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โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ คร้ังที่ 8 "งานวิชาการรับใช้สังคม" 
วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 

ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อ าเออบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
(รูปแบบออนไลน์)  

****************************************** 

1. หลักการและเหตุผล 
การวิจัยเป็นภารกิจที่ส าคัญของสถาบันอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 

ซึ่งต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อน าผลการวิจัยมาพัฒนาหรือต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อผู้เรียน ผู้สอน
และสถาบัน นอกจากนั้นผลงานวิจัยยังเป็นตัวบ่งชี้ส าคัญที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเล็งเห็นความส าคัญของภารกิจ
ด้านการวิจัย และมีนโยบายส่งเสริมให้อาจารย์เพิ่มศักยภาพทางด้านการวิจัย การผลิตผลงานวิชาการต่าง ๆ มีการ
สนับสนุนให้อาจารย์ส่งผลงานลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงการน าเสนอ
ผลงานผ่านเวทีการประชุมวิชาการทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างต่อเนื่อง 

นับตั้งแต่ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีการก าหนดให้ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมเป็น
ผลงานประเภทหนึ่งที่สามารถเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้ ซึ่งผลงานวิชาการรับใช้สังคม เป็นผลงานที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคมหรือท้องถิ่น ที่เกิดขึ้นโดยใช้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาอย่างน้อยหนึ่งสาขาวิชา โดยปรากฏผลที่
สามารถประเมินเป็นรูปธรรมได้โดยประจักษ์ต่อสาธารณะ ผลงานเป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านที่เกี่ยวกับชุมชน วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม อาชีพ 
เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง คุณภาพชีวิต หรือสุขภาพ หรือเป็นผลงานในรูปแบบอื่นที่สามารถใช้แก้ปัญหาหรือ
พัฒนาสังคม และก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจน ท าให้มีอาจารย์และนักวิชาการตลอดจนนักวิจัยสนใจผลิตผลงาน
วิชาการรับใช้สังคมมากข้ึน 
 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติจึงก าหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 
"งานวิชาการรับใช้สังคม" เพื่อกระตุ้นให้คณาจารย์ตระหนักถึงความส าคัญของการวิจัย และได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกับนักวิจัยและนักวิชาการต่างสถาบัน 
2. วัตถุประสงค ์  
 2.1 เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการในการเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย  ผู้เชี่ยวชาญ 
นักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ จากสถาบันทั้งภาครัฐและภาคเอกชน   

 2.2  เพือ่ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวคิด วิธีการปฏิบัติ และประสบการณ์ในการวิจัย 
 2.3  เพื่อก่อให้เกิดเครือข่ายนักวิจัยภายในประเทศและต่างประเทศ  
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ   
          เจ้าอาพหลัก         มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ    
          เจ้าอาพร่วมระดับชาติ      วิทยาลัยแพทยศาสตรพ์ระมงกุฎเกล้า  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   
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          เจ้าอาพร่วมระดับนานาชาติ  Tianjin University of Traditional Chinese Medicine (P.R. China), 
Angeles University Foundation (Philippines), Universitas Galuh (Indonesia), Holy Angel 
University (Philippines), STI West Negros University (Philippines) 

4.  ก าหนดการ     วันศุกรท์ี่ 25 มิถุนายน 2564 
5.  สถานที่ด าเนินการ    การประชุมวิชาการรูปแบบออนไลน์  
6.  กลุ่มเป้าหมาย  ผู้เขา้ร่วมประชุม 150 คน ประกอบด้วย คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ 
   นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและบุคคลที่สนใจทั่วไป 
7. รูปแบบการด าเนินการ          
  7.1 การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรกิตติมศักดิ์ (Keynote speaker) 

 7.2 การน าเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา (Oral presentation) 
 7.3 การน าเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (e-Poster presentation)  

8. หัวข้อในการน าเสนอผลงานวิจัย 5 สาขา 
 8.1 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) ประกอบด้วย วิทยาศาสตร์กายภาพ 
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีอาหาร วิทยาการคอมพิวเตอร์  
 8.2 วิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health Sciences) ประกอบด้วย แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ การแพทย์
แผนไทย กายภาพบ าบัด กิจกรรมบ าบัด จิตวิทยาคลินิก ทัศนมาตรศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคโนโลยีหัวใจและ
ทรวงอก พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ รังสีเทคนิค สัตวแพทย์ เทคนิค
การสัตวแพทย์ สังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์  
 8.3 ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ (Arts, Humanities,  Social Sciences 
and Education) ประกอบด้วย ภาษาศาสตร์และวรรณคดี ประวัติศาสตร์ นิติศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ปรัชญา ศาสนา 
ทัศนศิลป์ สังคมวิทยา ประชากรศาสตร์ นิเทศศาสตร์ หลักสูตรและการสอน การวัดและประเมินผล บริหารการศึกษา 
เทคโนโลยีการศึกษา จิตวิทยาและการแนะแนว 
 8.4 บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ (Business Administration and Economics) ประกอบด้วย 
บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ พาณิชศาสตร์ การบัญชี   
 8.5 ทางด้านจีน ประกอบด้วย จีนศึกษา การแพทย์แผนจีน จีนธุรกิจ ภาษาและวัฒนธรรมจีน 

9. การลงทะเบียนทางเว็บไซต์       https://hcuconf.hcu.ac.th/conf2021 
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10. อัตราค่าลงทะเบียน    

    หมายเหตุ  
 1. เมื่อช าระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว จะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

       2. อัตราคา่ลงทะเบียนนี้รวมรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการของงานประชุมในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Proceedings)  

การช าระเงิน 
      1. โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 596-1-00001-7 ชื่อบัญชี 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (กองทุนทั่วไป) สาขามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
      2.  ส่งแบบฟอร์มช าระเงินพร้อมไฟล์ Scan หลักฐานการช าระเงินมายังเว็บไซต์  
https://hcuconf.hcu.ac.th/conf2021 

11. ลักษณะบทความวิจัย การน าเสนอและการตีพิมพ์เผยแพร่ 
   11.1 บทความวิจัยที่จะน าเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยตีพิมพ์หรือเผยแพรท่ี่ใดมาก่อน 

          11.2 บทความวิจัยที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว (Peer Review) จะได้น าเสนอผลงานด้วยวาจาหรือแบบ
โปสเตอร์ และหากผลงานมีคุณภาพระดับดี จะตีพิมพ์เผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ในรูปแบบสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Proceedings)  
          11.3  การน าเสนอผลงานด้วยวาจา (Oral Presentation)  ใช้เวลาในการน าเสนอไม่เกิน 15 นาที ซักถาม 5 นาที 
(รวมไมเ่กิน 20 นาที) 
          11.4  การน าเสนอแบบโปสเตอร์ (e-Poster Presentation) ตาม Template ที่ก าหนด 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  12.1 คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่
สาธารณชนในระดับชาติ และนานาชาติ 

12.2 เป็นเวทีให้นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้ที่สนใจได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ และแนวคิดในการวิจัย 
  12.3 ผู้เข้าร่วมประชุมมีโอกาสในการสร้างเครือข่ายแบบไม่เป็นทางการในการด าเนินการความร่วมมือทาง
วิชาการในอนาคต 

 บัดนี้จนถึงวันที่ 15  เมษายน 2564 หลังวันที่ 15 เมษายน 2564 

1. ผู้น าเสนอผลงาน   

    1.1 ระดับชาติ 
    น าเสนอผลงานเป็นภาษาไทย 

2,500  บาท 3,000  บาท 
 

    1.2 ระดับนานาชาติ 
    น าเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ 

3,000  บาท 3,500  บาท 
 

2. ผู้เข้าร่วมประชุม ไม่เสียค่าใช้จ่าย 

https://hcuconf.hcu.ac.th/
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13. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
  13.1 ผลการประเมนิความพึงพอใจในการจัดประชุมมีค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 3.51 

 13.2 จ านวนผู้เข้าประชุมเป็นไปตามเป้าหมายร้อยละ 80  

14. ระยะเวลาการด าเนินการ 
กิจกรรม ระยะเวลา 

1. เปิดรับใบสมัคร และรับบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) บัดนี้จนถึงวันท่ี 15 เมษายน 2564 

2. สง่บทความวิจัยฉบับเต็มที่แก้ไข 15 พฤษภาคม 2564 

3. แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัย     30 พฤษภาคม 2564 

4. ส่งไฟล์ Power Point version 2016-2019 (บันทึกวีดีโอ) 15 มิถุนายน 2564 

5. วันประชุมวิชาการระดับชาตแิละนานาชาติ ครั้งท่ี 8  
   (น าเสนอผลงานในรูปแบบออนไลน์)  

25 มิถุนายน 2564 

 

ติดต่อสอบถาม    ส านักพัฒนาวิชาการ  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 18/18 ถ.เทพรัตน กม.18  

  ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540   

ตดิต่อ  คุณจรัชปาณ คงทอง   คุณรจนกร กาหลง   โทร. 0-2312-6300 - 79 ต่อ 1511, 1136, 1422   

E–mail address:   conference.hcu@gmail.com 
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ก าหนดการ 
การประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8  "งานวิชาการรบัใช้สังคม" 

วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. 
ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อ าเออบางพลี จงัหวัดสมุทรปราการ 

(รูปแบบออนไลน์)  
******************************************** 

08.00- 08.30 น.  ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน  

08.30 -08.40 น.   เปิดคลิปวิดีโอของอธิการบดีที่มี MOU พร้อม HCU    

08.40-08.50 น.  ถ่ายรูปร่วมกับผู้ให้คลิปวีดีโอจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 

08.50-09.00 น.  ประกาศ ระเบียบ ขอ้บังคับ ในการน าเสนองานประชุมวิชาการและพูดคุยเกี่ยวกับ HCU    

 

เปิดการประชุมวิชาการอย่างเป็นทางการ 

09.00 - 09.15 น. กล่าวรายงาน  

                                          โดย  Dr. Jonathan Rante Carreon        ประธานโครงการ 

 09.15 - 09.25 น. กล่าวเปิดงาน  

                                          โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ 

                                                อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

 09.25-09.30 น.  ถ่ายรูปรวม 

 09.30 – 10.50 น. บรรยายพิเศษ   

เรื่อง “BCG สู่การพัฒนาเชิงพ้ืนที่เพ่ือความยั่งยืน”  

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พีรเดช ทองอ าไพ  

ผู้อ านวยการสถาบันคลังสมองของชาติ 

 11.00 – 16.30 น.  น าเสนอผลงาน  

    กลุ่มที่ 1  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

    กลุ่มที่ 2  วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

กลุ่มที่ 3  ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ 

กลุ่มที่ 4  บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ 

กลุ่มที่ 5  จีนศึกษา การแพทย์แผนจีน จีนธุรกิจและภาษาและวัฒนธรรมจีน 

 16.30 – 17.00 น.  พิธีปิดการน าเสนอแต่ละห้องย่อย 

 หมายเหตุ :  ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 



 
 

8
th

 HCU National and International Conference  

Friday, 25
th

 June 2021 

Huachiew Chalermprakiet University 

Bangphli District, Samutprakarn 

Thailand 

[e-Conference] 
 

****************************************** 
 

1. Rationale 

Thailand’s National Education Act of 1998, in one of its provisions, states that conducting 

research is an indispensable function of higher education institutions. Research must be regularly 

conducted so findings can be used for development purposes and must be continuously 

implemented to harness maximum benefits for students, lecturers, academicians and respective 

institutions involved in the research projects. In Thailand, conducting research is one of the 

indicators in the quality assurance standard prescribed by the Ministry of Higher Education, 

Science, Research and Innovation (MHESI), formerly the Office of the Higher Education 

Commission (OHEC).   

As part of its policy, the MHESI has stipulated that academic/research studies in the area of 

Service to Society can be used as one of the requirements for applying an academic rank. 

Research/academic studies with concrete results and defined benefits in the area of Service to 

Society may contribute to the development of the local community. Beneficial research studies are 

either those that catalyze positive changes in one area or in multifaceted areas of the society, 

lifestyle, arts and culture, environment, occupation, economy, politics and governance, quality life, 

and health, or those initiated for introducing solutions to problems and/or for catalyzing social 

developmental progress. In brief, this conference is one of the avenues to increase the number of 

academicians, lecturers and researchers conducting research studies on Service to Society. 

 Thus, Huachiew Chalermprakiet University will host the 8
th

 National and International 

Academic Conference as one of the mechanisms to promote a supportive academic atmosphere; to 

regularly encourage the conduct of research activities among lecturers and academicians; to 

promote quality research projects and knowledge production through research; to strongly advocate 

among academicians, lecturers and students the importance of conducting research; and to create an 

avenue for exchanging academic knowledge among other higher education institutions.  

 In compliance with the mandate of MHESI and the Thai government regarding measures to 

prevent the spread of COVID-19 virus, Huachiew Chalermprakiet University, in agreement with its 

co-hosts decided to hold this year’s international academic conference on an online platform.   

 

2. Objectives 

 2.1  To create an avenue for disseminating research findings of local and international 

academicians, experts, lecturers and students from both private and government educational 

institutions of higher learning, 

 2.2  To initiate the exchange of knowledge, concepts, methodological practices and 

experience in conducting research, and  

 2.3 To build a network of local and international researchers.  

 

3. Responsible Institution and Main Host: Huachiew Chalermprakiet University  
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   International Co-hosts: Tianjin University of Traditional Chinese Medicine (P.R. China), 

Angeles University Foundation (Philippines), Universitas Galuh (Indonesia), Holy Angel University 

(Philippines), STI West Negros University (Philippines) 

 

4. Date: Friday, 25
th

 June 2021 

 

5. Venue: Huachiew Chalermprakiet University located at 18/18 Debaratana Road Km. 18,  

    Bangchalong, Bangphli District, Samutprakarn, Thailand 1540    
 

6. Target group:     Approximately 150 local and international participants that include  

    lecturers, academicians, researchers, graduate students and other interested persons. 

  

7. Style of presentation          

 7.1 Plenary session/Keynote speaker presentation 

 7.2 Oral e-Presentation 

 7.3 Poster e-Presentation 

 

8. Areas of specialization 

 8.1 Science and Technology (include but not limited to Physical Science, Biological 

Science, Biotechnology, Food Science, Food Technology, Industrial Microbiology, Computer 

Science) 

 8.2 Health Sciences (includes but not limited to Medicine, Dentistry, Traditional Thai 

Medicine, Traditional Chinese Medicine, Physical Therapy, Occupational Therapy, Clinical 

Psychology, Optometry, Medical Technology, Heart and Chest Technology, Nursing, Pharmacy, 

Public Health, Medical Science, Radiology, Veterinary Medicine, Veterinary Technology, Medical 

Social Work) 

 8.3 Arts, Humanities, Social Sciences and Education (include but not limited to Linguistics 

and Literature, History, Law, Liberal Arts, Philosophy, Religion, Visual Arts, Sociology, 

Demography, Communication Arts, Educational Measurement and Evaluation, Educational 

Administration, Educational Technology, Guidance and Counseling) 

 8.4 Business Administration and Economics (include but not limited to Business 

Administration, Economics, Commerce, Accounting) 

 8.5 Chinese Studies, Traditional Chinese Medicine, Business Chinese and Chinese 

Language and Culture 

 

9. Online registration: Website will be available mid-February 2021 

 

10. Payment
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*LIMITED SLOTS AVAILABLE; NEEDS ADVANCE RESERVATION 

 

Remarks:  

       1. In case of a ‘NO SHOW’, paid registration fee WILL NOT BE REIMBURSED 

regardless of the reason(s). Registration fees will NOT BE REIMBURSED for REJECTED 

papers. 

2. Prior to sending a paper through the online system registration must be done and the fee must 

be paid. 
 3. The registration fee includes the conference pack, e-proceedings, lunch, and two snacks.  

 4. For papers with more than one author, ONLY one certificate will be issued containing the 

names of all the authors. 

       5. The decision of the scientific committee is final. 

 

How to pay: 

 Bank Name:  Ayudhya Public Company Limited 

 Bank Account Name:  Huachiew Chalermprakiet University (General Fund) 

 Branch:  Huachiew Chalermprakiet University  

 Account Number:  596-1-00001-7 

 Bank Address: 18/20 Moo 7, Bangna-Trat Km. 18 Road, Bangchalong, Bang Phli,  

                                 Samutprakan 10540 Thailand 

 Swift Code:  AYUDTHBK  

 Bank Account Type: Savings 

 

IMPORTANT: Please kindly scan or photocopy the evidence of your payment and send to 

conference website as attached file: https://hcuconf.hcu.ac.th/conf2021. To save for the electronic 

transfer, your university may opt to pay in just one batch. 

 

11. Research/Academic articles for publication and presentation  

 11.1 Research/academic article for presentation must be ORIGINAL and has NEVER been 

accepted for publication in whatever form. 

 11.2 Depending on quality (which is decided by the scientific committee and international 

examiners), accepted papers will be published as international conference e-Proceedings.  

 11.3 Each oral e-Presentation is given a maximum of 10 minutes (10 minutes for the 

presentation and 5 minutes for the Q&A and discussion). 

 11.4 If an academic/research paper is written by more than one author, all presenters 

attending the conference MUST register and pay the registration fee. 

 

12. Presentation  

 Until  15 April 2021 After 15 April 2021  

1. Oral presentation   

     1.1 International/Graduate      

           Students (with MOU) 

75USD 100USD 

     1.2 International (Regular)          100USD 150USD 

 

2. Participants 
 

 

 

 

 

     2.1 International (with MOU) 

      

     2.2 International (without MOU) 

 

                     FREE 

                

                FREE* 

 

FREE 

 

  FREE* 

https://hcuconf.hcu.ac.th/conf2021
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 12.1 Each presenter should record a 10-minute video of his/her presentation and sent to 

carreonjrc@gmail.com through Google drive, together with the presentation (e.g. PowerPoint) 

slides on or before 25 May 2021.  

 12.2 A schedule will be prepared for the online streaming on Friday, the 25
th

 June 2021. All 

authors/presenters should be on standby mode and be ready to address questions or queries 

regarding your paper. 

  

13. Expected outcomes 

  12.1 Lecturers, academicians, researchers and graduate students have presented their 

research studies in the local and international arena 

  12.2 Lecturers, academicians, researchers, graduate students and interested individuals have 

the opportunity to exchange knowledge, experience and concepts in conducting research.  

 12.3 Participants have the chance to build formal and informal networks during the event for 

future hosting of academic conferences.  

 

14. Indicators of the success of the project 

 13.1 The average result of the satisfaction survey on hosting the national and international 

academic conference should be equivalent to 3.51 or higher.  

 13.2 The number of participants is at least 80% of the target.  

 

mailto:carreonjrc@gmail.com
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15. Important Dates 

Activity Date 

1. Registration and Submission of Full Paper Now until 15 April 2021 

2. Submission of Revised Full Paper 15 May 2021 

3. Notification of the Scientific Committee’s Decision 30 May 2021 

4. Submission of the camera-ready research/academic 

article and PowerPoint (2010 version) slides for 

presentation for the full paper that were accepted for 

publication. 

15 June 2021 

5. 8
th

 HCU International Academic Conference  

(link to the online platform to be announced later) 

Friday, 25
th

 June 2021 

 

 

For further details please contact: 

 

Huachiew Chalermprakiet University  

 

1. Academic Services Department 

Phone: 0-2312-6300 - 79 ext.  1511, 1136, 1422  

email address: conference.hcu@gmail.com 

2. Office of the International Relations 

Phone: 0-2312-6300 – 79 ext. 1540, 1548 

email address: hcu.intercollab@gmail.com 

 

 

 

 

For your information and guidance 

 

 

 

 

 

 

mailto:conference.hcu@gmail.com
mailto:hcu.intercollab@gmail.com
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PROGRAMME 

8
th

 National and International Academic Conference  

Theme: Research to Serve Society  

 Friday, 25
th

 June 2021 

08:00-16:30 

Huachiew Chalermprakiet University 

Bangphli District, Samutprakarn 

Thailand 

 

[e-Conference] 
 

******************************* 

08.00 – 09.00   Registration (if you haven’t done it yet] 

09.00 – 09.15                   Report on the rationale and objectives of the conference 

                     Dr. Jonathan Rante Carreon 

 Chairman, 8
th

 National and International Academic Conference                                                 

09.15 – 09.30              Opening Remarks 

    Assoc. Prof. Dr. Uraipan Janvanichyanont 

    President, Huachiew Chalermprakiet University 

09.30 – 11.00   Plenary Speech on “Bio-Circular-Green [BCG]: New Sustainable 

   Growth Engine Towards Sustainable Spatial Development” 

    by Assoc. Prof. Dr. Peeradet Tongumpai 

    Director, Knowledge Network Institute of Thailand 

11.00 – 12.00   Lunch 

12.00 – 16.00 Oral e-Presentations  

 Group 1   Science and Technology 

 Group 2   Health Science 

 Group 3   Liberal Arts, Humanities, Social Sciences and Education 

    Group 4   Business Administration and Economics 

 Group 5   Chinese Studies, Traditional Chinese Medicine, Business Chinese 

and Chinese Language and Culture 

16.00 - 16.30  Closing Ceremony [in each group] 

 

Remarks: When appropriate, the main host may change the schedule. 



PROGRAMME 
8th HCU National and International Conference 

Theme: Research to Serve Society  
25 June 2021 

Huachiew Chalermprakiet University 
Bangphli District, Samutprakarn  

Thailand 
******************************************* 

Parallel Session A1 :  Liberal Arts, Humanities and Social Sciences (10) 
Moderator : Mr. Silawuth Chaengjaroen 
Coordinator  : Mr. Harit Thopun 

 

Time Title Presenter 

11.00 – 11:15 1. Teacher Cognition of Pronunciation Teaching in China’s EFL 
Context: A Literature Review 

Siyun Li 

11:15 – 11.30  2. Instructor Scaffolding for Interaction, Self-Regulation, and College 
Student Engagement in Online Learning: A Review of Literature 

Jose Ma Gopez 

11.30 – 11.45 3. Tinglish, a variation of World Englishes: ‘Does Tinglish really exist?’ Banjob Piyamat 
11.45 – 12.00 4. Coping in the Digitization of Instruction: Narratives of Senior High 

School Students 
Marc Lorenz B. Rivera 

12.00 – 13.00 Lunch  

13.00 – 13.15 5. A Review of Rural Electrification Initiatives and Their Impact on 
Socioeconomic Development 

Maria Liza Marcelo-Galapon 

13.15 - 13.30  6. Improving English Speaking Skills Through the Use of Intonation for 
First Year Vocational Student in Mechatronics of Pattaya Technical 
College 

Sriphloi Thaledon 

13.30 – 13.45 7. Investigating English Teachers Technological, Pedagogical, and 
Content Knowledge (TPACK) in English Language Teaching (ELT) 

Jonathan M. Mensalvas 

13.45 – 14.00 8. The Development of a Parent Education Model through 
Participatory Process to Enhance Preschool Children’s Development 

Orathai Lao-alongkorn 

14.00 – 14.15 9. An Investigation into the Context Validity of CET Writing Wei Chen 

14.15 – 14.30 10. An Analysis of Errors in English Writing of Thai Students in a Public 
University in Chanthaburi Province 

Apapan Tiyawong 

 
Remarks : There maybe changes to the order of presentation without prior notice. 

 



PROGRAMME 
8th HCU National and International Conference 

Theme: Research to Serve Society  
25 June 2021 

Huachiew Chalermprakiet University 
Bangphli District, Samutprakarn  

Thailand 
******************************************* 

Parallel Session A2 :  Liberal Arts, Humanities and Social Sciences (10) 
Moderator              : Ms. Ausaparn Sangthakeong 
Coordinator  : Ms. Kamolchanok Yuwattahana 

 

Time Title Presenter 

11.00 – 11:15 1. Tracking Language, Culture, and Identity over Two Generations:  
The Experience of Medan-Kupang Family in a Metropolitan City 

Bambang Ruby Sugiarto 

11:15 – 11.30  2. Self-efficacy and Academic Motivation among Second Year 
College Students in Angeles City 

Ian Fel D. Metal 

11.30 – 11.45 3. Elements and Factors of Governance of Innovation of Local 
Government's Public Services in Ciamis 

Ahmad Juliarso 

11.45 – 12.00 4. Communication Issues among International Chinese Students:  
A Review of Three Main Areas 

Jesse M. Balinas 
Jarrent Tayag 

12.00 - 13.00 Lunch  

13.00 – 13.15 5. Situational Interest, Student Engagement, and Transactional 
Distance in Modular Distance Education 

Marlon Mallari 

13.15 - 13.30  6. Distance Education Amid Covid-19: Perspectives of the College 
of Education Students 

Remy J. Tulabut 

13.30 – 13.45 7. Can Supplementary Videos Affect Learner Motivation in Modular 
Distance Learning?: An Analysis Using the ARCS Model of 
Motivation 

Trisha Mae D. Chu 

13.45 – 14.00 8. The Policy Innovation of the Head of Pangandaran Village Based 
on e-Service in the COVID-19 Pandemic 

Agus Dedi 

14.00 – 14.15 9. Status of Mendicancy in Bacolod City Liza Joy Barican 

14.15 – 14.30 10. Online Learning during COVID-19 Pandemic: Key Factors and 
Student Perceptions 

Derey Nanquil-Panes 

Remarks: There maybe changes to the order of presentation without prior notice. 



PROGRAMME 
8th HCU National and International Conference 

Theme: Research to Serve Society  
25 June 2021 

 
Huachiew Chalermprakiet University 

Bangphli District, Samutprakarn  Thailand 
******************************************* 

Parallel Session A3 :  Business Administration and Economics (18) 
Moderator : Dr. Pimsiri Phutrakul / Mr. Siriwut Rungruang 
Coordinator  : Ms. Paulin Jubjai 

Time Title Presenter 

11.00 – 11:15 1. The Influence of Social Media Marketing on Brand Equity: The Case of DOT-
accredited Hotels in Clark 

Vella Villar 

11:15 – 11.30  2. The Relationship between Employee Silence and Organizational Commitment: 
China Experience   

Sidi Lin 

11.30 – 11.45 3. Dividend Policy in Coal Mining Sub-Sector in Indonesia Marlina Nur Lestari 

11.45 – 12.00 4. The Influence of Social Media on Gen Z’s Purchasing Intentions Guochao Lin 

12.00 – 13.00 Lunch  

13.00 – 13.15 5. Academic and On the Job Training Performance of Business Administration 
Students of STI West Negros University 

Mima M. Villanueva 

13.15 – 13.30  6. Comparative Analysis: The Quality of Peer-to-Peer Lending: Before and during 
the Coronavirus Pandemic in Indonesia 

Risna Kartika 

13.30 – 13.45 7. The Influence of Income to the Personal Financial Management Behavior of 
Fast-Food Employees 

Amee S. David 

13.45 – 14.00 8. Skills Required of Accounting Graduates: Evidence from Employer’s Evaluation Leah Manalang 

14.00 – 14.15 9. Organizational Cultures of Foreign Corporations in Fujian, China Rencong Lu 

14.15 – 14.30 10. Do Farmers produce their products with Production Efficiency?: An Empirical 
Study of a Group of Farmers in Kalasin Province, Thailand 

Anucha Wittayakorn-
Puripunpinyoo 

14.30 – 14.45 11. Quality Management Practices and Organization Performance in Private Higher 
Education Institutions in China: A Review 

Nan Lin 

14.45 – 15.00 12. Relationship of Business Educators’ Perceived Organizational Support and Job 
Fulfillment 

Amelynn B. Corpuz 

15.00 – 15.15 13. Peer-to-Peer Lending, Investment and Export Growth in Indonesia Purnama Sari 

15.15 – 15.30 14. Chinese Consumers’ Perception, Purchase Intention and Purchase Behavior of 
Organic Food Products 

Siwei Dai 

15.30 – 15.45 15. Factors Influencing the Sustainability of the Secondary Tourist Villages in 
Thailand 

Adilla Pongyeela 

15.45 – 16.00 16. The Influence of Perceived Value of Individual Fund Providers towards 
Crowdfunding 

Zhi Zhang 



16.00 – 16.15 17. Analysis of Implementation of Village Innovation in Promoting Local Economic 
Development in Kampung Adat Kuta Ciamis Regency  

Asep Nurwanda 

16.15 – 16.30 18. The Effect of Business Scale and Accounting Knowledge of Practititoner’s 
Micro Small and Medium Enterprise on Accountinng Medium Use: A Case Study 
on MSME in Ciamis Regency 

Elis Badriah 

 
Remarks: There maybe changes to the order of presentation without prior notice. 

 



PROGRAMME 
8th HCU National and International Conference 

Theme: Research to Serve Society  
25 June 2021 

Huachiew Chalermprakiet University 
Bangphli District, Samutprakarn  

Thailand 
Parallel Session A4 :  Health Sciences (4) /Science and Technology (12) 
Moderator  : Asst. Prof. Dr. Duangmanee Sanmun   
Coordinator  : Mr. Tossapol Silasart 

Time Title Presenter 

11.00 – 11:15 1. Antihistamines as a Treatment in Acne Vulgaris: A Systematic 
Review and Meta-analysis 

Denny Saptono Fahrurodzi 

11:15 – 11.30  2. The Study of Quality of Sleep Affecting on Burnout Symptoms of 
Hospital Workers: Case Study of a Private Hospital in Rayong Province 

Kawalee Sadangrit 

11.30 – 11.45 3. The Relationship Between Occupational Groups and Work-Related 
Quality of Life of Hospital Staff in the Eastern Region of Thailand 

Gunnaphon Anamnart, M.D. 

11.45 – 12.00 4. Employee Well-being as Predictor of Common Mental Health 
Symptoms in the COVID-19 Pandemic 

Justin Vianey M. Embalsado 

12.00 – 13.00 Lunch  

13.00 – 13.15 5. Genetic Imbalance of von Hippel-Lindau (VHL) Gene in Clear Cell 
Renal Cell Carcinoma of Thai Patients 

Chanidapha  Samatchayaphit 

13.15 – 13.30  6. The Assessment of the Perspectives of the College Students of a 
Catholic University on the Protection and Care of the Environment 

Jonald Calma De Leon 

13.30 – 13.45 7. Assessment of e-Learning Platforms vis-à-vis Philippine Education 
System’s Technological Capability 

Adriane Brent Castro 

13.45 – 14.00 8. Effectiveness of Online Courses in Higher Education: A Literature 
Review 

Aaron Paul Dela Rosa 

14.00 – 14.15 9. The Current State of eLGU in the Philippines: A Literature Review Christian Mediran 

14.15 – 14.30 10. Comparative Study on Predicting Student Performance Using Data 
Mining Techniques 

Mildred Lumsit 

14.30 – 14.45 11. Data mining techniques in obtaining graduate success factors Kristin Valerie Cruz 

14.45 – 15.00 12. Mahogany Sawdust Tannin as Ink Source Mary Jonie O. Villanueva 

15.00 – 15.15 13. Optimizing Conditions for Production of Extracellular Invertase 
from Bacillus subtilis Strain LY7/16 

Sorher Tongrong 

15.15 – 15.30 14. Screening and Isolation of Bacillus Strains with Antagonistic Activity 
against Pathogens from Thai Traditional Fermented Soybean Food 

Lykeang Muk 

15.30 – 15.45 15. Relationship between Climate Variables and Sugarcane 
Production Yield in Upper Northeast of Thailand   

Treeranut Srisunont 

15.45 – 16.00 16. Effect of freezing methods on qualities of frozen takoyaki product Ketwadee Supramit 
 

Remarks : There maybe changes to the order of presentation without prior notice. 

https://hcuconf.hcu.ac.th/conf2021/form_article.php?id_article=28
https://hcuconf.hcu.ac.th/conf2021/form_article.php?id_article=28
https://hcuconf.hcu.ac.th/conf2021/form_article.php?id_article=29
https://hcuconf.hcu.ac.th/conf2021/form_article.php?id_article=127
https://hcuconf.hcu.ac.th/conf2021/form_article.php?id_article=143
https://hcuconf.hcu.ac.th/conf2021/form_article.php?id_article=118
https://hcuconf.hcu.ac.th/conf2021/form_article.php?id_article=118


PROGRAMME 
8th HCU National and International Conference 

Theme: Research to Serve Society  
25 June 2021 

Huachiew Chalermprakiet University 
Bangphli District, Samutprakarn  

Thailand 
Parallel Session 5 :  Liberal Arts, Humanities and Social Sciences (Chinese) (12) 
Moderator  : Mr.Thantakron  Sangkapipattanakul 
Coordinator : Mr. Pattarakul  Dussadee 

Time Title Presenter 

11.00 - 11:15 非语言交际在泰国幼儿汉语课堂教学的应用研究 

——以泰国 Denla 幼儿园为例 

Huang Huiping 

（黄惠萍） 

11:15 - 11.30 ICT 信息通信技术在国际汉语教学中的应用分析与 

研究 ——以泰国新加坡国际学校为例 

Li Yanling 

（李颜灵） 

11.30 - 11.45 
曼谷拉差达火车夜市汉语服务的调查研究 

ปรียาภรณ์ ศรีวรรณพิม  

（徐玮琪） 
11.45 - 12.00 

泰国罗宾逊（挽叻店）百货商场汉语服务调查研究 
มานิตา อัศวปัญญากุล 

（陈昭囡） 
12.00 - 13.00 Lunch 

13.00 - 13.15 任务型教学法在对泰汉语词汇教学中的应用 

——以泰国 WATTHONGPLENG 学校为例 

ภคมน ตั้งบรรเจิดสุข 

(陈心亮) 

13.15 - 13.30 
泰国 AIS 移动通讯公司营销中的汉语服务调查研究 

ปาณิสรา กองน้้า 

（林飒楠） 
13.30 - 13.45 

泰国汉语一对一网络教学模式研究 
นภสร ตั้งฤทัยวานิชย์ 
Naphason Tangruethaiwanit 

13.45 - 14.00 泰国学生“能愿动词”学习调查与研究 

——以泰国曼谷 satit pattana学校为例 

อมลรดา อุปยโส 

（李文静） 

14.00 - 14.15 曼谷水门地区小型旅社的汉语服务调查研究  

──以四家小型旅社线上线下经营为例 

ศิริพร เลิศสินทรัพย์ทวี 

（林宝玉） 

14.15 - 14.30 
暹罗乐城购物游览中心汉语服务调查研究 

ยชน บริบูรณางกูร 

（蔡玉卿） 
14.30 - 14.45 

华富里府旅游汉语服务研——以那莱王宫博物馆为例 
กรกอร อาแซ 

（张丽芳） 
14.45 - 15.00 泰国进口中国家具商务汉语应用研究 

——以 IDEA 公司为例 

อาณัต ิเตชะวัฒนเมธา 

（洪秋林） 

Remarks : There maybe changes to the order of presentation without prior notice. 
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Time Title Presenter 

11.00 - 11:15 
泰国曼谷善见寺的汉语服务调查分析 

จิดาภา สินธพธนบุตร

（马丽珠） 
11:15 - 11.30 

暹罗蛇园(Siam Serpentarium)旅游汉语服务调查研究 
สุภาวรรณ พรหมจักร

（苏葩婉） 
11.30 - 11.45 

泰国本土汉语教师对中国传统文化在泰国的传播调查 
Xu Weijie 

（徐伟杰） 
11.45 - 12.00 

商业汉语对勿洞地区经济、旅游和文化发展的影响研究 
ปราณี ไชยจิตรเจริญรุ่ง

（潘秋蟾） 
12.00 - 13.00 Lunch 

13.00 - 13.15 Exploring TPACK among Filipino Public Secondary School Teachers of Mandarin:  
A Review of Literature 

Cavin Pamintuan 

13.15 - 13.30 《汉语教程》程度副词研究与泰国是拉差中学生习得分析及 

教学设计 

Suchittra Somprasong 

13.30 - 13.45 疫情模式下汉语网络课堂教学设计——以泰国华侨崇圣大学 

双语系口语课为例 

Li Zixiong 

13.45 - 14.00 
泰国中学校园文化初探 

Hu Yanhua  

（胡燕华） 
14.00 - 14.15 

曼谷乍都乍周末市场餐厅汉语服务研究 
ธนาภรณ์ สุริต 

（苏小雨） 
14.15 - 14.30 泰国旅游警察总部汉语服务调查研究——以泰国北部和南部 

旅游景点为例 

ภูริชญา วัฒนสันติพงศ์

（陈美丽） 

14.30 - 14.45 
《双双中文》在泰国曼谷科学启蒙国际学校的适用性研究 

Zhang Zimu  

（张子沐） 
14.45 - 15.00 

素万那普机场移民局警察汉语服务调查研究 
นพมณี ศุภลักษณ์ 

（林涵英） 
Remarks : There maybe changes to the order of presentation without prior notice. 



ก ำหนดกำร 
กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติและนำนำชำติ คร้ังท่ี 8 "งำนวิชำกำรรับใช้สังคม" 

วันศุกร์ที ่ 25  มิถุนำยน  2564   
ณ มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (HCU 2) อ ำเภอบำงพลี  จังหวัดสมุทรปรำกำร 

 
*********************************** 

ห้องที ่  7  :  ศิลปศำสตร์ มนุษยศำสตร์ และสังคมศำสตร์  (14 เร่ือง) 
ผู้ด ำเนินรำยกำร : อำจำรย์ ดร.จิรชัย หมื่นฤทธิ์ / อำจำรย์ ดร.สุภัทรำ รำชำยนต์ 
ผู้ประสำนงำน  : คุณณัฐวุฒิ อินทรธรรมำ 
 

เวลำ ชื่อบทควำม ชื่อผู้น ำเสนอ 

11.00 - 11.15 น. การศึกษามรดกทางวัฒนธรรมในอ าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ        วุฒิพงษ์  ทองก้อน 

11.15 - 11.30 น. สันโดษในมุมมองของชีวิต เศรษฐกิจ และสังคม ธีรโชติ  เกิดแก้ว 

11.30 - 11.45 น. ทิศทางการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตในประเทศไทย ธนาชัย  สุนทรอนันตชัย 

11.45 - 12.00 น. แนวคิดและวิธีการประพันธ์เพลงของครูสิริชัยชาญ ฟักจ ารูญ (ศิลปินแห่งชาติ) จากบท
พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี 

ฤทธิพร  แก้วดี 

12.00 - 13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน 

13.15 - 13.30 น. การพัฒนาศักยภาพกลุ่มผ้าทอพื้นเมืองในสถานการณ์ระบาด บ้านจันทร์ส่องหล้า  
อ าเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 

เครือวัลย์  มาลาศรี 

13.30 - 13.45 น. แนวทางการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยของยุวมัคคุเทศก์ เพื่อสื่อสารอัตลักษณ์ และ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษาโรงเรียนวัดบัวโรย 

นริศรา  เกตวัลห์ 

13.45 - 14.00 น. องค์ความรู้ด้านปี่พาทย์มอญของครูวิเชียร เกิดผล ทรงสิทธ์ิ  ภู่ภักดี 
14.00 - 14.15 น. ความตระหนักของนักศึกษาต่อข้อผิดพลาดที่เกิดจากการใช้กูเกิลทรานสเลต กรณีศึกษา

จากการทดสอบการปรับบทแปลข่าวธุรกิจ 
ศุภประวัติ  สันทัด 

14.15 - 14.30 น. การศึกษาข้อบกพร่องด้านการเขียนประโยคภาษาไทยของนักศึกษาชาวจีน 
ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

วชิรา  เจริญจิตร์ 

14.30 - 14.45 น. วิเคราะห์สารคดีเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่นในรายการสารคดีโทรทัศน ์“ทั่วถิ่นแดนไทย” พ.ศ. 2562 GAO  DUO 
14.45 -15.00 น. การเดินทางของวีรบุรุษในนวนิยายเรื่องทางเทวดา ของ แก้วเก้า ศนิชา  แก้วเสถียร 
15.00 - 15.15 น. ศักยภาพของธุรกิจที่พักแรม ศูนย์ฝึกปฏิบัติศรีวารี พาวิลเลียน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว

ชาวจีนในเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางน้ าในพ้ืนที ่ต.ศีรษะจระเข้น้อย อ.บางเสาธง  
จ.สมุทรปราการ 

รวินทน์ิภา  จุลกิตติพันธ์ 

15.15 - 15.30 น. กลวิธีการบรรเลงระนาดเอกประเภทเพลงรัวของครูไชยยะ ทางมีศรี เอกพจน์  ฉุนจุ้ย 
15.30 - 15.45 น. คุณค่า และความหมายของชีวิตในปรัชญาขงจื่อ อรรถสิทธิ์  สุนาโท 

หมำยเหตุ : ลำ   กำรน ำเสนอ          ล      ล     ล   



ก ำหนดกำร 
กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติและนำนำชำติ คร้ังท่ี 8 "งำนวิชำกำรรับใช้สังคม" 

วันศุกร์ที ่ 25  มิถุนำยน  2564   
ณ มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (HCU 2) อ ำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร 

*********************************** 
ห้องที ่  8  :  วิทยำศำสตร์สุขภำพ  (8 เร่ือง) 
ผู้ด ำเนินรำยกำร : อำจำรย์ภูริต  ธนะรังสฤษฎ์   
ผู้ประสำนงำน  : คุณอำทิตย์  สุริยโรจน์ 

 

เวลำ ชื่อบทควำม ชื่อผู้น ำเสนอ 

11.00 - 11.15 น. การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลระหว่างครีม 0.25% สารสกัดขมิ้นชันและครีม 
0.025% เทรตติโนอิน ในการรักษาภาวะสีผิวเข้มขึ้นหลังการอักเสบจากสิว 

ภวิศา  ช านาญเสือ 
 

11.15 - 11.30 น. ความรู้และพฤติกรรมด้านความปลอดภัยของพนักงานเก็บขนขยะองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

ศศิวิมล  แคลงพิมาย 
 

11.30 - 11.45 น. ความรู้และพฤติกรรมในการป้องกันอันตรายจากการประกอบอาชีพของชาวสวนยาง 
หมู่บ้านอีมาดอีทราย อ าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 

วรรณเพ็ญ  อินนา 

11.45 - 12.00 น. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานของแรงงานนอกระบบ
กรณีศึกษา : ในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพแปรรูปปลาสลิด  อ าเภอบางบ่อ  
จังหวัดสมุทรปราการ 

สุรวิทย์  นันตะพร 

 12.00 - 13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน 

13.15 - 13.30 น. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารส าเร็จรูปแช่แข็งพร้อมรับประทานของนักศึกษา
คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

ธนพร  ถาพรพันธ ์

13.30 - 13.45 น. การตรวจคุณภาพน้ าดื่มจากตู้กดน้ าหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียว 
เฉลิมพระเกียรติ (มฉก.1) 

อัญรินทร์  พิธาภักดีสถิตย์ 

13.45 - 14.00 น. ความมั่นคงของการมองเห็นและความเร็วของการหันศีรษะของวัยหนุ่มสาวท่ีมีและ 
ไม่มีอาการเวียนศีรษะบ้านหมุน: การศึกษาน าร่อง 

ธิดาพร  ไตรรัตนสุวรรณ 

 14.00 - 14.15 น. ผลของน้ าหนักกระเป๋าที่แตกต่างกันต่อท่าทางการสะพายกระเป๋าสะพายข้างและความ
ผิดปกติของระบบโครงร่างกระดูกและกล้ามเนื้อในนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

ชัญญา  เจียมใจ 

 

หมำยเหตุ : ลำ   กำรน ำเสนอ          ล      ล     ล   
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วันศุกร์ที ่ 25  มิถุนำยน  2564   
ณ มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (HCU 2) อ ำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร 

*********************************** 
 
ห้องที ่ 9  :  วิทยำศำสตร์และเทคโนโลย-ี1 /วิทยำศำสตร์สุขภำพ-5  (6 เร่ือง) 
ผู้ด ำเนินรำยกำร : อำจำรย์ ดร.รุจิรำลัย พูลทวี   
ผู้ประสำนงำน : คุณอำคม จตุเทน 
  

เวลำ ชื่อบทควำม ชื่อผู้น ำเสนอ 

11.00 - 11.15 น. การศึกษาคุณภาพอากาศภายในห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรณีศึกษา
อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

ณรงค์ศักดิ์  เถื่อนใย 

11.15 - 11.30 น. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันตนเองของพนักงานขนส่งอาหารด้วย
รถจักรยานยนต์ ในช่วงการระบาดโควิด-19 โดยประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อ 
ด้านสุขภาพ 

นิรัญกาญจ์  จันทรา 

11.30 - 11.45 น. ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของนักศึกษา
ช้ันปีท่ี 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

นิตย์ธิดา  ภัทรธีรกุล 

11.45 - 12.00 น. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะความเครียดของพนักงานดับเพลิง   
อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

อารยา  ด าช่วย 

12.00 - 13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน 

13.15 - 13.30 น. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับความเครียดของพนักงานโรงแรมจากการดูแล  
ผู้กักตัวโรคโควิด–19 ในโรงแรมแห่งหนึ่ง  เขตบางนา  กรุงเทพมหานคร 

นารีรัตน์  บุญยรัตน์ 

13.30 - 13.45 น. สิ่งคุกคามสุขภาพจากการท างานและภาวะสุขภาพของชาวสวนยาง  
หมู่บ้านอีมาดอีทราย  อ าเภอบ้านไร่  จังหวัดอุทัยธาน ี 

จันทร์ฉาย  มดแดง 

 
หมำยเหตุ : ลำ   กำรน ำเสนอ          ล      ล     ล   
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ความมั่นคงของการมองเห็นและความเร็วของการหันศรีษะของวัยหนุ่มสาวท่ีมีและไม่มีอาการ 
เวียนศีรษะบ้านหมุน: การศึกษาน าร่อง    

ธิดาพร ไตรรัตนสุวรรณ, ไอวลี บัวทอง, ดาวนภา ทรัพย์ประเสริฐ,   
สุไมย๊ะห์ โดงกูล, ชุตินันท์ ฉัตรจินตนาพร, พิชานนั  เมธาจารุนนท์    

1,117 

 ผลของน้ าหนักกระเป๋าที่แตกต่างกันต่อท่าทางการสะพายกระเป๋าสะพายข้าง และความผิดปกติ 
ของระบบโครงร่างกระดูกและกล้ามเนื้อในนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
       ชัญญา เจียมใจ,  ชลธิชา สุระสิงห,์  พิมลพรพรรณ อิ่มน้ าขาว, จิรเมธ ประเสริฐสิริพงศ,์  

วดีภรณ์ อ่อนอนงค,์ อรษา ปอ้งแกว้, ธนรักษ์ อาษางาม, กัญญาณัฐ ประวะภูตา    

1,126 
 

 ความสัมพันธ์ระหว่างการท างานของรยางค์แขนต่อความแข็งแรงและคุณภาพชีวิตในผู้สูงอาย ุ
       น้ าผ้ึง ปุญญนิรันดร์, รุ้งเพชร สงวนพงษ์   

1,134 
 

 ผลทันทีของการติดไคเนซิโอเทปตอ่อาการปวดและมุมงอข้อเข่าในทา่สควอช   
ในนักศึกษาหญิงท่ีมีอาการปวดเข่าทางด้านหน้า 

นิภาพร ริโก, อัจฉราพรรณ ช้างเขียว 

1,143 

 ความรู้และพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการตดิเช้ือไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 ของ 
นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตรแ์ละสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลมิพระเกียรติ   

รวิ ถิ่นปรีเปรม, อุมารัตน์ ศิริจรูญวงศ์, วาสนา ศิลางาม   

1,150 

 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจยัเชิงจิตวิทยาและการยอมรับอุปกรณค์ุ้มครองความปลอดภัยส่วน 
บุคคลของพนักงาน: กรณีศึกษา สถานประกอบการผลติอาหาร ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
       อรอุมา ทิพย์รัตน,์ อุมารัตน์ ศิริจรูญวงศ,์ พรชนก เลิศสถาพร, อาภาภรณ์ บลุสถาพร      

1,164 

 การส ารวจมดและความต้องการใช้ผลิตภัณฑไ์ลม่ดในชุมชนรอบมหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลิมพระเกียรต ิ 
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
       อิสสริยา เอ่ียมสุวรรณ, ศราวุธ สุทธิรัตน์, ณัฐริณี หอระตะ, ทวีพร พันธุ์พาณิชย์    

1,174 

 การส ารวจการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ของร้านขายยาในประเทศไทย 
วิรัตน์ ทองรอด, กนกวรรณ ไม้ประเสริฐ, ณัชชา  สลักค า, ปริชญา มุสิกทอง    

1,185 

 การตั้งต ารับยาเม็ดบรอมเฮกซีนไฮโดรคลอไรด์ชนิดแตกกระจายตัวในปาก 
สุนี ชาญณรงค์, ยลนภา แพทย์ชยัโย, เมธาวี หมั่นมาก 

1,194 

 การศึกษาอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการบริบาลทางเภสัชกรรมส าหรับความผิดปกติโรค 
ผิวหนังของเภสัชกรชุมชน 

รุ้งนภา เต็งไตรสรณ์, จตุรัส พูลมงคล, วินิตา งามเสงี่ยม,   
ภณิตา ฉัตรทิวาพร,  ณัฐธยาน์  สุทธิรักษ ์

1,203 

 การพัฒนาแอปพลิเคชันเกณฑ์มาตรฐานการตรวจวเิคราะห์ตะกอนปัสสาวะ 
ธนสาร ศิริรัตน์, จีรนันท์ ศักดิ์ศฤงคาร, ศิริลักษณ์ มงคลแท้, สุชา จุลส าล,ี ภาณุพงศ์ สหายสุข, 
กาญจนา ศิริรัตน์  

1,213 



ระดับชาติ 
 

 หน้า 
 

 

 ฤทธิ์ของโซเดียมไนไตรท์ต่อค่าพารามิเตอร์ทางโลหิตวิทยา เมทฮีโมโกลบิน   
และความเปราะของเม็ดเลือดแดงในหลอดทดลอง 

กาญจนา ศิริรัตน,์ ธนสาร ศิริรัตน,์ ฐิติพร พลทา, วนัสนันท์ สุมะหิงพันธ,์ วราพร วงศ์วรรธนะโชติ,   
สุวรรณา เสมศรี, ดวงมณี แสนมัน่, สุชา จุลส าล,ี มยุรี เก่งเกตุ, วีรวรรณ ชาญศิลป์ 

1,221 

 การส ารวจปัญหาและอุปสรรคในการใช้ Naranjo’s algorithm ส าหรับประเมินผื่นแพ้ยาที ่
พบบ่อยของเภสัชกรชุมชน ในร้านขายยาแผนปัจจุบัน ในกรุงเทพมหานคร    

วิชชุตา เพชรชู, กานต์นิธิ พุทธประวัติ, พลอยนภสั ศศิวิริยะดล, พิมพิศา  ชาติวิริยะอ านวย 

1,231 

 ความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเครื่องดืม่คาเฟอีนกับความสมบรูณ์ 
ของน้ าอสจุิในชายวัยเจริญพันธุ ์

สุชา จุลส าล,ี ณัฏฐณิชา พาละเอ็น, พัชริดา เกิดทวี, ณภัทร มหาสุข, ปัญญานันท์ กล้ารอด, 
พิชญ์ภัค อินทรสมบัติ, สมหญิง งามอุรุเลิศ, นนทยา ทางเรือ, Jonathan Carreon     

1,240 

 การศึกษาคุณภาพอากาศภายในหอ้งเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
กรณีศึกษาอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี   

ณรงค์ศักดิ์  เถื่อนใย 

1,251 

 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันตนเองของพนักงานขนส่งอาหารด้วยรถจักรยานยนต์   
ในช่วงการระบาดโควดิ-19 โดยประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ   

นิรัญกาญจ์ จนัทรา, ณัฐภมูิ โชติบุญ, รัฐติญา คุณนา, จินตหรา จินดาแจ้ง,  
ศิรินทิพย์ ทะนันใจ, วัชราภรณ์ อุ่นเนื้อ, อัยวรินทร์ เอกพันธ์     

1,260 

 ความรอบรูด้้านสุขภาพและพฤติกรรมการใช้ยาอย่างสมเหตผุลของนักศึกษาช้ันปีท่ี 1  
มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรต ิ

นิตย์ธิดา ภัทรธีรกุล, กนกรัตน์ ธรรมโคตร, ศันสนีย์ ศรีบุรุษ, กิตฐติพงศ์ ขาวงาม     

1,268 

 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะความเครยีดของพนักงานดับเพลิง อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
อารยา ด าช่วย,  ณัฐฐนนัท์ ทนงสูงเนิน,  ศศิประภา ชัยพรหม, จุฑาทิพย์ นวลสว่าง,    
กฤษณา เพียนจันทร์, กวินนา จ าปาหอม, ขวัญเมือง บัวสุข   

1,275 

 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับความเครยีดของพนักงานโรงแรมจากการดูแล  
ผู้กักตัวโรคโควิด–19 ในโรงแรมแห่งหนึ่ง เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
       นารีรัตน์ บุญยรัตน์, จิราภรณ์ เดือนจะโป๊ะ, วรลักษณ์ แสงสวุรรณ,  

วรดา สุขแซว, สิริมา มาลาแดง, ฐิติวุฒิ เพชรวรากุล, เบญญาภา นราพงษ์พันธ,์ อัคราช ภมรพล 

1,282 

 สิ่งคุกคามสุขภาพจากการท างานและภาวะสุขภาพของชาวสวนยาง  หมู่บ้านอีมาดอีทราย  
อ าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธาน ี
       จันทร์ฉาย มดแดง, ศิครินทร์ ทรัพย์ประทุม, อี้หริง เฉิน, วัศพล ไพรรัตน์สมวงศ์, ปาลินี ตาไข, 

ธนัญญา ตันน้อย, วรรณเพ็ญ อินนา, วาสนา ศิลางาม, พรพิมล เชวงศักดิ์โสภาคย์ 
 

1,292 



ระดับชาติ 
 

 หน้า 
 

 การศึกษาลักษณะทางสณัฐานวิทยาของปลาสลิดในจังหวัดสมุทรปราการ    
       เพ็ญพักตร์ มูลธิยะ, พีรพล ล าเจียก, ปรัชกร ป่านทอง, เสาวลักษณ์ เชื้อภักดี,  

วิศิษฐ์ ขวัญทอง, นนทวิชญ์ ไพรัตน์  

1,302 

 การใช้สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ (ฟสิิกส์) เพื่อส่งเสรมิการสอนวิทยาศาสตร์  
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย                 
       สุกัญญา เพชรศิริเวทย์, พรสิริ วนรัฐิกาล, ประยูรศักดิ์ เปลื้องผล,  รังสรรค์ โกญจนาทนิกร, 

เพ็ญพิสุทธิ์ แคนวัง 

1,312 

 การส่งเสริมครูโรงเรียนวดัสร่างโศกเพื่อจัดท าโครงงานอาชีพ เรื่องการท าอิฐบล็อกจากเปลือกหอยแมลงภู่ 
        พรศักดิ์ คุณวุฒิมโนธรรม, เกษม พลายแก้ว, ปียนันท์ น้อยรอด, พาขวัญ มั่งมูล   

1,320 

   
 บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์  

   

 การลงทุนในหุ้นจีน    
อัญชลี สมบูรณ์, สุชาติ วัฒกานนท,์ ภัทรสุดา พวงเลิศบุญคง      

1,327 

 การเลือกใช้แอปพลิเคชันส าหรับนกัศึกษาไทยในประเทศจีน 
อัญชลี สมบูรณ์, มรกต ก าแพงเพชร, นัทธมน เมธีกลุ 

1,335 
 

 “โดรน” นวัตกรรมเปลี่ยนโฉมวงการโลจิสติกส์ 
นันทวรรณ บุญรักษา, อัญชลี สมบูรณ์, รพี อุดมทรัพย์   

1,344 

 การลดของเสียในกระบวนการผลติชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยเครื่องจักร CNC  
กรณีศึกษา : บริษัท ไทยโระคุฮะ จ ากัด 

กนกพร  เรืองรุ่งโรจน์, วิชุตา อยู่ยงค์      

1,351 
 

 การปรับปรุงประสิทธิภาพสายการผลิตในหน่วยงานบรรจุ  
กรณีศึกษา : บริษัท สิงห์ คาเมดะ (ประเทศไทย) จ ากดั 
         สุรภา วิมูลสุข, วิชุตา อยู่ยงค์ 

1,357 

 การลดของเสียในกระบวนการผลติชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา : บริษัท ชินอี เมลทัล จ ากัด 
จริยา  บุญแหยม, มาริสสา อินทรเกิด    

1,363 

 บทบาทของ KOL ในธุรกิจออนไลน์จีน 
        ศักดิ์ชัย รัตนปกรณ์, กวิสรา ศรีผ่องบ ารุง 

1,368 
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Abstract  

Studies on teachers’ beliefs began in 1970s (Borg, 2003). In recent years, more and 

more studies on teacher cognition have emerged, proving that teacher cognition has a major 

place in practice (Öztürk & Gürbüz, 2017). This paper reviews some national and 

international research studies that examine teachers' cognitions on pronunciation teaching. 

After discussing the studies relevant to teachers’ cognition of pronunciation teaching and its 

development in China and abroad, the paper summarizes several pressing issues in this field: 

1) the dearth of research on teacher cognition of pronunciation; 2) the paucity of relevant 

studies based on EFL contexts; 3) the limited domestic studies in which researchers have 

focused mainly on teachers in first-tier cities and universities, while paying less attention to 

rural basic education. Summarizing the above findings, the article finally explains the 

directions for future research. 

Keywords  : Teacher Cognition, Pronunciation Teaching, Primary School, EFL Country 

1. Introduction 

Teacher cognition refers to teachers’ thinking, knowledge, beliefs, values and 

attitudes toward teaching, learning, students, subject matter and so on (Borg, 2006). Since 

1970s, a growing number of scholars have paid attention to teacher cognition, which attests to 

a qualitative leap in the field of research (Borg, 2003). These studies shed light on the 

composition and development of beliefs and knowledge about teaching, and its implications 

for practice (Borg, 2006). Although researches abroad are gradually increasing, researches on 

teacher cognition in China are still in its infancy stage (Gao, 2018). This study reviews the 

literature on teacher cognition of English pronunciation instruction, summarizes some 

shortcomings of related studies in China, and provides future research perspectives. 

 

2. Teacher cognition of pronunciation teaching  

In recent years, much attention has been paid to the study of teacher cognition to 

understand the complex relationship between teacher cognition and practice (Baker, 2014). 

From a macro perspective, researchers have proved that teacher cognition has a significant 

impact on classroom instruction (e.g., Borg, 2003, 2006, 2019; Enow, 2015; Gabillon, 2013; 

Li, 2019). In specific areas such as grammar teaching, researchers have also made a lot of 

contributions (e.g., Sara, 2007; Uysal & Bardakci, 2014; Watson, 2015). However, little 

attention is given to teacher cognition of English pronunciation teaching (Baker & Murphy, 

2011). In a review of Borg’s (2003), domains such as oral and listening teaching as related to 

teacher cognition, have not yet been studied.  

To fill this gap, studies have been conducted. In the New Zealand context, Couper 

(2019) found that due to teachers’ limited knowledge time constraints, teachers’ are confined 

to self-correction, recast, and listen-and-repeat when correcting pronunciation errors. Since 

they do not administer diagnostic tests for students, it is also difficult to improve students’ 

self-correction. In Couper’s study, only those qualified and experienced teachers were 

observed, without considering the novice teacher. In the study of Shah et al. (2017), five 

participants including expert and novice teachers were examined through observation and 

semi-structured interview. The result revealed that most teachers believe that pronunciation 
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cannot be taught directly, nor should it be taught directly. The focus of language teaching is 

grammar and other skills tested in the exam, with little consideration on pronunciation. This 

explains one of the reasons why pronunciation teaching has not received much attention 

today.  

Despite the scarcity of researches, it is undeniable that teacher cognition of 

pronunciation teaching is becoming the primary concern of researches relevant to teachers’ 

advancement and teaching practice (Baker & Murphy, 2011). Foreign studies on teacher 

cognition of pronunciation teaching have yielded findings in many areas, such as teacher 

confidence (Baker, 2011), teacher education (Buss, 2017), and teaching practices (Couper, 

2019). However, the majority of available studies on teacher cognition of pronunciation 

teaching are concentrated on ESL countries, while EFL countries are are studied less (Baker, 

2014), especially in China (Gao, 2018).  

It was not until 2000 that Chinese scholars began to discuss "teacher belief", and only 

about 100 articles were found on the Chinese academic journals online as of August 27, 2009 

(Ma, 2012). Although there has been an increase in researches on teacher cognition in recent 

years, most of them are focused on grammar teaching or a general direction (Gu, 2016). For 

instance, in specific domains, some researchers have examined college English teachers' 

cognition of grammar instruction (e.g., Liu, 2018; Xia, 2011); teachers' understanding and 

implementation of TBLT (e.g., Luo, 2013; Zhou, 2017); teachers’ cognitions on corrective 

feedback (e.g., Jiao, 2016); reading instruction (e.g., Tao, 2015). Many studies were 

conducted from a broader perspective to understand teacher cognition, such as teachers' 

beliefs in the reform of Basic Education Curriculum (e.g., Ma, 2012); teachers’ cognition and 

its implications for teacher development (e.g., Wang, 2004) and the interplays of teachers’ 

beliefs and teaching behaviors (e.g., Pei, 2018; Zhang, 2013). 

One of the few researches done is a case by Li and Shi (2012) who compared the 

cognition and practice of two college English teachers about pronunciation. The results of 

interviews and questionnaires showed that the younger teacher was more familiar with the 

latest theories of second language acquisition. The experienced teacher showed strong 

traditional influences, such as her emphasis on "native-like" pronunciation. Classroom 

observations revealed that both teachers believed in students-centered approach and gave 

them enough time to practice pronunciation. They also gave students timely feedback and 

corrections. However, none of the teachers had conducted a lesson to teach suprasegmental 

features. The sample size is small, so that the results cannot be generalized, but this study 

provides valid information for related studies in the country. 

With the exception of fewer researchers exploring teacher cognition regarding 

pronunciation instruction, most of the existing researches have focused on universities and 

first-tier cities (e.g., Cao, 2011; Pei, 2018; Tao, 2015; Wang, 2004). There is a lack of 

attention given to rural areas and primary schools (Jiang et al., 2015).  

A qualitative study of Jiang et al. (2015) examined the cognition of eight rural junior 

high English teachers about the key components of English. They found out that rural English 

teachers’ cognition of the cultivation of students’ language ability remains at a relatively 

shallow level. Specifically: (1) The language ability is basically equivalent to the capacity of 

listening, speaking, and reading and writing skills; and (2) English lessons mean to teach 

vocabulary and grammar. In their teaching practice, they pay attention to the training of 

grammar points since these are the focus of most high stakes examinations. This finding is 

consistent with the study of Shah et al. (2017). This research sheds light on the situation in 

rural areas and offers effective information for current domestic research. However, as 

mentioned above, the research has not gone deep into more detailed areas, such as the 

cognition of rural teachers and the instruction of listening, speaking, reading and writing.  

Through an online survey of 2156 teachers in 13 cities in Jiangsu province, Zhou 
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(2017) discovered that teachers’ beliefs about teacher professionalism bear the most obvious 

difference between urban and rural primary school teachers. Rural teachers, who have weaker 

self-efficacy beliefs, need more involvement in education program. Teachers are unable to 

learn efficiently since in-service training courses fail to satisfy the demands of rural teachers. 

The numbers of participants are enough to describe the cognition of primary English teachers 

in Jiangsu Province. Comparing urban and rural teachers, it presents a lot of useful data for 

Chinese teacher cognition researches. But because of the lack of classroom observation and 

in-depth understanding, further research is still necessary. 

 

Conclusions 

More and more researches are conducted on teacher cognition, providing a new 

perspective for improving English language instruction. Researchers at home and abroad 

have adopted different research methods to study teacher cognition from component to the 

formation process (e.g., Borg, 2003; Öztürk & Gürbüz, 2017), and from theory to practice 

(e.g., Chen, 2016; Couper, 2016), contributing to the researches of language education. 

Through a review of domestic and abroad literature, the paper identifies three perspectives 

that analyze the inadequacies of current research: 1) teacher cognition of English 

pronunciation instruction remains an unexplored area; 2) there are few relevant studies based 

on EFL contexts, especially in China; 3) the limited number of existing researchers in China 

whose focus is mainly on teachers in first-tier cities and universities, while paying less 

attention to rural basic education. 

 

Future Research Perspectives 
Considered as a significant feature of promoting learners' language proficiency 

(Baker, 2014), pronunciation should be given sufficient attention. Future national researches 

on teacher cognition could have an increased focus on teaching pronunciation. More 

researches are necessary to explore: teachers’ beliefs of feedback on pronunciation correction 

(Baker, 2011); the reason for the mismatch of teachers’ cognition and real practice (Shah et 

al., 2017); and the difference of pronunciation-related cognition between trained and non-

trained teachers (Buss, 2017) or pre-service and in-service teachers (Couper, 2017).  

Moreover, the focus of the study can be shifted to English teachers in rural basic 

education. Chen (2012) clarified the fact that in China, English education in rural areas is 

comparatively backward, which significantly affects the criteria of local English teaching. 

English teaching in primary and secondary schools faces the problem of insufficient number 

of qualified teachers and a heavy teaching load. Teachers do not pay enough attention and 

have a negative attitude towards teaching pronunciation (Wang et al., 2019). Consequently, 

the urban-rural divide causes most urban students to communicate fluently in English, while 

most rural students are unable to communicate even in simple English (Chen, 2012). It is 

clear that a large divide exists in China’s urban and rural English education. Consequently, 

both rural and urban teachers deserve to be given the same attention if a more comprehensive 

understanding of Chinese teacher perceptions is desired. 
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Abstract 

  This conceptual paper discussed the definitions and sub-facets of the study 

constructs – instructor scaffolding for interaction, self-regulation, and student engagement – 

in the context of online learning. Previously conducted studies which investigated the 

relationships among the study variables were synthesized in the lens of Bandura’s Social 

Cognitive Theory. Lastly, a possible framework for higher education institutions (HEIs) was 

proposed as a guide in developing programs for online learning and teaching. 
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Online Learning, Social Cognitive Theory 

1. Introduction 

Online learning is one of the greatest innovations in the 21st century. According to 

Reaves (2019), the future of education is its digitalization. Moreover, the COVID-19 

outbreak has impacted the educational landscape. Thus, education has had to adapt to the 

current situation. Because of the threat of the pandemic, most of the higher education 

institutions moved to distance learning (Aguilera-Hermida, 2020). 

In the Philippines, online learning poses challenges in its implementation process. 

Approximately three million Filipino students had dropped out of school because of the 

difficulties caused by distance learning (Adonis, 2021). Fostering online learning engagement 

of students is one of the challenges handled by teachers in their online teaching. Fisher and 

Baird (2005) reported that instructors are experiencing students who seem uninterested or 

unwilling to engage in the online learning environment. There are students in online learning 

who lack motivations to learn and persist (Deci & Ryan, 2000). Nonetheless, positive 

academic outcomes will likely yield when students are actively engaged in online learning. 

The study of Burrows (2010) stated that student engagement has a noteworthy contribution to 

learning as it is associated with academic performance.  

In online learning, external factors in promoting student engagement are greatly 

important. One factor to develop student engagement is through teacher's scaffolding for 

interaction. Zhang et al. (2020) mentioned that the effect of online education to the learners is 

contingent on teachers’ online teaching experience and ability.  According to Janse van 

Rensburg (2018), support for students is a necessity in the online learning context to address 

challenges in order to ensure positive online learning outcomes. Previous studies have 

reported that scaffolding for interaction of online instructors significantly contributes to 

developing student engagement in online learning (Cho & Kim, 2013). 

Aside from the external factors, personal factors are, too, crucial roles in promoting 

student engagement in online learning. The effort of students to self-regulate is one internal 

attribute in the process of their learning. Particularly, self-regulated learning is a significant 

aspect in understanding students’ learning experiences in view of the success of online 

learning (Cho & Heron, 2015). Moreover, the ability to self-regulate is significantly related to 

achievements in online learning (Broadbent & Poon, 2015). 

Therefore, this paper is an attempt to define the relationships among the study 

constructs in the context of online through the lens of Bandura’s Social Cognitive Theory. 
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Moreover, the proposed framework of this study might be of help to the Higher Educations 

Institutions in developing programs for their online classes. 

 

2. Conceptual Framework 
In Bandura’s model of reciprocal causation, environmental influences, personal 

elements, and one’s behavior altogether function as interacting factors that bidirectionally 

influence one another (Bandura, 1989). When one of these three factors changes, this results 

in changes in the other factors when changes are monitored (Schunk et al., 2008). Given such 

an idea, both personal factors (self-regulation) and external factors (instructor scaffolding for 

interaction) play a crucial part in shaping one’s actions and behaviors (student engagement in 

online learning).  

The Bandura’s model suggests that environmental factors influence one’s behavior. 

Due to the two-way influence between environmental circumstances and one’s behavior, 

people become products and, at the same time, producers of their environment. 

Environmental influences determine which types of behavior that are activated and developed 

(Bandura, 1989). The social features of the environment like the instructor, peers, and the set-

up of the classroom. In the academe, students are influenced by their teachers and peers by 

way of social persuasions and observational learning (Bandura, 2007). Aside from the aspects 

of one’s environment, personal factors or internal dispositions affect the actions and 

behaviors of the individual. Many factors shape and direct a person's behavior: expectations, 

beliefs, perceptions, goals, and intentions. These factors affect how they behave (Bower, 

1975; Bandura, 1989). Similarly, Bandura’s Social Cognitive Theory says that external 

influences affect a person’s internal workings. Both internal and external feedback, then, 

impact one’s consciousness. Social influences also play a role in developing and modifying 

expectations, beliefs, emotions, and cognition. These social influences carry information 

which stimulate emotional responses by means of instruction, modeling, and social 

persuasion (Bandura, 1989).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 1. The triangulation of Self-regulation, Instructor Scaffolding for Interaction, and Student Engagement 

in Bandura’s Social Cognitive Theory 
 

3. Student Engagement 

Various researchers have proposed meanings for student engagement. The definition 

presented by Newmann and colleagues (1992) illustrated a connection between engagement 

of the students and their psychological investment in learning. The definitions offered by 

Audas and Willms (2002) and Skinner and colleagues (2009) highlighted the participation 

and identification of the students with their school as well as the school-related events. 

Meanwhile, Christenson and colleagues (2008) likewise emphasized learners’ investment, 

participation, identification, and commitment with education and academic-related pursuits. 

The conceptualization of Kuh (2003) focused on the association between energy and 

engagement whereas Schaufeli et al. (2002) discussed the positive and fulfilling academic-

related state of mind that is illustrated by vigor, absorption, and dedication.  

Instructional Scaffolding for Interaction 

(External Factors) 

 Self-Regulation 

(Personal Factors) 

 

Student Engagement 

(Behavioral Factors) 



8 
 

Most educational researchers have hypothesized student engagement as a multifaceted 

concept consisting of three dimensions particularly cognitive, of behavioral, and emotional 

(Finn & Zimmer, 2012; Schindler et al., 2017). According to Fredricks et al. (2004), 

cognitive engagement suggests the psychological investments of students in learning. It is the 

learners’ cognitive effort while accomplishing their requirements at school (Finn & Zimmer, 

2012), and persisting even when work in the academe becomes challenging (Corno, 1993). 

Students possessing high levels of cognitive engagement are ready to take challenges, 

flexible to solve problems, and understand that learning in school is related to being prepared 

in the future (Fredericks et al., 2004). Next, the behavioral component of student engagement 

is described as the student participation and positive conduct in the classroom, and 

compliance with policies at school (Finn & Zimmer, 2012). The learners who have high 

levels of behavioral engagement are participative in classroom activities and display interest 

in success (Fredericks et al., 2004). Lastly, student engagement’s emotional component is 

defined as students’ feelings of identification and attachment to schools wherein learners 

show their experience of enjoyment, happiness, interest, anxiety, or boredom while doing 

academic work (Pekrun & Linnenbrink-Garcia, 2012).  

   

4. Instructor Scaffolding for Interaction 

Scaffolding is a term of Lev Vygotsky (1896-1934) that is grounded on the notion of 

providing instructional support to the student within the boundaries of a student's zone of 

proximal development (Wood et al., 1976) to maximize their potential from the more 

advanced individuals (Vygotsky, 1978). Instructors with scaffolding strategies can monitor 

student participation and progress, provide constructive feedback, and encourage learners to 

ask necessary assistance. When independent students can perform academic tasks, instructors 

withdraw, little by little, from their scaffolding support (Woolfolk, 2013). Consequently, the 

scaffolding strategies of instructors is fundamental for optimal learning, especially in an 

online learning setting wherein several students usually find social interaction as a 

challenging academic endeavor (Cho & Cho, 2016). 

Instructor scaffolding for interaction denotes employing instructional strategies to 

uphold learner-learner interaction as well as learner-instructor situations like individual 

learning, discussions, and group collaboration in the online setup (Cho & Summers, 2012). 

For instance, in an online learning environment, instructors utilize scaffolding strategies to 

promote the interaction between the learner and instructor by means of urging them to ask 

inquiries, taking part in discussions, posting messages regularly, proactively supervising their 

progress, and acknowledging them to contribute to the course.  

The study of McIsaac and colleagues (1999) considered the following scaffolding 

strategies as effective and foster interactions: sharing in class discussions, giving proximate 

feedback, and being present in the online learning environment. Similarly, Rovai (2007) 

indicated five themes in scaffolding in online learning discussion which include highlighting 

the interaction between learners, patterns of communication based on gender, culture, social 

presence, and the status of students.  

 

5. Self-Regulation 

          Zimmerman (1989) defined self-regulated learning as a personal initiative and 

direction toward the efforts to acquire skill and knowledge instead of depending solely on 

teachers, parents, or other instructional agents. Zimmerman (1986) explained that self-

regulation in education is the alignment of a learner’s metacognitive, motivational, and 

behavioral competencies toward performing and being successful academically. 

Metacognition refers to the approaches leading to the on-going process of self-evaluation and 

self-instruction (Zimmerman & Martinez-Pons, 1990). In addition, self-regulated learners 
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engage in metacognitive mechanisms when deliberately reflecting, and assessing the 

regulatory cognitive methods utilized by students in their learning (McCormick, 2003). The 

metacognitive process of SRL involves assessing the effectiveness of the specific strategies 

such as task completion, monitoring progress, and strategy adjustment (Baker & Brown, 

1984). As for the self-regulatory motivational processes, they allow the learners to do the 

initiative to focus on goal-focused activities whilst disregarding setbacks or distractions 

(Zimmerman, 2011). According to Zimmerman (2011) the behavioral processes of self-

regulation incorporate the physical acts useful in completing an assignment at a learners’ 

preferred level. When self-regulated learners face a new task, their attitude is to set learning 

goals proactively and participate in the goal-achieving process, like task planning, progress 

monitoring, and goal accomplishment thinking ( Abar & Loken, 2010). 

To improve students’ self-regulation, Zimmerman (1989) classified three self-

regulated strategies namely individual performance, behavioral functioning, and learning 

environment. The personal self-regulation holds that it is vital for learners to be mindful of 

the process of their learning such as understanding the reasons for learning things and 

pondering through the suitable approaches in learning including metacognition and goal 

orientation (Zimmerman, 1989). Metacognitive strategies particularly planning and goal 

setting, organizing, and transforming, memorizing, and rehearsing could be practiced before 

and during the learning course (Zimmerman, 1989). In behavioral functioning strategies, 

students could learn to support themselves to turn out to be self-directed and active in their 

learning process that involves keeping records and monitoring, and evaluating and 

prioritizing oneself (Zimmerman, 1989). To improve learning and performance, these 

behavioral schemes are effective for students in applying correction, feedback, and 

reinforcement (Pintrich, 1999). In the learning setting, self-regulated learners affect their 

personal learning through their own behaviors and environmental beliefs; however, the 

learning environment as well shapes one’s behaviors and beliefs (Bandura, 1989). Self-

regulation strategies related to students’ distant learning environments include structuring 

one’s environment, obtaining information, reviewing, and getting assistance (Zimmerman, 

1989). Bandura (1989) considered learners as agents who are both influencing themselves 

and their environment. Hence, self-regulated learners know the process of seeking or 

extracting the help, information, or resources needed from their learning environments to 

attain their learning objectives. 

 

6. Instruction Scaffolding for Interaction and Student Engagement  

Previous examinations have consistently reported that instructor scaffolding for 

interaction is an important aspect in increasing student engagement. Online teachers’ guided 

monitoring of the communication in class is positively linked with the perceived learning and 

connectedness of the student (Shea et al., 2006). In synchronous online discussions, online 

instructors’ scaffolding for interaction is significantly connected with intellectual engagement 

and behavioral engagement of students (Shi, 2010). Providing scaffolding strategies have also 

been proven to support students’ emotional engagement (Bolliger & Inan, 2012). In addition, 

the interaction between learner and instructor has been shown to predict learner engagement 

(Bolliger & Halupa 2018), which leads to increased engagement of students in online courses 

(Gaytan & McEwen, 2007). The scaffolding for social interaction of online instructors is 

expected to expedite the student engagement of college students in self-regulated learning 

(Cho & Kim, 2013). Shea and colleagues (2006) revealed that online instructors’ attempts to 

enable interaction, like asking questions and giving feedback, are significantly related with 

the perceived learning and engagement of students. The active part of the instructor in 

directing and organizing student interaction is considered the most essential factor in 

contributing to online students’ engagement. 
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7. Instructional Scaffolding for Interaction and Self-Regulation  

Environmental factors play a substantial role in sustaining learners’ self-regulation 

(Ari et al, 2014). Scaffolding for interaction of online teachers has been found to facilitate 

engagement in the self-regulated abilities of college students (Cho & Kim, 2013). The fading 

of support during the scaffolding process should gradually lead in self-regulated learning and 

result in more self-dependent learners (Clark & Kazinou, 2001). Azevedo and Hadwin (2005) 

added that when instructional scaffolds are not apparent, students experiencing difficulty in 

regulating their learning are more likely to fail in achieving deeper understanding in their 

online learning especially when discussions are difficult. With this, instructor scaffolding for 

the development of self-regulation strategies is recommended in related academic studies 

(Cho and Kim 2013). The interaction between instructor and student is also found to be 

positively correlated with the satisfaction of students in distance learning (Lee, 2012; Kuo et 

al., 2013). 

  

8. Self-Regulation and Student Engagement 

A general positive association was shown in various studies in analyzing the 

correlation between the self-regulated learning and student engagement (Pellas, 2014; Zhang 

et al., 2015). A direct relationship between self-regulation and emotional and cognitive 

engagement but not in the behavioral component of engagement was reported by Pellas 

(2014). More so, according to Zhang et al. (2015), the self-regulation locomotion form is 

positively related to student engagement, but its assessment form is negatively related to 

student engagement. This implies that self-regulation is an important feature which aids 

students to display engagement in the school setting. Being focused on the goals of one’s 

learning was vital to surpass motivational problems and maintain the engagement of students, 

and persistent in their task completion (Wolters & Rosenthal, 2000). Sun and Rueda (2012) 

also reported that self-regulation techniques are significantly related to behavioral, cognitive 

and emotional aspects of student engagement in online learning. Students who had mastered 

using self-regulation strategies learned more when dealing with complicated topics in the 

online platform as compared to those who do not self-regulate (Azevedo & Cromley, 

2004).  Santhanam et al. (2008) added that students who were trained in exercising self-

regulatory learning techniques are inclined to utilize them more in the process of their 

learning. 

 

9. Conclusion 

 Online learning is not an easy academic endeavor. Due to its novelty, it poses challenges 

to students and even to school administrators. One of the challenges in online learning is to 

foster student engagement among learners. Previous studies have showed that student 

engagement in online classrooms posits a lot of positive academic outcomes. Following the 

Social Cognitive Theory of Bandura, behavioral factors in learning are affected by the 

personal and external or environmental factors of the learners. Thus, the scaffolding of 

teachers for interaction and the ability to self-regulate of learners in online learning contribute 

to the student engagement in online learning. Based on the literature review, the three main 

study variables are associated with one other, supported by Bandura’s reciprocal causation. 

Thus, the framework which is the triangulation of instructor scaffolding for interaction, self-

regulation, and student engagement might be given considerations by the HEIs to develop 

holistic programs in the planning and implementation of online classes.  
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Abstract 

This article aimed to examine language variation and a variation of World Englishes. 

The paper also attempted to examine phonological variations and problem sounds in English 

pronunciation among Thai EFL learners. Moreover, the study aimed to find out the unique 

characteristics of Tinglish or English spoken by Thai. What are the forms of English mixed 

with or heavily influenced by their mother tongue, the Thai language? Which of these 

characteristics of Tinglish are the effects of language varieties and variation of World 

English.  

 

Keywords : Tinglish, variation of world Englishes, three circles of world Englishes 

 

1. Introduction 

Englishes spoken by people from different geographical areas of the world give 

English a new status as a language of the world, a global language, or as popularly referred to 

as an international language. The widely spread of English over the world over the last 

decades has provided new varieties of English and created changes in the sociolinguistic 

areas of the language. Thailand is a country in that English has been used as a foreign 

language; it has a specific kind of English referred to as ‘Tinglish’, one of the English 

variations. It is the way of using English by mixing ‘Thai’ and ‘English’ to refer to the 

English language spoken by native Thai speakers.  

 

2. Variations of World Englishes 

2.1 English as a global language 

English is nowadays considered a global language (Crystal, 2003). It is widely used 

by people around the world as the first, the second, or the foreign language; therefore, native 

speakers alone cannot claim ownership over the language anymore (Bryson, 1990). Rushdie 

(1991), cited in Crystal (2003), also shared the same perspective by mentioning that the 

English language “ceased to be the sole possession of the English some time ago.” The 

handover of the ownership, thus, results in the varieties of English, which are regarded as 

“World Englishes.”. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1: Languages of the World 
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2.2 Kachru’s Three Circle Model of World Englishes  

English nowadays is a lingua franca used all around the world. Moreover, English 

Language teaching and learning need to familiarize with the new status of English. This fact 

leads to a great concern of the World Englishes classification. This phenomenon can be 

classified and recognized by understanding Kachru’s Three Circle Model of World Englishes.  

The term “World Englishes” has started the important step for new eras of understanding in 

English. Kachru (1985 cited in Bolton, 2009) classified World Englishes into three circles 

which are the inner, outer, and expanding circles, representing the widespread of English, the 

pattern of acquisition, and the functional domains in which English is used internationally. 

 

 

Figure 2: Kachru’s Three Circle Model of World Englishes 

 

The first circle, called ‘the inner circle,’ specified the countries where English is 

spoken as a primary language and is used in governmental institutions and daily life, such as 

the United Kingdom, the United States of America, Australia, and Canada.  

The second circle, or ‘the outer circle,’ indicated the countries where English is used 

as a second language or an official language.  Most countries that belong to this circle are ex-

colonies of the British Empire. English is widely used in the government sector and social 

life, such as India, Hong Kong, and Singapore in Asia; and Nigeria, Uganda, Ghana, and 

other countries in East and West Africa. The English used in these countries is English as a 

second language (ESL). 

For the outermost circle, ‘the expanding circle’ is the most important and the biggest 

circle referring to the society where English is spoken as a foreign language (EFL). Countries 

like China, the Emirates, and Thailand are in this circle. English here is used as a medium of 

communication in many domains such as education, business, diplomacy, and media, given 

status as a lingua franca. When English is used by a non-native speaker to communicate with 

other non-natives, the language is, to some extent, influenced and interfered with by the first 

language. The characteristics of the English language vary in different societies.  

 

3. Variation of World Englishes in Asia  

Generally, there are factors in language variation range from gender, age, occupation, 

geography, region, and so on. Geography itself gives rise to many variations, one of which is 

the linguistic variations naming phonology, lexicon, and syntax. Interference from the native 

language plays an important role in the three aspects leading to different Englishes spoken by 
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people in each country. For example, in Singaporean English or ‘Singlish,’ reduction of final 

clusters is common among the speakers. For instance, ‘next’ /nekst/ becomes /neks/. Also, 

there are borrowing words mostly from Hokkien Chinese, such as ‘chin chye,’ which means 

it does not matter (Stockwell, 2002) or using ‘leh’ at the end of a sentence for softer 

command, request, claim, or complaint. Finally, the indefinite article is not often seen as in 

‘She is a teacher’ (Stockwell, 2002).  

Indian English is a keen example of linguistic variation. According to Trudgill and 

Hannah (1994), Indian English speakers tend to pronounce /r/ as a flap or retroflex flap and 

the consonant /p/, /t/, /k/ as unaspirated sounds. Moreover, the sound /t/ in English is alveolar, 

but the retroflex or dental sound is heard in Indian English. This is to say; all English alveolar 

consonants are replaced by retroflex consonants. For example, –ed endings after /k/ and /t/ 

are dropped as in ‘walked’ /wɔlkt/ which becomes /wɔlk/. Apart from phonological 

variations, Indian English also has a unique lexicon. Acronyms and abbreviations, for 

instance, create new terms and usage among Indians. ILU is an acronym for ‘I love you’, 

which is from a song and pronounced as ‘ee-lu’. Another illustration of abbreviations, ‘Jan’, 

which stands for ‘January’ is also widely used in Indian English. Even Indian English syntax 

has been considerably influenced by Hindi syntax. Most importantly, reduplication affects 

Indian English explicitly. For example, using reduplication on action verbs such as ‘come 

come’ and ‘sit sit’ is common in daily life communication. Also, a literal translation is 

usually seen in the language. The phrasal verb ‘turn on the light’ translated as ‘open the light’ 

is a case in this point.  

 

4. ‘Tinglish’, one of the English variations 

Thailand, likewise, as a member of Kachruvian three eccentric circles, has a specific 

kind of English referred to as ‘Tinglish’, one of the English variations. It is a newly coined 

word by mixing ‘Thai’ and ‘English’ to refer to the English language spoken by native Thai 

speakers. It can vary to different regions in Thailand. However, Tinglish based on standard 

Thai is going to be investigated from this point on. The term ‘Tinglish’ refers to any form of 

English mixed with or heavily influenced by Thai. Therefore, Tinglish is classified as 

typically English is spoken by native Thai speakers. The differences from standard native 

English occur in pronunciation, vocabulary, and grammar due to the interference of the first 

language. 

 

4.1 The Unique Characteristics of Tinglish 

As to understand the influences and interferences of the Thai language on English, it 

is noted to review the unique characteristics of Thai while discussing Tinglish. First, Thai is a 

tonal monosyllabic language consisting of five different tones. Although all those five tones 

can be inflected, only some of them can convey meaning. Tones play a significant role in 

different levels ranging from syllables, words, phrases, and sentences to indicate the meaning. 

Moreover, as a monosyllabic language, it is spoken with every syllable equally emphasized. 
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On the other hand, English puts an emphasis on stress and intonation to elicit meanings. This 

leads to certain characteristics unique to English spoken by Thai.  

 

4.2 Pronunciation English Consonant Sounds in Tinglish 

In English speaking, many Thais pronounced some English sounds with high 

interferences of Thai native such as /z/, /r/, /v/, [θ], [ð], /tʃ/, /ʃ/, and [ʤ]. For the segmental 

level, Thais encountered problems in pronouncing some English sounds. The problem sounds 

can be divided into three main categories (Jotikasthira, 1999): 

4.2.1 those that do not occur in Thai such as /v/, /z/, /θ/, /ð/, /r/, /v/, /tʃ/, /ʃ/, /ʤ/, /g/, 

and /ǯ/. Normally Thais cannot pronounce these sounds because they do not exist in the Thai 

language.  Similar Thai sounds are usually used to substitute those English sounds, such as 

the /v/ sound is usually replaced by /w/ e.g. ‘TV’ is pronounced /tiwi/ ‘tee-wee’ and ‘video’ is 

pronounced /widio/ ‘wee-dee-oh’.  The /z/ sound is almost substituted by /s/, such as zoo 

/ˈzuː/ is pronounced as sue /ˈsuː/ and /g/ ‘g’ and /s/ ‘z’ sounds are usually devoiced, e.g., dog 

is pronounced as dock /ˈdɔk/, zero as ‘see-ro’ /ˈsiroː/, etc., 

Next, the /ʃ/ ‘sh’ and /ʧ/ ‘ch’ sounds can be indistinguishable as the Thai language 

does not have the ‘sh’ sound, e.g., sheep/cheap, ship/chip are pronounced almost the same by 

Thais. The /θ/, /ð/ ‘th’ sounds are often substituted by /t/ ‘t’ or /d/ ‘d’ sound. Particularly, the 

voiceless ‘th’ /θ/ is replaced by [t] or [tʰ], while the voiced /ð/ ‘th’ is replaced by [d], e.g., thin 

is pronounced as tin [ˈtin] or /ˈtʰin/, then is pronounced as den /ˈden/. through is pronounced 

as true /ˈtʰɹuː/, thank you is pronounced as tang kyou /tɛŋ kiw/ or /tʰɛŋ kiw/.  

4.2.2 those that are different from their Thai equivalents as to their distribution, such 

as /l/,/f/,/s/. Although those English sounds exist in Thai, they are also considered problem 

sounds. This is because they do not occur at the final position in Thai, and most Thai people 

fail to pronounce them when they appear finally in English words. The /l/ sound is substituted 

by /n/ as in the word ‘football’ /fʊtbɔn/. The unreleased /b/ is heard instead of /f/ as in ‘golf’ 

and ‘safe’. The sound /s/ in ‘gas’ /gæs/ is usually replaced by the unreleased /d/ as /gæd/.  

4.2.3 those that are phonetically different from their Thai equivalents. The differences 

in both places and manners of articulation of those sounds in the Thai language make it 

difficult for Thais to pronounce them the same way as the native speakers do. The English 

sounds /r/, for example, can be formed in various ways depending upon different speakers 

and dialects. This retroflex /r/ is made by moving the sides of the tongue against the back 

teeth. The front of the tongue is lowered, but the tip is turned upward and withdrawn towards 

the back of the mouth, whereas the Thai /r/ sound is just a trilled /r /.    

 

4.3 Pronunciation English Vowel sound in Tinglish 

The differences in pronunciation between English and Thai vowel sounds are 

classified into four main categories: (1) the height of tongue, (2) the position of the tongue, 

(3) the muscular tension of tongue, and (4) the shape of mouth respectively. English vowel 

sounds spoken by Thais are mostly interfered with by single vowels in Thai.  
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In pronunciation vowel sound in Tinglish, there are equivalents and near-equivalents 

in shaded phonemes to English. Hence, there are some difficulties in perceiving and 

articulating them. This raises some confusion in the pronunciation of English vowel sounds 

among Thai speakers as some example of uniqueness below: 

Most short vowels are pronounced as long vowels. A case example is /eɪ/. There are 

some ambiguities between the short ‘e’ /ɛ/, as in ‘bled’, and a long ‘a’ /eɪ/, as in ‘blade’ 

because both are pronounced as [e(ː)] by most Thai speakers.  

Gliding characteristic of the English vowel sounds are also substituted by single 

vowel sounds such as /oʊ/ in the word ‘go’ /goʊ/ becoming /go/, /ɔɪ/ in the word ‘boy’ /bɔɪ/ is 

pronounced as /bɔj/ in Tinglish are cases in point.  

It is common for Thai speakers to stress the final syllable and consequently lengthen 

the final vowel such as ‘sugar’ /ʃu'gə(r)/ is pronounced as /ʃuka':/ or /suka':/ easy /i'sɪ/ is 

presented as /isi':/.   

 

4.4 Pronunciation Consonant Clusters in Tinglish 

Consonant clusters in the initial position are another concern in Tinglish. When 

English allows as many as three consonant sounds in the initial position, Thai contains at 

most two sounds. There is a wide range of consonant clusters in the English language 

compared to Thai. A simplified formula for the syllable structure of English is ( C ) (C ) ( C) 

V ( C ) ( C ) ( C ) ( C ). While in Thai, the formula for a syllable construction is (C)CV, (C) 

(Ariyapitipun,2015). Thai permits only two consonant clusters at syllables' initial position 

and permits no consonant clusters at a final position. In addition, since the final sounds of 

Thai words are classified into only eight groups, namely /k/, /p/, /t/, /m/, /n/, /ŋ/, /y/, and /w/, 

English spoken by Thais has only one final sound no matter how many sounds the final 

consonant clusters represent. The initial segment clusters that are not present in Thai include 

the following: /dr/. /fr/, /fl/, /fj/, /tw/, /sl/, /sw/, /sm/, /sp/, /sk/, and /st/. Therefore, most Thai 

speakers usually face difficulties in pronunciation those consonant clusters. As an illustration, 

the word ‘twelfth’ is pronounced /twew/ instead of /twelfθ/, ‘speak’ is presented as sah-peek 

/səˈpiːk/.  . 

An example of the initial consonant cluster is in the word ‘strong’, consisting of three 

consonant sounds /s/, /t/, /r/. Since in Thai, up to only two sounds are found in the initial 

position, /s/,/t/. In Thai, certain consonants cannot occur as a consonant cluster. Such illicit 

clusters include those with sibilant sounds followed by obstruent sounds. So as to avoid such 

illicit forms, a short ‘a’ (ah; [ə]) sound is added between these consonants: 

album - alabum /ələˈbam/,   school - sahkoon /səˈkʰuːn/ 

snore - sahnore /səˈnɔː/   sleep - sahleep /səˈliːp/, 

start - sahtat /səˈtaːt/   speak - sahpeak /səˈpiːk/,    

4.5 Omission of the consonant 

Tinglish’s uniqueness is the consonant omission at the end of words ending in a 

diphthong and a consonant. For example, ‘mouse’ /maʊs/ is pronounced as /maʊ/ ‘mao’/, and 

‘dogs’ /dɔgz/ is pronounced as “dog” /dɔg/. Another example, /r/ 'r' or /l/ 'l' after another 
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consonant may be completely omitted. Final consonants are usually omitted or converted 

according to the rules of Thai pronunciation: example, /l/ and /r/ is replaced by /n/ at the end 

of the word, for instance "school" /skul/ is pronounced as ‘sah-koon’. If there is more than 

one consonant at the end of a syllable, only the first consonant is pronounced, the others are 

omitted. For example, ‘cats’ /kæts/ is pronounced as cat [kæt], six /sɪks/ is normally 

pronounced as /sɪk/. 

Pronunciation of s-ending and ed-ending sounds is one the uniqueness in of Tinglish. 

The omission of consonant clusters as in ‘mixed’ is pronounced ‘mik’ instead of /mɪkt/. The 

omission of plurality is usually found such as ‘dogs’ is pronounced /dɔk/ instead of /dɔgz/. 

Thai speakers often move ‘s’ on singular verbs to the subject, for instance ‘She's speak too 

much’ instead of ‘She speaks too much’. 

 

4.6 Pronunciation Suprasegmental Phonemes in Tinglish 

There is some more uniqueness about the pronunciation of suprasegmental phonemes 

such as ‘stress’ spoken by Thai. For example, to illustrate, the word ‘apple’ is stressed on the 

first syllable as /'æpl/, but Thais stress on every single syllable as /æ'pp'n/. This is because of 

the interferences of the mother tongue, Thai. 

Intonation patterns in Thai are completely unique from English as Thai is primarily a 

monosyllabic language; its pitch contour fluctuates sharply. In Thai, the ‘question words’ are 

used to denote questions such as “Who is your English teacher?” (ใครคือครูสอนภาษาอังกฤษ

ของคุณ). That pattern has an inherent increasing tone. Polite requires intonation should be 

the main focus. There is also the disappearance of polite requests when translation is being 

done from Thai to the English language. If the speaker opts to be too literal, a brusque 

imperative is left after the translation. 

 

5. The Uniqueness of Using Grammar in ‘Tinglish’ 

Good examples of the differences are the unmarked use of verb tenses and plurals of 

nouns. Moreover, structural words are added to indicate tense as well as singular and plural 

forms of words. (Clewley, Jai-Ua & Golding, 2013). Verbs in Thai can also be denoted by 

using adverbs and adjectives. Moreover, the pronominal system of the Thai language is rather 

complicated. Various degrees of intimacy are reflected by clear sets of pronouns. When it 

comes to the word order in sentence structures, it follows a similar pattern of the English 

language that is subject-verb-object. Nevertheless, there are several examples when the Thai 

language neglects the subject part of a sentence. The latter occurs when there is a vivid 

understanding of what is being addressed in a given sentence. 

 

 

5.1 Auxiliaries, questions, and negatives in ‘Tinglish’ 

The Thai language does not have auxiliary verbs. Question words are used to 

transform sentences into questions. When a literal translation is used, rising intonation is 
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substituted, be noted that there are no equivalents in English when it comes to questioning 

words. There is also confusion when it turns to questions and answers that are negative. 

Negative markers in Thai and English are different. In English, negative markers must 

be placed after auxiliary verbs, whereas they usually appear before (for some, after) an 

auxiliary verb in Thai. Therefore, Thais tend to use the word ‘no’ before words to make a 

negative sentence. In English, the auxiliary verb ‘does’ is needed in creating a negative 

sentence, ‘He does not come to class.’ To refer to the same sentence in Thai, Thais usually 

drop the auxiliary verb in such a sentence. Simply put, ‘he not come to class’ (เขาไม่มาเรียน) 

is understandable among Thais.  

 

5.2 Time, tense, aspect, and articles in ‘Tinglish’ 

There are no inflected forms in Thai verb. Most Thai learners also confront serious 

problems when handling complex verb phrases and verb inflections. There are remarkable 

differences in the grammatical structure of Thai and English languages. For instance, 

unmarking of verb tenses and plurals of nouns takes place. Moreover, structural words are 

added to denote tense as well as singular and plural forms of words.  

Thai verbs are not conjugated to indicate tense. That’s why Tinglish has no verb 

inflection, too. It is understandable to say, ‘I go to school yesterday.’ instead of saying ‘I 

went to school yesterday.’ As the same indication, Thais usually use of present tense + 

already (แล้ว), in contrast to the past tense of Standard English. For example, ‘He go to 

school already’. (เขาไปโรงเรียนแล้ว) instead of ‘He went to school.’   

Omission of articles, declension, prepositions, and conjugation happens in Tinglish as 

there are no articles at all in Thai. When Thai people communicate, the articles are left out as 

in ‘I have baby.’ Cardinal numbers are also used instead of ordinal numbers, and they follow 

nouns. ‘She lives in floor two’ is a good example. Thais delete the article in the sentence. 

Also, the ordinal number ‘second’ becomes the cardinal number ‘two’, and it comes after a 

noun. Omission of prepositions, for instance, ‘I wait you’ instead of ‘I'll wait for you’. 

The way Thai people treat negative questions is reflected as Tinglish uniqueness. 

Completely different from English, responding to a negative question is regarded as a 

confirmation of the fact asked. A Thai being asked, “Haven’t you had your lunch yet?” the 

answer is ‘Yes’ if he or she hasn’t had lunch. Also, the polite request ‘Do you mind driving 

me home?’ which the answer as ‘No, I do not mind’ is required, but commonly replied by 

‘Yes’ to offer a friend a ride home.  

 

5.3 Word choice, Gender, Direct Translation in ‘Tinglish’ 

Thais tend to use a final particle at the end of a sentence such as ‘How are you 

ka/krup/na/ja/la?”. Using such a final particle presents ethnicity because each ethnic group 

“uses a distinctive language associated with their ethnic identity” (Holmes, 2008). Moreover, 

‘any’ and ‘every’ is used interchangeably, as ‘She beautiful very much’. 

Since Thai is not an inflectional language, it is difficult for Thai speakers to use 

proper forms of words in English. Pronouns, as an illustration, remain the same no matter 
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where they are or whether they are subjects or objects. This is because pronouns remain 

uninflected in Thai. When a pronoun is used in different cases, many Thais use the same 

forms of English pronoun as in the following example; Instead of saying ‘I love you.’ and 

‘You love me.’, Thais say ‘I love you.’ (ผมรักคณุ) and ‘You love I.’ (คุณรักผม) with the 

same pronouns.  

Gender is also a Tinglish uniqueness. In English, suffix change is used to indicate 

whether the noun is masculine or feminine such as waiter – waitress, actor- actress, etc., but 

Thais do not add or change any suffixes and use the same words to indicate both masculine 

and feminine. 

Direct Translation is another uniqueness of Tinglish. This is because the source 

language interferes with the target language, such as: 

 

Phrase (Tinglish)   Meaning (English) 

Are you boring?   Do you feel bored? 

Check bill    Can I have the bill, please? 

He same you.    He is/looks like you. 

No have …    There is no ..., I do not have a … 

Please open/close the light.  Please turn on/off the light. 

 

5.4 Syntactic and Semantic Features of ‘Tinglish’ 

Lastly, punctuation is also a unique characteristic of the dialect. In English, there are a 

lot of punctuations such as periods (known as ‘full stops’), comma, semicolons, etc., whereas 

they are not commonly seen in Thai. Put it this way, a sentence in English supposed to 

complete itself becomes a run-on sentence in English written by Thais.  

The semantic aspect is worth consideration. Firstly, some borrowed words from 

English are generally used in different meanings. For example, ‘to fit’, which means to be 

suitable for someone/something, is used to say that something is too tight. Therefore, when 

Thai people speak English, they say such words in a different meaning. 

  Besides, responses to questions starting with an auxiliary verb also show a distinctive 

characteristic of Tinglish. In English, a contracted form of an auxiliary verb is used to replace 

the main verb when answering a ‘yes/no question’. However, Thais answers such a question 

with the main verb instead of an auxiliary contraction as below: 

 

English 

 

Thai responses 

Do you like to study English? Yes, I like. 

Will you study tomorrow? Yes, I study (tomorrow). 

 

6. Discussions and applications 

The English and Thai languages are different in the areas of phonological systems. 

For example, there are 21 vowel phonemes and 21 consonant phonemes in the Thai language. 

The aspirated voiceless stops such as /ph/, /th/, and /kh/ in the Thai language are not mere 
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allophones of /p/, /t/, and /k/. Instead, they are distinct phonemes (Enfield, 2008). There are 

more fricatives in the English language. This is a crucial difference when English is 

compared to Thai. When it comes to the Thai language, it is quite cumbersome to generate 

/v/, /z/, /θ/, /ð/, /ʃ/, and /ǯ/. (Swan & Smith, 2001). Besides, the length of the vowel is 

important. Hence, long and short vowels are clearly differentiated. 

Moreover, most Thai speakers are unable to produce interdental sounds /θ/ and /ð/ 

since they do not exist in the sound system of the Thai language. As there are no such sounds 

in Thai, and they need to be careful when they speak English. There are also many other 

problematic English consonant sounds for Thai learners such as /z/, /r/, /v/, /tʃ/, /ʃ/, /ǯ/, and 

/ʤ/. The differences in both places and manners of articulation from those in the Thai 

language make it difficult to pronounce them the same as native does.  

According to the Kachruvian approach, there is a variety of Englishes spoken in 

different parts of the world. There is no standard English as English varies to geographical 

factors; people in different places have their own way of speaking English.  

Knowledge of English variations is beneficial to teachers of English as a foreign 

language. For instance, phonetics is one of the most difficult issues among students. Teaching 

to pronounce English sounds, teachers need to explain places and manners of articulation and 

explain the variations, so they are aware of the possibility of encountering different sounds in 

daily life. Apichatabutra (2011) has suggested that it is necessary to provide students with 

some background in articulatory phonetics, which will provide the basic guidelines in 

articulation, so they can differentiate English problem sounds and improve their English 

pronunciation. Ellis (1997) stated that if the sounds, words, or sentences are not pronounced 

those structures correctly, this may lead to communication failure in the end. 

As the number of native speakers of English is limited, the researcher recommends 

that ‘computer-assisted language learning’ (CALL) can be applied to pedagogical practices. 

For example, in teaching pronunciation, teachers can use CALL in both speaking and 

listening classes. This will be beneficial to students as they are exposed to native speakers 

and a variety of world Englishes at the same time. 

In terms of syntax, Thai learners are influenced by their native language, as explicitly 

seen in writing classes. For example, word orders are inverted. Noun + adjective is more 

commonly seen than adjective + noun. Mainly, passive voice is rarely seen in students’ 

papers as passive voice is restricted to negative meanings in Thai.  

Besides, in translation classes, the researcher noticed that Thai students often use 

‘literal translation’ as the source language interferes with the target language all the time. In 

addition, as Thai and English structures are different, students perceive the world differently. 

This helps develop students’ communicative skills as well since they must find a way to 

convey meaning and make themselves clear enough to be understood. Wongranu (2017) has 

mentioned that translating is a complicated skill. A translator has to interpret a source text 

and put it in another language, keeping the meaning, style, and purpose of the source text, and 

this requires proficiency in both foreign languages and the mother tongue.  
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Most importantly, during the time of writing this research article, there were some 

arguments whether a particular characteristic of English spoken by Thais is common enough 

to be considered a feature of Tinglish or it is just a mistake made by a non-native speaker. 

This gives rise to the question, ‘Does Tinglish really exist?’ Are characteristics of English 

spoken by Thais distinctive enough to be a dialect? 

7. Conclusion 

Seeing this with a pedagogical perspective, the researcher, on behalf of English 

teachers, views the differences as deviations from the norm. Or frankly say, the researcher 

tends to correct the students if they produced a structure of the language different from that of 

native speakers. However, from a sociolinguistic point of view, differences are colorful. They 

add varieties to the language. Englishes spoken by people from different geographical areas 

of the world give English a new status as a language of the world, a global language, or as 

popularly referred to as an international language. ‘World Englishes’, that is to say, start a 

new era of universal communication in our modern world.  
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Abstract  

The basic education has been incorporating blended learning into its curriculum, but 

as the global pandemic (covid-19) started, discourses about on-line instruction became more 

rigorous and apparent and implemented the digitization of instruction. The objective of this 

study was to determine the coping of the senior high school students in the digitization of 

instruction. It employed qualitative phenomenological approach in gathering the essences 

appertaining to students’ coping in this phenomenon. A total of fifteen (15) students were 

interviewed using a semi-structured questionnaire and data were treated using codes-to-

assertions analysis. This study revealed that the digitization of instruction posed challenges to 

students which included overwhelming school requirements, unstable telecommunication 

infrastructure, and disinformation. Three major themes emerged in the lived experiences of 

the students in terms of coping with these challenges: (1) obtaining structure in managing 

tasks; (2) gaining collegial and teachers’ support; and (3) filtering online information. This 

study hopes to provide a more dynamic basis to curriculum implementers in designing and 

reformulating the on-line platform of learning that is more student-centered. 

Keywords : blended learning; digitization of instruction; education; challenges; coping 

mechanisms 

 

Introduction 

Globalization and the 21
st
 century allowed the education institution to incorporate 

technology into the curriculum to come to terms with the emerging trends and characteristics 

of the contemporary learners. Blended learning has been an important concept in the 

pedagogical shift in the 21
st 

century education. Teachers have been subjected to enormous 

trainings to familiarize themselves to new technologies and the internet, especially with the 

notable transformation of tech-driven education over time (Hicks, 2011). It was surprising 

despite education now centered on students, only few extensive studies had been written and 

published on how tech-driven education affects their learning process and how they cope 

with it. In Kintu, Zhu, and Kagambe (2017), learners’ attitudes were also significant factors 

in knowledge construction in tech-driven education. Examining students’ dexterity with 

technology might just be trivial, but their opinions, as stakeholders of education, are essential, 

in the roads towards instructional digitization (Aguinaldo, 2013). In Hofmann (2018), 

discounting the opinions of students in using technology in education might result into 

dissatisfaction of the learning process, which may lead to the failure of technological 

application. Studying further and having a deeper understanding on students’ attitudes, 

characteristics, and coping with instructional technology have a substantial impact on the 

digitization of instruction (Heinich, Molenda, Russell, & Smaldino, 2001). 

As we have been grappling with the ramification of the global pandemic (covid-19), 

discourses about on-line instruction becomes more rigorous and apparent. This crisis indeed 

opens the floodgates for institutional reflection and redesigning; and perhaps accelerated the 

use of on-line platforms in secondary education. Digitization of instruction becomes a 

household term and a talk shop among the stakeholders of education as physical distancing 

was implemented to mitigate the spread of the virus. More than surfacing the narratives of the 

faculty on tech-driven education, which was already done by many scholars, it is also 

relevant to incorporate the narratives of the senior high school students as we shift in utilizing 
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on-line platforms for learning to provide institutional support which is integral in the success 

of students in an on-line learning environment (Park & Choi, 2009). The purpose of this 

study is to produce a phenomenological understanding on the narratives of senior high school 

students on how they cope with the digitization of instruction which can provide a more 

dynamic basis to curriculum implementers in designing and reformulating the on-line 

platform of learning. 

 

Review of Related Literature 

For the past decades, bulk of the literature and studies on education has focused on 

examining and interrogating the opportunities and challenges brought about by globalization 

and the 21
st
 century (Howell, Faulkner, Jones, & Carpenter, 2018; Tierney & Findlay, 2010). 

Digitization is an important component of blended learning which denotes the use of on-line 

platforms to cascade education (Clark & Mayer, 2016). The development and expansion of 

such phenomenon primarily happens due to technological proliferation in the 21
st
 century and 

the internet (Bates, 2015). The integration of technology in today’s classroom provides an 

opportunity for both teacher and students to create experiences outside the formal curriculum 

(Hicks, 2011; Hoffman, 2018). In Abrams (2014), tech-driven education actually promotes 

agency, collaboration, and opportunities that “breathe”. It can be construed that Abrams’ 

(2014) claim was a clear rebuttal to the iron-cage form of traditional education where 

students were bound to the four corners of the classroom and were just under the teacher’s 

instructions.  

Although there are overwhelming studies on the effectiveness of blended and digital 

instructions, other studies, on the one hand, highlight the challenges and pose ways to cope 

with it. Digital learning has certain complexities, it is about “ensuring that the right content is 

in the right place at the right time, and delivered to the right audience of learners” (Hofmann, 

2018). These pedagogical complexities became a challenge to most teachers, especially the 

integration of technology into the instructions. The digitization of instruction has posed new 

challenges for education institutions. Telecommunication infrastructure, including internet 

connectivity and speed, is just part and parcel among the concerns of all the stakeholders in 

education especially among developing countries (Ayoo & Lubega, 2008). As other higher 

education institutions already utilized this new approach, several scholars surfaced more 

concerns in the part of the teachers which included, but not limited to: the need for sufficient 

training among educators with regard to all aspects of technicalities (Hwang & Jackson, 

2011), properly framing synchronous and asynchronous activities (Levitch & Milheim, 

2003), the number of students in a virtual classroom including instructional interactivity and 

effectiveness (Kingma & Keefe, 2006). Computer literacy in the part of the learners and 

teachers is a very important factor for the successful realization of digital learning. In Blocker 

and Tucker (2001), students having difficulties with technology were becoming dissatisfied 

with the process which lessen their participation and lead to low performance.  

Time management is also crucial in digital instruction aside from computer literary 

(Selim, 2007) because other responsibilities, like in the family, may impede the process of 

learning in the part of the learner (Cohen, Stage, Hammack, & Marcus, 2012; Thompson, 

2004), the reason why institutional support is fundamentally imperative (Park & Choi, 2009). 

Part of successful realization of digital instruction is understanding how students cope with it, 

but most studies focused on tertiary students (Kenney & Newcombe, 2011) and no extensive 

study has been written so far about secondary, senior high school students in particular. 

Aguinaldo (2013) suggested that the involvement of every stakeholder is vital to realize a 

successful digitization of instruction. Examining further how learners cope with the 

digitization of instruction is vital to understand deeper their attitude, satisfaction, and 

motivation in tech-driven education (Kintu et al., 2017). 
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 Epistemological stance, epistemology of education in particular, guided this research. 

Inquiries and knowledge on the social contexts are two of the central themes of epistemology 

(Goldman, 1999). Thence, epistemology of education can be broadly defined as a 

philosophical standpoint that poses inquiries and form knowledge on the theories and practice 

of education (Watson, 2016). It is clear in the reviewed literature that technology profoundly 

changed education. Different education institutions and researchers produced studies to 

understand thoroughly the opportunities and address the challenges and propose ways on how 

to cope with such approach in learning. Through epistemology, the notion of senior high 

school on digitization of instruction will be described by exploring their lived experiences as 

they will engage on on-line platform of learning. Despite there is extensive research on tech-

driven education, there is a lack of intensive study about the coping of senior high school 

students on on-line platform for learning. This leads to the question: how do senior high 

school students cope with on-line learning? This will be understood and analyzed by utilizing 

phenomenological inquiry directly through the lens of the students. This then can be used by 

curriculum implementers as this study is geared towards forming knowledge on the theory 

and practice of digital instruction, hence the epistemology of education. 

 

Research Objectives 

This research determined the coping of the senior high school students who engaged 

in the shift to on-line platform for learning because of the global pandemic. 

 

Methods 

 A qualitative phenomenological research design was utilized in gathering essences from 

senior high school students appertaining to their coping mechanism in relation to the shift in 

the pedagogy from the traditional to online. In particular, descriptive phenomenology was 

applied in this research in which the senior high school students were at the core of this 

study—intuiting, analyzing, and describing (Streubert & Carpenter, 2011) how they coped 

with the use of on-line platform for learning as they clearly experienced such phenomenon in 

light of the global pandemic (covid-19). Respondents of this study were selected purposively, 

specifically homogenous sampling, and underwent one-on-one interviews via on-line 

(through Zoom app) due to continuous implementation of physical distancing to mitigate the 

spread of the virus. The research instrument of this study was self-made, semi-structured 

interview based on the previous literature and studies which revolved around the challenges 

and how they coped with such phenomenon. The interviewees were probed by asking to tell 

more about their answers and made sure that there was no diversion from the themes. A total 

of fifteen (15) students participated in the study. Since the respondents in this study were 

children (under 18 years old), and minors could not give their consent, informed consent was 

obtained to the parents/guardians through google form through the assistance of the class 

advisers, and the respondents also gave their assent. Pseudonyms were used in the quotations 

to secure the anonymity of the participants. The principle of saturation prevailed in 

determining the number of respondents and data generation. Journal notes and recorder were 

utilized in the interview process. The recorded interviews were transcribed and coded using 

Saldana’s (2009) codes-to-assertion/theory model in order to search and identify concepts 

and their relationship. The detailed description was deemed necessary for others to make 

sense of the report for its potential use in reformulating and developing senior high school 

curriculum by using on-line platform and for other researchers for its further elaboration.  
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Results 
 Three themes emerged from the semi-structured interviews with students regarding 

their coping in the digitization of instruction: (1) obtaining structure in managing tasks; (2) 

gaining collegial and teachers’ support; and (3) filtering online information.  

 

1. Obtaining structure in managing tasks  

 1.1. Structure in terms of accomplishing individual tasks 

 One of the oft-cited challenges of the students with the digitization of instruction was 

being bombarded with activities and requirements. Most of the time, these tasks required 

individual effort and more independent self-study as compared to traditional classroom. 

Students recognized that this set-up allowed them to obtain appropriate structure in managing 

all their tasks. As compared to face-to-face classes where they utterly expressed that there 

was that sense of solidarity inside the classroom, with digital learning they needed to exert 

extra effort to keep track of deadlines and submissions.  

This time every day I really have to open my gadgets to see the notifications. It’s 

really hard to adjust. If there are deadlines, before I was reminded by my classmates 

in the room, but now no one will do that unless I will chat them. So if there are double 

hardships, I also need to double the efforts. (Kaye, December 6, 2020) 

 Students underscored the importance of time management as it provided structure in 

organizing their tasks. They expressed how they were able to set their priorities in 

accomplishing their academic requirements through planning, scheduling, and journalizing. 

Alex (November 28, 2020) shared whenever she was confronted with so much activities, “I 

manage my time properly. I keep a schedule to determine the things that I need to prioritize 

and pass.” 

While other students admitted that they were more efficient through detailed schedule, 

some pointed out that they maintained the structure of accomplishing the tasks 

immediately—which was actually their practice in the face-to-face classes. Azel (November 

28, 2020) expressed, “Although it is a different environment now, I still exercise my habit of 

doing my school works right away. I just manage what is in front of me—the tasks that I need 

to accomplish.” This was also reflected as Levy (December 5, 2020) shared: 

What I do is once the activities are given, although there is plenty of time before the 

deadline, I do it right away because I always anticipate that other subjects might also 

give a lot of activities. I am doing it right away so I will not be piled up with so much 

activities. I promptly accomplish it (activity) at once. 

 As others were able to obtain structure in managing their tasks, some acknowledged 

the fact that they had to develop their time management skills as they experienced the 

physical and mental effects of too much exposure to gadgets and fraught with overwhelming 

activities and deadlines. 

There are a lot of things that are really difficult to manage. I think the best thing for 

me to learn right now is time management, but it’s really difficult so far since day 

one. I think moving to this specific online environment gave me some time to breathe, 

but over the months it did burn me out a bit which was very difficult for me to handle. 

(Dale, December 22, 2020)  

It is noteworthy that all students were conscious about the fact that sheer immersion to 

school tasks might take a toll on their health, both physical and mental. They understood that 

in these trying times induced by the pandemic (covid-19) combined with the pressure of 

acing online classes, taking some rest was necessary. They acknowledged that obtaining 

structure would deliver their well-deserved rest as compared to being amorphous in dealing 

with scholastic tasks.    
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1.2. Structure in terms of dividing group works 

Students highlighted the importance of cooperation of every member of the group. 

They shared that aside from being bombarded with individual tasks, other teachers provided 

activities which should be done in group. With the presence of the internet and social media, 

Reign (December 6, 2020) said, “If there are group works, it is easier now to contact them 

(groupmates) because of social media…There would be no excuse for not contacting or 

reaching out your groupmates.”  

However, others did not deny that some group members were really hard to reach out 

or unresponsive, and at time uncooperative. Although some students mentioned that it was 

tempting to just simply complete the group tasks by themselves, they perceived such move as 

unfair and regressive—as other should also commit and learn from these tasks. Internet 

connection was the usually excuse of uncooperative group members, but Lea (December 6, 

2020) voiced out:  

As much as possible, I am trying to understand those certain students who experience 

such situation especially if they don’t have stable internet connection. But if you think 

about it school is not a requirement today. I mean it’s your choice if you’re going to 

school or what. So it reminds us especially now that we are adjusting to the new 

normal. It reminds me, if I am adjusting, they should as well. 

Students agreed that early division and distribution of tasks was deemed necessary to 

guarantee that all members would have substantial contribution in a group work. Through 

this, members were being informed ahead of time in order to accomplish the assigned task 

even before the given deadline of submission. But those who were really unresponsive and 

seemingly reluctant to cooperate, students said that they sought the intervention of their 

teachers or advisers. However, Kyle (December 22, 2020) had his own scheme as a group 

leader: “I would assign first to those who are hard to reach out and give the easiest tasks to 

them. Then those who always cooperate and easier to contact, I will assign their tasks later 

on…For me that is fair as compared to no contribution at all.” 

Students remarkably communicated that cooperation could never be more important 

in digital learning. Dividing the tasks was more than just a structure, but it was also a way of 

helping others to gain more knowledge as digitization of instruction is a far different 

environment from the traditional, face-to-face arrangement. Students expressed how 

important it was in terms of group works to organize, brainstorm, and plan as a group. This 

way they could exercise their interpersonal skills and engage in active discussion with other 

members of the group as presented in the subsequent section. 

 

2. Gaining Collegial and Teachers’ Support  

An important aspect in the digitization of instruction is the internet connection—as 

this is the foremost requisite to attend synchronous sessions and accomplish online 

asynchronous activities. As shared by students, the slow internet connection in the really 

affected their studies. For instance, Zach (December 12, 2020) expressed: “My main problem 

right now is the internet connection. It usually lags during Zoom meetings [synchronous 

sessions].” This was also true for Mark (January 9, 2021) as he pointed out: “In my 

experience it is really the internet connection which is the problem. Sometimes because of the 

lagging signal, I cannot understand the discussions.” Other students, on one hand, expressed 

their sympathy to their fellows who sometimes could not attend their classes because they 

were just reliant to mobile data connection. 

 While it is true that digitization of instruction entails more independence, students 

believed that gaining external support was necessary to endure such system. Clearly, in the 

experience of the students, intermittent and unstable internet connection could result in the 

failure to grasp the discussions and/or non-attendance to classes—which could really affect 
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their academic performance. Some students expressed that they were ashamed to interrupt the 

class just to ask questions with regard to some parts of the discussions that they were not able 

to get because the reception was uneven or lagging on their end. The way they confronted 

such challenge was by seeking the assistance of their classmates and/or friends. 

Conversely, gaining support was not just employed to address internet problems, 

and/or at times power outage. For students, collegial support was also an opportunity for 

them to engage in discussion with their peers which they believed allowed them to develop 

their retention and critical thinking in digital learning. More so, all students unanimously 

agreed that gaining support let them establish and exercise interpersonal skills—i.e. 

collaboration and communication—as these are imperative not only to connect but also to 

survive and thrive in this new set-up of education. They surfaced for instance their 

performance tasks which were mostly done in groups which called for interpersonal 

engagement as they needed the support of one another to accomplish the given tasks. 

As some students relied on their peers, others proudly shared how they mustered up 

the courage to communicate to their teachers when they did not get or understand the lessons 

and/or needed someone to talk to. Jane (December 12, 2020) shared: 

Sometimes I go directly to the teacher. I send personal message after the class. Or 

sometimes when I experience lagging internet connection and I cannot understand the 

discussion clearly, I excuse myself and tell my teacher, “Ma’am/Sir, sorry but I 

cannot understand because it is lagging. Is it okay if you repeat it?” And the teacher 

promptly repeats the discussion. 

Kaye (December 6, 2020), on one hand, expressed this: 

When I communicate to my teachers to excuse myself because I have a [connection] 

problem, it is a huge relief when they consider my excuse. Being acknowledged by the 

teacher is so relieving. And it lessens my anxiety when my teacher acknowledges my 

problems. I know we need to be independent in life in general, but sometimes it takes 

someone else to make us feel better. 

For the students, gaining teachers’ support was also vital aside from the support that 

they could get from their peers. There were also students who uttered their appreciation to 

teachers who provided recorded discussions. For them, these recordings helped them a lot. 

Amanda (November 28, 2020) said, “Good thing other teachers provide recordings of their 

discussions which I can use when I want to study the lessons again.” Zach (December 12, 

2020) shared the same thoughts, “Sometimes I just watch the recorded discussions for the 

things that I did not get during synchronous sessions because of the intermittent internet 

connection.”  

Students hoped that all their teachers would provide recorded discussions but also 

understood at the same time why others were not doing so: “The recorded discussions are of 

great help, but other teachers are not recording their discussions maybe because they are 

also afraid that other students will just rely on recordings and no longer attend the scheduled 

synchronous classes” (Sophie, January 9, 2021). 

Students experienced the digitization of instruction as challenging. They emphasized 

that the support they gained from their teachers was also a way to surpass the challenges 

posed by digital learning. The adjustments and considerations that teachers were providing 

were taken by the students as a support to ease the hardships they experienced. They also 

understood that this support must be gained as it was not just simply given to them. 

 

3. Filtering Online Information 

There was a consensus recognition among students with regard to the advantages of 

the internet and technological innovation. When they were asked about what set their 

generation apart from the others: (1) they underscored that they are digital natives; (2) they 
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believed that technological innovation improved the way teaching-learning takes place in 

comparison to the previous generations; and (3) they also stressed the importance of the 

internet as it provides information in just a click. In the context of the pandemic (covid-19), 

technologies and the internet allowed the continuation of education. Kaye (December 6, 

2020) expressed: 

Now we are blessed to be gifted with the gadgets. We are now continuing our 

education through online because we have the technology and the internet, as it is not 

practical if we stop. Although it is sometimes hard to handle, it is hard to adjust, but I 

think this [online class] is better than academic freeze for one year. 

Although students acknowledged that there has been a worrying digital divide, they 

believed that they just had to take advantage of the resources they have to continue their 

education, i.e. the internet and technologies. For those who did not have much resources for 

online learning, students expressed that they could actually go to other schools, like public, 

which offer modular learning to continue their studies.  

Interestingly, students put forward the caveat of excessive reliance to the internet. 

Digitization of instruction perhaps could result in utter internet dependency as students were 

given more time and freedom to search online. In relation to the previous theme, some 

students relied to the internet to search for the lessons they did not particularly understand. 

But Kyle (December 6, 2020) unhappily expressed, “In my opinion, students have now 

become lazier. What is happening is more on copy/paste knowing the fact that Mr. Google is 

there.” Other students conveyed that it lessened their creativity as there were already 

available and ready-made resources online. But what really bothered the students the most 

was the dizzying and at times unreliable information online, or what they called “fake news”. 

Eljay (January 9, 2021) voiced out, “Since there are numerous points of view especially now, 

there are also numerous unreliable sources.” Students expressed that this was indeed a 

challenge in the digitization of instruction as it created confusion and misconceptions on 

many things.  

Students asserted that this education set-up allowed them to be more skeptical with 

online sources. They pointed out that not all online sources were reliable, and so knowing 

how to filter information was imperative. They even compared their generation to others in 

terms of the library resources which they believed were far credible than online sources. But 

they never intended to utterly discredit online information. Chen (January 9, 2021), for 

instance, said this: “You can still trust online sources depending on the sites.”  

Students noticeably were aware of the abovementioned issue and recounted their 

ways in addressing it. Students shared that they were really being careful in looking for 

online sources: (1) check the credibility of the sites; (2) search for the authors of the articles, 

books, video clips, among others; and (3) analyze and countercheck the information written. 

Dale (December 6, 2020) also expressed this: 

It really would help if there was some sort of program wherein we would be able to 

have some expansion, some media literacy, or how would we be able to spot what is 

fake, what is not. And I think personally a lot of my peers already have some 

background information with that and I think that is really helpful especially in the 

sense that we are very free in open-source environment.  

This clearly shows that digital divide is not just manifested through lack of access to 

technologies, but also in terms of the cognizance in filtering online information—which 

digital learning has to address. There are those who are well-aware of the existence of 

disinformation, but there are those who are becoming victims of such issue. It is also 

important to note that digital natives are also confronted with polarizing opinions as the 

informants highlighted that social media become an avenue to express oneself. Knowing how 
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to process this information has also plagued students as digital learners, but they also 

believed that education institutions are of great assistance in addressing this issue.  

Discussion 

 This study explored the coping of senior high school students as they have experienced 

the digitization of instruction in light of the global health crisis (covid-19). This indeed 

reveals that digital transition of students resulted in inevitable adjustment as it was a different 

teaching-learning environment. The challenges posed by the shift in digital learning were 

confronted with coping mechanisms that students highlighted through their experiences. 

Three major themes in terms of the coping of students emerged: (1) obtaining structure in 

managing tasks; (2) gaining collegial and teachers’ support; and (3) filtering online 

information. 

 One of the themes which emerged in the results was the structure that students 

attained and maintained to manage their activities. Central to this structure is time 

management particularly in accomplishing individual requirements. This study further 

articulates that time management is also vital in digital learning (Selim, 2007) especially if it 

is a study-from-home set-up as there may be other responsibilities that may obstruct the 

learning schedule (Cohen et al., 2012; Thompson, 2004). Students expressed that this kind of 

set-up could be so tempting to do other activities aside from academic tasks—especially 

during asynchronous sessions—in contrast to traditional classroom learning where they are 

immersed in a specific place and time to just focus on their curricular activities. As recounted 

by students, developing and sticking to a structure to manage, balance, and compartmentalize 

school and home activities is necessary—since there is a blurring between the two in digital 

learning. More so, digitization of instruction is an opportunity for the students to breathe 

(Abrams, 2014), but failure to properly manage academic tasks could take a toll in their 

health as shared by some students. It is significant to highlight in this study the consciousness 

of the students of their physical and mental health. The shift to online platforms to continue 

education also requires a shift in considering other aspects of the human lives, e.g. health and 

safety, and not merely focus on the valuation of digital literacy. The development of a 

structure is more than just to set priorities in juggling all academic requirements, but it is also 

perceived as a good practice especially with the fact that they had to work more 

independently and to prevent potential health issues brought about by digital learning.  

This study also reveals that aside from the structure that students obtained to cope 

with the challenge of being bombarded with individual activities, they also had structure in 

terms of dividing group activities. Others would distribute the tasks right away, while others 

would first assign some tasks to those who were hard to reach out, unresponsive, or reluctant 

to cooperate. Some students also narrated that they sought the assistance of their teachers or 

advisers to help them in convincing the other members who were seemingly uncooperative. 

But what is important to underscore here is the idea of collaboration. Collaboration is an 

important aspect to succeed in digital learning and one of the facets that tech-driven 

education promotes (Abrams, 2014). Interestingly, students encouraged their group members 

to collaborate not just to complete the given works but also to exercise their interpersonal 

skills as they engage in active discussion with other members of the group to organize, 

brainstorm, and plan.  

 In relation to collaboration, another significant theme in terms of students coping in 

the digitization of instruction was gaining support from peers and teachers. Gaining support 

from external sources is imperative in tech-driven education (Park & Choi, 2009). This 

support which students highlighted in the interviews stemmed from the fact that internet 

connection could sometimes be intermittent or unstable which result in failure to understand 

the lesson. While it is true that students could be more participative and escalate their 

performance in digital learning as they are digital natives (Kenney & Newcombe, 2011; 
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Kintu et al., 2017), unreliable telecommunication infrastructure is one of the major concerns 

of students which is consistent to available literature (Ayoo & Lubega, 2008). Many students 

expressed their disappointment to the internet connection issue. In the experience of the 

students, the way they coped with such challenge was through collaboration with their peers 

and communication with their teachers. This clearly shows that collaboration and 

communication are vital to survive and thrive in digital learning. It is also important to note 

that students expressed their gratefulness with the idea of recorded discussions as these 

provided them some sort of relief particularly for the subjects or lessons they barely 

understand. Clearly, the fact that students are looking for ways to understand the lessons is a 

proof of their eagerness and conviction to learn despite the changes in education system.  

 Digitization of instruction delivers more freedom to search online, and the danger of 

such is over reliance to internet sources. The last theme which loomed in this study was the 

awareness of students in the importance of filtering online information. It must be noted that 

the informants of this study are digital natives. Their immense understanding of the digital 

world allowed them to be critical with what they see online, but this does not discount the 

fact that they could also be victims of disinformation. Previous studies on ICT-assisted 

instruction tended to focus on challenges, opportunities, and its effectiveness (Howell et al., 

2018; Tierney & Findlay, 2010), but seldom were the researches which account how students 

process information online. In this study, it is evident that students are aware of the 

proliferation of disinformation or “fake news” online, and expressed that this is indeed a 

major challenge in digital learning. The way students dealt with such issue was through 

filtering online information. Although these students do not employ yet more sophisticated 

way of screening internet sources, but essentially they highlighted the importance of 

counterchecking the sources. A student, though, expressed that it would be better if there 

were programs which could teach them more ways to spot disinformation. This goes to show 

that students are critical consumers of the information available on the internet and social 

media and demand for the seriousness in the implementation and teaching of media literacy.  

 

Conclusion and Recommendations 

The digitization of instruction indeed opens the floodgates for inquiries and provides 

opportunities to form knowledge that curriculum implementers can use. Educators and 

students certainly developed ways to address the challenges posed by such phenomenon. 

What is important at this point is to take into consideration stakeholders’ positions before 

deciding for the fate of education, hence the importance of research, and learn from their 

positions and experiences for the development of curriculum in light of digital learning. This 

study foregrounds the narratives of senior high school students as they experienced this 

phenomenon. While students are digital natives, the implementation of digital learning 

delivered complex challenges in their part. This reveals that the alacrity and conviction of 

students to continue their education allowed them to confront the challenges posed by digital 

learning including the uncertainties and pressure brought about by the pandemic. This study 

confirms the importance of time management, collaboration, and communication in digital 

learning. Furthermore, it approves the relevance of external support, particularly in terms of 

problems which arise from telecommunication infrastructure. Lastly, it facilitates further 

discussion on the critical mindset of senior high school students as digital natives as they are 

aware on the existence of disinformation. This awareness allows them to filter online 

information and seek for relevant ways to deal with such issue which they believe that 

education institution could provide.   

For further studies, I recommend the following: (1) since this study mainly focused on 

students who have accessed to gadgets and relatively stable internet connection, further 

research must be conducted on how students who are reliant to registered mobile data cope 
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with the same phenomenon—this is to further our understanding of digital divide in the 

digital era; and (2) quantitative research shall be conducted to discern whether the themes or 

perspectives in this study are the same with the perspectives of a larger population.  
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Abstract 

 Over the past five decades, rural electrification has always been on top of the 

government’s national policy with a strong belief that the provision of electric services will 

generate more opportunities even in missionary or economically unviable areas in the 

countryside. Based on past research studies, this paper aims at reviewing rural electrification 

initiatives and their impacts to establish more aggressive and advance strategies to achieve 

universal electricity access. From the review, it was found that electrification is the main 

factor for driving socioeconomic development. However, barriers still exist as to the 

implementation of these initiatives in highly remote areas, which should be properly and 

timely addressed to provide better access to essential services, help maintain optimum health 

of the people, improved infrastructure and enhance life quality as a whole. 
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Introduction 

The turn of the century has witnessed remarkable improvements in the access of 

electricity. Currently, about 9 out of 10 people have access to electricity but serving the 

unenergized areas will still need intensive efforts.  Globally, electrification of rural areas 

improved rapidly between year 2015 and 2017, but a large gap still exists. In 2017, rural 

coverage was only 78 % as compared to 97% in urban areas. This shows that 87% of the 

people presently without electricity live in rural areas (UNSTATS, 2019). The inaccessibility 

of electricity is major barrier to progress for a vast proportion of the world’s population and 

has great impacts on a variety of development indicators, such as health, education, food 

security, gender equality, livelihoods, and poverty.  

In the Philippines, as of 2018, 94.857% households already have electricity. There are 

97.509% households with electricity access in urban areas while only 92.515% of all 

households have electricity access in rural areas (World Development Indicators, 2018). In a 

House Committee on Appropriations hearing on August 27, 2019, the National Electrification 

Administration (NEA) through its Administrator Edgardo R. Masongsong stated that there 

are still about 2,319,660 million Filipino households that still have no access to electricity 

(Peralta, 2019). This is not surprising given the fact that rural electrification programs 

nowadays face numerous and big challenges with more complexities than previous years. 

One main reason is the frail and overburdened distribution grid and unserved population, 

including those who live in barangays that are mostly far-flung, dispersed, hard-to-reach and 

more difficult to electrify since they require intensive resources, time, and great efforts. 

(DOE, n.d.) 

Put another way, while rural electrification programs appear to be essential in 

improving living conditions and promoting development, thoroughly evaluating such 

mailto:mlmgalapon@gmail.com
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programs’ impacts, to determine whether interventions are appropriate and cost effective, is a 

primary concern. Thus, this paper is aimed at discussing rural electrification programs to 

illuminate some light on electrification initiatives that have been, so far, implemented to 

understand how these initiatives could have impacted socioeconomic development.   

Electrification initiatives and their impacts to society are worth discussing because 

homes, workplaces and industries have become fully dependent on electricity. The discovery 

of electricity resulted to the invention of tools and appliances which made people’s lives 

more convenient and productive through accurate performance of tasks or manufacture of 

goods with lesser amount of time required. Offices need electricity to run their computers, 

printers, fax machines, copiers and many other devices. Communication and entertainment 

were also greatly improved as people are able to get quick and instant access to world news 

and events through online resources, radio and television. New technological innovations like 

iPads, smartwatches, fitness trackers, true wireless earphones, electric cars, cellular phones, 

social media and other virtual platforms also require electricity in order to function. Hence, 

there is really no doubt that electricity completely changed how we live, work, and entertain 

ourselves as it simultaneously spurred socioeconomic growth and development.          

 

Rural Electrification in Other Countries 

 Rural electrification first gained ground in the United States of America when President 

Franklin Roosevelt signed Executive Order No. 7037 in 1935 establishing the Rural 

Electrification Administration (REA). Two years after, the REA drafted the Electric 

Cooperative Corporation Law, a model law enabling the creation and operation of non-stock, 

non-profit electric cooperatives. Since then, the number of electric cooperatives operating in 

America has experienced rapid growth as they brought light to rural areas (NRECA, n. d.).  

Two scholars exploited the historical rollout of the U. S. power grid from 1930 to 

1960 to study the short and long run impacts of rural electrification on local economies 

(Lewis and Severnini, 2020). Another scholar employed rigorous impact evaluation that 

includes appropriately selected groups as a part of rural electrification program designs to 

evaluate the impacts of rural electrification in the U. S. (Torero, 2015). One more scholar 

discovered substantial welfare gains which tend to be greatest for women and children upon 

examining 50 impact evaluation studies on the effects of electrification on education, labor 

and income indicators in Latin America (Jimenez, 2017). In Brazil, some scholars believed 

that rural electrification has confirmed influence on all dimensions of the Human 

Development Index (HDI), with the education component having the strongest effect (da 

Silveira Bezerra et al., 2020). One more expert pointed out the indirect impact of rural 

electrification on education in Peru (Aguirre, 2017). 

 Electrification also started to spread in other developed and developing countries. Some 

scholars found out that rural electrification in Africa has impacts on income, education and 

health (Peters and Sievert, 2016). Another scholar emphasized the impact of rural 

electrification in Nigeria on household welfare indicators such as monthly income and per 

capita expenditures (Olanrele, 2020). Some experts likewise investigated the impacts of rural 
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electrification on different indicators using household data with and without electricity access 

in Rwanda (Bensch et al., 2011). One more scholar assessed the effects of electrification on 

employment growth in South Africa (Dinkelman, 2011). 

Based on the 2019 data, energy policies continue to produce successful results 

especially in Asia where almost 1.2 billion have gained electricity access (IEA, 2020). In 

India, some experts and scholars attempted to evaluate the impacts of rural electrification 

based on different parameters such as consumption, labor supply and schooling (van de Walle 

et al., 2013). Further, two economists identified medium-run economic impacts of 

electrification in India using regression continuity design and high-resolution geospatial data 

(Burlig and Preonas, 2016). Several scholars also assessed the cost effectiveness of 

Centralized and Decentralized Distributed Generation (DDG) technologies in South East Asia 

(Narula et al., 2012).   

 

Local electrification initiatives and their impacts 

 Fifty years ago, NRECA International helped spark an electric cooperative movement in 

the Philippines, which now has 121 cooperatives bringing power to more than 13 million 

Filipino homes and businesses. The partnership between U.S. and Filipino cooperatives 

began when the U.S. Agency for International Development funded efforts by NRECA 

International to bring electricity to rural Filipino communities in 1969 during the regime of 

President Ferdinand Marcos (Kelly, 2019). 

Since then, it has become a national policy as embodied under Section 2 of the 

Republic Act 10531 otherwise known as the “National Electrification Act of 2013” with an 

ultimate aim of promoting sustainable development in the rural areas through rural 

electrification. The law also empowers and strengthens the National Electrification 

Administration (NEA) to pursue rural electrification program to bring electricity to the 

countryside through the 121 electric cooperatives as its implementing arm.  

Strategized Total Electrification Program (STEP) was established by NEA to 

accelerate and incorporate all projects relating to rural electrification namely Expanded Sitio 

Electrification Program, Barangay Line Enhancement Program and Expanded Household 

Electrification Program for on-grid and off-grid areas. NEA further supports the use of 

renewable energy-based resources through partnership with the European Union to fast-track 

rural electrification in remote and off-grid areas. This was made possible through its Access 

to Sustainable Energy Program (EU-ASEP) for Solar PV Mainstreaming (PVM) Program. 

Other renewable energy related activities include the feasibility study on hybridization of 

existing Diesel Power Plants with renewable energy and battery and Zero Waste Mass Water 

Project. NEA also intensified its information, education and communication campaign by 

means of conducting Seminar-Workshops on Net Metering Program and Distribution Impact 

Study and Introduction of Renewable Energy and Seminar-Workshops on Simplified 

Planning Tool (SPT) for Renewable Energy-Diesel Hybrid Program (NEA, 2019).   

 Two scholars reviewed the traditional responses of new technologies or programs such as 

expensive line extensions or solar panels to income and poverty and describe a sustainable 
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community model to address the poor at the “bottom of the pyramid” (Santiago & Roxas, 

2012). Experts also studied the efficiency of electricity distribution in far-flung areas of the 

Philippines by 120 electric cooperatives using Data Envelopment Analysis (DEA) using data 

from year 2001 to 2006 (Bautista and Valderrama, 2012). Various scholars and experts 

explored the issues and barriers to the implementation of mini-grids through a thorough 

review of government legislation and programs and selected international studies (IRENA, 

2017). Two scholars likewise explained the risks to sustainable electrification of off-grid 

island communities in the Philippines thru the expansion of typical bottom-line approach 

involving economic, ecological, and social factors covering geographical, political, 

technological, and legal aspects (Lozano and Taboada, 2021). Another group of scholars and 

experts looked into the techno-economic feasibility of installation of sub-100 kW microgrids 

and the required level of subsidies, loans, and/or grants to sustainably operate in these areas 

(Baricaua et al., 2019). Still, two scholars investigated if and how SDG7, the provision of 

affordable, reliable, sustainable and modern energy for all by strong systems, can be attained 

on small remote island grids of the Philippines (Bertheau and Blechinger, 2019). One expert 

analyzed the development of small-scale rural renewable energy in a manner which 

anticipates trends of rapid rural to urban migration in order to respond to the urgent need to 

accelerate regional electrification (Amador, 2017). One scholar assessed the vital role of 

Variable Renewable Energy (VRE) in resolving the problem of the country’s energy 

insecurity problem because of its abundance and a recent trend for cost competitiveness 

(Taniguchi, 2019). Two scholars also evaluated the provision of Solar Home Systems (SHS) 

to rural and inadequately electrified communities in the Philippines (Napao and Bergantinos, 

2018). A group of scholars presented a methodology that compared two electrification 

alternatives (residential solar photovoltaic or solar PV systems and power line extension) by 

means of break-even distance analysis (Napao et al., 2017)   

Conclusion 

 The main goal of this paper was to discuss the rural electrification initiatives with a 

historical perspective to trace these initiatives’ impact on socioeconomic development.  

Based on past research studies, electrification is the main factor for driving socioeconomic 

development. However, barriers still exist as to the implementation of these initiatives in 

highly remote areas, which should be properly and timely addressed. This must include 

electrification choices that are not only accessible to the grassroots but also the identification 

and development of sustainable electricity sources with the least negative impact on end-

users and the environment that can firmly drive socioeconomic development plans of the 

government. Future studies should explore the link of Rural Electrification Program on the 

alleviation or eradication of poverty, maintenance of health and well-being, improvement in 

the quality of education, economic growth and development, progress in industry and 

infrastructure and climate change mitigation in the benefited areas. It will also be worth 

considering in future studies the evaluation of the electricity rates which apparently remain to 

be high and how the government can resolve this issue through effective policy formulation 

and implementation. Another interesting topic to consider is the evaluation of electric 
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cooperatives in terms of customer satisfaction and how they differ from other service-

oriented companies. We hope this paper contributes to the dearth of academic discussions in 

the field of rural electrification. 
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Abstract 

The purposes of this research were: 1) to compare learning results of English speaking 

before and after using intonation and 2) to study the satisfaction level of first-year vocational 

student in Mechatronics of Pattaya Technical College towards speaking English using the 

intonation not lower than high level. In semester 1/2020, the 19 participants used in the 

research were first-year vocational students majoring in Mechatronics at Pattaya Technical 

College. They were selected by using the random sampling method. The instruments used in 

data collection included the practice of intonation consisted of the falling intonation and 

rising intonation. There were 20 pre-tests and post-tests, and 14 satisfaction questionnaires. 

The data was presented using the statistics of average, and standard deviation. The results of 

the research showed that the students who studied using intonation have improved speaking 

skills compared to ability before the research study started, and their overall satisfaction of 

the intonation was at high level. This research may be useful for both learners, authors, and 

EFL teachers. 

Keywords : English speaking skills, Intonation, Satisfaction 

1. Introduction                    

1.1 Overview  

English is the lingua franca of global communication, the primary language of over 

360 million people and the second language of more than 750 million people worldwide. In 

addition to English as the official language of 61 countries and the primary language in many 

states around the world. For the reasons mentioned above, English is considered the second 

language, and it is extremely important to learn to be useful in a broader level of 

communication or at the international level with efficiency the need for students to study 

English (Festallor Education, 2020). 

English is a language with easy-to-understand intonation, which is the use of 

intonation at the end of a sentence or intonation that, when spoken is as good as native 

speakers. It also helps our students to practice listening to English more effectively. 

Intonation is divided into two forms. The first is called the falling and the second form is the 

high pitch or rising intonation (Eng Breaking, 2021). 

  From the information on English learning management, it was found that                 

the students had problems speaking English aloud. This problem arises from forgetting to use 

the intonation at the end of the sentence. As mentioned above, English pronunciation is the 

key to helping all students develop their English language skills to be more similar to native 

speakers. For this reason, the researchers wanted to study English pronunciation problems by 

the use of intonation to improve English speaking skills for the first-year vocational student 

in Mechatronics of Pattaya Technical College. This will lead to the further development of 

effective teaching of speaking English among the new generation 
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1.2 Research objectives 

1.2.1 To compare learning results of English speaking before and after  

using intonation. 

1.2.2 To study the satisfaction level of first-year vocational student in 

Mechatronics of Pattaya Technical College towards speaking English using the intonation not 

lower than high level. 

1.3 Scope of study 

1.3.1 The population used in this study was vocational certificate first year                    

in Mechatronics, Pattaya Technical College, semester 1/2020 for a total 19 students. 

1.3.2 Study variables 

1.3.2.1 Independent variable such as teaching methods using intonation 

techniques in English. 

1.3.2.2 The dependent variables include speaking skills in English, with  

a native accent, and satisfaction on learning using intonation techniques in English. 

1.4 Conceptual Framework 

      (Independent Variable)   (Dependent Variable) 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 Research hypothesis 

1.5.1 The students who studied by intonation technique will have improved 

speaking skill 

1.5.2 The satisfaction with the intonation technique is at a high level. 

1.6 Benefits 

This research will be useful for both learners, authors, and EFL teachers.     

1.7 Terminology definition 

1.7.1 Intonation in English refers to the intonation in English sentences 

emphasizing the sound on the last word. Some forms of English conversation, such as falling 

intonation, are used with command sentences. A question sentence beginning with wh-

question, rising intonation, is used with the greeting question sentences that need answers 

such as yes or no. Introducing the content that will be spoken and talking about many things 

in categories and the straight intonation is used with unfinished dictation sentences. 

1.7.2 Achievement refers to the result of a student's ability to pronounce intonation 

in the English language after study from taking the test before and after class.       

1.7.3 Satisfaction refers to the feelings of students towards teaching and learning by using the 

intonation method in English. That the researcher organizes teaching and learning. 

The use of intonation for improving 
English speaking skills.  

1. Scores of before and after study. 
The ability to speaking English. 
2. The satisfaction of the students 
towards the use of intonation to 
improving English speaking skills. 
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2. Literature Review 

2.1 Techniques to practice speaking English 

Four techniques to practice speaking English to get an accent that is close to the 

native speaker were used: listening to the accent one wants to practice, practicing 

pronunciation with YouTube, intonation in English, and practicing to develop intonation 

(Arisa JK, 2018)  

2.2 Spoken English Pronunciation 

      2.2.1 Importance of speaking English aloud 

   Nanthana Ronnakiat (2005: 7) mentioned that in learning English pronunciation. 

Intonation in English is the sound used when speaking. There are falling intonation and rising 

intonation. Intonation is used together with correct grammar using a wide variety of 

vocabulary to make our English more similar to a native speaker. (English.com, 2015) 

   2.3 Related research 

         Research on intonation for improving English speaking skills for students are 

quite common. For instance, Puga et al. (2017) studied the perception of English intonation 

patterns by German L2 speakers of English. The results of a tonal pattern selection task 

indicate that learners (n=20) performed similarly to British English controls (n=25) for some 

sentence types (e.g. statements, yes/no questions). The results can be explained by the fact 

that tag questions are the only sentence types investigated that does not exist in the learners' 

L1. This suggests that L1 influence can partly account for why some intonation patterns are 

more challenging than others, and that contextualized knowledge of the intonation patterns of 

the target language rather than knowledge of intonation patterns in isolation is crucial for the 

successful L2 learning of intonation. Other research studies found that intonation teaching is 

promising in improving students English speaking ability (e.g. Thompson, 1995), especially 

among non-native speakers of English (Atoye, 2005), may help promote students identity 

(Morgan, 1997) and can be included in teaching discourse narratives (Beaken, 2009), to name 

some. 

 In Thailand, Kanoksilapatham (2009) provided an overview on how intonation can 

be incorporated in English language teaching and she argued that the capacity to employ 

correct and appropriate intonation pattern is indispensable for enhancing intelligibility and in 

preventing misunderstanding in communications, especially with overseas interlocutors (see 

also Yanklang, 2013). Bencharatananon (2015) conducted an Intonation Project. The sample 

group in this study was Mathayom Suksa 3 and 4 students in the three southern border 

provinces. 121 people voluntarily participated in the English Intonation Program. The 

research tools were Intonation test in English before and after joining the project and the 

English intonation project assessment form. The results of the research were as follows: The 

students' achievement of the intonation in English after participating in the program was 

significantly higher than before participating in the program at the .05 level, and the students 

were satisfied with the intonation in English program with average rating.  

Despite these studies, there is still a wide gap in the literature regarding improving 

students English speaking ability using intonation. For instance, vocational students are 
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mostly not included as participants of the study. Thus, this paper conducts a study that is 

focused on vocational students specializing in mechatronics to address the gap in the 

literature. 

 

3. Research Methods 

3.1 Research Design 

This study is a quantitative method in nature. 

 3.1.1 To collect data from first-year vocational students in Mechatronics of 

Pattaya Technical College. 

3.1.2 To choose 19 vocational students of the first-year class in Mechatronics, who 

are studying English in semester 1/2020 of Pattaya Technical College.  

3.1.3 To study the problems of English-speaking skills by using intonation for 

testing students which are classified definitely in the method. 

3.2 Sample Design 

3.2.1 Population and Sample 

The population used in this research was the first-year vocational students in  

Mechatronics of Pattaya Technical College who was studying English in semester 1/2020, 

were 19 students. Samples used in this research are first-year vocational students in 

Mechatronics of Pattaya Technical College, semester 1/2020. There were chosen by random 

sampling. 

3.3 Research Tools 

The researcher planned the experiment using a single group. The following 

procedures were done: before studying (Pre-test), conducting teaching activities (Treatment), 

testing students after studying (Post-test), and asking for their satisfaction. The research 

instruments were classified according to the nature of use and the instrument quality, content 

validity and validity / validity reliability as follows:  

3.3.1 English intonation test  

    An intonation test in English before and after studying intonation or pre-test and 

post-test was administered. The objective is to assess the intonation achievement in the 

English language by comparing before and after class. The test was designed in a dialogue 

format and had students write up or down arrows to show the intonation of the words 

underlined in the dialogue in the various forms of sentences that students would practice in 

the activity, including simple thematic sentences, wh-question statements, yes / no questions 

emphasis sentences, plain dictum questions, greetings, introductory phrases before entering 

the text, and sentences referring to a multitude of categories.  The difficulty (p) is between 

0.40 - 0.80, the discrimination power (r) is between 0.70 - 1.00, the reliability value is 0.90 

and the IOC is higher than 0.50 in all items. 

3.3.2 Plan for teaching intonation in English (20 hours) including Rising  

Intonation Lesson Plan, Lesson Plans Falling Intonation, and Lesson Plans List High-low 

volumes. This allows students to view additional learning materials for homework. 

3.3.3 Satisfaction evaluation form using intonation 
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    The assessment of learners' satisfaction towards the learning activities in an 

intonation of 14 items had an IOC value of more than 0.50 in all items. 

3.4 Data Collection 

The researcher collected the data by scoring. The pre-study grades test and the 

experimental group's post-study test. The scoring criteria are as follows: 1 point for correct 

answers and 0 point for any incorrect answer. Then, the difference between pre-test and post-

test scores and measure the level of satisfaction after studying was analyzed by statistical 

method.           

3.5 Data Analysis 

In this study, the researcher analyzed the data using statistics such as average rating, 

standard deviation, and analyzed student learning progress to study the differences in scores 

obtained from the pre-test and post-test, compared the difference between the pre-test and 

post-test mean scores, and analyzed the students' satisfaction with the teaching of English 

speaking by intonation using the statistics of mean ( ) and standard deviation (S.D.). 

 

4. Results  

 The researcher has taken scores from the exam obtained from the pre-test and post-

test by using the intonation. The results of the pretest and post are shown in Table 1.  

 

Table 1 Comparison of the difference between the mean before and after class. 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Table 1 shows the English-speaking results presented as mean scores. The average score from 

the pre-test was 4.37 (SD 1.23) and post-test was 16.47 (S.D. 1.5), indicating that the results 

of English speaking using intonation after study was higher than before studying or before the 

treatment. 

 

Table 2 Results of data analysis of the students’ satisfaction towards intonation by       

             learning English speaking by average rating and standard deviation.  

Item                         Assessment list 

Students (N = 

19) 

         SD 

1 The amount of time spent doing appropriate activities. 3.84 0.83 

2 The instructor can lecture clearly and easy to understand. 3.74 0.87 

3 There is a variety of intonation media. 3.89 0.81 

4 The content and activities meet the student needs. 3.68 0.82 

5 This improvement project helps correct intonation in 3.95 0.85 

    Students 

    (N = 19) 

  Full score                    S.D.             

   Pre-test 

 

    Post-test 

  

 

    20 

 

    20 

 

    4.37 

 

    16.47 

        1.23 

    

        1.50 
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sentences. 

6 This improvement project promotes confidence using 

intonation in question-answer activities. 
3.95 0.85 

7 The project is useful for speaking English in real 

situations. 
4.05 0.85 

8 The project helps to practice high pronunciation at the 

end of a greeting, and  Yes / No question sentences. 

3.58 0.77 

9 The project helps to make low pronunciations at the end 

of the declarative sentences, wh-questions and as 

needed. 

3.42 0.84 

10 It helps to intone in a hearsay sentence as well as in 

introductory phrases before entering the content and 

sentences. 

3.74 0.73 

11 It helps to develop English pronunciation and speaking 

skills. 

3.74 0.87 

12 It gives the opportunity to ask questions and participate 

in expressing opinions. 

3.79 0.92 

13 It supports friends helping each other. 3.79 0.71 

14 It gives a positive attitude to learning English. 3.58 0.69 

 Overall 3.77 0.82 

 

Table 2 illustrates the statistics of the results of student’s interest in intonation. As shown in 

the table above, the participants perceptions about their English speaking skills with a high 

level average score of 3.77 and standard deviation of 0.82.  Among the top three reasons for 

the student improvements include (1) usefulness of the activity for speaking English in real 

situations (4.05; 0.85), (2) improvement helps correct intonation in sentences (3.95; 0.85); (3) 

students gained confidence in the intonation of the question-answer (3.95; 0.85) 

 

5. Discussion and Conclusion 

The purpose of this research was to compare the learning outcomes of English 

speaking by using the intonation and study the satisfaction of first-year vocational student in 

Mechatronics of Pattaya Technical College towards English speaking by intonation. The 

study employed 20 hours focusing on improving English speaking skills from a cooperative 

base through the falling and rising intonation activities. It was found that the students who 

practiced English by intonation had more improved English compared to their level before 

the treatment.  

Moreover, the students’ overall satisfaction of the intonation activity was at high 

level. This finding supports the earlier findings of Bencharatananon (2015) who studied 

intonation among Mathayom Suksa 3 and 4 students in the three southern border provinces. 

Moreover, the participants were satisfied with the intonation project with a rating of average 

or at good level. This finding is supportive of Puga et al. (2017), who examined the 
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perceptions of English intonation patterns by German L2 speakers of English. This suggests 

that L1 influence can partly account why some intonation patterns are more challenging than 

others, and that contextualized knowledge of the intonation patterns of the target language 

rather than knowledge of intonation patterns in isolation is crucial for the successful L2 

learning of intonation. 

Overall, it can be argued that using intonation to improve the English-speaking skill 

of students is promising despite some negative concerns such as the observation of Wei and 

Zhou (2002) that Thai intonations applied into English pronunciations may cause confusion, 

and speakers may be shy to speak in a native speaker's way.  

Future research studies should examine teaching intonation techniques in English 

using digital media, movies, music, and knowledge of English from a good English teacher. 

There should also be research studies to find out how English as Global Language can impact 

the way intonation is taught non-native speakers of English. 
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Abstract 

This study aimed to investigate the TPACK competences of in-service English 

teachers along with the sub-domains of the model. Demographic profile of teachers such as 

their age, gender, education background, teaching experience, and school classification were 

investigated to identify their relationships on the different sub- domains of their TPACK. The 

study involved Seventy-Two (72) In-Service Public and Private Secondary English teachers 

of Eastern Pangasinan. The instrument used consists of Forty Five (45) items for measuring 

in-service English teachers’ self-assessment of the seven (7) TPACK sub-domains which was 

adapted from Schmidt et al., (2009b) and Sahin (2011). The study revealed that English 

teachers have strongly agreed on their TPACK and its sub-domains leading to an implication 

that teachers have been performing well from the service. English teachers are aware of their 

knowledge to handle a balanced marriage of content, pedagogy and content. Although 

teachers strongly agreed on the items under each sub-domain of TPACK, the recent study 

found that gender and school classification have significant relationships in terms of 

Technological Knowledge (TK) and Technological Content Knowledge (TCK) sub- domains 

respectively. Though this has no significant impact in the over-all TPACK competences of 

the teachers, it implied that either of the respondents of different groups, may have been 

performing well or vice-versa. Therefore, the study strongly recommended a further 

investigation on the same nature but of with different perspectives to draw a more significant 

and deeper value specifically in the ground of English Language Teaching (ELT). 

Keywords :Content Knowledge (CK), Pedagogical Content Knowledge (PCK),  Pedagogical 

Knowledge (PK), Technological Content Knowledge (TCK), Technological 

Knowledge (TK), Technological Pedagogical Knowledge (TPK), and 

Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) 

1. Introduction 

Technology advancement has paved way of improving the lives of many people 

including education. This advancement was charged to a technology driven environment 

where individuals experience not only in daily life but also in their daily professional life in 

general(Graham, 2011; Mishra & Koehler, 2006) hence, the use of technology in the twenty-

first century has caused crucial developments in many fields especially in education (Peterson, 

2004). One of these developments in the field of education is its undeniable role when it is 

applied in the teaching-learning process. 

The integration of technology into education is an important composition in improving 

and updating teachers’ professional advancement. Hence, such advancement uplifts 

generations of individuals, including teachers, who are well educated human capital who will 

contribute in the educative success of a nation (Altun, 2019). Technology education served to 

be a powerful tool for transforming learning. In fact, the Philippines had greatly changed the 

education landscape and has already embraced reforms on education integrating 

technological tools to improve teaching and learning. 
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However, technology integration has not always been put into good practice as it still 

poses implementation challenges in education ((Mai & Hamzah, 2016; Matherson et al., 

2014; ZHANG, 2019). Teachers were found to be insufficient in confidence and competence 

to integrate technology within and across broad ranges of contexts (Redmond & Peled, 2018) 

This is mainly because, teachers’ knowledge to implement technology in the classroom is not 

properly tailored-fit to supplement the learning process more effectively. Since, teachers are 

the decision makers as to how classroom activities with the support of technology, should be 

undertaken, the integration of which should require implementation guidelines, curriculum 

planning, and teacher professional development (Hargis et al., 2014), besides technology 

skills alone does not guarantee effective integration of technology in education (Carr et al., 

1998). 

In the context of English language teaching (ELT), technology has already 

revolutionized the world of teaching and learning methodologies as new trend of 

modernization takes an inevitable pose to affect it (Ahmad, 2012). It is undeniable that 

teachers’ competence to teach with technology has improved their facets of teaching and 

understanding. However, technology’s use in an ELT classroom still poses challenges as 

language teachers have not always used technology in ways that can transform pedagogy 

(Balchin & Wild, n.d.; Kim, 2018; Shafer & Niess, 2008). Teachers’ competence in the use 

of technology was described as limited and uneven. 

(Guichon & Hauck, 2011; Sarhandi et al., 2015). Moreover, studies revealed that while 

teachers have knowledge on the use of technology in the classroom, their understanding on 

how to integrate technology in the classroom to transform pedagogy is limited. In order to 

address the latter, the Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) model has 

been introduced to describe an integrated conceptual framework for the knowledge base that 

teachers must possess to effectively teach with technology in classroom settings” (Mishra & 

Koehler, 2006). 

 
Technological, Pedagogical, and Content Knowledge (TPACK) was introduced by 

Koehler (2006) based on the conceptual framework developed by Shulman (1968) about 

Pedagogical and Content Knowledge (PCK). Basically, these three (3) main components of 

knowledge interact and form seven (7) sub-components of knowledge. They are 

Technological Knowledge (TK), Pedagogical Knowledge (PK), Content Knowledge (CK), 

Technological Pedagogical Knowledge (TPK), Technological Content Knowledge (TCK), 

Pedagogical Content Knowledge (PCK) and Technological Pedagogical Content Knowledge 

(TPACK). TPACK should be acquired and mastered by the teacher for effective and efficient 

teaching and learning process (Mahdum, 2015a). 

Technology knowledge (TK) refers to the knowledge about various technologies, 

ranging from low-tech technologies such as pencil and paper to  digital technologies such as 

the Internet, digital video,  interactive  whiteboards,  and software programs. 

Content knowledge (CK), is the knowledge about actual subject matter that is to be 

learned or taught” (Mishra & Koehler, 2006, p. 1026). Teachers must have the mastery 

about the content they are going to teach and how the nature of knowledge  is  different  
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from  various content areas. However, with the existing study, teachers content 

knowledge on “literacy” poses a limitation on this sub- domain as further scopes and aspects 

should be explored for future research potentials. Pedagogical knowledge (PK) refers to the 

methods and processes of teaching and includes knowledge in classroom management, 

assessment, lesson plan development, and student learning. Pedagogical content knowledge 

(PCK): Pedagogical content knowledge refers to the content knowledge that deals with the 

teaching process (Shulman, 1986). Pedagogical content knowledge differs from various 

content areas, as it blends both content and pedagogy with the goal being to develop better 

teaching practices in the content areas. Technological content knowledge (TCK): refers to the 

knowledge of how technology can create new representations for specific content. It suggests 

that teachers understand that, by using a specific technology, they can change the way 

learners practice and understand concepts in a specific content area. Technological 

pedagogical knowledge (TPK): Technological pedagogical knowledge refers to the 

knowledge of how various technologies can be used in teaching, and to understanding that 

using technology may change the way teachers teach. Lastly, Technological pedagogical 

content knowledge (TPACK): Technological pedagogical content knowledge refers to the 

knowledge required by teachers for integrating technology into their teaching in any content 

area. Teachers have an intuitive understanding of the complex interplay be- tween the three 

basic components of knowledge (CK, PK, TK) by teaching content using appropriate 

pedagogical methods and technologies.” 

The TPACK model is a strong and useful framework that will guide teacher’s 

knowledge and skills to integrate technology into teaching effectively. This has been reflected 

to a wide range of studies that have been conducted over the years and that continuously 

improve the twenty first century knowledge and skills of teachers. 

The importance of TPACK in teaching for teachers is exhibited in the National 

Adoption and Implementation of the Philippine Standards for Teachers (PPST) (DO 42 S. 

2017). The PPST defines teacher quality in the Philippines. The standards describe the 

expectation of teachers’ increasing levels of knowledge, practice and professional 

engagement. At the same time, the standards allow for teachers’ growing understanding, 

applied with increasing sophistication across a broader and more complex range of 

teaching/learning situations. Following the characteristics of the quality of teachers in the 

Philippines need to possess, Content Knowledge and Pedagogy is one of its domains. The 

said domain is part of TPACK constructs which must be applied within and across curriculum 

areas, research-based knowledge and principles of teaching and learning, positive use of ICT, 

strategies for promoting literacy and numeracy, strategies for developing critical and creative 

thinking, as well as other higher-order thinking skills and among others. 

Relative to the aforementioned, in light of the situation of the pandemic where most of 

the academic activities are undertaken online, both students and teachers have been forced to 

adapt in the learning set-up. It is with timely and relevant context that teachers must be well 

equipped to teach with the support of technology because instruction is mainly undertaken 

with the aid of technology. Students on the other hand, whose learning nature is beyond the 

level of what technology can offer, teachers must be adaptive to cope with the demands of 

students and the present environment. Therefore, teachers TPACK is necessary to implement 
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effective instruction especially in times of disruption. 

This study sought to investigate the TPACK competences of in-service English 

teachers along with the sub-domains of the said model. Since TPACK has not been new 

among teachers, many studies affirmed that teachers who are now in the service are expected 

to master the different sub-domains of the framework and are expected to implement 

technology effectively in the entirety of their pedagogical undertaking inside the classroom. 

Thus, along with this main goal of the study, demographic profile of the teachers was also be 

investigated to examine its relevant relationship with their existing TPACK levels. Since 

literatures have found demographic information has direct impact in the total TPACK 

competence of teachers, this study would affirm the extent of the impact of these 

relationships towards better and improved technology in education. 

Researches related to TPACK have not been a new concept among academicians. 

Pioneering studies have been conducted in America and Europe. Countries such as 

Mediterranean, Turkey, Israel, Cyprus, Finland, Norway, Greece and Spain have greatly 

imparted significant findings in the relevant contribution of investigating TPACK among 

teachers (Chai, Chin, et al., 2013). In Asia Pacific Region, it was just in the year 2008 that 

emerging studies have been put into records as regard to teachers’ TPACK investigation. 

Countries such as Singapore, Taiwan, Australia, Malaysia, are those who have initially 

posted the trend in the application of TPACK in education. In the Philippines, based on further 

gathering, there has been very few studies on TPACK that have been conducted. Studies are 

limited to identifying primarily on the effects, advantages, challenges, etc. of technology 

application in the classroom (Aguinaldo & City, 2012; Gonzales, 2018; Mercado & Ibarra, 

2019; Nueva, 2019). The use of TPACK framework to verify teacher’s total knowledge in 

handling teaching with technology has less attention. Generally, based on the literature 

gathered in the aforementioned review by (Chai, Koh, et al., 2013), papers have uniformly 

argued that TPACK is a relevant framework to guide teachers acquisition of knowledge for 

ICT integration (Hammond & Manfra, 2009; Harris et al., 2009; Kereluik, 2011; Parr et al., 

2013; Pierson & Borthwick, 2010; Robin, 2008; Shafie et al., 2019; Swenson et al., 2006). 

Since this study focused on identifying the existing TPACK levels and knowledge on 

the different subdomains of English teachers, one significant finding revealed by literature is 

that there has been relatively few studies on TPACK focusing primarily on English teachers 

(Cahyono et al., 2016). Mostly, studies are focused on Mathematics, Science, and Social 

Studies courses and frequent population are of the pre-service teachers. As regards to the 

level of competence among teachers, literatures cited that most of the teachers have high 

level of competences on their TPACK (Atar et al., 2018). However, as mentioned, not all 

English teachers, as cited, are confident to apply technology inside the classroom in such a 

way that it is more purposive and adaptive to student’s development. 
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Demographic constructs of the study 

A sound TPACK is a sound learning environment that balances both the teaching and 

technological skills of the teachers. To further investigate the TPACK competences of the in-

service English teachers, their demographic information such as the age, gender, education 

background, and teaching experience or length of service were identified and its relationships 

on their over-all TPACK. The following studies supported claims that demographic 

information has significant effects on the relationship of the TPACK skills of the teachers. 

In terms of age information, in a study in China by (Zhang et al., 2019) on primary 

school teachers, it was found that younger teachers turned out to be better in terms of 

pedagogical knowledge (PK) and pedagogical content knowledge (PCK), while more 

experienced teachers scored higher in terms of technological knowledge (TK) and 

pedagogical knowledge (PK). The same claim had been reported in a study by Saricoban et.al 

in the Assessment of pre-service EFL teachers learning to teach English as a foreign 

language; that older participants are the more likely to agree with statements on technology-

related knowledge domains (Sarıçoban et al., 2019). 

On the other hand, in technology-related studies age negatively correlates with 

technology-related knowledge domains (Cheng & Xie, 2018; Koh et al., 2014). TPACK 

studies also described that age is one of the reasons influencing teachers’ competence in 

technology mastery. It is in line with Kazu and Erten’s findings which shows that there is a 

significant relation between age and TK (Kazu & Erten, 2014). Generally, getting older 

makes teachers more unfamiliar with the use of various technologies. It also decreases 

teachers’ interest in technology development. 

Teachers’ academic background can also be taken into consideration in relation to 

TPACK (Cheng & Xie, 2018; Erdogan & Sahin, 2010). Teachers have good confidence in 

applying their pedagogical and content knowledge well in classroom because of their 

educational background. With this, they have already sufficient competence in their hand to 

teach well (Mahdum, 2015a). As being professional teacher is one of requirements for 

creating a good education system, they play a central role in determining student 

achievement (Rivkin et al., 2005). 

On teaching experience, (Hosseini, 2016) have found that there is a significant effect 

of teaching experience toward TPACK. The longer the teaching experience is, the better the 

TPACK will be. On the basis of gender, literatures cited that gender regardless of male or 

female teachers, have no significant differences as both have almost the same level of 

perceptions (Mai & Hamzah, 2016; Ozudogru & Ozudogru, 2019). 
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2. Study Objectives 

2.1. General Objective 

This study sought to investigate the TPACK competences of in-service English 

teachers along with the sub-domains of the model. Specifically, it sought to answer the 

following specific objectives: 

2.2 Specific Objectives 

1. Describe the demographic profile of the in-service English teachers along: 

1.1. age; 

1.2. gender; 

1.3. teaching experience; 

1.4. education background; and 

1.5. school classification. 

2. Assess the competences of in-service English teachers along its sub-domains. 

3. Correlate the TPACK self-assessment levels of in-service English teachers to their 

demographic profile. 

3. Methods 

3.1. Study Design This study aimed to assess in-service English teachers TPACK 

competences. As such, descriptive correlational design was utilized to reveal the teachers’ 

self- assessment on the different sub-domains of TPACK framework. 

3.2. Study Participants The respondents of the study are the in-service public and 

private schools’ English Secondary teachers of Eastern Pangasinan. The total number of 

respondents who participated in the study is Seventy-Two (72). There were ten (10) 

municipalities to which the researcher chose to select participants. All of them are teaching in 

Public and Private schools and are major in English. 
 

3.2.1 Sample Size Purposive sampling was done to select the participants. Among the 

qualified participants, actual selection was done randomly. In the record, there were 105 

English Public and Private School teachers across municipalities of the sixth district and each 

municipality has been randomly assigned with ten (10) ten teachers. However, there were 

just seventy-two (72) who responded. This is mainly because of some problems that they 

have encountered in going through the online procedure and other related restrictions brought 

about by the pandemic. 

3.2.2 There were ten (10) municipalities in the sixth district of Pangasinan. Out of the 

ten 

3.2.3 (10) municipalities, the researcher assigned ten (10) respondents each. 

3.2.4 Inclusion and Exclusion The participants of the study are limited to those who 
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are teaching English subjects only or those teachers whose undergraduate studies are in 

Education with specialization in English. Also, respondents regardless of number of years in 

service were welcomed to participate in the study. Teachers who have earned teaching units 

and taught English subjects, relieving or substitute ones, and those who were part timers were 

excluded in participating the study. 

3.2.5 Procedures  To collect the data for teachers’ self-assessment of their TPACK, 

survey method was employed. The instrument tool includes the 7 sub-domains of TPACK 

including: Technological Knowledge (TK), Pedagogical Knowledge (PK), Content 

Knowledge (CK), Pedagogical Content Knowledge (PCK), Technological Content 

Knowledge (TCK), Technological Pedagogical Knowledge (TPK), and Technological, 

Pedagogical and Content Knowledge. The said tool is in a form of questionnaire adapted 

from Schmidt et.al. (2009) and Sahin (2011). 

The instrument consists of Forty-Five (45) items for assessing in-service English 

teachers’ self-report of their 7 TPACK sub- domains. It consists of fourteen (14) TK items 

which includes the knowledge about various digital technologies including computers, 

software applications, internet, mobile devices and the like (Mishra & Koehler, 2008; Schmidt 

et al., 2009a), 4 CK items which refer to the knowledge about actual subject matter that is to 

be learned or taught by teachers (Mishra & Koehler, 2008), p. 13., 7 PK items which refer to 

deep knowledge about the processes and practices or methods of teaching and learning and 

encompasses (among other things) overall educational purposes, values, and aims (Mishra & 

Koehler, 2008), p. 14., 4 PCK items which mean the content knowledge that applies to the 

teaching of the specific subject matter (Shulman, 1986), 4 TCK items which refer to the 

“knowledge of how technology can provide affordances for new representations of content 

areas (Mishra & Koehler, 2008), 9 TPK items which mean “knowing how numerous 

technologies can be used in teaching and understanding that using particular technologies may 

change how teachers teach in classrooms (Mishra & Koehler, 2008; Schmidt et al., 2009a), 

and 3 TPACK items which integrate knowledge of technology, pedagogy, and content at the 

same time. It is different from knowledge of all three concepts individually” and “is the basis of 

effective teaching with technology (Mishra & Koehler, 2008), p. 17.. The answer for each 

item is based on four-level Likert Scale: Strongly Disagree, Disagree, Agree, and Strongly 

Agree. The instrument’s validity test was conducted through the use of Pearson Correlation 

and all items showed valid. Meanwhile, for its reliability, Alpha Cronbach’s test showed 

0.975 result which means the instrument is highly reliable. The purpose of the instrument is to 

measure teachers’ self-assessment of the TPACK domains. Moreover, some items for gaining 

respondents’ demographic profile are also included in the instrument. 

 

3.4.1. Ethical Considerations 
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Prior to the conduct of the study, an indorsement was sought from the Office of 

School’s Division Superintendent to request the participation of the respondents in the 

study. The indorsement was then presented to the offices of the principals of the schools 

involved in the study. Confidentiality of the respondents have been considered at the 

highest extent. Participants of the study have been informed of a voluntary participation in 

the study. The informed consent statement is included in the online form (Google Form) 

used to float the instrument. Data were kept and protected with passwords and were backed-

up in a cloud drive. 
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4. Statistical Analysis of Data 
 

 To answer the first and second problems, descriptive statistics were used, mainly 

frequency, percentage, and average weighted mean. After identifying the TPACK domains levels 

and the demographic information of the respondents, Chi-Square was used to identify the 

relationships of the different sub-domains of the teachers TPACK on their demographic profile. 

The concluded null hypothesis states that there is no significant relationship between the 

demographic profile and the TPACK competences of the respondents. 

 

5. Results 
 

There is a total of Seventy-Two (72) participants in the study. Table 1 shows the distribution of 

respondents according to demographic characteristics. 

 

Majority (or 38.89%) were 22-27 years old, 18.06% were above 28 years old, 16.67% 

were 47-52 years old, 13.89% were above 34 years old, 9.72% were 40-46 years old, and 2.78% 

were 53-58 years old. Most of the respondents were females (68.06%) while 31.94% were 

males. Half of the total respondents (or 53.52%) were teaching in the academe for 1-3 years, 

22.54% were teaching for 4-6 years, 16.90% were in the teaching experience for more than 10 

years, and 8.45% of the teachers are in the service for 7-9 years respectively. As regards to 

educational attainment, majority (or 70.42%) were holding bachelor’s degree, 23.94% of them 

have finished their master’s degree, and 7.04% were doctorate degree holders. 
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Table 1: The demographic information of the in-service English teachers along with different 

indicators 
 

 

 

 
Age 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Teaching Experience 

 

 

 

 

 

 

 
Education Background 

 

 

Tables 2 presents the self-assessment levels of the in-service English teachers on the 

different TPACK domains which are Technological Knowledge, Content Knowledge, 

Pedagogical Knowledge, Pedagogical Content Knowledge, Technological Content Knowledge, 

Technological Pedagogical Knowledge, and Technological, Pedagogical, and Content 

Knowledge. 

Table 2.1 reveals the TPACK self-assessment of in-service English teachers on 

Technological knowledge. The respondents have strongly agreed on all the items under TK 

domain. It implies that English teachers have already knowledge on technology, and it is applied 

in teaching. Further, teachers are well capable of dealing with technical aspects of technology as 

shown on the items that have high mean scores. These items that deal with technical aspects are 

using internet as communication media, knowing how to use digital camera, printer, scanner, 

projector, and, using internet as teaching sources, 

using presentation program, and using word processing program. This is true to all English 

teachers, that knowledge on dealing with technological aspects is important for it is the breadth of 

delivering the lesson effectively. However, it is also revealed in the data that the respondents have 

relative weakness towards exploring variety of technologies which will essentially a future 

perspective of this study. 

DEMOGRAPHIC VARIABLE Freq Percentage 

22-27(1) 28 38.89 

28-33 (2) 13 18.06 

34-39 (3) 10 13.89 

40-45 (4) 7 9.72 

46-51 (5) 12 16.67 

52-57 (6) 2 2.78 

 

Gender Male (1) 

 

23 

 

31.94 

Female (2) 49 68.06 

 
1-3 years (1) 

 
38 

 
53.52 

4-6 years (2) 16 22.54 

7-9 years (3) 6 8.45 

10 years up (4) 12 16.90 

 
Bachelor's Degree 

 
50 

 
70.42 

Doctorate Degree 5 7.04 

Master's Degree 17 23.94 

TOTAL 72 100% 
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Table 2.1 TPACK self-assessment levels of in-service English teachers Technological 

Knowledge 

TECHNOLOGICAL KNOWLEDGE (TK) MEAN INTERPRE

TATION 

I know how to solve my own technical problems. 3.18 A 

I can learn technology easily. 3.44 SA 

I keep up with important news technologies. 3.27 SA 

I frequently play around the technology. 3.08 A 

I know about a lot of different technologies. 3.01 A 

I have the technical skills I need to use technology. 3.23 A 

I know about basic component of computer. 3.59 SA 

I know how to use word processing program. 3.61 SA 

I know how to use spreadsheet. 3.46 SA 

I know how to use presentation program. 3.66 SA 

I know how to use printer, scanner, projector, and digital 

camera. 

3.72 SA 

I can save data in digital media 3.63 SA 

I use internet as communication media. 3.89 SA 

I use internet as my teaching source. 3.68 SA 

Over-all Mean 3.46 SA 

 
Table 2.2 reveals the CK assessment of the in-service English teachers. All of the 

items under this domain have been strongly agreed by the respondents hence, they are 

fully aware of their content knowledge in teaching English. Moreover, the mean score of 

each item has significant reflection that teachers continuously improve their content 

knowledge since mastery of subject matter matters on this domain (McEwan & Bull, 

1991). However, content knowledge on “literacy” poses a limitation of this sub-domain 

as further scopes and aspects have been recommended to explore on this study. 

Table 2.2 TPACK self-assessment levels of in-service English teachers Content Knowledge 

CONTENT KNOWLEDGE (CK) MEAN INTERPRETATION 

I have sufficient knowledge about literacy. 3.30 SA 

I can use a literary way of thinking. 3.34 SA 

I have various ways and strategies of developing my 

understanding of literacy 
3.42 SA 

I keep developing my knowledge repertoire in 

literacy. 
3.45 SA 

I know how to assess student performance in a 

classroom. 
3.69 SA 

Overall Mean 3.44 SA 
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Table 2.3 reveals the average mean of PK self-assessment levels of English teachers. 

It implies that teachers have good pedagogical knowledge in teaching English. The 

highest mean score is in terms of adapting teaching based-upon what students currently 

understand or do not understand. This implies that teachers are well capable to handle 

student’s schema and be able to scaffold them for better understanding of lessons. 

 
The lowest mean score is in terms of familiarization of students ‘common 

understanding and misconceptions (3.44). This indicates that teachers need to familiarize 

their students with necessary pre-assessment at the beinning of the school year or during 

subject class meetings must be set forth to solicit ideas on students pre-existing 

performance in class. 

 

Table 2.3 TPACK self-assessment levels of in-service English teachers Pedagogical 

Knowledge 

 

PEDAGOGICAL KNOWLEDGE (CK) MEAN INTERPRETATION 

I can adapt my teaching based-upon what students 

currently understand or do not understand. 
3.62 SA 

I can adapt my teaching style to different learners. 3.59 SA 

I can use wide range of teaching approaches in 

classroom setting. 
3.48 SA 

I am familiar with common student understandings 

and misconceptions. 
3.44 SA 

I know how to organize and maintain classroom 

management. 
3.54 SA 

I can select effective teaching approaches to guide 

student thinking and learning in literacy 
3.48 SA 

Overall Mean      3.52 SA 

 

Table 2.4 describes the self-assessment of English teachers in Pedagogical Content 

Knowledge (PCK) Domain. The results imply that teachers can teach knowledge to 

students with appropriate pedagogical knowledge which are inseparable in teaching 

(Savas, 2011). This is evident on the item which scored the highest mean score—where 

teachers make their own learning plan (3.62) followed by making their own questions to 

measure their students’ understanding towards the lesson and among others. 
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Table 2.4 TPACK self-assessment levels of in-service English teachers Pedagogical 

Content Knowledge 

PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE (PCK)         MEAN INTERPRETATION 

I make my own learning plan. 3.62 SA 

I can make difficult lesson easier for students to understand. 3.42 SA 

I make questions by my own to measure my students’  

understanding towards the lesson. 

I know about technology that I can use for 

understanding and doing literacy. 

       Over-all Mean 

3.58       SA 
 

3.39 SA 

 
     3.50                     SA SA

 
 

Table 2.5 discusses the self-assessment of in-service English teachers on Technological 

Content Knowledge domain. Based on the survey results, most of the respondents 

strongly agreed that they can handle technology for educational purposes. It also implies 

that teachers are not new on the principles of using technology from their day to day 

teaching thus, this gives an interpretation that teachers are knowledgeable to handle 

technology for educational purposes. 

 

Table 2.5 TPACK self-assessment levels of in-service English teachers Technological 

Content Knowledge 

TECHNOLOGICAL CONTENT-KNOWLEDGE (TCK) MEAN 

INTERPRETATION 

I know computer applications related to literacy. 3.38 SA 

I use the technologies to develop learning activity and students’ tasks 3.51 SA 

I use technologies as my source to develop my own knowledge                         3.63 SA 

I can choose technologies that enhance the teaching approaches for a 

l

e

s

s

o

n

. 

3.52 SA 

 
Over-all Mean       3.51 SA 
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Table 2.6 reveals the self-assessment level of in-service English teachers on their 

Technological Pedagogical Knowledge (TPK). Overall, the mean average implies that 

teachers strongly agreed that they are capable of combining their technological 

knowledge for pedagogical purposes. The highest mean score is in adapting the use of the 

technologies that teachers are learning about to different teaching activities (3.55). In this 

case, teachers were able to adjust and able to choose proper technology needed for a 

particular teaching method. However, while all items displayed high mean score, other 

items have relatively revealed that English teachers have weakness on utilizing strategies 

that combine content, technologies, and teaching approaches (3.45). In other words, 

English teachers have posed challenge to identify the appropriate teaching strategies 

when applied with technology. 

 

Table 2.6 TPACK self-assessment levels of in-service English teachers Technological 

Pedagogical Knowledge 

TECHNOLOGICAL PEDAGOGICAL KNOWLEDGE (TPK) MEAN INTERPRETATION 

 

I can choose technologies that enhance students’ learning for a lesson. 3.54 SA 

My teacher education program has caused me to think more deeply about 

how technology could influence the teaching approaches I use in 

my classroom. 

3.45 SA 

I am thinking critically about how to use technology in my classroom. 3.48 SA 

I can adapt the use of the technologies that I am learning about to different 
teaching activities.           3.55                     SA 

I can select technologies to use in my classroom that enhance what I teach,  

how I teach, and what students learn.         3.51        SA 

I can use strategies that combine content, technologies and teaching  

approaches that I learn about in my coursework in my classroom.                      3.45          SA 

I can provide leadership in helping others to coordinate the use of content,  

technologies and teaching approaches at my school and/or district.                    3.38                        SA 

I can choose technologies that enhance the content for a lesson.                          3.51                     SA 

       Overall Mean     3.48                     SA 
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Table 2.7 reveals the self-assessment of in-service English teachers on their 

Technological Pedagogical and Content Knowledge (TPACK). The mean average of 

teachers’ self-assessment (3.47) implies that the respondents have knowledge in applying 

the different domains of TPACK on their teaching. While it is true that teachers should 

teach lessons appropriately combining literacy, technologies, and teaching approaches, 

teachers find peer-mentoring with colleagues and further use of approaches with various 

softwares essential to improve their TPACK as evidently reflected on statement 2 with the 

mean score of 3.35 and on statement 3 with the mean score of 3.34 respectively. 

 

Table 2.7 TPACK self-assessment levels of in-service English teachers 

Technological Pedagogical and Content Knowledge 

 

TECHNOLOGICAL PEDAGOGICAL and CONTENT KNOWLEDGE (TPACK)   MEAN INTERPRETATION 

I can teach lessons that appropriately combine literacy, technologies, and 

teaching approaches. 

I help my colleagues to understand how to integrate literacy, 

technologies, and teaching approaches. 

I use various approaches with various software to enhance students’ 

understanding in learning literacy 

Over-all Mean 

3.38                      SA                      SA 

 

3.35 SA 

 

3.34 SA 

       3.39                        SA
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Table 3 shows the correlation of the TPACK and its subdomains on the 

demographic profile of the in-service English teachers. Based on the results, there has 

been no significant relationships on the demographic profile of the respondents to their 

over-all TPACK. However, there is a significant relationship on Technological 

Knowledge under Gender profile and Technological Content Knowledge under School 

classification profile. The significant relationship on TK under gender profile implies that 

either of the gender performs better on this domain while TCK under school classification 

profile implies that whether a teacher is teaching in a private or a public school, either 

performs better on the said domain. 

 

 
Table 3 TPACK Correlation on the Demographic Profile of Respondents 

TECHNOLOGICAL PEDAGOGICAL & CONTENT 
KNOWLEDGE 

Demographic Profile 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Discussion 
 

Based on the self-assessment of the participants, it was reflected that they view 

themselves sufficient in terms almost all sub-domains of TPACK. In terms of 

Technological Knowledge (TK), it poses significant mean scores which describes 

teachers’ positive response towards technology development. The highest mean score is 

using internet as communication. This means that teachers are maximizing the benefits 

of internet to deliver information for a fast and more reliant dissemination. This is an 

expected skill for teachers to put into prime consideration for this builds stronger 

connection between and among students and the rest of the academic community 

members (Purcell et al., 2013). On Content Knowledge (CK), based on the results, 

English teachers are well confident that they have enough knowledge on their course of 

specialization which is English. The highest statement that garnered the highest mean 

score is the teacher’s possession of various ways and strategies of developing their 

understanding of literacy. This is a given skill among teachers that they have to master 

their content as this builds the total framework of their over-all TPACK skills. Moreover, 

content in teaching is critical because it needs to be mastered before delivering it to 

 TK CK PK PCK TCK TPK TPACK 

Age 0.419 0.318 0.773 0.174 0.433 0.688 0.551 

Gender 0.044* 0.418 0.852 0.545 0.109 0.313 0.883 

Teaching Experience 0.251 0.387 0.260 0.625 0.686 0.497 0.516 

Education Background 0.629 0.239 0.432 0.627 0.173 0.194 0.540 

School Classification 0.474 0.343 0.747 0.279 0.047* 0.687 0.463 
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students (Aryana, 2017). As regards to Pedagogical knowledge (PK), the average mean 

results revealed that English teachers have pedagogical knowledge handling instruction. 

As evident in a statement which garnered the highest mean score on teachers’ knowledge 

on adapting style to different learners, it is evidently shown that teachers have varied 

methods to support students’ learning(Mishra & Koehler, 2006). Hence, pedagogical 

competence is evident among teachers as they have the ability to manage students’ 

learning, implement learning plans, evaluate learning outcomes, and develop student’s 

potential. 

 

On the other hand, Pedagogical Content Knowledge (PCK), respondents have 

strongly agreed that they are well capable of appropriating approach for a particular 

subject to be taught. Based on the data obtained, the respondents have strongly agreed 

that appropriateness on both pedagogy and content knowledges have always been 

manifested from their teaching activities as such, they prepare their own learning plan 

which garnered the highest mean score of 3.62 followed by making questions on their 

own to measure students’ understanding towards the lesson and the like. The results 

clearly implied that content and pedagogy are 2 inseparable components of the educative 

process (Savas, 2011). PCK should always be present among teachers as they matter 

success in learning. 

In terms of Technological Content Knowledge (TCK), based on the data obtained, 

English teachers are capable of handling technology for educational purposes. The 

highest mean score falls under teachers’ use of technology as their source to develop their 

own knowledge with a mean score of 3.63. This implies that with the advent of technology 

in education, teachers have always taken into consideration the advantage of technology 

to improve their technological skills (Khine et al., 2019). The same benefit that goes to 

describe the advantage of technology to teachers on this specific domain. Therefore, 

teachers’ motivation towards technology and their awareness of technology learning 

should be maintained. The lowest mean score is the teachers’ knowledge on computer 

applications related to literacy which garnered a mean score of 3.38. This presses a 

challenge for English teachers to look for software programs that would support and 

substantiate instruction. 

 

Meanwhile, for Technological Pedagogical Knowledge (TPK), based on the data 

obtained, English teachers are well knowledgeable on combining their technological 
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knowledge and their pedagogical knowledge. Meaning, in as far as application of 

technology to pedagogical purposes is concerned, the mean scores of the respondents 

revealed that they are capable on how to use technology to facilitate their pedagogical 

approach (Chai, Chin, et al., 2013). 

Lastly, on Technological, Pedagogical And Content Knowledge (TPACK), 

teachers have strongly agreed on the items that address the integration of three (3) 

knowledge domains (content, pedagogy, and technology). This implies that teachers are 

implementing TPACK well on their English classrooms. 

 

In terms of the correlation of teachers’ TPACK on their demographic profile such 

as their age, gender, teaching experience, education background, and school 

classification. It was revealed that it has no significant relationship on their TPACK. 

Regardless of age profile, teachers’ levels of implementing TPACK on their instruction 

has no correlation. This was asserted by the studies presented by (Cheng & Xie, 2018; 

Ling Koh et al., 2014) which they stated that most of the time, in technology related 

studies, age negatively correlates with technology-related knowledge domains. Although, 

there have been plethora of studies that support the significance of age in the TPACK 

confidence of teachers that younger teachers are more capable of handling their TPACK 

than of the seasoned ones (Sarıçoban et al., 2019; ZHANG, 2019), one prevailing factor 

that has been observed as why the results lead to no significant value is that most of the 

respondents who participated belongs to 23-26 age bracket who are primarily at the 

younger generations. 

 

In terms of gender, it was clearly reflected on the data obtained that both males and 

females have the same levels of perception towards their TPACK hence, no significant 

relationships of their gender and their TPACK has been reported. This is true to all 

existing literatures that prove the latter (Mai & Hamzah, 2016; Ozudogru & Ozudogru, 

2019). However, having been analyzed the sub-domains relationship, it was revealed that 

it was significant under Technological Knowledge (TK) domain. This implies that either 

of the two gender has performed well on the said domain or one may be good or excellent 

from the other. 

 

Meanwhile, on the profile of the respondents on their teaching experience or years of 

service, it was revealed that the number of years they teach does not matter how they 
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perform from the service. Based on the data, most of the teachers are teaching for 1-3 

years. The existing data opposes the view of some studies that teaching experience has 

found to have effect of teaching experience toward TPACK (Hosseini, 2016). This is 

attributed to the composition of the respondents who participated in the study wherein 

most of them are new to the teaching profession. 

 

In terms of Education Background, based on the data obtained, there has been no 

significant implication on teachers’ TPACK. This implies that teachers continuously 

improve their professional degree and they continuously improve their capacity to deliver 

education(Cheng & Xie, 2018; Erdogan & Sahin, 2010; Mahdum, 2015b; Rivkin et al., 

2005). 

 

Lastly, on school classification, it was shown that it has no significant relationship 

on the over-all TPACK of the respondents whether they are teaching from private or 

public schools. However, having been analyzed the sub-domains relationship under this 

profile, Technological Content Knowledge (TCK) has significant relationship among the 

respondents. This implies that teachers of either a public or a private school perform better 

on this domain. 

 

8. Conclusions and Recommendations 

 
Overall, the in-service English teachers of public and private schools have strongly 

agreed on the different sub-domains of their TPACK. This implies that English teachers 

have been able to integrate content, pedagogy, and technology appropriately with a 

unified approach that marriage the different sub-domains of the framework. Since the 

study was only limited to assessing teachers TPACK competences specifically on the 

different sub-domains and their relationships on demographic profile, the study revealed 

that teachers demographic profile has no significant relationships on their TPACK. This 

means that the profile of teachers did not have a significant effect on how they handle 

instruction with respect to applying technology in the classroom. Another limitation of 

the study is its further conduct using a tool that would cater a wider scope in content 

knowledge since the present tool that was used focused only on literacy which is a 

different scope of content knowledge in Junior High School. 
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It is for this purpose that this study strongly recommended a further investigation of 

looking into the deeper perspectives and constructs to help English teachers improve on 

the delivery of instruction, improve students’ English inclination, and to contribute a new 

body of knowledge on the area of English language teaching (ELT). 
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Abstract 

The provision of education to prepare the readiness of parents has an important part in 

enhancing preschool children’s development. However, the parent education models at 

present were merely to have parents receive information and news and to participate in 

activities as requested for cooperation by the school, which was not in accordance with the 

learning characteristics of the parents who had a lot of knowledge and experiences. 

Consequently, most parent education models were not successful. The purpose of this 

research, therefore, was to develop a parent education model through participatory process to 

enhance preschool children’s development. The process of research and development 

comprised three steps. The first step was a study of the condition of parent education. The 

second step was the creation of a parent education model and the appropriateness verification 

of the created model. The third step was the pilot try-out of the model with parents of 

preschool children. The research sample consisted of 15 parents of preschool children. The 

employed research instruments were a parent education model through participatory process 

to enhance preschool children’s development, an evaluation form to assess the 

appropriateness of the model, a test to assess the parent’s knowledge, and an evaluation form 

to assess the parent’s satisfaction with the model. Statistics employed for data analysis were 

the item-objective congruence index (IOC), mean, and standard deviation. 

The research results showed that (1) the developed parent education model was 

composed of seven components: background and significance of the model; objectives of the 

model; concepts applied for model development; characteristics of the model; steps of the 

model which consisted of five steps, namely, the first step: opening the mind to motivate the 

will power, the second step: reflection of one’s experience, the third step: motivation of 

knowledge and topping-up of ideas, the fourth step: conclusion for practice, and the fifth step: 

follow-up and reflection of outcomes; guidelines for using the model; and evaluation of using 

the model; and (2) results of quality verification of the model by experts showed that the 

developed parent education model through participatory process had the IOCs of 0.80 – 1.00 

and the results of the pilot study showed that the parents’ knowledge was increased after 

using the model and they were satisfied with the parent education model through 

participatory process at the highest level. 

Keywords : Parent education model, Participatory process, Preschool Children 

Introduction 

The preparation of modern Thai people toward the future world is quite important. The 

development of people to achieve high quality must start from early childhood age because 

this is the age that the brain can absorb learning most in the child’s life. The child’s learning 

potential and other aspects of development can develop to the utmost if they can be correctly 

promoted.  As mentioned by Freud (2011) the experience in the early age of life had effects 

on personality development of the child in the future. And had emphasized the importance of 

family that the early childhood age was the period that the child developed their main 

personality characteristics in either the positive way or negative way. Therefore, the 

formulation of policy to prepare parents to enable them to appropriately foster and respond to 

mailto:orat06@yahoo.co.th


79 

 

every aspect of the child’s needs in each age level, and the increase of the family’s capability 

in organizing experience and creating the environment to enhance the child’s development 

are quite important, as in the National Education Plan, B.E. 2017-2036. (Office of the 

Education Council, 2017, pp.108-113).The Twelfth Socio-Economic Development Plan (B.E. 

2017-2021) (Office of the National Economic and Social Development Board, 2017, pp. 4-

15) and the Intent of the Early Childhood Development Act 2019. (Office of the Council of 

State, 2019, pp. 6-7)has stipulated the objectives of preschool children development in the 

physical, mental, emotional, social, and intellectual aspects in accordance with their age by 

promoting the provision of knowledge to the parents on how to rear their children and 

enhance their children’s development.                                                                                                                                                                                                                                                       

However, the current provision of education or the arrangement for the parents to 

participate in preschool children development cannot respond to the above-mentioned 

policies or intentions. From the investigation of current research studies concerning 

participation of parents in the management of preschool children education, it was found that 

the participation of parents were the joining of activities in various important occasions, the 

taking care of their children in doing their homework, and the participation in group 

relationship activities (Sunisa Kaewprasong, 2015), the allowance of home visits by teachers, 

the receiving of information and news, the participation in meetings and the provision of 

supports on learning aids and media (Thammarat Phongthong, 2016), and the receiving of 

their children’s portfolio (Chomthida Yakaew, 2018).  Furthermore, the researcher conducted 

a survey on the condition of providing parent education by the school and the needs and 

interests of the parents concerning the methods of providing education to parents. The 

research sample consisted of early childhood education teachers and parents of preschool 

children nationwide. It showed that (1) the schools provided education to parents by the 

arrangement for teachers to visit parents at home, and the organizing of meetings to provide 

the parents with knowledge and information the most; (2) the parents would like to 

participate in determining the topics of knowledge to be received from the school; and (3) the 

parents proposed that the school organize parent education in various models including the 

training programs to receive knowledge from resource persons, the meetings containing the 

sessions for exchange of knowledge and experiences among the parents and between the 

parents and teachers, and the use of online social media as the channels for provision. 

The above-mentioned research findings indicate that currently the provision of parent is 

not relevant to the learning characteristics of the parents who have both the knowledge and 

experiences in child rearing and promotion of their children’s development, and who are 

interested in learning the topics of their interests that can be usefully applied. Also, the parent 

education activities must allow the parents to participate in discussion for exchange of 

knowledge. It is the experiential learning focusing on self-direction based on their past 

experiences leading to development of the new thinking, attitude and skills leading toward 

new knowledge (Pimpan Techakupt, 2011). The search for previous experiences of the 

parents may start with creating the inspiration, or appreciative inquiry.  It is a process that 

accelerates the positive changes in the parents by motivating with questions in order to share 

the feelings and perspectives to bring out the successful experiences or stories resulting in the 

parents being proud, having good feelings toward the others, and having wider thoughts 

(Cooperrider and Whitney, 2005). 

Meanwhile, having the parents apply their obtained knowledge for practice with the 

children alone will sometimes result in the parents being isolated. Therefore, the arrangement 

for parents to get together, consult each other, exchange of knowledge and experiences in 

small groups will result in the parents having warm feelings that they have friends who 

understand them and help them with useful suggestions. This is the method of learning in 

small groups, also known as cooperative learning, that parents from different backgrounds 
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join to work together, learn together, and help each other in order for their own group to 

achieve success (Johnson and Johnson,1991). In the provision of parent education, the 

importance must be given to the development of attitude so that the parents realize their own 

roles and duty, perceive their own value and importance with the use of the learning process 

that causes the fundamental changes in oneself based on the contemplative education concept 

which will enable the parents to have self-understanding under the mutual respect atmosphere 

feel safe to speak under the process of appreciative dialogue, deep listening, and group and 

individual reflective learning (Jumphon Phoonphattharacheewin, 2012). 

Based on the above discussion, the researcher is interested in developing a parent 

education model through participatory process which is the model that can be applied to 

educate parents so that they can enhance and develop various aspects of preschool children. 

 

Research Objectives 

The objective of this research is to develop a parent education model through 

participatory process to enhance preschool children’s development. 

 

Literature Review 

 A model means a representative of concrete framework of relationships among 

variables, or it means a working plan that is used in explaining important practice processes 

in order to achieve success based on the predetermined goals (Joyce, Weil, and Calhoun, 

2015).  A model is a tool of idea that a person uses for inquiry to find the answers, knowledge 

and understanding of the occurred phenomena. It is created from the idea, experience, the use 

of analogy, or from theories, principles and expressed in a particular characteristic, such as 

explanation, map, diagram, or chart, etc. in order to enable oneself and the other persons to 

gain clearer understanding. The main components of a model were the following: (1) the 

introduction of teaching model, which is the explanation of relationship of entities that are the 

sources of the model consisting of the goal of the model, underlying theories or assumptions 

of the model, main principles or concepts that is the foundation of the teaching model; (2) the 

teaching model, which is the explanation of the teaching model itself that can be presented 

topic by topic in details with the emphasis on practicability; (3) the application of the 

teaching model, which is the provision of recommendations and remarks on using the 

teaching model; and (4) the direct and indirect effects on the learners. Direct effect occurs 

from the teacher’s teaching or from activities that have been organized in accordance with the 

sequences of the teaching model; while indirect effect occurs from the condition of 

environment that is considered as the impact of the teaching based on the teaching model 

(Joyce, Wail and Calhoun, 2015). The development of model has different operational steps. 

In general, however, it comprises two main steps, i.e. the construction of the model and the 

quality verification of the model. The details for each step depend on the characteristics and 

conceptual framework that are used as the foundation of that model (Boonchom Srisa-art, 

2015, p. 62).  

Parent education comes from the term “Parent education” which is used in Thai 

language in various terms, such the provision of knowledge to parents, the organization of 

education for parents, and the provision of education to parents which means a process to 

provide parents with information and knowledge to develop their skills and attitude for being 

parents with the ability to properly bring up their children so that they have good 

development. Activities of parent education can be used by early childhood schools to enable 

the parents to have knowledge and understanding concerning their children, the methods of 

child rearing, and the promotion of children’s development as well as the understanding of 

their roles and duty and the realization of their own importance for the children (Arunee 

Horadal, 2009, p. 58). At present, there are various models of parent education comprising 
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the direct provision of education which is the formal provision of education that the parents 

must come to participate by themselves in activities that the school has organized, such as the 

training, the meetings of parents, home visitation, and the provision of advices; and the 

indirect provision of education which is the provision of education to the parents via online 

social media including printed materials, radio, and television. Also, at present there is 

information dissemination through computer networks. On the other hand, the parent 

education model can be divided into the formal parent education model such as the lecturing, 

discussion, debate, etc. and the informal parent education model, such as the brain storming, 

the round table meeting, the small group meeting, etc.  Also, the model can be divided into 

the school-based model and the home-based model.  The above-mentioned parent education 

models have been determined by the school for the model itself and the contents of the 

provision of education. The parents do not have a chance to participate in expressing their 

opinions.  These models, therefore, are appropriate for adult learning. Consequently, the 

results of the provision of parent education do not have clear impacts. The provision of 

education to parents is the adult education that the receivers have various ages, levels of 

maturity, experiences. Therefore, the parent education must be beneficial for them in bringing 

up their children. The parent education model should allow the parents to have lively 

participation and enhance their knowledge and understanding, and give clarity to the 

meaningful upbringing of their children. As such, the parent education activities should allow 

the parents to join in thinking and learning together among them and between them and the 

teachers (Olsen and Fuller, 2012, p. 10).  As for the developed parent education model, it is a 

mixed model that allows the parents to personally participate via the training, listening to 

lectures, small group activities, brainstorming, and exchange of learning via online channels. 

The developed model is called the parent education model through participatory process, 

which is an approach for development of parents by development of realization that occurs 

within themselves from the exchange of learning among them, the attentive listening to each 

other resulting in the creation of good feelings for themselves and the others leading to self-

direction based on the related foundation concepts, namely, the adult learning concept, the 

experiential learning concept, the cooperative learning concept, the contemplative education 

concept, and the appreciative inquiry concept. The conceptual framework for this research is 

shown in Figure 1 below 

  

 

        

 

 

 

                    

 

 

 

Research Methodology 

This is a research and development study to develop a parent education model through 

participatory process to enhance preschool children’s development.  It comprises three 

following steps: 

Step 1: A study of the condition of parent education.  The researcher undertook the 

following activities: 

1. Studying documents and research studies concerning the provision of parent 

education and the participation of parents in development of preschool children.  It was found 

that the parents participated in development of preschool children in many ways as follows: 

Figure 1: Conceptual Model for This Research

The Developed Model 
     Parent education 
 model through 
participatory process to 
enhance preschool 
children’s development 

Results of Model Development 
- Quality verification of the 
 model by experts 
- Parents’ satisfaction  with  
the model  

Information and Basic Concepts

   Results of condition study  Parents’ problems and needs for parent 
education

Basic Concepts: 

- Adult learning concept             - Experiential learning concept 

- Cooperative learning concept  - Contemplative education concept  

- Appreciative inquiry Concept 
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   1.1 Taking care of the children to enable them to properly do their own regular daily 

activities, and assigning them duty and responsibility (Sunisa Kaewprasong, 2015; Chonthida 

Yakaew, 2018). 

   1.2 Cooperating with the teacher on supervising their children”s homework, and note 

taking and returning their children’s personal report (Sunisa Kaewprasong, 2015; Chonthida 

Yakaew, 2018). 

   1.3 Participating in activities at school in various important occasions, such as the 

meeting of parents (Phensri Chaisalee, 2016). 

   1.4 Being resource persons to provide knowledge to children on topics of their 

expertise, upon being requested by the school (Thammarat Phonthong, 2016). 

From the above-mentioned participation of parents in the development of preschool 

children, it can be seen that the participation of parents is characterized as participation in 

activities as determined by the school. 

2. Conducting a survey of current condition and problems of providing parent education 

of schools, and the needs and interest of the parents concerning the methods of providing 

parent education. The research sample consisted of 421 early childhood education teachers 

and 423 parents from the Central, Northern, Southern, and Northeastern regions. The 

employed research instrument were current condition and problems of providing parent 

education of schools, and the needs and interest of the parents concerning the methods of 

providing parent education questionnaires. The survey results could be concluded as follows: 

   2.1 Regarding the condition of providing parent education, it was found that the 

school provided parent education by various methods.  The most often used method was that 

of having the teacher to visit the parents at home, followed by the organizing of meetings to 

provide knowledge. As for problems and obstacles of providing parental education, it was 

found that the parents did not have time and did not cooperate with the school.  

   2.2 Regarding the needs and interests of the parents concerning the methods of 

providing parent education, it was found that the parents would like to participate in 

expressing their opinions and recommendations on the topics of parent education; they would 

like the school to organize various methods of providing parent education; they would like 

the school to invite specialized resource persons to provide specialized knowledge for them; 

and they would like the school to provide them with advices and knowledge via online social 

media.     

Step 2: The construction of a parent education model through participatory process, and 

the verification of appropriateness of the model. The researcher undertook the following 

activities:  

Construction of a parent education model through participatory process based on the 

information obtained from the study of current condition of parent education in Step 1.  Also, 

the information obtained from related studying documents and research studies, the result of 

the current condition, problems and needs of providing parent education studies, and studied 

and analyzed the details of all related approaches and then researcher synthesize all of 

elements into a conceptual framework. After that, researcher have developed the layout of the 

model. The quality of the model was approved by experts which the item-objective 

congruence (IOC) indices of the model were found to range from 0.80 to 1.00.   

Step 3: The pilot try-out of the model with parents of preschool children.  The 

researcher undertook the following activities: 

1. Construction of an evaluation form based on the main body of knowledge on 

development of preschool children. The constructed evaluation form was a questionnaire to 

assess the parents’ satisfaction with the parent education model through participatory process 

which was submitted to 5 experts to verify its content validity.  Data were analyzed using the 



83 

 

IOC index.  Analysis results revealed that the IOC index of every item of evaluation was 1.00 

indicating that the evaluation form could be used for evaluation. 

2. Pilot try-out to verify the appropriateness and feasibility of the constructed parent 

education model before actual implementation. The research sample consisted of 15 parents 

of preschool children, aged 4-5 years, who were studying during the 2020 academic year at 

Tessaban 4 (Ban Chiang Rai) School in Mueang district, Lampang province. The pilot try-out 

was conducted for two days covering all five step of the parent education process. After that, 

the pilot try-out results were taken for utilization in improvement of the parent education 

model in terms of the duration of organizing activities in each step as follows: the operation 

of activities in steps 1-4 could be reduced to cover one day only, and the total duration of 

parent education could be flexible depending on the number of participating parents and other 

try-out conditions.  

 

Research Results 

 1. The developed parent education model through participatory process to enhance 

preschool children is composed of seven components as shown in Figure 2 below:  

Background and Significance of the Model 

     The preschool children development to achieve quality must encourage the 

parents to participate in the development.  The provision of parent education is, 

therefore, the important function of early childhood education management for 

development and learning promotion of preschool children.  The readiness 

preparation of parents and guardians to enable them to bring up their children and 

properly respond to all of their needs based on their age as well as the increase of 

capability of the family in organizing the experience and creating the environment to 

facilitate the children’s development is the important matter.  

 

Objectives 

     1. To provide knowledge to the parents concerning the promotion and 

development of preschool children through the participatory process.   

     2. To provide practice guidelines to the parents for promotion and development of 

preschool children, 

 

 

 

Concepts Applied for Development of the Parent Education Model 

     1. The adult learning concept: Creation of internal motivation, realization of self-

value, the use of real life situations and experiences to organize the learning process. 

     2. The experiential learning concept: The receiving of concrete experience via 

various activities, the consideration of previous experience and then reflection of 

ideas, the taking of previous experiences to be integrated for creating new 

knowledge,  

     3. The cooperative learning concept:  The grouping of parents with different 

characteristics for consultation and exchange of opinions with the conclusion and 

reflection of the effects together,. 

     4. The contemplative education concept: This is the learning that occurs under the 

learning environment that focuses on spiritual value and internal happiness. Learning 

all experiences comtemplatively. 

     5. The appreciative inquiry concept: The being in the relaxing atmosphere with the 

searching for the best things in oneself by posting positive questions, presenting 

successful experiences or good stories  
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Characteristics of the Model 

        The learning together in groups of the parents under the relaxing atmosphere 

with the emphasis on positive speaking and the giving importance to previous 

experiences of the parents, the exchange of learning and listening to each other.   

 

Steps of the Model 

     Step 1. Opening the mind: Creating of relaxing atmosphere, posting of positive 

questions, and sharing and exchange among members.  

     Step 2. Reflection of one’s experience: The review and contemplation, the 

thinking carefully concerning methods of child rearing, and the exchange of 

experiences.  

     Step 3. Motivation of knowledge and topping-up of ideas: The receiving of 

knowledge and experience from resource persons or experts. 

     Step 4. Conclusion for practice: The design and creation of practice guidelines for 

promotion and development of preschool children and the application of practice 

guidelines. 

     Step 5. Follow-up and reflection of outcomes:  The narration and explanation on 

changes that have occurred to the parents and preschool children.  

 

Guidelines for Using the Model 

    Instructions, practice guidelines, and details of application of the model consisting 

of preparation of the model users, the operation of using the model, the process of 

using the model, and the roles of the education providers and the parents.  

 

Evaluation of Using the Model  

     The testing of parents’ knowledge and understanding of the body of knowledge 

obtained from the use of the model, the evaluation of parents’ satisfaction with the 

model, and the observation of changes that have occurred in preschool children after 

the parents received the knowledge through the model and then apply the knowledge 

for development of preschool children.   

 

 

 

2. Results of quality evaluation of the parent education model through participatory 

process are as follows: 

  2.1 Results of validity evaluation by five experts show that the IOC indices of the 

model range from 0.80 to 1.00. 

  2.2 Results of the pilot study show that the parents’ knowledge concerning the 

enhancement of preschool children’s emotional development after using the model is higher 

than their counterpart knowledge before using the model ( = 13.66, S.D. = 3.37), and the 

parents are satisfied with the model at the highest level ( = 4.89, S.D. = 0.22). 

 

Discussion 

 1. The developed parent education model through participatory process to enhance 

preschool children’s development has been properly developed in accordance with the 

principles and process of development, with the application of five concepts as the foundation 

for development, namely, the adult learning concept, the experiential learning concept, the 

cooperative learning concept, the contemplative education concept, and the appreciative 

Figure 2: Components of Parent Education Model through Participatory Process
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inquiry concept. The model development is in agreement with the principles of model 

development of Lvancevich et.al., (1989) that in the model development, the developer must 

design the model based on the concepts, theories or beliefs that are the foundation. Also, the 

parent education model through participatory process has the development process that is 

correct and appropriate that comprises the study of the condition and needs of parents for 

parent education and the study of concepts to be applied as the foundation for model 

development so that the model developer can determine the components and steps of the 

model. After that, the appropriateness and feasibility of the model has been verified by the 

experts. Then, the model has been pilot tried out with 15 parents of preschool children; and 

then it has been further improved based on results of the try-out. This is in agreement with the 

comment of Boonchom Srisa-art (2015, p.52) that the process of model development 

comprises two main steps: (1) the construction of the model in which there must be the study 

of basic information concerning the problem condition, and the study of the related concepts, 

theories and research findings; and (2) the validity verification of the constructed model. As 

such, although the developed parent education model through participatory process has been 

developed based on the various underlying concepts, its quality and appropriateness has been 

verified by the evaluation of experts and then it has been tried out with parents in the real 

situation. 

Furthermore, each component of the developed parent education model is interrelated 

and connected with the emphasis on practice.  This is in accordance with the concept of Joyce 

et.al., (2015, pp. 65-70) who has presented the four main components of teaching model 

comprising (1) introduction of teaching model, which is the explanation of the relationships 

of factors that are the background of the teaching model; (2) the teaching model, which is the 

explanation of the teaching model that is presented in details and emphasizing practicability 

and can be divided into four issues: (2.1) steps of the model, which is the explanation of 

details in each step; (2.2) the special system, which is the explanation of the roles of the 

teacher and learners; (2.3) the response principle, which is the explanation of how the teacher 

respond to the learners; and (2.4) the supporting system, which is the explanation of the 

conditions and necessary factors for the effective use of the model; (3) the utilization of the 

teaching model, which is the recommendation and remarks on utilization of the teaching 

model; and (4) the effects on the learners, which is the explanation on both the direct and 

indirect effects on the learners.  The experts had evaluated the validity of the developed 

model resulting in the IOC indices ranging from 0.80 to 1.00 indicating that it is appropriate 

for use as the parent education model.   

2. Details of operation of activities in each step of the parent education model allow the 

parents to participate in the operation, which is the new innovation that has never happened 

before.  This is probably because the model is the result of synthesizing several foundation 

concepts. In every step of the model, the activities are designed based on the foundation 

concept of adult learning, i.e. the creation of motivation and the realization of self-value, the 

emphasis on self-direction with giving importance to the previous knowledge and 

experiences of the learners, and the various learning models using life situations and 

experience to organize the learning process (Knowles et al, 2020, pp. 64-69).  Also, each step 

of the model reflects the foundation concept that allows the parents to participate in the 

activities, i.e. the creation of relaxing and alert atmosphere to facilitate participation, the use 

of meaningful words that stimulate contemplation and the realization of self-value which is 

based on the foundation concept of appreciative inquiry that is the learning through 

experience, and searching for good things in oneself and others (Phaithoon Chuangcham, 

2016, 1). Also, the activities that allow parents to get together to disclose their good 

characteristics, to share and exchange their experiences on upbringing their children, to listen 

deeply, and reflect their obtained feelings and thoughts which is in accordance with the 
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foundation concept of contemplative education. Also, the grouping of parents with different 

characteristics in small groups to discuss and learn together and help each other in order to 

achieve the success of the group and each individual is in accordance with the foundation 

concept of cooperative learning (Johnson and Johnson, 1999, pp. 6-7).  In addition, the 

arrangement for the parents to receive concrete experience via various experiences, the 

contemplative observation, the efforts to understand the received experience, and then 

stimulate them to reflect and conclude on their thinking leading to the creation of new 

knowledge are in accordance with the foundation concept of experiential learning (Bernard, 

1996).  Finally, it can be seen that the process in each of the five steps of the model enables 

the parents to participate in the activities to achieve success can be implemented by the 

school to provide education to parents to enable them to increase their capability to respond 

to the needs and promote preschool children’s development based on the objectives of the 

Preschool Children Development Act, B.E. 2562 (Office of the Council of State, 2019) in 

order to help the children grow and be developed toward their full potential (Office of the 

National Economic and Social Development Board, 2017). 

3. As for the results of the pilot try-out, it is found that (1) the parents have increased 

their knowledge of the contents of the parental education, such as the topic on the 

enhancement of the children’s emotional development; and (2) the parents are satisfied with 

the parent education model at the highest level.  This is probably because every step of the 

provision of education process gives importance to the creation of good feelings and the 

happy participation in learning. Also, having received knowledge from the experts in the 

third step enables the parents to increase their knowledge and top-up their thoughts in order 

to design the practice guidelines for preschool children development that the parents can 

implement together.  These activities enable the parents to have good feelings for them and 

the feeling that they have the ability, which is in agreement with the concept of Olsen & 

Fuller (2012, p. 10) that the process of providing education to parents should allow them to 

think and learn together, interact with each other, and interact with the education providers. 

In addition, in the fourth step: the conclusion for practice, the parents bring the practice 

guidelines that they help to create together to be utilized in developing their preschool 

children at home. This is the opportunity for them to review what they have learned in order 

to utilize them to create benefits.  In this step, the researcher developed the line group to be 

the channel for the parents and the education providers to interact for both the communication 

on provision of information, knowledge and advices, and the enhancement of will power of 

the parents resulting in the parents having additional knowledge and being satisfied with the 

process of provision of education of the model.        

 

Conclusion 

Research results can be concluded as follows: 

1. Results of development of the parent education model through participatory process 

to enhance preschool children’s development show that the developed parent education 

model through participatory process has seven components: (1) background and significance 

of the model; (2) objectives of the model; (3) concepts applied for model development; (4) 

characteristics of the model; (5) steps of the model, which consist of the first step: opening 

the mind to motivate the will power, the second step: reflection of one’s experience, the third 

step: motivation of knowledge and topping-up of ideas, the fourth step: conclusion for 

practice, and the fifth step: follow-up and reflection of outcomes; (6) guidelines for using the 

model; and (7) evaluation of using the model. 

2. Results of quality evaluation of the parent education model show that the IOC 

indices for validity of the model as evaluated by the experts range from 0.80 to 1.00; and 

results of the pilot try-out of the model show that after the try-out, the parents’ knowledge on 
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enhancement of preschool children’s emotional development is increased over their 

counterpart knowledge before the try-out. Also, the parents are satisfied with the parent 

education model at the highest level.  
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Abstract   

Validity validation has always been the focus of language assessment for the last 

three decades. The review paper tries to give a systematic review of literature on the context 

validity of CET writing. The research constructs like contextual validity in writing tests, 

cognitive process of writing, affective process of writing and componential construct of 

EFL writing are reviewed in detail. The future study intends to explore how contextual 

features of CET writing influence the writing performance of Chinese non-English major 

undergraduates. 

Keywords : Validity validation, CET writing, Communicative Test Theory, Validity 

Validation Framework, Context Validity 

1. Introduction 

Validity has always been deemed as a significant criterion to evaluate test quality, and 

language test is no exception. As far as language test users or developers are concerned, the 

reliability of the language tests is of paramount importance. Oller (1979) once highlighted the 

significance of validity in a test. To put it another way, the evaluation of the quality of a test 

could be equivalent with the measure and verification of validity of a test. The purpose of the 

study is to give a systematic review of context validity in a larger context. In addition, the 

study attempts to benefit the design of college English writing curriculum and facilitate the 

design of school-level writing tests at tertiary level in China.  

 

2. Context validity in writing tests  

In the field of language testing, the issue of correlation between language ability and 

context has touched off considerable attention from researchers. Along with the further 

cognition of the nature of language there has come “an extended understanding of language 

proficiency which deem context a determinant of communicative language ability (Bachman, 

1990; Canale & Swain , 1980; Hymes, 1972; Savignon, 1983). For instance, Bachman 

(1990:84) defined communicative language ability (CLA) as consisting of both knowledge, 

or competence, and the capacity for implementing, or executing that competence in 

appropriate, contextual communicative language use”. With the recognition of the important 

role context play in communication, the field of language testing has witnessed the tendency 

of the dynamic interaction between context and discourse. At present most applied linguists 

recognized the significant role language use in context play in CLA  ( Bachman, 1990; 

Bachman & Palmer, 1996; Chapelle et al. 1997; Weir, 1993, 2005). In conformity with the 

nature of CLA, the authenticity of language testing has been given priority over the last few 

decades, so as to reflect the use of language in the real world (Bachman 1990:30). More 

recently, attempts have been made to theorize context in language testing, represented by 

works of Cyril Weir (Weir, 2005, Weir & Shaw, 2005, 2006). Contrary to the traditional term 

content validity, Weir ( Weir, 2005) introduced the term context validity as a more conclusive 

superordinate which signals the need to consider the discoursal, social, and cultural contexts 

as well as the linguistic parameters under which the task is performed. Cyril Weir (Weir, 

2005) perceived context validity as “ it is concerned with the extent to which the choice of 

tasks in a test is representative of the larger universe of which the test is assumed to be a 
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sample.” Weir (2005) deemed the concept of context validity as “ it relates to linguistic and 

interlocutor demands made by the tasks as well as the candidates under which the task is 

performed arising from both the task itself and its administrative setting.” Weir (2005) 

proposed a list of possible contextual features that could be considered when testing writing. 

The following table indicated that in the case of writing tasks, context validity relates to that 

particular performance conditions, the setting under which it is to be performed.  

 

Table 1 The components of context validity in the socio-cognitive framework for 

validating writing tests (Weir, 2005:47) 

Context Validity 

Setting: Task Demands: Task Setting: Administrations 

Purpose 

Response 

format 

Known 

criteria 

Weighting 

Order of items 

Time 

constraints 

Linguistic (Input and Output) 

Discourse mode 

Channel 

Text Length 

Writer-reader relationship 

Nature of information 

Content knowledge 

Lexical 

Structural 

Functional 

Physical conditions 

Uniformity of 

administrations 

Security 

In terms of tasks setting of context validity shown in table 1, the purpose of task 

should ensure that “test takers should be given a clear idea in the rubric of what the 

requirements of tasks are so that they can choose the most appropriate strategies in the 

productive tasks” (Weir, 2005). Secondly, the response format of task will affect the 

cognitive processing of test takers. Thirdly, known criteria of tasks enable test takers to have 

a clear idea of how their performance are judged. Fourthly, the weighting of tasks is 

concerned with the assignment of different number of maximum points to a test item, task or 

component in order to change its relative contribution in relation to other parts of the same 

test. Fifthly, the order of items in a test should be in a justifiable order. Lastly, the time 

constraint of task setting should reflect whether time could influence the performance of test 

takers. In writing task, we are also concerned with time available: the speed at which 

processing must take place, the length of time available to write, normal time constraint.  

Speaking of task demands of context validity shown in table 1, we have to be clear 

that, the discourse mode of writing included the categories of genres, rhetoric tasks and 

patterns of expositions in the first place. Secondly, in terms of channel of communication, 

graphs or charts, as the input to the writing task, are sometimes used in an attempt to equalize 

the knowledge base required to complete the task and also to save time as compared to 
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processing verbal input. Thirdly, text length potentially has an addition effect in terms of the 

executive resources that will be used in cognitive processing. Fourthly, as far as nature of 

information in a text, whether the information in the test is abstract (ethics, love, etc.) or 

concrete (the objects in the room) is relevant to the appropriateness of the test. Fifthly, the 

content knowledge of task demands will affect the way it is dealt with. In writing, choosing 

topics is the teacher’s most responsible activity. The writing task teacher set students should 

be seen by these writers as realistic, appropriate and feasible (Hamp-Lyons, 1990:53).  For 

the rest of task demands, linguistic variables will play an indispensable role in writing test 

administration.  

Lastly，when it comes to physical conditions of administration setting, test 

administrators should aim at providing non-distressing physical conditions so that test 

administrators bias for best in the tests. While the uniformity of administration indicates that 

the test is conducted according to detailed rules and specifications so that testing conditions 

are the same for all test. To sum up, a number of factors are involved in real-life 

communication so it would be difficult for researchers to decide exactly what features are 

crucial. Therefore it is necessary for researchers to explore what contextual information in 

writing task matter most.  

3. Cognitive process of writing 

The writing process research on EFL (English as a foreign language) writing is not as 

popular as the researches of other writing components (e.g., Arndt, 1987; Kamimura, 1996; 

Matsumoto, 1995; Sasaki, 2000; Victori, 1999). The research in F1 writing process indicated 

that there are three sub-processes as planning, while-writing and revising (e.g. Fowler & 

Hayes, 1981; Grabe & Kaplan, 1996; Hayes, 1996; white & Arndt, 1991). As a matter of fact, 

a number of factors influence the writing process (Kellogg, 1996; McCutchen, 1996), such as 

the writer’s proficiency(Bereiter & Scardamalia, 1987; Flower, Stein, Ackerman, Kantz, Mc 

Cormick, & Peck, 1990) and the writer’s memory (Hayes, 1996).  

On the one hand, writer’s world knowledge influence writing. During planning, 

writers, activated by the topic, resort to long-term memory to retrieve and organize ideas. 

According to psychologists, knowledge such as topic knowledge, audience knowledge and 

genre knowledge is stored in the long-term memory (Hayes, 1996). On the other hand, 

writer’s language proficiency is claimed to affect writing. In the process of writing, the writer 

has to change and engender ideas as the text expands. To modify and generate ideas 

consistent with the expanding text during the writing sub-process, a writer’s cognitive 

competence is restricted by an extra burden (Flower & Hayes, 1981). Therefore, the writer’s 

writing fluency could be directly influenced by the writer’s full command of language. The 

task of translating, i.e., “putting ideas into visible language” (Flower & Hayes,1981:373) 

could be influenced by the process of planning. In addition, a structural gap exists between 

ideas and language because ideas in memory contrast dramatically with the linear structure of 

human language (Beaugrande,1984; Bereiter, Scardamalia & Joram,1991). Therefore, 

translating ideas into language could be viewed as a cognitively demanding task not just for 

L1 writers but also for L2 writers. As some researchers indicated (e.g., Lay, 1982; Uzawa & 

Cumming, 1989), EFL writer’s linguistic deficiency could constrain their writing 

performance. In fact, for EFL writers, the processes of composing are likely to be more 

laborious due to their limited English language proficiency (Williams, 2005).  

In short, the memory and linguistic proficiency of EFL writer could be deemed as the 

dominant factors which influence the writing processes of EFL writers. 

4. Affective process of writing 

Since the 1970s, an emerging trend of interest has been shown towards individual 

factors residing with the learner. Among these factors, affect has been accentuated for its 

significance to understand students’ learning (Arnold, 1999). Along with the significant role 
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of affect in language teaching, some researchers confirmed the dearth of research on the 

effects of attitude toward and beliefs about writing, recognizing that the act of writing was 

not entirely cognitive, but also affective (Boscolo, 1995; Clearly, 1991; McLeod, 1987).  

Given the fact that Chinese college students are prone to show their indifference 

toward English writing and interest play a significant role in students’ intrinsic motivation to 

learn, the “situation interest” would be highlighted in the future research. A number of 

researchers have recognized the significance of interest in both language education and daily 

life (Hidi, 1990; Krapp, Hidi, & Renniger, 1992). Ainley (2006: 398) defined interest as “ the 

feeling of being animated and enlivened and triggers actions that are aimed at expanding 

knowledge and experience of the target content”. The proposal of differentiation between 

individual or personal interest and situational interest by Krapp, Hidi, & Renniger (1992) 

has been recognized by most researchers (e.g. Hidi, Berdoff, & Ainley, 2002; Schraw, 

Bruning, & Svoboda, 1995). Individual interest is defined as “a person’s relatively enduring 

predisposition to reengage particular content over time” (Hidi & Renniger, 2006:113). It is 

also deemed as “a long-term investment or deep-seated involvement in the target 

field”( Alexander, 2004: 286). It is said that increased knowledge and value, as well as 

positive affect, have been related with individual interest (Schiefele, 1996). Situational 

interest, unlike individual interest, is changeable and seen as “the focused attention and the 

immediate feelings triggered by the situation” (Ainley, 2006:394). It could be engendered by 

certain conditions and stimuli in the environment and represents a relatively immediate 

affective reactions that may not last long (Hidi & Anderson, 1992). Endorsing the flexibility 

of situational interest compared with individual interest, a growing number of researchers 

have justified specific stimulus characteristics which are prone to be related with the arousal 

of situational interest (e. g., Hidi & Renniger, 2006; Schraw & Lehman, 2001; Schraw, 

Bruning, & Svoboda, 1995; Wade, 2001) and also studied how situational interest could be 

employed to promote improved motivation and learning (Ainley, Bruning & Hidi, 2002; 

Bergin, 1999; Cordova & Lepper, 1996; Hoffman, Krapp, Renniger & Baumert, 1998; Mayer 

& Chandler, 2001). Research showed that situational interest could be touched off through 

attention to the way learning is presented. An interactive computer program was utilized to 

measure various aspects of students’ interest in text ( Ainley, Hidi & Berdoff, 2002). 

According to the study, the researcher concluded that students’ interest in a particular topic 

could be directly influenced by situational and individual factors, and that topic interest 

impacted the students’ affect, which influenced their perseverance. With the attempt to 

analyze the structural features of text such as coherence and vividness, Schraw and Lehman 

(2001) offered some directions regarding features that were known to trigger and maintain 

situational interest in reading a text. Other studies showed that situational interest could be 

elevated by text variables such as coherence (Wade, 1992), character identification and 

suspense (Jose & Brewer, 1984), and the concreteness and imageability of salient text 

segments (Sadoski, Goetz & Fitz, 1993).  

In short, situational interest, an significant aspect of individual affective aspect of 

learning, could literally make a difference in EFL learner’s writing performance.  

5. Componential construct of EFL writing 

So far we have discussed the process of EFL writing from the cognitive and affective 

perspective. College teaching and testing practices require a product-oriented research on the 

nature of EFL writing. It is necessary for language test administrators to understand 

components in language ability and ascertain role played by each component. A number of 

researches have confirmed that EFL writing ability is an instance of communicative language 

use (Bachman & Palmer, 1996; Grabe & Kaplan, 1996). “Communicative competence” was 

put forward by Hymes (1972). The study of communicative competence received 

considerable attention from researchers like Canale and Swain (1980), who proposed a four-
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subcomponent framework of communicative competence. The framework consists of 

grammatical competence, discourse competence, sociolinguistic competence and strategic 

competence. Based on studies of Hymes (1972), Canale and Swain (1980), Savignon (1983) 

and other applied linguists, Bachman (1990) proposed a model of communicative language 

ability (CLA). The model involves three subcomponents: language competence, strategic 

competence and psychophysiological mechanism. Later on, Bachman and Palmer (1996) 

further polished the Bachman (1990) model and put forward the multi-componential model of 

communicative language ability, setting language use within the particular condition and 

defining language use as “complex and multiple interactions among the various individual 

characteristics of language users, on the one hand, and between these characteristics and the 

characteristics of the language use and the testing situation, on the other” (Bachman & 

Palmer, 1996:62). Bachman and Palmer (1996) deemed language ability as an internal 

construct involved language knowledge and strategic competence. Later, in order to provide 

an specific insight into the nature of writing, Grabe and Kaplan (1996) proposed a framework 

which recognized writing as a comprehensive and detailed taxonomy of writing. 
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Table 2 Model of writing as communicative language use (Grabe & Kaplan, 1996:226)  

 Context 

 

 
 

In table 2, Grabe & Kaplan (1996, 226) demonstrated to us that context , which 

consists of situation elements and internal goal setting, will influence the writer’s 

communicative language competence. As is shown in table 2, situation elements involves 

participants, setting, task, text and topic. It is also demonstrated in the table that language 

competence comprise linguistic, sociolinguistic and discourse competence. In the process of 

writing, the writer would employ his/her knowledge of the world in the verbal processing. 

With the communicative language competence and knowledge of the world combined, the 
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writer initiate the on-line processing assembly , which leads to internal processing output. 

Finally the writer come up with textual output—the composition. 

To sum up, it is significant for college English teachers and researchers to understand 

the role communicative language competence play in writing instruction and testing practice.  

 

Conclusion and Future Research Direction 

From the current research, we can conclude that the systematic review of context 

validity research would facilitate the improvement of college English writing curriculum and 

be conducive to China’s tertiary school-level writing tests.  

Based on the key points mentioned above, we may safely come to the conclusion that: 

The exploration of contextual information could play a leading role in writing research; The 

writing processes of EFL writers could be deeply affected by memory and language 

competence; The writing performance of EFL learners could be closely related with affective 

factor like individual interest; In writing process context could exert a positive impact on the 

communicative language competence of EFL learners. 

As far as the researcher is concerned, writing is universally regarded as a 

communicative act. Accordingly, the writing construct is seen as a social-cognitive act and 

assessed under certain context which triggers real-world situation. In light of L2 writing 

ability as an instance of communicative language use, EFL writing should be conceived to be 

a multi-dimensional construct, involving the grammatical, textual, and sociolinguistic aspect, 

and the interactions between these factors. 

Future research in writing should examine the overall perspective of the possible 

impact of contextual features on Chinese non-English major undergraduates. To begin with, 

the researcher should address the specific details concerning the inclusion of contextual 

features in CET writing tests; Secondly, the researcher should probe into the impact of CET 

writing tasks with different types of contextual features on the overall quality and text 

analysis of test-takers’ writing; Furthermore, this study attempts to explore the possible effect 

of the CET writing tasks with different types of contextual features on the test-takers’ 

cognitive processes of writing and affective domain of writing. 

 

References 

Ainley, M., Hidi, S., &  Berndorff,  D.  (2002).  Interest,  learning,  and  the  psychological 

processes that mediate their relationship. Journal of Educational Psychology, 94(3), 545-61. 

Ainley,  M.  (2006).  Connecting  with  learning:  Motivation,  affect  and  cognition  in  

interest  processes. Educational Psychological Review, 18, 391-405. 

Alexander,  P.  (2004).  A  model  of  domain  learning:  Reinterpreting  expertise  as  a  

multidimensional, multistage  process.  In  D.Y.  Dai  &  R.J.  Sternberg  (eds.),  Motivation,  

emotion  and  cognition: Integrative perspectives on intellectual functioning and development 

(pp. 273-98). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 

Arndt, V.  (1987).  Six  writers  in  search  of  text:  A  protocol  based  study  of  L1  and  L2  

writing.  ELT Journal, 41(4), 257-67. 

Arnold, J. (ed.). (1999). Affective language learning. New York: Cambridge University Press. 

Bachman, L. F. (1990). Fundamental considerations in language testing. Oxford: Oxford 

University Press. 

Bereiter, C., & Scardamalia, M. (1987). The psychology of written composition. Hillsdale, 

NJ: Erlbaum. 

Boscolo, P. (1995).  The cognitive approach to writing and writing instruction: A  

contribution to a critical appraisal. Current Psychology of Cognition, 14(4), 343-66. 

Canale & Swain. (1980). Theoretical Bases of communicative approaches to second language 

teaching and testing. Applied Linguistics. 1(1): 1-47. 



96 

 

Cleary, L.M.  (1991).  Affect  and  cognition  in  the  writing  processes  of  eleventh  graders.  

Written Communication, 8(4), 473-507. 

Flower, L. & Hayes, J.R.  (1980).  The  cognition  of  discovery:  Defining  a  rhetorical  

problem.  College Composition and Communication, 31, 21-32. 

Grabe, W., & Kaplan, R.B. (1996). Theory  and  practice  of  writing:  An  applied  linguistic  

perspective. New York: Longman. 

Hayes, J.R. (1996). A new framework for understanding cognition and affect in writing. In 

C.M. Levy & S. Ransdell (eds.), The science of writing (pp. 1-27). Mahwah, NJ: Erlbaum. 

Hidi, S., (1990). Interest and its contribution as a  mental resource for learning. Review of 

Educational Research, 60(4), 549-71. 

Hidi, S., & Anderson, V. (1992). Situational interest and its impact on reading and expository 

writing. In K.A. Renninger, S. Hidi, & A. Krapp (eds.), The role of interest in learning and 

development (pp. 215-38). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 

Hidi, S.,& Renninger, K.A.  (2006).  The  four-phase  model  of  interest  development.  

Educational Psychologist, 41(2), 111-27. 

Hymes, D. (1972). On communicative competence. In J.B. Pride & J. Holmes (eds.). 

Sociolinguistics. 269-293. 

Jose, P.E., & Brewer, W.E. (1984). Development of story liking: Character identification, 

suspense, and outcome resolution. Developmental Psychology, 20, 911-24. 

Kamimura, T. (2000). Integration of process and product orientation in EFL writing 

instruction. RELC Journal, 31(2), 1-28. 

Kellogg, R.T. (1996). A model of working memory in writing. In C.M. Levy & S. Ransdell 

(eds.), The science of writing:  Theories, methods,  individual  differences, and  applications   

(pp 57-72).  

Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 

Krapp, A., Hidi, S., & Renninger, K.A. (1992). Interest, learning and development. In K.A. 

Renninger, S. Hidi, & A. Krapp (eds.), The role of interest in learning and development (pp. 

3-25). Hillsdale, NJ: Erlbaum. 

Lay, N. (1982). Composing processes of adult ESL learners. TESOL Quarterly, 16(3), 406. 

Mc Leod, S. (1987).  Some  thoughts  about  feelings:  The  affective  domain  and  the  

writing  process. College Composition and Communication, 38(4), 426-35. 

Matsumoto, K. (1995).  Research  paper  writing  strategies  of  professional  Japanese  EFL  

writers.  TESL Canada Journal, 13(1), 17-27. 

Sasaki, M. (2000). Toward an empirical model of EFL writing processes: An exploratory 

study. Journal of Second Language Writing, 9(3), 259-91. 

Sadoski, M., Goetz, E.T., & Fritz, J.B. (1993). Impact of correctness on comprehensibility, 

interest, and memory  for  text:  Implications  for  dual-coding  theory  and  text  design.  

Journal  of  Educational Psychology, 85, 291-304. 

Savigon, S. J. (1983). Communicative competence: Theory and classroom practice. Reading, 

Mass: Addison-Wesley. 

Schraw, G., Bruning, R., and Svoboda, C. (1995).  Sources of situational interest. Journal  of  

Reading Behavior, 27(1), 1-17.  

Schraw, G., Flowerday, T., & Lehman, S.  (2001).  Increasing situational interest in the  

classroom. Educational Psychology Review, 13(3), 211-24.  

Schraw, G., & Lehman, S. (2001).  Situational  Interest:  A  review  of  the  literature  and 

directions for future research. Educational Psychology Review, 13(1), 23-52. 

Uzawa, K., &Cumming, A. (1989). Writing strategies in Japanese as a foreign language: 

Lowering or keeping up the standards. Canadian Modern Language Review, 46(1), 119-34. 

Victori, M. (1999). An analysis of writing knowledge in EFL composing: A case study of two 

effective and two less effective writers. System, 27(4), 537-55. 



97 

 

Weir , C. J. (2005). Language testing and validation. Palgrave : Macmillan. 

Williams, J. (2005).  Teaching  writing  in  second  and  foreign  language  classrooms.  New  

York: Mc Graw-Hill. 

 

Authors 

Chen Wei is a Ph. D student at the Angeles University Foundation and an Associate 

Professor of Fuzhou University of International Studies and Trade in China. He teaches 

English-writing and English-related subjects. His main research direction is language 

assessment. 

 

Dr. Elvira S. Balinas is currently the Dean of the Graduate School of Angeles University 

Foundation, Philippines. Her research interests include language assessment, teacher 

education, and teacher cognition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 

 

 

 

 

An Error Analysis in English Writing of Thai Students in a public 

University in Chanthaburi Province 

Apapan  Tiyawong 
Faculty of Social Technology, Rajamangala University of Technology Tawan-ok 

Email : absudsud29@gmail.com 

Abstract 

 The objectives of this research aimed to identify grammatical errors occurring in 

writing essay of third year students majoring in English. The population in the study was 40 

third year students who enrolled in Critical Writing course during the second semester of 

2020. The data was collected by using an essay writing test on four different topics. The 

result found the most grammatical errors occurring in writing essay of fourth year students 

were sentence structure (21.40%), spelling (19.05%), fragment (18.08%), passive voice 

(14.76%), tense (9.96%), subject- verb agreement (8.49%), and capitalization (8.49%) 

respectively. 

Keywords : grammatical errors, fragments, sentence structure   

Introduction 

Currently, English is always the dominant business language in the world. No one 

reject this statement. Everybody has studied English for many years. Especially for Thai 

students, they have to study English as a compulsory subject at school. Although, Thai 

students have studied English for many years, they still have a low proficiency in English. 

According to EF Education First (2020), they expose Thailand’s ranking is in 89 of 100.   

This result reveals that even though Thai students have studied English in many years, they 

cannot be good.  

English is very important in studying and working. Especially in university students, 

they should have English skills to prepare for their future career. To study English language, 

students have to learn and practice four skills such as listening, speaking, reading and writing. 

However, the most complicated skill is writing. Therefore, students have to frequently 

practice writing skill. 

There are various researches about English for improving Students’ English skills. 

Writing is one of the most important skills. However, it’s a skill that students have problems 

with (Patiyasevi, 2018). Another research from Sittida (2017) who mentioned one of the most 

important factors was L1 interference or interference errors. Moreover, to realize about skills 

that students lack could improve student’s skills (Toochaleesrithin, 2016). 

From many studies mentioned above, this research focused on analyzing error in English 

writing and identify grammatical errors occurring in writing essay of third year students 

majoring in English to make student realize about their skills and to improve students’ 

writing skills. This research will solve problems in writing and help to develop English 

course for students in this group.  

Objectives of the study 

- To analyze and identify grammatical errors occurring in writing essay of third year 

students majoring in English   

Research question 

- What are the grammatical errors occurring in writing essay of third year students 

majoring in English   
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Literature Review 

 Grammar Error 

 There were various in grammatical errors. Cowen (2008) mentioned everyone should 

realize that the development of students came from occurring of making grammatical errors. 

Grammatical errors occurred from many reasons. 

 1. Performance error  

  This error was not caused by not knowing the grammatical rules, but it was 

caused by unintentional. For example, “No matter where you live, the great taste of your 

favorite Lays flavors are just around the corner.” This sentence was wrong because verb 

should be is. The cause that made this sentence error might be the word “flavors” (which was 

plural) the user might think that the word “are” was able in this sentence.  

 2. Imperfect learning  

  This meant that learners study grammatical rule, but the sentence that they 

made wasn’t correct. For example, “Does he goes to school every day?” This sentence 

revealed the writer knew that he could use “does” in question sentence for subject he, and 

also knew that the word “goes” was used for subject he. However, the writer might not know 

that verb in question sentence should be base form. This sentence became incorrect. 

 3. Overgeneralization 

  This error occurs when learners applied grammatical rule for creating a 

sentence which wasn’t in the rule such as “Mom made Bill to go to the party.” This sentence 

was general error for learner because the verb “make” was the verb which verb must be in 

base form.      

 4. Influence of the Native Language 

  This error when learners used grammatical rule in their language to create the 

target language. For instance, “We go eat lunch at restaurant every day.” This sentence use 

Thai grammar to create English sentence. This should have the word “to” between the verbs 

in the sentence. Moreover, it found that it should be the word “have” instead of the word 

“eat” for meal.  

This study applies Nourish’s model as follow to be criteria of the basic grammatical error to 

collect the data 

1. Capitalization  2. Adjectives    3. Subject-verb Agreements  

4. Adverbs    5. Conjunctions    6. Articles    

7. Nouns   8. Modals verbs    9. Infinitives and Gerunds  

10. Passive voice  11. Possessives ‘s   12. Prepositions   

13. Pronouns   14. Quantifiers    15. Tenses    

16. Verb forms  17. Subjects and Objects 18. Sentence structures  

19. Misspelling  20. Punctuation  21. Repetition  

22. Word order  23. Wrong choice of words)  24. Wrong part of speech 

25. Unclassified errors 

Related studies 
 Sangseekaew (2017) studied error analysis in writing of English for international 

communication program students, Chiang Mai Rajabat University. The result revealed the 

most grammatical error was grammatical error (61.75%). The second error was 

orthographical errors (31.02%). The next error was semantics (4.52%).    

Patiyasevi (2018) studied an investigation of grammatical errors in business email 

writing of undergraduate communication arts students, Silpakorn University. The result found 

the most grammatical errors in students was capitalization 12.75%). The second was 

prepositions (11.68), and the third was wrong choice of words (10.13%). Moreover, the cause 

of grammatical errors in students was L1 interference or intralingual errors. It meant students 

used grammatical rule in their native language in writing second language.         
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Methods 

Population 

The population was 40 third year students majoring in English who enrolled in 

Critical Writing course during the second semester of 2020. 

Data collection 

The data is from 4 topics of essay: My grandpa, A competitive classroom, A friendly 

host family and Cockroaches. The essay had at least 30 sentences, and there were 10 students 

in each topic by random. Students had 2 hours to complete the essay.     

Data analysis  

The data was analyzed by frequency and percentage using Norrish’s model (1983). 

Primarily, each composition was studied word by word and sentence by sentence. Then the 

classifications were created based on all writing essays.  

 

Results  

Table 1. The total of the grammatical error found in students’ essay 

Grammatical errors Number of mistake Percentage 

Subject- verb agreement 23 8.49% 

Tense 27 9.96% 

Capitalization 21 7.75% 

Fragments 49 18.08% 

Spelling 53 19.56% 

Sentence structure 58 21.40% 

Passive voice 40 14.76% 

Total 271 100% 

  Table 1 shows the most grammatical error in students is sentence structure (22.40%). 

The next is spelling (20.31%). The third grammatical error is fragments (19.75). Then there 

are passive voice (30%), tense (8.85%) and subject verb-agreement (6.77%) respectively.   

 

Table 2 the grammatical error found in students’ essay (My grandpa) 

Grammatical errors Number of mistake Percentage 

Subject- verb agreement 6 9.84% 

Tense 8 13.11% 

Capitalization 3 4.92% 

Fragments 13 21.31% 

Spelling 11 18.03% 

Sentence structure 13 21.31% 

Passive voice 7 11.48% 

Total 61 100% 

 Table 2 reveals the most grammatical error in students from the topic of my grandpa 

is fragments and sentence structure (21.31%). The second is spelling (18.03%), and the third 

is tense (13.11%). Passive voice, subject- verb agreement and capitalization get 11.48%, 

9.84% and 4.92% respectively.    

 

Table 3 the grammatical error found in students’ essay (A competitive classroom) 

Grammatical errors Number of mistake Percentage 

Subject- verb agreement 2 3.28% 

Tense 4 6.56% 

Capitalization 3 4.92% 

Fragments 12 19.67% 

Spelling 12 19.67% 
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Sentence structure 16 26.23% 

Passive voice 12 19.67% 

Total 61 100% 

 Table 3 exposes the most grammatical error in students from the topic of a 

competitive classroom is sentence structure (26.23%). The next errors are fragment, spelling 

and passive voice (19.67%). Then there are tense (6.56%), capitalization (4.92%) and 

subject- verb agreement (3.28%) respectively.   

 

Table 4 the grammatical error found in students’ essay (A friendly host family) 

Grammatical errors Number of mistake Percentage 

Subject- verb agreement 5 7.04% 

Tense 5 7.04% 

Capitalization 6 8.45% 

Fragments 13 18.31% 

Spelling 16 22.54% 

Sentence structure 14 19.72% 

Passive voice 12 16.90% 

Total 71 100% 

 Table 4 discloses the most grammatical error in students from the topic of a friendly 

host family is spelling. The next errors are sentence structure (19.72%), fragments (18.31%) 

and passive voice (16.90%). Then capitalization (8.45%), subject- verb agreement (7.04%) 

and tense (7.04%) are found they are the least grammatical error.  

   

Table 5 the grammatical error found in students’ essay (Cockroaches) 

Grammatical errors Number of mistake Percentage 

Subject- verb agreement 10 12.66% 

Tense 10 12.66% 

Capitalization 9 11.39% 

Fragments 11 13.92% 

Spelling 14 17.72% 

Sentence structure 15 18.99% 

Passive voice 10 12.66% 

Total 79 100% 

Table 4 discloses the most grammatical error in students from the topic of 

cockroaches is sentence structure (18.99%) and spelling (17.72%). The grammatical errors 

which are found to be similar are fragments (13.92%), subject- verb agreement (12.66%), 

tense (12.66%), passive voice (12.66%) and capitalization (12.66%). 

Discussion 

After the students’ essays were analyzed, 7 error categories were defined. According 

to the analysis in table 1,  the four most frequently found errors were fragment, spelling, 

sentence structure, and passive voice (18.08%, 19.56%, 21.40% and 14.76% respectively). 

For these four error types, the total was 200 out of 271errors (73.8%). 

 The most grammatical error was sentence structure. Most of students were found that 

they had problems when they wrote complicated sentences especially with complex sentence. 

The complex sentence was complicated because it consisted of noun clause, adjective clause, 

and adverb clause. This problem accorded with Bumroongthai (2011) who found that 

sentence structure was an important problem in essays of Thai students, and it also affected 

on communication. 

    The second grammatical error was spelling. In Thai environment, Thai people use 

Thai language as a native language. Thai students learn English only in classroom, so they 
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didn’t have an experience outside. This issue had accordance with Patiyasevi (2018) who 

found that most of students didn’t have experience enough. Moreover, they used computer 

program for writing which could edit the spelling automatically. 

 The third grammatical error was fragments. It found that students sometimes wrote 

incomplete sentence such as, they didn’t have subject or verb in the sentence and they wrote 

the sentence without full stop. Example from students’ essay “a chocolate that I love.” This 

sentence was fragment because there was no verb or predicate. It could assume that when 

students wrote English, they had to think in native language before they wrote in other 

language.  This problem had had accordance with Boonrod (2018) who indicated that many 

EFL learners think in their first language and they used direct translation when they speak 

and write in L2.  

 The last grammatical error was passive voice. This is always an important problem for 

Thai students because English has more complicate structure than Thai. For example, “The 

visitors will be take care.” The right sentence should be “The visitor will be taken care.” This 

shows that students confuse in using passive voice. This is consistent with  Patiyasevi (2018) 

mentioned problems from writing could make student realize about their knowledge that 

made them improve their writing skill.  

Suggestions 

1. For the future research, there should be a test to evaluate students other skills. 

2. The data can be used for preparing in English class. 
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Abstract 

This research investigates the language, culture, and identity of a family who lives in 

a metropolitan city. Two research questions were used to find out the unique story of the 

surrounding the movement and establishment of the family in a metropolitan city within two 

generations and how two generations perceive their language and cultures as their identity. 

This research employed a case study approach by using the instrument of semi script 

interview toward two-generation families. The participants of this research are four members 

of the Medan-Kupang family who live in Jakarta. Several steps, such as transcribing, 

classifying, identifying, and interpreting, were used to analyze the interview data. The result 

shows that their language and culture as their identity remain stable in the first generation by 

having family cultural events. However, in the second generation, the heritage language and 

culture were not well-transmitted as the identity due to familial restriction and self-awareness 

to learn and practice from their parent's language and culture. 

Keywords : Language, Culture, Identity, and Family in Metropolitan City 

Introduction 

In the globalization era, citizens' migration from one place to another place cannot 

be avoided. Most of citizen move from rural areas to metropolitan cities to cope with their 

social, economic, and education needs to preserve their lives (Penycook, 2010) and Penycook 

& Otsuzi (2015). This phenomenon may affect the stability of their language, cultures, and 

identity as they live in multicultural societies. For example, the existence of the heritage 

language, culture, and culture may cause changes or loss due to changes in their surrounding 

societies (Garcia, 2003). As a result, language loss, language maintenance, language choice, 

and identity changes become the main issue for migrating to metropolitan cities. Therefore, 

language, culture, and identity are pivotal to identifying as they live in a multi-culture and 

multilingual society.  

Concerning this issue, Guiberson et al. (2006) stated that retaining a minority 

language is crucial for any society concerned with preserving the emotional, social, and 

educational of its citizen who lives in metropolitan cities. Moreover, in term of language loss 

and maintenance, Lynch (2000) explains that language loss and maintenance have a different 

degree for a migrant who lives in multicultural societies. Fishman (1991), Garcia (1997;2003) 

stated that the minority language might absent of stable bilingualism by the next generation. 

In brief, all the issues above postulated that living in a multicultural society, language loss 

and language maintenance may affect their identity. 

Several previous studies have dealt with the relationship between language, culture, 

and identity from different regions and countries in the world. For example, in the study of 

Malaysian culture, Kim (2003) found that language, culture, and identity are interrelated with 

each other's, language, and culture can construct Malaysian students' national identity. 

Another example, Edstrom (2010) also identified that language and culture could shape 

identity by exploring the experiences of Spanish-English families who live in the USA. 

Moreover, Kim (2011), Kim (2020), Lee (2013), and Song (2015) revealed that the language 

mailto:andru.unigal@yahoo.co.id
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and culture of the entire generation of Korean-American students exhibit different levels of 

ethnic identity and describe themselves as either Koreans, Korean Americans, or Americans. 

However, in the Indonesian context, Sari (2019) confirm that language shift is going on when 

living in a multicultural city because Indonesian as the national language becomes the 

dominant language across ethnic groups. Then, this language may shape national identity.  

The previous studies above mostly concern shaping the identity of the immigrant's 

family who moves from one country to the other country. However, the present study mostly 

concerns the family who migrates from a rural area to a metropolitan city in one country. 

This study explores two research questions to investigate the unique story of the surrounding 

the movement and establishment of the Medan-Kupang family in a metropolitan city within 

two generations and how two generations perceive their language and cultures as their 

identity. 

  

Theoretical Foundation 

Language is interconnected to culture and identity because its linguistic and cultural 

symbolic system functions as a tool to socialize an individual to shape its perceptions and 

personality. In this regard, Kim (2003) explains that language is viewed as the primary 

instrument in the adaptation and transmission of culture, and culture is a cluster of attributes 

such as values, beliefs, behavior patterns, and symbols unique to a particular group, 

meanwhile identity is viewed as a plurality construct. Moreover, Elmes (2013) confirms that 

language may affect how he expresses his ideas and beliefs, which shape culture. In brief, 

language is the instrument to adapt to the cultures, and identity is shaped by language and 

culture.  

Preserving culture has been identified as an essential aspect to increase the quality of 

preserving the original identity. According to Alzayed (2015) and Ashammari (2018), 

maintaining language and culture is vital to elevate maintenance, to enhance performance and 

identity. Moreover, Ehlers (2009) contended the interaction between individuals and groups 

shapes culture shared the same value, perceptions, and goals they have learned the previous 

generation continues to generation, through social relationship way of thinking, behavior, and 

beliefs among members.  

Some of the studies have investigated the pivotal of language and cultural identity 

from different immigrant families. Alzayed (2015) and Farr et al. (2018) confirm that 

immigrants' native language proficiency plays a positive role in their ethnic identity since 

their heritage language is closely linked to their parents. Besides, Han & Park (2019) found 

that the child exposed to multiple languages and raised by a family of immigrants identifies 

himself in between different languages and cultures, then the linguistic and cultural identity 

influence his heritage language maintenance. In translanguaging and globalization, 

Cacciatore & Pepe (2018), Calvi & Bona (2019) identify that migrant identity is challenging 

to identify because it is challenged by globalization and by a multicultural context in a 

metropolitan city. Translanguaging can then become a powerful tool for analyzing a 

community to understand the complexity of new and developing migratory identities. 

However, Guo & Gu (2016) & Esser (2006) postulated that language learning enables the 

ethnic minority students to develop multiple yet powerful identities, that is, a situated elite 

identity constructed as opposed to other members and a positive heritage identity negotiated 

within the academic community, and allow them to imagine multilingual and multicultural 

memberships for themselves. Concerning urban language and identity Bohman et al, (2018) 

and Slocum (2019) postulated that urbanization lead to identity changes as they move from 

one place to other place. 

Language maintenance and language loss in immigrant families are identified as 

crucial in developing identity in a multicultural city. Some studies have found that language 
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loss and language maintenance may affect the establishment of identity. Park (2013), in the 

study of a Chinese migrant, is the USA found heritage language maintenance has substantial 

advantages to identify cultural identity when societies support it; however, bilingualism may 

have a potential loss of heritage language. However, Edstrom (2020) confirms that the 

Spanish-Italian family's study found that identity change as they live and use the dominant 

language.  

Concerning experience and culture, Reich (2019), in his investigation of Gujarati-

American immigrants, states that an individual's specific experience fits into the more 

considerable discussion of identity, language, and belonging. It means that experiencing 

culture is exclusively human process, and it will influence cultural identities in terms of its 

human effects and consequences. All the studies above postulated that the necessary 

condition of language shift, language choice of the immigrant family of the family who move 

from rural to metropolitan, may affect cultural identity. Several factors influence this 

condition, such as familial communication, mixed marriage, and multicultural societies in a 

metropolitan city. As a result, assimilation of the culture may affect their cultural identity. 

 

Methodology 

This study employed a case study proposed by Duff (2014) to understand 

individuals' experiences, issues, insights, developmental pathways, or performance within a 

particular linguistic and social context. This present study investigates the experiences of 

language, culture, and identity of a multi-ethnic family in a multi-culture and multilingual 

city.  The present study participants were four members of a Medan-Kupang family, referred 

to by pseudonyms in the analysis. The four family members are divided into two generations 

who currently live in a metropolitan city, Jakarta. The first generation is Vincent and his wife, 

Cristine. They have a different background of language and ethnicity; Vincent is a Kupang 

ethnic background; meanwhile, Cristine is a Java-Medan ethnic background. Vincent is sixty-

two years old, and Cristine is sixty-three years old who moved to a metropolitan city when 

they continued their study in the same university in Jakarta in their teenage. They currently 

live with their two sons, Aldi and Albert, as the second generation. Aldi is twenty-five years 

old, and his brother Albert and his wife, Ana, approximately is thirty-eight years old. 

However, Albert's wife, Ana, was unable to participate in this study. Therefore, this study 

concerns with the analysis of the family tree (figure 1). 

Figure 1 

Family Tree Visual Representation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The data was taken from a semi-script interview using an online voice call 

application via WhatsApp (see Appendix 1) during their leisure time. All two generations 

were interviewed together in the Indonesian language. The interview was taken in the same 

length of time, approximately one hour. Several steps were used to analyze the data proposed 

Vincent        +      Cristine 

                                           Kupang               Medan 

                                           

                                          Aldi                      Albert    +    

Ana 





106 

 

by Scupbach (2008) in Edstorm (2010). In the initial steps, all the key events are identified to 

outline the family's experience moved to a metropolitan city. Then, several factors are 

identified to postulate the influential factors of deciding on their language choice. After that, 

this particular factor is also used to generate the second generation's language use pattern. 

The finding is compared with the existing studies related to multi-generation families living 

in the metropolitan city in the final steps.  In these steps, perception and sense-making are 

reported to generate one family's experiences as they live in multicultural and multilingual 

societies. 

 

Result and Discussion 

The unique story of the surrounding the movement and establishment of the Medan-

Kupang family in a metropolitan city within two generations and how two generations 

perceive their language and cultures as their identity can be traced in the following section. 

The first and the second generation postulated have different language experiences, the 

culture that leads to identity shaping. Their identity can be tracked from the language used in 

their social domain. 

 

The first generation  

Vincent moved to the metropolitan city, Jakarta, in 1991, in his thirties, to continue 

his master's degree in one private university majoring in management. He lived with his 

relatives from Kupang, who has settled ten years earlier during his study in Jakarta. They 

spoke Kupang among themselves or with their family; however, they spoke the Indonesian 

language when they met the visitor. When he moved to a big city, he was already established 

with the Indonesian language and their native Kupang language. During his study, he met 

Cristine, his wife in the same major in the same university. After completing his master's 

degree, he worked as a lecturer in a private university in Jakarta. 

On the other hand, Cristine moved to Jakarta at twenty-nine when she continued her 

study in a private university. She lived with her sister, who has settled in the metropolitan 

cities around twelve years earlier.  Before moving to Jakarta, she worked as one of the 

companies as a staff. During her study at the university in Jakarta, she met Vincent in one of 

the campus activities. Then, she and Vincent became well acquainted with each other. Two 

years later, after finishing her master's degree, they married and moved totally to Jakarta from 

their place, Kupang and Medan continuing their career. Vincent worked as a lecturer in one 

international private university in Jakarta, and Cristine worked as a staff in one Korean 

company in Bogor.  

Through Vincent and Cristine's experiences, it is generated that several factors have 

influenced their language choice and language use. These language experiences may lead to 

the identity shaping upon their establishing their family in Jakarta. Their respective culture's 

critical factors can be traced from their language use and language choice among Kupang, 

Medan, and Indonesian at home. In this regard, Vincent reported has learned more than one 

language, including Kupang, Indonesia, and English, in his work. However, Cristine has 

learned Korean, English, and Indonesian as a career woman.  

The interview indicated that Vincent speaks more than one language. Vincent says 

that "I can speak three languages in one day, at my work I speak Indonesian with my 

colleagues, I speak English with my international students, but mostly I prefer to speak 

Indonesian rather than another language. However, even though Cristine learns Korea and 

English besides Medan and Indonesian, she mostly used Indonesia at home with their 

children and husband. Cristine said, "I usually used the Indonesian language rather than 

Medan, even though I like Medan but my husband and my children do not understand for 

some case, so I used Indonesian." Dealing with language choice, then she explains, "I prefer 
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to speak Medan when I talk to my relatives and parents from Medan, but I sometimes used 

Indonesian too to them in". In this regard, the function of language domain in this family is 

different based on the activities. In familial language use, this family used Indonesia, 

however in different activities their language use change due to their career needs.  

Concerning cultural identification, they have perceived that they are still related to 

Kupang and Medan's heritage culture. Although they lived in Jakarta and use the Indonesian 

language as the dominant language, they never forget their culture. Vincent explains that "I 

am Kupang, I do like Kupang because I was born there as my ancient culture." However, 

Cristine said, "It is hard to say, Medan or Indonesia, but I think I am Medan, if say Indonesia, 

I am Indonesia." In this regard, Cristine beliefs that she is confused to identify herself belong 

to one identity, she perceived that she had two identities, but the strongest is Medan.  

In this regard, their heritage culture has assimilated with the new culture in the 

metropolitan city. Vincent said that "Although I am from Kupang but like to live in Jakarta, 

living in Jakarta we can go anywhere with using one language, Indonesian and I also like the 

Betawi culture such as Kendurian and so forth." However, Cristine said, "I like to live in 

Jakarta, but I should be aware that Medan and Jakarta are different so I have to adjust with 

the situation and communities." Concerning this issue, heritage cultures have been influenced 

by the other culture adopted by the family who lives in a metropolitan city. 

 In terms of their efforts to maintain their heritage language and culture, they always 

have certain cultural events with their family by eating together with the whole family 

members and talk with their heritage language. Concerning this effort, Cristine said, "We 

always hold a cultural event like eating together to participate in condolence if one of our 

family members pas away with the whole family members and we talk with our heritage 

language.” At the same time, Vincent explained that "to remind us about our heritage culture 

and language we always invite all the member of our big family by eating together and 

talking with our heritage language.” In this regard, heritage culture is maintained to remind 

their family as ethnic pride by celebrating certain cultural events. 

 Concerning the language and culture aspect that would be passed down to the 

children, it is postulated that they try to teach their children about song and heritage culture. 

Accordingly, Vincent said, "I want my sons to know about one song, "Bolelebo” of Kupang, 

to remind them about their culture and how the people of Kupang respect their parents and 

relatives." Also, Cristine said that "I want my children should at least know one song, 

"Sinanggar Tulo," in order everyone knows our identity. From this interview (see appendix 

1), the first generation are eager to pass down their heritage language to their children as the 

second generation to shape their cultural identity. 

In conclusion, Vincent and Cristine generally use different language for different 

function of social domain but mostly used Indonesian language. English and Korea are used 

at works. However Indonesian language was used at home with their husbands and children. 

Moreover, Medan and Kupang language is used only when they meet their parents and 

relatives. Regarding the cultural identity, the first generation strongly related their heritage 

culture by carefully maintaining their heritage tradition to respect their ancestor, such as 

eating together in funeral events. 

Regarding the result above, it can be postulated that their familial communication at 

home in the first generation might have changed when they mixed-marry different ethnic 

backgrounds. In this regard, Edstorm (2010) explained that language choice and language 

loss happen as an impact of mixed-marriage. Moreover, concerning language loss, shift, and 

maintenance in metropolitan, Lynch (2000), Sari (2019), and Fishman (2001) suggest that the 

use of language in a metropolitan and rural area will have a different range and may lead to 

loss of minority or heritage language. In terms of immigrants' cultural identity, Cacciatore & 

Pepe (2018), Calvi & Bona (2019), and Arbabi (2016) identify that identity is difficult to 
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identify because it is challenged by globalization and by a multicultural context in a 

metropolitan city. 

 

The second generation 

In the second generation, their parent's language policy influences the second 

generation's language use. Aldi and Albert's parents used the Indonesian language in familial 

communication. As a result, Aldi and Albert cannot speak Medan and Kupang language due 

to their parent restriction to introduce them to both languages. They have limited vocabularies 

of Kupang and Medan languages. In this regard, Aldi said, "I cannot understand when my 

parents talk with Medan or Kupang, I just know a few of words, I just remember Medan 

when they speak in high tone, I think that they mad but it is no."  It is also mentioned by 

Albert, who said, "I know both of that language but I cannot use it because I am afraid if 

someone talks with this language, I will not be able to reply." Based on fact above, it is clear 

that heritage language may lead to a decrease to the second generation. They seem not 

comfortable to use their heritage language. This situation it commonly happens when their 

parents has some restriction on transmitting their heritage language to their children in the 

multilingual and multicultural societies. 

Concerning their experience living in a metropolitan city, the story is relatively 

similar in that metropolitan city is a more complex language and culture. They said that they 

were surprised that so many differences between the people in the societies. From the 

interview, Aldi said, "Living in Jakarta is different because I am aware that I not alone. I 

think in Jakarta is only Betawi but many”. In this regard, the second generation realized that 

living in Jakarta is challenging because they have to adapt to the new culture. In this regard, 

they aware that living in Jakarta need to adjust with the environment that they live. 

Accordingly, they adapted and assimilated their heritage culture with the new culture are 

important to be paid attention. 

In terms of the second-generation culture identity, it is reported that they lost their 

heritage culture (see appendix 2). Concerning this issue, Aldi said, "I don't know about 

Medan culture except for one Ulos and funeral celebration, it because my parents are rarely to 

use it.". However, Albert said, "I remember Kupang when my father held a party by inviting 

the whole family to eat together when celebrating someone's marriage." Based on this 

answer, the interview, Aldi and Albert's parents were not carefully passed down their heritage 

culture toward their children. The interview above obviously described that they perceived 

that they don’t know well about their heritage culture. It means that the heritage culture was 

not well-transmitted from their parents to the entire generation. 

Cultural identity and heritage language in the second generation tend to un-

transferred well since their parent had restricted time to transfer their cultural heritage (see 

appendix 2). Aldi and Albert postulated that they just knew about Indonesia since they live in 

Jakarta. Aldi said, "I only know one culture, one language when living in Jakarta, I use 

Indonesian rather than Kupang or Medan, so I am Indonesia." In the same case, Albert said 

that although I know Medan and Kupang, I think I am Indonesian, every day I used the 

Indonesian language". This answer postulated that heritage culture and heritage language 

change in the second generation.  

Based on the result, the family language policy at home may significantly affect the 

existence of language repertoire and identity shaping for the entire generation. Accordingly, 

Alzayed (2015), Farr et al. (2018) and Slonim et al. (2009) suggested that parents' critical role 

is in maintaining family native. However, Concerning the existence of heritage language and 

culture in the entire generation, Bilbatua (2011), Kim (2011), Kim (2020), Lee (2013), Garcia 

(2017), Sari (2019), Song (2015) and Toppelberg (2010) suggest that language and cultural 

aspects will perceive changes when living in a globalized world and multicultural societies. 
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In this regard, this condition happens to their parents' restricted ability to transfer language 

and culture as they live in a metropolitan city with lots of activities and the demand of the 

societies.   

 

Conclusion 

The result and the findings above postulated that the experience of using more than 

one language in familial communication would develop a specific cultural identity. In this 

regard, the family experiences about language and culture have been assimilated and adjusted 

with the new societies. As a result, it may affect language policy, language use, and language 

shift in family. The family used the dominant language as their medium of interaction in 

familial communication. Several factors that may influence this condition such as mixed-

marriage, social and economic demands (Penycook, 2010; Guiberson et al. 2006). As a result, 

the heritage language and culture may have changed or even lost in the next generation 

(Garcia, 2017; Guo, 2016; Lee 2013). 

In terms of language maintenance and language loss, this family reported that their 

heritage languages are lost and not well-maintained in the second generation. The linguistics 

history of the first generation has been lost for the entire generation. Medan and Kupang 

languages have not been transmitted well to the second generation. As a result, their heritage 

language is restricted only when they have a cultural event and celebrate the familial event. 

However, in most of the social activities, they use the Indonesian language as the dominant 

language. This condition commonly happens in the family's movement to adjust and adapt to 

a metropolitan city's new society. The most influential factors may result from the 

opportunities and restrictions of practicing their heritage language and culture at home or in 

other social domains activities. 

Concerning cultural identity, the first generation has a strong relation to their 

heritage culture. The first generation of cultural identity is Medan and Kupang as their 

cultural identity. However, the cultural identity of their parent’s heritage culture was not 

well-transmitted to the second generation. As a result, the second-generation perceived that 

they belong to Indonesian identity. Several factors may influence this issue, such as rarely 

practice, parents' attitude toward the culture, the individual motivation to learn and know 

their heritage culture, and adaptation and assimilation.  
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Abstract 

       This study investigated the relationship between academic motivation to self-efficacy 

among 2
nd

 year college students in Angeles City.  The number of participants was two-

hundred sixty-four (N=264) whose age is from 18 years and above.  The study investigated 

whether self-efficacy, has a significant relationship to academic motivation among the 2
nd

 

year college students which aims to enhance students’ use of study time.  Pearson r was 

utilized to evaluate data after survey questionnaires are collected.  Results revealed a positive 

significant relationship between self-efficacy and academic motivation dimensions.  With 

self-efficacy and intrinsic motivation-to know (r = .30, p < 0.01); self-efficacy and intrinsic 

motivation-towards accomplishment (r = .33, p < 0.01); self-efficacy and intrinsic 

motivation-experience stimulation (r = .23, p < 0.01); self-efficacy and extrinsic motivation-

identified (r = .26, p < 0.01); self-efficacy and extrinsic motivation-introjected (r = .14, p < 

0.05); self-efficacy and extrinsic motivation-external regulation (r = .17, p < 0.01) 

respectively while self-efficacy and amotivation had a negative significant relationship (r = -

.29, p < 0.01).  Implications were drawn out and applied to the enhancement of study time 

and recommendations are enumerated. 

Keywords : self-efficacy, academic motivation, intrinsic motivation, extrinsic motivation, 

study habits 

1. Introduction  

Students are more stress nowadays compared to any period in human history.  This 

may be due to the demand of performing competitively in one’s academic journey through 

studying (Stenger, 2018).  Hence, if a student is to survive from a challenging academic 

journey, the student must ensure to have motivation and still remain efficicaious.  Studies 

show that motivation influences academic performance (Wilkesmann, Fischer, and Virgillito 

(2012).  With this in consideration, motivation specifically, academic motivation is very 

crucial to Filipino students who placed great value to education (Timbreza, 2012).  

In this study, academic motivation is considered as a vital construct, hence, worthy of 

study.  According to Taheri-Kharameh, et al (2018, p. 7), “academic motivation and its 

underlying factors have long been the major concern of educational institutions.”  With this 

being said, current research explored the potency of academic motivation which became one 

of the prime interests in the educational psychology field (Kang, et al, 2018; Asif, et al, 

2018).  Also, this study would like to explore on the concept of self-efficacy to see its 

significant contribution in the field of education along with academic motivation.  However, 

previous studies presented results for self-efficacy in a stand-alone context or in combination 

with a different positive psychological constructs as exemplified from the following previous 

studies; self-efficacy (Juan, Hannan, & Namome, 2018; Klassen, & Klassen, 2018), hope 

(Manwen, Shurong, & Ning, 2018), well-being (Ronconi, et al, 2018).  Although, there are 

existing literatures done on the potency of self-efficacy and motivation (Turner, Chandler, & 

Heffer, 2009;  Mbatha, 2015; Husain, 2014; Cerino, 2014; Bryant, 2017; Schunk, 1991), the 

current study has seen the need further to explore on these viable psychological constructs 

because there is dearth of studies done in the Philippine setting.   
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Furthermore, the study’s rationale is anchored to the Philippine mental health law and 

with the researcher’s recent counseling experience with his students.  In the mental health 

issues, stress, has negative impact both physically and psychologically should the demands of 

the situation greatly surpass that of the capabilities of an individual to respond effectively 

(Bamuhair, et al, 2015);  in the context of academic performance brought about serious 

increase risk factors to health such as anxiety and depression (SelvinJebaraj, Varghese, & 

Thavaraj, 2015; Stenger, 2018).  Thus, the growing mental health issues in the Philippines 

and the implementation of that same law reinforced the conceptualization and objectives of 

this study.  In regards to the researcher’s experience with students, their current college 

experience showed how stressful it is when they said they have difficulty finding motivation 

and would like to give up to the point of ending their life.  This brought about the study to 

address stress brought about by college life in their study time and suggest possible means 

that may help students’ study time.  Therefore, the objective of this study is to bridge this 

identified gap.  Since this research focused on self-efficacy and academic motivation, the 

literature review is presented in a thematic way. 

Self-efficacy 

Albert Bandura noted that self-efficacy is a mind-set wherein an individual thinks 

he/she could attain his/her goals efficiently (Bandura & Cervone, 1986).  Bandura gave 

examples where one can use and apply self-efficacy to tasks as simple as solving puzzles to 

preparing successfully and passing the exam and as complex as facing life’s challenges.  This 

is the reason Sweet, Fortier, Strachan, & Blanchard (2012, p.320) mentioned that this 

construct is “task specific”, meaning self-efficacy presented in any possible ways can 

manifest in many different responses.  And in Bandura’s (1986; 1994; 1997) previous works, 

self-efficacy is strongly connected to mastery and competency beliefs; and can be applied 

even to academic feats (Bandura & Cervone, 1986)   

The potency of self-efficacy are shown in the following studies; it regulates many 

different spheres of the coping functions of individuals (Luszczynska, Scholz, & Schwarzer, 

2005); it serves as a key factor contributing to academic motivation, the students' interest and 

their academic performance (Taheri-Kharameh et al, 2018);  it is a significant predictor of 

academic adjustments which may increase the persistence of students towards graduation 

(Ramos-Sanchez, & Nichols, 2007); it increased number of hours of studying, checklist of 

topics that are needed to be developed, asking questions during class sessions and class 

attendance (Escalera-Chavez, et al,  2018); it is positively related to achievement for Grade 9 

students in South Africa (Juan, Hannan, and Namome, 2018); it significantly mediates 

spontaneity and all other psychological distress for adolescents (Ronconi, et al, 2018); it is 

linked to academic motivation which reinforces the students’ self-efficacy further (Taheri-

Kharameh,  et al, 2018); it significantly predicted introjected, identified and intrinsic 

regulations of motivation  (Thøgersen-Ntoumani, & Ntoumanis, 2006); it is connected to 

achievement which is also linked to exercise adherence, accomplishments, experiential 

representations and attitudes that are positive (Jackson, 2010); it predicted personal identity 

and optimism (Zhou, 2015); it is positively linked to emotion, optimism, work satisfaction 

but was found to have negative correlations with depression, stress, health complaints, 

burnout and anxiety (Schwarzer & Jerusalem, 1995);  and, did not predict depression, 

anxiety, and stress among university students (Gençoğlu, Şahin, and Topkaya (2018).   

Academic Motivation 

This construct came from the general concept of motivation itself and is identified as 

a strong inner “drive” that manifests outwardly through actions and behavior (Brouse, Basch, 

Le Blanc, McKnight, & Lei, 2010).  A recent study showed that academic motivation can be 

measured in three dimensions; namely intrinsic motivation, extrinsic motivation and 

amotivation (Asif, et al, 2018; Sweet, et al, 2012); and that the dimensions depicted different 

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2072570158_Dr_T_SelvinJebaraj_Norman_Reney_PVarghese
https://www.researchgate.net/profile/Samuel_Thavaraj
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functions but is posed on a sequential line (amotivation, external, introjected, identified, 

integrated and intrinsic) (Deci & Ryan, 2002).  And in the study of extrinsic and intrinsic 

motivation, the former refers to the outward control or the real self-management while the 

latter is found to be a dimension that signifies man’s ability to understand and internalized 

while (Ryan &Deci, 2000).  In one study, the external and introjected regulations are 

aggregated to create non self-determined motivation whereas identified, integrated and 

intrinsic regulations represent self-determined motivation (Sweet, et al, 2012).  For 

amotivation, it can lead to incompetency and lack of control and is the least self-determined 

behavior as compared to intrinsic and extrinsic due to no reward expectancies and no sense of 

purpose (Vallerand, 1992).  Recent studies on academic motivation also enumerated the 

following results; male adolescents obtained low scores of intrinsic and extrinsic motivation 

compared to females while the male scores on amotivation is higher than the females (Asif, et 

al, 2018);  it has influence on several forms of student-faculty interaction (Trolian, Jach, 

Hanson, & Pascarella, 2016); performance “out of the classroom” leads to the success of 

students (self-efficacy) because this process motivated them more academically to believe in 

their skills and talents (Taheri-Kharameh, et al, 2018); it has a significant link with 

performance of junior high school students in Ghana (Dram anu, & Mohammed, 2017); as 

behaviors it is connected to academic and success (Vallerand, Pelletier, and Koester, 2008).   

 

2. Materials and Methods  

Three (3) materials were used in this study.  These are as follows: 

Demographic Profile Sheet  

The demographic profile sheet is an instrument developed tailor-fit to this study, 

designed to collect the participants’ personal information pertinent to the descriptive part of 

the research which included an eight (8) item checklist for demography and the students’ 

study time (spent in hours) spread out throughout the day.   

Self-efficacy 

The General Self-Efficacy Scale (GSES) is developed by Schwarzer, & Jerusalem 

(1995).  This scale is a 10 item self-report measure of general self-efficacy.  The internal 

reliability for GSES = Cronbach alpha between .76 and.90.   

Academic Motivation 

Academic motivation has a very good psychometric property (Strover, et al, n.d.)  and 

has an internal consistency that is equivalent to .81 (Vallerand, et al, 1992)  

In regards to the methods, the study employed a correlational design to measure the 

relationship of said variables among college students in Angeles City, Pampanga.  Cluster 

random sampling was used in the selection process of the participants program/course and 

then the sections/classes schedules they were enrolled to are also noted. 

The criteria inclusions are; they are the 2
nd

 year college students in Angeles City, 

Pampanga for school-year 2019-2020; they are the 1
st
 batch who graduated from senior high 

school when K+12 was implemented; they have undergone a lengthy academic journey; they 

already experienced college life and are now the 2
nd

 year college students; their age is from 

18 years and above; and lastly, 2
nd

 year college status is viewed as the culmination of their 

long academic journey in the university because without the senior high school program 

implementation, they were the supposed 4
th

 year college students of today employing ex post 

facto, because the criteria set by the researcher in mind is already uniquely present amongst 

these participants allowing the use of purposive sampling (Vogt, 2007, p.81).   

After the sections were selected, letters were given to the respective dean’s offices to 

ask for permission for the data gathering process amongst selected sections.  And during the 

test administration, a written informed consent was read and explained for them to sign 

should they agree.  The consent contains the explanation of the nature and purpose of the 
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study.  Afterwards, all three instruments are given to the participants.  The actual turnout data 

is only two hundred sixty-three (N=263).  Finally, the researcher observed ethical practices 

throughout the entire study.       

  

3. Results  

Table 1 shows the participants’ according to the variables’ description.  In terms of 

self-efficacy, majority of the participants emerged to have a moderate level of self-efficacy 

based on the mean score of 28.64 which falls within this criterion.  Since the SD is less than 5 

points (4.07) the participants responses to the self-efficacy scale suggests a homogenous 

approach in regards to their manner of answering this is shown to most of the scores in the 

standard deviation except for two (for introjected and amotivation). 

The mean score obtained for intrinsic motivation - to know (22.62) suggested a high 

degree of academic motivation since the score is within the range of 21-28.  Additionally, in 

intrinsic motivation-towards accomplishment, the mean score is 20.65 which suggested a 

moderate level of academic motivation.  It’s in the average range of 13-20 on the scoring 

procedure of the test.  Further, the intrinsic motivation-experience stimulation’s mean score 

18.14 suggests an average degree of academic motivation.  As to the extrinsic motivation – 

identified, the mean score obtained is 24.29 suggesting a high level of academic motivation 

as the score falls between the high range of 21-28.  In regards to extrinsic motivation – 

introjected, the mean score of 20.92 falls on the average range of academic motivation base 

from the scoring procedure.  However, with an SD score of 5.01 that is above 5 points, the 

score suggests a widespread difference in terms of the nature of answering to the question on 

the said item.    

Table 1 The participants’ Self-Efficacy and Academic Motivation based on 

Descriptive statistics  

 

 Mean  SD     Descriptive 

rating 

SELF-EFFICACY               28.64                4.07            Moderate 

ACADEMIC 

MOTIVATION 

   

Intrinsic Motivation    

To know               22.62                          3.99            High 

Towards 

accomplishment 

              20.65                          4.60                                Moderate 

Experience 

stimulation 

              18.14                          4.30                                Moderate 

Extrinsic Motivation    

Identified               24.29                         3.70                                High 

Introjected               20.92                         5.01                                Moderate 

External regulation               24.05                         4.07                                High 

Amotivation                 9.26                         5.90                                   Low 

 

 Further, extrinsic motivation-external regulation got a mean score of 24.05 which 

indicates a high degree of academic motivation.  Lastly, amotivation in this study got a mean 

score of 9.26 which is indicative of a low level for this dimension as the score falls within the 

range of 4-12.  However, with an SD score of 5.90 that is above 5 points, the responses of 

participants suggest heterogeneity.  Furthermore, Table 2 shows the correlation coefficient 

derived from Pearson r.   
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Table 2 Relationship between level of self-efficacy and the level of academic motivation and 

its dimensions based on zero-order coefficient (r) and coefficient of determination (r
2
) 

 

                                    SELF-EFFICACY 

 r r² (in %)   Extent of relationship Sig 

ACADEMIC 

MOTIVATION 

    

Intrinsic Motivation     

To know .30¹ 9.00 Moderate Yes 

Towards 

accomplishment 

.39¹ 10.76 Moderate Yes 

Experience 

stimulation 

.23¹ 5.38 Moderate Yes 

Extrinsic 

Motivation 

    

Identified .26¹ 6.65 Moderate Yes 

Introjected .14³ 2.02 Moderate Yes 

External regulation .17¹ 2.72 Moderate Yes 

Amotivation -.29¹ 8.29 Moderate Yes 

          ¹ Correlation is significant at 0.01    

             ³ Correlation is significant at 0.05 

 

Based from the obtained r value, the researcher rejected the null hypothesis in terms 

of the total self-efficacy and the following; intrinsic motivation-to know based on r = .30, p < 

0.01; intrinsic motivation-towards accomplishment based on r = .33, p < 0.01; intrinsic 

motivation-experience stimulation based on r = .23, p < 0.01; extrinsic motivation-identified 

based on r = .26, p < 0.01; extrinsic motivation-introjected based on r = .14, p < 0.05; 

extrinsic motivation-external regulation based on r = .17, p < 0.01; and amotivation based on 

r = -.29, p < 0.01.  With the aid of Cohens d, the extent of relationship with total self-efficacy 

are as follows; intrinsic motivation –to know (r = .30), moderate level; intrinsic motivation-

towards accomplishment (r = .33), moderate level; intrinsic motivation-experience 

stimulation (r = .23), moderate level; extrinsic motivation-identified (r = .26), moderate level; 

extrinsic motivation-introjected (r = .14), moderate level; extrinsic motivation-external 

regulation (r = .17), moderate level; and, amotivation (r = -.29), moderate level. 

5. Discussion  

This study revealed the consistent relationship of self-efficacy and academic 

motivation as evident from the results. Majority of the participants’ scores regarding 

variables in consideration are somehow almost on a similar leveling.   

The mean score for total self-efficacy (M=28.64; SD=4.07) indicated a moderate 

level.  Since 100% of the participants (N=263) are in their second, it can be inferred thus that 

the moderate level of self-efficacy with the majority of them is due to their current state or 

level of education they reached.  This result is in line with what Yoo, Kim Jang & You 

(2011) mentioned that the higher the educational level of the group is, the higher the self-

efficacy will be.  Moreover, due to the level of education reached, knowledge and experience 

contributes to the development of self-efficacy (Sharma and Nasa, 2014); mastery experience 

allows an individual grow through self-efficacy (Bandura, 1994). 

Results under the intrinsic motivation– to know is remarkably high (M=22.62; 

SD=3.995).  Since to know is internally originated, majority of the participants have a high 

level of motivation.  Perhaps knowing and learning is an automatic internal drive which 

makes knowing itself their primary goal giving this dimension an elevated score.  Literature 
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says that the primary job of students is to learn via studying, afterwards make decisions in 

regards to the utilization of different study skills and take initiative and actions to maximize 

learning experience (Alrefaai, Abdul-Rab & Islam, 2013).   

In regards to intrinsic motivation–towards accomplishment (M=20.65; SD=4.57), 

score are indicative of a moderate degree.  Perhaps students are limited to achieving much 

due to their confining college life schedule at school.  Alrefaai, Abdul-Rab & Islam (2013) 

said that provision for a classroom environment is very important for students to become high 

achievers.  Ayub (2010) explained that towards accomplishment is an interaction of a person 

in any given environment so as to feel competent and get to ones goal of one’s desired 

achievements.   

Similarly, the intrinsic motivation– experience stimulation mean score (M=18.14; 

SD=4.30) suggested a moderate level.  Experience stimulation happens when an individual is 

engaged with activities that produces pleasurable sensation and experiences that are aesthetic 

(Ayub, 2010).  Given this, we can infer that perhaps they can engage at school in activity but 

in a limited sense because they still cannot choose for themselves which activity to engage 

from but only those offered by the school, the learning plan or their respective instructors.  

Hence, good feeling or aesthetic sensation is not fully realized.  Schunk (1991) said that 

choosing activities in school setting is limiting thus the students’ motivational focus are also 

limited.   

The extrinsic motivation – identified (M=24.29; SD=3.66) remarkably indicated a 

high level which perhaps suggested that the participants somehow may have strongly 

identified the direction of their future as getting a promising career and improving their 

competencies as they pursue a college degree.  Cerino (2014) said that this identified is 

“motivation from the person’s feeling as if they will benefit from the future”.  Identified 

regulation is the degree where one’s chosen actions is specifically and clearly internalized 

and once identified further by the individual become valuable and seen as essential (Ayub, 

2010).  Further, in terms of a definite identified accomplishment in the future, Filipinos view 

graduation as an ultimate goal in their academic journey.  Dulay (2019 said that Filipinos find 

it conventional wisdom and achievement should their children get a college degree to get a 

stable and good job.       

With extrinsic motivation – introjected, score (M=20.92; SD=5.01) suggested a 

moderate level.  As an extrinsic form of motivation, introjected regulation is a process that 

allows someone to avoid feelings of guilt (Hurst, et al, 2017) and “introjected” is when 

someone starts to look deep inside him/her for meaning regarding ones behaviors (Ayub, 

2010).  They are as Cerino (2014) said internalization of feelings for guilt (for either not 

finishing a task) and pride (for finishing a task).  Perhaps it can be inferred that the 

participants are undergoing such experience (finishing or in the process finishing goals that 

either leads to guilt if undone or pride if the goal is done within a given semester) at the time 

of answering the question because of assignments given to them from different subjects that 

they need to accomplish.   

The external regulation (M=24.05; SD=4.07) score suggested a high level.  Perhaps 

the reason this is high is because rewards may be material or verbal and can be seen, heard or 

obtained immediately by the participants in school or family as supported in the findings of 

Dev (1997).  Ayub (2010) and Cereno (2014) said that the source of this motivation is via 

rewards or limitations from activities.  With this, it can be inferred further that the 

participants have a strong motivation to achieve material benefits or rewards.  This is attested 

by Jovanovic & Matejevic (2014) that “rewards have strong influence on students’ 

motivation for learning”.   

However, with the amotivation (M=9.26; SD=5.90), score suggested a low level 

meaning the participants are not amotivated which affirm Vallerand’s (1992) findings.  
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Perhaps the reason to this low amotivation is the strong social support participants are getting 

from their respective families or other significant support group system.  Legault, Green-

Demer, & Pelletier (2006) said that social support with its dimensions is linked negatively 

with amotivation.  Furthermore, Lopez-Reyes (2009) said parents and family are strong 

support system that provides motivation to college students among Filipinos. 

Further, findings revealed a significant relationship between self-efficacy and 

academic motivation consistent with Taheri-Kharameh et al’s (2018) study.  Findings further 

revealed that there is a moderate level but a significant positive relationship between the total 

self-efficacy and intrinsic motivation – to know (r = .30, p < 0.01) which is a key factor to 

mastery and competence.  This result is consistent with previous studies as follows; self-

efficacy is strongly connected to mastery and competency beliefs (Bandura, 1986; 1997; 

Taheri-Kharameh et al, 2018).   

Moreover, results revealed that there is moderate and significant relationship between 

self-efficacy and intrinsic motivation – towards accomplishment (r =.33, p < 0.01).  This 

result is also supported by Jackson (2010) when he saw the crucial role of self-efficacy to 

motivation which is linked to achievement and accomplishments quoted earlier.  Perhaps the 

participants are very optimistic with their studies and they see this pursuit as an initial step 

towards accomplishing their dreams and getting to their goals.  Thus, both variables in this 

study apparently strengthened the participants’ level of optimism given their current lengthy 

academic journey.  This is what recent studies found out when they concluded that general 

self-efficacy predicted optimism (Zhou, 2015; Schwarzer & Jerusalem, 1995); and allows 

students to exercise their abilities to envision successful positive results (Sharma & Nasa, 

2014).   

Also, results showed a significantly moderate relationship between self-efficacy and 

intrinsic motivation – experience stimulation (r = .23, p < 0.01).  Filipinos are considered to 

be highly emotional people in the world (Ropero, 2019).  Apparently experience stimulation 

due to emotion is evident in the result because the participants possess that emotionality as 

Filipinos.  As emotions may trigger stimulation and physical activity, Schwarzer & Jerusalem 

(1995) revealed that emotions have a positive link with self-efficacy.  Further, Sweet, et al, 

(2009) showed a mediating relationship between barrier self-efficacy, self-determined 

motivation, and physical activity.   

Results also revealed that there is a significantly moderate level of connection 

between self-efficacy and extrinsic motivation [identified (r = .26, p < 0.01), introjected (r = 

.14, p < 0.05), and external regulation (r = .17, p < 0.01)].  This findings is consistent with the 

results obtained by Thøgersen-Ntoumani, & Ntoumanis (2006).  Given these results, we can 

further infer the following; perhaps extrinsic motivation (identified, introjected, and external 

regulation) with self-efficacy strengthens persistence and academic adjustment that is geared 

towards graduation (Ramos-Sanchez, & Nichols, 2007) and successful outdoor classroom 

performance (Taheri-Kharameh, et al., 2018) (identified); boost student’s interest and 

performance (Taheri-Kharameh, et al, 2018) (introjected); as well as maintain self-regulation 

in academic settings (Pajares, 1996) and influence on several forms student-faculty 

interaction (Trolian, et al, 2016) (external regulation).  However, to the obtained result of 

total self-efficacy and amotivation, there is a negative but moderately significant level of 

relationship between these two variables (r = -.29, p < 0.01).  This finding is consistent with 

the findings on Cereno’s (2014) research.     

Finally, with the obtained results showing that there is a significantly moderate level 

of relationship between self-efficacy and academic motivation, we can safely infer that the 

participants are not burnout and depressed as was earlier assumed in this study because of the 

lengthy academic journey.  Studies support these findings (Gençoğlu, Şahin, and Topkaya, 

2018; Schwarzer & Jerusalem, 1995).  In regards to stress, Sharma & Nasa (2014) citing 
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Bandura said that self-efficacy at the affective level strengthens competency that is needed to 

minimize the stress level students may encounter as they acquire learning.  Therefore, we can 

say that the level of stress is reduced as the participants’ competency and learning increases 

with the significant link found between these two variables.  In regard to their study time, 

Alrefaai, Abdul-Rab, & Islam (2013) mentioned that study duration plays a crucial role for 

students in college because it strongly affects the students’ achievements.  With self-efficacy 

and academic motivation as potent variables, participants may improve their study time 

activities like increasing the number of hours of studying, preparing checklist of needed 

topics, asking questions during class sessions and attending classes as revealed in the research 

done by Escalera-Chavez, et al’s (2018) and Dev (1997) for achievements among students.   

In this study, study time can be improved through habit-formation.  Increasing study 

time is possible through self-efficacy (Escalera-chavez, et al, 2018), hence, habit formation 

may be done alongside of it.  Habit is defined as a behavior consistently repeated in a 

particular context which becomes efficiently executed automatically as a response based on 

environmental cues (Lally, et al, 2010).  Although students differ in terms of their means and 

styles to learn and may or may not have formed different study habits, good study habits has 

great influence on the student’s performance (Alrefaai, Abdul-Rab, & Islam, 2013).  Alrefaai, 

Abdul-Rab, & Islam (2013) equate good study with effective study habits and enumerated 

several important components to build study habits.  These are cognitive preparation, 

preparation (gather and organize everything needed for the task) to have a good start, a 

conducive location to execute said task for studying, time management, appropriate time for 

studying, punctuality and participation, concentration, memorization, organization of course 

materials, test preparation and efforts and the number of hours they spend studying per week.  

Also, according to Nonis and Hudson (2010) utilizing study habits to learn and  in order to 

have a positive influence to performance requires giving full attention to class, punctuality, 

jotting down notes, finishing home works on time, getting ready by reading  the course 

material before the class.  Thus, base from findings that literature support, forming a study 

habit is seen an important component in enhancing the participants study time because it may 

prolong the number of hours of study time spent.  The enhancement of the participants study 

time into study habits via habit formation may be done by motivating or encouraging each 

participant to routinely and faithfully do their study time in an extended manner (increased 

time/hours) religiously in order to make it a habit from 18 days to two months.  Habits are 

formed when behavior are performed consistently and/or repeatedly done in 18 days up to 

254 days (Lally, et al, 2010).  Motivation may also come from support groups.  Results in this 

study showed earlier that participants are not amotivated and a strong social support was 

perhaps key factor (Legault, Green-Demer, & Pelletier, 2006; Lopez-Reyes, 2009); family 

factors influence strongly and positively habit-formation and that encouragement (as one 

family factor) given by parents to their children who are studying foster an environment 

conducive for the development of reading habits (Alrefaai, Abdul-Rab, & Islam, 2013).       

Thus, to empower the social support group, psycho-education about the power of 

motivation and self-efficacy should be offered by the University to its clients 

(parents/guardians) in order for them to be equipped in motivating or encouraging their 

children.  The avenue is through the guidance office.  With institutional support, they should 

invite experts who is knowledgeable facilitating seminars/workshops on motivation and 

encouragement which aids in the formation of good habits.  This is supported in the study of 

Alrefaai, Abdul-Rab, & Islam (2013) wherein they suggested that the guidance office 

programs should organize forums, workshops, seminars on study habits to enhance school 

performance.    
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6.  Conclusion 
The current study showed the potency of the variables (self-efficacy and academic 

motivation) and how the participants can optimally maximize their study time.  Based from 

the findings, self-efficacy with significant links to academic motivation may be strengthened 

with a strong family support system and by staying positive and through continuous 

knowledge acquisition.  As long as self-efficacy and academic motivation are honed together 

through psycho-education done through seminars/conference intended for the social support 

groups, then participants can further improve/develop study time to habit-formation that are 

beneficial and useful to students despite longer academic journey. 

Also, to enhance participants’ study time that may lead to improved academic 

performance and achievement, the following recommendations are drawn:  Inclusion of 

system support by the university as venue to realize the enhancement of classroom activities 

that may improve the self-efficacy and academic motivation of the participants and students’ 

study habits;  implementation of psycho-education for the participants’ support group. 
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Abstract 

Many innovations have been generated in public services provided by the local 

government of Ciamis District, but all of these still cannot show greater inclusiveness of 

benefits. Governance of Innovation provides a framework on how innovation can be 

managed to show greater benefits. This study intends to describe the elements and factors that 

influence the governance of local government’s public service innovations in Ciamis 

Regency. Descriptive qualitative method is used in this research. Data are collected 

deductively from several scientific sources and government regulations. The results of this 

study indicate that governance of innovation contributes to better innovation management in 

the government public service sector, especially in Ciamis Regency. On the other hand, 

governance of innovation can be implemented by analyzing institutional factors as 

implementors, policy actors as decision makers, and community participation as recipients of 

government service innovations. 

Keywords : Governance, Public Service, Innovation, Local Government, Ciamis 

 

1. INTRODUCTION 

The term of governance is a word commonly expressed to assess efforts to manage 

various fields of government, which are more specifically associated with governance 

activities in innovation and public administration (Santoso, Hanif, & Gustomy, 2004). The 

use of the word “governance” has become widespread in various scientific disciplines (Bevir, 

2012). This study does not discuss the definition of governance from various studies, but 

rather focuses on tracing the relationship between governance and innovation in the public 

service sector, in the context of government in Ciamis Regency. The available concept of 

innovation governance suggests new ideas, management, experiments and practices that can 

help to achieve better coordination and more general outcomes. Thus, innovation governance 

looks very different from innovation in the form of products, services and processes 

(Anttiroiko, & Valkama, 2011; Scupola & Zanfei, 2016). 

Several public administration theories such as new public service theory, 

administrative reform, contingency theory, innovation theory, institutional theory, 

governance theory (Bevir, 2012; Torfing & Triantafillou, 2016), contribute to producing a 

relationship between interactive forms of governance and public sector innovation. 

Governance of Innovation can promote the innovation capacity of the public sector, arguing 

that it is often seen as an alternative rather than a complement. Innovation management is 

related to how innovation is managed in an innovative way, and how an organization moves 

from an idea to a finished product or service. Therefore, understanding and managing 

innovation is one of the most common issues in public administration studies today (Osborne 

& Brown, 2005; Torfing & Triantafillou, 2016). 

Furthermore, innovation management can be attracted or driven by the ability of the 

bureaucracy to adopt various forms of innovation based on the level of urgent need (Kim & 

Han, 2014). Therefore, the bureaucracy will find it easier to respond to possible internal and 

external pressures. For example, every government activity always refers to policy as a legal 
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basis. However, the facts reveal that many local level policies are in conflict with higher level 

policies. The Ministry of Home Affairs report revealed that there were around 3,143 

regulations canceled, 1,765 Perda (Local Regulations) / Perkada (local leader’s regulations) 

revoked / revised by the Minister of Home Affairs, 111 Regulations / Decisions of the 

Minister of Home Affairs revoked / revised by the Minister of Home Affairs, and 1,267 Perda 

/ Perkada revoked / revised by the Governor (Ministry of Home Affairs, 2016). This fact 

reflects that it is possible that among the policies that were canceled, there were policies that 

hindered innovation. 

This argument is also supported by Patanakul and Pinto (2014). In the results of his 

research, he claims that government policies and regulations can promote or hinder 

innovation. In the scope of service, innovation is believed to improve service quality to be 

more effective and efficient (Vries, Bekkers, & Tummers, 2015). The Ombudsman of the 

Republic of Indonesia in 2017 reported that there were 86.33 percent or 4,258 service 

products in 107 regencies, that had not been able to provide special services related to 

customer satisfaction measurement facilities. Besides that, there were 3,611 or 58.74 percent 

of service products that did not provide customer satisfaction measurement facilities 

(Ombudsman, 2018). 

Many elements influence the implementation of an innovation in order to show 

greater results. In addition, there are various views in the discussion on the governance of 

innovation to date. Several studies have been conducted, one of which is conducted by Norris 

(2014). In his study, he focused on innovative, collaborative, or experimentalist governance 

mode contributing to increase the accountability of an effective model of government. In 

addition, Scupola and Zanfei (2016) in their study found that governance of innovation 

requires user participation to achieve greater inclusiveness. Furthermore, they also found that 

public policy implications are a key factor in effective service innovation in the transition 

towards network governance mode. Although several previous studies have provided 

important information for understanding the governance of innovation, in general all of them 

discuss innovation and management in an innovative way and only a few have discussed the 

elements and factors that influence it. This article will provide a difference in describing the 

governance of innovation of the government public service sector, with a focus on exploring 

the elements and factors that influence it, which are rarely published especially in local level 

scientific publications.  

This study aims to describe the elements and factors that influence the governance of 

local government’s public service innovations in Indonesia. specifically in Ciamis Regency. 

Several reasons can be put forward regarding why the innovation governance needs to be 

described; first, various public sector innovations in Ciamis District government have been 

carried out, but the implementation could not show greater results. Second, governance is a 

central element in innovation in the provision of public services. Third, innovation is 

considered an objective need to improve the effectiveness of public services. Therefore, this 

article will describe and question how these elements and factors can influence the success of 

implementation of public service governance innovation in local government of Ciamis 

Regency. 

 

2. DISCUSSION 

2.1. ELEMENTS OF INNOVATION IN GOVERNANCE FIELD 

1. The concept of governance 

The concept of governance originates from the term government. Government is a 

term used in organizations or institutions that exercise authorized power in a country. The 

concept of government can be said to be an old concept in government administration, 
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because it only emphasizes the government (government institutions) as the sole regulator 

and executor of government administration. 

Furthermore, to understand the shift in meaning between government and governance, 

Hertifah (2009: 2) reveals the differences related to these two concepts, as follows: 

goverment implies that politicians and governments who regulate, do something, and provide 

services. Meanwhile the rest of the elements of a country are passive. On the other hand, 

governance dissolves this meaning, by loosening the rigidity between the government and the 

governed (the passive part of the state), so that the passive part has a role and part in the 

government. 

Based on the differences between the concepts of government and governance above, 

it can be stated that the concept of government refers more to politicians or government 

agencies. Government refers to government agencies or the bureaucracy itself that is tasked 

with providing services to the community. In addition, in the concept of government, people 

only act passively. In other words, they only take the role of the party who receives services. 

Meanwhile, governance is said to be more lenient, in the sense that not only government 

agencies / bureaucracy have a role in government administration, but also by providing space 

and roles from the community and other non-governmental parties. 

2. Innovation Concept 

Innovation is one aspect that influences the development of an organization. Several 

organizations, both private sector and public sector organizations, such as government 

organizations are trying to find innovations. Innovation according to Said (2007: 27) is: "a 

planned change by introducing technology and the use of new equipment within the scope of 

the agency". Innovation has a meaning not only limited to building and updating, but can also 

broadly defined, utilizing new ideas, creating products, processes and services (Susanto, 

2010: 158). 

Based on this explanation, it can be understood that innovation is not only 

synonymous with renewal in the aspect of technology or new equipment, but also in a 

broader scope such as products, processes and forms of service, and it is indicated by a 

change in the practice of organizing an organization. 

Innovation is needed in the implementation of an organization, both private and 

public sector organizations such as government agencies. Innovation in government 

organizations is a demand for government agencies, because the public increasingly demands 

performance improvements from government agencies to be able to solve problems in 

people's lives, through a program and services. Innovation can be used in a relevant manner 

in the public sector because of it’s alternative function to find new solutions to old problems 

that are never finished. 

3. Public Services 

Etymologically, public service consists of two words; public and service. Public is a 

number of people who have the right and good thinking, feelings, hopes, attitudes, and 

actions based on the norms they have (Kencana, 2010). Service is an activity carried out by a 

person or group of people on a certain basis where the level of satisfaction can only be felt by 

the person serving or being served, depending on the service provider's ability to meet user 

expectations (Moenir, 2008). While  

Meanwhile, from the terminological aspect, public service according to Chalik (2015: 

14) is: 

All forms of services, both in the form of public goods and public services which 

become the responsibility of and implemented by central and / or local government 

institutions in order to meet the needs of the community, as well as in the context of 

implementing the provisions of laws and regulations. 
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The objectives of public services are: first, to manifest boundaries and clear 

relationships among rights, responsibilities, obligations, and authorities of all parties related 

to the delivery of public services. Second; to manifest proper public service delivery system 

in accordance with the general principles of good governance and cooperation; Third, to 

fulfill public service delivery in accordance with statutory regulations; and Fourth, to 

manifest legal protection and certainty for the community in the provision of public services 

(Chalik, 2015). 

Public services can be provided by public or private organizations in order to meet 

community needs. Public services can be understood as all forms of services, both in the form 

of public goods and public services which in principle are the responsibility and implemented 

by government agencies at the central, local, and in the environment of State Owned 

Enterprises or locally Owned Enterprises, in an effort to fulfill the needs of the community 

and in the context of implementing the provisions of laws and regulations. 

In the implementation of qualified public services, there must be elements of public 

service to fulfil, so that these activities can classified as public service activities. According to 

(Chalik, 2015: 14) these include: 

a. Systems, procedures and methods. This means that in public services, there must be 

an information system, procedures and methods that support the smoothness of providing 

services. 

b. Personnel, especially emphasized on the behavior of the apparatus. The point is that 

in public services, government officials as service personnel must be professional, 

disciplined, and open to criticism, suggestions, and advice from customers and the public. 

c. Facilities and infrastructure. This means that in public services, equipment, 

workspaces and public service facilities are needed. 

d. The community as customers. In public services, the community as customers is 

very heterogeneous both in terms of education level and behavior. 

Basically, the implementation of this public service is carried out by state / 

government administrators, independent institutions formed by the government, economic 

and development administrators, business / legal entities authorized to carry out some of the 

duties and functions of public services, and the general public or the private sector who carry 

out some of the duties and functions of public services, which the government is unable to 

handle / manage. 

 

2.2 FACTORS AFFECTING INNOVATION IN CIAMIS REGENCY 

First, the researcher will show several policies that become the basis for the 

government of Ciamis Regency to carry out various forms of innovation in its activities, as 

follows: Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2014 concerning Local/Regional 

Government in Chapter XXI article 386 paragraph 1, Government Regulation of Republic of 

Indonesia Number 38 of 2017 concerning Local/Regional Innovation, Joint Regulation of the 

Minister of Research and Technology of the Republic of Indonesia and the Minister of Home 

Affairs of the Republic of Indonesia Number 03-06 of 2012 concerning Strengthening the 

Regional Innovation System. 

Second, the initiation of innovation in government activities is largely based on a 

reform movement. Reformation exists because of recurring problems in government 

activities. In addition, reformation also arises because of social pressure from the public to 

local governments, specifically in Ciamis Regency, to improve all activities carried out, 

including public services. Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 81 of 

2010 concerning the Grand Design of Bureaucratic Reform 2010-2025 is the legal basis for 

reform. In its implementation, the operational legal basis is stipulated in the Regulation of the 
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Minister of Empowerment of State Apparatus and Bureaucratic Reform Number 20 of 2010 

concerning the 2010-2014 Bureaucratic Reform Road Map. 

Third, research and reports from the United Nations in 2015 on “Innovative Public 

Service Delivery: Learning from Best Practice” revealed that governance is a central element 

of innovation in public service delivery. The delivery of innovative public services requires 

the strengthening of public sector governance and capacity. The main points in this case is the 

problem of institutional analysis, policy actors, and society in the governance system. 

Therefore, in this section various theories will be explored. These can describe the 

governance of public service innovation in Ciamis Regency based on the analysis of 

institutions, policy actors, and the community. 

a. Institutional Analysis 

Government institutions (civilizated organizations) are tasked as the liaison between 

the government and the community. In the conception of public services, these government 

institutions are organizations that provide and organize public services to the community. 

Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2014 concerning Regional Government in 

chapter XXI Article 386 paragraph 1 states that in the context of improving the performance 

of local Government administration, local Governments can make innovations by referring to 

the principles of increasing efficiency, improving effectiveness, improving service quality, 

having no conflicts of interest, oriented towards the public interest, being carried out in an 

open manner, fulfilling the values of propriety, and being accountable for the results, not for 

one's own interests. It can be understood that the development of institutional theories such as 

Merton's and Selznick's Institutional Models, Hughes and the Chicago School, Parsons' 

Institutional Approach, Simon and the Carnegie School, is also based on the development of 

the foundation of neo-institutional theory. Therefore, Scott (2014) provides three main pillars 

of institutional analysis as follows: 

a.1 Regulative systems 

A good regulative system will continuously improve and monitor the performance of 

the institution with various policies as the legal basis. Furthermore, a study conducted by 

Siddiquee (2008) explains that to manage government public service innovation, there is a 

cause and effect between public services and policy implications. He therefore suggested that 

the implications of the proposed policies should assist in the formulation of strategies and 

measures to further improve the delivery of service innovations and public service 

governance. 

Daniels, Ustyuzhantseva, and Yao (2017) in their investigations in BRICS countries 

(Brazil, Russia India, China and South Africa) found that there is no specific public policy, 

and policy support resulting in gaps and inability to conceptualize innovation as a broader 

mechanism for government activities, socio-economic and development activities or a lack of 

appreciation for the potential role that innovation can play in development. Government must 

ensure that internal policies and processes are balanced in their capacity to reduce risk while 

protecting resources and enabling innovation. 

a.2 Normative systems 

The value and compliance of the apparatus of public service providers along with 

various decisions and policies can facilitate the achievement of pre-planned goals. For 

example, the commitment of political leaders (Regent of Ciamis and Governor of West Java). 

Political leadership is a manifestation of how much the leader will side with the people, 

embody the values of taking sides for the welfare of society and how much politics will show 

his closeness to the people in Ciamis Regency. 

However, the culture that has been shaped by the past system has resulted in the 

condition where local leaders and people's representatives positioning themselves as people 

who need to be served and not serve the community. However, what is quite important is how 
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they become leaders who display an attitude of serving, enabling, empowering after being 

elected. In the context of innovation, knowledge is an absolute requirement for producing 

high tacit knowledge such as ideas, perceptions, ways of thinking, insight, expertise and 

experience, especially for leaders as executors of various policies and activities of the Ciamis 

Regency regional government in the future. 

Jiang and Chen's study (2016) shows the importance of the function of leadership 

integration in enhancing collective innovation and has a positive effect on innovation when 

leaders encourage and seek to transform espoused values to learn and transfer knowledge 

across borders. Overall, the development and training of transformational behaviors can 

enhance their ability to manage and enhance innovation. 

a.3 Cultural-cognitive systems 

The argument put forward by McLaughlin and Kennedy (2016) states that a culture of 

innovation tends to be in one's inner behavior (behavioral component). Merrill (2015) states 

that these are usually defined as attitudes, experiences, beliefs, habits, and values, which are 

held by people in government organizations and stakeholders. To bring out creativity, one 

must at least meet the requirements of knowledge. Not only by increasing capacity through 

education and training as a cognitive process. 

A person's creativity will only emerge by exploring abilities with formal and informal 

education. On the other hand, the innovation culture is an inseparable part of various 

elements in the organization, and the innovation culture of each organization tends to be 

different in various ways (Oliveira et al., 2017). 

b. Policy Actor 

Policy actors involved in policy formulation will determine the product of the policy 

itself. Recent studies have also revealed that bad policy products can affect people's lives 

(Bovens & Hart, 2016). This means that the existing policies are not necessarily considered 

successful in their implementation. However, some conditions such as a conducive political 

situation can result in various policies and resource agreements to manage innovation in 

innovative ways. In addition, the contribution of local leaders, especially in Ciamis Regency, 

to encourage and support innovation, is also needed. 

The success of innovation is not only supported by policies, but must also be 

supported by various cross-border parties, human resources, collaboration, and civil society 

that can encourage the dynamism of the political process in a more conducive way. Public 

sector organizations and public officials at various levels of government are the implementers 

of the results of the political process. The bureaucracy and politicians are deeply involved in 

policy analysis, at the same time the bureaucracy itself is heavily influenced by political 

decision making. A good political process will facilitate the production of various policies 

and budget approval agreements that support innovation. However, the process of proposing 

and drafting various regulations supporting innovation in general still shows bureaucratic 

power relations. 

The concept of innovation teaches that the innovation ecosystem is important to 

support innovation. When an innovation is applied to different areas, it is not certain that the 

expected results will get the same results.  The conceptualization is not only outlined in the 

work plan, but also the implementation of innovations in government activities will require 

resources. 

The behavior of the political elite often represents a pattern of bad state governance 

even though they have clear reasons. The logical consequence received by the bureaucracy is 

that the work plan in the form of a pre-planned program can be disrupted. A good political 

culture will provide energy to make changes, and make various policies as a legal basis. 

Therefore, the culture of local leaders will reflect how they will conduct and apply a 

conducive relationship pattern. How they interact to make decisions, and influence others. All 
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of these things will encourage the emergence of a culture of leadership, to understand their 

goals and the organizations they lead. 

Transformational leaders will understand that a leader's culture does not begin with a 

written document, but by a model of behavior that he or she displays every day. Whether in 

matters of planning, management, leadership, supervision, decision making or even 

delegating authority to subordinates to build real relational change. Furthermore, the 

importance of a culture of leadership in the initiation of innovation also influences the 

situation in generating ideas / ways that are considered new, shaped by the power of 

information, connections and internal power that encourage the flexibility of change. This 

power will raise people's perceptions that innovation will emerge when the leadership culture 

becomes dominant in initiating innovation in Ciamis Regency. 

c. Public  

Public participation shows that the community does not play a role in the governance 

system, especially direct community participation in the implementation of public policy 

issues and service processes to improve service quality. It is not only driving factors from 

society such as apathy, culture, education levels which are the reasons for low community 

participation. Even in a previous study on community involvement in public sector 

innovation, Thapa (2015) found that the main challenge for community involvement in public 

sector innovation lies in the ability (expertise / knowledge) of society in innovation. For this 

reason, service providers (local government of Ciamis Regency) often feel a mismatch 

between community expertise and the complexity of the problem. The low capacity of the 

community makes it difficult to understand the complexities of innovation. However, at least 

in the principles of good government, community participation is needed for decision making 

and monitoring. 

Although good government has often been discussed, the government of Ciamis 

Regency as a provider, rarely provides space for the community to participate in giving 

comments, criticizing, giving suggestions whether the services received are really as 

expected. 

The application of mobile government, open government, social media for 

government provides a broad path and reforms in increasing public participation in 

government activities. For example, a study by Mergel and Bretschneider (2013) reveals that 

the use of social media can increase community participation and collaboration in innovative 

ways. They claim that this method is more effective in offering community mobilization in 

decision making, budget processes, and execution of programs needed by the community 

(See further Mergel, 2013). Even if traced further, society is the object of public service 

innovation. Before the innovation works, various possibilities should be planned in detail by 

the service provider. Including the consequences of community participation, whether the 

community is positioned only as an object, or rather than as a partner for further development 

of innovation. 

Many elements influence the success of implementing innovation, and innovation also 

illustrates these elements. These elements help in enhancing and developing innovations for 

application. Karl Ulrich, through his presentation in an event entitled "Think with Google", 

discussed three key elements for innovation, namely knowledge, culture and process. The 

discussion generally concluded that these three key elements apply in all types of 

organizations. Innovation has been the cornerstone of many government programs for public 

administration and service reform. For this reason, the level of adoption of innovation in 

government activities is increasing. 

For public organizations, understanding the elements of innovation is as important as 

planning innovation adoption. Therefore, several views provide the most important key 

elements in adopting innovation in government activities. Osborne and Brown (2005) state 



134 
 

that the key elements of innovation consist of design of the service, structure of PSOs 

providing, management or administration, skills required to provide and manage the public 

service. Edquist (2005) suggests that the key elements of public sector innovation are laws, 

regulations, cultural norms, social rules, and technical standards. Torfing and Triantafillou 

(2016) also share their view that the key elements of public sector innovation lie in societal 

problems or challenges, solutions, initiation and process, management, collaboration, and 

results. 

Apart from some of the elements that have been stated above, there are still many 

other elements mentioned by practitioners and academics, but Torfing and Triantafillou 

(2016) remind that the element of innovation is not something absolute, these elements will 

change when based on a typology of innovation. However, some of the above views can be 

linked to tracing the relationship between innovation and governance. In general, governance 

is a pattern of overall rules (Norris, 2014), this is a basic principle that is applied in any 

organization. For example, governance will usually open up and weaken the concept of the 

state as a monolithic entity. 

In the domain of innovation governance, the logical consequence that can be drawn 

from the above argument is that elements of public sector innovation will represent needs or 

actions that lead to the goals of innovation itself. Various elements are involved in the 

relationship between government, how to manage, knowledge, and society to produce 

products. In the conception of public administration, the meaning of producing a product is 

"public service" (Denhardt & Denhardt, 2015). In other words, every government activity 

will produce public services as a product. For the government of Ciamis Regency, innovation 

is a necessity to provide good public services to citizens. Innovation is not only seen as a 

medium of change, but must also be managed in an innovative way, developed, evaluated so 

that innovation can produce good service and be used sustainably. 

2. Innovation Success Factors 

Sauber and Tschirky (2006) state that the success of innovation lies in the integrated 

management of innovation between organization, business and technology. This is visualized 

in Figure 1: 

 
 

Source: Sauber & Tschirky (2006: 33) 

 

Figure 1 

Integrated Innovation Management 
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It can be described in Figure 1 above, that innovation management is seen as a 

complete definition of "integrative". However, in some conditions, what influences the 

success of innovation is precisely the respective fields of organization, business and 

technology (Sauber & Tschirky, 2006; Afuah, 2003). Luthans (2011) argued as follows: 

organization structure represents the skeletal framework for organizational behavior. If 

innovation leads to changes in organizational structure, then the direction refers to how an 

organization behaves, when its structure is changed. Is it more effective or not. The 

ineffectiveness of the structure can give the effect of the emergence of other problems in 

government activities. Various ideas about structural change, such as adhocracy, are seen as 

the antithesis of bureaucracy and the most appropriate form of organization for knowledge-

based organizations. One aspect of bureaucratic reform indicates a change in structure which 

is often known as "lean structure, rich in function". The concept of adhocracy in local 

government structures seems less desirable. This concept is only often practiced at the central 

level. For example, in the field of bureaucratic reform in Ciamis Regency. The program 

implemented by the Government of Ciamis Regency is divided into various aspects, namely: 

aspect of government’s structure, aspect of governmen’s human resource culture, aspect of e-

government, and aspect of local budget management. In the structural aspect, the 

Government of Ciamis Regency has implemented various programs such as restructuring the 

local work units (which are poor in structure, but rich in function and in accordance with 

regional needs). The formation of ad hoc institutions such as marketing units and engineering 

services which are not included in the structure, but carry out functions that actually support 

the implementation of other government functions more optimally. 

System changes were carried out through the bureaucratic reform movement. The aim 

is solely to carry out government activities properly (good government, good governance). 

Organizational environment is defined as all elements that exist outside the organization and 

have the potential to affect all or some parts of the organization's activities. The general 

environment includes sectors that may not have an immediate impact. Government, socio-

culture, economic conditions, technology, resources and finance are sectors that affect all 

organizations (Laegaard & Bindslev, 2006; Daft, 2010). 

On the other hand, cultural factor in organization does not only talk about 

expectations, knowledge, philosophy with organizational values that follow them (Schein, 

2004), but in the view of culture as system idea, it also provides a picture of the different 

propositions from different cultural contexts, and manifested in cognitive structures, 

processes or products. 

No matter how good an innovation is, it will not be meaningful if the innovation 

culture as the basis of innovation does not show changes (Herbig & Dunphy, 1998). Herbig 

and Dunphy (1998) say that culture has a profound influence on the innovative capacity of a 

society. Culture does not only talk about an entity that is inherent in each individual or group 

that will affect the continuity of the performance of the bureaucracy. Furthermore, culture is 

an inclusive communication system that combines human biological and technical behavior 

with verbal and nonverbal expressive behavior systems. Therefore, human biological 

behavior, technical capabilities and the role of an individual in implementing innovation are 

very important. The various resources and information that exist within him/her, will help an 

individual in translating innovation. A person's abilities will not appear by themselves if they 

are not supported by sufficient knowledge. Merrill (2015) suggests that creativity is only one 

of the attributes required for successful innovation, creativity is a way of accessing new 

knowledge. The balance between soft skills and hard skills should be used as a valuable asset 

in bringing out someone's creativity. Innovation culture needs to be developed. The goal is 

only: culture to achieve a government focused on citizens (OECD, 2011). Innovation culture 

in organizations will emerge when all individuals are given the opportunity to consistently 
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find new, more effective ways that go beyond the limits they have (Zennouche, Zhang, & 

Wang, 2014). 

Although initially innovation was only important for business needs, the public sector 

has adopted various private ways of providing services to date. For example, access to 

technology in e-government is used for the benefit of society, business and government. The 

application of e-government responds to poor public services and lack of transparency in 

budget management, simplifies procedures as an anti-deviation tool to facilitate interaction 

between government and society, improves internal efficiency in the delivery of information 

on public services that is influenced by the environment. At this stage, e-government often 

serves as a reference in the provision of public services, and reflects the provision of 

information and services as well as interactions between government institutions (Wirtz & 

Daiser, 2015). 

The implementation of e-government in government service activities has multiple 

effects. Private sector is one of the sectors that get the benefits. In simple terms, 

implementing e-government requires an internet connection. Network management is 

generally carried out by the private sector with a markets orientation. Apart from that, the 

application industry is designed by the government together with the private sector as a 

product that is applied in government activities. Therefore, in addition to the private sector 

who also gets benefits commercially, the government also gets benefits from efforts to 

improve service quality that are easier, with management procedures from manual to 

electronic which are believed to be more effective and efficient (Wirtz & Daiser, 2015; 

Caloghirou, Protogerou. , & Panagiotopoulos, 2016). To avoid monopoly or cooperation that 

is not mutually beneficial, the rules become guidelines that must be obeyed. Rules are also a 

legal basis for taking action against those who violate them. 

The use of technology will create easier system integration between several parts of 

the organization. Applying and distributing knowledge can hardly escape the changing forces 

of an organizational environment. So the "bridge" in the form of supporting infrastructure 

will encourage the success of innovation. Furthermore, the use of technology must be based 

on government policy. This illustrates that the government also encourages the use of 

technology in increasing the efficiency of its activities. When compared with technological 

advances, technology has become a means of transformation in various fields of government 

services between recipients and service providers. Technology is generally used in 

government activities to improve the public service sector. Currently, innovation is more 

often associated with the use of technology. The reason is that this model is believed to make 

more efforts to facilitate administration and procedures, and in the end it will uphold the 

principles of good governance. Several written evidences reveal that the various 

implementations of innovation in local government activities, in general, are centered on the 

use of information technology which aims to simplify administrative procedures. Some 

examples of innovation implementation that have been carried out at a national scale in 

Indonesia can be traced from the determination of the top 99 public service innovations by 

the Ministry of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reforms. However, 

innovation is not only done partially, but innovation is also a complete package that is related 

to several influencing factors (Torfing & Triantafillou, 2016). The innovation process 

involves several elements in the organization that will develop into innovation and is a cycle 

of the innovation process (Hummel, 2015; McLaughlin & Kennedy, 2016). Another factor in 

the success of innovation can be traced from a policy perspective (Caloghirou, Protogerou, & 

Panagiotopoulos, 2016), innovation success is seen from governance of innovation (Alberti & 

Bertucci, 2007), innovation success is seen from leadership factors (Borins, 2002), innovation 

success is seen from individual factors (McLaughlin & Kennedy, 2016). The determinants of 

the success of bureaucratic innovation are important to point out because innovation is about 
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all communication that combines human biological and technical behavior (Herbig & 

Dunphy, 1998). 

 

3. CONCLUSION  

The local government of Ciamis Regency needs to identify new ideas, try new 

approaches, and work in new ways. This will increase public’s trust in the government. There 

is an awareness that there is currently a lot of innovations taking place in the public sector, 

and a more systematic effort to promote innovation to overcome economic and social 

challenges faced by the public sector. Therefore, the local government of Ciamis Regency 

tries to continue supporting the adoption of existing innovations. Besides the goal of 

improving the quality of services for the community, innovation is considered useful for 

changing the patterns of interaction between society and government. In the concept of 

governance that has developed for generations, community participation is considered the 

main driver to contribute, as well as to oversee every activity of government. 

Modern government needs governance to implement policies in various sectors, 

involve stakeholders, provide opportunities for community participation and collaboration in 

creating or distributing public services. Innovation in the public sector tends to lead to radical 

and incremental changes. Currently, public service innovation has become a political agenda 

that can provide changes to the regulation in government. Under government,  innovation 

will change the role of policymakers, government leadership, and public participation in 

translating new ideas into new forms of action. The implementation of governance of 

innovation will be easier to do if the elements and factors of innovation governance can be 

identified. The element of governance of innovation reflects the influence on the success of 

implementing innovation. Therefore, institutional arrangements, policy actors, and society are 

the main things that must be considered. In addition to the elements of governance of 

innovation, the success factors of governance of innovation are also influenced by 

organizational, business, and technology innovation activities so that Ciamis Regency 

government service activities can becomes better. 

Suggestions that can be suggested as the most important points of the discussion of 

this article are; First, (for the local government of Ciamis Regency) Innovation is not only 

done by producing products and services, but proper management can increase the 

inclusiveness of the greater benefits of innovation, especially in the sector of government’s 

public service. Second, (for future researchers) to be able to carry out studies related to the 

governance of innovation, even with different objects. This is expected to increase the 

diversity of thoughts in interpreting the governance of innovation in government activities. 
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Abstract 

The ultimate goal of this review is to discuss communication issues encountered by 

international Chinese students while studying overseas. From the review, three main areas 

dominate the destinations of international Chinese students: Europe, the US, and Asia Pacific. 

As for communication issues encountered by these students, research studies in the three 

areas point to challenges encountered by international Chinese students in using the host 

country’s language as the medium of communication, where people in the host country view 

the students as not fluent enough and lack confidence in using the host’s language. On the 

other hand, international Chinese students claimed that while they were speaking in English, 

the people of the host country did not understand what they were saying mainly due to 

fluency, grammar and pronunciation issues. The review may shed some light on the kinds of 

research studies that examine these communication issues among international students 

around the world especially those from Asia. 

 

Keywords : Communication, Communication issues, International Chinese students, Host 

country’s language 

 

 

1. Introduction 

The advent of globalization has contributed to ease in traveling, liberalization of 

migration laws, labor and economic collaborations, international relations and others which 

led to more cooperative endeavors even among academic institutions where the concept of 

international student mobility became trendy. The Organisation for Economic Co-operation 

and Development defined international student mobility mainly as the exodus of people to a 

new environment with the purpose of participating in international knowledge flows, being 

exposed to new ideas or technologies, including the tacit knowledge associated to their use 

(OECD, 2010).  

Most of the world’s international students are self-funded or the families of these 

international students pay for their schooling. Among these self-funded students, Asians form 

the largest group and is expected to exponentially increase (e.g. Beine, Noël, & Ragot, 2014; 

Verbik & Lasanowski, 2007). As self-funded, parents or the members of the family of these 

international students may be interested to know what issues may be encountered by their 

children during their educational exposure overseas. One of the burning issues identified 

among international mobility students is communication. Carreon et al. (2018) constructively 

argued that changes to the student population resulting from increasing student mobility are 

indispensable for the creation of an “open, tolerant and cosmopolitan university experience” 

(Kalantzis & Cope, 2000, p.31).  While this may be valuable, it may also be a source of 

concern especially when communication issues are taken into consideration. 

Experts argue that appropriate communication is important in preventing social 

relationships from decaying over time (e.g. Roberts & Dunbar, 2011). Students participating 

in international student mobility programs claimed that the use of social media is 

indispensable as they are vulnerable to homesickness. While the advent of globalization and 

the massive use of social media may enhance communication especially among millennials 
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(Jacobsen & Forste, 2011), uncontrolled use of social media applications may impede actual 

face-to-face interactions. For instance, Kim, LaRose and Peng (2009) argued that 

“individuals who were lonely or did not have good social skills could develop strong 

compulsive Internet use behaviors resulting in negative life outcomes (e.g., harming other 

significant activities such as work, school, or significant relationships) instead of relieving 

their original problems” (p.451). Moreover, Carreon et al. (2018) argued that international 

students have other issues such as the unpredictable information shared during face-to-face 

communication which may pose threat to the success of exchanges.  

Over the past decades, research studies on international student mobility (ISM) have 

markedly increased (e.g. Guruz 2008; Solimano 2008; Varghese 2008; Williams & Balaz, 

2008; Findlay, King, Smith, Geddes & Skeldon, 2012). Research studies examining Chinese 

students’ mobility were also quite common, but these were fragmented and very few 

endeavors to collate the findings of these studies were done, especially those that are related 

to communication issues in the host countries. This paper is aimed at discussing the 

communication issues among Chinese students who travelled overseas to continue their 

studies. Specifically, the discussion looks into past research studies examining Chinese 

students’ communication issues while studying in Europe, the US and the Asia Pacific.  

Communication issues among international Chinese students are worth examining since 

China sends the largest number of students overseas totaling to around 608,400 in 2017 

(Ministry of Education of the People’s Republic of China, 2018).  

 

2. Communication Issues of Chinese Students 

 

2.1 Communication Issues of Chinese Students in European countries 

Among the pioneers in investigating communication issues of international Chinese 

students studying in the UK, Jin and Cortazzi (1993) discuss communication challenges for 

Chinese students at British universities while attending research supervision with their 

dissertation supervisors. They argued that these communication challenges were mainly due 

to ways of thinking differences between British and Chinese, which were attributed to notions 

such as individual versus collective cultures.  

Berry and Williams (2004) found that aside from the social, cultural, and affective aspects 

that cause problems for the learners while studying in the UK, communicating in common 

language such as English was widely perceived as the main problem for Chinese learners. To 

address this communication challenge, Kim (2005) suggested that there is a “need to develop 

proficiency in self-expression in a host culture” (p.39). 

Focusing on the issue of low levels of competence in English, Li (2007) and Edwards, 

Ran and Li (2007) explored the communication challenges faced by Chinese students mainly 

from the perspective of university lecturers and found that the low levels of competence in 

English adversely affect the communication competence of the students. In their interviews, 

however, some Chinese international students, “complain that although host students want to 

talk with them about China, they often exhibit misinformed, prejudiced and offensive views 

of Chinese current events” (p.311), which may lead to communication challenges between 

Chinese international students and host communities.  

Employing questionnaire and interview study that includes both Chinese students and 

their British teachers, Gu & Maley (2008; see also Tian & Lowe, 2012 on feedback 

communication) reported various intercultural challenges and struggles, and one of which 

was intercultural communication. In their study, they attempted to “ascertain key issues with 

a view to helping sojourning students adapt to their environment, and to guiding teachers in 

offering Chinese students a more appropriate learning experience” (p.224). Pan et al. (2008) 

posited that one of the five domains of acculturative stressors that challenge international 
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Chinese students is language arguing that “host-language proficiency not only influences 

academic work of overseas students, but also affect their social lives and understanding of the 

host culture” (p.227). This is in concord with Gu’s (2009) observation that most international 

Chinese students lack confidence in using English language for communication in the new 

learning environment.  This lack of confidence in the language introduces stress to the 

learners. Thus, not only there is a need to develop proficiency in self-expression in a host 

culture as argued by Kim (2005) but also international Chinese students’ high proficiency in 

using the host-language (e.g. English) is directly proportional to their communication and 

academic survival in that host country.  

Put another way, communication problems rooted in the deviating cultural upbring 

between the host country and the Chinese students, not to mention other stressors such as 

poor host language proficiency and lack of confidence in using English as a lingua franca. 

 

2.2 Communication Issues of Chinese Students in the US 

Sun and Chen (1999) found that among the three dimensions of difficulties of Chinese 

students in the US, namely language ability, cultural awareness and academic achievement, 

the first and the second dimensions are directly related to communication behavior of 

Chinese students. Lin (2006) found that culture shock and communication issues are the 

biggest problems among Chinese students studying in the US, and these can be alleviated 

when these Chinese students communicate with the same culture members. Yan and Berliner 

(2011) noticed that the main communications issues encountered by Chinese students were 

poor (English) language proficiency and ineffective interactions with American faculty 

members, which affected the way they deal with other people.  

Kuo (2011) reported that “American students thought Chinese students were stupid 

and not intelligent because they could not express themselves fluently in English” (p.40). 

This mindset may contribute to the causes why (American) people look down on Chinese 

students. Kuo also argued that these communication challenges could be due to the gap 

between the two different cultures, or backgrounds. She claimed that while most of the 

participants in her study noted that their language challenges were primarily in the classroom 

or in interacting with other people, “more language challenges that international graduate 

students experience are beyond these academic and social areas” (p.41), citing telephone 

conversations with native English speakers as one of the communication instances where 

communication breakdown may occur due to absence of non-verbal cues available in face-to-

face communication.  

Yinhong & Yang (2013) found that speed and accent are significant factors in the area 

of listening (49).  Chinese students need longer time to process content when listening as the 

decoding process is affected by the speaker’s speed.  They claimed that “there is a limit to 

people’s cognitive load in their short-term memory.” Paying attention to the speaker’s accent 

may be considered an extra intrinsic load thereby impeding understanding of the message. 

In brief, in the US, Chinese students’ communication issues pivot around two points: 

poor English language proficiency and inability to adjust to a new environment. While the 

former hinders productive interactions both in academic settings and in engaging with daily 

life activities, the latter, which can be attributed to cultural gaps, may lead students to seek 

refuge in communities with the same culture member, which may defeat the essence of 

intercultural immersion while studying overseas. 

 

2.3 Communication Issues of Chinese Students in the Australia and New Zealand 

In Australia and New Zealand, like in the US and the UK, researchers found that 

communication problems can be attributed to lack of proficiency in the host language, 

difficulties in integrating with the host culture and lack of knowledge of intercultural 
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communication. Hui (2005) explained that lack of communication accounts for the 

difficulties that many mainland Chinese students have in integrating themselves with the 

Australian academic community. For instance, Holmes (2004) claimed that international 

Chinese students are unprepared for the dialogic nature of classroom communication in 

Australia since they are not proficient enough to use the host language. Put another way, the 

main barrier to communication among international Chinese students in Australia is the lack 

of English language proficiency (Campbell & Li, 2008; Guan & Jones, 2011). It should be 

noted, however, that though listening and speaking pose a lot of challenges for the majority 

of international Chinese students, “these challenges are confined to the first two years, and 

they do not seem to affect the academic study of those students in linguistically less-

demanding courses” (Zhang & Mi, 2010, p.371). After their sophomore years, international 

Chinese students manage to communicate in the host country’s language but were viewed as 

incapable due to fluency, grammar and pronunciation issues.  Han (2013) noted that 

International Chinese students’ pronunciation challenges are both in segmental aspects and in 

suprasegmental aspects. Example of segmental aspects include the difference in articulation 

of phonemes as English has more vowel sounds than Chinese.  In terms of suprasegmental 

aspects, Chinese students have challenges in English stress and intonation (p.26). 

Barker et al. (2007) found that Chinese students reported challenges in dealing with 

tutorials not knowing how to behave or not feeling confident enough in expressing their 

thoughts. This behaviour can be attributed to following Australian rather than Asian cultural 

norms, and to being less confident about their use of language in the host country. Moreover, 

research studies show that international Chinese students have challenges in communicating 

with international students from other countries due to deficiencies in intercultural 

communication knowledge (e.g. Xiao and Petraki, 2007).  

Departing from a sociological perspective, Chou et al. (2013; see also Scollon, et al., 

2012) explained that religious practices may impact communication behaviors of 

international Chinese students. With the practice of Confucianism, for example, international 

Chinese students may present respect for teachers, saving face, indirectness in verbal 

communication, and quietness and silence, to name some. 

 Overall, in Australia and New Zealand, it was challenging for Chinese students to 

integrate themselves in their ‘new’ community mainly due low proficiency in the language 

used in the host country coupled with sociocultural factors such as values (e.g. quietness and 

silence) and poor knowledge of intercultural communication which may hold them back from 

engaging in dialogic exchanges – a common practice in universities influenced by the 

western culture. 

 

3. Conclusion 

The ultimate goal of this review is to discuss communication issues encountered by 

international Chinese students while studying overseas. While the review was not exhaustive, 

several useful ideas were found. First, the exodus of Chinese students to the three main areas 

(Europe, the US, and Asia Pacific) discussed indicates clear choices of places to study among 

concerned students and their sponsoring family, given that the family is the main source of 

funding for continuing education overseas. With regard to communication issues encountered 

by these students, research studies in the three areas point to challenges in using a lingua 

franca or the host countries language as the medium of communication. On the one hand, 

from the host countries’ perspective, they thought the international Chinese students were not 

fluent enough and lack confidence in using the host’s language. On the other hand, 

international Chinese students claimed that while they were speaking in English, the people 

of the host country did not understand what they were saying mainly due to fluency, grammar 

and pronunciation issues. In tandem with this stressor, research in the three areas were in 
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unison when it comes to poor knowledge and application of intercultural communication 

strategies to address the discriminating values and way of life in the host countries. To 

address these communication barriers, Holmes (2004) suggested that international Chinese 

students should “reconstruct and regenerate their primary culture and learning style to 

accommodate another way” (p.294). Viewing from the perspectives of students, Wang, 

Andre and Greenwood (2014) pushed forward that communication issues of international 

Chinese students should be addressed based on “students’ views as changes based on 

teachers’ views have been tried and found deficient” (p.619).  

One drawback of this paper is its reliance on information presented in research results 

of previous studies, which may vary from actual information taken from involved Chinese 

students through survey and interviews. Moreover, only English research studies were 

included. More enlightening findings written in the Chinese language were not accessed since 

translating from Chinese to English is quite impractical. Nevertheless, this paper can provide 

insights to EFL teachers in crafting strategies and practices to better suit the needs of Chinese 

international students in higher education institutions in other English speaking countries.  

Future research studies should examine actual input of all stakeholders (e.g. students, 

parents, teachers, school administrators and staff) in terms of responses to questionnaires, 

interviews, and discussions. Moreover, specific terms of mobility (e.g. short-term vs. long-

term mobility) should be included to contextualize any future research study. Due to their 

impact on the actual communication process, issues in the reception of the host country’s 

language and Chinese students’ production of an interlanguage are worth investigating. To 

delve into concerns on discriminating values and way of life in the host countries, 

intercultural communication strategies can be explored.  The variations within the group of 

Chinese international students may also be explored as there may be differences in terms of 

their needs and challenges. It may likewise be notable to look into the successful coping 

mechanisms of some Chinese international students. This can provide inputs in the 

enrichment of international mobility policies and programs for Chinese students. We hope 

that this paper has contributed to the ongoing discussion on communication issues of Chinese 

students studying overseas and has laid a foundation for future research directions. 
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Abstract  

Distance education has been around for decades especially in higher education, but its 

effectivity is now being tested to a general population of basic education learners as the 

education sector is shifting from traditional in-person classes to distance learning because of 

pandemic. In particular, modular distance learning is currently used in most public schools in 

the country. On this note, situational interest being essential in motivating the students to 

learn is becoming a central concern as teachers and learners are not physically interacting. 

Studies suggest that providing a situationally interesting environment (distance education 

environment) and multiple channels of interaction between teachers and learners and learners 

themselves were proven critical in helping students to get engaged and connected in their 

own learning. However, studies on engagement and situational interest have been well-

established in face-to-face or traditional classroom but not richly explored in distance 

education, particularly in modular distance learning (MDL). In cognizance to this, this paper 

seeks to explore the views and findings of previous studies on situational interest and student 

engagement in relation to distance learning as well as the factors influencing student 

engagement. In so doing, the relationship between situational interest and student 

engagement in the context of MDL may be described in order to provide the concerned 

individuals views on how students respond to the tasks given to them. 

Keywords : Situational Interest, Student Engagement, Transactional Distance, Modular 

Distance Learning 

1. Introduction 

The COVID-19 pandemic surely hit all sectors of the society hard and education is not an 

exemption. Left with no choice, the country was compelled to using distance learning 

delivery modalities and in the context of public schools, students study through MDL where 

students receive study modules as they are geographically remote from the school and their 

teachers (DepEd, 2020). This was prompted by the prevailing socio-economic context of 

most students where learners do not have access to online devices and internet connection.  

Interestingly, local studies related to the implementation of modular distance learning 

revealed contrasting results. Dangle and Sumaoang (2020) reported on their study that 

students struggle with self-studying and that parents lack knowledge in guiding their children. 

Contrastingly, in another study, it was found that students learn with ease and become 

responsible of their own learning and that the module is presented in simplified manner for 

easy understanding (Labrado, 2020).  

As noted in the existing studies, student engagement is a crucial component in student 

learning success (Chen et al., 2008; Chickering & Gamson, 1987; Kuh, 2009; Fredricks, et 

al., 2016). It has been acknowledged as a perennial challenge and a desirable goal both in 

classroom and distance education settings. Given that students are remote from each other 

and their teachers in distance learning, it becomes even more challenging to get students 

engaged with what they are studying (Bolliger & Halupa, 2018; Moore et al, 2008). As a 

response, studies have affirmed that interaction between learners and teachers can have a 

major impact in promoting student engagement which in turn effect learning (Liao, 2006; 

Dixson, 2010; Falloon, 2011; Ustati & Hassan, 2013).  
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Transactional distance theory by Moore underscores the importance of striking a right 

balance of dialogue, course structure, and learner autonomy as these are crucial to interest 

and engagement of students. For one, a rigid course structure decreases both dialogue and 

autonomy, thereby increasing the transactional distance (Falloon, 2011). On another hand, 

when dialogue increases, structure decreases and so does perceived transactional distance 

(Ustati & Hassan, 2013). Transactional distance is a gap of understandings and 

communication between teacher and student. Moore suggests that if effective learning is 

desired, this distance has to be reduced. Cognizant to these premises, MDL can be described 

as a learning modality with highly structured content thus reducing both dialogue and 

learners’ autonomy. This poses a growing concern on the quality of education being delivered 

in this time of pandemic.   

Conclusions from other studies stress on the essential role that interest has in promoting 

student engagement. Schraw, et al. (2001) described interest as changeable and that it furthers 

learning. Situational interest and personal interest are its two types. Further, situational 

interest concerns itself to capturing student’s attention whereas personal interest is vital in 

sustaining it. The authors intently emphasized that situational interest is vital in student 

learning. It being malleable (Schraw, et al. 2001; Rotgans & Schmidt, 2011; Renninger & 

Hidi, 2018), teachers can do so much in improving student’s interest by actively selecting 

stimulating materials and purposively structuring the learning environment. In addition, 

distance students will get engaged in their learning environment if they initially express 

interest in what they do. This is parallel to the findings of Sun and Rueda (2012) where they 

concluded that interest and the three dimensions of student engagement were found to be 

positively associated with each other.  

Given all these circumstances and premises, this paper seeks to explore the views and 

findings of studies pertinent to situational interest and student engagement in relation to 

distance learning. It also looked into relevant factors influencing student engagement as cited 

in many studies to identify some gaps which are relevant for research. 

 

2. Situational Interest and Student Engagement  

 

2.1. Situational Interest 

Renninger and Hidi (2019) explained that interest has physiological basis and is 

universal and malleable. To that effect, regardless of age or context or their prior level of 

interest, all individuals can develop at least some interest in topics to be learned when 

adequately supported. Interest encompasses both engagement and motivation. It is the 

psychological state of individuals as they are engaging with some content and to their 

persistent drive to work with the content. 

Renninger and Hidi (2018) established a Model of Interest Development with four 

phases where each phase characterizes the development and deepening of learners’ interest to 

certain content. Triggered situational interest is the first phase of interest development where 

environmental features that are novel and unprecedented, personally relevant, fascinating, and 

encouraging of information search may initially activate learner’s attention. If adequate 

support from others and improvement of instructional design are in place, the learners may 

continue to be attentive and engage with the content. Next phase is the maintained situational 

interest. In this phase, the learner with previously triggered attention has to develop a focused 

attention to a particular content. This can be achieved when learner receives sustained 

encouragement from others and that he or she is developing a knowledge and value of the 

content. Thirdly, when learners have stored knowledge and value for the content and 

independently seek further information about the content of their interest, they are now at the 

phase called emerging individual interest. Occupying the peak of the model is the fourth 



151 
 

phase known as the well-developed individual interest. This phase describes learners who are 

committed to deepened understanding and are voluntarily invested in continuing information 

search.  

Schraw, et al. (2001) described interest as changeable and that it furthers learning. 

Situational interest and personal interest are its two types. According to these authors, 

situational interest is environmentally activated and spontaneous while personal interest 

underscores enduring personal value and is less spontaneous. Further, situational interest 

concerns itself to capturing student’s attention whereas personal interest is vital in sustaining 

it. The authors intently emphasized that situational interest is crucial to learning. It being 

malleable (Schraw, et al. 2001; Renninger & Hidi, 2018), teachers can do so much in 

improving student’s interest by actively selecting stimulating materials and purposively 

structuring the learning environment. 

Sun and Rueda (2012) found that interest showed a positive degree of correlation with 

behavioral, emotional, and cognitive engagements which explains that students becoming 

more engaged in a distance education environment was caused by their higher interest in 

distance learning. They further suggest that student interest has to be increased in order to 

achieve emotional engagement. On that note, they added that higher anxiety levels of first-

time distance takers can result to their less engagement in an online environment and that 

distance education being new to the students may decrease their emotional engagement.      

Instructional materials were found to increase the chances of students becoming 

situationally interested (Rotgans & Schmidt, 2011). Schraw, et al. (2001) as cited by Rotgans 

and Schmidt (2011) suggested that by providing meaningful learning options to students; 

selecting well-structured and interesting texts; and providing relevant preview of the topic 

can potentially increase situational interest in the classroom. However, Rotgans and Schmidt 

(2011) in their study, revealed the crucial role teachers play in increasing the situational 

interest of students. Their findings imply that teacher being cognitively congruent – being 

emotionally concerned with the students as well as having a mastery of the subject matter- 

increases students’ interest in the classroom. 

Situational interest according to Deci (1992) as cited by Chen, et al. (1999) is not 

unidimensional but a multifaceted concept. It should be taken in three interrelated categories 

which function to develop in individuals a degree of interest that is crucial in making them 

engaged in an activity. These are the features of the activity, mental state, and interactions. 

This is consistent to the study by Chen, et al. (1999) as cited by Sun, et al. (2008) which 

supported the complexity of situational interest. It was found that Novelty, Challenge, 

Exploration Intention, Instant Enjoyment, and Attention Demand are the components of 

situational interest. Novelty refers to newness and uniqueness of the information or activity; 

challenge concerns about difficulty; attention demand is equated to focus in learning an 

activity; exploration means learners becoming discoverers of their learning; and instant 

enjoyment is a positive feeling of satisfaction. While total interest, an added dimension, 

indicates student’s response and evaluation of the situational interest of a particular activity. 

Huang and Gao (2013) found that those students with prior exposure to a certain learning 

activity showed positive achievements on four dimensions of situational interest including 

instant enjoyment, novelty, attention quality, and challenge than those with little or few 

experiences. With earlier exposure, students develop certain level of autonomy which is 

beneficial in making them situationally interested in the activity. Additionally, students’ 

perceived novelty of an activity, one that provides new information can influence students to 

exhibit high physical activity. Accordingly, educators are tasked to arrange the activities in an 

interesting way in order to promote students’ optimum performance in physical education or 

any other activity.  
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Roure and Pasco (2019) underscored that exploration as a dimension of situational 

interest is regarded as a significant motivational element to the cognitive engagement of 

students. Further, students’ active exploration is a product of higher-order learning activities 

designed by teachers. Giving students independence in choosing the way they learn also 

appears to be beneficial. They also noted that teachers need to design tasks that are 

stimulating and fun considering both instant enjoyment and attention quality show positive 

correlation to the learning strategies. 

 

2.2. Student Engagement 

2.2.1. Student Engagement Defined  

Fredricks, et al. (2004) defined student engagement using three distinct but interrelated 

dimensions which are behavioral, emotional, and cognitive. Behavioral engagement refers to 

the involvement of students both in curricular and extracurricular activities. Cognitive 

engagement pertains to student’s thoughtfulness and willingness to master difficult skills. 

While emotional engagement covers the positive and negative responses of the students to 

their peers, teachers and school. 

Harris, et al. (2020) reported that in order to engage students, teachers must: establish 

connections and interactions; provide a conducive and student-friendly environment; employ 

technical tools which encourage collaboration and provide report and feedback on 

improvement; make learning valuable and enjoyable; subscribe to relevant educational 

frameworks and philosophies and a myriad of teaching approaches; and promote  learner 

autonomy. These recommendations may be helpful for teachers in addressing the challenges 

they face in distance education setting.  

Dogan (2015) concluded that motivation, student engagement, and self-efficacy are 

factors that influence student academic performance. According to him, student engagement 

is the extent of student participation and conformity to school rules and activities whereas 

academic motivation refers to the student’s yearning to perform and improve academically. 

Self-efficacy reflects the student’s knowledge of his/her own abilities. It was also emphasized 

that among the three dimensions of student engagement, cognitive was found to be predictive 

of student’s academic achievement. He further stated that those students who are well aware 

of their abilities take more initiative and interest in their learning. This results to students 

being productive and gaining academic success as they are engaged in tackling the learning 

activities presented to them.    

 

2.2.2. Student Engagement and Distance Education  

Moore (1993) refers distance education as the deliberate mode of learning that takes 

place in another place from teaching that requires sophisticated and planned course structure 

and pedagogy and interaction in various forms. He has established the framework called, 

transactional distance theory. Transactional distance as defined by Moore (1993) is the gap of 

understandings and perceptions which exists when students and teachers are geographically 

isolated from each other in the course of an educational program. He suggested that this gap 

has to be reduced so that student learning may increase.   

Furthermore, Reyes (2013) stated that autonomy together with structure and dialogue 

form the three interrelated components of Moore’s transactional distance theory. Structure 

covers the flexibility of the course design in relation to instructional objectives and teaching 

approaches. Dialogue accounts for the various forms of communication that arise in distance 

education. Whereas learner autonomy describes learners being independent and self-

regulated. In terms of dialogue, Liao (2006) identified the three dominant forms of interaction 

(Moore, 1993) that occur in distance education. First is the interaction that takes place 

between learner and content. Learner-learner interaction happens when a learner 
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communicates with another learner. Lastly, it is the interaction that exists between a learner 

and a teacher.    

According to transactional distance theory by Moore, the interplay of degree and amount 

of dialogue and structure influence transactional distance. An increase in dialogue can lead to 

the decrease in transactional distance; when structure increases and so does transactional 

distance. In terms of structure and dialogue; when the content is highly structured or technical 

the dialogue is reduced. This relationship has to be accounted very well if transactional 

distance has to be conquered to successfully facilitate student learning in distance learning 

setup (Falloon, 2011; Ustati & Hassan, 2013).  

In a meta-analysis study by Cavanaugh, et al. (2004), the following variables were found 

to be significant contributors in student performance in distance education: teacher’s role, 

preparation, and extent of distance teaching experiences; extent and quality of interactions; 

distance program timeframe and scheduling; educational aims of the distance program; 

frequency of distance learning. Their analysis showed that the influences of distance learning 

on student performance and learning are comparable to that of the in-person learning. 

Chickering and Gamson (1987) as cited by Bagriacik and Banyard (2020) had introduced 

principles and variables which are essential to engaging distance students. Along with other 

categories, they are: timely feedback; teacher qualifications; higher standards; multiple 

intelligences; teacher-student interaction; student-student collaboration; productivity; course 

structure; student background and personalities; pedagogy; contemporary strategies; nature of 

media. They added that the interplay of all these categories is deemed significant in 

promoting engagement in distance education.   

Dixson (2010) confirmed the vital role of multiple forms of interaction in distance 

learning. Interaction between learner and teachers and among themselves is highly 

recommended to promote student engagement in a particular content or a course. The author 

also emphasized that when authentic connections and thoughtful communications are 

established, students become active and motivated in doing their learning tasks and that 

physical separation of teachers and learners will not cause negative impacts.   

 

2.3. Modular Distance Learning  

In Philippine context, the DepEd took a step forward in ensuring the continuity of 

learning amid the pandemic. Along this line, distance learning modalities were identified and 

proposed for implementation. Based on their memorandum DM-CI-2020-00162, MDL is one 

of these distance learning modalities. In this memo found are the definitions and 

considerations pertinent to Modular Distance Learning. They are the following: MDL can be 

chosen by students in printed or in digital setups; modules or SLMs (self-learning modules) 

are the main learning material; they reflect the most essential learning competencies of the k-

12 curriculum; a timetable or weekly home learning plan will be provided to guide both 

students and parents on the tasks and activities they need to accomplish; timely monitoring 

and giving of feedbacks are necessary for learner’s academic progress; and parents, guardians 

and or siblings will serve as learning facilitators or para-teachers in lieu of teachers.  

Labrado, et al. (2020) in their study which was conducted in Cebu revealed that printed 

MDL was chosen by most students in their locale because of its feasibility and convenience. 

Based on their investigation, they found that modules can be easily understood by the 

students and that it contains key points which enhance further understanding. Students 

become self-directed and responsible of their pace in learning. Additionally, if the need 

arises, teachers make necessary interventions to help students with learning difficulties. In 

another study, budget deficit in the modules production and distribution; difficulty of student 

with self-learning; and parents’ concerns on guiding their children were found to be the main 



154 
 

challenges encountered by the study participants in the course of MDL implementation 

(Dangle & Sumaoang, 2020).   

   In accordance to the guidelines (DM-CI-2020-00162) released by the Department of 

Education on the conduct of distance delivery modalities, the following practices are 

observed. Modules or self-learning modules are prepared uniformly by teachers who were 

assigned by the schools division. These are then reproduced and distributed by the teachers in 

print or digital formats to parents/guardians of the students every week. Weekly home 

learning plan is also provided to parents in order to ensure that students are on task in 

completing the activities in their modules. Teachers monitor the progress of students and may 

give assistance through calls, texts or chats or whatever means available. The role of 

parents/guardians is to make sure that their children do their modules as planned. If the need 

arises, teachers provide remediation and do home visitations to students with learning needs. 

Accomplished modules will finally be collected at the end of the week and in time for the 

receipt of the next set of modules.  

      

2.4. Transactional Distance, Situational Interest, and Student Engagement 

  Transactional distance as defined by Moore (1993) is the gap of understandings and 

perceptions which exists when students and teachers are geographically isolated from each 

other in the course of an educational program. According to him, because of this geographical 

separation between learners and teachers, learners tend to develop cognitive and emotional 

distance with what they are learning. Hence, teachers, learners, and school administrators 

must take conscious and collaborative efforts in reducing this transactional distance if optimal 

student learning in distance education is wanted.  

 Dialogue along with course structure and learner autonomy are the essential elements 

that greatly impact transactional distance (Moore, 1993). Dialogue embodies the interactions 

that occur between teacher and learner in the course of studying where the former instructs 

and the latter responds (Reyes, 2013). Unfortunately, the current setup of modular distance 

learning poses challenge on the amount of dialogue between student and teacher. The greatest 

interaction lies on student-content. Moore (1993) as cited by Falloon (2011) was suggesting 

that emphasis should be placed to the quality and not to the frequency of dialogue, and the 

extent to which it is found effective in addressing the challenges encountered by a distance 

learner should be looked into as well. 

 Moore, et al (2008) in their study explained that engaging students in in-person 

classes is already difficult but even more challenging in distance learning setup since students 

and teachers are physically distanced and interaction between them is not possible.   

Based from the studies cited on this paper, situational interest and student engagement 

may enable better student-content interaction. Therefore, understanding the extent of interest 

and engagement of our learners in MDL as well as the challenges that they face may address 

the posited problems in transactional distance. 

 

2.5. Conclusion 

It is worthy to note that in MDL, transactional distance (TD) exists and must be 

overcome to promote learning. By definition, TD refers to the gap of understanding and 

communication between the teachers and learners caused by geographic distance that must be 

reduced through carefully planned procedures in instructional design and the facilitation of 

meaningful interaction. Based from previous studies, two critical factors must be considered 

and looked into to help in reducing this TD. These are situational interest and student 

engagement – they are key factors that may decrease the gap of understanding and 

communication between teachers and students. On one, it was found out that TD is linked to 

student engagement. That perceived TD can be reduced or decreased when students are 
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becoming highly engaged in their study.  In MDL, student engagement is important in order 

to prevent distance learner isolation and alienation, thereby decreasing the perceived TD. On 

another, studies indicate that motivational factors such as interest, situational interest in 

particular, is positively linked to student engagement levels. Situational interest refers to the 

temporary interest and spontaneous reaction of an individual to an object, task, or a situation 

as triggered by environment. A certain degree of this interest is crucial in making students 

engaged and connected in an activity.  

A thorough understanding of student engagement and situational interest as factors 

affecting learning may support teachers and the like in designing relevant modules and in 

implementing strategies which engage students into meaningful interactions. Striking a right 

balance of these factors can help prevent learner isolation and thereby decreasing the TD in 

modular distance education. 

 

2.6. Future Research Perspectives  

 While there are number of studies that have ventured into understanding the influence 

of situational interest and student engagement in distance learning, several limitations have 

been noted. Among these concerns are representativeness of samples and limited study 

methodologies. 

In terms of representativeness, studies conducted by Falloon (2011), Ustati and Hassan 

(2013), and Sun and Rueda (2012) focused on post-secondary learners. This is not surprising 

as even before the pandemic, older learners have already been exposed to distance learning 

modalities. The pandemic has provided limited choices in terms of how instruction should be 

delivered, thus even young learners in the basic education are now expected to receive 

instruction through distance learning modalities. 

Local studies on the implementation of modular distance learning conducted by Dangle 

and Sumaoang (2020) and Labrado (2020) employed limited methodologies. The former 

study used survey and descriptive designs focusing on actual human participants while the 

latter study also utilized descriptive design but relied solely on document analysis. This 

results to inconsistencies on their reported findings. For one, it was found that students 

struggle with self-studying with the modules (Dangle & Sumaoang, 2020) whereas the other 

shared that students learn with ease as contents of the module are presented in a simpler way 

(Labrado, 2020). Generalizations about how students respond to MDL cannot be made 

because of these divergent views.  

It is in this light that further exploration on the extent of situational interest and 

student engagement with focus on secondary students can provide us valuable and better 

views, observations, and insights on how MDL is accommodated by students. Identifying and 

understanding the challenges that students encounter in studying through MDL may help the 

teachers and the education system at large in resolving the problems and concerns related to 

transactional distance. Further, the contextual implementation of distance learning in the 

Philippines, alongside its challenges, may prove to be valuable in deepening the 

understanding of the dynamics of learner interest and engagement, with the goal of 

formulating better learning systems for diverse groups. 
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Abstract 

The aftermath of Covid-19 brought significant changes in education. The World 

Health Organization’s call to observe social and physical distancing made the traditional 

face-to-face instruction impossible. To address this concern, a shift to distance education 

learning program has been considered by a good number of educational institutions as a 

promising solution to make certain that the delivery of instruction is unimpeded, albeit 

virtual. Using a structured survey questionnaire, this study investigated the perception of the 

62 students enrolled in the College of Education of Angeles University Foundation as regards 

the delivery of distance learning program in the university. The findings shed light on the 

interest, needs, and concerns of the students, which were indispensable in initiating changes 

for the improvement and further development of the delivery of the distance education 

program. 

Keywords : distance education program, students’ perception, virtual classrooms 

Introduction 

In March 2020, Covid-19 was declared as pandemic. Its rapid spread across the globe 

made people stop their normal routine and were confined in their homes to avoid being 

infected by the virus.  Physical and social distancing among people is highly encouraged 

(WHO, 2020). Because of this, schools temporarily closed and the delivery of education has 

shifted, from the traditional face-to-face to distance learning. This change has caught many 

students unprepared (Parkes et al.,2015) but they were left with a no-choice at all since this is 

the only option they have for now. However, it is a different scenario for students who have 

started and studied under DL. These students have shown positive perception in this mode of 

learning but the challenges inherent in the use of technology remain constant and relative, i.e. 

connectivity (Li & Lalani, 2020; Mahlangu, 2018), ICT skills, availability of technology, etc. 

(Ohawan, 2020; Mahlangu, 2018). 

Distance learning (DL), also known as online learning, distance education, e-learning, 

or virtual learning, involves the acquisition of information using technology where the 

teachers and students are separated geographically. Classes in DL can be delivered in two 

different ways, i.e. asynchronous and synchronous. Asynchronous DL happens when the 

students complete their course requirements at their own study pace. Teachers and their 

students can interact anywhere and anytime. Students who are self-motivated would most 

likely benefit in this type of DL. Synchronous DL, on the other hand, works best for students 

who can schedule specific days and time to meet with their teachers. They may interact using 

different online platforms, i.e., web/video conferencing, group chats, webinars, etc., in 

different places but with a set time (Littlefield, 2018). 

The implementation and adoption to the framework of DL has received varying 

opinions from the experts, the teachers and the students. Previous studies noted several of the 

advantages and challenges that DL poses to both teachers and students. One familiar strength 

of DL is its ability to offer an element of flexibility (Mahlangu, 2018; Ohawan, 2020) in 

which students can plan and organize their own study time. It was also revealed that students 

reduce their costs in terms of transportation, housing or dorms and meals (Piletic, 2018) when 

enrolled in a DL program. Thus, being enrolled in DL class is not costly as compared when 
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enrolled in a face-to-face classroom setting. Not only the students benefit from it, the overall 

processes and procedures were also customized such as online enrolment, online transactions 

and communication, etc. (Ohawan, 2020). However, DL is not without its drawback. The 

most common challenges faced by students have something to do with the technology itself, 

i.e., connectivity (Li & Lalani, 2020; Mahlangu, 2018) and ICT skills (Ohawan, 2020). 

Studies on the perceptions of students regarding DL courses centers on their level of 

interest and satisfaction. The concerns of the students are inherent to the use of technology if 

not on the delivery of the distance education programs. Ekmeksi (2015) investigated 

freshman students in Turkey who were taught English courses online. The study revealed that 

the online English courses met the students’ expectations except on the areas like listening, 

reading and writing. Giving feedback and grading techniques were also found to be their 

utmost concerns in the DL program. On the positive side, synchronous classes were found to 

be effective among the students because they have the chance to meet with their instructors 

and peers. However, this is not the case with the students from Ukraine, Portugal and UAE in 

the study of Hidalgo, Thormann, Kulyk, and Lencastre (2020). They investigated the level of 

interest of the students to enroll in a DE program and which type of DL they are interested in. 

The study revealed that only one-third of the Ukrainian and Portuguese students would 

choose synchronous learning. This means majority of the students would prefer to be in 

asynchronous or blended type of learning. One positive aspect of DL the students found 

effective is their ability to control their study time since they are at their own pace. 

Surprisingly, the students enrolled in an online class revealed that they have difficulty 

contacting their instructors and peers even they already have access to technology. Daniels 

and Feather (2002), who conducted a comparative study, found opposite findings from the 

previous researches. Two adult populations enrolled in different modes of learning, i.e. 

traditional face-to-face and online, were investigated as to how they perceive DL. As opposed 

to the findings of Ekmeksi (2015), the online group revealed that their ability to work 

independently diminished as compared with the traditional group which increased minimally 

when enrolled in online classes. Both groups revealed that communicating with their 

classmates and instructors using technology was found to be effective, in contrast with the 

findings of Hidalgo et al. (2020).  

Some studies would compare the perceptions of teachers and students on the 

effectiveness of online courses as in the study of Seok, Da Costa, Kinsell, and Tung (2010). 

The study revealed certain factors that enable success of online courses. The teachers’ length 

of teaching experience, educational qualifications, and technology skills are important 

considerations to deliver an effective online class while the students’ language background 

was seen important to succeed in an online class. In general, the instructors have higher 

perceptions of effectiveness of online courses as compared to the students. However, teachers 

in an online class do not generally share the same perspectives. This is evident in the study 

conducted in the Philippines by Arinto (2016) who investigated the perceptions of 10 

professors in the higher education program, specifically in an open university. The results 

revealed that teachers, although experienced, regard training to teach in an online platform is 

deemed necessary in order to familiarize themselves with the tools and pedagogy. They also 

felt that enough technical support must be provided to help them implement a new teaching 

modality. Also, the quality of online course design and teaching was found to be in question 

by other faculty members. With regard to how students in this context perceive DL was not 

included in the previous study and has yet to be studied.  

In this regard, the present paper attempted to investigate the perception of the 

undergraduate students on the distance learning program of a university. Specifically, it 

aimed to uncover the interest, needs, and related concerns of the students in the first three 

weeks of its implementation. 
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Materials and Methods 

A structured survey developed by Hidalgo et al. (2020) was adopted in this study. 

However, modification was done in order to fit the current context of the researcher. The 

original survey has ten closed questions and each was based on the issues and concerns 

related to DL; however, the modified survey composed of nine closed questions and two 

open-ended questions. The survey includes nine closed questions, focusing on interest, level 

of confidence, concerns and needs of the students, and two open-ended questions, which 

includes what they like the most or least about the program. The addition of open-ended 

questions aims to provide a richer source of data as the respondents provide detailed 

responses in their own words (Martin, 2006). The survey includes a multiple-response format 

in Likert scale and multiple-choice.  

The survey was sent via online using the learning management system (LMS) of the 

university after the approval of the college dean was received. Sixty-two students enrolled in 

the college, taking teacher education program, responded in the survey. They belong to the 

2
nd

, 3
rd

 and 4
th

 year classes. The main criterion for the inclusion of the respondents’ year level 

is their experience on the shift that took place in March 2020 from a blended learning 

environment to full online or distance learning during the total lockdown in the city. Thus, 

the freshmen were not considered as respondents in the study. The respondents are currently 

enrolled this academic year in the distance learning program in the university. 

The data were collected using Google form and spreadsheet. The descriptive analysis 

of the data is presented in tables and graphs with percentages of responses while the 

descriptive statistics provide the summaries of the students’ responses. 

 

Results and Discussion 

 The presentation of the data gathered from the survey is categorized based on the 

objectives of the study: interest, needs and concerns of the students enrolled in distance 

learning program. 

A. Interest 

 The term interest refers to something that you wanted to learn or be involved with. In 

the study, the term means the same but in a more specific context, i.e. learn something about 

distance learning program or distance education. Sixty-two students were asked about their 

level of interest as regards DL and results are reflected in Figure 1.  

Data indicate that majority of the students expressed their interest with DL as neutral 

because the program is new. Although they may have used the LMS for a year or two, being 

accustomed to a traditional face-to-face classroom or blended instruction has influenced their 

level of interest. However, a good number already shows favorable interest toward DL which 

means the little experience they have can account for this positive attitude. 

 
Figure 1: Interest in distance learning program 
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 Table 1 presents how confident the students are in using computer and the internet. 

The students’ level of confidence in using technological tools (computer and the internet) 

may also influence their level of interest with DL, which confirms the earlier findings of 

Hidalgo et al.  (2020). That is, the relationship between the students’ high level of confidence 

to operate technological tool will help explain the students’ favorable perception toward the 

program.  Table 2 presents 37.1% of the students found themselves confident to use computer 

and the Internet whereas 11.3% were extremely confident. Among the respondents, only a 

small number,3.2.%, said they were not at all confident in using these tools. 

Table 1: Level of confidence in using computer and the Internet 

 
Their interest is also reflected on the possible reasons for their enrollment in DL 

program. In this question, students were asked to select more than one response. Among the 

choices, managing study time is the top reason for the students to enroll in DE program. 

Student 4 mentioned, “I can work at my own pace and be able to manage my time 

appropriately.”. Student 10 added, “It will enhance my time management skills and will 

somehow urge me to become more productive daily.” The same results were found in the 

study of Ekmeksi (2015) indicating the flexibility of the DL program is the strongest aspect 

of distance courses. In addition, Oteng-Ababio (2011) posited when students perceived DL as 

useful and flexible, it leads to their level of engagement and success in the program. Thus, the 

personal statements from the students are an early indication of their engagement in the 

distance education. This is very close to the idea of being able to work at their pace (74.2%) 

making a great deal on the flexibility of DL education. It is also interesting to see that 50% of 

them thought they can also save time by not travelling to school anymore and 35.5% can 

study on a location they choose. In other words, this setup is specifically favorable for 

students who live far from the university. Only a small percentage would agree that DL is 

less expensive as affirmed in the study of Piletic (2018) that the reduction of cost is one of the 

features of DL that is favorable among students. 

Table 2: Reasons to Enroll in Distance Education 

Reasons  Frequency Percent 

I can manage my own study time. 47 75.8 

I can work at my own pace. 46 74.2 

I don’t have to travel to school. 31 50.00 

I can manage my own class time. 23 37.1 

I can save time by studying from a location I choose. 22 35.5 

It is less expensive. 6 9.7 
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B. Needs 

Needs in this study refers to something that is lacking but is considered necessary. 

The students were asked to identify what kind of preparations they needed to do prior to 

attending DL classes. This question also required them to choose more than one response. 

These needs are presented in table 3. Having a stable internet connectivity top the lists with 

33.9%, having a stable internet connection is a primary necessity to succeed in DL education 

(Li & Lalani, 2020; Mahlangu, 2018). That in order to be productive in this time when 

education is delivered online, having a stable internet connection is now considered a pre-

requisite (Bueno & Pacis, 2020). However, the internet speed in the country is the second 

slowest in the Asia-Pacific with only 2.8 megabits per second (mbps) as compared with the 

world’s average speed of 5.1 mbps (Ordinario, 2017). This reality, unfortunately, impedes the 

continues learning of the students; thus, causing distress in them. As Student 16 mentioned, 

“My internet connection is not that good, so passing activities or quizzes is a bit stressful.”  

Apart from connectivity, another factor seen important is motivation with 16.1%. 

Mahlangu (2018) stated that students who have other concerns to think about, e.g. errands, 

work, family, etc. may affect their motivation to study. This was mentioned by Student 52, “I 

have to attend videoconferencing while running errands.” Because they stay at home, a 

possible conflict between studying at home while helping in the house chores is quite evident 

in some students. 

  In addition, their motivation to study can be also be evident when they have their 

dedicated study space at home (16.1%) during the course of the program. An ideal study 

space must be conducive to focusing and learning, quiet and away from distractions 

(Michiganbeercellar, 2009). If the home does not permit them to have their own study space, 

then it may contribute to students’ lack or less motivation to pursue DL. In terms of the 

equipment to use, students have options like tablet, smartphone, laptop or desktop, only 

11.3% mentioned the need to have better computer equipment. About 12% believed that they 

need better time management skills to accomplish all the requirements per course. 

Table 3: Preparations Needed before Attending Distance Learning Program 

 
 

C. Concerns 

Concerns in this context refer to something that makes you worry or feel anxious 

about. The students were asked to select possible number of concerns they have regarding DL 

and the results are presented in Table 4. The findings were able to identify the primary 

concerns of the students in relation to their academic achievement and personal life.  

Academically, students found the delayed feedback from their instructors a negative 

feature of DL as this yield 41% responses. Hyland (2001) stated that feedback in DL context 

is a means to maintain and open a dialogue between the teachers and their students as this 

will help motivate them. Thus, when feedback is delayed it affects the level of support and 
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motivation of the students. The same findings were reported in the study of Ekmeksi (2014) 

where providing feedback is an issue because of the limited time allotted for synchronous 

sessions to get feedback from the instructors. Hidalgo et al. (2020) explained the reason for 

this concern. Since students came from a traditional face-to-face where feedback is common 

and easy, students find the same amount of feedback when the shift to online learning 

happened. The teachers’ delayed feedback could partly due to what Arinto (2016) found in 

her study. Teachers even the experienced ones, still need training as regards implementation 

of the DL so they become familiar with its technicalities. When teachers lack knowledge on 

this new teaching modality, it would also impact the way they communicate with their 

students and more importantly when they give feedback to them. However, this concern must 

not be taken lightly because students may want to hear from their teachers their progress and 

areas that need improvement.  

On the personal side, students spend most of their time in school with their peers. The 

shift to online impedes the amount of close interaction they have with their peers. This also 

adds to their difficulty of staying motivated (56.5%) because they study alone; thus, 

developing a feeling of isolation (25.8%) to some. However, when interaction with peers 

continues and sustained even in distance education, a positive attitude is developed. In fact, 

Salmi (2013) found that students showed positive attitude to students-between-students 

interaction during synchronous class sessions. However, this is only possible if planning of 

appropriate activities and materials and assignments are carefully done to ensure interaction 

between them continues even when they are online and distant. Lastly, technology as 

necessary tools in this program, 43.5% mentioned they do not have constant and reliable 

access to technology which supports the need to internet connection and computer equipment 

as mentioned previously. If they do have access, 32.3% find it too costly to have one.  

 

Table 4: Concerns regarding Distance Learning Program 

 
Conclusions and Recommendations 

Since the study is on its pilot stage, the findings suggest the following areas of DL of 

the university that needs improvement. These needs were noted as having a stable internet 

connection, a conducive study space and personal motivation to succeed in distance learning 

program. To help address the need on motivation, webinars on the like may be sponsored to 

help students in this matter. In terms of connectivity, teachers may provide learning module 

packet so that students can read all lectures even when offline. 

Some concerns of the students regarding DL were focused on personal and academic 

in nature. On the personal level, students missed campus life as they now study remotely. 

They used to study together with their peers making everyday classes fun. However, the 

online class made them study by themselves and resulted to limited interaction with their 

peers. Another concern on the part of their teachers is the delayed feedback the students 

received from them. This could be because of the limited time the teachers’ spent on 
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synchronous classes and knowledge on technical “know-how.” Consequently, when this 

concern is addressed, students would find the shift to distance education a favorable 

experience because they would still feel the presence of their teachers even when they are 

distant and online. It is recommended that teachers may, at least, provide immediate feedback 

on students’ quizzes. They may also device varied feedback strategies such as peer or group 

feedback. They may also schedule when feedback is expected to avoid students waiting and 

expecting. Further, training on the use of the LMS may also be supported by the university to 

assist the teachers in maximizing its features. 

Although DL is relatively new in the university, program generally meets the 

students’ level of interest so far. In this regard, students found distance education an 

opportunity for them to develop time management skills. They also found it convenient to 

study at their preferred time and place, i.e. home. This aspect is even more essential in this 

time of pandemic where students are not allowed to go places. Staying at their home is the 

safest way to protect themselves from the virus yet still able to make themselves productive. 

Among the positive features of the DL program, its flexibility is perceived to be the strongest 

and this accounts for the favorable interest of the students toward the program. 

Limitations and Future Research 

The study only dealt with a small number of respondents due to time constraints and 

Covid-19. It is suggested that a more comprehensive and wider study can be conducted to a 

large number of respondents.  A different research design, e.g. inferential research, may also 

be employed to correlate the variables in the study. Since this research is on its preliminary 

stage, the data were collected after the first three weeks of the implementation of the distance 

learning program; thus, it is suggested that another survey may be conducted at the end of the 

semester to compare results of the same students. In addition, it is also important to 

investigate the perception of the teachers handling the DL program as regards their needs and 

concerns and the overall perception of the stakeholders. Lastly, future researches should not 

only focus on perceptions but on the overall impact of the distance learning program of the 

university.  
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Abstract  

The study aimed to compare the motivation of students who used supplemental videos 

and those who did not while participating in modular learning. The study employed the 

ARCS model of motivation, looking into the attention, relevance, confidence, and satisfaction 

of the students in the instructional materials given to them. The quasi-experimental study was 

participated in by 32 Grade 9 students (14 for the experimental group and 18 for the control 

group). Results showed that there is a significant difference between the two groups across 

the four sub-constructs of motivation. The students who used the supplemental videos 

reported higher motivation levels compared to those who used solely the self-learning 

modules. The results call for a re-examination of practices in the preparation of instructional 

designs in distance learning, exploring further the utilization of additional modes of 

instructional delivery.  

Keywords : modular learning, supplemental videos, ARCS model of motivation 

 

1.  Introduction 

  The pandemic has introduced challenges that somehow reshaped the way teachers 

deliver their instruction. With the limitations on face-to-face interaction, teachers had to 

resort to distance education to ensure that learning is unhampered. However, with the 

relatively new mode of instruction comes the question of whether this can indeed provide the 

needed support for the students or there is still a need for instructional support. The use of 

self-learning modules (SLMs) was the answer of the education sector, especially for those 

who have limited access to online modalities. As the effects of the pandemic stretch to more 

than a year, teachers are now venturing into understanding more on how to enhance the 

learning process given all the limitations. 

1.1. Videos 

 Videos are commonly and widely used online learning resource material (Guo, 2014). 

Video lectures are the primary teaching tool used in the online learning platform (Gilardi, 

et.al., 2015) because they provide alternative media for teaching and learning process (Chen, 

2012). This innovative learning strategy has been regarded as an effective method for 

delivering course content by increasing teaching presence in the virtual environment 

(Scagnoli, et.al., 2019). There are great advantages that teachers and learners get from video 

lectures such as better course performance in numerous contexts, and positive effect on 

students’ attitudes, motivations, and confidence (Carmichael, et.al., 2018). However, 

according to Lee (2001), video lectures that are not well-organized can cause ineffective 

learning to the students because they become passive learners and may not even understand 

what is in the video. 

1.2. Student Motivation 

Learning is not only affected by a single factor but there are many interrelated 

components to be considered for it to be successful such as the teaching and learning 

mailto:chu.trishamae@auf.edu.ph
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strategies, materials, even evaluation and assessment as well as the teachers and students 

themselves. Learners themselves, as one of the primary components responsible for their 

learning, must be given effective materials and strategies to learn from. According to Jamil, 

Ningrum & Yani (2019), one of the most important things to consider in the learning process 

are the materials being used in the curriculum and the motivation of learners.  

Schunk et. al. (2014) defined motivation as “the process whereby goal-directed activity is 

initiated and sustained.” Additionally, according to Keller (2010), as cited in Reynolds, 

Roberts & Hauck (2017), motivation is focused on different aspects of a person’s behavior. 

One of the most widely used models to explain motivation is the ARCS Model of Motivation 

developed by John Keller. In this model, motivation is influenced by four factors: attention, 

relevance, confidence, and satisfaction. This model was rooted from the expectancy-value 

theory (Keller, 1987 as mentioned in Keller, 2018) It states that for the learners to be 

motivated, teachers or the instructional materials must be (1) captivate and maintain the 

attention of the students, (2) tell the reason why it is necessary for the learners to learn the 

content, (3) be able to make the learners achieve confidence that they are capable of 

achieving if effort is exerted, and (4) support the students to have the feeling of reward and 

pride (Keller, 1987). Further, the ARCS Model is also being used as a design in developing 

different motivation strategies in the teaching-learning process (Jamil, Ningrum & Yani, 

2019). According to Loorback et. al. (2015), the ARCS Model has been a basis of applying 

different strategies to instructional materials to increase the motivation levels of students and 

test the effects of these interventions.  

Chen (2012) revealed that all of the four subscales of the ARCS Model in the group that 

received video-based instruction with interactive thematic strategy had a higher level of 

motivation than those groups who did not receive the intervention. Choi & Johnson (2005), 

however, showed that there is no significant statistical difference in the students’ view of 

relevance, confidence, and satisfaction with both instructions used - video-based and 

traditional text-based. Further, attention of the learners who used videos as mode of 

instruction gained higher mean than those who used text-based instruction. This is because of 

the audio and visual representations that students can see as they watch the video. On the 

other hand, according to Izmirli & Izmirli (2015) as supported by Bolliger, Supanakorn & 

Boggs (2010), confidence was the only one that had the highest frequency to impact students’ 

motivation in an online environment, the highest among the four subscales of the ARCS 

Model. In terms of relevance, Means, Jonassen & Dwyer (1997) as braced by the study of 

Huang & Hew (2016), there were higher perceived levels of motivation and improved 

performance outputs among learners where materials used are more relevant to them. 

The conflicting results from different studies may be attributed to the contextual 

differences in the design and implementation of instructional strategies and materials. For 

instance, Donna (2003) explained that students who used technology-mediated instructional 

strategies as an intervention had higher levels of motivation compared to those in the control 

group. This is confirmed by the study of Bolliger, Supanakorn & Boggs (2010), which 

suggest that the overall student-participants were motivated when they learned through online 

courses with integrated video podcasts since video lectures are present in both studies. The 

types of videos may also influence the results. Aagard (2014) noted that there is no 

significant difference between the students who watched videos with humor and with the 

non-humorous ones with regards to their assessment of their motivation. Ozdemir, Izmirli & 

Izmirli (2016) reported that students who used videos with captions had a mean score of 4.13 

in their overall motivation while the non-captioned group had a 3.92 mean score. 
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1.3. Modular Distance Learning  

Considering the context of pandemic, one of the chosen and implemented instructional 

approaches by the Department of Education is the Modular Distance Learning (MDL) where 

instruction is made possible through self-learning modules (SLMs). These modules consist of 

reading materials, photographs, diagrams, and different activities relevant to the subject area. 

In the Philippine context, Modular Distance Learning (MDL) includes instructions that are 

individualized which allow learners to use SLMs either in print or in digital forms depending 

on the choice of the learner. Students enrolled in MDL are also allowed to use other study 

materials and resources that will support their self-directed learning. Students are given 

enough time to complete the modules needed in a particular deadline to achieve mastery of 

well-defined objectives (Goldschmid, 1973). 

Based on the reviewed literature, there are still limited studies that explore perceptions of 

students pertinent to their motivation in the current instructional delivery. The present study 

aimed to compare the motivation of students who had supplementary videos as part of their 

modular learning to those who did not have supplementary videos in terms of (a) attention; 

(b) relevance; (c) confidence; (d) satisfaction. With that, the hypothesis is presented: 

H1: There is no significant difference between the motivation of the students who had videos 

as part of their modular learning to those who did not have supplementary videos in terms of 

attention, relevance, confidence, and satisfaction. 

2.  Objectives 

The present study aimed to compare the motivation of learners who used 

supplemental videos and those who did not while participating in a module learning setup. In 

particular, the study aimed to investigate possible significant differences in terms of the 

attention, relevance, confidence, and satisfaction of the learners in the two groups. 

3.  Materials and methods 

3.1. Study Design 

The present study used a quasi-experimental research design, a study design used to 

examine the relationship between a dependent and independent variable. The researchers 

distributed questionnaires to the target respondents. The responses were then analyzed to 

explore significant differences in motivation. The survey questionnaire focused on four 

subscales of motivation –attention, relevance, confidence, satisfaction. Researchers used 

purposive sampling as the sampling technique and unpaired T-test as the statistical treatment.  

3.2.1. Sample size 

The respondents of the study are Grade 9 students from a public school in the Philippines 

with an estimated population of 200. Participants are enrolled in heterogeneous classes. High 

school students were the ones considered to be the appropriate respondents for the study 

because they are the students who will be the pioneer batch to experience a different learning 

modality apart from face-to-face classes which is MDL. A total of 32 students (14 for the 

experimental and 18 for the control group) participated in the study. 
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3.2.2. Inclusion and Exclusion Criteria 

             Included in the study are Grade 9 students who are currently enrolled in the 

public school. Recruitment was done through an initial survey in which students were asked 

whether they are willing to participate in the said study. They were likewise asked as to 

which group they wanted to belong. For the experimental group, they were asked whether 

they have the appropriate gadgets and connectivity. The control group was composed of 

students who volunteered to participate in the study and do not have any access to a gadget 

and connectivity.  

3.4. Research Procedures 

3.4.1. Ethical Considerations 

The researchers prepared the survey questionnaire and ensured that all participants in 

the study are well-informed regarding the description of the study that will be conducted 

before answering the given survey questionnaires. The researchers also ensured that all the 

data collected were kept confidential. Files were kept in a password secured drive which can 

only be accessed by the researchers and other regulatory personnel and agencies. 

Furthermore, participants were not forced to answer the given questionnaire and were 

properly informed that questionnaires will be answered in the most convenient time of the 

participants before the submission of the given SLMs. This only means that participants have 

all the right to quit from participating in the study if they desired to. Data gathered from the 

study will be kept for a period of one year before discarding. 

3.4.2. Data Gathering  

The researchers sought permission from authorities prior to the conduct of the study. 

A partner science teacher from the participating school assisted the researchers in distributing 

and collecting the questionnaires. The researchers collaborated with the partner teacher for 

the selection of videos from streaming sites and for setting up an online conference with the 

students who received the intervention. Among the criteria used in the selection of videos are: 

(a) must be between 5-10 minutes, (b) must be highly connected to the week’s lesson, (c) of 

good technical quality, in terms of audio, video quality, etc. 

             In the last week of the study, the students were given a copy of the 

Instructional Material Motivation Survey or IMMS questionnaire, which contains 36 items 

answerable by a five-point Likert scale. This measures the four constructs of the ARCS 

model (Li & David, 2018) and measures learners’ motivational reactions to self-directed 

instructional material (Bolliger, Supanakorn & Boggs, 2010). According to different studies 

that have been mentioned above, the said questionnaire is a valid instrument with high 

reliability coefficient (attention - .84 to .96, relevance - .80 to .91, confidence - .82 to .89, 

satisfaction - .80 to .94). The questionnaire has a reported Cronbach’s alpha coefficient of .94 

- .96 for the overall reliability coefficient. The students who had the video intervention 

received the questionnaires online while those who had the SLMs received the questionnaires 

in printed copies. 

4.  Results 

The study aimed to determine any significant difference between the motivation of 

learners who received supplemental videos and those who did not while participating in 

modular learning. The study used the ARCS model in determining the different sub-

constructs of motivation. 
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Table 1. Comparison between the attention of learners in the two groups 

 Mean SD t value df Sig 
Mean 

difference 

St. Error 

Diff. 

Video 

Intervention 
4.006 0.93 4.957 30 .000 .84392 .17023 

Self-Learning 

Modules 
3.162 1.12      

 

       One of the major influences on motivation that learners should have to achieve 

successful learning is attention (Keller, 1983). In this study, results showed that there was a 

significant difference between the attention of the students who had video intervention as part 

of their modular learning and those students who did not have supplementary videos. This 

result implies that video interventions as part of the modular learning of the students actually 

gain their attention compared to that of a plain self-learning module only. According to 

Mayer (2003), the appropriateness of the design of a certain instructional material can aid in 

gaining the attention of the learners. This inference could be possible because of the fact that 

utilizing videos that offer both audio and visual features in education could arouse learners’ 

interest and curiosity leading to sustaining their attention. Since self-learning modules are 

text-based instructional materials, there is a higher chance that students will get bored as 

learning becomes limited to reading and visualizing. These results are supported by the study 

of Choi and Johnson (2005) which suggested that the attention of the learners who received 

video instruction is significantly higher than those who used text-based instruction. 

According to the said study, the difference may suggest that videos, as intervention or as 

mode of instruction, is a more effective way to be used to motivate students by captivating 

their attention because of the audio and visual representation that the learners could 

experience as they watch the videos. Diversifying instructional materials in modular distance 

learning such as providing interesting films, videos, and graphics can actually improve 

learner’s attention because this may be a way to put away learners from confusion about their 

previous experiences. Presentation of the lesson in a way to address multiple channels can 

draw their attention because learning through multimedia addresses both the ear and the eye 

(Izmirli & Izmirli, 2015). 

Table 2. Comparison between the relevance of the materials for the learners in the two groups 

 Mean SD t value df Sig 
Mean 

difference 

St. Error 

Diff. 

Video 

Intervention 
4.032 0.859 2.472 30 .019 .56878 .23012 

Self-Learning 

Modules 
3.463 1.032      

 

      The second factor that affects student motivation is the relevance of the material 

for the learners. In this study, results showed that there is a significant difference between the 

students who received video intervention and those who did not have supplemented video 
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material in their self-learning modules in terms of relevance. According to Chang & Chen 

(2015), when the learning materials that are used for instruction are relevant to the needs or 

goals of the students, a positive attitude is fostered. This may be the reason as to why students 

who received video intervention had higher mean compared to those who had the lesson 

through self-learning modules only. Moreover, students may perceive that they could attain a 

desirable level of success when the instructional materials used such as videos are valuable to 

them in a way that these materials are relevant to their needs and goals, well-suited to their 

learning styles, and are associated with their past experiences (Keller, 2016). This implies 

that video interventions are compatible to their learning preferences and are more consistent 

to their personal learning goals compared to self-learning modules alone. Also, students who 

learn through SLMs may find the content irrelevant to them because a teacher or an expert is 

not there to explain the content of the SLM. Further, since students have a variety of learning 

styles and mostly includes audio and visual learning styles, student learning is not limited 

unlike in print-based instructional materials like the self-learning modules. Thus, it can be 

inferred that when the students receive instruction with the aid of relevant instructional 

materials like videos, students are more likely to be motivated to learn. This is supported by 

the study of Means, Jonassen & Dwyer (1997) wherein there was a higher perceived level of 

motivation and improved performance outputs among learners when the instructional 

materials used in their learning are more relevant to them. 

Table 3. Comparison between the confidence of the learners in the two groups 

 Mean SD t value df Sig 
Mean 

difference 

St. Error 

Diff. 

Video 

Intervention 
3.746 0.993 4.564 30 .000 .88801 .19457 

Self-Learning 

Modules 
2.858 1.116      

   Just like the other components of the ARCS model, confidence is clearly an important 

dimension of motivation of the learners as well (Keller, 1983). Even though confidence is 

reflected to have the lowest mean among all of the four subscales of the ARCS Model, it is 

still revealed in the result of this study that there is a significant difference between the 

confidence of the learners in the two groups. Data showed that there is a higher mean 

acquired from the learners with video intervention than the learners without the video 

intervention. This suggests that integrating video intervention to the modular learning of the 

students causes them to gain higher confidence compared to modular learning alone. This 

result is supported by the study conducted by Bolliger, Supanakorn & Boggs (2010) where 

the result of their study revealed that learners’ confidence who received video intervention 

showed comparatively higher mean than those who did not received video intervention and 

among the four subscales of the ARCS Model, confidence has the highest mean whereas in 

this study, confidence is not the ARCS Model subscale which gained the highest mean, 

instead, relevance has the highest mean among the four subscales. According to Weiner 

(1974), factors contributing to the level of confidence of a learner includes recognizing the 

importance of effort and ability, oriented toward being involved in learning even making 

mistakes is part of it, and believing that goals can be accomplished effectively through 

actions. Since students are enrolled in modular distance learning, teachers have less 

participation in the overall learning of the students and mostly are learning on their own pace 

that could lead to the feeling of helplessness on the part of the students. The confidence of the 
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students in progressing under the control of an effort was found to make the students feel 

relaxed (Izmirli & Izmirli, 2015). The researchers further conclude that factors like 

environmental and physical conditions as well as self-efficacy and student proficiency in 

understanding the content of the self-learning modules alone may possibly affect the 

confidence of the students. Learning the lessons with video interventions, students may feel 

more confident because the video includes a person explaining the topic. This can contribute 

to the overall confidence of the learners to build up a positive attitude that they can succeed 

in learning the topic. 

Table 4. Comparison between the satisfaction of the learners in the two groups 

 Mean SD t value df Sig 
Mean 

difference 

St. Error 

Diff. 

Video 

Intervention 
4.01 1.033 4.564 30 .000 .88801 .19457 

Self-Learning 

Modules 
3.241 1.135      

 

Research and practices are incorporated in the category of satisfaction which help 

people to feel good regarding their achievements or accomplishments. Stated in the theory of 

reinforcement that people should be more motivated when there are well defined tasks and 

rewards as well as when there is an appropriate schedule of reinforcement (Keller, 1987).  

The results in this study revealed that there is a significant difference between the satisfaction 

of the learners in the two groups. Learners who received a video intervention gained a higher 

mean compared to the learner who did not. This result implies that video intervention made 

learners feel more satisfied. The result in this study is supported by the result of the study 

conducted by Chen (2012) where there is a higher mean of satisfaction of students who 

received video intervention than those who did not. According to Wongwiwatthananukit & 

Popovich (2000), higher levels of satisfaction means that students find the video intervention 

useful and expect that this can help them become effective learners. With the result of this 

study, higher mean of students who received video intervention implies that they find it 

useful and helped them become effective learners. One possible factor as well why students 

who received video intervention gained higher mean is because they feel happy about the 

results they have obtained. According to Jamill et.al. (2019), if learners continue to be happy 

with their accomplishments, they may continue to be motivated and be involved in the 

learning process. Unlike having modular learning only where they may encounter difficulties 

in understanding the texts they are reading, students became more satisfied with the help of 

video intervention because of the audio and visual features of the video as well as the 

availability of the instructor in the video (Mclaren, 2010) which helped them have a better 

grasp of understanding about their lessons that also leads to obtaining better results.  

6.  Conclusion 

The results of the study showed that students who used the supplemental videos have 

higher motivation compared to those who did not use them. This can serve as a basis for 

further research and for policy revisions in the context of education such as considering the 

integration of supplemental videos to the modular-based learning as the students' motivation 

based on ARCS model has shown a significant improvement. In addition, this study may also 
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help students realize that the use of such learning materials could influence their learning 

achievement. While the pandemic has indeed forced the educational system to deliver 

instruction through a distance, it may be advantageous for all stakeholders to re-examine the 

manner by which this is carried out. This study is in support of the use of multi-modes of 

delivery to enhance or, at least, sustain the motivation of our students in the learning process. 

Indeed, there are challenges such as the availability of equipment and limited connectivity. 

However, if the availability of these can indeed help our students, school heads and other 

educational leaders may focus more on strengthening this aspect to support our learners. The 

education sector has been actively seeking alternative modes to deliver instruction such as the 

use of television and the internet. 
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Abstract 

The Covid-19 pandemic has resulted in an imbalance socio-economic ecosystem of 

rural communities. Moreover, the village Government services were hampered by the 

existence of policies from the Central Government relating to the implementation of 

restrictions on community activities in several areas in West Java. Likewise in 

Pangandaran village, community activities to obtain services are limited according to 

health protocols. The head of Pangandaran village issued a policy by implementing an 

Android-based application, which was open and accessible to the community. This 

application is a Village Service Information System (SimpelDesa) which functions is to 

help the community to get access to the informations, services, and can also be used to 

improve the economy of the community. The method in this research used qualitative 

research methods. The results showed: (1) the village head’s policy innovation was 

acceptable to the community; (2) the application used is beneficial for the community; 

(3) toward obstacles in the adaptation of application use; (4) the application helps 

community get online services; and (5) online services can be implemented in rural 

communities. However, this application required the development and expansion of the 

internet network in Pangandaran Village. 

Keywords : Innovation, Policy, Head of Village, Public services, Covid-19 

1. Introduction 

Pangandaran village is one of the villages with the coastal tourism potential which has 

the potential to be developed. The strategic geographical location makes the village more 

advanced in tourism sector. The diversity of the community with different occupational 

backgrounds and cultures that are still preserved has become the foundation for 

development in Pangandaran Village from various sectors. However, when the Covid-19 

pandemic existed, the socio-economic arrangement of communities is decreasing, 

especially in the economic sector. 

The Data on the development of the Covid-19 case in Pangandaran Regency has 

fluctuated, namely there are 157 people is positive active, 1,691 people is positive 

recovered, and 43 people is positive died (icovid.id, 2021). This number is dynamic and the 

policy of the Central Government causes restrictions on activities or activities for the 

community. The urgency of the policy of the head of village must be realized immediately, 

related to improve the economy and services for community in the midst of the Covid-19 

pandemic. The results of preliminary observations show that service activities by the 

village Government to the community must continue to be implemented and the community 

still wants access to services, because the community has several interests, such as 

requiring administrative services. 

As a head of village with a political position, there is a prerogative right in 

formulating policies. The initiation was carried out by the Government of Pangandaran 
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Village by implementing the Village Service Information System (SimpelDesa). This is to 

help and support the service activities carried out by the Village Government to the 

community. Innovation, communication and initiation from the Head of Pangandaran 

Village are intended so that community activities can run normally, as well as the services 

are run well continually. 

There are several factors that can drive the successful of an innovation that is 

initiated. According to Utami, B. C. (2020), the driving factors consist of: (a) cooperation; 

(b) participation; (c) commitment; (d) flexible; (e) transparency; and (f) service innovation 

facilities and infrastructure. This cooperation can be carried out between sectors to create 

an effective communication network between service providers and service recipients. 

Commitment from all parties is required, so that innovation can be realized and sustained. 

Flexibility and transparency are part of innovation that is adaptive, and can be accounted 

for. Importantly, the existence of infrastructure is required to support the realization of 

these innovations. 

The communication carried out by the head of village to the village officials and 

community is the important key in realizing the innovation that has been initiated. The 

communication conducted is usually in the form of political communication. According to 

Arumsari, N., Septina, W. E., Luthfi, M., & Rizki, N. K. A. (2017), states that the political 

communication carried out by the village head includes: (a) a direct approach; 

(b) the approach between village social institutions; and (c) creation of information boards. 

This is also done by the Head of Pangandaran Village, namely by providing facilities and 

infrastructure for the Village Service Information System, as well as direct and indirect 

socialization in introducing application to all levels of village community. The approach 

with village community institutions is also a step taken by the Head of Pangandaran 

Village. 

This is the basis of this research which comes from the policy innovation framework 

of the Head of Pangandaran village in implementing online services for the community. 

The services must be in accordance with standardized service standards (Wulan, R. R., & 

Mustam, M., 2017). Thus, the basic orientation in this research will also refer to public 

services. The services provided by the Village Government are part of public services, 

because they involve the community as service recipients and there are activities that are 

administrative. 

 

2. Object 

 

The Purpose of the research is to determine the relationship between: (a) the 

effectiveness of the Pangandaran Village Head's policy innovation; (b) the efficiency of the 

use of online-based service applications that are being implemented; (c) the pattern of 

policy implementation; (d) the efforts and obstacles in implementing the policy has been 

initiated by the Head of Pangandaran Village. Morover, this study aims to determine an 

overview of political policy implementation carried out by head of the village. 

 

3. Materials and Methods 

 

The method used in this research is qualitative. The descriptive qualitative is used for 

social phenomenology (Yulianti, W., 2018). The steps of this research are including: 
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(a) pre-observation; (b) data collection; (c) data analysis; (d) data reduction. Data collection 

is collected through interview and documentation study and completed with observation 

notes. The Data is analysed by using triangulation technique. The triangulation technique is 

in the process of data validity (Hadi, S., 2017). Thus, the triangulation data is used as a 

reference for the results in this research. 

 

4. Results 

 

The head of village as a leader in the government institutional structure, politically 

has a potential to make a policy which stand with the community. This is possible because 

head of village is political position with six years term of office. The head of Pangandaran 

village has the vision of “The establishment of good governance, equitable, and 

transparent in order to realize Pangandaran village has an identity and work towards a 

village community life that is fair, affluent, prosperous and independent in the economic 

sector, independent in the social and political sector ". it means that the independent village 

is the main purpose of the successful village development. 

The head of Pangandaran village has initiative to apply the concept of the first 

smart village through integrated website. However, during the pandemic of COVID-19, the 

services are constrained due to the limitation. Good governance is still held by 

Pangandaran village administration by implementing the android application, Village 

Service Information System (SimpelDesa). The appearance of SimpelDesa is as follows: 

 

Picture 1. SimpelDesa of Pangandaran 

Sources: Pangandaran village government, 2021. 

 

The application can be downloaded through community internet connection and 

smartphone. According to Sibaroni, Y., Setiawan, E. B., Imrona, M., & Dzuhri, F. A. 
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(2015) states, integrated administrative services using a special application will make the 

stages of administrative services clearer and more transparent. The information obtained by 

the community must be clear, so that it will be easily accepted by the public. The pattern 

of good governance applied by the Pangandaran Village Government refers to 

accountability, institutional transparency and it is part of good democratic governance. 

According to Fatmawati, F. (2020), stated that democratic governance has the principles 

of: (1) participation; (2) representation; and (3) fair electoral behaviour. 

This can also be found in the implementation of application that has been used by the 

community of Pangandaran Village. The application is open and can be accessed directly 

for the community who have an Identity Card (KTP), as well as domicile in the village. It 

means that the applied application is in accordance with one of the principles of good 

democratic governance, namely participation. The community was involved in the 

development and use of this application. 

Furthermore, the menus contained in the Simpel Desa application are as follows: 

(1) homepage; (2) news; (3) info; (4) report; (5) letter; and (6) e-Business. The report menu 

is a form of integration and transparent services for the community. Thus, the integrity and 

accountability of the Village Government program can openly receive input and criticism 

from the community. The pattern of this application adopts the Management Information 

System (SIM) as a reference for the head of village in making a decision. Management 

Information Systems is able to increase the income of a public institution and become an 

orientation in the consideration of leaders' decisions to determine certain policies 

(Nursetiawan, I., & Garis, R. R., 2018). 

The individual leadership in running the village institutions is also one of the factors 

in the realization of this innovation. According to Sunarsi, D., Winata, H., Gunartin, G., & 

Paeno, P. (2020), stated that the successful development is certainly influenced by the 

leadership style of the Head of Village as the number one person in the Village 

Government. An open leadership style will be easily accepted by community. Because, the 

community will always be observe to the policies that support the wishes of the community 

itself. The application developed by the Pangandaran Village Government is indeed 

tailored to the needs of the Pangandaran village community. 

 

5. Discussion 

 

A. Policy 

 

Policy can be interpreted as a set of alternatives. Policy can be in the form of decisions, 

instructions, or regulations that have the aim in solving a problem that occurs in society. 

The policy pattern made by the head of Pangandaran Village is by providing an alternative 

amid the problem that is crashing, namely the covid-19 pandemic that causes the economy 

to deteriorate, decreased purchasing power of the community, hampered public services, 

and decreased immunity of the community. Meanwhile in (New York : McGraw-Hill Book 

Company, 1992) Koontz, Donnell and Weihrich said that policy is a guide in thinking to 

make decisions, these decisions are taken within the 
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limits.Decisions require action but are intended to require leaders to decide on 

commitments. 

Furthermore (Muhadjir, 2003) said that policies can be distinguished into two, namely 

substantive policy and implementative policy. Substantive policy is decisions that can be 

taken in the form of choosing alternatives that are considered correct to solve the problem. 

The follow-up to substantive policy is implemtative policy which is decisions in the form 

of efforts to be made to implement subtantive policies. 

 

B. Public Services 

 

One of the strategies carried out by the local government is to provide optimal, 

effective and efficient services to the community. The implementation of broad, tangible, 

and responsible regional autonomy at the beginning of the reformation is inseparable in 

order to realize a democratic governance, the existence of regional and community 

authority in managing and overcoming their own regional problems without leaving local 

peculiarities or local wisdom. 

According the regulation Number 32 of 2004 about Local Government, which was 

revised by regulation Number 23 of 2014, Local Government continuously strives to 

improve public services. In improving public services, the Local government is given 

greater flexibility in designing and determining by themselves the types of services needed 

by their community. In line, the demands of the community to get excellent service 

provided by the government is growing supported by increasing the public awareness of 

their right to be served and the obligations of local governments in providing services to the 

community. 

There are many obstacles and challenges faced in public services that is not only to 

create an efficient and effective services, but also how services can be carried out without 

any discrimination in the provision of services. One of the philosophies of local autonomy 

is to bring closer the service to the community. Therefore, to be able to provide good 

service to the community, it is necessary to know in advance the problems faced by the 

community. After the problem is known, then the problem can be inventoried and then 

analyzed, then search for a service strategy that is effective, efficient and in accordance 

with the characteristics of the region and community. 

The principle of public services according to the Decree of the Minister of State 

Apparatus Empowerment Number 63 / KEP / M.PAN.7 /2003 of 2003 about General 

Guidelines for the Implementation of Public Services 

 

a. Transparency means that it is open, easy and accessible to all parties in need and 

provided adequately and easily understood. 

b. Accountability means that it can be accounted for in accordance with the 

provisions of the laws and regulations. 

c. Conditional means that it is in accordance with the conditions and capabilities of 

service providers and recipients by sticking to the principles of efficiency and 

effectiveness. 

d. Participative means encouraging community participation in the implementation 

of public services by taking into account the aspirations, needs and expectations 

of the community. 
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e. Equality of rights means non-discrimination in the sense of not differentiates 

ethnicity, race, religion, class, gender and economic status. 

f. The balance of rights and obligations means that providers and recipients of 

public services must fulfill the rights and obligations of each party. 

 

Similarly with the policy of the head of Pangandaran village that implements the 

application of Village Service Information System (SimpelDesa). The application is open 

and can be accessed directly for the community who have an Identity Card (KTP), as well 

as domicile in the village. This online android-based service aims to facilitate services to 

the community as a whole ranging from economic services, business, population, social 

and even information and communication with the hope of the public is able to use this 

online android application during the current pandemic. Thus, it will make it easier for the 

community in receiving services from the village government. 

The things above is appropriate that means the policy of the Head of Pangandaran Village 

has been implemented in accordance with the General Guidelines for the implementations 

of Public Services conditionality where in undergoing the Covid-19 pandemic, the village 

government can still perform public services optimally, efficiently and effectively. 

 

C. Leadership 

 

The progress of a region is inseparable from the courage of a leader in making a 

decision. The decisions taken must be considered very carefully based on the decision- 

making techniques and the leadership style. The head of Pangandaran Village does 

everything in his power to provide good service to his community. 

It is proven by the breakthrough applied in the form of technology-based public service 

innovations that are in line with the current development especially during this Covid 19 

pandemic. In line with Badeni (2013: 2), leadership can be defined as a person's ability to 

influence a group towards achieving the goals. Robbins and Judge (2015: 410) stated that 

leadership is the ability to influence a group towards achieving a vision or set of goals. 

From the dimensional indicators above, it is clear that the Head of Pangandaran Village 

is responsive in solving a problem that occurs, such as the Covid-19 pandemic that hit all 

corners of the world. Because of this pandemic, the role and courage of the leader is very 

tested to be courageous in making a decision under pressure. In this case the Head of 

Pangandaran Village has been successful in providing innovation as a public service for 

the Pangandaran community through an online android-based application (e-service). 

 

6. Conclusions 

 

Based on the results of the research and discussion above, there are several 

conclusions, as follows: 

 

a. The village head's policy innovation can be accepted by the community, because it 

provides an easy access to public services in the midst of the Covid-19 pandemic. 
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b. The application used is beneficial for the community, but it still has to be developed 

in terms of the element of evaluating the availability of the internet network and 

there must be a survey team regarding the satisfaction of using those services. 

c. There are obstacles in adaptation of the use of applications, because not all people 

understand and are technologically literate. 

d. The application helps people to get dynamic online services. However, cooperation 

between the Village Government and community service providers is required. 

e. Online services can be implemented in the Pangandaran Village community, since 

there is an internet network. 

f. There must be an expansion of the internet network in every hamlet (dusun) and 

education on the use of smartphones to be used to get online services, as well as 

accommodate people who are not yet users of the service. 
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Abstract 

The culture of mendicancy was always one of the glitches faced by the Philippines 

today. Many Filipinos live below the poverty line and with a few employment or livelihood 

opportunity; some may resort to begging and other unlawful activities that may attach to it.  

Hence, this study was conducted to determine the status of mendicancy in Bacolod City, the 

reasons that led these individuals to become mendicants, to come up with stern counter and 

preventive measures for the local government and to guide them in fully eradicating 

mendicancy in the city.  Descriptive research design using qualitative and quantitative 

approaches were used in the gathering and analysing the data. Based on the findings, 

mendicancy resulted in a behavior that is adopted, as well as individuals who are living in the 

poverty line are deprived of opportunity. Also, these mendicants came from broken families, 

homeless and abandoned.  It is concluded that mendicancy continue to increase due to weak 

and inconsistent enforcement actions and lack of employment and livelihood opportunities.  

Therefore, the researchers recommend that interventions such as livelihood programs through 

the DSWD and TESDA should be extended to the unemployed members of the society while 

the LGUs should conduct intensive campaign of educating the public on lawful fund-raising 

projects and unlawful giving of alms, increase the penalty of the current city ordinance in 

mendicancy and consistently enforce the said laws. 

Keywords :  mendicancy, mendicants, status, preventive measures, enforcement actions 

1. Introduction 

Poverty is one serious and complex problem continuously faced by the Philippines. 

Although figures show that the/its economy is growing, the majority of the Filipinos still 

consider themselves poor. Philippine Statistics Authority (2018), discussed that the 2017 

Annual Poverty Indicators Survey (APIS) resulted to about nine percent of the estimated 39.2 

million Filipinos aged 6 to 24 years old were out-of-school children and youth (OSCY). 

OSCY refers to individuals 6 to 14 years old who are not attending formal school; and 15 to 

24 years old individuals who are currently out of school, not gainfully employed, and have 

not finished college or post-secondary course and may be found begging as a means of their 

livelihood. By roaming around the streets of Bacolod, one can see beggars loitering 

everywhere, street kids selling goods, families or individuals sleeping at the sidewalks and 

Badjaos known as sea gypsies for risking their lives in hitching in public utility vehicles or 

even using their babies for begging in exchange for a penny from a person who have a 

generous nature. 

 

Mendicants are considered as the faces of poverty. Presidential Decree No. 1563, 

known as the Mendicancy Law of 1978 defined mendicants as any person who has no visible 

and legal means of support, or lawful employment and who is physically able to work but 

neglects to apply himself to some lawful calling and instead uses begging as a means of 

living. Basically, in the Philippines, mendicancy as applied to culture, is the practice of 

relying on handouts or the “kindness” of people for money or other forms of help. A culture 

of mendicancy basically creates hordes of people who may always be waiting on handouts; 

mailto:http://www.rappler.com/move-ph/issues/hunger/73240-social-weather-stations-third-quarter-poverty-food-poor
mailto:http://www.rappler.com/move-ph/issues/hunger/73240-social-weather-stations-third-quarter-poverty-food-poor
mailto:http://www.rappler.com/move-ph/issues/hunger/73240-social-weather-stations-third-quarter-poverty-food-poor
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expecting that others with more means will readily assist them, thereby taking away the need 

or the urgency to make their own way in life (Tiongson, 2015). Mendicancy, as mostly 

practiced, it was anchored upon the good nature of man. Begging, thus, became some kind of 

a profession. It assaulted industriousness and laid waste the nobility of earning a day’s keep 

with a day’s honest toil (Piramide, 2011). 

 

With many Filipinos living below the poverty line and with very few employment or 

livelihood opportunities, some become desperate and resort to begging, an obvious form of 

mendicancy. But aside from begging, and the desperation to earn money, they tend to 

develop other signs that may point to a culture of poverty and eventually may lead to the 

commission of crimes and vices such as the use of illegal substances like solvents,  cough 

syrups and drugs, alcohol and drugs, robbery or theft, prostitution, and even human 

trafficking. These mendicants may also create traffic hazards and even endanger their health 

and may expose themselves to abuse, violence, degradation and ignominies. 

 

 Lawas (2008) as cited in Closa et. al. (2016), discussed that due to poverty and the 

desperation to earn money, there were young and innocent children who were forced to beg 

against their will in fear of violence, threat, and other forms of physical and psychological 

coercion. Some were trafficked into begging in Asia, Europe, Africa and Latin America. This 

extreme form of abuse and exploitation, and the current lack of action by governments to 

tackle it sensitively and effectively are particularly troubling and calls not only for a local  

response but a worldwide solution.  

 

 Tiongson (2015), a culture of mendicancy is obviously a dark phenomenon. It does 

reflect inability to fight poverty, unwillingness to strive harder in life, and dependency. Every 

individual, regardless of sex and race, has to have the drive to make him or herself better. We 

have to continually grow and improve not just in terms of the ability to earn money, but to 

improve oneself. Filipinos, especially Bacolodnons should not always live by others’ 

generosity, but should seek other means to alleviate poverty that may lead to the existence of 

crimes and vices and assume dignity among ourselves. Moreover, the solution also lies within 

individuals when they obediently resist the urge to be gracious to these mendicants, thus 

consistently preventing this social problem.  

  

2. Objectives 

This research was conducted to determine the profile of mendicants in Bacolod City, 

their reasons for becoming mendicants, and to come up with stern counter and preventive 

measures for the local government to guide them in fully eradicating mendicancy in Bacolod 

City.  

 

3. Materials and Methods 

The descriptive research design utilizing quantitative and qualitative approaches were 

used to determine the profile of mendicants and the causes of mendicancy in Bacolod City. 

As discussed by Babbie, (2010), quantitative approach was used in this study because it 

emphasizes objective measurements and the statistical, mathematical, or 

numerical analysis of data collected through polls, questionnaires, and surveys of pre-existing 

statistical data using computational techniques. 

 

In gathering the data, interviews were conducted among the twenty–one (21) 

mendicants of Bacolod City.  There were eight (8) informants interviewed in Bacolod Capitol 

Lagoon, three (3) in the New Government Center and ten (10) in the Bacolod Public Plaza. 
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The researcher used an interview guide consisting of twenty – two (22) questions. To ensure 

the validity of the instrument, it has been subjected to the validation by the psychologist, 

criminologist and the research director of STI West Negros University Research 

Development and Extension Office.  Result of the validation yielded a score of 4.14 using the 

criteria set forth by Calter V. Good and Douglas F.Scates. which interpreted as “very good”.  

 

4. Results  

 

After a thorough evaluation and scrutiny of the research data, the researchers obtained 

the following results. 

 

Table 1 below shows the profile of the respondents. As to age, mendicants in Bacolod 

City are from 8 to 81 years old. The younger age group are from 8 to 23 years old which is 

53% of the population, while the 47 % came from the older group of 30 and 81 years old.  

 

This data implies that regardless of age, may it be young or old, mendicants are in the 

streets begging for food and money and they just eat and sleep anywhere, and they do it 

everyday in order to simply satisfy their daily basic needs to survive. 

 

Table 1. Profile of the respondents when grouped according to age 

 

Age Group F % 

Younger 

(8 – 23 years old) 
11 53 

Older 

(30 – 81 years old) 
10 47 

Total 21 100 

 

As to gender, the data in Table 2 below, shows that the mendicants in Bacolod City 

are males which comprised 57% of their population, while female mendicants comprised 

43% of the total population. This means that regardless of gender, everyone in the group of 

these mendicants is getting involved to meet their objective of satisfying their survival needs. 

 

Table 2 Profile of the respondents when group according to sex 

 

Gender F  (%) 

Male 12 57 

Female 9 43 

Total 21 100 
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As to the family background, data in Table 3 below convey that the mendicants came 

from broken families, abandoned by their parents, and homeless. This denotes that one of the 

tendencies or possibilities and means for the survival of a Bacolodnon came from a broken or 

disruptive family or home, abandoned and homeless will engaged in mendicancy for them to 

meet their daily basic needs and need for company. 

 

Table 3. Profile of the respondents grouped according to Family Background 

 

Family Background F  (%) 

Abandoned/Homeless 9 43 

Broken Family 12 57 

Total 21 100 

 

 

In terms of the educational background of the mendicants, research data in Table 4, 

revealed that majority of the mendicants in Bacolod City are in the elementary level of 

education for they comprised the 62% of the population, 10 or 77% out of 13 were not able to 

finish the elementary education and 3 or 23% were able to finish elementary level but were 

not able to proceed to high school.  

 

There are 7 or 33.3% of the total population who have experienced high school 

education, but none of them were able to continue or finish that level of education. There is 1 

or 4.7% of the population who has experienced college but was not able to continue and 

preferred to engage in mendicancy due to poverty.   This simply suggests, that due to the lack 

of parental assistance and guidance, considering that the majority of them are from the 

broken home and victims of abandonment by their parents as revealed by the previous data in 

Table 3, the mendicants were not able to pursue their basic education. Thus, made them 

decide to engage in mendicancy due to the lack of educational capability and qualification for 

employment. They may be interested in pursuing even just their basic education, but since 

their means are insufficient, so they could not make it. 

 

Table 4 Profile of the respondents when grouped according to Educational Background 

 

Educational Background F (%) 

Elementary Level 13 62 

High School Level 7 33 

College Level 1 5 

Total 21 100 

 

As to the civil status, 57% of the mendicants are single, 29% are married and 14% are 

with their live in partners. 
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Table 5 Profile of the Respondents When Group According To Civil Status 

 

Civil status F  (%) 

Single 12 57 

Married 6 29 

Live In 3 14 

Total 21 100 

 

Most of the mendicants in Bacolod City are single. Although they still have the 

parents, but they just rely on them for collection of food and other needs. They are mostly the 

victims of broken families, homelessness, and abandonment. The two respondents who are 

living with their parents, but engaging in mendicancy expressed, during the interview, that 

the income of their parents as a “pedicab” drivers and a laundry woman is insufficient to 

sustain their needs; thus, they get in  to mendicancy to assist their parents in earning for their 

living. 

 

The areas where mendicants frequently operate are in the Bacolod Cathedral most 

especially on Sundays, Bacolod City Public Plaza, the Capitol Lagoon, and the New 

Government Center.  There were respondents who have been in mendicancy for 15 and 21 

years. Some started when they have been abandoned and some when their families were 

separated. 76% of the mendicants are from Bacolod City, while some of them are from 

Caloocan City, La Castellana, Guihulngan, Silay and Toboso. 

 

Research results further revealed that most of the respondents are staying near fast 

food establishments, and most of the respondents confessed that they are into using solvents 

such as rugby. 

 

5. Discussions 

  

Mendicancy is a behavior that is adopted, considering that the parents or elders of the 

new breeds of mendicants are the ones that influence them in such activities; thus, it is 

somehow difficult to eradicate.  Most of the mendicants in Bacolod City came from broken 

families, with homelessness and abandonment often leading them to engage in mendicancy 

because they have no one to turn to for their financial needs.  

  

One of the causes of mendicancy is deprivation of opportunity. Mendicants preferred 

to embrace this kind of activity because of a lack of opportunity to engage in decent 

livelihood due to the lack of formal education, thus making them unqualified and 

incompetent. This supports the theory of Lloyd Ohlin’s Differential Opportunity Theory 

(1962), which states that people (usually teens) from low socioeconomic backgrounds, which 

have few opportunities for success, will use any means at their disposal to achieve success.  It 

is concluded that mendicancy continues to increase due to unavailability of livelihood and 

educational opportunities, weak and inconsistent enforcement action and legislative laws that 

are not consistently enforced, and forbearance on begging.  
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Mendicancy is one of the social problems encountered in Bacolod City. The Anti – 

mendicancy Task Force of Bacolod City under the Department of Social Services and 

Development (DSSD) is created to implement mendicancy prevention and developmental 

programs such as “Sagip – Kalinga Program,” wherein rescued and seized mendicants are 

being housed in the facility or referred to the Boys and Girls Homes for the minor-aged 

mendicants, Home for the Aged for the elderly and Home for the Blind.  In the facility, the 

mendicants are receiving dialogues for them to realize that there are great opportunities for 

them to improve their ways of living which they could not possibly achieve through begging 

on the streets, and that the Local government through the DSSD will give them the needed 

support not just for their basic needs such as food, clothing, shelter, medicine, etc. while they 

are in the house until such time that they will already be able and capable of supporting 

themselves. Livelihood skills training is also provided to the mendicants based on their 

interests and capabilities, their children are also sent to public elementary and high schools to 

continue and finish their basic education. 

  

Balik - Probinsya Program is implemented wherein the DSSD The Anti – mendicancy 

Task Force identifies who among the mendicants are coming from the other cities, provinces 

or regions then budget for the transportations is prepared and requested. Once ready, 

coordination with the Social Services departments of the other cities, provinces, or regions 

are being done to facilitate the safe departure of the mendicants and to facilitate reception and 

endorsement of DSSD the mendicants to the facilities provided for them in their home cities. 

Furthermore, these mendicants may leave the foster home with the permission of the DSSD, 

if they wanted to live independently after acquiring working skills, with the condition from 

the DSSD that they will not go back to the street and engage in mendicancy. 

  

In 2017, the DSSD introduced the Street Dwellers Enhancement Project for 100 

mendicants and street children residing only in Bacolod City. It is a three-year program that 

aims to improve the well-being of the targeted mendicants and street children with the three 

goals to assist the beneficiaries toward development, institutionalize a common framework in 

reaching growth and sustainability, and reinforce the protection of targeted sectors and limit 

domestic abuses or exploitation. A budget of 8.694 million for the implementation of the 

project was approved by Mayor Evelio Leonardia which involves the advocacy and social 

mobilization and family welfare card. Every beneficiary of the program will be given a card 

or household subsistence worth P1,800 per month for food, medicines, and school allowance 

which includes the enrollment fees, fare, and school uniforms. The approved budget is 

intended for the duration of 3 years of implementation of the project. 

  

Other than the basic needs of the mendicants, part of the budget is intended for the 

other programs which include mendicant’s summit, capacity building/training, livelihood 

assistance which includes skills training conducted for physical and mentally-abled 

mendicants, feeding program while the mendicants are under custody of DSSD, and general 

services such as transportation and burial services. 

  

There is one particular problem though that is encountered by the Anti – mendicancy 

task force, the lack of facilities to take custody of these mendicants. For now, the City does 

not have yet its lot for the shelter houses and the building of training facilities. A private lot 

located in Bangga Pari, Brgy. Mansilingan, Bacolod City, donated by a private individual is 

temporarily occupied and utilized by the City for the implementation of its programs. 
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The mendicants are the ones doing their shelter houses. They are provided materials by the 

DSSD taken in some portion of the budget and through the donations, sponsorship of some 

private persons and families. Skills training is also conducted at the said facility. Some old 

mendicants are referred to the Home for the Aged, young males and females mendicants are 

sent to the Boys and Girls homes. However, not all of them could be accommodated. Only 

those that are badly needed to be admitted to the aforementioned facilities are accepted. 

Mendicants whose parents and relatives are found to be capable of sustaining them are being 

brought to their homes with dialogues done by the DSSD personnel. The DSSD conducts 

reception background investigation and intervention like counseling is conducted. Dialogue 

with the parents and/or relatives is also done to resolve the situation. 

  

6. Conclusions  

 

Mendicancy is a social problem encountered by liveable cities like Bacolod. These 

mendicants usually came from broken homes, victims of abandonment or homelessness, 

hence, the family problem was regarded as the root cause of mendicancy in Bacolod City. It 

should also be noted that these mendicants resort to begging because of poverty and lack of 

sustainable livelihood to the point that some of them resort to vices such as using solvents 

and other delinquent activities. Due to lack of food, these mendicants usually loiter in fast 

food establishments where many people are available and generous enough to give them 

alms. Though there is difficulty in eradicating mendicancy in Bacolod City, the local 

government through the help of some private individuals and organizations is strongly 

helping each other to alleviate this social problem and prevent the growth of its existence.  It 

is further concluded that the values system of the Philippines, which is to extend help to those 

in need, is one of the determining causes why it is difficult for mendicancy to be eradicated. 

However, with proper sustainable and effective intervening measures, it could be reduced.  

  

Based on the findings, the researchers recommend to the head of the Department of 

Social Services and Development (DSSD) in Bacolod City as well as the local government 

regularly evaluates the preventive and developmental program being implemented to 

determine the needs for enhancement and improvement.  

  

Since it was found that some mendicants came from other places, Sea Ports and land 

transportation terminals must intensify checking of travelers. Once identified as mendicants, 

they must hold them and refer them to the police for endorsement to the DSSD. 

  

The government through its law enforcement agencies must intensify the enforcement 

of laws about the abandonment of children since it is one of the causes of mendicancy; a 

stronger punishment shall be provided and imposed.   

  

Disciplinary mechanisms for the public who are not observing the provisions of the 

City Ordinance about mendicancy prevention must be reviewed, evaluated, and amended, if 

necessary. Stronger enforcement of these ordinances by the PNP and other deputized law 

enforcers of the City must be done. 

  

The existing donated facility must be regularly checked and government-owned 

property for the construction of additional facilities particularly the Livelihood and other 

developmental Training Centers.  
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The DSSD may establish a tie-up or partnership with the Department of Labor and 

Employment (DOLE) or the possible employment agencies for the mendicants who have 

completed their basic education to be assisted with their part-time employment for them to 

earn and save for their vocational or college education. A partnership with Local Colleges 

and Technological Training Institutes could also be done for the vocational and college 

education of the mendicants. 

  

Moreover, the Bacolod City Mayor’s office through the DSSD may conduct an 

intensified information campaign to educate the public on the negative effects of their 

toleration of giving alms to the mendicants and that they are being too generous to these 

mendicants indirectly contributes to the existence of social problems like delinquency. They 

are not helping them to survive but they are making them further suffer from their present 

situation. 

  

The head of the City government must amend its City Ordinance No. 146 (2005) 

particularly on the penalty that needs to be increased to make it effective in deterring the 

public from giving alms.  Though it will not guarantee the full eradication of mendicancy in 

the City, it will help in alleviating this social problem because when the mendicants will not 

receive anything from the people they will tend to stop begging. Also, a special unit in the 

Philippine National Police (PNP) should be created to consistently enforce the new or 

amended ordinance in mendicancy.   

  

Furthermore, the researchers recommend conducting further research regarding this 

endeavor especially as to the effectiveness and efficiency of the available programs provided 

by Bacolod City to these mendicants. 

  

If these recommendations will be considered by the local government heads and 

successfully implemented, then the next step is to share this program with the neighboring 

cities until the whole province of Negros Occidental will become “Mendicancy Free” 

province and hopefully leading the Philippines to be a “Mendicancy Free” country. 
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Abstract 

The aftermath of COVID-19 has brought challenges in the delivery of education for 

the continuance of learning. This paper discusses the key factors affecting success, 

satisfaction and student perception to online learning in the context of COVID-19. Past 

research studies revealed that the main factors are the instruction, technology and online 

platforms, and student participation while the minor ones are social ability, motivation, 

physical facilities, continuance usage intention, and quarantine. On student perceptions, most 

research studies relied on using more quantitative than qualitative research design and looked 

into areas where perception affected satisfaction. While they may be valid, the inclusion of 

COVID 19 as part of the context may require additional thought into the rigor of the research 

design. In conclusion, this study sees the need for further research on the relationship 

between success and satisfaction, their levels as well as the action of policymakers, education 

developers, and service providers addressing the key factors and perceptions affecting these 

major areas to be considered in online learning.  

 

Keywords : COVID-19 pandemic, Online learning, Online learning success key factors, 

Student perceptions 

 

1. Introduction 

 

The turn of the century has witnessed the substantial use of online platforms like the 

massive open online courses for educational purposes due to the advent of advanced 

technology. During the onset of COVID 19, on-site learning has shifted to online delivery of 

instructions as a preventive measure against the spread of the virus. This poses challenges in 

education to continuously meet learning needs despite the situation. While a number of 

studies claimed that online learning is useful, satisfied the majority of students, and 

temporarily addresses pedagogical needs, some studies argued that stakeholders such as 

students and teachers are not ready to implement online learning applications mainly due to 

instructional concerns, technical factors, online platforms and the additional expenses 

incurred as a result of the shift (Irfan, M. et. al, 2020). In the US, Morgan (2020) mentions in 

his study ISTE's standards for educators on best practices for remote learning during the 

pandemic. Against these standards, the key factors affecting the success of online learning 

and student perceptions are the foci of research. On one hand, investigating key factors of 

online learning shed some light on instruction, online platforms, accessibility, usage 

continuance, student engagement, and the like. Thus, in this paper, I endeavor to explore 

further the key factors affecting online learning that have been identified in previous studies 

since the recency of the crisis may have caused other factors to be inadvertently omitted or 

unforeseen due to the immediacy of the pandemic. Put another way, the presence or absence 

of these factors may reflect on the satisfaction of the end-users. On the other hand, student 

perceptions are worth studying because several studies found that there is a mismatch 

between human perceptions and reality (e.g. Hos & Kekec, 2014; Shim & Shur, 2018). It can, 

therefore, be argued that understanding how perceptions are examined and evaluated in past 

research studies may generate new ideas on how rigor can be improved in this kind of study. 

mailto:justinedane02@yahoo.com
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Specifically, this paper would like to discuss the key factors affecting online learning success 

and student perceptions in the use of online platforms in the context of COVID-19. 

 

2. Key factors affecting online learning success 

Considering the past and present studies within the context of COVID-19, the key 

factors affecting success and satisfaction in the area of online learning have been reviewed in 

this paper to identify possible areas not much studied but may play key roles in online 

learning. Generally, grouping those factors results in 1.) instruction, 2.) technology and 

online platforms, and 3.) student participation. Other minor factors identified are social 

ability, motivation, university reputation, physical facilities, psychological factors, language 

skills, proficiency level, continuance usage intention, and quarantine.   

Among the three major factors identified, instruction is found to be the most 

commonly studied. The specifics on this are included in the research studies conducted both 

during the pre-pandemic times as well as the onset of COVID-19. During the pre-pandemic 

times, these are the "instructor", "course management", "constructs of student-centered 

learning", "instructional design", "course content, organization and structure", 

"professors/instructors and instructional associates", and "faculty empathy" (Bolliger, 2004; 

Kauffman, 2015; Ke and Kwak, 2013; Lee, 2014; Sebastianelli, 2015). While the studies 

done during the pandemic times cover terms like "instructor support", "synchronous 

learning", "content and methodology", "virtual courses", "instructor's presence", "lecturer's 

competence", "class structure", "instruction and methodology", "e-learning factors", 

"curriculum", "learning environment" and "e-learning theoretical courses" (Quispe-Prieto, 

2021; Roque-Hernandez, et. al., 2021; Almaiah et. al., 2020; Hamdan, et. al., 2021). We can 

see that instruction is one major factor studied both during the pre-pandemic and the present 

times but recently more emphasis has been given to the technical aspects and online 

platforms like "synchronous learning", "virtual courses", "e-learning courses and factors", 

which means online learning has been developing more on this area.  

Also, meaningful results about instruction are sorted from among the studies. In the 

study of Bolliger (2004), the main predictor in determining satisfaction is the instructor. This 

is confirmed by Giray (2021), in which instructor support is independently and significantly 

related to student satisfaction. Also, Saragih, et. al’s (2021) study revealed that a lecturer's 

competence is an important factor in giving them the confidence to learn. In addition, course 

content is found to be the strongest predictor of perceived learning satisfaction and quality in 

the study of Sebastianelli, R., et. al (2015). In the study of Ke, F., & Xie, K. (2009), an 

integrated course model promotes learning satisfaction. Moreover, the attractiveness of 

teaching method is found to be the most influential factor in the study of Zhang, et. al (2020). 

Lastly, Lee, (2014) found that student satisfaction level is closely associated with clear 

guidelines on assignments, rubrics, and constructive feedback. In addition, the student 

satisfaction level is related to the professor's (or course instructor's) knowledge of materials. 

Meanwhile, in Egypt, students preferred synchronous learning through different platforms 

during these pandemic times (Basuony, et. al, 2020). 

The second factor mostly studied is technology and online platforms. Specifically, the 

concepts studied are "technology", "communication tools", "technical aspects", 

"technological factors", "computer self-efficacy", "perceived ease of use", "usefulness of 

online platforms", "access and use", "service quality", and "information quality". (Alzahrani, 

& Seth, 2021; Almaiah, et. al, 2020; Jiang, et. al., 2021; Lee, 2014; Qazi, et. al., 2020) 

Generally, technology and interactivity follow the instruction as the most important 

factors in the study of Bolliger (2004). While on specific terms, interactive communication 

tools, platform availability, and adaptability greatly influence student satisfaction in some 

studies. (Chen, et. al., 2020; Roque-Hernández, et. al, 2021; Saragih, et. al. 2021). From these 
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studies, it could be perceived that during these pandemic times, more studies involved 

enhancing technology in terms of student satisfaction. This is in congruence with needed 

development in the area of instruction involving the technical aspect of online learning.  

The last factor is student participation. The following are found to be included as 

specific factors: "student satisfaction", "interaction and collaboration", "autonomy", 

"engagement", and "student-student interaction" as found in the studies of Giray (2021), 

Hamdan, et. al. (2021),  Puška, et. al. (2021), and Roque-Hernández, et. al., (2021). 

Specifically, in the study of Krishnapatria (2020), sufficient time allocation and student time 

management are important keys for student success. Also, in the study of Hamdan, et.al, 

(2021), self-regulated learning, internet self-efficacy, learner-content interaction, learner-

learner interaction are significant predictors of students' satisfaction with online education. 

On the other hand, Puška, et. al., (2021) found out that student self-efficacy and goal setting 

indirectly affect satisfaction but metacognitive strategies directly do.  

This study also looks specifically into the minor factors studied but may have an 

important role in the development of online learning to achieve success and satisfaction 

among its end users, the students. They are social ability, motivation, physical facilities, 

continuance usage intention, quarantine, efficiency, and the like. The study of Lin, et. al. 

(2008), examines how social and motivational attributes may influence students' online 

learning experiences. The results of applying structural equation modeling to students show 

the importance of students' perceived task value, self-efficacy, and the social ability for 

satisfaction in online learning. The study of Parahoo, et. al., (2016) focused on higher 

education institutions considering student satisfaction to be one of the major elements in 

determining the quality of their programs. The study identified four significant determinants 

of student satisfaction in decreasing importance: the marketing construct of university 

reputation; physical facilities; faculty empathy; and student–student interactions. Taghizadeh, 

et. al’s (2021) study focused on continuance usage intention and the quarantine. They 

identified the factors affecting students' satisfaction with online learning, examined the 

relationship between satisfaction and continuance usage intention, and explored the direct and 

moderating role of self-quarantine during a pandemic situation. An online survey collected 

data from 1193 university students from Oman, Iran, Bangladesh, Romania, and Malaysia 

and analyzed such using the Structural Equation Modelling technique with SmartPLS V.3 

software. Results showed that satisfaction significantly influences students' continuance 

usage intention with online learning. In some samples, self-quarantine has a direct effect on 

continuance usage intention and plays a moderating role in the Romania sample. Also, it can 

be inferred that there is a need for an efficient system in online learning through the result of 

the study of Bahasoan, et. al. (2020) stating that online learning is effective but inefficient. 

 

3. Student perceptions in the use of online platforms in the context of COVID-19 

The students, being the major end-users of online learning, should be given much 

consideration and importance as their perceptions would greatly reflect the present status of 

the new learning system. Therefore, research studies conducted about how they perceived 

online learning during these pandemic times should be reviewed and analyzed so that 

education providers could level up and meet the challenges the COVID-19 pandemic poses. 

In reviewing these studies, this paper focuses on the methodology used as being qualitative 

(interview, journal, ethnography, observation), quantitative (questionnaire, survey), or mixed. 

As aforementioned that there is a mismatch between human perceptions and reality, the 

review also looks into the rigor put into these studies to establish a more scientific approach 

on perception and performance. Also, recommendations from these studies will serve as a 

pointer to the new horizon of research when it comes to newer concepts and models 

concerning online learning.  
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Most of the studies conducted involved students in higher education utilizing either 

qualitative, quantitative, or mixed research designs. The parameters of sample size range 

from 40 to 800 participants answering various tools like online survey/questionnaire or 

through Google Forms with others utilizing statistical tools or programs. Lastly, student 

perception is generally classified into either positive or negative, and most student 

perceptions are found to be positive despite the pressing issues of the COVID-19 pandemic. 

Firstly, students' positive perception towards e-learning and thus acceptance of this 

new learning system is revealed in the study of Khan, et. al., (2020).  It has also demonstrated 

the significance of e-learning that has emerged as a new way of enhancing the learning 

process. Also, the result of the study of Muthuprasad, et. al., (2021), indicated that the 

majority of the respondents are ready to opt for online classes to manage the curriculum; they 

also preferred using the smartphone for online learning and recorded classes with quiz at the 

end of each class to improve the effectiveness of learning, and they further opined that 

flexibility and convenience of online classes make it an attractive option. Another positive 

perspective shown by students are shown in the study of Surani & Hamidah (2020), where 

80% of students are willing to take part in online learning, 62% of students claim online 

learning provides benefits, and 32% of students have difficulty understanding the material. 

They also concluded that the perception of students in online learning is relatively good with 

several obstacles that require improvement. 

On the other hand, Shawaqfeh, et. al., (2020) studied how students see preparedness 

for online learning using a cross-sectional survey with a 3-dimension survey questionnaire. 

61.4% of the students agreed that the college of pharmacy was well-prepared and ready for 

online education during the emerging COVID-19. Also, 49.2% of the students showed a 

positive attitude toward the provided online learning while about 34% of the students identify 

some barriers toward the provided online learning. Finally, there were strong associations 

between the need for training on how to receive online courses and preparedness and barriers 

scores. The study of Maier, et. al., (2020), also found that majority of the students supported 

the initiative, stating that the online learning platforms provided by the university enable 

them to accomplish their tasks quicker although approximately 70% of the students did not 

have any prior extensive experience in web-based learning.  

Meanwhile, Bączek, et. al., (2021) considered sorting out the advantages and 

disadvantages of online learning. As to the main advantages, the ability to stay at home, 

continuous access to online material, learning at your own pace, and comfortable 

surroundings were found to be of above-average percentages. On the other hand, respondents 

chose lack of interactions with patients and technical problems with IT equipment as the main 

disadvantages. There was no statistical difference between face-to-face and online learning in 

terms of opinions on the ability of the learning method to increase knowledge.  

Other studies also centered only on how students perceived platforms to use for online 

learning. In the study of Sujarwo, et. al., (2020), results show students did not use online 

learning before the pandemic but amid the COVID-19 pandemic, the students were interested 

in using online learning in which the best application used by lecturers and students was 

WhatsApp. Chen, et. al.’s (2020) study revealed that platform availability has the greatest 

influence on user satisfaction. In addition, the study of Jiang, et. al. (2021) showed that 

students’ satisfaction with online learning platforms is directly and indirectly impacted by 

their computer self-efficacy and the perceived ease of use and usefulness of the platforms.  

Agarwal & Kaushik (2020) utilized feedback responses to specifically address 

concerns as perceived by the students. In the open comments, participants responded that 

these online sessions broke monotonous routine, were a good utilization of time and the 

material was easy to access. They felt motivated to read on those topics and it helped them 
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not to hinder learning despite stated some technical limitations that also were addressed 

subsequently through buying an advanced version of the software. 

On negative perceptions, the result of the study of Rohman, et. al. (2020) showed that 

most of the students had negative perceptions about lack of proper planning in the 

implementation and there were complaints about the learning processes being dominated by 

assignments, and the unstable and high cost of internet connection. Also, the result of the 

study of Syauqi, et. al (2020), indicated that teachers managing online learning are not in line 

with student expectations wherein students feel that they were not provided with better 

experience and productivity in mastering competencies. Lastly, Nur Agung, et. al. (2020), 

identified in their study three major obstacles in conducting online learning in the English 

Language Education Study Program: the first is availability and sustainability of internet 

connection, the second is the accessibility of the teaching media, and the last is the 

compatibility of tools to access the media. The result of the current study suggests that 

accessibility is still the major factor influencing the success of online learning.  

In summary, positive perception of students reflected on the following: their 

acceptance of online learning as seen with advantages and disadvantages, and ease of use 

through social media and learning platforms making their work quicker and understanding 

that it is a necessity to counter the present pandemic. On the other hand, negative perceptions 

of students reflected in the research studies are on the implementation of online learning, and 

internet connection that despite the high level of satisfaction in some areas, there are still 

concerns that need to be addressed for better improvement.  

 

4. Conclusion and recommendations for future research 

 The main goal of this paper is to shine some light on the key factors contributing to 

students’ success and satisfaction while engaged in online learning tasks in the context of the 

COVID-19 pandemic. While past studies were in unison that factors such as instruction, 

instructor support, and course methodology are indispensable for students’ success, students’ 

satisfaction depends mainly on accessibility, self-regulated learning, and self-efficacy. This 

has brought a whole new intensity of tension since there is inequality in the access of online 

learning as well as considering learner differences. Thus, future studies should investigate the 

relationship between students’ success and satisfaction in terms of demographics and 

metacognitive abilities. Moreover, since pedagogical disparities (e.g. availability and quality 

of online technology) exist, it is worth examining the levels of success and satisfaction 

attained by different institutional settings. Finally, it is also interesting to analyze 

interventions and policies initiated by the various stakeholders of the learning process to 

assess their effectiveness and appropriateness. I hope this paper contributes to the 

understanding of success and satisfaction factors of learners in a context where the online 

mode of holding classes is probably the ultimate choice in this new normal everyone faces. 
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Abstract  

Social media have made a huge impact with the hotel industry which can increase in 

their brand equity of hotels. The aim of the study was to analyze the influence of the 

dimensions of social media marketing which are social media advertising, social media 

promotions, social media interactive marketing and social media word-of-mouth to brand 

awareness and brand associations. The study used descriptive and correlational methods. The 

results have shown that there was a positive relationship between the different variables with 

social media and brand equity. The study recommended that hotel owners should try to 

consider to focus more on their marketing side to have a greater level of understanding of 

their customers’ needs and wants.  

Keywords : Clark, social media, brand equity, marketing, hotel industry   

1.  Introduction 

Brand equity refers to the sensible evaluation of brand customers it can be an 

instrument to measure for the customers attitude toward the brand (Lin, 2015). There are 

three ways to build the brand equity (Stamoulis, 2011), first is to invest in content marketing, 

next is cultivate relationships with industry bloggers and lastly is to build an online 

community. The hotel industry can utilize social media to make customers be involved and 

clients in discussions and identify their needs (Al-Maslam & Alhaddad, 2016). According to 

Leung, Erdem & Bai (2017), the application of social media as part of the travel information 

search activity has become the standard (Sparks, Perkins, & Buckley, 2013). Hence, many 

hotels now see social media as important for future plans and they began creating strategies 

on how to apply it (Noonea et al., 2011; Chang et al., 2015), thus may contribute to the brand 

equity of a business. Social media is the support word for numerous mechanisms that permits 

individuals to interact on the internet that is why the usage of it has elevated and is still 

increasing (Social Media and Internet for Hotels, 2018). Social media marketing is an 

innovative tool that organizations use for  producing a powerful public  relation  with  the  

customers  on  the  virtual  networks  (Jan & Khan, 2014), which is a significant classification 

of digital marketing which includes persuading customer interactions on a company’s website 

or social media accounts like Facebook or Twitter or blogs (Chaffey, 2015) by enticing them 

to interact, it creates an online appearance that sees the competency of the company (Cheak et 

al., 2019). It is one of the most beneficial forms of internet marketing and attaining 

acceptance through time which has different dimensions such as social media advertising 

(Shaw, 2017), social media promotions or website promotions (Duermyer, 2018), social 

media interactive marketing (Lilyquist, 2018) and social media word-of-mouth (Barreto, 

2015). Brand equity is the perceived value of a known name, logo or other identifier. Brand 

equity affects an organization's ability to market products and services that brand represents 

(Rouse, 2014). Brand associations, on the other hand, are arrangements of qualities that aid to 

converse information to customers. These should have an impact in distinguishing one brand 

from another one, and it gives them more reasons to buy theirs not their competitors (Smith, 

2016). 

In the Philippines, Filipinos are proving that they are the most social media savviest in 

the entire world because they spent most of their time on the internet using social media 

mailto:vvillar@hau.edu.ph
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networks or online purchasing (Inquirer, 2014) brands are using the internet to help them 

capture and connect with their target market because it is more accessible. Not only in the 

Philippines but as well in other countries that they see the relationship of social media and 

brand equity. According to Katai (2018) the European companies who are just starting up 

their businesses are using social media to launch their products or services because this is the 

easiest way to reach their target markets and it assists the companies to increase the 

awareness of a new brand in the market. Nowadays, the spread of social media in ASEAN 

countries is rampantly increasing and it would be certain that Western companies because 

those that would depend on social media marketing would have seen this trend (Khidir, 

2018). Social media has become an important tool for marketing and creating brand 

awareness (McGrath, 2018). Some of the major aspects of social media from branding and 

marketing perspective wherein the users have authority on the information that they see, 

share, make or comment with and marketing efforts are cheap, and attainable than traditional 

marketing (Jokinen, 2016). In the development of social media, users can share video and 

commentary effortlessly, and some marketers see it as to be somewhat as sharp as to how 

associations play the game (De Bois, 2017). Social media is expanding as a major principle 

as it allows brand association through both direct and indirect exposure according to Bendon 

(2016). Nowadays, a brand should include a more direct method with its users and customers. 

The interactions give more insights and it can aid to multiply sales and leads (Gilbert, 2018).  

2.  Objectives 

  The study aims to answer the following questions: How may the social media 

marketing efforts of DOT-accredited hotels be described in terms of: social media 

advertising, social media promotions, social media interactive marketing and social media 

word-of-mouth? How may the brand equity of DOT-accredited hotels be described in terms 

of: brand awareness and brand association? And is there a significant relationship between 

social media marketing and brand equity? 

 A modest model that supports the framework of the study is the hierarchy of effects 

(HOE) models of Lavidge and Steiner (1961). The model includes customer perceptions, 

process, and utilization of promotion and other marketing efforts for engagement between 

customers and a specific brand. It is initiated from gaining awareness and information about a 

product or a service, followed by the emergence of positive or negative feelings towards a 

product (Kotler & Bliemel, 2001). Figure 1 shows the conceptual framework of the study 

which presents the different dimensions of social media marketing and its relationship to the 

dimensions of brand awareness, represented by the arrows, formulating H1 to H8. 

 

 
Figure 1: Conceptual Framework 

 

 Findings of the study is useful for marketers in setting their marketing objectives. 

Considering the costs and budgetary requirements of marketing, it is essential that marketers 

utilize it effectively and efficiently. In addition, the study also adds to the body of knowledge, 
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specifically in the field of social media marketing and hospitality, which at present has 

limited literature. 

 The study was limited to the guests of DOT-accredited hotels in Clark Pampanga, it 

does not cover other hotels beyond the mentioned geographic area, and those which are not 

accredited. In addition, the measurement of social media marketing was limited to the four 

variables identified by the researcher, in the same way that the measurement of brand equity 

is also limited to the two variables identified by the researcher, as a result of the literature 

review.  

 

3.  Materials and methods 

The study is descriptive and correlational. The study was considered descriptive since 

the goal was to define characteristics of a population or phenomenon being considered and 

does not respond to questions on how and why the occurrences (Shields, 2013), particularly 

in answering problem statements one and two. It is also correlational since it was designed to 

analyze the relationship (Tankersley, 2015) between social media marketing and brand 

equity. 

The goal of the study was to analyze the influence of the dimensions of social media 

marketing which are social media advertising, social media promotions, social media 

interactive marketing and social media word-of-mouth.  Particularly, the relationship of 

social media promotions, social media interactive marketing and social media word-of-mouth 

to brand awareness and brand associations.  

The participants of the study were the customers of Department of Tourism (DOT)-

accredited hotels in Clark, which were Midori Hotel, Widus Hotel, and Park Inn by Radisson 

Clark which during the distribution of the survey questionnaires these are the only rated 

hotels according to the Department of Tourism Region III. Since the total guests of all hotels 

was unknown, the most appropriate tool to approximate the sample size was the statistical 

tool g*power, which was utilized using 95% confidence level and 5% margin of error, the 

sample size is 201 with 0.95 actual power. 

The survey questionnaire for social media marketing was adapted from Raji, Rashid 

and Sobhi (2017) and brand equity from Schivinsky, and Dabrowski, (2014). The first part of 

the questionnaire was used to determine the demographics of the respondents. The second 

part was used to determine the importance of social media marketing in DOT accredited 

hotels in Clark by means of social media advertising, social media promotions, social media 

interactive marketing and social media word-of-mouth. The third part was used to determine 

the importance of brand equity in DOT accredited hotels in Clark in terms of brand 

awareness and brand associations. The last part determined the influence of social media 

marketing to brand equity. The survey questionnaire for social media marketing has 34 

questions and it has four parts namely, social media advertising, social media promotions, 

social media interactive marketing and social media word-of-mouth. The survey 

questionnaire for brand equity has 34 questions and has two parts namely demographics and 

brand equity. A Likert scale with seven points was used in the questionnaire with seven as 

strongly agree, six as agree, five as partially agree, four as neutral, three as partially disagree, 

two as disagree, and one as strongly disagree. 

The technique that was used was purposive sampling technique where customers 

belonging to the age bracket 18 to 60 years old, and are familiar with social media marketing 

efforts of online hotel booking sites. Purposive sampling was utilized since a vital 

characteristic of the respondents is desired. Specifically, they should be familiar of the social 

media marketing efforts of the hotel. The survey was done on-line, using the social media 

Facebook and google forms through the researcher’s own account. The researcher posted the 
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survey on social media and those who have enjoyed and tried the services of these hotels 

answered only. 

 

Table 1: Reliability Statistics of the Survey Question 

 

Variables
Chronbach's 

Alpha
Items

SMA 0.900 8

SMP 0.876 9

SMI 0.937 8

SMW 0.889 9

BAW 0.862 4

BAS 0.869 5

Social Media Marketing

Brand Equity

 
 

The questionnaire has 6 parts which has the Chronbach’s Alpha of 0.900, 0.876, 

0.937, 0.889, 0.862, and 0.869, which are more than the acceptable minimum standard of 

0.70 (Tavakol & Dennick, 2011).  

The statistical tools that were used are Mean, Standard Deviation, to process the 

demographics and descriptive statistics. While multiple linear regression was employed to 

test the relationship of the variables.  

 

Table 2: Descriptive Rating Scale 
Mean Rating Descriptive Rating

6.50 to 7.00 Strongly Agree

5.50 to 6.49 Agree

4.50 to 5.49 Partially Agree

3.50 to 4.49 Neutral

2.50 to 3.49 Partially Disagree

1.50 to 2.49 Disagree

1.00 to 1.49 Strongly Disagree  
  

The researcher sought the approval from the authors of the questionnaires through 

electronic mail. The survey questionnaire was a mixture of questions that would answer the 

statement of the problem which was adapted from the research of Raji, Rashid & Sobhi 

(2017) and Schivinsky, and Dabrowski (2014). The survey questionnaires were the primary 

instrument utilized in gathering of the data, and it was hand out through social media, 

particularly Facebook and Google Forms using the researcher’s personal account. The 

participation of the survey was voluntary and each can reject from answering the 

questionnaire. Submission of the completed questionnaire would mean that the respondents 

agreed to participate in this research. Submitted information was handled with confidentiality 

and solely for the purpose of this research.  

 

4.  Results and Discussion  
The demographic profiles of the respondents are shown on the following table which 

shows the respondents who belong to the age 18 to 23 years old with 37.30 percent. Most of 

the respondents according to sex are female with 59.20 percent. Most of the respondents 

according to educational attainment were college degree holders with 77.60 percent.  As for 

the employment status, mostly are employed with 50.20 percent. And, the hotel which got the 

highest percentage as the most visited was Widus Hotel with 63.20 percent.  

 

As shown in Table 3 the respondents have rated that advertisement on social media 

gives useful information which is the highest with a mean rating and standard deviation of 

5.866 and 0.915 respectively. This shows that social media advertisement should be creative, 

it should offer something new and it should have useful information.  
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Table 3: Mean Rating of Social Media Advertisement 
Mean 

Rating

Std. 

Dev.

Descriptive 

Rating

Social Media Advertisement

The advertisement on social media offers me 

something new
5.781 0.960 Agree

The advertisement on social media gives me useful 

information
5.866 0.915 Agree

The advertisement on social media gives me credible 

information
5.632 1.074 Agree

The advertisements on social media are creative 5.726 1.020 Agree

The advertisements on social media are original 5.468 1.025 Partially Agree

The advertisements on social media are different 

from that of competing brands
5.458 1.044 Partially Agree

The advertisements on social media helped me in 

forming an opinion
5.667 0.956 Agree

I am persuaded by advertising campaigns on social 

media  
5.622 0.978 Agree

Overall Mean Rating 5.653 Agree

Item

 
 

As shown in Table 4 it exhibits the mean rating of social media promotions. 

Respondents have rated that promotion information are announced on social media which has 

a mean rating and standard deviation of 5.701 and 0.889 respectively. This shows that most 

of the promotions are being done through social media. 

 

Table 4: Mean Rating of Social Media Promotions 
Mean 

Rating

Std. 

Dev.

Descriptive 

Rating

Social Media Promotions

Price deals are frequently made on social media 5.423 1.100 Partially Agree

Sales incentives are given on social media 5.279 1.123 Partially Agree

Product-trials are announced on social media 5.443 1.062 Partially Agree

Promotion information are announced on social media 5.701 0.889 Agree

Gifts are offered on social media 5.358 1.054 Partially Agree

Discounts are offered on social media 5.542 1.034 Agree

Coupons are offered on social media 5.502 1.091 Agree

Service deals are given on social media 5.428 1.047 Partially Agree

I don’t believe the sales deals offered on social media  4.796 1.332 Partially Agree

Overall Mean Rating 5.386 Partially Agree

Item

 
 

As shown in Table 5 it exhibits the mean rating of social media interactive marketing. 

Respondents have rated that they are a fan of the hotel on social media which has a mean 

rating and standard deviation of 5.905 and 0.887 which is the highest. This shows that social 

media interactive marketing can give awareness to different brands and it is a platform to 

showcase new brands that are in the market. 

 

Table 5: Social Media Interactive Marketing 
Mean 

Rating

Std. 

Dev.

Descriptive 

Rating

Social Media Interactive Marketing

Brand Fan pages on social media help brands to 

contact customers
5.572 0.941 Agree

Through social media, I have direct contact with 

brands
5.602 1.000 Agree

Social media is used to raise awareness 5.826 0.941 Agree

Social media is used to improve brand images 5.871 0.913 Agree

Social media is used to evoke sales of brands 5.692 0.891 Agree

Social media can be used to link the website of 

brands
5.836 0.859 Agree

I can exchange my opinion about brands with other 

customers on social media
5.821 0.926 Agree

Social media platforms can be used to share 

information about brands
5.905 0.887 Agree

Overall Mean Rating 5.766 Agree

Item

 
 

As shown in Table 6 it exhibits the mean rating of social media word-of-mouth. 

Respondents have rated that they often gather information from other consumers’ reviews on 
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social media which has a mean rating and standard deviation of 5.910 and 0.981 which is the 

highest. This shows that social media word-of-mouth is one the ways that customers use in 

order for them to gauge a brand that is in the market by reading review and blogs about 

services or products. 

 

Table 6: Social Media Word-of-Mouth 
Mean 

Rating

Std. 

Dev.

Descriptive 

Rating

Social Media WOM

I often read other consumers’ reviews on social 

media
5.881 1.093 Agree

I often consult other consumers’ reviews on social 

media
5.766 1.114 Agree

I often gather information from other consumers’ 

reviews on social media
5.910 0.981 Agree

Consumers’ reviews on social media help me make 

decisions
5.811 1.056 Agree

After consulting consumers’ reviews of brand X on 

social media, 
5.637 1.055 Agree

5.786 0.916 Agree

I am confident about the brand. 5.587 1.046 Agree

Both positive and negative comments are posted by 

consumers on social media
5.363 1.092 Partially Agree

I am encouraged to buy brand X by what social 

media friends are saying about it
5.318 1.131 Partially Agree

Overall Mean Rating 5.673 Agree

Item

 
 

As shown in Table 7 which are the results of the multiple linear regression analysis 

showed a model of significant overall fitness as the model R square which is equivalent to 

brand awareness which is 0.315 and brand association which is 0.316 in the influence of 

social media marketing on brand equity.  

Table 7: Multiple Linear Regression Model 
Model BAW

Model R Square SE Sig

1 (BAW) 0.315 0.662 0.000

2 (BAS) 0.316 0.671 0.000  
 

As shown in Table 8 which are the results of the multiple linear regression of brand 

awareness which revealed that only social media interactive marketing and social media 

word-of-mouth, which supports H5 and H7, which means that one-unit increase in social 

media interactive marketing the brand awareness increases by 0.359, same as for the social 

media word-of-mouth which increases by 0.328.  

 

 

Table 8: Multiple Linear Regression of Brand Awareness 
BAW

Independent variables β SE p Hypotheses Decision

SMA -0.073 0.105 0.491 H1 Rejected

SMP -0.017 0.097 0.863 H3 Rejected

SMI 0.359 0.091 0.000 H5 Accepted 

SMW 0.328 0.096 0.001 H7 Accepted  
 

As shown in Table 9 which are the results of the multiple linear regression of brand 

association which revealed that only social media word-of-mouth, which supports H8, which 

means that one-unit increase in social media word-of-mouth the brand association increases 

by 0.368.  

Table 9: Multiple Linear Regression of Brand Association 
BAS

Independent variables β SE p Hypotheses Decision

SMA 0.149 0.106 0.164 H2 Rejected

SMP -0.042 0.099 0.667 H4 Rejected

SMI 0.172 0.092 0.063 H6 Rejected

SMW 0.368 0.097 0.000 H8 Accepted  
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5.  Conclusions and Recommendations 

In conclusion to the study, based from the results on the hypotheses shows that there 

was a relationship between the variables. H1 which is social media advertising has a 

significant relationship with brand awareness. H2 which is social media advertising has a 

significant relationship with brand association. H3 which is social media promotions has a 

significant relationship with brand awareness. H4 which is social media promotions has a 

significant relationship with brand association. H5 which is social media interactive 

marketing has a significant relationship with brand awareness. H6 which is social media 

interactive marketing has a significant relationship with brand association. H7 which is social 

media WOM has a significant relationship with brand awareness. H8 which is social media 

WOM has a significant relationship with brand association.  

 The hotels can improve on the lowest ratings that respondents have rated by adding 

more to their social media advertisements and promotions as mentioned by Won and Park 

(2017) hotels guests these days search the internet for recommendations on which products or 

services to use.  Since the hotel had the lowest mean ratings on some areas, they should 

improve more on what they post on their social media accounts and not merely spend a cheap 

amount on their promotions because nowadays many consumers are more using the internet 

to check on their needs whether they have positive or negative comments about a particular 

brand as cited by Benncari (2012).  The hotels need to have an open venue for feedbacks may 

it be positive or negative and have a professional manner in dealing with their customers. 

Make the deals that they post on their social media accounts project what they are supposed 

to in reality. A fan page is not only enough, since social media marketing is one important 

marketing tool nowadays, they can put a 24-h hotline for all the future clients of their hotels 

so as to answer all the questions that concerns their consumers. Hotel establishments should 

orchestrate and give guidance to their employees regularly about the regulations on the 

proper utilization of social media and the different outcomes that may put the standing of the 

organizations in the market that can protect and secure its privacy as cited by Buted et al. 

(2014).  Hotels can develop interactive games on social media so as to make consumers 

patronize their brands more. It will greatly help the consumers to be familiar with their 

brands.  
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Abstract  

Human resources have been a vital factor of enterprises not just in achieving 

organizations’ objectives, but also in winning in the modern business competition. Given this, 

employees’ silent behavior and organizational commitment become a problem worth 

studying. Employee silence refers to employees withholding their opinions on the 

organization while organizational commitment reflects employees’ attitude and behavior 

towards the organization. This academic paper reviews definitions of employee silence and 

organizational commitment and previous empirical studies on both with a special focus on 

research studies conducted in China. On this basis, it will explore the relationship between 

employee silence and organizational commitment and provide a reference for employee 

behavior research and enterprises’ management. 

Keywords : Employee Silence, Organizational Commitment, China 

1. Introduction 

 

In both practice and literature of management, employee silence is correlated with the 

efficacy of corporate decision-making processes, creating a significant barrier to 

organizational change and growth (Morrison& Milliken, 2000). As a result, the organization 

does not have access to important decision-making information and cannot identify problems 

early (Morrison & Milliken, 2000; Morrison, 2014).   Not only does silence convey 

reluctance or disagreement, but it may also arise from the lack of understanding of 

individuals, or opportunities to express opinions. Meanwhile, for individuals, employee 

silence results in various behaviors of obedience and abandonment of employees (Zhang, 

2009). The detrimental influence of employee silence on the organization is clear. In the areas 

of psychology and management, employee silence has drawn much attention.  

Organizational commitment is another significant concept in relations among 

employees and organizations (Fard et al., 2015) and measured in various dimensions 

(Korkmaz, 2018). It usually relates to employees’ behaviors in an organization and results in 

positive effects for organizations’ operation such as enhancing the quality and sustainability 

of work (Kaneshiro, 2008). As organizations face increasingly fierce competitive 

circumstances, developing organizational commitment and loyalty is a prerequisite for 

maintaining competitive advantage. Employees stay with an organization with certain needs, 

skills, and expectations. The organizational commitment will increase when these necessities 

are satisfied. Therefore, managers are pursuing effective management to enhance 

organizational commitment. For the employees, becoming committed to the job and the 

organization enhances their self-worth awareness of the employees. 

Recent years have witnessed a growing number of research studies in the field of 

employee silence as well as organizational commitment because they are vital for the 

development of modern organizations in the increasing competition. Previous research 

pointed out the relationship between employee silence and organizational commitment 

(Vakola & Bouradas, 2005). On this basis, this academic paper will further explore how the 
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dimensions of employee silence influence organizational commitment specifically in China. 

The country’s distinct culture prompted this review with the end goal of identifying research 

gaps to pursue future studies that would allow for a better understanding of the interplay of 

these concepts. This, in turn, may increase loyalty and commitment and lower the turnover of 

talented employees in this country. 

2. Organizational Commitment and Employee Silence in China 

 

Cultural factor is one of the antecedents affecting employee silence and organizational 

commitment. Huang et al. (2003) suggested that in cultures with a higher power distance, 

employees tend to accept authority from their supervisor and be unwilling to express opinions 

even with the encouragement of management. In these countries hierarchy and a gap exist 

between the employees and management (Hofstede et al, 2005). In China, more researchers 

are choosing employee silence and organizational commitment as their research topic, which 

is reflected in the ever-expanding research results of their antecedents and implications.  

Zheng et al. (2008) surveyed in China to compile the employee silence scale and 

classify employee silence into three dimensions: acquiescent silence, disregardful silence, and 

defensive silence. Acquiescence silence refers to employees who have already accepted the 

existing circumstance and felt unable to make a difference. Disregardful silence emerges 

when an employee has low organizational involvement in their current position and focuses 

on individual benefit rather than the organization’s benefit. Defensive silence regards silence 

behavior as an active and conscious behavior to protect oneself from outside threatening.  

In 2000, Ling et al. proposed a model consisting of five dimensions of organizational 

commitment in China. Due to the diversity of antecedents, organizational commitment should 

be multidimensional. Ling et al. also designed a 25-item Likert scale based on their five-

dimension model of organizational commitment. Among them, affective commitment is the 

affective attachment to the organization while normative commitment refers to the social 

norm and professional ethic that continues the employment. Ideal commitment determines 

employees who expect the promotion or high job satisfaction. Economic commitment 

signified employees who have few passions for the job and only focus on economic incomes. 

Chance commitment refers to those who have a high intention to turn over but no chance to 

relocate.  

The items in Zheng et al. and Ling et al. are the most frequent responses in their 

interviews from Chinese employees, which are more reflective of employee behaviors in 

Chinese background. The relationship between employee silence and organizational 

commitment has also been studied in China. He, Zhang, and Du (2011) and Fu (2015)  

studied the impact of employee silence on organizational commitment. Xia (2013), Chen 

(2013), and Zhang (2020) added a mediation variable in the research to study the effects of 

employee silence or organizational commitment on other employees’ behaviors. In most 

studies conducted in the companies from the same industry, the researchers hoped that 

sample size can be increased to improve the applicability of research. Because of the 

sensitivity of the questions on the scale (Chen, 2013; Zhang, 2020), respondents’ different 

attitudes to the scale have become a common problem, which may affect the reliability of the 

data.  

What’s more, the impact of cultural factors should be considered when conducting the 

localized empirical study. Due to the significant cultural differences between China and the 

other countries, the leadership and management styles of Chinese companies differ greatly 

from those of other organizations. Confucian culture influences the corporate culture in 
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China, employees tend to take the middle road and withhold opinions. Because of the high-

power distance and collectivism in Chinese culture, employees keep silent because they are 

worried about being isolated by other people in the organization if they express ideas. 

Therefore, employee silence will have different characteristics under the influence of cultures 

and it is important to conduct empirical research on employee silence behavior in a specific 

cultural background (Yang et al., 2018).  

The study of employee silence and organizational commitment will provide 

researchers a good understanding of the relationship between them. Employees tend to 

withhold their opinions for various reasons and considerations. The long-term employee 

silence will destroy the smooth information feedback. Once employee silence becomes a 

behavior pattern in the organization, employees will also feel depressed and not valued, 

which will cause dissatisfaction with the organization, and even choose to leave. Meanwhile, 

studying the influence of employee silence on organizational commitments will be more 

conducive to exerting the value of employees to the organization, increasing their 

organizational commitment, and reducing their turnover rate. 

Employee silence has a certain effect not only on employees’ organizational 

commitment but also on job satisfaction but employee turnover, loyalty, etc, which have a 

certain impact on the development of the entire enterprise. Nowadays, the research on this 

proposition also has great practical significance: on the one hand, it can assist managers in 

better understanding employee silence and organizational commitment, and provide a guide 

for improving the enthusiasm of employees; on the other hand, based on the related research, 

managers can adopt well-directed management measures to decrease turnover and create a 

better working circumstance.  

3. Conclusion 

 

The authors reviewed some of the studies of employee silence and organizational 

commitment, especially in Chinese cultural backgrounds. The research on employee silence 

behavior and organizational commitment are critical in the development and success of 

organizations: (1) From the perspective of managers, it changes their individual cognitive 

biases and clarifies the internal mechanism of employees’ behavior; (2) From the perspective 

of organizational decision-making efficiency, reasonable implementation of strategies 

controls the collective silence phenomenon and increases the efficiency and pace of 

organizational decision-making; (3) From the perspective of employees, it will eliminate the 

negative effects on the employees.  

It can also be found that the influence of employee silence on organizational 

commitment has become a consensus among previous studies, but empirical research and the 

impact mechanism of different dimensions of employee silence on organizational 

commitment are still lacking and needs further exploration. 

3. Future Research Perspectives  

 

Due to the sensitivity of the research topic, the respondents inevitably have a 

defensive reaction and intentionally or unintentionally withholding their true opinions. Since 

employee silence is an implicit behavior (Morrison & Milliken, 2000), it is difficult to 

discover the reason through simple questionnaires and observation. The researchers should 

have more efforts during the research design to minimize respondents´ psychological distress 

and risk in their work-life and increase the reliability of their answers.  



217 

 

 

The empirical research of employee silence and organizational commitment in China 

is not enough to generate a validity criterion. Therefore, it is necessary to further improve the 

research methods and construct an independent validity criterion, to increase the stability and 

credibility of the scale and be able to accurately find the internal reasons for employees’ 

behavior. 

In an organization, employees from different levels may have silent behaviors. Middle 

managers may remain silent during decision-making and what they considered different from 

those of rank and file employees. Top managers may likewise withhold information also for 

different reasons, which need to be further explored in the study. Also, in the research of 

breaking silence, employee’s behavior and coping strategies are worth studying. 
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Abstract 

 The decline of global coal prices resulted in losses in the coal mining sub-sector in 

Indonesia, caused an increase in total liabilities, decreased dividends, and reduced the level of 

investor confidence in the capital market. Therefore, this study aimed to determine how the 

leverage effect dividend policy on the coal mining sub-sector in Indonesia. Using a survey 

method and quantitative approach, also purposive sampling, this study examines all 

companies listed on the Indonesia Stock Exchange. Based on our simple regression analysis, 

this study found, leverage has a significant negative effect on dividend policy (58%) in the 

coal mining sub-sector in Indonesia for 2010-2019, while other factors influence 48%. Thus, 

companies must control their leverage to make a dividend policy in the suitable composition, 

such as the company’s growth opportunities, company size, and cost-efficiency.  

Keywords : Dividend,  Leverage,  Coal Mining,  Liabilities,  policy 

1. Introduction 

The world economic growth is currently very fast, influenced by the capital and 

financial markets (Yusuf et al., 2021).  The capital market has a role in strengthening 

countries' economic growth. Countries with a grown capital market are more likely to have 

better financial intermediation. 

 Economic growth in Indonesia has increased year by year. BPS (2020) stated that 

economic growth increased by 5,05%. Supported by an increase in the number of investors in 

the capital market by 42%, it means that the public's trust in the capital market in Indonesia 

continues to increase. Unfortunately, Otoritas Jasa Keuangan (2019) noted that several 

sectors experienced a decline in the sectoral index, one of which was the mining sector by 

12.30%. The mining sector has a significant role in supporting national development and 

contributing to the acceleration of the state since the mining sector contributes as the third-

largest contributor for Indonesia. Therefore the government is concerned about that 

phenomenon.  

 The coal sub-sector is the backbone of mining and economic growth in Indonesia. Apart 

from contributing to the highest division, this sub-sector also supports national electricity and 

energy security. However, coal prices in 2013 experienced a decline, as did demand. As a 

result, in 2019, the company's performance decreased, impacting its profits and the 

difficulties in maintaining its business. Furthermore, systemic economic growth at the micro 

and macro levels will be disrupted. 

 Based on the above phenomena, coal companies must strive to improve their 

performance in order to survive the crisis. As a result, they can control human resources to be 

more effective and efficient, as well as increase market value (Wu et al., 2020). To increase 

market value, dividend policy as a parameter needs to be analyzed since it has an enormous 

influence on investors and companies (M. R. Sari et al., 2016). Generally, investors want a 

large and stable dividend that is viewed based on a dividend payout ratio, a presentation of 

the profits distributed in the form of a cash dividend (Pratiwi & Mertha, 2017). Therefore, the 

amount of dividend payout ratio will influence shareholders' investment decisions, and other 
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parties can affect the company's financial condition (Dewi & Sedana, 2018; Driver et al., 

2020).  Based on Chan & Lin (2017), the higher the dividend payout ratio, the higher the 

investor's confidence that the stock value will increase. 

 Several factors can affect the dividend payout ratio, one of which is leverage (Murni et 

al., 2015). Leverage refers to a company's ability to utilize debt capital in its investment 

activities to improve assets and increase revenue (Riyanto, 2018). In addition, leverage 

indicates the proportion of the use of debt to finance the company’s investment (Sartono, 

2010; Sari & Sudjarni, 2015). However, leverage has a negative effect on dividend policy. 

High levels of debt will lead to a decrease in dividend payments, where most of the profits 

will be reserved for the payment of a debt, but at a low level of debt, the company will 

distribute most of the profits to be dividends (Murni et al., 2015; Nasution & Ramadhan, 

2020; Sejati et al., 2020). Furthermore, companies with high debt levels will try to minimize 

agency cost of debt by reducing debt through financing investment from internal funds, 

which will automatically affect the amount of dividend paid to finance debt (Puteri et al., 

2012; Pratiwi & Mertha, 2017).  

 There are three coal mining subsectors indexed by the LQ 45 Indonesia Stock 

Exchange, namely PT Indika Energy Tbk, PT Indo Tembagaraya Megah Tbk, and PT Bukit 

Asam Tbk. The three strive to continually improve company performance and maintain 

investor loyalty by distributing cash dividends every year. The average dividend payment in 

the coal mining sub-sector tends to decline every year. Based on Figure 1, a significant 

decline occurred from 2013 to 2016. 

 

Figure 1. Dividend Cash Mining Coal Sub Sektor Period  2010 – 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Resource : Annual report coal mining sub sector 

 The decline in dividend payments on the coal mining sub-sector is due to the prolonged 

crisis decline in global coal prices, which led to a decrease in net income and even had to get 

damages. Furthermore, since investors often expect a high rate of return on investment, the 

decrease in dividend payments would affect investor trust. Therefore, the company should be 

able to control its dividend policy by paying attention to the factors that cause a decline in the 

cash dividend, one of which is the total liability (Seputro et al., 2020). In the coal mining sub-

sector, the company's total liability from 2010 – 2019 tends to increase. This is because they 

cover the company's losses to finance operating expenses and its development using funds 

from external parties. 



221 

 

 Previous studies stated that leverage and DER have a significant negative effect on 

dividend policy (Sari & Sudjarni, 2015; M. R. Sari et al., 2016). Furthermore, dividend policy 

strengthens the positive effect of debt policy on firm value (Nurhayati, 2013). In contrast with 

the above findings, Setiawati & Yesisca (2016) found that debt policy does not affect 

dividend policy, especially for companies concerned about the sustainability of their 

activities. Dividend becomes their prediction about the future of the company. Therefore, 

they will continue to distribute a dividend, although DER is high. Also, the level of leverage 

does not have a significant effect on dividend policy (Meirizqi et al., 2014). The difference in 

results regarding the leverage effect on dividend policy in various studies then becomes the 

gap of this study.  

2. Objectives 

 The purpose of this study is to determine how the effect of leverage on dividend policy 

in the coal mining sub-sector index LQ 45 Indonesia Stock Exchange Period 2010 – 2019 

3. Method 

 We used a survey method with a quantitative approach in this study. The data collected 

is secondary data, which is financial statements, derived from the annual report of the coal 

mining sub-sector in Indonesia Stock Exchange for ten years from 2010 -2019, a total of 634 

companies are listed until 2019. To select the subject, we used purposive sampling with the 

following criteria:  

1. The company is listed on the Indonesia stock exchange 

2. The company is indexed in the LQ 45 period January 2020 

3. The company is in the mining sector  

4. With coal as the sub-sector 

 Therefore, the subjects in this study are PT Indika Energy Tbk, PT Indo Tembagaraya 

Megah Tbk, and PT Bukit Asam Tbk. There are two variables in this study, dependent and 

independent. The dependent variable is dividend policy, while the independent variable is 

leverage. We proposed the hypothesis from the literature and research gaps: leverage has a 

significant effect on dividend policy (presented in Figure 2.). To analyze data, we used 

simple linear regression as a technique. 

Figure 2. Proposed Framework 

 

  

4.  Results And Discussion 

 Based on the results of simple regression analysis, the regression equation Y = 0.871 - 

0.466X is obtained. All the results are presented in Figure 3. 
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Figure 3. Data output 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Based on the data output, it is known that the correlation between leverage and dividend 

policy is 76%. The effect of leverage on dividend policy is 58%, while other factors influence 

42%. To test the hypothesis, a significance level of 5% is used. We found a p-value is 0.009, 

close to 0, so the hypothesis is accepted. Thus, leverage has a significant negative effect on 

dividend policy in the coal mining sub-sector 2010-2019. If leverage increases, it will reduce 

dividend policy, and vice versa. This research is in line with Sari & Sudjarni (2015) and Dewi 

& Sedana (2018), which have the same results. 

 Leverage is related to loan funds to finance company investments (Acosta-Smith et al., 

2020). This is in line with the research results that when the coal-mining sub-sector 

experienced a prolonged crisis in 2013, the company relied on external parties to maintain 

business continuity, so the total liabilities increased. This causes the debt to equity ratio 

(DER) to increase, presented in Table 1. 

 Debt to equity ratio is a ratio of total liabilities to total equity. If the debt to equity ratio 

is high, the company has a high level of liabilities (Anuar & Chin, 2016). In the coal mining 

sub-sector, leverage tends to increase every year, and the most significant is in 2017. At that 

time, the increased long-term liabilities are used for operational needs such as paying tax 

debt, bond debt, and company development. If leverage increases, the company has the risk 

of paying a debt to external parties from the profits earned. This will have an impact on 

company policy, one of which is the dividend policy. If the company has the policy to pay a 

debt from internal funds, it will certainly reduce a cash dividend to shareholders (Choi et al., 

2020). 
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Table 1. Debt To Equity Ratio Coal Mining Sub Sector Period 2010-2019 

Year 
Company Code 

Average % 
PTBA INDY ITMG 

2010 0,519 1,1 0,511 0,71 71% 

2011 0,41 1,357 0,46 0,742 74% 

2012 0,496 1,304 0,487 0,763 76% 

2013 0,545 1,438 0,476 0,82 82% 

2014 0,72 1,508 0,454 0,894 89% 

2015 0,819 1,586 0,411 0,939 93% 

2016 0,76 1,458 0,333 0,85 85% 

2017 0,601 2,26 0,411 1,091 109% 

2018 0,485 0,255 0,493 1,078 107% 

2019 0,416 0,457 0,366 1,08 108% 

                             Resource : Indonesia Stock Exchange 

 Dividend policy is a decision on whether the profits earned by the company will be 

distributed as dividends or in the form of retained earnings for future investment financing 

(Sartono, 2010; Yan & Zhu, 2020). Dividend policy in the coal mining sub-sector uses a 

flexible dividend policy where the cash dividend is adjusted to company conditions (Barros et 

al., 2020). This policy can be seen from the fluctuating dividend cash data of the coal mining 

sub-sector from 2010 – 2019 (Table 2). This indicates that the distribution of dividends each 

year is not always the same, depending on the company's condition. For example, when the 

company had losses like experienced by PT Indika Energy Tbk from 2014 to 2017, dividends 

were not distributed. Dividend policy can be seen from the dividend payout ratio, which is 

the ratio of total cash dividend to net income. Dividend policy became one of the investors' 

focuses because investors tend to invest in companies that provide high returns (Driver et al., 

2020). As a result, the average dividend payout ratio from 2010 to 2019 has fluctuated in the 

coal mining sub-sector, which tends to decline, as presented in table 2. 

Many factors affect the dividend payout ratio in the coal mining subsectors, one of 

which is when the company is in an unstable condition. The net profit will be reserved for 

retained earnings to pay a debt to external parties and the company's development, rather than 

for dividend payments. So, when leverage increases, the dividend payout ratio is likely to 

decrease. Then the company must control the level of leverage so that the dividend payout 

ratio can be increased. When the dividend payout ratio is high, this will add value to the 

company in increasing investor confidence in the company, increasing market value. 
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Table 2. Dividend Payout Ratio Coal Mining Sub Sector Period 2010 – 2019 

Year 

 

Company Code Average % 

PTBA INDY ITMG 

2010 0,646 0,787 0,657 0,697 70% 

2011 0,415 0,115 0,374 0,301 30% 

2012 0,554 0,496 0,798 0,616 61% 

2013 0,86 0 0,882 0,58 58% 

2014 0,538 0 0,666 0,401 40% 

2015 0,346 0 0,181 0,175 17% 

2016 0,301 0 0,318 0,206 20% 

2017 0,132 0 0,787 0,306 30% 

2018 0,655 0,606 0,963 0,741 74% 

2019 0,932 0,783 0,655 0,79 79% 

                         Resource: Indonesia Stock Exchange 

  

5.  Conclusion 

 Leverage has a significant negative effect on dividend policy in the coal mining sub-

sector in Indonesia, which the LQ 45 Indonesia Stock Exchange indexes. In this case, when 

the company has a high level of liabilities, the retained earnings reserves to pay debt will be 

higher than the dividend payments to shareholders. So the company must be able to control 

the leverage to make a dividend policy with the right composition for the interests of 

investors and the company by controlling the company’s growth opportunities, company size 

and cost efficiency. Therefore, it can be studied for further research on the coal mining sub-

sector in Indonesia. 
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Abstract 

The fast-changing platform of social media highly affects consumer purchasing behavior 

because different generations process product information in different ways to satisfy their unique 

needs and wants. This paper will delve into the influence of social media on purchasing intention of a 

specific generation – Gen Z by reviewing previous literature. Firstly, different definitions and 

influences of social media were discussed. They are vital in formulating the experience of consumer 

purchasing intention in the current marketing environment using this medium. Next, the influence of 

social media on purchasing intention was further assessed. Focusing on Gen Z, which is the 

generation that is more familiar with the new social media as well as the key buying power, this 

review provided a better understanding of who these consumers are as a generation. Some existing 

literature shows social media’s increasing influence on Generation Z, while other previous research 

studies were more focused on Generation X or Y, therefore, it is a topic worth delving in to find out 

how social media works on generation Z’s purchasing intention for the next years. 

Keywords : Social media, Purchase intention, Gen Z 

1. Introduction 

As a new communication tool, social media is widely used all over the world. It was a platform 

of communication utilized by consumers to enhance their social activities.  In the field of marketing, 

the strong and rapid development of social media has changed the traditional mode of consumption 

decision-making (Zebra IQ, 2019). Brand information of products is released and disseminated 

through consumption experience and social media. It accelerates the popularization of brand concepts 

and influences and promotes consumers’ consumption decisions. 

 

Through product placement, activity marketing, experiential marketing, and other ways, social 

media can edit and deliver relevant information about specific products, thus raising consumers’ 

purchase intention and influencing consumers’ internal perception (Xu, H., 2020). The characteristics 

of social media, which are participatory, interactive, entertaining, and personalized, have a positive 

impact on consumers’ social experience and immersive experience (Qian, L., Zhai, Y, 2019). 

Consumers participate in discussions and share knowledge, and other activities actively contribute to 

the generation of marketing content. User-generated information can stimulate and influence 

consumers’ purchasing behavior. 

 

Currently, Generation Z (Gen Z) is the main group of users of social media. Social media has 

become an indispensable part of modern-day life, especially among young consumers known as 

Generation Z who have enthusiastically adopted this new online ICT platform (McCrindle and 

Wolfinger, 2009; James and Levin, 2015). Kim (2019) found out that Gen Z cannot live without 

social media. The need to be involved and informed to/with other people is the main rationale behind 

the use of online socializing by Gen Z (Yadav, G. and Rai, J, 2017). As Manish Dudharejia (2020) 

puts it, “one of the most unique things about Generation Z is the fact that they have grown up in a 

world where social media has always existed. They were not alive in the time when getting in contact 

with long-distance friends involved an expensive landline phone call, sending letters, or booting up 

AIM.”   In the Asia-Pacific region, nearly a third of Gen Z spend six hours or more a day on their 

phones, far more than millennials (22%) or Gen X (10%) (Kim, 2019). As Gen Z enters college or the 

workforce, their spending power is on the rise. Social media has not only changed how people live but 

also promoted the business revolution and economic behaviors (Fu, 2020). Enterprises need accurate 

insight and elaborate countermeasures. This is the reason why it is worth studying the influence of 

social media on Gen Z’s purchasing intention.  

2. Social Media 
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The conceptual thinking of social media first emerged in the information science area. The 

researchers used this concept to collectively represent the new social networking information 

exchange space created by social networking services. Social media is defined as any electronic 

service through which Internet users be able to create and share a variety of content over the Internet. 

They include user-developed services like online journals, social networking websites, online game 

zones, audio-video sharing sites, online rating/ review forums, online groups, where users generate, 

design, bring out, or check over and verify the contents and information. (Yadav, G. and Jyotsna Rai, 

2017) Virtual communities like Facebook increasingly continue to have more users on the Internet 

(Rodney, 2017).  Users in such a self-space upload personal information, interests, and constantly 

update their status and information. At the same time, they connect agglomeration to one or more 

groups of trusted friends or colleagues, using social networks provides a variety of applications in rich 

space data information, and achieve the goal of improving relations within a population. (Lyons & 

Lavelle, 2017).  

 

Social media is not just utilized to establish social contacts online.  According to Trisha Baruah 

(2012), social networking sites are perceived to be a promising means of publicity, which every 

‘brand’ must embrace as it is used as a medium of promotion.  It has been further explained by 

Goshal, M. (2019) that the lives of people are becoming more and more dependent on technologies 

even for their basic communication, and because of this, social media marketers have understood this 

fact and are focusing on this business strategy to reap profit by exploiting this platform.  These 

accounts are verified by Bashar, A., Ahmad, I., and Wasiq, M. (2021) who identified that every 

business owner wants to know how social media can generate value for their business as it has 

become an important gradient in today’s marketing mix in general and in promotion mix in particular. 

In addition, brands use social media to initiate and participate in dialogues with consumers, foster 

relationships, deliver customer support, create brand communities, and connect with consumers by 

using interactive applications (apps) such as posting videos and photos, responding to comments, and 

marketing communications (Lipsman et al., 2012; Park et al., 2011). 

 

From these studies, it can be gleaned that social media started as a communication platform 

allowing for people to have easier access to each other through technology.  People as social beings 

seek better ways to access their social contacts by sharing personal information via social media.  

Since this is true to a large extent, businesses began viewing social media as a promotional platform 

extended to their target customers.  This provides a glimpse of how social media has transcended from 

being a mere communication tool for social access to a promotional tool for business success. 

3. Social Media Influence on Gen Z’s Purchasing Intention  

Murphy (2014) makes a summary of behavioral intention, that is, the intensity of the spontaneous 

plan to engage in a particular behavior. Sago (2013) believed that purchasing intention stands for the 

subjective probability or possibility that consumers’ potential to buy a product. Purchase intention is a 

kind of decision-making that studies the reason to buy a particular brand by a consumer (Shah et al., 

2012). It is a situation where consumer tends to buy a certain product in certain condition (Morinez et 

al., 2007). Lin (2018) proves that the purchase intention of customers will be improved by social 

media through brand community and persuasive content. The customer attitude is positive correlated 

with the level of engagement when they use social media. Moreover, it expands the scope for 

marketers to use social media in marketing. With the advancement of social media, users nowadays 

choose products from the information they have derived from it. Parsons (2018) stated that managers 

should maintain the organization’s online image and cannot separate it from the firm’s goals and 

culture. Fietkiewicz (2016) said that users can provide a long-term business relationship improvement 

with the customers by understanding social media. Thus, the brand commitment and decision-making 

process of the customers can be influenced by it.   

  

Duffett (2017) stated that social media information exchange and marketing communication 

channels will positively influence the purchasing attitude of adults, but on a declining scale, which is 

correlated to the buying intention. As the back wave of the new generation, the consumption habits 

and propositions of Gen Z in the Asia-Pacific region all show their uniqueness (Hayllar. W., Xu, J., 

2020). Being creative on social media apps can help marketing intermediaries to enhance the 
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awareness of their brands. It also spreads positive word of mouth to the purchases among Gen Z 

(Narya, 2020). Dudharejia, M (2020) identified that Gen Z uses social media to gauge what types of 

products they want basing them on other people’s experiences. She further posited that social proof is 

an extremely important aspect that influence’s this generation’s purchasing decisions. Gen Z uses 

social media to gauge what types of products they want basing off of other people’s experiences.  In 

an article by Perspectives (2019), it was identified that members of Gen Z want to feel like brands 

understand them, and they expect personalized and relevant advertising based on their interests. 

 

Gen Z pays significant attention to social media and is willing to pay for their interests, but only 

if the work is recognized by them (Fu, 2020). They learn, shop, and entertain themselves in a digital 

environment. They like to research products before shopping and are especially happy to compare 

prices. They are always looking for a lower discount. Gen Z watches significantly more video content 

than other generations, and this affects the way they choose brands and products. Video influences 

Gen Z not only in terms of brand awareness but also in terms of purchasing decisions. 

 

3. Conclusions 

 

Generation Z is in the golden age of life and is about to usher in a career start and rapid rise 

period. The culture and values they advocate are becoming more and more accepted by the public, and 

their influence is growing. While Gen Z loves to have fun, but they are not an ‘entertainment first’ 

generation. They are preferring thoughtful, quality content on social media. Lin (2018) found that Gen 

Z relies on the public space provided by the Internet to create. Social media has become an important 

way for them to realize their self-value and expand their social circle. This is why platforms supported 

by user-generated content, such as Facebook and Instagram, have been able to quickly occupy the 

market and drive related consumption. Gen Z especially likes to follow in the footsteps of its idols. It 

does not simply refer to a physical individual, as long as they have a good vision and ‘personality, 

even a virtual image on social media does not matter (Hayllar, 2020). Gen Z is also keen to pursue the 

‘at house culture’, that is, they are happy to stay at home to play mobile games, watch anime, go to 

video websites, watch bullet screens, and so on.  

 

Generation Z values experience over ownership. Social media provides a platform for them to 

interact with brands on their terms. Strategies that work for other groups no longer work for Gen Z, 

who quickly develop their media habits at an early age. It is clear that Gen Z pursues the idea that 

‘everyone is unique but should be accepted’. Reflecting this in the consumer market   that is, Gen Z 

has a very strong demand for diversity, personalized, unique, cool, and relatively rare products and 

brands are more likely to be sought after by them. Social media has become the link bridge, which has 

a great impact on the consumption of Generation Z. Therefore, to attract Gen Z, companies need to 

meet their needs in a more diversified and personalized way through new social media. Through 

social media marketing and big data techniques, their interest points will be defined more accurately 

so that companies can provide different goods and services to them, and they can ‘choose my love’ as 

much as possible finally. 

 

4.  Future Research Perspectives 

 

Numerous research studies related to social media and Gen Z’s purchase intention were 

reviewed. Social media was identified not just as a social communication tool but as a promotional 

tool as well.  In terms of marketing, it is a media system that integrates producers, sellers, and 

consumers based on various digital technologies and dissolves traditional information intermediaries. 

Having been identified as the most technologically savvy among generations, Gen Z manifests a 

strong dependence on social media in terms of their purchases.  In terms of research focus, most 

existing literature mainly focused on Gen X and Y and few studies on Gen Z especially concerning 

social media. There were more reports in industry or research agencies to study Gen Z, but few in the 

academic area. Further studies on the influence of social media on their purchasing intention should 

be pursued.  It should be distinguished with different concepts because it is changing quickly under 
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the technology context. To find the most related variables of social media for Gen Z which is the 

research object is a primary consideration.  
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Abstract 

This descriptive-correlational study was conducted to determine whether significant 

relationship exists between academic and on-the-job training (OJT) performances of seventy-

five business administration marketing management major students of STI West Negros 

University for School Year 2018-2019. The academic performance was measured through the 

general weighted average (GWA) of students for all their subjects since their first year until 

the third year in the program.  The OJT performance, on the other hand, was sourced out 

from the appraisal made by the host- company supervisors in the aspects of technical 

competence, attitude, quality of work, quantity of work, inter-personal relationship, and 

punctuality and attendance during the first semester of their last year in the program. The 

study revealed a humble rating of satisfactory in the academic of performance (GWA= 85.36, 

SD= 2.944) of the students but a very good rating in OJT (M=94.467, SD=4.5182).  

Subsequent results indicated that students performed very well during their OJT training, 

surpassing their own performance in school, and suggesting that the curriculum have 

prepared the students in terms of knowledge, skills and attitude for their meaningful 

immersion in the industry. The study also revealed no significant relationship between GWA 

in one hand and technical competence, quality of work and quantity of work on the other 

hand.  As a final point, significant relationship was found in the areas of attitude (p=.012), 

inter-personal relationship (p=.029), and punctuality and attendance (p=.034).   

Keywords :  Academic performance, general weighted average, OJT performance, 

descriptive-correlational 

1. Introduction 

 Preparing graduates for the present and emerging demands and expectations of the 

industry is a huge challenge to curriculum developers. The higher educational institutions are 

tasked with the humongous responsibility of producing graduates that the industry needs. 

With this, tertiary schools embarked on concerted efforts in formulating and implementing 

academic programs, plans and activities to ensure that graduates will have the knowledge, 

skills, and attitudes that are needed by the community and industry.  

 Serrano, et al. (2017) also emphasized that higher educational institutions are facing 

tremendous challenges today more than ever. As the environmental landscape changes so 

often, universities and colleges grapple for solutions to adapt and yet, create a niche to make 

its existence relevant to society's needs. Furthermore, among the ideals of a university is one 

that is able to produce graduates who have exemplary board performance and who have the 

skills needed by industry. Hence to attain this, the provision of quality education, which is a 

precursor of students' success that can be measured by outstanding academic performance 

and on-the-job (OJT) training performance of students, remains a critical challenge among 

universities. 

mailto:mima.villanueva@wnu.sti.edu
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 Allowing the graduating students to apply what they have learned from books in a 

work environment, as pointed out by Laguador (2013, p. 301), would develop their work 

values and attitude necessary to achieve the ultimate goal of education to produce efficient 

and effective leaders and professionals in cross-cultural and multi-disciplinary undertakings.  

The implementation of the On-the-Job- Training (OJT) is embodied in CHED Memorandum 

Order (CMO) No. 104, Series of 2017, which provides for the revised guidelines for Student 

Internship Program in the Philippines. The said policy states that internship program is meant 

to provide students with an opportunity to complement their formal learning with practical 

knowledge, skills and desirable attitudes and to gain hands on experience in recognized Host 

Training Establishment (HTE). 

 OJT course at STI WNU, as stipulated in STI Course Policy 2012 Edition, is designed 

to provide an opportunity for students to learn through experience by exposing them to an 

actual working environment in their chosen career field as part of their academic requirement. 

Exposure to the working environment while still part of the academe provides students with 

opportunities to enhance their knowledge and skills as they interact with others, adapt and 

practice the theories that they have learned in school, and appreciate work ethics.  

CHED Memorandum Order (CMO) No. 39, Series of 2006 on the Policies, Standards, 

and Guidelines for Bachelor of Science in Business Administration (BSBA) mandated higher 

educational institutions the responsibility of providing quality education and producing 

skilled BSBA graduates (ched.gov.ph, 2006). What the graduates learned from school will, 

however, be revealed when they eventually join the industry workforce. To smoothly usher 

students to the realities of the work environments, they are required to undergo an internship 

to enable them to acquire practical knowledge, skills, and desirable attitudes and values in a 

supervised work environment. 

 STI West Negros University, a private educational institution that offers Bachelor of 

Science in Business Administration wishes to assess how well do academics and OJT prepare 

BSBA students Major in Marketing for professional work as business practitioners. This 

study also endeavors to determine if there is a correlation between these performances. 

Literature Review 

 The Commission on Higher Education (CHED) was established through Republic Act 

No. 7722, otherwise known as the Higher Education Act of 1994. It was signed into law by 

President Fidel V. Ramos on 18 May 1994. Pursuant to the Act, the Commission on Higher 

Education is mandated to promote quality education and ensure the advancement of learning 

and the education of high level of professionals, among others (CHED, 1994). 

 In 2006, the Commission issued CHED Memorandum Order (CMO) No. 39, Series of 

2006, also known as Policies, Standards, and Guidelines for Bachelor of Science in Business 

Administration (BSBA). The said CMO provides the program's objective, which is not 

simply to impart basic business knowledge but to instill and nurture important qualities and 

skills in the students that are essential for future business leadership and organizational 

success.  Norhidayah, et al. (2009, p. 82) had a parallel statement when they stated that 

students' performance or academic achievement plays an important role in producing the best 

quality graduates who will become great leaders and manpower for the country, thus 

responsible for the country's economic and social development.  The said CMO further 
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provided for Practicum/Work Integrated Learning equivalent to six units, which supports 

students embarking on their first practicum course in preparation for professional work as 

business practitioners.  

 To ensure that educational institutions promote the well-being of students undergoing 

practicum, another CHED Memorandum Order (CMO) no. 23, series of 2009 was issued. 

The said CMO provided for Guidelines for Student Internship Program in the Philippines 

(SIPP) for all programs with a Practicum subject. The guidelines require the establishment by 

HEIs of a string of academic linkages with business and industry to promote and provide 

students with competitive skills and employment attitudes (CHED, 2009). 

 Subsequently, CHED Memorandum Order No. 23, Series of 2009 was amended by 

CHED Memorandum Circular No. 104 Series of 2017, known as Revised Guidelines for 

Students Internship Program in the Philippines (SIPP) for all Programs, in 2017. The revised 

guidelines are issued in order to promote the well-being of higher education students, 

guarantee the quality of their learning and exposure, ensure their safety while undergoing 

internship, and considering the nature of the program. 

 The objectives of CHED CMO No. 104 includes strengthening the implementation of 

the local internship through a collaborative effort of the academe-industry linkage among the 

participating HEIs and partner institution/establishment; establishing the harmonious 

collaboration/linkages between higher education institutions (HEIs) and the Host Training 

Establishment for the effective implementation of the program to support the educational 

environment of the student interns; and training students under the actual work place 

conditions.  

 Meanwhile, as the STI OJT Training Course Policy, 2012 Edition was adopted in 

compliance with the requirement of the CHED CMO No. 23 for HEIs to formulate local 

school internship policies and guidelines on selection, placement, monitoring, and assessment 

of student interns, the STI On-the-Job (OJT) Training Course Policy was drafted and 

implemented.  The components to be used in assessing the performance of students in the 

internship are embodied on page 8 of the Performance Appraisal Form found in STI OJT 

Course Policy of 2012, as follows: Technical Competence (25%); Attitude (25%); Quality of 

Work (20%); Quantity of Finished Work (10%); Inter-Personal Relationships (10%); and 

Attendance and Punctuality (10%).  

 Bringing the students from the classrooms to the actual workplace is a pressing 

concern of higher educational institutions. Graduates are expected to have possessed the 

needed academic preparation, required skills, and appropriate attitude and values to get them 

through the intricacies and complexities of the real work environment, which the schools are 

expected to provide them. This is the reason why the academic performance of the BSBA 

students was measured. 

 Allen (2005, p. 220) stressed that the purpose of an academic report is to 

communicate the level of academic achievement that a student has developed over a course 

of study. Furthermore, Pesigan & Laguador (2013) stated that academic performance serves 

as a measure of students' ability to demonstrate knowledge, values, and skills.  

 OJT while students are still in school is an indispensable component in ensuring that 

students have the familiarity and experience of the real work processes and the dynamics of 
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human interactions. How the students perform in training is another concern for higher 

educational institutions. Before students are absorbed by the industry, they are required to 

undergo OJT, which provides them the opportunity to be exposed to and experience an actual 

working environment while they are still in schools. How much of what they learned in 

school will be utilized in their on-the-job training. 

Several studies were conducted to find out whether relationship between academics 

and on-the job training exist. Among them, is the study conducted by Serrano, et al (2017), a 

descriptive-correlational study aimed to determine the significant relationship between 

academic performance and on-the-job performance among forty-four business administration 

students of University of Perpetual Help System, Laguna, Philippines.  Overall, there is a 

significant relationship among respondents’ Academic performance in Business 

Management, Human Behavior in Organization, Human Resource Management and On-the-

Job Training performance. 

De Chavez, et al. (2016) studied the On-the-Job Training and Academic Performance 

of Mechanical Engineering Students in one Academic Institution in the Philippines. This 

study determined the level of student’s academic performance on general education and 

professional subjects to gauge their knowledge, understanding and performance during 

college days. The analysis between their academic performances and their OJT performances 

indicate how well and how valuable their knowledge, theories and skills taught, developed, 

and inculcated as these are applied in their actual working environment. 

The study entitled Engineering Students’ Academic and On-the-Job Training 

Performance Appraisal Analysis which was undertaken by Laguador (2013) determined the 

level of academic performance and OJT performance based on the assessment of immediate 

superiors of 223 engineering student-trainees from Lyceum of the Philippines University 

(LPU).  Findings denoted that mechanical students who performed well in their assigned task 

during their OJTs also obtained notable ratings in general and professional education courses.   

Theoretical Framework 

 This study is anchored in the Social Learning Theory of Bandura.  This theory 

suggests that observation and modeling play a primary role in the learning process. Bandura's 

theory also envelops psychological influences such as cognitive theories, which consider 

attention and memory, and behavioral theories, which support that all behaviors are learned 

through conditioning. 

Serrano, et al (2017) utilized the Social Learning Theory of Bandura in its study 

Academic and On-the-Job Training Performance among Business Administration Students 

AY 2015-2016.  An investigation of how students learn cognitively in the classroom, 

specifically for three major courses which are Business Management, Human Behavior in 

Organization, and Human Resource Management was made. The instruction that students 

received in the classroom and their exposure in the on-the-job training where they can further  

learn and display their learned skills in the industry,  the reciprocal interaction between the 

cognitive, behavioral, and environmental influences learning. 

 This theory is applicable in this study as it investigates how students learn cognitively 

in the classroom through their various courses from the first three years in college. What the 

students learned in school is supposed to have equipped them with all the knowledge, skills, 
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and attitudes that they need for training in recognized business establishments. On the other 

hand, OJT provides a venue for students to receive instructions and guidance through their 

assigned supervisors, who also serve as their mentors. The training allows the students to use 

their learnings in school to the needs of the business and industry such as the actual 

workplace conditions and business processes related to their specialization, thus allowing 

interaction between the cognitive and behavioral influences to facilitate learning with 

consideration to the environment. 

2. Objectives  

 This study assessed the academic and On-the-Job Training (OJT) performance of the 

Bachelor of Science in Business Administration (BSBA) major in marketing students of STI 

West Negros University (STI WNU) in School Year 2018-2019. Specifically, it aimed to 

provide answers to the following questions: (a) What is the overall academic performance of 

BSBA students? (b) What is the overall OJT performance of the BSBA students and their 

performance rating in the evaluation criteria of technical competence, attitude, quality of 

work, quantity of finished work, inter-personal relationship, and attendance and punctuality? 

(c) Is there a significant relationship between the overall academic performance and overall 

OJT performance of BSBA students? (d) Is there a significant relationship between the 

overall academic performance and OJT performance in the evaluation criteria of technical 

competence, attitude, quality of work, quantity of work, interpersonal relationship, and 

attendance and punctuality?  

3. Materials and Methods 

Research Design 

 This study utilized the descriptive-correlation research design, which is believed to be 

appropriate in measuring the academic and OJT performance and the relationship among the 

variables identified for investigation.  

Respondents  

 The respondents constitute the total population of seventy-five (75) BSBA major in 

Marketing Management students who are enrolled in the course Integrated Learning 

Experiences in the First Semester of School Year 2018-2019. The said course requires 

students to undergo an internship for 600 hours in business establishments. 

Instruments 

 This study utilized the Performance Appraisal Form prescribed in the OJT Course 

Policy, 2012 Edition Manual of STI-West Negros University in assessing the OJT 

performance of students. The performance appraisal is based on the following evaluation 

criteria: Technical competence, attitude, quality of work, quantity of finished work, inter-

personal relationships, and attendance and punctuality. 

Procedure 

 With permission from the Vice President for Academic Affairs, the GWA of the 

students, which is a weighted average of their grades from first to third-year levels, were 

generated from the School Automate, a system where all of the data of the students can be 

sourced out. 
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 The OJT performance, on the other hand, was taken from the performance appraisal 

accomplished by OJT Supervisors of the host companies for the internship program, which 

were provided by the Office of the Dean of the College of Business Management and 

Accountancy.  

Analysis 

 A descriptive-analytical scheme was used to determine the level of academic and OJP 

performances with mean as the tool, while a relational analytical scheme was used to test the 

significant relationship between GWA and the OJT performance criteria with Spearman rho 

as the tool. OJT performance was measured in the following evaluation criteria: Technical 

Competence, Attitude, Quality of Work, Quantity of Finished Work, Inter-Personal 

Relationship, and Attendance and Punctuality. For the Overall OJT performance, the 

following weights were assigned to the evaluation criteria: Technical Competence (25%); 

Attitude (25%); Quality of Work (20%); Quantity of Finished Work (10%); Inter-Personal 

Relationships (10%); and Attendance and Punctuality, (10%). Finally, the following rating 

scale and description will be utilized in interpreting the results: 98-100=Excellent; 89-

97=Very Good; 80-88=Satisfactory; 75-79=Fair; Below 75=Failed. 

Ethical Consideration 

 The study ensures that respondents have the free will to be involved in the study, their 

identity will not be disclosed, and confidentiality of the data gathered from them is assured. 

After completion, all data stored in electronic gadgets will be discarded in order to protect 

against unauthorized access or use of information. 

4. Results and Discussion 

 This section presents the results pertaining to the objectives of the study. 

Over-all Academic Performances of BSBA Students. Table 1 provides the overall academic 

performance of the BSBA students.  

Table 1. Overall Academic Performances of BSBA Students 

Item Mean Interpretation 

Academic Performance 85.36 Satisfactory 

 As presented in Table 1, the academic performance rating of business administration 

students through their overall GWA of 85.36, interpreted as Satisfactory.  

OJT Performance of BSBA Students. The overall OJT performance and the rating for each of 

the evaluation criteria are presented in this section. 
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Table 2. On-the-Job Training Performance in Each Evaluation Criteria  

Evaluation Criteria Weight Mean Interpretation 

Technical Competence 25% 94.467 Very Good 

Attitude 25% 94.707 Very Good 

Quality of Work 20% 94.453 Very Good 

Quantity of Finished Work 10% 94.053 Very Good 

Inter-Personal Relationship 10% 94.453 Very Good 

Attendance and Punctuality 10% 92.680 Very Good 

Overall 100% 94.302 Very Good 

 

 As shown in Table 2, the overall OJT performance rating is 94.302, interpreted as 

Very Good. The results revealed that the OJT performance with a mean of 94.302 is higher 

than the overall GWA mean of 85.36, as reflected in Table 1. The result indicated that the 

OJT accomplishment of the students had surpassed their own academic performance. This is 

an indication that the students have performed relatively well in their on-the-job training with 

the industry compared to their performance in school. The very good rating they received 

from their host establishments in the various evaluation criteria such as technical competence, 

attitude, quality of work, quantity of finished work, inter-personal relationship, and 

attendance and punctuality are reflective of the impression of the industry on the performance 

of the BSBA students in the course of their industry exposure.  

 In terms of OJT performance under each of the evaluation criteria, Table 2 reflected 

the following results: Technical Competence, 94.467 (Very Good); Attitude, 94.707(Very 

Good); Quality of Work, 94.453(Very Good); Quantity of Work (Very Good); Interpersonal 

Relationship, 94.453467 (Very Good); and Punctuality and Attendance, 92.680 (Very Good).  

 In the aspect of Technical Competence, the result revealed a rating of 94.467, 

interpreted as Very Good, in Table 2. The On-the-Job Training Course Policy (2012) of STI 

West Negros University indicates that technical competence reflects the effective application 

of skill and technical knowledge of students in meeting the requirements or accomplishing 

goals of assigned tasks and projects.  

 This means that BSBA students have more than satisfactorily meet the standards of 

the host establishments in terms of accomplishing the works or jobs because they were able 

to make use of their learnings from their professional courses that they received from 

classroom instructions and academic pursuits to their assigned jobs or works. BSBA students 

may have been able to connect the learnings they have acquired from various major courses 

and use them to produce the outputs and requirements needed from the works assigned to 

them. 

 As to the aspect of attitude, the result obtained was 94.707, interpreted as Very Good, 

as presented in Table 2. The attitude of BSBA students, as indicated in the OJT Course 

Policy, refers to their willingness to learn, adherence to the policies, dependability, 
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trustworthiness, resourcefulness, and ability to provide solutions to problems in the area of 

work.  

 The result indicated that the BSBA student showed a very satisfactory attitude as a 

manifestation of their good and positive attitude toward their work and to other persons in 

their assigned work environment. Display of attitude would mean the intern's sense of duty 

and dependability to do a good job. It is also an indication that the students cooperate 

willingly in accomplishing the assigned task, fit easily in a group setting, and recognizes 

authority and responsibility, which they might have learned through the concepts and 

principles related to work ethics, resourcefulness, and innovation in the workplace. 

 With regards to the aspect of Quality of Work, the result as reflected in Table 2, 

showed a rating of 94.453, interpreted as Very Good. The On-the-Job Training Course Policy 

provided that under the quality of work, students shall be evaluated based on work standards, 

accuracy and reliability of output, and on-time delivery requirements.  

 BSBA students performed well in the area of quality of work which includes 

submitting accurate and reliable outputs, delivering assigned tasks or works within the time 

required, and working in an organized and orderly manner. They functioned well in accepting 

work assignments and responsibilities. These are a manifestation that they might have been 

able to utilize their learnings in school in producing quality outputs and become productive in 

the workplace.  

 Table 2 revealed the rating of 94.053, interpreted as Very Good in the aspect of the 

quantity of finished work. The On-the-Job Training Course Policy has considered the amount 

of work accomplished per evaluation period for the quantity of finished work.  

 The result revealed that BSBA students have performed above the satisfactory level in 

terms of the amount of work or job required by the host establishment. The students were 

able to manage their time and program their work that they were able to meet the deadlines, 

training that they might have learned in their classroom activities.  

 As seen in Table 2, the performance rating of the students in the aspect of Inter-

personal Relationship is 94.453, interpreted as Very Good. On-the-Job Training Course 

Policy provided that the inter-personal relationship of students will be based on their 

communication skills and attitude toward people.  

 In the area of Inter-personal Relationships, BSBA students have more than 

satisfactorily performed in establishing a good relationship with persons in the work 

environment, which includes the co-interns, staff, supervisors, and managers, and in some 

instances, the clients of host establishments. This is maybe an indicator that students while in 

school have developed oral and verbal communications and interpersonal skills that is 

effective in the workplace.  

 The aspect of Attendance and Punctuality, as reflected in Table 2, revealed a rating of 

92.680 interpreted as Very Good. As indicated in the On-the-Job Training Course Policy, in 

the aspect of attendance and punctuality, BSBA students shall be evaluated based on the 

number of absences and tardiness per evaluation period.  

 The performance of the BSBA students in this aspect indicates that they adhere to the 

host establishments' policy specifically on being present most of the work time, comes to 
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work on time, is never late, and make adjustments to the time schedule to be able to arrive at 

the workplace ahead of the required time. Students may have acquired the attitude of being 

punctual in reporting and consistent in their attendance to work during their school days. 

Relational Analysis between Academic and OJT Performance of BSBA Students 

Table 3. Relational Analysis between Academic and OJT Performances 

 

Indicators 
Correlation 

Coefficient 
p value Interpretation 

GWA 1.000   

Technical Competence .215 .064 Not Significant 

Attitude .288 .012 Significant 

Quality of Work .147 .208 Not Significant 

Quantity of Finished Work .166 .154 Not Significant 

Inter-Personal Relationship .272 .018 Significant 

Attendance and Punctuality .266 .021 Significant 

Overall .263 .023 Significant 

0.05 level of significance 

Overall GWA and OJT Indicators of Technical Competence, Quality of Work and 

Quantity of Work Finished 

 Table 3 showed that no significant relationship was noted between the Overall GWA 

and OJT performance indicators Technical Competence, ( r-value = .215, p-value = .208) ; 

Quality of Work (r-value = .147; p-value= .208) and Quantity of Work (R-value =.166, p-

value =.154.).  

 The result indicated that GWA is not associated nor correlated with Technical 

Competence, Quality of Work, and Quantity of Work Finished. Stated in another way, the 

overall GWA is not a predictor in the indicators Technical Competence, Quality of Work and 

Quantity of Work Finished. Students may perform very well in the aspect/s of technical 

competence, quality of work, and quantity of finished work, regardless of their overall 

academic performance.  

 The findings of this study are corroborated in the study De Chavez, et al. (2016, p. 

59), who revealed that there is no significant relationship between academic performance 

rating in general and professional courses of mechanical engineering students and their 

competencies in on-the-job training. 

 On the contrary, the study of Serrano, et al. (2017, p. 827) revealed a significant 

relationship in Business Administration students' academic performance and OJT 

performance indicators of quality of work. This may mean that academic inputs have 

equipped students with the knowledge of the job. 
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Overall GWA and OJT Indicators of Attitude, Interpersonal Relationship, and 

Attendance and Punctuality 

 On the other hand, Table 3 revealed significant relationship between GWA and OJT 

performance indicators namely Attitude (r-value = .266, p-value = .012); Inter-personal 

Relationships (r-value =.272, p-value =.018) and Attendance and Punctuality (r-value =.266, 

p-value =.021). 

 As seen in Table 3, GWA is associated or correlated with OJT performance 

indicators, namely Attitude, Interpersonal Relationship, and Attendance and Punctuality. This 

means that GWA is a predictor of OJT performance in the aspects of attitude, inter-personal 

relationship, and attendance, and punctuality. Students with high GWA manifest appropriate 

and acceptable behavior in the workplace, are responsible for their actions as employees, and 

adhere to companies' policies on punctuality and attendance.  

 This is consistent with the positive relationship test result in the study of Laguador 

(2013, p. 303) for BSME course, which signifies a direct association of their performance in 

academics and OJT. The majority of ME students who obtained high grades in professional 

courses have better performance in attitude towards work than those students with low 

grades. 

 The study of Serrano, et al (2017, p. 827) also denoted a significant relationship 

between the academic performance of business administration and OJT performance 

indicators in terms of interpersonal relationships. Their knowledge of the theories and 

concepts in human behavior helped them behave and interact with others well. 

Overall GWA and OJT Performance  

 Lastly, as shown in Table 3, the result has revealed that when taken as a whole, GWA 

(r-value 1.000; p-value = 0.000 has indicated a strong correlation with OJT performance. (R-

value = .263, p-value = .023). The result revealed that a significant relationship exists 

between the Overall GWA and Overall On-the-Job performance of BSBA students. This 

means that GWA is associated with the On-the-Job performance of the students. In other 

words, when the academic performance of students is high, the On-the-job performance will 

also be high. 

 This was in contrast with the result of the study of Laguador (2013, p. 303) when he 

articulated that the final ratings in General and Professional education courses of BSCoE and 

BSECE had nothing to do with their OJT performance, that students with higher grades can 

either obtain high or low OJT performance and those students with lower grades can possibly 

obtain the same. 

6. Conclusion 

 Findings revealed that students performed way better on their OJT training than in 

their academics. This may mean that out there in the field, students adapt to industry 

standards regardless of their academics. The over-all academic performance is not associated 

with OJT indicators of technical competence, quality of work and quantity of work finished.  

It may be construed that students regardless of their academic performance have strived to 

keep up with the demands and requirements of the work assigned to them. On the other hand, 

the over-all academic performance correlated with OJT indicators of attitude, inter-personal 
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relationship, attendance and punctuality. The result may denote that students while still in 

school, have developed the right attitude towards work and in dealing with other people, 

enabling them to do well in these aspects in the workplace of the host training company.  

Over-all, the academic performance of the students correlated with OJT performance. The 

curriculum has seemingly succeeded in equipping students with knowledge and skills 

required by the industry.  

For future researches, studies on how the implementation of the OJT training program 

for the business administration program might be improved or how the ties between theories 

and practice in business administration program may be  strengthened.  It will also be an 

interesting study to know how much of mentoring of host training establishment has 

contributed to the OJT performance of the students. 
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Abstract  

World Health Organization (WHO) characterized COVID-19 as a  pandemic on 

March 2020. This pandemic has an impact on various sectors, including the financial sector, 

peer to peer lending is most popular platform of financial technology in Indonesia. The 

quality of peer to peer lending measure by TKB90’s score from March to December 2020 

was quite volatile tend to decline. The aim of this study is to determine the differences of the 

quality of peer to peer lending before and during the pandemic in Indonesia. This study 

employed a descriptive by using quantitative approach, it involved secondary data obtained 

149 peer to peer lending companies from the Financial Technology Statistics of the Financial 

Services Authority (OJK) in Indonesia. The data analysis technique use was Paired sample t 

test. The result of this study shown there was a significant difference between the quality of 

peer to peer lending before and during the pandemic, however in the Non-Bank Financial 

Industry (IKNB) sector, the peer to peer lending remains superior compared to the others. 

Most of the quality of peer to peer lending are current loans and has low bad debt. Peer to 

peer lending consumer’s guaranteed by OJK Regulation No. 13 of 2018  that concerning the 

Digital Financial Inovation in Financial Services Sector. Another advantage of it is the 

transaction process that practical without have to meet, provide convenience, especially 

during a pandemic. Therefore, peer to peer lending still has good prospects, people can still 

use this platform for investment safely and comfortably. 

Keywords : financial technology, quality of peer to peer lending, COVID-19, pandemic, 

Indonesia 

1.  Introduction 

2019 is the beginning of the discovery of a new type of disease, namely Coronavirus 

Disease 2019 (COVID-19), the origin of this disease is still the source until now, various 

kinds of opinions have emerged from both the medical and epidemiological sides and even to 

politics. World Health Organization (WHO) declared COVID-19 a public health emergency 

of international concern on January 30
th

  2020 and characterized as a global pandemic on 

March 11
th

 2020 (Sebayang, 2020; Ridlo, 2020; Balkhair, 2020; Handayani et al., 2020). 

Pandemic itself refers to a new disease that spreads geographically, for example in the 14th 

century black death, choleras, influenza, HIV / AIDS. (Taubenberger & Morens DM in 

Handayani et al., 2020). The COVID-19 pendemic has spread rapidly to various countries 

around the world, including Indonesia (Herliandry et al., 2020). In Indonesia, President Joko 

Widodo announced that two Indonesians have been tested positive for the COVID-19 and 

became the first confirmed case in Indonesia on March 2
nd

 2020 (Chairani, 2020; Egeham, 

2020). Since then, until March 12
th

 2021, Global COVID-19 has spread in 113 countries, 

with a confirmed number of 74,695,968 people and 1,649,363 who have died from this 

disease, while in Indonesia there are 1,410,134 confirmed cases of COVID-19. The number 

who died was 38,229 and recovered 1,231,454 people (Gugus Tugas Percepatan Penanganan 

COVID-19 Indonesia, 2021).  

The government has made various policies to reduce COVID-19, including social 

distancing, physical distancing to implementing Large-Scale Social Restrictions (PSBB) in 
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several areas (Herliandry et al., 2020), this policy has some risks that effect to decreasing 

overall economic activity (Iskandar et al., 2020), because the condition of the COVID-19 has 

a serious impact on various sectors, especially health, economy, social and even tourism in 

Indonesia (Chairani, 2020; Haryanto, 2020). This pandemic had an impact on the Indonesian 

economy which was marked by a slowdown of 1.01% in the first quarter of 2020, compared 

to the fourth quarter of the previous year (Chairani, 2020).  

The financial sector is one of the sectors that supports the economic growth of a 

region (Baroroh, 2012). Various innovations in the financial sector not only present 

conventional finance, but also in digital form. Financial technology is an innovation that 

combines technology and financial services, which is another option for the community 

besides the existence of pre-existing conventional financial institutions (Haryanto, 2020; 

Yudhira, 2021). Fintech is well known by the wider community, not only among 

entrepreneurs, especially young people who are internet users (Rizal et al., 2018). In 

Indonesia, many types of fintech have been created by the companies, among the types of 

fintech that exist are payment channels / systems, digital banking, digital insurance, peer to 

peer lending and crowdfunding (Siregar in Yudhira, 2021). One type of fintech that is 

currently most in demand in Indonesia is financing and investment sector known as Peer to 

Peer Lending or P2P Lending, even this type of fintech has become a trend in financial 

lending. (Hutapea, 2020; Pokorná & Sponer, 2016). Based on the OJK Regulation of the 

Financial Services Authority (POJK) No. 77 of 2016 explains that Peer to Peer lending is the 

provision of financial services to bring lenders together with loan recipients in the context of 

making loan and borrowing agreements in rupiah currency directly through an electronic 

system using the internet network. The company that launched the world's first Peer to Peer 

Lending was Zopa in the United Kingdom in 2005, followed by Prosper and the Lending 

Club in the United States in 2006 (Pokorná & Sponer, 2016). Based on the Fintech Lending 

Statistics of the December 2020 in Indonesia, the number of peer to peer lending companies 

licensed and registered by the Financial Services Authority was 149. 

Peer to peer lending could be an alternative investment and an easy source of funding 

for the people. For lenders, peer to peer lending can provide a fairly high return, even though 

it has risks, namely if there are problems with repayment by the borrower or even bed debt 

(Draman, 2019; Pokorná & Sponer, 2016). The increase of peer to peer lending on December 

2019 amounting to Rp. 81.49,510,828,317, - increased to Rp. 155,902,554,218,280, - or an 

increase of 91.30% (Statistic Fintech OJK, 2020).  

Regarding the risk of bad debt, the quality of the loan needs to be considered for the 

quality of debt, the quality of debt can be seen from the level of loan settlement within 90 

days or TKB90 and the bad debt by TWP90 (Hutapea, 2020). This can be references for the 

people  to choose the Peer To Peer Lending platform, so that Peer to Peer Lending has 

transparency to build public trust. Based on the Financial Services Authority Regulation 

Number 77 / POJK.01 / 2016 concerning Information Technology-Based Lending and 

Borrowing Services, every Information Technology-Based Lending and Borrowing Service 

provider is required to publish the success rate in facilitating the settlement of lending and 

borrowing between Borrowers and Lenders within a period of time up to 90 days from due 

date or can be referred to as “Success Rate 90 or TKB90 and Default Rate or TWP90. The 

higher the percentage of TKB90 listed, the better the lending and borrowing carried out by 

the organizer, and vice versa. At the time of the Covid19 Pandemic TKB90 Peer to Peer 

Lending in Indonesia was fluctuations tended to decline. As shown in Figure 1. 
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Figure 1. TKB90 & TWP90 on 2020 

 

Source: Statistic Fintech OJK (2020) 

TKB90 in 2020 has fluctuated tend to decline, especially in mid-2020, as well as 

TWP90. Even though it has decreased until December 2020, it cannot be denied that the 

beginning of the Covid19 pandemic in Indonesia TWP90 has increased continuously from 

March to August 2020. Several previous studies on peer to peer lending and the COVID-19 

pandemic include characteristics that affect the intention to use the Peer to peer lending 

fintech application with the Perceived Characteristics of Innovation (PCI) model (Syarifah et 

al., 2020), research on peer to peer lending risks (Hutapea, 2020; Rahadiyan & Hawin, 2020), 

financial technologi sebagai solusi pembiayaan UMKM (Rizal et al., 2018), Characteristics 

and Quality of Peer to Peer Lending in Indonesia (Draman, 2019). - Perilaku masayarakat 

Indonesia menghadapi Pandemi Covid19 (Buana, 2017), Journal of Psychology and Mental 

Health The COVID-19 Pandemic and the Challenges of Mental Health Policy in Indonesia 

(Ridlo, 2020), learning during the COVID19 pandemic (Herliandry et al., 2020), The 

Covid19 pandemic is related to the tourism sector (Haryanto, 2020), The Impact of the 

COVID-19 Pandemic from a Gender Perspective in Indonesia (Chairani, 2020), The COVID-

19 pandemic, the body's immune response, and herd immunity (Handayani et al., 2020), The 

COVID-19 pandemic and Law Number 6 of 2018 concerning Health Quarantine (Widjaja, 

2020). Further research on the solutions and roles of Islamic economic and social finance 

policies that can be offered in the face of the COVID-19 pandemic in Indonesia (Iskandar et 

al., 2020), the development of Sharia fintech during the Covid19 pandemic in Indonesia 

(Yudhira, 2021). The aim of this study was to determine differences in peer to peer lending 

credit quality before and during the COVID-19 pandemic in Indonesia during March to 

December 2019 and March to December 2020. 

2.  Objectives 

The aim of this study is to determine determine differences the quality of peer to peer 

lending before and during the COVID-19 pandemic in Indonesia during March to December 

2019 and March to December 2020  

3.  Materials and Methods 

 This study employed a descriptive by using quantitative approach, it involved 

secondary data obtained from the Financial Technology Statistics of the Financial Services 

Authority (OJK) in Indonesia, namely data on Success Rate of Returns at 90 days or TKB90, 

starting from March to December 2019 and from March to December 2020 for companies 

that provide Peer to Peer Lending facilities and are registered with the Financial Services 

Authority (OJK), namely 149 companies. 

The Equation: 
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TKB90  = 100% - TWP90 

TWP90 =   

(POJK No 77/POJK.01/2016) 

 TKB90 is a measure of the increase in fintech-peer-to-peer (P2P) lending operators in 

facilitating settlement of lending and borrowing within a period of up to 90 days and from 

maturity, while TWP90 is a measure of the level of default stated in the agreement above 90 

days from the due date. The variable use was the quality of peer to peer lending using 

TKB90. The hypotheses in this study are: 

Ho : There is no difference of the quality of peer to peer lending  before and during 

the Covid19 pandemic in Indonesia. 

Ha : There is a difference in the quality of peer to peer lending before and during 

the Covid19 pandemic in Indonesia. 

The conceptual framework presented on figure 2.  

 

Figure 2. Conceptual Framework 

 

The data analysis technique use was Paired sample t test which aims to test the 

difference in mean between two paired samples. A paired sample means the same subject but 

undergoes two different treatments or measurements such as Before and After treatment 

(Priyatno, 2012). 

4.  Results 

The development of the percentage of TKB90 peer to peer lending in Indonesia in before 

the Covid19 pandemic (2019) and during the Covid-19 pandemic (2020) experienced 

fluctuations which tended to decline. The data is presented through the table 4.1. 
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Table 4.1 TKB90 Peer To Peer Lending di Indonesia 

Month 

2019 2020 

TKB 

(%) 

TKB 

(%) 

Maret  97,38 95,78 

April  98,37 95,07 

Mei 98,43 94,9 

Juni 98,25 93,87 

Juli 97,48 92,01 

Agustus 96,94 91,12 

September 97,11 91,73 

Oktober 97,16 92,42 

Nopember 96,49 92,82 

Desember 96,35 95,22 

Max 98,43 95,78 

Min 96,35 91,12 

Average 97,40 93,49 

 

Source: Statistic Fintech (2019 & 2020) 

Based on table 4.1 in 2019 the TKB90 is the highest at 98.43%, almost close to 100%, 

while the highest TKB90 for 2020 is at 95.78%. The minimum TKB90 in 2019 is 96.35%, 

while the minimum TKB90 in 2020 is 91.12%. Statistically descriptive, there was a change in 

the average TKB90 in 2019, which was 97.40%, while in 2020 it was 93.49%, the difference 

in the average TKB in 2019 and 2020 was 3.90%. To test whether this difference is 

significant or not and to find out the difference in TKB90 lending quality, a paired sample t 

test is performed which aims to test the average difference between two paired samples. The 

results of the Paired sample t test are presented in table 4.2. 
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Table 4.2 Paired Samples Test 

 

Paired Differences t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

   Lower Upper 

Pair 
1 

TKB90 Before Covid19 

Pandemic - After Covid19 
Pandemic 

3.90200 1.59131 .50322 2.76365 5.04035 7.754 9 .000 

 

Based on the results of the statistical test with the Paired sample t test if the 

significance < 0.05 then Ho is rejected, and if the significance > 0.05 then Ho is accepted, 

because the significance obtained is 0.000 < 0.05 then Ho is rejected, meaning that there is a 

difference quality of peer to peer lending before and during pandemic in Indonesia. 

 

5.  Discussion 

Based on table 4.1 found that there that there is a difference quality of peer to peer 

lending before and during pandemic in Indonesia. In terms of peer to peer lending, the 

average growth in peer to peer lending lending in Indonesia, from March to December 2019 

amounted to 10.50% with a total accumulation of IDR 81,497,510,828,317, while the average 

growth growth after the pandemic from March to December 2020 was 4.78% with a total 

accumulation of IDR 155,902,554,218,280. However, it increase at the end of the year, 

especially in October and December, namely the growth in distribution of 7%. Most of the 

peer to peer lending from March to December 2019 and 2020 was included in the category of 

current loans whose repayments could be made by the borrower in no more than 30 days. The 

quality of the loans seen from the TKB90 value is current loans with an average development 

of TKB90 in 2019 of 97.39%, while in 2020 the remaining 93.49% is included in the 

category of non-current and bad debt. In accordance with previous research, the regulations 

regarding the minimum standard of bad credit or the NPL ratio and their legal implications 

are not yet in the regulations for implementing peer to peer lending (Rahadiyan & Hawin, 

2020). And according to previous research, the low category of non-current or non-

performing loans is due to the management of accounts receivable and the quality of lender 

investment management as well as awareness of the liabilities of the borrower or the 

borrower having a large share. (Draman, 2019).  

Apart from service providers, other parties involved in peer to peer lending are lenders 

and loan recipients or borrowers (Rahadiyan & Hawin, 2020). Therefore, the decline in the 

average growth in peer to peer lending distribution is in accordance with the development of 

the number of lender and borrower accounts which tend to decline. A lender is an individual 

or legal entity, local or foreign, who can meet the criteria to provide funds to be lent to loan 

recipients. (Direktori Fintech, 2019). In 2019 the average growth in lender accounts was 

7.56%, while in 2020 it was only 1.25%, but towards the end of the year it increased, 

especially in December, which was 2%. Furthermore, for loan recipients, namely individuals 

(Indonesian citizens) or local legal entities that can meet the criteria to receive funds from 

lenders (Direktori Fintech, 2019). Borrower accounts in 2019, the growth of borrower 

accounts or loan recipients tends to decline at the end of 2019 by an average of 11.55%, 

while in 2020 it has an average growth of 6.20%, towards the end of the year it has increased, 

especially in October, the growth reached 18%. 
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However, even though the COVID-19 pandemic has hit various sectors, including the 

Non-Bank Financial Industry (IKNB) sector, amid the COVID-19 pandemic, peer to peer 

lending is including those that remain superior followed by pawnshops among others, 

compared to insurance (Ichsanuddin, 2020). Peer to peer lending is the type of fintech that is 

most widely used in Indonesia (Rahadiyan & Hawin, 2020). This is in line with the growth in 

total loan disbursement of 91.30% at the end of 2020. Another reason fintech remains 

superior is that online financial transactions with the expansion of the internet network make 

users transact more practically without having to meet in person or face-to-face, it also has 

advantages in speed of disbursement of loan funds, especially peer to peer lending platforms 

(Fauzan N I, 2019) This certainly makes it easier, especially with a pandemic like now. So 

based on this explanation and previous research it can be said that investing in the fintech 

sector, especially for peer to peer lending, has good prospects (Draman, 2019), so that people 

do not need to hesitate and be afraid to stay or even start using the peer to peer lending 

fintech platform in Indonesia. In addition, the Government also issued policies through the 

Financial Services Authority through POJK No. 13 / POJK.02 / 2018 concerning Digital 

Financial Innovation in the Financial Services Sector, this regulation aims to be responsible, 

safe, prioritizes consumer protection and has well-managed risks, including transparency, fair 

treatment, reliability, confidentiality and security of consumer information as well as simple, 

fast, and affordable consumer dispute resolution. 

A new contribution of this research is to provide information about investment in 

fintech, especially peer to peer lending platform in Indonesia, which has good and safe 

prospects even in the midst of a pandemic, because the quality of peer to peer lending has 

mostly current loans and low bad debt. 

 

6.  Conclusion 

The Covid19 pandemic has been a year in Indonesia and even throughout the world. 

This pandemic has an impact on various sectors, including the financial sector in Indonesia. 

Financial technology is one of the sectors of the Non-Bank Financial Industry that continues 

to survive and prime in the midst of the pandemic, especially for the peer to peer lending 

platform. Peer to peer lending is the most popular type of financial tech in Indonesia. The 

quality of peer to peer lending after the pandemic has tend decline, however, most of the 

quality of peer to peer lending is the current loans and has a low percentage of bad debt, it is 

because peer to peer lending makes it easier for users to make transactions without have to 

meet because it is enough to use internet or online access which is practical and a fast 

process, security and consumer protection have been regulated by the government with the 

existence of POJK No. 13 / POJK.02 / 2018. Thus, peer to peer lending can still be used by 

the people to invest safely and comfortably and have good prospects for the future. 
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Abstract 

Employees play an essential role on the overall success of fast-food restaurants since 

they bring powerful growth to their core competencies making them more productive. The 

study aims to determine the relationship of income to personal financial management 

together. A survey was conducted to rank and file employees of Pampanga. Results revealed 

that income correlates with cash management and the degree of their budgeting and 

disbursement is based on the amount of salary that they get from their employers. Seminars 

and trainings on the importance of Financial Management as well as a comprehensive record 

management of expenses using mobile applications or the traditional notebook may help in 

the financial management of employees.    

Keywords : Financial Management, Pampanga, Fast Food Employees, Budget, Cash 

Management 

A fast-food restaurant, also known as a quick service restaurant, is a precise type of 

restaurant described both by its fast-food cuisine. Fast food restaurant also characterizes as 

one of the major parts of the food industry because it is known for fast, proficient, tasty, take-

out-ready foods at reasonable prices. Fast-food chain was the trend these days everyplace you 

can notice fast food chains.  

Those working in fast food Company may perform challenging long hours dealing 

with costumers and often being pressured to be responsive and smiling. Incentive plan can 

help the staff to keep motivated particularly on high-stress days. An incentive method is one 

of the best ways to enhance and improved work inspiration of employees. To keep employees 

motivated creating optimistic work environment is essential to give employees chance to 

grow (Honored, 2009). Work environment can motivate and encourage employees to achieve 

to their full potential in the way preferred by the organization (Plessis, Douangphichit & 

Dodd, 2016). 

Fast-food chains are a big help to those unemployed. fast food chain attracts to hire 

non degree holder unlike a degree holder they are longing for higher position and ambitious 

position. Fast food is very in demand and became one of the trending in Philippines. Jollibee 

is the most popular fast-food chains in the Philippines. That is why it became number one fast 

food chain in the country fallowed by Mang Inasal, KFC, McDonalds, Chowking, etc. Fast 

food chains are much valued by the millennials these days because of a busy schedule, 

restricted time and demanding workdays, fast food chains being budget friendly gave them 

benefit to be consumed by their customer because everybody can pay for it. 

The phenomena of fast food boomed, and several market players came on the floor 

and soon became huge national and then international fast-food brands e.g., Mc Donald’s, 

Burger King, white city were first few market leaders (Singh & Bhadoria, 2016). The fast-

food market is the biggest and fastest-growing segment in the foodservice business 

(Euromonitor, 2014) with 12.9 million total revenue in 2012 and is also evident with the 

rapid expansion in Metro Manila and other major cities in the Philippines (Chen, Sheng, 

Chen, & Liu, n.d.). Individual stores achieved sales of 458,548 US Dollars, with a middling 

transaction amount of only 3.45 US Dollars, which is the second lowest transaction amount 

across the entire food service sector (Agriculture & Agrifood Canada, 2014). With this 
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emergence in the fast-food business, it also generated several economic contributions, one of 

which is employment.  

 There were several studies made about the nature of work in fast food outlet which 

declare it to be dehumanizing and rough. It is typically categorized as small paying, part time 

earning, limited development prospect and restricted environment. Employees are expected to 

continue quick and courteous all the way through the working hours which at times become 

chaotic especially during peak hours. Singh and Bhadoria (2016). 

Restaurants and mobile food service establishments had the biggest segment, in terms 

of number of firms. They had the greatest number of workers with 171,961 (66.6%), while 

the short-term accommodation garnered 27.2 percent or 70,278 workers, and the remaining 

15,863 or 6.1 percent were dispersed to beverage serving establishments, event caterers and 

other food service entities (PSA, 2012). 

Although this significantly, provide employment to a lot of Filipinos, majority of 

these workers belong to rank-and-file positions, who are minimum wage earners, at an 

average of 24,726, belonging to the top ten among the lowest salaries or wages in the 

Philippines (Salary Explorer, 2015). Many argue the minimum wage’s capacity to provide a 

decent standard of living to the employee and to his/her dependents. The Associated Labor 

Unions-Trade Union Congress of the Philippines (ALU-TUCP) [2018] said the pay increase 

would hardly help minimum wage workers move out of poverty.  

Personal finance is the financial management which an individual or a family unit 

performs to budget, save, and spend monetary resources over time, considering various 

financial risks and future life events (Investopedia, n.d.). Financial management behavior is 

the capability to capture the understanding of the overall impacts of financial decisions on 

one’s (i.e., person, family, community, country) circumstances and to make the right 

decisions related to the cash management, precautions, and opportunities for budget planning 

(IGI Global, 2017). Common financial behaviors include cash, credit and saving behavior 

(IGI Global, 2017).  Matters of personal finance include the purchasing of financial products, 

like credit cards, life and home insurance, mortgages and of course various investments and 

investment vehicles. Banking is also considered a part of personal finance, including 

checking and savings accounts and 21st century online or mobile payment services like 

PayPal and Venmo (Investopedia, n.d.). An awareness of personal finance offers people a 

better chance in facing the financial challenges, responsibilities, and opportunities of life. 

Such successes might include paying minimal credit costs, not paying too much in income 

taxes, and selecting successful investments that match your needs (Garman & Forgue, 2017). 

As cited in Volpe, Chen, and Liu (2006), the participants rate retirement planning and 

personal finance basics as two important topics where there is deficiency in employees’ 

knowledge. It was also observed that there are deficiencies in other areas such as investments 

and estate planning. In contrast, employees are relatively well informed about company 

benefits.  

The results suggest that educational programs should focus on improving employees' 

knowledge in areas where deficiencies exist, to which financial management behavior also 

contributes. The study of Perry and Morris (2005), it was found that consumers’ propensity to 

save, budget, and control spending depends partially on their level of perceived control over 

outcomes as well as knowledge and financial resources or income. 

Ukandu and Ukpere (2014), showed the issue of their data analysis, it says that many 

fast-food workers are unhappy with their salary. This is continuing to happen with the 

observation that the fast-food employees were poorly take care of especially in salary, which 

affect their potential to support their families. There is a high attrition rate within the 

industry, as dissatisfied employees seek job in another field. 
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Cash management refers to a broad area of finance involving the collection, handling, 

and usage of cash. It involves assessing market liquidity, cash flow, and investments (Cox, 

2017). Credit management is the process of granting credit, the terms it is granted on and 

recovering this credit when it is due (NACM North Central, 2017). This is the function within 

a bank or company to control credit policies that will improve revenues and reduce financial 

risks. In the studies of Dam, and Hotwani (2017), it was revealed that financial variables, 

including income, is significantly related to the credit management, as well as to the ability to 

pay for the credit of an individual, more than his demographic characteristics. 

Saving money is the process of putting cold, hard cash aside and parking it in 

extremely safe, and liquid securities of accounts (Kennon, 2017) including savings accounts, 

checking accounts, and certificates of deposit (US Securities and Exchange Commission, 

2011) , while investing money is the process of using your money, or capital, to buy an asset 

that you think has a good probability of generating a safe and acceptable rate of return over 

time, making  one wealthier even if it means suffering volatility, perhaps even for years. It 

may include bonds, stocks, mutual funds, real estate, or commodities such as silver, gold, etc. 

(US Securities and Exchange Commission, 2011). The study of Brown (2009), as well as 

Dam, and Hotwani (2017) have established that savings and investment is correlated with 

one’s fixed income.  

Research Problem 

1. How may the income of the respondents be described? 

2. How may the financial management of fast-food employees be described in terms 

of: 

a. Cash Management. 

b. Credit Management. 

c. Savings and Investments. 

3. How may the relationship of income and personal financial management be 

described? 

A theory that supports the framework of this study is the perceived budgeting ability 

theory developed by Triandis (1977) who proposed that the ease or difficulty of doing a task, 

such as the ability to allocate finances, moderates the relationship between past and future 

behavior (which we will view as the intention to perform the behavior).  

H1
Cash Management

Income
H2

Credit Management

H3
Saving and Investment

 
Figure 1. Conceptual Framework 

Method 

Research Design 

 In answering the research question, a descriptive correlational research design was 

utilized to describe the relationship of income and financial management. 

Respondents and Setting 

 The participants of the study are rank and file employees of fast-food chains in 

Pampanga, particularly the fast-food crew because their average monthly income as reflected 
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in Salary Explorer (2015) is Php 24,726.00, which is 10
th

 among the reported job titles.  To 

compute a sufficient sample size, the statistical software G*power version 3.1.9.2 was 

employed. Using 95 percent confidence level, and five percent margin of error, the required 

sample size is 202 respondents.  

 The following parameters were set in selecting establishments and respondents 

involve in the research: 

1. Fast food within Pampanga area. 

2. Employees of fast food at any position 

3. Fast food employee with credit card 

4. Fast food employee with savings and investment accounts. 

Instrument 

The questionnaire is divided into four parts; the first part is composed of four 

questions and is intended to answer cash management.  The second part is composed of three 

questions which intend to determine credit management. Part three is composed of five 

questions to determine the saving and investment factors. Lastly, part four is to determine the 

demographics of the respondents. A five-point Likert scale will be used in the questionnaire 

with five as always, four as most of the time, three as neutral, two as sometimes and one as 

not at all. 

A pilot test was conducted to check the reliability of the questionnaire using 

Cronbach’s alpha, a value which is higher than the minimum standard of 0 .70 will implicate 

that the item is acceptable (Tavakol&Dennick, 2011). Among twenty samples, it yielded a 

Cronbach’s alpha of 0.85. Per scale, the reliability scores of cash management, credit 

management and saving and investment are 0.732, 0.942, and 0.811, respectively. 

Data Collection Procedure 

Data are sourced primarily through a survey question which was distributed to the 

different fast-food employees in Pampanga. The researcher also used google documents 

which distributed through online. The researcher departed for different fast-food chain to 

sought permission from the managers to conduct a survey among the rank-and-file fast food 

employees. These are all the primarily data of the study.  

Data Analysis 

Mean rating will be used to determine the respondents’ cash management, credit 

management, saving and investment, and income. Particularly Spearman Correlation will be 

utilized to determine the relationship. This statistical test will be utilized to determine the 

relationship of the three variables with income. The survey will be interpreted in the mean 

ratings with the fallowing: 1.00 – 1.49 (not at all); 1.50 – 2.49 (sometimes) 4.50 – 5.00 

(always). The level of significance is at 0.05. 

 It shows the strength of correlation matrix that will be used to interpret the data. The 

matrix presents positive correlation which will signify that the increase in one variable will 

result to the increase of the other variable, if found to be correlated. On the other hand, the 

values which will signify a negative correlation, meaning, an increase in one variable will 

result to the decrease of the other variable, or vice versa, if found to be correlated. 

The Strength of correlation matrix was interpreted as: 

 (-) (+) 1.00 Perfect negative/ Positive Correlation 

(-) (+) 0.80 to 0.99 Very Strong negative/ Very Strong Correlation 

(-) (+) 0.60 to 0.79 Strong negative/ Strong Correlation 

(-) (+) 0.50 to 0.59 Moderate negative/ Moderate Correlation 

(-) (+) 0.20 to 0.49 Weak negative/ Very weak Correlation 

(-) (+) 0.01 to 0.19 Very weak negative/ Very weak Correlation 

0 No Correlation/ No Correlation 

Ethical Consideration 
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 Survey questionnaire was distributed and collected personally. Participation of the 

survey is voluntary, and each may withdraw from completing the questionnaire at any time. 

All information gathered will be treated with utmost confidentiality and will only be utilized 

for the purpose of the research. Return of the questionnaire will be considered the 

respondents’ consent to participate, as indicated in the questionnaire. 

Results 
Majority of the respondents are male (111, 53.6%), 21 years old (23, 11.1%), single (136, 

65.7%), who’s salary range from below 10,000 (91, 44.0%) who spent 2 years as fast-food 

employees (37, 17.9%). 

As seen in Table 1, the mean rating of each item on all the dimensions of personal 

financial management are exhibited. The respondents rated item #1(M = 4.45) under cash 

management as the highest, which signifies that these employees spend their income wisely 

by comparing the variety of prices of the products and services before their purchasing. Next 

will be item #2(M = 4.40) which means that fast food rank and file employees manage their 

income by highly considering their bills to be paid on time. Under the cash management, item 

#3(M = 3.55) got the lowest rating. This indicates that the employees who work in fast food 

establishments are still not being able to record their monthly expenses.  

In terms of credit management, the respondents rated item #6 the highest which 

signifies that they try to avoid abusing their credit cards. This is consistent to their answer to 

item #5, which is the lowest, which states that they are unable to pay their balance in full 

monthly. 

In savings and investment, items #8(M = 3.70), #9 (M = 3.84), and #10 (M = 3.77) 

were rated the highest which points that fast food rank and file employees considered on 

saving their income for long term planning which includes investing on houses, cars, 

education, and for the times of emergency. The respondents rated items #11(M = 3.07) and 

#12(M = 2.73) as the lowest which concludes that these employees have low consideration on 

spending their income in engaging in stock exchange. They are also hesitant on investing 

their income for their retirement. 

Financial management is described in terms of Cash Management, Credit 

Management and Savings and Investment. Under the Cash Management, item about 

“Comparison shopped when purchasing a product or services” (4.45). Credit Management “I 

avoid maxing out the limit of one or more of my credit cards” (3.47). Saving and Investment 

“Saved money from a paycheck” (3.84). 

Table 1. Mean Rating of the items in Financial Management. 

Cash Management Mean Interpretation 

#1 Comparison shopped when purchasing a product or 

services 4.45 

Most of the 

time 

#2 Paid all my bills on time 4.4 

Most of the 

time 

#3 I keep a written or electronic record of my monthly 

expenses 3.55 

Most of the 

time 

#4 Stayed within my budget or spending plan 3.6 

Most of the 

time 

Credit Management     

#5 Paid off my credit card balance in full each month 3.33 Neutral 

#6 I avoid maxing out the limit of one or more of my 

credit cards 3.47 Neutral 
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#7 I pay more than the minimum payments required on 

my loan/s 3.37 Neutral 

Saving and Investment     

#8 Began or maintained an emergency savings fund 3.7 

Most of the 

time 

#9 Saved money from a paycheck  3.84 

Most of the 

time 

#10 Saved for a long-term goal such as a car, education, 

home 3.77 

Most of the 

time 

#11 Contributed money to a retirement account 3.07 Neutral 

#12 Bought bonds, stocks, or mutual funds 2.73 Neutral 

 

Table 2 shows the spearman correlation measured the association of personal income 

of employees to their cash management, credit management, and savings and investment. The 

correlation coefficient of the three independent variables. This table proves that among the 

three dimensions of personal financial management, only cash management has a significant 

relationship with income. It is a confirmation that fast food employees consider smart 

financial management through the means of comparing the prices of the goods they purchase, 

paying their bills on scheduled time, and spending them more often for investments for future 

goals.  

Table 2. Relationship of Personal Income and Financial Management 
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**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

The strength of correlation is reflected in Table 3. The result portrays that the monthly 

income of these employees influences their handling of cash management intelligently. Fast 

food employees are basing the amount of their income on how they will allocate it for their 

budget plan. This data agrees with the outputs of IGI Global (2017), Cox (2017), Brown 

(2009), and Dam, and Hotwani (2017). However, it rejects the results of US Securities and 

Exchange Commission (2011) speculating that part of financial management is by spending 

for stocks, bonds, or mutual funds. 

Thus, rejecting H0, and accepting H01 and H02. This result signifies that the higher 

the income of the respondents, the more they compare prices before buying an item, the more 

they can pay their bills on time, the more they are able to keep track of their expenses by 

listing it monthly, and the more they are able to stay within their budget.  

 CAMA

VE 

SIAVE CRMAV

E 

MI 

Spearman'

s rho 

CAMAVE Correlation 

Coefficient 

1.000 .536** .325** .123 

  Sig. (2-

tailed) 

. .000 .000 .076 

  N 207 207 207 207 

 SIAVE Correlation 

Coefficient 

.536** 1.000 .544** .016 

  Sig. (2-

tailed) 

000 . .000 .815 

  N 207 207 207 207 

 CRMAVE Correlation 

Coefficient 

.325** .544** 1.000 .069 

  Sig. (2-

tailed) 

.000 .000 . .321 

  N 207 207 207 207 

 MI Correlation 

Coefficient 

.123 .016 .069 1.000 

  Sig. (2-

tailed) 

.076 .815 .321 . 

  N 207 207 207 207 
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Table 3. Correlation Matrix of Personal Income and Financial Management 
Variable Monthly 

Income 

Interpretatio

n 

Hypoth

esis 

Decisio

n 

Cash 

Management 

Spearman’s 

rho p-value 

0.141 

0.043 

Very weak 

positive 

correlation 

H0 Reject 

 Spearman’s 

rho p-value 

0.026 

0.712 

No Significant 

Relationship 

H01 Accept 

 Spearman’s 

rho p-value 

0.057 

0.712 

No Significant 

Relationship 

H02 Accept 

Discussion 

The highest rated by the respondents are the items under cash management in which it 

signifies that these employees tend to spend their monthly income on a planned budget. 

These employees are acquiring products and services that they find the cheapest based on 

their monthly salaries, and they prioritize to pay their dues as soon as possible. Other highest 

rated items were under the dimension of savings and investment which indicates that fast 

food employees manage to save for their future including their families. These people could 

see the importance of investing for their welfare and their family in the long run. However, 

they do not consider in investing for stock acquisition since the majority age of the 

respondents are 18-23 which belongs to the demographic group called millennials. These 

cohorts are afraid to invest since they lack exposure and knowledge in stock exchange 

(Boshara, 2018). Greater part of respondents’ salary is 10,000php and below which might 

prevent them from buying stocks given that they perceive that they need large amount of 

money to start investing. Obtaining retirement insurance is also the least consideration of 

these employees because of their age group that is being identified as less savvy when it 

comes to investing for retirement (Brown, 2018). Credit management among these fast-food 

rank and file employees are poorly rated because they are utilizing their credit card up to its 

limit when evidently, they are not being able to pay the minimum requirements of their 

balance each month. These circumstances may result from most of the income that these 

employees are getting which is not enough for the expenses that they allot for their 

necessities and investments. 

Conclusion 

Among the dimensions of financial management, income is related with cash 

management. The degree of their budgeting and disbursement is based on the amount of 

salary that they get from their employers. However, still, the Associated Labor Unions-Trade 

Union Congress of the Philippines (ALU-TUCP) [2018] said the pay raise would hardly help 

minimum wage employees move out of poverty. It is for this cause that minimum wage 

earners, mainly fast-food employees, should be devoted on managing their finances, to make 

ends meet. Credit management is the method of granting credit, the terms it is granted on and 

receiving your strength back this credit when it is due (NACM North Central, 2017). In the 
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study of Dam, and Hotwani (2017), it was revealed that financial variables, including income, 

is significantly related to the credit management, as well as to the ability to pay for the credit 

of an individual, more than his demographic characteristics. Lastly, saving money is the 

procedure of putting cold, hard cash aside and parking it in very safe, and liquid securities of 

accounts (Kennon, 2017) including savings accounts, checking accounts, and certificates of 

deposit (US Securities and Exchange Commission, 2011) , while investing money is the 

method of using your cash, or funds, to purchase an asset that you think has a good chance of 

generating a safe and acceptable rate of return over time, making  one wealthier even if it 

means suffering volatility, perhaps even for years. It may include bonds, stocks, mutual 

funds, real estate, or commodities such as silver, gold, etc. (US Securities and Exchange 

Commission, 2011). Fast food employees plan their cash management wisely.  

Recommendations 

The following are the recommendation based on the result:  

1. Must ensure all the items that they purchase are recorded at least monthly.  

2. Fast food employees make use of a notebook where they can write down every 

penny they are spending and where they are spending it.  

3. Another way of recording their expenses is by using software or an app.  

4. Fast food establishments could implement seminars regarding retirement planning 

to provide information and awareness among employees. 

5. Fast food management may use the result of this study as part of their training 

needs of their employee development program.  

6. Other researchers may look on the other aspects that may contribute to the 

financial management capabilities of employees such as age, educational 

attainment, and other demographic characteristics. 
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Abstract 

 This research sought to determine the skills requirement of business locators at Clark, 

Pampanga. A sample size of 163 was generated from all of the company locators.  A 

questionnaire was provided to each of the company respondents and the results were 

processed using Analysis of Variance (ANOVA), the Microsoft Excel rank function and the 

Spearman’s Rank-Order Correlation. Most of the skills that were considered very important 

were professional skills. Integrity, Professional Ethics and Professional Behavior top the 

three highest ranks among the skills.   No significant difference in the importance rating of 

Risk Assessment, Analysis and Management, Measurement Analysis and Interpretation, 

Research, Technology and Tools, Integrity, Personal Skills, Decision Making, Strategic 

Perspective, Process and Resource Management Prospective, Governance Perspective and 

Customer Perspective skills were computed.  However, significant differences in the 

importance ratings assigned by the firms were found on Professional Ethics, Professional 

Behavior, Reporting, and Collaboration skills.  The results of this study suggest the need for a 

balance between school and workplace environments in preparing and developing 

professional capabilities of accountants. Proposed courses of action to enhance the technical 

and non-technical skills deal with methods of teaching, internship, training, and curriculum 

adjustment. Further researches on skills of accounting graduates needed by industries as 

perceived by employers, educators and students from a wider scale are also recommended.   

Keywords : skills, accounting graduates, employers 

 In the present time, accountants are considered professionals endowed with a sense of 

leadership, team players and are able to practice accurate and deliberate judgment in various 

situations (Jones & Abraham, 2009). They are regarded as “knowledge specialists” (Jackling 

and De Lange, 2009). An accountant does not only perform routine and related compliance 

work as in the past. He can also act as an adviser and consultant and even become a business 

partner. Due to the expanding role of accountants, employers and recruiters require varied 

range of competencies and qualities among accounting graduates (Wells et al., 2009).  

 However, many accounting graduates who join the labor market are found to lack 

readiness in coping with the work environment and handle their job responsibilities (Ngoo et 

al., 2015). This is because many students are still learning the 20th century skills in the 21st 

century. Employers in the 21st century are looking for a different kind of skill set. Both 

employers and educators have been calling business and accounting teachers to teach students 

to acquire creativity and innovation skills; collaboration skills; information management 

skills; critical thinking and problem-solving skills; effective use of technology skills; 

communication skills; cultural awareness skills; and lifelong learning skills (Beers, 2011.).  

 Thus, this study seeks to establish the preferences of employers relating to their 

expectations of accounting graduates in terms of accounting knowledge, personal qualities, 

and general work-related skills.  It is deemed that the findings will help accounting educators 

and academic institutions offer accounting studies in local schools which incorporate 

mailto:lmanalang@hau.edu.ph
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employer expectations in the accounting curriculum. This will better prepare accounting 

graduates to enter the profession and at the same time meet the demands of the workplace. 

According to IFAC (2002) as cited in Awayiga, Onumah & Tsamenyi (2010).  

"professional skills, technical and functional skills consist of general skills as well as skills 

specific to accountancy. They include: (a) numeracy (mathematical and statistical 

applications) and IT proficiency; (b) decision developing and risk analysis; (c) measurement; 

(d) reporting; and (e) compliance with legislative and regulatory requirements. These skills 

are critical because they “enable the   professional accountant to make successful use of the 

knowledge gained through education” (IFAC, 2002). 

 Studies by Bui & Porter (2010) suggested that in order to produce job-ready 

graduates, it is important for higher education to keep updating their curriculum in 

accordance with current business practice (Low et al., 2013). Albrecht & Sack (2000). 

Awareness and knowledge of the set of skill demands of employers is therefore vital 

according to Hodges and Burchell, 2003 as cited in Tanaka and Sithole, 2015). Lowden, 

Elliot & Lewin (2011) argued that graduates who possess good skills and attributes are highly 

valued by employers and would definitely succeed their way into the labor market.  

 One of the problems of accountants in getting employed after graduation in the 

Philippines is being deficient of the job requirements that an organization demands of 

applicants (Refozar & Del Mundo,  2013).  Specifically, most graduates in Financial and 

Management Accounting encounter job mismatch between the competencies learned in 

school and the needs of the industry making the graduates unfit for the jobs available in the 

labor market.  

 The Philippine Bureau of Local Employment (DOLE) specifies that accountants 

should possess among others the following skills and competencies: Aptitude for 

mathematics, excellent communication skills both verbally and in writing, practical 

knowledge of computers (basic accounting software packages) and their application, strong 

interpersonal skills and have high standards of integrity. Tenedero (2017) revealed in her 

study that accounting majors perceive interview skills to be the most important 

communication skill related to employability, followed by reading and communication 

technology. Such views are relatively consistent with employers' perspectives. However, 

writing and listening are ranked lower by the students than employers. 

 Accountants are fast becoming important source for future leaders in business and 

therefore they need a wider range of skills outside the technical competence required by the 

profession. This implies that the role of accountants is altered from being “backroom number 

crunchers” to business specialists. However, many researches showed that a gap is created 

between the accounting competencies of graduates produced by schools and the requirements 

of the employers. This situation motivated the researcher to examine the skills required by 

selected employers of accountants at Clark Development Corporation which is considered as 

one of the major sources of employment in Pampanga and the surrounding provinces. 
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Objectives 

This study sought to determine the accounting skills requirement of business locators at 

Clark, Pampanga. Particularly, the following questions were answered.  

3. How were the businesses characterized according to: 

a. Nature of business 

1) agricultural 

2) manufacturing 

3) service 

b. Size of business (number of employees) 

1) small scale 100 or fewer 

2) medium scale 101 -999 

3) large scale 1000 – above  

c. Position/s occupied by accounting graduates 

1) top level management 

2) middle level management 

3) low level management 

2. How did each type of business rate the skills according to level of importance?  

a. Accounting competencies 

1) Risk assessment, analysis and management 

2) Measurement analysis and interpretation  

3) Reporting  

4) Research 

5) Technology and tools  

b. Professional competencies  

1) Professional behavior 

2) Integrity  

3) Professional ethics  

4) Decision making  

5) Collaboration 

6) Personal skills  

c. Business competencies  

1) Strategic perspective 

2) Process and resource management perspective 

3) Governance perspective 

4) Customer perspective  

3. How was each category of skills rated according to level of importance?  

4. What were the skills rated as: 

1) Extremely important 

2) Very important  

3) Moderately important  

4) Slightly important 

5) Not at all important 

5. How were the significant differences in mean ratings among the skills determined 

using the Kruskal Wallis Test? 

6. How were the skills ranked according to their level of importance in the different 

types of businesses?  

7. What recommendations were developed from the findings?  
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Method 

 In order to gather the needed information regarding the importance of accounting 

skills to the business respondents, the descriptive research design was used and utilized a 

questionnaire as the tool for data collection. A descriptive research is employed when the 

study involves the gathering of data concerning the existing phenomena to describe “what 

exists” in accordance with the variables in a situation.    

Sampling and Participants 

 The total number of locators was 857 locators. The sample size using G*Power is 

computed to be equal to 165 as shown in the figure below: 

Figure 1. Sample size computation generated by G*Power. 

 

   

 The companies were categorized into 11 groups. A stratified sampling was further 

employed in order to obtain data for the study. 

 The data were gathered from managers of business establishments at Clark 

Development Corporation who were willing to answer the survey questionnaire. 

 The survey questionnaire employed to collect the necessary data consisted of two 

parts. The profile of respondents constituted the first part. The second part consisted of 15 

skills which were derived from two employability frameworks:  the AICPA Pre-certification 

Core Competency Framework which defines a set of skills-based competencies needed by all 

students entering the accounting profession; and another is the Core Competency Framework 

for Entry to the Philippine Accountancy Profession (PRC, n.d.) which identified the types of 

competencies that an accountancy graduate must possess. A 5-point Likert scale was used to 

evaluate the importance of the skills as follows: 
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Table 2. Interpretation of the scale of ratings 

Scale Interpretation 

1 Not at all important  

2 Slightly important  

3 Moderately important  

4 Very important 

5 Extremely important  

  

To determine the construct reliability of the questionnaire the Cronbach’s Alpha was 

computed. This scale measured internal consistency, that is, how closely related are the set of 

items contained in the questionnaire as a group. The reliability was equal to 0.80 which was 

considered acceptable because it was greater than 0.60 (Taber, 2018). 

 The skills in the questionnaire were randomly organized and there was no 

categorization. The questionnaires were distributed directly to the HR officers of companies 

located at Clark Air Base. The researcher requested retrieval of accomplished questionnaire 

after one week. In some cases, the internet (e-mails) was used to expedite the submission of 

filled up questionnaires. The data gathered was reviewed, organized, tallied and analyzed 

accordingly. 

 

Data Processing and Analysis 

 Data for this study was collected from the human resource officers or their 

representative of the participating businesses. Data gathered were analyzed using the 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) Software. Descriptive statistics such as 

frequency, mean, standard deviation and percentages were used to analyze the characteristics 

of the business and the respondents.  A one-way analysis of variance (ANOVA) was utilized 

to examine whether there were any differences among the employability skills rated by the 

respondents from the different types of locators. A significant level of 0.05 was used by the 

researcher. For the assessment of accounting skills, the following scale was applied. 

Table 3. Interpretation of the responses on the importance of accounting skills. 

Response Mean Range Interpretation 

1 1.00 to 1.49 Not at all important 

2 1.50 to 2.49 Slightly important 

3 2.50 to 3.49 Moderately Important 

4 3.50 to 4.49 Very Important 

5 4.50 to 5.00 Extremely Important 
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 The skills were ranked according to their degree of importance using the Microsoft 

Excel. The Spearman’s Rank-Order was used to calculate the relationship between the ranks. 

Ethical Considerations 

 In undertaking this research, the respondents were properly informed in writing 

regarding the purpose of the study and their voluntary participation was solicited. This is 

shown in Appendix A. They were also assured of their privacy and anonymity. Utmost 

accuracy, confidentiality and objectivity was maintained in the presentation, discussion and 

analysis of the data gathered. 

Results and Discussion 

Profile of the Respondents 

 The respondents were predominantly service firms (86%) with very minimal number 

of manufacturing (11%) and agriculture (2%). They were mostly small-scale businesses 

(47%). The total number of large (25%) and medium sized firms (28%) were almost equal to 

the number of small sized firms.   Accountants in the firms held both top, middle, and low 

levels of management but were mostly in the low-level management (43%). This may be due 

to the large number of small-scale firms among the respondents. Additionally, almost half of 

them were assigned combinations of functions across all management levels.    

Importance Ratings of Skills According to Nature of Business  

 Professional skills were given the highest importance (M=4.67) by all types of firms.  

These skills include professionalism, integrity, ethics, decision making, collaboration and 

personal skills. They are necessary in all business ventures because they encompass almost 

all the skills that would enable the accountants to make successful use of their knowledge 

acquired through education (Awayiga, Onumah and Tsamenyi, 2010). 

 Agricultural.  Agricultural business, also known as agribusiness, is the farming, 

management, production, and marketing of agricultural commodities, such as livestock and 

crops It includes agrichemicals, breeding, crop production (farming and contract farming), 

distribution, farm machinery, processing, and seed supply, as well as marketing and retail 

sales (“Agribusiness,” n.d.) 

 Among agricultural firms, Decision Making (M=4.75, SD=0.58) and Technology and 

Tools (M=4.50, SD=0.58 were the only skills regarded as extremely important. The 

agricultural firms require timely and efficient decision making in the midst of unpredictable 

circumstances like weather conditions and other natural misfortunes. Particularly market-

oriented agricultural firms need to make important decisions affecting production and income 

generation activities.  

Skills on Technology and Tools were also rated very important in agricultural firms 

because they are largely dependent on these skills to make use of modern tools and the most 

useful technology to improve their production and become competitive. Therefore, 

accountants need to have sufficient knowledge about the impact of these tools and technology 

in order for them to better assess their benefits and costs in achieving the goals of the 

agricultural business.  



269 

 

 Very closely assessed but on the boundary of Extremely Important group were: 

Integrity (M=4.00, SD=2.00), Personal Skills (M= 4.00, SD=1.41), Process and Resource 

Management Prospective (M= 4.00, SD=1.41) and Customer Perspective (M=4.00, SD=.00). 

Agricultural firms need skillful, responsible and diligent accountants to assure them of timely 

and efficient recording and analysis of their transactions which are the critical bases for their 

decisions due to the volatility of these businesses.  Similarly, they expect their accountants to 

possess personal skills by being able to respond favorably to pressure and patience because 

their job requires conscientious and accurate reports. 

 Manufacturing.  Manufacturing companies are those companies that create products 

from components, raw materials. The goods are sold directly to consumers or to other 

manufacturing or service firms (“Manufacturing,”n.d. ) The manufacturing companies 

regarded all Professional skills as extremely important except for Personal skills.  Integrity 

(M=4.89, SD=0.47) was top on the list closely followed by Professional Ethics (M=4.72, 

SD=0.46) and Professional Behavior (M=4.67, SD=0.49) then Professional Collaboration 

(M=4.61, SD=0.61). Integrity which means discharging one’s professional responsibilities 

with high standards must have been rated of highest importance by manufacturing firms 

because these businesses are involved in more expansive and varied businesses transactions 

and activities.  They deal with several kinds of people and organizations. Thus, integrity is 

imperative in order to earn credibility, respect and trust in transacting with these people to 

assure the company’s continuous existence. While trying to obtain the best deals with 

suppliers on quality raw materials on one side, maintaining the customers’ trust in the 

company’s products is on the other side. A failure on either side would tilt the business to 

possible risk. Integrity can provide support and strength of survival.  

 Professional Ethics was assessed extremely important by the manufacturing firms 

unlike agricultural firms which graded it merely moderately important. Manufacturers deem 

it more urgent to employ people who behave bound by ethical principles because of legal, 

economic, and social constraints.  Accountants are compelled to practice environmental 

accounting including upholding the International Ethics Standards for Accountants. Due to 

the growing concern on environmental protection, by practicing environmentally friendly 

manufacturing practices, customers are attracted to their products, thereby boosting sales and 

profits.  

Manufacturing firms need employees, specifically accountants who discharge their 

duties at high quality and continuously upgrade their knowledge because of the fast-changing 

rules and regulations governing the profession.  Their accountants are entrusted with the 

financial transactions, recording, reporting and general upkeep of the company’s financial 

wellbeing. They must be updated with the latest accounting knowledge to enable them to do 

their jobs more accurately and appropriately. 

Collaboration is an important technology for manufacturing firms. Due to the 

globalization of manufacturing, these companies should be able to design anywhere, build 

anywhere and maintain anywhere at any time.  Performing his/her duties as the financial 

guardian would ultimately enhance the work of other employees, departments and other 

companies within the supply chain through accurate financial information and coordination.  

 Also rated equally highly important by manufacturing companies were Technology 

and Tools, Decision Making, Governance Perspective and Customer Perspective. The 
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importance of skills in Technology and Tools (M=4.56, SD=0.51) of accountants can be 

partly attributed to globalization of manufacturing activities. Widespread use of collaborative 

tools and techniques are used not only in product design and planning but also applied in 

accounting functions which reflect the financial counterpart of all manufacturing activities.  

 Decision making (M=4.56, SD=0.51) was among the highly important skills group as 

rated by manufacturers. Now-a-days accountants take a major and vital role in the decision-

making process. They are found to help and aid in single, complex decisions, and specifically 

when there are a multiple contradictory goals (Tout, Ghazzawi, El Nemar, and Choughari, 

(2014)) such as New Product Development projects.  

Corporate governance (M=4.56, SD=0.62) which was also considered extremely 

important involves a system of rules businesses employs to direct their decisions and 

rationalize their actions. It serves as the basis by which organizations set and attain their goals 

within the social, legal and market environment.  Because the basic function of accounting is 

to track the company's financial performance, it has an influential role on how a company 

complies with its corporate governance policies. Gulin, Žager and Tušek  (2005) as cited in 

Klinsukhon and Ussahawanitchakit, 2016) asserted that since manufacturing firms are beset 

with highly complex situations in their operations they need their accountants to be 

knowledgeable of legal and regulatory controls to survive.  

Customer perspective (M=4.56, SD=0.70) was counted among the highly important 

skills of accountants in manufacturing firms. Customers are vital in the continuous existence 

of all types of companies and accountants need to be equipped with the ability to recognize 

what financial matters in advocating customer satisfaction and retention.  

Since agriculture is very much related to nature, risks from natural are inevitably 

involved in this kind of industries. Thus, risk assessment, analysis and management skills 

(M=4.50, SD= 0.79) are needed by accountants in the performance of their jobs specifically 

in accounting for loss and destruction during physical and environmental disasters.  

 Service. A service business is a firm that provides intangible products to its 

customers. Service businesses are focused on customer satisfaction through the quality of 

their service which entails more emphasis on customer care and relationship. Integrity 

(M=4.83, SD=0.49.was highest among the highly rated skills among service company 

respondents. Because of their nature, they put much premium on their customers. So they 

make sure that all their employees including accountants discharge their responsibilities with 

competence and diligence and their services to the best interest of their clients. Service 

companies rely on the recording, accuracy, maintenance and collection of financial data 

which can affect the trustworthiness of the company in dealing with customers, suppliers, and 

financial institutions. As managers of the financial data of service firms, they are significantly 

involved in promoting customer satisfaction through financial statements, cost-benefit 

analysis, sales and marketing activities.     

 Professional ethics (M=4.76, SD= 0.52) also rated as highly important by service 

firms considering that their businesses deal directly with human beings such as hospitals, 

restaurants, and professional services. Ethical principles are important for treating customers, 

users and consumers of service industries firms (Rendtorff, 2009). Unfortunately, service 

companies are plagued with incidents of misuse and other questionable transactions. Thus, 
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they need their accountants to practice professional ethics to avoid and prevent disasters 

caused by unethical practices.  

Since service companies are in the business of selling their intangible products - in the 

form of professional skills – such as doctors, nurses, accountants, teachers, lawyers, and 

business consultants - to their clients, their survival is totally dependent on how well they 

offer their services.  Thus, it is necessary for these companies to practice their profession at 

the highest quality possible.   

 Personal skills (M=4.58, SD=0.68)  were regarded highly important among service 

firms primarily because their businesses are basically people oriented. People are varied in 

tastes, have different perspectives and standards. As such their employees must possess the 

ability to work under pressure, communicate, be discrete, patient, and open minded. 

Accountants need to be aware the need to satisfy the demands of the company ‘customers.  

 Reporting (M=4.62, SD=0.65) from the accounting group was the only skills included 

in the highly important skills among service firms. Service firms as well as other types of 

firms require their accountants to have these skills. These skills entail identify the appropriate 

content and communicate clearly and objectively to the intended audience, orally and in 

writing as governed by professional standards required by law or dictated by the business 

environment. The research of Tanaka and Sithole (2015) confirmed the need of these skills 

from accountants in their research by claiming that written communication, reporting skills 

with computing techniques are demanded by employers. Additionally, Tempone et al. (2012) 

stressed that although technical skills are the main requirements, employers also prefer 

accounting graduates equipped with communication and presentation skills. 

 Just like the two types of firms, in service businesses the professional competencies 

dominated the skills in the highly important group with one accounting skill and no business 

skills. The moderately important skills were mostly accounting skills. Although rated as very 

important, most skills in the low importance adjusted groupings were business competencies 

and no professional skill. 

Importance Ratings of Skills according to Category  

This discussion deals with ratings assigned on the skills that comprise each category 

of skills namely, accounting, professional and business competencies.  

 Accounting competencies. The accountancy skills were grouped according to their 

level of importance based on their categories. Reporting skills were the only ones evaluated 

as extremely important. This may be attributed to the basic nature of the tasks of accountants 

which is recording and preparing financial statements. They make sure that records are 

accurate, and taxes are paid properly and timely. Through their reports the financial 

operations of the business is reflected. Measurement Analysis and Interpretation was next 

because of the need for accountants to accurately compute the financial values of transactions 

and analyze them.  

Modern technology and tools are necessary for accountants especially in medium and 

large companies to enable them to do their work more precisely, systematically and 

appropriately Manual accounting has been displaced by electronic accounting. This has 

provided better and more accurate reporting methods. It is therefore necessary that 
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accountants be equipped with the latest technological advances and use them to guide 

business. Thus, companies require that their accountants are equipped with these skills.  

 Risk and uncertainty are inherent in the external environment of all types of 

businesses. The most important management task is the ability to anticipate and prevent the 

emergence of problems, i.e. the ability to manage risks or be able to foresee weaknesses in 

the organization's activities, assess potential losses and elaborate adequate ways to exclude or 

minimize them (Endovitsky, 2009).   

Research was rated lowest among the accounting skills also it was still considered as 

very important. These skills are related to the Professional Behavior which means continuous 

acquisition of personal and professional skills and knowledge. Companies of any nature 

would expect their accountants to be knowledgeable of updated ways in doing their jobs for 

the efficient operations of their business 

 Professional competencies. All the professional skills were regarded extremely 

important according to their mean ratings. Integrity was highest. Integrity is an essential 

element of the accounting profession. It requires accountants to be honest, candid and direct 

with a client's financial information. Accountants should constrain themselves from personal 

benefit or advantage using restricted information.  Additionally, honesty and integrity allow 

investors to trust the information they receive about companies in which they invest. Business 

managers depend on authentic accounting to operate their companies free of deceitful 

reporting. Honesty allows financial decision -makers to make appropriate judgments. 

 Professional ethics was next to integrity among the highest rated professional 

competencies. The two skills are actually related because integrity is a key element of what 

every profession considers appropriate ethical behavior. Integrity is a key element of every 

profession which requires strong moral principles: good character, honor, and honesty. The 

accountant's function depends on organizational accounting profession ethics. Particularly, 

the role of accountants and their relationship to the production of clean and accurate financial 

statements enhances the reputation of the company in relation to investors, creditors, and 

other users (Mukarushem and Kule, 2016). 

 Professional behavior closely followed professional ethics. This skill means that an 

accountant is being conscious in treating co-workers and clients and ensuring a positive 

workplace attitude can help improve productivity and effectiveness in the workplace (Tan & 

Fawsi  2016). 

 Company leaders pursue employees with personal skills because they are more 

capable in achieving positive results for their companies. Accountants with these skills are 

more reliable, meet deadlines, and complete tasks. In addition, they are passionate, dynamic, 

energetic, vibrant, and self-driven which contributes to their success and the company as 

well. Thus, employers expect their accountants to possess these skills.  

Decision making was assessed close to personal skills. Information is an 

indispensable resource for the development of successful and efficient business. Since the 

accounting job entails preparing internal financial reports, records and accounts, accountants 

are significantly involved in supporting the decision-making process in achieving the 

objectives of the company through qualitative and reliable accounting information. Such 

information would result in strengthening the financial position of the company, would 
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identify risks and manage them on time, and would ultimately facilitate the attraction of 

investments (Vokshi and Krasniqi, 2017). 

 The collaboration and decision-making skills were equally assessed.  Employers 

increasingly require their accountants to possess collaborative skills which encompass 

abilities such as clear communication, problem solving, empathy and accountability. It is 

more than mere teamwork. Collaboration involves many other implicit skills, such abilities to 

understand business situations, define informational needs, deliver on those needs and 

communicate the implications of financial information to non-specialists. Tan and Fawzi 

(2016), asserted that overall, a team player with a positive attitude and good communication 

skills appeared as most desired by employers. 

Business competencies. Customer perspective garnered the highest rating among the 

business competencies. This may be due to the growing importance of customer-focus 

strategies of all types of businesses. As mentioned earlier, the lifeblood of any business is its 

customers. Therefore, accountants must be aware and involved in this advocacy to protect the 

interest of the company. The results of the analysis of Bean, Clow and O'Bryan (1996) as 

cited in as cited in Xu, Benbasat, and Cenfetelli (2011)  indicated that client satisfaction with 

prior service quality, word-of-mouth communication, and price were significantly related to 

accounting firm image. Firm image, in turn, was significantly related to client expectations 

for future accounting services.  

 Employers prefer accountants to be acting strategically. This means that they are 

proactive and judicious in analyzing and evaluating data and information for strategic 

planning, implementation and management.   Employers desire an accountant who is able to 

think and act independently, apply professional skepticism and is self-motivated and a 

practical person. He is expected to be accurate and reliable who pays attention to details. He 

is expected to be detail oriented so as to be able to detect errors, discrepancies or 

inconsistencies (Tan and Fawzi, 2016).  

 Employers expect their accountants to be knowledgeable of their significant 

participation in corporate governance. Governance is a set of policies and regulations used by 

a board of directors to direct a business establishment. Accountants are critically involved in 

governance because they through auditing and accounting tools they are responsible in 

providing transparent financial information to outsiders. They have to ensure that a strong 

sense of ethical behavior permeates the organization, and that a strong control system is 

employed to detect variances. In their disclosures they need to balance the interests of 

investors, business partners, regulators, lenders, and the community (Tricker and Tricker, 

2015). 

 Process and resource management was rated least among the Very Important business 

competencies. This group of skills is closely related to the strategic perspective skills of 

accountants. Since accountants are the main source of financial information vital in 

evaluating the performance of the business, they hold the task of providing data for business 

planning, operations and evaluation processes. As such they must be equipped with sufficient 

knowledge in the concepts and techniques for business planning.  

 Accountants in whatever nature of businesses undertake control over human and non-

human resource management.  Accounting information is very important in all human 
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resource management decisions pertaining to employee compensation and benefits, and in 

employee recruitment and retrenchment (Kariyawasam, 2016). In the case of non-human 

resources accountants in collaboration with other administrative employees, are enjoined to 

suggest or implement ways for the efficient and effective utilization of these resources.  

Level of Importance of the Skills  

 Extremely important skills were predominantly professional skills specifically integrity 

and professional ethics. Both entail honesty, morality, fairness and conscientiousness.   

Other professional skills in the group of extreme importance were personal and 

collaboration skills which can be linked with each other because both signify teamwork, 

being able to get along with others and tenacity in the performance of task. Decision 

making was rated as one of these skills because accountants are required to make 

objective decisions regarding critical financial issues, perform costs-benefits analysis and 

recommend significant courses of actions. This accounting responsibility would 

necessitate a wide perspective to be able to come up with professional judgment using 

relevant decision models.  

 The Very Important skills were from the Accounting and Business competencies and no 

Professional competencies. Accounting competencies topped the list: Measurement 

Analysis and Interpretation, Technology and Tools, and Risk Assessment, Analysis and 

Management.  These skills may not be regarded as important as Reporting, but they are 

highly expected skills of accountants since they complement Reporting skills especially 

Measurement Analysis and Interpretation of the information gathered. The use of 

appropriate technology and tools would enhance the accuracy and timeliness of the 

reports. Risk assessment, analysis and management could be needed for higher levels of 

reporting. Research as an accounting skill was evaluated least important among 

competencies because compared with the other accounting skills it may not be regarded 

as a direct component of the accounting job.  

Similarities of  Importance Rankings among Firms  

A summary of the Kruskal-Wallis results regarding the significant differences of the 

evaluative ratings of the types of companies on the accountancy skills shows  that there was 

no significant difference in the ratings of 12 accountancy skills namely: Risk Assessment, 

Analysis and Management Competency (Very Important), Measurement Analysis and 

Interpretation (Very Important), Research (Important), Technology and Tools (Very 

Important), Integrity (Extremely Important), Decision Making (Extremely Important). 

Personal Skills (Extremely Important), Strategic Perspective (Very Important), Process and 

Resource Management Perspective (Very Important), Governance Perspective (Very 

Important) and Customer Perspective (Extremely Important). Four of the competencies were 

rated differently by the companies namely: Reporting (Extremely Important), Professional 

Behavior (Extremely Important), Professional Ethics (Extremely Important) and 

Collaboration (Extremely Important).  

 Similarities of Skills Requirement of Firms  

In order to find out the similarities/differences of skills requirements of the different 

types of firms, the Spearman’s correlation was computed between the importance rankings.  

It was revealed that the importance rankings of skills of agricultural firms and manufacturing 

as well those between agricultural and service firms had no significant relationship implying 

that they evaluated the importance of the skills differently.  On the other hand, the 
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Spearman’s correlation value of the importance rankings of the skills between agricultural 

and service firms exhibited a very high degree of significant relationship. This signified that 

manufacturing and service firms assigned similar levels of importance on the skills required 

by their respective companies.   

Conclusion 

 There were 165 respondents. The respondents were classified into three types: 

agricultural, manufacturing, and service firms. More than half were from the service sector 

and the least were agricultural. The small-scale businesses comprised almost half of the 

number of respondents and half comprised the manufacturing and service businesses. Most 

accountants in these firms occupied low level management positions and quite a number were 

in the middle level.  

 The research revealed that accounting graduates must possess a large variety of 

technical and non-technical skills in order to succeed in their careers within the profession. 

The study revealed that the different businesses emphasized the need for graduates to develop 

accounting, professional and business skills.  

All types of firms rated professional categories with the highest level of importance 

compared with the other groups of skills. Agricultural and manufacturing businesses rated 

business skills of higher importance than accounting skills.  

Evaluated as most important according to ratings by the firms were integrity, decision 

making, and technology and tools. 

 The top five skills according to importance ratings were all personal skills except for 

reporting which was an accounting skill.  Integrity was rank 1, followed by professional 

ethics, professional behavior then reporting. Equal in rank were decision making, 

collaboration, and personal skills.  

 The 6th to 10th ranks were customer perspective which placed highest among 

business skills. It was followed by accounting skills namely: measurement and analysis and 

interpretation and technology and tools. The last ranks 11th to 15th were all business 

competencies which were strategic perspective, governance perspective, process and resource 

management and research.  

Results also revealed that agricultural firms have assigned importance ratings on the skills 

differently from the manufacturing firms as well as with the service firms. However, 

manufacturing and service firms have rated the level of importance of the skills similarly.   

 In terms of professional skills, the firms considered integrity, professional ethics, 

professional behavior, decision making, collaboration, and personal skills as more important 

than accounting and business skills except for reporting skills. This implies the need for a 

balance between school and workplace environments in preparing and developing 

professional capabilities of accountants. 

Recommendations  

 Higher education aims to prepare students to confront real world challenges when 

they join the workforce.  In view of the results and conclusion of this study, employers are 

demanding a wide range of skills and attributes among accounting graduates. This may be 
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due to the trend arising from the growth of information technology, whereby traditional 

information record in accounting is almost fully implemented by computers On the other 

hand, the role of accounting information, acting as comprehensive diagnosis and assisted 

decision for business, is growing day by day Universities need to consider learning strategies 

and environments that are appropriate in developing these skills. The following 

recommendations are proposed as a result of this study. 

 Some teaching methods can be utilized to develop students’ general skills-set. These 

methods can include group case analysis and oral presentation which will develop team and 

collaboration skills, interpersonal skills as well as analytical and critical thinking skills. 

Group work will also promote leadership, listening, and oral communication skills. 

Presentation of cases will enhance the computer and technological skills. Comprehensive 

accounting problem solving exercises, tests, understanding and application of accounting 

concepts will encourage problem solving and analytical thinking skills. In addition, greater 

emphasis on class discussion and students’ oral contribution to issues raised in their subject 

material can be made.   

The industry can participate in skill development through internship. Ngoo, Tiong and 

Pok. (2015) asserted that internship opportunities should be fostered and encouraged in order 

to provide students with practical, real life experience and knowledge of how the workplace 

operates. Under the supervision of the accounting manager of a particular firm, students can 

experience accounting skills when they handle the accounting process of that firm. Internship 

programs are advantageous because students are given the appropriate exposure with real-life 

accounting practice within a longer period and develop students’ non-technical skills required 

for the profession (Wally-Dima, 2011, Klibi and Oussi, 2013)  

 The accounting curricula must be made responsive to the demands of the accounting 

profession to improve student outcomes and attract capable students. The accounting 

curricula must incorporate non-technical along with technical skills and integrate them in 

their programs in varying emphasis.  Curricula should also include job application and 

interview training specific to accounting firms and should incorporate more training around 

effective interpersonal and communication skills (Low, Botes, De La Rue and Allen, 2016). 

Companies may collaborate with accounting schools can invest training their existing 

employees in accounting, professional and business skills most valuable to their operations.  

 More researches can be conducted to confirm how professional competencies are 

fostered in the workplace setting (Wells, Gerbic, Kranenburg and Bygrave, 2009). An 

examination of graduates employed in corporations can be done to confirm whether the 

opinions of these graduates differ significantly from those employed in public practice. A 

study on the perceptions of employers in relation to high-performing or successful graduates 

would enrich the feedback on professional capability development in accounting. 

Additionally, studies could look more specifically into the perceptions of small to medium 

sized firms compared with those of the big firms in terms of what they look for in accounting 

graduates. Researches also can be conducted to find out what university students perceive to 

be the most important skills/attributes to hold in order to gain a graduate position. This could 

help identify any perceived mismatch and provide further incentive for accounting educators 

to provide programs that impart these skills 
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Abstract  

         In the context of deepening economic globalization, the cross-cultural operation and the 

management of multinational enterprises make people realize more deeply the importance of 

organizational culture (Iljinsa & Skvarcianyb, 2015). Over the past 40 years, related theories 

and models have emerged one after another, and many schools have emerged especially after 

the quantitative measurement and diagnosis of organizational culture (Yan & Guobao,  2021). 

At present, China has grown into a second economy around the world, and there is a trend of 

its further development. While multinational enterprises operating in China are faced with the 

issue of organizational culture management, these companies have not widely applied 

existing theories, models and measurement tools. Heng (2018) shared that investors and 

managers mainly focus on the expansion of enterprise revenue scale, and the internal 

transformation of the organization is not their primary concern. There are few researches on 

the organizational culture of multinational companies in mainland China (Caraballo, 2016). 

The study of the applicability of organizational culture theory to foreign-funded enterprises in 

China and the combination of theoretical development context of organizational culture are 

imperative. 

 

Keywords : Multinational corporation, Organizational culture, Enterprise performance, 

Germany, Fujian China 

 

1.  Introduction 

          With the rapid development of economic globalization, people have realized that 

organizational culture has a great influence on the success or failure of enterprises. The 

competition between and among enterprises is essentially the competition by organizational 

culture (Eaton & Kilby, 2016). With the current pool of studies, more and more researchers 

realize that organizational culture can be more accurately mastered and applied for the 

sustainable development of enterprises (Kampf, et al., 2017).  Although the measurement of 

organizational culture has attracted the great attention of scholars all over the world, there are 

some limitations in its practical application such as whether the cultural measurement 

systems are applicable in a particular country like China.  The purpose of this paper is to 

study the applicability of an organizational culture theory to foreign-funded enterprises in 

China and the theoretical development context of an organizational culture. 

 

2.  Main Discussion Points  

2.1 Some theories and models for Corporate Culture measurement 

Denison & Mishra (1995) shared an organizational culture model which is known to 

be helpful for quantitative understanding and evaluation of organizational culture. The author 

proposed that the enterprise culture scale includes four dimensions of involvement such as, 

consistency, adaptability, mission, and involvement. It is a diagnostic tool which can describe 

and evaluate the organizational culture of a company by evaluating various balance 

relationships between consistency and adaptability and mission and involvement.  
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This model answers key questions about an organization, which are Mission: Does an 

organization know where should go? Does an organization have the systems, values and 

processes in place to execute? The cultural characteristics--adaptability and involvement--on 

the left side of the model concern change and flexibility while the cultural characteristics--

mission and consistency--on the other side reflect a company’s ability to maintain 

predictability and stability. The horizontal line in the middle divides the model into two parts. 

The cultural characteristics—adaptability and mission--in the upper part relate to the 

company’s adaptability to the external environment; the cultural characteristics—

involvement and consistency—in the lower part emphasize the integration of a company’s 

internal system, organizational structure, and process. Involvement in organizational culture 

include authorization, team orientation and development ability. The enterprises that attach 

importance to organizational culture underscore equality, pay attention to employee 

participation management and team orientation, evaluate and formulate corresponding 

management measures according to the performance of the team, gives time to the cultivation 

of the personal ability of the employees and nurture senior managers and ordinary employees 

have strong sense of belonging and recognition. (Denison,  et al., 2006) 

 A company’s consistency includes three aspects: core values, coordination and 

cooperation. Effective organizations often have strong cultural characteristics and high 

consistency, which is conducive to organizational coordination, and they form a unified 

whole. With consistency, the organization has clear behavior standard which is the core value 

of the organization and common source of organization stability and organizational 

development. Meanwhile, adaptability includes three aspects: customer orientation, 

innovation and change and organizational learning. An effective organization should be 

adaptable to the environment, a healthy whole, and respond to the changes of the 

environment rapidly. Internal integration and external adaptation can often become the 

competitive advantage of an organization. Good organizations can manage customers 

effectively, take risks and learn from their mistakes. Mission is also salient in any enterprise. 

It refers to a company’s purpose and goal, strategic direction, and intention. Organizations 

with this cultural feature have clear understanding of the future, have phased short-term and 

long-term goals, and have keen insights into the future. Members of each organization should 

clearly understand the objectives of the organization and work hard to achieve them. 

(Denison, et  al.  2006) 

After years of practice, Denison's organizational culture model has been widely 

recognized in the world. The scale is composed of several dimensions which can easily reveal  

corporate culture. It also includes some major indicators of company performance which can 

eventually suggest reforming and improving organizational culture (Warrick, Milliman, & 

Ferguson, 2016).  
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2.2 Research about Organizational Culture 

 In the 1990s, there have been three research directions on organizational 

culture. First, the theoretical research of organizational culture continues to deepen; second, 

the mechanism on the development of enterprises; third, the measurement, diagnosis and 

evaluation. Since then, organizational culture measurement, diagnosis and evaluation has 

become a special research direction (Shahzad, 2012). 

         The organizational culture model by Denison & Mishra (1995) and Cultural 

Dimensions Theory by Hofstede, G. (1980) as cited by Caraballo (2016) were used to 

measure and evaluate organizational culture by comparing the organizational culture at the 

national level between China and the United States. Also, Puppatz et al. (2017) conducted 

research on organizational culture in a cross-cultural environment through three quantitative 

means including the Denison Organizational Culture Survey (DOCQ), the Organizational 

Culture Profile (OCP), and the Global leadership and organizational behavior effectiveness 

(GLOBE) survey.  

 In the study of Kokina and Ostrovsa (2013) where the Denison model was used, 

findings showed that factors such as security, introduction of new methods, and accessibility 

of information are the most influential factors in an organization. It also showed that 

coordination and control are evident in the horizontal structure more than the vertical 

positions. 

 Moreover, Denison and Mishra (1995) used case analysis and a large-scale 

questionnaire to research the relationship between organizational culture and corporate 

performance in some American companies. The authors first conducted two-year grounded 

research on five American companies. Through in-depth interviews with a number of senior 
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management teams and employees, combined with company files and relevant information, 

they learned the measurement scale of corporate culture. On the said basis, the same authors 

conducted a survey of four enterprises to determine their perception of the relationship 

between the four organizational culture characteristics and company performance. The results 

show that these four cultural traits are significantly related to the performance of a company 

and that different cultural traits can lead to different company performance (Tae, 2017). 

Similarly,  Xu and Chunyou (2006) used Denison's scale to conduct a study on 101 

Chinese local enterprises. Said study confirmed the positive correlation between 

organizational culture and company performance. Likewise, Chong (2009) had a study on the 

influence of corporate culture on technological innovation from a cognitive perspective, using 

Denison's OCQ scale to measure corporate culture. The analysis of 268 valid questionnaires 

shows that organizational culture has a great influence on company performance. 

It can be seen from the above research trends that the research direction of 

measurement, diagnosis, and evaluation in organizational culture has become increasingly in-

depth and extensive. More enterprise cases have been used as basic samples to verify or 

revise the model. The application of the model has been expanded from enterprises with 

western cultural backgrounds to enterprises with other cultures, such as the research about 

Chinese enterprises. However, the vision of the above research and the models used have not 

been extended to the field of organizational culture of multinational corporations in host 

countries. The research on the organizational culture of multinational corporations in the host 

country may become a new exploration direction. 

3.  Conclusion 

        The purpose of this paper is to study the applicability of an organizational culture theory 

to foreign-funded enterprises in China and its theoretical development context.        Relative 

to this, it  has been found out that Denison's scale has been widely accepted after years of its 

implementation in various countries. This scale contains many sub dimensions and detailed 

enough to reveal the content of corporate culture. Second, it also attaches great importance to 

practical application. It can be widely used in the enterprise, team, and individual levels. By 

using the model, specific measures to improve the enterprise culture can be done. 

4.  Future Research Perspectives  

      There are few researches on organizational culture of foreign-funded enterprises in 

China. The measurement of organizational culture of these enterprises is also inadequate. A 

study describing the organizational culture of foreign-funded enterprises in China and 

measuring the relationship between the different elements of organizational culture would 

respond to the said limitations. 
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Abstract  

From the past to the present, the agricultural sector has been the foundation of the 

Thai economy. Cucumber production is a source of vegetable for consumers not only the 

career but also a source of their incomes. The research objective was focused on the 

measurement of production efficiency of a group of the farmer who produced cucumber as 

their production in Nong Hang sub-district, Kuchinarai district, Kalasin province, Thailand. 

120 farmers as members’ group defined as the study population. Purposive sampling was 

applied as a sampling technique. It turned out of 100 members of a farmers’ group as a 

sample size. The data analysis was applied an econometric model to identify the cucumber 

production function. Also, measurement the production efficiency. Findings were 55 out of 

100 farmers who produced cucumber met the requirement of production score while 45 out of 

100 farmers would make their farm management meet their production efficiency. Due to the 

research results, input factor reduction and farm management would be the way to reach their 

production efficiency. Also, the government agency would take the action as academic 

provider and agricultural technology support to reduce the production cost led to the 

production efficiency eventually. 

Keywords : Production Efficiency, A Group of Farmers, Kalasin Province 

1.  INTRODUCTION 

From the past to the present, Thailand has been an agricultural production country in 

the world. Agricultural products have served not only for foods but also for other raw 

materials of industries.  As long as time changed, the agricultural sector still has an important 

role in Thais living especially for food supply. According to the agricultural economic office 

statistics, there are now 13 million Thai farmers producing their products accounted for 1.3 

percent of Gross Domestic Product (GDP). Almost 40 percent of the Thai population work in 

the agricultural sector or other related jobs.  Like other countries in the world, Thailand has 

faced the agricultural sector development that led to industrialization. The agricultural 

production pattern has changed from labor-intensive to capital-intensive and finally to the 

digital era of agricultural production pattern known as smart farming. Over 60 years, 

agricultural product revenue has declined inters of income. There is the number of farmers 

left their agricultural career and then moved to other sectors such as industrial and service 

sector. Some of them are still live and work on their farm as their career to maintain their 

properties, especially in rural areas. (The Office of Agricultural Economics, Ministry of 

Agriculture and Cooperatives, 2021)  

A research question came up with the main research question “Do farmers produce 

their production with Production Efficiency (PE) or not” if not what they would do in the 

future. In terms of academic aspect, this point had to crop the researcher to conduct this 

mailto:puanucha@windowslive.com
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research to investigate and prove that. By academic support, the researcher tried to 

investigate those farmers in the rural area gathering them as a farmer group to produce their 

products with PE. As a researcher, I made my field research focusing on a group of farmers 

in the Nong Hang sub-district, Kuchinarai district, Kalasin province, Thailand who produce 

the CUCT 100 cucumber for over 50 years for family consumption and commercial 

(Department of Agricultural Extension, Ministry of Agriculture and Cooperatives, 2021). 

Figure 1 The Map of Kuchinarai District, Kalasin Province, Thailand 

 

Source: https://www.mapsofworld.com/thailand/provinces/kalasin-map.html 

In the past, farmers' agricultural production tended to be supplementary jobs, in 

addition to farming as their main occupation. However, at present, cucumber production is 

supported by the private sector by purchasing all their production and promoting academic 

knowledge of other production factors along their production process. It is considered as a 

support for the promotion and motivation in the production of cucumbers produced from the 

farmers’ groups. Farmers’ group members are preparing to farm by transmission technology 

utilized to fit their farmland (The Office of Kalasin Agricultural Extension, 2021). 

With 120 members, a group of farmers has been established since 1997, producing 

cucumbers for distribution to private companies and a few for their family consumption, 

formed by the integration of farmers in the form of farmer groups to produce good quality 

cucumbers. On the other hand, members of the farmers’ group have been engaged in Jasmine 

rice and glutinous rice farming which most glutinous rice farmers will consume in the 

household while Jasmine rice will be sold in both local and central markets. Besides, farmers’ 

group members also have to develop their process by an import of agricultural machinery 

used in the production to maximize their potential production. The objective of using 

equipment and machinery in their farming is to reduce their production costs and reduced the 

local labor (The Office of Kalasin Agricultural Extension, 2021), (Department of Agricultural 

Extension, Ministry of Agriculture and Cooperatives, 2021). 

The management of cucumbers production of farmers group formulates getting along 

with an agreement with the seed group management. Farmers’group members get involved in 

management decisions. Providing their own opinions on management production. To allow 

members of the farmers' group to be able to reduce their production costs, yield and 
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marketing properly. Considering the government agencies functions such as the department 

of agricultural extension, ministry of agriculture. They can provide the appropriate 

technology, and the development of infrastructure, and the application of agricultural 

machinery. The government agencies also set production standards that can set goals. The 

farmers ‘group allowed their members to share their experiences and expertise for product 

quality improvement which generated the community enterprises and the product value chain 

of cucumber production and generated community income eventually (Department of 

Agricultural Extension, Ministry of Agriculture and Cooperatives, 2021).  

They also developed the farmer group to be a production technology center, an 

academic center for their members, a packaging process, and a local distribution center. 

Farmers who are cucumber producers have introduced the rules of agricultural production 

following the department of agricultural extension, the ministry of agriculture and 

Cooperatives have known as Good Agricultural Practices (GAP). The GAP applicants have 

to strictly follow the agricultural practices and good manufacturing processes aimed at 

producing safer (Good Agricultural Practice for Farmers, Department of Agricultural 

Promotion, Ministry of Agriculture and Cooperatives, 2021) 

In this research, the researcher tried to analyze the production efficiency of CUCT 

100 cucumber production, which has been one of the careers of the community. To answer 

the research question, I tried to investigate the production efficiency of cucumber production 

from a group of farmers in the Nong Hang sub-district, Kuchinarai district, Thailand. 

2.  Objectives 

To investigate the cucumber production efficiency of a Farmer Group in Nong Hang 

sub-district, Kuchinarai District, Kalasin Province, Thailand  

3.  Materials and methods 

Population and sample 

The study population was comprised of 120 farmers who were the members of a farmer 

group, Nong Hang Sub-district, Kuchinarai District, Kalasin province, Thailand. A purposive 

sampling technique was utilized for sampling. It turned out with 100 farmers’ group members 

who adopted the Good Agriculture Practice project under the department of Agricultural 

Promotion project support, The Ministry of Agriculture and Cooperatives, The Royal Thai 

Government. However, the number of samples collected from 100 farmers’ group members 

was sufficient (Gujarati, D., 2009:85-90).  

The questionnaire was applied as a primary data gathering. The index of Item-Objective 

Congruence (IOC) was examined as the validity test. The total IOC score, evaluated by 3 

expertise, was shown up for 0.94 which greater than 0.50. The Conbrach’s alpha was 

examined for reliability which came up with 0.96 of the overall score. So, both validity and 

reliability were identified (Gujarati, D., 2009:96-100). 

Data Analysis 

The cucumber production function was estimated by the econometric model. The 

production function expressed the relationship between physical inputs and output through 
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the production process (Chatchawan, A., 2005:13-16). The production function could be 

expressed in the form of the Cobb-Douglas Production Function below:  

 

Y = A. ,   , ,                                                    (1)  

Where:  

              Y  is an output  

                         A  is a coefficient or constant term 

               are inputs  

 

The Cobb-Douglas Production Function could be written in the form of linear double 

logarithm below: 

 

Ln Y = A + b1.ln X1 + b2. Ln X2 +   + bn ln xn,                            (2) 

 

The summation of coefficients b1,……., bn expressed the elasticity of output 

concerning inputs, it also expressed the return to scale which expressed as  

1. b1+ b2+ b3+ … + bn > 1 expressed the 

Increasing Return to Scale (IRS) which meant an increase of input by 1 percent, then 

it led to an increase of output greater than 1 percent. 

2. b1+ b2+ b3+ … + bn < 1 expressed the 

Decreasing Return to Scale (DRS) which meant an increase of input by 1 percent, 

then it led to an increase of output smaller than 1 percent. 

3. b1+ b2+ b3+ … + bn = 1 expressed the 

Constant Return to Scale (CRS) which meant an increase of input by 1 percent, then it 

led to an increase of output equal to 1 percent. 

Following Bhanumurthy K.V (2002), he argued that the advantages of Cobb Douglas 

production function are because it can handle multiple inputs in its generalized form. Even in 

the face of imperfections in the market, it does not introduce distortions of its own. Also, the 

unconstrained Cobb Douglas production function further increases its potentialities to handle 

different scales of production. Various econometric estimation problems, such as serial 

correlation, heteroscedasticity, and multicollinearity can be handled adequately and easily. It 

is argued that most of its criticism is focused on its inflexibility and admits that except for 

one obvious assumption all other assumptions can be relaxed. So in this research work, the 

research applied the Cobb-Douglas production function form which is fitted for the research 

circumstance. 

The parameters were calculated by Bootstrapping Regression Analysis. Also, the 

cucumber production efficiency was calculated by Shanmugam, K.R. and Venkataramani, A. 

(2006) which expressed as  
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Production Efficiency =                                                                                            

(3) 

Where:  

 is the actual output  

is the output from the estimated production function calculated by the substitution 

of the given inputs or independent variables into the predicted equation (2).  

 

4.  Results 

4.1 The Estimated cucumber production function could be expressed as Table 1 below: 

Table 1 The Estimated Cucumber Production Function of a Farmer Group, Nong Hang Sub-

district, Kuchinarai District, Kalasin Province, Thailand 

Y = In (Y)  

Y = cucumber production 

Variable Production Inputs Coefficient T-value P-value 

Intercept   123.054 26.351 ** 0.00051 

lnX1 Wage 2.647 22.668 ** 0.0000 

lnX2 Seedling value 11.077 14.619 ** 0.00051 

lnX3 Fertilizer cost 0.094 31.384 ** 0.0070 

lnX4 Chemical cost 0.009 11.383 0.8990 

lnX5 Chemical pesticide cost -0.102 -10.392 0.8960 

lnX6 Water usage cost 0.040 1.554 ** 0.00917 

lnX7 Fuel cost 0.002 11.106 * 0.00400 

lnX8 Material cost for preparing to 

convert 

0.008 5.332 * 0.00347 

lnX9 Equipment cost 0.017 0.865 0.4680 

lnX10 Consumption cost -0.0001 -0.289 0.9120 

R-square 0.918 

F statistic 79.620 ** 

**Statistically significant at 0.01 level 

*Statistically significant at 0.05 level 

Source: Calculation 
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 According to the table1, it is expressed that 6 inputs influenced cucumber production 

which comprised of 1) wage, 2) seedling cost, 3) fertilizer cost, 4) water usage cost, 5) fuel 

cost, and 6) material cost for preparing to convert respectively.  

 

4.2 The cucumber production efficiency could be expressed as Table 2 and Figure 2 below:  

Table 2 The Cucumber Production Efficiency of Nong Hang Sub-district, Kuchinarai 

District, Kalasin Province, Thailand  

           (n. = 100) 

Farmer Member Production Efficiency Percentage 

1 1.03 102.70 

2 0.98 97.95 

3 0.99 99.36 

4 0.98 98.14 

5 1.01 101.13 

6 1.03 103.26 

7 1.08 108.18 

8 1.02 101.82 

9 0.99 98.68 

10 1.02 102.33 

11 0.97 97.20 

12 0.96 95.97 

13 0.96 96.10 

14 1.04 103.79 

15 1.01 101.08 

16 1.02 102.00 

17 1.00 100.31 

18 1.03 102.70 

19 0.98 97.95 

20 0.99 99.36 

21 1.03 102.70 

22 0.98 97.95 

23 0.99 99.36 

24 0.98 98.14 
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25 1.01 101.13 

26 1.03 103.26 

27 1.08 108.18 

28 1.02 101.82 

29 0.99 98.68 

30 1.02 102.33 

31 0.97 97.20 

32 0.96 95.97 

33 0.96 96.10 

34 1.04 103.79 

35 1.01 101.08 

36 1.02 102.00 

37 1.00 100.31 

38 1.03 102.70 

39 0.98 97.95 

40 0.99 99.36 

41 0.98 98.14 

42 0.98 98.14 

43 1.01 101.13 

44 1.03 103.26 

45 1.08 108.18 

46 1.02 101.82 

47 0.99 98.68 

48 1.02 102.33 

49 0.97 97.20 

50 0.96 95.97 

51 0.96 96.10 

52 1.04 103.79 

53 1.01 101.08 

54 1.02 102.00 

55 1.00 100.31 

56 1.03 102.70 

57 0.98 97.95 
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58 0.99 99.36 

59 1.03 102.70 

60 0.98 97.95 

61 1.03 102.70 

62 0.98 97.95 

63 0.99 99.36 

64 0.98 98.14 

65 1.01 101.13 

66 1.03 103.26 

67 1.08 108.18 

68 1.02 101.82 

69 0.99 98.68 

70 1.02 102.33 

71 0.97 97.20 

72 0.96 95.97 

73 0.96 96.10 

74 1.04 103.79 

75 1.01 101.08 

76 1.02 102.00 

77 1.00 100.31 

78 1.03 102.70 

79 0.98 97.95 

80 0.99 99.36 

81 1.03 102.70 

82 0.98 97.95 

83 0.99 99.36 

84 0.98 98.14 

85 1.01 101.13 

86 1.03 103.26 

87 1.08 108.18 

88 1.02 101.82 

89 0.99 98.68 

90 1.02 102.33 
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91 0.97 97.20 

92 0.96 95.97 

93 0.96 96.10 

94 1.04 103.79 

95 1.01 101.08 

96 1.02 102.00 

97 1.00 100.31 

98 1.03 102.70 

99 0.98 97.95 

100 0.99 99.36 

Average  1.00 100.49 

Standard Deviation 0.03 2.94 

Source: Calculation 

Figure 2 Cucumber Production Efficiency of Nong Hang Sub-district, Kuchinarai District, 

Kalasin Province, Thailand 

  

According to table 2 and figure 2, the research outputs expressed that there were 100 

farmers who produced the cucumber as their main career. The researcher identified the 

cucumber production function in order to calculate the parameters by bootstrapping 

regression followed the methodology of Shanmugam, K.R. and Venkataramani, A. (2006) 

and after that calculated the Production Efficiency (PE) which expressed in equation (3). As 

results, the research outcomes expressed that there were 55 out of 100 farmers who produced 

their cucumber production met the production efficiency standard showing by the scores of 

Production Efficiency (PE) were equal to 1.00 or more. On the other hand, there were 45 out 
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of farmers who produced cucumbers obtained the PE smaller than 1.00. They would make 

their improvement to gain the PE. The research output answer the research question that 

some farmers could make their own PE but others had to improve their production efficiency.  

 

4. Discussion 

Due to the research results, it is shown that there were 55 farmers of cucumber 

producers who met the requirement of production efficiency which expressed their 

production efficiency score greater than 1.00. In contrast, 45 farmers had their production 

efficiency score less than 1.00 which all of 45 farmers would adjust their production 

management. Following table 1 that could be the suggestion for 45 farmers who did not gain 

the 1.00 production efficiency score would be considered. In terms of the input management 

of cucumber production, all input factors that had statistical significance such as wage, 

seedling cost, fertilizer cost, water usage cost, fuel cost, and material cost for preparing to 

convert could be reduced or efficiency usage. This reflected that the input management of 

cucumber would be considered properly and effectively, which led to the production 

efficiency eventually.  

6.  Conclusion 

According to the empirical study of a group of farmers in Nong Hang sub-district, 

Kuchinarai district, Kalasin province, there were 55 out of 100 who were farmers group 

members met the production efficiency requirement, while 45 out of 100 had to improve their 

production by reducing the input factors influencing the cucumber production along with the 

better farm management to reduce their costs such as wage, seedling cost, fertilizer cost, 

water usage cost, fuel cost, and material cost for preparing to convert. Cucumber production 

is one of the agricultural productions in the rural area. Farmers who gathered themselves as a 

group can make their own decision to produce their products. These research results would be 

the guidance for farmers in the study area and others. Also, the role of a government agency 

would take its action as an academic provider such as the knowledge and training of 

agricultural technology application to reduce the cucumber production cost. Also, a 

government agency such as the department of the agricultural extension would provide the 

new opportunity to expand their product market to increase farmers’ income as well.  
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Abstract  

The quality management practices of HEIs have been in focus given the more 

competitive environment in education. The total quality management approach has been used 

in many universities to assure educational quality. This review focuses on identifying how the 

quality management practices affect the organizational performance of the private HEIs in 

China. There was a noted need to focus attention on quality practices in HEIs in China given 

the thrust to go international as well as upgrade its status in the world.  To do this, 

explanations of quality management practices in private HEIs in previous studies have been 

analyzed in this review. Also, the features and measurements of performance about HEIs 

from previous research have also been synthesized. The review aims to find out the 

relationship between quality management practices and organizational performance with the 

hope of establishing other avenues upon which to pursue other research endeavors. 

 

Keywords : quality management practices, higher education institutions, organizational 

performance 

 

1.  Introduction 

It has become imperative for higher education institutions in China to ensure quality 

management practices that would result in improved organizational performance. As per 

account of Li (2010), the promulgation of the ‘Decision on Reform of the Educational 

System’ by the Chinese Communist Party Central Committee in 1985 represents the first 

comprehensive reform of the Chinese higher education sector. The new blueprint put 

emphasis on local responsibility, diversity of educational opportunities, multiple sources of 

funds, and decentralization of power to individual institutions to govern their own affairs. 

Given that higher education institutions (HEIs) are necessary for society’s development, 

China is pushing for its universities to be at par with other universities in the world and even 

register in world rankings. With limited resources available from the government as support, 

the need to showcase quality management practices rendering to efficient organizational 

performance from among the universities in China merits understanding is a must to be 

prioritized. This review will identify the existing studies of total quality management in 

higher education and organizational performance of HEIs. It would try to identify the gaps in 

this research field for researchers to pursue studies that will increase the body of knowledge 

as well as formulate better quality management strategies resulting in improved 

organizational efficiency.  This will translate to better branding of HEI, more student-

enrollees, higher profitability, and faster growth rates. 

 

mailto:nanlin36@126.com
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2. Quality Management Practices of HEIs in China 

The development of higher education in China has become the key factor for 

supporting the transformation and progress of the biggest developing country. Quality 

assurance has been integrated into the fabric of higher education in China, with the issue of 

quality in higher education – how to evaluate it and how to enhance it – now taking center 

stage in Chinese higher education (Li, 2010).  Due to the limited ability of public finance to 

meet the increasing demand for HEIs, privatization and marketization strategies were widely 

adopted to facilitate the quickening massification of the sector.  The transition of university 

governance from direct control to supervision, combined with the emergence of various new 

university programs, called for the establishment of a QA system to ensure education quality 

in different types of HEIs (Wang, 2014).  

Overall, the structure of quality assurance systems in Chinese higher education can be 

summarized into (1) external quality assurance systems, and (2) quality assurance systems 

within higher education institutions (Li, 2010).  

 

Ambitious private universities are pursuing quality differentiation to distinguish them 

from public universities in the higher education field. The improving image and reputation 

which could attract more students and future funding are the main consideration of private 

educational organizations. Hence, the management of the private university has been 

concerned about the students’ enrolment rate and employment rate which are critical for 

parents and potential sponsors (Hu et al., 2018).  Parasuraman et al. (1985) identified ten 

determinants of service quality, including reliability, responsiveness, competence, access, 

courtesy, communication, credibility, security, understanding/knowing the customer, and 

tangibles. This provides a useful guideline to examine student satisfaction with the HE they 

receive. Unfortunately, few of these elements are considered when it comes to HEI quality 

control in China, because the current system views students more as the product of university 

training than as a consumer of HE service. Consequently, many crucial aspects affecting 

student experience are missing (Wang, 2014).  Zu (2009) suggested measuring quality 

management practices (QMPs) from two sides: Infrastructure QMPs, and Core QMPs. 

Furthermore, Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) established seven 

practices to measure QMPs in HEIs, these practices are Leadership, Workforce, Customer 

focus, Strategic planning, Information and Analysis, Process management, and Operation 

results. Given these, it has now become imperative for private HEIs in China to improve their 

management practices to ensure the quality of services extended.  This will merit future 

government funding, marketability of courses as well as a stronger image in the academic 

scene for which currently public universities have an edge.    

 

2.2. Organizational Performance 

Organizational performance is an important factor as any other in the evaluation 

process for many organizations (Alzeaideen, 2019). The measurement of performance would 

be the final results of operating in an organization’s regulatory decision-making process 

which would be supported. Hence, the institution is trying to find the precise standard for 

evaluating activities to support its decisions. The performance in universities would be more 
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complex relative to the other institutions. As Parasuraman, Zeithaml, and Berry (1985) 

rightly pointed out, the quality of services is different from the quality of products and is thus 

measured differently. Service quality, according to them, is more difficult for consumers to 

determine because the evaluation of service quality involves both the process and outcome of 

the service. Also, the perception of service is often affected by a comparison between the 

expected and the actual performance.  

In addition, the indicators for measuring the performance of educational organization 

should be related to the phenomenon to be measured and shortened by a few words (Hani & 

Taib, 2016). The measurement of organizational performance indicators in education must 

contain the qualities identified by UNESCO: (a) Indicator is closely related to the 

phenomenon to be measured; (b) Can be shortened by a few words without changing the 

meaning; (c) The possibility of restructuring indicators for comparisons accurately; (d) In 

addition to its reliability, and that the measurement period that Quality Management 

Practices, … does not exceed a few years ago (Martin & Sauvageot, 2011). The previous 

studies focused on identifying organizational performance measures, but the difference in 

these measures due to the different types of activity or sector, in addition to the kind of 

performance to be measured. Some studies are concerned with the financial dimension of 

performance, and the others are based on the financial dimension of performance (Wang, 

2014).  

 

The organizational structure of institutions of higher education in China and the 

management practices used to govern those institutions have received little attention from 

researchers (Berger, J. et al, 2013). The same research identified that the data from the 

academic leaders indicate that there are several distinct approaches to higher education 

management, each drawn from different philosophical traditions within Chinese culture. 

Thus, very limited studies have been conducted to really disclose the current organizational 

performance of Chinese higher education institutions.  

 

2.3. Quality Management Practices and Organizational Performance 

The Total Quality Management (TQM) way, which is one of the most popular 

management approaches, has been used by major higher educational institutions all over the 

world (Venkatraman, 2017). Sabet et al. (2017) demonstrate that universities have paid 

attention to quality management for the objective of performance improving and offering 

excellent educational services. Yaakub et al. (2019) indicate that TQM system application in 

higher education institutions would improve students’ achievements and reform curriculums. 

Most universities have not only focused on the teaching field but also aimed at the integrated 

operating processes with the TQM approach (Mkheimer & Mkheimer, 2020). They have 

accepted this management system due to the current intensively competitive and complicated 

environment and TQM is important for the higher education sector (Akbar et al., 2019). The 

operating of the TQM system would decide the performance of the university by requesting 

the faculty on different processes of education (Psomas & Antony, 2017). The students are 

the primary “customers” who receive educational services with tuition fees. Hence, 

educational organizations should focus on measuring the students’ satisfaction and 
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educational experience with the quality management system (Masserini et al, 2019).  Based 

on the study conducted by Absaha, Reni, and Semibiring (2019), it has found that QMPs have 

a significant positive role in organizational performance. 

 

3.  Conclusion 

It has been established that there is an overwhelming need to implement QMPs by 

HEIs in China to achieve effective and efficient organizational performance.  Not only is this 

a mandate of the government to register in world rankings but also by private HEIs to have 

better access to resources, improve brand image, increase student population and ensure 

faster growth rates.  Few research studies have been pursued using the metric that was 

devised specifically for this purpose. Thus, future researchers may very well utilize the 

instrument to measure HEIs in China to have a better appreciation of how they currently 

implement quality management practices and how these relate to their organizational 

performance.   
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Abstract 

Business educators have shifted from office to work from home arrangement to avoid 

the threat of COVID-19 and comply with government mandates. During this time of online 

education, perceived organizational support mirrors the organization's value on workforces' 

contributions and concern for employee benefits, and job fulfillment needs to be re-evaluated 

using the present paradigm shift. This research described the relationship between perceived 

organizational commitment and job fulfillment among business educators in a higher 

educational institution in Pampanga. This study employed a descriptive-correlation research 

design to determine the relationship between perceived organizational commitment and job 

fulfillment. Respondents come from a business school in a higher institution of learning. 

Results show that the educator's perception of the organizational support extended to them by 

their organization is adequate and favorable to their end. Educators acquire a sense of 

fulfillment with their profession when there is adequate support from the organization, which 

may be extended to them directly, indirectly, or implied. The general notion that employees 

work better in a supportive and caring milieu was one of the primary reasons for job 

satisfaction. The relationship between perceived organizational support and job fulfillment 

showed a very low association. The respondent's organizational support, whether high or not, 

does not affect their fulfillment with their job. Compared to other industries, being an 

educator provides a different sense of fulfillment. Future studies should look into intrinsic 

and extrinsic motivators relative to job fulfillment using bigger sample size and diverse 

population.   

Keywords : perceived organizational support, job fulfilment, human resource management 

Introduction 

Management scholars have increasingly been interested in exploring the human 

resource management (HRM) systems, performance of the organization, and employee 

fulfillment and well-being (Peccei & Van De Voorde, 2019). Organizational leaders now 

recognize that strategic human resource management is becoming crucial to positive business 

performance (Lacap, 2018). However, the HRM global landscape has dramatically changed 

as a result of the outbreak of a pandemic disease (Opatha, 2020) and has led to diverse 

responses of organizations. 

Educators have shifted from office to work from home arrangement also known as 

work from home (WFH) arrangement to avoid the threat of being infected and to comply 

with government and private mandates ((Raghuram et al., 2003; Pastor, 2020; Schall, 2019). 

Work from home set-up and telecommuting have been popular since the spread of the 

coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic which prompted the Philippine government 

to place the provinces and municipalities considerably affected by implemented community 

quarantine (Pastor, 2020; Toquero, 2020). Work from home is similar to terms such as 

telecommuting, telework, work from home, remote work and home-based work, which 
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basically mean that work is done from the employee’s home (Bai et al., 2020). The sudden 

change in the WFH arrangement may affect the productivity, well-being, perceived 

organizational support and job fulfilment among the educators.  

Numerous scholars and organizational leaders argued that human resources 

management is key to organizational success (Lacap, 2018, 2019; Muterera et al., 2018) and 

high performance (Miah, 2018; Pang & Lu, 2018; Sun, 2019). Specifically, organizational 

support theory (OST) can be considered as the theoretical and philosophical underpinning 

considered in this study. It explains the effectiveness of human resource (HR) strategies 

designed to manage and motivate employees (Opatha, 2020). Perceived organizational 

support (POS), which mirrors the organization’s value on workforces’ contributions and 

concern for employee benefits, is a significant tool to assist organizations with setting up 

positive associations with workers and motivate them while organizational support theory 

affirms that there's a significant relationship between employee fulfillment with the 

organization's financial and overall performance. 

  Furthermore, educators need to make adjustment and cope up with the changes in the 

mode of delivery of teaching and organizational leaders as stewards must make sure that their 

valuable manpower is well supported and managed. Organizational support is oftenly linked 

with job fulfillment because of its direct relationship (Aban et al., 2019; Cullen et al., 2014; 

Eisenberger et al., 2016; Farooqi et al., 2019; Kurtessis et al., 2017). If the employees feel 

they are valued, it affects their job fulfillment, motivation, commitment, performance and 

productivity (Zeffane & Melhem, 2017).  This research would primarily be beneficial to the 

academic community, the employees and employers of a particular Higher Education 

Institution whom recently shifted to working from their home. Organizations should also put 

attention on the antecedents to which enhances work perception and performances of 

employees as the employees’ performance is a vital component to organizational success 

(Khan et al., 2016). 

 

Review of Related Literature 

 

Perceived organizational support and job fulfillment 

Organization’s ability to effectively and strategically manage its human resources 

leads to attainment of the organization’s goals and objectives as to practical implications to 

increase the motivation and commitment of workers (Zeffane & Melhem, 2017). Several 

studies have associated job fulfillment with organizational support (Lacap, 2018; Pang & Lu, 

2018; Sun, 2019). The perceived organizational support was often associated with job 

fulfillment (Aban et al., 2019) and has received much attention in the lens of human 

resources management especially during the pandemic era. 

  

 A more flexible work arrangement is gradually increasing and has a great influence 

on employees’ level of job fulfillment linked to overall job performance, work and family 

conflict, and turnover intention, which denoted people who worked from home are highly 

engaged, more positive, and very committed to their work (Schall, 2019). 
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Perceived Organizational Support 

 

Several extant literatures A with the definition of perceived organizational support 

(POS) as the extent to which workers believe that their company or organization values and 

considers their involvement, contribution and participation and contemplates their well-being 

and welfare (Eisenberger et al., 1986; Rhoades & Eisenberger, 2002). In organizational 

theory, it is believed that employees form some generic view on how their company values 

their ideas, creativity, contributions and the fact that their morale and well-being are 

supported and encouraged in many ways possible.  

   

Aban et al., (2019) have identified four dimensions of POS namely: (1) career support 

refers to improvement and progress of one’s job and how thriving the employee’s behavior is 

endured (Ng & Feldman, 2014; Spurk et al., 2015; Chan & Mai, 2015), (2) personal support 

is defined as the support is linked to the interests, needs, and awards or recognitions of the 

employees; (3) psychological aspect pertains to the support on the emotional and mental 

health; and, (4) job security support relates to organization’s strategic stance of keeping good 

employees (Aban et al., 2019). While Farooqi et al., (2019), identified similar items such as 

fairness, supervisor support, and organizational rewards and working conditions that 

influence job fulfillment. 

    

Job fulfillment 

  Work from home has been known to have direct relationship with job fulfillment, 

supervisor-rating performance, work and family balance, and reduced stress level and 

turnover rate (Golden, 2008; Vega et al., 2015). Job fulfillment is an essential aspect of the 

organizational and management success (Mohite & Kulkarni, 2019). There are various 

dimensions to measure job fulfillment, specifically: (1)  environmental satisfaction, which  is 

the fulfillment felt by employees from his workplace which affects his productivity; (2) 

conscientious satisfaction is the contentment felt by employees wishing to do what is right 

and work thoroughly while engaging work remotely; and, (3) volitional satisfaction is the 

fulfillment of employees whenever he gains a certain level of self-control over his 

professional work (Kehr et al., 2018). While (Kurtessis et al., 2017), argued that POS is 

positively related to job satisfaction, self-efficacy, organization-based self- esteem, and 

work–family balance.  

 

  There are few studies on work from home and perceived organizational support and 

job fulfillment, where the study among the business educators has not been explored. Hence 

the paper aims to examine the perceived organizational support and its significant association 

to job fulfillment especially during this challenging time of covid-19 pandemic among 

business educators. Both employers and employees may gain mutual advantage from the 
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results of the study shall be used for formulating policies and programs for improving human 

resource management (Arso et al., 2018). 

 

 

Figure 1. Research framework, modified from Aban et al., (2019). 

 

1. Objectives 

The present paper aims to examine the perceived organizational support and its 

significant association to job fulfillment especially during this challenging time of covid-19 

pandemic among business educators. It specifically aims to answer the following questions: 

1.    How may the business educator’s perceived organizational support be described in terms 

of: 

a.    career support; 

b.    personal support; 

c.    psychological support; and, 

d.    job security support? 

2.    How may the business educators’ perceived job fulfillment be described in terms of: 

a.    environmental fulfillment; 

b.    conscientious fulfillment; and, 

c.    volitional fulfillment? 

3. Is there a significant relationship between the perceived organizational support and job 

fulfillment? 

 

Hypothesis 

There is no significant relationship between the perceived organizational support and 

job fulfillment among business educators. 
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2. Materials and Methods 

 

Participants of the Study 

A total of 50 participants from a business school in a higher institution of learning 

comprised the sample of the study. The rationale for the sample size is that eventually, the 

findings or results of the study shall be utilized as diagnostic assessment of employee 

wellness programs and this is unique to the needs and concerns of the business school. 

Moreover, the results may be an effective gauge on employee satisfaction which may be 

considered as a baseline data for planning purposes. 

           

 Research Instrument and Data Collection 

The research instrument used was modified from an open source (Aban et al., 2019). 

The 50-item survey obtained a reliability coefficient (Cronbach’s Alpha) that ranged from 

0.902 to 0.956, which is above the threshold of 0.70. All the questions from the two major 

variables will be measured using a 5-point Likert response scale, where 5 means SA and 1 as 

strongly disA. The research instrument was distributed and retrieved online. The data privacy 

protocols were properly observed.  

  

Data Analysis  

Pearson correlation was utilized in computing the significant correlation between the 

perceived organizational support and job fulfillment. The Pearson coefficient were analyzed 

with the following scale: ± .00 to .25: no association or low association (weak relationship); ± 

.26 to .50: moderately low association (moderately weak relationship); ± .51 to .75: 

moderately high association (moderately strong relationship); ± .76 to 1.00: high association 

(strong relationship) up to perfect positive or negative relationship. Aside from testing the 

correlation, the following descriptive statistics were utilized: frequency, mean, and standard 

deviation, to interpret the items on the perceived organizational support and job fulfillment 

items. 

 

3. Results 

After the successful collection of data, the study employed the descriptive statistics, to 

interpret the data on the perceived organizational support and job fulfillment. Tables below 

show the mean rating, standard deviation and the verbal descriptions.  
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Table 1 Perceived organizational support in terms of Career Support   

Career Support Mea

n 

Des. Std. 

Dev 

1.    My company cares about my general satisfaction at work. 4.26 SA 0.738 

2.    My company tries to make my job as interesting as 

possible. 

4.17 A 0.700 

3.    My supervisors are proud that I am a part of this 

organization. 

4.43 SA 0.665 

4.    My company is willing to help me when I need a special 

favor. 

4.06 A 0.745 

5.    My company strongly considers my goals and values. 4.06 A 0.718 

6.    My company wishes to give me the best possible job for 

which I am qualified. 

4.26 SA 0.711 

7.    My company values my contribution to its well-being. 4.25 SA 0.731 

8.    My company cares about my opinions. 4.06 A 0.718 

9.    Help is available from my company when I have a 

problem. 

4.08 A 0.703 

10. My company would forgive an honest mistake on my part. 4 A 0.650 

11. My company would understand if I were unable to finish a 

task on time. 

3.94 A 0.602 

12. My company takes pride in my accomplishments at work. 4.17 A 0.672 

13. My company would grant a reasonable request for a change 

in my working conditions. 

4.02 A 0.720 

Total 4.14 A 0.700 

Legend: (1.00-1.80) strongly disA; (1.81-2.60) DisA; (2.61-3.40) neither A nor disA; (3.41-

4.20) A; and (4.21-5.00) SA. 

  

Table 1 presents the Business educators ‘perceived organizational support in terms of 

Career Support with a weighted mean of 4.14 which is interpreted as “A” and standard 

deviation of 0.70. This means that the respondents feel that their organization supports their 

career as an educator. This may also show that they are being encouraged and enjoined to 

develop their skills, abilities, educational level and mental health through whole human 

resource programs that cater to their individualistic needs and motivations.  

The data on table 1 shows that the indicator or item which received the highest mean 

is the statement “My supervisors are proud that I am a part of this organization” with a mean 

of 4.43 which is interpreted as SAd and a standard deviation of .665. This depicts that the 

respondent business educators are proud and content to be part of the educational institution. 
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It can be gleaned from table 1 the item which received the lowest mean which is the 

statement “My company would understand if I were unable to finish a task on time with a 

mean of 3.94 which is interpreted as “A” and a standard deviation of .602. This forwards the 

idea that the respondents feel that there is a need for them to be given some leeway or extra 

time to finish their tasks on time possible due to the numerous task assigned to them, their 

difficulty in adjusting with the new normal of teaching and learning, technological 

limitations, poor or limited internet connection among others. 

 

 

Table 2: Perceived organizational support in terms of Personal Support 

Personal Support Mean Des Std. 

Dev. 

14. If given the opportunity, my company would NOT take 

advantage of me. 

4.00 A .707 

15. My company is concerned about paying me what I deserve. 4.06 A .691 

16. My company shows great concern for me. 3.96 A .678 

17. Even if I did the best job possible, my company would 

notice. 

4.00 A .588 

18. My company cares more about my welfare than profit. 3.96 A .733 

19. My company has high regard for my best interest when it 

makes decisions that affect me. 

4.00 A .650 

20. My company appreciates any extra effort from me. 4.00 A .679 

21. My company provides much opportunity to move up the 

ranks. 

4.06 A .691 

Total 4.01 A 0.677 

Legend: (1.00-1.80) strongly disA; (1.81-2.60) DisA; (2.61-3.40) neither A nor disA; (3.41-

4.20) A; and (4.21-5.00) SA. 

          

Table 2 presents the Business educators ‘perceived organizational support in terms of 

Personal Support with a weighted mean of 4.01 which is interpreted as “A” and standard 

deviation of 0.677. This means that the respondents feel that their organization supports their 
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personal welfare as well. This shows that the organization is concerned about the pay 

employees receive, appreciate jobs well done, and the opportunity for promotion. 

          The indicator “My company is concerned about paying me what I deserve”, has the 

highest mean of 4.06 and standard deviation of 0.691, which shows that the respondents 

perceive that the organization is very concerned about paying the employees they deserve. It 

can also be gleaned from table 2 the item which received the lowest mean which is the 

statement, “My company shows great concern for me”, with a mean of 3.96 which is 

interpreted as A and a standard deviation of .678. While it is true that the organizations show 

great concern for its workforce, it cannot be denied that the organization has to be concerned 

for its stakeholders, in this case, the business students’ welfare. 

Table 3: Perceived organizational support in terms of Psychological Support  

Psychological Support  Mean Des Std. 

Dev. 

22. My company would understand my long absence due to 

my illness. 

3.91 A .628 

23. My company would understand my absence due to 

personal problems. 

3.89 A .698 

24. My company wouldn’t ignore any complaints from me. 3.91 A .714 

25. It would take a tantamount decrease in my performance 

for my company wanting to replace me. 

3.94 A .663 

Total 3.91 A .628 

Legend: (1.00-1.80) strongly disA; (1.81-2.60) DisA; (2.61-3.40) neither A nor disA; (3.41-

4.20) A; and (4.21-5.00) SA.  

Table 3 presents the business educators ‘perceived organizational support in terms of 

psychological support with a weighted mean of 3.91 which is interpreted as “A” and standard 

deviation of 0.628. This means that the respondents perceive that their organization supports 

their psychological well-being. This shows that the organization is concerned about 

employees’ health, response to complaints, and sensitivity to work performance. 

         Data shown on table 3 shows that the indicator or item which received the highest 

mean is the statement “It would take a huge decrease in my performance for my company 

wanting to replace me” with a mean of 3.94 which is interpreted as A and a standard 

deviation of .663. This depicts that the organization would not easily replace the business 

educators when their performance slightly declines. It would mean that the organization gives 

importance to their employees and makes them feel valued. Conversely, the item which 

received the lowest mean which is the statement, “My company would understand my 

absence due to personal problem”, with a mean of 3.89 which is interpreted as A and a 
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standard deviation of .698. It shows that respondents perceive that the organization somewhat 

understands the reasons for absences due to personal problems as an effect of the pandemic. 

Table 4. Perceived organizational support in terms of Job Security Support 

Job Security Support Mean Des Std. 

Dev. 

26. My school feels that not anyone could perform my job as well 

as I do. 

3.89 A .590 

27. If I were laid-off, my school would prefer to take me back, 

rather than to hire someone new. 

3.91 A .701 

28. My school feels that there is greater to be gained in employing 

me for the rest of my career. 

3.94 A .670 

29. If My school found a more efficient way to get my job done, 

still they would not replace me. 

3.94 A .633 

30. My school feels that hiring me is definitely NOT a mistake. 4.23 SA .669 

Total 3.98 A .653 

Legend: (1.00-1.80) strongly disA; (1.81-2.60) DisA; (2.61-3.40) neither A nor disA; (3.41-

4.20) A; and (4.21-5.00) SA. 

Table 4, presents the business educators ‘perceived organizational support in terms of 

job security support with a weighted mean of 3.98 which is interpreted as “A” and standard 

deviation of 0.653. This means that the respondents perceive that their organization cares for 

their job security. It is perceived that employees are given importance and have the intention 

to maintain good and productive employees. 

Data shown on table 4 shows that the indicator or item which received the highest 

mean is the statement “My school feels that hiring me is a definite NOT a mistake” with a 

mean of 4.23 which is interpreted as SAd and a standard deviation of .669. This depicts that 

the organization has chosen its pool of employees well and is confident in trusting and 

keeping their employees. On the contrary, the item which received the lowest mean which is 

the statement, “My school feels that not anyone could perform my job as well as I do”, with a 

mean of 3.89 which is interpreted as A and a standard deviation of .590. Since the main 

function of a school or educational institution is to educate, it is perceived that employees are 

somehow invaluable to the organization.  
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Table 4. Job fulfillment in terms of Environmental Fulfillment 

Table 5. Environmental Fulfillment Mean Des Std. 

Dev. 

1.    The way my boss handles his/her workers. 4.34 VS 1.018 

2.    The competence of my supervisor in making decisions. 4.42 VS .929 

3.    The way company policies are put into practice. 4.19 S .856 

4.    The praise I get for doing a good job. 4.11 S .934 

5.    My pay and the amount of work I do. 4.04 S .919 

6.    The way my job provides for steady employment. 4.21 VS .717 

7.    The chances for advancement on this job. 3.91 S .986 

8.    The working conditions. 4.26 VS .763 

9.    The way my co-workers get along with each other. 4.19 S .900 

Total 4.19 S .891 

Legend: (1.00-1.80) very disS; (1.81-2.60) DisS; (2.61-3.40) neutral; (3.41-4.20) S; and 

(4.21-5.00) VS. 

It can be gleaned from table 5, the business educators job fulfillment in terms of 

environmental fulfillment with a weighted mean of 4.19 which is interpreted as “S” and 

standard deviation of 0.891. This means that the respondents are S with their working 

conditions such as leadership of superiors, company policies, appreciation, work pay, 

working conditions and co-workers. 

 

It shows that the indicator or item which received the highest mean is the statement 

“The competence of my supervisor in making decisions”, with a mean of 4.42 which is 

interpreted as S and a standard deviation of .929. this means that the competence of the 

leaders play a significant role in job fulfillment of respondents. While the item which 

received the lowest mean which is the statement, “The chances for advancement on this job”, 

with a mean of 3.91 which is interpreted as S and a standard deviation of .986.  

 

 



314 

 

Table 6. Business educators Job fulfillment in terms of Conscientious Fulfillment 

Job fulfillment in terms of Conscientious Fulfillment Mean Verbal 

Descripti

on 

Std. 

Dev 

10. Being able to keep busy all the time. 4.17 S .700 

11. The chance to do different things from time to time. 4.13 S .833 

12. The chance to work alone on the job. 4.11 S .725 

13. The chance to be "somebody" in the community. 3.92 S .829 

14. The chance to do something that makes use of my 

abilities. 

4.21 VS .769 

15. The chance to do things for other people. 4.38 VS .627 

16. The chance to tell people what to do. 4.08 S .730 

17. Being able to do things that don't go against my 

conscience. 

4.30 VS .799 

Total 4.17 S .752 

Legend: (1.00-1.80) very disS; (1.81-2.60) DisS; (2.61-3.40) neutral; (3.41-4.20) S; and 

(4.21-5.00) VS. 

Table 6 presents the business educators job fulfillment in terms of conscientious 

fulfillment with a weighted mean of 4.17 which is interpreted as “S” and standard deviation 

of 0.752. This means that the respondents are content how they perform their task as they 

wish to do what is right and work thoroughly. 

It shows that the indicator or item which received the highest mean is the statement 

“The chance to do things for other people”, with a mean of 4.38 which is interpreted as VS 

and a standard deviation of .627. This means that the respondents feel fulfillment when they 

can do good for other people, in view of the nature of work, fulfillment in educating young 

people. However, the item which received the lowest mean which is the statement, “The 

chance to be "somebody" in the community”, with a mean of 3.92 which is interpreted as S 

and a standard deviation of .829. Perhaps being popular is not that of the priority or a sign of 

fulfillment to the respondents.  
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Table 7. Business educators Job fulfillment in terms of Conscientious Fulfillment 

Table 7. Volitional Fulfillment 

Mean 

Verbal 

Description 

Std. 

Dev. 

18. The chance to try my own methods of doing the 

job. 

4.30 VS .723 

19. The freedom to use my own judgment. 4.26 VS .763 

20. The feeling of accomplishment I get from the 

job. 

4.32 VS .673 

Total 4.29 VS .720 

Legend: (1.00-1.80) very disS; (1.81-2.60) DisS; (2.61-3.40) neutral; (3.41-4.20) S; and 

(4.21-5.00) VS. 

Table 7 presents the business educators job fulfillment in terms of volitional 

fulfillment with a weighted mean of 4.29 which is interpreted as “VS” and standard deviation 

of 0.720. This means employees feel great fulfillment whenever they gain a certain level of 

self-control over their professional work. 

It shows that the indicator or item which received the highest mean is the statement 

“The feeling of accomplishment I get from the job”, with a mean of 4.32 which is interpreted 

as VS and a standard deviation of .673. This means that the respondents feel fulfillment when 

they perform the job as an educator. However, the item which received the lowest mean 

which is the statement, “The freedom to use my own judgment”, with a mean of 4.26 which 

is interpreted as VS and a standard deviation of .763. This item has gathered the lowest mean 

but still the mean rating is high, and it only shows that respondents feel fulfilled when they 

are able to exercise academic freedom and they feel they’re in control of their classes. 
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 Table 8: Correlation of POS and JF 

  

Perceived 

Organizational 

Support 

Job Fulfillment 

Perceived 

Organizational 

Support 

Pearson 

Correlation 
1 -0.014 

Sig. (2-tailed)   0.954 

N 30 20 

Job Fulfillment 

Pearson 

Correlation 
-0.014 1 

Sig. (2-tailed) 0.954   

N 20 20 

 

Based on the Pearson coefficient interpretation scale, -0.014r means that there is no 

association or the association between the variables perceived organizational support and job 

fulfillment has very low association or has weak relationship. 

 

4. Discussion 

 

The purpose of this research is to measure and describe the relationship between 

perceived organizational commitment and job fulfillment among the business educators in a 

higher educational institution in Pampanga. Educators acquire a sense of fulfillment with 

their profession when there is adequate support from the organization. Business educators 

who feel mentally enabled show more notable degrees of employment fulfillment. Job 

security makes the confidence that an employee is liked, appreciated and accepted by his or 

her organization. Empowered business educators feel more skillful and are more beneficial in 

their work. 

 

Job fulfillment is “a state of mind determined by the extent to which the individual 

perceives her/his job-related needs to be met” Job fulfillment in this paper is expressed in 

environmental fulfillment and volitional fulfillment. The latter being described as the will to 

deliberately commence, persist in, and achieve a particular objective, whether formally or 

institutionally defined or self- conceived. The former is described as the degree to which 

businesses offer personal and professional growth opportunities for personnel plays into the 

total work setting. This includes opportunities to obtain new skills, take on novel 

responsibilities, attain higher compensation and gain new positions can allow employees to 

set and work towards goals, conveying a sense of personal achievement that increases 
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employee fulfilment. The general notion that employees work better in a supportive and 

caring milieu was one of the major reasons for job satisfaction. Indeed, an appealing and 

strong workplace is basic to work fulfillment. On volitional fulfillment, the more the 

respondent business educators perceive that their exertion or work gives a feeling of 

importance and is a fit for their inclinations, aptitudes, and capacities, the more joyful 

individuals are with their jobs. For the individuals who are lucky enough to see more 

noteworthy work volition, they are probably going to discover work in conditions that fit 

these inclinations and consider expanded significance and fulfillment (Heyns & Rothmann, 

2018). 

 

  The correlation between the two variables, namely the perceived organizational 

support and job fulfillment showed very low association or had weak relationship. While it is 

equally relevant in human resource management to address the organizational support to 

achieve job fulfillment or satisfaction, this research shows that if the educators feel highly 

supported or less doesn’t stop them from feeling fulfilled with performing their job (Sekar, 

2017). The low or weak association might define the attainment of a higher level of need 

(Fisher & Royster, 2016). In view of Maslow's hierarchy of needs, performing the task of 

educating young minds can lead to achieving esteem and self-actualization goals of the 

educators. Indeed, teaching is a noble profession and fulfillment is not equated with the lower 

levels of the hierarchy of needs. In short, satisfaction can be seen on the success of students, 

impact educators make on the lives of students. 

 

5. Conclusion 

This research was propelled with the objective perceived organizational support will 

result in business educators’ satisfaction with their jobs during this challenging season of 

adjustment and uncertainty. The results of the study showed that organizational support has 

adequate and acceptable perception among the business educators, meaning they receive 

ample organizational support from their employer. The results also reveal that educators are 

very fulfilled with their job. But astonishingly, the study revealed that the correlation between 

perceived organizational support and job fulfillment has very weak association, which means 

that business educators are driven by and is fulfilled more intrinsically, when they perform 

their task as molders of young minds that is beneficial both to students and the society and 

not only by external motivations. 

Job satisfaction and perceived organizational support shows no direct relationship as 

the latter is an extrinsic motivator and its effect may or may not have a significant effect on 

the job satisfaction as there are myriad of factors that may influence the satisfaction thereof. 

Teaching is a unique profession and studies that link the abovementioned factors may not 

necessarily be applied to teachers as their entry to work is not motivated by traditional factors 

but by selfless motivation to dedicate one’s life to the service of other, hence getting the 

moniker “noblest profession”. While the specific indicators of Job satisfaction and perceived 

organizational support are found to be high, they only support earlier research findings and 

do not present new novel discovery or linkage. Suffice to say that Job satisfaction and 

perceived organizational support are ingredients to a happy workplace, but the personal 

attitude, motivations and perceptions offer a greater influence to job performance.  
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Recommendation and direction for future research 

 

The present study on the business educators’ perception on organizational support and 

job fulfillment as studied in the time of pandemic when teachers and students stay at home to 

conduct classes and perform their jobs. This study offers an additional literature in the field of 

human resources management and organizational behavior. It presents a different perspective 

on how organizational support relates to job fulfillment. The current study revealed that 

business educators viewed organizational support of their employees receive sufficient 

support from their employer and that they feel very much fulfilled with performing their job. 

  

 It was also revealed that the correlation between the POS and JS is very weak, it may 

mean that JS is not only relying on the extrinsic rewards and motivations but suggests more 

of the intrinsic.  While it is true that organizational support is of essence, this study suggests 

that future researches also include intrinsic and extrinsic motivations.    

Future studies should look into intrinsic and extrinsic motivators relative to job fulfillment 

using a bigger sample size and diverse population. Maintaining the high value of POS and JF 

is necessary such that the present programs such as peer mentoring, team building, emotional 

support, mental health or wellness programs and the like needs to be maintained and 

improved. 
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Abstract 

There have been many studies on peer-to-peer lending, but more focused on the 

development and performance of peer-to-peer lending, also related to economic growth in a 

country. In contrast to previous research, our study examines how peer-to-peer lending 

impacts export growth in Indonesia which is reinforced by an influx of investment. This 

study was conducted in 34 provinces in Indonesia. The excitation method for the panel data 

regression model is Ordinary Least Square (OLS). The results of the analysis provide 

evidence that the growing development of peer-to-peer lending can increase export growth in 

Indonesia. Meanwhile, the inflow of investment from within the country and abroad was 

unable to strengthen the peer-to-peer lending relationship with export growth. However, we 

found that if domestic and foreign investment were directly linked to export growth, the 

results were able to boost export growth in Indonesia. 

Keywords : Peer to peer lending, investment, export growth 

1.  Introduction 

Several literatures discussing the results of research on the relationship between credit 

distribution and export growth in various countries have been carried out (e.g. Memanova & 

Mylonidis, 2020; Chen, Poncet & Xiong, 2020; Spatareanu, Manole, & Kabiri, 2018; Buono 

& Formai, 2018; Maharani & Setiawina, 2012; Sulaiman, Richard & Darmayuda, 2014). In 

contrast to previous studies that discuss bank credit distribution in a country, research on 

peer-to-peer lending relationships and export growth is still rare. Even in this study, we try to 

cover this gap by investigating how the impact of peer-to-peer lending growth on export 

growth, which is reinforced by total investment. 

Our research questions expand on the results of previous investigations that discussed 

more the effect of banking credit on export growth (e.g. Sulaiman, Richard, & Darmayuda, 

2014; Memanova & Mylonidis, 2020), the results show that bank credit has a positive impact 

on export performance. In contrast to research results (e.g. Maharani & Setiawina, 2012; 

Buono & Formai, 2018; Spatareanu, Manole, & Kabiri, 2018; Chen, Poncet, & Xiong, 2020), 

the results show that bank credit has no positive impact on export performance. 

Studies on the relationship between investment and exports have been carried out (e.g. 

Sunde, 2017; Liu e.g. Lu, 2015; Antonietti & Marzucchi, 2014; Widjajanto, Sutrisno & 

Anita, 2020; Ginting, 2015), the results show that investment has a positive impact on export 

growth. In contrast to research results (e.g. Yan, Tsinopoulos, & Xiong, 2021), the results 

show that investment has no impact on export performance. 

Global economic activity refers to the increasing unlimited trade between countries 

and the rapid expansion of technology (Girma et al., 2015; Anwar & Sun, 2018; Chu, 2014). 

This condition changes the structure of the world economy as a whole (Karimi, Holland & 

Papamichail, 2018; Villarreal & Sakamoto, 2011; Xu & Lu, 2009). A country will depend on 

other countries to meet the needs of society that cannot be met by its own country (Goh, Sam, 

& McNown, 2017; Dritsaki & Stiakakis, 2014; Neves, Teixeira & Silva, 2016). 
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Export activities provide a fairly high foreign exchange for a country. One thing that 

stole the attention is the condition of Indonesia's trade balance for the period 2016 to 2020. 

Based on the data produced by the Badan Pusat Statistik Indonesia for 5 years, there was a 

trade deficit, namely in 2018 and 2019. This condition reflects that export performance in 

Indonesia looks unstable. Figure 1 shows the condition of Indonesia's trade balance for 2016-

2020. 

Figure 1. Indonesia Trade Balance 2016-2020 

 

                  Source: Badan Pusat Statistik Indonesia (2020) 

In 2016, Indonesia's trade balance experienced a surplus of 9,553.4 million USD and 

increased in 2017 to 11,842.6 million USD. Furthermore, in 2018 it experienced a deficit of 

up to -8,698.7 million USD and in 2019 amounted to -3,592.7 million USD. Meanwhile, in 

2020 Indonesia's trade balance improved again with a surplus of up to 21,737.7 million USD. 

This condition shows that the pandemic is not an obstacle for Indonesia to improve its export 

performance. 

The increase in the number of fintech lending (peer to peer lending) recently has an 

impact on increasing economic activity in Indonesia (INDEF and the Asosiasi Fintech 

Indonesia, 2019). The development of financing through peer-to-peer lending affects the 

production capacity of the business world so that it can determine the real output of various 

economic sectors (Fisabilillah & Hanifa, 2021; Kartika, Darna, & Setiawan, 2019; 

Tampubolon, 2019). The more credit channeled means that more funds are channeled to 

increase business capacity (Setyaningsih, Murti & Nugrahaningsih, 2020; Yu & Shen, 2019; 

Kartika, Darna, & Setiawan, 2019), especially for export purposes. 

The entry of investment, both domestic and foreign, will further strengthen funds 

originating from lenders in improving export performance (Schiff, 1995; Elheddad, 2019). 

Investment is capital obtained from within the country and abroad to purchase capital goods 

and production equipment to produce goods and services that are more effective and efficient 

in the future (Yan, Tsinopoulos, &Xiong, 2021; Wei et al., 2014; Tekin, 2012). The existence 

of investment will affect the supply of capital, thereby increasing industrialization (Ginting, 

2015; Anwar & Sun, 2018; Girma et al., 2015). The investment will increase the ability of 

industry players to produce goods and services that will improve export performance in a 

country (Fabling & Sanderson, 2013; Dritsaki & Stiakakis, 2014; Yasar & Morrison Paul, 

2007), including Indonesia. 
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This paper is continued as follows. In the second section, we present the objectives of 

this study. The third section describes the analytical methods used, identifies data sources, 

explains variables, and discusses the empirical approach. Then the fourth section reports the 

results of our empirical analysis, and the fifth section discusses the results of the analysis. 

Furthermore, the sixth part summarizes the conclusions and provides suggestions to the next 

researcher. 

2.  Objectives 

This study aims to analyze the effect of peer-to-peer lending on export growth in 

Indonesia which is reinforced by investment. 

3.  Materials and methods 

To test the hypothesis, we did it through panel data regression analysis using the 

Chow, Langrangge Multiplier (LM) and Hausman tests to select the best regression among 

Pooled Least Square (PLS), Fixed Effect (FE), and Random Effect (RE). The estimation 

method for the panel data regression model is Oradinary Least Square (OLS). 

This study is based on the assumptions in the previous discussion, which explains that 

increasing the development of peer-to-peer lending will be able to increase export growth 

because the additional funds from lenders will increase the ability of businesses to produce 

goods and services for export. In addition, the inflow of domestic and foreign investment will 

strengthen the impact of peer-to-peer lending on export growth. 

This study was conducted on 34 provinces in Indonesia with a total number of 

observations for 3 years, namely 2018 to 2020 according to the fintech performance data 

available from the Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia. Peer-to-peer lending is 

measured through data on peer-to-peer credit distribution from lenders to borrowers in 

billions of rupiahs. Then the data regarding investment is measured in billions of rupiah of 

investment funds that come from domestic and foreign. Meanwhile, export growth is 

measured by the percentage of export performance each year. To find out the description of 

variables and data sources is presented in table 1 below. 

Table 1. Variable Descriptions and Data Sources 

Variable Definition Year Source 

peer to peer lending 

measures 

LENDING 

Credit distribution 

from lenders to 

borrowers in billions of 

rupiah 

2018-2020 Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK) Republik 

Indonesia 

investment measures 

INVESTMENT 

Billions of rupiah in 

investment funds 

coming from within the 

country and abroad 

2018-2020 Badan Pusat Statistik 

(BPS) Indonesia 

export growth 

measures 

EXPORT 

Percentage of export 

performance each year 

2018-2020 Badan Pusat Statistik 

(BPS) Indonesia 
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In this study, we examine the effect of peer-to-peer lending (LENDING) on export 

growth (EXPORT) which is reinforced by investment (INVESTMENT). To answer the 

research questions we use the following empirical approach: 

 
This approach is to answer research questions, namely whether LENDING affects 

EXPORT and whether INVESTMENT can strengthen the effect of LENDING on EXPORT. 

4.  Results 

The description of LENDING, INVESTMENT, and EXPORT in this study can be seen 

in Table 2 below. 

Table 2. Descriptive Statistics 

Variables Obs Mean Median Std. Deviasi Min Max 

LENDING       102  283 60 641 7 2,821 

INVESTMENT       102  1,108 156 84,683 145 51,637 

EXPORT       102  16.04 15.71 63.40 -10.45 40.70 

      Source: data processed 

This table provides a summary of the statistics of the key variables in our analysis. 

Our sample contains 102 province-year observations from 34 provinces in Indonesia. From 

the table, it can be seen that LENDING has the lowest score of 7 and the highest score of 

2.821, with an average score of 283 and a standard deviation of 641. The average score 

shows that in general, credit disbursement to every province in Indonesia is 283 billion 

rupiahs each year. Furthermore, INVESTMENT has the lowest score of 145 and the highest 

score of 51.637, with an average score of 1.108 and a standard deviation of 84.683. The 

average score shows that in general the investment that comes from domestic and foreign to 

each province in Indonesia is as much as 1.108 billion rupiahs each year. Meanwhile, 

EXPORT had the lowest score of -10.45 and the highest score of 40.70, with an average 

score of 16.04 and a standard deviation of 63.40. The average score shows that in general, the 

export performance of each province in Indonesia has grown by 16.04% annually. 

Our data for the previous analysis passed the classical assumption test. Next, we 

tested the model's feasibility using the Chow, Langrangge Multiplier (LM), and Hausman 

tests to select the best regression models in the Pooled Least Square (PLS), Fixed Effect (FE), 

and Random Effect (RE) tests. From the results of these three tests for our empirical 

approach, it can be concluded that this study uses a Pooled Least Square (PLS) regression 

model so that combined data is needed as a unit of observation for model estimation. In this 

approach, we do not pay attention to the dimensions between individuals and time, so it is 

assumed that the data behavior between provinces is the same in various periods. 

From table 3 it can be seen that the results of our analysis show that the research 

model through the empirical approach has a probability score of 0.0310 smaller than α = 

0.05, thus indicating that our model is suitable for explaining the relationship of the variables 

under study. 



326 

 

Table 3. Regression Result 

Variables 

Dependent Variables 

EXPORT 

Coefficient t-Statistic Prob. 

LENDING 2.2609101 1.63 0.041* 

INVESTMENT 4.3024510 1.58 0.037* 

LENDING.INVESTMENT 1.4471238 1.82 0.120 

Constant 7.3850172 1.24 0.073* 

R2 0.2730 

  Prob. (F-Statistic) 0.0310* 

                       Source: data processed 

The results of this analysis explain that LENDING has a positive effect on EXPORT 

with a probability of 0.041 which is smaller than α = 0.05. The results of our analysis show 

that credit disbursement can generate export performance as seen from its growth. Then the 

strength of INVESTMENT is not able to strengthen the relationship between LENDING and 

EXPORT with a probability of 0.120 greater than α = 0.05. However, we found that if 

INVESTMENT is directly related to EXPORT without any interaction, the results are as 

expected, which is a positive effect on EXPORT with a probability of 0.037 smaller than α = 

0.05. These results indicate that the inflow of domestic and foreign investment can increase 

the ability of business actors to produce goods and services for export purposes. 

5.  Discussion 

Some literature abroad has explained that obtaining capital through bank credit has an 

impact on increasing the ability of companies to produce goods, especially for export 

purposes (e.g. Memanova & Mylonidis, 2020; Spatareanu, Manole, & Kabiri, 2018; Chen, 

Poncet, & Xiong, 2020). However, we have not found any literature specifically discussing 

credit originating from peer-to-peer lending, and its relationship to export growth. Then 

studies on the relationship between investment and exports have been carried out (e.g. Liu & 

Lu, 2015; Anwar & Sun, 2018; Girma et al., 2015), generally explaining that the entry of 

domestic and foreign capital funding can increase the capacity industry to export. 

However, some domestic literature has explained that credit can improve export 

performance (e.g. Ginting, 2014; Maharani & Setiawina, 2012; Sulaiman, Richard, & 

Darmayuda, 2014), because additional capital through credit can increase the ability of 

business actors to produce goods for export purposes. However, this literature is more 

focused on bank credit, not yet explaining how peer-to-peer lending impacts export 

performance. Furthermore, studies on the impact of investment on exports are still very rarely 

carried out in Indonesia (e.g. Widjajanto, Sutrisno, & Anita, 2020). Most studies were 

conducted to explain the relationship between investment and economic growth (eg 

Sulistiawati, 2012; Kurniawan, 2016; Taufik, Rochaida, and Fitriadi, 2014; Kambono & 

Marpaung, 2020). 

In this study, we close the gap by combining peer-to-peer lending, investment, and 

export growth. Our focus is to examine the impact of peer-to-peer lending on export growth 
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in Indonesia, which is reinforced by the inflow of domestic and foreign investment. The 

results of our analysis prove that peer-to-peer lending credit affects export growth in 

Indonesia through observations of 34 provinces for 3 years, namely 2018 to 2020. 

In addition, we found that the inflow of domestic and foreign investment was not able 

to strengthen the relationship between peer-to-peer lending and export growth in 34 provinces 

in Indonesia from 2018 to 2020. However, we found that investment was directly linked to 

exports growth without any interaction have a positive effect. 

Overall, we find support for our main hypothesis that peer-to-peer lending has a 

positive effect on export growth. Our finding lies in the existence of investment, which, if it 

is directly linked to export growth, has a positive effect. However, when combined with peer-

to-peer lending, investment does not contribute anything to export growth. 

Although our focus so far has been on peer-to-peer lending as a new and unique 

lender, it is also possible that the documented substitution effect on peer-to-peer lending 

applies to other types of lending. So the results of this study support the results of research 

conducted by Sulaiman, Richard, and Darmayuda (2014) and Memanova and Mylonidis 

(2020), the results show that credit disbursement has a positive effect on export performance, 

even though all of them examine bank lending. The results of our study are not in line with 

research conducted by Maharani and Setiawina (2012), Buono and Formai (2018), 

Spatareanu, Manole and Kabiri (2018), and Yan, Tsinopoulos, and Xiong (2021), the results 

show that credit distribution does not affect export. 

Our other focus is on the inflow of domestic and foreign investment that can 

strengthen the relationship between peer-to-peer lending and export growth. The results did 

not match our expectations, because investment could not strengthen the influence of peer-to-

peer lending on export growth. However, when investment is directly linked to export growth 

the results support research conducted by Sunde (2017), Liu and Lu (2015), Antonietti and 

Marzucchi (2014), Widjajanto, Sutrisno and Anita (2020), and Ginting (2015), the results 

prove that investment can affect export performance. On the other hand, the research 

conducted by Yan, Tsinopoulos, and Xiong (2021) shows that investment does not affect 

export performance. 

The results of this study support the government's efforts through the Kementerian 

Perdagangan Republik Indonesia to reduce the trade balance deficit by increasing export 

performance in Indonesia. Export activities can increase the nation's competitiveness and 

economic growth as a result of the existence of free market policies and an open economy. 

    

6.  Conclusion 

Our empirical analysis yields important findings, especially regarding the impact of 

peer-to-peer lending developments on export growth in Indonesia. The results show that peer-

to-peer lending has a positive effect on export growth. Furthermore, investment does not 

strengthen the effect of peer-to-peer lending credit distribution on credit growth, but when 

investment is directly linked to export growth without any interaction, the result has a 

positive effect. 

The feasibility test of the model produces the best model, namely Pooled Least Square 

(PLS) compared to other models. So that through this approach the limitation of our research 

is that it does not pay attention to the dimensions between individuals and time, it is assumed 

that the data behavior between provinces is the same in various periods. So for the next 

researcher, it is recommended to research with other regression models that can explain 

behavior between individuals in various periods. 
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Abstract  

Since consumers have learned about organic food, the demand for organic foods by 

urban residents has continued to grow in China. Therefore, it is useful to study Chinese 

consumers' behavior on organic foods, their perception as well as purchase intentions toward 

them. The paper reviewed and discussed the factors which affect Chinese consumers’ 

behavior toward organic food for which this purchase behavior is highly anchored on 

distrust issues that resulted from food scandals that happened in the past. The most common 

research is the relationship between purchase intention and actual purchase behavior of 

organic food. The idea of Chinese consumers improving their quality of life by purchasing 

organic food will have an important impact on the production, retail, and marketing of 

organic food companies. By reviewing existing literature, the author can summarize the 

relationship between consumer perception, purchase intention, and actual purchase behavior 

as well as identify the areas not covered by previous research. 

Keywords : China, Organic food, Consumer perception, Purchase intention, Purchase 

behavior  

1. Introduction 

As discussions of climate change and other environmental issues are occupying media 

space for some time, people were made more aware of how they can help address these 

issues.  One way by which some people address the issues and are gaining popularity is by 

the consumption of organic food.  This is likewise true in China.  Organic food refers to 

natural foods that do not contain harmful materials, cannot be cultivated with artificial 

fertilizers such as chemical fertilizers and orogens, cannot contain toxic elements, and cannot 

be genetically modified foods (Rana & Paul, 2017). Ghali-Zinoubi and Toukabri (2020) 

believe that the choice of food can alleviate the deterioration of the environment. Moira Dean 

(2008) pointed out in her research that consumers’ motivation for buying organic food is its 

capacity to be environment-friendly, and altruistic consumers have a very high intention to 

pay for organic food. While researchers such as Singh & Bansal (2012) believe that with the 

improvement of people's living standards, consumers are increasingly concerned about the 

environment. People's awareness of environmental issues has increased and their willingness 

to solve environmental issues has increased, so they are more willing to buy organic food to 

protect the environment. 

In recent years, because of frequent food safety issues regarding Chinese-manufactured 

foods, local masses have started having great suspicion and less preference for them so much 

so that China's food industry has been significantly hit. With the socio-economic status of 

urban residents increasing, many of them have been observed to more frequently choose to 

buy imported than local food or give away food that they have. Chinese consumers' 

awareness of environmental protection and safety is constantly increasing. Consumers’ 

perceptions of environmental protection will affect their perceptions of organic foods, and 

they will influence their purchase behaviors of organic foods through changes in perceptions. 

The increase in Chinese consumer safety awareness greatly affects the purchase behavior of 

organic food (Liu C., Zheng Y., & Cao D., 2021). Agricultural production began to add 



333 

 

organic ingredients and slowly turned to this as the mainstay. Because Chinese people are 

plagued by diseases and health problems, the importance of organic food is beginning to be 

noticed (Kapuge, 2016). As the public's understanding of organic food increases, organic 

food-related companies will continue to develop. 

Therefore, this paper intends to review Chinese consumers’ understanding to analyze 

their cognition and purchase intention of organic food. Through in-depth discussion of 

Chinese consumers' purchase behavior of organic food, future research studies may be 

undertaken to address some other issues that were not yet covered or have limited coverage 

with existing literature and studies.  Pursuing research as these will allow organic food 

producers and operators a grasp of how else they can promote the development of the organic 

food market. 
2.  Consumers' Perceptions on Organic Food Products  

Organic food perception is a means to achieve personal and individual development. 

Balaji (2017) believes that health-related factors (self and family responsibility for health and 

well-being) are the main motivations for buying organic food.  Most consumers think organic 

food is healthier (Felix Katta & Oliver Meixner, 2020) identified that some consumers think 

organic food has better taste, they believe that organic food has higher quality; Some 

consumers believe that organic food production can protect the environment, while some 

consumers also believe that organic food price is higher than the traditional product price. 

Some people doubt the authenticity of organic food labels; others are highly satisfied with 

traditional food and are unwilling to accept organic food. Consumers' positive attitudes 

towards organic food will promote organic food purchases (Yazdanpanah, M. & Forouzani, 

M., 2015). The results show that more than 40% of the manufacturers currently engaged in 

conventional production are interested in organic production. Producers’ interest indicates 

that there is consumer interest based on the theory of derived demand. Rana, J., & Paul, J. 

(2017) believe that health-conscious consumers show a growing preference for organic food 

over conventionally grown food. Based on these readings, it has been deduced that there was 

a notable increase in interest by consumers in organic foods.  Having been exposed to the 

merits of going healthy, many consumers begin changing their perception of organic products 

in a more positive way.  

 

Chinese consumers have the following views on organic food.  Based on the study of Li, 

X., and Xin, Y. (2015), stated that young Chinese consumers’ attitudes towards organic food 

are very positive. It has further identified that besides “more nutrition”, “environmental-

friendly”, and “animal welfare”, the leading motivation for them to purchase organic food is 

“safety”. This result is mainly caused by a lot of Chinese food scandals that happened in 

recent years. In addition, data shows that young Chinese consumers are extremely willing to 

buy organic fruits and vegetables. These findings are supported by Huang Yan, Wang 

Wenlan, Xu Xiaohu &Feng Sheng (2016), who found that Chinese consumers’ purchase 

motivation is mainly due to safety and environmental benefits. In the same research, it has 

been disclosed that the older the Chinese consumer, the higher the awareness of the organic 

product. Consumers of different marital statuses have different views on organic food, and 

unmarried consumers have a better understanding of organic food than married consumers. 

The higher the family income of the consumers, the higher they are concerned about food 

safety issues, and the higher their awareness of the organic product. As with other 

nationalities, Chinese consumers' perception of organic food is similar to that of foreign 

consumers, having noted Chinese’ consumers’ positive perception towards organic products 

mainly because of health and safety reasons.  It has been noted in this review that the 
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Chinese’ demographic profile in terms of age, civil status, and income are correlated with 

how they perceived these types of products.  

3. Consumer Purchase Intention on Organic Food Products 

The study of Ahmed, N., et al (2020) believe that consumers' attention to the 

environment can positively influence young consumers' willingness to buy organic food. It is 

usually measured according to the speed, direction, and scale of the transfer of the purchase 

possibility of a certain commodity by consumers over a period of time. In the process of 

developing consumer demand, consumers must have the willingness to buy organic food 

(Kapuge, K.D.L.R, 2016) believes that the decisive factor in buying organic food is health 

awareness. How consumers perceive organic food is important because it will determine their 

willingness to buy and consume products. Leâ€ •Anh, Tuan; Nguyenâ€ •To, Tam (2020) 

find that consumers' attitudes and perceptions of organic food will greatly affect consumers' 

willingness to buy organic food. Health awareness, environmental issues, and food safety 

issues have increased consumers' willingness to buy organic food (Saugat Khanal. 2020).  

 

In the research on the factors affecting consumers’ organic food purchase intention in 

China and abroad, many researchers have shown that the influencing factors and their 

proportions of consumers in different countries will be different (Li Jia En,2020). In addition 

to basic attitudes and subjective norms and other factors, Li Mei (2018) has shown that the 

study has much room for expansion and improvement. In addition to constructing planned 

behavior by increasing perceptual behavior control, there are also personal emotions and 

morals. Factors such as those will also affect consumers' purchase of organic food. According 

to Jue Chen and Antonio Lobo (2021), Chinese consumers’ beliefs and attitudes towards the 

purchase of organic food products influenced pre-purchase evaluation, and finally, pre-

purchase evaluation impacted the behavioral intention of existing and potential consumers. 

Chen (2007), Thøgersen (2007) and Dean et al., (2008) stated that consumer’s attitude 

towards organic food has a positive impact on their intention to purchase organic food.  

Chiew, X. et al (2014) shared in their study that how consumers perceived organic food 

products is crucial because this will determine their intention to buy and consume the 

products. Subsequently, this will lead to the actual behavior of purchasing the product. 

Thøgersen (2007) further denoted that attitude has been deemed as a crucial predictor of the 

intention of purchasing organic food.  Yang, M., Al-Shaaban, S., and Nguyen, T. (2014) 

indicated that Chinese consumers, in general, hold a positive attitude towards organic food 

thus, they considered that purchasing organic food is good, important, and wise. They further 

noted that the positive attitude of the Chinese is determined by their perception that organic 

food is good for health, that they know organic products, that they are environment friendly, 

and that they generally feel good about organic products. Chen, Jue, Lobo, & Antonio (2012) 

believe that Chinese consumers’ attitudes towards buying organic foods will affect the pre-

purchase evaluation of organic foods, and the pre-purchase evaluations of organic foods will 

affect consumers’ intention to purchase organic foods. 

 

4. Consumer Purchase Behavior on Organic Products  
Chen, Jue, Lobo, & Antonio (2012) believe that consumers’ attitudes towards buying 

organic foods will affect the pre-purchase evaluation of organic foods, and the pre-purchase 

evaluations of organic foods will affect consumers’ intention to purchase organic foods.  

Including the formation of demand motives, the occurrence of purchase behaviors, and the 

conclusion of post-purchase feelings, the psychological activities, physiological activities, 

and other substantive activities displayed in the purchase or consumption process. It is 

generally manifested in five stages: (1) confirmation needs, (2) collect information, (3) 
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evaluation and selection, (4) purchase decisions, and (5) evaluation of post-purchase 

consumption effect. 

In the past few decades, the world's organic food consumer market has slowly formed. 

This market includes two markets for organic food and organic beverages. Rödiger, M., & 

Hamm, U. (2015) identified that organic food label awareness, price, and product scarcity 

will affect organic food purchase behavior. In his research, he pointed out that the important 

factors that affect consumers' behavior in buying organic food include knowledge, health 

awareness, environmental issues, prices, perceived beliefs and attitudes, government support, 

and policies and availability.  Bourn, & Prescott, (2002) believe that the factors affecting 

consumers' purchase of organic food are different in different countries. (Rana & Paul, 2017) 

pointed out that developed countries pay more attention to food safety issues than developing 

countries. Therefore, the purchase intentions of different countries are different. M. H., & 

Kaya, F. (2020) pointed out in the study that consumers like to buy organic food in organic 

markets. The most important factors for consumers to buy organic food are health, hormone-

free, and taste. In developed countries, the social needs of consumers have been greatly 

satisfied, so the social impact of decision-making is small. They will satisfy their self-worth 

by buying organic food. But in developing countries, this need may exist to meet security 

needs. The results also show that attitude towards organic food and perceived value influence 

purchase intention significantly. Hidalgo-Baz, M., Martos-Partal, M., and González-Benito, 

Ó. (2017) believe that knowledge can keep purchase intentions and purchase behaviors in the 

same direction. Generally, consumers decide to buy organic food mainly for the following 

three factors: firstly, buying organic food can make them healthier and safer; secondly, 

buying organic food is conducive to sustainable development; finally buying organic food 

can satisfy their value. 

In the study conducted by Gan, C, et al (2014), it has been identified that in 2012 several 

high-profile tainted food scandals have shaken the confidence in food production and 

distribution in China handing in significant consequences for consumers who are 

consequently paying attention to food safety. The same issue has been reflected in the study 

of Yang, S., Chang, s. et al (2021) which identified that the increase in green consumption 

has also been triggered by several food safety incidents that have happened in many locations 

or countries one of which is China. A viral incident regarding food safety that raised high 

concerns in the public was the melamine-contamination of infant milk formulas in 2008 in 

China. This resulted in a higher level of distrust among Chinese consumers. According to 

Shinju Yin, et al (2010), Chinese consumers' intent to purchase organic food is strongly 

affected by factors such as income, degree of trust in organic food, degree of acceptance of 

organic food price, and consumers' concern on self-health. Likewise, the lack of credible 

information has led to the feeling of uncertainty among consumers, and thereby significantly 

affects their attitude (Thøgersen, 2007). It has been notable that with rising affluence and thus 

increasing disposable incomes, Chinese consumers are becoming more demanding about the 

products they purchase (Gan, C., et al, 2014). Chen, M., F., (2007) believes that food-related 

personalities such as food fear and food involvement will have an impact on food attitudes. 

Only food involvement will affect the relationship between the purchase intention of organic 

food and the actual purchase. The common denominator in all these readings is 

predominantly towards trust issues by Chinese consumers which were caused by food-related 

scandals in the past. Thus, while Chinese consumers seemingly increasing disposable income 

allows them to consider healthier and safer food products such as those which are organic, 

their need to check labels, ensure production processes and seek out information regarding 

this product is high.    

 

 



336 

 

5.  Conclusion  

 The review connoted that Chinese’ perception towards organic food products 

stemmed from their health, safety, and environmental concerns although other factors such as 

taste, price, and quality are likewise considered. From the studies cited above, the heightened 

positive perception affects the Chinese’ purchase intention towards organic food products. 

While Chinese consumers’ distrust towards food products, in general, was born out of 

scandals that happened in the past, a noted improvement in Chinese’ social and economic 

status has increased their need to purchase quality food products, thus their interest in organic 

food. But this purchase need will only be satisfied if the Chinese consumers will be able to 

authenticate the organic food products they are purchasing.  

Therefore, for Chinese organic food production and operation enterprises, on the one 

hand, it is necessary to transmit information about organic food to consumers through various 

media, so that consumers can realize the health and environmental benefits of organic food; 

on the other hand, it is necessary to reduce the cost of organic food. Price, narrow the gap 

with ordinary food. For the government, it is necessary to strengthen the legal supervision of 

food safety and environmental protection, strengthen the encouragement and guidance for 

farmers to grow organic crops, and strengthen the management of organic food certification 

standards and labels. 

6.  Future Research Perspectives 

 Limited research studies were conducted covering the perception towards organic 

food products, purchase intention, and consumers' purchase behavior even fewer studies can 

be found if covering all three variables, especially in China. Distrust among Chinese 

consumers has likewise been notable, as such, future studies with a special focus on this may 

likewise be conducted.  This paper serves as a basis in identifying possible research areas 

which are yet to be discovered as far as organic products are concerned. Studies like these 

will help improve the development and marketability of organic food not only in China but in 

other countries as well. 

 

7. References 

Ahmed, N., Li, C., Khan, A., Qalati, S. A., Naz, S., & Rana, F. (2020). Purchase intention 

toward organic food among young consumers using theory of planned behavior: role of 

environmental concerns and environmental awareness. Journal of Environmental 

Planning and Management, 1–27. doi:10.1080/09640568.2020.1785404  

Alexandre André Feil, Carlos Candido da Silva Cyrne, Fernanda Cristina Wiebusch Sindelar, 

Júlia Elisabete Barden, Marlon Dalmoro. (2020).Profiles of sustainable food 

consumption: Consumer behavior toward organic food in southern region of 

Brazil.Journal of Cleaner Production. Volume 25810. Page120, 690. doi: 

10.1016/j.jclepro.2020.120690  

Anupam Singh & Priyanka Verma . (2017). Factors influencing Indian consumers' actual 

buying behavior towards organic food products. Maulana Azad National Institute of 

Technology . Volume: 167, Page 473-483.DOI：10.1016/j.jclepro.2017.08.106 

Bourn, Diane, and John Prescott, 2002, A comparison of the nutritional value, sensory 

qualities, and food safety of organically and conventionally produced foods, Critical 

reviews in food science and nutrition 42, 1-34.DOI：10.1080/10408690290825439  

Chen, Jue; Lobo, Antonio (2012). Organic food products in China: determinants of 

consumers’ purchase intentions. The International Review of Retail, Distribution and 

Consumer Research, 22(3), 293–314. doi:10.1080/09593969.2012.682596   

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S095965262030737X
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S095965262030737X
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S095965262030737X
https://www.sciencedirect.com/science/journal/09596526
https://academic.microsoft.com/author/2096527856/publication?paperId=2749369985
https://academic.microsoft.com/author/2116464211/publication?paperId=2749369985
https://academic.microsoft.com/institution/91277730
https://academic.microsoft.com/institution/91277730


337 

 

Chen, M., F., (2007), “Consumer attitudes and purchase intentions in relation to organic 

foods in Taiwan: moderating effects of food-related personality traits”, Food Quality and 

Preference, Vol. 18 No. 7, pp. 1008-1021.DOI：10.1016/j.foodqual.2007.04.004        

Chiew, Shi Wee, Mohd Shoki Bin Md. Ariff*, Norhayati Zakuan and Muhammad Naquib 

Mohd Tajudin. (2014). Consumers Perception, Purchase Intention and Actual Purchase 

Behavior of Organic Food Products. Review of Integrative Business Economics 

Research Vol 3(2). Pp 378-397. 

Feng, S., Wang, W., Zhao, C., Huang, Y., & Xiaohu, X. U. (2017). Rural labor surplus and 

food security research. Journal of Yunnan Agricultural University (Social Science). 

[1] Ghali-Zinoubi, Z. . (2020). On linking socioeconomic status to consumer willingness to 

buy and pay for organic food. Journal of Food Science and Technology -Mysore-, 

58(4).doi:10.1007/s13197-020-04618-9  

Gan, C., Zhiyou, C., Tran, M.C., Cohen, D.A., Xiangxiang, W. (2014). Consumer Attitude 

Toward Purchase of Organic Products in China. Faculty of Agribusiness and Commerce 

Working Paper No. 15. Page 6 

https://researcharchive.lincoln.ac.nz/bitstream/handle/10182/6904/FAC-wp-

15%20Gan,%20Zhiyou,%20Tran,%20Cohen,%20Xiangiang.pdf?isAllowed=y&sequenc

e=3.  

Hidalgo-Baz, M., Martos-Partal, M., and González-Benito, Ó. (2017). Attitudes vs. Purchase 

Behaviors as Experienced Dissonance: The Roles of Knowledge and Consumer 

Orientations in Organic Market. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.00248 

Hilverda, F., & Kuttschreuter, M. (2018). Online Information Sharing About Risks: The Case 

of Organic Food. Risk Analysis. doi:10.1111/risa.12980 

Kapuge, K. D. L. R. (2016). Determinants of Organic Food Buying Behavior: Special 

Reference to Organic Food Purchase Intention of Sri Lankan Customers. Procedia Food 

Science, 6, 303–308. doi: 10.1016/j.profoo.2016.02.060  

Leâ€Anh, Tuan; Nguyenâ To, Tam (2020). Consumer purchasing behaviour of organic food 

in an emerging market. International Journal of Consumer Studies,27 (3), ijcs.12588–. 

doi:10.1111/ijcs.12588  

Lee, H.-J. (2016). Individual and Situational Determinants of U.S. Consumers’ Buying 

Behavior of Organic Foods. Journal of International Food & Agribusiness Marketing, 

28(2), 117–131. doi:10.1080/08974438.2015.1035471  

Li, Xiufeng & Xin, Yazhi. (2015). Factors Influencing Organic Food Purchase of Young 

Chinese Consumers.  Accessed in May 26, 2021 at http://uu.diva-

portal.org/smash/get/diva2:824298/FULLTEXT01.pdf 

Liu C., Zheng Y., &Cao D. (2021). An analysis of factors affecting selection of organic food: 

Perception of consumers in China regarding weak signals. AppetiteVolume 161. PP 

105145-105145.DOI: 10.1016/J.APPET.2021.105145 

https://researcharchive.lincoln.ac.nz/bitstream/handle/10182/6904/FAC-wp-15%20Gan,%20Zhiyou,%20Tran,%20Cohen,%20Xiangiang.pdf?isAllowed=y&sequence=3
https://researcharchive.lincoln.ac.nz/bitstream/handle/10182/6904/FAC-wp-15%20Gan,%20Zhiyou,%20Tran,%20Cohen,%20Xiangiang.pdf?isAllowed=y&sequence=3
https://researcharchive.lincoln.ac.nz/bitstream/handle/10182/6904/FAC-wp-15%20Gan,%20Zhiyou,%20Tran,%20Cohen,%20Xiangiang.pdf?isAllowed=y&sequence=3


338 

 

Mateja Kos Koklic, Urea Golob, Klement Ponder & Vesna Zabkar. (2019). The interplay of 

past consumption, attitudes and personal norms in organic food buying. Appetite. 

Volume1371. Pages 27-34.DOI：10.1016/j.appet.2019.02.010 

M. H., & Kaya, F.  (2020). Factors affecting consumers' consumption of organic foods: a case 

study in gap-anlurfa in turkey. Journal of Agricultural Science and Technology A, 22(2), 

347-359. 

Rana, J., & Paul, J. (2017). Consumer behavior and purchase intention for organic food: A 

review and research agenda. Journal of Retailing and Consumer Services, Volume1 38, 

157–165. doi: 10.1016/j.jretconser.2017.06.004  

Rödiger, M., & Hamm, U. (2015). How are organic food prices affecting consumer 

behaviour? A review. Food Quality and Preference, 43, 10–20. 

https://doi.org/10.1016/j.foodqual.2015.02.002 

Saugat Khanal (2020) Consumers’ willingness, behaviors, and attitudes to pay a price 

premium for local organic foods in Nepal. International Journal of Environment, 

Agriculture and Biotechnology, Volume 15(3) doi: 10.22161/ijeab.53.11 

Shahriari, E., Torres, I. M., Zúñiga, M. A., & Yarlou, P. M. (2019). Values Driving Organic 

Food Purchase Intention: A Comparative Analysis between a Developing Eastern 

Country (Iran) and a Developed Western Country (US). Journal of International 

Consumer Marketing, Volume 31(4), 317–329. doi:10.1080/08961530.2018.1561345 

Singh, A., and Bansal, M. 2012. “Green Marketing: A Study of Consumer Attitude and 

Environmental Concern.” Indian Journal of Commerce 65 (2): 273–283.DOI：

10.1016/S0306-3623(96)00185-1 

Testa, F., Sarti, S., & Frey, M. (2018). Are green consumers really green? Exploring the 

factors behind the actual consumption of organic food products. Business Strategy and 

the Environment. Volume 41(3), 137–142. doi:10.1002/bse.2234  

Thøgersen, J. (2007), “Consumer decision making with regard to organic food products”, in 

Vaz, M.T.D.N., Vaz, P., Nijkamp, P. and Rastoin, J.L. (Eds), Transitional Food 

Production Facing Sustainability: A European Challenge, Farnham.  

høgersen, J., Zhou, Y., & Huang, G. (2016). How stable is the value basis for organic food 

consumption in China? Journal of Cleaner Production, Volume 134, 214–224. doi: 

10.1016/j.jclepro.2015.06.036 

Yazdanpanah, M. and Forouzani, M. (2015). “Application of the Theory of Planned 

Behaviour to Predict Iranian Students’ Intention to Purchase Organic Food.” Journal of 

Cleaner Production 107: 342–352. doi: 10.1016/j.jclepro.2015.02.071. 

Yang, H. Q., & Jie, Y. L. (2008), “Recent development of organic farming in the world and 

the development strategy of organic horticulture in China”. Acta Horticulturae Sinica, 

Vol. 35 No.3, pp. 447-454.DOI：10.3724/SP.J.1005.2008.01083 

Yang, S.-P.; Chang, S.-C.; Liang, T.-C.; Situmorang, R.O.P.; Hussain, M. Consumer 

Confusion 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0195666318309437
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0195666318309437
https://www.sciencedirect.com/science/journal/01956663


339 

 

and Green Consumption Intentions from the Perspective of Food-Related Lifestyles on 

Organic Infant Milk Formulas. Sustainability 2021, 13, 1606. https://doi.org/10.3390/ 

su13041606 

Yean, W. T., Iris, T., & Lee, L. W. (2019). Consumers Purchase Intention towards Organic 

Food in Malaysia. Proceedings of the 2nd International Conference on Big Data 

Technologies - ICBDT2019. Vol. 117, pp. 72-84. doi:10.1145/3358528.3358531 

Shijiu Yin; Linhai Wu; Lili Du; Mo Chen (2010). Consumers' purchase intention of organic 

food in China. , 90(8), 1361–1367. doi:10.1002/jsfa.3936   

Zhu, H., Jackson, P., & Wang, W. (2017). Consumer anxieties about food grain safety in 

China. Food Control, 73(B), 1256-1264. doi: 10.1016/j.foodcont.2016.10.045  

Book:Lin Chongde.(2003) ,Dictionary of Psychology (Volume 1): Shanghai Education Press, 

ISBN:9787532093182 

Authors 

Siwei Dai is a Doctor of Philosophy in Management student at the Angeles University 

Foundation. Her research interests include purchasing behavior, consumer preferences, and 

multinational company operations and management. 

 

Chere’ C. Yturralde is a Doctor of Philosophy in Management teacher at the Angeles 

University Foundation. Her research interests include marketing, and multinational company 

operations and management. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



340 

 

Factors Influencing the Sustainability of the Secondary Tourist Villages in 

Thailand 

Suthasinee Ampilasai, Adilla Pongyeela
*
, Siridech Kumsuprom

 

Factors influencing the sustainability of the Secondary Tourist Villages in Thailand 

*Email : adilla777@yahoo.com 

Abstract 

The objectives of this research were:(1) to study the level of tourists' opinions about  

factors affecting the sustainability of the Secondary Tourist Villages in Thailand, (2) to 

compare those opinions classified by personal factors of the tourists, and (3) to study the 

direct and indirect effects of the factors influencing the sustainability of the Secondary 

Tourist Villages in Thailand.  A quantitative study was carried out and data were obtained 

through questionnaires. The research samples were 440 tourists. Data resulted from research 

questionnaire, were analyzed by the use of frequency, percentage, mean, standard deviation, 

t-test, F-test and path analysis. Findings revealed that the tourists’ opinions towards 

destination sustainability and loyalty were in the highest level. The tourist experience, the 

destination perceived value, the destination perceived quality, and the destination image were 

at high level. The tourists who had different marital status and touring styles had different 

opinions through those above factors. The sustainability of the secondary tourist villages in 

Thailand depended on its image, perceived value, perceived quality, tourist experience and 

destination loyalty.   

Keywords : Secondary Tourist Village, Destination Image, Destination Perceived Value, 

Destination Perceived Quality, Tourist Experience, Destination Loyalty, 

Sustainability of tourist villages. 

1. Introduction 

Tourist industry is big industry which affecting the GDP of Thailand. Tourist industry 

has the significant roles for economic activities such as creating jobs and increasing incomes. 

Thailand has many advantages for tourism such as the geography is in the center of southeast 

Asian, has varieties of natural resources, arts and cultures, local customs, friendly behaviors 

of Thai people especially in most of the villages in the country. Domestic tourism in Thailand 

is usually focused on big provinces and the provinces located near Bangkok. This 

phenomenon reflected the concentration of incomes those were high only in significant 

provinces. Thai government, then, has tried   to promote tourism towards the secondary 

tourism villages in order to spread incomes inside the country, to upgrade the competitive 

competencies of local business in secondary tourist villages, and to reduce the negatives 

images of those places.   Promotion of village tourism to be new tourist destinations was able 

to respond the varieties of needs of the tourists. The promotion of tourism is the significant 

component of the development of the secondary villages.  These activities would bring to the 

economic growth, better quality of life, and better quality of environment in the communities. 

Travelling in the village makes the tourists learn the way of life which is slower than in the 

big cities, learn specific culture in each area that could create the new experiences for 

meeting ecotourism, OTOP, local agriculture and applying the concept of sufficiency 

economy.    Selling the products of own community to the tourists aims to spread incomes 

and community development, also to sustain its economy and could attract the tourists to the 

villages (Ana Mara C. et al., 2016).   Moreover, the infrastructure in those area would be 

more developed (Bardon, 1990).  That was good for both residents in that area and the 

tourists. It could make more consistency between the meaning of sustainability of the village 

and the meaning of sustainability of community tourism (George et al, 2009).   It could bring 
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to the balance among local economic growth, caring for environments, and better social 

quality. To support those ideas, Thai government offered loaning projects to develop tourism 

especially in the secondary villages to develop their own tourism, increase their incomes and 

be able to return the loans which show the level of sustainability of each village.              

When tourism destinations are continuing increased, it is more difficult to create product 

differentiation. Any tourism destination needed to formulate creative strategies and search for 

its competitive advantages to bring more loyalty and repurchase of the products both goods 

and services (José Alberto Martínez González el, 2016).  The loyalty was confirmed that it is 

the long-termed success factor of destination tourism especially in communities (Rajaratnam, 

Nair, Sharif, & Munikrishnan, 2015). Then, the researcher had intention to study the factors 

affecting the sustainability of the secondary tourist villages.  Also, it was very interesting to 

investigate the effects of those factors to the destination loyalty and to the sustainability of 

the secondary tourist villages from the points of views of the tourists because they are people 

who bring the incomes to communities.  

   The key objectives of this research were to conduct an empirical study in order to 

:(1) analyze the level of tourists' opinions about the factors affecting the sustainability of the 

Secondary Tourist Villages in Thailand, (2) to compare those opinions classified by personal 

factors of the tourists, and (3) to investigate the direct and indirect effects of the factors 

influencing the sustainability of the Secondary Tourist Villages in Thailand. Then, the key 

research questions were as follows: 

 RQ1: What were the levels of the tourists’ opinions about Destination Image, 

Destination  Perceived Value, Destination Perceived Quality, Tourist Experience, Destination 

Loyalty, and Sustainability of tourist villages? 

 RQ2: The tourists who had different personal backgrounds would have different 

opinions   about those factors mentioned above or not?  

RQ3: How were the effects of Destination Image, Destination Perceived Value, 

Destination Perceived Quality, Tourist Experience, to the Destination Loyalty, and 

Sustainability of tourist villages? 

 

2. Literature Review  
 For the research process, the literature review is the significant part of it. It 

requires the  researcher   to make both good judgments and evaluations of each piece of the 

work, and organize the proposed ideas and findings that will be the most value for the 

review. In order to measure the effect of the sustainability of the Secondary Tourist Villages 

in Thailand, the related body of literature is reviewed. This part begins by highlighting the 

main description of the secondary tourist village, then, the destination image, the destination 

perceived value, the destination perceived quality, the tourist experience, including the 

destination loyalty, finally, the sustainability of tourist villages. 

 

    2.1 Secondary Tourist Village Destination 

    The Secondary Tourist Village Destination is the tourist destination which owned 

by communities.  It has its own way of life, cultures, wisdoms those attract the tourists to 

come to visit, stay and spend money. In this study, there are Secondary Tourist Village 

Destinations in 55 secondary tourism provinces in Thailand. To classify the primary and 

secondary tourism provinces were depended on the amount of the tourists. The primary 

tourism provinces are the provinces those have more than 4 million tourists, there are 22 

primary tourism provinces in Thailand. Any provinces those have tourists not more than 4 

million considered to be the secondary tourism provinces, there are 55 provinces.    ) Statistic 

report of Tourism of Thailand ,2560) 
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    2.2 Destination Image 

   In this study, destination image covered the images from: 1) Natural environment 

such as  natural views, bio-diversities, rivers, mountains, seashores, forests, climates, 2) 

Social and culture, such as friendliness of people, cultural activities and life styles, local 

foods, and customs, 3) Tourism infrastructure, such as road signs, accommodations, gift 

shops, restaurants, 4) Feeling and attitudes of tourist destination, such as feeling fresh, not 

boring, relaxing, enjoying, excitement, having test of good foods(Pike 2004, Chi C.Q.G. and 

Qu, H. 2008).    

 

    2.3 Destination Perceived Value 

       According to Jamal et al. (2011)., Hui, et al. (2014)., and Shen (2016)., 

Destination Perceived Value refers to 3 values: 1) Functional value, such as the tour has 

reasonable costs, response the needs, and cost effective tour,  2) Emotional value, such as 

good memory, happiness, fulfil tourism passion, 3) Social value, such as meet good people, 

meet and have activities with people who have the same tourism interests, having new 

knowledge and exchange cultural knowledge with people in the tourist destinations.  

 

2.4 Destination Perceived Quality 

   In this study, Destination Perceived Quality covered the service qualities from: 1) 

Tangible, 2) Reliability, 3) Responsiveness, 4) Assurance, and 5) Empathy (Parasuraman et 

al., 1985).    

 

2.5 Tourist Experience 

According to Jong, H. (2009), Hager, T. and Dalia, A. (2017), the tourist experience 

covered: 1) Intellectual, such as the tourists would get new knowledge, increased skill, 2) 

Emotion, such as the tourists would be happy, had good memory, got unforgettable 

experience, 3) Tribal, such as the tourists had friendship from those destinations, had learning 

exchanges, felt impressive with local people, 4) Action, such as the tourists joined those local 

activities. 

 

2.6 Destination Loyalty 

Those indicators that indicated the destination loyalty were as follows: 1) the tourists 

had intention to go back or returned to that place again (Chauduri & Holbrook, 2001)., 2) It 

was the first choice to go back (Pappu and Quester, 2010)., 3) It was the special destination 

(Chi and Qu, 2008)., 

 4) Willing to recommend others to visit that place (Toyama and Yamada, 2012).   

 

2.7Sustainability of tourist villages. 

 

According to Edward B., Barbier and Joane C. Burgess (2017), explained that the 

sustainability of each place meant that the place could maintain its environment, social, and 

economic system strongly and continuously.   
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3 Research Methodology 

   3.1 Conceptual Framework 

Depending on the above literature review, the proposed model is shown in Figure 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    3.2 Sampling and Data Collection 

    The target population of this study comprised the tourists who used to visit and stay 

in the   secondary tourist villages in Thailand. The sample sizes were calculated using the 

formula of Crochran (1977). Multi-stages sampling technique was employed for collecting 

data from the tourists who used to visit and stay in the secondary tourist villages in Thailand. 

 

    3.3 Research Instrument 

   The research instrument was the self-administered questionnaire consisting of 

closed-ended    questions. It was used to collect the data. For the measures of variables in 

conceptual framework, a   five-point rating scale was employed. The questionnaire was 

monitored for validity by using IOC. To assess questionnaire reliability, reliability coefficient 

was calculated by Cronbach's alpha. Alpha Cronbach of each variable was not less than 0.7. 

These show that the questionnaire had enough reliability. The results obtained from the 

confirmatory factor analysis (CFA) showed the suitable components of those variables. 

 

3.4 Method of Analysis 

   Descriptive statistics comprising of frequency, percentage, mean, and standard 

deviation were   utilized to analyze the basic personal data of the respondents and t-test and 

F-test were used to test the hypotheses. Path analysis was used to analyze the effects of those 

factors in the conceptual framework.   

2. Results 

   4.1 Demographics 

The total respondents were 440 tourists who used to visit and stay for at least one 

night in   secondary tourist villages mentioned above.  The analysis results indicated that 

most of the respondents were female (58%), had the ages between 30-39 years old (38.9%), 

Destination  

Image 

Destination 

Perceived Value 

Destination  

Perceived Quality 

Destination 

Loyalty 

Destination 

Sustainability 

Tourist 

Experience 
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were single status 59.1%, graduated with a bachelor’s degree (53.9%), most of them had an 

average monthly income of 15,001 - 30,000 baht (33%), most had a job as public 

servant/employee or government employee (33.9%), and 23.6% were Ecotourism tourists.     

 

   4.2 Destination Image, Destination Perceived Value, Destination Perceived 

Quality, Tourist Experience, Destination Loyalty, Sustainability of secondary tourist villages 

 

Table 1: Mean and standard deviation of Destination Image, Destination Perceived 

Value, Destination Perceived Quality, Tourist Experience, Destination Loyalty, 

Sustainability of secondary tourist villages. 

 

Variables Mean Standard Deviation 

Destination Image 4.06 0.337 

Destination Perceived Value 4.18 0.319 

Destination Perceived Quality 4.11 0.459 

Tourist Experience 4.23 0.471 

Destination Loyalty 4.39 0.427 

Sustainability of secondary tourist villages 4.52 0.284 

 

   Table 1 shows the analysis of destination image, destination’s perceived value, 

destination perceived quality, tourist experience, destination loyalty, and sustainability of 

secondary tourist villages by mean and standard deviation. The highest levels of the tourists’ 

opinions were the sustainability of secondary tourist villages and the destination loyalty, the 

high levels were tourist experience, destination perceived value, destination perceived 

quality, and destination image respectively. Each standard deviation was not more than 1.00. 

4.3 Testing of Hypothesis 

   Table 2: The results of the first hypothesis testing 
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 From table  2, it was    illustrated the results of the analysis of the direct and indirect 

effects including total effects of the above factors towards the sustainability of the secondary 

tourist villages.  It was found that:  
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      The destination image of the secondary tourist villages had direct effect to the 

destination loyalty (DE=0.263). It had no indirect effect (IE=0.000). The total effect was 

0.263(TE=0.263). The destination image of the secondary tourist villages had direct effect to 

the destination loyalty (DE=0.263). It had no indirect effect (IE=0.000). The total effect was 

0.263(TE=0.263).  

     The destination Perceived value of the secondary tourist villages had direct effect 

to the destination loyalty (DE=0.228). It had no indirect effect (IE=0.000). The total effect 

was 0.228(TE=0.228).              

     The destination perceived quality of the secondary tourist villages had direct effect 

to the destination loyalty (DE=0.162). It had no indirect effect (IE=0.000). The total effect 

was 0.162(TE=0.162). 

      The tourist experience of the secondary tourist villages had direct effect to the 

destination loyalty (DE=0.196). It had no indirect effect (IE=0.000). The total effect was 

0.196(TE=0.196). 

       The destination loyalty of the secondary tourist villages had direct effect to the 

sustainability of the secondary tourist villages (DE=0.733).  

        The destination image of the secondary tourist villages had no direct effect to the 

sustainability of the secondary tourist villages (DE=0.000). It had indirect effect (IE=0.193). 

The total effect was 0.193(TE=0.193). 

        The destination perceived value of the secondary tourist villages had no direct 

effect to the sustainability of the secondary tourist villages (DE=0.000). It had indirect effect 

(IE=0.167). The total effect was 0.167(TE=0.167). 

        The destination perceived quality of the secondary tourist villages had direct 

effect to the sustainability of the secondary tourist villages (DE=0.070). It had indirect effect 

(IE=0.118). The total effect was 0.188(TE=0.188). 

        The tourist experience of the secondary tourist villages had direct effect to the 

sustainability of the secondary tourist villages (DE=0.101). It had indirect effect (IE=0.144). 

The total effect was 0.245(TE=0.245). 

 

   From the results of the study, it could be concluded that the destination 

image, destination  perceived value had indirect effect to the sustainability of the secondary 

tourist villages in Thailand by passing through the destination loyalty. The destination 

perceived quality, and the tourist experience had both direct and indirect effects to the 

sustainability of the secondary tourist villages in Thailand.  It could be said that the 

sustainability of the secondary tourist villages in Thailand depended on its image, perceived 

value, perceived quality, tourist experience and destination loyalty.  Moreover, it was found 

that the sustainability of the secondary tourist villages would be increased when the tourists 

became more loyalty and get more good experience. So, the results of testing hypotheses 

were as follows. 

Table 3: The summary of the hypotheses testing 

Research Hypotheses Results of 

testing hypotheses 

H1:  The tourists who had different personal 

backgrounds would have different opinions about the 

sustainability of the secondary tourist villages  

 

Accept only 

the difference about 

status and touring 

styles 

H2:   The destination image of the secondary 

tourist villages would have direct effect to the 

destination loyalty.  

 

Accept 
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H3:  The destination perceived value of the 

secondary tourist villages would have direct effect to 

the destination loyalty.  

 

 Accept 

H4:  The destination perceived quality of the 

secondary tourist villages would have direct effect to 

the destination loyalty.  

 

 Accept 

H5:  The tourist experience of the secondary 

tourist villages would have direct effect to the 

destination loyalty.  

 

 Accept 

H6:  The destination loyalty of the secondary 

tourist villages would have direct effect to the 

sustainability of the secondary tourist villages.  

 

 Accept 

 

4. Conclusions and Implications 

The results of this study show that the tourist opinions about the destination 

loyalty, and sustainability of secondary tourist villages were at the highest levels. The tourist 

experience, destination perceived value, destination perceived quality, and destination image 

were at high level respectively. Each standard deviation was not more than 1.00. So, their 

opinions were quite similar. The tourists who had different status and touring styles had 

different opinions about the sustainability of the secondary tourist villages. The destination 

image of the secondary tourist villages had direct effect to the destination loyalty.  The 

destination perceived value of the secondary tourist villages had direct effect to the 

destination loyalty. The destination perceived quality of the secondary tourist villages w had 

direct effect to the destination loyalty. The tourist experience of the secondary tourist villages 

wo had direct effect to the destination loyalty.  The destination loyalty of the secondary 

tourist villages  had direct effect to the sustainability of the secondary tourist villages.  It 

could be said that the sustainability of the secondary tourist villages in Thailand depended on 

its image, perceived value, perceived quality, tourist experience and destination loyalty.  

Moreover, it was found that the sustainability of the secondary tourist villages would be 

increased when the tourists became more loyalty and get more good experience. Those 

results reflected the success guidelines to the secondary tourist villages in Thailand. The 

residents in each area should create the marketing strategies to attract the tourists repurchase 

and more loyalty and give them more experiences from those places.  
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Abstract  

Small and medium scale businesses often face financing problem. Aside from 

borrowing from financial institutions, crowdfunding is another way to address this problem. 

In crowdfunding, entrepreneurs can raise funds for specific projects through professional 

network platform (Cai, Polzin & Stam, 2021). Stemler (2013) believes that crowdfunding 

mainly provides funds and support for small and medium-sized entrepreneurs, where they 

turn their ideas into feasible business activities. Existing small and medium-sized 

entrepreneurs can also expand their own enterprises, and even expect to obtain more profits 

and growth space.  

The success of crowdfunding projects is decided by individual investors in most 

cases. Therefore, individuals are very important in crowdfunding projects. Most of the studies 

in the current literature are focused on the crowdfunding creators and characteristics of 

crowdfunding projects. There are few studies that explore the influencing factors that invite 

individual supporters to consider crowdfunding. Thus, the objective of this paper is to explore 

the perceived value theory relative to participation of individual fund providers in 

crowdfunding. The legitimacy of crowdfunding, backers of crowdfunding, theory of 

perceived value, and the willingness to participate in crowdfunding are discussed in this 

paper. 

Keywords : Crowdfunding, Perceived Value, Participation Intention, Financing 

1.  Introduction 

Small and medium scale businesses have played a huge role in promoting rapid and 

stable economic development, increasing employment, maintaining social harmony, and 

improving the comprehensive strength of technological innovation (Yu & Fu, 2021). Thus, 

helping these enterprises to get the necessary capital is important. 

Crowdfunding is one of the effective methods to solve the financing problems of 

small and medium scale businesses, and it has important application value (Petitjean, 2018). 

Crowdfunding means that project initiators raise funds for specific projects through 

professional network platform (Kraus et al., 2016).  Compared with traditional financing 

channels, the cost of crowdfunding financing is greatly reduced and the financing speed is 

faster (Cai, Polzin & Stam, 2021). Crowdfunding has direct economic benefits for start-up 

companies and small and medium-sized enterprises, which also provides opportunities for 

entrepreneurs to start businesses in the early stage, and reduces the capital risk (Lect, 2015). 

Studying crowdfunding can guide enterprises or entrepreneurs to launch crowdfunding 

projects more effectively and to improve the success rate of crowdfunding projects. 

However, different crowdfunding platforms have different financing success rates due 

to their different operation modes and user groups (Forbes & Schaefer, 2017). Even on the 

same crowdfunding platform, not all the displayed projects can successfully raise the funds 

mailto:zhang.zhi@auf.edu.ph
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they need (Forbes & Schaefer, 2017). For fundraisers, the ways to attract investors' attention 

and enhance their willingness to participate is a very important problem they are facing. By 

summarizing and combining the existing literatures, a study on the influence of perceived 

value in crowdfunding on individual participation intention is worth considering.  

2.  Main Discussion Points  

Since the establishment of the American crowdfunding website Kickstarter in 2009, 

the global crowdfunding projects have increased,  and crowdfunding has  begun to attract the 

attention of scholars. Early studies on crowdfunding mainly focused on the legitimacy of 

crowdfunding. In 2012, with the Jobs Act passed in America, the legal status of 

crowdfunding was confirmed and scholars began to study the applicability of crowdfunding 

types. Later, scholars have categorized three research topics in crowdfunding such as 

personal characteristics of crowdfunding project creators or entrepreneurs, impact of 

crowdfunding platform or project characteristics on crowdfunding success and research on 

the motivation of individual investors. 

The following sections will discuss the legitimacy of crowdfunding, backers of 

crowdfunding, perceived value, and the willingness to participate in crowdfunding.   

    2.1. Literature on the legitimacy of crowdfunding 

Early research focused on the legitimacy of crowdfunding. Since it is a new thing, 

legislation lags behind the birth of it.  If crowdfunding is defined as illegal financing, there is 

no need to research it.  In April 2012, American passed the JOBS Act, which made it legal 

for companies to sell shares through social networks or crowdfunding platforms. Stemler 

(2013) believed that JOBS Act confirmed the legal status of crowdfunding and provided a 

new financing channel for the market. However, crowdfunding financing also has certain 

risks, which needs to be treated with caution. After confirming the legal status of 

crowdfunding, scholars began to explore the necessity and value of crowdfunding. 

Valančienė  and  Jegelevičiūtė    (2014）elaborated the role change of stakeholders and the 

value created by crowdfunding from the perspective of stakeholders. 

   2.2．Research on the backers of crowdfunding 

Fund providers or backers are the supporters of crowdfunding projects, where they 

invest in order to get a certain amount of return. Bretschneider and Leimeister (2017) further 

studied the different types of motivations and concluded that backers do have several self-

interest financing motives, namely: expectation of return; expectation of recognition; and 

lobbying for a project to achieve specific results. However, some backers also have prosocial 

motivations because they feel like a project team. This study shows that backers do not only 

consider investing in crowdfunding from the perspective of self-interest, but also because of 

prosocial motives.  

  2.3 Research on perceived value 

The theory of perceived value rose in 1990. After decades of development, a large 

number of mature literatures about the theory of perceived value have been accumulated. 

Zeithaml (1988) shared that the early scholars who defined the perceived value believed that 

customers perceive the value of a product or service by comparing the benefits and payments. 
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Therefore, he proposed perceived value as "the overall evaluation after weighing the cost paid 

by customers and the perceived benefits when obtaining the utility of products or services." 

However, the deficiency of these studies is that the source of value is not subdivided, which 

is just a general concept of value. Through deepening the theoretical research on perceived 

value, researchers' study becomes more comprehensive and in-depth, and more specific 

classification of perceived value is carried out. Sheth, Newman and Gross (1991) believed 

that in the process of consumption, consumers are affected by one or more value factors, 

which mainly include different value combinations.; Sweeney and Soutar (2001) divided 

perceived value into emotional value, social value, price value and performance value. 

Mustak (2017) applied the theory of perceived value to study customer participation in 

knowledge intensive business services, and divided the dimensions of perceived value into 

functional, economic, relational, and strategic values. Chae et al. (2020) examined the 

relationship between perceived value and purchase intention, and found the various 

characteristics of limited edition shoes associated with uniqueness, self-expression, 

investment, which influenced perceived value and purchase intention. 

There is Functional Value when the individual obtains functionality or practicality of 

a product. In other words, the product has some functions, which can meet the needs of 

individuals. On the other hand, there is price value when individuals obtain the corresponding 

value at a lower price. Also, there is emotional value when a certain emotion is satisfied, that 

is, when a consumption choice is associated with a specific feeling (such as pleasure), the 

individual obtains emotional value from it. Social value is when upon investment or purchase 

activities, individuals can have a positive impact in social activities. 

Perceived risk refers to the perception that the time and money invested may exceed 

the return, leading to the decrease of perceived value. Perceived value refers to the 

comparative value of perceived benefits, perceived costs or risks generated by individuals 

participating in a crowdfunding project. Participation Intention refers to the possibility of 

individual participation in crowdfunding projects. 

   2.4. Research on the willingness to participate 

In terms of the use of social networks, Chen and Lin (2015) studied and measured the 

perceived value of users in the process of using blogs from the functional characteristics, 

social values, emotional experiences, cognitive attributes and situational values. The results 

showed that users' perception of the value of blog used has significantly affected their 

intention to use blog. From the perspective of consumer adoption of new technologies, 

Stenner et al. (2017) studied the relationship between consumer distrust and willingness to 

participate, and the results showed that consumer distrust is an important factor influencing 

consumers' acceptance of new technologies and services. Wang et al (2019) discussed 

consumers' willingness to participate from perceived value and perceived risk, and the results 

showed that perceived value was directly proportional with consumers' willingness, while 

perceived risk was inversely proportional with consumers' willingness. Basically, the existing 

research results showed that there is a significant relationship between perceived value and 

willingness to participate, although it may not be the same in different environments.  
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3.  Conclusion 

Since the legalization of crowdfunding, many researchers explored the value of it. At 

present, researches on crowdfunding backers have explained various motivations for backers 

to participate in crowdfunding. However, motivation is only the starting point of participating 

in some behavior, such as self-interest motivation, indicating that the purpose of supporters 

participating in crowdfunding is to obtain benefits, whether material or social. But the 

question is, are individual investors certain in participating to crowdfunding projects when 

they are motivated? How does individual select crowdfunding projects based on information? 

Therefore, there is a need to further study the decision-making mechanism of individuals on 

the basis of research on the motivation of backers.  

4.  Future Research Perspectives (highlight gaps, significance) 

 The theory of perceived value has been adopted by many business organizations to 

identify the perception of their customers towards their products or services. However, there 

are limited studies about crowdfunding where theory of perceived value was used as the 

framework. Moreover, it is important to analyze the influence of perceived value in 

crowdfunding from the perspective of individual fund providers, as the success of the 

activities will highly depend on their support. To identify how individual fund providers or 

backers perceive crowdfunding in terms of social value, emotional value, functional value, 

price value and even perceived risk is imperative, so appropriate strategies can be done by 

different crowdfunding platforms. 
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Abstract 

This research is based on the lack of village development in identifying and assessing 

the potential of the local economy both natural resources and human resources. The 

innovation activities of ideas and ideas provided by the Village Innovation Implementation 

Team cannot be fully utilized by the program target recipient groups, and the Village 

Innovation Implementation Team have not been able to carry out their duties in facilitating 

expert technical services related to community resource development and entrepreneurship. 

The research method used in this research is descriptive qualitative. The sample collection 

technique used purposive sampling. The data source in this study were people. However, 

there are some indicators that have not yet been implemented. Some obstacles faced are the 

lack of human resource capabilities both the Village Innovation Implementation Team, 

Kampung Kuta Village Government, Karangpaningal Village, Tambaksari District, Ciamis 

regency, and community business group, so that the application of innovation activity is 

difficult to develop. There is still a lack of human resource development assistance activity 

and entrepreneurship training as well as a lack of communication between the Village 

Innovation Implementation Team and the business community group. Efforts being made are 

enhancing and organizing. 

Keywords : Strengthening, Village Innovation, Local Economic Development. 

1. Background 

The village has an important role in national development. However, the capacity of 

the village in carrying out development is still based on its limitation. This limitation appears 

on the Village Government official and the community as well as the quality of village 

governance, so that the planning, implementation, and utilization of village development 

activity do not have an impact on the Village welfare. 

Therefore for the future to be better, the Ministry of the village, the development of 

Disadvantaged Region and Transmigration (Kemendes PDTT) have established priority 

programs to accelerate village economic growth, by means of the Village Innovation Program 

(VIP). VIP is a program of government efforts to improve the welfare of village community 

through enhancing village capacity in developing creative and innovative village 

development plan and implementation. 

The General Guidebook for Implementing the Village Innovation Program (2018) 

explains that village innovation is the process of developing knowledge, skill and experience 

taken from the work of the village in carrying out the development of a village, both existing 

and latest in good or service that can provide additional value in a sustainable way, both 

through the development of infrastructure, human resource management, economic and social 

culture. 

One of the alternatives to realize village economic development is the local economic 

development. Local economic development is a process in which the local government and 

the community are involved to encourage, stimulate, and maintain business activity to create 

jobs both in the realm of community business development, as well as businesses initiated by 

the Village through Village Owned Enterprises (BUMDes). 
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The Village Innovation Implementation Team (VIIT), as the managing officer who 

manages the Government's aid of Innovation Operational Activity Fund (DOK) and Village 

Innovation Knowledge Management has the following tasks: 

1. Receiving and distributing, as well as taking responsibility of accountable operational 

fund for innovation activity, village knowledge management, and P2KTD; 

2. Facilitating community meetings (MAD and Musdes or other forums); 

3. Facilitating the implementation stages of managing village innovation (identification, 

documentation, exposition and replication); 

4. Monitoring and evaluating the commitment result conducted by the village 

 5. Identifying, formulating and setting priorities of village needs for Village Technical 

Capacity Building Providers (P2KTD) according to the P2KTD ICT-Pokja 

recommendations; 

 6. Attending trainings conducted by ICTs and / or Programs; 

 7. Making activity report and PPID and P2KTD financial reports. 

In the implementation process, the Village Innovation Program Policy in encouraging 

local economic development does not run well. This is due to the Village Innovation 

Implementation Team (VIIT) being less optimal in carrying out its task and function. So, the 

implementation of the Village Innovation Program conducted by the Village Innovation 

Implementation Team (VIIT) in Kampung Kuta Village Karangpaningal Village Tambaksari 

District Ciamis regency has not been able to increase the Village Government Capacity in 

appropriately planning economic development. It is said that the implementation of Village 

Innovation Program does not run well, starting from the activity of reviewing local economic 

potential, human resource and institutional development activity, management and utilization 

of natural resources and there was lack of assistance in developing community 

entrepreneurship through Village Fund Allocation in Kampung Kuta Karangpaningal Village 

Tambaksari District Ciamis Regency. This problem is proven by the following indicators; 

1. The village government is still limited in managing economic development in the 

community. 

2. The practitioner of community business unit is still traditional and the level of human 

resources is low. The Village Innovation Implementation Team (VIIT) has not been able 

to transfer the right knowledge. 

3. There is a lack of coordination between the Village Innovation Implementation Team 

(VIIT) and the village government related to community business development through 

the Village Owned Enterprises (Bumdes). VIIT does not facilitate training for experts. 

Based on the aforementioned introduction, it is possible for a study to find out  

 

Review of Literature 

There are several things that underlie the importance of village innovation. In the last 

decade, there has been a shift from an industry-based economy to a knowledge-based 

economy. In addition, regional competitiveness is determined by the ability to utilize human 

resources by means of innovation.  

The Ministry of Village, Development of Disadvantaged Region and Transmigration 

(Kemendes PDTT) has established priority economic acceleration programs through the 

Village Innovation Program. As Tjokroadmudjoyo (Rahardjo Adisasmita, 2011: 24) argues, 

that implementation is a reasonable process in the form of activity series that starts with a 

policy to achieve a goal. Then the policy is revealed in a program or project.  

The Village Innovation Program is a program to improve the welfare of the Village 

through mentoring efforts undertaken to encourage the use of Village Funds that are 

sustainable and also help to increase the capacity of the Village in economic development and 
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the utilization of local potential by implementing new, creative and innovative ideas. One of 

village developments can be realized through local economic development innovation. 

The Village Innovation Program Implementation Manual (2018) states that local 

economic development is a process in which local government and community are involved 

to encourage, stimulate and maintain business activity to create jobs or efforts to free people 

from constraints that impede their efforts to establish prosperity. 

The development of local economy is closely related to the empowerment of its 

people, institution, and environment.  Developing the local economy is not only increasing its 

human resources, but also requiring the trained institution to manage this capacity and 

requires a conducive environment to enable this local economic institution / group to develop. 

Therefore, the existence of the Village Innovation Implementation Team (VIIT) is the right 

institution in the process of implementing the Village Innovation Program, considering that 

based on the Village Innovation Program Implementation Manual (2018), it is explained that 

the Village Innovation Implementation Team (VIIT) is a village representative who has an 

interest in developing innovation of village development. 

The implementation of the Village Innovation Program is expected to encourage local 

economic development to explore the potential village and help the welfare of the 

community, especially in Kampung Kuta Village Karangpaningal Village Tambaksari 

District Ciamis regency Cisaga District Ciamis Regency. 

 

2.2.   Village Innovation Development 

Development of the Village Innovation Program in encouraging local economic 

development, conducted by the Village Innovation Implementation Team in Kampung Kuta 

Village Karangpaningal Village Tambaksari District Ciamis regency Cisaga district Ciamis 

regency, is still not good and it is not also in accordance with the three pillars that must be 

considered in implementing the program according to Jones (Agustino, 2017: 154-155), 

namely as follows: organization, interpretation and application..  

The program socialization activities to the community are further carried out by the 

Village Government and its consequence shows that the community lacks their understanding 

of the purpose, objectives and substance of the implementation of the Village Innovation 

Program.   The utilization of the potential of natural resources has been carried out by the 

business group with the existence of agricultural activities, namely planting of plane seeds 

that support raw material to proceed business products. In an effort to develop the 

sustainability of the PFRIB of  "Kuta Adat Coffee" and WEFH of "Rasa Katineung" group, 

the Village Innovation Implementation Team (VIIT) has carried out innovation activities by 

capturing or documenting local economic potential in Kampung Kuta Village, 

Karangpaningal Village, Tambaksari District, Ciamis regency and documentation of the 

result of the business group's production. This activity is carried out by utilizing modern 

technology, namely by creating a Village website design, making a video of the Village 

potential and a calendar containing the results of the Village innovation activities, where 

these efforts are carried out as a promotional event to increase economic income in the 

community. However, the documentation and promotion activities are still not having a good 

impact, especially on business group. This is due to the fact that VIIT has not been able to 

facilitate entrepreneurship training activities to the community. Besides, the Village 

Government as the manager of the Village Fund has not been able to plan economic 

development activity that directly facilitates business sustainability in the community.  In 

providing innovation of ideas and ideas, the Village Innovation Implementation Team (VIIT) 

still lacks an active role because these activities tend to be generated from the creativity of the 

community rather than from the VIIT itself, so that in the future VIIT is expected to provide 

direct assistance to the community targeted by the program. During the time frame for the 
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implementation of the Village Innovation Program in local economic development by the 

VIIT in Kampung Kuta Village Karangpaningal Village Tambaksari District Ciamis regency, 

innovation activities have been carried out on the basis of an agreement and accompanied by 

a budget based on the results of the Inter-Village Conference. 

From then the local government had great authority to plan, formulate, implement, 

and evaluate development policies and programs that were appropriate to the needs of the 

community (Leo Agustino, 2008: 1). The implementation of regional autonomy prompts the 

province, district or municipality plays a central role in the formulation of regional policies, 

the resources in the region need to be optimized in order to achieve the expected goals. 

Regional government are no longer merely implementing operational policies that have been 

determined and determined by the central government, as during the New Order, but more 

than that, it is also expected to become agents of development at the regional level. 

 

3. Research Method 

The research method used in this research is descriptive qualitative. The researcher 

uses qualitative method under the perspective that qualitative method merely refers to the 

identification of the characteristics that distinguish or characteristic of a group of people, 

object or events. Basically, qualitative descriptive involves a conceptual process and results 

in the formation of classification scheme. (Ulber Silalahi, 2009: 27). This research was 

conducted in Kampung Kuta, Karangpaningal Village, Tambaksari District. Ciamis Regency. 

This research was conducted in February to June 2019. 

 

3.1 Research Participants 

The participants include the Head of Regency Innovation Team Secretariat (Head of 

Community Empowerment and Community Development at Ciamis Regency PMD Office), 

the Secretary of the Village Innovation Implementation Team (VIIT), the Head of Kampung 

Kuta Village, Karangpaningal Village, Tambaksari District, Ciamis regency, the Team 

Manager of Prosperous Family Revenue Improvement Business (PFRIB) of “Adat Kuta 

Coffee” and the Team Manager of Women’s Empowerment as the Family Head (WEFH) of 

"Katineung Rasa". In determining informants, the researcher conducts interview with those 

who have the authority and knowledge in their fields so that they can be accounted for. 

The study uses qualitative data that is relating to categorization and their tangible 

characteristics of questions are in the form of words. This data was obtained from the 

interview and they are subjective because the data can be interpreted differently by different 

people (Ridwan, 2015: 5). Data are obtained through primary and secondary data. Primary 

data are obtained from data sources directly, observed and recorded, such as interview, 

observation and documentation. Secondary data are obtained indirectly by the researcher and 

secondary data sources in this study are documents in the Implementing Secretariat Team of 

Village Innovation (VIIT), Kampung Kuta Village Office Karangpaningal Village 

Tambaksari District Ciamis regency and literature book related to the problem being studied. 

 

3.2 Data, Instrument, and Data Collection 

The study used qualitative data, which is a broad description of data and it has solid 

base and it contains an explanation of the processes that occur in the local scope. Qualitative 

data can make us understand the chronological flow of event, evaluate the cause and effect in 

the minds of local people and obtain a broad and useful explanation. Data are obtained 

through primary data and secondary data. Primary data are obtained from data sources 

directly, observed and recorded, such as interviews, observations and documentation. 

Secondary data are obtained indirectly by the researcher and secondary data sources in this 

study are documents at the Secretariat Village Innovation Implementation Team (VIIT), 
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Kampung Kuta Village Office Karangpaningal Village Tambaksari District Ciamis Regency 

and literature books related to the problem being studied. 

  The instrument in this study used a purposive sampling technique, which is the 

technique of sampling data sources under certain considerations.  

This study used two data collection techniques, as follows: 

3.2.1 Literature study; it is conducted by studying literature books that have to do with 

research problems. This technique results the data in the form of theory and they provide 

clarity to the researcher in connection with the problem being studied and how to solve it. 

3.2.2 Field studies; data are obtained directly from the research site.  

 

3.4 Data Analysis 

The data processing / analysis technique that researcher used is qualitative data 

analysis. Miles and Huberman in Silalahi (2015-339) explained that the analysis activity 

consists of three activities that occur simultaneously, namely data reduction, data presentation 

and drawing conclusions / verification. According to Mayer and Greenwood in Silalahi 

(2012: 27) revealed "Qualitative description solely refers to the identification of the 

characteristics that distinguish or characteristics of a group of humans, objects, or events". 

 

4. Result and Discussion 

The name of Kampun Kuta  may be given because it matches the location of this 

Kampung Adat which is in a steep valley, approximately 75 meters, and it is surrounded by 

cliffs / hills. In Sundanese language, Kuta means wall fence. 

 
Figure 1.  

The Entrance to Kampung Kuta Adat  

 There are several versions of the origin of Kampung Adat Kuta. Local people believe 

that its history is related to the establishment of the Galuh Kingdom. It is said that Kampung 

Kuta was originally prepared as the capital of the Galuh kingdom, but it did not happen. 

 

4.1 The History of Kampung Kuta   

At that time the king named Ki Ajar Sukaresi wanted to establish a kingdom center. 

Then a place was chosen located in a valley surrounded by cliffs as deep as about 75 m at the 

center of the kingdom's construction site. This location has now become Kampung Kuta. 

The king then ordered his people to build a palace. But when all the preparations had 

been made and the materials to build the palace had been collected, the king realized that the 

location was not suitable to be the center of the kingdom because "it did not meet Patang Ewu 

Domas". So, on the advice of his subordinates, he decided to find a new location. 

Bringing a fistful of soil as a memory from his former palace in Kampung Kuta, the 

King and the courtiers set out to find a new location. After traveling for several days, the 
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group arrived at a high place. The King then looked around to see if there was a suitable 

place to build the Capital. It is said that the place where he observed was now called 

Tenjolaya (tenjo in Sundanese means see). 

When the King looked to the west, he saw a wide green forest. He then threw the fist 

of soil he brought from Kuta toward the forest. The fist of soil fell somewhere now called 

"Kepel". 

The soil that was thrown is now turned into a flat rice field with black soil like the one 

in Kuta. While the surrounding soil is red. 

The King and his entourage continued their journey to a fertile level ground on 

Cimuntur River bank and Citanduy River. Then he built the kingdom there. This location is 

now called Karang Kamulyan. 

Read: the site of Karangkamulyan: the legend place of Ciungwanara. 

The King then decided to do mandeg pandita on Mount Padang. He entrusted the 

throne to the governor named Aria Kebondan. 

The next story is similar to Ciung Wanara story in the Wawacan Script of Galuh 

History. The King then decided to do Mandeg Pandita on Mount Padang. He entrusted the 

throne to the governor named Aria Kebondan. 

The departure of the King left two wives, namely Dewi Naganingrum who was pregnant and 

Dewi Pangrenyep. When Dewi Naganingrum gave birth, Dewi Pangrenyep exchanged her 

baby for a puppy. The baby was then dumped into the Citanduy River. 

Knowing that Goddess Naganingrum gave birth to a dog, Aria Kebondan who became 

king in Galuh became embarrassed. Then he asked Lengser to kill him. However, Lengser 

didn’t have the heart to kill the goddess. He only hid her in Kuta. 

The baby dumped into the Citanduy River was later discovered by Aki 

Balangantrang, who was later picked up and cared for until he was a teenager and named 

Ciung Wanara. The place where Aki Balangantrang took care of Ciung Wanara is named 

"Gunter Sunten", which is located about 6 km from Kuta. 

Then Ciung Wanara retook Galuh Kingdom from Aria Kebondan through a cockfighting 

match, as told in the script. After Ciung Wanara became king, Lengser picked Dewi 

Naganingrum so that she could reunite with her child. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://alampriangan.com/situs-karangkamulyan/


360 

 

 
One of the houses in Kampung Kuta  

 

4.2 Implementation of Village Innovation in Kampung Kuta   

The Implementation of Village Innovation Program in encouraging local economic 

development conducted by the Village Innovation Implementation Team in Kampung Kuta 

Karangpaninggal Village Ciamis Regency is still not good, and it is not also in accordance 

with the three pillars that must be considered in implementing the program according to Jones 

(Agustino, 2017: 154-155) which is as follows: organization, interpretation and application. 

 
Figure 2. Kampung Kuta 
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4.3. Social Map of Kuta Sub Village 
 

 

 

 

 

 

 
 Figure 3. Social Map of Kuta Sub Village 

 

Picture information: 

Dusun Marga mulya: MargaMulya Sub Village 

Tebing Rahong: Rahong Mountain side 

Dusun Pohat: Pohat Sub Village 

Pemukiman warga adat: Adat Community Settlement 

Ancepan (keramat kecil): small sacred hill 

Prasarana umum (bale dusun, masjid, pos yandu): Public facility (Sub Village Hall, 

Mosque, integrated service post 

Prasarana adat: Adat facility 

Kali Cijulang: Cijulang River 

Batas wilayah dusun: The border of Sub Village Area 

Inset desa Karangpaningal: Inset of Karangpaningal Village 

   

 

5. Conclusion 

The implementation of the Village Innovation Program in encouraging local economic 

development in Kampung Kuta  Karangpaninggal Village Ciamis Regency has been carried 

out in accordance with the three pillars that determine success. But the implementation is not 

going well. This can be seen from a number of indicators that have not been running 

optimally, namely lack of effective guidance and assistance to the community related to the 

task of the Village Innovation Implementation Team (VIIT) in implementing the program. 

VIIT as a facilitator has not been able to carry out appropriate activities in the management of 

village knowledge and innovation, thus there is an underdeveloped quality of governance in 

the village government in economic development in the community. VIIT has carried out 

village innovation program activities in accordance with the activities stipulated in the Inter-

Village meeting and referred to the Operational Funds for Activities, even though the 

implementation phase still has shortcoming and benefits have not yet been fully felt by the 

Village Government and the business group community. 

 

 



362 

 

 

References 

Agustino, L. (2017). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta 

Anggito, Albi and Johan Setiawan (2018). Qualitative Research Methodology Sukabumi: 

CV. Jejak 

General Guidebook for the Implementation of the Village Innovation Program in (2018). 

Jakarta: Ministry of Villages, Disadvantaged Areas and Transmigration. 

Law Number 6 of 2014 concerning Villages. 

Revenue and Regional Budget Management (n.d.). Yogyakarta:  Graha Ilmu 

Ridwan. (2015). Measurement scale of Research Variables. Bandung: Alfabeta 

Silalahi, U. (2009). Social Research Method. Bandung: PT Refrika Aditama  

………………. (2015). Social Method Research. Bandung: PT Refrika Aditama 

Sugiyono (2017). Qualitative Research Method. Bandung : Alfabeta 

Yusuf, A. M. (2017). Research Method: Quantitative, Qualitative, and Mixed Method 

Research. Jakarta: Kencana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



363 

 

 

The Effect of Business Scale and Accounting Knowledge of Practitioner’s 

Micro Small and Medium Enterprise on Accounting Information Use 

Elis Badriah
*
, Eva Faridah, Ali Muhidin³,Popi Hopipah 

Faculty of Economics, University of  Galuh 
*Email : elisbadriah07@gmail.com  

Abstract 

This study focuses on the effect of business scale and accounting knowledge of 

MSME practitioner in using accounting information. The research questions in this study are: 

(1) How does business scale affect the use of accounting information? (2) What is the effect 

of accounting knowledge in using accounting information? (3) What is the effect of business 

scale and accounting knowledge in using accounting information? The study uses 

quantitative method with a descriptive and verification approach and collected data from 93 

MSMEs using Cluster Random Sampling. Validity and reliability tests were performed on 20 

samples. Data analysis techniques used were Product Moment Correlation Coefficient 

Analysis, Coefficient of Determination, t Test, F Test, and Multiple Linear Regression 

Analysis. Study results show that there is a significant and positive effect on the business 

scale on the use of accounting information. The evidence comes from  the correlation 

coefficient of 0.42 with t arithmetic> t table (4.40> 1.99); 2). Moreover, there is a significant 

and positive effect of accounting knowledge on the use of accounting information. The 

evidence comes from the correlation coefficient of 0.69 with t arithmetic> t table (5.25> 

1.99); 3). Finally, there is a significant and positive effect of business scale and accounting 

knowledge on the use of accounting information. The evidence comes from the correlation 

coefficient of 0.74 with F arithmetic> F table (27.12> 3.10). 

Keywords : Business Scale, Accounting Knowledge,  Use of Accounting Information 

Rationale 

Micro Small and Medium Enterprise (MSME) is one of the strategic economic 

activities that has an important role for Indonesia's economic growth. Obviously, MSME’s 

growth and development will never escape the attention of the government. 

Accounting forms a vital element of any business. It plays a critical role in the success 

or failure of contemporary business institutions. The lack of MSME practitioners’ accounting 

knowledge in Ciamis District, West Java, Indonesia is due to their low level of education, 

even though accounting knowledge is needed by MSME practitioners in line with the study 

of Smirat (2013).  

The lack of accounting knowledge often considers the use of accounting information 

as a barrier that leads to the failure of MSMEs (Dyt Halabi, 2007). They concluded that the 

main problem of business owners and managers of micro enterprises is mostly in their 

inability to keep sufficient records to help them in their decision-making. Another problem is 

their difficulty in preparing proper financial statements because of poor or insufficient 

records. Results of their studies show that the majority of micro businesses rely more heavily 

on manual methods, while small businesses are more likely to use computerized systems. 

mailto:elisbadriah07@gmail.com


364 

 

They recommend the use of accounting software by owner-managers in SMEs to improve 

accounting practices. 

Some MSMEs in Ciamis Regency have the same problem, especially for businesses 

that are classified as micro and small. Lack of accounting knowledge that leads to the lack of 

the use of accounting information is due to the fact that all SMMEs can easily access 

technology with their low educational level, low motivation to study accounting, incorrect 

accounting records, and insufficient capital factors, as well as difficult marketing. So, it is 

difficult to provide accounting information (Naidu & Chand, 2012) which was the main 

problem faced by MSMEs consisting of capital problems, administrative problems and 

marketing problems for the products they produce while (Fumo and  Jabbour, 2019) stated 

that the problems faced by MSMEs were related to capital and competition in product 

marketing. In fact, according to Sawers (2007), accounting information, which is quantitative 

information about the economic entity, is useful for economic decision-making and in 

determining the choices between alternatives of an action. 

When an MSME has an increasingly larger business scale, accounting information will 

be increasingly important to use because a business needs a tool to control employees or 

assets owned by the company. In addition, an MSME can provide accounting information if 

the accounting knowledge of MSME practitioner is sufficient. If an MSME practitioner has 

poor accounting knowledge, then how can the available accounting information be utilized in 

decision making, because they do not understand the information contained in available 

accounting information. 

The purpose of this study, therefore, is to determine the effect of business scale on the 

use of accounting information, the effect of accounting knowledge on the use of accounting 

information, and the simultaneous effect of business scale and accounting knowledge on the 

use of accounting information. 

Related Research 

In running a business, there are many MSMEs that do not provide and use accounting 

information optimally because they do not have accounting knowledge which is highly 

needed. Dyt and Halabi (2007) concluded that the main problem of business owners and 

managers of micro enterprises is mostly in their inability to keep sufficient records to aid 

them in their decision-making. Another problem is their difficulty in preparing proper 

financial statements because of poor or insufficient records. Results of their studies show that 

the majority of micro businesses rely more heavily on manual methods, while small 

businesses are more likely to use computerized systems. They recommended the use of 

accounting software by owner-managers in SMEs to improve accounting practices. 

Fatimah et.al (2018: 2; see also Richard & Holmes, 1991); stated that “the main 

obstacle for MSMEs to develop is a factor in the inability to use accounting information” 

Muchira (2007) conducted a case study to investigate the application of accounting record 

among micro and small enterprise operations in Kenya and found that those enterprises do 

not keep complete accounting records because of lack of accounting knowledge and the high 

cost of hiring professional accountants anagement and sales volume.revealed that, an 

incomplete accounting record would cause inefficient use of accounting information to 

support financial performance measurement by SMEs in Sri Lanka. 

http://et.al/
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However, despite the importance of accounting information for their survival, many 

researchers found SMEs lack accounting information (Marriot, N. & Marriot, P. 2000; Perren 

& Grant, 2000; Son et al., 2006). SMEs were reported to have poor control and make 

business decision based on ad-hoc basis. Due to lack of internal expertise (Perry et al., 2007) 

most SMEs acquire accounting information and control via informal means (Perren & Grant, 

2000; Marriot, N. & Marriot, P. 2000) found financial awareness among the managers of 

SMEs in the United Kingdom varies considerably and the use of computers for the 

preparation of accounting information is not at its full potential. A morerecent study by IFAC 

(2006) revealed that SMEs are actually aware of the importance of accounting information 

and use it for variety of purpose. Son et al. (2006), however, reported that while most SMEs’ 

owners/managers in Vietnam acknowledged the importance of accounting information such 

as cash flow information and forecasts, the reports were normally unavailable. 

According to (Mitchell et al., 2000; Son et al., 2006) in the context of SMEs, 

accounting information is important as it can help the firms manage their short-term problems 

in critical areas like costing, expenditure, and cash flow, by providing information to support 

monitoring and control. 

Olson et al (2004) argues that accounting information users in SMEs is on the 

increase. Accounting information can be assembled and evaluated in a way that can help the 

management of small firms to make informed decisions concerning the operation, survival, 

and growth of the firm. Accounting information system is a powerful tool which collects 

information about different transactions to help management keep record of what happens or 

affects the organisation. Biryabarema (2014) argues that keeping of proper books of accounts 

enables small firms to have accurate and reliable information which will help in making 

economic decisions. 

According to the study of Sitoresmi et al (2013) there are several things that effect on 

the use of accounting information on a MSME. Some of them are business scale and 

accounting information. The bigger the business scale of a MSME is, the more essential 

accounting information to provide.  

Based on the explanation above, it can be said that the larger the business scale of an 

MSME, the more accounting information will be needed. In addition, the accounting 

knowledge of MSME practitioners must also be improved so that the use of available 

accounting information can be effective. 

From the development of the above hypothesis, a study paradigm can be developed to 

describe the relationship between the two independent variables, namely the scale of business 

and the accounting knowledge of MSME practitioner to the Use of accounting information, 

as follows: 
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Figure 1. Research paradigm 

 

 

 

Methodology 

The method used in this study is a quantitative method with a descriptive and 

verification approach. By using this study method, a significant relationship will be found 

among research variables, so that conclusion is generated that will clarify the picture of the 

research object. The type of data used in this research is primary data obtained by distributing 

questionnaires and conducting interviews with MSME entrepreneurs in the Ciamis District, 

West Java. The sample in this study was set at 93 MSME business actors. 

Research Variables: Independent Variable and Business Scale 

Candra Kristian  (2010)  “business scale is the company's ability to manage its 

business based on number of employees employed and how much income the company 

obtained in a certain period.” When a business is said to be getting bigger, it means that the 

number of assets and employees owned is getting bigger as well. 

Accounting Knowledge of MSME Practitioner  

 In this study, we used some theories to explain about accounting (e.g, Abuka & Ekwe, 

2014; Olatunji, 2013; Amidu et al., 2011; Belkaoui, 2000; Horngen et al., 1996 in Rossan 

2017). Accounting as a language in business provides the owner or other shareholders of the 

business with the knowledge on the situation of the business at a point in time, and it is 

crucial to any enterprise irrespective of the size or type of the enterprise and accounting is 

responsible for analysing and monitoring the financial condition of firms, preparation of 

documents necessary for tax purposes and providing information to support the main 

organisational functions such as production, marketing, human resource management and 

strategic planning. 

Dependent Variable: The use of accounting information 

 Accounting information is quantitative information about economic entities that is 

useful for making economic decisions in making choices among alternative courses of action 

(Y) 

The use of accounting 

information 

 

(X1 

Business Scale 

(X2) 

Accounting Knowledge 

of Practitioner’s 

MSME 

H1 

H2 
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 Belkaoi ,2000). According to Azhar Susanto (2013: 8), the accounting information system 

was built with the main objective of processing accounting data from various sources into 

accounting information needed by various users to reduce risk when making decisions.. 

Research Hypothesis 

The hypotheses that can be formulated in this study are as follows: 

H1  : There is a significant effect of business scale on the use of accounting information 

H2 : There is a significant effect of accounting knowledge on the use of accounting  

   information 

H3 : There is a significant effect of business scale and accounting knowledge on the use                     

of accounting information. 

Research Instrument, Data Collection DataAnalysis 

 A questionnaire fulfilling two valid and reliable requirements was used. The 

following is an explanation of the two requirements: 

1. Validity Test 

According to Sanyoto in Astini (2017: 50) states that; " The validity test is a tool used to 

measure research instruments that show the validity or validity of a questionnaire. To test 

the validity of the items used the Pearson product moment correlation formula.  

Under the condition : 

1. If r count > r table, then the instrument is valid 

2. If r count < r table, then the instrument is not valid 

The validity test was carried out on a measuring instrument in the form of a questionnaire 

used in this study on accounting knowledge variables and the use of accounting 

information. 

2. Reliability Test 

According to Sanyoto in Astini (2017: 51) states that: 

The reliability test is a tool for measuring a questionnaire which is an indicator of the 

variable that shows the extent to which a measurement is unbiased (error free) and 

therefore guarantees consistent measurements across time and across various items in the 

instrument. Measuring the reliability of statement items by distributing questionnaires to 

respondents once, then the results of the scores are measured for the correlation between 

the answer scores on the same statement items. To test the reliability or reliability of 

measuring instruments or instruments in this study, the Cronbach Alpha coefficient (α) 

was used. A variable is said to be reliable if the Cronbach alpha (α) value is> 0.60. 
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Data Analysis 

This study uses descriptive statistics which can be used to provide an overview, 

describe, or describe the data so that it is easy to understand. Descriptive statistics provide an 

overview or description of the data without analyzing and making general conclusions 

(Ghozali, 2011: 19). 

Results and Discussion 

 A study was conducted to 93 MSMEs in the Ciamis District Area. The characteristics 

of all respondents can be explained in the following table: 

Tabel 1 : Characteristics of Respondents 

Demographics Frequency Percentage 

Sex: 

1. Male 

2. Female 

 

70 

23 

 

75.27 

24.73 

Number 93 100 

Age: 

1. ≤ 20 years old 

2. 21 – 30 years old 

3. 31 – 40 years old 

4. 41 – 50 years old 

5. ≥ 50 years old 

 

0 

12 

35 

37 

9 

 

                      0 

12.90 

37.63 

39.78 

  9.68 

Number 93 100 

   

 

 

  

Education level: 

1. Elementary School 

2. Junior High School 

3. Senior High School 

4. Diploma 

5. Bachelor 

 

18 

25 

41 

2 

7 

 

19.35 

26.88 

44.09 

  2.15 

  7.53 

Total number 93 100 

 

Based on the table above, it is known that there are more male respondents than female 

respondents, the most age range is around 41-50 years old with an average education level of 

high school. 

Tabel 2 : Interpretation of Business Scale Measurement on MSMEs in the Ciamis District 

Area 

Category Interval Total Presentase 

Mikro ≥  3 23 25.00 

Kecil 4-6 64 69.57 

Menengah 7-9 5   5.43 

Besar 10  ≤ 0  0.00 

Total 92 100 

Source: Proceeded Primary Data  
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Based on the table above, it is known that the respondents are 23 or 25.00 percent of the 

business scale in the Ciamis sub-district, including micro-enterprises. as many as 64 

respondents or 69.57 percent including small scale businesses, as many as 5 respondents or 

5.43 percent including medium scale businesses. So it can be concluded that the scale of 

MSMEs in Ciamis District includes Micro Enterprises with a total of 69.57 percent of the 

total MSMEs. This is also reinforced by the average total score of the business scale variable 

which shows a value of 4.45 which is included in the Micro Business category.  

Table 3 : Result of r Calculationof Study Instrument Item of Accounting Knowledge 

Study Variable  Item 

number 

Item r Value r Table Result 

Accounting knowledge 1 0.59 0.43 Valid 

2 0.73 0.43 Valid 

3 0.71 0.43 Valid 

4 0.83 0.43 Valid 

5 0.58 0.43 Valid 

The use of Accounting Information 1 0.77 0.48 Valid 

 2 0.78 0.48 Valid 

3 0.69 0.48 Valid 

4 0.75 0.48 Valid 

5 0.49 0.48 Valid 

6 0.89 0.48 Valid 

7 0.63 0.48 Valid 

8 0.56 0.48 Valid 

   Source: Proceeded Primary Data    

Based on the table above which shows that the validity test of the research instrument on the 

variable of accounting knowledge and use of accounting information with a sample size of 20 

and a significance of 0.05, it can be concluded that all questions are valid and can be used in 

research. 

Table 2 Result of Reliability Test 

Variable Alpha Coeficient Conclusion Level of reliability 

Scale Enterprises 

(X1) 
0.42 Reliable Medium. 

Accounting Knowledge 

(X2) 
0.72 Reliable High 

The Use of Accounting 

Information (Y) 
0.85 Reliable Very High 

      Source: Proceeded Primary Data 

The table above shows the results of the reliability test on the variable instrument of 

accounting knowledge and the use of accounting information. it can be concluded that the 

instrument of the variable of accounting knowledge and the instrument of the variable of the 

use of accounting information is said to be reliable, where the level of reliability is included 

in the very high category. 

Table 1 to 3 show that the test result of business scale variable indicates: 

a. Business scale has significant effect to the use of Accounting Information. This is 

evidenced by the correlation coefficient between the two variables valued at 0.42 and it is 

included in the category of having a moderate relationship. In addition, the value of the 

coefficient of determination of these two variables shows a value of 17.69%, which means 
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that the scale of the business has an effect of 17.69% on the use of accounting information 

, while the rest is affected by unexamined factors. To test the significance, the t test was 

used and after being calculated, it showed that the t value was 4.40 and t table was 1.99. 

Because t arithmetic> t table (4.40> 1.99), which means that business scale has a 

significant effect on the use of accounting information. Then, it can be stated that this 

study succeeded in proving the first hypothesis which states "There is a significant effect 

of business scale on the use of accounting information". 

b. The effect of accounting knowledge on the use of accounting information. The test result 

on the accounting knowledge variable shows that accounting knowledge has a significant 

effect on the use of accounting information.This is evidenced by the correlation coefficient 

between the two variables valued at 0.48 and it is included in the category of having a 

strong relationship. In addition, the value of the coefficient of determination of these two 

variables shows a value of 23.48%, which means that accounting knowledge has an effect 

of 23.48% on the use of accounting information, while the rest is effectd by unexamined 

factors. To test the significance, the t test was used and after being calculated it showed 

that the t value was 5.25 and t table was 1.99. Because t arithmetic> t table (5.25> 1.99), 

which means that accounting knowledge has a significant effect on the use of accounting 

information. Then it can be stated that this study succeeded in proving the first hypothesis 

which states "There is a significant effect of accounting knowledge on the use of 

accounting information". 

c. The effect of business scale and accounting knowledge on the use of accounting 

information. 

The test results show that there is a simultaneous relationship between business scale and 

accounting knowledge. This is evidenced by the value of the multiple correlation 

coefficient between the three variables of 0.69 and is included in the category of having a 

strong relationship. The coefficient of determination test for these two variables shows a 

value of 47.81%, which means that business scale and accounting knowledge have a 

simultaneous effect of 47.81% on the use of accounting information, in SMEs. 

To test the significance, the F test is used which after being calculated shows that the 

calculated F test value is 27.12 and F table 3.10, because F arithmetic > F table (27.12 > 

3.10), meaning that business scale and accounting knowledge simultaneously have an 

effect significant effect on the use of accounting information. So it can be stated that this 

study succeeded in proving the third hypothesis which states "There is a significant effect 

of business scale and accounting knowledge on the use of accounting information". 

Conclusion 

The following conclusions are withdrawn based on research result and discussion:  

a. There is a significant and positive effect between business scale and the use of 

accounting information at MSMEin the Ciamis District Area. This means that if the 

business scale of an MSME increases, the use of accounting information will also 

increase its business activities. 

b. There is a significant and positive effect of the accounting knowledge of MSME 

practitioners on the use of accounting information at MSMEin Ciamis District Area. It 

means, if the accounting knowledge of MSME practitioners increases, it will also 

increase the use of accounting information carried out in their business activities. 
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c. There is a significant and simultaneous positive effect between the scale of business and 

the accounting knowledge of MSME practitioners on the use of accounting information 

for MSME tax payments in Ciamis District Area. This means that if the scale of business 

and accounting knowledge of MSME practitioners simultaneously increases.It will also 

be accompanied by an increase in the use of accounting information carried out in their 

business activities and how to calculate the tax owed and report it on time correctly and 

MSME practitioners are not subject to sanctions and fines. 
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Abstract  
The study provides a review of sustainable supplier selection (SSS), which has 

proceed to emerge and expand along with greater speed over the last decades. This research 

aims to identify and explore the use of machine learning and text mining methods to 

automatically identify relevant core topics in sustainable supplier selection. The traditional 

approach by personal judgments with predetermined categories, cannot adequately take latent 

topics from large volumes of research data. Therefore, this study selects the topic modelling 

approach, which automatically identify topics that extend a large and unstructured collection 

of documents to uncover research topics in sustainable supplier selection research. The 

papers for the literature review were collected from SCOPUS database. The model with 20 

topics was selected through the Latent Dirichlet Allocation (LDA) model from selected 

articles published from 2010 to 2020 in associated with various journals, and the top 5 most 

popular topics in sustainable supplier selection research are reviewed in a nutshell. We then 

explore topic trends by considering the transformation over different topics of sustainable 

supplier selection research over the last few decades. For each of the top 10 journals, the 

areas of subspecialty and the effects of editor changes on the topic portfolios are also 

investigated. The findings of this study are expected to provide implications for researchers, 

journal editors, and policy makers in the field of sustainable supplier selection. 

Keywords : Sustainability, Supplier selection and evaluation, Latent Dirichlet Allocation, 

Topic modeling, Unstructured documents 

1.  Introduction 

 Corporate sustainability management is not limited to a single company. The 

importance of the influence of suppliers and the supply chain on the sustainability of products 

and processes is now undisputed. (Mani, Gunasekaran, & Delgado, 2018). Considering 

supplier practices and characteristics, determining the best sustainability match for those 

suppliers, and then selecting those suppliers are both important and accepted by practitioners 

and researchers to achieve truly sustainable outcomes (Shahryari et al. 2016).   

 In addition, both the literature review and the review papers on the problem of 

sustainable supplier selection (SSSP) have grown at a rapid pace and have become an 

academic discipline in their own right (Bai & Sarkis 2014). The SSSP literature has expanded 

significantly with more than a dozen academic journals devoted to the field. The substantial 

growth of the research has spurred bibliometric studies on itself because it is common for 

scholars to turn their attention to the literature itself once an academic discipline reaches a 

certain level of maturity (Chai, Liu, & Ngai, 2013). For example, 143 papers were selected 

for a literature review on supplier selection in sustainability. However, this is a time-

consuming process with limited processing power, resulting in a small number of papers 

analysed. Researchers, especially early career researchers, often need to find, organise, and 

understand new and unexplored areas of research. Since a literature review often involves a 

large number of papers at the initial stage, the option for a researcher is either to limit the 
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number of papers to be reviewed a priori or to review papers using other methods. It is 

interesting to note that there is another literature review related to sustainable supplier 

selection, e.g. Genovese et al. (2013) reviewed quantitative models to support green supplier 

selection. Moreover, these studies use the conventional discrete task approach, where each 

article is classified into a single category of predetermined topics based on subjective 

judgement. However, such discrete tasks cannot effectively hold latent themes from large 

scientific data. For one, manual classification based on reading abstracts or author keywords 

always carries the risk of classification error. Moreover, it costs too much time, especially 

when the number of articles to be assigned is very large. Second, the given categories are by 

no means exhaustive; relatively new and emerging topics are likely to be ignored. 

Convergence topics are also difficult to handle. Third, an article usually contains two or more 

topics. So far, handling large collections of articles has been structured into topics or 

categories by using coding sheets (Antons, Kleer, & Salge, 2016), dictionaries, or supervised 

learning methods. After considering some weaknesses in the existing literature reviews, we 

attempt to build a comprehensive literature review on supplier selection for sustainability 

from the database SCOPUS. This work applies topic modelling (Blei, Ng, & Jordan, 2003) 

called Latent Dirichlet Allocation (LDA). The period of data collection is 2010 to 2020. 

2.  Objectives 

 To review on topic trends, differing thematic fields and emerging research gap areas 

in the topic in sustainable supplier selection and evaluation by applying LDA topic 

modelling technique. 

3.  Materials and methods 

This section clarifies the methods and procedure for distinguishing themes or topics 

in sustainable supplier selection research through LDA topic modelling. The procedure 

involves three steps: (1) target journal selection and data collection, (2) text pre-processing, 

(3) topic modelling, as shown in Figure 1 

 

 

 

Figure 1 Procedure for identifying topics and applying topic modelling 

3.1 Journal pre-selection in SCOPUS  

             The first step is to select relevant and leading journals for the article collection 

of the research on sustainable supplier selection (SSS) problems. Figure 2 shows that the 

number of articles has increased sharply from 2010 to 2020. This is the significant evidence 

based on the frequency of distribution by year of publication in sustainable supplier selection. 
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Figure 2 The numbers of published paper in sustainable from 2010 to 2020 

The selection of leading journals in the field of sustainable supplier selection (SSS) is 

influenced by many aspects of SSS, but recent studies looking at SSS literature provide 

evidence on journal selection. Some recent studies confirmed that this journal can be 

considered as one of the leading journals due to its history and relatively high impact 

compared to other journals. 

Table 1 lists the selected 10 journals and the corresponding number of articles 

included in this study.  

Table 1 Lists of Sustainable Supplier Selection (SSS) Journals 

Journal and conference Year started Impact Factor Number 

Journal Of Cleaner Production 1993 7.246 325 

Sustainability Switzerland 2009 2.576 307 

Iop Conference Series Earth And 

Environmental Science 

2008 0.45 65 

Energy 1976 6.082 58 

Science Of The Total Environment 1972 6.551 55 

Energies 2008 2.702 48 

Advances In Intelligent Systems And 

Computing 

2012 0.57 42 

Journal Of Environmental Management 1999 4.175 41 

Applied Energy 1999 8.848 37 

Iop Conference Series Materials Science And 

Engineering 

2009 0.53 37 

  For each journal, the in-depth process is carried out to gather the raw data for the 

targeted articles. First, documents that are original articles and reviews are examined in the 

database SCOPUS using different keywords for each journal starting from 2010 to 2020 as 

shown in Table 2.  
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Table 2 Identifying keywords in source database 

Keywords 

Sustainable Supplier selection and evaluation 

sustainabl* 
supplier, selecti*, evaluate* 

vendor, selecti*, evaluat* 

Then, five meta-variables, namely title, year, DOI, abstract and keywords are 

selectively downloaded for the selected articles. In total, we collected 1,015 articles published 

in the top ten journals from 2010 to 2020. Table 3 shows the first three rows of my selected 

article data below. 

Table 3 Sample of first three rows from selected articles 

Title Year DOI Abstract Keywords 

An Approach to 

Develop a 

Sustainable 

Preference Index 

for Self 

Compacting 

Concrete 

2020 10.1088/1

757-899X/ 

998/1/012

058 

In construction 

industry, selecting a 

right material from 

the various 

alternatives is a 

critical task in 

contributing to 

promote 

sustainability. For 

evaluating 

performance of the 

material different 

conflicting attributes 

are considered which 

is very … 

- 

Decision-making 

information 

support 

methodology for 

protective 

measures 

implementation in 

the AIC 

2020 10.1088/1

755-1315/ 

613/1/012

073 

The article describes 

the methodology of 

decision-making 

information support 

for protective 

measures 

implementation in 

the agro-industrial 

complex (AIC). The 

aim is to determine 

the rational area of 

treated land plots for 

protective measures 

implementation as … 

Analytic 

hierarchy process; 

Application 

programs; 

Biotechnology; 

Crops; 

Engineering 

education; 

Environmental 

management; 

Environmental 

technology … 

 

An integrated 

model for selecting 

suppliers on the 

2020 10.1016/ 

j.jclepro. 

In today's 

competitive business 

environment, 

BWM; 

PROMETHEE; 

Supplier 
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basis of 

sustainability 

innovation 

2020.1232

61 

corporations attempt 

to achieve 

sustainability 

through innovation. 

Innovation is 

considered by 

researchers and 

scholars to be a key 

driver for achieving 

sustainability… 

selection; 

Sustainable 

innovation; 

Sustainable 

supply chain 

management … 

 

3.2 Text pre-processing 

Since we load the selected papers into Google Colab (python programming) , we 

applied ‘title , ‘abstract’ and ‘keywords’ column of each paper to handle them as a single 

document to form a new column called ‘Article text’. Python code and ‘Article text’ column 

can be seen in Figure 3 and Figure 4 below. 

 

 

 

Figure 3 Load and merge a raw text data in Google Colab 
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Figure 4 A sample of “Article text” data 

 

 In the text pre-processing method, a course of cleaning processes (tokenization, 

lowercase, etc.) to exceptional results of documents is then presented in Figure 5. 

 

 

Figure 5 Overview of cleaning process in text pre-processing 

 

The cleaning process is usually a repetitive one, as it can be challenging to locate the 

entire misinterpreted and meaningless words. The corpora of several papers consist of 

different words, which means that an accurate cleaning process cannot be guaranteed when a 

new review is performed. Therefore, developing features and applying text mining packages 

for cleaning raw text can contribute to a better cleaning process. Figure 6 shows the process 

of text cleaning in an example article. 
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Figure 6 Text-cleaning process sample 

After text preprocessing, the cleaned and preprocessed text data was inserted into a 

new column in the data frame labelled "Clean Article Text" and then de-tokenized. The 

example from the "Clean Article Text" column is shown in Table 4. 

Table 4 Comparison of documents current-former cleaning process 

No. Article text (former) Clean article text (current) 

1 An Approach to Develop a Sustainable 

Preference Index for Self Compacting 

Concrete in construction industry, 

selecting a right material from the 

various alternatives is a critical task in 

contributing to promote sustainability… 

approach develop sustainable 

preference index self compact 

concrete in construction industry 

select right material various 

alternative critical task contribute 

promote sustainability … 

2 The aim is to determine the rational area 

of treated land plots for protective 

measures implementation as 

components of cultivated crop area-

based industrial technology … 

determine rational area treat land 

plot protective measure 

implementation component 

cultivate crop area based industrial 

technology … 
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             The final step of preprocessing is to transform the documents into the 

document term matrix representation to generate the input for LDA. As input to LDA, the 

preprocessed corpus was aligned to a document term matrix (DTM). A document term matrix 

is a mathematical matrix that describes the frequency of terms that occur in a collection of 

documents. Figure 7 shows how the usage of some user specified words changes over time. It 

also represents the number of each term per document in Table 5. To do this, the Gensim 

package can generate a unique ID for each word in the document. 

 

Figure 7 Trend of % frequency of sample word from 2010 to 2020 

Table 5 lists the 20 words with the highest frequencies, as well as words taken from 

the Clean Article Text column. 

Table 5 Top 20 no. of occurrences from ‘Clean article text’ in 1,150 papers 

Rank Words Frequency Rank Words Frequency 

1 sustainability 1704 11 fuzzy 524 

2 method 1599 12 policy 444 

3 analysis 992 13 stakeholder 433 

4 energy 937 14 cost 431 

5 criterion 751 15 optimization 424 

6 environmental 718 16 construction 398 

7 green 654 17 ranking 352 

8 decision making 595 18 manufacturing 237 

9 design 586 19 ahp 227 

10 evaluation 557 20 water 209 
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Then, we create a wordcloud to see the most common words used in papers from 

2010 to 2020, as shown in Figure 8. 

 

 

 

Figure 8 Summary a frequent word in Wordcloud 

3.3 Topic modelling approach 

Topic models have several advantages, both from an algorithmic and a practical point 

of view. First, they have principled mathematical foundations that help us identify the 

mechanism of document structure. Second, they do not require prior labeling of documents, 

so documents can be viewed without the help of expert knowledge (Blei et al. 2003). Finally, 

they can shape and organize documents without any doubt (Griffiths and Steyvers 2004). Due 

to these advantages, topic models have gained new importance and have been successfully 

applied to a wide range of text mining tasks. LDA, proposed by Blei (2012), is the most 

widely used topic modeling algorithm and has several practical advantages over other topic 

modeling algorithms. It can classify the combination of existing topics in new documents 

without updating the current model. The key idea of LDA is that documents are specified as 

random mixtures over latent topics, each of which is defined by a distribution over words. 

Therefore, once the papers have been cleaned, the LDA method can be operate. To 

build the LDA model, these settings consist of three key parameters alpha (α), beta (β) and 

the number of topics (K). Alpha (α) estimated the topic distribution over documents, Beta (β) 

determines the specificity of topics. To build LDA model, we employed alpha = 50/K, beta = 

0.1 and the number of topics (K) = 20. 

4.  Results 

             The LDA results from Google Colab in Table 6 show 20 topics, each having 

10 keywords, in 1,015 papers.  
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Table 6 20 topics in sustainable supplier selection (1,015 papers) 

No. of 

Keywor

ds 

Topic # 00 Topic # 01 Topic # 02 … Topic # 17 Topic # 18 Topic # 19 

0 model supplier energy … china food concrete 

1 method 
supplier 

selection 

renewable 

energy 
… power food waste constructio

n 

2 analysis industry electricity 
… power 

generation 

local aggregate 

3 
developme

nt 
suppliers biomass 

… performan

ce 

evaluation 

production material 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

8 
approach procureme

nt 

energy 

efficiency 
… 

life cycle evaluate chain 

9 
criterion criterion electricity 

generation 
… 

materials operation chains 

            Then, the LDA results from 1,015 papers are viewed in Figure 9. The closer the 

distance among the circles, the more related topics with words among the circles. 

 

 

Figure 9 20 topics of papers by LDAvis results 
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              Figure 9 shows the two major groups with a small distance between the 

circles. The first group consists of topic1, 4, 6, 8, 11, 12 and 16. There is a relationship in 

decision making analysis with linguistics, fuzzy logic, which has increased in the context of 

sustainable supplier selection techniques. In addition, China is still leading the research on 

sustainable supplier selection. The second group is topic 2, 3, 19 and 14, which focuses on 

the industry in terms of environmental impact, including renewable energy, biomass, 

electricity and food waste from production to select sustainable suppliers. However, there is a 

positive trend in the automotive industry to apply supplier selection for sustainability. In 

addition to the two topic areas, it is interesting to note that topic 18 deals with risk 

assessment, which stays away from the other topic areas. This does not mean that research 

with such topics is not necessary or weak. Rather, it may be an emerging research topic. In 

particular, the research topic of findings could be triggered by them. 

4.1 Clusters by “Clean article text” 

Table 7 shows five clusters consisting of the following keywords among 1,015 articles 

associated with each cluster, as shown in Figure 10. 

Table 7 Five clusters from LDAvis results 

Cluster Term for each topic 

1 decision making, multicriteria analysis, fuzzy logic, linguistic, criterion, economic, 

China, ahp, anp  

2 design, construction, building, material, eco-design, concrete, production, 

manufacturing 

3 urban, recycling, waste management, social impact, automotive, delivery 

4 green, environmental, renewable energy, energy consumption, optimization, electricity, 

food waste 

5 soil, chemical, land use , agriculture, water management 

 

Figure 10 Cluster labelling from LDAvis 
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4.2 Publication papers on economy country conditions 

Distribution of published papers based on country conditions is an interesting topic in 

our review paper. In this section, based on developed and developing countries we showed 

that, which economy region used decision making approaches in sustainable supplier 

selection in Figure 11. Still, Thailand, there is lack of research in this field. 

 

Figure 11 Distribution of papers based on economy country conditions 

4.3 Publication by country 

We also analyzed the distribution of reviewed papers by country of origin. Table 8 

shows the countries in the field of sustainable supplier selection and evaluation. As can be 

seen, more than 70% of the publications (208 publications) are from four countries (China, 

Iran, India and United States), where China is the leading country in terms of number of 

publications with 73 publications, followed by Iran with 54 publications. On the other hand, 

there are only a few publications in Thailand that deal with sustainability in supplier 

selection. 

Table 8 Distribution of papers based on country (Top 10) 

Country  Number Percentage (%) 

China 73 22.26 

Iran 54 16.46 

India 45 13.72 

United States 36 10.98 

Taiwan 29 8.84 

United Kingdom 23 7.01 

Malaysia 21 6.40 

Germany 20 6.10 

Australia 14 4.27 

Turkey 13 3.96 
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4.4 Publication by Multicriteria decision making approaches (MCDM) 

In this study, we summarize two categories used for sustainable supplier evaluation 

and selection, namely the single approach and the hybrid approach. 

Table 9 the classification of MCDM techniques 

Single 

approach 

Percentages Hybrid  

approach 

Percentages 

AHP 24.29 AHP, TOPSIS 36.04 

ANP 21.43 AHP, ANP 12.61 

TOPSIS 34.29 ANP, ELECTRE 10.81 

VIKOR 4.29 AHP, PROMETHEE 10.81 

ELECTRE 4.29 Fuzzy AHP, Fuzzy 

TOPSIS 

22.52 

PROMETHEE 7.14 Fuzzy ANP, Fuzzy 

TOPSIS 

3.60 

BWM 2.86 Fuzzy ANP, DEMATEL 1.80 

MAUT 1.43 Fuzzy DEMATEL, Fuzzy 

VIKOR 

1.80 

Table 9 shows that about 80% of the single or individual approaches refer to AHP, 

ANP and TOPIS. As a hybrid or combined approach, AHP, ANP and TOPSIS are introduced 

to integrate between these techniques. Nowadays, most authors focus on modelling 

approaches that support combined multi-criteria decision making rather than single 

approaches. However, in sustainable supplier evaluation and selection, there is a gap between 

using single and hybrid approaches to solve this problem. Therefore, integrating fuzzy logic 

to create a novel approach in MCDM techniques is still a space for research and overcome 

the shortcomings of traditional methods. 

 

5.  Conclusion 

This study identified 20 sustainable supplier selection research topics and examined 

their changes and relationships by applying the LDA theme modelling approach to 1,015 

articles published in the SCOPUS database over the past decade. The findings on the research 

trends in the articles during the period of 2010-2020 are summarized in five key trend 

themes. First, the majority of research topics in sustainable supplier selection deal with a 

multi-criteria decision-making approach. A single approach has a negative trend, while a 

hybrid MCDM approach has a positive trend over the past 10 years. Second, although the 

construction industry mostly applies sustainable supplier selection, the automotive industry 

has increased the trend to focus on sustainable supplier selection. Third, carbon emissions 

and renewable energy still play an important role, not only in economic and environmental 

terms, but also in terms of social impact for the welfare of people in the future generation. 

The fourth theme shows that circular economy trends have a significant impact on 

sustainability, such as recycling and waste management. Finally, the impact of land use in 

agriculture has also increased the trends in sustainability. Nevertheless, this study also has 

some limitations that could serve as areas for future research. The primary limitation is that 
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we show the themes for the entire 10-year period. We cannot discover the evolution of the 

themes using such a cumulative approach. Next, we applied the basic LDA model to discover 

topics and their popularity trends over time. While there are LDA extensions, these have been 

evolved. Finally, we put only 20 topics through the majority of topic modelling approach. For 

further research, expanding the scope of research in this way would support explicit 

consideration for sustainability transformation. 
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Abstract 

 Clear cell renal cell carcinoma (ccRCC) is the most common subtype of renal cell 

carcinoma (RCC) which has a worse prognosis than other subtypes. Genetic imbalance 

associated with ccRCC is loss of the short arm of chromosome 3. The most common gene 

involved in the pathogenesis of ccRCC is von Hippel-Lindau (VHL) tumor suppressor gene 

at 3p25.3 which affected individuals are at increased risk for the development of ccRCC. The 

purpose of this research is to study VHL gene copy number variations in ccRCC of Thai 

patients. Ten renal tissues diagnosed with ccRCC were analyzed for VHL gene genetic 

imbalance using multiplex ligation-dependent probe amplification (MLPA) assay. The result 

showed that VHL copy number variations were determined in 80% of all cases (8/10). It 

demonstrated deletion in all exons of VHL gene. This result can be used as a database for 

further research of genetic study in renal cell carcinoma in Thailand. 

Keywords : von Hipple-Lindau  ( VHL )gene; clear cell renal cell carcinoma; Thai; multiplex 

ligation-dependent probe amplification  ( MLPA) 

1.  Introduction 

Renal cell carcinoma (RCC) is a heterogeneous group of cancers that originates from 

the renal tubular epithelial cells. In adults, RCC is the most common type of kidney cancer, 

represents around 90% of cases (Hsieh et al., 2017). According to the GLOBOCAN 2020, 

kidney cancer in both males and females was 431,288 new cases and 179,368 deaths 

worldwide. In Thailand, an estimated 2,170 new cases, and 1,230 annual deaths from kidney 

cancer were reported in 2020 (Ferlay et al., 2020). The 2016 WHO classification showed the 

classification of RCC into several different histological types. The most common subtype is 

the clear cell RCC (ccRCC) that is found in approximately 70-90%, followed by papillary 

RCC (pRCC) for approximately 10–15%, and chromophobe RCC (chRCC) for 

approximately 3–5% (Warren & Harrison, 2018, pp.1913-1926). ccRCC has poorer 

prognostic status than pRCC or chRCC, when compared with tumor stage, histopathological 

grade, and cancer-specific-survival (Ljungberg et al., 2020). 

Most patients are often asymptomatic in the early stages. Signs and symptoms may 

appear as advanced tumors. The major clinical presentations of the disease include flank pain, 

visible hematuria, and palpable abdominal mass. Also, patients with symptomatic RCC were 

found to have paraneoplastic syndromes about 30%. Some symptoms are caused by 

metastatic disease, for instance, bone pain or chronic cough (Ljungberg et al., 2020). The risk 

of RCC is associated with increasing age and most frequently diagnosed between people aged 

65-74. RCC is found in more than twice as men as women (Surveillance Research Program & 

National Cancer Institute., 2020). There are several risk factors that can increase the risk of 

RCC consisting of, smoking, obesity, hypertension, certain pain medicines, occupational 

exposures, advanced kidney disease, and family history of kidney cancer. In addition, genetic 

conditions, for instance, von Hippel-Lindau disease or hereditary papillary renal cell 

carcinoma that have been associated with RCC (National Cancer Institute, 2020; The 

American Cancer Society medical and editorial content team, 2020). Currently, it has been 
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unsatisfying on the cause of RCC. However, genetic factors also accord essentially to the 

pathogenesis of RCC include, inherited gene mutations, and acquired gene mutations. The 

most common gene involved in the pathogenesis of RCC is von Hipple-Lindau (VHL) tumor 

suppressor gene. The mutation of VHL gene is also found commonly in the development of 

ccRCC (Hsieh et al., 2017; Nabi et al., 2018, p.307). The VHL gene span about 17 kilobases 

on the short arm of chromosome 3 (3p25.3) and has three exons. The product of the VHL 

gene is pVHL protein that plays a role in the regulation of the hypoxia response pathways 

necessary for tumor survival in hypoxia conditions. Under normoxic conditions, the pVHL 

E3 ubiquitin ligase complex binds targeted hydroxylated HIF-α and degrades it, resulting in 

proteasomal degradation. Under hypoxic conditions or inactive pVHL, HIF-α hydroxylation 

does not occur causing HIF-α to accumulate and forms heterodimers with HIF-β. The HIF-α- 

HIF-β complex migrates to the nucleus and binds to hypoxia-response elements (HREs) to 

initiate transactivation of hypoxia-inducible genes, leading to the characteristic phenotype of 

ccRCC: VEGF, PDGF, TGF-α, EGFR, GLUT1, MDR-1, and EPO (Gossage et al., 2015, 

pp.55-64). Of the mutations in VHL gene, about 30-60% are missense mutations, 20-40% large 

intergenic deletions, 12-20% microdeletion or insertion, and 7-11% nonsense mutations 

(Decker et al., 2014, p.572).  VHL gene mutation is likely to occur in both germline mutations 

and somatic mutations. Approximately 5% of RCC is associated with germline mutations and 

autosomal-dominant disorders and about 80% is mutated or methylated in sporadic RCC, 

with loss of heterozygosity (LOH) occurring through loss of 3p, the most commonly detected 

copy number variations (CNVs) almost 90% of RCC (Turajlic et al., 2015, pp.1556-1556.e1). 

Most mutations of VHL can be identified by several methods include Southern 

blotting, pulsed field gel electrophoresis (PFGE) or/and fluorescence in situ hybridization 

(FISH), Q-RT-PCR (quantitative real-time PCR), CGH (comparative genomic hybridization) and 

MLPA (multiplex ligation-dependent probe amplification) (Decker et al., 2014, p.572). 

Currently, MLPA is a technique for studying gene CNVs. This technique is the amplification 

of up to 60 probes that are specific for different DNA sequences .Each MLPA probe consists 

of two oligonucleotides that size of each pair of probes varies is hybridized to adjacent target 

DNA sequences to be ligated, then ligated probes are amplified in a multiplex PCR to make 

highly fragmented DNA using a single universal primer pair .Therefore, can be separated as a 

result of the PCR process of any probe (Stuppia et al., 2012, pp.3245-3276). Also, MLPA 

techniques have been developed for use to detect a deletion or duplication of genes in both 

small and large duplication at the same time. 

According to GLOBOCAN 2020, kidney cancer or RCC is a rare disease compared to 

other cancers in Thailand (Ferlay et al., 2020) .There was no report of VHL gene alterations 

in Thai renal cell carcinoma patients diagnosed with ccRCC .Therefore, the current study has 

an objective to study VHL gene copy number variations in ccRCC of Thai patients using 

MLPA technique. 

 

2.  Objectives 

To study von Hipple-Lindau  ( VHL )gene copy number variations in clear cell renal 

cell carcinoma of Thai patients. 

 

3.  Materials and methods 

       Study population 

 Ten renal tissue samples selected for this study were classified in renal fresh frozen 

tissue samples from Thai renal cell carcinoma patients diagnosed with ccRCC between 

February 2019 and August 2019 at Ramathibodi Hospital. In addition, three normal renal 

tissues (adjacent to tumor lesion or non-ccRCC type) were used as negative controls. All 

samples were stored in -80°C freezer for VHL gene CNVs pattern by MLPA technique. Data 
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from medical records and interview information were reviewed to be used for case selection 

and classification including sex, age, pathologist diagnosis, histological grade, TNM 

classification. Research ethics and study protocols have been reviewed and approved by 

Human Research Ethics Committee, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol 

University, based on the Declaration of Helsinki (No. MURA 2020/1662). 

       DNA extraction and quantification 

 Genomic DNA was extracted from renal fresh frozen tissue of ccRCC using 

QIAamp
® 

DNA Micro Kit (QIAGEN, Hilden, Germany .)The quality and quantity of 

genomic DNA were  measured using NanoDrop
TM

 2000 Spectrophotometers (Thermo 

Scientific, USA .DNA samples were kept at -20
°
C until use. 

 

       Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification (MLPA) assay 

 MLPA assay is a technique capable of studying CNVs of several human genes, 

MLPA was used to detect deletions or duplications of specific genes (Stuppia et al., 2012, 

pp.3245-3276). The SALSA P016-C2 VHL probe kit (MRC-Holland, Amsterdam, 

Netherlands )was used to detect CNVs changes in the VHL gene .The kit contains nine probes 

to the VHL gene (four in exon 1, three in exon 2, and two in exon 3), an additional six probes 

to four other genes on 3p (FANCD2, BRK1/C3orf10/HSPC300, IRAK2, and GHRL), two 

control probes to regions telomeric and centromeric from VHL, and twelve reference probes 

detecting sequence on other chromosomes .Detailed information on probe sequences can be 

found at www.mlpa.com. 

 Sixty ng of genomic DNA was denatured at 98°C for 5 minutes, PCR was performed 

on the DNA samples using GeneAmp
®
 PCR System 9700 (Applied Biosystems, USA .)The 

MLPA probemix was hybridized for 18 hours at 60°C. Following adding of Ligase-65 

Enzyme and ligation for 15 minutes at 54°C, the ligase was inactivated at 98°C for 5 minutes .

SALSA PCR primer mix and SALSA polymerase mix were then added, and PCR was carried 

out for 35 cycles of (95°C for 30 seconds, 60°C for 30 seconds, and 72°C for 60 seconds .)

Products were then analyzed using an ABI Prism
®
 3130 Generic Analyzer (Applied 

Biosystems/Life Technologies Corporation, USA )with GeneScan 500 ROX-labeled internal 

size standard (Applied Biosystems, Foster City, CA, USA .)The data was generated using 

Coffalyser.Net software (MHC Holland )and analyzed by calculating a dosage quotient based 

on the comparison of peak heights between test samples and normal control reference 

samples .When cut-off level dosage quotient for test peak decreased below 0.8, it was 

considered as deleted; When it increased above 1.2, it was considered as duplicated. 

 

4.  Results 
Genetic imbalance of VHL gene was detected in 10 diagnosed ccRCC renal tissue 

samples. Clinical characteristics of the 10 patients with ccRCC were shown in table 1. 

 

Table 1 Clinical characteristics of 10 patients with ccRCC 

Variables Number of patients 

Sex 6 male  /4 female 

Age (y) Range, 42-85; median, 71 

Histological Grade  

1 4 

2 3 

3 3 

4 0 

Primary tumor*  

1a   / 1b 7  /2 

2a   / 2b 1  /0 

3a   / 3b  /3c 0 

4 0 
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Regional Lymph Nodes  

x 0 

0 10 

1 0 

Metastasis  

0 10 

1 0 

TNM Stage  

I 9 

II 1 

III 0 

IV 0 

        *2017 TNM classification system 

The results of MLPA showed that VHL copy number variations changed in 80 %

(8/10 )of total ccRCC renal tissue samples, and 20( %2/10 )were no deletion results .The 

VHL copy number variations changed in all exon of VHL gene deletion .The dosage quotient 

with peaks lower than 0.8 was considered as deleted  ( Figure 1.) The MLPA results were 

summarized in Table 2. 

 

 

Figure 1  Ratio chart generated from one renal tissue sample with VHL gene deletion and 

dosage quotient of peaks lower than 0.8. 

 

Table 2 Summary of VHL gene copy number variations change detected by MLPA 

Sample ID MLPA result 

Exon 1 Exon 2 Exon 3 

RCC 02 deletion deletion deletion 

RCC 10 deletion deletion deletion 

RCC 11 deletion deletion deletion 

RCC 14 no deletion no deletion no deletion  

RCC 15 deletion deletion deletion 

RCC 20 deletion deletion deletion 

RCC 23 no deletion  no deletion  no deletion  

RCC 25 deletion deletion deletion 

RCC 26 deletion deletion deletion 

RCC 28 deletion deletion deletion 
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5.  Discussion 

A total of 10 renal fresh frozen tissues collected between February 2019 and August 

2019 at Ramathibodi Hospital were determined for VHL copy number variations by MLPA 

technique. The most commonly detected genetic imbalance of the VHL gene in ccRCC, 

approximately 90 %of all sporadic RCC, was copy number variations (Turajlic et al., 2015, 

pp.1556-1556.e1). Our current study showed copy number variations of VHL gene in Thai 

patients using MLPA technique for detecting deletion and duplication of VHL gene .

Approximately 80 %of Thai patients with ccRCC showed VHL deletion .This finding differed 

from a previous study on 41 sporadic ccRCC renal tissues by MLPA technique .The previous 

result showed 11 (26.83%) of the cases have intragenic deletions /duplications (Banks et al., 

2006, pp.2000-2011). Some studies have previously observed VHL mutation .In Central 

Europe which VHL deletion was approximately 34% (59/169), the result was tested by a 

novel combination of endonuclease scanning and fluorescent Sanger sequencing technique 

(Nickerson et al., 2008, pp.4726-4734), and the Netherlands cohort study were 12% of in-

frame deletions/insertions by PCR-single-strand conformation polymorphism (van 

Houwelingen et al., 2005). In Chinese patients VHL deletion  detecting in 6 (30%) of the 20 

ccRCC (Gong et al., 2001, pp.142-144) and a study of VHL alteration in Japan were found 46 

(46.94%) deletion of 98 ccRCC sample (Yao et al., 2002, pp.1569-1575). The percentage of 

deletions was higher in our current study .This may be due to the small number of our test 

samples, and therefore, further studies should be performed in the future. 

 
6.  Conclusion 

The genetic imbalances of the VHL gene were identified in 80% deletion of ccRCC 

Thai patients, which were found in the age between 42 - 85 and were found in males (6/10) 

higher than females (4/10) .This study focuses on VHL gene copy number variations in 

ccRCC of Thai patients using MLPA technique .The results obtained from this study are only 

preliminary results to be used as a database for further studies on renal cell carcinoma in 

Thailand. 

 

7.  Acknowledgements 
We want to acknowledge all staffs of Human Genetic Laboratory, Department of 

Pathology, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University for technical 

guidance .We also would like to thank all staffs of Urology Unit, Department of Surgery, 

Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University for specimen collection .This 

research project is supported by Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital Mahidol 

University. 

 

8.  References 
Banks, R. E., Tirukonda, P., Taylor, C., Hornigold, N., Astuti, D., Cohen, D., et al. (2006). 

Genetic and epigenetic analysis of von Hippel-Lindau (VHL) gene alterations and 

relationship with clinical variables in sporadic renal cancer. Cancer Res, 66(4), 2000-

2011. 

Decker, J., Neuhaus, C., Macdonald, F., Brauch, H., & Maher, E. R. (2014). Clinical utility 

gene card for: von Hippel-Lindau (VHL). European Journal of Human Genetics, 

22(4), 572. 

Ferlay J, E. M., Lam F, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F. 

(2020). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Retrieved December 18, 2020, 

from  https://gco.iarc.fr/today 

Global Cancer Observatory. (2020). Population Fact Sheet. Retrieved December 18, 2020, 

from  https://gco.iarc.fr/today/fact-sheets-populations 

https://gco.iarc.fr/today/fact-sheets-populations


394 

 

Gong, K., Zhang, Z., & Xin, D. (2001). Frequent somatic mutations of the von Hippel-Lindau 

tumor suppressor gene in primary sporadic human renal clear cell carcinomas. 

Zhonghua Yi Xue Za Zhi, 81(3), 142-144. 

Gossage, L., Eisen, T., & Maher, E. R. (2015). VHL, the story of a tumour suppressor gene. 

Nature Review Cancer, 15(1), 55-64. 

Hsieh, J. J., Purdue, M. P., Signoretti, S., Swanton, C., Albiges, L., Schmidinger, M., et al. 

(2017). Renal cell carcinoma. Nat Rev Dis Primers, 3. 

Ljungberg, B., Albiges, L., Bensalah, K., Bex, A., Giles, R. H., Hora, M., et al. (2020). EAU 

Guidelines on Renal Cell Carcinoma. presented at the EAU Annual Congress 

Amsterdam 2020. Arnhem, The Netherlands: EAU Guideline Office. 

Nabi, S., Kessler, E. R., Bernard, B., Flaig, T. W., & Lam, E. T. (2018). Renal cell 

carcinoma: a review of biology and pathophysiology. F1000Research, 7, 307. 

National Cancer Institute. (2020). Renal Cell Cancer Treatment (PDQ®)–Patient Version. 

Retrieved August 21, 2020, from  https://www.cancer.gov/types/kidney/ 

patient/kidney-treatment-pdq 

Nickerson, M. L., Jaeger, E., Shi, Y., Durocher, J. A., Mahurkar, S., Zaridze, D., et al. (2008). 

Improved identification of von Hippel-Lindau gene alterations in clear cell renal 

tumors. Clin Cancer Res, 14(15), 4726-4734. 

Stuppia, L., Antonucci, I., Palka, G., & Gatta, V. (2012). Use of the MLPA assay in the 

molecular diagnosis of gene copy number alterations in human genetic diseases. Int J 

Mol Sci, 13(3), 3245-3276. 

Surveillance Research Program, & National Cancer Institute. (2020). SEER*Explorer: An 

interactive website for SEER cancer statistics. Retrieved March 01, 2021, from  

https://seer.cancer.gov/explorer/ 

The American Cancer Society medical and editorial content team. (2020). Kidney Cancer. 

Retrieved August 21, 2020, from  https://www.cancer.org/cancer/kidney-cancer/ 

Turajlic, S., Larkin, J., & Swanton, C. (2015). SnapShot: Renal Cell Carcinoma. Cell, 163(6), 

1556-1556.e1. 

van Houwelingen, K. P., van Dijk, B. A., Hulsbergen-van de Kaa, C. A., Schouten, L. J., 

Gorissen, H. J., Schalken, J. A., et al. (2005). Prevalence of von Hippel-Lindau gene 

mutations in sporadic renal cell carcinoma: results from The Netherlands cohort 

study. BMC Cancer, 5, 57. 

Warren, A. Y., & Harrison, D. (2018). WHO/ISUP classification, grading and pathological 

staging of renal cell carcinoma: standards and controversies. World Journal of Urology 

36(12), 1913-1926. 

Yao, M., Yoshida, M., Kishida, T., Nakaigawa, N., Baba, M., Kobayashi, K., et al. (2002). 

VHL tumor suppressor gene alterations associated with good prognosis in sporadic 

clear-cell renal carcinoma. J Natl Cancer Inst, 94(20), 1569-1575. 

 

9. Author  

 Chanidapha Samatchayaphit is a Master degree student in in the Master of Science 

Program in Clinical Pathology (International Program) at the Department of Pathology, 

Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University, Thailand. 

 

 

 

 

 

https://www.cancer.gov/types/kidney/%20patient/kidney-treatment-pdq
https://www.cancer.gov/types/kidney/%20patient/kidney-treatment-pdq
https://www.cancer.org/cancer/kidney-cancer/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Health Sciences   

/Science and Technology 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



395 

 

The Study of Quality of Sleep Affecting on Burnout Symptoms of Hospital 

Workers: Case Study of a Private Hospital in Rayong Province 

Kawalee Sadangrit, Srirat Lormphongs
*
, Tanongsak Yingratanasuk, Orawan Kaewboonchoo 

Faculty of Public Health, Burapha University 
*Email : sriratl@hotmail.com 

Abstract 

The objective of this non-experimental research is to study quality of sleep affecting the 

level of occupational burnout symptoms. The populations of the study consisted of 913 

hospital workers. The data obtained from questionnaires completed by research participants 

were collected via electronic system for 2 weeks. The data were then analyzed to determine 

quality of sleep and level of occupational burnout symptoms. The results showed that most of 

the hospital workers were female, aged 25-44 years old, and have been working in hospitals 

for more than 5 years. Most of the workers went to bed at 11:00 p.m. The average sleep 

latency time was 32.08 minutes and average amount of sleep cycle per night was 374.39 

minutes. 23.88 percent of the workers had poor sleep quality with high level of occupational 

burnout symptoms and having emotional exhaustion, which is a key factor in occupational 

burnout symptoms, at greater level than the population mean and greater than the average of 

general healthcare workers. 

From the study on relationship between quality of sleep and level of occupational 

burnout symptoms, it was found that significant correlation between quality of sleep and level 

of occupational burnout symptoms was at 0.01 level (p=0.0003).  

It is recommended that the hospital management shall develop policies to provide 

assistance to corporate-level and individual workers to prevent other possible physical and 

mental illnesses. 

Keywords : Quality of Sleep, Hospital Workers, Occupational Burnout Symptoms  

1. Introduction  

Presently, with advanced technology as well as evolving social and economic 

environments, operators in modern society tend to collect data into electronic systems which 

are controlled by human beings via indoor computer system(Sorisuda Kesornthong, 2006). 

As a result, in a single day, most humans would spend approximately 90 percent of their time 

indoor. This behavior is repeated 5-6 days a week(Gunnarsen L & Afshari A, 2006). Busy 

and repetitive working lifestyles as well as more intense competition cause working people to 

take lesser care of their own health and lose sleep from spending more time on their works. 

Besides physical health problems, mental health has also become a major health concern. 

Common problems encountered by workers are occupational burnout symptoms which can 

be evaluated using Maslach Burnout Inventory (MBI) and Shirom-Melamed Burnout 

Measure (SMBM) evaluation forms. Despite several assessments, surveys and publications 

on burnout symptoms, there is still no definitive conclusion of these conditions. There is only 

one theory that occupational burnout symptoms often occur in people with good intentions 

and ideology to sacrifice themselves in the first place (Prasert Palitpolkarnpim, 2019). One of 

the key factors that contributes to occupational burnout symptoms is lack of adequate rest and 

sleep in accordance with the body's requirements(Salvagioni et al., 2017).These symptoms 

would affect working performances such as reduce work efficiency, decrease commitment to 

work, poor interaction and communication with colleagues leading to serious mental health 

problems, such as depression, smoking, drinking alcohol and obesity due to unhealthy 

lifestyles(Salvagioni et al., 2017). 
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The effects of occupational burnout symptoms can be manifested physically. The 

most common illnesses found in people with occupational burnout symptoms are 

cardiovascular disorder and Fibromyalgia(Toker, Melamed, Berliner, Zeltser, & Shapira, 

2012). In addition, occupational burnout symptoms increase the risk of Type 2 diabetes by 

1.84 times that of a normal person (Melamed, Shirom, Toker, & Shapira, 2006).Moreover, 

occupational burnout symptoms also affect psychological and social psychological conditions 

such as stress, physical inactivity and smoking. When working people develop occupational 

burnout symptoms repetitively in their working lifestyles, these factors would eventually lead 

to ischemic heart disease(Toker et al., 2012). Occupational burnout symptoms can be 

prevented and mitigated if people understand the symptoms and having sufficient rest and 

relaxation from works. Therefore, self-assessment, which determines whether there is any 

risk factor or change in behavior, can serve as initial screening tool before development of 

occupational burnout symptoms. 

In this research, data on quality of sleep and occupational burnout symptoms were 

collected from workers of a private hospital in Rayong Province to study quality of sleep 

affecting level of occupational burnout symptoms. The data would then be used for further 

improvement in the management of occupational burnout symptoms of hospital workers. 

 

2.  Objectives  

To study quality of sleep affecting level of occupational burnout symptoms of 

workers of a private hospital in Rayong Province.  

 

3.  Research Methodology 

This research was based on cross-sectional study which determined the correlation 

between variables in the data collection period during 16
th

 March - 31
st
 March 2021. 

The populations in this study consisted of 913 workers who were working at a private 

hospital in Rayong province for more than 3 months. 

Research Tools 

1. Questionnaires regarding general personal information, total 12 items. 

2. Thai version of instruments used for collecting data on quality of sleep 

was translated from Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI), total 24 

items. Test-retest reliability analysis value equal to 6.5. 

3. Data collection tool for occupational burnout symptoms was 

occupational burnout symptoms test for healthcare workers. The test was 

translated from 22 items of Mayo Clinic test with Cronbach's alpha value 

of 0.8. 

Data Collection  

The researcher collected personal information of hospital workers by electronic 

system (QR Code) by filling in basic information on the first page of quality of sleep 

questionnaires. Occupational burnout symptoms tests for individual worker were on the 

following pages. 

Inclusion criteria is workers who were working at a private hospital in Rayong 

province for more than 3 months. 

Exclusion criteria is workers who cannot complete the questionnaire. 

The data analysis was done using a computer program as following: 

1. Descriptive statistics were used to determine percentage, minimum, maximum, 

mean and standard deviation to analyze personal data, quality of sleep, and the level of 

occupational burnout symptoms of hospital workers.  

2. Inferential statistics, including Regression analysis, were used to test relationship 

between quality of sleep and level of occupational burnout symptoms.  
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This research has been approved by the Human Research Ethics Committee, Burapha 

University on 15
th

 March 2021, the research project code is G-HS 118/2563. 

 

4.  Research Results 

The objective of this research is to study quality of sleep affecting the level of 

occupational burnout symptoms of workers of a private hospital, using quality of sleep 

questionnaires and occupational burnout symptoms questionnaires. Data were collected from 

the study populations consisting of 913 people during 16
th

 March - 31
st
 March 2021, totaling 

2 weeks. The researcher has analyzed the data, presented the research results and interpreted 

them in the following orders: 

1. Personal information of hospital workers.  

2. Data on quality of sleep of hospital workers. 

3. Data on occupational burnout symptoms of hospital workers, classified by 

symptom levels.   

4. Data on quality of sleep, classified by level of occupational burnout 

symptoms.  

5. Test for the relationship between quality of sleep and level of occupational 

burnout symptoms.  

1. Personal information of hospital workers 

The study indicated that majority of workers, 91.59 percent, were female, 80.83 

percent were aged between 25 and 44 years old, 98.8 were non-smokers, 68.67 percent 

worked out 1-2 times a week, 45.13 percent have been working in the organization for 1-5 

years, 83.02 percent of hospital workers had responsibilities for their families, 66.81 percent 

were full-time employees with 41-50 working hours per week, 2.41 percent of hospital 

workers had health restrictions, 32.31 percent have income between 10,000-15,000 baht, and 

58.93 percent did not take any sick leave in the past one year. Professional codes of the three 

highest number of the study population were 322 [modern health associate professionals 

(except nursing)], 223 (nursing and midwifery professionals) and 123 (departmental 

managers) at the ratio of 39.21 percent, 29.24 percent and 7.01 percent, respectively. 

2. Data on quality of sleep of hospital workers  

From the study of quality of sleep of hospital workers, it was found that 36.47 percent 

of workers went to bed at 11:00 p.m. The average sleep latency time was 32.08 minutes and 

average amount of sleep cycle per night was 374.39 minutes or about 6 hours and 14 minutes. 

According to translation of Thai version of quality of sleep (Thai-PSQI), it was indicated that 

12.81 percent of hospital workers had good quality of sleep. Meanwhile, 87.19 percent of 

hospital workers had poor quality of sleep as shown in Table 1. 

Table 1 Number and percentage of workers classified by quality of sleep data  

Quality of Sleep Data (N = 913) 
Number 

(Person) 
Percentage 

Sleep latency time (minutes) 

Less than 5 47 5.15 

5 - 10  149 16.32 

10 - 25  345 37.79 

25 - 60  345 37.79 

More than 60 27 2.95 
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Mean ± SD = 32.08 ± 0.59 minutes Min = 15 minutes   Max = 61 minutes 

Actual amount of sleep cycle per night (hour per night) 

Less than 7 556 60.90 

7 – 9 348 38.12 

More than 9 9 0.99 

Mean ± SD = 374.39 ± 2.65 minutes Min = 60 minutes Max = 660 minutes 

Quality of sleep 

Good  117 12.81 

Poor 796 87.19 

 

3. Data on occupational burnout symptoms of hospital workers, classified by 

symptom levels   

From the study of occupational burnout symptoms of hospital workers, it was 

found that 72.78 percent of workers had low occupational burnout symptoms, 2.49 percent 

had medium occupational burnout symptoms, and 13.83 percent had high occupational 

burnout symptoms. In addition, there were also some workers who did not meet the 

interpreted criteria of the occupational burnout symptoms test for healthcare workers, which 

is translated from the Mayo Clinic test. 13.83 percent of workers had only one factor leading 

to burnout symptoms, which is emotional exhaustion, as shown in Table 2. 

 

Table 2 Number and percentage of workers classified by occupational burnout symptoms 

Level of occupational burnout symptoms (N = 913) 
Number 

(Person) 

Percent

age 

Low level 657 72.78 

Medium level 23 2.49 

High level 102 10.9 

Do not meet the interpreted criteria  

(Only had emotional exhaustion) 
131 13.83 

 

4. Data on quality of sleep, classified by level of occupational burnout symptoms  

From analysis of quality of sleep data classified by level of occupational burnout 

symptoms of hospital workers, it was found that most of the workers, 60.90 percent, had poor 

quality of sleep with low occupational burnout symptoms. 10.51 percent had poor quality of 

sleep with high occupational burnout symptoms. 13.37 of workers had poor quality of sleep 

with risk of occupational burnout symptoms due to emotional exhaustion. The data are shown 

in Table 3. 
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Table 3 Number and percentage of workers classified by quality of sleep and level of 

occupational burnout symptoms  

Quality of 

sleep 

Level of occupational burnout symptoms(N 

= 913) Total (N = 

913) 

n (%) 
Low 

 n (%) 

Risky 

 n (%) 

Mediu

m  

n (%) 

High  

n (%) 

Good 101 

(11.06) 

8 (0.88) 2 

(0.22) 

6 (0.66) 117 (12.81) 

Poor 556 

(60.90) 

123 

(13.47) 

21 

(2.3) 

96 

(10.51) 

796 (87.19) 

Total 657 

(71.96) 

131 

(14.35) 

23 

(2.52) 

102 

(11.17) 

913 (100.00) 

 

5. Test for the relationship between quality of sleep and level of occupational 

burnout symptoms  

 From analysis of quality of sleep data, classified by level of occupational burnout 

symptoms of hospital workers, it was found that significant correlation between quality of 

sleep and level of occupational burnout symptoms was at 0.01 level and reported the RR and 

their 95% confidence interval (95% CI) and p–value < 0.01 was considered as statistically 

significant (p=0.0003) as shown in Table 4. 

 

Table 4 Regression between quality of sleep and level of occupational burnout symptoms   

Data 95 %CI RR p-value 

Regression between quality of sleep 

and level of occupational burnout 

symptoms 

0.015 - 0.053 0.11 0.0003 

 

5.  Discussion  

The populations of the study consisted of 913 hospital workers. The data were 

collected via electronic system for 2 weeks. Research participants would completely fill out 

the questionnaires. The data were then analyzed to determine quality of sleep and level of 

occupational burnout symptoms. 

The results showed that 92.22 percent of the hospital workers were female, and 83.35 

percent aged 25-44 years old. When considering the number of service years in the 

organization, 45.13 percent of workers have been working in the organization for 1-5 years. 

54.66 percent of workers, which was the largest group of population, have been working in 

the hospital for more than 5 years. It could be said that majority of hospital workers have 

been working with the hospital for a very long time for more than five years. Only 0.22 

percent of the staffs worked less than one year with the hospital. This showed that most 

workers were able to adapt themselves to the organizational culture and have a small turnover 

rate in the first five years of employment. 83.02 percent of hospital workers had 

responsibilities for their families. 99.67 percent were full-time employees with 41-50 

working hours per week which complied with the working standard of the Department of 

Labor which stipulated that, generally, workers should not work more than 48 hours per 

week(Labor Protection Act, 2008). 32.43 percent have income between 10,000-15,000 baht. 

58.93 percent did not take any sick leave in the past one year before data collection. It could 

be concluded that most workers do not have chronic diseases. Meanwhile, 33.84 percent of 
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the workers may experience acute illness as they took sick leave of 1-5 days per year. This 

was in conformity with the health restriction questionnaires which showed that 97.59 percent 

of workers do not have health restrictions. The analysis of the questionnaire on both the 

number of sick leave per year and health restrictions showed that the hospital workers had 

good physical health. 

When classified the study populations according to professional code of International 

Labor Organization, the first two largest groups were modern health associate professionals 

(except nursing) and nursing and midwifery professionals, which constituted 68.45 percent of 

the hospital workers. This showed that the majority of workers, more than half of them, were 

healthcare provider (involved in healthcare, nursing, patient services and directly interact 

with patients). These tasks are factors of occupational burnout symptoms (Rotenstein et al., 

2018). 

From the study of quality of sleep of hospital workers, it was found that 36.47 percent 

of workers went to bed at 11:00 p.m. The average sleep latency time was 32.08 minutes 

which is longer than the NREM (Non-Rapid Eye Movement) which has standard Non-Rem 

Sleep time of 5-10 minutes. In addition, the workers had average amount of sleep cycle per 

night was 374.39 minutes or about 6 hours and 14 minutes, which is less than the 

recommendations of the United States National Sleep Foundation. Most academic textbooks 

recommend that adults should sleep 7 to 9 hours a day (United States National Sleep 

Foundation)(National Sleep Foundation, 2006). When interpreted test results of quality of 

sleep, it was found that 87.19 percent of hospital workers had poor quality of sleep. The 

results were in line with study of Prasert Palitpolkarnpim(2019) which stated that healthcare 

professionals often experience overwork due to excessive work and lack of adequate sleep. 

The effects of sleep deprivation or drowsiness are similar to drunkenness. In the United 

States has imposed a law which stipulated that the blood alcohol level of drivers should not 

exceed 0.08. There was a study in 1977 which indicated that lack of sleep for 18 consecutive 

hours resulted in a decrease in physical performance with similar effects of having blood 

alcohol level of 0.05(Arnedt, Wilde, Munt, & MacLean, 2001). In addition, when sleep 

deprivation increased to 24 hours, the body's performance would be decreased with similar 

effects of having blood alcohol level of 0.10, which is beyond the legal limit. It was 

illustrated that even one to two hours of sleep deprivation per night can lead to drowsiness 

and resulted in decrease in ability to drive vehicles with the effects worse than legally 

restricted blood alcohol level (Howard et al., 2007). 

From the study of quality of sleep data, classified by level of occupational burnout 

symptoms of hospital workers, it was found that 60.90 percent has poor quality of sleep with 

low level of occupational burnout symptoms. These workers had low levels of occupational 

burnout symptoms because they took early leave from work to have a good night's sleep 

when they found that they are unable to continue their works, manage their works or make a 

decision effectively. They would rest from works with the understanding that they are not the 

sole responsible person for the operating results of the system to colleagues or even to service 

recipients (Prasert Palitpolkarnpim, 2019). Meanwhile, 10.51 percent of the staffs had poor 

quality of sleep with high occupational burnout symptoms. According to occupational 

burnout symptoms theory of Houkes I., Winants Y., Twellaar M. et al. (2011), it was stated 

that occupational burnout symptoms require involvement of emotional exhaustion which is a 

key factor in occupational burnout symptoms. Therefore, the researcher included the number 

of workers who had poor quality of sleep with risk of occupational burnout symptoms due to 

emotional exhaustion with the number of workers who had poor quality of sleep with high 

level of occupational burnout symptoms. It was found that 23.88 percent of hospital workers 

experienced poor quality of sleep with high level of occupational burnout symptoms and 

emotional exhaustion. When comparing with researches conducted by Houkes I., Winants Y., 
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Twellaar M. et al. (2011) and survey of general working populations in Bangkok at the end of 

2019, it was found that the percentage of hospital workers, who had poor quality of sleep 

with high level of occupational burnout symptoms and emotional exhaustion, of the hospital 

under this study was higher than the two abovementioned researches. The research of 

Houkes, I., Winants, Y., Twellaar, M. et al. (2011) stated that 20 percent of doctors or 

healthcare workers, who had occupational burnout symptoms, were able to carry out their 

works. Only 12 percent of general working populations in Bangkok experienced occupational 

burnout symptoms (College of Management Mahidol University, 2019). 

From the study on relationship between quality of sleep and level of occupational 

burnout symptoms, it was found that significant correlation between quality of sleep and level 

of occupational burnout symptoms was at 0.01 level (p=0.0003). The findings conformed to 

study of Prasert Palitpolkarnpim (2019) which indicated that workers, who tend to experience 

occupational burnout symptoms, would intentionally involve with factors of occupational 

burnout symptoms as they would exert their effort and energy to work harder to overcome 

significant obstacles confronted by them. These mechanisms would push workers to work 

tirelessly until they forget to rest, have their meals and socializing with others, leading to 

occupational burnout symptoms. It was found that healthcare professionals are more likely to 

experience overwork and suffer from burnout symptoms due to excessive work nature and 

lack of adequate sleep. 

 

6. Recommendations 

From the study, it was found that the hospital workers had poor sleep quality with 

high level and risk of occupational burnout symptoms at greater level than the population 

mean and greater than the average of general medical personnel. These two factors have 

significant correlation. Thus, it is recommended that the hospital management shall develop 

policies to provide assistance to corporate-level and individual workers, including Employee 

Assistance Program (EAP), an occupational health service related to mental health, as 

guidelines to prevent burnout symptoms from working at the corporate level, and to educate 

workers at a personal level on cognitive and behavioral coping. The symptoms cannot be 

remedied on individual level alone, but it requires support at the corporate level as well, 

because burnout symptoms are developed and caused by workplace stress. If the workplace 

environment remains unchanged, it would be difficult to eradicate the problems and to 

prevent other possible physical and mental illnesses. 
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Abstract  

The purpose of this research was to study the relationship between occupational 

groups and work-related quality of life of hospital staff from 4 private hospitals in the eastern 

region of Thailand. The data was collected from the population classified by the Standard 

Industrial Classification(OSHA, 2018). Overall work-related quality of life scores was higher 

than the UK reference. Stress at Work (SAW), Control at work (CAW), and Working 

conditions (WCS) were in the average, while the Job and Career satisfaction (JSC) and the 

Home-work Interface HWI) were higher than the percentile. The factor that contributing to 

the quality of life at a higher level is Job and Career satisfaction (JSC). Working conditions 

(WCS), Home–work interface (HWI), General well-being (GWB), and Control at work 

(CAW) were highly correlated with work-related quality of life, while Stress at Work (SAW) 

and other factors has a slight linear relationship. It is suggested to promote Control at work 

(CAW) and improve the WCS, or working environment for hospital staff. Regarding the 

limitations of the research, the number of staff in each occupational group was very different 

and due to the situation of the COVID-19 outbreak, work duty and compensation rate 

adjustment have been altered from the normal as well as the workload of hospital staff who 

meet with patients directly were affected. The hospital should organize a project of "Coping 

with Emotions and Stress" to prevent other physical and mental illnesses that may arise. 

Keywords : Hospital staff, Work-related quality of Life, Occupational groups. 

 

Introduction 
Today, it is estimated that people spend 90% of their days in buildings or 

offices(Sorisuda Kesornthong, 2006). The population aged 21-60 years old is most of the 

population structure and is an important resource in driving the national economy. 

Therefore, the working skills, such as balancing, walking, talking, hearing and etc., of this 

group of population should be developed and their quality of life at work must be 

considered as well. The quality of life in the workplace is a multi-dimensional concept that 

coordinates the perception of an individual both physically and mentally, the level of being 

independent, personal beliefs under the culture, and personal life values and goals 

(Cannon, 1994).  

Healthcare professionals are among the most stressful occupations. There is an 

incidence of feeling burnout and desire to resign from the job due to the heavy workload and 

emotional effects when dealing with the patients and their relatives as well as working in 

shifts with variable resting time. The improvement of the work-related quality of life has a 

profound effect on their work performance; they help create a good feeling of themselves 

which contributes to a good feeling towards their work and the organization. Besides, it also 

helps develop oneself as a quality person of the organization; reducing absenteeism, 

resignation, accidents and promoting good productivity and service in both quality and 
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quantity(Sisikoon, 1999). Work-related quality of life is therefore important to consider and 

be given attention because the workforce is valuable and important resource to the 

organization. 

The working atmosphere and environment must be appropriate and conducive to 

work; giving the workers a good sense of work, stability, and happiness, which will benefit 

both the individual and the organization, such as enhancing productivity. Managing work-

related quality of life in an organization must be promoted in policy and planning to create 

strategies in various aspects such as work characteristics, personnel, and good environment 

which directly and indirectly affect the operations and result in increased organizational 

productivity. When the work-related quality of life is good, the staff are satisfied and 

motivated to perform well. It also affects the loyalty bond and relationship towards the 

organization. as well as improve worker potential. 

 

Objectives  
1. To study the personal information, age, sex, working hour, ethnic minority at work 

and caring responsibility group, of the staff in 4 private hospitals in the eastern region. 

2. To study the work-related quality of life of staff in 4 private hospitals in the eastern 

region. 

3. To study the relationship between the level of work-related quality of life and various 

factors at work of staff in 4 private hospitals in the eastern region. 

4. To study the relationship of occupational groups according to OSHA classification 

and work-related quality of life of staff in 4 private hospitals in the eastern region. 

5. To study the relationship between the level of work-related quality of life and 

occupational group according to OSHA standards classification of the staff in  

4 private hospitals in the eastern region. 

 

Research Methodology 
This research was to examine the relationship between the variables. The study 

population was gathered from all staff in four private hospitals. The period of data 

collection was during December 2, 2019 - January 31, 2020.The population was hospital 

staff in 4 private hospitals in the eastern region who have been working for over 3 months. 

1. Research Tools 

1.1. The instrument used to collect general information of hospital staff classified 

by occupational group about their work-related quality of life data was 

QoWL Scales and Surveys by Department of Psychology, University of 

Portsmouth (2007)(Easton. & Laar., 2007) 

1.2. Manual Standard Industrial Classification -SIC (OSHA, 2018) was used to 

classify occupational groups. 

2. Data Collection 

2.1. The researcher collects biographic information on hospital personnel and the 

work-related quality of life data at work electronically by asking the basic 

information on the first page and the questionnaire on the next pages. 

2.2. Hospital staff were grouped according to OSHA Occupational Code 

classification 

3. Data Analysis.  

 

The data were analyzed as follows: 

3.1. Descriptive analytical statistics were used to find percentage, minimum, 

maximum, mean and standard deviation to analyze the personal data of the 

population. 
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3.2. Regression Analysis was used to verify the relationship between the work-

related quality of life and the occupational groups according to the OSHA 

standard classification. 

3.3. The research was approved by the Research Ethics Committee of Bangkok 

Hospital Rayong on July 2, 2020. The project code is REC002/2563 

 

Results 

There were 2,643 participants who completed the research questionnaire. The results 

presented into 5 parts as follows; 

1. General information of hospital staff 

2. Overall work-related quality of life in the hospital classified by factors 

3. The number of hospital staff classified by level of work-related quality of life 

4. Correlation between the level of work-related quality of life and various factors.  

5. Relationship between the level of work-related quality of life and occupational group 

according to OSHA standards classification. 

 

1. General information of hospital staff. 

According to the study, it was found that most of staff who participated in responding 

questionnaires were females for 86.45 percent. The group age which less than 25 years old 

was 76.77 percent of the total population. Most staff’s years of service were 1-5 years 

representing 38.52 percent. 

The top three largest groups are Occupation Code 29 (medical staff with direct contact 

with patients), Occupation Code 31 (medical staff without direct contact with patients), and 

Occupation Code 43 (officers in finance, accounting, etc.), representing 35.68 percent, 33.79 

percent and 15.63 percent, respectively. There are 29.10 percent of the population feeling 

themselves as a ethnic minority at work. The caring responsibility group is 79.83 percent. 

The permanent staff equals to 98.68 percent. Average working hours is 41-50 hours per 

week. There are disabilities staff for 2.12 percent and 58.99 percent of them had no sick leave 

in the past year. 

 

2. Overall work-related quality of life in hospitals. 

From the results, considering the organization's overall quality compared to the UK Higher 

Education Norms study of 3,797 participants, it was found that Stress at Work (SAW), 

Control at Work (CAW), General Well-Being (GWB) and Working Conditions (WCS) are in 

he level of average. The Home-Work Interface (HWI) and Job and Career Satisfaction (JCS) 

is higher than the UK reference. Overall Quality of Work-related life (QoWL) is also higher 

than the UK counterparts. Overall Quality of Work Life (OVL) score was 3.91 out of 5, as 

shown in Table 1. 

Table 1: Overall quality of life in the hospital by factors 

Quality Score UK Reference Percentile Result 

Overall (OVL) 3.91 - - 

General Well-Being (GWB) 22.12 60 Average 

Home-Work Interface (HWI) 11.61 70 Higher 

Job and Career Satisfaction 

(JCS) 
24.32 80 Higher 

Control at Work (CAW) 11.24 60 Average 
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Working Conditions (WCS) 11.70 60 Average 

Stress at Work (SAW) 5.64 50 Average 

Overall QoWL 86.63 70 Higher 

 

3. The number of hospital staff classified by work-related quality of life score 

According to the study, it showed that Occupation Code Group with work-related 

quality of life in Working under the reference percentile (Lower); the top 3 are the 

Occupation Code 29(medical personnel who directly contact with patients), Occupation Code 

31(medical personnel who did not meet directly with the patient, and Occupation Code 43, 

Finance and Accounting, and Clerk staff. The percentage of staff with lower quality of life at 

work was 4.65, 3.86 and 2.31 respectively when compared to the total population. (accounted 

for 13.04, 11.42 and 14.77 percent when compared with the population in the same 

occupation code respectively). Overall, 62.47 percent of staff had a higher quality of life at 

work compared to the UK reference and another 25.21 percent had a higher level. The work-

related quality of life was within the average of the percentile; however, the number of staff 

in each occupation code group had different numbers. 

 

4. Relationship between the level of work-related quality of life and various factors. 

The result revealed that the overall quality of life scores for the four hospitals were 

higher than the reference percentile. From the analysis of related factors, high quality of life 

at work were linearly related to General-wellbeing (GWB), Job and Career satisfaction (JSC), 

Working conditions (WCS), Home-work interface (HWI), Control at work (CAW) in high 

level, and Stress at work (SAW) in low level. This means overall health, Job and Career 

satisfaction (JSC), Working conditions (WCS), and Home-work Interface (HWI), General 

well-being (GWB), Control at work (CAW) are the most contributing factors to the quality of 

work life for hospital staff to be higher than the percentile reference as opposed to the 

relationship of scores of Stress at Work (SAW) with other factors: When considering only 

job-related factors, the higher Stress at Work (SAW) score is , the higher Job and Career 

Satisfaction score (JSC) and Working conditions (WCS) is slightly increased, while Control 

at Works (CAW) factor was slightly lower; on the other hand, non-work related factors such 

as Home-work Interface (HWI) and General-wellbeing (GWB) increased slightly as shown in 

Table 2.  

Table 2: Correlation between Work-related Quality of life and factors 

Topic 
total 

GWB 

total 

HWI 
total JSC 

total 

CAW 

total 

WCS 

total 

SAW 

RR (QoWL) 0.928 0.868 0.914 0.805 0.902 0.259 

RR (SAW) 0.287 0.088 0.035 -0.025 0.065 1 

 

5. Relationship between the level of work-related quality of life and occupational group 

according to OSHA standards classification. 

Regarding the relationship between the level of work-related quality of life and 

occupational group according to OSHA standards classification, there was no statistically 

significant relationship (p = 0.321) as shown in Table 3. 
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Table 3 Relationship between occupational groups and work-related quality-of-life 

levels. 

Data 95% CI r p-value 

Relationship between occupational 

groups and work-related quality of life. 
-0.687 - 0.225 0.0373 0.321 

 

Conclusion and Discussion 

There were 2,643 participants who completed the research questionnaire. The 

majority of respondents were female with representing 86.45 percent. The majority age 

group were less than 25 years for 76.77 percent of the total population. Most staff’s years 

of service were 1-5 years representing 38.52 percent. Occupation Code 29 (medical staff 

with direct contact with patients), Occupation Code 31 (medical staff without direct 

contact with patients), and Occupation Code 43 (officers in finance, accounting, etc.), 

representing 35.68 percent, 33.79 percent and 15.63 percent, respectively. There are 29.10 

percent of the population feeling themselves as an ethnic minority at work. The caring 

responsibility group is 79.83 percent. The permanent staff equals to 98.68 percent. 

Average working hours is 41-50 hours per week. There are disabilities staff for 2.12 

percent and 58.99 percent of them had no sick leave in the past year assume that most 

employees do not have an acute physical illness. 

When considering the organization in general and compared to the UK Higher 

Education Norms which 3,797 participants participated, it presented that the participation 

and control at work score of the organization and the working environment were in the 

average. The score of Control at work and Job stress score were in the 60th and 50th 

percentile, respectively. This may be due to the research data collection period was in the 

second wave of the COVID-19 outbreak, the government has eased the measures, so 

people can spend more money on travelling in the eastern provinces which contributes to 

the recovery of the national economy. All four hospitals scored higher levels of Job and 

career satisfaction, general living conditions and home-work interface, but the general 

well-being was at the average level. When scores of all factors are included, the 

organization has a higher overall quality of life score than the average, which is in 

congruence with a score of feeling of work-related quality of work life responded by the 

hospital staff, the average score was 3.91 out of 5, probably because most hospital staff 

worked for more than five years. Although the ratio of staff who have been in service 

between 1-5 years was 38.52 percent, which is considered the biggest number, when 

combined with the group with service experience for over five years, it accounts for 58.73 

percent, making it most of the research population. Because of their working experience, 

hospital staff therefore understand the organizational context and can adapt themselves 

when in crisis despites there is stress caused by changes; however, the overall effect on the 

work-related quality of work factors has not been found. When considering the 

occupational group classification, the greatest proportion of number of staff with lower 

work-related quality of life are; the first was Occupation Code 29 (patient-direct-contact 

medical personnel) which the percentage of work-related quality of life was at 4.65 when 

compared with the entire population, or 13.04 percent of the Occupation Code group 29 

population because the number of staff in each group was different. Due to the outbreak of 

COVID-19, the results of the study may alter its consistency with the previous actual 

conditions. The important thing is that economic and financial condition of the hospital 
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can affect the duty and workload of the patient direct contact personnel in term of job 

stress and lower work-related quality of life which can be analyzed as follows. 

1. Work-related factors are as Job and Career satisfaction (JSC), Work conditions 

(WCS), Control at work, and Stress at work (SAW) 

2. Non-work-related factor is General-wellbeing (GWB) 

3. Factor that may be related to work is Home-work interface (HWI)  

The results of the study also found that the four hospitals had job-related factors of 

Job and Career Satisfaction (JSC), Working conditions (WCS), and Control at Work (CAW) 

at higher levels and there was a slight linear relationship with Stress at Work (SAW); in other 

words, higher stress (SAW) score was also associated with higher work-related quality of life 

score. 

Likewise, it matches perfectly with the Eustress working curve which moderate 

amount of stress positively affects the enthusiasm, diligence and willingness of an individual.  

The Inverted-U hypothesis described that as the stress increases, the job performance will rise 

until the peak of the inverted U-curve; also, too much or too little stress also results in lower 

productivity. According to Selye cited in Pranita Prasongchanya (1999)(Prasongchanya, 

1999; Szabo, Tache, & Somogyi, 2012), positive stress is called Eustress, and negative stress 

is called Distress, which both are interrelated. Therefore, working must be at a reasonable 

level of stress; in conclusion, there is no work without stress at all.(Jenkins, 2020) 

 

Figure 1 stress and potential at work.(Jenkins, 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suggestion 

1. The results of this research may be affected by the COVID-19 outbreak and 

economic crisis including working behavior adaptation and compensation rate adjustment 

which is different from the normal situation. Further research could be done to observe the 

change when the situation returns to normal. 

2. From the study of the work-related quality of life from the four-hospital staff, no 

factor is below the reference percentile. The organization was scored for Control at work and 

the Stress at work score was within the reference. It is recommended that the hospital 

consider increasing employee participation and decision-making power including organizing 

a project "coping with emotions and Stress" (Lazarus, 1984; Radziewicz RM, 1992)to 

prevent other physical and mental illnesses that may arise from their work.  

3. There are 12.41 percent of staff with a lower work-related quality of life. In order 

to be the leader in excellence of service, the organization is suggested to give attention to 

their staff quality of life by figuring out the relevant causes of problem, listening to the staff 

directly with good confidentiality measures to build confidence and trust of informants. The 

problems need to be collected for further consideration in the problem-solving process. 

Although some problems cannot be solved due to critical environmental conditions, it may 
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take time to understand an individual. This may take a lot of time and use more human 

resources than usual, but it will create understanding among operational level staff (Lazarus, 

1984). 

4. To sum up if the four private hospitals in the study area would like to increase the 

quality of life of their employees, the researcher team recommends adding employee 

participation and Control at Work (CAW), as these factors are already associated with the 

quality of work life at a high level of relationship. Compensation adjustments and workplace 

stress are to be reconsidered because the above two factors have a very high level of 

relationship with the quality of life of the staff of the 4 private hospitals in the Eastern 

Region. 

5. It is recommended that the further research could in crease the study population for 

more comprehensive and accurate results.  
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Abstract 

The covid-19 pandemic forced a shift in the academe. Administrators, educators, and 

staffs adapt to work-from-home setup. But the transition to full-online classes and services 

leads to the development of poor mental health. The current study intends to identify the 

mental health profile and explore the association of employee mental health with 

psychological, emotional, and social well-being as predictors of depression, anxiety, and 

stress. 326 university employees completed the mental health continuum-SF and DAS-21 for 

the mental health survey. A series of multiple regression was conducted to determine if well-

being predicts common mental health symptoms. The results partially support the hypothesis 

with psychological and emotional well-being inversely predicting depression, anxiety, and 

stress. But social well-being failed to serve as a significant determinant of common mental 

health symptoms. Findings can help develop mental health programs that facilitate the 

development of psychological, social, and emotional well-being.  

Keywords : Employee Well-being, Mental Health Continuum, Mental Illness 

1. Introduction 

COVID-19 pandemic caused a drastic shift in the academic setting which forcing 

faculty, staff, and administrators to adopt a work-from-home setup. These changes disrupted 

the daily life, habits, and sleeping patterns of employees that also heightened their depression, 

anxiety, and stress levels (Banna et al., 2020; Majumdar, Biswas, & Sahu, 2020; Tan et al., 

2020).   

Amidst the increasing risk of developing depression, anxiety, and stress caused by the 

quarantine implementation and disruption of lifestyle (Banna et al., 2020; Paulino et al., 

2020; Tan et al., 2020). Educational institutions are continuously expected to balance 

academic life and infection control. To continue delivering the instructional methods, 

universities are expected to create additional support technologies to continue teaching and 

learning (Van et al., 2010). However, aside from the work-related worries, educators and staff 

also face their issues with their life, families, and significant others (Cleland et al., 2020). 

Exploring the immediate effect of COVID-19 on the mental health of educators and staff can 

help scholars and practitioners understand their concerns and implement programs (Cleland 

et al., 2020; Roy et al., 2020).  The current study intends to identify the mental health profile 

of university employees and the association of well-being and common mental health 

symptoms as a basis for a mental health program.  

Increasing Risk of Mental Illness 

The disruption on the daily caused by COVID-19 heightened the development of 

depression, anxiety, and stress within universities (Majundar, Biswas, & Sahu, 2020; Paulino 

et al., 2020). Developing poor mental health can hinder work productivity affecting 

mailto:embalsado.justinvianey@auf.edu.ph
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instructional support and instructional quality of university educators and staff (Berndt et al., 

2000; Hindman & Bustamante, 2019; Plaisier, 2007; Preece et al., 2006; Roberts et al., 2016). 

The anxiety caused by the COVID-19 pandemic leads people to engage in unwanted 

lifestyles that negatively affect their mental health. People experience sleeping difficulties, 

anger, restlessness, worry, and preoccupation with COVID-19 (Roy et al., 2020). As a 

behavioral response to their anxiety, people engage in some compensatory and preventive 

measures such as social distancing, avoiding travel, self-quarantine, and hygienic measures 

(use of sanitizers, hand wash, and masks) (Bults, 2011; Liao et al., 2014; Roy et al., 2020; 

Wheaton et al., 2011). Educators and staff feel anxious about teaching, learning, selection, 

assessment, and educational needs (Cleland et al., 2020). They try to deal with their work-

related anxiety by practicing virtual learning, communicating with the professional 

community, adhering to quarantine requirements, and engaging with purposeful activities 

(Cleland et al., 2020; Talidong & Toquero, 2020; Van et al., 2010). Several of them feel 

anxious during the crisis since they tend to feel exhausted and overextended in shifting their 

teaching and evaluation online and delivering face-to-face teaching repeatedly (Cleland et al., 

2020). 

Heightened levels of depression symptoms can hinder work productivity (Preece et 

al., 2006). Depressive symptoms of educators can influence the support and instructional 

quality they provide (Hindman & Bustamante, 2019; Roberts et al., 2016). Access and 

guidance to curriculum plans and implementation can help educators adapt and decrease 

depressive symptoms (Hindman & Bustamante, 2019). The shift to online classes created 

new educational needs that can increase the risk for educators and staff to develop symptoms 

of depression (Cleland et al., 2020; Tan et al., 2020).  

The disruption in education caused by COVID-19 led to a reported increase in stress 

levels (Banna et al., 2020; Paulino et al., 2020). Other than the usual occupational stress of 

educators from workload management and student behavior (Fegurson, Frost, & Hall, 2012), 

the pandemic forced a shift to online classes creating different accommodations in education 

(Atiles et al., 2021; Cleland et al., 2020). For example, the transition to online classes 

requires the use of information and communication technology for teaching and 

administrative task (Kosir et al., 2020). To effectively adapt to these needs educators have to 

receive online teaching training, obtain access to technology, communicate with parents, and 

abundant access to educational materials (Atiles et al., 2021).  

Employee Mental Health 

Despite these evident increases in reports of common mental health symptoms (i.e., 

anxiety, depression, and stress) during the pandemic, exploring the role of positive mental 

health amid the pandemic is equally important (Arslan et al., 2020; Yamaguchi et al., 2020). 

In the tripartite mental health model, Keyes (2002) argued that it takes a combination of 

psychological, emotional, and social well-being to be considered mentally healthy. He also 

proposed that individuals with combined high levels of these three dimensions are 

distinguished to be "flourishing" in life while those with combined low levels of these three 

are deemed to be "languishing" in life. Individuals who are neither "flourishing" nor 

"languishing" identified as "moderately mentally healthy". 
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Psychological Well-being 

The first of the three dimensions is psychological well-being (PWB), which is defined 

as the subjective evaluation of an individual's optimal functioning (Westerhof & Keyes, 

2010). PWB further consists of six basic elements of positive functioning which are deemed 

important for striving to become a better person and to realize one's potential (Ryff, 1989; 

Ryff & Keyes, 1995). These six basic elements are self-acceptance, purpose in life, 

autonomy, positive relations with others, environmental mastery, and personal growth. 

Collectively, these elements of PWB are centered on an individual's reflection of his or her 

optimal functioning and fulfillment. 

A previous meta-analysis has found that PWB is associated with reduced mortality in 

both healthy and disease populations (Chida & Steptoe, 2008). Further, PWB is found to be 

negatively correlated with common mental health symptoms such as depression and anxiety 

(Liu et al., 2009; Wood & Joseph, 2010) and as well as with occupational stress (Daniels & 

Guppy, 1994; Terry et al., 1993). The negative association of PWB with these three mental 

health symptoms is also evident even amidst the current pandemic (Ceri & Cicek, 2021; 

Iasevoli et al., 2020; Rajkumar, 2020). 

Emotional Well-being 

Another essential component of the tripartite mental health model is emotional well-

being (EWB) which is regarded as a balance of one's experience of positive and negative 

affect, and an overall cognitive judgment of satisfaction with life (Langeland, 2014). 

Throughout the years, researchers have been interested in the importance of assessing the 

impact of many different stressors on a person's EWB which could later aid the development 

of various mental health interventions. As mentioned by Restubog et al. (2020), the COVID-

19 pandemic does not only pose significant challenges to one's work and career, and 

everyday activities but it also does have long-term implications on individuals' EWB. 

However, it must be noted that initial feelings of distress and anxiety are considered to be 

both normal under such circumstances. For instance, changes in mood, concentration, 

irritability, reduced productivity, and the like are possibly some of the repercussions brought 

by the stress of experiencing the pandemic (Vinkers et al., 2020). 

 

Undoubtedly, most countries are presently having a difficult time battling the 

COVID-19 pandemic and the stress it brings is now taking its toll on most people in several 

nations. For instance, a study by Yang and Ma (2020) found out that about a 74% drop in 

overall EWB was observed among people in China, where the coronavirus pandemic 

originated. Moreover, among other factors, a perceived sense of control serves as a mediator 

on the differences among individuals' levels of EWB. This tells us that having an amount of 

control amid all the problems currently faced could be a protective factor for one's EWB.  

 

Social Well-being  

One of the components of the tripartite mental health model is social well-being 

(SWB). In 1948, the World Health Organization (WHO) clarified that health is not limited to 

physical health but also includes psychosocial health which is composed of both mental and 

social well-being (Larson, 1996). SWB was considered by the WHO as a central component 

of individuals’ overall health (Cicogani, 2014). It was defined by Keyes (1998) as the 

perceptions and experiences of people in different social circumstances which also include 
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our responses to social challenges. It also refers to an individual's satisfaction with the society 

to which he belongs. 

Furthermore, Keyes (1998) identified five dimensions of SWB. The first dimension is 

social integration which refers to a person's evaluation of the quality of relationships he has in 

society. Another is social acceptance; it is a person's acceptance of other people as well as 

having the confidence and comfort to interact with others. The person's evaluation of worth in 

society is called social contribution while the belief in the possible progress of society is 

social actualization. Lastly, social coherence refers to the person's appraisal of society. 

Combining these dimensions, SWB refers to a person's experience and evaluation of society 

which leads to a feeling of satisfaction. Due to the pandemic, social challenges have 

coexisted with problems related to physical and mental health, as well as economic problems 

(Saladino, Algeri & Auriemma, 2020). Interactions of people have been decreased and 

modified into virtual interactions particularly through the use of social media and other 

platforms. On the other hand, Bekalu, McCloud, and Viswanath (2019) found out that social 

media use was negatively associated with SWB; note that these vary among ages and usage 

routines. 

2. Objectives 

The present study utilized the mental health continuum model by using psychological 

well-being, emotional well-being, and social well-being as predictors of depression, anxiety, 

and stress. The study also intends to identify the mental health profile of university educators 

and staff as a basis of mental health programs.  

3. Materials and Methods 

Depression, Anxiety, and Stress Scale (DASS-21) is a self-report scale consisting of 

21-items that ask the participants to rate how they are feeling for the past week (Lovibond & 

Lovibond, 1995). DASS-21 is composed of 3 factors with 7-items for each factor, depression 

(“I couldn’t seem to experience any positive feeling at all”), anxiety (“I was aware of dryness 

of my mouth”), and stress (“I found it hard to wind down”). It follows a 4-point Likert format 

from 0 (did not apply to me) to 3 (applied to me very much or most of the time). The sum of 

items for each subscale will be obtained and multiplied by 2 for the subscale scores. A table 

of classification with a range of "normal" to "extremely severe" will be used to determine the 

participant's degree of depression, anxiety, and stress. Recent validation studies support the 

construct validity of the 3-factors (depression, anxiety, and stress) using confirmatory factor 

analysis, CFI = .91 (Dreyer, Hen, & Hill, 2019). The factors also have good internal 

consistency with Cronbach’s alpha of .88 (depression), .80 (anxiety), .87 (stress) 

(Thorsteinsson, Brown, & Richards, 2014). 

 Mental Health Continuum Short Form (MHC-SF) was used to explore employee well-

being. It is a self-report, 14-item questionnaire. The 3 subscales are represented by 

prototypical items of different well-being constructs; psychological well-being (6-items; "that 

you liked most parts of your personality"), emotional well-being (3-items;" interested in 

life"), and social well-being (5-items;" that you had something important to contribute to 

society") (Keyes, 2009). The subscales will be also categorized as hedonic well-being 

(emotional well-being items) and eudaimonic well-being (social and psychological well-

being items). The scale requires the participants to rate the statements with the instruction, 

"during the past month, how often did you feel the following ways". Rating the scale will 

range from "never" to "every day". MHC-SF also has sound psychometric properties with an 

excellent internal consistency, Cronbach's  alpha of .80 (EWB), .83 (PWB), .81 (SWB), and 

.91 (full-scale). The CFA reflects a good model fit with CFI = .95, supporting the 3-factor 
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structure (Lujiten, Kuppens, de Bongardt, & Nieboer, 2019).  The bifactor structure (hedonic 

and eudaimonic well-being) also obtained a good model fit with CFI = .95 (Jovanovic, 2015).  

Samples 

326 employees completed the WARC mental health survey with most participants 

were females (62.9%), full-time regular (58%), married (49.4%), and faculty (69.9%). Their 

age ranges from 21 to 71 (M=37, SD=10.789).  

Procedures 

An email was sent to invite the university employees to voluntarily participate in the 

study. The survey was administered online. The informed consent will be presented first, if 

the employee agrees to participate then they will be asked to complete relevant demographic 

information followed by the research measures.  

Analysis 

The descriptive statistics among the participant’s demographic information was be 

computed followed by an intercorrelation among the variables. Series of multiple regression 

was conducted to determine if an employee's well-being determines depression, anxiety, and 

stress.  

 

4. Results 

Table 1. Demographic Profile 
Age 

M SD Range 

37 10.789 21-71 

Number of Children 

M SD Range 

1.206 1.426 0-6 

Number of People in the Household 

M SD Range 

4.632 1.9 0-12 

Sex 

  Frequency Percentage 

Male 121 37.1 

Female 205 62.9 

Total 326 100 

Marital Status 

  Frequency Percentage 

Common-Law 4 1.2 

Legally Separated 3 .9 

Married 161 49.4 

Never Married 146 44.8 

Separated 6 1.8 

Widowed 6 1.8 

Total 326 100 

Position 

  Frequency Percentage 
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Admin 20 6.1 

Faculty 228 69.9 

NTP 78 23.9 

Total 326 100 

Employment Status 

  Frequency Percentage 

Full-time Contractual 4 1.2 

Full-time Probationary 127 39g 

Full-time Regular 189 58 

Part-time 6 1.8 

Total 326 100 

Depression 

  Frequency Percentage 

Normal 172 52.8 

Mild 54 16.6 

Moderate 52 16 

Severe 28 8.6 

Extremely Severe 20 6.1 

Total 326 100 

Anxiety 

  Frequency Percentage 

Normal 131 40.2 

Mild 28 8.6 

Moderate 82 25.2 

Severe 32 9.8 

Extremely Severe 53 16.3 

Total 326 100 

Stress 

  Frequency Percentage 

Normal 225 69 

Mild 32 9.8 

Moderate 36 11 

Severe 23 7.1 

Extremely Severe 10 3.1 

Total 326 100 

Mental Health Continuum Classifications 

  Frequency Percentage 

Flourishing 216 66.3 

Moderate Mental Health 98 30.1 

Languishing 12 3.7 

Total 326 100 

Note: N = 326 

 

172 (52.8%) survey participants have experienced a normal level of depression, 54 (16.6) 

reported mild level, 52 (16%) with moderate level, 28 (8.6%) obtained severe levels, while 20 

(6.1%) with an extremely severe level. In terms of their anxiety level 131 (40.2%) 
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experienced normal level, 28 (8.6%) with mild level, 82 (25.2%) with moderate level, 32 

(9.8%) with severe level, and 53 (16.3%) reported extremely severe level. 225 (69%) 

reported experiencing a normal level of stress, 32 (9.8) reported mild level, 36 (11%) with 

moderate level, 23 (7.1%) obtained severe level, and 10 (3.1%) yielded an extremely severe 

anxiety level. Most survey participants were classified to have experienced flourishing mental 

health (216, 66.3%), 98 (30.1%) were observed to have moderate mental health, while 12 

(3.7%) employees reported languishing mental health. 

 

Table 2. Mental Health, Depression, Anxiety, and Stress Intercorrelations 

  M Sd 1 2 3 4 5 

1.EWB 11.6

35 

2.993 -         

2. SWB 17.6

81 

5.397 .765**

* 

-       

3. PWB 23.4

78 

5.465 .790**

* 

.811**

* 

-     

4.Depression 10.3

56 

9.105 -

.683*** 

-

.670*** 

-

.747*** 

-   

5.Anxiety 10.6

68 

8.555 -

.486*** 

-

.444*** 

-

.507*** 

.751*

** 

- 

6.Stress 11.7

85 

9.275 -

.662*** 

-

.605*** 

-

.682*** 

.884*

** 

.823*

** 

Note: N=326; *** p< .001 (1-tailed) 

 

All correlations (see table 2) between the variables are significant. Well-being 

variables obtained strong and positive associations with each other. While common mental 

health symptoms obtained moderate to a strong negative association with well-being 

variables. While all mental health symptoms have positive and strong associations with each 

other. 

 

Table 3. Summary of Regression Coefficients 

Depression as an outcome 

 β SE t p-value 

EWB -.644 .190 -3.394 .001 

SocWB -.187 .11 -1.695 .091 

PWB -.815 .115 -7.118 .000 

Anxiety as an outcome 

 β SE t p-value 

EWB -.635 .235 -2.697 .007 

SocWB -.022 .137 -.158 .874 

PWB -.502 .142 -3.532 .000 
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Stress as an outcome 

 β SE t p-value 

EWB -.600 .215 -2.787 .006 

SocWB -.137 .125 -1.097 .273 

PWB -.788 .130 -6.068 .000 

Coefficient of Determination 

 Adjusted R
2
 SE 

Depression .481 6.684 

Anxiety .270 7.310 

Stress .581 5.895 

 

Series of multiple regression (Table 3) was used to test if the employee’s mental 

health determine common mental health symptoms. EWB  and PWB  significantly predict 

depression. Both results obtained an inverse association with depression, an increase with 

EWB and PWB will lead to a decrease in depression or versa. Results found that PWB and 

EWB explained 48.1% of the variance. Similarly, EWB  and PWB  significantly predict 

anxiety. Both results obtained an inverse association with anxiety, an increase with EWB and 

PWB will lead to a decrease in anxiety or versa. Results found that EWB and PWB explained 

27% of the variance. Lastly, EWB  and PWB  significantly predict stress. Both results 

obtained an inverse association with stress, an increase with EWB and PWB will lead to a 

decrease in stress or versa. Results found that EWB and PWB explained 58.1% of the 

variance.                     

5. Discussion  

The study intends to explore if the employee’s well-being determines their depression, 

anxiety, and stress levels. The results show that the employee’s psychological and emotional 

well-being significantly inversely predicts depression, anxiety, and stress. An increase in their 

well-being leads to lower levels of depression, anxiety, and stress, and versa.  

Psychological well-being inversely predicts common mental symptoms (depression, 

anxiety, and stress). Results support existing studies with psychological well-being's inverse 

association with depression, anxiety, and stress (Daniels & Guppy, 1994; Liu et al., 2009; 

Wood & Joseph, 2010; Terry et al., 1993). The disruption caused by COVID-19 influenced 

the employee's psychological well-being as it affects their optimal functioning in fulfilling 

their duties, making employees experience depression, anxiety, and stress symptom  (Ceri & 

Cicek, 2021; Cleland et al., 2020; Hindman & Bustamante, 2019; Iasevoli et al., 2020; 

Rajkumar, 2020; Roberts et al., 2016).    The abrupt change the caused instability with the 

environment can have an adverse effect with the employee’s environmental mastery, 

inhibiting them to manage their environment according to their needs since they have to 

manage between occupational and personal demands in the pandemic (Atiles et al., 2021; 

Ceri & Cicek, 2021; Kosir et al., 2020; Ryff, 1989; Ryff & Keyes, 1995) 
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Emotional well-being inversely predicts common mental symptoms (depression, 

anxiety, and stress). Health protocols that affect the personal sense of freedom influence 

emotional well-being, people tend to be less satisfied with life and experienced negative 

effects when prohibited to go out of their homes (Pfefferbaum & North, 2020). Not only 

health protocols but even occupational demands can affect an individual’s personal sense of 

freedom. Educators also tend to overextend working on teaching preparations for their 

repeated online face-to-face teaching repeatedly (Cleland et al., 2020). The decrease in 

emotional well-being caused by the pandemic heightens the development of anxiety levels 

and other common mental health symptoms (depression and stress). The uncertainty of the 

situation effects as seen by the shortage of testing and treatment, financial problems, 

inconsistent and vague information from authorities accounts for an individual’s emotional 

well-being ( Lades et al. 2020; Langeland, 2014;  Pfefferbaum & North, 2020; Restubog et 

al., 2020; Yang & Ma, 2020).  

Social well-being failed to predict common mental health symptoms. Results indicate 

that an individual’s perception and experiences of different social events and responses to 

social challenges (Keyes, 1998) and even though support from peers and supervisors are 

important in maintaining positive mental health (Collie, Perry, & Martin, 2017), social well-

being failed to predict the depression, anxiety, and stress levels of university employees.  

Implementation of strict protocols decreased the time spent outdoors, and shifting to a work-

from-home set-up contributes to mental health issues (Lades et al., 2020; Pfefferbaum & 

North, 2020). However, even isolated from peers, people continuously interact virtually 

through social media and other platforms. Even physically isolated, online interactions can 

help foster the connection (Van Bavel et al., 2021).  However, it is also important to consider 

demographic profiles, personal and family characteristics (Misheva, 2015), since the effects 

of social media and online interaction can vary among ages and usage (Bekalu, McCloud, & 

Viswanath, 2019). 

 

6. Conclusion 

The study has practical and theoretical contributions. We have expanded the extant 

literature on employee mental health using psychological, emotional, and social well-being as 

determinants of depression, anxiety, and stress within the academe. We demonstrated the 

significant role of the mental health continuum to grasp a complete understanding of mental 

health and mental health issues. Scholars may explore possible control, mediating, or 

moderating variables to better explain the mechanisms between mental health and mental 

health issues. They may also conduct longitudinal studies to track the development of mental 

health during the pandemic. Furthermore, a qualitative study can be conducted to explore the 

experiences and insights of educators and staff in dealing with their mental health. In 

practice, the study also has implications for educators and educational institutions. Educators 

may continuously reach out to their employees to monitor the difficulties in dealing with 

online education. Employees can also set specific logout times to avoid extended working 

hours.  While, educational institutions may provide more flexible work hours, provide a 

manageable workload, and provide e-learning training to maximize the productivity of 

employees. Institutions can also provide educators basic training on how to deal with the 

personal stress and mental health issues of students. Mental health programs based on 

psychological, social, and emotional well-being can be also created.  

In conclusion, an employee's well-being significantly determines employee 

depression, anxiety, and stress levels. Psychological well-being having an inverse 

relationship with all common mental health symptoms. This shows that optimal functioning 

and learning how to manage the environment according to one's needs affects the 

development of mental health symptoms. Emotional well-being has an inverse relationship 
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with all common mental health symptoms and also be the best determinant of stress. The 

pandemic leads to the uncertainty affecting life satisfaction and increasing negative affect, 

which can lead to the development of mental health issues. The results with social well-being 

failed to support the hypothesis. Even isolated, people maintain social connections using 

social media and other platforms which opens the discussion for control variables that can 

explain their association.  
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Abstract 

Approximately one-tenth of the global population suffer from acne vulgaris, which is 

a skin disease with considerable psychological impact. Recently, antihistamines have been 

used in the treatment of acne. However, their overall treatment effects for this indication 

remain unclear. This systematic review and meta-analysis aims to evaluate the clinical 

efficacy and safety of antihistamines in the treatment of acne vulgaris. The following 

databases were searched: PubMed, Scopus, Embase, Cochrane Central Register of Controlled 

Clinical Trials, and Google Scholar. We included randomized controlled trials in acne 

vulgaris patients which compared any H1-antihistamine drug or its combination with other 

medications to placebo, no treatment, or other medications, with global treatment response or 

adverse events as an outcome of interest. The risk ratios (RR) for each outcome were pooled 

by meta-analysis. Compared to isotretinoin alone, treatment with levocetirizine plus 

isotretinoin provided a higher chance for acne clearance (pooled RR: 3.00; 95% confidence 

interval [CI]: 1.68, 5.36) with similar adverse events (pooled RR: 0.99; 95% CI: 0.95, 1.03). 

Meanwhile, treatment with desloratadine plus isotretinoin showed non-significantly lower 

adverse events than isotretinoin alone (pooled RR: 0.30; 95% CI: 0.03, 2.70). In conclusion, 

an antihistamine added to isotretinoin in the treatment of acne vulgaris might reduce more 

acne lesions without increased adverse effects. 

Keywords : Antihistamine, acne vulgaris 

 

1. Introduction 

Acne vulgaris is the eighth most prevalent disease worldwide, accounting for 9.4% of 

the population (Tan & Bhate, 2015), with significant impact on psychological health, causing 

depressive symptoms and lower body satisfaction (Dalgard et al, 2008). Its treatment costs 

around 400 million Euros annually (Radtke, Schäfer, & Augustin, 2010). 

The pathogenesis of acne involves the interplay of 4 factors, i.e., (1) follicular 

hyperkeratinization, (2) excessive sebum production, (3) Cutibacterium acnes bacterium, and 

(4) inflammation and immune response (Zaenglein & Thiboutot, 2018; Goh et al, 2019). 

Androgen is the major factor which regulates sebum production by sebocytes, whose surface 

also contains H1 histamine receptors. Reduction in production of squalene (i.e., a major 

component of sebum) (Zouboulis, 2009), lipogenesis, and inflammation (Pelle et al, 2007) 

have been shown in sebocytes in vitro. 

A number of randomized controlled trials (RCT) on antihistamines in combination 

with isotretinoin have been conducted and showed that they were useful in reducing sebum 

production with minimal adverse effects (Lee et al, 2014; Yosef et al, 2017; Van et al, 2019). 

Nonetheless, comprehensive evidence on their overall treatment effects is still lacking. 

Therefore, we conducted a systematic review and meta-analysis on these treatments. 

 

2. Objectives 

To evaluate the clinical efficacy and safety of any H1-antihistamine alone or its 

combination with other medications compared with placebo, no treatment, or other 

medications in the treatment of acne vulgaris. 

mailto:dennysaptono.fah@student.mahidol.edu
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3. Material and Methods 

a. Search strategy 

We performed a literature search on electronic databases. The search strategy was 

designed to retrieve all available RCTs of antihistamines used in acne vulgaris patients 

published in the literature. PubMed, Scopus, Embase, Cochrane Central Register of 

Controlled Clinical Trials (CENTRAL), and Google Scholar databases were searched. The 

search terms applied to all databases were developed in the patient, intervention, comparator, 

and outcome (PICO) format. The search terms “acne” and all possible H1-antihistamines 

were used in the patient and intervention domains, respectively, but those for the comparator 

and outcome domains were omitted to increase the sensitivity of the searches. The search 

terms within each domain were combined with the Boolean operator “OR” and those between 

the domains with the Boolean operator “AND”. The final search was done on November 1, 

2020. 

b. Selection of studies 

The identified studies were selected based on the following inclusion and exclusion 

criteria.  

Inclusion: a) RCT; b) in adolescent or adult patients diagnosed with acne vulgaris by 

any diagnostic method; c) comparing any H1-antihistamine alone or in combination with 

other medications to any of the following treatments:  

 placebo, or 

 no treatment, or 

 another active treatment, and;  

d) which had global treatment response and/or adverse events as an outcome. 

Exclusion: Study with insufficient data for pooling.  

Full articles were reviewed if a decision could not be made based on the abstracts. 

The Revised Cochrane Risk-of-bias tool for Randomized Trials (RoB 2.0) was used to assess 

the risk of bias of selected studies (Sterne, 2019). 

c. Outcomes of interest 

The outcomes of interest included global response and adverse events. Global 

response was an ordinal outcome reported as is in the original articles, resulting from a 

classification of the percentage of acne lesions reduced by the treatments into 3-5 groups in 

the studies (Yosef, Dawoud, & Gharib, 2017; Dhaher & Jasim, 2018; Van Thai et al, 2019; 

Van Thuong et al, 2019). Meanwhile, adverse events of all types which occurred during the 

study were considered.  

 d. Data extraction 

Data extraction was done by one reviewer (D.S.F.) using a standardized data 

extraction form, and was validated by one advisor (K.T.).  

e. Statistical analysis 

Meta-analysis was performed on the pairs of interventions with at least 2 studies. The 

global response outcome was dichotomized into “cleared” and “not cleared” using ≥80% 

reduction in the lesions as the cutoff. Meanwhile, the composite outcome of adverse events 

was derived from the number of patients who experienced the adverse effect that was the 

most common one among all types of reported adverse effects in the study. The risk ratios 

(RR) for each outcome were pooled using a fixed-effect model by the inverse variance 

method if the heterogeneity was low (i.e., p-value of Cohcrane Q test > 0.1 and I
2
 < 25%). 

Otherwise, a random-effects model by the DerSimonian and Laird method was applied. All 

of the analyses were performed using Stata version 16.1 (StataCorp. 2019. Stata Statistical 

Software: Release 16. College Station, TX: StataCorp LLC). 
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4. Results 

a. Selection of studies 

A total of 6 RCTs were eligible. The numbers of excluded studies and reasons for 

their exclusion were listed in a Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-

analysis (PRISMA) flowchart, as shown in Figure 1. Five studies had some concerns of bias 

(Lee et al, 2014; Yosef, Dawoud, & Gharib, 2017; Dhaher & Jasim, 2018; Van Thai et al, 

2019; Van Thuong et al, 2019) while one showed low risk of bias (Pandey & Agrawal, 2019). 

b. Characteristics of included studies 

All of the eligible studies were parallel RCTs conducted on 408 acne vulgaris 

patients. Their characteristics were summarized in Table 1. One study (Van Thai et al, 2019) 

used a topical treatment, i.e., 20% azelaic acid cream, in combination with oral drugs. 

However, as topical drugs are not the main treatment in moderate to severe acne vulgaris, the 

treatments containing azelaic acid cream were considered to be in the same treatment group 

as the corresponding oral treatments without azelaic cream in the meta-analyses. 

 

Figure 1. PRISMA flowchart 
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Table 1. Characteristics of included studies 
 

 

 

 

 

Author, 

year 

Countr

y 

n % 

male 

patients 

Mean 

age 

(years) 

Mean 

body mass 

index 

(kg/m2) 

Mean 

duration 

of acne 

(months)  

Treatm

ent 

duration 

(weeks) 

Treatments and daily dose 

Lee et al, 

2014 

South 

Korea 

4

0 

40 21.45 Not 

reported 

56.4 12 1.Isotretinoin 5 mg 

2.Desloratadine 20 mg + isotretinoin 5 mg 

Yosef, 

Dawoud, & 

Gharib, 2017 

Egypt 5

0 

Not 

reported 

19.34 23.64 39.96 16 1.Isotretinoin 5 mg 

2.Levocetirizine 20 mg + isotretinoin 5 mg 

Dhaher 

& Jasim, 

2018 

Iraq 7

6 

42.21 19 Not 

reported 

25.5 12 1.Azithromycin 500 mg + isotretinoin 5 mg 

2.Desloratadine 20 mg + azithromycin 500 mg + isotretinoin 5 mg 

Pandey 

& Agrawal, 

2019 

Nepal 1

00 

34 21.67 Not 

reported 

34.8 12 1.Isotretinoin 5 mg 

2.Levocetirizine 20 mg + isotretinoin 5 mg 

Van Thai 

et al, 2019 

Vietnam 6

0 

63.3 22.35 20.35 27 12 1.Isotretinoin 5 mg + 20% azelaic acid cream 

2.Levocetirizine 20 mg + isotretinoin 5 mg + 20% azelaic acid cream 

Van 

Thuong et 

al, 2019 

Vietnam 6

2 

37.12 21.98 Not 

reported 

32.68 16 1.Isotretinoin 5 mg 

2.Desloratadine 20 mg + isotretinoin 5 mg 
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c. Meta-analysis 

Global response 

Two studies (Yosef, Dawoud, & Gharib, 2017; Pandey & Agrawal, 2019) involving 

110 patients compared levocetirizine and isotretinoin to isotretinoin alone. The pooled RR 

(95% confidence interval [CI]) was 3.00 (1.68, 5.36), with low heterogeneity (p-value=0.38; 

I
2
=0.00%), see Figure 2. This means that the treatment with levocetirizine in addition to 

isotretinoin had a chance of acne clearance 3 times that of isotretinoin alone which was 

statistically significant.  

Figure 2. Results of meta-analysis for global response 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adverse events 

Levocetirizine + isotretinoin vs isotretinoin 

Three studies (Yosef, Dawoud, & Gharib, 2017; Pandey & Agrawal, 2019; Van Thai 

et al, 2019) involving 210 patients compared levocetirizine and isotretinoin to isotretinoin 

alone. The pooled RR (95% CI) was 0.99 (0.96, 1.03), with low heterogeneity (p-value=0.26; 

I
2
=24.88%), see Figure 3. This means that the patients treated with levocetirizine in addition 

to isotretinoin had a similar chance for adverse events to those treated with isotretinoin alone 

which was not statistically significant. 

Figure 3. Results of meta-analysis for adverse events 

(levocetirizine + isotretinoin vs isotretinoin) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desloratadine + isotretinoin vs isotretinoin 

Two studies (Lee et al, 2014; Van Thuong et al, 2019) involving 201 patients 

compared desloratadine and isotretinoin to isotretinoin alone. The pooled RR (95% CI) was 

0.30 (0.03, 2.70), with high heterogeneity (p-value=0.00; I
2
=90.19%), see Figure 4. In other 

words, the patients treated with desloratadine in addition to isotretinoin had a 70% smaller 

chance for adverse events than those treated with isotretinoin alone, but this was not 

statistically significant. 
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Figure 4. Results of meta-analysis for adverse events 

(desloratadine + isotretinoin vs isotretinoin) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Discussion 

To our knowledge, this is the first systematic review on antihistamines in the 

treatment of acne vulgaris that applied meta-analysis. Despite that, the RCTs on 

antihistamines in the treatment of acne vulgaris were few. 

In terms of efficacy, the results showed that treatment with levocetirizine in addition 

to isotretinoin was significantly better in clearing acne lesions than isotretinoin alone. This 

conforms with the previous in vitro study which showed that antihistamine can reduce 

lipogenesis by sebocytes (Pelle et al, 2007). Also, the adverse events were similar or non-

significantly lower in the treatments with antihistamines in combination with isotretinoin 

compared to isotretinoin alone, indicating an acceptable safety profile. From these results, 

oral antihistamines might potentially be used as an adjunctive treatment for acne vulgaris, but 

the overall body of evidence is still sparse. 

 

6. Conclusion 

Antihistamines as an adjunct to isotretinoin in the treatment of acne vulgaris might 

increase the treatment efficacy but not the adverse effects. However, due to the scarcity of the 

evidence, more RCTs are needed to corroborate these findings. 
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Abstract  

Pope Benedict XVI explains the word environment as not only to the surrounding 

conditions that sustains the life both humans and animals, but it as an invitation to see how 

pollution and different destructive ways towards environment might ruin the lives of 

different beings. The paper qualitatively assessed the perspectives of selected college 

students on the protection and care of the environment. As a case study, it focused on Holy 

Angel University, a catholic university in the Philippines. Overall findings showed that, in 

view to the protection and care of the environment, the Schools and Departments of HAU are 

responsive for this call. However, as a conclusion, there are no common activities observed 

by all departments and some students are not aware regarding this concern, that is why there 

seem to have a need to improve and to have strict implementation of the environmental 

practices especially environmental education.  Lastly, the study recommends educational 

forum, academic discussion, integration of the issue on climate change and the protection and 

care of the environment to selected subjects, and general spiritual gathering as proposed 

programs to be concretized at HAU. Through this, the environment will not only be the one 

benefiting from the programs but also the different person’s involved 

Keywords : Care, Protection, Education, Environment, HAU 

Introduction 

There are different environmental advocacies worldwide echoing the need to protect 

the environment. Pope Benedict XVI emphasizes in his book Environment (2012) that the 

word environment points out not only to the surrounding conditions that sustains the life 

both humans and animals, but most importantly, it is an invitation to see how pollution and 

different destructive ways towards environment might ruin the lives of different beings. In 

the Sacred Scripture, it was narrated how did God design his creations, that is why, it is 

indubitable that there is this mutual co-existence among created beings (Genesis 1). Also, on 

June 18, 2015, the second encyclical Laudato Si’ (“Praise be to you”) of Pope Francis was 

promulgated. The United States Conference of Catholic Bishops considers this as the pope’s 

new appeal in addressing every person living in this planet for an inclusive dialogue about 

how we are shaping the future of our planet. He calls the Church and the world to 

acknowledge the urgency of the environmental challenges and to join him in embarking on a 

new path. 

The United Nations Environment Programme (UNEP) as a well-known agency of the 

United Nations coordinates its environmental activities related to climate change, disaster and 

conflicts, ecosystem management, environmental governance, environment under review, 

harmful substances, and resource efficiency. Also, The Intergovernmental Panel on Climate 

Change (IPCC),which was established by UNEP and the World Meteorological Organization 

(WMO) in 1988 has the sole function  to provide a clear scientific view on the current state of 

knowledge in climate change in addition to its potential environmental and socio-economic 

impacts. Likewise, in the Philippine context, there are clear evidence of how the country 

participates in protecting the environment, considering its rich natural resources. Different 

organizations particularly the Department of Environment and Natural Resources (DENR), 

mailto:jcdeleon@hau.edu.ph
http://www.ipcc.ch/docs/WMO_resolution4_on_IPCC_1988.pdf
http://www.ipcc.ch/docs/WMO_resolution4_on_IPCC_1988.pdf
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addresses the need of responding to preserve the environment, not only focusing on the 

present but most importantly the incoming generation.  

It is from these perspectives that current researcher is highly inspired and strongly 

motivated to specifically deal on this relevant issue faced by the environment. God appoints 

man to be a co-creator and stewards of his creation (Genesis 1:26-28). However, man failed 

to do his part thus all the creations experience its devastating effect. Men and women who 

believe in and proclaim the Gospel both have the responsibility towards creation (Pope 

Benedict XVI, 2012). Seemingly, instead of appreciating the reality of the environment as a 

reflection of the Creator, man looks at it as raw material ready to be exploited. That is why he 

fails to see it as a gift from God, and as the handiwork of the creative world. The earth 

provides needs of humanism, and the earth is treated as an object. just human possession 

ready to be used! This only shows that man treats the earth as a mere possession, a fruition of 

the selfish act towards the environment, treating her as nothing but an instrument for self-

satisfaction. It is in these spiritual insights that the researcher, being a CLE teacher, is really 

inspired to deal on this matter to rekindle the spirit of stewardship among all men  the co-

creators of God. 

 To further develop the conceptual underpinning of study being undertaken the following 

literature were properly reviewed and investigated:  

Climate change as one of the major environmental issues, Norman Myers and Scott E. 

Spoolman (2014) state that we should pay attention to this issue as the average atmospheric 

temperatures has been rising since the temperature still rises today.  It has been more than 

three decades of atmospheric warming, a long-term change in earth’s average temperature, 

precipitation, and other environmental factors. This issue is widely accepted for it is already 

taking place. Olufemi Adedeji, O. Reuben and O. Olatoye (2014), also mentioned that this 

topic is one of the major challenges of our time that adds considerable stress to our societies 

and to the environment. According to them, to act urgently is a must so that the world can 

avoid irreversible buildup of greenhouse gases (GHGs) and global warming at a potentially 

huge cost to the economy and society worldwide. Furthermore, Rebecca M. Henderson, S.A. 

Reinert, P. Dekhtyar, and A. Migdal (2017) explained on their study “Climate Change in 

2017: Implication for Business”, that climate change happens due to the increase in Earth’s 

average temperature and that this began since the Industrial Revolution in 1880. It was 

specified by the broad consensus in the scientific community that this warming has been 

largely driven by the increase in atmospheric GHGs. There was this agreement among the 

first world countries that climate change is currently existing as the result of human activity 

as stated in the General Public’s Agreement with Climate Change Science Varies by Country 

in 2014.  

As what Pope Emeritus Benedict XVI (2009) stressed in Charity in Truth (Caritas in 

Veritate, no. 50), the protection of the environment obliges all international leaders to act 

justly and show readiness to work in good faith, respecting law and promoting solidarity with 

the weakest regions of the planet.  

Likewise, Frances Harris, the editor of Global Environmental Issues (2004), also 

emphasizes that environmental issues may be result of natural and/or human induced resource 

degradation, thus the society should learn how to manage with environmental change. In 

addition, the research done by The Canadian Institute of Actuaries (2015) also gives some 

background on the science of climate change, its impacts, keyways to minimize the damage, 

and the roles that the actuarial profession can play in dealing with the risks. The Actuaries 

here are more aware of the climate change and limitations of resources, admitting that they 

don’t have this expertise in environmental issues and yet they contribute to the wellbeing of 

the society as a whole by means of training and educating their members.  
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 Christopher Ryan Maboloc (2014) explained the different facets of environmental 

pragmatism as tool in solving the problem on climate change, however, this has deficits. For 

him, pragmatic actions might reflect consequences in the future if important issues are simply 

rushed and not thoroughly examined. Since the environmental issue is now in the peak of 

concern around the globe, a thorough analysis on what should be done is a pre-requisite so 

that it would end with a better result. Pope Emeritus Benedict XVI, in his book The 

Environment (2012) recognizes himself that being a pope, he has this inner obligation to fight 

for the preservation of the environment and to oppose the destruction of creation. This is an 

invitation among every individual to act on the same manner because the world has limited 

resources and it is necessary to consider the future generation. Furthermore, Nwankoala 

(2015) addresses in her paper Causes of Climate and Environmental Changes: The need for 

Environmental-Friendly Education Policy in Nigeria the need for education to make policy 

statements about climate and environmental education for people to be enlightened about the 

dangers of causing harm to the environment. This was also proven in the study of Serpil 

Onder (2006) A Survey of Awareness and Behaviour in Regard to Environmental Issues 

among Selcuk University Students in Konya, Turkey, that mostly students where on the same 

boat as they look at education as the best and imminent solution that can be taken against 

environmental problems.  

In the Philippines, different studies show students’ awareness on environmental 

problems and issues yet need further improvement. Just like in the study of Joshua Jener D. 

Lopez and Christopher A. Malay (2019) Awareness and Attitude Towards Climate Change of 

Selected Senior High Students in Cavite, Philippines shows that the awareness of the selected 

Senior High School students in Cavite, Philippines on climate change is also a reflection of 

high level and strong positive attitude towards the issues and to express willingness to act on 

this global problem. Through this, they could help curriculum designers integrate 

environmental education in the K to 12 programs. Further, education among the youth gives 

them the responsibility on the stewardship of the environment which was reflected in 

Corazon G. Pardo (2012) Environmental Awareness, Practices, and Attitudes of Selected 

UNP Students. However, the need to improve further the students’ environmental awareness, 

practices, and attitudes by developing an environmental education program and strict 

implementation of the laws and ordinances protecting the environment should be taken into 

consideration. This was mirrored in Pauline dela Pena et al (n.d) Environmental Awareness 

and Pro-Environmental Behaviors of High School Students in Los Baños, Laguna. They 

believe that there is evidence that education positively impacts students’ environmental 

awareness. Due to this reason, they recommended possible areas where science courses can 

enhance environmental.  

On the other hand, the Catholic Social Teachings shed light on care for creation and 

stewardship of the Earth. One of which is the Compendium of the Social Doctrine of the 

Church Pontifical Council for Justice and Peace (2005), that considered the care for the 

environment as a challenge for all humanity and a universal duty should be reflected as a 

responsibility. This reality cannot be done singly and is not to be treated nor frightened from 

this realm, rather it should serve as motivation for authentic solidarity of worldview 

dimensions. Furthermore, The Global Climate Change a Plea for Dialogue Prudence and the 

Common Good (2001) underscores that global climate change is not about economic theory 

or political platforms, nor about partisan advantage or interest group pressures. It is about the 

future of God’s creation and human family. This invites protection of both humans and the 

natural environment. Thus, this manifests man’s stewardship and responsibility to those who 

come after. 

 The paper on Renewing the Earth: An Invitation to Reflection and Action on 

Environment in Light of Catholic Social Teaching (1991) emphasizes that when a person 
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destroys natural resources, it is not only the future generation that is being affected but it also 

ruins the humanness of a person. Also, Pope Paul VI (1967), On the Development of Peoples 

(Populorum Progressio) emphasizes the passage “Fill the earth and subdue it.” (Gen. 1:28) as 

he addresses to the people that all things of the world have been created for man. However, it 

necessitates corresponding role that this creation has been entrusted to man to complete and 

perfect them for his own use. Moreover, citing St. Cyprian on the Economic Justice for All 

1997 (no.34), ‘whatever belongs to God belong to all’, meaning everything that belongs to 

God should be considered as a gift for all of humanity. However, this was already violated by 

the great misuse of the world’s resources by a minority of the world’s population. 

Apparently, Pope Emeritus Benedict XVI (2007), highlights in the World Day of Peace the 

connection between human and social ecology that led towards peace. Peace cannot be 

attained if environmental destruction is rampant and that human beings should possess 

consciousness that they co-exist with the environment. Likewise, in his address to diplomatic 

corps (2010), true peace is attainable if man knows how to take care of himself and shows his 

responsibility to the creation including the unborn. Also, a reflection was written by 

Alessandro Spina (2015) on the very approach of the Pope Francis’ encyclical letter Laudato 

Si’ by mentioning that the letter provides references to specific environmental issues and it 

has the content of providing important and authoritative voice to debate on the role of ethics 

in science and technology governance. 

In summary, the review of related literature focuses on the causes and effects of 

climate change and the views of the Catholic Social Teachings towards the issue. Even 

though these literatures differ on the target people to address the matter, just like the different 

firms and businesses and in the school settings, agree in telling everybody that human beings 

should take care of the environment. Significantly, they encourage the whole humanity to 

participate in resolving the issue on climate change. What makes the present study entirely 

unique from the literatures that were reviewed and evaluated is to know the perspectives of 

the college students of a Catholic University on the protection and care of the environment in 

the present context and to propose activities to be concretized by the youth.  

 

Conceptual Framework  

To realize the primary objective of the current research undertaking, the IPO (Input, 

Process, Output) model of assessment was used as the conceptual framework. As can be 

gleamed on the figure, the blue rectangular box represents the INPUT of the study. Under 

input, the specific environmental practices initiated by HAU were properly assessed in the 

perspective of the college students. Next is an arrow connecting the rectangular box with the 

yellow rectangular figure that which comprehensively discussed the whole PROCESS in the 

conduct of the study. Here, the construction of the interview guide was described, followed 

by the validation of people in authority that made it reliable and academically acceptable. 

Included in the process was also the administration of the interview guide, personally done by 

the researcher and the critical analyses of the data gathered through thematic analyses. 

Finally, the rectangle at the bottom represents the OUTPUT of the study. It shows here the 

specific recommendations derived from the findings of the study.  
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Objectives 

Holy Angel University as a non-sectarian Catholic University in Angeles City, 

Pampanga, Philippines, provides a quality educational experience and environment that 

promotes Christ-centered values. This points to the very goal of developing the whole person 

in the service of men and for the greater glory of God. It is through the help of this university 

for the employees and students to recognize themselves as stewards of God’s creation.  

In this regard, the researcher found out the perspectives of selected college students of 

Holy Angel University on the protection and care of the environment by considering the 

following questions: 

1. How do the participants view the significance and value of the environment?  

2. What actions do the participants initiate or do to care for the environment?  

3. What actions do the College Departments of the University initiate to protect 

the environment as viewed by the participants?  

4. Based from the results of the study, what program or intervention can be 

initiated to further encourage the care and protection of the environment?  

 

Materials and methods 

This study is qualitative research in which the researcher assessed the perspective of 

the participants on the protection and care of the environment. The participants in this study 

were sixteen (16) first year college students from the Holy Angel University with the 

following composition:  two (2) from each of the eight departments (SEA, SBA, SHTM, 

SAS, SED, SNAMS, CICT, & CCJEF). In the selection of participants, purposive sampling 

technique was used by following certain criteria: The student has been enrolled in the 

university since Grade Seven and is currently enrolled as first year college. This study is a 

semi-structured interview guide. This was personally developed by the researcher. The 

validation process is as follows: (1) the CLE teachers served as the initial validators, and (2) 

the final validation was conducted by a combination of one expert in research and two 

experts or aligned in the topic. 

 

Data Gathering Procedure  

The researcher secured permission from the university to conduct a study among the 

selected college students. Through a formal letter, each were informed before conducting the 

study. Specified in the letters are the objectives of the study and the assurance that all 

information given by the participants will be kept confidential. For the focus group discussion 

and semi structured interview, participants were assured that the said study will not inflict 

physical or mental harm. A letter of consent was given to assure each participant that all 

proceedings will be treated with respect and confidentiality. On the conduct of interview, a 

INPUT  
PROCESS 

OUTPUT  

Specific educational activities 

initiated by HAU in response to 

protect the environment  

 

 Construction and validation of 

interview guide as the main instrument 

 Administration of the interview guide  

 Thematic analyses of the data gathered  

 

RECOMMENDATIONS 

Proposed activities  
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voice recorder was prepared to record all the answers of the participants for each given 

question. 

  

Results  

 Regarding the inquiry about the participant’s personal definition on environment, 

seven participants said that the environment provides what every living creatures need. In 

addition, nine participants  the environment as their home, a paradise, and as everything that 

surrounds us.  Finally, five participants (SPi1, SPl2, SPk2, SPm1, and SPn2) said that the 

environment is not the same as yesterday because of its poor condition.  

On the participant’s personal observation on the condition of the environment at the 

present, fourteen participants answered that the environment at present is slowly dying due to 

the selfish activities of the people. On the contrary, two participants said that although the 

environment is in bad condition, there are still people who do particular actions to protect it.   

Regarding the participants’ personal initiative or action regarding care and protection 

of the environment, fourteen participants shared that they observe simple proper waste 

segregation. Further, lessening the use of plastics particularly the single use plastics is 

observed by nine participants More so, the use of metal straw to participate in observing 

straw less environment is an action done by the seven participants. Lastly, a participant 

thought that by being an advocate of green environment is his way to spread awareness on 

environmental crises. Another one said that he participates in tree planting and used to turn of 

the lights when not needed. However, a participant confessed that he does not do any.  

About the participants familiarity with activities in their department regarding care and 

protection of the environment, four participants confessed that they are not aware about this. 

Five participants said that their department observed collection of plastic bottles and as much 

as possible, they encourage students to avoid using plastics. On the other hand, four 

participants said that their department follow proper segregation. Three participants said that 

in their department, they promote straw less environment and encourage students to use metal 

straws. Four participants said that they recognized tree planting in and out of the university. 

Three participants said that their department used to teach students to be more resourceful 

since the time they were in basic education. Also, three participants shared that their 

department celebrate Earth week.  

 As regards to the participant’s evaluation on the effectiveness of their department’s 

environmental activities, there are participants who said that their activities in their 

departments are not enough. Finally, two participants admitted that they are not aware with 

regards to their department’s environmental activities.  

Lastly, regarding the participants’ proposed programs or interventions that they want 

to recommend for the care and protection of the environment, four participants proposed 

concrete programs that are research based and can be participated by the students. Five 

participants suggested for their departments to have seminars regarding environmental 

protection and activities that can teach students on how to properly preserve the richness of 

the environment. Meanwhile, six participants firmly believe that by instilling to students in 

bringing their personal utensils could be a best way that their department can contribute to 

these environmental crises. In line with this, three participants bluntly stated that to be 

disciplined and to commit oneself to environmental activities like tree planting and joining 

outreach activities are also ways to participate in this call. 

   

Discussion 

From the data gathered in answer to the first question, which inquired about the 

awareness or knowledge of the participants about the environment, it is clearly evident here 

that all the participants define well what environment is and are aware about the condition of 
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the environment. This was mirrored in the study of Rebecca M. Henderson et al (2017) that 

the major consequences of business firms which are being manipulated by humans to gain 

much more profit, basically is on the effects in the environment. On the same context, Serpil 

Onder (2006) reflected in his study that global warming, depletion of natural resources and 

mistaken urbanization were mentioned as the most important environmental problems 

addressed by the students regarding environmental issues and problems at Seluk University, 

Turkey. Therefore, the theme: The environment: a home and paradise of yesterday’s 

generation  emerged.   

From the participants’ viewpoint about the present environment, it can be observed 

that majority of the participants claim that the environment is dying because of the existing 

various environmental issues that give destructive effects both in the environment and in 

human activities. People used to climb the ladder of success and progress by neglecting the 

cry of the poor environment! This was underscored by Pope Benedict (2012) in his book 

“Environment”. He provides here a fresh perspective as he shared the real meaning of 

progress and development by claiming that excessive exploitation of the resources is the 

major cause of all environmental degradation. Human beings, as appointed stewards of this 

creation should protect at all costs the environment by appropriate management of the natural 

resources. Protection of the environment is an important element of peace and justice; and 

this might be realized in the context of education that is learned first at home and in school. 

That is why the theme There is no success in human progress if what is being left is an 

environment that is lifeless! developed.  

From the participants’ personal actions that they do regarding care and protection of 

the environment seem to show that majority of the participants have their personal initiative 

in line to this call. Based on their answers to the fourth question, which is about the 

participants’ familiarity with educational activities in relation to environmental protection in 

their department, it was posited here that some of the participants claim that they are not 

aware about these activities or programs. That is why, in the study conducted by Corazon G. 

Pardo (2012) showed that there is really a need to improve further the environmental 

awareness, practices, and attitudes of the students by developing an environmental education 

program and strict implementation of the laws and ordinances protecting the environment. 

Therefore, this simple action of injecting education to respond to this cry of the environment 

will give a leap of hope towards the fight on climate change. That is why, Olufemi Adedeji, 

Okocha Reuben, Olufemi Olatoye (2014) specified that environmental crises like climate 

change arises caused largely by human activity. Thus, it is also the responsibility of every 

individual especially the youth to take actions whether it is a small or a big step on 

combatting the spread of global warming and climate change which bring devastating impact, 

especially among those in peripheries. So, from these gathered information from questions 3 

and 4, the theme an individual micro action with macro effect on the environment emerged. 

Question Number 5 which is about participants’ evaluation on the effectiveness of 

their department’s educational activities, the examination’s result is clear that not all 

participants claim these activities as effective. However, it can be observed that activities 

which are rooted in education are operative. Since Holy Angel University is a catholic 

institution, primarily it molds the students not just intellectually but holistically for they are 

the future leaders of the next generation. However, the activities should be reevaluated to see 

their effectivity. If it happens that the usual activities are to be renewed, they should be 

examined thoroughly. Explicitly, Pauline Nicole dela Peña, Aprhodite M. Macale, and Nico 

N. Largo. (n.d.) mentioned that around science courses should enhance environmental 

education including the understanding of the nature of pollutants and effective solutions to 

contamination, the chemical nature of greenhouse gases, reactions of ozone and other 

radicals, causes of acid deposition and its effects on the environment, and chemistry in water 
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safety. In addition, Joshua Jener D. Lopez and Christopher A. Malay (2019) supposed that 

since the students in their study show high level and strong positive attitude towards 

environmental issues and concerns wherein there are good indications that they are more 

likely willing to express action in the global warming, this can help curriculum designers 

integrate environmental education. That is why, Serpil Onder (2006) claimed that students 

believed that education of the people is the appropriate and imminent solution that can be 

taken against the problems on the environment.  From these litanies of explanations, the 

theme The need for Environmental – Friendly program that is anchored in education, is 

developed.   

Regarding the participants’ proposed programs or interventions that they want to 

recommend for the care and protection of the environment, the participants have an 

overwhelming response as they give their suggested programs in addition to the existing 

programs that HAU observes.  It is posited here that all participants are willing to share their 

knowledge on what they think can benefit the environment. From here, the theme HAU to be 

Green emerged. Two points the researcher would like to underscore from this theme: (1) 

HAU (How) to be green? and (2) HAU to-be green.  

First, HAU (How) to be green? Meaning, in what way or manner can “I” participate in 

the care and protection of the environment? This statement is something personal, therefore 

anyone who is a member of HAU community can ask the question among themselves and 

participate to this universal call.  Furthermore, this is the quest of the whole nation battling 

for the care of natural resources in participation of the Holy Angel University. After engaging 

in different processes and queries, HAU is really participating to this call of the crying earth. 

This is evident based from the responses of the participants. Therefore, if this personal 

reflection from the self towards the environment is to be done, HAU to-be green can take its 

place. The verb to-be here means of the future, meaning there is hope waiting for the 

environment in the future. It is through the green activities that the HAU sustains and 

develops, as it hopes and unveils the future of mother earth despite of many ‘not yet’.  

This blueprint requires discourse for its fruition. Using the words of Pope Francis 

himself from his encyclical Laudato Si, “I urgently appeal, then, for a new dialogue about 

how we are shaping the future of our planet. We need a conversation that includes everyone, 

since the environment challenge we are undergoing, and its human roots, concern and affect 

us all” this is to shed light to every individual about the common role that needs to be 

translated into praxis. This points to the consciousness that a man is a being with the 

environment and for the environment. Therefore, from this consciousness, as what Pope 

Emeritus Benedicts XVI (2007) is saying, every person would be able to link the relationship 

between creation and men. Thus, this creates peace.  

 

Conclusion  

Based on the findings, the following conclusions are drawn: (1), The environment is 

viewed as a paradise and a home. Even so, this considered bliss confronts a wide 

phenomenon that involves human and natural activities. Since the issue here is perceived 

more as rooted to human activity, humans are also the ones who calibrate their efforts to 

recuperate the situation of the environment as they understood the destruction that man is 

rendering to it and his fellow man. This is the reality that the other universities in and out the 

country and also the different Schools and Colleges of Holy Angel University are trying to 

convey as they give various responses to this environmental mandate. The activities like tree 

planting in and out the institution, proper waste management disposal, conservation of 

energy, promoting a zero plastic community and an integration of the concern to education 

are being observed by the university; Then, (2) on the discussion about the individual action 

that one can do to help the environment, it is in the hands of the students if they will fully 
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embrace this environmental responsibility wherein each participating departments can 

suggest and encourage different actions which directly and significantly affect the 

environment. Given that there are no significant results that reflect common activities from 

the departments, there seem to have a   need to improve and to have strict implementation of 

the environmental practices especially environmental education.   

Premised on the findings and conclusions that were obtained from the study, the 

following recommendations are hereby given: (1a) the heads of the college departments 

should come together for a brainstorming to design an educational forum in line to the 

protection and care of the environment through academic exchange. (1b) the representative of 

each department should initiate a round table decision on the various effects of climate 

change with their immediate environment through sharing of insights and personal 

reflections; (2a) the concerned teachers of the different departments (e.g. CLE, Science, 

Social Sciences, Philosophy, etc.) should integrate in their lessons especially during the 

celebration of Earth Week on Care and Protection of the environment that directly or 

indirectly affect the community and its people and  activities that will encourage and motivate 

the students to take part in the care and protection in their own homes and in the community; 

(2b) the teachers of the participating departments should initiate related educational activities 

on acquisition of knowledge and understanding on the protection and care of the environment 

through poster making contest, video etc.; and (3) the school administration should call for a 

general spiritual gathering with special focus on the protection and care of the environment 

on personal and communal implication through university wide retreat or recollection and 

also during the Departmental Angelite Bible Sharing (ABS).  
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Abstract  

The onslaught of an unforeseen pandemic has struck the Philippines and has exposed 

the lack of technological capabilities of the Department of Education. Even though Learning 

Management Systems have been widely used in the education sector, the Department of 

Education has trailed in this trend since most public students do not have the means to readily 

cope up with such advancement. In fact, instead of opting for online classes during the 

pandemic, the department opted to go for modular classes and distribution of modules citing 

the impossibility of holding online classes and requiring internet connectivity to students. 

This paper focuses on identifying the existing e-Learning platforms; the advantages of 

utilizing such platforms together with the best practices; and the internet data charges that ISP 

providers in the Philippines charge relating them to the needs and requirements of the 

Department of Education Region III.  

Keywords : e-Learning, Learning Management System, K-12 Computerization, e-Quiz, 

Online Learning Management 

1. Introduction 

It has been more than a hundred years when the populace experienced the h1n1 

pandemic. At present, an equally alarming pandemic, COVID-19, has emerged. The 

Philippines has experienced an economic collapse during the first quarter of 2020. One of the 

most affected is the education sector. In fact, an academic freeze was one of the options being 

weighed. The Department of Education (DepEd), under the leadership of Sec. Leonor 

Magtolis-Briones, has realized the importance of technological advancement in the education 

system and started to slowly incorporate technology into DepEd’s charter through the DepEd 

Commons even before the pandemic. However, during these unexpected phenomena, it may 

have shown that while it is a great and enormous leap for the Department of Education, it 

may also be a little too late. 

Throughout the last decade, adoption of new technologies within the classroom 

worldwide has been intensified. Various national initiatives have been launched due to the 

systematic effort of national educational systems to enhance the educational experience 

offered to students and teachers alike (Moodly & Adu, 2014; Voogt et al., 2017; Al-Ohali et 

al., 2020). In the Philippines, several private schools and universities have also utilized online 

learning modalities (Joaquin, Biala & Dacela, 2020). It helped students access essential 

information to broaden their understanding of specific topics and not just be confined to the 

four corners of the classroom. Specific challenges on relevant case studies that were 

previously documented have been outlined by the evaluation initiatives throughout the years 

(e.g. Unal & Ozturk, 2012; Bennett, 2017; Al-Ohali et al., 2020). It can be concluded that 

both teachers and learners were not fully prepared to undergo full online learning and 

although research on the implementation of e-Learning platforms have grown, research on 

the utilization of e-Learning platforms in the Philippines is at its early stage (Fabito et al., 

2020; Baticulon et al., 2021). The need to assess the existing e-Learning platforms and 

reconcile them with the requirements of the Department of Education has proved to be even 

more pressing in order to cope up with the newer standards and prohibition of face-to-face 
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classes brought about by the pandemic. This paper reviews he literature on e-Learning 

platforms, highlights gaps and provides direction for future research.  

2. The Existing e-Learning Platforms and Internet data charges in the Philippines E-

learning, also called online learning, is defined as a learning modality that utilizes electronic 

resources and electronic devices in delivering education. For example, class discussion using 

online video conference tools such as Google Meet, Microsoft Teams, Zoom, etc. The 

adoption of e-learning becomes essential as the society adjusts to the new normal. In the 

Philippines, Department of Education (DepEd) makes use of LIS, DepEd Commons, LRMDS 

(Learning Resources Management and Development System) and Google Forms as their 

online educational platforms. However, these systems are not capable of communicating with 

each other unlike the platforms or learning management systems (LMS) used by private 

institutions. Moreover, the online platforms developed by DepEd require large amounts of 

data that could pose challenges to public school students. One of the challenges is their 

financial capabilities to cover the cost of internet in accessing these online platforms.  

The most common Learning Management Systems include Google Forms, Canvas, 

Moodle and Schoology. Google Forms is an e-Learning tool developed by Google that can be 

accessed and utilized for free by anyone with a Google account. Google Forms provides the 

following features to its users: 1) ease of developing surveys; 2) Creating quizzes; 3) 

uploading of file; and 4) gather and monitor data in spreadsheet. Another widely used 

Learning Management System is Canvas. It is developed by Instructure Inc. and is used by 

universities to virtually access and manage learning materials, student learning and 

assessment. Its features include: 1) creating and sharing content; 2) collaborative learning 

tools and communication tools; 3) assessment tools; and 4) monitoring and tracking tools. 

Moodle is a free and online learning management system by Moodle Pty Ltd that provides 

educators and learners their e-Learning needs, such as creating private website filled with 

courses. It has the capability to provide 1) collaborative tools and activities; 2) file 

management; 3) monitoring and tracking; and 4) administrative features. Schoology is a 

software produced by PowerSchool Unified ClassroomTM Solution that supports online 

learning and blended learning environments. Schoology equips teachers and students learning 

tools to improve delivery of education thru the following features: 1) assessment tools; 2) 

monitoring tools; and 3) collaborative tools. 

These existing platforms were used by educational institutions even before the 

pandemic of 2019. They have been proven to be beneficial to both teachers and students alike 

and also enhances the educational experience (Voogt et al., 2017). They all excel in different 

aspects but the key factor that hinders the Department of Education Region III in 

implementing these e-Learning platforms is the requirement for internet which includes 

charges that may not be economically viable for public-school students. Previously developed 

platforms such as Google Forms, Google Classroom, Moodle, Canvas and other well-known 

Learning Management Systems cannot run locally on a machine. Internet is not free and for a 

third-world country such as the Philippines; data charges are one of the top challenges that 

Filipino public-students face when utilizing an e-Learning system.  

In order to answer questions on how much internet data charges cost and what e-

Learning platform in terms of data usage is best to be utilized, this paper shows how data 

charges are computed by some of the popular ISPs in the Philippines. PLDT and its 

subsidiaries, and Smart Communications, Inc. computes data web browsing to be at least 

240MB per hour while Globe Telecom Inc., ranges it from 200MB to 400MB per hour. 

Video streaming in 480p and 1080p resolution using PLDT / Smart eats about 480MB to 

3500MB per hour respectively. Globe charges 264MB to 1.65GB per hour respectively. 

Sharing photos using either of the ISPs consumes 2MB to 5MB depending on the resolution 

of the photo. This information shows that the possibility of adopting an e-Learning platform 
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for the Department of Education Region III becomes plausible with minor tweaks on how e-

Learning platforms communicate backend to lessen some of the data charges. Furthermore, 

the adaptation of the e-Learning platform carries several advantages. 

The use of e-Learning Systems has been greatly utilized since 2011. Since then, it has 

evolved and addressed common issues that rose during its first introduction. Below are some 

of the advantages in utilizing an e-Learning System to strengthen teacher and learner 

relationship and assist the learning process. Several e-learning open-source software are 

available and adopting these software can reduce the cost of high-priced systems. Because of 

a large open-source community, bugs and errors can be quickly addressed. Another 

advantage of an open-source software is that it can be easily modified to suit what the 

particular institution needs without sacrificing the quality and security of the software 

(Obeidallah and Shdaifat, 2020). E-assessments such as online quizzes have been part of the 

e-Learning platforms; these have been used to evaluate the learners’ achievements in an 

online course. Such tools support the educational process through the facilitation of virtually 

keeping records. They promote lesser costs, multiple sets and can be checked instantaneously 

(Sindre and Vegendla, 2015).  

The use of an e-Learning System creates an online connection between the teachers 

and the learners over the internet which supports and enhances the learning process 

(Yulianandra et al., 2017.; Baleghi-Zadeh et al., 2017; Anggrainingsih et al., 2016). It must 

be noted that three main tools must be present to maximize the advantages. According to 

Wichadee (2015) they are: communication tool (e.g. chat functions, note/comment functions, 

announcement boards, and forums); a study skill tool, used to create materials (e.g. quizzes, 

lectures and notes) and; a productivity tool. According to the research of Obeidallah and 

Shdaifat, (2020) e-assessment tools can measure the reliability, quality and validity of a given 

topic; it provides graphs and statistics to easily see what needs to be adjusted and were 

accomplished; it also provides feedback to learners, check and measure their efficiency in the 

topics provided. Alajbeg et al. (2017) says that the e-assessment tools that are incorporated on 

e-learning systems reduce the efforts of teachers in their quiz or assessment preparations. It 

also helps them check and record instantaneously. The use of this tool minimizes the chance 

of having an inaccurate evaluation. 

In order to address the challenges, the best practices for implementing e-Learning 

Systems should be followed. Some of the best practices include: 

Best Practices for Implementing e-Learning Systems 

1) There should be a single easy-to-learn module 

for configuring, displaying, sharing and 

customizing reports. 

Dehinbo & Odunaike, 2010, The Need, 

Use, and Best Practices for the 

Implementation of Learning Management 

Systems in Organizations and Higher 

Education Institutions, p7-8 

2) Defining your objective: Implementers should 

have a clear understanding of what the goal is 

and what the end result should look like. 

e-learning industry, 2017, webpage, 8 

Best Practices for LMS Implementation. 

3) Real-time monitoring of learner progress 

should be available to easily see learners who are 

at-risk. 

Dehinbo & Odunaike, 2010, The Need, 

Use, and Best Practices for the 

Implementation of Learning Management 

Systems in Organizations and Higher 

Education Institutions, p7-8 

4) Put together the right team: It is important to 

select a team to lead the LMS implementation 

and to plan early on how it should be 

implemented. 

e-learning industry, 2017, webpage, 8 

Best Practices for LMS Implementation. 

5) A secure sharing function with teachers and Dehinbo & Odunaike, 2010, The Need, 
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stakeholders should be available. Use, and Best Practices for the 

Implementation of Learning Management 

Systems in Organizations and Higher 

Education Institutions, p7-8 

6) Provide thorough training for the 

administrators: Effectively training the people 

who will handle the LMS is a long-term key to 

success. As like any other new projects, trainings 

are required to familiarize the implementers. 

e-learning industry, 2017, webpage, 8 

Best Practices for LMS Implementation. 

7) Assessment tools such as the creation of 

quizzes, answers, explanations and videos should 

be considered. 

Dehinbo & Odunaike, 2010, The Need, 

Use, and Best Practices for the 

Implementation of Learning Management 

Systems in Organizations and Higher 

Education Institutions, p7-8 

8) Pay attention to content delivery: Most often, 

Learning Management Systems administrators 

put up a great infrastructure but overlook the 

most important factor which is the learning 

experience. The pacing on a regular class is 

different from an online class. 

e-learning industry, 2017, webpage, 8 

Best Practices for LMS Implementation. 

9) Customize your reports: Nothing beats a 

tailored fit system. To fully utilize a Learning 

Management System, it should be customized to 

the needs of the school. 

e-learning industry, 2017, webpage, 8 

Best Practices for LMS Implementation. 

10) Factor in “Hiccups” to your timeline: Newly 

implemented systems will almost always have 

problems due to lack of familiarization or lack of 

customization. It is always a good practice to 

factor it in to your timeline 

e-learning industry, 2017, webpage, 8 

Best Practices for LMS Implementation. 

 

3. Conclusions 

The goal of this paper is to identify the existing e-Learning platforms; the advantages of 

utilizing the platforms together with the best practices for implementation and the internet data charges 

that ISP providers in the Philippines charge. These were attained through literature review and analysis. 

In the Philippines, e-Learning systems have primarily been utilized by the top universities (Joaquin, 

Biala & Dacela, 2020). Some of the most common e-Learning Platforms are: 1) Google Forms; 2) 

Canvas; 3) Moodle; and 4) Schoology. These platforms include features such as file management, file 

sharing, assessment and communication tools. In terms of the internet data charges incurred, this paper 

shows that the advantages of utilizing an e-Learning platform greatly outweighs the cons. These e-

Learning platforms promote lesser costs, multiple sets and can be checked instantaneously (Sindre and 

Vegendla, 2015). A connection between learners and teachers is also made via the internet which greatly 

contributes to the teaching-learning process (Yulianandra et al., 2017.; Baleghi-Zadeh et al., 2017; 

Anggrainingsih et al., 2016). Research regarding challenges posed when implementing an e-Learning 

platform has also been addressed in this paper through the adaptation of the best practices in 

implementing e-Learning Systems. 

4. Future Research Perspectives 
One of the best and widely used methods around the globe when it comes to distance learning is 

e-learning or the use of Learning Management Systems. The main reason for this is that internet is 

already widely available. It makes it easy to create digital contents which can be accessed anywhere. 

The term “e-Learning” covers many forms of computer-based communication technology 

(Gunawardhana, 2020). Some of the widely used platforms are Canvas, Google Forms, Google Meet, 

and Zoom. The main features that are available right now are: 1) Content Creation; 2) Content Sharing; 
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3) Assessment Tools; and 4) Communication Tools. Future research should align these features to the 

Department of Education’s existing requirements. 

 Another dilemma facing the Department of Education are the data charges being incurred when 

using the said platforms. The most popular internet service providers right now in the Philippines such 

as PLDT, Smart, Globe and Converge charges approximately 300 Mb per hour for just web browsing. 

Photo sharing for high resolution pictures averages 5 Mb per picture. This does not include the use of 

communication tools yet. This is the current limitation of existing LMSs. The target now is to review the 

most efficient Learning Management System to be used and to lower the data charges incurred when 

using the said system. It is very important for the Department of Education to be able to cope up with the 

current situation quickly and with the aid of available technology. Currently, the longer the student stays 

online and using the Learning Management System, the higher the charges incurred. Future research 

should explore the capability of React.js and its virtual DOM to counter this dilemma.  

An example of a university that utilizes the capabilities and advantages of e-Learning is the 

University of Cordilleras, northern Philippines. Their system was in partnership with a US-based IT 

integrator, e-Learning Systems Inc. (ESI). The tools not only deliver content-knowledge but also the 

skills to apply such contents. The University calls it “virtual classroom on a desktop”, because each 

station has a lecturer, audio-visual illustrations, exercises and video. Future research should focus on 

determining the best e-learning management system to be utilized by the Department of Education 

particularly the Division of Pampanga in Region III.  
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Abstract 

The emergence of a new pandemic, the Corona Virus Disease 2019, or COVID-19, 

has had a significant impact on universities worldwide. Because of the pandemic, everybody 

was forced to sit at home, including educators and students. Higher education institutions 

(HEIs) are affected dramatically by the pandemic. Amidst the pandemic, HEIs implement 

distance learning to make its way for education to be still delivered. Students and educators 

tend to learn how to cope up with the "new normal" in education, learning Information and 

Communications Technology (ICT) tools to teach and learn online while at home. Massive 

Open Online Courses (MOOCs) revolutionized the education landscape as one of the tools 

used in distance learning. Online courses in higher education are deemed effective once 

implemented and used well by an institution. This study highlighted two main points: (1) 

learner's retention causes and its effects on the learners; and (2) perceived effectiveness of 

online courses to the learner's completion. Highlighting these points determined how online 

courses affect the learners. Thus these determine how effective online courses are in higher 

education. Integrating these online courses in higher education as part of an undergraduate or 

a graduate program adds value to the students' education with the instructors' support. With 

this implementation, students explore more than what is offered before from a physical book 

utilized in traditional, face-to-face classes. 

Keywords : online courses, massive open online course, distance learning, higher education, 

effectiveness 

1.  Introduction 

Universities worldwide have significantly been affected by the rise of a new 

pandemic, the Corona Virus Disease 2019, or COVID-19 as it is coined. This pandemic made 

everyone stay at home, including educators and learners, which had a massive effect on 

education. Due to the impact of the pandemic, massive open online courses (MOOCs) made 

their impact on education. MOOCs are digital courses of different fields which aim to 

educate anyone who wishes to take it. Learners who want to take it may do so, ensuring 

internet connectivity (Accredited Schools Online, 2020) and MOOCs being open means 

anyone on the internet may access its contents (Mooc.org, n.d.). Kaplan and Haenlein (2016) 

stated in their study that universities and the corporate education landscape had been 

revolutionized by the availability and use of MOOCs and small private online courses 

(SPOCs) being implemented in their institutions. 

Amidst the pandemic and its causes, the Philippine government continued to find a 

way to deliver education to the learners. The Commission on Higher Education (CHED) 

released guidelines to implement flexible learning for universities to follow (CMO No. 4, s. 

2020). Though still in the pandemic, the CHED made its way to provide quality education to 

Filipinos through the CHED Memorandum Order (CMO). Universities find a way to 

implement flexible learning better, offering different learning modalities: synchronous, 

asynchronous, and remote-print learning. Universities do not only focus on doing things 

online since there are places in the Philippines that are rural and barely have internet 

connectivity and a better Information Technology (IT) infrastructure. 

mailto:delarosa.aaronpaul@auf.edu.ph
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Some universities use online courses to aid the distance from the educator to the 

learner. In the Philippines, several universities offer more than just online courses. They have 

an open university to support distance learning. Open universities are a composition of online 

courses within (Pop, 2021). Some of these universities are the University of the Philippines, 

Polytechnic University of the Philippines, University of Northern Philippines, and New Era 

University. The universities mentioned are those that offer undergraduate or baccalaureate 

degrees online (COURSES.com.ph, n.d.). 

With the increasing number of higher education institutions implementing online 

courses to deliver education, specifically in this digital era and due to the global pandemic, 

there is a strong need to determine how effective these online courses are when delivered and 

used in distance learning. Determining the effectiveness of MOOCs is essential for higher 

education institutions as there are studies that showed the high retention rate of learners 

enrolled in online courses (Bawa, 2016; Gupta & Sabitha, 2018; Muljana & Luo, 2019; 

Lynch, 2020). However, studies also showed that learners tend to retain learnings and have 

more options on going back to the discussed topics as the courses are available online (van 

den Beemt et al., 2018). Additionally, they tend to be challenged by an online course based 

on its task value (Chiu et al., 2018; and Lee et al., 2020). 

 

2.  Effectiveness of Online Courses 

A literature review was conducted on studies about students' retention in online courses 

and students' perception of completing an online course. The researcher manually searched 

for journal articles and literature reviews on Google Scholar, ScienceDirect, and 

ResearchGate. Each researcher has their point-of-view of seeing how a learner may drop out 

or complete an online course. By reviewing the studies, two main points were highlighted in 

this study: (1) learner's retention causes and its effects on the learners; and (2) perceived 

effectiveness of online courses to the learner's completion. 

 

2.1 Learner's Retention Causes and its Effects on the Learners 

MOOCs are more recognized now that the world is in a pandemic. The engagement of 

learners around the globe is rising in MOOCs. With the rise of enrolments in MOOCs, the 

tendency for drop-out rates also increases (Bawa, 2016). 

Soffer and Nachmias (2018) studied and compared online academic courses and face-

to-face classes in higher education. They compared three courses of the same content but 

with different delivery, one online and one face-to-face. Upon their conclusion, Soffer and 

Nachmias (2018) found out that offering an online course has more advantages in its 

effectiveness against a face-to-face class. However, they mentioned that face-to-face classes 

have its advantage, to which it engages learners more in contributing to the learning content. 

In terms of completion rate, the authors noted no differences. 

May it be online through available online courses or face-to-face classes as the 

traditional way of learning, each presents its effectiveness to offer to the learners. With its 

advantages and usefulness, combining both would be a viable option for universities to 

implement. 

Bawa (2016) mentioned that though learners are actively engaged in taking and 

enrolling in online courses, the retention rate is also rising. Lynch (2020) stated that there are 

several reasons why learners are dropping out in online courses. Some of these reasons 

include lack of necessary prerequisites, lack of communication to the instructor, pacing of the 

online course is poorly arranged, and technological glitches. 

Learners' difficulties may be encountered while in an online course. They tend to drop 

out in the course due to reduced motivation on course completion. Without guidance from an 

instructor and due to technological glitches, learners may lose motivation to continue taking 



450 

 

the course. Moreover, some online courses are paid, yet learners tend to feel that they do not 

get what they paid for (Lynch, 2020). 

Learners tend to drop out of their online courses due to a lack of motivation and 

engagement. Some learners felt that the course content lacks complexity for them to be 

engaged and complete the course. 

 

2.2 Perceived Effectiveness of Online Courses to the Learner's Completion 

Perceiving a MOOC's effectiveness is essential whenever a MOOC is utilized and 

integrated with its undergraduate or graduate courses. With greater perceived effectiveness 

through task value, learners may be engaged more in completing the course (Lee et al., 2020). 

Having complexity on tasks given to learners may engage them and have better behavior in 

studying the resources provided in a MOOC. Moreover, allowing the learners to do complex 

tasks and activities develop their meta-cognitive knowledge dimension. Higher-order 

thinking skill problems may be offered to better give a complicated task to enhance learners' 

cognitive process. Complex problems have a longer time to be finished, allowing them to 

spend more time within the MOOC. The learners may re-read or review the lesson materials 

given, having a better behavior and performance within the MOOC (van den Beemt et al., 

2018). 

MOOCs' effectiveness is mainly identified by the students' perception of the course. 

Lee et al. (2020) studied how the learners' perceived effectiveness is affected by learning 

strategies, self-efficacy, and task value of a MOOC. Van den Beemt et al. (2018), Chiu et al. 

(2018), and Lee et al. (2020) studied learners' behavior and performance while enrolled in a 

MOOC, offered mainly by MOOC providers around the globe. Data from MOOC platforms 

to determine learners' behavior and performance were analyzed using regression analysis and 

cluster analysis in terms of the researchers' methodology. Regression analysis is a statistical 

method that defines the relationship between two variables. On the other hand, cluster 

analysis is a data mining technique that clusters data into related groups. With these analyses, 

the researchers determined learners' behavior and performance in a MOOC by analyzing 

learners' time spent learning, either through watching and re-watching videos, reading texts, 

forum engagements, and submission of quizzes and activities. 

Learner's perception of the effectiveness of an online course lies in how they are more 

engaged within the course through complex assessments, engaging visuals through videos or 

texts, and that they are supported through direct communication with their instruction or even 

through a forum. 

 

3.  Conclusion 

In summary, it has been believed that implementing and using an online course in 

higher education was highly effective and added value to the learnings gained by the students 

taking a program with the integration of an online course. Though drop-out rates may rise, 

online courses in higher education are believed to be effective if the learners are more 

engaged in the course through its task value and the learners have support from their 

instructors (Gregori et al., 2018; Jansen et al., 2020). 

 

4.  Future Research Perspectives 

Dziuban et al. (2018) stated that distance learning is greatly affected by information 

communication technology (ICT) tools implemented by a university, considering both the 

educators' and learners' capabilities. Upon implementing flexible learning, universities in the 

Philippines shall consider following the guidelines based on CMO No. 4, s. 2020. 

Universities shall also evaluate their readiness (Torun, 2020), the educators (Martin et al., 

2019), and the learners (Kim et al., 2019) to the significant change in adopting flexible 
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learning as their learning modality in this new era of the COVID-19 and post-pandemic for a 

better provision of quality education. 
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Abstract  

Part of Philippine Legislative Department are Local Government Units (LGUs) that 

generally includes Provinces and Cities, Towns or Municipalities, and Barangays. It is 

emphasized that unified organizational innovation in the government carries a vital role in 

providing best services to the society. The Electronic Governance in Local Government Units 

(eLGU) Project of the Department of Information and Communications Technology (DICT)  

were intended to transform local governance into a digitally enabled LGU. Accordingly, 

utilization of e-Governance posed several new challenges that hinders LGUs to engage in this 

innovation. This paper reviews specific objectives of the eLGU Project through research, 

literatures and published articles related to this government modernization. After such 

reviews, this paper upholds emerging LGUs that are successful in enabling Information and 

Communications Technology (ICT) initiatives and best practices that defines existing eLGU 

development and utilization for future studies. 

Keywords : LGUs, eLGU, e-Governance 

1.  Introduction 

In June 2002, the National Computer Center (NCC) launched the eLGU Project which 

was expected to produce digitally enabled LGUs and transform local governance via 

Community eCenter (CeC) in delivering significant access on data services for the society; 

installation of revenue collection systems; and establishing web presence for all LGUs 

(Alampay, 2007, p.2). Yet this time, the eLGU Project were associated with new challenges 

in e-Governance. This paper reviews relevant research and published articles to rationalize 

the aforementioned objectives of the eLGU Project and summarizes ICT-based initiatives and 

best practices of several LGUs for probable implementation methods that are beneficial to 

future studies. 

 

2. The eLGU Project in the Philippines 

For more than a decade after the eLGU Project was launched, continuous 

development and transformation on local governance were still observed. In fact, this project 

is continually backed with laws, policies and plans implemented from preceding to current 

administration. It started through the creation of Republic Act (RA) 8792 also known as 

Electronic Commerce Act of 2000, pointing out that government transactions and processes 

should integrate certain elements of Information and Communications Technology (ICT). 

During the same year, the Government Information System Plan (GISP) was endorsed and 

served as the benchmark for all computerization efforts and solidifies government operations 

that supports institutional development including a reliable management for computerization 

on different branch of the government including the LGUs. Furthermore, Executive Order 

No.47, s.2011 section 5a specified that "the government should prepare a medium-term 

development plan for ICT assessment and its industry linkages, and a medium-term e-

governance infrastructure and information systems plan concerning to the development in 

global competitiveness of the Philippine economy".  

Pursuant to this, an e-Government Master Plan (EGMP) was created and has been 

constantly improving from past to present administration. The EGMP basically consist of 
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provisions regarding e-Government implementation based on laws and policies created by the 

preceding administration and comprised with digital innovations on every government 

transaction and delivery of service to the public. The current EGMP (2022) still serves as a 

guideline for a much reliable Government Information System (GIS) and intends to develop a 

national e-Government system via digital transformation of basic government services and 

programs. The eLGU Project was still aligned to this present plan and remained on its 

specific objectives although this project was originally planned to run for a duration of three 

years – started September 16, 2002 and the expected implementation period ended on 

September 15, 2005. Whether it is successful or not, the anticipated objectives can now be 

assessed (Alampay, 2007, p.6-7). Thus far, this project is still “On-going” based on the 

posted eLGU status from DICT’s webpage. To identify the current state of the eLGU Project, 

recent publications and studies were determined.  

 

Community eCenters 

The CeC development was initiated by the NCC in partnership with the DOST 

Regional Office VII and the Development Academy of Philippines (DAP) to engage in 

establishing 113 CeCs – 49 in Luzon, 21 in Visayas, and 43 in Mindanao 

respectively(Alampay and Umali, 2007, p.14). By November 2005, forty-nine (49) CeCs 

were operational throughout the country, delivering ICT assistance to LGU residents 

(Alampay, 2007, p.11). Moreover, the Commission on Information and Communications 

Technology (CICT) led the continuation of this program and took part in the National 

Development Strategy of President Gloria Macapagal-Arroyo in line with the Medium-Term 

Development Plan of 2004-2010 to provide affordable and significant access on data services 

for the society. It also intends to lessen the effect of digital divide particularly in rural areas of 

the country and targeted to establish 1,500 CeCs by 2010 (CICT, 2010).  

Furthermore, the EGMP 2012 stated in 3.5 Plan & On-Going Projects under 3.5.2 

Philippine Community e-Center Program that “this project was begun in June 2011 seeks to 

create new CeCs in municipalities and improve the existing CeCs.” with an allocated budget 

of P100 million pesos. Among limited assessment studies, Sino Cruz (2014) reported that 

42.45% or about 635 of 1,496 municipalities still unable to utilize a Community eCenter. 

Based on DICT’s statement in 2014, the initial program was supposed to establish CeC in 

every municipality and quite enhanced when the Community eCenters Roadmap 2016 was 

published. It is then expected to diffuse the program down to barangay level, represented by 

its new vision of “Community eCenters towards Self-Reliant Barangays”. And just recently, 

the Philippine Statistics Authority (PSA) mentioned that the Technology for Education, 

Employment, Entrepreneurs, and Economic Development (Tech4ED) Project was established 

to advance the previous Philippine CeC Program including an improved objective as a 

delivery channel for relevant ICT-enabled services and content for socio-economic 

development of unserved and underserved communities towards improved quality of life.  

Currently, the Tech4ED Project is functioning as replacement of the previous CeC 

Program and giving its significant impact in providing services and an effective tool for the 

participation and empowerment of developing communities in the country. As of August 

2019, Tech4ED Centers were established for 81 provinces (100%) in the country, while 85% 

of cities and 51% of municipalities are respectively covered. (Tech4ED Project Brief, 2019, 

p.1,5) 
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Revenue Collection Systems 

While the CeC Program successfully handed to the Tech4ED Project, revenue 

collection systems such as Electronic Real Property Tax System (eRPTS), Electronic 

Business Permit and Licensing System (eBPLS), and Electronic Treasury Operations 

Management System (eTOMS) are experiencing struggles upon its implementation. The 

eRPTS was intended to be utilized by 100 LGUs per year starting 2002 and by the end of the 

three-year duration, the system was being used by 248 pilot LGUs in varied implementation 

stages. However, Cheryl Ortega, an NCC field officer reported that by 2007 this system was 

operational to 364 pilot areas, yet only 51 pilot sites was evaluated and recognized by the 

NCC. Additionally, there were no LGU reported to fully implement the eBPLS since by that 

time it was still in the finalization stage and the eTOMS was in its analysis and design stage 

(Alampay, 2007, p.8-9).   

Accordingly, the DICT reported that in 2008 a total of 110 pilot LGU were 

established without details on specific system implementation. However, the eBPLS was 

launched last July 2017 including the announcement of top 10 Cities and Municipalities e-

Readiness Leadership awardees which will serve as development partners and will be given 

priority in the training programs of DICT. Currently, the eBPLS serves as a cloud-based 

software that allows taxpayers to apply or renew their business permits online. Meanwhile, 

this system was somehow separated to the other revenue collection systems and find its sole 

contribution to LGU operations. Finally, eTOMS utilization were untracked and no published 

update was posted regarding this system.  

 

LGUs Web Presence 

As per the directive of RA 8792, each government department including LGUs are 

required to have web presence. Based on the most recent EGMP (2022) under Chapter 3: 

State of the Philippine e-Governance of Online Services it is mentioned that “National 

Government Agencies (NGAs) improved their web presence by 7.41% (85.58% to 92.99%) 

between 2016 and 2017 based on the DICT’s web presence monitoring. Moreover, the DICT 

stated through their ICT Knowledge Portal that the Covid-19 pandemic compelled the 

Philippine Government to recheck its public service delivery. Thus, the Monitoring and 

Evaluation Division presented their 2020 Assessment on Government Web Presence which is 

usually conducted twice a year on an annual basis.  

The latest assessment shows impressive scale of web presence in Provinces (100%) 

and Cities (96%), but quite poor among Municipalities at 58% during the 1
st
 semester and 

barely increased at 58.4% in the 2
nd

 semester. This simply means that LGUs fairly managed 

to commence and provide information to the citizens through websites. However, website 

development and performance level may vary depending on the capabilities and features it 

can bring to the public. Thus, maturity assessment on 150 selected LGU websites nationwide 

was conducted using the UN e-Government Model and clearly showed that only 63% (101 

out of 150) of LGUs are utilizing the web (Stage 1 – Emerging) to provide information to 

their constituents. Only 22% (33 out of 150) of the websites allows interactivity to the users 

(Stage 2 – Emerging).  

While none of the websites have reached the Transactional (Stage 3) and Connected 

(Stage 4) stages (Khalid and Lavilles, 2019, p.102-105). Additionally, the web presence 

assessment also reveals that there is a much higher amount of Facebook accounts for 

Municipalities at 67% (1
st
 semester) but drops at 53% (2

nd
 semester) mainly because of 

unofficially published and discontinued pages.  
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LGUs in the Province of Bulacan 

In support to the abovementioned results, the author conducted a quick assessment on 

LGUs within the Province of Bulacan in relation to the eLGU Project objectives. The 

province was then named as one of the forerunners in computerization programs and received 

the award of ‘Galing Pook’ in 2002 for its Constituent Responsive Program (Alampay, 2007, 

p.13). Meanwhile, LGUs in Bulacan has diverse government classes which is considered as a 

great factor in eLGU implementation. Hence, 24 LGUs in Bulacan confirmed that among its 

three cities, web presence was at 100%, yet pretty low among 21 Municipalities at 29%. 

While all these LGUs are associated in Facebook (FB), there are only 14 or 58.33% Official 

FB Pages and others are either using the Mayor’s FB Page or an anonymously/privately 

created page.  

It is also noticeable that those LGUs who managed to employ its web presence (three 

cities and six 1
st
 class municipalities) are also adequate to carry out eLGU deployments and 

even received awards for LGU’s best practices in ICT. Based on the annual Digital 

Governance Awards by DICT, DILG and NCP from 2017 to 2020, the Municipality of 

Baliwag tops the ICT initiatives and best practices in different categories and particularly 

received the “Best in COVID-19 Pandemic Response (G2P) Award” for Municipality Level 

in 2020. Followed by the Municipalities of Guiguinto and Pulilan that was ranked in “Best in 

Inter-Operability (G2G) Award” for eLGU system deployments. And just last October 2020, 

the Municipality of Norzagaray launched the cloud-based eBPLS in processing new 

application and renewal of business permits electronically. 

 

3. Conclusions and Recommendations 

Over the past years, Philippine eLGU Project offers great opportunity in advancing 

each LGU’s system of governance by delivering interactive assistance to the public through 

web presence. Despite that assessment studies regarding the eLGU Project remains limited, 

gathered findings simply uncover that the objectives of this project were still approaching its 

completion. By reviewing each project objective, this paper finds three reasonable viewpoints 

related to eLGU deployment: (1) Digitalization should be clear particularly to the 

administrators of each LGU although the Philippines remains a starter in digital 

transformation, being ranked 59
th

 out of 79 countries as reported by Huawei Technologies via 

2020 Global Connectivity Index (GCI). (2) Utilization of other system applications for LGUs 

aside from revenue collection support should be prioritized. For instance, it is highly 

observed that despite the limited eLGU implementation in the Province of Bulacan, there are 

several ICT initiatives and best practices being recognized particularly in the Municipality of 

Baliwag that indicate great possibility that these innovations can still be utilized for better 

governance and service delivery to their constituents. (3) e-Governance should be 

accomplished in subnational (local) government to make its impact on a national level. 

Implementing a localized strategic plan for ICT-related initiatives can strongly support 

government programs such as the CeC Program/Tech4ED Project. Since these projects made 

their significant impact in the community and continuously serving as an effective medium to 

connect most of local citizens (students, educators, professionals, etc.) most importantly in 

this time of Covid-19 pandemic. Finally, future researchers may take a closer look at the 

Network Readiness Index (NRI) of the Philippines to discover relevant ICT implementation 

methods using its four distinct pillars (Technology, People, Governance, and Impact) and 

their individual sub-pillars. Based on the latest NRI, the country ranked 71
st
 out of 121 

economies in 2019 and slightly dropped to 74
th

 out of 134 economies as of 2020. In terms of 

improvement, main factor concerns to the Governance pillar, though one of the strongest 

indicators of the country was e-Commerce legislation. Consequently, aforementioned 
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viewpoints are considerable and valuable in doing extensive research study related to digital 

transformation in LGUs. 
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Abstract  

Data mining is indispensable in processing vast data into useful information and 

knowledge by different educational institutions. This can be used to predict student 

performances so that interventions or programs that can assist students cope with their 

learning requirements as they pursue their field of study can be implemented. To be able to 

come up with an effective prediction model, there is a need to study the different attributes 

that are significant in the development of the model. Data mining techniques to be used have 

to be considered too since there are numerous techniques developed and available today. 

This review paper focuses on the commonly used data mining techniques, which are 

classification algorithms. Reviewing and analyzing previous research conducted in this field 

of interest are useful in providing essential knowledge on the attributes and data mining 

techniques to be used in future research studies. They can guide future researchers in 

developing a more effective prediction model for student performance. 

Keywords : Classification Algorithms; Data Mining; Prediction Model; Student 

Performance  

1.  Introduction 

Data mining is a significant tool to scientifically analyze existing data and can help 

predict future occurrences. This can be used in the field of education to be able to determine 

the underlying factors that has causal effect whether students will perform well or poorly.  

This paper aims to review several research studies and analyze the different data 

mining techniques and the attributes used. Output of this paper can be used in future  studies 

to determine the attributes and data mining techniques that can be employed for predicting 

student performances.  

 

1. Student performance prediction 

1.1. Attributes 

To be able to come up with an accurate prediction model for students’ performance, 

there is a need to identify the students’ data that are significant in the development of a 

prediction model. Several studies have already been conducted and there are different student 

attributes that were considered.  

Several studies focused on the grades of the students as predictors in their academic 

performance. Asif et al. (2017) used only the students’ pre-admission marks and first and 

second year marks to predict the students’ performance. Adekitan & Salau (2019) also used 

only the students’ marks as their dependent variable during the first, second, and third year 

GPA of the students for their study. Al Breiki et al. (2019) used secondary education GPA 

and cumulative GPA. Yaacob et al. ((2019) used the grades of students on the core courses 

offered by the program. Altujjar et al. ( 2016) used high school score, General Aptitude Test 

(GAT) score, Educational Attainment Test (EAT) score, and the grades in each course taken. 

Aluko et al. (2016) used the grades obtained in the Ordinary level exam, total score in the 

University Matriculation Examination, and mode of entry. Ebenezer et al. (2019) used 

internal and external examination marks on the courses of students and their attendance. 
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Other studies used more diverse data for their prediction model. These usually include 

four (or 3 out of 4) main areas: individual characteristics (demographic features), prior 

schooling (pre-admission), socio-economic factors, and grades during the pursuit of their 

course. Hoffait & Schyns (2017) used 3 areas which are individual characteristics (gender, 

nationality, field of study), prior schooling (registration at expected age, inclusion of Latin or 

Greek in the curriculum, Mathematics level), and socio-economic factor (grant of 

scholarship). Miguéis et al. (2018) used  similar data with those of Hoffait & Schyns 

however, they were able to obtain more data such that they were able to include high school 

background (type and grade), enrolment background (enrolment grade, enrolment exam 

grade, enrolment year, enrolment stage, enrolment option), parents’ background (job and 

education), and marital status. Since their study also included the first-year level of students, 

data available after the students finished first year, were included. Based on their findings, 

enrolment average grade has the highest impact, followed by enrolment exams average grade, 

and average grades during the first and the second semester of their first year. Enrolment 

stage, gender, and school type have the lowest impact. Farissi et al. (2020) used 16 attributes 

across 3 areas: demographic features, pre-college features, and college records. Khasanah & 

Harwati (2017) used personal information, family information, and pre-university 

information. (Salal et al., 2019) used 32 attributes and Devasia et al. (2016) used 19 attributes 

across all 4 areas. 

In the Philippines, data mining techniques being used in predicting student 

performance is still an emerging field of study. As such, few researches have been made in 

this field. Local research studies also used different attributes in predicting the performances 

of students. Others used diverse attributes while others used 1 or focused group of attributes, 

usually the grades of students on certain courses. Jorda, E. R. (2018) used data mining in 

predicting the academic performance of engineering students based on their Mathematics and 

Physics courses. Caluza, L. J. B. and Trecene, K. D. (2018) also used grades of students but 

have more diverse set of grades. They used the mean grades of students on each group of 

courses based on their nature such as the mean grades on English, Math, Science, Filipino, 

Social Sciences, and Humanities. In addition, they also used the grades of students on the 

individual IT subjects since their respondents are Information Technology students. Based on 

their findings, IT major courses are the strongest predictors.  

Magbag, A. and Raga Jr., R (2020) used diverse attributes such as age, gender, 

municipality, province, SHS name, type, strand, GWA, English, Math, Verbal, Non-verbal, 

College, Course, Units, and GPA. With the implementation of K-12 Curriculum under the 

general education in the Philippines, this research was able to prove that SHS strand is a 

predictor for the academic performance of first year students. Amazona, M.V., and 

Hernandez, A. A. (2019) used Address, Age, Gender, Civil Status, and GWA as attributes.  

One study used only 1 attribute. Villarica, M. V. (2016) is the only researcher that 

used the high school institutions attended by students as basis on predicting their academic 

performance on ITE subjects.  

Table 1 presents the summary of the number of researches that used each cluster of 

attributes. Pre-schooling background includes high school background and pre-admission 

data. Student demographics include age, gender, nationality, socio-economic Factors include 

family background (size, income, parents’ income, parents’ educational background). College 

information and performance includes CGPA, course grades, and attendance. Based on the 

table, 90% of researches (18 out of 20 papers) have used college information and 

performance. This mostly pertains to the grades of students. It can also be seen in table 2 that 

most researches, 25% (5 out of 20) of the papers reviewed, have used this cluster as a stand-

alone cluster of attributes in predicting student performance.   
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Table 1 Number of Researches that Used Each Major Cluster of Attributes 

  Pre-

schooling 

Background 

Student 

Demographics  

Socio-

economic 

Features 

College 

Information and 

Performance 

Number of 

Researches 

9 11 6 18 

Percentage 45% 55% 30% 90% 

  

Table 2 Researches that Used the Combination or Stand-alone Cluster of Attributes 

Pre-

schooling 

Background 

Student 

Demographics  

Socio-

economic 

Features 

College 

Information 

and 

Performance 

Number 

of 

Researches 

Percent

age 

X X X X 2 10% 

X X X  1 5% 

X X  X 2 10% 

 X X X 3 15% 

X   X 3 15% 

 X  X 3 15% 

X    1 5% 

   X 5 25% 

  

1.2. Data mining techniques 

Research studies on predicting student performance used different data mining 

techniques to achieve their objectives. Most studies used different techniques in their 

researches while other have used 1 technique. Table 3 summarizes these data mining 

techniques and the number of researches that used these techniques. The ranking of these data 

mining techniques was also shown based on the findings of the studies. As shown on the 

table, the commonly used data mining techniques are Decision Tree (DT) with 65% 

frequency (13 out of 20), Naïve Bayes (NB) with 50%, and Random Forest (RF) with 45 %. 

However, when it comes to being ranked as best-performing or solely used in the study, 

Logistics Regression (LR) is ranked as number 1 with 20%, followed by Decision Tree (DT), 

Random Forest (RF), and Naïve Bayes (NB) all with 15%. 

Table 3 Most-Used and Best-Performing Data Mining Techniques 
Techniqu

e 

Frequency Used Percentag

e 

Frequency Ranked as 1 

or Solely Used 

Percentag

e 

DT 13 65% 3 15% 

RF 9 45% 3 15% 

NB 10 50% 3 15% 

NN 6 30% 2 10% 

k-NN 4 20% 1 5% 

SVM 2 10% 1 5% 

LR 6 30% 4 20% 

ET 2 10% 1 5% 

LM 3 15% 0 0% 

RT 2 10% 0 0% 

OneR 1 5% 1 5% 

DL 1 5% 1 5% 

PA 1 5% 1 5% 
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Conclusion 

Data mining in education institutions has been very helpful in processing different 

data being gathered about the students into usable information and knowledge. Through 

education data mining, learning analytics and the likes, educational institutions were able to 

determine the significant attributes of students that can greatly affect their performance in the 

pursuit of their undergraduate studies.  

Based on the review of the different papers above, most common attributes used in 

studies is the college information and performance. For the data mining techniques, Decision 

Tree is the most commonly used data mining technique followed by Naïve Bayes. However, 

when it comes to being ranked as best-performing technique, Logistic Regression is ranked as 

number 1. These information can be used by future studies in determining the attributes and 

data mining techniques to focus on when predicting student performances. 

 

Future Research Perspectives  

Future studies may consider to look into more diverse attributes. To consider only 1 

type of data is interesting as this will significantly give simplified understanding of the 

underlying factors affecting the performance of the students. However, including other types 

of factors in the study will also be encompassing and may provide decision-makers a wider 

range in planning interventions to help students having difficulties, or programs to enhance 

the knowledge and skills of those well-performing students. 

Another focus of future research may study those data mining techniques that 

were less used in different studies but were able to outperform commonly used data 

mining techniques such as Logistic Regression (LR) wherein, 30% of the papers used 

it but has the highest percentage as best-performing data mining technique. 
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Abstract  

Graduate success of a student can be determined by their completion in any 

educational institution. Academic performance which is measured by the achievement of 

students in any higher institution are constantly being studied by schools, colleges and 

universities. With the technological advances that today offers, data can easily be monitored 

and studied for decision making purposes. Data mining is one field of computing that 

emerged to handle large data easily. Educational institutions are growing fast in rate and the 

database of students also needs to be handled well. This paper will compare various data 

mining techniques that will be useful in an education setting. Various techniques were studied 

by different researchers thus having different output depending on the data handled. 

Comparison on the various data mining techniques will help the researcher determine which 

among them will pe possible to be used in obtaining graduate success factors in any 

educational setting. Among the data mining tools which includes logistic regression, decision 

trees, and artificial neural networks among others, the researcher noted that the logistic 

regression technique was seen to be the most effective model that other researchers used in 

the different studies on academic performance.  

Keywords : academic performance, data mining, graduate success, completion, retention 

1.  Introduction 

Graduate success and academic performance are continuous processes in any school, 

college or university. These factors are used by top level decision makers in different schools 

to have more in depth study of their curriculum and courses being offered as well as evaluate 

students, teachers and professors. The ability to predict the performance of students is one of 

the vital roles to effectively and efficiently monitor the education that they receive. Prediction 

of graduate success and analysis of academic performances of students help improve quality 

education that schools, colleges and universities offer. With the age of technology, there are 

different ways that can predict the academic performance and graduate success of students in 

any educational institutions.  

Tekin (2014) used a data mining approach in prediction of students’ GPA, Cetinkaya 

and Baykan (2019), and Pal and Bhatt (2019) used artificial neural networks in their 

prediction models. Magbag and Raga (2020), on the other hand, used classification 

techniques. Estrera, et. al. (2017) used decision tree approach for analyzing student 

performance. Since academic performance and graduate success are important in top level 

management decisions, the researcher is looking into the use of data mining and neural 

networks into determining these. The use of data mining in decision making processes plays 

an important role especially in handling large data like what organizations and institutions are 

employing nowadays. Use of data mining techniques to forecast and examine academic 

performances of students is widely studied as it gains a big significance in educational 

sectors. (Hernandez, 2019; Burgos, et. al., 2017; Aldowa, et. al., 2019). Support for goals in 

any educational institutions is now backed up with technology to aid, gather and analyze data 

that they have, may it be previous data or the most recent ones. The researcher chose this 

topic as it will help in determining the best data mining technique that will be effective and 

accurate in determining success factors of student.  
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2. Academic Performance and Data Mining  

Academic performance of students is an important component of higher educational 

institutions as it assesses the quality of education in the different courses and programs that 

these institutions offer. Academic performance is defined as the measurement of any 

achievement that students attains in their study. A multi-dimensional definition by York, 

Gibson, & Rankin (2015) says that academic performance is an “academic achievement, 

satisfaction, acquisition of skills and competencies, persistence, attainment of learning 

objectives, and career success” (p. 9) Schools, colleges and universities have different ways 

in measuring academic performances such as their Grade Point Averages (GPA).  Prediction 

of academic performance of students can be affected by different factors prior to entrance in 

schools, colleges and universities. Standards in entering schools, colleges, and universities 

also vary especially in the Philippines. Some may require an entrance examination prior to 

entering and some do not require it. Among the factors that can affect students’ academic 

performance include gender, entrance exam result (Magbag & Raga, 2020), prior academic 

achievement, psychological profile, students’ environment, students’ demographics 

(Alyahyan, 2020). According to Contreras, et. al (2015), the socioeconomic status and 

cultural features of the family which is seen in their demographics affect students’ 

performance as it appears to be a determinant in the development of any student. Early 

identification of the factors that affect students’ success in higher education improve the 

quality and competitiveness of institutions and universities (Pal & Bhatt, 2019). With this, as 

students are in their early stages of learning, improvement may be done as they move on with 

their academic programs or degree.  Academic performance of students is useful in helping 

educators and students improve the learning and teaching process (Estrera, et.al, 2017).  

Continuous evaluation of the teaching and learning process is one of the critical steps that 

top-level management educators conduct.  

 

Data mining is defined as the process of discovering knowledge or patterns from 

massive amounts of data (Han, 2009). Data mining is one of the fields explored not only by 

organizations but by educational institutions. With this, Education Data Mining (EDM) 

emerged as one data tool used to study data from academic institutions. The use of EDM 

techniques is effective for identifying early students’ academic failure and is useful for 

providing educators with relevant information in decision making (Costa, et. al, 2017). 

Students’ performance can be gathered as early as they step into the next level of education, 

which is the college or undergraduate level in this study. The data that they have from their 

previous school, whether from their senior high school, or undergraduate level, can be 

collected immediately which can be used in predictive analysis with the use of EDM. Data 

mining are used by various educational institutions such as those done by Burgos, et. al. 

(2017) in which the results and proposal of their application were able to reduce student 

dropout. In the study, it was noted that e-learning systems have huge amount of data and 

these data must be processed. It is in this scenario that EDM is of importance. 

The use of different data mining techniques is seen in different studies. Results of the 

use of data mining techniques also vary depending on the data to be mined. Table 1 shows 

studies that used data mining tools in determining academic performance. 
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Table 1. Data Mining in Academic Performance 
Author Objective Data mining technique Most effective 

or accurate 

Marbouti, et. 

Al 

(2015) 

To determine the 

best method for 

identifying at-risk 

students 

Logistic Regression 

Support Vector Machine 

Decision or classification 

tree 

Multi layer perception 

Naïve Bayes Classifier 

K-Nearest Neighbor 

Logistic 

Regression 

Costa, et. al. 

(2017) 

To predict students’ 

academic failure in 

introductory 

programming courses 

Support Vector Machine 

Decision Tree 

Neural Networks 

Naïve Bayes Classifier 

Support Vector 

Machine 

Alyahyan and 

Dustegor 

(2020) 

To predict academic 

success in higher 

education 

Decision Tree  

Naïve Bayes 

Artificial Neural Networks 

Rule learner’s algorithm 

Ensemble learning 

K-Nearest Neighbor 

Regression 

X-Means 

Decision tree 

algorithm 

Burgos, et. Al 

(2018) 

To create a tutoring 

action plan to prevent 

college academic 

dropout 

Logistic regression 

Feed forward neural network 

Support vector machine 

Probabilistic ensemble 

simplified fuzzy ARTMAP 

System for educational data 

mining 

Logistic 

regression 

Tekin, Ahmet 

(2018) 

To predict students’ 

Grade Point Averages at 

graduation 

Neural Networks 

Support Vector Machines 

Extreme Learning Machines 

Support Vector 

Machines 

Chanlekha and 

Niramatranon 

(2018) 

 

To identify at risk 

students in a traditional 

classroom setting 

Decision tree 

Naïve Bayes Classifier 

Random Tree 

Support Vector Machines 

Artificial Neural Networks 

Artificial Neural 

Networks 

Hoffait and 

Schyns 

(2017) 

To identify 

university students with 

potential difficulties 

Logical regression 

Artificial Neural Networks 

Random Forest 

Similar result 

for the mentioned 

algorithms 

Amazona & 

Hernandez  

(2019) 

To forecast and 

examine students’ 

academic performance 

Naïve Bayes 

Decision Tree 

Deep Learning 

Deep Learning 

Estrera, et. al. 

(2017) 

To analyze student 

performance for 

Academic Ranking 

Decision Tree 

Naïve Bayes 

K-nearest Neighbor 

Decision Tree 

Piad, K. 

(2018) 

To determine the IT 

graduates employability 

Naïve Bayes 

J48 

SimpleCart 

Logistic Regression 

Chaid 

Logistic 

Regression 

Magbag & 

Raga (2020) 

To predict the 

academic performance 

of freshmen students in 

college 

Logistic Regression 

Neural Networks 

Logistic 

Regression 

 

 As seen in the table above, most of the researchers tried to use the logistic regression 

model, Naïve Bayes, and Decision Trees in answering problems with regards to academic 
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performance. Marbouti et al. (2015) noted that the logistic regression model is the most 

popular in educational setting. They used logistic regression in dealing with academic 

performances of students. It was noted that this algorithm had the highest and most efficient 

output as compared to the other algorithms presented. Decision tree, on the other hand, was 

used by Alhayhan and Estrera (2020 and 2017) to analyze student performance and yielded 

higher efficiency than others. Most of the researches also used Naïve Bayes and Neural 

networks as the algorithms in their studies. It may not have been the most efficient for some, 

but exploring more of it may seem to be of advantage. The researcher deemed logistic 

regression model as the most accurate model to be used as compared with the different 

studies above. The use of logistic regression model is popular in the field of education 

especially in noting academic performance of students as it will yield the highest accuracy 

and effectivity. 

 

3. Conclusion  
Data mining as a tool in prediction of graduate success in any university is deemed 

important. The researcher looked into different data mining techniques that were applied in 

determining academic performance and graduate success. It had been observed that logistic 

regression and decision trees tend to have a higher percentage of accuracy and efficiency in 

prediction of academic performances. The use of neural networks was also seen to be 

effective by the researcher as it is one of the algorithms that most researchers try to use that 

may produce a better outcome. With this, using logistic regression model in mining data on 

academic performance and graduate success of students would yield a higher accuracy thus 

giving data that essential to higher education institution for prediction of graduate success 

factors.  

 

3. Future Research Perspectives 

 

With the significant conclusions on the studies done to predict academic performance 

and graduate success of students with the use of data mining techniques, the researcher would 

like to test other data mining techniques and their accuracy with a given data set in the 

Philippine Military Academy. The researcher would also like to determine other algorithms 

not specified in the researches above such as SenseClusters and ID3 Algorithm among others. 

In addition, comparison of data mining tools to be used such as RapidMiner as used by Piad 

(2018) and Magbag  & Raga (2020), as well as WEKA used by Alyahyan & Düştegör (2020) 

may be done to determine which among those tools can give a better preprocessing output for 

the data that will be mined. 
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Abstract 

This study aimed to produce ink from Mahogany sawdust tannin. Specifically, it 

sought to determine the physical properties of ink using different amounts of glycerol as 

mordant; the physical properties of ink using different amounts of glycerol in terms of color, 

odor, and pH; the acceptability of the ink in terms of color, odor, and absorptivity; the best 

proportion of raw materials in the production of ink; and whether a significant difference 

exists in the physical properties of the inks in terms of pH. The study used the developmental 

and descriptive method that involved the production of ink, observation, and testing of the 

aforementioned properties, as well as a survey of the acceptability of the ink.  One-way 

Analysis of Variance was used to determine whether significant difference exists in the pH of 

the inks produced using different amounts of glycerol. Findings of the study show that all 

three sample proportions were black, had a faint pleasant odor, and the pH values were 

consistent.  The ink from Mahogany sawdust tannin was acceptable in terms of color, odor, 

and absorptivity.  The best proportion of the raw materials in the production of ink is 10 

milliliters tannin extract, 1 gram ferrous sulfate, 1 gram sodium chloride, 1 milliliter ethyl 

alcohol, and 3 milliliters glycerol.  It has a darker color compared to the other two 

proportions containing 1 mL and 2 mL of glycerol, respectively.  There is no significant 

difference in pH among the three ink samples containing different amounts of glycerol.  The 

ink produced from Mahogany sawdust has been found very highly acceptable. 

Keywords : Mahogany, sawdust, tannin, mordant, glycerol, absorptivity 

Introduction 

Stakeholders in the academe do engage in activities that use ink in almost every 

situation. These activities range from sending out instructions to receiving communications, 

writing assignments to reproducing test materials, and much more related activities. 

Technology has evolved, and this valuable classroom commodity can be found practically in 

felt-tip flair pens, TUL retractable gel pens, uniball signo gel pens, pilot G2 retractable gel 

pens, amazon basics felt-tip marker pens, metallic marker pens, maped visio left-handed 

pens, and BIC gel-ocity quick drying pens, among others. In any school-related activity, the 

use of ink found on pens now being sold in the market seems so indispensable especially for 

teachers and students alike. 

Tannins, which are used in this study, serve as colorants in the production of ink. 

They are pale yellow to light brown and produce a dark color when mixed with iron salts. 

Correspondingly, this study has two goals: to produce writing ink; and to manage solid waste 

produced by mahogany sawdust. Specifically, this study aimed to produce ink from 

Mahogany sawdust tannin. The study further explored its acceptability among users in terms 

of color, odor, and absorptivity. The best proportion of raw materials to produce an 

acceptable ink was likewise explored. 

 

The Tannin Content of Mahogany Sawdust   

 From Wiley’s online library (1994), tannin was found to be present in wood dust 

(sawdust). The tannin concentration of hard- and soft-wood dust was determined in dust 

powder and in samples on filters. It varied from 1.6 ± 0.3 mg/g (± SD) for fir, which is a soft 

wood, to 80 ± 30 mg/g (± SD) for oak, which is a hard wood. In five woodworking shops 

mailto:maryjoniev@gmail.com
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where samples were taken, the concentrations of the total dust varied from 0.2 to 20 mg/m
3
, 

while those of tannins varied from 2 to 341 μg/m
3
. Hard woods like oak or mahogany have a 

higher tannin concentration than soft woods. 

 

Shorea negrosensis Locally as Lumber and Source of Tannin 

 To indicate that we have sufficient source of sawdust, and hence tannin, from the 

local lumber mills and woodworking industries as the target of this study, Region 6 is ranked 

the third log-producing region and Negros Occidental is ranked number 6 among the top 10 

log-producing provinces in the Philippines with a production of 18,976 cubic meters per year. 

Of this volume, 1,435 cubic meters is Shorea negrosensis (www.wood-databasecom). 

 

Background on Tannin 
Tannins are also called tannic acid. They are a group of pale yellow or light brown 

amorphous substance in the form of powder, flakes, or a spongy mass and they are widely 

distributed in plants. The chief uses of tannin are tanning leather, dyeing fabric, making ink, 

and in various medical applications. Tannins occur in the roots, wood, bark, leaves, and fruit 

of many plants, particularly in the bark of oak species and in sumac and myrobalan, and also 

in good quantity among the group of trees that we know as mahogany. 

 

Materials and Methods 

This paper used the developmental and descriptive method of research. It involved the 

production, observation and testing of the properties of ink from tannin obtained from 

Mahogany sawdust. It also included a survey of the acceptability of the ink. The acceptability 

of the product was determined through a valid and reliable survey instrument. The product 

was tested for acceptability through evaluation of ink samples in the three different 

proportions of glycerol for faculty members, students, and artists to test by writing, drawing, 

or doodling on paper. Their observations were taken on the acceptability of the ink. 

The following score cards were used to determine the acceptability of the ink in terms of 

color, odor, and absorpitivity. (Color: 5= Excellent; 4=Very satisfactory; 3=Satisfactory; 

2=Unsatisfactory; and 1= Poor; Odor: 5=Very good odor; 4=Good odor; 3=Acceptable odor; 

2=Slightly malodorous; and 1=Repulsive; Absorptivity on each of the three criteria: 5= 

Excellent; 4=Very satisfactory; 3=Satisfactory; 2=Unsatisfactory; and 1= Poor). 

 

Materials and Tools 

The different raw materials, tools, and equipment used are listed hereunder.  The materials 

were the consumables and the tools which consist of the glassware and metallic wares 

commonly found in the laboratory. 

 

Table 1. List of Materials Used 

 

Materials Use/Purpose Quantity Unit 

Distilled water Solvent in the 6 L 

 extraction of 

 tannin from sawdust 

FeSO4 Reacts with tannin 30 g 

 to give it black 

 color 

Glycerol Mordant--gives the60 mL 

 ink more viscosity 

Ethyl alcohol Preservative and 60 mL 

http://www.wood-databasecom/
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 improves the odor 

NaCl Preservative, anti- 60 g 

 Bacteria 

Bond paper to write samples of100 pcs 

 ink on                                                                     

 

Distilled water was used to extract tannin from the sawdust. In order to have 

sufficient allowance for evaporation of water heated during the extraction process and to 

provide sufficient quantity of the three samples offered to the respondents for testing, 6 liters 

was more than enough. Likewise, the quantities of the other materials used, as shown above, 

provided enough allowance. 

 

The different tools and equipment in the chemistry laboratory and their 

corresponding uses or purposes for this experiment is listed hereunder. 

 

Table 2. List of Tools and Equipment Used 

 

Tools and Equipment Use/Purpose 

Beakers, 100 mL Vessel for mixing ink Ingredients 

Beaker, 1000 mL Vessel for boiling sawdust in extraction of 

tannin 

Bunsen burner For heating 

Graduated cylinder, 50 mL For measuring volume of tannin extract 

Graduated cylinder, 10 mL For measuring volume of ethyl alcohol and 

glycerol 

Cheese cloth Filter to separate boiled sawdust from (liquid) 

tannin solution 

Stirring rod For stirring solutions 

Tripod Holds 1000-mL beaker and wire gauze over 

Bunsen burner flame 

Water bath Provides steam for controlled heating 

(maintained at or below 65°C) 

Wire gauze Supports 1000-mL beaker on the tripod over the 

flame 

Laboratory thermometer For monitoring the temperature 

Mortar and pestle Grinding Mahogany charcoal into powder 

Spatula Scraping and spooning solid matter 

Disposable plastic gloves Protection of hands from harmful substances and 

stains 

 

Digital balance Precision weighing 

Digital pH meter For determination of acidity of the ink 

Lightweight box Keeping the sample bottles 

Small glass bottles Storing the sample products 
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Table 3. Bill of Materials 

 

Cost of Materials 

Quantity Unit Material and Description Unit Cost  Total Cost 

1 bottle Distilled water, 6-L bottle 72.50/bottle 72.50 

1 m Cheesecloth, 1 meter length 50.00/m length 50.00 

60 mL Ethyl alcohol,  

99% concentration100.00/L 6.00 

60 mL Glycerol, pure 12.50/30mL 25.00 

10 g FeSO4, pure 600.00/500 g  12.00 

60 g NaCl, ordinary grade table salt  15.00/kg   0.90 

100 pcs Bond paper, substance 20 1.00/pc   100.00 

1000 g Mahogany sawdustFREE    FREE 

Total   366.40 

 

Distilled water was obtained from supermarkets. Cheesecloth was obtained from a 

good textile store downtown. Ethyl alcohol of 99% concentration was obtained from certain 

chemical supply companies, as the local drugstores have such substance in only 70% 

concentration. Glycerol was obtained from chemical supply companies and large drug stores. 

Table salt was obtained at a public market. Substance 20 bond paper, of which the quantity 

prepared for this study was more than sufficient to allow for wastage, was obtained from 

school and office supply stores. Mahogany sawdust was obtained from small-scale sawmills 

and furniture shops near STI WNU. 

 

Process Flow in Making the Ink 

 

Mahogany sawdust (100 g) was placed into a 1000-mL beaker. Distilled water (500 

mL) was added. Before heating the mixture of distilled water and Shorea negrosensis 

sawdust, it was allowed to stand overnight. The following day, the mixture was heated on a 

water bath for 3 hours. The mixture was stirred every 15 minutes while maintaining the 

temperature between 60°C to 65°C. The Bunsen burner was removed from the set-up (or 

turned off) every time the temperature reached 60°C. The heat of the water vapor from the 

water bath increased the temperature of the mixture even after the burner had been removed. 

Hence, the necessity of removing (or turning off) the burner from the set-up before the 

maximum allowable temperature was reached. 

 

During the extraction process, the color of the liquid phase slowly darkened. The 

change in color ranged from light yellow to reddish-brown. After heating for the required 

time, the mixture was filtered using cheesecloth. The filtrate, which is the tannin extract, was 

collected in another beaker. The presence of tannin in the extract was confirmed by 

performing qualitative tests. The beaker containing the tannin extract was placed on a water 

bath. Heat was applied to a maximum temperature of 65°C. Most of the water content of the 

tannin extract was evaporated until a solution more viscous than the first was obtained. 

 

Meanwhile, the following procedures outline the qualitative tests conducted to 

ascertain that what was extracted was really tannin. Five trials (replicates) were made in each 

test. 

 

Physical Examination.  The extracted liquid was subjected to physical examination, 

namely for color, odor, and taste. The results of these tests are shown in Table 5. 



473 

 

 

Reaction with Litmus Paper.  Litmus is used for testing whether a substance is acid or 

base. Acid, or an acidic substance, turns blue litmus to red and causes red litmus to remain 

red.  Base, or a basic substance, turns red litmus to blue and causes blue litmus to remain 

blue. The results of this test are shown in Table 6 below. 

 

Precipitation of Gelatin, Starch, and Albumin.  Tannin causes precipitates to form in 

gelatin, in starch, and in albumin. The results of this test are shown in Table 7 below. 

 

Reaction with Ferric Chloride and Ferrous Sulfate. The color of tannin changes when 

certain iron compounds are added to it.  This phenomenon is the basis upon which this paper, 

to produce ink from tannin, is founded.  The results of this test are shown in Table 8 below. 

  

Reduction of Fehling’s Solution and Benedict’s Reagent. Both Fehling’s solution and 

Benedict’s reagent cause a reduction reaction that gives precipitates `a characteristic red color 

on tannin.  The results of these tests are shown in Table 9 below. 

 

Preparation of the Ink from the Tannin Extract 
  

  After the extracted solution had been verified to be tannin extract, the main 

procedure for producing ink from the tannin extract began. 

 

  In a 100-mL beaker, 10 mL of the concentrated tannin extract was placed.  1 

mL glycerol, 1 g NaCl, 1 g FeSO4, and 1 mL ethyl alcohol, were added to 10 mL tannin 

extract.  The mixture was stirred until it was completely combined and dissolved.  This 

constituted Sample 1. Although the color of ink produced was black, the color changed to 

brown (sepia) once it dried on paper.  This is because the natural color of Mahogany is 

reddish brown. 99% ethyl alcohol was used to improve the odor of the ink and at the same 

time served as an additional preservative. 

 

  Two more mixtures were made using the same procedure, using 10 mL tannin 

extract, 1 g FeSO4, 1 g NaCl, 1 mL ethyl alcohol, and 2 mL glycerol for Sample 2; and using 

10 mL tannin extract, 1 g FeSO4, 1 g NaCl, 1 mL ethyl alcohol, and 3 mL glycerol for 

Sample 3.  These three samples were kept in separate glass bottles to be offered to the 

respondents for evaluation. Table 4 summarizes the constitution of the three different samples 

of ink. 

 

Table 4. Preparation of Ink 

 

Sample    Tannin extract     Glycerol    NaCl   FeSO4   Ethyl alcohol 

1  10 mL         1 mL     1 g       1 g      1 mL 

2  10 mL         2 mL     1 g       1 g        1 mL 

3  10 mL         3 mL     1 g       1 g       1 mL 

 

Qualitative Tests for the Ink 

 

After the ink was produced, the 3 different samples qualitative tests, namely test for 

color and test for odor. For each sample, the color of the ink was observed to be black and the 

odor was pleasant. The results of these observations are shown in Table 5. 
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Determination of pH 

 

 To measure the acidity (pH) of the ink, a digital pH meter was used. A pH number 

less than 7 indicates an acidic substance, a pH of 7 indicates neutral (7 is the pH of pure 

water), and a pH number more than 7 indicates a basic (alkaline) substance.  The results of 

testing the three ink samples for pH are shown in Table 10. 

 

 The ink was stored in glass jars with a lid and kept in separate boxes in a cool dark 

location. Many natural inks are not lightfast and will lose color and brilliance if stored in a 

sunny location. Also, it was necessary to use glass bottles as there might be contamination 

reactions if the ink were stored in containers of other materials, as glass does not react with 

almost any kind of substance. 

 

Data Gathering Procedure 

 

 Property Testing.  The three different inks produced using different amounts of 

glycerol were compared as to color, odor, and absorptivity. The color, odor, and absorptivity 

had been evaluated by the respondents using the Likert’s scale of 1 to 5. 

 

 Color. This was evaluated by the respondents in the acceptability test using the 

Likert’s scale of 1 to 5, with 1 being of poor color and 5 being of excellent color. 

 

Odor. This was evaluated by the respondents in the study, whether the odor was 

offensive or not, before and after the ink was applied to paper, using the Likert’s scale of 

1 to 5, with 1 being of offensive odor and 5 being of a pleasing odor. 

 

 Absorptivity Test. The three different ink samples offered were used to write on one 

side only of separate clean sheets of bond paper. Then three different tests were asked of the 

respondents: (a) the time it took for each ink sample to dry; (b) whether the ink marks on the 

obverse side of the page smudged when the paper was handled; and (c) whether the ink bled 

through the page to be visible on the reverse side. For the evaluation factors to be used by the 

respondents, the results were observed carefully for clarity of stroke, retention of original 

color, and leftover “halos” or ink bleeding around the markings on the obverse. The judging 

factors determined the score or rating for each kind of ink with 5 as the highest, indicating the 

ink’s retention on the paper, and 1 as the lowest. 

 

Statistical Analysis 

 

 To facilitate the analysis and interpretation of the results associated with the different 

properties tested in the production of ink from tannin, a one-way Analysis of Variance 

(ANOVA) was used as the statistical tool. One-way ANOVA at 5% level of significance was 

used to determine if there was any significant difference in the pH of the three ink samples. 

This tool is appropriate because the researcher compared ink in three proportions: that which 

had 1 mL, 2 mL, and 3 mL of glycerol, respectively.  This type of research involved single 

group design, a univariate analysis because only one variable was used in each of the three 

different proportions. Correspondingly, the mean was used to determine the validity of the 

Ink Quality Evaluation instrument as well as its acceptability. 
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Results and Discussion 

 

Qualitative Tests for the Tannin Extract 

The tables that following show the results of the qualitative tests to verify whether the 

extracted liquid was really tannin. Table 5 presents the results of the physical examination of 

the liquid extracted from heating Mahogany sawdust in distilled water. 

 

Table 5. Results of the Physical Examination of the Extracted Liquid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The reddish brown color of the extract is one of the characteristics of tannin, which 

has a slight woody odor and an astringent taste. These physical characteristics were 

demonstrated by the tannin extract. Table 6 shows the reaction of litmus paper to the liquid 

that was extracted. An acidic solution turns litmus to red; an alkali (or basic) solution turns 

litmus to blue. 

 

Table 6. Reaction with Litmus Paper 

 

REPLICATE BLUE LITMUS RED LITMUS 

1 Turned bluish-red Remained red 

2 Turned bluish-red Remained red 

3 Turned bluish-red Remained red 

4 Turned bluish-red Remained red 

5 Turned bluish-red Remained red 

 

The blue litmus paper did not completely turn red when a drop of the tannin extract 

was added to it. It simply turned bluish-red, indicating only slight acidity. This reaction 

demonstrates one of the properties of tannins. When the process was repeated using a red 

litmus paper instead of blue, no change in color was observed. The red litmus paper remained 

red. This shows that the tannic extract is acidic. Table 7 shows the color of the precipitates 

when gelatin, starch, and albumin were added to, respectively, three separate test tubes of the 

extracted liquid. 

 

REPLICATE COLOR 

1 Reddish-brown 

2 Reddish-brown 

3 Reddish-brown 

4 Reddish-brown 

5 Reddish-brown 
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Table 7. Precipitation of Gelatin, Starch, and Albumin 
 

REPLICA

TE 

1% GELATIN 

SOLUTION 

1% STARCH 

SOLUTION 

1% ALBUMIN 

SOLUTION 

1 White precipitate White precipitate 
Brown 

precipitate 

2 White precipitate White precipitate 
Brown 

precipitate 

3 White precipitate White precipitate 
Brown 

precipitate 

4 White precipitate White precipitate 
Brown 

precipitate 

5 White precipitate White precipitate 
Brown 

precipitate 

 

Gelatin, starch, and albumin solutions formed precipitates with the tannin extract with 

the colors enumerated in the table. This positive result confirms the presence of tannin in the 

extract. Table 8 shows how the extracted solution reacts with two iron reagents. In fact, 

mixing tannin with either of these iron compounds is historically how black ink was made. 

 

Table 8. Reaction with FeCl3 and FeSO4 

 

The green-black precipitate formed with FeCl3 and FeSO4 is another proof that tannin is 

present in the extract. Another thing indicated by the color of the precipitate is the group with 

which the tannin in the extract belongs. A blue-black color is a positive test for pyrogallol 

tannins while a green-black color is for the catechol groups. Since the color of the precipitate 

is green-black, the tannin that has been extracted from Mahogany belongs to the catechol 

group. The final tests conducted on the extract were the reduction of Fehling’s Solution and 

Benedict’s Reagent, the results of which are shown in Table 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPLICATE 
FERRIC CHLORIDE 

(FeCl3) 

FERROUS SULFATE 

(FeSO4) 

1 Green-black precipitate Green-black precipitate 

2 Green-black precipitate Green-black precipitate 

3 Green-black precipitate Green-black precipitate 

4 Green-black precipitate Green-black precipitate 

5 Green-black precipitate Green-black precipitate 
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Table 9. Reduction of Fehling’s Solution and Benedict’s Reagent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reduction of Fehling’s solution, as indicated by the brick red precipitate formed, 

confirms the presence of the reducing property in the extract. Benedict’s reagent was also 

reduced by the tannin extract. This reaction was indicated by the formation of a brick red 

precipitate. This is another confirmation of the presence of the reducing property in the 

extract. 

 

Physical Properties of Ink Using Different Amounts of Glycerol 

The first objective of the study was to determine the physical properties of ink using 

different amounts of glycerol in terms of color and pH. Table 10 shows the results of the 

qualitative tests conducted to determine the color, odor, and pH of the ink produced. 

 

Table 10. Qualitative Tests for Ink 

 

 Color pH 

 Sample Sample 

Replicate 1 2 3 1 2 3 

1 Black Black Black 1.08 1.10 1.08 

2 Black Black Black 1.08 1.08 1.08 

3 Black Black Black 1.09 1.07 1.09 

4 Black Black Black 1.08 1.09 1.08 

5 Black Black Black 1.07 1.08 1.08 

 

In these qualitative tests, the color was visually noted to be black with just the slightest 

tinge of brown. With regards to odor, it was faint and just barely perceptible. The slight odor 

that can be sensed was pleasant, not offensive. In the test for acidity on the three ink samples, 

the pH was consistent. The ink samples were acidic. It was desirable that the ink must be 

acidic for optimum absorption on paper. 

 

Acceptability of the Ink 

The second objective of the study was to determine the acceptability of the ink among the 

respondents surveyed. Table 11 presents the tabulation of the means computed from the 

Acceptability Survey. 

 

 

 

REPLICA

TE 
FEHLING’S SOLUTION BENEDICT’S REAGENT 

1 Brick red precipitate Brick red precipitate 

2 Brick red precipitate Brick red precipitate 

3 Brick red precipitate Brick red precipitate 

4 Brick red precipitate Brick red precipitate 

5 Brick red precipitate Brick red precipitate 
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Table 11. Results of the Acceptability Survey 
 

 
Sample 1 

Verbal 

Interpretation 
Sample 2 

Verbal 

Interpretation 
Sample 3 

Verbal 

Interpretation 

Color 4.22 
Very 

Satisfactory 
4.00 

Very 

Satisfactory 
4.35 

Very 

Satisfactory 

Odor 3.925 Satisfactory 4.00 
Very 

Satisfactory 
4.45 

Very 

Satisfactory 

Absoptivity 4.39 
Very 

Satisfactory 
4.31 

Very 

Satisfactory 
4.35 

Very 

Satisfactory 

Average 

Mean 
4.18 

Very 

Satisfactory 
4.10 

Very 

Satisfactory 
4.38 

Very 

Satisfactory 

 

In terms of color and odor, Sample 3 had the highest mean of 4.35 and 4.45, 

respectively, which means that it was very highly acceptable. On the other hand, Sample 1 

had the highest mean of 4.39, interpreted as very highly acceptable, for absorptivity. 

However, as a whole, Sample 3 obtained the highest average mean of 4.38, which makes it 

very highly acceptable among the three samples presented to the respondents. 

 

Best Proportion of Raw Materials 

 The third objective of the study was to determine the best proportion of raw materials 

used in the production of the ink. Based on the result of the Acceptability Survey, the best 

proportion for the ink is 10 mL tannin extract, 1 g FeSO4, 1 g NaCl,  1 mL ethyl alcohol, and 

3 mL glycerol. 

 

Difference in the Physical Properties of Ink in Terms of pH 

  The fourth objective of the study was to determine whether significant difference 

exists in the physical properties in terms of pH. In order to determine the difference in the 

physical properties of the different samples of ink in terms of pH, analysis of variance was 

used as the instrument. The following Tables 12 and 13 show the results of ANOVA. 

 

Table 12. Data on Tests of pH 

 

     95% Confidence 

Interval for Mean 

  

 

N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 
Minimum Maximum 

Sample 1 5 1.0800 0.00707 0.00316 1.0712 1.0888 1.07 1.09 

Sample 2 5 1.0840 0.01140 0.00510 1.0698 1.0982 1.07 1.10 

Sample 3 5 1.0820 0.00447 0.00200 1.0764 1.0876 1.08 1.09 

Total 15 1.0820 0.00775 0.00200 1.0777 1.0863 1.07 1.10 

 

Table 13. ANOVA Table on Difference in pH Level 

 

pH 
Sum of Squares df Mean Square F 

Verbal 

Interpretation 

Between Groups 0.000 2 0.000 0.300 

No 

Significant 

Difference 

Within Groups 0.001 12 0.000   
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Table 13. ANOVA Table on Difference in pH Level 

 

pH 
Sum of Squares df Mean Square F 

Verbal 

Interpretation 

Between Groups 0.000 2 0.000 0.300 

No 

Significant 

Difference 

Within Groups 0.001 12 0.000   

Total 0.001 14    

The results displayed in Tables 12 and 13 showed that the computed F-value of 0.3, 

which is lower than 3.88 at 0.05 level of significance, indicates no significant difference 

among the pH of the different ink samples. Hence, the null hypothesis which states that there 

is no significant difference in the pH among the ink produced using different amounts of 

glycerol is hereby accepted. 

Subsequent analyses of the results obtained through the different procedures of 

property testing that were conducted revealed the following findings: 1) Although the color 

of ink produced was black when seen during the mixing process, the color changed to brown 

once it dried on paper. This is because the natural color of Mahogany is reddish brown. 2) 

When the amount of glycerol in the ink was varied, there was no detectable difference in 

color and odor, nor was there any significant difference in the pH as shown by the readings of 

the digital pH meter. 3) The ink is very highly acceptable in terms of color, odor, and 

absorptivity to users.  

This paper found that the best proportion of the raw materials in the production of 

ink is 10 milliliters tannin extract, 1-gram ferrous sulfate, 1-gram sodium chloride, 1 milliliter 

ethyl alcohol, and 3 milliliters glycerol. As a final point, this paper found no significant 

difference in the pH among the inks produced when different amounts of glycerol were used. 

This further implies that the absorptivity was not affected by the change in the amount of 

glycerol. 

This paper found that the best proportion of the raw materials in the production of 

ink is 10 milliliters tannin extract, 1-gram ferrous sulfate, 1-gram sodium chloride, 1 milliliter 

ethyl alcohol, and 3 milliliters glycerol. As a final point, this paper found no significant 

difference in the pH among the inks produced when different amounts of glycerol were used. 

This further implies that the absorptivity was not affected by the change in the amount of 

glycerol.  

Nonetheless, it was also apparent that the resulting ink had such thin consistency 

that it is not good for use on felt-tip markers. Further research might dwell on the possibility 

of using other binders like gum Arabic, using sawdust obtained from other trees, and 

producing colored ink would all prove beneficial to stakeholders earlier mentioned. 

The origin of tannins, their historical evolution, their different types, and their 

applications are described by Pizzi (2019). Accordingly, old and established applications are 

described, as well as the future applications which are being developed at present and that 

promise to have an industrial impact in the future . The chemistry of some of these 

applications is discussed where it is essential to understand the tannins and their derivatives’ 

role. The essential points of each application, their drawbacks, and their chance of industrial 

application are briefly discussed (Pizzi, 2019). 
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Conclusion 

This paper aimed to explore the viability of producing ink from Mahogany sawdust 

tannin, which was obtained from sawmills and furniture shops in the vicinity of STI West 

Negros University in Bacolod City. Since other sawmills used wood from the same species of 

Mahogany, it was deemed that sawdust obtained from these sources was representative of 

sawdust available from other similar sources. Other raw materials like ferrous sulfate, sodium 

chloride, and ethyl alcohol were kept constant during the formulation of the different samples 

of ink that were later subjected to analyses. Findings reveal that the production of ink from 

the same source is possible and that the product has been found to be user-friendly in terms of 

color, odor, and pH especially if prepared with the best proportion of raw materials. Further 

analysis showed that varying the amount of glycerol found no effect on the color, odor, or pH 

of the inks produced, and that adding 3 mL glycerol while keeping all of the other ingredients 

constant produced the best proportion of ink from Mahogany sawdust. Further research might 

dwell on the possibility of using other binders like gum Arabic, using sawdust obtained from 

other trees, and producing colored ink would all prove beneficial to stakeholders earlier 

mentioned. Finally, it was also apparent that the resulting ink had such thin consistency 

(viscosity) that it is not good for use on felt-tip markers. 
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Abstract 

Invertase (EC 3.2.1.26) or β-D-fructofuranosidase, which catalyzes the hydrolysis of 

O-glycosyl bonds, forming an equimolar mixture of glucose and fructose from sucrose, is one 

of the industrially important enzymes utilized in many applications such as beverages, 

baking, confectionaries, nutraceuticals, and medicinal formulations. Invertase production by 

different varieties of yeasts, molds and fungi has been reported, but studies on invertase from 

bacteria are limited. In this study, Bacillus subtilis strain LY7/16, which can produce 

extracellular invertase with high activity (35.7 U/mg protein), was selected for optimizing 

culture conditions for the production of invertase. The effects of sucrose concentration, 

incubation time, and pH on invertase production were studied under submerged fermentation 

(SmF) culture conditions at 37 °C. The maximum yield of extracellular invertase (403.2 

U/mg protein) was obtained at 20 % (w/v) sucrose concentration, initial pH 8.0, and an 

incubation time of 72 h. The optimum culture conditions showed an 11-fold increase in 

invertase production compared to initial experiments. These results demonstrate the potential 

of B. subtilis LY7/16 to produce high activity extracellular invertase, which is suitable for 

industrial applications. 

Keywords : extracellular invertase, Bacillus subtilis LY7/16, optimization, submerged 

fermentation 

1.  Introduction 

Microbial invertase (EC 3.2.1.26) with transfructosylating activity can catalyze the 

transfructosylation of sucrose and synthesize fructo-oligosaccharides (Benattouche et al., 

2016). Invertase is also referred to as β-D-fructofuranosidases as it catalyzes the hydrolysis of 

the terminal nonreducing residue of β-D-fructofuranoside or invertase activity to metabolize 

the disaccharide sugar, D-sucrose to form D-glucose and D-fructose. The produced 

monosaccharides occur in an equimolar mixture, commonly referred to as invert sugar 

(Gascón et al., 1968; Shah et al., 2013). The most prominent invertase producers are yeasts, 

followed by molds, and some bacteria (Lincoln & More, 2017; Lincoln et al., 2018; Yoon et 

al., 2007). The hydrolytic activity and invertase regulation have been investigated 

systematically, mostly in yeasts (Linde et al., 2009; Oliveira et al., 2005). Many food 

industries extensively utilize the popular yeast Saccharomyces cerevisiae as a potent 

invertase producer because it is regarded to be nontoxicogenic, nonpathogenic, and is 

approved by the Food and Drug Administration (FDA) (Nadeem et al., 2015). However, 

several Bacillus sp. possess great prospects in industries and are generally regarded as safe. 

Other interesting features of bacteria include their ease of cultivation, ability to grow rapidly, 

and dynamic production of extracellular enzymes with potential importance for large-scale 

industrial purposes (Lincoln & More, 2017). 

Interestingly, invertase is one of the industrially important enzymes utilized in many 

applications such as beverages, confectionaries, baking, nutraceuticals, and medicinal 
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formulations. The demand for invertase lies in its use as a biocatalyst for the production of 

invert sugar or glucose-fructose syrup. Inverted sugar syrup possesses low crystallinity, 

ensuring moisture and freshness for longer time spans (Kulshrestha et al., 2013). Invertase is 

also applied for the production of paper, plasticizing agents for cosmetics, ethanol, and 

organic acids such as lactic acid, and electrodes for sucrose detection (Kotwal & Shankar, 

2009; Kulshrestha et al., 2013). 

Optimization of fermentation conditions is very important to achieve a suitable 

equilibrium for optimal microbial growth and high enzyme yield during fermentation. 

Traditional optimization methods involve changing one independent variable while fixing the 

others at predetermined values. One-factor-at-a-time has been used extensively to optimize 

the composition of the medium, the effects of pH and temperature, and fermentation. 

Bacterial invertase production is positively affected by the optimal incubation time, pH, 

temperature, and agitation speed in the range of 12 to 72 h, pH 4.5 to 9.5, 20 to 50 ℃ and 100 

to 250 rpm. In most reports, sucrose was found to be the best carbon source for invertase 

production. Several studies have been reported for optimization of invertase production in 

bacteria, e.g., Bacillus cereus TA-11 (Yoon et al., 2007), Lactobacillus brevis Mm-6 (Awad 

et al., 2013),  Streptococcus sp. (Benattouche et al., 2014), and Bacillus subtilis LYN12 

(Lincoln & More, 2018). 

Most of the literature focuses on invertase from yeasts and molds, with limited 

research on bacterial sources. This study explores different bacterial strains for invertase 

production. Bacillus strains that could produce extracellular invertase with high activity were 

selected from the Bacillus strains collection of Excellent Center of Enzyme Technology and 

Microbial Utilization (ExCETMU), King Mongkut’s University of Technology Thonburi 

(KMUTT). The culture conditions were optimized for the production of extracellular 

invertase from selected strains. 

 

2.  Objectives 

This research aimed to select invertase-producing Bacillus strains with high activity 

and to optimize culture conditions for production of extracellular invertase from a selected 

strain. 

 

3.  Materials and methods  

Microorganisms and culture conditions for selection of invertase producers 

In total, 19 Bacillus strains (LY4/9, LY4/9.1, LY4/15, LY4/15.1, LY4/15.2, LY7/6, 

LY7/16, LY7/16.1, LY7/16.3, LY8/3, LY8/3.1, LY8/3.2, NT3, NT7, V8.1, V8.2, V8.3, V21 

and 1S.20) from the collection of Excellent Center of Enzyme Technology and Microbial 

Utilization (ExCETMU), King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT), 

were used for the selection of invertase producers. 

The Bacillus strains were cultured on a nutrient broth (NB) medium containing 5 % 

(w/v) sucrose as the sole carbon source at pH 7.0. The cultures were incubated at 37 °C, 200 

rpm for 72 h (Benattouche et al., 2016). The cell-free supernatant of each strain was collected 

by centrifugation at 10,000 rpm (KOBUTA CORPORATION M10998-F000 cooling 

centrifuge, Japan) for 20 min at 4 °C, and it served as the crude enzyme. 

 

Invertase assay and protein determination 

The reaction mixture was prepared in a 1.5 mL microcentrifuge tube. The mixture 

contained 200 μL of 2 % (w/v) D-sucrose in 0.1 M phosphate buffer at pH 6.0 and 100 μL of 

diluted enzyme in 0.1 M phosphate buffer at pH 6.0, with a final volume of 300 μL. The 

reaction was incubated at 50 °C for 30 min, in an ice bath, and then was centrifuged at 4 °C, 

8,000 rpm for 5 min. Invertase activity was assayed by measuring the amount of reducing 
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sugars released from sucrose. Reducing sugars were determined by the DNS reagent method 

(Miller, 1959) using glucose as a standard. The absorbance was measured at 500 nm using a 

Thermo ScientificTM MultiskanTM GO microplate spectrophotometer (ThermoFisher 

Scientific, USA). One unit of invertase (IU) is defined as the amount of enzyme that liberates 

1 μmol of glucose/minute/mL under the assay condition. 

The amount of protein was determined by the Lowry method (Lowry et al., 1951) 

using bovine serum albumin (BSA) as the standard protein. The absorbance was measured at 

660 nm using a Thermo ScientificTM MultiskanTM GO microplate spectrophotometer 

(ThermoFisher Scientific, USA). 

 

Sodium dodecyl sulphate polyacrylamide gel electrophoresis 

Precision Plus Protein All Blue Standards (Bio-Rad) were used as molecular mass 

markers at 250, 150, 100, 75, 50, 37, 25, and 20 kDa. The SDS-PAGE was carried out under 

reducing conditions using 10 % gel. The samples were denatured in a boiling water bath 

before loading. The electrophoresis was run under constant conditions (10-15 mA, 200 V) 

until the bromophenol blue tracking dye reached the bottom of the gel. The gel was separated 

for SDS-PAGE and zymography. The SDS gel was stained using Coomassie brilliant blue 

(0.1 %) with acetic acid (100 mL), methanol (500 mL), and distilled water (400 mL) for 2-3 h 

and de-stained with methanol (5 %, w/v) and glacial acetic acid (7.5 %, v/v) for the 

visualization of bands.  

 

Zymogram 

Invertase activity was determined by zymography (Ratanakhanokchai et al., 1999). 

The recovered gel was washed thrice in 0.1 M sodium acetate buffer (pH 5.0) and immersed 

thrice in 2 % (v/v) TritonX-100 at 4 ℃ for 1 h. The gel was washed thrice with 0.1 M sodium 

acetate buffer (pH 5.0) and incubated at 50 ℃ for 1 h in the substrate solution containing 50 

% (w/v) D-sucrose. For the post-incubation, the gel was washed twice with distilled water to 

remove excess sucrose solution and immersed in a mixture of 2,3,5-tryphenyl tetrazolium 

chloride or 0.2 % (w/v) TTC prepared in 0.1 M NaOH. The gel was heated in a water bath till 

the development of red-colored bands. 

 

Optimization of extracellular invertase  

Effect of sucrose concentration and incubation time on invertase production 

The sucrose concentration and incubation time of extracellular invertase production 

were studied. The cultures were supplemented with different concentrations of sucrose (5, 10, 

15 and 20 % (w/v)) and incubated at 37 ℃, pH 7.0 for 24, 48, 72 and 96 h (Awad et al., 2013; 

Benattouche et al., 2016). For each culture, cell-free supernatant was collected and analyzed 

for invertase activity and protein concentration. 

Effect of pH on invertase production 

The effect of pH on the production of extracellular invertase from B. subtilis LY7/16 

was determined using different pH levels (4.0, 6.0, 8.0, and 10.0) at the optimum sucrose 

concentration and incubation time. The cultures were incubated at 37 C, 200 rpm. The cell-

free supernatants were analyzed to determine invertase activity and protein concentration. 

 

4.  Results 

Selection of extracellular invertase-producing Bacillus strains 

Among the 19 Bacillus strains from the ExCETMU collection, only eight strains 

could produce invertase, namely LY4/15.1 (6.1 U/mg protein), LY8/3 (16.0 U/mg protein), 

LY8/3.2 (4.1 U/mg protein), LY7/16 (35.7 U/mg protein), LY4/9 (4.3 U/mg protein), LY4/15 

(4.7 U/mg protein), LY7/16.3 (5.4 U/mg protein), and NT3 (7.9 U/mg protein). Strain 
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LY7/16 showed the highest invertase activity (Figure 1). Previously research, strain LY7/16 

has been identified by 16S rRNA sequencing as Bacillus subtilis (Ngampuak et al., 2018). 

Therefore, B. subtilis LY7/16 was selected for further investigation and optimization of 

invertase production. 

 

 

 

 
Figure 1 Production of invertase from Bacillus strains grown in NB medium at pH 7.0, 37 ℃ 

for 72 h using 5 % (w/v) sucrose as a carbon source 

SDS-PAGE and zymography 

SDS-PAGE analysis of invertase from B. subtilis LY7/16 showed at least four bands 

with molecular weights of approximately 62, 60, 52, and 31 kDa (Figure 2a). However, only 

one band showed invertase activity when analyzed by Zymography with a molecular weight 

corresponding approximately to 52 kDa (Figure 2b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 SDS-PAGE of crude enzymes (a) and Zymogram (b); lane M: protein molecular 

weight marker (All Blue Standards), lane 1: crude enzymes 
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Effect of sucrose concentration and incubation time on invertase production 

The sucrose concentration and incubation time of extracellular invertase production 

were studied. B. subtilis LY7/16 was cultured in NB medium with different concentrations of 

sucrose at 5, 10, 15 and 20 % (w/v) and incubated at 37 C, pH 7.0 for 24, 48, 72 and 96 h. 

The extracellular invertase production increased from 24 h until 72 h when increasing the 

sucrose concentration and incubation time but decreased at 96 h at all sucrose concentrations 

(Figure 3). The optimum sucrose concentration and incubation time for invertase production 

were 20 % (w/v) sucrose and 72 h, respectively, at 37 C and 200 rpm, with a maximum 

invertase yield of 372.9 U/mg protein (Figure 3). Therefore, this condition was selected for 

further pH optimization.  

 

 

 
Figure 3 Effect of sucrose concentration and incubation time on extracellular invertase 

production of B. subtilis LY7/16 

 

Effect of pH on the production of extracellular invertase 

To optimize the culture medium pH for invertase production, B. subtilis LY7/16 was 

cultured in NB medium at different pH (4.0 to 10.0) using 20 % (w/v) sucrose as a carbon 

source at 37 C, 200 rpm for 72 h. Results showed invertase activity rose with the increase in 

pH, reaching maximum specific activity of 403.2 U/mg protein at pH 8.0 from 331.3 U/mg 

protein at pH 4.0 (Figure 4). Beyond this pH 8.0 optimum, extracellular invertase production 

decreased dramatically. Thus, maximum invertase production from B. subtilis LY7/16 was 

achieved at 20 % (w/v) sucrose, pH 8.0, and 72 h of incubation. 
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Figure 4 Effect of pH on the production of extracellular invertase by B. subtilis LY7/16 using 

sucrose 20 % (w/v) as a carbon source at 37 ℃, 200 rpm for 72 h 

 

5.  Discussion 

Bacterial invertase occurs as both intracellular and extracellular enzymes (Lincoln et 

al., 2018). Some of the reported bacterial strains producing extracellular invertases are 

Arthrobacter sp. 10137 (Xu et al., 2009), A. globiformis IFO 3062 (Win et al., 2004), , L. 

brevis Mm‐6 (Ahmed, 2008) and Streptomyces sp. ALKC 8 (Kaur & Sharma, 2005). 

Generally, the Bacillus strains are preferred as hosts for many industrial processes as its 

genome is completely sequenced (Kunst et al., 1997) and the strains can be easily cultured to 

produce enzymes in large‐scale fermenters. 

In this study, Bacillus strain LY7/16 from the ExCETMU collection showed the 

maximum extracellular invertase production. Strain LY7/16 has been recently identified as 

Bacillus subtilis LY7/16 (Ngampuak et al., 2018). Few reports have produced invertase from 

the deposited cultures of Bacillus species (Ahmed, 2008; Awad et al., 2013; De Ginés et al., 

2000; Yoon et al., 2007). The Food and Drug Administration (FDA) has listed Bacillus 

species as generally regarded as safe (GRAS). Bacillus species is preferred for many 

industrial fermentation processes, especially for enzyme production )Schallmey et al., 2004(.  

The molecular weight of B. subtilis LY7/16 was estimated to be about 52 kDa by 

SDS-PAGE and zymogram. This molecular weight was smaller than those of the invertases 

from Bi. adolescentis G1 (74 kDa) (Muramatsu et al., 1993), B. subtilis LYN12 (66 kDa) 

(Lincoln et al., 2018), Z. mobilis (58 kDa) (Yanase et al., 1991), and L. reuteri CRL 1100 (58 

kDa) (De Ginés et al., 2000). While, the molecular weight of B. subtilis LY7/16 invertase was 

found to be higher than B. cereus TA‐11 invertase of molecular weight 23 kDa (Yoon et al., 

2007).  

 B. subtilis LY7/16 secreted extracellular invertase under submerged fermentation 

conditions. The effect of optimization parameters (sucrose concentration, incubation time and 

initial pH of medium) was carried forward to subsequent experiments. The extracellular 

invertase production increased from 24 h until 72 h when increasing the sucrose 

concentration and incubation time but decreased afterward. The optimum sucrose 

concentration and incubation time for invertase production were 20 % (w/v) sucrose and 72 

h, respectively. This decline could be due to exhaustion of medium nutrients or toxic build-up 

(Dunn-Coleman et al., 1992), which may have led to reduction in growth and enzyme release. 

This result is similar to those of Awad et al., (2013) who also reported 72 h as the optimum 



488 

 

incubation period for maximum invertase production by L. brevis Mm-6. The incubation time 

of invertase production from B. subtilis LY7/16 was shorter than those of the invertases 

production from fungi such as Aspergillus sojae UJ12 (120 h) (Lincoln & More, 2017), A. 

niger PSSF21 (168 h) (Reddy et al., 2010), and As. carbonarius PC4 (120 h) (Nascimento et 

al., 2019). Shorter incubation spans are beneficial for the industries.  

The initial pH of the growth medium influences the rate of invertase production. B. 

subtilis LY7/16 could grow in a wide pH range (pH 4.0 to 10.0) but the maximum production 

obtained when the initial pH of the medium was 8.0. It was noted that the invertase 

production was declined with increase in pH from pH 8.0 to pH 10.0. Medium pH is very 

important in nutrients absorption and growth of bacteria, stimulation of enzyme production 

via signaling pathways and release of extracellular enzymes based on proteolytic mechanism 

of signal peptidases (Palekar et al., 2000). Moreover, a change in pH affects the ionization of 

essential active site amino acid residues that are involved in substrate binding and catalysis. 

The ionization of these residues may cause distortion of the active site cleft and hence may 

indirectly affect enzyme activity (Bodade et al., 2010) However, B. subtilis LY7/16 still grew 

and produced extracellular invertase under alkaline condition (pH 10.0). Bacteria can face in 

an alkaline environment due to the ability of cells to maintain internal pH. In order to survive 

in an alkaline environment, bacteria must make their cytoplasm more acidic to buffer the 

alkalinity (Sarethy et al., 2011). Moreover, bacterial growth can induce some components 

that allow survival at more extreme pH values (Bodade et al., 2010). 

Additionally, the specific activity of crude invertase from B. subtilis LY7/16 was 

found to be 403.2 U/mg protein under the optimal condition which is comparatively higher 

than the reported the reported bacterial invertases (Ahmed, 2008; Lincoln et al., 2018; Yoon 

et al., 2007). This feature could be exploited as a competitive invertase desired in many 

biotechnological purposes. However, further studies are needed to characterize properties of 

invertase from B. subtilis LY7/16 for developing and applying in biotechnological process. 

 

6.  Conclusions 

B. subtilis LY7/16 can produce high extracellular invertase. Optimization of 

conditions for invertase production by B. subtilis LY7/16 was carried out under submerged 

fermentation culture at 37 °C and 200 rpm. The maximum extracellular invertase production 

(403.2 U/mg protein) was obtained at 20 % (w/v) sucrose concentration, initial pH 8.0 and 72 

h of incubation. This research highlights the potential of B. subtilis to produce high 

extracellular invertase for application in various industrial processes. 
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Abstract  

This study aimed to isolate Bacillus strains from Thai traditional fermented soybean 

food (Thua nao) with antagonistic activity against pathogens. The isolates were evaluated for 

antagonistic activity against Salmonella enteritidis TISTR1469, Escherichia coli TISTR117, 

Bacillus cereus TISTR747, Staphylococcus aureus TISTR746, and Pseudomonas 

aeruginosa TISTR1287 by the colony streak plate method. Among 223 strains, 11 strains 

showed zones of inhibition against at least one of the pathogens, while only one strain, LK 

1.13, exhibited high inhibition zone against all selected indicator pathogens. Based on 16s 

rRNA gene sequencing, strain LK1.13 was identified as Bacillus pumilus. Interestingly, B. 

pumilus strain LK 1.13 displayed significant antimicrobial activities against all studied 

pathogens, comparable to four different types of antibiotics: chloramphenicol, ampicillin, 

kanamycin, and tetracycline by the agar-well diffusion method. Therefore, this broad-

spectrum antimicrobial activity of B. pumilus strain LK1.13 signals its application prospects 

in the medical and pharmaceutical industries. 

Keywords :  Pathogen, Bacillus sp., Antibiotic, Antimicrobial activity, Thai traditional 

fermented soybean food 

1. Introduction  
Pathogens, or infectious agents, cause diseases to their hosts. Infectious diseases are a 

major health concern, accounting for 41% of the disease burden worldwide based on 

disability-adjusted life years, and the leading cause of death, accounting for one-quarter to a 

third of the globally estimated 54 million deaths in 1998 (Noah & Fidas, 2000). The spread of 

infectious diseases is affected as much by changes in human behavior, including lifestyles 

and land use patterns, increased trade and travel, and improper use of antibiotics (Osman et 

al., 2014). Acquired resistance presents a serious threat to international public health, and 

antibiotic resistance risks becoming a global pandemic (Chanda et al., 2010).  

Recently, much attention has been given to the genus Bacillus (Cutting, 2011). 

Bacillus species are rod-shaped, spore-forming aerobic or facultative anaerobic Gram-

positive bacteria. Generally, species of the Bacillus genus exhibit a wide range of 

physiological abilities, including tolerance to harsh environments, competitiveness due to the 

capability to form extremely resistant spores and produce metabolites with antagonistic 

effects on other microorganisms (Hyronimus et al., 2000). Bacillus species represented by 

Bacillus subtilis, Bacillus pumilus, B. licheniformis, and B. amyloliquefaciens produce 

diverse antimicrobial compounds (Stein, 2005). Different Bacillus species have also been 

used to produce additional nutraceuticals, including vitamins and carotenoids for the 

synthesis of several health supplements for human consumption (McKeen et al., 1986). 

The ability of Bacillus species to produce a wide range of metabolites with 

antimicrobial activity has been demonstrated in the medical and pharmaceutical industries; 

these metabolites have been used to control several diseases in animals, humans, and plants 

mailto:rattiya.wea@kmutt.ac.th
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(Leifert et al., 1995). Among others, their ability to synthesize different compounds, some 

yet to be explored, and the fact of being largely non-pathogenic make Bacillus species 

promising candidates for industrial applications (Priest, 1989). It has been reported that 

B. subtilis strains produce biosurfactants and antifungal compounds (Olteanu et al., 2011). 

Furthermore, Bacillus species are the dominant microflora in Asian fermented foods 

(Jeon et al., 2018). Fermentation enriches the nutrition value and organoleptic property of 

foods. Fermented soybean foods also serve as probiotic carriers for Bacillus. Therefore, in 

this study, we screened Bacillus strains for antagonistic activity against pathogens from Thai 

traditional fermented soybean food (Thua nao).  

 

2. Objective  

This study aimed to screen and isolate Bacillus spp. with antagonistic activity against 

pathogens from Thai traditional fermented soybean food.  

 

3. Materials and methods 

Microorganisms and culture conditions 

The microorganisms used as indicator strains, namely Salmonella enteritidis 

TISTR1469, Escherichia coli TISTR117, Bacillus cereus TISTR747, Staphylococcus aureus 

TISTR746, and Pseudomonas aeruginosa TISTR1287, were obtained from the culture 

collection of Thailand Institute of Scientific and Technological Research (TISTR). S. 

enteritidis, E. coli, B. cereus, and P. aeruginosa were grown in nutrient broth (NB) 

containing 5 g/l NaCl, 5 g/l peptone, 1.5 g/l yeast extract, and 1.5 g/l meat extract and 

incubated for 24 h at 37°C. St. aureus was cultured in tryptic soy broth (TSB) containing 15 

g/l pancreatic digest of casein, 5 g/l NaCl, and 5 g/l peptone at 37°C for 24 h.  

 

Sample collection 
Forty-five Thai traditional fermented soybean food samples were collected from 

different markets in Thailand and stored at 4°C for further studies. 

 

Screening and isolation of Bacillus species   
Screening and isolation were performed according to (Chen et al., 2019) with some 

modifications. Briefly, 0.5 g of each fermented soybean food sample was added into 50 ml of 

nutrient broth (NB) and incubated at 37°C, 200 rpm for 24 h under aerobic conditions. The 

cultures were heated in a water bath at 80°C for 15 min, serially diluted tenfold, streaked 

on nutrient agar plates, and incubated at 37°C for 24 h. Individual colonies with distinct 

morphological features were picked and re-streaked several times to isolate pure colonies 

totaling 223.  

 

Antagonistic activity of isolates against pathogens 

Colony streak method  

All 223 isolated strains were evaluated for antimicrobial activity against the selected 

Gram-positive (B. cereus TISTR747, St. aureus TISTR746) and Gram-negative (S. enteritidis 

TISTR1469, E. coli TISTR117, and P. aeruginosa TISTR1287) pathogens. The antimicrobial 

activity was determined by the colony streak method (Lee et al., 2017). The pathogenic 

strains were grown in nutrient broth except St. aureus TISTR746 was cultured in TSB at 

37°C for 24 h, then each culture was diluted with 0.85% NaCl to 0.1 by OD600 nm 

measurement and swabbed on Mueller-Hinton agar (MHA) plates. The isolated strains were 

streaked on the MHA plates containing the pathogens (S. enteritidis TISTR1469, E. coli 

TISTR117, B. cereus TISTR747, St. aureus TISTR746, and P. aeruginosa TISTR1287) 

followed by incubation at 37°C for 24 h. The inhibition zones were recorded. Only strain LK 
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1.13 showed high antagonistic activity against all the pathogens, so it was selected for further 

identification and characterization.  

 

Bacterial strain identification 
Genomic DNA was extracted from strain LK 1.13 by the phenol-chloroform method 

and used as a DNA template for 16S rRNA application. The 16S rRNA gene was amplified 

using the universal primer 8F (5 -CGGTTGATCCTGCCGGA-3′) for the forward primer and 

1492R (5′-GGCTACCTTGTTACGACTT-3′) for the reverse primer. The PCR amplification 

was carried out using a reaction volume of 50  under the following conditions: initial 

denaturation at 95°C for 30 s, followed by 34 denaturation cycles at 95°C for 30 s, annealing 

at 50°C for 30 s, extension at 68°C for 1and 30 min, and final extension at 68°C for 5 min. 

The PCR product was verified by agarose gel electrophoresis. PCR product was purified by 

QIAquick PCR Purification Kit (QIAGEN, Germany). Following purification, the PCR 

product was sent for sequencing at First Base Laboratories (Malaysia). The sequenced gene 

was compared to available sequence data in the GenBank nucleotide database using the Basic 

Local Alignment Search Tool (BLASTn; https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi). 

 

Agar-well diffusion method  

The antimicrobial activity of strain LK1.13 was further determined by the agar well 

dilution method and compared to various commercial antibiotics (chloramphenicol, 

ampicillin, kanamycin, and tetracycline). Strain LK1.13 was cultured in NB supplemented 

with 1% glucose and incubated at 37°C, 200 rpm for 48 h. After, the cells were removed by 

centrifugation (8,000 rpm for 15 min at 4°C). The supernatant obtained was filtered using a 

0.22 m filter and used for the antimicrobial activity testing. All the pathogens were grown in 

NB, except St. aureus TISTR746 which was cultured in TSB, incubated at 37°C for 24 h, 

adjusted approximately 0.1 under OD600 nm with 0.85% NaCl, and then swabbed on MHA 

plates. 40  of the antibiotics (5mg/ml chloramphenicol, 10mg/ml ampicillin, 3mg/ml 

kanamycin and 2mg/ml tetracycline) and cell-free supernatant of strain LK1.13 were loaded 

into wells of 6 mm diameter in MHA plates containing the pathogens. The diameter of the 

clear zone of inhibition was measured after 24 h of incubation at 37°C. Each experiment was 

performed in triplicate.  

 

4. Results  

Screening of isolated strains for antimicrobial activity  

A total of 223 morphologically distinct strains were isolated from the Thai traditional 

fermented soybean (Thua nao) samples. Among them, only 11 strains (strains LK 3.3, LK 

8.3, LK 1.1, LK 1.2, LK 1.3, LK 1.4, LK 1.5, LK 1.7, LK1.8, LK 1.12, and LK 1.13) showed 

antagonistic activity against at least one of the pathogens tested (Table1). Six strains (LK 1.1, 

1.2, 1.3, 1.4, 1.8, and 1.13) inhibited S. enteritidis TISTR1469, nine (LK 3.3, 8.3, 1.1, 1.3, 

1.5, 1.7, 1.8, 1.12, and 1.13) inhibited E. coli TISTR117, two (LK 1.8 and 1.13) inhibited B. 

cereus TISTR747, one (LK 1.13) inhibited St. aureus TISTR746, and two (LK 1.5, 1.13) 

inhibited P. aeruginosa TISTR1287. Interestingly, the LK 1.13 inhibited all tested pathogens 

with the highest inhibition ability. Strain LK 1.8, like LK 1.13, showed broad-spectrum 

activity. Five strains (LK 1.1, 1.3, 1.5, 1.8, and 1.13) displayed the ability to inhibit more than 

one of the pathogens (Table 1). The antimicrobial activity of strain LK 1.13 is clearly 

presented by the colony streak method (Figure 1). Therefore, strain LK 1.13 was selected for 

identification and characterization and further antimicrobial activity testing by agar-well 

diffusion assay.  

 

 

https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
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Table 1 Antagonistic activity of 11 isolated strains against pathogens  

Symbols: - no inhibition; + inhibition; ++intermediate inhibition; +++ high inhibition. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 Antimicrobial activity of strain LK 1.13 against pathogens by the colony streak 

method. (A) S. enteritidis TISTR1469. (B) E. coli TISTR117. (C) B. cereus TISTR747. (D) 

St. aureus TISTR746. (E) P. aeruginosa TISTR1287. 

 

Bacterial strain identification 
The 16S rRNA gene sequencing demonstrated that strain LK 1.13 belonged to the 

genus Bacillus, with 96.35% sequence similarity to Bacillus pumilus strain CAF4. The 

constructing phylogenetic of B. pumilus strain LK 1.13 and other relative members was done 

by the neighbor-joining method, showing the relationship of strain B. pumilus strain LK 1.13 

with closely related Bacillus type strains species (Figure 2). 
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Sample 

code  

 

Salmonella 

enteritidisTISTR1469 

Escheric

hia coli 

TISTR117 

Bacillus 

cereus 

TISTR747 

Staphylococ

cus aureus 

TISTR746 

Pseudomo

nas 

aeruginosa 

TISTR1287 

1 LK 3.3 - + - - - 

2 LK 8.3 - + - - - 

3 LK 1.1 + + - - - 

4 LK 1.2 + - - - - 

5 LK 1.3 + + - - - 

6 LK 1.4 ++ - - - - 

7 LK 1.5 - + - - + 

8 LK 1.7 - + - - - 

9 LK 1.8 ++ ++ + - - 

10 LK 

1.12 

- + - - - 

11 LK 

1.13 

+++ ++ ++ + + 
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Figure 2 Phylogenetic tree based on 16s rRNA of B. pumilus strain LK1.13.  

The phylogenetic tree was constructed by the neighbor-joining method. 

Antimicrobial activity testing of B. pumilus strain LK1.13 by agar-well diffusion  

 

The cell-free supernatant from B. pumilus strain LK1.13 was prepared and used to 

evaluate the antimicrobial activity in comparison with commercial antibiotics like 

chloramphenicol, ampicillin, kanamycin, and tetracycline (Table 2 and Figure 3). The 

antimicrobial activity was determined from the clear zones of inhibition on agar plates 

containing the pathogens. The antibiotics varied in their ability to inhibit the pathogens. 

Chloramphenicol could only inhibit E. coli, B. cereus, and S. enteritidis, while ampicillin 

inhibited only E. coli and B. cereus. Kanamycin exhibited broad antimicrobial activity 

against E. coli, B. cereus, St. aureus, and S. enteritidis. Tetracycline inhibited only E. coli. By 

comparison, the cell-free supernatant of strain LK 1.13 showed broad antimicrobial activity 

and inhibited all tested pathogens, namely B. cereus, E. coli, S. enteritidis, St. aureus, and P. 

aeruginosa (Table 2). Moreover, the observed clear zone of inhibition suggests strong 

antimicrobial activity (Figure 3).  

 

Table 2 Antimicrobial activity of cell-free supernatant of Bacillus pumilus strain LK 1.13 

against pathogens, by agar-well diffusion, compared with four different antibiotics  
a
Chloramphenicol 5 mg/ml; 

b 
Ampicillin 10 mg/ml; 

c 
Kanamycin 3 mg/ml; 

d 
Tetracycline 

2mg/ml; - no inhibition Experiment was done in triplicate. 

Pathogenic strains  

 

 

Zone of inhibition (mm) 

Chloramp

henicol
a 

 

Ampic

illin
b 

 

Kanam

ycin
c 

 

Tetracy

cline
d 

 

LK 

1.13 cell-

free 

supernata

nt  

Bacillus cereus 

TISTR747 

2.38  2.42 0

.01 

4.56 0.

01 

- 4.72 0

.03 

Escherichia coli 

TISTR117 

7.71 0.01 1.19 0

.01 

2.45 0.

01 

3.35 0.

02 

6.31 0

.02 

Salmonella enteritidis 3.27 0.02 - 2.45 0. - 2.97 0
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Figure 3 Antimicrobial activity of cell-free supernatant of Bacillus pumilus strain LK 1.13 

against pathogens by agar-well diffusion: (A) B. cereus TISTR747, (B) E. coli TISTR117, 

(C) S. enteritidis TISTR1469, (D) St. aureus TISTR746, (E) P.  aeruginosa TISTR1287. 

Numbers represent (1) Chloramphenicol, (2) Ampicillin, (3) Kanamycin, (4) Tetracycline and 

(5) Bacillus pumilus strain LK 1.13 cell-free supernatant. 

 

5. Discussion  

Soybean is an important source of plant protein (Zhao et al., 2019). In addition, it 

contains lipids, vitamins, minerals, free sugars, isoflavones, flavonoids, saponins, and 

peptides, which have therapeutic value. Fermentation enriches food nutrients and helps in 

food preservation (Ross et al., 2002). Fermentation of soybean enhances its bioactive 

peptides and reduces anti-nutritional factors (Sanjukta & Rai, 2016). Fermented soybean is 

recognized as a functional food with a wide range of health benefits. Microorganisms 

involved in the fermentation of Thua nao, mostly  Bacillus species, also synthesize  enzymes 

and antimicrobial compounds (Leejeerajumnean et al., 2001). This study utilized the heat 

inactivation method to selectively screen only endospores of microorganisms present in Thua 

nao, which were expected to be Bacillus strains. Altogether, 223 morphologically distinct 

strains were successfully isolated, of which demonstrated different abilities to inhibit 

pathogens. Antimicrobial activity has been reported for different Bacillus species, including 

the antifungal activity of B. pumilus, B. atrophaeus, and Paenibacillus macerans, isolated 

from salted seafood (traditional jeotgal), against plant fungal pathogens like Sclerotinia 

sclerotiorum, Fusarium oxysporum, Phytophthora capsici, Botrytis cineria, Collectotrichum 

acutatum and Pythium ultimum (Kim et al., 2010). B. velezensis AK-0 isolated from Korean 

ginseng rhizospheric soil inhibits Colletotrichum gloeosporioides causing apple bitter rot 

(Kim et al., 2021).  

There is growing concern over the safety of animal products. The overuse of antibiotics in 

livestock presents the risks of antimicrobial resistance (Lundén et al., 2003; Xiong et al., 

2018), which has troubling implications for human health. In this regard, natural 

antimicrobial substances synthesized by safe microorganisms are promising alternatives 

(Abriouel et al., 2011). In this study, B. pumilus strain LK 1.13 exhibited broad-spectrum 

TISTR1469 01 .02 

Staphylococcus 

aureus 

TISTR746 

- - 1.88 0.

01 

- 4.11 0

.03 

Pseudomonas 

aeruginosa TISTR 1287 

- - - - 1.17 0

.03 
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antimicrobial activity against foodborne pathogens, including the Gram-positive B. cereus 

TISTR747 and St. aureus TISTR746, and Gram-negative E. coli TISTR117, P. aeruginosa 

TISTR1287, and S. enteritidis TISTR1469 (Table 2 and Figure 3). Inhibition of the 

foodborne pathogens Salmonella enteritidis by Bacillus subtilis has been reported 

(Thirabunyanon & Thongwittaya, 2012). Three Bacillus strains from Korean traditional soy 

sauces showed antimicrobial activity against B. cereus, Listeria monocytogenes, St. aureus, 

and  E. coli (Lee et al., 2017). Notably, most Bacillus strains exhibited narrow spectrum 

antimicrobial activity, while B. pumilus strain LK 1.13 exhibited broad antimicrobial activity 

against. 

Antimicrobial activity of Bacillus spp. may be explained by their ability to synthesize 

metabolites such as amicoumacin or bacteriocin which can inhibit the growth of pathogens 

(Teo & Tan, 2005). The production biosurfactants by B. pumilus has been reported (Naruse et 

al., 1990). B. subtilis 87Y isolated from Eisenia Fetida inhibits the Gram-positive St. aureus 

through the production of biosurfactants (Szmigiel et al., 2019). Staphylococcus aureus 

ATCC6538, Micrococcus luteus CMCC28001, Salmonella gallinarum CVCC79207, 

Pasteurella multocida CVCC474, Swine Salmonella, Salmonella enterica ATCC13076, 

Swine Escherichia coli K88, Chicken Escherichia coli O78 (Chu et al., 2019) were inhibited 

by B. pumilus, probably due to its production of antimicrobial compounds like 3,4-

dipentylhexane- 2,5-diol, 1,1′-(4,5-dibutylcyclohexane-1,2-diyl)bis(ethan-1-ol), and 1,1′-(4,5-

dibutyl-3,6 dimethylcyclohexane-1,2- diyl)bis(ethan-1-one). 

It is worth mentioning that the ability of B. pumilus strain LK 1.13 to exhibit broad-

spectrum antimicrobial activity against Gram-positive and Gram-negative pathogenic bacteria 

makes it a promising candidate for the development of powerful antimicrobial compounds. 

The mechanism of inhibition may be linked to the ability of the synthesized compounds to 

disrupt the cell membrane and structure, or interfere with protein synthesis (Kadurugamuwa 

& Beveridge, 1996). However, further studies are required for the identification and 

characterization of microbial compounds produced from B. pumilus strain LK 1.13 for 

application in the medical and pharmaceutical industry as a biological control agent.  

 

6. Conclusions  

B. pumilus strain LK 1.13 was successfully isolated from Thai traditional fermented 

soybean food. It exhibited strong antimicrobial activity against both Gram-positive and 

Gram-negative pathogens. Hence, more research is needed to explore and characterize its 

antimicrobial compounds.  
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Abstract  

This research aimed to analyze the trend of climate variability including, total rainfall 

(mm/month), evaporation (mm), relative humidity (%), mean temperature (°C), maximum 

temperature (°C) minimum temperature (°C) and sugarcane production yield (kg/m
2
), and to 

investigate relationships between the climate variables and sugarcane production yield in 

Upper Northeast of Thailand from 1996 to 2020 using Pearson correlation coefficient (r), 

Kendall rank correlation coefficient (Kendall's Tau: τ), and simple linear regression (r
2
). The 

results of climate variability trend showed that mean temperature (P<0.01,0.44) and 

minimum temperature (P<0.01,0.46) tended to increase statistical significance, but, the 

relative humidity (P<0.05,-0.36) tended to decrease statistical significance. While sugarcane 

production yield trend in the upper Northeast of Thailand found that all provinces tended to 

increase statistical significance. Relationship between the climate variables and sugarcane 

production yield found that mean temperature (P<0.01,0.42), minimum temperature 

(P<0.01,0.41) and relative humidity (P<0.05,-0.30) were significantly related with sugarcane 

production yield. Hence, with an increase in the temperature, the relative humidity will 

decrease that were related to sugarcane production yield in this area. 

Keywords : Climate variable, Sugarcane production yield, Upper Northeast of Thailand 

1. Introduction 

Climate change affects the environment and living organisms (Sinnarong, 2017). This 

may be because the global temperature has changed from the past (Anuluxtipun, 2017). In 

particular, the agricultural sector was affected by climate change, because it correlated with 

the average rainfall and average temperature (Jirapatpongsakorn et al., 2013). Many of the 

global economic crops are affected, for example rice yields in Asia are likely to decline by 30 

percent. (Pakeechay et al., 2020). Sugarcane is also an economic crop that is affected, 

Northeast of Thailand has the largest sugarcane growing area in Thailand (Pannangpetch et 

al., 2009). Especially the upper northeastern region such as Loei, Khon Kaen provinces etc. 

This is one way to help us making the production process more efficient  that is knowing 

the trend of the sugarcane production yield each year, however, the sugarcane production 

yield will be more or less depend on the current climate is changing (IPCC, 2007). According 

to the previously mentioned research and the background of the study area, there is consensus 

that sugarcane production yield, like any other economic crop where the amount of 

production depends on the climate. However, no research has investigated in the upper 

northeastern region of Thailand (the largest sugarcane growing area in Thailand) and the 

relationship between climate variable and sugarcane production yield, which include 

important climate variable as total rainfall (mm/month), evaporation (mm), relative humidity 

(%), mean temperature (°C), maximum temperature (°C) minimum temperature (°C). In 

addition, it also used 25 years of long-term data which was different to any previous research. 

Therefore, the study of the relationship between climate variable and sugarcane production 

yield will help determine the key factor causing the change in sugarcane production yield 

which will benefit future productivity.  
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2.  Objectives 

This study aims to analyze the trend of climate variability and sugarcane production 

yield, and investigates the relationship between climate variables and sugarcane production 

yield in Upper Northeast of Thailand from 1996 to 2020. In this study, the research 

hypothesis is that the sugarcane production yield can be significantly affected by climate 

variables at significant level of 0.05. 

 

3. Materials and methods 

This research, all parameters were secondary data which were annually data from 

1996 to 2020 and also had a study plan and data analysis into 2 parts: 1) Analysis of trend of 

climate variability and sugarcane production yield for the past 25 years. 2) Investigate the 

relationship of climate variables and sugarcane production yield, the details of the study 

methods are as follows. 

1) Analysis of trend of climate variability and sugarcane production yield 

Research studies were analyzed for trends in climate variability data which are 

covered by the sugarcane planting area of the upper Northeast of Thailand, all 9 provinces as 

Loei, Nong Khai, Udon Thani, Nakhon Phanom, Mukdahan, Sakon Nakhon, Khon Kaen, 

Maha Sarakham and Roi Et province. The climate variables consist of total rainfall 

(mm/month), evaporation (mm), relative humidity (%), mean temperature (°C), maximum 

temperature (°C) and minimum temperature (°C) belong to the Meteorological Department 

from 1996 to 2020 (Meteorological Department, 1996-2020). Subsequently, the analysis of 

trends in sugarcane production yield (kg/m
2
) changes used secondary data for 25 years of the 

Office of Agricultural Economics which is the historical production statistics of food crops in 

the northeastern part of Thailand. In the analysis of trends in climate variability and 

sugarcane production yield used Kendall rank correlation coefficient (Kendall's Tau: τ), and 

simple linear regression (r
2
). 

2) Analysis of the relationship of climate variables and sugarcane production yield 

The relationship between climate variables and sugarcane production yield was done 

using climate data from the Thai Meteorological Department in the upper Northeast of 

Thailand consists of 9 provinces. Sugarcane production yield data (kg/m
2
) which was 

obtained from the Office of Agricultural Economics from 1996 to 2020 (Office of 

Agricultural Economics, 1996-2020). Data were analyzed using Pearson correlation 

coefficient (r), Kendall rank correlation coefficient (Kendall's Tau: τ), and simple linear 

regression (r
2
). 

 

4. Results and Discussion 
1) General condition of the study area 

The historical climate data of 25 years from 9 weather stations between 1996 to 2020 

including, total rainfall (mm/month), evaporation (mm), relative humidity (%), mean 

temperature (°C), maximum temperature (°C) and minimum temperature (°C) as showed in 

Table 1. Result found that total rainfall was between 62.5-249.7 mm/month, evaporation was 

between 102.5-153.7 mm, relative humidity was 67-78 (%), mean temperature was 25.1-28.8 

°C, maximum temperature was 30.8-35 °C and minimum temperature was between 20.4-23 

°C. However, the sugarcane cultivation will be affected by different climatic conditions, 

because each climate has an effect on the growth of sugarcane. 
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Table 1 Climate variables of weather station in Upper Northeast of Thailand 

Weather 

station 

Total 

rainfall 

(mm/month) 

Evaporat

ion (mm) 

Relativ

e humidity 

(%) 

Mean 

temperature 

(°C) 

Maximu

m 

temperature 

(°C) 

Minimu

m 

temperature 

(°C) 

1. Loei 
62.5-

164.4 

102.5-

142.3 

73-77 25.1-

27.5 
31-34.3 

20.4-

22.1 

2. Nong Khai 
96.3-

225.9 

103.5-

144.3 

71-78 25.8-

28.5 

31.3-

34.1 
21-23.7 

3. Udon Thani 74-169.1 
110.3-

146.7 

70-76 26-28.3 
31.5-34 21.2-23 

4. Nakhon 

Phanom 

133.4-

249.7 

108.6-

129.5 

70-77 25.5-

28.1 
30.8-33 

21.3-

23.1 

5. Mukdahan 
87.7-

192.9 

111.3-

138.8 

70-76 25.8-

28.4 
31.6-34 

21.7-

23.5 

6. Sakon 

Nakhon 

103.1-

201.9 

114.5-

135.5 

71-75 25.5-

27.7 

30.9-

33.1 

21.6-

23.3 

7. Khon Kaen 
74.8-

148.4 

111.7-

148.3 

67-75 26.1-

28.4 

31.6-

34.3 

21.4-

23.7 

8. Maha 

Sarakham 

82.9-

172.9 

117.6-

153.7 

70-77 26.6-

28.8 
32.1-35 

21.5-

23.5 

9. Roi Et 
92.5-

170.1 

118.5-

148.1 

70-75 26.3-

28.7 

31.5-

34.2 

21.5-

23.5 

Average 
62.5-

249.7 

102.5-

153.7 

67-78 25.1-

28.8 
30.8-35 20.4-23 

 

2) Trend of climate variability and sugarcane production yield 1996-2020 

2.1) Trend of climate variability 

Climate data of the study area over the past 25 years, covering weather monitoring 

stations in 9 provinces.  The analysis of climate variability trends, it was found that mean 

temperature (P<0.01) and minimum temperature (P<0.01) tended to increase significantly, 

however, the relative humidity (P<0.05) tended to decrease statistical significance, while 

there was an increase in trend in the maximum temperature, evaporation and total rainfall, but 

not statistically significant (Table 2). 

 

Table 2 Correlation coefficients of climate data between 1996 to 2020 of the mean values 

for 9 provinces in the upper Northeast of Thailand 
Climate parameter Kendall's Tau: τ r

2
 

1. Total rainfall 

(mm/month) 
0.12 0.05 

2. Evaporation (mm) 0.20 0.34 

3. Relative humidity (%) -0.36* 0.34 

4. Mean temperature (°C) 0.44** 0.33 

5. Maximum temperature 

(°C) 
0.28 0.13 

6. Minimum temperature 

(°C) 
0.46** 0.37 

**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)  

*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) 

 

When analyzing historical climate data by each province, Loei province found that 

evaporation (P<0.01), minimum temperature (P<0.01) and mean temperature (P<0.01) tended 

to increase in statistically significant trend. While the relative humidity (P<0.01) tended to 

decrease statistical significance, for maximum temperature, there was an increase in trend but 

not statistically significant (Table 3). Nong Khai province showed that evaporation (P<0.01), 
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mean temperature (P<0.01), minimum temperature (P<0.01), maximum temperature (P<0.01) 

and total rainfall (P<0.05) tended to increase in statistically significant trend. While the 

relative humidity (P<0.01) tended to decrease statistical significance (Table 3). Udon Thani 

province found that minimum temperature (P<0.01) and mean temperature (P<0.05) tended 

to increase statistical significance. Others are not statistically significant. Mukdahan and 

Nakhon Phanom province were the same trend which evaporation (P<0.01), minimum 

temperature (P<0.01) and mean temperature (P<0.01) tended to increase in statistically 

significant trend. While the relative humidity (P<0.01) tended to decrease statistical 

significance. Maximum temperature, there was an increase in trend but not statistically 

significant. Total rainfall has not trend of change and was not statistically significant (Table 

3). 

 Sakon Nakhon and Khon Kaen province tends to be the same trend which mean 

temperature, minimum temperature and maximum temperature tended to increase 

significantly. While the relative humidity tended to decrease significantly, total rainfall and 

evaporation had not trend of change and was not statistically significant (Table 4). 

 Maha Sarakham province showed that mean temperature (P<0.01) and minimum 

temperature (P<0.01) tended to increase in statistically significant trend. While the relative 

humidity (P<0.01) and evaporation (P<0.01) tended to decrease statistical significance. Roi 

Et province found that mean temperature (P<0.01) and minimum temperature (P<0.01) 

tended to increase in statistically significant trend. While evaporation (P<0.01) tended to 

decrease statistical significance, another climate variables was not statistically significant 

(Table 3). 
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Table 3 Correlation coefficients of climate data between 1996 to 2020 by each province in the upper Northeast of Thailand 

Weather 

station 

Total rainfall 

(mm/month) 

Evaporation 

(mm) 

Relative humidity 

(%) 

Mean 

temperature (°C) 

Maximum 

temperature (°C) 

Minimum 

temperature (°C) 

Kenda

ll 
r

2
 

Kenda

ll 
r

2
 Kendall r

2
 

Kendal

l 
r

2
 

Kendal

l 
r

2
 Kendall r

2
 

1. Loei 0.02 
0.00

1 
0.66

**
 0.63 

-0.60
**

 0.59 0.41
**

 0.34 
0.28 0.13 0.46

**
 

0.4

0 

2. Nong 

Khai 
0.31

*
 0.18 0.74

**
 0.74 

-0.60
**

 0.62 0.57
**

 0.52 
0.40

**
 0.26 0.42

**
 

0.4

0 

3. Udon 

Thani 
0.07 

0.00

1 
-0.21 0.11 

-0.19 0.04 0.35
*
 0.23 

0.28 0.10 0.48
**

 
0.3

8 

4. Nakhon 

Phanom 
-0.01 

0.00

1 
0.22 0.15 

-0.58
**

 0.55 0.47
**

 0.35 
0.22 0.05 0.52

**
 

0.4

7 

5. 

Mukdahan 
0.09 0.04 0.50

**
 0.47 

-0.43
**

 0.29 0.42
**

 0.30 
0.14 

0.00

5 
0.53

**
 

0.4

3 

6. Sakon 

Nakhon 
0.04 0.01 -0.06 0.01 

-0.21 0.09 0.35
*
 0.22 

0.36
*
 0.22 0.36

*
 

0.2

4 

7. Khon 

Kaen 
0.08 0.01 0.15 0.00 

-0.31
*
 0.27 0.36

*
 0.21 

0.20 0.03 0.36
*
 

0.2

2 

8. Maha 

Sarakham 
0.28 0.12 

-

0.49
**

 
0.45 

-0.51
**

 0.42 0.49
**

 0.35 
0.14 0.00 0.47

**
 

0.4

4 

9. Roi Et 0.26 0.11 0.44
**

 0.43 
0.27 0.14 0.53

**
 0.38 

0.47 0.33 0.47
**

 
0.4

4 

**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 

*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) 
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2.2) Trends of sugarcane production yield 

The analysis of sugarcane production yield trend in the upper Northeast of 

Thailand found that sugarcane production yield in all provinces tended to increase statistical 

significance as showed in Table 4. 

Table 4 Correlation coefficients of sugarcane production yield data between 1996 to 2020 

in the upper Northeast of Thailand 

Weather station 
Sugarcane production yield (kg/m

2
) 

Kendall's Tau: τ r
2
 

1. Loei 0.33
*
 0.17 

2. Nong Khai 0.37
**

 0.31 

3. Udon Thani 0.35
*
 0.15 

4. Nakhon Phanom 0.42
**

 0.35 

5. Mukdahan 0.49
**

 0.42 

6. Sakon Nakhon 0.43
**

 0.34 

7. Khon Kaen 0.29
*
 0.18 

8. Maha Sarakham 0.37
**

 0.24 

9. Roi Et 0.41
**

 0.32 

**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)  

*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) 

 

3) The relationship between climate variables and sugarcane production yield 

Result showed that the relationship between climate variables and sugarcane 

production yield in the Upper Northeast of Thailand, relative humidity (P<0.05), mean 

temperature (P<0.01) and minimum temperature (P<0.01) were related to sugarcane 

production yield significantly (Table 5 and 6). The optimum temperature for the growth of 

sugarcane is 28-30 °C and sugarcane needs more sunlight than other plants (Chimnarong, 

2009). This is concordant with this research that the trend of sugarcane production yield is 

high due to the average temperature between 25.1-28.8 °C which is suitable for the growth of 

sugarcane. Lobell et al, (2005) and Chimnarong (2009) which reported that the relative 

humidity, mean temperature and minimum temperature were related to sugarcane production. 

However, growth and sugarcane production yield depend on the other environmental factors. 

Therefore, it needs adequate environmental factors such as water, sunlight and nutrients 

which is important to the sugarcane production yield. 

 

Table 5 The relationship of climate variables and sugarcane production yield in the Upper 

Northeast of Thailand 
Climate variables Pearson correlation (r) r

2
 

1. Total rainfall 

(mm/month) 
0.13 0.05 

2. Evaporation (mm) 0.15 0.26 

3. Relative humidity (%) -0.30* 0.16 

4. Mean temperature (°C) 0.42** 0.21 

5. Maximum temperature 

(°C) 
0.23 0.12 

6. Minimum temperature 

(°C) 
0.41** 0.18 

**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)  

*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) 
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Table 6 The relationship of climate variables and sugarcane production yield in the upper 

Northeast of Thailand 

Weather 
station 

Total rainfall 

(mm/month) 
Evaporation (mm) 

Relative humidity 

(%) 

Mean 

temperature (°C) 

Maximum 

temperature (°C) 

Minimum 

temperature (°C) 

Pearson r2 Pearson r2 Pearson r2 Pearson r2 Pearson r2 Pearson r2 

1. Loei -0.22 0.05 0.61** 0.37 -0.48* 0.23 0.56** 0.31 0.53** 0.27 0.45* 0.20 

2. Nong 

Khai 
0.36 0.13 0.59** 0.35 

-0.53** 0.22 0.64** 0.41 
0.44* 0.18 0.53** 0.27 

3. Udon 
Thani 

0.29 0.08 -0.62** 0.38 
0.052 0.002 0.37* 0.14 

0.28 0.07 0.39* 0.16 

4. Nakhon 

Phanom 
-0.08 0.006 0.37* 0.14 

-0.23 0.05 0.21 0.04 
0.06 0.004 0.25 0.06 

5. 
Mukdahan 

0.16 0.02 0.50* 0.25 
-0.25 0.06 0.14 0.01 

-0.25 0.06 0.30 0.09 

6. Sakon 

Nakhon 
0.02 0.00 0.01 0.00 

-0.27 0.07 0.46* 0.21 
0.44* 0.19 0.35* 0.12 

7. Khon 
Kaen 

0.06 0.003 -0.03 0.001 
-0.46* 0.21 0.22 0.04 

-0.04 0.002 0.21 0.04 

8. Maha 

Sarakham 
0.27 0.07 -0.68** 0.47 

-0.71** 0.50 0.53** 0.28 
-0.05 0.002 0.57** 0.33 

9. Roi Et 0.35 0.12 0.58** 0.34 0.20 0.04 0.64** 0.41 0.57** 0.32 0.59** 0.34 

**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) 

 

5. Conclusion 

The results of the analysis of climate variability trends found that mean temperature 

(P<0.01) and minimum temperature (P<0.01) tended to increase significantly, however, the 

relative humidity (P<0.05) tended to decrease statistical significance, while there was an 

increase in trend in the maximum temperature, evaporation and total rainfall, but not 

statistically significant. For the relationship between climate parameter and sugarcane 

production yield in Upper Northeast of Thailand found that relative humidity (P<0.05), mean 

temperature (P<0.01) and minimum temperature (P<0.01) were related to sugarcane 

production yield significantly. Finally, recommendations for future research are estimation of 

climate variability on sugarcane production yield using a model simulation that can be 

predicted by a model equation. The results can identify the major factors determining the 

decrease or increase in sugarcane production yield.  
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Abstract   

            Fresh takoyaki has a short shelf life and better to eat immediately. Extending the 

shelf life of takoyaki by freezing technology is to maintain freshness and similarity on fresh 

takoyaki while eating. However, the frozen takoyaki has limit criteria which cannot reach 

good criteria as fresh product after reheat. This research aimed to improve qualities of frozen 

takoyaki product to make it better quality after freezing and reheat. Three freezing methods 

using freezer, air blast freezer, and liquid nitrogen were investigated. Takoyaki samples were 

first frozen and then thawed using microwave at 800 W, 2 min before analyzed on physical, 

chemical, and sensorial qualities compared to the fresh control. Liquids nitrogen freezing had 

the highest freezing rate and shortest freezing time (158.82 ºC/min) followed by air blast 

freezing (0.92 ºC/min) and regular freezing (0.11 ºC/min). The a* values of all thawed 

samples were significantly higher than those of the fresh control (p≤0.05). Freezing methods 

reduced both the specific volume and texture of thawed samples. Sensory evaluation also 

showed significantly different on texture, shape, and overall acceptance scores of samples 

from different freezing treatments compared to the fresh control. 

Keywords : Frozen food, Takoyaki, Slow freezing, Air blast freezing, Cryogenic   

                    freezing 

 

Introduction 

       Takoyaki is a popular ball-shaped Japanese snack known for its soft creamy texture 

inside and extra crispy edges outside. Takoyaki is made from wheat flour batter containing 

ingredients such as octopus, red pickled ginger, and green onion. Fresh takoyaki products 

typically have a short shelf life of a few hours and often become dented or flattened after 

being left at room temperature. The loss of freshness and decrease in crispiness led to the loss 

of consumer acceptance (Watanabe et al., 2014). 

       The food industry has increasingly exploited applications of freezing technology for 

storage and extending product shelf life (Yi and Kerr, 2009). Not only could this technology 

extend the shelf life of foods but it also maintained their freshness and qualities better than 

typical thermal processing methods (Xina et al., 2018). Generally frozen food industry use 2 

freezing processes: mechanical freezing and cryogenic freezing. This research focused on 

both processes which divided into 3 methods: (1) Slow freezing by freezer, which relies on 

circulating cool air (-20 to -30 ºC) for 3 - 72 h. (2) Air blast freezer, which circulates cold air 

(-30 to -40 ºC) with an air speed of approximately 1.5-6 m/s for 10 - 30 min. (3) Cryogenic 

freezing, which uses a refrigerant (below -70 ºC) in direct contact with the food (Pisit, 2020).  

However, suitable freezing method for takoyaki is not widely researched. According to 

Watanabe et al., )2014), when takoyaki was frozen and re-heated in a microwave oven, it 

immediately turned soft and then became dented or shrunk. It was impossible to maintain the 

unique appearance and texture of the thawed takoyaki product sufficiently.  

       Batpho et al., (2011) reported that freezing rate and thawing method had an effect on 

the quality of frozen Kanom Chun, a steamed layer cake. The fresh Kanom Chun was 

prepared and frozen using two different freezing rates: fast freezing at 4.08 ºC/min and slow 

freezing at 0.20 ºC/min. Later frozen Kanom Chun were thawed at room temperature or in 

mailto:koy_omc@hotmail.com
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hot water at 80 and 90 ºC. The result showed that the thawed Kanom Chun from slow 

freezing was significantly harder than that from the fast freezing (p≤0.05). Sensory evaluation 

also showed that the fast freezing Kanom Chun obtained higher preference scores in all 

attributes than those from the slow freezing.  

       In contrast, Charoenrein et al. (2013), who investigated freezing effect on papaya 

cubes, reported that a high freezing rate (low freezing temperature) caused higher % cracks 

and longer crack length in papaya cubes than those from lower freezing rate.  

       Yi and Kerr (2009) report that the combined effects of dough freezing rate storage 

temperature and time on bread quality were studied. Dough stored at -10 ºC or -20 ºC and 

frozen at 18-39 ºC/h resulted in higher specific volume and softer bread, but higher rates of 

staling, and was related to relatively high yeast activity. Crust color was lighter and more 

uniform for slower frozen dough stored at -10 ºC or -20 ºC. Longer frozen dough storage 

produced darker, less uniform colored crust. Increased understanding of the combined effects 

of processing conditions is essential for producing better quality dough and bread. This 

research demonstrated that specific combinations of freezing rates and storage conditions 

contribute to better bread quality and staling. 

       Selomulyo and Zhou (2007) report that effects of frozen storage on bread dough and 

bread quality. Dough that has been stored frozen has a reduced strength, which in turn causes 

a decrease in loaf volume. Dough structure had a stronger structure. Bread frozen had best 

qualities, It helps to extend the shelf life better than fresh bread. 

       According to the literature review, there was no comparison study done on frozen 

takoyaki products. Therefore, the aim of this study was to investigate the effect of freezing 

methods (using freezer, air blast freezer, and liquid nitrogen) on the qualities of thawed 

takoyaki products. The knowledge from this study would offer an insight on how to improve 

the quality of frozen takoyaki products that might be adopted for commercial extend.  

 

Materials and Methods  

       Commercial flour was obtained from Grace Marketing and Service Co., Ltd., (Chiang 

Mai, Thailand). Other raw materials: egg, butter, octopus, green onion, pickled ginger, and 

vegetable oil were purchased from a local market in Chiang Mai, Thailand. 

 

1. Takoyaki preparation 

       Takoyaki preparation was followed the commercial method of Grace Marketing and 

Service Co., Ltd., (Chiang Mai, Thailand). Briefly, takoyaki batter was a mixture of the 

following ingredients: commercial flour (100 g, egg 76 g, butter 3.3 g, water 333 ml, octopus 

3.3 g, green onion 1.3 g, and red pickles ginger 1.3 g. The batter was poured into a greased 

frying pan. The fried batter was rolled into a spherical form using a bodkin or a fork. After 

that sample were rested at room temperature (28 ± 2°C) for 15 min before frozen.  

       Takoyaki samples were divided into 2 groups. The first group represented a fresh 

control. The second group was packed in antibacterial zipper bag (polyethylene type, size 

16.5×15 cm, 15 balls per bag) and frozen at 3 conditions: 1) Slow freezing by a freezer (-18 

°C),  2) Fast freezing by an air blast freezer (-18 °C), and 3) Cryogenic freezing by liquid 

nitrogen. Freezing time was determined by using K-type thermocouples (Atomics: T4WM-

N3NP0C, Thailand) connected to the samples. The sample temperature was monitored and 

recorded every minute until the core temperature reached -18 °C. Freezing rate of the samples 

was expressed as the rate of temperature decreased from the initial temperature (28°C) to -

18°C per min (°C/min) calculated using equation below (Chassagne-Berces et al., 2009).  
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Freezing rate 

(°C/s) =  

Temperature before freezing - Temperature after 

freezing 

 
 freezing time 

 

 

All frozen samples were stored at -18 °C for 24-48 h. After that, takoyaki samples 

were thawed using a microwave oven at 800 W for 2 min based on preliminary study (data 

not showed). Thawed samples were analyzed for physical, chemical, and sensory properties.  

 

2. Analytical methods 

2.1 Physical and chemical analyses 

       Color analysis of sample was measured by using colorimeter (Minolta: Model CR-

300, Japan) in CIE L*a*b* system. Six samples were measured and averaged for each 

treatment.  

       Specific volume of sample was determined using sesame seeds replacement method. 

The sesame seeds were poured into a container of known volume until the bottom was 

covered. A sample was then placed inside the container, followed by more sesame seeds, 

which were leveled across the top with a spatula. The displacement of the sesame seeds that 

were not required to fill the container were measured in a weight and used to express volume 

of the sample. Six samples were measured and an average was reported. Specific volume 

(cm
3
) was calculated by dividing “loaf volume of takoyaki” by “weight of takoyaki” 

(Hathorn et al., 2008). 

       Drip loss was measured as a percentage difference between the weight of the frozen 

takoyaki and the final weight after thawed (Charles et al., 2016). Six samples were analyzed 

for each treatment and calculated using equation below.  

 

Drip loss (%) = 
Weight before thawed - Weight after thawed 

× 100 Weight before thawed 

 

        

 Texture measurement of thawed samples was carried out on a TA.XT plus texture 

analyzer (Stable Micro Systems, Ltd., London, UK) using a P/2 probe for puncture test (pre-

test speed 1 mm/s, test speed 5 mm/s, post-test speed 5 mm/s, and a compressive stress of 20 

mm for crust, 10 mm for internal texture). Six samples were measured for each treatment.        

       The moisture content was determined according to the method of AOAC.      

2.2 Sensory evaluation     

       The sensory evaluation of takoyaki samples was done by 50 untrained panelists using 

a 9-point hedonic scale for color, crispness, internal texture, shape, taste, and overall 

acceptability (9 = like extremely, 8 = like very much, 7 = like moderately,  6 = like slightly, 5 

= neither like nor dislike,  4 =  dislike slightly, 3 =  dislike moderately, 2 =  dislike very 

much, 1 =  dislike extremely (Hejrani et al., 2017). Fresh control and thawed samples were 

randomly served in a set of 4 within 2 min after prepared. This research received an approval 

from Chiang Mai University Research Ethics Committee (Research project code: 2563/040).    

 

2.3 Statistical analysis  

       The data were analyzed using analysis of variance (ANOVA) and Duncan’s multiple 

range test to compare the means (p≤0.05). SPPS software version 17 was used for analysis. 
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Result and Discussion 

1. Color value 

       The fresh control and thawed samples had similar L* and b* values (Table 1). 

However, all thawed samples had higher a* value (higher redness value) than those of the 

fresh control. This may be an effect of frying or thawing conditions. According to 

Chotchuang (1997), frying time both before and after freezing influenced the brightness and 

a* value of frozen pre-fried potato patties but not affected the b* value of the sample. 

Samples turned darker color with L* value decreased and a* value increased. Loewe (1996) 

also reported that the color value of fried product wrapped with flour depended on oil 

absorption, density, and browning reaction of reducing sugars with protein sources. During 

frying process, the oil was absorbed between gaps of the structure. Thus, a color of the oil 

would appear at surface of product as well. 

Table 1 The L*, a* and b* values of fresh and thawed takoyaki samples from 3 freezing 

              methods 

Co

lor 

Freezer Air blast freezer Liquid nitrogen 

Fresh  
Thawe

d 
Fresh  Thawed Fresh  Thawed 

   

L*
 ns

 

64.5±2.

9 

65.2±2

.9 

64.6±1

.7 

64.8±2.

7 
65.8±0.9 

64.8±0.

9 

   

a* 

2.0
b
±1.

8 

2.7
a
±0

.4 

1.9
b
±1

.6 
2.2

a
±2.0 2.0

b
±2.1 2.4

a
±1.8 

   

b*
 ns

 

29.3±1.

3 

28.5±2

.7 

30.3±2

.3 

30.3±3.

5 
33.9±2.2 

32.9±2.

1 

Mean values in a row of the same treatment followed by different letters are significantly 

different (p ≤ 0.05); ns, not significantly different.  

2. Freezing rate      
       The freezing rate of frozen takoyaki samples from regular freezer was the slowest 

followed by those of air blast freezer and liquid nitrogen as expected (Table 2). According to  

Pichan (2020), found that freezing of mulberry fruit by cryogenic freezing had shortest time 

of 0.47 min and the freezing rate 89 ° C/min. Followed by air blast freezers and freezing by a 

general freezer is the longest time.  

       During freezing process, the temperature of water within food was lower continuously. 

As the heat was pulled from the water, it caused the sample temperature to become lower 

than the freezing point of water and water changed to ice state. Not only initial product but 

also initial water content of food products and un-freezable water content all contributed to 

the freezing time (Hsieh et al., 1977). Liquid nitrogen (-196 °C) created ice nucleus very 

quickly. Ice crystals had a low magnification rate producing frozen food that contained many 

small ice crystals. Freezer, representing a slow freezing method, produced small number of 

ice nucleus, a high magnification rate of ice crystals, and large ice crystals inside the product 

(Charoenrein and Preechathammawong, 2010).  

 

3. Moisture content and drip loss 

       Moisture content and drip loss of the thawed samples (Table 2) were directly 

influenced by freezing rate and ice crystal size (p≤0.05). Takoyaki samples frozen by air blast 

freezer was able to maintain moisture content better than those frozen by a freezer and liquid 

nitrogen. Although liquid nitrogen is generally acknowledged to produce a better quality 

product than slower freezing methods, their drip loss was higher than that of air blast sample. 

It may be due to the fact that takoyaki samples cracked during the freezing process, which 

was in an agreement with a study by Charoenrein et al. (2013). They reported higher % 
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cracks and longer crack length in frozen papaya cubes that used a high freezing rate than a 

slow freezing rate. Although the breakage of takoyaki sample may not affect the nutritional 

value of the product, its appearance could influence consumer acceptance. 

Table 2 Freezing rate, moisture content, and drip loss of fresh and thawed takoyaki samples       

Treatment  
Freezing rate 

(°C/min) 

Moisture 

content (%) 

Drip loss 

(%) 

Fresh control - 60.68
a
±0.16 - 

Freezer 0.11
c
±0.21 55.69

d
±0.91 5.97

a
±1.23 

Air blast freezer 0.92
b
±0.54 58.07

b
±0.57 2.34

c
±0.67 

Liquids nitrogen 158.82
a
±0.62 56.87

c
±0.54 4.67

b
±1.15 

    Mean values in a column followed by different letters are significantly different (p ≤ 0.05). 

4. Specific volume and texture 

       The specific volumes of frozen and thawed takoyaki samples from different freezing 

treatments were significantly lower than that of the fresh control (Table 3). Frozen samples 

from freezer, air blast freezer, and liquid nitrogen treatments had specific volumes decreased 

12.3, 14.8, and 19.8%, respectively. After thawing, all samples shrunk further (14.1-32.3%) 

which corresponded to drip loss. It seems ice crystals had negative effect on the structure of 

takoyaki sample leading to shrinkage. Samples from freezer and air blast freezer had higher 

specific volume than that of liquid nitrogen (p≤0.05). This probably contributed by cracks on 

the sample surface during freezing. Silvas et al. (2014) reported that freezing treatments 

decreased specific volume of frozen dough during storage. Specific volume decreased 60% 

for slow freezing and 68.4% for fast freezing. After storage, bread produced from slow frozen 

dough also had higher specific volume (p<0.01) than that of fast frozen dough. 

       Both the crust and internal texture of all takoyaki samples became softer after a freeze-

thaw cycle (Table 3). Thawed samples from air blast freezer were able to maintain texture 

better than those from freezer and liquid nitrogen treatment, respectively. These were in 

agreement with the specific volume and drip loss results. It was likely that the size of ice 

crystals may be one of the main contributing factor. However, a 46.2% decreased in hardness 

of the internal texture of thawed samples from liquid nitrogen treatment was unexpected. An 

extremely low temperature of liquid nitrogen might somehow affect the internal network 

causing it to fracture in the same way that takoyaki samples cracked. An additional study was 

necessary to further investigate the mechanism of this incident. 

Table 3 Specific volume and texture of fresh and thawed takoyaki samples 

Treatment  

Specific volume (cm
3
/g) Texture (g) 

Frozen 

sample 

Thawed 

sample 
Crust  Internal 

Fresh 

control 
0.81

a
±0.22 0.81

a
±0.22 420.8

a
±2.4 79.64

a
±4.2 

Freezer 0.71
b
±0.42 0.61

b
±0.32 302.1

c
±1.2 60.32

c
±2.93 

Air blast 

freezer 
0.69

b
±0.12 0.59

b
±0.64 371.8

b
±2.2 61.60

b
±1.85 

Liquid 

nitrogen 
0.65

c
±0.19 0.44

c
±0.93 231.3

d
±2.2 42.83

d
±3.21 

Mean values in a column followed by different letters are significantly different (p≤0.05). 

 

5. Sensory evaluation 
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       The results in Table 4 showed that color and taste scores of all samples were not 

significant different (p>0.05). For crispness, the fresh control had the highest score while all 

frozen samples were not significant different (p>0.05). For Internal texture of takoyaki 

samples, the panelists scored samples which were frozen by freezer the lowest. But they were 

not able to distinguish between the fresh control and those from air blast freezing and liquid 

nitrogen freezing. These were contradictory to the texture results by instrument (Table 3). It 

suggested that the panelist were not sensitive to the color, taste, and texture of frozen-thawed 

takoyaki samples. However, they were able to distinguish the shape of samples from different 

treatments (p≤0.05). The sample from air blast freezer scored closest on shape to the fresh 

control. This was in agreement with specific volume results. The overall acceptance scores 

indicated that the panelists accepted samples from air blast freezer in the same level as the 

fresh control. Sample of takoyaki products after thawed for the panelists accepted (Figure 1).   

 

Table 4 Sensory properties of fresh and thawed takoyaki samples 

Sample Color
ns 

Crispne

ss 

Internal 

texture 

Shape Taste
ns 

Overall 

acceptance 

Fresh 

control 

Freezer 

Air blast 

freezer 

Liquid 

nitrogen 

6.78±1.25 

6.69±1.

21 

6.72±1.

28 

6.75±1.

41 

6.40
a
±1.

51 

4.92
b
±1.

44 

5.10
b
±1.

57 

4.96
b
±1.

48 

6.20
a
±1.

36 

5.58
b
±1.

06 

6.10
a
±1.

52 

5.90
a
±1.

25 

6.88
a
±0.9

0 

6.16
c
±1.4

3 

6.48
b
±1.4

9 

5.70
d
±1.4

5 

5.78±1.

42 

5.88±1.

35 

5.86±1.

60 

6.02±1.

50 

6.36
a
±1.

10 

5.42
b
±1.

10 

6.00
a
±1.

53 

5.68
b
±1.

33 

Mean values in column followed by different letters are significantly different (p≤0.05); ns, 

not statistically different. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)                                           (b) 
 

 

 

 

 

 

 

                                    (c)                                                     (d)           

 

Figure 1 Sample of takoyaki products after thawed (a) fresh control (b) frozen takoyaki by 

freezer  (c) frozen takoyaki by air blast freezer (d) frozen takoyaki by Liquid 

nitrogen 
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Conclusion 

        The studied freezing methods affected qualities of frozen takoyaki products to a various 

degrees. Although, liquid nitrogen freezing was the fastest method, it caused major cracks in 

the samples leading to apparent shape and texture changes after thawing. Overall, air blast 

freezing was the best method for producing frozen takoyaki product with qualities closest to 

the fresh control. Choosing air blast freezing method in this case not only helped preserve 

qualities of takoyaki product but also saved production costs compared to using liquid 

nitrogen freezing. 
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Abstract  

The aim of this research was to study the antibacterial activity, synergistic effect and 

time kill assay of ethanol extract from stem bark of Sterculia foetida L. mixed with some 

antibiotics.  The results indicated that S. foetida extract showed antibacterial activities against 

Escherichia coli 25922, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, drug resistant 

Pseudomonas aeruginosa, and Staphylococcus aureus (MIC value between 10 and 80 

mg/ml).  However, S. foetida extract could not inhibit the growth of drug resistant 

Acinetobacter baumannii and Bacillus subtilis.  The synergistic results of S. foetida extract 

combined with  ampicillin and tetracycline indicated the best additively antibacterial activity 

against E. coli ATCC 25922, P. aeruginosa,  S. aureus ATCC 25923 and K. pneumoniae 

(FICI value between 0.03 and 0.5).   The completed killing times of S. foetida extract mixed 

with tetracycline/ampicillin reduced a number of bacteria were at 4-10 hours, after inoculum.  

Last, reversed drug resistant activity of S. foetida extract mixed with polymyxin B was 

studied.  The result indicated that 1/2 MIC of S. foetida extract enhanced antibacterial activity 

of 1/2 MIC polymyxin B against drug resistant A. baumannii and P. aeruginosa.  The best 

synergistic time to inhibit the growth of both A. baumannii and P. aeruginosa was at 4 hours 

after inoculum. 

Keywords : drug resistant bacteria, Sterculia foetida L., polymyxin B  

 

1. Introduction 

 Opportunistic bacterial pathogens such as Acinetobacter baumannii and 

Pseudomonas aeruginosa caused a wide range of acute and chronic infections, and premature 

death in patients with severe burns, organ transplants, cystic fibrosis, AIDS, or cancer (Lee et 

al., 2015).   These opportunistic bacteria show a formidable capacity for developing 

antimicrobial resistance, especially for the most antibiotics. Such as ampicillin and 

tetracycline were not effective to treat drug resistant opportunistic bacteria.  Moreover, an 

increased incidence of A. baumannii and P. aeruginosa exhibited a high level of multi-drug 

resistance (MDR) to several classes of antibiotics, excepted polymyxin B (colistin) (Liu et 

al., 2018).  Thus, we are interested to find new bioactive compounds from herbs, shown 

antibacterial activities in order to reverse drug resistant phenomenon and devoid of side effect 

from antimicrobial agents. 

Sterculia foetida L. (S. foetida), belonged to family Malvaceae, has important used as 

traditional medicine for treatments of rheumatism, diuretics and aperient (Shamsundar and 

Paramjyothi, 2010).  Some bioactive compounds of S. foetida extracted from leaves had great 

significance in curing diseases such as triterpenoids, phenols, coumarins, proteins, cardiac 

glycosides, steroids, phytosterols  

(Jeyabaskar et al., 2017).  The stem bark of S. foetida contained Betulinic acid (retusin), 

Lupenone, Lupeol, β-Sitosterol (El-Sherei et al., 2016).  S. foetida extract provided biological 

properties such  as  antioxidant activity, antibacterial activity and antifungal activity, and 

affected the reducing number of cancer cells (El-Sherei et al., 2016).  For examples, S. 
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foetida seeds had anti-oxidant, anti-bacterial activity, anti-proliferative and apoptotic activity 

(Jarfri et al., 2019). Lectin from S. foetida has documented antibacterial activity and 

protection of red blood cell from lysis (Braga et al., 2015).  Sterculic acid in S. foetida 

reduced tumor formation and reduced inflammation in mice (Huang et al., 2012). S. foetida 

induced apoptosis of Trichomonas vaginalis by tunnel assay (Vital et al., 2010).  The stem 

bark of S. foetida revealed antibacterial activity against Shigella flexneri  (MTCC 9543), S. 

Typhi (MTCC 733), Bacillus subtilis (MTCC 1305), and Staphylococcus aureus  (MTCC 

1430) (Khatoon et al., 2016).  

Many reports showed synergistic effect against some bacteria, such as synergistic 

study of oleanolic acid mixed with ampicillin tetracycline showed inhibitory effect against the 

growth of A. baumannii ATCC17978 (Shin and Park, 2015; Chessman et al., 2017). 

Apigenin/naringenin mixed with ceftazidine indicated antibacterial activity against drug 

resistant Enterobacter cloacae (Eumkeb and Chukrathok, 2013).  However, there was no 

evidence of antibacterial activity and synergistic effect against drug resistant opportunistic 

bacteria such as P. aeruginosa and A. baumannii.  Thus, this study was aimed to determine 

an antimicrobial activity of the ethanol extract from stem bark of S. foetida and combined 

with ampicillin, tetracycline, and polymixcin B against some opportunistic bacteria such as P. 

aeruginosa and A. baumannii.    

  

2.  Objectives 

2.1 Screening antibacterial activity of S. foetida extract against opportunistic bacteria 

2.2 Study of synergistic effect of S. foetida extract mixed with ampicillin and 

tetracycline against some opportunistic and drug resistant bacteria.  

2.3 Study time kill curve of drug resistant A. baumannii and P. aeruginosa treated 

with a combination of S. foetida extract mixed with polymyxin B 

3.  Materials and methods 

Bacterial strain 

                   E. coli ATCC 25922, B. subtilis, K. pneumoniae, P. mirabilis, S. marcescens and 

S. aureus ATCC 25923 were kindly provided from Department of Microbiology, burapha 

University, Thailand. A. baumannii, resisted to aminoglycosides, β-lactam and quinolone and 

P. aeruginosa Code 1-375/04-2013 collected from Chonburi Hospital, Chonburi Province, 

Thailand. All collected bacteria were confirmed and identified by gram stain and API 20 NE 

System.  

Extraction and analysis chemical contents of S. foetida  
             S. foetida was collected from Amphur Phanat Nikhom, Chonburi, Thailand, and 

identified as No. ScBuu-MS01, collected in Herbarium at Department of Biology, Burapha 

University.  The 1 kg of stem barks from S. foetida was dried at room temperature and 

ground into a fine powder.  Next, S. foetida powders were macerated in 1500 mL of 

ethanol/water solution (80:20) for three days and filtrated by Whatman No 4.  To obtain the 

crude extract, the filtrated solution was dried at 55 C by a rotary evaporator and kept in a 

protected light bottle at 4 C.  Thin layer chromatography and gradient elution 

chromatography were used to analyze chemical contents.   

Antibacterial activity 

             The agar diffusion susceptibility was modified from Clinical and Laboratory 

Standards Institute, 2017. (CLSI, 2017).  The culture of bacteria was grown at 37C for 

overnight, and adjusted to 1.5x10
8
 CFU/ml by a 0.5 McFarland standard.  Then, 1 ml of 

1.5x10
8
 CFU/ml bacterial suspension was mixed with 19 ml of Mueller Hinton Agar (MHA) 

and set to solid.  Next, 40 l of antibiotics or crude extract of S. foetida extract were applied 

into MHA.  Then, the plates were incubated at 37C for 18-24 h.  The diameter (cm) of 
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inhibition zones was measured.  To determine MIC, broth microdilution susceptibility testing 

was conducted (CLSI, 2017). The 100 µl of 80 mg/ml S. foetida extract was diluted with 100 

µl MHB by two-fold dilution to be different concentration (0.312-80 mg/ml).  Then, 100 µl 

of 1 x10
8 

CFU/ml of bacterial culture was added in microplate and incubated at 37C for 18-

24 h.  Last, the optical density at 610 nm (O.D. 610) of bacterial cultures was measured by a 

microplate reader (VersaMax, U.S.A.).  The lowest concentration that reduces 100% of O.D. 

of microorganism was recorded as MIC.  The 100% Dimethyl sulfoxide and double distilled 

water were used as negative control. 

Study of synergistic effect  

                  The broth microdilution susceptibility testing (CLSI, 2017) was designed to 

search for MICsco (MIC of cotreatment).  The 100 µl of tested solutions containing 50 µl of S. 

foetida extract and 50 µl of antibiotics were pipetted into 100 µl of MHB in microplates.  

Every treatment in each tested solution was designed for loading into final 100 µl as 

checkerboard assays and antibiotics were a positive control (Chung et al., 2011).  Then, 100 

µl of 1 x 10
8 

CFU/ml of bacterial culture was mixed well with all tested solutions and 

incubated at 37C for 24 h. All treatments were done in triplicate, and the optical density at 

610 nm (O.D. 610) was measured as described above.  Finally, the MIC and the MICsco were 

recorded and calculated. The proportion of MICsco/ MICs of S. foetida extract and antibiotics 

was reported as FICs. FICI index were interpreted by the following: a synergism as FICI 

index of  0.5, a partially synergism, as FIC index of   0.5 - < 1, an additive effect, as FICI 

index of  1, an indifferent effect, as FICI index of  1 ≤ 4, an antagonism, FICI index of  > 4 

(Chung et al., 2011).   

 

Study of time kill assay 

                  The growth curve of bacteria was studied for 48 h. The 100 µl of 1.5 x 10
8 

CFU/ml of bacterial cultures was mixed with 50 µl of S. foetida extract and 50 µl of 1/2 

antibiotics or 1/2 -1/8 MICs of S. foetida extract or antibiotic solution.  Next, 2,800 µl of 

MHB was added in the mixed solution and all tested samples were incubated at 37C for 2-48 

h. The tested samples were compared to 100 µl of S. foetida extract or 100 µl of antibiotics as 

positive control and 100 µl of double distilled water in 2,800 µl of MHB as negative control.  

After incubation for interval times as 2, 4, 8, 16, 24 and 48 h, tested cultures were diluted in 

phosphate buffer solution (PBS) as a serial dilution such as 10
−2

, 10
−3

, 10
−8

. 
  

Then, 100 µl 

aliquots of each dilution of bacterial cultures were plated on NA plates and a number of 

colonies were counted after incubated at 37C for 24 h.  All tested cultures were conducted in 

triplicate.  
 

The effectiveness of antimicrobial activity (EAA) was calculated by  

                                            EAA %   = 100
0

0 X
N

NN E
                                   

N0  was the number of control bacteria without S. foetida extract /antibiotic 

NE  was the number of bacteria of which treated with S. foetida extract /antibiotic 

 

Statistical analysis 

     A Complete Random Design (CRD) at p = 0.05 was used to evaluate a significant 

difference between diameters of clear zones or the number of bacteria observed from each 

concentration/time of S. foetida extract compared to those of antibiotics. The CRD was 

design by ANOVA of SAS 8.0 software (SAS Institute Inc., Cary, NC, USA). The 

relationships among variables were evaluated by Pearson correlation analysis.  Each 
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experiment was designed in triplicate sampling and diameters of clear zones were presented 

as means ± SD.  

 

4.  Results 

       Chemical contents of S. foetida 
             The S. foetida crude extract from stem barks was obtained as 26.2 g from 1 kg 

stem barks or equals to 2.6% yield.  The chemical content was analyzed by gradient elution 

chromatography and eluted by 10%  MeOH: 10%  EtOAc. The chromatography results show 

46 fractions which was divided into 5 groups as classified by antibacterial activity and 

bioactive compounds.   Chemical contents of S. foetida were flavonoids, phenolic compound, 

phenol, terpenoids, steroids and sugar.  The flavonoid was found in group 1, 2, and 3.  The 

group 1 and 4 of S. foetida  contents exhibited antibacterial activities but group 2, 3 and 5 did 

not show antibacterial activity (Table 1). 

 

Table 1 Screening Antibacterial activity of S. foetida fractions from gradient elution  

              chromatography 

 

Group of 

fractions 

   (Rf) 

Compounds 

Antibacterial Activity  

Bacteria 
     MIC 

  (mg/ml) 

1 

(0.6) 

flavonoids + phenolic 

compound, phenol, 

terpenoid, steroid and sugar 

E. coli ATCC 25922 - 

S. aureus ATCC 25923 20 

2 

(0.5) 

flavonoids + antioxidants 

+ phenolic compound, 

phenol, terpenoid, steroid 

and sugar 

E. coli ATCC 25922 - 

S. aureus ATCC 25923 - 

3 

(0.4) 

Flavonoids + antioxidants 

+ phenolic compound, 

phenol, terpenoid, steroid 

and sugar 

E. coli ATCC 25922 - 

S. aureus ATCC 25923 - 

4 

(0.6) 

antioxidants + phenolic 

compound, phenol, 

terpenoid, steroid and sugar 

E. coli ATCC 25922 20 

S. aureus ATCC 25923 20 

5 

(0.36) 

antioxidants + phenolic 

compound, phenol, 

terpenoid, steroid and sugar 

E. coli ATCC 25922 - 

S. aureus ATCC 25923 - 

                    - represented for negative result 

 

Antibacterial activity 

              Screening antibacterial activities by MICs of S. foetida extract, ampicillin, and 

tetracycline was summarized in Table 2.  The best MIC of S. foetida extract was shown 

against K. pneumoniae (MIC = 20 mg/ml), but did not inhibit the growth for A. baumannii, S. 

marcescens and B. subtilis.  Ampicillin and tetracycline had better antibacterial activities 

against all opportunistic bacteria but only A. baumannii and P. aeruginosa resisted to 

ampicillin.  Then, the bacterial strain inhibited by S. foetida extract would be selected to test 

synergistic effect of the extract combined with ampicillin and tetracycline. 
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Table 2 Screening antibacterial activities of S. foetida extract compared to some   

              antibiotics by broth microdilution susceptibility test 

 

 

Bacteria 

Minimum Inhibitory Concentration (mg/ml)  

  S. foetida extract ampicillin tetracycline 

Gram negative  bacteria    

E. coli ATCC 25922       40     0.3125    0.3125 

S. marcescens 
       -     0.1563    0.3125 

P. mirabilis       80     0.3125     1.25 

drug resistant  

P. aeruginosa 
      80        -      2.5 

K. pneumoniae  
      20       20    0.3125 

drug resistant 

A. baumannii 
       -        -      10 

Gram positive bacteria    

S. aureus ATCC   

25923       80       10      10 

B. subtilis 
       -        -    0.3125 

 

Study of synergistic effect and time kill assay  

               Summarized results of synergistic effect of S. foetida extract mixed with 

ampicillin/tetracycline/polymyxin B were indicated in Table 3. Tetracycline and ampicillin 

mixed with S. foetida extract revealed the best synergistic effect against E. coli ATCC 25922, 

P. mirabilis and S. aureus ATCC 25923 (FICIs = 0.156 -0.5625).  However, the synergistic 

effect with ampicillin was not effective to kill the drug resistant P. aeruginosa and A. 

baumannii (data was not shown).  Thus, synergism of S. foetida extract by time kill assay 

against drug resistant A. baumannii and P. aeruginosa were tested with polymyxin B.     

 

Table 3 Synergistic effect of S. foetida extract mixed with some antibiotics. 

Bacteria 

The synergistic effect of  

S. foetida extract combined with antibiotics 

the extract combined 

with ampicillin 

the extract combined 

with tetracycline 

FICI 
Interpretatio

ns 
FICI 

Interpretatio

ns 

Gram-negative bacteria 

E. coli ATCC   

25922 
0.5041 Synergistic 0.504 Synergistic 

P. mirabilis 0.5021 Synergistic 0.508 Synergistic 

drug resistant  

P. aeruginosa 
- - 0.156 Synergistic 
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The time kill study was shown in Table 4. The best time to inhibit the growth of bacteria was 

2 -10 h, of which shown in the log phase when using 1/2-1/32 MICs of S. foetida extract 

mixed with 1/2 MICs of ampicillin  or 1/2 MICs of tetracycline.   EAAs of synergistic effect 

against all tested bacteria were 91-100%.  However, S. foetida extract did not synergize 

ampicillin or tetracycline to inhibit the growth of drug resistant A. baumannii and P. 

aeruginosa.  Only polymyxin B had an antibacterial activity against drug resistant A. 

baumannii and P. aeruginosa (MIC equal to 0.039 mg/ml, respectively (as reported ≥ 4 μg/ml 

by CLSI, 2017).   Thus, current study was using 1/2 MIC of S. foetida extract (40 mg/ml) 

mixed with 1/2 MIC of polymyxin B (0.19 mg/ml) to study time kill curve of drug resistant 

A. baumannii and P. aeruginosa (Figure 1 and 2).  

      The result shows that 1/2 MIC of S. foetida extract mixed with 1/2 MIC of 

polymyxin B could inhibit the growth of drug resistance A. baumannii and P. aeruginosa by 

increasing EAA to 98.57% and 66.33%, respectively (Table 4 and Figure 1 and 2).  This 

indicated that S. foetida extract reversed antibacterial activity back when mixed with 

polymyxin B.  

 

Table 4 The points of times from growth curves and effectiveness of antimicrobial  

              activity (EAA) of S. foetida extract mixed with some antibiotics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K. pneumoniae 0.0391 Synergistic 2.008 Indifferent 

Gram-positive bacteria 

S. aureus ATCC    

25923 
0.5625 

Partially  

synergistic 
0.375 Synergistic 

Bacteria 
S. foetida extract 

combined with antibiotics 

Time   

point (h) 
EAA (%) 

    E. coli ATCC  

25922 

ampicillin 4 100.00% 

tetracycline 10 100.00% 

Drug resistant 

P. aeruginosa 

tetracycline 4 100.00% 

polymyxin B 4 66.33% 

K. pneumoniae 

ampicillin 4 97.58% 

tetracycline 2 95.48% 

S. aureus    

ATCC 25923 
tetracycline 10 91.67% 

Drug resistant 

A. baumannii 
polymyxin B 4 98.57% 
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Figure 1 The time kill curve of drug resistant A. baumannii by using 1/2 MIC of S. foetida 

extract (40 mg/ml) mixed with 1/2 MIC of polymyxin B (0.19 mg/ml). 

 

 
 

Figure 2 The time kill curve of drug resistant P. aeruginosa by using 1/2 MIC of S. foetida 

extract (40 mg/ml) mixed with 1/2 MIC of polymyxin B (0.19 mg/ml).
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5.  Discussion 

The S. foetida extract provided the best activity against K. pneumoniae, but was 

ineffective to B. subtilis and S. marcescens.  Also, the different contents of some active 

compounds such as flavonoid, steroid, terpene, alkaloid extracted from S. foetida might 

impact on antibacterial activities (Shamsundar et al., 2010; Jeyabaskar et al.,2017). Drug 

resistant factors such as efflux pumps, enzymes hydrolyzed antibiotics, altered target of A. 

baumannii and P. aeruginosa provided the resistant to S. foetida extract, ampicillin and 

tetracycline (Liu et al., 2018).  However, flavonoid, phenolic compound, steroid and terpene 

mostly found in high contents in the stem bark of S. foetida  possessed a high level of the 

antibacterial activity against some opportunistic bacteria and inhibited the permeability of 

cell membranes and the anti-biofilm activity of opportunistic bacteria  (Upadhya et al., 2014; 

Xie et al., 2015; Silva et al., 2019).  

Synergism of S. foetida extract used in combination with antibiotics was able to 

significantly reduce the MICs of both ampicillin and tetracycline more than 2-fold against all 

tested bacteria. Ethanol extract of S. foetida induced antibacterial activity of ampicillin 

against E. coli ATCC 25922, P. mirabilis and K. pneumoniae (FICIs = 0.0391-0.5041) 

because some active compound in S. foetida might enhance ampicillin to inhibit cell wall 

synthesis of bacteria.  Also, some active compound liked quinone might attach and inhibited 

enzymes and proteins, which played a role in the cell wall synthesis of bacteria (Eumkeb and 

Chukrathok, 2013).   In addition, S. foetida extract mixed with tetracycline, enhanced 

antibacterial activity against E. coli ATCC 25922, P. mirabilis, P. aeruginosa and S. aureus 

ATCC 25923 (FICIs =0.375-0.508).  As the same results of S. foetida, F. exasperate mixed 

with tetracycline, gentamycin and erythromycin might inhibit protein synthesis of E. coli and 

Staphylococcus albus (Odunbaku et al., 2008).   Thus, S. foetida may enhance antibacterial 

activity of tetracycline as the same reason above. 

               The time kill assay was revealed that combination of S. foetida extract mixed with 

ampicillin, tetracycline and polymixcin B  reduced the time of effectiveness of bacterial 

inhibition to 2-10 h after inoculum, and increased effectiveness of antimicrobial activities of 

all antibiotics (EAA= 91-100%).  The best effectiveness of antibacterial activity (EAA) 

against E. coli ATCC 25922 and P. aeruginosa, 100% reduction, were shown in the log 

phase.  Synergism of S. foetida extract against bacteria may be explained that phenolic and 

tannin, mostly found in S. foetida, interfered the balance of transportation of electrolytes 

passed to cell membrane of gram-negative bacteria.  In addition, this result was supported by 

synergy effect of oleanolic acid with kanamycin/gentamycin/  tetracycline against A. 

baumannii (FICI =  0.313 0.375 and 0.531, respectively) (Wang et al., 2015).  Time kill assay 

of oleanolic acid mixed with gentamycin against A. baumannii reduced concentration of 1/16 

MIC of oleanolic acid by imbalance of electrolyte transportation (Wang et al., 2015). 

Interestingly, reducing 1/2-1/32 MICs of both ampicillin and tetracycline in combination with 

S. foetida extract was still effective to inhibit the growth of E. coli ATCC 25922, P. mirabilis, 

P. aeruginosa and S. aureus ATCC 25923.   

            The time kill assay of A. baumannii and P. aeruginosa was reported because there 

was an increase incidence rate of drug resistance to most antibiotics; ampicillin and 

tetracycline except polymyxin B.  It was implied that polymyxin B are the last choice of 

antibiotics for curing bacterial infection of drug resistant A. baumannii and P. aeruginosa.   

Thus, our hypothesis was to reduce drug resistance phenomenon of A. baumannii and P. 

aeruginosa by treating polymyxin B mixed with S. foetida.  The results confirmed that using 

S. foetida extract alone could not inhibit the growth of drug resistant A. baumannii and P. 

aeruginosa.  However, using 1/2MIC of polymyxin B mixed with 1/2MIC of S. foetida 

extract exhibited the enhanced antibacterial activity against drug resistant A. baumannii and 
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P. aeruginosa.  This report may suggest that reduced amount of polymyxin B by mixing with 

S. foetida extract still maintained antibacterial activity against drug resistant bacteria.    

            So far, synergism assay between S. foetida extract and some antibiotics are the 

preliminary study of mechanism how to reverse antibiotic effect against drug resistant 

bacteria.  Toxicity assay of ethanol extract of S. foetida mixed with ampicillin, tetracycline 

and polymyxin B are also still required to reduce harmful of S. foetida.  However, synergistic 

combination uses of S. foetida mixed with some antibiotics may be an effective choice to 

reduce cost of therapy against drug resistant pathogen.   Also, this research may solve a 

solution how to bring conventional antibiotics back to treat bacterial infection and to reduce 

side effect of these antibiotics.   Moreover, ethanol extract of S. foetida may apply for using 

as supplement of carcinogenic antiseptic agents such as Triclosan in the future.    

 

6.  Conclusion 

      In this present study, S. foetida extract alone and mixed with 

ampicillin/tetracycline/polymyxin B were synergized and inhibited the growth of some 

opportunistic bacteria and drug resistant A. baumannii and P. aeruginosa.  The best time to 

inhibit the growth all tested of bacteria were 2 -10 h after inoculum.    
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Abstract  

This investigation was focused on studying the antibacterial activities of anionic 

waterborne polyurethane-silver nanocomposites (PU/Ag), which had been prepared at three 

different temperatures (25, 60 and 80 
o
C), and with four different silver concentrations (100, 

500, 1000 and 2000 ppm).  Four opportunistic Gram-negative bacteria used in this study were 

Escherichia coli, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa and drug resistant 

Pseudomonas aeruginosa. PU/Ag samples were tested by Broth Dilution Susceptibility test.  

The results showed that all PU/Ag samples prepared at 25 
o
C inhibited the growth of all 

opportunistic Gram-negative bacteria. PU/Ag containing 1000 ppm of Ag exhibited the 

highest antibacterial activity against P. aeruginosa at 86.70% of inhibition, and the best time 

to kill bacteria was the fourth hours after incubation.  In addition, PU/Ag containing 1000 and 

2000 ppm of Ag prepared at 25 and 60 
o
C provided a higher antibacterial activity than that 

prepared at 80 
o
C at a 0.01 statistically significant level.   

 

Keywords : Antibacterial activity, Nanocomposites, Opportunistic Gram-negative bacteria, 

Drug resistant bacteria, Anionic polyurethanes. 

 

1.  Introduction 

Recently, opportunistic Gram-negative bacteria play a big role on bacteria pathogens, 

especially for low-immune people. It has been reported that bacterial infection in hospitals 

was increased due to antibiotic resistance in bacteria (Nagvekar et al., 2020). The 

opportunistic Gram-negative bacteria such as Proteus mirabilis, caused the nosocomial 

urinary tract infection, which is difficult to cure because of the multidrug resistance of 

antibacterial chemotherapy (Stamm,1992 and Warren, 1997). According to the multidrug 

resistance of antibacterial chemotherapy in opportunistic Gram-negative bacteria, metal 

nanoparticles have been widely employed and prepared in different ways for applying to the 

hospital equipment.  

The functional polymer is the worldwide used to stabilize nanoparticles via the 

electrostatic interaction of their functional groups with metal ions. Polyurethane ionomer is 

one of the functional polymers used as a template for preparing embedded silver 

nanoparticles and widely used in medical equipment (Jia et al., 2021 and Lokhande1 et al., 

2017). In this research, the anionic waterborne polyurethane was selected due to the 

coordination of anions and silver ions with spontaneous reduction of silver ions to silver 

nanoparticle. Not only silvers, other metals such as a copper, zinc, aluminum and iron could 

be coordinated with anionic polyurethanes (Asamoah et al., 2020 and Francolini et al. 2010). 

Therefore, in this study, the anionic polyurethanes were used to neutralize with silver 

ions in four different concentrations, 100, 500, 1000 and 2000 ppm at three different 

temperatures (25, 60 and 80 
o
C). The antibacterial activity of samples was tested against 

opportunistic Gram-negative bacteria, which were E. coli, P. mirabilis, P. aeruginosa and 

drug resistant P. aeruginosa, compared to neat polyurethane.  This study would provide the 

new products which are able to use as medical devices and antimicrobial agents.   



527 

 

2.  Objectives 

To study the effect of prepared condition of PU/Ag nanocomposites in order to use as 

an opportunistic Gram-negative antibacterial compound. 

 

3.  Materials and methods 

3.1 Bacterial strains 

Four bacteria were used in this study. Pseudomonas aeruginosa (P. aeruginosa) and 

drug resistant P. aeruginosa (1–375/04–2013) were collected from Chonburi hospital, 

Chonburi, Thailand.  Escherichia coli (E. coli ATCC 25913) and Proteus mirabilis (P. 

mirabilis) were kindly provided from Department of Microbiology, Burapha University, 

Chonburi, Thailand. 

3.2 Polyurethane – silver nanocomposites (PU/Ag) 

 Anionic waterborne polyurethanes were purchased from sincere Group Company, 

Bangkok, Thailand. AgNO3 was dissolved in deionized water with four concentrations (100, 

500,1000 and 2000 ppm) and then added to PU solution with stirring for 15 min at 25 
o
C. The 

temperature was changed to 60 
o
C and 80 

o
C for the next batch (Sedlarik et al., 2010). The 

PU/Ag films was prepared by solution casting. The concentration of AgNO3 reported in this 

work was calculated based on the total solution content. Then, the PU/Ag films were cut into 

small pieces with 6 mm diameters. The PU containing 100, 500, 1000 and 2000 ppm of Ag is 

referred to as PU/100Ag, PU/500Ag, PU/1000Ag and PU/2000Ag, respectively. 

3.3 Antibacterial activity test by Broth Dilution Susceptibility test (CLSI, 2010) 

 The 4 – 6 pure colonies of bacteria from Nutrient agar (NA) were sub-cultured in 

Mueller Hinton broth (MHB) and then incubated at 37 
o
C for three hours.  The number of 

bacterial cultures was adjusted to 1.5x10
8
 CFU/mL by 0.5 McFarland standard.  For making 

the test plate, 50 µL bacterial cultures were mixed with 1 ml of MHB. Then, PU and PU/Ag 

samples were put in the plates.  All samples were incubated at 37 
o
C for three hours, and then 

diluted ten-fold serial dilution by 0.85% phosphate buffer solution. Next, the diluted samples 

were poured into NA and incubated for 37 
o
C for 24 hours and the bacteria were counted by 

CFU/mL. In this study PU was used as a control. The effectiveness of antibacterial activities 

(EAA) of PU/Ag samples and PU were calculated followed by equation (1) (Sedlarik et al., 

2010): 

 

                                                                            (1) 

 

Where N0 and Ns refer to the number of bacterial colonies (CFU/mL) of PU and PU/Ag 

samples, respectively. 

 

3.4 Bacterial growth kinetic study (Asamoah et al., 2020)  

 The 5 mL of 1.5x10
8
 CFU/mL of bacterial cultures in MHB was incubated at 37 

o
C 

for 18 hours. The number of bacterial cultures was adjusted with 0.5 McFarland standard. 

Then pouring into 20 mL tubes which contained PU/Ag samples. The tube was incubated at 

37 
o
C for 0, 2, 4, 6, 8, 10, and 24 hours, respectively.  After incubated by time intervals, all 

bacteria were diluted by serial dilution, grown on NA for 24 hours, and counted for the 

survival colonies.  The tests were conducted in triplicates.  The number of colonies was 

estimated by log10 CFU/mL.  The effectiveness of antimicrobial activity and the relationship 

between the number of bacteria and times were reported.   
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3.5 Statistical analysis 

 The triplicate samples of microorganisms were presented by microorganisms 

(CFU/ml) as means ± SD.  A significant difference between number of colonies of the control 

and samples was followed by Complete Random Design (CRD) at p < 0.01.  The 

relationships among variables were evaluated by Duncan Multiple Range Test. 

  

4.  Results 
Figure 1 presented the number of colony of bacteria in log10CFU/mL scale of neat 

PU, PU/100Ag, PU/500Ag, PU/1000Ag and PU/2000Ag prepared at 25 
o
C tested by Broth 

Dilution Susceptibility. The positive result against the growth of bacteria was found for all 

PU/Ag samples, compared to PU. 

 

 

 
 

 

Figure 1 Number of bacterial colonies (log10 CFU/mL) of PU/Ag samples prepared at 25 
o
C 

 

 The antibacterial property of PU/Ag nanocomposites prepared at 25 
o
C was verified 

by the effectiveness of the antibacterial activity (EAA). As seen in Table 1, PU/1000Ag 

provided the best EAA against E. coli ATCC 25913, P. aeruginosa, and drug-resistant P. 

aeruginosa. PU/2000Ag was the best against P. mirabilis. For E. coli ATCC 25913 and P. 

aeruginosa (drug resist), the EAA is in the order of PU/1000Ag > PU/2000Ag> PU/500Ag > 

PU/100Ag. PU/500Ag shows the lowest EAA against P. aeruginosa and P. mirabilis.  Thus, 

in order to observe the point of times at which inhibited the growth of P. aeruginosa, the 

kinetic of bacterial growth was designed to follow the growth curve for P. aeruginosa of 

PU/1000 Ag, compared to neat PU.    
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    Table 1 %EAA of PU/Ag samples prepared at 25
o
C  

 

 
 

From the dynamic growth kinetic study on P. aeruginosa alive shown in Figure 2, 

PU/1000 Ag initially inhibited the growth of P. aeruginosa at the 2
nd

 hour, and mostly inhibit 

at the 4
th

 hour and until at the 6
th

 hour, as shown by EAA of 8.54, 12.25 and 2.01, 

respectively.  After the number of P. aeruginosa decreased from 2 to 8 hours, the bacteria 

started growing up again at 8
th

 hour, and maintained the growth as the control PU.  The 

growth rate of P. aeruginosa on PU/1000Ag indicated as exponential growth by equation of y 

= -0.003x
2
 + 0.252x + 4.771 (R

2
 = 0.774).  This result was demonstrated that PU/1000Ag 

inhibited the growth of P. aeruginosa at log10 phase (2-8 hours after treated by PU/1000Ag).   

 

 

 
Figure 2 Dynamic growth curve of P. aeruginosa for PU and PU/1000Ag  

           from 0 – 48 hours.   

 

The effect of different temperatures for preparing PU/Ag against bacterial growth was 

studied and shown in Figure 3. Only PU/1000Ag and PU/2000Ag were selected to study. 

Three temperatures that used to prepare PU/Ag samples were at 25, 60 and 80 
o
C. The result 

shows that PU/Ag prepared at 25 and 60 
o
C had no significant different of EAA but was 

better than the sample prepared at 80 
o
C for all opportunistic Gram-negative bacteria. Also, 

the results were found that preparing PU/Ag at 25 and 60 
o
C was more significantly effective 

than preparing PU/Ag at 80 
o
C at p < 0.01.   
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Figure 3 %EAA of PU/1000Ag and PU/2000Ag prepared at temperatures of 25, 60 and 

80 
o
C for E.coli, P.aeruginosa, drug resistant P.aeruginosa and P. mirabilis. 

 

5.  Discussion 

By using the Broth Dilution Susceptibility test, the effect of Ag ions against bacteria 

was indicated statistically difference at   p < 0.01.  All PU/Ag samples affected on inhibiting 

the growth of four Grams-negative opportunistic bacteria.  PU/1000Ag provided better 

antibacterial activity against E. coli, P. aeruginosa and drug resistant P. aeruginosa than 

other samples but less than PU/2000Ag for P. mirabilis.  For this method, the silver ions 

easier release and move into aqueous solution (MHB) and diffuse into the cell membrane of 

bacteria (Morones et al., 2005 and Sanpui et al., 2008).  

The results also show that increasing silver concentrations mostly increased 

antibacterial activity. Silver nanoparticles can directly inhibit bacteria growth by ether 

interacting with the cell wall and gradually destroying the metabolic responses or releasing 

Ag
+
 ions via oxidation (Guo et al, 2018). Ag

+
 ions are released from silver nanoparticles via 

oxidative dissolution and bind to thiol groups of proteins which function as many kinds of 

enzymes in bacteria, and accelerate the denaturation of enzymes and proteins in the cell of 

bacteria.  Moreover, the effect of Ag
+
 ions on Gram-negative bacteria (aerobic bacteria) 

might inhibit ATP synthase producing by oxidative phosphorylation of bacteria.  Thus, Ag
+
 

ions could inactivate bacterial proteins because Ag
+
 ions are able to complex to phosphorus 

and sulfurs in the quaternary structures to secondary structure of proteins, causing to protein 

denature.  Not only proteins in organelles and cytoplasm are denatured, but also the 

phosphate groups in DNA are destroyed and mutated.  Therefore, the denaturation of the 

proteins and enzymes results in stopping DNA synthesis, and leads to disruption of the 

bacterial cell (Park et al., 2009). The other possibility for Ag
+
 ions might suppress signal 
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transduction in bacterial cells by binding Ag
+
 ions to the proteins and inhibited 

phosphorylation and halted signal transduction (Shrivastava et al., 2007). Therefore, the high 

increase of silver concentration, the more rate of dissipation of Ag
+ 

ions.  Similar results were 

observed for polyethylene mixed with nano-silvers that they could inhibit the growth of E. 

coli for 99% than polyethylene without silvers (Zapata et al., 2011).   

The different temperature, 25, 60 and 80 
o
C for preparing PU/Ag nanocomposites had 

an effect on inhibition of bacterial growth. The similar result was reported before for 

polyvinyl alcohol mixed with silver nitrate prepared at different temperatures. The highest 

bacterial inhibition was observed for PVA/Ag prepared at 25 
o
C compared to that prepared at 

temperature above 60 
o
C. This is due to at low temperatures, polymer chains are not packed 

well, containing free volumes, which let Ag
+
 ions easier to produce and release into aqueous 

solution (MHB) (Sedlarik et al., 2010). 

 

6.  Conclusion 

This study revealed the efficacy of antibacterial activities against opportunistic Gram-

negative bacteria of PU/Ag nanocomposites, which were prepared at different concentrations 

(100, 500, 1000 and 2000 ppm) and temperatures (25, 60 and 80 
o
C) PU/1000Ag exhibited 

the best antibacterial activity against E. coli ATCC 25913, P. aeruginosa, and drug-resistant 

P. aeruginosa , which gave the EAA about 61, 87 and 56%, respectively.  PU/2000Ag 

showed the best effectiveness of antibacterial activities against P. mirabilis, which was 68%. 

PU/Ag samples prepared at 25 and 60 
o
C displayed the greater antibacterial activity against 

opportunistic Gram-negative bacteria than the sample prepared at 80 
o
C.  

From this evidence, polyurethane-silver nanocomposites would be applied as medical 

devices to prevent bacterial infection such as cellular micro vesicles, to improve the 

efficiency of the antibacterial agent, and to decrease the drug resistance to antibiotics.   

 

7.  Acknowledgements  
This work was supported by Department of Biology, and Chemistry, Burapha 

University for providing all facilities. The author thanks Department of Microbiology, 

Burapha University and Chonburi hospital, Chonburi, Thailand for providing bacteria. 

 

8.  References 
Asamoah, R.B., Yaya, A., Mensah, B., Nbalayim, P., Apalangya, V., Bensah, Y.D.,  

 Damoah, L.N.W., Agyei-Tuffour, B., Dodoo-Arhin, D., & Annan, E. (2020). 

Synthesis and characterization of zinc and copper oxide nanoparticles and their 

antibacteria activity. Results in Materials, 7, 1-11. 

Clinical and standard Institute. (2010). Performance standards for antimicrobial  

 susceptibility testing: Twentieth informational supplement. Document  

 M100-S20. Wayne, PA: CLSI.  

Francolini, I., D′llario, L., Guaglianone, E., Donelli, G., Martinelli, A., & Piozzi, A. (2010). 

Polyurethane anionomers containing metal ions with antimicrobial properties: 

thermal, mechanical and biological characterization. Acta Biomater, 6, 3482-3490. 

Guo, R., Wen, J., Gao, Y., Li1, T., Yan, H., Wang, H., Niu, B., & Jiang, K. (2018). Effect of 

the adhesion of Ag coatings on the effectiveness and durability of antibacterial 

properties. Journal of Material Science, 53, 4759–4767. 

Jia, Y., Sun, R., Pan, Y., Wang, X., Zhai, Z., Min, Z., Zheng, G., Liu, C., Shen, C., &  Liu, X. 

(2021). Flexible and thin multifunctional waterborne polyurethane/Ag film for high-

efficiency electromagnetic interference shielding, electro-thermal and strain sensing 

performances. Composites Part B, 210, 1-10. 



532 

 

Lokhande1, G.P., Chambhare1, S.U., & Jagtap, R.N. (2017). Anionic water-based 

polyurethane dispersions for antimicrobial coating application. Polymer bulletin, 74, 

4781–4798. 

Morones, J.R., Elechiguerra, J.L., Camacho, A., Holt, K., Kouri, J.B., Ramírez, J.T., & 

Yacama, M.J. (2005).   The bactericidal effect of silver nanoparticles. 

Nanotechnology, 16, 2346-2353. 

Nagvekar, V., Sawant, S., & Amey, S. (2020). Prevalence of multidrug-resistant Gram-

negative bacteria cases atadmission in a multispeciality hospital. Journal of Global 

Antimicrobial Resistance, 22, 457-461.   

Park, H., Kim, J.Y., Kim, J., Lee, J., Hahn, J., Gu, M.B., & Yoon, J. (2009). Silver-ion-

mediated   reactive oxygen species generation affecting bactericidal activity. Water 

Research, 43, 1027-1032. 

Sanpui, P., Murugadoss, A., Prasad, P.V.D., Ghosh, S.S., & Chattopadhyay, A. (2008). The   

antibacterial properties of a novel chitosan-Ag-nanoparticle composite. International 

Journal of Food Microbiology, 124,142-146. 

Sedlarik, V., Galya, T., Sedlarikova, J., Valasek, P., & Saha, P. (2010). The effect of 

preparation   temperature on the mechanical and antibacterial properties of poly (vinyl 

alcohol)/silver nitrate films. Polymer Degradation and Stability, 95, 399-404. 

Shrivastava, S., Bera, T., Roy, A., Singh, G., Ramachandrarao, P., & Dash, D. (2007).  

 Characterization of enhanced antibacterial effects of novel silver nanoparticles. 

Nanotechnology, 18, 225103-225112. 

Stamm, W.E. (1992). Hospital Infection. Boston: Little Brown. 

Warren, J.W. (1997). Prevention and control of nosocomial infection. Baltimore: Williams & 

Wilkins. 

Zapata, P.A., Tamayo, L., Páez, M., Cerda, E., Azócar, I., & Rabagliati, F.M. (2011).   

Nanocomposites based on polyethylene and nanosilver particles produced by metallocene ‘‘in 

situ’’ polymerization: synthesis, characterization, and antimicrobial behavior. European 

Polymer Journal, 47, 1541-1549. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



533 

 

Determination of Cadmium In Water Samples by Dispersive  

Solid Phase Extraction With UV–Visible Spectrometric Detection 

Apinya Navakhun
1*

, Patiphan Piaokhot
2
 

1 Department of Chemistry, and Center of Excellence on Environmental Health and Toxicology (ETH),  

Faculty of Science, Burapha University 
2 Department of Chemistry, Faculty of Science, Burapha University 

*Email : apinyan@go.buu.ac.th 

Abstract  

In this work, an eco-friendly dispersive solid-phase extraction technique was 

proposed for determination of cadmium in water samples. The cadmium ion in water was 

preconcentrated on dithizone-absorbed silica. The silica was filtered, dried, and then eluted 

by small amount of organic solvent. The Cd-dithizone complex was detected by UV-Visible 

spectrophotometer at 491 nm. The solution pH 9, extraction time of 30 minutes and acetone 

as an elution solvent were the optimum extraction conditions.  Under the optimum condition, 

the analytical characteristics were evaluated. The results demonstrated that the proposed 

method was accepted within the international standard criteria. The LOD and LOQ of the 

method were 3.87 and 12.90 µg/L, respectively. The %RSD of 4.28 and 12.32 and percent 

recoveries of 92.54 -98.89 were obtained from precision and accuracy studies, respectively. 

In addition, this method was applied for determination of the amount of cadmium in surface 

water samples from Chonburi province, Thailand. The resulting amounts of cadmium found 

in water samples were lower than water quality standard recommended from the Pollution 

Control Department, Office of the National Environment Board. 

 

Keywords : Cadmium, Dispersive solid phase extraction, Dithizone, Surface water, UV-

visible spectrophotometry 

 

1.  Introduction 

Cadmium is known as a toxic heavy metal. Cadmium has been classified by The 

International Agency for Research on Cancer (IARC 2018) in Group 1 as human carcinogen. 

Cadmium is released into the environment through natural processes such as volcanic 

eruptions, sea spray and forest fires, but the greatest contamination arises from human 

activities. Cadmium is widely used in different industrial and agricultural processes such as 

metallurgy, war industry and electroplating, which were drastically increased in the 

environmental contamination and raised the exposure to cadmium. Considering the toxic of 

cadmium, the American Environmental Protection Agency (US-EPA 2016) set the Cd the 

maximum contaminant level (MCL) at 10 µg/L for standard drinking water. The World 

Health Organization (WHO 2011) also set the maximum limits for Cd in drinking water as 

3.0 to 10 µg/L. In addition, the water quality standard of cadmium in surface water of 50 

µg/L was recommend from Pollution Control Department, Office of the National 

Environment Board, Thailand (1994). Due to cadmium occurs and contaminates in the 

environment at low levels, it is essential to develop sensitive analytical strategies for the 

determination of cadmium at trace levels. 

Different techniques have been investigated for the extraction and pre-concentration of 

cadmium in various environmental. Techniques as liquid-liquid extraction (LLE) and solid 

phase extraction (SPE) have been reported (Khoutoul et al. (2016) and Tanaka et al. (2002)). 

However, the LLE extraction techniques require the uses of large amounts of solvent, which 

is flammable, volatile, toxic, and harmful to the environment. Moreover, it is time-consuming 

to perform, which limits its further application. To overcome the disadvantages mentioned 



534 

 

above, miniaturized, and green extraction methods have been developed. The Dispersive 

solid phase extraction (DSPE) technique is the extraction technique that was introduced 

around 2000 (Michelangelo et al., 2003). It is a fast and solvent-less technique compared to 

the classical SPE technique. A solid absorbent such as silica or polymer is added to the 

sample. The diffusion process increases the contact surface area between the absorbent and 

the sample. Then the solid absorbent was separated by centrifugation or filtration, and the 

analyte was leached with organic solvents (Islas, G. et al. 2017). In this work, the 

determination of trace levels of cadmium in water samples was investigated by combining 

dispersive solid phase extraction with UV-visible detection method. The parameters 

influencing the extraction efficiency and the analytical performance were optimized. 

 

2.  Objectives 

 

The development of cadmium extraction and preconcentration method using 

dispersive solid phase extraction technique for trace level cadmium determination in water 

samples is the main objective of this research. Factors affecting the extraction and 

determination of cadmium by UV-visible spectrophotometry technique were optimized to 

reach the high measurement sensitivity. The validation of the method has been evaluated to 

verify that it was an acceptable method according to international standards. In addition, to 

confirm the practicality of the proposed method, this method was applied to determine the 

cadmium contamination in the surface water sample.  

 

3.  Materials and methods 

 

3.1 Chemicals and instruments 

Cadmium standard solutions were prepared from 1000 mg/L AAS standard solution 

(Merck). Dithizone stock solution was prepared by dissolving of the appropriate amount of 

solid dithizone (Ajax Finechem) in hexane. A 0.5 M NH3/NH4Cl buffer solution was 

prepared in ultrapure water.  All chemicals used in this study were analytical reagent grade. A 

UV-visible spectrophotometer model UH5300 (Hitachi) was used for the absorption 

measurement. The micro quartz cuvette with path length 10 mm (Hellma Analytics) was used 

for small volume.  

 

3.2 Procedures 

3.2.1 Complex formation and dispersive solid phase extraction (DSPE) 

In this research, diphenylthio-carbazone or dithizone (H2Dz) was used as complexing 

agent to form Cd-dithizone complex (Cd(HDz)2). The dithizone adsorbed on silica was 

prepared by stirring the silica gel in the dithizone solution for 40 minutes, then the silica was 

filtered and dried with nitrogen gas. The DSPE extraction procedure was performed by 

adding a certain amount of dithizone absorbed silica into the cadmium solution. The buffer 

solution was added to control the pH of the solution. Stir the solution in a dark place for 30 

minutes, strain the silica and dry it. The Cd(HDz)2 is eluted from the silica with 5 mL 

acetone. Finally, the UV-visible absorbance was monitored at 491 nm for absorption of the 

Cd(HDz)2 complex. The extraction parameters which affected the extraction efficiency 

including pH of solution, extraction time, and type of elution solvent were studied and 

compared. All the experiments were three replicate analysis. 

3.2.2 Method validation and sample determination 

Method validation parameters including limit of detection, limit of quantification, 

calibration curve, precision and accuracy were evaluated in this study. Moreover, the 
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proposed method was applied for determination of Cadmium in water samples collected from 

Saensuk Subdistrict, Bang Phra Subdistrict, Mueang District and Laem Chabang Port, 

Sriracha District, Chonburi Province, Thailand. Water samples were collected in December 

2019. The water samples were acidified, filtered the large particles, and stored at -20 °C prior 

to analysis. 

4.  Results 
4.1 Effect of Complex Formation Parameters 

4.1.1 Cd(HDz)2 absorption monitoring 

The maximum absorption wavelength (max) of Cd(HDz)2 complex was monitored to 

achieve high measurement sensitivity. In this study, the Cd(HDz)2 complex was leached from 

silica by acetone. The absorption at a wavelength of 350-700 nm was measured. The results 

of the study, shown in Figure 1, indicated that the max was 491 nm and was used for further 

studies. 

 

 
                   Figure 1 Spectra of free dithizone and Cd(HDz)2 complex with  

                                   varying of Cadmium concentration.  

4.1.2 pH of solution 

The pH of solution affects to the formation of Cd(HDz)2 complex. The effect of pH in 

the range of 8-11 on the formation of Cd(HDz)2 complex was compared. Figure 2 showed 

that pH 9 and pH 10 were no significant difference in the absorbance. The absorbance of the 

complex was significantly decrease at pH 11 due to the formation of cadmium hydroxide 

precipitate. In addition, at low pH, it affects the ligand de-protonated. It was seen that at pH 

8, the ligand de-protonated and the complex formation was less than at pH 9-10. Therefore, in 

this research, pH 9 was selected as the optimum pH for the complex formation. 
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Figure 2 Effect of solution pH on the absorbance of the  

                                              Cd(HDz)2 complex. 

 

4.1.3 extraction time 

The extraction time of 5-60 minutes was studied. The results are shown in Figure 3. It 

was found that when the extraction time increased, the absorbance of the complexes 

increased and remained constant at more than 30 minutes. In this experiment, 30 minutes of 

extraction time was chosen as optimum condition. 

 
Figure 3 Effect of extraction time on the absorbance  

                                            of the Cd(HDz)2 complex 

 

4.1.4 type of elution solvent 

The elution solvents including methanol, dichloromethane and acetone were compared. A 

5 ml of each solvent was used to elution the Cd(HDz)2 complex from silica. However, the 

max when using different solvents was different. The max and absorbance at max of the 

complex were shown in Table 1. The results are obvious that acetone is the most suitable 

elution solvent in this research because it provides the highest absorbance of the complex. 
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Table 1 The max and absorbance at max of the complex when using 

                   different elution solvent 

Elution solvent max (nm) Absorbance 

(±SD) 

Dichloromethane 500 0.1736 ± 

0.1123 

Acetone 491 0.9923 

±0.1967 

Methanol 491 0.1488 

±0.0267 

 

4.2 Method validation 

The analytical performance of the proposed method was evaluated in terms of 

linearity, limit of detection (LOD), limit of quantitation (LOQ), precision, and accuracy under 

optimized experimental conditions, as summarized in Table 2. The analytical characteristic 

values obtained from the study were compared with the acceptable values from the standard 

AOAC method (AOAC international, 2012). The first parameter was the linearity. The 

linearity of the method was studied from the relationship between the absorbance and the 

concentration of cadmium solution. The cadmium concentration in the concentration range 

10-100 μg/L was studied. It was found that the linearity in the study had a linear equation of y 

= 0.0021x – 0.0177 (R
2 

0.9914). The LOD and LOQ were calculated as 3SD/m and 10SD/m, 

respectively. Whereas SD was the standard deviation of 10 replicates analysis of blank 

solution and m was the slope of the calibration graph. The calculated LOD and LOQ of the 

method were 3.87 and 12.90 µg/L, respectively. The relative standard deviation (n = 9) of 

4.28 and 12.32 were obtained from repeatability and intermediate precision studies. The 

resulting RSD values were lower than the acceptable value of 16.83. In addition, the 

calibration curve for Cadmium in the range of 20-100 g/L with good correlation coefficients 

(R
2
) of 0.9939 was performed. Finally, the percent recoveries of 92.54 -98.89 were obtained 

in the accuracy study and were with an acceptable range of 75-125%. The results concluded 

that the proposed method was acceptable based on the AOAC standard method criteria. 

 

                            Table 2  Analytical characteristics of the proposed method 

characteristics value 

LOD 

LOQ 

Calibration curve 

Concentration range 

Linear equation 

R
2
 

Precision (%RSD, 

n=9) 

Repeatability 

Intermediate precision 

% Recovery 

3.87 µg/L 

12.90 µg/L 

 

20-200 µg/L 

y = 0.0021x-0.0126 

0.9939 

 

4.28 

12.32 

92.54 -98.89 

 

4.3 Determination of Cadmium in environmental sample 

The proposed method was applied for determination of trace level of Cadmium in 

water sample. The result of Cadmium determination in water samples was showed in Table 3. 
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The amount of Cadmium in the range of < LOQ – 44.54 µg/L was found. However, the 

contamination of Cadmium in water sample was lower than water quality standard (50 µg/L) 

recommend from Pollution Control Department, Office of the National Environment Board, 

Thailand. 

 

                 Table 3  The amount of Cadmium in water samples 

Station location Cd found 

(µg/L) 

A Laem Chabang Port 44.57 

B Laem Chabang Port ND* 

C Bang Phra Subdistrict ND* 

D Saensuk Subdistrict 6.48 

                *ND = not detectable, the calculated concentration below the limit of 
detection 

 

5.  Discussion 

In this research, dispersive solid phase extraction (DSPE) techniques were used to 

extract and preconcentrate low level cadmium concentration in water samples. Dithizone 

adsorbed on silica was synthesized. Then cadmium was extracted from the aqueous solution 

by complex formation and adsorbed on solid silica. After that, the complex was eluted with a 

small volume of organic solvent. The absorption of colored complexes was measured for the 

cadmium determination. In this research, dithizone was used as a ligand for the complex 

formation. This is because dithizone can form complexes with many heavy metals. Thus, this 

extraction method can be applied to extract other heavy metals such as Lead (Behbahani et al. 

2015). Unfortunately, the dithizone itself and its complexes are unstable when exposed to 

light and heat. When using dithizone, should be careful about the degradation of the complex. 

In addition, the DSPE technique is an environmentally friendly extraction technique 

due to the use of small amounts of organic solvent. Which can increase the analyte 

concentration more than 10 times. Moreover, easy procedure and less extraction time are the 

advantages of this technique when comparing with conventional liquid-liquid extraction. For 

assessing the reliability of the proposed method, analytical characteristics such as precision 

and accuracy were studied within the AOAC peer-verified standard method. The results of 

the study demonstrated that this method was acceptable to the international standard method. 

However, the proposed method used the UV-visible spectrophotometry for 

determination of cadmium. The sensitivity of the UV-visible spectrophotometry was lower 

than that of other atomic spectrometry techniques such as AAS or ICP-OES. This causes the 

method LOD and LOQ value higher than that of other previous research reports. For 

example, Yang and co-workers (2020) used DSPE extraction techniques coupled with AAS 

determination. They reported the LOD of 0.04 g/L that lower than this research. However, 

the LOD obtained in this method (3.87 g/L) was lower than the surface water quality 

standard (50 g/L). This indicates that this proposed method can be apply for the analysis of 

the cadmium content in water samples from the environment. 

 

6.  Conclusion 

In this work, a simple and rapid method for extraction and preconcentration of 

cadmium in water by dispersive solid phase extraction (DSPE) has been developed. The 

cadmium was form colored complex with dithizone that absorbed on silica. The optimum 

extraction conditions were complex formation at pH 9, extraction time of 30 minutes and 5 
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mL acetone used as an eluting solvent.  The concentration of cadmium was determined by 

UV-visible spectrophotometry with microvolume sample cell. This method was successfully 

analysis cadmium in environmental water samples collected from Chonburi province. The 

amount of Cadmium in the range of < LOQ – 44.54 µg/L was found from collected water 

samples. However, these amounts were lower than water quality standard recommended from 

the Pollution Control Department, Office of the National Environment Board. 
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Abstract 

The non-Saccharomyces autochthonous yeasts are reported to be wild yeasts that 

produce the unique flavors and exceptional quality when used for traditional wine 

fermentation. Pineapple juice is one of the juice contains sufficient nutrients for yeast to grow 

and ferment quality fruit wine. However, the juice contains proteolytic enzymes that may 

have an inhibitory effect on yeast during fermentation. This study was to investigate the 

changes in kinetics of fresh crushed pineapple juice fermented with autochthonous compared 

to allochthonous yeasts. The total soluble solids (TSS), titratable acidity (TTA as citric acid), 

pH and nitrogen content (% w/w) of fresh crushed pineapple juice were analysed. The fresh 

crushed pineapple juice was prepared and inoculated with commercial strain of allochthonous 

yeast and autochthonous yeast isolated from pineapple fruit. The fermentation was proceeded 

under room temperature condition (28-30 °C) for 6 days. The results indicated that the 

allochthonous yeast population slowly decreased throughout fermentation while 

autochthonous yeast population increased for 1 log cfu/ml in the initial stage of fermentation, 

and it was the main yeast throughout fermentation. The autochthonous yeast could utilize 

organic compounds and reduced TSS of pineapple juice to 4.4 °brix. Based on fermentation 

profiles investigated, autochthonous pineapple yeast could be a potential starter culture for 

pineapple juice fermentation. 

Keywords : Autochthonous yeast, Fermentation, Pineapple, Starter culture  

1. INTRODUCTION 
Pineapple (Ananas comosus L. Merr.) is a fruit widely grown in tropical and sub-

tropical countries. Its flesh has pale yellow color, unique sweet and sour taste, and pleasant 

fruity flavors and aromas which were preferred by consumers. Pineapple juice is considerably 

varied in sugar and acidity. Major carbohydrate constituents are sucrose, glucose and fructose 

while major acids are citric acid and malic acid (Sanewski et al., 2018). It is also a good 

sources of minerals, vitamin C, A and B (USDA), and bromelain enzyme that possesses 

proteolytic activity in the gastrointestinal tract and useful phytomedical application (Pavan et 

al., 2012). 

In the beverage fermentative process, yeast plays an important role due to its high 

performance in the conversion of sugar into ethanol as well as aromatic esters and other 

metabolic products. The efficiency of the ethanol production is associated with the 

fermentative potential of the yeasts as well as the fermentation process optimization to 

improve the sensorial quality of the alcoholic beverages (Azhar et al., 2017). Typical fruit 

wine fermentation, the allochthonous yeast strains of S. cerevisiae, a commercial yeast 

strains, were often used as starter culture for fruit wines production since they could achieve 

complete fermentation of fruit juices, and the sugars are converted into alcohol, carbon 

dioxide, organic acids and secondary metabolites giving flavors and aromas in final fruit 

wines. To improve the fermentation, many researchers over the last few decades have tried to 

conduct a systematic investigation of yeasts associated with fruit juice fermentation. Tropical 

fruits are an important source of wild yeast strains, which these non-Saccharomyces yeasts 
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are reported to produce the unique flavors and exceptional quality when used for traditional 

wine fermentation. (Fleet et al., 2002). Yeast ecology from the spontaneous fermentation of 

fruit juices has been studied in order to select and develop species-specific starter cultures as 

autochthonous yeast starters for high quality fruit wine production (Chanprasartsuk and 

Prakitchaiwattana, 2016). Saccharomycodes ludwigii is a non-Saccharomyces yeasts has been 

reported to isolated from sweet wines (Granchi et al, 2002; Loureiro and Malfeito-Ferreira, 

2003) and wines at the end of the alcoholic fermentation or during storage (Romano et al., 

1999). In addition, this non-Saccharomyces yeast has also been isolated from pineapple fruits 

(Chanprasartsuk et al., 2010). It can grow in the presence of high levels of ethanol and is 

adaptable to unfavorable conditions such as high concentrations of SO2 (Vejarano, 2018). A 

selected S'codes ludwigii strain could produce high level of isobutyl alcohol, acetoin and 

ethyl acetate in Feijoa juice which  characterized by a fresh odour with a fruity flavour, 

identified as flavour of apple and kiwi-fruit (Romano et al., 1999). 

 

2. Objectives 

The aim of this research was to investigate the changes in kinetics of fresh crushed 

Pattawia pineapple juice inoculated with allochthonous and autochthonous yeast. 

    

3. Materials and methods 

 3.1 Preparation of pineapple juice 

The Pattawia pineapple fruits (Ananus comosus (L.) Merr.) at harvesting stage 

were purchased from local market in Chonburi province (Eastern Thailand) used for all 

experiments. The pineapple fruits were washed and peeled. The pineapple flesh was crushed 

to obtain its juice. Crushed juices were filtered through a sterile cheesecloth. Then, the 

chemical characteristics, namely total soluble solid (Atago 2411-w06, Japan), total titratable 

acidity (as citric acid; AOAC, 2000), pH (Cyber Scan 1000 Euten, USA), nitrogen content 

(AOAC, 2000) and major amino acids (Bosch et al., 2006; van Wandelen and Cohen, 1997) 

of juice were analyzed. The crushed juices were decontaminated with the addition of 

potassium metabisulphite (K2S2O5) to achieve a final concentration in the juice of 100 mg/L 

and collected in sterile Erlenmeyer flasks. 

3.2 Preparation of yeast culture 

A commercial yeast strain, S. cerevisiae (Angle
®
, China) as allochthonous 

yeast was used for pineapple inoculation. An indigenous yeast strain, S’codes ludwigii, 

isolated from Pattawia pineapple fruits was used as autochthonous yeast. The yeast strain 

identity was confirmed by morphological examination and molecular methods. The sequence 

analysis of the 26S rDNA D1/D2 and ITS region of ribosomal DNA were used as the 

diagnostic methods for examination according to Kurtzman and Robnett (1998). These yeasts 

were cultivated on Malt Extract Agar at 30
o
C for 3 days for inoculum preparation. 

3.3 Fermentation of fresh crushed pineapple juice 

 The inoculum yeast culture was prepared and inoculated to the prepared pineapple at 

initial population of 6 log cfu/mL (Chanprasartsuk et al., 2012). The inoculated juices were 

incubated at ambient temperature (30-32
o
C) for 6 days. These cultured juices were collected 

every day for microbiological determination and physicochemical analysis. Yeasts 

population, TSS, TTA, pH and alcohol content (Alla


, France) were investigated throughout 

the experiment. All experiments were conducted in triplicate. 
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4. RESULTS AND DISCUSSION 

The chemical characteristics of fresh crushed pineapple juice is shown in Table 1. The 

juice contained 13.0 %TSS, 0.73 %TTA as citric acid, pH 3.29 and 0.07 %w/v of nitrogen 

content. In previous reports, sucrose was main sugar of pineapple juice which contained 

approximately 2/3 of total sugars and the rest sugars are glucose and fructose (Sairi et al., 

2004). These assimilable sugars are sources of carbon and energy for yeast consumption 

(Fleet, 1998). The major organic acids of pineapple juice are citric and malic acids which 

found approximately 87 and 13% of total acid content, respectively (Sairi et al. 2004). 

Additionally, its nitrogen contents were adequate for yeast growth which should be more than 

0.025 g/l (Ribéreau-Gayon et al., 2006). The high level of serine and proline had been found 

in pineapple juice. These results corresponding to a previous report of Wen and Wrolstad 

(2006) indicated that the amino acids identified in Pattawia pineapple juice were tryptophan, 

asparagine, proline, aspartic acid, serine, glutamic acid, -alanine, aminobutyric acid, 

tyrosine, valine and isoleucine. These amino acids are not only the building blocks of proteins 

and peptides, but also play an important role in general metabolism of yeast cells (Ljungdahl 

and Daignan-Fornier, 2012).  

 

Table 1 Chemical characteristics of fresh crushed pineapple juice 

 

Chemical 

characteristics 
Values ( SD) 

TSS (°brix)  
        13.0 (± 

0.0) 

TTA (% as citric 

acid) 

0.73 (± 0.02) 

pH 3.29 (± 0.03) 

Nitrogen content 

(%w/v) 

0.07 (± 0.00) 

Main amino acids content (mg/100 mL) 

     Serine 26.81 

     Proline 17.05 

     Aspartic acid 9.56 

     Glutamic acid 9.46 

     Alanine 6.92 

  

The microbiological and chemical properties of pineapple juice inoculated with 

allochthonous and autochthonous yeasts were shown in Figure 1. Based on the results of 

analysis, the yeast counts of inoculated juice with S. cerevisiae were dramatically tended to 

decline throughout fermentation (Figure 1a). Thus, the normal flora yeast could competitively 

grow and assimilate organic compounds of pineapple juice. Total soluble solid of pineapple 

juice started to decline in day 2 of fermentation. Generally, commercial yeast strain, S. 

cerevisiae is allochthonous yeast which can grow and achieve complete fermentation of fruit 

juices. The sugars in juice are converted into alcohol, carbon dioxide, organic acids and 

secondary metabolites giving flavors and aromas in final fruit wines (Chanprasartsuk and 

Prakitchaiwattana, 2016). The decreasing of allochthonous yeast population observed in this 

study could be due to the existence of bromelain enzyme of the juice, a specific type of 
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protease, seemed to affect certain yeasts. The bromelain could theoretically inhibit fungal 

growth related to its proteolytic activity (López-García et al., 2012). 

 

 

 
 

S. cerevisiae (), S’codes ludwigii (), Normal flora yeast () 

TSS () , TTA (), pH () , alcohol content () 

 

Figure 1 Fermentation profiles during alcoholic fermentation with 

               S. cerevisiae (a) and S’codes ludwigii (b) 

The clearly different yeast count results were found in inoculated juice with S’codes 

ludwigii. The autochthonous yeast population increased for 1 log cfu/ml in the initial stage of 

fermentation, and it was a main yeast throughout fermentation. It could utilize organic 

compounds and reduced TSS of pineapple juice since day 1 from 13.0 to 4.4 °brix in day 4 of 

fermentation. The final population of S’codes ludwigii was 5.7±0.1 log cfu/mL (Figure 1b). 

The survival of S’codes ludwigii in fresh crushed pineapple juice during fermentation could 

be caused it is an indigenous yeast strain which associated with pineapple fruits. This 

autochthonous yeast strain could relatively better adapt to the environment of proteolytic 

juice compared to allochthonous yeast (Capece et al., 2019). Chemical characteristics of final 

fermented juices inoculated allochthonous and autochthonous yeasts compared to fresh 

crushed pineapple juice were indicated in Table 2. The TTA of fermented pineapple juice 

samples was relatively constant between 0.77-0.87 %w/v as citric acid in the pH range over 

the fermentation. The final alcohol content of fermented juice fermented with autochthonous 

yeast approximately was 7.0 %v/v.  
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Table 2 Chemical characteristics of fresh crushed pineapple juice and its ferments 

 

Chemical 

characteristics 

Values ( SD) 

   Pineapple 

juice 

S. cerevisiae S’codes 

ludwigii 

TSS (°brix)  
        13.0 (± 

0.0) 

       6.2 (± 0.0)         4.4 (± 0.0) 

TTA (% as citric 

acid) 

0.73 (± 0.02) 0.87 (± 0.03) 0.77 (± 0.02) 

pH 3.29 (± 0.03) 3.46 (± 0.02) 3.57 (± 0.01) 

Alcohol content (%v/v) 
    0.0 (± 

0.0) 

         6.1 (± 

0.2) 

        7.0 (± 0.1) 

 

5. Conclusion 

Autochthonous pineapple yeast, S’codes ludwigii, could grow and utilize organic 

substances and reduced TSS of fresh crushed pineapple juice, as well as achieve complete the 

fermentation. Thus, the further analysis of its nutrients and VOCs generated during the 

fermentation and its final products are needed. This study presented the potential of 

autochthonous pineapple yeast, S’codes ludwigii, for applications of alcoholic beverages 

fermentation derived from fresh crushed pineapple juice. 
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Abstract 

Celecoxib, a selective COX-2 inhibitor, is one of most commonly used nonsteroidal 

anti-inflammatory drug for the treatment of inflammatory symptoms. However, the presence 

of sulfonamide group in the structure has been suspected to cause cross-hypersensitivity with 

antibiotic sulfonamides. To avoid this problem, the sulfonamide moiety of celecoxib was 

modified using bioisosteric technique to obtain novel celecoxib derivatives. Commercially 

available 4,4,4-trifluoro-1-(4-methylphenyl)butane-1,3-dione was reacted with 4-

hydrazinobenzonitrile HCl to obtain nitrile derivative of celecoxib (1). In addition, carboxylic 

acid (2) and tetrazole (3) derivatives of celecoxib were also synthesized using compound 1 as 

a starting material. All synthesized compounds including corresponding bioisostere groups of 

sulfonamide were predicted for their COX-1 and COX-2 inhibitory activities by computer-

based molecular docking method using AutoDock 4.2. The results showed that tetrazole 

derivative (3) possessed the lowest binding energy and inhibitory constant (Ki) against 

mCOX-2 (-9.60 kcal/mol and 91.22 nM, respectively), but lack of selectivity due to very low 

calculated selectivity index (SI = 0.73). Whereas hydroxymethyl derivative (7) was 

considered to be a selective COX-2 inhibitor (SI = 6.79). Unfortunately, all designed 

compounds were found to be inferior to their prototype celecoxib, which exhibited the 

highest potency and selectivity against mCOX-2 in this study (binding energy = -10.4 

kcal/mol, Ki = 23.91 nM, and SI = 18.14). 

 

Keywords : Celecoxib, nonsteroidal anti-inflammatory drugs, cyclooxygenase, bioisostere, 

molecular docking 
 

1.  Introduction 

Cyclooxygenase (COX) is known as a group of enzyme that plays an important role in 

inflammatory responses by converting arachidonic acid (AA) to various types of 

inflammatory mediators called prostaglandins (PGs) or prostanoids. In general, COX exists in 

2 major isozymes as COX-1 and COX-2, which functionalize in different way. COX-1, a 

constitutive isoform or housekeeping enzyme, is expressed in most tissues to promote and 

regulate homeostasis in the body, whereas COX-2, an inducible isoform, is specifically 

expressed at the site of inflammation by mediators or stimuli signaling (Blobaum & Marnett, 

2007, pp. 1425-1441). For this reason, COX-2 is predominantly a desire target of inhibition 

for the treatment of various inflammatory diseases. 

Currently, nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) have been developed and 

primarily used in the treatment of inflammation or pain management. The mechanism of 

action of NSAIDs is to inhibit COX activities resulting to termination of PGs biosynthesis. 

NSAIDs are generally classified into 2 subgroups by the selectivity against COX. First, 

traditional or nonselective NSAIDs, such as aspirin, ibuprofen, indomethacin, and diclofenac, 

inhibit both COX-1 and COX-2 in varying degree. Although these medicines have been 

discovered and efficiently used until nowadays, major side effect of gastrointestinal (GI) tract 
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irritation apparently occurred due to the inhibition of COX-1 activity (Vane & Botting, 1998, 

pp. 2S-22S). To overcome this drawback, the development of selective COX-2 inhibitors (so-

called coxibs) have been introduced. 

One of most widely used marketed available coxibs is celecoxib, it has been approved 

by the FDA since 1998 for the relief of signs and symptoms of osteoarthritis (OA), 

rheumatoid arthritis (RA), ankylosing spondylitis (AS), as well as acute pain in adults with 

lower incidence of GI adverse effects. Nevertheless, risk of cardiovascular (CV) effects by 

long-term usage of celecoxib must be concerned. Celecoxib is a sulfonamide-containing 1,5-

diarylpyrazole derivative, which the presence sulfonamide (-SO2NH2) moiety appeared to be 

essential for COX-2 blockade activity (Antoniou et al., 2007, pp. 1719-1732). Unfortunately, 

because of this structural component, the -SO2NH2 moiety in celecoxib is also suspected to 

cause hypersensitivity in patients who allergy to antibiotic sulfonamides (Knowles et al., 

2001, pp. 239-247). Although many previous studies or case reports indicated the possibility 

of this cross-reactivity, it was still controversial in some studies (Wulf & Matuszewski, 2013, 

pp. 1483-1494). Thus, to diminish the aforementioned problem, -SO2NH2 group of celecoxib 

was replaced with different functionalities using a concept of bioisostere (Meanwell, 2011, 

pp. 2529-2591). 

 

2.  Objectives 

To design and synthesize celecoxib derivatives using bioisosteric replacement of 

sulfonamide moiety that could avoid possible cross-hypersensitivity between antibiotic 

sulfonamides, and to evaluate in silico COX-1 and COX-2 inhibitory activities of the 

designed compounds. 

 

3.  Materials and methods 

3.1  Materials 

4,4,4-Trifluoro-1-(4-methylphenyl)butane-1,3-dione was purchased from Sigma-

Aldrich (St. Louis, Missouri, USA) and 4-hydrazinobenzonitrile HCl was purchased from 

Tokyo Chemical Industry (Tokyo, Japan). Solvents were used either commercial or analytical 

grade. TLC was performed on Merck Kieselgel 60 F254 precoated silica gel plates. 
1
H-NMR 

spectra were recorded using Bruker Fourier 300 (Basel, Switzerland) at 300 MHz. FT-IR 

spectra were recorded using PerkinElmer Spectrum 100 (Waltham, MA, USA). 

3.2  Methods 

Compound 1–3 were synthesized according to Scheme 1. Commercially available 

4,4,4-trifluoro-1-(4-methylphenyl)butane-1,3-dione, a starting material was reacted with 4-

hydrazinobenzonitrile HCl to give a nitrile derivative (1). The nitrile was used as a substrate 

to synthesize either carboxylic acid (2) or tetrazole (3) derivatives. To synthesize a carboxylic 

acid derivative, the nitrile (1) was undergone hydrolysis by a treatment of potassium 

hydroxide in a mixture of ethanol and water. In addition, the nitrile (1) was treated with 

sodium azide in the presence of copper sulfate to yield a tetrazole derivative. 

Scheme 1 Synthetic pathway of celecoxib derivatives. 
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Reagents and conditions: (a) 4-hydrazinobenzonitrile HCl, EtOH, reflux; (b) KOH, EtOH : 

H2O (1 : 1); (c) NaN3, CuSO4 ∙ 5H2O, DMSO, reflux. 

 

Synthesis of 4-(5-(p-tolyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl)benzonitrile (1). 

To a stirred solution of 4,4,4-trifluoro-1-(4-methylphenyl)butane-1,3-dione (1 g, 4.3 mmol) in 

EtOH (25 mL), 4-hydrazinobenzonitrile HCl (0.8 g, 4.7 mmol) was then added and the 

reaction was refluxed for 20 h. On completion of reaction (monitored by TLC), the solvent 

was removed under reduced pressure. EtOAc (50 mL) was added and then washed with H2O 

(2 × 50 mL) and brine (50 mL), dried over anhydrous Na2SO4, and concentrated under 

reduced pressure. The crude extract was purified by column chromatography on silica gel 

(hexane : EtOAc, 7 : 3) to obtain an off-white solid (yield 53%). 
1
H-NMR (300 MHz, 

DMSO-d6): δ 8.00 – 7.91 (m, 2H), 7.60 – 7.50 (m, 2H), 7.21 (d, J = 2.5 Hz, 5H), 2.32 (s, 3H); 

FT-IR (ATR, υ cm
-1

): 2229.68 (C≡N, stretch). 

Synthesis of 4-(5-(p-tolyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl)benzoic acid (2). 

To a stirred solution of KOH in EtOH : H2O (1 : 1), compound 1 (0.5 g, 1.5 mmol) was added 

and the reaction was heated under reflux for 3.5 h. On completion of reaction (monitored by 

TLC), the solvent was removed under reduced pressure and cooled on ice bath. The mixture 

was acidified to pH of 1 by 2 N HCl and extracted with EtOAc (3 × 25 mL). The pooled 

organic layer was dried over anhydrous Na2SO4 and concentrated under reduced pressure. 

The crude extract was purified by column chromatography on silica gel (EtOAc : CH2Cl2, 7 : 

3) to obtain a white solid (yield 21%). 
1
H-NMR (300 MHz, DMSO-d6): δ 8.07 – 7.94 (m, 

2H), 7.53 – 7.40 (m, 2H), 7.19 (s, 5H), 2.31 (s, 3H); FT-IR (ATR, υ cm
-1

): 1679.97 (C=O, 

stretch), 2920.23 (O-H, stretch). 

Synthesis of 5-(4-(5-(p-tolyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl)phenyl)-1H-

tetrazole (3). A mixture of compound 1 (0.2 g, 0.6 mmol), NaN3 (0.04 g, 0.6 mmol) and 

CuSO4 ∙ 5H2O (0.006 g, 2 mol%) in DMSO (5 mL) was stirred under reflux for 8 h. On 

completion of reaction (monitored by TLC), the mixture was cooled on ice bath and 2 N HCl 

(20 mL) was then added. The acid mixture was extracted by EtOAc (3 × 20 mL), dried over 

anhydrous Na2SO4, and concentrated under reduced pressure. The crude product was purified 

by recrystallized in EtOAc to obtain an off-white solid (yield 40%). 
1
H-NMR (300 MHz, 

DMSO-d6): δ 8.11 (d, J = 8.5 Hz, 2H), 7.59 (d, J = 8.5 Hz, 2H), 7.21 (d, J = 2.5 Hz, 5H), 2.31 

(s, 3H). 
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3.3  Molecular docking 

For ligand preparations, the structures of celecoxib derivatives were sketched and 

minimized energy using MM2 protocol of ChemBio3D Ultra 13.0 software. Gasteiger 

charges were then assigned and non-polar hydrogens were merged using AutoDockTools 

1.5.6. Three-dimension structures of wild-type ligated ovine COX-1 (oCOX-1, PDB code: 

1EQG, 1EQH and 4O1Z) and murine COX-2 (mCOX-2, PDB code: 3LN1, 3PGH and 4PH9) 

were obtained from Brookhaven Protein Data Bank (https://www.rcsb.org/pdb). For protein 

preparations, one subunit of each homodimeric enzyme was selected and molecule of 

heteroatoms including water were removed. The polar hydrogen atoms were added and 

Gasteiger charges were also assigned. Grid box size was set to 40 × 40 × 40 Å dimension 

with grid spacing of 0.375 Å and located at the center of ligand. Corresponding map types 

were also calculated with AutoGrid. 

For molecular docking, briefly, the ligands were docked onto the active site of either 

validated oCOX-1 or mCOX-2 using AutoDock 4.2 software (Morris et al., 2009, pp. 2785-

2791) with the Lamarckian Genetic Algorithm (LGA) method. Number of GA run was 100 

and other docking parameters were set as default. One hundred independent docking poses of 

each ligand were generated and similar poses with less than 2.0 Å of root-mean-square 

deviation (RMSD) were clustered. The best conformation of the highest cluster was selected 

to represent the most reliable binding mode of ligand, with the analysis of binding energy and 

inhibitory constant (Ki). The binding modes, binding interactions and length of chemical 

bonds (Å) were observed and illustrated by BIOVIA Discovery Studio Visualizer 17.2. 

To validate the docking method, re-docking of native ligands back to their active site 

of the target proteins was performed. In addition, cross-docking of native ligands against non-

native proteins was also conducted. The docking validation was accepted when the re-

docking and cross-docking results showed less than 2.0 Å of reference RMSD values from 

the highest cluster. 
 

4.  Results and Discussion 

4.1  Chemistry 

Using of celecoxib as a starting material cannot be directly applicable in terms of 

sulfonamide functionality conversion, because this group is rigid and unreactive. Thus, 

condensation of a diketone compound, 4,4,4-trifluoro-1-(4-methylphenyl)butane-1,3-dione 

with 4-hydrazinobenzonitrile was chosen to give a nitrile derivative of celecoxib (1) in a 

moderate yield (53%). Advantageously, nitrile group (-C≡N) can undergo a variety of 

chemical reactions such as hydrolysis, reduction, or alkylation. Compound 1 was then 

hydrolyzed under strong basic condition to give a carboxylic acid derivative (2) in a low yield 

(21%). Additionally, compound 1 was subsequently treated with sodium azide (NaN3) using 

cupric sulfate pentahydrate (CuSO4 ∙ 5H2O) as a catalyst to give a tetrazole derivative (3) in a 

moderate yield (40%) through traditional [2 + 3] cycloaddition reaction. 

4.2  Molecular docking 

After the selection of oCOX-1 and mCOX-2 X-ray crystal structures as described in 

the methodology, general information of the included proteins and re-docking results were 

showed in Table 1 and Table 2. 

 

https://www.rcsb.org/pdb
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Table 1 General information and re-docking results of included oCOX-1 PDBs 

PDB 

code 
Ligand 

RMSD 

(Å) 

Cluster 

number 

%Member 

in cluster 

Binding energy 

(kcal/mol) 

1EQG Ibuprofen 1.00 1 100 -8.54 

1EQH Flurbiprofen 1.26 1 100 -9.03 

3KK6 Celecoxib 0.76 1 100 -11.47 

4O1Z Meloxicam 1.21 1 100 -10.18 

 

Table 2 General information and re-docking results of included mCOX-2 PDBs 

PDB 

code 
Ligand 

RMSD 

(Å) 

Cluster 

number 

%Member 

in cluster 

Binding energy 

(kcal/mol) 

3LN1 Celecoxib 0.95 1 100 -11.09 

3PGH Flurbiprofen 1.32 1 100 -8.91 

4M11 Meloxicam 1.14 2 89 -9.70 

4PH9 Ibuprofen 0.89 1 100 -8.35 

 

The results indicated that docking of all native ligands into their active site of target 

protein either oCOX-1 or mCOX-2 exhibited acceptable outcomes due to the RMSD values 

from the highest cluster were less than 2.0 Å. Therefore, cross-docking of all included ligand-

protein complexes was determined to confirm the validity of docking algorithm. The cross-

docking results of native ligands against non-native oCOX-1 and mCOX-2 were displayed in 

Table 3 and Table 4, respectively. 

 

Table 3 Cross-docking results of included oCOX-1 PDBs 

PDB 

code 
Ligand 

RMSD, Å (%member in highest cluster) 

1EQG 1EQH 3KK6 4O1Z* 

1EQG Ibuprofen 1.00 (100%) 0.70 (100%) 2.14 (87%) 0.76 (86%) 

1EQH Flurbiprofen 1.22 (100%) 1.26 (100%) 1.53 (93%) 1.26 (100%) 

3KK6 Celecoxib 3.98 (60%) 6.52 (33%) 0.76 (100%) 4.59 (51%) 

4O1Z Meloxicam 2.20 (54%) 2.17 (100%) 2.32 (100%) 1.21 (100%) 

*Selected PDB as an oCOX-1 template. 

 

Table 4 Cross-docking results of included mCOX-2 PDBs 

PDB 

code 
Ligand 

RMSD, Å (%member in highest cluster) 

3LN1 3PGH* 4M11 4PH9 

3LN1 Celecoxib 0.95 (100%) 0.99 (92%) 4.84 (79%) 0.92 (52%) 

3PGH Flurbiprofen 1.15 (100%) 1.32 (100%) 1.21 (100%) 1.17 (100%) 

4M11 Meloxicam 4.65 (67%) 2.15 (70%) 1.14 (89%) 4.04 (95%) 

4PH9 Ibuprofen 5.23 (71%) 0.93 (100%) 0.96 (63%) 0.89 (100%) 

*Selected PDB as a mCOX-2 template. 

 

For oCOX-1 (Table 3), unfortunately, the cross-docking results were noticed that the 

RMSD values obtained from docking of celecoxib (3KK6) were greater than 2.0 Å with low 

percent member in highest cluster which represented poor accuracy. This incidence probably 

happened due to the side pocket of COX-1 is smaller than COX-2, which the molecule of 

celecoxib could not be fitted (Blobaum & Marnett, 2007, pp. 1425-1441). Thus, the cross-

docking outcomes from celecoxib were excluded and the rest of results were reconsidered. 
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PDB 4O1Z was eventually selected as an oCOX-1 template in this study, because the cross-

docking results without celecoxib met the criteria (RMSD < 2.0 Å). 

For mCOX-2 (Table 4), some of cross-docking results were undesirable as seen in 

oCOX-1. Thus, the cross-docking outcomes from meloxicam (4M11) were excluded. Finally, 

PDB 3PGH was selected as a mCOX-2 template in this study, because the cross-docking 

results without meloxicam were acceptable. Whereas the overall results from PDB 4PH9 

were also acceptable, but percent member in highest cluster obtained from celecoxib (3LN1) 

docking was quite low (52%). 

All synthesized celecoxib derivatives (1–3) and other sketched bioisosteric molecules 

(4–11) were docked into the active site of oCOX-1 and mCOX-2. Compared with celecoxib 

as their prototype, molecular docking results were listed in Table 5.  

 

Table 5 Molecular docking results of celecoxib and derivatives against oCOX-1 (PDB 

code: 4O1Z) and mCOX-2 (PDB code: 3PGH) 

 
 

Compound R 

Binding energy 

(kcal/mol) 
Ki (nM) 

SI* 

oCOX-1 mCOX-2 oCOX-1 mCOX-2 

1 -C≡N -7.96 -8.90 1470 297.15 4.95 

2 -COOH -8.23 -8.42 928.43 672.38 1.38 

3 
 

-9.79 -9.60 66.91 91.22 0.73 

4 -CO-NH2 -8.59 -8.23 503.97 930.53 0.54 

5 -CO-NH-OH -8.04 -8.10 1290 1150 1.12 

6 -CO-NH-NH2 -8.12 -7.94 1120 1510 0.74 

7 -CH2-OH -7.93 -9.07 1530 225.34 6.79 

8 
 

-10.03 -8.43 44.62 659.02 0.07 

9 

 

-8.41 -9.00 679.09 251.75 2.70 

10 

 

-9.02 -9.38 244.9 132.86 1.84 

11 -OH -8.19 -7.61 996.38 2660 0.37 

Celecoxib -SO2NH2 -8.68 -10.40 433.74 23.91 18.14 

*Selectivity index (SI), calculated from Ki ratio of COX-1 / COX-2. 

 

Ligand binding energy and Ki represent the affinity and inhibitory activity (potency) 

of each molecule against target protein, respectively. The lower binding energy value implies 

the higher binding affinity, as well as Ki. In addition, selectivity index (SI) of all docked 
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compounds were also calculated to indicate the selectivity particularly against COX-2 as a 

desire target of action. In this case, higher SI compound exhibits higher selectivity against 

COX-2 activity. The results showed that synthesized tetrazole derivative (3) exhibited the 

lowest binding energy and Ki against mCOX-2 (-9.60 kcal/mol and 91.22 nM, respectively). 

Although the affinity and inhibitory profile against COX-2 were outstanding, the selectivity 

of this compound was suggested to be very low with SI value of 0.73. For celecoxib 

derivatives, compound 7 was the most selective COX-2 inhibitor with SI value of 6.79, 

whereas the affinity and inhibitory activity of this compound were moderate (mCOX-2 

binding energy of -9.07 kcal/mol, and Ki of 225.34 nM). Nevertheless, all of the synthesized 

and sketched celecoxib derivatives (1–11) were inferior to their prototype. From the 

molecular docking results, celecoxib was such a very potent compound with high affinity and 

extremely high selectivity against COX-2 with the binding energy of -10.40 kcal/mol, Ki of 

23.91 nM (4-fold more potent than compound 3), and SI value of 18.14 (25-fold more 

selective than compound 3). 

To understand the binding orientation and binding interactions between ligands and 

active site of target proteins, the best docking pose in the highest cluster of each compound 

was illustrated (Figure 1). Moreover, key binding interactions and length of chemical bonds 

were also observed. For mentioned celecoxib derivatives, the binding orientation of 

compound 3 in mCOX-2 active site cavity was different to compound 7 and celecoxib (Figure 

1A). Unexpectedly, tetrazole group of compound 3 projected to hydrophobic pocket instead 

of allosteric pocket (side pocket), which sulfonamide moiety (-SO2NH2) of celecoxib 

interacted with the amino acids in this area through hydrogen bonds. Hence, the binding 

interactions of this compound were mostly found as hydrophobic interactions, such as the 

pyrazole ring interacted with Arg120 (7.43 Å) located at mouth of the active site via cationic-

π interaction, and trifluoromethyl carbon (-CF3) also exhibited hydrophobic interaction 

networks with Val349, Tyr355 and Leu359. Whereas tetrazole group only interacted with 

Gly526 backbone (2.75 Å) located deeply at hydrophobic pocket via hydrogen bond. These 

findings were not in agreement with a previous study. Navidpour, et al. (2006) had firstly 

introduced the molecular docking study of tetrazole derivative of celecoxib, the results 

suggested that the tetrazole ring was inserted deep into the secondary pocket (side pocket) of 

mCOX-2 by interacting with Arg513 and His90 via hydrogen bonds (pp. 4483-4487). 

Like celecoxib, hydroxymethyl group (-CH2-OH) of compound 7 aligned to the side 

pocket of mCOX-2 and formed a hydrogen bond with oxygen carbonyl of Leu352 backbone 

(5.17 Å), as well as hydrophobic interaction networks with biphenyl rings, pyrazole ring and 

-CF3 carbon also found in a higher number (Figure 1B). Interestingly, hydrogen bonding 

between -SO2NH2 and Leu352 was also investigated from celecoxib–mCOX-2 complex (4.75 

and 5.25 Å). Moreover, this functionality interacted with His90 (6.52 Å) and Phe518 (5.40 Å) 

via S-π interactions (Figure 1C). This evidence indicated that number of chemical bonds, 

especially hydrogen bond between a molecule and amino acids around side pocket play a 

crucial role in terms of COX-2 inhibitory activity. For further design of novel celecoxib 

derivatives, not only the -SO2NH2 moiety, but also the core structure (pyrazole ring) may be 

simultaneously modified. 
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Figure 1 X-ray crystal structures obtained from molecular docking (left) and 2D binding 

interaction diagrams (right) of compound 3 (A), compound 7 (B), and celecoxib 

(C) against the active site of mCOX-2 (PDB code: 3PGH). For clarity, only amino 

acids nearby the ligands are shown. All binding interactions are presented in 

broken lines with number as length (Å). Hydrogen bonds are displayed in green, π 

interactions are displayed in orange, and other hydrophobic interactions are 

displayed in violet or pink. 
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5.  Conclusion 

According to the design concept by using of bioisosteric technique to replace the 

sulfonamide moiety of celecoxib, 11 derivatives of celecoxib (3 synthesized and 8 sketched 

compounds) were evaluated virtually through molecular docking study. The results revealed 

that synthesized tetrazole derivative (3) possessed the highest binding affinity and inhibitory 

activity against COX-2, but low selectivity. Whereas hydroxymethyl derivative (7) was 

indicated as the most selective COX-2 inhibitor in silico. Unfortunately, all novel derivatives 
were still inferior to their prototype celecoxib. Hence, this study may provide the concept of 

drug design and useful applications of validated docking protocol for further in silico 

evaluation of well-designed COX-2 inhibitors. However, molecular docking study is 

advantageous to predict the binding interactions and activities of interested compound, in 

vitro screening of pharmacological activities must be conducted to obtain more reliable 

outcomes. 

 

6.  Acknowledgements 
This research study is partly granted by the Faculty of Pharmaceutical Sciences, 

Huachiew Chalermprakiet University. The authors would like to thank Dr. Chirattikan 

Maicheen for chemicals purchasing and supply, including valuable technical supports. 

 

7.  References 
Antoniou, K., Malamas, M., & Drosos, A. A. (2007). Clinical pharmacology of celecoxib, a 

COX-2 selective inhibitor. Expert Opinion on Pharmacotherapy, 8(11), 1719-1732. 

Blobaum, A. L., & Marnett, L. J. (2007). Structural and functional basis of cyclooxygenase 

inhibition. Journal of Medicinal Chemistry, 50(7), 1425-1441. 

Knowles, S., Shapiro, L., & Shear, N. H. (2001). Should celecoxib be contraindicated in 

patients who are allergic to sulfonamides? Revisiting the meaning of ‘sulfa’ allergy. 

Drug safety, 24(4), 239-247. 

Meanwell, N. A. (2011). Synopsis of some recent tactical application of bioisosteres in drug 

design. Journal of Medicinal Chemistry, 54(8), 2529-2591. 

Morris, G. M., Huey, R., Lindstrom, W., Sanner, M. F., Belew, R. K., Goodsell, D. S., & 

Olson, A. J. (2009). AutoDock4 and AutoDockTools4: Automated docking with 

selective receptor flexibility. Journal of Computational Chemistry, 30(16), 2785-

2791. 

Navidpour, L., Amini, M., Shafaroodi, H., Abdi, K., Ghahremani, M. H., Dehpour, A. R., & 

Shafiee, A. (2006). Design and synthesis of new water-soluble tetrazolide derivatives 

of celecoxib and rofecoxib as selective cyclooxygenase-2 (COX-2) inhibitors. 

Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 16(17), 4483-4487. 

Vane, J. R., & Botting, R. M. (1998). Mechanism of action of nonsteroidal anti-inflammatory 

drugs. The American Journal of Medicine, 104(3A), 2S–22S. 

Wulf, N. R., & Matuszewski, K. A. (2013). Sulfonamide cross-reactivity: is there evidence to 

support broad cross-allergenicity? American Journal of Health-System Pharmacy, 

70(17), 1483-1494. 

 

 

 

 

 

 

 



556 

 

Extraction of Coccinia grandis Leaf for Development of Insect Bites Cream 

Formulation    

Thamonwan Bubchaiya
1*

, Rassamichan Kanavan
2
, Chawalinee Asawahame

3
, Aranya Jutiviboonsuk

4
  

Faculty of Pharmaceutical Sciences, Huachiew Chalermprakiet University, Samutprakarn, Thailand,  

*Email : thamonwan_yok@hotmail.com 

 

Abstract  

Coccinia grandis (L.) Voigt, also known as Ivy gourd, is a plant commonly found in 

Thailand. It has been used in primary health care for relieving inflammation from insect bites. 

The fresh leaves are crushed and applied on the affected area, that is inconvenient. Therefore, 

this research aimed to extract the leaf of C. grandis, to evaluate the in-vitro anti-inflammatory 

activity of the extracts, and to formulate a topical cream for insect bites treatment. The dried 

powder of plant sample was extracted with 90% ethanol using ultrasonic bath, then the 

extract was sent to liquid-liquid extraction with hexane/water. Anti-inflammatory activity of 

these extracts was evaluated by inhibiting the breakdown of the bovine serum albumin 

method compared with a drug, diclofenac sodium. Ivy gourd cream was formulated and 

evaluated for its physical properties and stability. The results showed that hexane fraction 

exhibited potent anti-inflammatory activity (87.44%) which was more potent than diclofenac 

sodium (27.23%). Two concentrations (1% and 5%) of Ivy gourd cream were formulated. 

Both formulas had soft, creamy texture with smooth and shiny surface. The skin was slightly 

yellow when applied the cream, but it could be easily washed out. The freeze-thaw stability 

study indicated that these creams had good stability. 

 

Keywords : Coccinia grandis, -sitosterol, anti-inflammation, Ivy gourd cream, insect bites 
 

1.  Introduction 

Coccinia grandis (L.) Voigt is known as Ivy gourd. It is a member of the 

Cucurbitaceae family in the genus Coccinia. The fresh leaf is used as a medicinal plant in 

Thailand for relieving inflammation from insect bites. Several pharmacological activities of 

the plant extract have been reported such as antioxidant, antihyperglycemic, anti-ulcer, 

antimicrobial, and anti-inflammatory activities (Pekamwar, 2013, p.54-58, Amir Hossain, 

2014, p.65-71, Varuna, 2018, p.188-200). -sitosterol is a phytosterol compound which was 

found in many parts of ivy gourd, including leaf (Alagarraja, 2017, p.54-58). The strong anti-

inflammatory activity of -sitosterol was observed by membrane stabilization of human red 

blood cell and inhibition of protein denaturation methods which indicated that -sitosterol 

promoted the neutralizing lysosomal enzymes or stabilizing the lysosomal membrane (Ushir 

Yogrsh, 2013, p.85-89). According to Thai traditional medicine, fresh leaves of C. grandis 

are crushed and applied on affected area which is inconvenient. Therefore, Ivy gourd extract 

was formulated as cream for ease of use and promoting the use of Thai herb.    

 

2.  Objectives 

The objectives of the study are to evaluate the in-vitro anti-inflammatory activity of 

the leaf extracts of C. grandis and to formulate a topical cream for insect bites treatment. 
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3.  Materials and methods 

 

3.1 Chemicals 

Anisaldehyde, bovine serum albumin, -sitosterol, and dimethyl sulfoxide were 

purchased from Sigma-Aldrich. Diclofenac sodium was obtained from Henan Dongtai 

Pharmaceutical Co., Ltd. Dichloromethane, ethanol, ethyl acetate, hexane, methanol, and 

sulfuric acid are analytical grade reagents. 

 

3.2 Plant material 

Fresh C. grandis was purchased from Thipgasorn market, the local market at Bang 

Phli district, Samut Prakan province, Thailand. The plant was identified and compared to 

virtual herbarium (TCD0017100) in JSTOR Plant Science.    

 

3.3 Preparation of plant extracts for qualitative analysis  

The size of fresh leaves used in the study was 6-13 cm wide and 4-10 cm long. The 

fresh leaves were washed with tap water and dried at 50c using hot air oven before grounded 

into coarse powder by blender. The plant powder (3 g each) was extracted with 60 mL 

hexane, dichloromethane, absolute ethanol, ethanol-water (9:1), or water using ultrasonic 

bath for 30 minutes at room temperature, then each extract was filter and dried in vacuum 

rotary evaporator to obtain CGHe, CGDi, CGEt, CGEW, and CGWa extracts, respectively. 

Each extract was redissolved to 10 mL volume with its solvent and subjected to qualitative 

analysis using thin-layer chromatography.  

 

3.4 Condition of thin-layer chromatography  

Chromatography was performed on 10 x 10 cm aluminum plates precoated with 0.2 

mm layers of silica gel 60 F254 (E. Merck, Germany). Sample and standard solutions, each 

10 L, were applied on the plates as 2 mm wide bands, positioned 10 mm from lower edge of 

the plate. The mobile phase was dichloromethane-ethyl acetate 9:1 (v/v). Pre-saturated 

chamber (30 minutes at room temperature) was used for development of the plates with a 

distance of 95 mm from lower edge of the plate using ascending mode. The developed plates 

were detected with color reaction using anisaldehyde-sulfuric acid reagent, the color reaction 

occurred when heat at 105c for 15 minutes. -sitosterol (1.25 mg/mL) was used as reference 

standard.    

 

3.5 Preparation of plant extracts for cream formulation  

The plant powder (640 g) was extracted with 14.7 L ethanol-water (9:1) using 

ultrasonic bath for 2 hours at room temperature, then the extract was filtered. 8.7 L of the 

filtrate was dried in vacuum rotary evaporator at 40c, 165-72 mbar to obtain CGEW-F. 

Another 6 L of the filtrate was sent to liquid-liquid extraction with hexane/water. The 

aqueous phase was separated and dried in vacuum rotary evaporator at 40c, 65 mbar to 

obtain CGW-F. While hexane phase was dried in vacuum rotary evaporator at 40c, 335 mbar 

to obtain CGH-F.    

 

3.6 Albumin denaturation inhibition assay  

Protein denaturation has been correlated with the inflammatory disorders. Several 

non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) such as, indomethacin, ibufenac, flufenamic 

acid, and salicylic acid enhanced the ability to prevent heat denaturation of bovine serum 

albumin (BSA) at pathological pH 6.2-6.5 (Grant, 1970, p.715-722).  
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The reaction mixture consisted of 0.9 mL of 5% bovine serum albumin, 2.8 mL of 

phosphate buffer saline pH 6.3, and 2.0 mL of 100 g/mL of the extract. Diclofenac sodium 

was used as reference. The mixture was incubated at 37C for 15 minutes then heated at 70C 

for 5 minutes. Absorbance of the mixture was measured at 660 nm. The percentage inhibition 

of albumin denaturation was calculated using the equation as shown below. 

%inhibition   =   [1 – (absorbance of sample/absorbance of control)] x 100 

 

3.7 Formulation of Coccinia grandis cream  

 

3.7.1 Development of cream bases  

Five different cream bases were prepared. The oil phase consisted of stearic acid, 

cetyl alcohol, liquid paraffin, isopropyl palmitate, and Span 60 was melted at 75C and 

stirred. The water phase consisted of propylene glycol, Tween 60, Tween 80, sorbitol, and 

distilled water was heated at 78C. The water phase was poured into the oil phase with 

continuously stirring until the mixture congealed. Then preservative was added, and the 

mixture was stirred to become homogenous cream. The physical properties (color, odor, 

consistency, washability, and pH) of these cream bases and their stability using centrifugation 

test were evaluated. The cream base with good properties and stability was chosen to prepare 

C. grandis cream.    

 

3.7.2 Preparation of C. grandis cream   

The selected cream base was prepared using the same method described above 

(3.7.2). C. grandis extract was dissolved in liquid paraffin before added into the cream base 

to produce two concentrations (1% and 5%) of C. grandis cream.   

 

3.8 Evaluation of physical properties and stability of C. grandis cream  

 

3.8.1 Physical appearance  

Physical appearance of cream was evaluated by observing its color, odor, and 

consistency. 

 

3.8.2 Dye test  

Lake blue color was mixed with cream. A drop of cream was examined under a 

microscope. The cream is o/w type if blue globules are appeared with colorless continuous 

phase. In contrast, the cream is w/o type if colorless globules disperse in blue continuous 

phase.   

   

3.8.3 pH measurement  

Cream (5 g) was dispersed in 50 mL distilled water and sent to measure pH value 

using pH meter at room temperature.   

  

3.8.4 Viscosity measurement  

The viscosity was determined using Brookfield viscometer model LVDV-II+Pro with 

T-bar spindle at speed of 12 rpm and 25C for 1 minute. 

     

3.8.5 Accelerated stability study using centrifugation test  

The cream was centrifuged for 30 minutes at 3,500 rpm. Then it was inspected for 

signs of creaming. 
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 3.8.6 Freeze-thaw stability study   

The cream was stored in airtight glass containers and stability tests were performed on 

4 cycles of temperature testing, -20C (48 hours) and 45C (48 hours). Then physical 

properties, viscosity and pH of cream were evaluated.   

 

4.  Results and discussions 
The extraction of C. grandis leaves using 5 different solvents obtained CGHe, CGDi, 

CGEt, CGEW, and CGWa extracts. The chemical compositions of these extracts were 

investigated by TLC. -sitosterol is a phytosterol compound which was found in many parts 

of C. grandis such as root, aerial parts, fruit, stem, and leaf (Alagarraja, 2017, p.54-58). 

Paniagua-Pérez (2017) reported a potent anti-inflammatory activity of -sitosterol in acute 

inflammation in rodents using reversed passive Arthus reaction in the rat (an immune 

reaction) and mouse ear edema assay (a non-specific reaction). Therefore, -sitosterol was 

used as a reference compound. TLC chromatograms (fig. 1) showed that -sitosterol was 

found in CGHe, CGDi, CGEt, and CGEW extracts, except in CGWa extract. The chemical 

composition of CGEW extract was greater than that of any other extract. In addition, the 

solubility of -sitosterol in some organic solvents was reported the increasing of solvent’s 

polarity the decreasing of its solubility. However chemical structure of solvent also 

influenced the solubility. -sitosterol has a hydroxyl group at 3-position of hydrophobic 

steroidal skeleton which makes it weakly polar. Moreover, hydrogen bond is an interaction 

between solvent and solute that provides the solvation of solute. The solubility of -sitosterol 

in ethanol was higher than that in n-hexane (Wei, 2010, p.2917-2919). As a result, 90% 

ethanol was used as solvent for further extraction.  

The plant powder (640 g) was extracted with 14.7 L of 90% ethanol using ultrasonic 

bath for 2 hours at room temperature to yield 124.95 g of CGEW-F extract (19.52% w/w of 

plant powder). The CGEW-F extract (50 g) was then liquid-liquid extracted with 

hexane/water to yield 20.64 g of CGW-F extract (7.79%w/w of plant powder) and 14.19 g of 

CGH-F extract (5.09% w/w of plant powder). 

 
Figure 1  TLC chromatogram of C. grandis extracts. (1)  - sitosterol, (2) CGHe 

extract, (3) CGDi extract, (4) CGEt extract, (5) CGEW extract, and (6) CGWa extracts. 

 

Anti-inflammatory activities of CGEW-F, CGW-F, and CGH-F extracts were 

evaluated by albumin denaturation inhibition assay and diclofenac sodium was used as 

reference. At the concentration of 100 g/mL, CGH-F extract presented 87.44% inhibition of 
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albumin denaturation which was greater than diclofenac sodium (27.23%). Whereas CGEW-

F and CGW-F extracts showed 6.39% and 21.06% inhibition, respectively. Accordingly, 

CGH-F extract was sent to formulate the C. grandis cream.     

The composition of 5 cream bases (I-V) was shown in table 1. All cream bases were 

odorless, white, and easily removable by water. Cream base I leave a greasy feeling on the 

skin while II-V leave a little greasiness. Cream base II and III presented grittiness felt but IV 

and V did not. Cream base V showed the easiest spread on skin. The pH values of I-V were 

5.01, 4.45, 4.43, 5.04, and 5.13, respectively. Phase separation was not observed after the 

centrifugation test of all cream bases. Cream base V which demonstrated good properties and 

stability was chosen to prepare C. grandis cream.  

 

Table 1  Composition of cream base I -V 
Ingredients (g) Cream base 

I 

Cream base 

II 

Cream base 

III 

Cream base 

IV 

Cream base 

V 

Stearic acid  2.00 14.00 14.00 - - 

Cetyl alcohol  3.00 1.00 3.00 5.00 7.00 

Stearyl alcohol  3.00 - - 7.00 5.00 

Liquid paraffin  12.00 - - 5.00 5.00 

Isopropyl palmitate  0.50 1.00 1.00 - - 

Propylene glycol  - - - 10.00 10.00 

Paraben concentration  0.15 0.15 0.15 1.00 1.00 

Span 60  1.00 2.00 2.00 - - 

Sorbitol 70%  3.00 3.00 3.00 - - 

Tween 60  1.50 1.50 1.50 - - 

Tween 80  - - - 5.00 5.00 

Distilled water q.s. 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Table 2 presents the composition of C. grandis cream. The CGH-F extract was 

dissolved in liquid paraffin before blended into cream base to produce 1% and 5% C. grandis 

creams. The dye test revealed that both creams were o/w type, and their physical properties 

are presented in table 3. The results showed that increasing of the extract concentration 

caused the increasing of pH and viscosity of cream. The centrifugation test indicated the 

stability of C. grandis creams and cream base. The color, odor, consistency, pH, and 

washability of 1% and 5% C. grandis creams did not change after the 4 cycles of freeze-thaw 

stability study. Nevertheless, the increasing of viscosity of both creams was observed. The 

viscosity of 1% C. grandis cream increased from 872,000 to 948,733 centipoise while 

viscosity of 5% C. grandis cream increased from 978,000 to 1,145,000 centipoise. 

Accordingly, the extract of C. grandis leaf can be formulated as 1% and 5% creams with 

good physical properties and good stability.      

 

Table 2  Composition of C. grandis cream 
Ingredients (g) C. grandis Cream 

1% 

C. grandis Cream 

5% 

CGH-F extract   1.70 8.50 

Liquid paraffin 3.57 17.85 

Cream base V q.s.  170.00 170.00 
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Table 3  Physical properties of Coccinia grandis creams  
Physical properties C. grandis Cream 1% C. grandis Cream 5% Cream base 

Color   Green brown 

 

 
 

Dark green brown 

 

 

White  

Odor Characteristic  Characteristic Odorless  

Consistency  Smooth and non-grease Smooth and non-grease Smooth and non-grease 

pH 6.15 7.09 5.13 

Washability Good  Good  Good  

Viscosity (centipoise) 872,000 978,000 863,000 

Centrifugation test  

(phase separation) 

No  No  No 

 

5.  Conclusion 
The hexane fraction which was extracted from the 90% ethanolic extract of C. grandis leaves, 

contained the anti-inflammatory compound, -sitosterol. It presented 87.44% inhibition of albumin 

denaturation at the concentration of 100 g/mL. The formulation of 1% and 5% C. grandis creams 

produced good physical property creams with good stability under 4 cycles of freeze-thaw study.    
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Abstract 

The optimum iPSCs culture system confluences the efficacy of iPSCs induction and 

their safety. Cell culture medium and extracellular matrix are important factors for 

reprograming the iPSCs. This study aimed to optimize the combination of Matrigel and 

Essential 8 medium used for the generation of iPSCs from Peripheral Blood Mononuclear 

Cells )PBMCs(. The electroporated PBMCs were cultured on Matrigel coated plate combined 

with Essential 8 medium. Transforming growth factor beta )TGF( withdrawing and Sodium 

butyrate )NaB( supplementation were implemented in different culture conditions. This study 

demonstrated that the presence of TGF important for early reprogramming phase and 

supplementation of NaB at the late reprogramming phase provided the highest iPS-like colony 

number and showed strong expression of pluripotent-associated gene. This optimized iPSCs 

reprogramming method is the alternative efficient system used for iPSC generation which 

benefits for future clinical application.  

Keywords : Induced pluripotent stem cells )iPSCs(, Essential 8 medium, Matrigel 

Introduction 

Human-induced pluripotent stem cells )iPSCs( offer potential patient-specific cells for 

disease modeling, drug discovery, and regenerative medicine. The iPSCs have been generated 

from various cells with different conditions )Raab, Klingenstein, Liebau, & Linta, 2014(. The 

methods for iPSC induction in feeder-free conditions with non-integrating episomal vectors 

from healthy cord blood and PBMCs have been described )Mack, Kroboth, Rajesh, & Wang, 

2011; Okita et al., 2013(.  

The culture conditions, including extracellular matrix and culture media, influence the 

efficiency of iPSCs induction. Previous study showed that the combination of human 

fibronectin and TeSR2 media provided the best efficiency culture condition to enhance the 

iPSCs derived cord blood cells )Mack et al., 2011(. Another previous study found that the 

number of emerging iPS-colonies and the pluripotency-associated markers expression in the 

combination of Matrigel and mTeSR1 were significantly higher than the combination of 

Vitronectin and Essential 8 )E8( medium )Hey, Saltokova, Bisgaard, & Moller, 2018(. 

However, mTeSR1 medium contained bovine serum albumin )BSA( which was not 

completely chemical defined and had a batch variation )Hey et al., 2018; Ludwig et al., 

2006(. Furthermore, G. Chen and colleagues showed that the DMEM/F12 base medium with 

18 supplemented components in the TeSR medium contained some redundancy components 

)Chen et al., 2011(. They demonstrated that the combination of vitronectin and completely 

defined E8 medium, including insulin, selenium, transferrin, L-ascorbic acid, FGF2, and 

TGF in DMEM/F12 with pH adjusted by NaHCO3, are sufficient for iPSC induction )Chen 

et al., 2011(. Presence of TGF in E8 medium showed a negative effect on the late 

reprogramming stage in which obstruct the emerging of the iPS-like colony )Chen et al., 

mailto:malinee@nmu.ac.th
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2011(. The TGF inhibitor has been used to overcome this effect, however the inhibitor 

reduced the efficiency of iPSCs induction. The sodium butyrate )NaB(; histone deacetylase 

inhibitor, showed moderate improvement of iPSCs induction )Li et al., 2016(. Therefore, the 

optimization of iPSCs generation base on E8 medium is required.  

This present study aimed to optimize the culturing system for the generation of the 

feeder-free iPSCs based on the combination of E8 based medium and Matrigel which 

implements the absence of TGF at the late stage of iPSCs induction by using E6 medium 

supplemented with bFGF. The NaB was added for enhance the reprogramming process. This 

finding will provide an efficient and cost-effectively alternative condition used for generating 

the feeder-free iPSCs.  

 

Materials and Methods 

Peripheral blood mononuclear cell )PBMCs( culture 

 Frozen human serum-free PBMCs )Pharmaceutical Technologies, UK( was thawed and 

7.45 x 10
5
 of PBMCs was directly cultured in Stemspan H3000 medium )Stem Cell 

Technologies, Canada( supplemented with hematopoietic cytokines including 10 ng/ml IL-3, 

100 ng/ml IL-6, 300 ng/ml SCF, 300 ng/ml TPO and 300 ng/ml Flt3 ligand under 37
 o
C, 5% CO2 

for 5 days. The expanded PBMCs were subjected to iPSCs induction. 

Induced pluripotent stem cells )iPSCs( induction   

The iPSCs were induced from PBMCs according to the previously described protocol 

)Okita et al., 2013(. The episomal plasmids, containing pCXLE-hOCT3/4-shp53-F, pCXLE-

hSK, pCXLE-hUL, and pCXWB-EBNA1, were introduced into the PBMCs using 

Nucleofector 2b electroporator. The electroporated cells were then plated on the Matrigel-

coated plate containing Essential 8 or Essential 6 medium )Thermo Scientific, USA( or 

iMatrix-coated plate containing StemFit medium )AK02N( )Ajinomoto, Japan( which used as 

a control condition )Figure 1(. There were 9 culture conditions used in this experiment )Table 

1(. The Essential 6 medium supplemented with 100 ng/ml bFGF is equivalent to the absence 

TGF in Essential 8 medium. The electroporated cells were incubated at 37 ºC, 5% CO2. The 

medium was added on day 2, 4, and 6. The iPS-like colonies were picked up on day 18 to 22 

after electroporation. The iPSCs were maintained and passaged every 5 to 7 days using TrypLE 

select supplemented with Rho-kinase inhibitor )Y27632( )Wako-chemicals, Japan(. 
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Figure 1 Schematic diagram represents the process of iPSCs generation. 

Table 1 Culture conditions used for iPSCs reprogramming process. 

Conditi

on 
ECM 

Medium/Supplemented 

Day 0 – 8 Day 8 - Colony Picking )Day 18-22( 

1 

)Control( 

iMatr

ix 
StemFit StemFit 

2 

Matri

gel 

E8 based 

medium 

E6 + bFGF [100ng/ml] 

3 
E8 + NaB 

[100 µM] 

NaB )day 8 –  day12( 

4 
NaB )day 8 – colony 

picking( 

5 
E8 + NaB 

[0.25mM] 

NaB )day 8 – day12( 

6 
NaB )day 8 – colony 

picking( 

7 
E6 + bFGF 

[100ng/ml]  

E6 + bFGF [100ng/ml] 

8 E6 + bFGF [100ng/ml] + NaB [100 µM] 

9 E6 + bFGF [100ng/ml] + NaB [0.25 mM] 

 

iPS-like colony counting and morphological evaluation 

The morphology of the emerging iPS-like colony was observed under an inverted 

microscope. The number of adherent cell clusters and the emerged iPSC-like colony was 

recorded. The number and morphology of iPS-like colony was compared to the iPSCs 

generated from the control condition. 

 

Quantitative RT-PCR analysis of pluripotency-associated markers  

Total RNA of the iPSCs established from all conditions was extracted by using QIAzol 

lysis reagent and an RNeasy® Mini kit )QIAGEN, Denmark(. The extracted RNA was subjected 

to cDNA synthesis by reverse transcription PCR using ReverTra Ace--kit )Toyobo, Japan(. The 

synthesized cDNA was then used to determine the expression levels of pluripotency genes 

including OCT3/4, SOX2, NANOG, Lin28, and DMNT3B. The qRT-PCR analysis of 

pluripotency markers was performed by using KAPA SYBR® FAST qPCR kits )Roche, 

Switzerland( followed the manufacturer’s protocol. The primer sequences used for amplifying 

pluripotency genes are shown in Table 2 )Okita et al., 2011(. The qPCR reactions were 

performed for one cycle of 95°C for 3 min, 50 cycles of 95 °C for 3 sec and 60 °C for 20 sec, 

followed by melting curve analysis at 95 °C for 15 sec, 60 °C for 1 min and 95 °C for 15 sec. The 

relative expression levels of the pluripotency genes were calculated by the cycle threshold )Ct( 

normalized with the levels of GAPDH )Ct(.  
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Table 2 Primer sequences used for qPCR of pluripotency markers 

Gene Primers Sequence )5' to 3'( 

OCT4 
hOct4-S1165  F: GACAGGGGGAGGGGAGGAGCTAGG 

hOct4-AS1283 R: CTTCCCTCCAACCAGTTGCCCCAAAC 

SOX2 
hSox2-S1430 F: GGGAAATGGGAGGGGTGCAAAAGAGG 

hSox2-AS1555 R: TTGCGTGAGTGTGGATGGGATTGGTG 

NANOG 
hNANOG-S1678 F: TGGCTGCCGTCTCTGGCTATAGAT 

hNANOG-AS1797 R: AAGCCTCCCAATCCCAAACAATAC 

Lin28 

hLin28 S502 F: AGCCATATGGTAGCCTCATGTCCGC 

hLIN28-AS 
R: 

TCAATTCTGTGCCTCCGGGAGCAGGGTAGG 

DNMT3B 
hDNMT3B-2240F F: GCCCATTTGACTTGGTGATTG 

hDNMT3B-2324R R: GTACCCTCATACAGGCCTTTCCT 

GAPDH 
hGAPDH S555 F: TGCACCACCAACTGCTTAGC 

hGAPDH AS642 R: GGCATGGACTGTGGTCATGAG 

 

Results 

The emerging of the iPS-like colony after reprograming process 

The electroporated PBMCs had attached to iMatrix and Matrigel-coated plate on day 8 

after electroporation. The iPSC-like colonies cultured by Essential 8 based medium and 

Matrigel had emerged on day 14 after electroporation, while the iPSC-like colonies in the 

control condition had emerged on day 12. The appearance of iPS-like colonies in conditions 5 

and 6 showed more differentiated cells, while conditions 7, 8, and 9 provided the emergence of 

the iPS-like colonies in a fibroblast-like cell cluster )Figure 2A(. Size of the iPS-like colonies 

was increased and could be seen by naked eyes on day 19 for conditions 2, 3, 4, and 5 but the 

colony size from condition 6 was smaller than other conditions )Figure 2B(. Condition 7 

provided an irregular shape of differentiated iPSCs cells, whereas reprogrammed colonies 

were gradually decreased in conditions 8 and 9 )Figure 2B( 

 

Figure 2 Emerging of the iPS-like colonies cultured in different culture condition. 

Figure 2A represents phase contrast pictures of the emerging iPS-like colonies on day 14 of the 

control condition )condition 1( and experimental condition 2 to 9. Figure 2B represents phase 

contrast pictures of iPS-like colonies on day 19 from control condition and experimental 

condition 2 to 9.  
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TGF is essential for early phase of the iPSC reprogramming process 

 Regarding the inhibitory effect of TGF on the iPSC reprogramming process, this study 

established 3 main culture conditions used for iPSCs induction which are Essential 8 with 

TGF )conditions 3 to 6(, Essential 8 without TGF in the early phase )conditions 2( and 

Essential 8 without TGF in both early and late phase )condition 7 to 9( of reprograming process. 

The results showed that the presence of TGF at the early reprogramming stage provided the 

emerging of the iPS-like colony )condition 3, 4, 5, 6( but the absence of TGF provided a 

differentiated iPS-like colony in condition 7 and no emerging of the iPS-like colony in 

condition 8 and 9 )Figure 2A(. The adherent cells from conditions 8 and 9 had attached to the 

Matrigel-coated plate and proliferate during the reprogramming process but these attached 

cell clusters disappeared at day 16 of the reprogramming process. This result might be 

indicated that the presence of TGF in the combination of Matrigel and Essential 8 medium 

at the early reprogramming phase is crucial for iPSC induction. 

Supplementation of NaB at late reprogramming afford the effective iPSCs induction 

 To identify effect of NaB on reprogramming step, NaB was added at late phase of 

reprogramming process. The iPS-like colonies had emerged on days 14 after plasmid 

introduction. The iPS-like colonies of each condition were counted on days 19. Condition 4, 

which used E8 medium in both early and late reprogramming phase and supplemented with 100 

µM NaB from day 8 until colony picking day, provided the number of the iPS-like colonies close 

to the control condition )control condition = 24 colonies, condition 4 = 22 colonies(. The number 

of the iPS-like colonies in condition 2, 3, 5, 6, and 7 )condition 2 = 8 colonies, condition 3 = 11 

colonies, condition 5 = 12 colonies, condition 6 = 10 colonies, condition 7 = 5 colonies( were 

lower than those in the control condition and no iPS-like colony was seen in conditions 8 and 

9. These results could be indicated that the presence of TGF and supplementation of NaB at 

the late stage of iPSC reprogramming process is the most effective condition affords the 

emerging of the iPS-like colony.  

Expression of pluripotent markers of the established iPSCs  

 The established iPSCs from condition 4 were selected for determining pluripotent gene 

expression. Expression of the pluripotency-associated markers including OCT4, SOX, NANOG, 

hLin28, and DNMT3B were determined by RT-qPCR. The results showed that the relative 

expression of pluripotency markers was comparable to the control iPSCs )Figure 3(. These results 

indicated that the iPSCs induction in Essential 8 medium supplemented with 100 µM NaB at late 

reprogramming capable to improve the efficiency of iPSC induction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 Expression of pluripotent markers in the established iPSCs. Levels of 5 

pluripotent markers including OCT3/4, SOX2, NANOG, Lin28, and DMNT3B were 

normalized against levels of GAPDH.  
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Discussion  

This study optimized a commercially available culture medium and extracellular matrix 

with some modifications used for reprograming the iPSCs from PBMCs. The efficiency of 

Essential 8 medium and Matrigel with minimizing inhibitory effect of TGF in the 

reprograming process was tested and compared the results to the previous developed 

condition using StemFit and iMatrix combination. This study found that the presence of 

TGF in early-phase reprogramming influences the generation of the iPS-like colonies until 

the picking step. However, previous data showed that the TGF have inhibitory effect on the 

reprograming step )Tan, Qian, Tang, Abd-Allah, & Jing, 2015(. To overcome inhibitory 

effect of the TGF, NaB was added to the late reprograming stage. We found that 

supplementation of 100 µM NaB throughout the late reprogramming stage offered the highest 

number of iPS-like colonies and the pluripotent markers of the generated iPSCs were strongly 

expressed.  

The TGF is the key regulator of stem cell maintenance and differentiation )Mullen & Wrana, 

2017(. A previous study showed that inhibition of TGF enhances the reprogramming process by 

promoting the expression level of the OCT4 gene and induced epithelial-mesenchymal transition )Tan 

et al., 2015(. The NaB is an inhibitor of histone deacetylases )HDACs(. The inhibition of HDACs 

activated the expression of the OCT4 gene leading to the upregulation of the miR302/367 cluster 

)Zhang, Xiang, & Wu, 2014(. Since OCT4 gene and miR302/367 are the crucial regulators to 

maintain the potency of stem cells, NaB supplementation in the presence of TGF at the late 

reprograming stage might improve reprogramming efficacy via promoting the expression level of 

the OCT4 gene and miR302/367 cluster.  

Previous study demonstrated that Matrigel matric and TeSR2 medium )E8-based 

medium( had lower efficiency to generate and maintain the iPSCs as compared to StemFit 

medium-iMatrix combination )Nakagawa et al., 2014(. However, this study showed that the 

combination of Matrigel and Essential 8 medium affords the high efficiency of iPSCs 

induction as indicated by the number of iPSC colonies generated by Essential 8- Matrigel was 

closed to those generated by StemFit medium-iMatrix combination. In conclusion, the 

combination of Essential 8 medium and Matrigel with NaB supplementation at the late stage of 

reprogramming process provides the alternative efficient iPS-induction medium used for iPSCs 

generation under a feeder-free system. 
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摘要 

外国游客，尤其是中国，老挝，缅甸等，对泰国丰富的旅游资源非常感兴趣。疫情

之前每年都会有一千余万中国游客来泰国旅游。旅游业是泰国的支柱产业，有很多驰名

世界的景点，例如王宫、寺庙，动物园，游乐园等。 

泰国拥有美丽的庙宇，吸引了更多中国游客，并且大多数中国游客都对学习泰国文

化和庙宇历史感兴趣。 

本文选择曼谷善见寺作个案研究，以分析善见寺吸引游客的各种原因，并调查来此

寺院旅行的中国人对汉语服务的满意度。调查善见寺中文标识的数量和质量，评估中文

服务的状况，找出汉语服务存在的问题并提出改进的建议。 

调查研究结果发现，在寺庙内提供汉语服务的能力不足以吸引更多的中国游客，中

国游客难以与寺庙工作人员进行交流，因为大多数员工都不能使用汉语进行交流，服务

人员大多数主要使用泰语和英语。服务人员说汉语水平影响寺庙对游客的行为进行管

理。目前，寺庙越来越意识到汉语的重要性，工作人员已开始练习汉语技能并在寺庙内

提供中文标识牌，希望深厚的佛教文化继续吸引更多的中国游客来泰旅游。 

关键词 : 善见寺,泰国旅游业，汉语服务，游客满意度，中国游客 

Abstract 

 This research chose Suthat Thepwararam Ratchaworamahawihan temple as a case 

study for analyzing the reasons why foreigners would like to visit this Suthat Thepwararam 

Ratchaworamahawihan temple, including exploring the satisfaction of  the Chinese coming 

to travel inside the temple for  example  to explore  how much  of  the  Chinese language  

signs  are  available, assess  the   condition   of  the  Chinese-speaking service, 

provide advice and identify any problems that  arise. Thailand has beautiful temples that 
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attract many Chinese tourists, and most Chinese tourists are interested in learning Thai 

culture and temple history. The results of the research found that the ability to provide 

Chinese language services within the temple is not enough for Chinese tourists, making it 

difficult for Chinese tourists to communicate with the temple staff because most of the 

employees do not communicate in Chinese and all of them speak Thai and English. The 

problem that personnel cannot speak Chinese makes it difficult to control tourists' behavior to 

comply with temple regulations. Nowadays, temples are opening up and paying more 

attention to the Chinese language.personal have begun to practice Chinese language skills, 

and signboard services are provided within the temple to stimulate tourism economy, making 

Chinese tourists more interested in visiting the temples. 

Keywords : Suthat Thepwararam Ratchaworamahawihan Temple. The Torism Authority Of 

Thailand, Chinese Service, Chinese Tourist 

绪论 

    一、选题背景和与意义： 

泰国是全球第 50 大国家，面积 513,120。平方公里位于东南亚中部毗邻安达曼海

和泰国湾。泰国与老挝和柬埔寨接壤。在北部和西部，毗邻缅甸。并在马来西亚旁边的

南部，泰国的首都是曼谷。它是一千万人口的家园。 

 泰国旅游业继续发达，吸引更多外国游客比如：美国人、中国人、老挝、缅甸等等。

旅游业获得泰国经济发展。 

     曼谷是泰国的首都有人口最多的城市。它是治理，教育和运输的中心。金融，

银行，商业，通讯和国家繁荣。位于湄南河三角洲湄南河流经，整个城市分为两部分：

帕那空（Phra Nakhon）和吞武里（Thonburi）。曼谷总面积为 1,568.737 平方公里，

人口超过 600 万人，将曼谷归为泰国中心。 

善见寺 (Suthat Thep WararamRatchaworamahaWihan temple 或者通常简称为 Wat 

Suthat) 时，有的人首先想到的是在寺庙北门班轮木昂路 (Bamrung Muang Road) 安全

岛上的巨型秋千架 ，而有的人就想到的是主殿的那两扇精美雕刻的木门。原始的木门

目前已经保存在曼谷国家博物馆里。 

2019 年，国际旅游形势“游客主要来自亚洲。同时旅游收入减少。从坚挺的泰铢

状况来看”，2019年 12 月，有 393万外国游客前往泰国与去年同期相比增长了 2.48％。

赚取 0.19万亿泰铢缩小 2.25％表明部分原因是全球经济放缓。虽然泰国的旅游经济在

不断增长的游客人数方面继续增长,但是，从 VOA 费用减免措施来看，收入的减少是由
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于泰铢的升值。对于前往泰国的外国游客数量，前五名是中国、马来西亚、俄罗斯、印

度和韩国分别为。2019 年 1月至 12月的累计游客人数外国人累计到泰国旅行的人数为

3979万人，增长了 4.24％与去年同期相比旅游业的收入为 1.93万亿泰铢与去年同期相

比增长了 3.05％。全年，旅游经济在数量和收入方面都持续增长，可以按季度进行总

结。如下：泰国外国游客的五大增长率在 2019年 1月至 2019年 12月期间，包括印度，

菲律宾，台湾，老挝和印度尼西亚分别访问泰国和扩展最大的外国游客仍然是印度。而

且，外国游客人数增长的前五名仍然来自亚洲游客。2019 年每趟平均旅行费用为每趟

48,580泰铢。萎缩 1.1％，比上一年虽然它值得美元。每次行程为 1,564 美元。百分比

增长 2.9通过显示泰铢汇率的影响对前往泰国的外国游客消费的影响。 

    旅游和体育部表示，它已总结了从 2020 年 1月到 11月的 2020 年前 11个月的

旅游状况。调查发现，泰国旅游业总收入为 760,000 亿泰铢，比 2019年同期减少 1.93

万亿泰铢，降幅为 71.75％。入境泰国的外国游客人数为 669万人，比上年同期减少 2927

万人，下降 81.38％，至 2020年 11 月，全球 3065 万人次，比上月增长 2.5 倍。到 2020

年，随着外国人可以申请限制性较低的旅游签证，预计到 2020年 12月将进一步增加。

海外市场收入为 3,320 亿泰铢，比去年同期减少 1.38 万亿泰铢，降幅为 80.59％。从

国内旅游情况或泰国市场看，2020 年前 11 个月泰国旅游总人数为 7832 万人次，比上

年同期减少 7578 万人次，下降了 49.17％。 来自旅游业的收入为 4280 亿泰铢，比上

年同期减少 5520 亿泰铢，跌幅为 56.33％。但是，自本月以来，泰国游客人数发生了

变化。 2020 年 1 月 11 日调查发现，在特殊的假日旅游刺激措施的推动下，11 月的收

入下降了 23.43％与 10 月的 34.47％相比有所改善。这还包括西部和东北地区受洪水和

洪水泛滥影响的旅游目的地的恢复。 

目前，汉语非常重要，因为长期以来，汉语一直是亚洲重要的语言。因此，用汉语

记录知识和科学。是否是哲学知识具有各种地理条件的科学史等 。使汉语是联合国使

用的亚洲语言之一，对外国人来说普通话越来越重要。 

        现在，泰国开始更多地关注汉语，因为许多地方开始关注汉语，因此增加了更

多的汉语服务来吸引中国游客的感兴趣。大多数中国游客来泰国，有许多旅游目的地已

经开始提供汉语服务来吸引中国游客的感兴趣。大多数中国人对佛教有信仰，并且大多

数人喜欢参观寺庙，比如：善见寺 、玉佛寺、 金佛寺等等。随着大量中国游客的涌入，

所以汉语起着重要的作用。 
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为了让中国游客在参观寺庙后感到舒适和愉快的旅行，中国标志不多，在网站上有

关于善见寺的资料有汉语和英语等等。在寺庙里大多数标志都使用泰语和英语，因为寺

庙中的工作人员会讲英语，而大多数人很少会说汉语。因此，我意识到在寺庙中汉语服

务很重要。因为当中国人来时，他们可能不会阅读泰语，所以如果寺庙在从中国游客入

口开始提供其他汉语服务，旅行会更舒适。 

     本文的意义是在寺庙中提供更多的汉语服务，除了指示在网站上浏览之外，

我还想增加汉语服务使中国游客享受旅行，因为汉语是生活中非常重要。中国游客会更

多快乐参观这座寺庙，还有泰国的旅游业更发展。 

     

二、研究目的、方法、内容、对象和创新性 

    （一）研究目的 

       本文研究的目的是对善见寺汉语使用情况的调查和善见寺在网络上汉语服务

情况还有分析这些善见寺汉语服务的影响。对中国游客来善见寺的满意度，通过汉语

水平和服务分析，发现存在问题，提出汉语服务方面的改进措施和建议。这本文以善

见寺为例，因为善见寺在曼谷市中心的一座大型古庙，也是众多游客的关注焦点。 

    （二）研究的方法 

     1.文献研究法：收集论文研究所需要的文献和相关的资料。 

  2.访谈法：本研究采访服务人员预计 20 位，对善见寺的服务人员佛牌店和管理

部门访谈。访谈的内容主要有善见寺怎么管理、善见寺的汉语服务、中国游客对善见寺

的问题、中国游客对善见寺的影响。 

       3.问卷调查法: 问卷调查中国游客的满意度。 

         4.观察法：通过观察直接获得善见寺的资料，观察服务人员与中国游客

沟通时的语言情况。观察在网络上、广告牌、指路牌等等说明语言文字的情况。 

        5.定量调查法：本研究样本预计 50 份问卷，在于善见寺发问卷。问卷

的内容有中国游客对善见寺的满意度。 

   （三）研究的主要内容                            

       1.本论文研究的主要内容是分析研究泰国曼谷善见寺与中游客的汉语应用情

况。 

        2.善见寺的历史和文化。比如：秃鹫的金山寺、饿鬼的善见寺传说、大雄宝殿
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的历史等等。      

        3.对善见寺从事服务汉语人员的汉语水平，汉语使用情况和翻译工作出现的问题进

行分析和评估。 

      4.研究善见寺在网络上，包括：信息网站、表示牌、宣传单等之汉语服务应

用的情况。 

      5.对汉语使用中出现的问题提出改进的建议和解决问题的方法。调查了，发

现在善见寺的问就是汉语服务比较少，中国游客他们不懂泰语和英语。 

 

三、与本论文有关的国内外研究综述 

    （一）有关旅游业发展与情况 

       1.王亚丽（2019）≪关于我国各地区旅游业的发展状况分析预测≫(江苏扬州

高邮市统计局)论文       

  内容是本文主要论述了我国旅游业的发展现状,通过回归分析分析了旅游业对我国 GDP

的影响从而得出    

  旅游业对我国经济的影响,通过聚类分析对我国各个地区的旅游业及GDP进行分组,分析

各地区之间的差 

  异同时分析各个地区旅游业发展的影响因素,最后对我国旅游业的前景进行预测。我阅

读了这份研究报 

   告，并了解了旅游业发展的知识。 

           2.鲍彩莲(2018)≪苏州市旅游业发展状况分析≫(辽宁对外经贸学院区域旅

游研究中心) 论文内容   

    是苏州市拥有 2500 年的悠久历史,拥有丰富的自然旅游资源和人文旅游资源。随着国

内外旅游业的发 

     展,苏州市的旅游业也在快速的发展过程当中。但发展的同时也出现了一些问题。本文

通过对苏州旅 

游业发展过程中存在的问题的挖掘,针对问题提出相应的解决对策。希望这些对策的

提出,可以为苏州的旅游业发展提供一定的理论和实践借鉴,为苏州市的旅游业发展提供

助力。我阅读了这份研究报告，并了解了旅游业发展的知识。 

   （二）有关泰国佛教旅游研究 



574 
 

  

    1.Wanwee Boonkum(2016) ≪动机在碧武里的参观寺庙中以及对泰国游客回国有

重大影响的观念≫(แรงจงูใจในการมาเยอืนวดัส าคญัในจงัหวดัเพชรบรีุและการรับรู้การท่ีมีอิทธิพลตอ่การกลบัมาเยอืนซ า้ของนกัทอ่งเท่ียวชาวไทย) 

（博仁大学论文) 论文的内容就是 这项研究旨在研究泰国游客在碧武里府寺庙的动机、

研究重要寺庙游览中的感知因素。通过现场调查方法进行研究。研究结果表明泰国游客

之所以来到寺庙是因为他们有更多的学习泰国历史和文化的经验，有些人来到寺庙是为

了放松。这本文我阅读了觉得关于游客满意度的论文是一致的。 

    2.Chalita Chalermlakchard(2014) ≪泰国游客对清莱白庙寺的满意度≫(ความพงึ

พอใจของนกัทอ่งเท่ียวไทยท่ีมตี่อวดัร่องขุน่จงัหวดัเชียงราย )（曼谷大学论文) 论文的内容就是这项研究旨在研究泰

国游客对寺庙游览的态度。研究结果表明，大多数拥有学士学位的游客已经旅行过一次。

大多数游客都满意地从各个方面来参观这座寺庙，因为该寺庙与众不同。这本文我阅读

了觉得关于游客满意度的论文是一致的。   

   

   （三）有关国外佛教研究 

     1.姜乃煊(2020)<<基于文化记忆的民族村落公共空间重构——以石佛寺锡伯

族村为例>>(大连民族大学建筑学院论文) 论文的内容就是随着社会变迁和生产生活方

式的发展变化,民族传统村落面临着原有生产空间、公共生活空间、文化信仰空间等逐渐

萎缩,承载传统民族文化和集体记忆的公共空间逐渐消失等现实问题,该文以辽宁省沈阳

市沈北新区石佛寺村为例,通过文献调查、实地调研、深入访谈、系统分析等方法,梳理

了石佛寺村公共空间的类型,研究了公共空间发展变化中的现实困境,解析了影响公共空

间发展演变的场域环境,基于文化记忆建构视角提出了民族传统村落公共空间重构的途

径。这本文我觉得阅读了获得历史的知识。 

         2.邹静驰(2020)<<唐代巴蜀佛寺诗研究>>（四川师范大学硕士论文）论文的内

容就是两汉之际,佛教传入中国,在魏晋南北朝急剧发展,唐代已达鼎盛,并且完全中国

化。历史上的巴蜀是西南最富庶的地区,是中国佛教传播发展史上的重要板块之一。巴蜀

地区是北方丝绸之路与南方丝绸之路的交汇地,也是佛教传法的重要通道。佛寺作为佛教

文化的物质载体,承载了丰富的文化内涵。随着佛教的不断发展,佛寺的 社会功能不断扩

大,成为集宗教、住宿、集会、教育等为一体的独特载体,吸引大量文人进入寺庙活动,

创作出数量不菲的佛寺诗歌,成为唐诗中的重要组成部分。这本文我觉得阅读了获得历史



575 
 

  

的知识。 

 （四）有关佛教艺术的研究 

     1.施爱兵主编（2020）<<犍陀罗佛教艺术展”亮相佛顶宫>>(中共南京市江宁

区委党史工作办公室;南京市江宁区地方志编纂委员会办公室) 论文的内容就是 3 月 1

日,“佛像的故乡——犍陀罗佛教艺术展”在牛首山文化旅游区佛顶宫开展,展览分为本

生、因缘与佛传的故事,佛陀与菩萨像,其他诸神与众生像,舍利容器与佛塔,贵霜帝国钱

币 5 个部分,精选南京大报恩寺遗址博物馆等机构珍藏的 60 余件艺术珍品。作品时间跨

度从公元。这本文我觉得阅读了获得佛教的知识。 

2.翟海月（2020）<<张大千的佛教造像艺术收藏与投资>>(经济与管理科学)论文的

内容是张大千,中国近代艺术史上一位传奇人物,作为一名虔诚的佛教信徒,他临摹和创

作了不少佛教造像立轴和扇面。张大千（1899-1983 年）,原名正权,后改名爰,字季爰,

后出家为僧,法号大千,所以世人也称其为"大千居士"。别号下里巴人,斋名大风堂。1941

年至 1943年,张大千在敦煌莫高窟进行了为期 2年 6个月的壁画临摹工作,共绘制了 276

幅作品。这本文我觉得阅读了获得佛教的知识。 

 

   四、研究结果     

   1.中国游客的基本信息采集 

      善见寺是曼谷寺庙有名的地方，在曼谷中心能看到中国游客和外国游客来参

观。大多数中国游客                

  来善见寺为了休息和旅游。本次研究的目的是为了明白中国游客的满意度有中国游在善

见寺有中国游   

  客大多数女人、大多数中国人 21-25 岁之间来善见寺参观、中国游客学育程度没 有中

专，大多数中国 

  游客程 度就是本科和硕士、中国游客来善见寺大多数的职业就是公司员、中国游客大

多数有收入  

  4000-6000元之间、中国游客来善见寺大多数的婚姻状况就是单身。 
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      2.中国游客的行为 

    在善见寺给中国游客发了 50 份问卷调查，研究结果有中国游客大多数来过善

见寺了、中国游客来善见寺大多数是第一次、中国游客大多数旅行善见寺的目的就是为

了休息和旅游、中国游客旅行善见寺方式其他就是坐汽车。中国游客来善见寺的方式大

多数就是坐公共汽车和坐汽车、中国游客来善见寺大多数是二三个人和一个人一起来旅

游、大多数中国游客旅游消费为 500元、中国游客觉得不满意汉语因为善见寺有汉语服

务很少，他们要增加汉语服务的路牌、中国游客觉得不来再一次就是百分之 5.9，因为

他们的家很远不能来参观、从广告没有中国游客认识。中国游客来善见寺大多数是从朋

友转达和网站。  
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 3.中国游客对善见寺的满意度  

在善见寺中国游客发了 50份问卷调查；在中国游客进行问卷调查中。由于善见寺，

在曼谷中心，因此沟通有方便，这使许多外国游客对参观这座寺庙产生了兴趣。中国

游客喜欢来善见寺。尽管寺庙里有汉语服务比较少，但是有吸引更多中国游客，中国

游客对善见寺非常感兴趣。 

 

     五、提高善见寺汉语水平的改进措施和建议 

    （一）汉语服务方面 

        1．应该看的起汉语服务的路牌 

      善见寺有中国人很多来参观，但是善见寺的路牌没有汉语服务。善见寺的路

牌有两个语言就是   

    泰语和英语，因为泰国人在善见寺大多数他们不懂汉语还没学习汉语。中国游客觉得

很困难。中国 

     客 不能说泰语和英语他觉得善见寺必须增加汉语服务。如果做好善见寺汉语服务
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的路牌。 

          2．服务人员应该锻炼汉语 

            善见寺对服务人员不懂汉语，服务人员不锻炼汉语，服务人员觉得汉语很

难。善见寺的服务人 

 

正在工作发现一些沟通的问题，不了解中国游客怎么说。为了补偿这个问题的不足，

善见寺的这个问题应该发达认识，把对善见寺的服务人员的汉语锻炼同样就是旅游业大

力发展手续，与创建良好互相沟通本领，是抑制和发达中的紧要方面。因为服务人员不

懂汉语，中国游客来善见寺有很少。 

     3．应该更加学会中国文化和有努力补充中国文化政治经济发达 

让中国游客建议服务，也要有关文化政治经济方面。因此需要做好汉语翻译和需要

汉语方面的知识比如：文化、政治、历史、经济等等。具有语言方面和文化的学会，机

能有更加汉语服务人员发展。 

  

       （二）汉语媒体改善措施 

          1．有使用在通讯来刺激善见寺 

    目前，善见寺的服务人员不懂汉语。中国游客对善见寺的服务人员的管理部

门应该需要确实措施为了给中国游客能够明白善见寺信息与资料。所以，善见寺应该

需要利用通讯的提高技术。这些技术应该需要汉语服务。因此，善见寺应该改进措施

为了中国游客的满意度。本文调查了，中国过游客对善见寺的改善措施非常满意度。 

          2．有改进善见寺的汉语网站 

       根据中国游客的问卷调查，中国游客对网站上觉得需要加汉语服务。因为

善见寺的网络有两个  

 种语言就是泰语和英语。中国游客大多数不懂泰语和英语，中国游客没有办法收取善

见寺的数据。其   

 实善见寺该需要有汉语服务在网络上。本文调查了，中国过游客对善见寺的改善措施

非常满意度。 

          3．有使用手机软件 

          根据善见寺的问卷调查，中国游客大多数常常使用手机为旅游工具。还
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有其他的旅游工具比如： 

 笔记本电脑、平板电脑等等。所以，善见寺因该有建立新沟通渠道。比如：善见寺的

部门管理应该有 

 建立微信为了中国人的联系更加发展。中国游客方便知道善见寺的信息。本文调查了，

中国过游客对 

 善见寺的改善措施非常满意度。 

 结语 

目前，善见寺在曼谷中心。有外国游客，尤其是中国、老挝、缅甸等，对泰国丰

富的旅游资源非常感兴趣。疫情之前每年都会有一千余万中国游客来泰国旅游。 

    虽然善见寺作为佛教清修的寺庙，在寺庙里有很多佛像比如：严禁鸦片的佛

像(หหหหหหหหหหหหหหห) 、药师佛(หหหหหหหห)、释迦牟尼(หหหหหหหหหหหหหห) 

等等。 所以国内外游客还是会来这里的。善见寺也非常欢迎游客。另外，在寺庙附近，

还有许多其他有感兴趣的景点比如：秋千架(หหหหหหหหห)、修道院(หหหหหหหห) 、

大雄宝殿(หหหหห)等等。附近也有各种各样的特色美食。尽管寺庙里有汉语服务比较

少，但是有吸引更多中国游客，中国游客对善见寺非常感兴趣。 

    根据调查研究，中国游客来善见寺参观觉得都要增加汉语服务就是路牌、服

务人员锻炼汉语等。如果有增加汉语服务的路牌和服务人员锻炼汉语，中国游客更加

满意度。 
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暹罗蛇园(Siam Serpentarium)旅游汉语服务调查研究 

An Analysis of Chinese Service of Siam Serpentarium  

Supawan Promjak
1*

 , Fan Jun 
2
  

College of Chinese Studies, Huachiew Chalermprakiet University 

*Email : supawan.pm14@gmail.com 

摘要 

    暹罗蛇园 (SIAM SERPENTARIUM) 暹罗蛇园是泰国旅游新的旅游景点。暹

罗蛇园的目的是为了创建一个知识旅游目的地，另一个原因是推广被称为“蛇药”的传

统药物产品。这是暹罗公园已经生产了将近 40 年的传统药物，中国游客是蛇园相关产

品的最重要的消费者，新景点开放后，大多数游客都是中国公民，他们是与旅游经营者

一起来的。一天之内，有超过两千名游客来到暹罗蛇园。由于主要与中国游客相关的暹

罗蛇园的运作，研究旅游中的汉语服务的发展并探索游客的满意度是很有趣的。为了惠

及泰国旅游业的进一步发展。 

    本文以暹罗蛇园的中国游客为研究对象，对暹罗蛇园汉语服务进行调查，这项

研究采用问卷调查、访谈和文献资料分析的方法。根据相关的暹罗蛇园汉语服务调查结

果分析，用于调查中国游客对使用中文的满意度的工具包括暹罗蛇园工作人员的询问和

在线路上调查比如微博，微信，KLOOK 客路，Tripadvisor，马蜂窝，京东等。然后根

据相关的汉语服务调查结果进行 SWOT 分析；最后指出蛇园汉语服务存在的问题，以

及提出相应的解决对策。 

    通过研究发现，暹罗蛇园的景点有会说中文的工作人员，因而提供一定的汉语

服务。此外，还可以通过网站媒体、微博和微信获得汉语在线服务。研究发现，微博和

暹罗蛇园的微信公众号尚未有效地吸引中国游客。建议该机构分配更多资源在网络新媒

体，以期与游客建立更密切的关系并提高汉语服务。 

关键词 : 旅游，暹罗蛇园，汉语服务，SWOT 分析，网络媒体 
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Abstract 

Siam Serpentarium is a new attraction in Thailand. The purpose of the establishment is 

to create a knowledge tourism resource. Another reason is to promote a traditional medicine 

product called "snake drug", a traditional medicine that Siam Serpentarium has been 

producing for almost 40 years and has Chinese tourists as its main customer. After the 

opening of this attraction, most of the tourists are Chinese. Which came by a tour 

operator.One day more than 2000 tourists came to the Siam Serpentarium. Since the 

operation of the Siam Serpentarium is mainly associated with Chinese tourists services, it is 

very interesting. In the study of the development of Chinese language services in tourism and 

to survey the satisfaction of tourists in order to benefit the further development of the tourism 

industry in Thailand. This article aims to research Chinese tourists visiting the Siam 

Serpentarium. Conduct a survey about the Chinese language service within the Siam 

Serpentarium. This study uses questionnaire survey methods, interviews with managers and 

employees. Including external data analysis, a survey on Chinese language services. The 

methods used to monitor the satisfaction of Chinese tourists with Chinese language services 

at Siam Serpentarium include interviews with staff at Siam Serpentarium and online media 

surveys such as Weibo, WeChat, Klook, Tripadvisor, Mafengwo, JD, etc. There is also The 

SWOT analysis was then performed based on the final relevant survey results of the problems 

in the service of the Siam Serpentarium Chinese language and proposed relevant solutions. 

The results of the study showed that the current Siam Serpentarium attractions. Siam 

Serpentarium provides Chinese language services and staff who speak Chinese. There are 

also Chinese language services available through online media on their website, Weibo and 

WeChat. Online Weibo and The Siam Serpentarium WeChat is not yet effective at attracting 

Chinese tourists. It is recommended that the agency allocate more resources to new online 

media in order to create closer contact with tourists and improve their Chinese service. 

Keywords : Tourism, Siam Serpentarium, Chinese language services, SWOT analysis, online media.  

绪 论   

一、 选题的背景和意义 

    泰国旅游业以丰富的资源优势为基础,并成为国家的支柱行业。据世界旅游理

事会预计, 未来十年泰国旅游业增长速度将排名全球第十位。据泰国政府和泰国旅游促

进会介绍，截至现在，今年游客创造的收入已经比去年增长了 8%, 而往年的年均增长

率只有 3%至 5%。泰国国外游客数量排名第一的是中国，在 2018 年入境泰国的中国

游客人数约为 1115 万人次，比去年增长 5.87%(SCB,Online)。由于在 2019 年泰国面

临农产品价格下跌的问题。家庭债务增加家庭消费放缓此外，私人对机床的投资继续放
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缓。虽然国际贸易放缓商品出口的高价值体现了这一点。但是，泰国经济仍然得到外国

旅游部门的支持。中国游客以每年 31.6％的速度增长，还有来自印度，老挝和日本等

其他国家的游客(Thailand's tourism confidence index,2)。 

    在中国政府于 2011 年允许人们自由出国旅行之后，2018 年中国出境旅行次

数几乎增加了两倍，从 2011 年的约 2400 万人次增加到 2011 年。到 2018 年底，达到

6900 万，加上数字技术的进步。以及在线媒体的出现这有助于使旅游信息广泛可用并

且更容易访问这些因素帮助许多中国人习惯了出国旅行。这是因为中国人民的收入随着

过去的经济增长而增长。这导致中国中年人的旅游方式和行为发生了变化和新一代的中

国人（marketeer,Online）。此外，依靠来自大型旅行团的游客收入的企业可能会扩大

他们的客户群，并使他们更受研究流行的年轻一代中国游客的影响。并通过在线媒体计

划自己的旅行这就需要采用不同的营销方式来吸引这批游客，例如通过中国青少年中的

著名影响者或博客来推广产品或景点。通过平台投影广告片段中文在线视频共享等。同

时，有趣的当地社区可以利用自身优势建立业务。为游客服务，并从中国旅游业的变化

趋势中受益。 

    暹罗公园娱乐有限公司隶属于暹罗罗珠宝集团，其附属业务是曼谷拉玛花园酒

店，暹罗罗珠宝，蛇罗蛇园，旅游纪念品的商店。暹罗珠宝集团是作为泰国最优质的旅

游服务机构之一，暹罗珠宝集团提供高品质旅游一条龙服务，例如，旅游，观光和购物。

凭着他们多年来丰厚的经验和强大的泰国旅游关系网，能满足游客任何旅游方面的需

求，解决游客旅途中的各种问题，为游客提供一个完美的泰国之旅。建立暹罗蛇园的目

的是为了创建一个知识旅游目的地，另一个原因是推广被称为“蛇药”的传统药物产品。

这是暹罗公园已经生产了将近 40 年的传统药物。 在新管理层看到改善公司贸易质量

的机会之前，该公司开设了蛇学习博物馆，使游客可以了解蛇的生活方式和蛇的利益。

新景点开放后，大多数游客都是中国公民，他们是与旅游经营者一起来的。一天之内，

有超过两千名游客来到暹罗蛇园。 

    暹罗蛇园的研究意义和研究必要性：一，受中国游客欢迎的旅游景点，由于中

国游客很多，在正常情况下，一日大约有两千人；二，中国游客是蛇园相关产品的最重

要的消费者，暹罗蛇园有名的产品是传统药物。这种药只有中国游客买的；三，是泰国
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政府推广的特色旅游项目，泰国政府和私营部门持续营销的因素 此外，免收入境签证

(Visa on Arrivals)费用措施是针对中国游客进行营销的一个支持因素；四，在泰国的相

关研究还很少。由于主要与中国游客相关的暹罗蛇园的运作，研究旅游中的汉语服务的

发展并探索游客的满意度是很有趣的。为了惠及泰国旅游业的进一步发展。 

    以此为基础,本文开展了“暹罗蛇园(Siam Serpentarium)旅游汉语服务调查研

究”, 调查了泰国暹罗蛇园的旅游汉语服务、游客对泰国暹罗蛇园的汉语服务的满意度，

并将分析探讨暹罗蛇园汉语服务存在的问题及改善建议的研究。 

 

二、研究范围、目的、主要内容和创新性 

(一) 研究的范围 

    通过研究对旅游景点，为进一步了解汉语游客对泰国汉语服务的真实情况，暹

罗蛇园工作人员（问卷 19 位）。通过对管理人员和服务人员的访谈，搜集汉语服务管

理，满意度调查和反映情况 （访谈 5 位），暹罗蛇园网站，微博，微信，暹罗蛇园产

品（蛇药）的汉语服务进行探索和分析。 

研究的目的 

1)对暹罗蛇园汉语服务进行调查 

2)根据相关的暹罗蛇园旅游汉语服务调查结果分析 

3)发现其中存在的问题，提出相应的解决对策 

(二） 研究的主要内容 

论文研究的主要内容包括以下几个方面：  

1)暹罗蛇园的汉语服务及人员的汉语水平和改善。  

2)中国旅客市场对泰国旅游和服务的影响。 

3)发现其中存在的问题对中国游客的汉语服务，提出相应的解决对策。 

(三） 研究的方法 
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1）文献分析法：主要通过泰国，中国网络资源中国知网以及泰国大学的图书馆查

询阅览，收  

集各类相关书籍，电子期刊，在线研究等。 

2）问卷分析法：是本文主要的研究方法，为进一步了解汉语游客对泰国汉语服务

的真实情况。 设定调查问卷的人数，设计调查问卷表。调查内容包括以下几个方面：

对暹罗蛇园汉语服务人员的问卷调查 (确定调查的人数 19 位)  

3）访谈分析法：通过对管理人员和服务人员的访谈，搜集汉语服务管理，满意度

调查和反映情况。(确定调查的人数 5 位) 访谈对象： 暹罗蛇园的相关管理人员和汉

语服务人员；一、了解蛇园的经营管理情况；二、汉语培训和汉语服务人员才招聘情况 

    用于调查中国游客对使用中文的满意度的工具包括暹罗蛇园工作人员的询问

和在线路上调查比如微博，微信，KLOOK 客路，Tripadvisor，马蜂窝，京东等。 

    本次研究通过以上定量分析和定性分析的方法，说明暹罗蛇园汉语服务的情

况，服务人员的优势和劣势，发现目前存在的问题。 

(四） 论文的研究的创新性 

    通过中泰文文献资料查询，目前还没有查到对泰国蛇园方面的研究文章和论

文。本论文是首次对泰国蛇园旅游汉语服务方面的研究，具有创新性。 

三、与本论文有关的国内外研究综述 

(一) 国内研究综述研究  

Kanya Puripat (2017)《促进中国游客来泰旅游加强汉语服务ー以泰国国家旅游局

为例》华侨崇圣大学的硕士论文中指出汉语是中国游客使用的语言，提供汉语服务还是

有助于游客来泰旅游的方便因此，推广中国游客来泰旅游与提供游客的汉语服务是需要

的事情。 

Paveekorn Isaranontakol (2017)《泰国旅游业的发展及汉语服务研究》华侨崇圣

大学的硕士论文。本文在曼谷等地区进行了采访调查和问卷调查，这反映出大型商店比

小型商店更能处理汉语服务。这表明中国游客没有这项服务的便利性。中国游客对泰国

的购物环节的汉语服务评价最高，此外，中国游客对娱乐，住宿，游览的汉语服务反应



586 
 

  

较好，而餐饮，交通环节的汉语服务较差，泰国有优秀的汉语导游提供汉语导游服务会

吸引更多的中国游客前来泰国旅游。 

Wannapatarisa Yokluan (2017) 在《泰国北榄府古城旅游业汉语应用研究》华侨

崇圣大学的硕士论文，对泰国北榄府古城的汉语服务情况进行分析研究。通过分析，发

现泰国北榄古城古城没有提供足够的中文服务来满足游客的需求。大众传媒在宣传泰国

北榄府古城时使用汉语语种少，提供给中国游客的汉语服务少，不能满足中国游客需求，

使得中国游客得不到泰国北榄府古城信息以至于很少能到这里旅游。 

(二) 国外研究综述 

    杨东彬 (2018)《诗丽吉王后博物馆职业汉语培训研究——兼论泰国景点职业

汉语教学》暨南大学的硕士学位论文。本文以诗丽吉王后博物馆职业汉语培训为主要研

究对象，兼及泰国一般的景点汉语培训研究。对泰国景点职业汉语培训的课程设置、教

材编写、课堂教学及考核评价等有一定的普遍意义。 

    李瑞霞（2008）《泰国旅游业发展经验及其借鉴》云南省社会科学院东南亚

研究所的学术要论中指出是泰国旅游发展，理出泰国旅游业发展值得我们借鉴的方而，

要包括提高全社会对旅游业的关注、重视旅游市场的开发、加人对外宣传力度等。泰国

旅游业长期稳定发展的原因是改善环境、交通、不断提高旅游服务质量、政府对旅游业

感兴趣并提供支持。 

四、研究结果 

(一) 在泰国的中国游客 

    泰国被认为拥有丰富的旅游资源。 无论是肥沃的土地景观还是每个地方的独

特文化，都使社区的经济增长达到了国家水平。泰国的旅游业被认为是为泰国带来收入

的行业,与其国外收入相比。每年，有数亿亿泰铢。 尽管有些年来，我国的政治仍，全

球经济状况和流行病会造成一些障碍。泰国人的国内旅行有助于将收入分配到国内经济

中。 尤其是当地的经济，旅游区和旅游路线，根据旅游和体育部的一份报告，2016 年，

泰国旅游造成的经济中的货币流通处于 约 86.9 亿泰铢。如今，外国人的“消费” 它

占国内总消费的很大一部分，几乎占 GDP 的 12％，并且是一个快速增长的组成部分。 
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直到成为泰国经济的重要机器 特别是在过去的 4-5 年中，这不包括消费中所包含的旅

游业收入，例如外国人购买房地产或投资相关业务。根据旅游和体育部的数据 受益于

旅游的地区 特别是外国游客的收入 集中在曼谷，普吉岛，春武里，清迈，素叻他尼和

甲米等几个省。 其他省份的旅游业收益很少。因此，这些地方变得拥挤，成为泰国经

济的中心。 

    由于全球经济形势开始复苏，因此在 2013 年，几乎所有游客都来泰国旅行。

外国游客从去年的 18.8％增至 2650 万，其中来自中国和俄罗斯的游客（尤其是中国游

客）大幅增加。 2013 年，前往泰国的游客人数大幅增加，占外国游客总数的 17.5％。

并成长得很高尽管有中国游客前往不同国家的统计数据涨幅不大。至于影响中国游客到

泰国旅游越来越多的因素，它们是：中国人民的收入更高，过去的人民币升值，泰国和

中国之间的旅行更加便捷，电影的影响，泰国金融服务的使用具有很高的灵活性，泰国

和柬埔寨之间的单一签证开放，通过媒体进行公共关系在线，有利于环境等。 

如今，包括泰国在内的世界每个国家都受到了新型冠状病毒危机的影响，导致游客

人数下降。新型冠状病毒疫情对亚洲的泰国旅游市场影响最大。去年，泰国旅游，酒店

和旅游业接待了 3980 万名国际游客，其中包括 1100 万中国游客。它的经济增长占 GDP

的 12-15％，是东南亚第二大经济体。 

2020 年中国泰国旅游信心调查 (China Thailand Travel Sentiment Survey 2020) 

它由 C9 Hotelworks 和 Delivering Asia Communications 在 2020 年 4 月中旬运营。着

眼于该国旅游经济复苏的关键需求因素。从调查中获得了强烈的积极结果 71％的中国

消费者想参观泰国[ผู้จัดการออนไลน์,ออนไลน์]。 

    在过去的一年中，经济对旅游业的影响导致泰国旅游业不得不制定计划以应对

流行性新型冠状病毒后留住游客人数的计划。从现在开始，旅游景点需要计划吸引游客

返回自己的地方。根据调查，有 71％的中国游客需要参观泰国。这可以使旅游公司计

划活动来吸引中国游客。无论是通过在线媒体宣传旅游景点，组织折扣促销，还是改善

旅游景点以使其更具吸引力，并采取措施使中国游客满意，以使游客满意。 

(二) 暹罗蛇园人员情况 
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    分析了 19 人的暹罗蛇园员工的个人基本资料调查结果，19 人员工中，分为 3 

人 按待员（15.79％）都不会说汉语、12 服务人员（63.16％）只有一名员工不会说

汉语，11 个人会说汉语和 4 人 其他（21.05％）分别为：1 人 在暹罗蛇园商店的收银

员会说汉语 ，1 人 配音的表演会说汉语、1 人 演员会说汉语 和 1 人没写注明但是

会说汉语。可以看出，有 15 人（78.95％）会说中文。 而且只有 4 人（21.05％）不

会说中文。全部 15 人，有两工作人员（11.76％）会说普通话和广东话。从对 19 人的

调查中可以看出，暹罗蛇园员工的招聘标准是多种多样的，尽管一些员工的教育程度低

于学士学位，但他们具有说中文的能力。根据员工经验调查,有 2 人(10.53%)在暹罗蛇

园工作了 1-2 年，5 人(26.32%) 3-4 年，7 人(36.84%) 5-6 年，5 人 (26.32%)6 岁及

以上。大多数长期雇员都曾在暹罗蛇园的关联公司之一的旅游公司工作。 

    蛇园是主要迎合中国游客的旅游胜地。这里的主要产品是深受中国游客欢迎的

传统药物。因此，Snake Farm 致力于招募会说中文的员工。从查询 Patchanee Saejung

暹罗蛇园的总经理助理和 Saranon Charoensuk 暹罗蛇的运营和广告主管，可以看到接

收员工的过程，如下所示； 

 

问 : 面对中国游客，暹罗蛇园在人员招聘方面有什么考虑？ 

运营和广告

主管： 

我们将其分为两组。一个是以服务为中心的小组，该小组将致力于

招募直接精通汉语的人员，也许是为了参加 HSK 考试或着眼于使用汉

语的能力。但是主要的是用中文交流，使用正确的词汇。第二部分要求

流利的 

运营和广告

主管： 

销售。能够自发地说，能说普通话，并说服销售员。但可能不会专

注于与这个小组的正式词汇。在这里，将有一个专门致力于客户体验管

理 (Customer experience management)的服务部门来建立一个工作系

统，包括用于服务的中文词汇。 
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    从对 19 人的调查中可以看出，暹罗蛇园员工的招聘标准是多种多样的，尽管

一些员工的教育程度低于学士学位，但他们具有说中文的能力。因为管理层已从泰国的

高地雇用了雇员，是清萊府的一个阿卡族人，其祖先是他们生活在中国的南部，仍然有

一些从汉语借来的单词。在招聘工作之后，为他们组织了普通话培训，以使他们与中国

游客交流时更加顺畅，这些团体通常担任暹罗蛇园的销售代表。还有也拉府勿洞区也有

一名泰华人雇员，一家人还说粤语进行交流。这样一来，他们可以在办公室快速学习普

通话，并可以使用广东话吸引说母语的人与他们保持紧密联系。 

(三) 暹罗蛇园的汉语服务情况 

    暹罗蛇园开放以支持各个年龄段的客户，以学习与大自然一起生活并了解蛇的

行为。因此，这是一个收集来自世界各地的蛇的博物馆，以及一个有关蛇行为的学习中

心。新颖的做法是，在具有现代媒体并系统地组织该地区的博物馆中，将各种蛇种展示

出来。蛇园具有系统的结构，始于宽敞的接待大厅。探访的第一部分将模拟蛇自卵中以

来的生活方式。在蛇园星球内饰是对自然的模仿，但不会太杂乱，直到给游客带来不安。

蛇园的商标征是可爱多彩的蛇的图画，减少了该物种的恐怖。在此活动中，将有一个标

牌以中文，英文，泰文解释每种蛇的历史。此外，这条路线上还将有汉语服务指导熟练

地提供服务。暹罗蛇园占地 80 万平方米，布局整洁而宽敞。有一个地下停车场和一个

专用的巴士停车场。当游客走进来时，接待处将为游客服务。接待厅内有一个吉祥物娃

娃供游客拍照。 如果没有工作人员穿着这个吉祥物，它将被放置在一个带有警告标志

的角落里。厕所入口处也有中文标志。 

暹罗蛇园有三个游览项目 ： 

1. 拟真蛇类科普展览馆：第一个区域，即蛇博物馆，展示了蛇的生命周期。在此

视频中，表演者将用泰语讲话，但以下带有中文字幕。将有一个按钮可以更改员工的语

言（泰语，中文，英语）。 

总 经 理 助

理 ： 

在这里，专注于中文。我们招募的一些员工来自北方。他们已经有

了他们的母语中文。他学了中文就像我们一样，在学习中文时，会聘用

中国大陆或台湾的老师来教书。因此，这群人，他的基础，已经学习了

这种语言。但是，如果您来这里工作，则必须再次练习。并不是说我们

已经到了，并且完全可以工作，因为这个地方将使用普通话。 
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2. 蛇园星球：每条蛇都在自己的玻璃陈列柜中展出，并用泰语，英语和中文提供

信息。蛇毒的强度用红色，橙色，黄色，绿色表示，从最强的到最小的毒液。杰出的物

种例如马达加斯加滑猪鼻蛇 （Madagascar Giant Hognose Snake），犀牛鼠蛇 （Rhino 

Rat Snake），苏门答腊喷毒眼镜蛇 （Golden Spitting Cobra），森蚺 (green anaconda)

等。 

3. 纳卡剧院：这游览项目中，将有纳卡剧院的工作人员特别是在等待游客。还有

两位服务人员会说普通话和潮州话。在剧院入口处，将有关于放映时间和表演期间限制

的信息。纳卡剧院的表演是关于信仰纳迦的传统泰国舞蹈，玩蛇的表现和解蛇毒。 

    暹罗蛇园网站 

    罗蛇园有一个官方网站，它将帮助有兴趣的人找到有关蛇园的信息，包括在线

购买门票。在脸书和微博上也有一个官方账户。 

         暹罗蛇园产品 “蛇药” 

    过去，创建暹罗蛇园的公司经营传统药物业务，并且使用胆囊蛇成分制成。该

公司拥有专家，他们通过替代医学标准制定配方来制作草药，以片剂，胶囊剂形式生产，

易于食用，清洁，方便，安全。主要市场是中国那些对替代医学感兴趣的人这项工作已

经进行了很长时间，但尚未开放给任何人参观。直到下一代高管们都认为该业务可以进

一步发展以变得更加有趣。随着自然学习景点的开放，有一个博物馆讲述了蛇的起源历

史。来自世界各地的怪蛇已被确立为一种全面的学习资源。大多数顾客是参观博物馆并

停下来购物的中国，马来西亚，香港居民。在客户尝试并感觉自己的身体更好之后，他

致电暹罗蛇园再次订购，该公司得以将产品交付给海外客户。暹罗蛇园目前只是一个配

送中心，由于冠状病毒的情况，中国游客减少了。因此，产品不会留在纪念品区，但是

仍然有外国人有兴趣不时打电话订购产品。大约有 7 种药物，其中大多数可帮助循环系

统，治愈热量，滋养身体，缓解疼痛等。这些传统药物中只有两种是由胆囊蛇制成的。 

    除了通过在线渠道提供的服务，暹罗蛇园内的服务被认为是良好的服务。里面

有一个接待员，等待询问游客的需求。之后，游客将被分为几组，以方便进入博物馆。

每组游客将有员工照顾一个人。这些工作人员能够详细解释旅游景点中每个部分的细

节，了解展区中每种蛇的知识。此外，工作人员能够用中文和英文进行交流，因此可以

接待外国游客。此外，信息标签还用中文，英文和泰文在各个区域进行了书写和描述，

以便游客可以自己行走。因此，这些功能能够为所有游客带来满意和便利。 
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(四) 游客满意 
    暹罗蛇园的主要目标是开发旅游景点，以推广其销售的“蛇药”产品。从与运营和广告业务负

责人的访谈中得出以下几点： 

    运营和广告主管：“自从我们的核心公司运营至今已有近 40 年。但是那时，我还没来上班。

他将主要销售传统药物。在那些日子里，蛇混合在一起，大约有十个柜子（用于蛇的透明柜子）。

当业务进展时在将执行版本更改为子代之前所以我以为我们已经有蛇了另外，我们已经开展了很长

一段时间（当时已经将近 30 年），因此我们想建立一个蛇博物馆，因为它也是一个学习中心。并

将按照“蛇药”出售的方式铺平道路以及拥有已经了解蛇知识的员工并将通过促销成为旅游胜地例

如，我们出售蛇药。以及我们如何专门研究蛇，因此我们的工作已扩展到博物馆和学习中心。并满

足泰国游客的旅游景点需求还有外国游客并更改公司的形式，因为过去该公司仅接受中国旅行团泰

国人没有参与的任何部分。但是现在，在转到学习中心后，它可以接受所有国籍的游客（泰国、中

文、英语、德语、俄语等）。 

    从采访中可以看出，暹罗蛇场专注于旅游景点的开发，以推广“蛇药”或传统医药产品。主要

目标人群是对传统医药产品感兴趣的中国游客，因此，旅游目的地内的环境必须具有适合中国游客

的设施。 

    暹罗蛇园在各个景点都有中国标志，以方便游客。与会说中文的服务人员一起就内部活动的各

个方面提供建议。此外，手册也放置在酒店中，以吸引游客的注意。暹罗蛇园与旅游公司一起加入

了销售合作 (Sale cooperate)、以了解该地区、哪里有蛇、有什么活动以及有什么产品。 通常，

旅游公司将已经有他的旅行计划，例如寺庙、市场、旅游景点。这些是吸引游客和开发满足游客需

求的促销计划。 

    收集游客满意的信息方法，从各种网站进行调查分析，比如 KLOOK 客路、tripadvisor、马蜂

窝、京东、暹罗蛇园的微博等。 

    调查得出的结论是，暹罗蛇园的大多数顾客都是中国游客，他们是与旅游经营者一起来的。中

国游客参观了暹罗蛇园后，大多数人对周围的环境和旅游活动感到满意。以及对暹罗蛇园汉语服务

的满意。大多数中国游客对一种被称为蛇药的传统药物感兴趣。即使回国后，仍有一些客户从网上

商店重新订购传统药品。尽管有些客户愿意在线订购，但有些客户不确定产品的质量，并认为该产

品是假冒产品。因为在线网站上的商店不是暹罗蛇园的商店，而且客户不确定包装。此外，暹罗公

园(Siam Park)还拥有商业合作伙伴，他们共同进行谅解备忘录，以购买暹罗公园产品进行转售。

但是，如果客户对传统药品感兴趣，可以直接在暹罗蛇园订购。暹罗蛇园为客户提供运费服务,包

括免费送货到所有国家。但是，由于新型冠状病毒的情况，该公司不得不调整内部计划，导致会说

中文并调整环境以适应游客人数的员工减少，例如取消了泰国舞蹈表演，仅保留了蛇毒表演。由于

中国游客人数的减少，目前，只有以前购买过传统医药产品的顾客才订购。暹罗蛇园中没有传统药

销售。 

(五) 满意情况 

    大多数游客对暹罗蛇园印象深刻，包括泰国舞蹈，蛇种，博物馆内的环境以及

暹罗蛇皮馆员工对中国的服务。以及暹罗蛇园员工对服务服务印象深刻，使游客享受到

完全便利的服务。但是，有些游客认为暹罗蛇园是儿童的教育目的地，对成年人的吸引

力不大，而且大多数游客由于离市区较远而仍遇到旅行问题。如果您不擅长在泰国旅行，

那么前往暹罗蛇园将会遇到困难。中国游客满意的另一种形式是使用在线媒体与游客实
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时联系，使他们更靠近旅游目的地，对旅行到那个地方旅行的兴趣这是因为一些外籍人

士会设计自己的旅行计划，并主要在网上搜索信息。跟随暹罗蛇园的微博的大多数中国

人都表示有兴趣参观暹罗蛇园，并根据微博的信息发布做出了回应。特别是有关蛇的信

息、一些追随者对新蛇感到兴奋，而有些游客对蛇也有更多的见解。但是有时蛇的数据

错误会出现，导致追随者想知道并要求答案。但是，由于微博版主不是暹罗蛇园的雇员，

因此他们无法照看这部分，这可能会损害品牌形象。尽管有个弊病就是推销啦，在这里

观看了毒蛇表演后就被领到一个房间做所谓的蛇药讲座了，不过还好没有强制购买。但

是，仍有一些游客对此产品感到满意并可以在线订购。可以得出的结论是，缺乏在线媒

体更新可能会使年轻的中国游客不认识暹罗蛇园或忽略这个地方，因为有太少人在网上

谈论它。蛇药产品可能会受到这样一个事实的影响，即直到它变得不受欢迎并且失去可

信度为止，人们很少谈论它。 

    甚至有个弊病就是推销啦,在这里观看毒蛇表演后，游客就被领到一个房间做

所谓的蛇药讲座，不过还好没有强制购买。导致一些游客不满意。但是，仍有一些游客

对此产品感到满意并再次订购。但在中国销售的“蛇药”产品并非由公司直接销售，从

而引起游客的不信任，而且该产品的包装中不含中国彩票，给中国客户带来了不便。 

(六) 暹罗蛇园汉语服务经营SWOT分析 

    在此SWOT分析中，使用了Albert S Humphrey的概念。SWOT分析由Albert S 

Humphrey于1960年代发起，是一种基本，直接的模型，它可以评估组织可以做什么，不

能做什么以及潜在的机会和威胁。 

SWOT分析的方法是从环境分析中获取信息，并将其分为内部（优势和劣势）和外部问题

（机遇和威胁）。优势和劣势通常是组织内部的问题，而机遇和威胁通常与外部因素有关

。 [Goodmaterial,Online]。 

1. S(Strength 优势) 

S代表“Strengths”，意思是“优点或优势”，是内部因素的结果。这是公司内部环境带来的优

势。例如成分优势，财务优势，生产力优势，人力资源优势，公司必须利用这些优势来定

义营销策略。 
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(1) 有些员工已经在公司工作了很长时间，这使他们精通旅游服务和中文的使用。 

(2) 

员工具有真实的知识和经验，详细而完整地解释。服务周到，环境清洁，员工可以使用中

英文。 

(3) 该公司从事蛇类研究已有四十多年。 

(4) 通过旅游推广蛇药产品以吸引顾客。 

(5) 

蛇园干净且装有空调，因此非常适合泰国炎热的天气，这将有助于游客在博物馆中享受新

的体验。 

(6) 展览充满了非常有趣的混合媒体。 将技术混合在一起以模拟逼真的场景。 

可以走路而不会无聊 娱乐知识。 

(7) 暹罗蛇园是一个新兴的旅游胜地，因此仍然吸引着对新颖性感兴趣的游客。 

(8) 

几乎所有员工都能说中文和英文，这使外国游客感到满意，可能会导致病毒式广告宣传，

并说服外国游客参观。 

(9) 企业主以前曾管理过与中国游客服务有关的业务。  

(10) 拥有现代化的学习资源，例如拟真蛇类科普展览馆。 

(11) 

来自世界各地的蛇有70多种。有一个蛇实验室可以模拟实验室工作人员的工作，例如孵化

蛇卵，蛇储物箱，蛇健康检查等。 

2. W(Weakness 劣势) 

W 来自 Weaknesses，表示劣势或弱点。 由于内部因素的影响，这是公司各种
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内部环境引起的问题或缺陷，公司必须找到解决该问题的方法。 

(1) 暹罗蛇园内的餐厅很少，这对于希望长时间游览暹罗蛇园的游客来说可能是不

便的。 

(2) 该活动比成人更适合儿童，但创造吸引力的目的是促进成人使用传统药物的销

售。在这方面，与品牌宗旨存在冲突。 

(3) 该公司主要通过旅游公司促进旅行，从而使其对总是在网上搜索信息的年轻游

客没有反应。 

(4) 传统药品包装在用途和特性上都没有中文标签。可能由于缺乏信誉而使客户避

开购买。 

(5) 缺乏对中国在线媒体的管理 （微博和微信）：两年多来，该公司一直缺少微

博和微信的更新，导致缺乏连续性和少量关注者。这可能会导致游客的人气下降。 

(6) 雇用双语工作人员会导致更高的工资和更多的投资。 

(7) 可能不会引起害怕蛇的游客的注意。 

3. O(Opportunity 机会) 

O 来自 Opportunities 意味着机会，由外部因素引起，这是公司外部环境促进或促

进组织运营的结果。机遇与优势不同，机遇受外部环境的影响，但是优势受内部环境的

影响。 

(1)泰国政府和私营部门持续营销的因素 此外，免收入境签证(Visa on Arrivals)费

用措施是针对中国游客进行营销的一个支持因素。这使企业有机会发展以欢迎中国游

客。 

(2)该位置在曼谷，这是旅游业的经济来源。 

(3)位于素万那普机场后面的区域，外国游客可在登机前散步或下飞机后放松身心。 

(4)附近没有类似的景点。 

(5)其他景点是自然景点，而不是综合性学习博物馆。 

(6)暹罗蛇园通过特殊折扣支持学习和社交活动。学子从幼儿园到大学，在售票处
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出示学生证可享受特别折扣。60 岁以上的成年人和 90 厘米以下的儿童免费。 

(7) 经营具有泰国身份的企业将吸引更多的客户。 

4. T(Threat 威胁) 

T 来自 Threats，即威胁。由外部因素引起，这是由外部环境引起的限制。企业需

要调整其营销策略，并设法消除出现的任何障碍。 

(1)旅游汉语服务已经变得如此流行，以至于有许多市场竞争者。 

(2)出行不便，没有私家车，将很难旅行，并且博物馆前面也没有公交车站。如果

游客对暹罗蛇园没有太大兴趣，他们可以选择在更方便的位置旅行。 

(3)如果发生政治事件或流行病，将导致较低的收入。 

(4)有几个蛇场，其中一些已经开放了更长的时间，门票更便宜。对于只想看蛇表

演的游客，他们可以选择去其他地方。 

(5)经济处于下降趋势。 导致人们减少在旅游上的花费 

(6)游客将旅行方式从根据旅行社的旅行计划的旅行改变为自行计划的旅行。 

(7)中国客户在选择产品时会更加谨慎。尤其是寻找价格便宜且可靠的产品。 

五、研究结果 

    暹罗蛇园的目的是为了创建一个知识旅游目的地，另一个原因是推广被称为

“蛇药”的传统药物产品。这是暹罗公园已经生产了将近 40 年的传统药物，中国游客

是蛇园相关产品的最重要的消费者。因此，暹罗蛇园经营时会考虑到中国游客的满意。

为了发展旅游业务以符合公司的目标以及公司计划的游客数量，使暹罗蛇园为为中国游

客提供服务做好了充分的准备。暹罗蛇园成立于亚洲之首，因此具有创新优势，包括中

文，英文服务，以接待外国游客。暹罗蛇园在其中准备了具有中文能力的人员，尤其是

为中国游客提供支持有中文标识比如路标、指示牌和中文介绍资料方便游客。它已从传

统药物业务扩展到与所售产品一致的旅游目的地，其中包含蛇胆囊的传统药物。暹罗蛇

园拥有微博和微信等社交媒体平台，以宣传旅游景点并推广暹罗蛇园的活动，以使之吸

引中国游客。并且有一个中文网站，可帮助游客搜索有关暹罗蛇园的信息并购买门票。
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可以说暹罗蛇园已经在服务的各个方面做好了准备。根据对中国游客满意度的调查，大

多数游客对暹罗蛇园内提供的服务非常满意。 他们觉得自己走在暹罗蛇园里很舒服，

或者如果遇到问题，可以立即询问工作人员。这是响应中国直接游客发展旅游业务的一

个例子。。但与此同时，中国游客的旅游行为也随着时间而发生了变化。与旅游公司提

供的计划相比，如今的旅行者更有可能搜索热门的旅游景点并选择自己去那里。 

    互联网最容易访问，因此，在线媒体是宣传您的产品的最佳方法。诸如微博和

微信之类的流行在线媒体被认为是中国的主要在线媒体。公司是否可以制定营销计划来

针对每天使用微博的客户，并增加微博的关注者数量。通过让中国人知道这个品牌无论

暹罗蛇园还是传统医药, 来扩大客户群，因为这两个方面都互惠互利。 

六、建议 

    要改善中国游客的满意度就是要改善微博和微信在线媒体。通过为员工提供中

文语言能力来照顾微博和微信，从而能够始终与中国人沟通，或任何其他流行的中国人

应用程序来为中国人创建品牌形象，与在线媒体监督一起，为希望提高中文水平的员工

组织培训特别是阅读和写作，因为公司可以允许员工照顾在线媒体。为传统药品提供中

文标签以便利中国客户，此外，应该有更多通过在线渠道销售产品的渠道，以方便那些

不方便来暹罗蛇蛇园购买产品的客户，因为调查显示有些消费者在网上买传统医药但是

消费者觉得没有信心网上的商店，因此拥有在网上商店可以提高产品的信誉并扩大客户

群。 

    从跟暹罗蛇的运营和广告主管访谈可以看到的另一个需要解决的问题是中文

单词翻译员在动物学，生物学方面没有专门的词汇专业知识。翻译成一般用语 具有广

泛的意义 或者，可能与该单词或其含义不直接匹配。例如，“眼镜蛇” 仍然存在一些

冲突，有些人说是正确的，而另一些人则说是不正确的。这可能会导致游客误解他们收

到的信息。 
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摘要 

本文在 20所泰国的大、中小学中选取了 50 位泰国本土汉语教师，通过访谈的方式

收集数据，分析了中国传统文化在泰国的传播现状和教师本身在传播过程中存在的问题,

并对泰国本土汉语教师提出了一些文化教学中的建议。 

本文研究的重点是通过调查泰国本土汉语教师在教学过程当中对中国传统文化的

传播情况以及分析在传播过程中所遇到的问题和障碍，总结出一些具体的解决方法，为

泰国本土汉语教师的中国传统文化传播工作和汉语教学工作提供参考。经过对访谈数据

的分析可以得知，目前中国传统文化在泰国的传播情况良好，学校渐渐开始重视开展中

国传统文化活动对语言教学的影响。最主要的问题在于教材内容单一、教具数量不足，

以及中国传统文化课程较少等。受访者大都认为学校应该多开展文化活动、学习中国文

化应当前往中国留学，教师也应该提升自己是中国传统文化素养。此外，教师作为中国

传统文化的传播者，不仅需要提升自身的文化素养，还应该针对不同的学生采取不同的

教学方式，从而更好地传播中国文化，并且通过文化教学来促进学生汉语水平的整体提

升。 

关键词 ：中国传统文化，传播，汉语教学，泰国 

Abstract 

 This paper collected data from 50 native Thai Chinese language teachers in 20 Thai 

universities and primary and secondary schools through interviews, analyzes the current 

situation of the dissemination of traditional Chinese culture in Thailand and the problems 

encountered by the teachers themselves in the process of dissemination, and gave some 

suggestions for local Chinese teachers in Thailand. The focus of this study is to investigate 

the dissemination of traditional Chinese culture among local Chinese teachers in Thailand 
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and to analyze the problems and obstacles encountered in the process of dissemination, and to 

summarize some specific solutions to provide reference for the dissemination of traditional 

Chinese culture and Chinese teaching work of local Chinese teachers in Thailand. After 

analyzing the interview data, we can learn that the current situation of Chinese traditional 

culture dissemination in Thailand is good, and schools gradually start to pay attention to the 

influence of traditional Chinese culture activities on language teaching. The most important 

problems are the single content of teaching materials, the insufficient number of teaching aids, 

and the small number of Chinese traditional culture courses. Most of the interviewees believe 

that schools should conduct more cultural activities, learn Chinese culture should study in 

China, and teachers should improve their knowledge of traditional Chinese culture. In 

addition, teachers, as transmitters of traditional Chinese culture, should not only improve 

their own cultural literacy, but also adopt different teaching methods for different students, so 

as to better transmit Chinese culture and promote the overall improvement of students' 

Chinese language proficiency through cultural teaching.  

Keywords : Traditional Chinese Culture, Dissemination, Teaching Chinese, Thailand 

引言 

中国与泰国有着两千余年的交流历史，自汉代起，两国官方与民间的文化交流随着

历史的发展不断融合，今日的中泰关系正处于历史上的最好时期。近年来，泰国社会中

的汉语学习者越来越多，泰国的本土汉语教师作为中国传统文化在泰国的主要传播者之

一，在泰国的汉语教学与文化传播工作中有着不可替代的作用。 

2006 年，泰国教育部推出了一个对泰国汉语教学界有着重大影响的政策：“促进

汉语教学，增强国家竞争力的 5年战略规划（2006-2010年）”（แผนยทุธศำสตร์ส่งเสริมกำรเรียน

กำรสอนภำษำจีนระยะ 5 ปี  2006-2010），通过政府的力量大力推广本国汉语教育，希望泰国青

少年除英语外，还能够具备一定的汉语能力。自此，泰国各大专院校、中小学竞相开设

汉语相关专业与课程，汉语成为最热门的外语之一。 

同样是 2006 年，全球首家孔子课堂--岱密中学孔子课堂在泰国创立，这一里程碑

式的事件预示着泰国的汉语教学进入到了快速发展的时期。到 2019 年，中泰两国高校

和有关部门，顺应时代的发展趋势和泰国社会对汉语的需求，在泰国皇室、政府和中国

国家汉办的大力支持下，在泰国各地建立了 16所孔子学院和 11个孔子课堂。如今孔子

学院和孔子课堂已经成为了中国传统文化在泰国的代言人和核心品牌，得到了泰国社会
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的普遍认可。孔子学院总部/国家汉办官网中对孔子学院和孔子课堂的描述是为了“增

进世界人民对中国语言和文化的了解，发展中国与外国的友好关系，促进世界多元文化

发展”的非营利性机构。以孔子学院和孔子课堂为主的教学机构和教师除了一般教学工

作外，还是中国传统文化在海外的主要传播者，肩负传播文化的任务，所传播的都是经

过精心挑选、能够为世界人民所接受的优秀文化。 

学习语言是了解文化的重要途径，学生语言水平的提升有助于他们更好地去了解文

化，在学习文化的同时又会增加对语言知识的理解，语言与文化相辅相成、互相促进，

在教学中将二者结合起来也会对汉语教学有一定的促进作用。近年来泰国的汉语教学事

业飞速发展，师资一直处于缺乏的状况，即使中国国家汉办每年都会增加派往泰国的公

派汉语教师与志愿者教师，但是仍然赶不上激增的学生数量。在这种情况下，培养泰国

本土汉语教师也成为了泰国政府和中国政府共同的工作。 

一、研究现状 

（一）中国传统文化的概念界定 

《大辞海》中对“传统”的解释是：“历史沿传下来的思想、文化、道德、风俗、

艺术、制度以及行为方式等。积极的传统对社会发展起促进作用，保守和落后的传统对

社会的进步和变革起阻碍作用。”可见历史沿传下来的既有优秀的传统，也有落后的、

应当摒弃的传统。需要传承与传播的中国传统文化应是中华民族在漫长的历史中所创造

的，并流传至今的优秀的文化（大辞海编辑委员会，2003）。张岱年、方克立（1994）

认为所有民族文化，都有其发展的历史，都有昨天、今天和明天。中国文化的“昨天”，

就是 1840年鸦片战争前的，至今仍存在的中国文化，即中国传统文化。骆文伟（2019）

在书中也认为中国传统文化具体指的是 1840年中英鸦片战争之前的中国文化。 

本文研究的重点则是在泰国传播得较为广泛，在进行汉语教学时，泰国学生更能够

有代入感，有利于学习汉语的一部分中国传统文化。根据 Luo（2019）对中国传统文化

的分类讲述，去除“中国传统思想文化”、“中国传统宗教文化”、 “中国传统建筑

文化”等内容较难的几项，在“中国传统艺术文化”、“中国传统民族文化”与“中国

古代科技文化”中选择了“传统衣冠服饰”、“传统饮食”、“传统节日”、“传统文

学艺术”和“中医中药”这五个在泰国社会流传度较高的方面设计访谈问题，来调查泰

国本土汉语教师对中国传统文化的认知和喜好。 

（二）文化传播的概念界定 

文化传播是文化地理学和文化人类学中的一个概念，德国著名学者 Frobenius 
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（1987）首先提出文化传播这个概念，认为文化传播主要体现于文化项目在个体之间的

传播，还指出文化传播既可以在文化内部传播，也可以是从一种文化传播到另一种文化。 

不同的国家有不同的历史背景和社会习俗，会形成特定的文化，会给跨文化交流带

来阻碍、误解甚至文化冲突。因此，将中国文化传播出去是对外汉语教学的重点项目之

一。让外国人了解、认识、喜爱中国文化，会为中国与国际社会的接触起到推动作用（吴

为善、严慧仙，2009）。中国传统文化在泰国的传播也会在提升泰国民众对中国文化认

知的同时，增强对中国人民和国家的认同感。 

本文对文化传播的界定，采用郑金洲（2000）提出的概念，文化传播是指文化从一

个社会传到另一个社会，从一个区域传到另一区域以及从一个群体到另一个群体的文化

互动现象，即在泰中国教师在进行汉语教学工作时对中国传统文化的传播。中国传统文

化在泰国的传播有悠久的历史，对泰国社会有深刻的影响，在课堂教学中利用汉语学习

者们似曾相识的中国传统文化活跃课堂，能够激发学生的学习兴趣，加深学生对汉语的

理解，取得更好的教学效果。 

（三）中国传统文化在泰国的传播研究 

传播优秀的中国传统文化一直都是对外汉语教学工作的重点，众所周知，泰国与中

国自古以来便是友好邻邦，两国间的文化交流历史悠久，有数量庞大的中国人侨居在泰

国，所带来的中国传统文化对泰国社会影响深远。泰国与中国在各个方面都有着深入的

合作交流，汉语在泰国社会的重要性位于前列，泰国民众对中国传统文化的认同度也较

高，研究如何提升中国传统文化在泰国的传播效果因此也具有重要意义。 

华人移居泰国历史悠久，自素可泰王朝时期就曾有过大规模的移民现象，经过几代

人的奋斗，一部分在泰华人在泰国社会渐渐拥有了较高的社会地位。曼谷王朝时期，泰

国的华人侨领与当地政府与皇室的关系非常亲密，在泰国的政治与经济领域也占有重要

地位，为中国传统文化在泰国的传播开启了一个新的起点（มลัลกิา，2518）。早期移居

泰国的华人多为潮汕人，据记载，早在南宋末年就已经有成规模的福建移民前往泰国生

活（王绵长，2005）。 

แสงอรุณ（2553，p.21-68）通过列举艺术、信仰、生活方式等方面的中国传统文化

在泰国传播的历史和现状，论述了中国传统文化对泰国社会、经济所产生的影响。作者

认为泰国是一个包容性很强的国家，在泰国有许许多多的外国人长期定居，其中中国人

移居泰国有着悠久的历史，中国传统文化在泰国的传播对泰国和谐社会的建设有着重要
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的作用，大量优秀的华人代表所具有的“回馈社会”精神，也对泰国社会有着极大影响。 

修朝（2005）描述了历史上移居泰国的华人融入泰国社会后，世代传承的中国传统

文化影响了泰国社会的各方各面。有当地著名侨领起头，泰国皇室效仿的生日习俗、也

有华人举办婚礼，在泰国当地社会流传开来的中国传统婚庆仪式、还有中国春节期间泰

国皇室也会前往唐人街参与庆祝，乃至如今中国春节已经成为泰国社会民族普遍接受的

重要节日。 

在语言方面，泰国学者 แสงอรุณ(2550)在书中列举了许多现在所使用的泰语其实源自

潮州话的发音，如泰语的 ก๋วยเตี๋ยว、เทา่แก、่ซินตึง้ 等许多词汇都是由潮州话音译而来，而

其所代表的粿条、老板、新唐等事物与文化其实也是由华侨带来并融入了泰国当地社会。

其他的如 ขงจ๊ือ（孔子）、 เตา๋（道教）、ไทเก๊ก（太极）、อัง่เปา（红包）等发音与汉语相

似的词语，所代表的意义也同样来自当地华人所带来的中国传统文化。其他诸如爸、妈、

爷爷、奶奶、叔叔、姑姑等家庭称谓，除去泰国本土的称谓外，还另有一套潮州话发音

的称呼方式，甚至就连“中国”的泰语发音也都是“秦”（จีน）的音译（บรรจบ，2517）。 

中国传统文化在泰国流传最为广泛的当属节庆活动，当地华人在庆祝传统节日时举

办的活动仪式极具中国特色，ถาวร（2557）详细介绍了如春节、清明节、端午节、七夕

节、腊八节、中元节等中国传统节日的历史由来与意义，并列举了泰国华人在庆祝节日

时所采用的中国传统文化元素，红色、祭拜神灵与祖先、各类糕点饮食也都已经在泰国

社会上传播开来。 

中国传统文化在泰国传播的过程中会遇到的一些诸如老师少、文化内容难理解等问

题。同时，汉语学习者最认同的解决问题的方法除了亲自到中国生活一段时间之外，便

是增加中国传统文化教学课程和加强汉语教师的中国传统文化素质（林文贤，2018）。 

对以上研究成果进行梳理后，发现现有的对中国传统文化在泰国传播的研究成果主

要集中在通过面向泰国民众展示优秀的中国传统文化，来提升泰国人学习汉语的兴趣和

增进对中国的了解等方面，仍然处在较初级的层面。尝试在研究基础上进一步思考，由

于历史和地理原因，相对其他国家来说，泰国社会中华人华侨人口众多，泰国社会对中

国传统文化的认同度和接受度都比较高，也已经有了相当一部分的中国传统文化与泰国

本土文化相融合，在泰国落地生根。因此，在泰国传播中国传统文化要从受众的需求出

发，根据当地实际情况来量身定做适当的传播方式，在文化展示活动的同时加入较深层
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次的文化内涵讲解，也许能够取得良好的传播效果。 

中国传统文化在学校的传播方式主要是通过教学进行，通过将中国传统文化融入到

课堂之中来提升学生的积极性，帮助学生更好地理解和掌握语言知识。本文希望能够通

过对中国传统文化的传播者、传播内容与传播方式等的调查与分析，了解传播过程中的

问题及成因，结合泰国的汉语教学现状，对中国传统文化在泰国的传播提出对策与建议。 

二、研究方法 

基于上述研究成果，本文将研究重点放在了本土汉语教师的中国文化教学活动调查

上，以定量研究为基础，结合“5W1H”分析法以访谈收集数据进行分析，以泰国本土汉

语教师为调查对象设计了以下五个部分的访谈问题： 

第一部分，受访者的性别、学历，工作单位、工作年限等基本信息。 

第二部分，受访者工作单位对中国传统文化的教学情况，并设计了十个问题。（参

见表 1） 

第三部分，教师对中国传统文化的了解程度，受访者最喜爱、最了解哪一方面的中

国传统文化。给出了传统衣冠服饰、传统饮食文化、传统节日、传统文学艺术和中医中

药 5个方面供受访者选择并陈述。 

第四部分，受访者在进行中国传统文化教学时遇到的问题和障碍，以及如何解决。 

 

表 1 受访者工作单位中国传统文化教学情况问题表 

序

号 
题目 

1. 您所在学校是否开设有专门的中国传统文化课程？ 

2. 您所在学校是否有中国传统文化课程专用的教材？ 

3. 
您所在学校的中国传统文化课程形式为必修课还是选修课，还是两者

都有？ 

4. 
您所在学校的中国传统文化上课方式是以课堂讲解为主还是课外实践

为主？ 

5. 
您所在学校的中国传统文化课程教材和教学用具来源是哪里，是否缺

乏教材和教学用具？ 

6. 您所在学校的中国传统文化课程是否有专用的活动场所？ 
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7. 您所在学校在中国传统节日时是否开展文化活动？ 

8. 除中国传统节日外，是否还会开展其他中国传统文化活动？ 

9. 开展中国传统文化活动时，校方与学生是否会积极参与？ 

10. 您认为所开展的中国传统文化活动对汉语教学有哪些促进作用？ 

 

泰国开设有汉语教学相关专业和课程的学校大多集中在泰国中部曼谷及周边地区，

本文根据中国教育部第三批公布的自费出国留学推荐学校名单，在位于泰国中部地区曼

谷市、北榄府、巴吞他尼府、罗勇府的开设汉语相关课程的学校中选出 13 所公立、私

立大学和 7 所公立、私立中小学，在这 20所学校中选取访谈对象。 

本文所选择 20 所学校的汉语类专业和课程在同类学校中排名位居前列，学生选择

学习汉语时也会优先选择这些学校，汉语教师与汉语学习者数量较多。如：朱拉隆功大

学是泰国排名第一的大学，其汉语专业也是泰国历史最悠久、实力最强劲的汉语专业，

与中国北京大学共建孔子学院；诗纳卡琳威洛大学和东方大学是泰国排名前十的公立大

学，也是泰国学生优先选择的高校；宣素南他皇家大学历史悠久，开设有汉语教学硕士

专业；兰实大学在私立大学中位于第一梯队，开设有汉语类硕士课程；华侨崇圣大学是

由在泰华侨创建的大学，开设有本科、硕士和博士共 7个汉语类专业，与天津中医药大

学共建泰国第一所中医孔子学院。学校建筑多含中国元素，汉语学习气氛浓厚，除汉语

专业的学生外，每年校内选修汉语的学生多达一千余人；泰国皇家玫瑰园中学与罗勇中

学为公立中学，都设有孔子课堂，其汉语课程在同地区学校中均位居前列；曼谷新加坡

国际学校采用中英泰三语教学，由于薪资较高，吸引了许多中国籍汉语教师前来执教；

北榄公立培华学校、空提公学与侨光公学则是泰国历史悠久的华校，知名度高。这几所

中学在中泰两国举办的各类汉语比赛项目中较为活跃，鼓励学生踊跃参赛，并多次获得

“汉语桥”世界中学生中文比赛泰国赛区冠军，代表泰国前往中国参加复赛。 

三、研究结果 

（一）调查对象 

每所学校随机选取 1-5 名不同年龄、不同性别的泰国籍汉语教师，共 50 人（参见

表 2）。通过直接联系学校公关部门、老师介绍、朋友介绍等渠道提前与 50 位教师取

得了联系，根据泰国政府与学校的保持社交距离的防疫要求，征得同意后由受访者选择

电话、微信或 Line接受访谈。 
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表 2 调查选取学校信息表（随机排序） 

序号 
学校名称（中文

音译） 
学校名称（泰文） 地区 性质 人数 

1 朱拉隆功大学 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 曼谷 公立 2 

2 诗纳卡琳威洛大学 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 曼谷 公立 4 

3 东方大学 มหาวิทยาลัยบูรพา 罗勇 公立 3 

4 宣素南他皇家大学 มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 曼谷 公立 3 

5 
曼松德昭帕亚

皇家师范大学 
มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา 曼谷 公立 4 

6 易三仓大学 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 北榄 私立 2 

7 兰实大学 มหาวิทยาลัยรังสิต 
巴吞他

尼 
私立 3 

8 曼谷大学 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 曼谷 私立 2 

9 华侨崇圣大学 มหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลิมพระเกียรติ 北榄 私立 4 

10 商会大学 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 曼谷 私立 2 

11 
曼谷吞武里大

学 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุร ี 曼谷 私立 2 

12 斯巴顿大学 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 曼谷 私立 4 

13 曼谷北部大学 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 曼谷 私立 2 

14 
泰国皇家玫瑰

园中学 
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 曼谷 公立 3 

15 罗勇中学 โรงเรียนระยองวิทยาคม 罗勇 公立 2 

16 瓦塔纳威塔亚女校 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 曼谷 私立 2 

17 
曼谷新加坡国际学

校 
โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพ 曼谷 私立 2 

18 北榄公立培华学校 โรงเรียนป้วยฮั ว 北榄 私立 2 

19 孔提公学 โรงเรียนคลองเตยวิทยา 曼谷 私立 2 
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20 侨光公学 โรงเรียนคริสต์ธรรมวิทยา 曼谷 私立 2 

 

（二）受访者基本信息 

2.1 性别：50人中男性有 17人，占比 34%；女性有 33人，占比 66%。 

2.2 工作年限：工作不满 2 年的有 9 人，占比 18%；工作 2 至 5 年有 25 人，占比

50%；工作 5至 10年有 5人，占比 10%；工作 10 年以上 11人，占比 22%。 

2.3 教育程度：硕士学历最多，共 41 人，占比 82%，本科学历 3 人，占比 6%；博

士学历 6人，占比 12%。 

2.4 50 位受访者均为全职汉语教师，且全部曾在中国留过学，其中 39人为华裔，

占比 78%。 

根据以上统计数据可知，泰国本土汉语教师大部分为女性教师，教育程度绝大部分

为硕士，博士学历的占少部分。 

 

（三）中国传统文化的传播情况 

根据访谈结果统计，20所学校均开设有专门的中国传统文化课程，上课方式分为课

堂讲解与课外实践两种，其中 13所大学的中国传统文化课程为必修课，或必修、选修均

有，且有相应的中国传统文化课程教材。50 位受访者中有 33 位认为所在学校的文化课

程依旧缺乏教材与教具，占比 66%；47 位认为所在学校应该开设专门的中国传统文化

课程，占比 94%；50位受访者均选择开展中国传统文化活动时，学生会积极参与活动，

并且认为就所在学校的汉语教学现状来看，需要开展文化活动。教学用具方面，20 所

学校均有受访者回答所在学校的中国传统文化课程教学用具由中国国家汉办赠送，其中

有来自 8所学校的受访者还回答了学校购买有一部分教学用具，个别受访者回答文化课

教具的来源还有其他单位赠送与教师自行制作等。本文选择的学校虽然都开设有中国传

统文化课程，并且中国国家汉办的赠送教材教具范围已经全面覆盖了所选的 20所学校。

但是文化课专用的教材与教学用具依然缺乏，部分学校会自行购买一部分，但是大部分

教师认为仍然不足以供教学使用。文化活动方面，20 所学校均有受访者回答所在学校

在中国传统节日时会开展文化活动，并且除了中国传统节日外，学校还会开展其他中国

传统文化活动，如中国传统服饰展、书法比赛、中国传统乐器表演、中医针灸拔罐展示

等，大都为展示类型的活动。受访者均表示开展中国传统文化活动时，学校师生会积极
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参与，并且认为就所在学校的汉语教学现状来看，需要开展文化活动。 

在中国传统文化活动对汉语教学的促进作用方面，50 位受访者中有 37 位选择可以

提升学生的学习兴趣，占比 74%；30位选择能够丰富教学内容，占比 60%；22位选择了能

够增进学生对汉语的理解，占比 44%；21位选择能够增加学生的知识储备。（参见图 1） 

 

 

 

 

 

 

 

 

图 1 中国传统文化活动对汉语教学的促进作用 

 

从统计结果可以看出，泰国本土教师认为中国传统文化活动对汉语教学的促进作用，

更多的体现在提升学生学习兴趣和丰富教学内容方面，其次是能增进学生对语言的理解，

增加学生的知识储备，能够更加容易理解教学内容，从而促进语言教学。 

50 位泰国本土教师中有 32 人认为中国传统文化课程应该由中国教师来授课，占比

64%。50 位受访者均选择了学习中国传统文化应该前往中国留学，在合适的环境里才能

更快地接受和理解中国文化。受访者中有 11人认为自己的中国传统文化技能水平较差，

占比 22%；35人选择了一般，占比 70%；仅有 4人认为自己的中国传统文化技能水平较好，

占比 8%，并且所有受访者均选择教师需要提高自身的中国传统文化素养，以及所在学校

应该开展教师的中国传统文化培训活动。 

（四）泰国本土汉语教师对中国传统文化的了解程度 

本题分别从传统衣冠服饰、传统饮食文化、传统节日、传统文学艺术和中医中药 5

个方面给出大致选项，受访者根据真实情况选择自己对中国传统文化的了解程度。每个

方面 3个选项，共 15个选项，50位受访者均完整作答。 

根据访谈结果统计，大部分受访者认为自身较为了解的中国传统文化知识分别有：

“除夕、清明、中秋、端午等重要传统节日”以及“饺子、元宵、粽子等寓意和历史由

21

22

30

37

1 6 11 16 21 26 31 36 41 46

增加知识储备

增进对汉语的理解

丰富教学内容

提升学习兴趣

选择人数（人）
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来”这两个选项；了解程度最低的选项是“襦裙、深衣、纶巾、幞头等传统汉族服饰”。 

本节根据传统衣冠服饰、传统饮食文化、传统节日、传统文学艺术和中医中药 5

个方面每道选项的均值可以看出：在问卷中给出的 5个方面中，泰国本土汉语教师对“传

统饮食文化”的认知程度最高，为 3.43 分，认知程度最低的与上一节中国教师的选择

相同，也是“传统衣冠服饰”方面，仅 2.39 分。（参见表 3） 

 

表 3 泰国本土教师对中国传统文化的了解程度 

选

项 

传统衣

冠服饰 

传统饮

食文化 

传统节

日 

传统文

学艺术 

中医

中药 

平

均分 
2.39 3.43 3 3.27 2.9 

 

（五）传播中国传统文化的问题和障碍 

本题设计为填写题，共三个问题，要求受访者根据自身真实情况分别从遇到过的问

题和障碍、解决办法、意见和建议这三个方面进行作答，陈述自己在传播中国传统文化

的过程中遇到过的问题和障碍，是否想办法，以及用了什么办法去解决这些问题，并且

根据自身经验提出一些在泰国传播中国传统文化方面的个人建议，以及希望学校和国家

能够改善的方面。50 位受访者均就问题发表了意见，其中部分受访者用泰语回答，本

文将其翻译为汉语作为统计数据进行分析。 

1.问题和障碍 

据统计，受访者在中国传统文化教学和组织传统文化活动的过程中遇到的问题和障

碍大都在教材、教具、场地等教学硬件设施，与上一节中国汉语教师的回答相仿，受访

者的回答中出现的高频词汇主要有：文化课课时少、活动课安排的太少、教学用具种

类少、学校不太重视中国传统文化教学、学生理解困难等。（参见表 4） 
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表 4 泰国本土汉语教师遇到的问题和障碍 

问题和障碍 出现次数 

文化课课时少、活动课太少 33 

教学用具种类太少，不足以上课展示使用 25 

学校不太重视中国传统文化教学 16 

学生基础差，不好理解传统文化的内涵 16 

 

2.解决办法 

根据回收的问卷统计，受访者解决以上问题或障碍的回答中出现的高频词汇主要有：

给学生补课、组织学生进行课外活动、多分配手工、表演等课后任务、请会书法、古筝

等中国传统技能的老师或同学来表演、请中国教师来帮助教学等。（参见表 5） 

 

表 5 泰国本土汉语教师的解决办法 

解决办法 出现次数 

给学生补课 29 

组织学生进行课外活动 27 

分配做手工、排表演等课后作业 18 

请嘉宾来表演中国传统文化技能 15 

请中国教师来帮助完善教材或活动内容 7 

 

3.意见与建议 

根据问卷统计，受访者给出有关中国传统文化教学方面的建议主要集中在建议学校

加强中国传统文化教学方面，主要有建议学校增加文化课和活动课课时、采购教材与教

具、多引进中国教师，而且最好是有一技之长的中国教师、与其他单位联合组织传统文

化活动等。 

四、结论 

根据本文对泰国本土汉语教师在泰国传播中国传统文化现状的调查结果来看，

在教师性别方面，泰国本土教师中女性教师人数对于男性教师。大多数教师已经工作 2-5

年，且绝大部分教育程度为硕士学历，博士及以上高层次人才数量很少，仍需提高。本
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节所采访的泰国本土教师均有过到中国留学的经历，且大部分为华裔，可见华裔仍是泰

国汉语学习者的主要部分。在对泰国学校开设的中国传统文化课程进行调查后得知，绝

大多数学校都设有 1 门或 1 门以上的中国文化必修课程。教材教具方面，根据受访者给

出的选择来看，普遍存在学校缺乏教材与教具的问题，虽然中国国家汉办已经赠送了一

部分，但仍存在有教材内容单一、教具数量不足和种类少等问题，缺乏教材与教具是泰

国本土汉语教师传播中国传统文化的重要障碍。 

调查结果显示，所有受访者均认为所在学校需要开展文化活动，以提升学生学习的

积极性。这一点，也与受访者在中国传统文化教学对汉语教学的促进作用这一方面的看

法相同，认为文化教学能够激发学生的学习兴趣，此外还可以丰富教学内容和增进学生

对所学汉语的理解，使得学习不那么枯燥、学习效果更好。半数以上的受访者认为中

国传统文化课程应该由中国教师来授课，并且所有受访者均认为学习中国文化应该前往

中国留学，能够接触和学习更多的文化知识。另外，所有受访者均认为教师需要提升自

身的中国传统文化技能和素养，学校也应该组织教师群体培训中国传统文化。在传统文

化的认知方面，泰国本土教师在传统节日和传统饮食文化方面得分最高。其次，在泰国

较为流行的书法、茶文化、太极拳、婚俗服饰以及乐器这几项得分也处于中上水平，可

见这几项泰国人比较熟悉的中国传统文化更容易被泰国人理解和接受。寒食、尾牙等地

方特色传统节日这一项得分较高，根据回访情况，原因是大多数华裔的祖辈来自于中国

沿海两广、福建地区，而尾牙也正是福建的传统节日。得分最低的一项是传统衣冠服

饰方面，据笔者所了解，泰国人所认识和理解的中国传统服饰大都来自于唐人街的现代

唐装、中国古装电视剧里的服装以及戏曲表演的服装道具。 

在中国传统文化教学和组织活动时的问题和障碍方面，受访者的回答主要集中在学校

安排的课时较少、活动太少，以及学生理解困难这几个方面。受访者所提出的解决方法

主要是为学生补课、增加课外活动与课外作业，以及邀请嘉宾进行表演教学等方面，主

要目的还是加深学生的印象和激发学生的兴趣。受访者的建议也是如此，集中在购

买教学教具、增加课时、引进文化课中国教师等。 

总的来说，中国传统文化在泰国的传播情况良好，学校渐渐开始重视开展中国传统

文化活动对语言教学的影响。教师作为中国传统文化的传播者，应该提升自身的文化知

识与跨文化技能，组织学生参加文化活动，并且结合当地社会情况，对不同的学生采取

更合适的教学方式。 
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本文通过对相关文献资料的梳理总结以及访谈调查的数据统计，分析了目前中国传

统文化在泰国传播过程中存在的问题和产生的原因，通过调查得出目前中国传统文化在

泰国学校的传播中存在有中国传统文化教材少、课程安排不合理、学生汉语交流水平低

与中国教师与学生之间沟通难等问题，认为泰国学校的汉语教学发展应该加强中国传统

文化的传播，增加文化课程和文化活动的比例，借助开展文化活动来加强接汉语教学效

果，促进文化传播效果。并对泰国本土汉语教师提出以下建议： 

1.在进行文化教学时，除了广为人知的一些传统文化外，根据自身的留学经历与所

了解的中国时事政治，加入一些中国的新变化，跟上时代步伐，才能为泰国的学习者展

示最真实的中国，例如中国的“新四大发明”：高速铁路、扫码支付、共享单车和网络

购物。在教材中买菜、买车票等的对话内容中加入诸如“扫码”、“支付宝”、“微信”

等内容；在选乘交通工具的教学内容中加入高铁、地铁电子车票的选项；让学习者能够

了解最新的中国面貌，了解在传统文化熏陶下的现代文明大国形象。 

2.进一步地拓展传播渠道，紧跟时代潮流，如开设教学直播、上传文化活动视频等

方式，利用网络技术为泰国的学习者与普通民众提供更加丰富与便捷的选择，吸引更多

人前来学习，进一步的扩大受众范围。 

3.参加线上或线下的学术研讨会，与其他学者进行学术交流，进一步的拓宽视野，

丰富自己的学术知识。 

4.计划再次前往中国进修或留学一段时间，有针对性的对自身在中国传统文化方面

的弱项进行强化培训。 
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摘要 

勿洞地区旅游业的发展与当地商业汉语的影响是分不开的。勿洞地区是泰国华人

生活和工作最集中的地区，汉语的使用是非常普遍的，深入了勿洞地区华人生活的方

方面面。本论文研究的目的就是通过对勿洞地区商业汉语的使用，指出它对当地旅游

、文化和商务活动的影响作用，分析当地的人文环境和汉语的使用情况，说明了商业

汉语和华文教育对勿洞地区发展的重要性。 

论文的研究采用文献分析和问卷调查的方法，通过市场调查和访谈掌握相关的研

究资料。论文调查了勿洞地区的发展状况，说明了勿洞地区商业汉语广泛应用和具有

的中华文化底蕴。论文分析了商业汉语对勿洞地区旅游和日常工作生活的影响作用。

在市场调查的基础上，论文分析了勿洞地区在汉语应用方面的优势、劣势、机遇和挑

战，阐明了商业汉语的应用对勿洞地区发展的积极作用，也指出了在商业汉语应用方

面存在的一些问题。 

    调查研究发现，在勿洞地区一些商家、旅游景点和酒店汉语服务人员的汉语

水平不高，有些人员听说能力还可以，但读写能力较弱，对汉语词汇和相关知识的掌

握还很不够。在一些旅游景点缺少汉语指标牌，汉语广告宣传和中文简介。汉语服务

人员缺乏专业技能，有关部门没有对汉语服务人员进行培训。针对以上存在的问题，

论文提出了改进措施和建议。 

关键词 : 勿洞华人, 商业汉语,旅游业,影响作用 
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Abstract 

  Business Chinese is an important language which impact on the tourism of Betong. 

Betong is a district where many Thai-Chinese people live. Generally, Chinese language is 

used in business , daily work and daily life in Betong and is a very popular language used in 

Betong. The objectives of this research were to study and analyze Chinese language impacts 

on local businesses , tourism and cultural development of the Betong and analyze the local 

humanistic environment. Business Chinese and Chinese education are important for business 

development in Betong. Relevant data gathering methods were used for research. The 

information was gathered from surveys and interviews, including using questionnaires from 

relevant persons. The paper investigates and explains the reasons for the widespread use of 

business Chinese in Betong.  This paper analyzes the Chinese language proficiency on 

tourism and daily work and daily life of betong people. The paper analyzes the strength, 

weakness, opportunities and threat of the business Chinese and pointed out some problems of 

business Chinese proficiency in betong. The finding of this study found that the Chinese 

language proficiency of some business people, some service staffs which mainly on the 

tourist attractions and in hotels in betong is not very good.  some service staffs are fluent in 

listening and speaking the Chinese language. However reading and writing skills do not 

appear up to adequate standard over all. In addition some attractions lack of Chinese signage, 

Chinese advertising materials and Chinese instructions. Chinese language service personnel 

lack of professional skills, and relevant departments have not provided training for Chinese 

language for service staffs.  In response to the above problems, the paper should be proposed 

improvement measures and suggestions. 

Keywords : Betong Chinese, Business Chinese, tourism, Impact 

绪论 

   一、研究背景和意义: 

    勿洞市（Betong）位于泰国南部也拉府（Yala），与马来西亚吉打州毗邻。面

积 1328平方公里。 在地理上，勿洞位于海拔1,900尺的山谷地带，拥有丰富的自然资

源。 热带气候。泰国勿洞市人口约6万多, 有泰人，马来人和华人, 华人较多。 
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    勿洞是泰国华人聚集最多的城市之一。华语方言最多的城市之一，这里的大

街小巷能听到华语如广东话、广西话、福建话、潮州话、客家话等。他们可以用不同

的方言交流沟通。勿洞也保留了浓郁的中华文化氛围和深厚的中文教育底蕴。 

    勿洞是美食之都，旅游之城。勿洞地势较高且被山峦环抱，四季如春，被称

为 “雾中山城”。但真正吸引旅客前来游玩的秘密武器，是勿洞浓厚的中华文化。 

    勿洞市政府一直非常重视培养会讲汉语的泰国商贸人才，知道对华贸易是提

高和增强勿洞市的影响和竞争力非常的经济来源。勿洞早期就有华文小学，勿洞中华

学校已拥有90年的历史。是泰国历史最悠久的华文学校。近年来，勿洞的华文教育多

了一个重要力量是孔子学院。勿洞孔子学院是2006年由重庆大学与勿洞市政厅合办的

。  

勿洞经济发展很快。至今，勿洞地区的主要收入来源以农业产品与旅游业。农业

产品对内外贸易之外，华人从马来西亚，新加坡和中国来的越来越多，这意味着华人

对勿洞巿非常的感兴趣。旅游业的发展也开始迅速增长了。近几年，国家对勿洞地区

旅游业大力支持，为勿洞地区的发展提供了良好的政策和资金支持，开创新机场和风

景名胜区都一直改善。 

    本论文研究的意义在于通过对商业汉语在勿洞地区经济文化发展中的调查研

究，说明商业汉语对勿洞地区经济发展的影响作用。分析商业汉语对勿洞地区的商业

和旅游业发展的情况，指出勿洞地区在商业汉语应用方面的特点和优势，分析研究商

业汉语的应用对勿洞地区的经济和旅游业发展的重要性和促进作用，发现汉语应用方

面存在的问题，提出改进的建议。 

    

二、研究范围、目的、主要内容、方法和创新性 

  （一）研究范围  

    通过对商业汉语在勿洞地区经济文化发展中的调查研究，说明商业汉语对勿

洞地区经济发展的影响用。分析商业汉语对勿洞地区的商业和旅游业发展的情况，指

出勿洞地区在商业汉语应用方面的特点和优势，发现汉语应用方面存在的问题，提出

改进的建议。 

   （二）研究的目的  

      本文章研究的目的是通过对勿洞地区商业汉语应用的调查研究，阐明商业
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汉语对勿洞地区经济发展的促进作用，分析勿洞地区商业汉语应用的文化背景，说明

当地历史发展、移民情况、地理环境、多元文化和华文教育等对商业汉语应用的影响

。分析当地的人文环境和汉语的使用情况，说明了商业汉语和华文教育对勿洞地区发

展的重要性。 

   （三）硏究的方法 

     1）文献分析法： 

对国内外相关文献进行收集，对地区与相关硏究文献进行整理、分析，掌握对地

区研究的最新进展情况。 商业汉语对勿洞地区经济发展影响的调查分析。 

         2）问卷调查法： 

      设定调查问卷的人数，设计调查问卷表。调查内容包括以下几个方面：一

是对勿洞旅游景点接待人员汉语服务情况。二是对勿洞地区的酒店情况、酒店汉语服

务人员基本情况。 

           3）访谈法： 

           访谈对象：从市政府主管、工商业、农业、和旅游业有关部门、华人

会馆、中华学校、孔子学院等。内容包括：对商家的数量和主要经营的种类情况，以

及对华人经商的情况。通过访谈掌握华人商店的数量和商家店员情况，华人商家主要

经营的种类，华人商家使用汉语与客户沟通的情况，华人商家使用中文标识、商品广

告的情况和商业汉语促进经济发展的情况。要了解勿洞地区的商业发展情况，勿洞地

区的旅游业发展情况和勿洞地区的华文教育情况。 

       （四）研究的主要内容  

    通过问卷调查和访淡资料统计分析做出定性分析、SWOT分析，勿洞地区商业

汉语应用的评估,研究分析勿洞地区商业汉语的优势和存在的问题，改善勿洞地区汉语

服务的建议。本论文研究的内容主要包括：1.勿洞地区汉语应用的文化经济背景。2.

勿洞地区中华文化的底蕴和传承。3.勿洞地区商业汉语在不同经济领域应用。4.商业

汉语对勿洞地区商贸和旅游业发展的促进作用。5.商业汉语在应用中存在的问题。 

   

（五）论文的硏究创新性  

通过对相关论文和研究文章的查询，目前没有查到与本课题相关的研究。本论文

关于商业汉语促进勿洞地区文化和经济发展的研究还属首次。通过本次研究说明商业
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汉语对勿洞地位文化经济发展的积极意义，商业汉语的具体应用，阐释勿洞地区中华

文化底蕴和中华文化的历史传承。 

论文通过调查和分析展示了勿洞地区以华人社会为主体的中华文化的氛围，指出

了当地华人主要以华语作为语言媒介，在商业活动与社会活动中进行沟通和交流的社

会现象。论文指出这一语言现象凸显了勿洞地区中华文化的底蕴和传承与泰国其它地

区的显著区别，体现了当地华人文化的特色，也反映了当地多元文化的融合。 

三、与论文选题有关的国内外研究综述 

按照有关对勿洞地区经济发展的研究、有关农业产品贸易与旅游业对经济发展的

因素、以及有关商业汉语促进经济的发展影响,根据目前所掌握的资料,相关于国内外

的研究综述的研究方向来参考。 

   （一）有关国外对地区文化经济发展的研究 

    1.李晓华（2020）《小城镇建设与区域经济发展的互动机制分析》（《商讯》

2020，（11）：107）。论文分析了小城镇建设和区域经济发展的关系，通过统计分析

的方式研究了小城镇的三大产业发展水平。 分析城镇的经济发展数据，小城镇的建设

通过产业聚集，并且利用农村剩余劳动力来提高工业的生产水平，从而促进了区域经

济的发展。  

    2.吕惠萍、匡耀求（2015）《基于产业发展的城镇化可持续发展研究——以佛

山市顺德区为例》（《经济地理》2015年 第1期） 。论文通过调研产业和城镇化发展

状况，综合区域经济、产业经济、地理等多学科的理论与方法，把现代产业经济与城

镇化发展相关理论结合起来分析。研究结果表明:顺德的产业发展基本上是依据市场需

求自下而上自由发展起来的。 

  （二）有关泰国学者对地区旅游经济发展的研究 

1.吉洁勤（Narumon jitkoon）（2019）《泰国曼谷吞武里旅游开发研究》（广西师

范大学硕士论文）。论文研究的目的强调恢复并保护吞武里自然环境及其多样文化的重

要性，改善社区居民的基本生活条件，吸引更多的游客到泰国吞武里旅游，进一步促

进该地区旅游业的发展。为当地创造更多的利益价值，同时也为当地增加更多的工作

岗位，提高居民生活水平，以达到社区旅游可持续发展的最终目的。 

     2.Kanjanarat Urairat, Mathuree Urairat , Auttaporn Chanchayanon ,  Tidarat 

Noysuwan and Saowanee Rattanaaroon   （2019）（合艾大学迪雅萨林国际学院商务汉

http://www.cqvip.com/qikan/Detail.aspx?gch=93124X&years=2015&num=01
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语系）做了《中文对宋卡府合艾市空海水上市场销售人员影响作用的调查研究》（Chinese 

Language of Sellers and Vendors in Khlong Hae Floating Market, Songkhla Province）。研究

者研究了宋卡府合艾市空海水上市场商人使用中文的情况。本次研究对经商这进行了

深入访谈。研究采用了参与性观察的定性研究。分析了空海地区的经商者在陆上和海

上市场使用中文的信息，旨在提高或发展汉语技能。研究的目的是通过对空海水上市

场的调查，分析说明宋卡府合艾空海水上市场的经商者，在经商中中文的使用对经商

的影响和促进作用。 

    3.Duangporn Supasaringkarn（2013）《泰国旅游市场发展策略研究》（A Study 

on  Thailand Tourism Market Development Tactics厦门大学硕士论文 2013）研究对泰国

旅游市场发展对策, 泰国旅游市场发展对策研究。泰国的旅游业是泰国经济和社会发

展贡献最大的产业之一。旅游业带动了泰国交通运输、酒店和食品行业等各行各业的

发展。泰国的传统文化及佛教文化在旅游业中的作用。泰国入境游客的数量增加趋势

。 

  （三） 有关文化、教育、商业汉语分方面的研究 

       1.章新胜（2015）《加强汉语的国际传播，促进多样文化的共同发展》（

《海外华文教育动态》第7期：21-26 ）。研究论文认为：几千年来，各国商旅、学者

把中国的汉字散播到世界各地；明郑和七下西洋，至今还可以在非洲的海域找到刻有

汉字的陶器；元、明、清代著名的“东学西渐”在西方产生深远的影响。     

    2.骆峰（2013）《汉语国际传播的性质、体系和模式》（2013年第1 期：1-10

）。论文认为：汉语的传播是通过在中国的语言、文化学习和交流在国际上进行的活动

, 为了提高传播效率，应构建一种有层级无边界的传播体系。目前国家汉语国际传播

策略定位还不够明确、传播模式相对单一，国家应尽快建立多元化的传播模式。 

综合以上对相关论文的研究情况，这些研究分析了文化产业对经济增长的影响，

有的研究了工业社会的科技与文化的融合，以及文化产业对经济发展的促进作用。还

有的论文研究了传统文化，宗教文化对旅游业发展的影响。在这些论文中，还涉及了

汉语学习和中国文化传播方面的研究。总的来说，这些论文是针对自己的研究对象进

行的分析研究，没有涉及本论文所研究的课题。本论文对泰国勿洞地区商业汉语对旅

游、文化和商业活动的影响方面的研究，还是一次新的研究，论文具有创新性，反映

了泰国勿洞地区中华传统文化在泰国华人集中的地区的特点和影响作用，促进了泰国
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地区旅游、文化和商业活动的发展。 

泰国勿洞地区和经济和文化背景 

      勿洞地区空气清新，气候宜人，是泰南著名的“雾都”。勿洞地区拥有丰富

的自然资源而自然资源带来给地区的经济增长。勿洞经济发展良好，主要收入来源以

农业产品和旅游业，成为勿洞经济增长主要的支柱，带动了地区经济的快速增长。除

了农业和内外贸易外，旅游业的发展也迅速增长了。 

勿洞地区汉语使用情况,勿洞市政府非常重视勿洞地区中华传统文化的发扬与传播

，支持和鼓励华文教育。 汉语也是华人家庭生活中常用的语言。勿洞成年华人多用华

语进行交流，但不少年轻人虽然不太会说中文，但在家庭中由于晚辈都是说中文，年

轻人耳闻目染，和在学校里学习了一些中文，所以他们也能听说一些中文。勿洞地区

的华人一直都保持着使用华语（普通话或方言）的传统，注重华文教育，使勿洞地区有

一个较好的使用华语交流的语言环境。 

商业汉语对勿洞地区发展的影响调查 

  （一）商业汉语对勿洞地区发展的影响调查 

在经商方面，勿洞城市的商家大多都是华人，所以他们使用汉语沟通，少数用泰

语。在社交方面， 

如小孩子出生、起名、老年人祝寿、年轻人结婚和丧葬等社交中，当地华人都要

使用中文。 

    1.勿洞地区商家使用汉语的情况 

    通过相关的资料对勿洞地区的商家进行了问卷调查。本次研究对40名勿洞地

区商家进行了访谈调查。这些商家都是华人，从事着旅游、酒店、农产品出口、餐饮

、药行、金行和市内商业方面的生意等。这些业主都懂汉语,并能够用汉语交流。与这

些业主接触的顾客90%以上也是华人。  

    2.华人商家使用汉语与客户沟通的情况 

    勿洞地区大多是华人，商家长期以来的商业用语大都是以汉语为主与客户沟

通。在商业汉语中，大部分使用的是广东话，其次是广西话，因为大多数来勿洞的游

客都是马来西亚华人，所以用广东话进行沟通比较多。另外还有福建话和普通话。大

多数华商使用汉语与客户洽谈生意。 

    3.华人商家使用中文标识、商品广告的情况 
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    由于在勿洞市区的大街小巷大部分的店主是泰籍华人，所以公司和商店的招

牌都用中泰两种文字。包括产品的种类、广告等也是用中文说明。 

        通过调查和资料统计，勿洞地区的华人占当地从事工业、农业、商业和

旅游业经营者的大多数，当地华商之间的买卖，与马来西亚、新加坡华商以及同中国

商家的贸易往来，大都是通过商业汉语进行沟通的。商业汉语的使用已经成为勿洞华

商的重要语言，也是促进当地经济发展的主要因素。 

勿洞旅游业的汉语服务调查 

   在勿洞，商业汉语不仅在工商业领域普遍使用，而且也旅游业领域也普遍使

用。勿洞地区旅游类型按地理区域和活动内容划分,有文化、宗教、历史、自然旅游资

源、市区旅游等。自然旅游资源是天赋的自然地理环境。 勿洞旅游业汉语的使用情况

,大部分都是马来西亚的华人，汉语成为勿洞旅游业的主要使用语言，大部

分旅游景点提供了汉语服务。 

一、勿洞旅游景点接待人员调查    

         在勿洞从事与旅游业相关的人员基本上都是华人或者华裔，    接受过

汉语教育和中华文化的熏陶。他们平常的生活用语，与长辈的语言交流大都是用汉语

，为他们在勿洞旅游业提供汉语服务打下了基础。在勿洞地区的旅游业中，使用汉语

普及程度是非常高的，约有90％以上的旅游业从业人员会说汉语,能够用汉语游客交流

。约10％的人员不太懂汉语, 他们主要说泰语，有的只能说一些简单的汉语。 

    本次研究对60名勿洞地区旅游景点接待人员的汉语服务情况进行了问卷调查

。具体内容包括：服务人员的基本情况,如性别、年龄、学历、专业、学习汉语、语言

能力等。调查结果如下： 

     

（一） 勿洞旅游接待人员的基本情况 

        1.性别和年龄 

     本次问卷调查了60名旅游接待人员，其中男性45人，占75%，女性15人，占

25%。 
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  图:1 勿洞旅游接待人员的性别                    图:2 勿洞旅游接待人员的年龄 

    

   受访的勿洞旅游接待人员的年龄20-30岁的人数最多有25人，占41.7%，其次是

50岁以上的人员18人，占30%，40-50岁的人员9人，占15%，30-40岁的人员8人，占

13.3%。 

      2.学历 

 

 

:3  勿洞汉语服务人员的学历 

 

     图:3显示了勿洞旅游接待人员的学历情况。在勿洞旅游景点的汉语服务人员中

，学历最高的是大学本科或大专，有9人，占15%。旅游接待人员学历最多的是高中或

中专，有29人，占48.3%。受过初中或以下教育的有22人，占36.7%。调查结果表明，

这些被接受问卷调查的汉语服务人员都接受了不同程度的文化教育，有着良好的文化

基础。 
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3. 学习汉语的情况    

本次研究调查了勿洞旅游接待人员学习汉语的情况。 

         学习汉语情况 人 数   百分比 

  没有学习过汉语 32 53.3 

学习汉语两年以下 10 16.7 

学习汉语三年以上 15 25 

学习汉语五年以上  3  5 

 总   计 60 100 

表:1  勿洞旅游接待人员学习汉语的情况 

 

调查结果显示，在勿洞旅游接待人员中有一半以上的人没有学习过汉语，占53.3%

。有28人学习过汉语，分别是一年多和两年多，分别占16.7%、25%和学习五年以上的

占5%。 

     4.勿洞旅游接待人员的家庭背景 

 

 

图:4  勿洞汉语服务人员的家庭背景 

        通过问卷调查，本次研究对勿洞旅游接待人员的家庭背景进行了调查，了解

他们学习汉语是否受到了家庭的影响。语言学习的好坏，不仅外面的语言环境有关，

也与家庭的语言背景有关。 

图:4显示，受访的勿洞旅游接待人员中，58%的人员来自华人家庭，他们的汉语主

要受到了家庭的影响。有42%的人员来自非华人家庭，他们中有的人学习汉语是受到外

部环境的影响。 
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         在调查中有些旅游接待人员可以使用两三种语言，有利于接待来自不同

语言国家的游客。来勿洞旅游的游客中有泰国本地游客，需要接待人员会说泰语，有

来自马来西亚、新加坡的华人和马来人，或是中国和其它国家的游客，需要接待人员

会说华语、马来语和英语。 

 

 

图:5  勿洞旅游接待人员会说不同语言的情况 

     图：5 显示,调查结果显示，在这些接待人员中，会说汉语（普通话和方言）

的有35人，会说马来语的有40人，会说英语的有15人，会老挝或缅甸语的有10人。 

     问卷调查结果反映，勿洞旅游接待人员一般都可以说两种语言，有些可以说三

种语言。虽然汉语在勿洞地区普遍使用，当在勿洞旅游接待人员中，会说汉语的人并

不是最多的。   马来语却是最多的。这可能与泰南边境三府以马来族为主，说马来语

的人数最多，当地做生意和日常生活与马来族人接触较多，多多少少都会说一些马来

语有关。 

 

图:6  勿洞旅游接待人员平时使用汉语情况 
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         图：6显示,调查结果显示，这些勿洞旅游接待人员在生活和工作中有34

人每天说汉语，占56.7%。很少使用汉语的有3人，占5%。完全不使用汉语的有23人，

占38.3%。 

         一般情况下, 勿洞地区旅游景点接待人员都用汉语沟通, 因为来这些景

点的游客不少是说汉语的，如马来西亚华人和中国游客。但在勿洞有些景点前来观光

的大都是泰国本地的游客，如观云海的玻璃桥景点和森林公园景点等。这里景点的接

待人员都是边境的军人，约20多名。他们主要负责接待前来的泰国游客人,有时也有一

些外国游客。这些接待人员主要的服务语言是泰语。能使用汉语的只有 3人      

二、 勿洞地区酒店汉语服务情况调查 

   （一）酒店汉语服务人员基本情况 

随着勿洞旅游业的发展，来勿洞旅游的游客越来越多，促进了勿洞酒店业的发展

。由于有不少马来西亚、新加坡和中国游客来勿洞旅游，勿洞酒店的服务人员需要会

说汉语，以满足外国游客的需求。 

本次研究对勿洞地区酒店的100名汉语服务人员进行了问卷调查和访谈，了解勿洞

酒店汉语服务的情况，以及汉语服务人员的汉语水平和汉语使用情况，以及发现存在

的问题。本次问卷调查了100名在这些酒店工作的汉语服务人员，包括酒店的接待人员

、 柜台人员，游客服务人员。调查情况如下： 

     1.性别、年龄 

调查结果显示受访的酒店汉语服务人员女性有62人，占62%，男性有38人，占38%

，女性比男性多。在酒店工作的受访人员绝大多数是青年，年龄在20-50岁的人员占

85%。 

     2.学历 

在学历方面，勿洞酒店工作人员受过不同程度的文化教育。大学本科是最学历是

，最低学历小学水平。初中或以下为24名，占24％高中或中专居多共有58名，占58％

。本科或大专的人数最少，只有18名，占18％。 

  （二）学习和使用汉语情况 

    1.学习汉语的情况 

    图:7 显示,调查结果显示，61%的勿洞酒店受访服务人员学过中文，其中学过

2年以上的有28人，学过3年以上的有25人，学过5年以上的有8人。没有学过中文的有
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39人，占受访人员的39%。                        

 

 

                            图:7  勿洞酒店服务人员学习汉语的情况 

2.来自华人家庭背景情况 

   勿洞酒店服务人员来自华人家庭的占45%，没有华人家庭背景的占55%，说明在

受访的酒店服务人员中，有一半以上来自非华人家庭。 

 

 

                             图:8  酒店服务人自华人家庭背景情况    

    3. 使用不同语言情况 

问卷调查显示，勿洞酒店服务人员中会说汉语（普通话和方言）的占78 人，会说

英语的占38 人，会说马来语的占39 人。有18 人，会说其他的语言,如缅甸或老挝话

。 
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                                      图:9  勿洞酒店服务人员使用语言情况 

    4.平时使用汉语情况 调查结果显示，在受访的100名酒店服务人员中，每天使

用汉语的人员占78%，很少使用汉语的占22%，说明在勿洞酒店接待工作中汉语服务是

主要的服务语言。 

 

图:10  勿洞酒店服务人员使用汉语情况 

     

      5.汉语服务满足工作需要的情况 

调查结果表明在100名受访者中，有23人认为不能，有9人认为可以满足一些，有

68人认为能够满足。这说明有华人家庭背景，学习过中文的服务人员的汉语比较好，

所以汉语服务没有问题。           



627 
 

  

 

     图:11 勿洞酒店汉语服务满足工作需要的情况 

    勿洞酒店汉语能力综述，在语言服务能力方面，除了泰语外，酒店大部分人

员可以说汉语，不少人员不仅能说马来语,还有能说英语。有的人员能说以上三种语言

。勿洞酒店大多数服务人员的汉语能力是能满足工作需要的。 

由于来勿洞旅游的游客大都是马来西亚和新加坡的华人，以及一些中国游客。在

勿洞，大部分从事旅游业的人员中是华人，来自华人家庭，接受过一定的华文教育。

他们在生活中与长辈都用汉语沟通。调查结果显示，在勿洞地区汉语普及程度是非常

高的，大部分酒店业的从业人员都懂汉语,并能够用汉语交流，能为入住酒店的游客提

供良好的汉语服务,促进了勿洞酒店业的发展。 

勿洞地区商业汉语应用评估 

   一、 勿洞地区商业和旅游发展的SWOT分析 

    SWOT分析是指分析实际上是将对企业内外部条件各方面内容进行综合,进而

分析组织的优劣势，机会和威胁的一种方法，通过问卷调查法，现场观察法，面对面

访谈法，以及收集有关的资料，用系统分析主要因素，说明现有的优势，找出存在的

劣势，把握发展的机遇，应对市场的挑战。本论文运用SWOT方法对勿洞地区汉语汉语

服务情况进行分析。 
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表:2 勿洞地区旅游业汉语服务的SWOT分析 

优势（Strengths） 劣势（Weaknesses） 

1.山清水秀，空气新鲜，拥有特色的旅游景点，即玻

璃栈道的云海景观，原始森林风光，展现历史文物的景区

。  

2.勿洞有着深厚的中华文化传统的底蕴，各民族和

睦相处，文化相融，有良好的人文环境。 

3.尽管位于南部边陲，陆路遥远，但新建了国际机 

场，为来勿洞旅游提供了便利。 

4.勿洞地区商业繁荣，物产丰富，还有美食佳肴。 

5.来勿洞旅游没有语言障碍，能提供泰、中、马、 

英等多种语言服务，方便游客了解当地的风土人 

情。 

1.勿洞位于泰南山区，远离大城市，陆路交通

道路较远。 

2.泰南有些安全问题，有种族分离和一些 

暴力活动，影响了旅游业。 

3.勿洞旅游业起步较慢，有些资源开发不 

到位，基础服务设施有待完善。 

4.对勿洞旅游景点的广告宣传缺乏，吸引 

游客的宣传力度不够。 

5.勿洞地区的旅游开发在吸引外来投资方面

需要加强。 

机会（Opportunities） 挑战 （Threats） 

1.勿洞政府高度重视旅游业的发展，推出促进旅游 

业发展政策，推动当地旅游业的发展。 

2.尽管泰南一些地区有安全问题，但勿洞地区治安

良好，各族人民和睦相处，具有良好的旅游环境。 

3.勿洞新建了机场，促进了当地旅游业的发展，方 

便了游客来勿洞旅游，节省了路程和时间。  

4.勿洞旅游业地区能提供良好的语言服务，特别是 

汉语服务，有利于吸引中国、马来西亚和新加坡等

会中文的游客。 

5.勿洞地区具有独特的旅游景点，历史人文景观，

是吸引游客的一个热点。 

1.泰国有很多旅游胜地，勿洞面临吸引游客的

市场竞争。 

2.目前世界新冠病毒流行，严重影响了旅游

业的发展，如何做好防疫工作，是当前所有旅游

景点的首要工作。 

3.一些旅游景区需要进一步完善，在设施、

规划和内容上还有很多改进的地方。 

4.需要吸引外来加强投资，开发新的旅游景

点。 

5.勿洞的一些酒店需要升级和装修，改善住

宿条件，提高服务质量。 

    

   （一）勿洞地区旅游发展的优势（Strengths） 

 1.资源丰富和经贸发展 
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 勿洞地区拥有丰富的自然资源,气候宜人，物产丰富，当地产品具有特色，橡胶

、草药，热带水果如榴莲、山竹等。近年来，勿洞以实施“美食”战略为主线，促进泰

南地区的旅游业快速发展。 

     2.自然景观，历史文物，良好的汉语服务 

勿洞的旅游资源丰富,政府重视旅游业的发展和景点开发。民俗文化为特色的文化

资源。 

     3.当地政府重视，改善旅游设施 

为了完善勿洞旅游基础设施，勿洞市政府非常重视当地的中华文化历史。 

（二）勿洞地区商业和旅游发展的劣势（Weaknesses） 

     1.交通不方便。 

勿洞地区距离曼谷首都 1,200多公里,远离大城城市，交通不太方便。 

     2.旅游安全问题 

 勿洞属于亚拉府，是泰南4府之一。时不时会发生一些恐怖性活动，影响了泰南

的治安。 

     3.旅游资源有待进一步开发 

虽然勿洞旅游业的发展有自己的优势，但还存在一些问题，成为发展上劣势。在

管理经营上缺乏经验和组织，人才缺乏，设施滞后，整体和专项旅游开发深度不够，

旅游项目不足。 

   4.基础服务设施不完善，旅游投资不足 

   由于勿洞经济开发起步较晚，旅游产业还未形成规模，许多基础性建设如交

通、通讯、接待、服务设施等方面需要改善。 

 5.缺少广告宣传和战略规划  

 虽然勿洞的旅游业有了长足的发展，但旅游广告宣传没有跟上,充分利用网络信

息大力宣传。 

（三）促进勿洞地区旅游业发展的机会（Opportunities）      

     1.政府重视，积极支持 

 在勿洞市政府的高度重视,把勿洞地区打造成一个完整的旅游区。 

 2.机场建成，促进勿洞经济建设和旅游业 

 勿洞国际机场已经建成。吸引国内外的旅游者，而且也促进了当地商贸的发展。  
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     3.华商发挥重要作用，推动经贸旅游发展 

  勿洞地区的华商在旅游业发展上也起到了主要的推动作用。 

  4.旅游业的发展促进了商贸的繁荣 

 勿洞旅游业的发展吸引了不少游客。游客来到勿洞后要购买当地的土特产，特别

是榴莲。 

     5.改善当地交通，完善酒店设施                                                                                                                                        

 旅游业的发展也促进了通往勿洞陆路交通的改善和酒店的装修与新。 

（四）勿洞地区旅游业面临的竞争和挑战 （Threats） 

    1. 面临泰国旅游市场的竞争 

    利用本地区的优势和特色来吸引游客。 

   2.勿洞地区的旅游设施和规划管理滞后 

与泰国其它热门景点相比，勿洞地区的旅游设施落后老旧，不能为游客提供良好

的旅游环境。 

3.吸引外来投资，开发和改善新旧旅游资源 

    勿洞旅游业面临的竞争除了管理、经济、改善设施外,开发勿洞的旅游资源。 

   综上所述，通过SWOT分析我们可以看到，勿洞地区旅游业具有良好的旅游资

源和区位优势。与此同时，勿洞旅游业也存在着一些劣势和挑战。但是总体来说优势

和机遇大于劣势和挑战，勿洞地区的旅游业在不断改进和完善的基础上，具有很大的

发展空间和前景。 

二、勿洞地区商业汉语应用的优势与存在的问题 

   商业汉语的应用与勿洞地区商贸和旅游的发展是分不开的。由于勿洞地区华

人人口众多，用汉语沟通是勿洞华人经商和从事旅游活动的主要语言。勿洞地区商业

汉语的应用不仅反映当地中华文化的底蕴，也反映商业汉语促进当地经济和旅游业发

展中的重要作用。 

   （一）商业汉语应用方面的优势 

    1.勿洞地区华人多，中华文化底蕴深厚 

勿洞地区是泰国华人聚集最多的城市之一，勿洞地区中华传统文化底蕴深厚。当

地华人祖祖辈辈说华文，看华文，过华人传统节日。在日常的商业活动中也以使用华

文为主。 
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  2.华文教育持续深入，培养了汉语人才 

    勿洞华人不仅保持着华人的传统文化，还重视子女的华为教育，大多数华人子女

都从小听说华语方言或普通话。虽然学习时间长短不一，但大多接受过华文教育，专

门学习过中文。此外，勿洞市政府也非常重视当地的华文教育。开展有针对性的汉语

教学，帮助他们掌握更多的实用汉语及中国文化知识，帮助政府公务人员学习汉语。 

    3.勿洞地区商业汉语使用普通 

    商业汉语在勿洞的使用很普遍的。不论是在商业上和旅游业上，还是在文化

活动和日常工作生活上，都能看到汉语在勿洞地区的使用。正是勿洞地区集中了众多

的华人，汉语的使用到处可见。汉语的使用当地经济、旅游和文化的影响是广泛和深

远的。 

   （二）商业汉语应用和服务的不足与存在的问题 

尽管勿洞地区普遍使用汉语，但通过市场和问卷调查, 发现在商业汉语的应用和

服务方面还存在一些问题。 

    1.一般听说可以，但写有不少问题 

现在的勿洞年轻华人和他们的祖辈有很大的区别，在他们生活方式和文化习惯上

已经泰化，已经完全融入了泰国社会，中华文化和汉语已经成“外在”的文化和语言。

学校学的、写的，讲的主要是泰文，除了学习英语和中文课外。他们平时交流的语言

也是泰语。  对他们来说，中文虽然是母语，在泰国却变成了第二外语。在勿洞不少

华裔年轻基本上会听说一些方言或普通话，但不太会写中文。如果没有经过专门的一

定时间的学习，他们的汉语听说和书写水平存在着不小的问题。 

    2.汉语能力不足, 用词简单 

    调查结果表明，从事旅游接待工作和酒店的服务人员虽然都有不少工作经验

，有较好的听说能力，但是他们还缺乏中华文化知识，中文只限于简单的生活和工作

词汇。他们一般汉语表达能力不存在大的问题，但是大都不能比较深入地用汉语说明

和表达一定的意思，对中文词汇的掌握不多。 

    3.缺少相关文化知识和专业词汇 

    一些旅游景点的讲解对历史文化缺乏深入说明或掌握。在景点介绍方面缺少

中文说明和中文资料。因为一些简单的中文讲解不能比较详细说明当时的历史文化，
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这就需要旅游景点提供一些比较详细的中文说明。另外，汉语讲解员在语言表达上缺

少相关的专业汉语词汇。 

    4.缺乏汉语培训，服务质量有待提高 

根据调查，虽然勿洞的旅游接待人员大都学过汉语，但是服务人员的讲解服务仍

然存在一些问题，在汉语运用技能上缺乏专业性，需要接受以专门的汉语培训。勿洞

地区不缺汉语人才，但能提供良好汉语服务的旅游景点不多。一些商家虽然大都能讲

汉语，语言的运用和表达的水平需要提高。 

    5.景点缺乏中文介绍、标识和广告 

在勿洞的老店铺都是用中文做牌匾，用中文写价目表。但是勿洞一些旅游景点缺

乏中文介绍和标识。比如新建的玻璃栈道爱也湾云海景点，勿洞大鸡模型景点，舍

利子金塔和勿洞博物馆（Betong Museum）等。特别是勿洞市博物馆是以文物为主，没

有提供中文简介和文物介绍。另外，勿洞的很多旅游景点没有中文标识，有的酒店也

没有中文价目表。 

    6.缺少中文水平高，多语种的人才 

目前，勿洞旅游接待人员高水平的中文人才和能掌握泰、中、 英 三种语言的人

才短缺。有些旅游接待人员只会听说简单的中文和日常用语, 高水平的汉语人员缺乏

。为了发展勿洞地区的旅游业，吸引世界游客，特别是华人游客，勿洞旅游景点提供

良好的汉语服务是必要的。随着泰中经贸和旅游业的发展，勿洞旅游业与国际接轨，

也需要更多的双语和多语人才。 

 

结语 

     勿洞地区旅游业的发展与当地商业汉语的影响是分不开的。勿洞地区是泰国

华人生活和工   

 作最集中的地区，整个地区汉语的使用是非常普遍的。汉语的使用深入了勿洞地区华

人生活的方方面  

 面。本论文研究的目的就是通过对勿洞地区商业汉语的使用，指出它对当地经济、旅

游和文化事业的 

 影响作用，分析当地的人文环境和汉语的使用情况，说明商业汉语对勿洞地区发

展的重要性。 
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 调查研究发现，在勿洞地区一些商家、旅游景点和酒店汉语服务人员的汉语水平

不高，有好有差。 

 有些人员听说能力尚可，但读写能力较弱，对汉语词汇和相关知识的掌握还很不够。

在一些旅游景点 

 缺少汉语指标牌,汉语广告宣传和相关的中文简介。汉语服务人员缺乏专业技能，有

关部门没有对汉 

 语服务人员进行培训不足,并提出了一些改进建议。 

勿洞地区中华文化的底蕴和传承与泰国其它地区的显著区别，对开发当地的旅游

业的积极意义。 本文章对泰国勿洞地区商业汉语对旅游、文化和商务活动的影响方面

的研究，反映了泰国勿洞地区中华传统文化在泰国华人集中的地区的特点和影响作用

，促进了泰国地区旅游、文化和商务活动的发展。 

三、改善勿洞地区汉语服务的建议 

为了提高勿洞地区汉语服务的质量，在市场和问卷调查的基础上提出以下改进的

建议： 

   （一）在政府方面: 

1.统筹商业和旅游业的汉语服务 

在改善勿洞地区汉语服务方面政府应该起到积极的作用。政府方面要加强基础设

施投资。勿洞市区的马路标识也应该像淸莱府一样，有中文和泰文路标，主要旅游景

点和酒店也应该有中英泰标识。勿洞市政府的统筹下，勿洞地区的商家、旅游机构和

景点需要相互配合，共同改善汉语服务质量。 

    2.增加网站媒体的广告宣传 

由于勿洞地区的中文网站媒体的广告宣传缺少。在网上大都是马来西亚的旅游机

构有关勿洞旅游景点的宣传,很少看到泰国旅游公司的宣传广告和信息。勿洞旅游局应

该和旅游业机构合作，在网站媒体或是非网站媒体上, 加强中文广告宣传。比如在旅

游景点提供有关勿洞地区的旅游信息，提供有中英泰语的景点介绍和相关资料，让游

客一进入勿洞就对勿洞的旅游情况有一个总体的了解。 

    3.加强人员培训 

为了做好汉语服务，勿洞有关管理部门需要招聘和培训汉语人才，具体负责对勿

洞地区旅游业的广告宣传工作。 
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  （二）在商业方面:  

    1.提供汉语质量，加强汉语服务 

为了提高商店员工的汉语服务水平，商家需要加强店员的汉语服务能力，加强与

客户的沟通能力，以便向顾客更好地介绍不同产品。 

2.增加商品的中文介绍 

勿洞地区的商家在卖当地商品时，很多没有中文说明，对不懂泰文的华人游客来

说很不方便，不能了解商品的性质。商家应该对这些商品提供中文介绍，详细说明商

品的品质和使用方法。 

   （三）在旅游业方面: 

    1.改进旅游景点的汉语服务 

    针对部分景点接待人员汉语水平有待提高的问题，景点的管理部门需要对接

待人员进行汉语培训，讲解技能的专门训练。在加强汉语学习，还有需要加强对中华

文化知识的了解，以及提高泰汉翻译水平。提高的重点是针对专业词汇不足、翻译技

能欠缺和表达能力不好方面的培训，提高讲解能力。 

   2.增加汉语指示牌、标识及广告宣传  

勿洞地区的旅游景点除了勿洞和平村与友谊村的汉语服务比较好，在中文介绍和

讲解上都能使用汉语外，其他的旅游景点几乎都没有中文介绍，甚至没有中文标识。

有的字体不清,位置不合理。旅游部门需要改进这方面不足。 

   （四）在酒店业方面: 

    1.提供服务人员的汉语水平 

    酒店管理部门需要加强对服务人员的汉语培训，提高他们的汉语水平，同时

增加他们对中华文化知识的了解。另外，为了提高酒店的服务质量，还需要提高服务

人员读写的能力。 

    2.改进和增加汉语指示牌和标志牌 

    由于勿洞地区是马来西亚、新加坡华人常来的地方，也有一些中国游客前来

观光，酒店方面需要改善酒店方面的汉语服务。如增加酒店的中文指示牌和标识，方

便不懂泰国和英文的海外华人的住宿。同时，酒店也可以提供一些勿洞旅游景点的中

文信息和小册子。        

    3.招聘汉语人才，提升服务质量 
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    酒店方面可以招聘一些中文好的服务人员，直接提升酒店的汉语服务水平。

并定期进行汉语培训，在整体上加强酒店方面的汉语服务。 
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Abstract 

This review paper aims to consolidate the findings of previous studies on assessment 

of teachers’ TPACK to identify issues, gaps, and limitations of the existing literature. Studies 

related to TPACK were downloaded from the databases of Sciencedirect, Google Scholar, 

Academia, and ResearchGate. Afterwards, they were classified into two themes, namely 

TPACK assessment tools and teachers’ TPACK assessment. Based on the review, the 

following were the research gaps and issues: (1) previous studies failed to provide evidence 

for validity and reliability of TPACK instruments they have utilized; (2) previous studies 

mainly focused on the analysis of data gathered through the use of self-report; and (3) the 

technological competence of foreign language teachers, specifically, Chinese as a foreign 

language teachers, has not been appraised. Findings of this paper may provide guidance to the 

policymakers of educational institutions in crafting professional development programs for 

teachers of online education. Lastly, guided by the findings of the literature review, this paper 

identified research ideas which may be explored in the future to continuously enrich the 

academic discussion regarding TPACK.  

Keywords : TPACK, Technological Competence, ICT, Educational Technology, Chinese as 

Foreign Language 

1.  Introduction 

The global health crisis caused by the novel coronavirus disease (COVID-19) has 

resulted in the widest disturbance of all time in education systems (WHO, 2020). It has 

resulted in a shift in instructional delivery mode from the orthodox face-to-face instruction to 

online instruction (Mishra et al., 2020). The primary feature of online education is to provide 

flexibility to students, who are restricted to attend physical classes due to distance, schedules 

and other reasons (Eisenhauer, 2013). This is applicable during the pandemic when health 

protocols compel students and teachers to stay indoors. The online distance learning ensures 

that learning will continue through the help of online educational technology in the midst of 

school closures when students and teachers are in different geographic locations. In the 

Philippine context, blended learning is identified by the Department of Education as one of 

the learning delivery modalities during the COVID-19 pandemic. Currently, the Special 

Program in Foreign Language (Chinese Mandarin) of the public secondary schools adopted 

the combination of online distance learning (ODL) and modular distance learning (MDL). 

The ODL served as the synchronous teaching-learning activity and augmented with 

asynchronous activities of MDL. 
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Even though online distance learning is advantageous due to its innate flexibility, its 

swift implementation resulted in different challenges for both teachers and students. The most 

prominent challenge is teachers’ lack of preparation to adopt online modalities of instruction 

delivery. The stakeholders are not technologically competent to fit with the unexpected 

changes in the education system (Mishra et al., 2020). Many teachers lack of confidence and 

competencies in utilizing online tools such as learning management system, online 

collaboration, and online discussion (Smith et al., 2002; Fraillon et al., 2019). This is the 

reason why the competence in the use of technology is one of the most common measures 

identified by existing models in e-learning readiness (Demir &Yurdugul, 2015). Alongside 

with technological competence, the way of content delivery is also considered as another 

variable in an e-learning model (Aparicio et al., 2016). Online teaching requires appropriate 

pedagogical methods, depending on what technology is being used and what content is being 

taught. This was supported by Hardman (2019) who claimed that there is a change in 

pedagogy when ICT is integrated in teaching. With the aim of developing a framework that 

would merge technology with pedagogy and content, a number of researchers expanded the 

Pedagogy Content Knowledge model (PCK) of Shulman (1986). Among the early terms 

coined were Web-PCK (Hiğde et al., 2014), ICT-related PCK (Angeli & Valanides, 2009), 

Technology-enhanced PCK (Niess, 2005), and TPACK (Mishra & Koehler, 2006). 

The framework developed by Mishra & Koehler (2006) called Technological 

Pedagogical and Content Knowledge (TPACK) showcased the blending of technology with 

content and pedagogy. The TPACK is considered as one of the most prominent models for the 

utilization of technology in teaching. The TPACK model showcases the interplay of three 

types of knowledge which include knowledge in technology, pedagogy and content. The 

interplay among the three types of knowledge in the TPACK model resulted in seven 

constructs which may have a direct or indirect influence on teachers’ competence to utilize 

technology in teaching.  

With the complex features of the TPACK model, scholars and researchers continue in 

developing and validating methods and instruments that will fully assess the seven embedded 

knowledge of the model (Harris et al., 2012). Guided by the TPACK model, previous studies 

measured the teachers’ competence in teaching with technology using different instruments. 

With the substantial body of literature and with the aim of contributing to the ongoing 

academic discussion regarding TPACK model, this paper will consolidate the results of 

existing studies related to measuring teachers’ TPACK and identify research gaps, limitations 

or issues that may be explored by the future researchers. 

 

2.  Discussion 

2.1. The TPACK Framework 

This Technological Pedagogical and Content Knowledge (TPACK) framework was 

developed by Mishra & Koehler (2006) to illustrate the needed competencies to successfully 

integrate technology in teaching. The originators of the TPACK framework extended the 

Pedagogical Content Knowledge (PCK) Model of Shulman (1986) by integrating another 
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type of knowledge, the technological knowledge. The framework is a Venn diagram featuring 

three circles which represent the three main knowledge forms, namely, technological 

knowledge (TK), pedagogical knowledge (PK), and content knowledge (CK). The 

intersections between the three main knowledge forms create another set of knowledge, 

namely, Technological Pedagogical Knowledge (TPK), Technological Content Knowledge 

(TCK), and Pedagogical Content Knowledge (PCK). The middle intersection of the 

framework, which is the shared among all three main knowledge forms, is another form of 

knowledge, the Technological Pedagogical and Content Knowledge (TPACK). Figure 1 

shows the TPACK framework developed by Mishra & Koehler (2006). 

 

Figure 1: TPACK Framework (Mishra & Koehler, 2006) 

Koehler & Mishra (2009) claimed that the given variables of the framework have 

significant roles to play both individually and collectively in the utilization of technology in 

teaching. To provide a better understanding of the concept of the framework, each knowledge 

form is briefly described below. 

 Content Knowledge (CK) describes the knowledge of the teacher regarding the 

subject matter. It answers the question “What is to be taught and learned?” 

 Pedagogical Knowledge (PK) refers to the understanding of the teacher about 

teaching and learning process. It answers the question “How to teach?” 

 Technological Knowledge (TK) refers to the knowledge of the teacher about the ICT 

resources and how these resources can be productively used in teaching. It answers 

the question “What are the available ICT resources?” 

 Pedagogical Content Knowledge (PCK) refers to the knowledge of the teacher about 

choosing the suitable approach or strategy in teaching a particular content. It 

answers the question “How to teach the subject matter?” 
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 Technological Content Knowledge (TCK) refers to the knowledge of the teacher 

about choosing the most suitable technology in teaching a particular subject matter. 

It answers the question “What technology can be used in teaching the subject 

matter?” 

 Technological Pedagogical Knowledge (TPK) describes the knowledge of the 

teacher in choosing an appropriate technology to support a particular teaching 

approach. It answers the question “What technology is the most appropriate 

technology to support teaching and learning?” 

 Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) refers to the combination 

of all knowledge forms of the framework, it is the understanding of the teacher on 

how technology can represent the concepts from the subject matter; what 

technology can support a particular teaching approach in teaching the subject 

matter; how difficult is the concepts of the subject matter and how technology can 

help students address the challenge in understanding the concepts; how can 

technology be suitable to students’ prior knowledge; and how technology can help 

the students in strengthening their prior knowledge or developing new knowledge 

based from their prior knowledge. 

The integration of technology in education has paved the way for more creative and 

innovative ways of teaching and learning. However, the impact of technology integration is 

not only limited to the pedagogical techniques of the teacher, but also to the presentation of 

the content, which is often neglected (Tallvid et al., 2012). The TPACK framework 

emphasizes that the competencies to be developed by teachers in using technology should not 

only be the individual knowledge form, but also the interconnections of the three knowledge 

forms. Therefore, there is a need for teachers to combine all three knowledge forms (TPCK) 

to effectively use technology in teaching (Schmid et al., 2021). Since the emergence of 

TPACK, it has been used as a framework in assessing teachers’ levels of competence in 

teaching with technology and in crafting professional development programs that will help 

teachers to further develop their TPACK (Chai et al., 2013). 

2.2. TPACK Assessment Tools 

Guided by the TPACK framework, previous studies measured the teachers’ competence 

in teaching with technology using different instruments. Existing tools in measuring TPACK 

can be categorized to self-assessment and performance-based assessment (Abbitt, 2011; 

Fisser et al., 2015; De Rossi & Trevisan, 2018). Among the developed TPACK tools were 

self-assessment survey (Schmidt, et al., 2009; Archambault & Crippen, 2009; Chai et al., 

2011; Bilici et al., 2013; Valtonen et al., 2017), open-ended questionnaires (So & Kim, 2009; 
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Niess et al., 2006), performance assessments (Tripp, Graham & Wentworth, 2009; Harris et 

al., 2010; Kereluik, Casperson & Akcaoglu, 2010; Graham, Borup & Smith, 2012), 

interviews (Niess et al.,2009; Niess et al., 2006) and observation checklist (Niess et al., 

2006).  

The widely used instrument in measuring teachers’ TPACK is the self-assessment report 

(Koehler et al., 2011). However, Schmid et al. (2020) discovered issues and problems 

regarding the existing self-assessment reports; these include the failure to provide evidence of 

validity and reliability, failure to assess TPACK holistically (only subsets were assessed by 

the tool), long contents resulting to participants’ fatigue, different number of items in each 

subscale of TPACK, and the limitation in the generalizability of the tools (only applicable to 

a particular population or discipline). Based on the identified limitations of existing 

self-assessment report tools, Schmid et al. (2020) consolidated the issues of the existing 

TPACK self-assessment reports and developed a short-scale questionnaire which can be used 

in assessing and describing the competence of teachers in teaching with technology. However, 

another issue with the use of self-assessment report is its low correlation with the direct 

assessment of participants’ knowledge or performance. This was due to the Dunning–Kruger 

Effect or the failure to be aware of one’s deficiency (Dunning, 2011). This was verified by 

Akyuz (2018) who conducted a TPACK assessment of the pre-service teachers and found out 

the difference in the results yielded from self-assessment report and performance-based 

measure, especially to knowledge related to pedagogy (PK, TPK, TPACK). This also applies 

to the case of Drummond and Sweeney (2017) who found out that there is a low correlation 

between the results of the TPACK self-assessment tool and TPACK objective test of 

pre-service teachers. Thus, it is suggested that TPACK self-assessment tool should be 

supplemented by another measure such as the TPACK objective test, to fully assess the 

TPACK of preservice teachers. This is similar to the case of Angeli and Valanides (2009) 

who augmented self-assessment with expert assessment and peer assessment to avoid 

inaccuracy in the results of the TPACK assessment. 

For the past years, there is a noticeable effort among researchers in developing valid and 

reliable assessment tools that may describe the TPACK level of teachers. Addressing the 

issues and limitations of the existing tools, Schmid et al (2020) was able to develop and 
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validate a short-scale questionnaire. Furthermore, to avoid the innate limitation of a 

self-assessment report tool, it was suggested by the literatures to use other measures to 

supplement self-assessment report in assessing teachers’ level of TPACK. Future researchers 

may explore the use of a performance-based measure to a support self-assessment report in 

assessing teachers’ level of TPACK. 

2.3. Teachers’ TPACK Assessment 

The TPACK has been widely used as framework of reference in assessing teachers’ 

competence in teaching with technology. According to Chai et al., (2011), the TPACK may 

be instrumental in addressing the challenges and problems regarding the use of technology in 

teaching. Through the use of TPACK framework, the possible root of a particular problem in 

utilizing educational technology may be identified. This was the observation of Messina and 

Tabone (2012) who analyzed the knowledge of teachers in the integration of technology into 

their teaching practices using TPACK-based questionnaire and revealed the weaknesses of 

teachers in both technological knowledge and pedagogical knowledge (instructional planning, 

teaching approaches and students’ assessment). This is in parallel with the findings of 

Eslaminejad et al. (2010) who used a 5-point Likert scale measuring both technical and 

pedagogical knowledge domains of teachers and revealed that the shift of education system 

from traditional to online entails an update to the pedagogical and technical knowledge of the 

teachers. The further improvement of online learning is dependent to the pedagogical and 

technical readiness of the teachers. This was further verified by Shinas et al. (2015) who 

explored the use of self-assessment survey to assess prospective teachers’ TPACK and 

confirmed the contribution of individual knowledge domain (TK, CK, PK to the development 

of TPACK, however, the study failed to explore other measures that would support the data 

gathered from the survey. 

On the other hand, Nordin et al. (2013) analyzed the perceptions of pre-service teachers 

toward their TPACK level before and after their fieldwork and discovered that the level of 

some domains of TPACK have improved after the field work. This relates with the findings 

of Junnaina & Hazri (2012) who indicated that the teaching experience influences the 

teachers’ TPACK. The continuing teaching experience and repeated performance can lead to 

the acquisition of in-depth knowledge in a particular domain of TPACK. To monitor the 
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development of teachers’ TPACK continuously from the planning stage, implementation 

stage, and evaluation stage, Groth et al. (2009) proposed a TPACK assessment framework 

with the use of data from the evaluation of lesson plans, video recordings of the actual 

teaching, and audio recordings of the post-observation conference, however the study focused 

on performance-based measures of TPACK and did not explore the use of self-assessment 

measure. The same performance-based measures were also used by Owusu (2014) who 

conducted interview and class observation to reveal the current TPACK level of Science 

teachers. On the other hand, in measuring secondary ESL teachers’ TPACK, aside from using 

classroom observation, Zainal (2012) modified the approach of interview by using recorded 

video clips of the classroom observation to guide secondary ESL teachers to recall the actual 

scenario in their teaching, however, the study focused exclusively on the knowledge of the 

teacher in using technology in teaching and no consideration was given in the blending of 

other knowledge domains of TPACK. Harris & Hofer (2011) explored the use of lesson plans, 

in-depth interview, and teachers’ reflection on the process of technology integration as 

sources of data in determining secondary teachers’ TPACK. Their research revealed the 

impact of professional development related to TPACK in enhancing teachers’ TPACK as 

supported by both oral and written reflections of the participants. However, instead of 

covering all the seven knowledge domains of the framework, the researchers focused on the 

four (4) intersections of knowledge domains (PCK, TCK, TPK, TPACK). On the other hand, 

to properly label the TPACK level of teachers, Niess et al. (2006) proposed and described 

five different levels of TPACK, namely recognizing, accepting, adapting, exploring, and 

advancing.  

The increasing number of researches using interview as measure of teachers’ TPACK 

(Groth et al., 2009; Owusu, 2014; Zainal, 2012; Harris & Hofer, 2011) has motivated 

researchers to develop instruments for the analysis of interview data. In order to guide the 

researchers in the analysis of data from structured interviews and to provide support to the 

ongoing attempts of researchers to triangulate different measures for TPACK, Harris et al. 

(2012) developed and tested another assessment rubric which is applicable in assessing the 

TPACK of experienced teachers through structured interview. Prior to that, Harris et al. 

(2011) already developed and validated an assessment rubric based on TPACK which can be 
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used to assess TPACK manifested by the teacher during the implementation of the lesson. 

The said tool was used by Hofer & Grandgenett (2012) in monitoring the development of 

TPACK among teachers enrolled in Master of Arts in Education program and found out the 

consistency between the results of self-assessment report and performance-based measures.  

Guided by the TPACK framework, previous researchers assessed the competence of 

pre-service and in-service teachers in teaching with technology using quantitative and 

qualitative approaches. Previous studies have also developed and tested instruments in 

assessing teachers’ TPACK. Among the developed and validated instruments were 

self-assessment survey and assessment rubrics for performance-based measures such as 

lesson plan, actual or recorded classroom observation, reflection, and interview.  

3.  Conclusion 

Since the invention of e-learning or computer-mediated learning in the 1960s, much has 

been changed, especially with the advancement of technology. Thus, scholars and researchers 

did not stop in exploring the different aspects of technology integration in education to 

continuously provide feedbacks that are backed by empirical evidence. According to Aparicio 

et al. (2015), there were at least twenty-three (23) concepts related to the use of technology in 

teaching and learning activities. Considering the number of existing concepts related to 

e-learning, it is not possible to have a substantial body of literature which already explored 

e-learning readiness. Previous studies have utilized different models and variables in 

measuring teachers’ competence to teach with technology (Archambault & Crippen, 2009; 

Schmidt et al., 2009; Chai, Koh, & Tsai, 2011; Bilici et al., 2013; Valtonen et al., 2017), and 

the most prominent among these is the TPACK model (Mishra & Koehler, 2006). However, 

to continuously enrich the academic discussion regarding TPACK, the following research 

gaps or issues should be taken into consideration in the conduct of future researches: 

1 Previous studies failed to provide evidence for validity and reliability of TPACK 

instruments they have utilized, thus, use of validated TPACK instrument may 

influence the findings of future researches; 

2 Previous studies mainly focused on the analysis of data gathered through the use 

of self-report, therefore, future researches may consider utilizing other sources of 

data such as performance-based measures (classroom observation and experts’ 

evaluation) and interview. Data from the self-report can still be used, however, it 

will be further verified through triangulation with the data from other measures; 
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3 The use of TPACK framework in the context of Chinese as foreign language 

teaching has not yet been explored or related research works have not yet been 

published. Thus, to further enrich the literature, future researches may explore the 

use of TPACK framework in measuring Chinese as foreign language teachers’ 

level of competence in teaching with technology. 

To contribute to the ongoing academic discussion regarding the use of TPACK 

framework in measuring teachers’ competence in teaching with technology and to address the 

research gaps mentioned above, future studies may attempt to explore TPACK among 

Filipino public secondary school teachers of Mandarin. Furthermore, future studies may seek 

to answer the following questions: 

 

1. How may the teachers’ professional knowledge be described in terms of: 

1.1 Technology (TK) 

1.2 Pedagogy (PK) 

1.3 Content (CK) 

1.4 Technology-Pedagogy (TPK) 

1.5 Technology-Content (TCK) 

1.6 Pedagogy-Content (PCK) 

1.7 Technology, Pedagogy, and Content (TPACK) 

2. What are the factors that may influence teachers’ TPACK? 

3. What are the implications of the findings of this study in educational 

management? 

 

4.  References 

Abbitt, J. T. (2011). Measuring technological pedagogical content knowledge in 

preservice teacher education: A review of current methods and instruments. Journal of 

Research on Technology in Education, 43(4), 281–300. 

https://doi.org/10.1080/15391523.2011.10782573 

Ahmad, K., Greville, C., Rogers, M., & Sussex, R. (1989). Cambridge, UK: Cambridge 

University Press. 

Akyuz, D. (2018). Measuring technological pedagogical content knowledge (TPACK) 

through performance assessment, Computers & Education, 125, 212-225. 

https://doi.org/10.1016/j.compedu.2018.06.012. 

Altun, M. (2015). The Integration of Technology into Foreign Language Teaching. 

International Journal on New Trends in Education and Their Implications., 6(01), 22-27 

Angeli, C. & Valanides, N. (2009). Epistemological and methodological issues for the 

conceptualization, development, and assessment of ICT–TPCK: Advances in technological 

pedagogical content knowledge (TPCK). Computers & Education, 52(1), 154-168. 

https://doi.org/10.1016/j.compedu.2008.07.006 

Aparicio, Manuela &Bação, Fernando & Oliveira, Tiago. (2016). An e-Learning 

Theoretical Framework. Journal of Educational Technology Systems. 19. 292-307.  

Archambault, L., & Crippen, K. (2009). Examining TPACK among K–12 online 

https://doi.org/10.1080/15391523.2011.10782573


645 
 

  

distance educators in the United States. Contemporary Issues in Technology and Teacher 

Education, 9(1), 71–88. 

Arias, J., Swinton, J., & Anderson, K. (2018). Online Vs . Face-to-Face : A Comparison 

of Student Outcomes with Random Assignment. e-Journal of Business Education & 

Scholarship of Teaching, 12(2), 1-23. https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1193426.pdf 

Atan, H., Rahman, Z., and Idrus, R. (2004). Characteristics of the Web Based Learning 

Environment in Distance Education: Students' Perceptions of Their Learning Needs. 

Educational Media International, 41(2), 103–110. DOI: 10.1080/09523980410001678557 

Bawa, P. (2020). Learning in the age of SARS-COV-2 : A quantitative study of learners ’ 

performance in the age of emergency remote teaching. Computers and Education Open, 

1(October), 100016. https://doi.org/10.1016/j.caeo.2020.100016 

Bernard, R. M., Abrami, P. C., Lou, Y., Borokhovski, E., Wade, A., Wozney, L., Wallet, P. 

A., Fiset, M., & Huang, B. (2004). How Does Distance Education Compare With Classroom 

Instruction? A Meta-Analysis of the Empirical Literature. Review of Educational Research, 

74(3), 379–439. https://doi.org/10.3102/00346543074003379 

Bilici, S. C., Yamak, H., Kavak, N., &Guzey, S. S. (2013). Technological pedagogical 

content knowledge self-efficacy scale (TPACK-SeS) for pre-service science teachers: 

Construction, validation, and reliability. European Journal of Educational Research, 52, 

37–60. 

Bilyalova, A. (2017). ICT in Teaching a Foreign Language in High School. Procedia - 

Social and Behavioral Sciences, 237(June 2016), 175–181. 

https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2017.02.060. 

Blake, R. J. (2011). Current trends in online language learning. Annual Review of 

Applied Linguistics, 31, 19–35. https://doi.org/10.1017/S026719051100002X 

Burbules, N. C., Fan, G., &Repp, P. (2020). Five trends of education and technology in a 

sustainable future. Geography and Sustainability, 1(2), 93–97. 

https://doi.org/10.1016/j.geosus.2020.05.001 

Burgess O. (2015). Cyborg teaching: The transferable benefits of teaching online for the 

face-to-face classroom. Journal of Online Learning and Teaching 2015;11(1):136-145. 

https://jolt.merlot.org/vol11no1/Burgess_0315.pdf 

Butz, N., Stupnisky, R., Peterson, E., & Majerus, M. (2014). Motivation in synchronous 

hybrid graduate business programs: A self-determination approach to contrasting online and 

on-campus students. Journal of Online Learning & Teaching 2014;10(2):211–27. 

https://jolt.merlot.org/vol10no2/butz_0614.pdf 

Chai, C. S., Koh, J. H. L., & Tsai, C.-C. (2010). Facilitating preservice teachers’ 

development of technological, pedagogical, and content knowledge (TPACK). Journal of 

Educational Technology & Society, 13(4), 63–73. 

Chai, C. S., Koh, J. H. L., Tsai, C.-C., & Tan, W. L. (2011). Modeling primary school 

pre-service teachers’ Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) for 

meaningful learning with information and communication technology (ICT), Computers & 

Education, 57(1), 1184-1193.https://doi.org/10.1016/j.compedu.2011.01.007. 

Chai, C.-S., Koh, J. H.-L., & Tsai, C.-C. (2013). A Review of Technological Pedagogical 

Content Knowledge. Educational Technology & Society, 16 (2), 31–51. 

Chilingaryan, K., &Zvereva, E. (2017). Methodology of Flipped Classroom as a 

https://doi.org/10.1016/j.compedu.2011.01.007


646 
 

  

Learning Technology in Foreign Language Teaching. Procedia - Social and Behavioral 

Sciences, 237(June 2016), 1500–1504. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2017.02.236 

Chua, J. H., & Jamil, H. (2012). Factors Influencing the Technological Pedagogical 

Content Knowledge (TPACK) among TVET instructors in Malaysian TVET Institution. 

Procedia - Social and Behavioral Sciences, 69(Iceepsy), 1539–1547. 

https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.12.096 

Copur-Gencturk, Yasemin & Thacker, Ian. (2019). A Comparison of Perceived and 

Observed Learning From Professional Development: Relationships Among Self-Reports, 

Direct Assessments, and Teacher Characteristics. Journal of Teacher Education. 

10.1177/0022487119899101. 

De Rossi, M., & Trevisan, O. (2018). Technological pedagogical content knowledge in 

the literature: how TPCK is defined and implemented in initial teacher education. Italian 

Journal of Educational Technology, 26(1), 7-23. https://doi.org/10.17471/2499-4324/988 

Delialioglu, O. and Yildirim, Z. (2008). Design and development of a technology 

enhanced hybrid instruction based on MOLTA model: Its effectiveness in comparison to 

traditional instruction. Computers & Education, 5(1), 474–483. 

https://doi.org/10.1016/j.compedu.2007.06.006. 

Demir, Ö., &Yurdugül, H. (2015). The Exploration of Models Regarding E-learning 

Readiness: Reference Model Suggestions. International Journal Of Progressive Education, 

11(1), 173–194. 

Drummond, A., & Sweeney, T. (2017). Can an objective measure of technological 

pedagogical content knowledge (TPACK) supplement existing TPACK measures? British 

Journal of Educational Technology, 48(4), 928–939. https://doi.org/10.1111/bjet.12473 

Dunning, D. (2011). The Dunning–Kruger Effect: On being ignorant of one’s own 

ignorance. Advances in Experimental Social Psychology, 44, 247–296. https://doi.org/ 

10.1016/B978-0-12-385522-0.00005-6 

Eisenhauer, J. G. (2013). Student Migration to Online Education: an Economic Model. 

Journal of Academic Administration in Higher Education, 9(1), 19–28. 

https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1140938.pdf 

Eslaminejad, T., Masood, M., &Ngah, N. A. (2010). Assessment of instructors’ readiness 

for implementing e-learning in continuing medical education in Iran. Medical Teacher, 32(10). 

https://doi.org/10.3109/0142159X.2010.496006 

Evseeva, A., &Solozhenko, A. (2015). Use of Flipped Classroom Technology in 

Language Learning. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 206(November), 205–209. 

https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.10.006 

Fisser, P., Voogt, J., Van Braak, J., &Tondeur, J. (2015). Measuring and assessing 

TPACK (technological pedagogical content knowledge). In J. Spector (Ed.), The SAGE 

encyclopedia of educational technology (pp. 490–492). Thousand Oaks, CA: SAGE. 

https://doi.org/10.4135/9781483346397.n205. 

Fitzpatrick, A. (2004). Analytical Survey Information and communication technologies 

in the teaching and learning of foreign languages: state−of−the−art, needs and perspectives 

for information technologies in education. 106. 

Fraillon, J., Ainley, J., Schulz, W., Friedman, T., & Duckworth, D. (2019). Preparing for 

life in a digital world: IEA international computer and information literacy study 2018 



647 
 

  

international report. Amsterdam: International Association for the Evaluation of Educational 

Achievement (IEA). https://www.iea.nl/publications/study-reports 

/preparing-life-digital-world. 

Francis, M. K., Wormington, S. V, &Hulleman, C. (2019). The Costs of Online 

Learning : Examining Differences in Motivation and Academic Outcomes in Online and 

Face-to-Face Community College Developmental Mathematics Courses. 10(September), 

1–12. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.02054 

Gonzalez, T., de la Rubia, M., Hincz, K., Lopez, M. C., Subirats, L., Fort, S., & Sacha, G. 

M. (2020). Influence of COVID-19 confinement in students’ performance in higher education. 

https://doi.org/10.35542/osf.io/9zu 

Graham, C. R., Tripp, T., & Wentworth, N. (2009). Assessing and Improving Technology 

Integration Skills for Preservice Teachers Using the Teacher Work Sample. Journal of 

Educational Computing Research, 41(1), 39–62. https://doi.org/10.2190/EC.41.1.b 

Graham, C., Borup, J. and Smith, N. (2012), Using TPACK as a framework to 

understand teacher candidates' technology integration decisions. Journal of Computer 

Assisted Learning, 28: 530-546. https://doi.org/10.1111/j.1365-2729.2011.00472.x 

Groth, R., Spickler, D., Bergner, J., Bardzell, M. (2009). A qualitative approach to 

assessing technological pedagogical content knowledge. Contemporary Issues in Technology 

and Teacher Education, 9(4), 392-411. 

https://www.researchgate.net/publication/311430860_A_Qualitative_Approach_to_Assessing

_Technological_Pedagogical_Content_Knowledge 

Hardman, J. (2019). Towards a pedagogical model of teaching with ICTs for 

mathematics attainment in primary school: A review of studies 2008–2018. Heliyon, 5(5), 

e01726. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2019.e01726 

Harris, J. B., & Hofer, M. J. (2011). Technological Pedagogical Content Knowledge 

(TPACK) in Action: A Descriptive Study of Secondary Teachers’ Curriculum-Based, 

Technology-Related Instructional Planning. Journal of Research on Technology in Education, 

43(3), 211–229. 

Harris, J. B., Grandgenett, N. & Hofer, M.J. (2012). Testing an Instrument Using 

Structured Interviews to Assess Experienced Teachers’ TPACK Testing an Instrument Using 

Structured Interviews. Teacher Education Faculty Proceedings & Presentations. Paper 15. 

http://digitalcommons.unomaha.edu/tedfacproc/15 

Harris, J., Grandgenett, N., & Hofer, M. (2010). Testing a TPACK-based technology 

integration assessment instrument. In C. D. Maddux, D. Gibson, & B. Dodge (Eds.). 

Research highlights in technology and teacher education 2010 (pp. 323-331). Chesapeake, 

VA: Society for Information Technology and Teacher Education (SITE). 

Hiğde, E., Uçar, M., Demir, C. (2014). The investigation of self-efficacy of pre-service 

science teachers and pre-service physics teachers towards web pedagogical content 

knowledge regarding internet use habits, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 116 

(2014), 3395 – 3399. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.01.771 

Hofer, M., & Grandgenett, N. (2012). TPACK Development in Teacher Education: A 

Longitudinal Study of Preservice Teachers in a Secondary M.A.Ed. Program. Journal of 

Research on Technology in Education, 45(1), 83–106. 

Hsieh, C. N. (2009). Review of brave new digital classroom: Technology and foreign 

https://doi.org/10.35542/osf.io/9zu
https://doi.org/10.2190/EC.41.1.b


648 
 

  

language learning. Language, Learning and Technology, 13(2), 22–28. 

Hu, P.J., Clark, T.H.K., & Ma, W.W. (2003). Examining technology acceptance by 

school teachers: A longitudinal study. Information & Management, 41, 227-241. 

Hubackova, S., Semradova, I., &Klimova, B. F. (2011). Blended learning in a foreign 

language teaching. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 28, 281–285. 

https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.11.054 

Ifinedo, E., Rikala, J., &Hämäläinen, T. (2020). Factors affecting Nigerian teacher 

educators’ technology integration: Considering characteristics, knowledge constructs, ICT 

practices and beliefs. Computers and Education, 146(November 2019). 

https://doi.org/10.1016/j.compedu.2019.103760 

IlkerEtikan, Sulaiman Abubakar Musa, RukayyaSunusiAlkassim. Comparison of 

Convenience Sampling and Purposive Sampling. American Journal of Theoretical and 

Applied Statistics. Vol. 5, No. 1, 2016, pp. 1-4. doi: 10.11648/j.ajtas.20160501.11 

Jiménez, R. and Jiménez, M.C. (2020). Improving students’ satisfaction and learning 

performance using flipped classroom. The International Journal of Management Education, 

Volume 18, Issue 3. https://doi.org/10.1016/j.ijme.2020.100422. 

Junnaina, H.C. & Hazri, J. (2012). Factors Influencing the Technological Pedagogical 

Content Knowledge (TPACK) among TVET instructors in Malaysian TVET Institution, 

Procedia - Social and Behavioral Sciences, 69, 1539-1547. 

https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.12.096. 

Kemp, N., & Grieve, R. (2014). Face-to-face or face-to-screen? Undergraduates' 

opinions and test performance in classroom vs. online learning. Frontiers in psychology, 5, 

1278. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2014.01278 

Kereluik, K., Casperson, G. & Akcaoglu, M. (2010). Coding Pre-Service Teacher Lesson 

Plans for TPACK. In D. Gibson & B. Dodge (Eds.), Proceedings of SITE 2010--Society for 

Information Technology & Teacher Education International Conference (pp. 3889-3891). San 

Diego, CA, USA: Association for the Advancement of Computing in Education (AACE). 

https://www.learntechlib.org/primary/p/33986/. 

Koehler, M. J., & Mishra, P. (2009). What is technological pedagogical content 

knowledge? Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 9(1), 60-70. 

Koehler, M. J., Mishra, P., & Yahya, K. (2007). Tracing the development of teacher 

knowledge in a design seminar: Integrating content, pedagogy, and technology. Computers 

and Education, 49(3), 740–762. 

Koehler, M. J., Shin, T.S., & Mishra, P. (2011). How do we measure TPACK? Let me 

count the ways. In R. N. Ronau, C.R. Rakes, & M. L. Niess (Eds.). Educational Technology, 

Teacher Knowledge, and Classroom Impact: A Research Handbook on Frameworks and 

Approaches. Information Science Reference, Hershey PA. 16-31. 

https://doi.org/10.4018/978-1-60960-750-0.ch002. 

Larson, D. & Sung, C. (2019). Comparing Student Performance: Online Versus Blended 

Versus Face-to-Face. Journal of Asynchronous Learning Networks, 13(1), 31-42. 

http://dx.doi.org/10.24059/olj.v13i1.1675 

Lawrence, J. & Tar, U. (2018). Factors that influence teachers’ adoption and integration 

of ICT in teaching/learning process. Educational Media International. 55. 1-27. 

10.1080/09523987.2018.1439712. 



649 
 

  

Leppink, J. (2017). Revisiting the quantitative–qualitative-mixed methods labels: 

Research questions, developments, and the need for replication, Journal of Taibah University 

Medical Sciences, Volume 12, Issue 2, https://doi.org/10.1016/j.jtumed.2016.11.008. 

Malinina, I. (2015). ICT Competencies of Foreign Languages Teachers. Procedia - 

Social and Behavioral Sciences, 182, 75–80. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.740 

Messina, L., & Tabone, S. (2012). Integrating technology into instructional practices 

focusing on teacher knowledge. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 46(2012), 

1015-1027. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.05.241 

Mishra, L., Gupta, T., & Shree, A. (2020). Online teaching-learning in higher education 

during lockdown period of COVID-19 pandemic. International Journal of Educational 

Research Open, 1(September), 100012. https://doi.org/10.1016/j.ijedro.2020.100012 

Mishra, L., Gupta, T., & Shree, A. (2020). Online teaching-learning in higher education 

during lockdown period of COVID-19 pandemic. International Journal of Educational 

Research Open. 1(September), 100012. https://doi.org/10.1016/j.ijedro.2020.100012 

Mishra, P. & Koehler, M.J. (2006). Technological Pedagogical Content Knowledge: A 

Framework for Teacher Knowledge. Teachers College Record, 108(6), 1017-1054. 

https://www.learntechlib.org/p/99246/. 

Niess, M. (2005). Preparing teachers to teach science and mathematics with technology: 

Developing a technology pedagogical content knowledge. Teaching and Teacher Education, 

21(5), 509-523. https://doi.org/10.1016/j.tate.2005.03.006 

Niess, M., Lee, K., Sadri, P., & Suharwoto, G. (2006). Guiding Inservice Mathematics 

Teachers in Developing a Technology Pedagogical Knowledge (TPCK). Paper presented at 

the meeting of the American Educational Research Association Annual Conference, San 

Francisco, CA. http://eusesconsortium.org/docs/AERA_paper.pdf 

Niess, M. (2007). Developing Teachers' Technological Pedagogical Content Knowledge 

(TPCK) with Spreadsheets. 

https://www.researchgate.net/publication/251185578_Developing_Teachers'_Technological_

Pedagogical_Content_Knowledge_TPCK_with_Spreadsheets 

Niess, M., Ronau, R., Shafer, K., Driskell, S., Harper, S., Johnston, C., Browning, C., 

Özgün-Koca, S. A., & Kersaint, G. (2009). Mathematics Teacher TPACK Standards and 

Development Model. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education. 9. 4-24. 

Nordin, H., Davis, N., & Ariffin, T. F. T. (2013). A Case Study of Secondary Pre-service 

Teachers’ Technological Pedagogical and Content Knowledge Mastery Level. Procedia - 

Social and Behavioral Sciences, 103, 1–9. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.10.300 

Owusu, K.A. (2014). Assessing New Zealand high school science teachers’ 

technological pedagogical content knowledge. A thesis for the Degree of Doctor of 

Philosophy in Education. University of Canterbury. 

Rohayani, A. H. H., Kurniabudi, &Sharipuddin. (2015). A Literature Review: Readiness 

Factors to Measuring e-Learning Readiness in Higher Education. Procedia Computer Science, 

59(Iccsci), 230–234. https://doi.org/10.1016/j.procs.2015.07.564 

Schmid, M., Brianza, E., & Petko, D. (2020). Developing a short assessment instrument 

for Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK.xs) and comparing the factor 

structure of an integrative and a transformative model. Computers and Education, 157(May), 

103967. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2020.103967 

https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.05.241
https://doi.org/10.1016/j.tate.2005.03.006
https://www.researchgate.net/publication/251185578_Developing_Teachers'_Technological_Pedagogical_Content_Knowledge_TPCK_with_Spreadsheets
https://www.researchgate.net/publication/251185578_Developing_Teachers'_Technological_Pedagogical_Content_Knowledge_TPCK_with_Spreadsheets


650 
 

  

Schmid, M., Brianza, E., & Petko, D. (2021). Self-reported technological pedagogical 

content knowledge (TPACK) of pre-service teachers in relation to digital technology use in 

lesson plans. Computers in Human Behavior, 115 (September 2020), 106586. 

https://doi.org/10.1016/j.chb.2020.106586 

Schmidt, D. A., Baran, E., Thompson, A. D., Mishra, P., Koehler, M. J., & Shin, T. S. 

(2009). Technological pedagogical content knowledge (TPACK). Journal of Research on 

Technology in Education, 42(4), 123–149. https://doi.org/10.1080/15391523.2009.10782544. 

Schunk D.H. (1990) Goal setting and self-efficacy during self regulated Learning. 

Educational Psychologist 25, 71–86 

Shinas, V., Karchmer-Klein, R., Mouza, C., Yilmaz-Ozden, S. & Glutting, J. (2015). 

Analyzing Preservice Teachers' Technological Pedagogical Content Knowledge Development 

in the Context of a Multidimensional Teacher Preparation Program, Journal of Digital 

Learning in Teacher Education, 31:2, 47-55. 

http://dx.doi.org/10.1080/21532974.2015.1011291 

Shulman, L.S. “Those Who Understand: Knowledge Growth in Teaching,” Educational 

Researcher (1986). 15 (2), 4-14. 

Smith, G. G., Ferguson, D., & Caris, M. (2002). Teaching over the Web versus in the 

classroom: Differences in the instructor experience. International Journal of Instructional 

Media 29(1), 61. 

So, H. & Kim, B.(2009). Learning about problem-based learning: Student teachers 

integrating technology, pedagogy and content knowledge. Australasian Journal of 

Educational Technology 25(1), 101-116. 

Steinweg, S. B., Davis, M. L., & Thomson, W. S. (2005). A Comparison of Traditional 

and Online Instruction in an Introduction to Special Education Course. Teacher Education 

and Special Education, 28(1), 62–73. https://doi.org/10.1177/088840640502800107 

Strelan, P., Osborn, A., Palmer, E. (2020). The flipped classroom: A meta-analysis of 

effects on student performance across disciplines and education levels. Educational Research 

Review, Volume 30. https://doi.org/10.1016/j.edurev.2020.100314. 

Suppes, P. (1981). University-level computer-assisted instruction at Stanford: 1968-1980. 

Stanford, CA: Stanford University. 

Tallvid, M., Lundin, J. & Lindström, B. (2012). Using TPACK for Analysing Teachers’ 

Task Design – Understanding Change in a 1:1-Laptop Setting. In P. Resta (Ed.), Proceedings 

of SITE 2012--Society for Information Technology & Teacher Education International 

Conference (pp. 4773-4780). Austin, Texas, USA: Association for the Advancement of 

Computing in Education (AACE).https://www.learntechlib.org/primary/p/40362/. 

United Nations. (2020). Policy Brief: Education during COVID-19 and beyond (August 

2020) - World | ReliefWeb. August, 26. 

https://reliefweb.int/report/world/policy-brief-education-during-covid-19-and-beyond-august-

2020 

Valtonen, T., Sointu, E., Kukkonen, J., Kontkanen, S., Lambert, M. C., & M¨akitalo- 

Siegl, K. (2017). TPACK updated to measure pre-service teachers’ twenty-first century skills. 

Australasian Journal of Educational Technology, 33(3), 15–31. https:// 

doi.org/10.1111/j.1365-2729.2012.00487.x 

Vernadakis, N., Giannousi, M., Derri, V., Michalopoulos, M., &Kioumourtzoglou, E. 

https://www.learntechlib.org/primary/p/40362/


651 
 

  

(2012). The impact of blended and traditional instruction in students’ performance. Procedia 

Technology, 1, 439–443. https://doi.org/10.1016/j.protcy.2012.02.098 

World Health Organization. (2020, March 11). WHO Director-General's opening 

remarks at the media briefing on COVID-19 - 11 March 2020. 

https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-medi

a-briefing-on-covid-19---11-march-2020. 

Yang, J., Yu, H., Chen, N. (2019). Using blended synchronous classroom approach to 

promote learning performance in rural area. Computers & Education, Volume 141. 

https://doi.org/10.1016/j.compedu.2019.103619 

Young, Timothy & Hill, Stephen. (2018). How Online and Face-To-Face Group 

Learning Affect Test Scores and Group Participation. 10.31234/osf.io/au4nk. 

Zainal, A. (2012). ESL teachers’ use of ICT in teaching English literature: An analysis of 

teachers’ TPCK. 34, 234–237. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.02.047 

Zhao, Yong & Lei, Jing & Yan, Bo & Lai, Chun & Tan, Sophia. (2005). What Makes the 

Difference? A Practical Analysis of Research on the Effectiveness of Distance Education. 

Teachers College Record - TEACH COLL REC. 107. 1836-1884. 

10.1111/j.1467-9620.2005.00544.x. 

Zubas, P., Heiss, C., &Pedersen, M. (2006). Comparing the Effectiveness of a 

Supplemental Online Tutorial to Traditional Instruction with Nutritional Science Students. 

Journal of Interactive Online Learning, 5(1), 75-81. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



652 
 

  

《汉语教程》和《汉语水平词汇与汉字等级大纲》程度副词分布 情

况对比分析及泰国是拉差中学生使用汉语程度副词情况及建议 

A Comparative Analysis Of The Distribution Of Degree Adverbs In 

“Hanyu Jiaocheng” And “Chinese Vocabulary And Characters For Hanyu 

Shuiping Kaoshi” And The Situation and Suggestions For Using Chinese 

Degree Adverbs Among Students In Sriracha School 

Suchittra Somprasong
*
, Tanes Imsamran 

College of Chinese studies, Huachiew Chalermprakiet University 

*Email : sf.somprasong@gmail.com 

摘要 

本文从学习者的角度和语言习得情况出发，通过针对对外汉语教材--《汉语教程》和《汉语水

平词汇与汉字等级大纲》（简称《词汇大纲》）中的程度副词进行对比分析，据此对《汉语教程》

全套教材中程度副词使用数量、出现频率以及等级划分进行统计和分析，最终对《汉语教程》全套

教材中程度副词的编写情况提出评价和建议。在研究的过程中，本文还以泰国是拉差中学高中部学

生为调查对象，以问卷调查的形式来分析学生在使用程度副词过程中常出现的偏误情况，并提出了

相应的教学建议，进而帮助学生快速掌握程度副词。 

关键词  ： 程度副词, 对比分析, 偏误分析, 泰国是拉差中学 

Abstract 

This study is from students’ perspective to compare and study the language acquisition 

and also analyze the degree adverbs in writing advantages and disadvantages in the Hanyu 

Jiaocheng Chinese textbook in order to improve degree adverbs writing in textbooks. In 

addition, this study also uses the "Chinese vocabulary and characters for Hanyu Shuiping 

Kaoshi" known as "vocabulary glossary" and other documents to be the reference and 

analyze the number of use, frequency, and grade division of degree adverbs in the "Hanyu 

Jiaocheng" series of textbooks, and offer suggestions on improvement. Moreover, this study 

also analyzes the use of degree adverbs of high school students at Sriracha School in 

Thailand and the errors that students often uses in the degree adverbs through the survey 

results and suggest three aspects including textbooks, teaching styles and student learning 

behaviors in order to present the improvement plan in every aspect. This study is expected 

make some contributions and improvement for Chinese degree adverb learning and studying.  

Keywords : Degree Adverbs, Comparative Analysis, Error Analysis, Sriracha School  
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一、绪论 

  （一）选题缘由 

    随着世界各地的中文学习者逐年增加，学者们对于中文教材以及语言习得的研究也越来越多。

教材作为教学当中尤为重要的一个因素，也是帮助学生更好学习的工具，因此教材编写的好坏将直

接影响到学生学习的成效。程度副词在对外汉语教材编写中扮演着尤为重要的角色。虽然程度副词

本身的种类不是非常多，但它在日常表达中出现的频率却很高。因此，对程度副词的研究就变得尤为

重要。 

    程度副词是副词中比较特殊的副词。不同的语用角度、本体意义和语法功能使程度副词在语言

教学以及运用中显得比较抽象和难以理解。第二语言学习者会觉得程度副词难以把握。有很多的学

习者从程度副词的词语搭配去研究，也有很多的学者通过对不同国家的语言对比研究，总结程度副

词容易出现的几种错误。例如：学者张扬的《泰国汉语学习者汉语程度副词偏误分析》，学者张蕊

的《泰国学生汉语副词“很”“太”“真”偏误分析》，还有学者吴春美的《泰国学生程度副词“很”

“真”的习得研究》等。他们通过分析泰国学生在学习程度副词过程中出现的偏误情况提出了一系

列具有建设性的建议和方法。 

    通过对不同学者的研究结果来看，我们发现程度副词在教材中出现的数量比较少，但是其使用

频率却很高，在使用的过程中也常出现很多的偏误。如果教材词汇的编写不能符合教学对象的要

求，就不可以帮助学生提高学习效率，反而会增加学生的学习压力。因此，本文将教材程度副词的

编写与程度副词的使用情况相结合进行探讨，并根据教师的教学方法与学生的学习情况提出意见。 

  （二）研究意义 

  1.通过对比分析来考察：(1)《汉语教程》与《词汇大纲》的程度副词数量与等级划分的相似与

不同；(2)《汉语教程》全套书中出现的程度副词是否符合《词汇大纲》的编写规定；(3)分析《汉

语教程》与《词汇大纲》的不符之处，并提出改善建议。 

  2.根据泰国是拉差中学高中生程度副词使用情况的调查问卷结果，分析学生出现的偏误，并从教

材、教师，以及学生三方面提出改进建议。 

二、研究目的、研究方法、 研究范围及研究创新性 

  （一）研究目的 

    本论文的研究目的是将《汉语教程》系列教材作为研究对象，通过对程度副词的统计和对比分

析，得出其在该套教材中的数量、出现频率和特点，并结合是拉差中学高中部学生程度副词使用偏

误的问卷调查情况，进而给出完善程度副词教学的建议。 

  （二）研究方法 

  1.文献分析法：利用网络与图书馆搜集有关程度副词与《汉语教程》系列教材的研究资料，阅读

参考文献，查看相关的理论与研究成果，来获取程度副词相关的信息。 

  2.定量分析法：通过统计《汉语教材》系列教材中的程度副词数量以及各词出现的频率，就得出

的统计数据进行分析，进而总结出本教材程度副词内容选择的特征。 

  3.对比分析法：对比《词汇大纲》进而分析《汉语教程》系列教材中程度副词的特点与相关问题。 

  4.问卷调查法：以泰国是拉差中学高中部学生为调查对象，以问卷调查的形式来分析学生在使用

程度副词过程中常出现的偏误情况，对学生使用程度副词过程中的习得偏误进行分析，并提出相关

的教学建议。 

  （三）研究范围 
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本文将《汉语教程》系列教材与《词汇大纲》进行对比，统计和分析《汉语教程》的程度副

词编写的情况。除此之外，本文还通过对泰国是拉差中学高中生的程度副词使用情况来进行

偏误分析。 

  （四）研究创新性 

近几年来，《汉语教程》系列教材的相关研究大多是从教材的整体设计、词汇、练习题、教材

比较、语法与注释来进行分析与研究，但是唯独没有对《汉语教程》系列教材程度副词进行深入的

研究。因此，这就是本研究的创新之处。 

三、本论文有关的研究综述 

   在此之前，已有诸多学者对程度副词进行了研究。比如，王力（1985）根据程度副词的意义将

程度副词分为三类：以“最”为代表的极量级，以“更”为代表的比较级和以“稍”为代表的低量

级。又如，夏齐富（1996）根据语法作用功能，将程度副词分为两类：第一类是能修饰形容词或动

词及其短语，也能修饰名词包括数量词、方位词；第二类是只能修饰形容词或动词包括由它们构成

的短语。再如，张宜生（2000）针对程度副词的语用得出相关程度副词分类的结论，指出所谓客观

程度副词就是客观的、单纯的表示程度意义的副词，主管程度副词在表示程度意义的同时，还带有

或强或弱的主管感情色彩。还有其他一些学者也较常通过语义与功能两方面来研究程度副词，比如

张道俊、石艳（2015）认为程度副词的最主要功能是修饰或补足性质形容词、心理动态词以及少数

动词、助动词、动词短语，放在前面时作状语，放在后面时作补语。     

另一些学者们还通过比较研究的方法，将《汉语教程》与其他教材进行对比研究。比如，刘波

（2005）通过将《汉语教程》与《汉语教科书》语法部分对比，找出两套教材在语法部分编写上的

异同，并从语言学理论、对外汉语教学法、语法概念及教学经验等方面分析两套教材。又如，刘雨

虹（2013）将《汉语教程》的词汇与新 HSK考试大纲词汇进行比较，以《汉语教程》中的生词作为

研究对象，与新 HSK等级大纲一到四级相结合，列出两者之间的词汇差异，从而突出“考教结合”

的重要性。也有学者着重从生词释义、生词复现方面研究《汉语教程》。再如，张晓静（2012）从

词汇量的分布和生词的选择进行阐述，对《汉语教程》的基本内容和结构、编写目的和原则进行说

明与研究。 

四、汉语程度副词本体分析与研究概况 

   目前有许多不同学者针对汉语程度副词，提出不同的概念，虽然学者们有同样的研究对象，但

是他们的想法与角度却不相同，各人对程度副词的划分方法也不一致。不同学者提出的程度副词概

念，有相似也有不同。不同之处在于，各人提出的程度副词概念以及划分的程度副词数量。比如：

张宜生（2000）列出了 90 个程度副词；刘月华（2001）列出了 33 个， 朱德熙（1982）则列出了

17 个，丁声树列出了 10 个。但是不管通过什么样的方法来得出结论，他们的想法都给汉语教学方面做出

了巨大的贡献。 

     研究者使用不同的划分方法，将程度副词的分类分为不同类型的程度副词，通过查看资料与

文献，目前使用最多的就是王力先生的意义划分法。王力（1985）根据程度副词的意义将程度副词

分为三类：第一、以“最”为代表的极量级，第二、以“更”为代表的比较级，第三、以“稍”为

代表的低量级，并将绝对程度副词分为：第一、以“极”为代表的极量级，第二、以“很”为代表

的高量级，第三、以“太”为代表的高量级。本文的研究也将采用王力先生的“意义划分法”作为

本次研究的分类标准，对数据进行统计分析。 

五、《汉语教程》中程度副词的分析 

  （一）《汉语教程》中的程度副词分类数据与分析 

   《汉语教程》（第三版）全套教材一共有 6 本书，可分为第一册上和第一册下、第二册上和第

二册下、第三册上和第三册下，该教材是泰国是拉差中学使用的主要教材。通过对全套书的程度副
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词的数量统计发现，全套书中一共出现 29 个程度副词，分别为“太、很、有点儿、比较、特别、

非常、真、挺、好、最、更、多、十分、越、好不、更加、有些、极、特、多半、几乎、白、根本、

尽量、多么、毫不、深深、尽情、大大（不计重复出现的程度副词）”。以下是《汉语教程》系列

教材的每一册出现的程度副词： 

教材级别 程度副词 总数 

《汉语教程》第一册上 太、很、有点儿、比较 4 

《汉语教程》第一册下 很、太、有点儿、非常、特别 5 

《汉语教程》第二册上 很、太、特别、非常、真、比较、挺、好、最、更、有点儿、

多、极 

13 

《汉语教程》第二册下 很、非常、太、最、比较、有点儿、挺、特别、真、十分、

好、多、更、越 

14 

《汉语教程》第三册上 很、挺、好、非常、特别、十分、太、比较、最、有点儿、

更、好不、更加、有些、多半、几乎、白、根本、尽量、多

么 

20 

《汉语教程》第三册下 很、太、比较、好、非常、最、特别、真、更、特、多、毫

不、深深、尽情、几乎、大大、有点儿、有些、极、越、十

分 

21 

 

表 1 ：《汉语教程》每一册中出现的程度副词统计表 

     按照王力先生提出的 “相对程度副词” 与 “绝对程度副词” 理论，全套教材可分为：7个 

“相对程度副词” 和 22个 “绝对程度副词”。 

  （二）《汉语教程》中的程度副词分布 

  1.《汉语教程》中程度副词的数量统计 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图 1 ：《汉语教程》每一册中出现不同程度副词数量统计表 

如图显示，从第一册上到第三册下程度副词数量都会随着学生的汉语水平，不断地增加，同时

也会增加上一册教材中没有学过的新词汇，但是有的程度副词只出现一次，并没有再继续在下一册

教材中出现。可见学生在学习程度副词的过程中，如果遇到难度高，并且没有复现的内容，学生就

不会使用那些程度副词，而选择用经常看到的程度副词，导致在使用高难度的程度副词时出现较多

的偏误。 
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  2.《汉语教程》中程度副词的频率统计 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图 2 ：《汉语教程》全套书中程度副词出现频率情况图 

    根据程度副词在每册教材中出现的频率情况，我们统计得知：每个程度副词的复现是不平衡

的，其中 “很”占 41.1%，“太”占 12%，“非常”占 6%，“最”占 5.8%，“真”占 4.4%，“比

较”占 4.2%，“更”占 3.9%，“特别”和“越”都占 3.7%，“好”占 3.2%，“有点儿”占 2.3%，

“挺”和“十分”都占 1.6%，“多”和“极”占 0.9%，“多么”和“深深”占 0.7%，“有些”和

“几乎”占 0.5%，其余的“更加”、“好不”、“特”、“多半”、“根本”、“尽量”、“毫不”、

“尽情”、“大大”、“白”都占 0.2%。很明显的是，复现次数极低的程度副词大部分出现在第二

册和第三册。这使得学生在学习复现次数低的程度副词时，会很难掌握。 

  3.《汉语教程》程度副词的分级统计 

根据程度副词的难易程度情况，我们统计得知：随着教材本身难度的逐级递增，教材中出现的

程度副词的难度也随之增加。其中，教材第一册（上、下）只出现了 6个较为简单的程度副词；教

材第二册（上、下）则出现了 15 个中等难度的常用程度副词；教材第三册（上、下）则出现了 29

个较高级别难度的书面程度副词。 

由此，我们不难发现，在《汉语教程》全套教材中程度副词的分布和安排还是较为科学、合理

的，学生在学习过程中只需要根据课程进度的安排不断地反复练习就能达到熟练掌握的程度。但由

于教材中程度副词的复现率不平衡，使得学生对每个程度副词的掌握情况不尽相同。 

 

  （三）《汉语教程》与《词汇大纲》程度副词等级对比 

      由于《词汇大纲》是教材词汇编写的主要依据，本文将参考《词汇大纲》中程度副词难度等

级，与《汉语教程》全套教材的程度副词进行等级对比。《词汇大纲》将现代汉语词汇划分为甲、

乙、丙、丁，四个等级，其中甲乙级词汇适用于入门基础阶段的教材，丙级词汇难度适用于中等难

度教材，丁级词汇难度适用于高等难度的教材。《词汇大纲》对对外汉语分级教材分成三个阶段：

初级、中级、高级，其中《词汇大纲》中规定“初级阶段包括一等初级与二等初级，并且一等初级

阶段的甲级词汇比例不应该少于总词汇的 85%，而超纲词汇要低于词汇总量的 20%，二等初级阶段

的乙级词汇不能低于 80%，而超纲词汇则要低于词汇总量 20%。中级阶段的丙级词汇要高于词汇总

量的 75%，而超纲词汇要低于词汇总数的 30%，还有高级阶段的丁级词汇也不能低于总词汇的 60%，

超纲词汇要低于词汇量的 35%”
 [1]

。  

                                                      

[1] 国家汉语水平考试委员会办公室中心：《汉语水平词汇与汉字等级大纲》.北京：经济科学出版社.2001 年，
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   通过统计结论可以看出，《汉语教程》第一册教材中的程度副词，不符合《词汇大纲》的要求，

应该增加甲级程度副词的数量。同时，《汉语教程》第二册与第三册中的程度副词也没有符合《词

汇大纲》的要求，教材第二册与第三册的高级程度副词很少，根据由易到难原则，教材应该不断地

随着学生的汉语水平增加词汇难度的数量，因此，不但要在中高级阶段教材中反复的练习甲乙级的

程度副词词汇，还要增加丙级与丁级的程度副词数量，才符合《词汇大纲》的要求。根据超纲词汇

统计数据，虽然《汉语教程》全套书中没有出现难度过大的程度副词，但是教材的编写应该达到了

大纲要求，不能出现过多的甲乙级程度副词数量，同时也不能出现偏少的高级程度副词数量，为学

生减少在学习过程中遇到难度高的程度副词的学习压力，并使学生在学习过程中达到更高的效率。

通过对《汉语教程》与《词汇大纲》中程度副词的对比分析，我们发现《汉语教程》与《词汇大纲》

存在着以下的差异。 

  （1）程度副词的数量差异：《汉语教程》与《词汇大纲》的程度副词差异很大，尤其是初级阶

段与高级阶段教材中的程度副词，《汉语教程》中的程度副词都没有达到《词汇大纲》中程度副词

的数量，说明《汉语教程》没有完全按照《词汇大纲》的要求来编写教材。 

  （2）程度副词难易等级差异：虽然《汉语教程》没有出现超纲的情况，但是《汉语教程》的难

易等级也没有完全达到《词汇大纲》的要求，还需要在第一册教材增加更多的甲级程度副词，在第

二册教材增加更多的丙级程度副词，同时也要在第三册教材增加更多的 丙级与丁级程度副词，这

样才会随着学生的汉语水平的提高不断地增加程度副词的难度。 

 

六、对《汉语教程》与《词汇大纲》程度副词编写的建议 

  通过以上的数据统计与考察，本文将对《汉语教程》与《词汇大纲》程度副词编写提出以下的改

进建议： 

  （一）对《汉语教程》程度副词编写的改进建议 

   通过以上的统计与考察，《汉语教程》系列教材的每个阶段教材应该按照《词汇大纲》的标准

来将教材里面的程度副词划分清楚。虽然教材的程度副词根据难度不断地增加数量，但是如果教材

里面的程度副词不符合《词汇大纲》的要求，则会给学生增加学习的压力。本文的教学对象是是拉

差中学的高中生，有的学生对中文很感兴趣，将来上大学的时候也许会选有关中文方面的专业，也

有的人想去中国留学，所以如果他们学到的程度副词没有达到大纲中的要求，会对他们将来的学习

造成困难。另外一方面，通过统计与观察之后，发现《汉语教程》的程度副词数量并不是很多，甚

至在语法解释中也很少有例子提到程度副词的功能。因此，为了帮助学生更好地理解程度副词的语

法功能，并且有反复练习的机会，建议在教材里面增加更多的程度副词数量，以及补充程度副词的

语法解释与练习。而教材里面出现的程度副词频率不平衡的问题，则使学生学习到的程度副词不全

面，比如“很”的复现频率特别高，每一课都会出现，但是“深深”对于泰国学习者来说，是很少

接触到的词汇，教材中也只出现了一次，所以学生在学习过程中，不能掌握此类难度高的程度副词。

因此，在编辑教材的时候，应该给一些出现频率低，并且难度高的程度副词补充知识点或者提示教师

在教学安排时给出更多的练习。 

  （二）对《词汇大纲》程度副词编写的改进建议 

   《词汇大纲》是对外汉语教材词汇编写的重要依据，教材的词汇编写是否合理，需要根据大纲

进行判断。本文通过《汉语教程》与《词汇大纲》的对比分析，发现《汉语教程》的每一册书都没

有达到大纲的数量要求，但是《汉语教程》的程度副词难度却随着学生的水平的提高不断地提高。

因此，在进行程度副词教学的过程中，《词汇大纲》是否可以参考目前众多学校使用的对外汉语教

材，做出相应的修订或补充。 

                                                                                                                                                                     

第一页.  
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七、《汉语教程》程度副词习得偏误分析与建议，以及产生偏误的原因 

   为了改善泰国学生程度副词的教学情况，本文除了对相关教材进行分析，还设计了汉语程度副词习得情

况的问卷调查，并以泰国是拉差中学高中部汉语专业的学生为调查对象。此次问卷调查的对象均有一定的汉

语基础，日常使用的汉语教材为《汉语教程》。此次调查问卷反馈情况统计和分析如下： 

   （一）对是拉差中学使用程度副词进行偏误分析 

  1. 判断题 

题目序号 涉及到的程度副词 答题正确率（%） 答题错误率（%） 错误率排名 

1 非常，很 35.6 64.4 1 

2 很 66.6 33.3 4 

3 太 89.9 11.1 5 

4 很 44.4 55.6 2 

5 很 60 40 3 

 

表 2 ：判断题统计结果分析（高一年级） 

      从以上图表可知，错误率较高的为第（1）和第（4）题，分析如下： 

      样题（1）：我觉得学习汉语非常很难。  

    这道题的答案是“错”的，但很多学生将其误判为“正确”的。因为泰语里面的 มากๆ 就是有

“非常”和“很”在里面，其中“非常”的意思是 มาก ，“很”的意思也是 มาก，因此，学生会认

为“我觉得学汉语非常很难”就可以将句子里的程度副词变为更好级别。 

     样题（4）： 他很多看电视。 

这道题的答案是“错”的，但很多学生将其误判为“正确”的。根据崔显军的《再谈“很多”

与“很少”》提到的“很多”与“很少”的用法，指出“很多”不能作状语修饰限制动词或动词性

结构，而“很少”却可以。另外，“很多”能较自由地修饰名词或名词性结构，作定语，而“很少”

一般不能作定语。因此，在上述第 4题中，“很多”不能作状语修饰动词结构，“很少”可以作状

语修饰动词结构，所以一般都是说“很少”+“看电视（动词结构）”，不说“很多”+“看电视（动

词结构）”。对于高一的学生来说，在简单句中使用“很”，没有太大的问题，但是对于“很多”

与“很少”的用法还是很模糊。 

题目序号 涉及到的程度副词 答题正确率（%） 答题错误率（%） 错误率排名 

1 非常，很 62.8 37.2 4 

2 很 58.1 41.9 3 

3 太 90.7 9.3 5 

4 很 25.6 74.4 1 

5 很 44.2 55.8 2 

表 3 ：判断题统计结果分析（高二年级） 
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   从以上图表可知，错误率较高的为第（4）和第（5）题，其中第（4）题的产生偏误的情况同高

一年级相同，因此不再累述。第（5）题分析如下： 

     样题（5）：他很好对我。 

    这道题的答案是“错”的，但很多学生将其误判为“正确”的。这是由于受母语负迁移的影

响，汉语和泰语使用程度副词的位置不同。泰语的使用位置是：主语+很好 (ดีมาก) + 对我 (กับฉัน)，

汉语的使用位置则是：主语+对我+很好。 

题目序号 涉及到的程度副词 答题正确率（%） 答题错误率（%） 错误率排名 

1 非常，很 43.6 56.4 1 

2 很 66.7 33.3 4 

3 太 87.2 12.8 5 

4 很 61.5 38.5 3 

5 很 51.3 48.7 2 

表 4 ：判断题统计结果分析（高三年级）    

    从以上图表可知，错误率较高的为第（4）和第（5）题，其中第（4）题的产生偏误的原因与

高一、高二年级相同，因此不再累述。这里值得一提的是，三个年级相比，高中三年级学生的汉语

水平应该比其他年级要好很多，但是问卷测试的结构显示，高中三年级学生的第一题错误率跟高中

一年级学生同样达到最高。这样的错误表达，在真实的汉语语境中是不会出现的。这说明学生对这

一点掌握得不是很好。 

  2.单项选择题         

题目序号 涉及到的程度副词 答题正确率（%） 答题错误率 

（%） 

错误率排名 

1 很 95.6 4.4 5 

2 非常，一点儿 48.9 51.1 2 

3 多，最，很 40 60 1 

4 真，更，极 66.7 33.3 3 

5 很，真，太 73.3 26.7 4 

表 5 ：单选题统计结果分析（高一年级） 

      从以上图表可知，错误率较高的为第（2）和第（3）题，分别分析如下： 

       样题 （3）：我（     ）不喜欢去运动了。答案：最 

                  A.多       B.最       C.很 

这道题的正确答案是“ B.最 ”。可是学生选择最多的答案就是“ C.很”。一般情况下，

“很”的后面不可以加“了”，可是学生对“很”的用法接触得比较多，所以看到句子后面加上

“不”和形容词，就直接选上“很”的答案。 

     样题 （2）：我今天起得（     ）早。答案：非常 

             A.非常     B.太很       C.一点儿 
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该题涉及到（动词+得+程度副词+形容词） 的格式，很多学生选择“太很”作为答案，在汉语

的句子中，有的程度副词可以连用，有的程度副词不可以连用，比如：太+很。因此，教师应该对

如何连用程度副词进行专项讲解。 

题目序

号 

涉及到的程度副词 答题正确率 

（%） 

答题错误率

（%） 

错误率排名 

1 很 100 0 4 

2 非常，一点儿 41.9 58.1 1 

3 多，最，很 41.9 58.1 1 

4 真，更，极 46.5 53.5 2 

5 很，真，太 81.4 18.6 3 

    表 6 ：单选题统计结果分析（高二年级） 

    从以上图表可知，错误率较高的题目与高一年级相同，产生偏误的原因也与之前一样，这里就

不再累述。但第一题答题正确率可以达到 100%，说明高中二年级学生对这一点掌握得比较好。 

题目序

号 

涉及到的程度副词 答题正确率 

（%） 

答题错误率 

（%） 

错误率排名 

1 很 92.3 7.7 5 

2 非常，一点儿 59 41 3 

3 多，最，很 43.6 56.4 1 

4 真，更，极 53.8 46.2 2 

5 很，真，太 84.6 15.4 4 

表 7 ：单选题统计结果分析（高三年级） 

   从以上图表可知，超过 50%错误率的只有第 3题，说明该学校的高中生都不太理解“最”的使用

方法。建议教师应多讲解相关的内容，使学生更好地掌握这种程度副词的使用。 

  3. 填空题：将括号里的程度副词放在句中最合适的 A、B或 C的位置 

题目

序号 

涉及到的程度副词 答题正确率

（%） 

答题错误率 

（%） 

错误率排名 

1 很 35.6 64.4 1 

2 一点儿 53.3 46.7 4 

3 非常 46.7 53.3 2 

4 很 48.9 51.1 3 

5 十分 48.9 51.1 3 

表 8 ：填空题统计结果分析（高一年级） 

     从以上图表可见，错误率最高的是第（1）题和第（3）题，分析如下： 

样题（1）：我和妹妹（A）长得（B）不（C）一样。(很)  
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大部分的学生选择“不很一样”或者“不一样很”，可见学生仍然对“很”这个用法掌握得不

好，他们经常在这一点上出现错误。 

 样题（3）：你（A）新买的书包（B）漂亮（C）。（非常） 

 这道题的正确答案是“你新买的书包非常漂亮”，但学生选择的答案是“你新买的书包漂亮非

常”。 

     这一题的答案就是因为受到母语负迁移的影响，并且对汉语的这种程度副词的使用位置还不

是很熟悉，在使用中，会先联想到母语的使用方式，再根据母语的使用方式翻译过来。 

题目序

号 

涉及到的程度副词 答题正确率

（%） 

答题错误率 

（%） 

错误率排名 

1 很 30.2 69.8 1 

2 一点儿 67.4 32.6 4 

3 非常 65.1 34.9 3 

4 很 74.4 25.6 5 

5 十分 37.2 62.8 2 

表 9 ：填空题统计结果分析（高二年级） 

题目序号 涉及到的程度副词 答题正确率（%） 答题错误率 

（%） 

错误率排名 

1 很 38.5 61.5 1 

2 一点儿 66.7 33.3 3 

3 非常 79.5 20.5 5 

4 很 76.9 23.1 4 

5 十分 41 59 2 

        表 10 ：填空题统计结果分析（高三年级） 

    从以上两个图表可知，错误率最高的是第（1）题和第（5）题。第一题的偏误成因与高一年级

相同，不再累述。第（5）题分析如下： 

    样题（5）：外面（A）的风景（B）美丽（C）。（十分） 

题中“十分”的意思跟“很”、“非常”的意思相似。初级基础的学生不经常使用这类难度高

的程度副词，导致他们对“十分”的用法没有掌握得很好。 

  4. 重组句子 

题目序号 涉及到的程度副词 答题正确率（%） 答题错误率（%） 错误率排名 

1 动词+得+非常 62.2 37.8 4 

2 很 80 20 5 

3 最 60 40 3 

4 动词+得+很 24.4 75.6 1 
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5 非常 24.4 51.1 2 

表 11 ：重组句题型统计结果分析（高一年级） 

    重组句题型不仅涉及到程度副词，还涉及到相关语法的掌握。由以上图表可知，错误率最高的

是第（4）和第（5）题，分析如下： 

     样题（4）：得      汉字     她     考试      考      好      很 

     答案：她汉字考试考得很好。 

     对于高中一年级学生来说，他们只会用简单的句子，比如：她汉字考试考很好。但这一题涉

及到的格式是：动词+得+很，再加上这种组句题的难度，因此，会出现很多的错误。 

    至于第 5题，虽然是同一种组句题，但是前面的题目也出现过类似错误，说明教师在教学的过

程中应该精讲多练。    

题目序

号 

涉及到的程度副词 答题正确率

（%） 

答题错误率 

（%） 

错误率排名 

1 动词+得+非常 72.1 27.9 2 

2 很 88.4 11.6 5 

3 最 81.4 18.6 4 

4 动词+得+很 25.6 74.4 1 

5 非常 76.7 23.3 3 

表 12 ：重组句题型统计结果分析（高二年级） 

    从高中二年级学生的图表中可以看出，高中二年级学生在同类型的题目出现很高的错误率，不

管是难度高还是低的题目，都会出现这种问题，可见学生对这种题型掌握不是很好。         

题目序

号 

涉及到的程度副词 答题正确率

（%） 

答题错误率 

（%） 

错误率排名 

1 动词+得+非常 74.4 25.6 4 

2 很 87.2 12.8 5 

3 最 41 59 2 

4 动词+得+很 35.9 64.1 1 

5 非常 48.7 51.3 3 

 

  表 13 ：重组句题型统计结果分析（高二年级） 

由以上图表可知，错误率较高的是第（3）、第（4）和第（5）题。可见，“最”也是学生掌

握得不太好的一种程度副词。综上所述，在程度副词教学过程中，为达到更好的学习效果，教师需

要根据学生经常出现的偏误来给学生进行纠正，以及增加更多的练习。 

 

  （二）产生偏误的原因 

由于汉泰两种语言的语法规则有所不同，导致泰国学生在程度副词的学习过程中出现了一些偏

误情况，尤其是初级阶段的学生。论文通过设计问卷调查分析得出，是拉差中学的高中生在使用程
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度副词的过程中，不管在口语还是写作上，确实存在这些偏误。因此，本文将从母语负迁移、目的

语负迁移、学习策略、教学策略、以及教材等多方面来分析学生使用程度副词时产生偏误的原因。 

  1. 母语负迁移 

    是拉差中学的高中生从高中一年级开始学习汉语，虽然上高中之前学过汉语，可他们的汉语水

平还在初级阶段，可以使用简单的句型来进行交际与写作，但是他们对汉语的使用规则没有掌握

好，所以在使用汉语的过程中，受到自己母语知识的影响，往往会出现使用上的偏误。因此，学生

学到高中阶段的汉语语法与规律时，会将汉语语法与泰语语法体系来进行对比，尤其是对初级阶段

的学生来说，他们对语言知识还不够清楚，遇到汉语程度副词的语法体系，就以为两种语言有同样

的使用位置，导致出现使用的偏误情况。通过对是拉差中学的程度副词使用情况调查，由于母语负

迁移造成的程度副词的偏误有: 

  （1）汉语程度副词的叠用。比如（非常+很）、（太+很），由于泰语的一个程度副词可以跟很

多汉语词汇对应，所以学生在使用过程中会出现这种偏误 。     

  比如：คุณคร ู ของ   ฉัน  สวย   มากๆ 

        老师    的    我   漂亮   非常+很（我的老师非常漂亮。） 

从以上的句子可以看出，汉语的“非常”与“很”跟泰语的“มาก”相对应，虽然在教学过程

中，教师有特别的解释“非常”与“很”的区别，但由于受到母语学习的影响，导致在使用过程中

出现了此类偏误。 

    又比如：ข้อสอบ  เลข  ยาก  มากๆเลย 

       考试    数学   难    太很了 （数学考试太难了） 

从以上的例子可以看出，汉语的“太+形容词+了”表示提高句子的程度，同时泰语的“มากๆ

เลย”也表示在提高句子的程度，但是泰语的“มากๆเลย”其实句子中有出现泰语的两个程度副

词就是“太”与“很”，对于刚接触到汉语中的语法知识，无法将两种程度副词的用法分得很清

楚，甚至有时候会认为同时使用，可以增加语义表达的程度。 

再比如：ข้อสอบ  เลข   ยาก  มากๆ 

       考试    数学    难    很很 （数学考试很难） 

根据以上的句子可以看出，汉语的“很”不可以重叠使用，但是泰语的“很”มาก 可以重叠使

用。 

  (2) 程度副词在句中位置的错置。 由于汉泰语序稍有不同，并且初级阶段学生对汉语语法概

念很模糊，导致出现以下错误。比如：   

เขา      ดีมาก       กับฉัน  

他    很好      对我（他对我很好。） 

ฉันกับน้องสาว        หน้าตา      ไม่มากเหมือนกัน 

我和妹妹        长得      不很一样（我和妹妹长得很不一样。） 

ฉันกับน้องสาว      หน้าตา       ไม่เหมือนกันมาก   
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我和妹妹       长得        不一样很（我和妹妹长得很不一样。） 

เธอ          ซื อใหม ่       ของ          กระเป๋า             สวยมาก 

你      新买      的        书包       漂亮非常（你新买的书包非常漂亮。） 

  2. 目的语负迁移 

    受限于学生的汉语水平，初级阶段的学习者学到的语法知识还比较少，一些程度副词的使用也

存在一些偏误。比如：在实际教学中经常遇到的汉语中的程度副词“太”通常要和“了”配合使

用，学生就以为许多程度副词都像“太”一样，必须加上“了”。比如：有点儿漂亮了。根据调查

结果发现，“很少”与“很多”的用法问题，不仅是教学策略的影响，同时也是目的语负迁移的原

因。“很少”的使用规则不同于“很多”那么复杂，但学生对此类程度副词的用法还没掌握好仍会

出现较多偏误。    

  3. 学习策略的影响 

通过本次问卷可见，学生习惯性地选择用简单的程度副词，比如：调查问卷里面的这道题“我

（   ）不喜欢去运动了，”这道题的正确答案是“最”，但是有许多学生选择用“很”作为正确

的答案，还有“外面（A）的风景（B）美（C）”，这道题的错误率特别高。由此可见，在程度副

词的使用过程中，学生因为对难度高的程度副词不是很了解，甚至会以为不管是“很”、“非常”

或者“十分”都是和泰语的“มาก”来对应。为回避使用错误，学生就选择使用难度不高的词汇，

导致会出现程度副词使用情况的偏误。 

此外，学生的学习态度也对学习效率有很大的影响。有些学生对中文很感兴趣，就会不断地练

习与使用难度高的语法。比如通过本次调查的结果来看，该学校高中二年级的学生，对一些题目掌

握得很好，甚至有一道题的答案可达到 100%的正确率。进一步查看填入的信息后，发现有些高中二

年级的学生填上自己对中文很感兴趣，所以会选择中文专业。但是对中文不感兴趣的学生，总是会

认为这些语法体系很难用，有的学生在使用的过程中喜欢依赖自己的母语，直接将泰语的语法体系

用在中文的语法体系上。这些学习策略都会影响到学生学习程度副词的效果。 

  4. 教学策略的影响 

    通过对教师的访谈得知，在进行程度副词教学的过程中，由于学生的汉语知识还在初级阶段，

词汇量很少，尤其是有关语法的词汇，所以教师用翻译法来讲解语法结构。但有些汉语与泰语虽然

是同义，可用法与使用位置却不一样，导致学生在学习汉语的过程中，误用或乱用汉语程度副词。

因此，教师的语法知识一定要足够准确与丰富。比如：“他很多看电视”和“他很少看电视”的区

别，也是一种很复杂的程度副词用法。教师在讲解的过程中，要能够正确地给学生解释，并且采取

更多教学方法来引导学生，学生才能在使用中逐渐地减少偏误。 

  5. 教材的影响 

    根据统计的结果，结合第二章对教材中的程度副词进行分析，教材编写的不足之处也会影响学

生学习的效果。是拉差中学的高中生使用的教材是《汉语教程》第一、第二和第三册，第二与第三

册中会出现一些很少在日常生活中使用的程度副词，学生很难理解那些词汇，同时也很难掌握与使

用。如果在语法点没有解释清楚，学生在学习过程中会很困难，导致影响学生的学习效果。另外，

该学校使用的教材是《汉语教程》的中文版，水平高的学生应该能理解课后的语法解释，但是水平

低的学生，应该无法理解难度高的程度副词的句法与功能。所以，教材直接影响着学生学习程度副

词的效果，如果教材不符合教学对象的汉语水平，将无法帮助学生掌握程度副词词汇。  

    通过以上的统计与分析，本文将从教师、教材，以及学生三方面来提出改进建议： 

  （1）针对教师的建议 

   根据本次的程度副词调查问卷发现，不同年级的学生，也会有不同的学习目标，分别为：高中

一年级刚开始接触中文里面与程度副词有关的知识；高中二年级对汉语比较感兴趣；高中三年级由

于将来要选择的大学专业跟中文无关，需要通过更多的教学方法来引起学生学中文的兴趣和动机。
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教师应根据学生的汉语水平分别将不同等级的程度副词融入到汉语教学中，其中高中一年级需要学

的程度副词应该是低等级的程度副词，高中二年级和高中三年级要不断地增加难度，这样才有助于

他们参加 HSK等级考试。以下是根据不同年级的学习目标与兴趣来安排程度副词教学策略： 

  1）高中一年级，虽然有一定的汉语基础，但是他们的语法知识还不是很系统。教师应该给学生

打好基础，刚开始讲解程度副词的使用方法的时候，先使用简单的句子来引导学生学习汉语程度副

词的知识，比如：你很漂亮。/爸爸很帅。/你很棒。/妹妹非常可爱。等这些简单句。因为学生刚

接触到汉语语法体系，这段时间应该让他们觉得中文很容易，可以简单地说出来，没有任何障碍，

不仅可以让学生开心地学汉语，也可以减少他们学程度副词的压力，使他们有更好的学习效果。 

  2）高中二年级，大部分的学生都参加过 HSK 等级考试，所以他们已经有一定的目标，在进行程

度副词教学的过程中，应当给学生增加词汇量与难度，通过口语与写作练习来提高他们的学习效

果，同时通过对话练习与游戏教学来增加课堂的气氛。 

  3）高中三年级，学生觉得中文很难学，尤其是词汇的使用方面很难掌握，所以教师需要增加更

多的教学方法来进行程度副词教学。比如增加游戏、多媒体教学、情景教学等等，使用各种加分方

法来鼓励学生学习中文。比如：在进行程度副词教学的过程中，鼓励学生将教材上看到的有关程度

副词的句子说给同学听，和同学一起讨论、分享。 

  （2）针对学生的建议 

   汉语程度副词，虽然是一种很难掌握的词汇，但是通过反复地练习，就会得到自己满意的成果。

上课的时候要认真听老师的讲解，为提高自己的汉语水平，学生应该认真参与教师的各种课堂活

动，对词汇的重点做出笔记，遇到不懂的地方，要及时问老师，注重自己的课后练习，寻找更多的

办法来练习中文，比如：目前有许多的软件可以练习中文，也有不少的学习汉语的网站可以帮助学

生练习中文，使用图画故事来帮助记忆和理解词汇与语法结构。在学习汉语的过程中，不管是哪种

词汇，都要经过反复的练习，才能把那些词汇掌握得很好。在使用程度副词的过程中，不要害怕使

用时出现偏误，只要找到正确的办法，通过不断努力，就能达到很好的效果。 

  （3）针对教材的建议 

通过分析是拉差中学的程度副词使用情况，我们发现要提高学生的程度副词学习效果不能只依

靠一本教材。通过以上的调查分析得知，教材会直接影响学生学习程度副词的效果，目前市面上有

许多不同版本和种类的教材，教师应该针对学生的汉语水平与学习兴趣，寻找更多的教材来补充程

度副词的知识点。比如，将不同教材的语法点讲解和课后练习结合目前使用的教材内容，制作出适

合教学对象的学习材料。另外，教师可以通过学生的学习兴趣，提供更多的多媒体游戏来辅助教材

的使用。如果学生需要参加 HSK等级考试，教师需要多补充词汇与练习材料，来配合教材的使用。

因此，笔者认为提高学生的程度副词学习效果，不仅要依靠教材的内容，同时也需要教师与学生的

共同努力，才有更好的效果。 

八、结论 

    本论文通过对程度副词的本体分析与研究，分别对《汉语教程》和《词汇大纲》中的程度副词

进行数据统计和分析，并将两者结果合并后作出统计分析。通过考察《汉语教程》系列教材中的程

度副词编写，本文对教材提出两方面建议：一方面每个阶段的教材应该按照大纲的标准将程度副词

划分清楚；另一方面则建议在教材中增加程度副词的语法解释与练习，特别是一些复现率低的程度

副词。紧接着根据从是拉差中学高中学生的问卷调查得来的程度副词使用情况，并分析其产生偏误

的原因，以此提出针对教材编写、教师授课和学生学习的建议，最终帮助学生提高程度副词学习的

效果。由于时间有限，本研究还会存在的不足地方：一、《汉语教程》中涉及的程度副词数量比较

少，因此全套教材统计出来的程度副词也很少，故本文的研究范围比较小；二、由于疫情关系，本

文只能采用线上发放问卷方式，所以有些地方还做得不够全面。 
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疫情模式下汉语网络课堂教学设计 

——以泰国华侨崇圣大学双语系口语课为例 

A Study On The Design Of Chinese Online Teaching In The Ipidemic 

Mode— Take The Oral Course Of The Development Of English –Chinese 

Progam (International Program) From Huachiew Chalermprakiet 

University As Example 
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摘要 

2020 年新冠疫情席卷全球，直接导致全球高校相继停课，泰国华侨崇圣大学被迫

在教学安排中强制穿插网络课堂教学，要求教师使用 Microsoft Teams软件开展网络授

课等在线教学活动，从而保证在疫情防控期间教学活动能够如期展开，这次大规模的教

学变革，冲击了传统教学模式，由于大部分教师都是初次接触网络课堂教学，在实际教

学过程中因为缺乏相关职业技能培训，往往遇到很多困难，不仅无法让网络课堂起到辅

助线下课堂教学的作用，更容易让网络课堂教学本身效果大打折扣。 

本文着眼于汉语网络课堂教学设计，选取泰国华侨崇圣大学自编教材《中文补习课

程 Extra Course Chinese》第十课内容《你想做什么工作？》进行网络口语课堂教学

设计，结合对授课教师已经学生的问卷调查结果，通过在口语课堂教学中借助第三方教

学辅助平台 Quizlet、Quizizz、Classroom screen 有机融入在线练习，为网络课堂管

理方面提供新思路，在教学实施过后总结教学设计的优点与不足，并针对具体问题提出

具体建议，对汉语网络课堂教学设计提供一定的参考价值。 

关键词 ：疫情背景,  汉语教学, 网络课堂 

Abstract 

In 2020, the novel coronavirus epidemic has swept the world, and universities around 

the world have suspended classes one after another. Huachiew Chalermprakiet University 

was forced to intersperse online classroom teaching in teaching arrangements, requiring 

teachers to use Microsoft Teams software to carry out online teaching activities such as 

online teaching to ensure that teaching during the epidemic prevention and control period in 

Thailand is on schedule Unfolding, this large-scale teaching reform has impacted the 

traditional teaching model. Since most teachers are first exposed to online classroom teaching, 

they often encounter many difficulties due to the lack of relevant vocational skills training in 

the actual teaching process. Classroom-assisted offline teaching makes it easier to greatly 

reduce the effectiveness of online class teaching. This paper focuses on the design of Chinese 
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online classroom teaching, and selects the tenth lesson content of the textbook " Extra Course 

Chinese" compiled by Huachiew Chalermprakiet University, "What do you want to do?" 

Design of online class teaching, through the organic integration of online exercises in 

classroom teaching, to provide new ideas for online classroom management, summarize the 

advantages and disadvantages of the design after the implementation of the teaching, and put 

forward specific suggestions for specific problems, and provide specific suggestions for 

Chinese online classrooms. Teaching design provides certain reference value. 

Keywords : Online Class, Chinese Teaching, Background of the epidemic 

绪论 

在经过长达几个月的战“疫”之后，泰国的高校延期开学，但是为了减少人员之间

的流动，各大高校纷纷制定了相关措施，泰国华侨崇圣大学第一时间与 Microsoft Teams

平台确立合作关系，借助 Microsoft Teams自身强大的软件环境来辅助日常的线上教学，

以中国语言文化学院为例，学院统一要求教师在安排课程的时候，必须有一定量的线上

授课学时。然而，在当下的线上教学过程中，也出现了各种各样的问题，有不少的教师

只是简单地以录播的方式进行线上教学，部分教师虽采用直播课的形式，但是在教学设

计上缺少互动环节，导致线上课堂整体灵活性不足，学生普遍参与度不高，师生之间的

关系无法确立，教学效果大打折扣，学生不能坐到教室里面上课，传统的面对面线下课

堂教学模式无法正常运转，教学设计中的部分教学目标无法达成。在目前泰国疫情特殊

背景下，应当采取什么样的方式更好地进行课堂管理，提高教学质量，以及如何实现线

下课堂与线上课堂“同质等效”问题亟待解决。 

(一) 研究目标和意义 

本文综合前人研究成果和泰国华侨崇圣大学线上汉语课堂教学平台现状调查，通过

分析汉语网络课堂的模式与结构，针对泰国华侨崇圣大学自编教材《中文补习课程

Extra Course Chinese》，根据教学对象基本情况、网络课堂教学模式、网络课堂教学

过程和网络课堂与传统课堂之间的差别四个方面对汉语网络课堂教学进行分析和设计，

旨在实现以下目标： 

（1）探究泰国华侨崇圣大学线上汉语教学推广情况，从教学设计方面重点分析泰

国华侨崇圣大学线上汉语课堂所存在的问题。 

（2）在清晰教学设计和教学评估标准的前提下，对当前泰国华侨崇圣大学汉语网

络课堂所存在的普遍性问题展开讨论，试图提出新的课堂设计模式或新的课堂管理模

式。 

（3）结合个人教学经验，对当前线上汉语课堂教学设计方面进行阐述、总结其发

展经验，进而揭示汉语网络课堂在教学和推广两方面对汉语教学的影响以及意义，并对

汉语网络课堂教学设计方面提出一些建议。 

目前涉及“网络课堂”或“线上教学”的教学研究很多，但具体针对疫情背景下的

“线上教学”内容仍然较少，而在这些研究内容里面，大多数研究的内容都着重于网络

课堂教学设计的内容选择方面，鲜有针对网络课堂教学管理方式方面的研究，本文立足

于教学经历与教学感悟，在广泛阅读文献和相关理论研究的基础上，将网络课堂教学管

理与教学内容相结合，通过在课堂教学中穿插一系列的练习、分组教学活动等，构建出

多向的网络课堂交往模式，从而提高学生的课堂关注度以及参与度，并且就教学设计实

施所产生的问题，从教师、学生和技术支持三个层面提出针对性的建议，以便将来能够
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更自如的面对网络课堂所出现的问题，提高汉语网络课堂的教学质量，另一方面也可以

很好的补足“线上教学”方面的研究，为促进汉语国际教育事业发展做出一定的贡献。 

（二）研究方法 

在研究方法方面，本文拟采取： 

（1）文献综述法，首先收集关于汉语网络课堂教学理论和网络课堂教学设计相关

资料，通过略读与精读的方式筛选适合的文献，对目前新冠疫情背景下的汉语网络课堂

研究现状做出综述，从而明确指导思想。 

（2）调查法，主要针对泰国华侨崇圣大学中国语言文化学院的中国籍教师以及泰

国籍教师进行访谈，搜集第一手教学信息资料，提高研究选题的真实性，并在课后针对

学生进行问卷调查以及随机访谈，提高研究选题的有效性。 

（3）分析法，分析教学内容和教学对象，确定教学目标。通过备教材和备学生，

可以确定网络课堂教学过程中所需的教学内容和教学内容的次序安排，这是实现网络课

堂教学模式的前提和基础。 

（三）研究综述 

1.网络课堂教学的发展 

进入疫情时代以前，网络课堂教学仅仅只是作为汉语推广的一种新型方式，是对于

线下教学的一种补充，是一种辅助教学的手段，本身并不是汉语国际教育专业培养的重

点。在这个阶段主要以异步远程教学以及交互式远程教学为主，例如 MOOC 慕课以及部

分微课教学，学习者通过登录运营网站进行课程选择，在付费后观看由教师提前录制好

的结合语音、图像和讲义的视频文件，并定期参加直播课程，以公开课的形式对课程的

某一重点内容进行学习，在直播的过程中通过“讨论”等类似的互动专区向老师进行提

问，以达到预计的学习目标。  

严莉，赵呈领（2002）在《基于网络的学习模式研究》中将网络课堂教学划分为以

下 4种模式，首先第一种为个别化学习模式，在个别化学习模式下，学习者可以根据自

己的需求借助互联网寻找到最匹配自身需求的教学资源，同时借助电子邮件向教师寻求

帮助；其次第二种为讨论式学习模式，在讨论式学习模式下，由教师在线上建立好主题

讨论小组，学生分组之后进入到特定的主题讨论区发言，发言内容实时展示在讨论区，

其他的同学可以就发言内容抒发自己的见解，在讨论过程中教师只起到监管与适当指导

的作用，防止学生发言内容过于偏离教学主题；然后第三种为发现式学习模式，在发现

式学习模式下，教师会在课前发布具体的问题，并且附上一系列的参考资料，要求学生

在有限的时间内根据已提供的资料结合学生自行查阅到的资料，解决发布出来的问题；

最后第四种为协作式学习模式，在协作式学习模式下，学生之间就同一个主题发表自己

的观点，在最终讨论过后得出一致见解。 

进入疫情时代以后，各国防疫措施中最紧要的一点就是居家隔离，避免外出，从而

阻断病毒传播途径，全球教育界也都达成“停课不停学”的共识，这时的网络课堂教学

就不仅仅是辅助教学的一种手段，而是教学的唯一手段。在这个阶段主要以同步远程教

学为主，辅之以异步远程教学以及交互式远程教学，延续了传统线下课堂班级授课的教

学方式，一般借助 Zoom、VooV、Microsoft Teams 等平台，将教学内容迁移至网络上进

行呈现，大部分的教学时间都是教师和学生同步进行的，在交流方面学生既可以申请使

用麦克风，同时也可以在讨论区打字评论，内容实时呈现在网络课堂中，最大限度地保

证了汉语教学能够持续、稳步开展。 

王瑞烽（2020）在《疫情防控期间汉语技能课线上教学模式分析》中将网络课堂教
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学整理归纳为以下 3个模式，首先第一种录播模式，教师提前录制好教学视频上传至互

联网，学生在规定时间内观看视频，教师采用线上群组留言或课程留言板工具对教学内

容进行答疑，这种网络课堂教学模式占整体课程安排的 46%；其次第二种直播模式，学

生以班级为单位进行同步的音视频实时交互教学，这种网络课堂教学模式占整体课程安

排的 34%；最后第三种录播直播并用模式，将第一种录播模式与第二种直播模式相结合，

在直播课程开始之前要求学生先观看录播视频，直播课程主要就学生在观看录播视频时

所产生的问题进行线上答疑，这种网络课堂教学模式占整体课程安排的 18%，其他 MOOC、

学生自学模式仅占 2%。 

2.中国国内研究现状 

李宇明（2020）在《新冠疫情对汉语国际教育的影响》中以汉语国际教育整体作为

出发点探讨了新冠疫情背景下的教育事态。李宇明认为汉语国际教育是一种“国际敏感

型教育”，它是一种能够精确反映国际事态的类“晴雨表型教育”，此次疫情对全世界

范围内的冲击，会对汉语国际教育事业带来显性或隐性、直接或间接、短期或长期、负

面或正面的影响。针对这些影响，李宇明提出了以下几个应对观点，第一，要保持战略

定力，对汉语国际教育事业发展充满信心；第二，要了解世界对汉语的真实需求；第三，

要兼容并蓄，充分发挥民间、学术机构办学的积极性；第四，在教学上充分利用现代语

言技术，必须要把汉语教学资源汇聚起来，把现代教育技术及装备集中上去，加以适应

全球汉语教育智能化的要求。 

李秉震（2020）在《疫情给汉语国际教育事业的新思考和新机遇》中将视角下放到

“教师”与“学生”两个群体，系统地分析了两个群体各自因疫情冲击在“教”与“学”

方面产生了什么样的变化。李秉震指出，当前疫情的持续蔓延对汉语国际教育事业发展

产生了全方位的影响。从教师的角度来说，此次疫情改变了传统课堂教学的教学模式、

教学内容、教学方法以及教学管理方法；从学生的角度来说，此次疫情影响了学生的学

习方式、学习动机和语言习得效果。李秉震认为要积极地面对这些已经产生的影响，观

念上面变教学方法、理念优先为知识和内容优先。学校与学校之间依据线上平台进行校

际合作较之单向共享的 MOOC资源来说，双向互动的资源共建模式将会引领汉语国际教

育事业的新发展。 

宋晖、白乐桑（2020）在《汉语国际教育中的混合式教学生态》中提到，因为疫情

蔓延的速度较快，全世界范围的汉语网络课堂引发了汉语国际教育领域的巨大变化。对

国际汉语教学来说，教学环境从教室转变为电脑，从无时差的面对面线下课堂转变为有

时差的网对网线上课堂，从真实的语伴到虚拟的语伴。宋晖和白乐桑提出以下五个设想，

第一，语言生态学和混合式教学实践相结合，以混合式教学的概念在有限的社区沟通和

线上沙龙中加以应用；第二，大规模在线课程和小规模定制课程适当结合；第三，教师

的个人实践知识和学生的个性化语言实践适当结合；第四，微社交与主题社交适当结合，

鼓励语言学习者与同学、老师在线上社交中使用目的语，从而实现微社交的常态化；第

五，固有教学理念与社交软件适当结合。 

针对线上教学模式的有效性方面的探讨，基本各界学者都抱有比较乐观的支持态

度，但是部分学者在线上教学模式的发展趋向上提出了不同意见。 

刘乐宁(2020)在《权宜之计或必然趋势：我看线上国际中文教育》中对于线上汉语

课堂这一现象有不同的看法。刘乐宁认为线上中文教学在具体的实施中费时费力，所谓

网络课堂借助互联网科技所达成的种种长处，都可以在一个能够使用多媒体的线下课堂

一一实现，但线下面授课堂所具备的真实而多样的互动性是网络课堂所不具备的。固然

在目前的社会背景下，人们可以探讨如何在疫情结束以前进一步的提高网络课堂教学质

量，但网络课堂教学绝对不可以替代教室内的面授教学，线上教学不能提供面授课堂同
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等优质的汉语教育，更不应该成为有些人所说的未来中文教育的必然发展方向。 

吴勇毅（2020）在《互动：语言学习的关键——新冠疫情下汉语教学面临的挑战》

中也对线上教学的发展持有怀疑的态度。吴勇毅指出，在教学中，有声语言并不是交流

的唯一手段，视觉、听觉、感觉、情绪、表情，甚至是一个小小的肢体动作语言都参与

其中，语言的学习是一种多模态的感知，这是大多数线上课堂目前所不具备的或受限的，

疫情虽然改变了汉语国际教学的大生态环境，但无论这个生态环境如何变化，“互动”

这一关键词仍然是其成功的关键。 

3.国外研究现状 

Shruti Bansal和 Pushpendra Singh（2006）提出技术进步在新教学法的演变和发

展中发挥了关键作用。主动学习在以教师为中心的传统教学模式中非常有用，在该传统

教学模式中，讲师负责设定教学的节奏和方向，这种教学法虽然可以增加课堂上的动机

和达成既定教学目标，但是却浪费了很多导师的时间和精力。而 MOOC 是一种以学生为

中心的线上教学模式，MOOC 教学模式的扩散使学生能够在传统教室之外指导自己的学

习。但是，由于缺乏外部限制，例如考试、评分政策等，MOOC 教学模式的实际效率比

较低。为弥补 MOOC 教学模式的缺陷，两人引入了 SPOC 教学模式，将 SPOC 与主动学习

技术相结合，以混合式的教学方式进行课堂教学。结果显示，通过结合使用在线教学资

源，学生能够收获更多的知识，课堂满意度方面也有所提升。 

A. M. Mutawa(2016)认为 MOOC 教学模式正在将传统教学体验转变为一种全新的教

学体验。学生可以直接在家中获得由全球一流机构提供的高质量教育服务。部分教师正

在将这种学习模式与传统课程讲座相融合或相辅相成，另一部分教师正在使用 MOOC 教

学模式来支持所谓的翻转课堂学习，还有一部分正在基于 MOOC 资源构建完整的教学程

序。一些人甚至认为，MOOC 教学模式将与传统的教育模式竞争，并且将来可能会取代

它们。其他人则认为他们将改善现有的教育体系，以便教师和学生更好地使用新型网络

工具，为自我学习和终身学习打开新的窗口。 

综上所述，在疫情蔓延之前，国内外对于线上教学融入传统课堂已有一定程度的研

究。到了疫情时代，线上教学的概念和形式早已成为汉语国际教学不可或缺的组成部分。

后疫情时代教育领域各种直播教学平台的迅猛发展和广泛应用也证明了线上教学本身

极具发展潜力。 

一、 汉语网络课堂教学相较传统课堂教学的优势 

（1）网络课堂教学突破了时空对传统课堂教学的限制。学生可以通过使用网站自

带的直播回放功能，数次观看教学视频，教师可以借助回放功能鼓励学生课后随时随地

学习汉语，从课堂上和课后两个方面最大程度地提高学生的学习效率，提供更高效、便

捷的学习方式。 

（2）网络课堂教学相较于传统课堂教学，更注重以学生为中心。在进行直播课程

教学的时候，因为脱离了传统课堂教学面对面的教学环境，教师无法直面观察学生的课

堂表现，也就无法实时地对学生进行管控，所以在教学设计上就应更加注重互动性，必

须通过设计大量的互动内容，提高学生课堂参与度和紧张感，也从侧面加强了教师和学

生、学生与学生之间的联系。 

（3）网络课堂教学更加注重培养学生的自主学习能力。在完成任务的过程中，因

为本身处在一个相对孤立的现实环境中，没办法实时的求助于身边的同学，学生只能通

过同时调动视听感官，强化对课堂知识的输入，从而更好地帮助自己完成课堂任务。 

（4）网络课堂教学模式能够更方便地对教学资源进行整合。教师在完全基于互联

网的网络课堂教学中，拥有远超于传统课堂教学的资源库，互联网中的汉语音频素材、
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汉语视频素材、语料库、试题库等丰富的教学资源最大限度地丰富了课堂教学的内容。 

（5）网络课堂教学具有更便捷的信息接收、处理能力。教师在使用互联网进行教

学的时候可以借助留言区等工具构建出一个轻松便捷的交流平台，所有课程参与者都能

实时地对教学内容提出自己的见解，让师生、生生之间的沟通更加及时与有效。 

二、汉语网络课堂调查与访谈分析 

（一）学生问卷调查结果分析 

综合整体问卷调查结果可以得知，就目前的网络课堂教学情况来看，不论疫情前是

否有接触过网络课堂教学，有 30%的学生比较喜欢网络课堂教学模式，有 37.5%的学生

表示并不喜欢网络课堂教学模式，但是在特殊时期基本上学生都能接受这样的教学方

法。 

学生认为因为软件自带录播功能，可以随时随地的回顾教学视频内容，在课程形式

上学生们普遍觉得采用“直播课”的方式进行教学效果要更好，受访学生们认为网络环

境的不稳定是影响网络课堂教学效果的最大因素，其次是老师无法实时关注学生上课情

况，学生同时希望老师在进行网络课堂教学的过程中，能够加强课堂氛围的优化，提供

一个接近线下课堂氛围的学习环境，并且在后期的作业批改与跟踪做到更及时、更准确。 

最后在给网络课堂教学的打分环节，虽然有 55%的学生认为网络课堂教学的课堂感

受要低于传统课堂教学，但是这项新兴的教学模式在疫情这个特殊背景下，并没有较为

明显地减少学生学习汉语的热情，反倒有 45%的学生认为经过网络课堂学习之后自己对

于汉语学习这件事变得更有热情。 

（二）教师访谈结果分析 

从针对教师的访谈调查结果来看，网络课堂教学最大的局限性就在于课堂监管难度

过大，很多教师在以往并没有接受过以网络课堂教学为主的课堂技能培训，在突发疫情

情况下突然将传统的线下教学课堂搬到线上，缺乏面对面的交流，不能通过观察学生的

表情、眼神、手势等肢体动作来调整课堂氛围，最终导致教学效果大打折扣。 

三、汉语网络口语课教学分析 

（一）教材分析 

汉语网络口语课《你想做什么工作？》取自华侨崇圣大学中国语言文化学院自编教

材《中文补习课程 Extra Course Chinese》第十课内容。这是华侨崇圣大学中国语言

文化学院教师基于《汉语会话 301句》修订而成的一套为母语非汉语的学习者编写的汉

语作为第二语言的学习教材，整本教材共 15课，主要分为表达性问候、客观性描述和

具体社交三个功能项目。 

总体上来看，《中文补习课程》这本教材依旧继承了《汉语会话 301 句》以功能为

纲的特点，每一课的词汇以及语言点选择都围绕着这一课的主题内容进行选择，并且教

材在编写的过程中针对学生专业性质，添加了一系列的英文注解，并且在部分课程之后

补充添加了与课文主题相关的中国文化知识内容。 

（二）教学对象 

本次教学设计的教学对象选择为华侨崇圣大学双语系大一学生，共 40 人，有 2 位

同学已经参加 HSK 4级考试，并且顺利通过，还有 1位同学已经通过 HSK 5级考试。 
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部分同学能够在不借助老师提醒的情况下完整的表达自己的思想，大部分同学在交

际过程中必须依靠老师的提醒才能较为完整的表达自己的思想，余下一小部分同学因为

汉语基础较差，在交际过程中必须依靠泰语或英语来辅助表达。 

四、汉语网络口语课教学设计 

（一）教学课时、教学内容、教学方式及要求 

1.教学课时 

教学设计分为 1讲 4个教学课时，第一课时 60分钟，第二课时 80分钟，第三课时

45 分钟，第四课时 30 分钟，每个课时中间拟安排 5 分钟的休息时间，教学总学时 230

分钟。 

2.教学内容 

（1）生词（26个）：父亲、母亲、大夫、当、翻译、家、网络、公司、可不是、

累、经常、加班、小时、工作制、一样（跟/和……一样）、换、为什么、适合、律师、

职员、职业、最、理想、第、非常、假期。 

（2）语言点：①时量补语 A、V+时间②时量补语 B、V+时间+（的）N③……不是……

吗？ 

（3）常用句：如何询问、描述他人的职业以及自己的工作。 

（4）简单课堂用句。 

3.教学方式及要求 

（1）教学方式：使用华侨崇圣大学规定教学平台 Microsoft Teams 进行教学，通

过不断练习来加深对课程内容的理解，借助 Classroom Screen网站的电子白板工具辅

助课堂管控，借助 Quizlet、Quizizz网站辅助课堂活动，借助网络语音记录工具进行

线上交际锻炼。 

（2）教学要求：认知方面能够准确掌握生词意义和用法，明确语言点内容，基本

完整的复述课文内容；技能方面听懂课堂指令，简单复述课文，熟练朗读生词和课文，

准确写出生词内容；情感方面能够运用本课学习内容准确描述自己想要做什么工作。 

（二）教学设计及具体实施步骤 

1.第一课时（共 60分钟） 

（1）课程导入（约 5分钟） 

师生之间进行简单的问候，主要进行网络测试，排除软硬件问题，保证网络课堂教

学能够顺利展开，在保证网络基本顺畅以后，进入到课程导入环节，询问学生的父母亲

都从事什么样的职业，学生毕业之后想要做什么样的工作，以此引出今天的课题。 

（2）生词学习（约 25分钟） 

首先第一步通过展示 Quizlet上的单词卡第一部分引导学生认读单词，第一部分单

词卡 A面为汉字加上拼音，B面为与汉字意思相对应的图片以及英文单词翻译，通过图

片加深学生对于单词的理解。 
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图 4.2.1 Quizlet 词卡 

第一遍学习只带学生认读两遍，第三遍开始进入到生词讲练环节： 

①父亲，father，名词，指的是你直系血统上的上一代男性。 

这是我的    。 

②母亲，mother，名词，指的是你直系血统上的上一代女性。 

她是我的    。 

③大夫，doctor，名词，指的是医生。 

我们去医院看    。 

④当，to be，动词，想要成为。 

我想    一名警察。 

⑤翻译，translator，名词或动词，用一种语言来表达另一种语言，或者是从事翻

译的人。 

我的父亲是在外交部做    的。 

⑥家，a measure word，量词。 

校园里新开了一    咖啡馆。 

⑦网络，Internet，名词，计算机网络。 

我们上课之前一直在检查    是否顺畅。 

⑧公司，company，名词。 

他现在在    工作。 

⑨小时，hour，名词，时间单位。 

中间经过了 4    。 

⑩工作制，working system，名词，对工作时间的安排。 

泰国是 8小时    。 

⑪加班，to work an extra shift，超时工作。 

他今天又在公司    了。 

⑫累，tired，形容词，表示疲乏、过劳的状态。 

⑬经常，often，副词。 

他    在公司加班到凌晨 2点，所以他看起来特别地累。 

⑭可不是，you’re right 

⑮ 假期，vacation，名词，表示休假的时期。 

我们这学期有一个月的    。 

⑯ 一样，same，形容词，表示同样、没有差别的意思。 

网络课堂的上课时间和线下课堂是    的。 

⑰ 换，to change，动词，表示给别人东西同时从他那里取得别的东西。 

您好，我想用泰铢    一些人民币。 

⑱ 为什么，why。 
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你    要用泰铢换人民币呢？ 

⑲ 适合，to suit，动词，表示符合要求。 

灰姑娘脚的大小刚好    穿上这双水晶鞋。 

⑳ 律师，lawyer，名词，依法取得律师执业证书的执业人员。 

法庭上除了法官还有    。 

○21 职员，staff，名词，团体担任行政或业务工作的人员。 

他们是大学宿舍管理处的    。 

○22 理想，ideal，形容词，表示符合希望，使人满意。 

希望大家在期末都能取得    的分数。 

○23 职业，profession，名词，个人在社会中所从事的主要工作。 

你毕业之后想要从事什么    。 

○24 非常，very，副词，表示程度上异乎寻常。 

这个柠檬真的    酸。 

○25 最，most，副词，表示程度上达到极点。 

第三款冰淇淋    受欢迎。 

○26 第，an ordinal prefix，表示次序。 

小张坐在教室的    一排。 

（3）生词练习（约 10分钟） 

生词讲练结束之后进入到生词练习环节，通过 Quizizz网站制作单词练习，学生点

击分享链接之后进入到练习网站，练习环节限时，每小题 5秒钟，并且实时排名，练习

结束之后分数最高的学生下节线下课的时候会得到小礼物，学生在参与答题的时候均采

用学号作为用户名，以方便课后统计练习结果，并且也作为课堂考勤的一项重要因素。 

①Question 1 选择正确的读音： 

你得找个大夫看看你的咳嗽。You ought to see a doctor about that cough 

A、dài fu B、dà fu C、dài fú D、dai fu 

②Question 2 选择正确的读音： 

你需要全天的翻译吗？Do you need a translator all day? 

A、fān yi B、fǎn yì C、fān yì D、fàn yì 

③Question 3 选择正确的翻译： 

网络 —— A、Internet B、mesh 

④Question 4 选择正确的翻译： 

可不是 —— A、you’re wrong B、you’re right 

⑤Question 5 选择正确的词语： 

他们的校服    我们的是    的。 

A：跟/和……一样    B、从……到 
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图 4.2.2 Quizizz在线练习学生端界面 

图 4.2.3 Quizizz在线练习教师端界面 

（4）典型句学习（约 10分钟） 

生词练习结束之后进入到典型句学习，通过 PPT展示本堂课的所有典型句句式： 

①……是做什么工作的？②……想做什么工作？③……在哪儿工作？ 

④……是几小时工作制？⑤……是……。⑥……想当……。 

⑦……在……工作。⑧……每天工作……。⑨……想换个工作。 

⑩……不太适合当……。 

共 10句，课本上每一句都搭配有对应的替换词语，使用 Classroom screen网站的

随机摇号工具抽取学生进行造句练习，在练习的过程中适当的辅助纠正学生的发音，加

深学生理解。 

（5）生词复习（约 10分钟） 

完成典型句学习后进入生词复习阶段，通过展示 Quizlet上的单词卡第二部分内容

帮助学生 

 

回想记忆，第二部分单词卡 A面为汉字，B 面为泰语翻译，相较第一部分内容取消

了拼音以及英文翻译，在整体带读一遍之后，继续使用 Classroom screen 的随机摇号

工具抽取学生进行认读抽查，在学生认读的过程中就较为明显的语音偏误进行纠正，在

无明显语音偏误问题之后进入到练习环节： 
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图 4.2.4 Classroom screen 随机摇号工具 

①Question 1 选择正确的翻译： 

大夫 — A、doctor B、nurse 

经常 — A、often  B、almost 

换 —   A、to change  B、to become 

小时 — A、hour B、minute 

②Question2 选择正确的选项： 

他的父亲是公司     。 

A、家  B、理想  C、职员 

他每天都很累，因为他经常     。 

A、网络  B、公司  C、加班 

他很高，这条裤子太短了，很不     他。 

A、适合  B、理想  C、律师 

现在是泰国时间 14：00，你的手表显示 15：00，快了一     。 

A、分钟  B、月  C、小时 

③Question 3  

“我的父亲是消防员，我的母亲是大夫，但是我想成为一名律师。” 

请问“我”的理想职业是？ 

A、医生  B、消防员  C、律师 

④Question 4 

“希望法官可以重新考虑量刑判罚。” 

请问说话人最可能是做什么的？ 

A、老师  B、大夫  C、律师 

（课间休息 5分钟，使用 Classroom screen 的倒计时小工具计算休息时间） 

2.第二课时（共 80分钟） 

（1）课文 1学习（约 10分钟） 

领读课文 1一遍，领读结束之后安排学生自行练习，练习的过程中随时询问是否有

不了解的语音，及时帮助学生解决语音问题，自行练习结束之后借助 Classroom screen

的随机摇号工具抽取 2 位同学分别扮演课文 1 中的 2 位角色进行对话练习，共抽取 3

组同学，在练习的过程中进行纠音，在学生能够基本流畅地读出课文 1以后，对课文 1

内容进行逐句解释，解释完毕之后在线随机抽取 2位同学完成以下两题： 

①英爱的母亲是做什么工作的？ 

A、大夫  B、翻译  C、不工作 

②英爱觉得最理想的职业是？ 

A、翻译  B、大夫  C、律师 

（2）课文 2学习（约 10分钟） 
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领读课文 2一遍，领读结束之后安排学生自行练习，自行练习结束之后借助随机摇

号工具抽取 2位同学分别扮演课文 2中的 2位角色进行对话练习，共抽取 3组同学，在

练习的过程中进行纠音，在学生能够基本流畅地读出课文 2以后，对课文 2内容进行逐

句解释，其中重点提示同学们注意“可不是”的意义，“可不是”在汉语语境中表达赞

同的意思，通过列举对话加深学生理解： 

A：我今年 25岁，你们今年 18岁，你们可真年轻啊。 

B：可不是。 

（3）课文 3学习（约 25分钟） 

领读课文 3一遍，领读结束之后安排学生自行练习，自行练习结束之后借助随机摇

号工具抽取 2位同学分别扮演课文 3中的 2位角色进行对话练习，共抽取 3组同学，在

练习的过程中进行纠音，在学生能够基本流畅地读出课文 3以后，对课文 3内容进行重

点讲解。 

首先提示同学们注意“跟/和……一样”在句子中的用法，“A跟/和 B一样”表示

的是两者相同，它的否定形式是“A跟/和 B不一样”。 

然后重点讲解时量补语，在汉语中动词后接表示时段的时间词，这个时间词表示的

是动作所持续的时间，PPT展示时量补语的第一种形式:V + 时间 

列举语言实例加深学生理解： 

①工作 + 八小时——我每天工作八小时。 

在讲解的时候要注意提醒同学们时量补语要严格遵循动词在前的原则，一般我们并

不说“我每天八小时工作。”或者“我每天五小时学习。”。 

PPT展示时量补语的第二种形式：V + 时间 + （的）+ N 

就第二种形式进行讲解，时量补语有时候可以放在动词和宾语之前，它和宾语之间

可以加“的”，列举语言实例加深学生理解： 

①我每天上四小时的课。 

②我每天睡七小时的觉。 

讲解结束之后请同学们看到课本第 114页，完成语言点练习的第一题，用下面的词

语模仿造句，在同学们基本完成练习内容之后由老师统一讲解答案： 

①工作 八小时—我每天工作八小时。 

②学汉语  三年       —— 我学了三年的汉语。 

③上班  五天         —— 我这周上了五天的班。 

④睡觉  九个小时     —— 我睡了九个小时的觉。 

⑤吃饭  半小时       —— 我吃了半小时的饭。 

⑥写作业  一个半小时 —— 我写了一个半小时的作业。 

最后进入到时量补语语言点练习环节，请同学们完成以下练习，在时间结束以后使

用随机摇号工具抽取同学开麦回答问题并解释原因： 

①我昨天               。 

A、看了两个小时的电影。 

B、看电影两个小时。 

C、电影两小时看了。 

②你               ，应该去休息一下。 

A、两个小时已经看了书了。 

B、已经看了两个小时的书了。 

C、已经两个小时看了书了。 

（4）课文 4学习（约 25分钟） 
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领读课文 4一遍，领读结束之后安排学生自行练习，自行练习结束之后借助随机摇

号工具抽取 2位同学分别扮演课文 4中的 2位角色进行对话练习，共抽取 3组同学，在

练习的过程中进行纠音，在学生能够基本流畅地读出课文 4以后，对课文 4内容进行重

点讲解。 

PPT 展示课文句子，将课文原句“现在的工作不是挺好的吗？”加粗。首先就 PPT

内容进行讲解。在汉语中表示说话人对别人说出的话或者做出的行为表示不理解，自己

有别的看法，同时提醒对方某些已知的信息，可以使用反问句式“……不是……吗?”，

用课文例句①引导同学理解，接下来的例句②、③随机抽取 2位同学开麦作答： 

①“你不是想学汉语吗？”，我们可以这样去理解这个句子，首先“你”没有学汉

语，而去学了泰语，但是“我”曾经听“你”说过你想去学汉语，所以我对你去学习泰

语的行为表示不理解。 

②“他不是相当翻译吗？”③“现在的工作不是挺好的吗？” 

然后请同学们翻开课本第 114页，完成语言点练习第二题，用“……不是……吗？”

改写句子，使用随机摇号工具抽取 6位同学开麦作答： 

①小王是律师     — 小王不是律师吗？ 

②他身体挺好的   — 他身体不是挺好的吗？ 

③我弟弟明年毕业 — 你弟弟不是明年毕业吗？ 

④当老师挺好的   — 当老师不是挺好的吗？ 

⑤他回家了       — 他不是回家了吗？ 

⑥今天星期五     — 今天不是星期五吗？ 

最后要提醒同学们注意一个事情，“A不是 B 吗？”这里面的 B部分内容，一定是

谈话双方已知的信息，且“……不是……吗？”一般用在亲密关系对话中，否之如果对

话双方关系一般，则使用反问句式“……不是……吗？”会显得比较唐突。 

（5）读一读学习（约 10分钟） 

领读读一读部分文章一遍，领读结束之后安排学生自行练习，自行练习结束之后借

助随机摇号工具抽取 1 位同学开麦单独朗读课文，在朗读过程中进行纠音，之后借助随

机摇号工具抽取 2位同学复述读一读部分内容，在学生能够基本流畅地读出、复述读一

读部分文章以后，对读一读内容进行重点讲解，讲解结束之后安排同学仿照读一读课文

内容写一篇小短文，在规定时间内完成拍照上传到课程 Line群，既作为课堂成绩考核，

也作为课堂考勤的依据。 

（课间休息 5分钟，使用 Classroom screen 的倒计时小工具计算休息时间） 

3.第三课时（共 45分钟） 

（1）课本练习（约 30分钟） 

请同学们翻开课本第 115页，看到综合练习第一题，使用典型句来描述图片内容，

使用随机摇号工具抽取 6位同学开麦作答： 

①Q:她是做什么工作的？A：               。（她是老师） 

②Q：         ？（他是做什么工作的？）A：他是       。（大夫） 

③Q：他在哪儿工作？A：             。（他在公司工作） 

④Q：         ？（她在哪里工作）A：她在      工作。（她在商店） 

⑤Q：         ？（你们公司是几小时工作制）A：我们每天得工作八小时。 

⑥Q：你每天上几小时的课？A：           。（我每天上 7小时的课） 

接下来请同学们翻到课本第 117页，看到综合练习第二题替换练习，先逐一带读、

解释课本提供的替换词语，接下来第 1小题由老师演示如何使用词语对课文原文句子进

行替换，第 2小题使用随机摇号工具随机抽取 4 位同学开麦作答。 
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（2）在线练习（约 15分钟） 

在完成课本练习之后，通过 Quizizz网站制作综合练习，学生点击分享链接之后进

入到练习网站作答，每题限时，在作答过程中实时排名： 

①老师在哪里工作？ 

A、老师在诊所工作。B、老师在法院工作。C、老师在学校工作。 

②大夫在哪里工作？ 

A、大夫在医院工作。B、大夫在停车场工作。C、大夫在法院工作。 

③我的妈妈是    ，负责带人去旅游。 

A、大夫 B、律师 C、记者 D、导游 

④我的爸爸是厨师，他每天在    工作。 

A、诊所 B、法院 C、餐厅 D、旅行社 

⑤小明：“我爸爸想要我去当大夫，但是我觉得这个职业并不适合我。” 

A、小明想要去当大夫。 

B、小明不想当大夫。 

⑥小王：“我现在在旅行社工作。” 

  小李：“旅行社工作挺累的吧？” 

  小王：“可不是。” 

A、小王觉得旅行社的工作很轻松。 

B、小王觉得旅行社的工作很累。 

⑦我们已经在宿舍          。 

A、一年住了。B、一年了住了。C、住了一年 

⑧周末有很多的作业，我一共           。 

A、只睡觉两个小时 

B、只睡了两个小时的觉 

C、只两个小时睡觉了 

⑨昨天我们哪都没去，在宿舍           。 

A、看了书的一天 

B、看了一天的书 

C、看书了一天 

（课间休息 5分钟，使用 Classroom screen 的倒计时小工具计算休息时间） 

4.第四课时（共 30 分钟） 

（1）补充句子（约 15分钟） 

开始课本补充句子学习，共 9句，每句话附带有英文解释，每句领读一遍，之后逐

句讲解句子意思，讲解结束之后要求同学思考每句话具体可以在什么样的情景下使用，

然后使用随机摇号工具抽取 3位同学开麦作答： 

①你在哪儿上班？②你在哪个单位上班？③你们每周工作几天？ 

④我们不常加班。⑤你们坐班吗？⑥你怎么去上班？ 

⑦我不想当导游了，我想做别的。⑧他是干什么工作的？ 

⑨我不想在这个公司了，我想辞职。 

（2）总结（约 10 分钟） 

进入到课堂小结部分，重点回顾时量补语部分内容，在回顾的时候结合课堂上的习

题，加深学生印象，最后带同学们把单词、课文和补充句子部分再读一遍。 

（3）作业布置（约 5分钟） 

请同学们翻到课本第 118页综合练习第四题，请同学们按照题目要求，结合本堂课
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的内容，拍摄一段介绍视频，介绍你或别人的工作，并简单说说你理想的职业，要求在

下周上课之前完成剪辑并上传到指定网盘。 

五、汉语网络课堂教学中出现的问题及相应对策 

（一）教师层面 

虽然在网络课堂教学设计中借助其他网络工具辅助教学，能够适当提高学生课堂注

意力，有效地缓解学生所处现实环境对教学的不良影响，但是因为缺少面对面的互动交

流，导致在教学过程中无法有效对课堂进行管控，教师在面对这样的情境的时候教学思

维容易变得混乱，针对出现的问题，提出以下几点建议： 

（1）在知识体系方面，要强化自身知识储备，特别是与网络课堂教学相关方面的

知识储备，提升自己作为教师的学习动机，多参与一些与网络课堂教学相关的知识培训

课程，完备知识体系。 

（2）在课堂教学方面，要调整课堂节奏，转变自身教学设计观念，切记避免将线

下课堂教学模式完全照搬到网络课堂教学中，要重新规划每节课的时间分配，提升课堂

管控设计环节的优先级，通过在教学中不断地穿插练习，最大限度地提升学生课堂积极

性、调动学生的课堂参与度，尽可能地实现师生、生生之间的互动，保证教学效果。 

（3）在心理建设方面，要提升自己的心里素养，有很大一部分教师本身不熟悉网

络课堂教学模式，只是迫于疫情形式压力必须选择网络课堂教学模式，因为对于教学设

备与方式的不熟悉，在授课过程中很容易因为误操作而导致教学中断，身边缺乏技术人

员的帮助，往往显得手足无措，这样的情况很容易影响课堂的有效进行，所以教师在做

好网络课堂相关知识储备的同时，还要做好自身的心理建设，要明确遇到问题的适合首

先要寻求解决问题的方法，而不是一味的紧张，一味的给自己创造压力。 

（二）学生层面 

学生在参与网络课堂教学的时候，首当其冲要解决的问题就是网络连接问题，网络

条件较差的同学，很难融入到网络课堂教学中去，自身还要强化学习的主动性和积极性，

学生对于知识的求知欲一定程度上决定了课堂学习效果，在课堂学习开始之前，一定要

进行预习，要带着问题参与到网络课堂学习中去。而在课程外也要找寻到一个足以支持

语言学习的兴趣，可以是因为中国明星，也可以是为了观看中国综艺节目，一个好的兴

趣既能提高语言学习的趣味性，同时也能提供给学生一个强大的动力。 

（三）技术支持 

（1）开放软件限制，做到以官方授课软件 Microsoft Teams 为主，根据教学实际

优选其他多种教学平台做辅助支撑，并以学院为主，统一开设网络课堂教学培训课程，

进一步提高教师授课水平。 

（2）针对网络课堂教学平台现有的功能进行二次开发，开设课程师生交流平台与

学生评价平台，改进平台管理技术，将学生档案系统与评价专区链接起来，每堂网络课

堂教学结束后既要有老师对于学生课堂表现的评价，同时也要有学生对于老师课堂表现

的评价，通过制定出一系列行之有效的管理方式，从而使得网络课堂设置变得更为合理

与有效。 

（3）为了保证教学资源的有效性，可以收集授课教师意见，针对使用率比较高的

教学资源，以学院为单位进行统一购买，在购买结束以后对教学资源进行统一的整理与

归类，定制出一套具有学院特色的课程辅助资源库，不论是教师还是学生，都能在一个
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平台上感受“听”、“说”、“读”和“写”全方位感官体验，构建出一站式的网络课

堂教学平台体系，促进网络课堂教学朝着更好地方向发展。 

结语 

随着 21 世纪网络技术的迅猛发展，借助互联网进行辅助汉语学习已然成为一种潮

流，在目前受疫情冲击的教学背景下，网络课堂教学俨然成为了一种趋势，明显地推动

了汉语国际教育教学方式的变革，本文通过研究泰国华侨崇圣大学中国语言文化学院网

络课堂教学现状，选取了自编教材《中文补习课程 Extra Course Chinese》第十课内

容《你想做什么工作？》进行教学设计，通过在课堂中融入在线练习，还原线下课堂紧

张感，力求解决网络课堂教学管控难题，希望对未来汉语网络课堂教学设计提供一些新

的思路。 

文章同时也存在着一些不足之处，受限于教学条件以及课时安排，本次教学设计内

容只针对如何更好进行课堂管控这一个问题展开探讨，而在其他教学环节方面鲜有涉

及，仅涉及到了课堂教学的一小部分内容，其他部分内容会在日后的学习和研究中加以

完善和弥补，现如今疫情尚未结束，未来很长一段时间内网络课堂教学都将成为汉语国

际教育的重要发展方向，这个方向上仍有很多内容需要不断探索，希望本篇论文能够为

汉语国际教育事业的发展贡献出绵薄之力。 
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摘要 

与中国的中学校园文化相比，无论是从服饰文化到交往文化，还是从课堂文化到课

外文化以及班级文化，特别是一些泰国社会特有的特色文化，内容丰富多彩的泰国中学

校园文化呈现出鲜明的特色。相对独特的自然环境、深受佛教影响的文化传统、偏向英

美的教育模式、较为宽松的社会环境和以自由为导向的制度安排，共同构成了泰国中学

校园文化的形成背景。中泰两国的中学校园文化呈现出较为鲜明的差异,既体现在两国

中学生所面临的外部环境上，也存在于两国中学的相关制度安排中，更多的呈现在与教

学直接相关的教育目标和模式的设定里，以及中泰两国人民的思维方式与文化传承中。 

关键词 ：泰国, 中学校园文化,形成背景, 差异 

Abstract 

Compared with campus culture of Chinese middle school, whether from the dress 

culture to the communication culture, or from the classroom culture to the extracurricular 

culture and class culture, especially some of the unique campus culture of characteristics of 

the Thai society, the campus culture of Thai middle school has rich content and presents a 

distinctive characteristic. There are some special backgrounds which had nourish the campus 

culture of Thai middle school, such as relatively unique natural environment, cultural 

tradition deeply influenced by Buddhism, British and American inclined education mode, 

relatively relaxed social environment and freedom-oriented system arrangement. There are 

some distinct differences between Chinese and Thailand middle school campus culture, 

which include the different external environment that students facing, the different related 

institutional arrangements, the different education target and model setting, and the way of 

thinking and cultural inheritance of both country’s people. 

Keywords : Thailand, Campus Culture of Middle School, Forming Background, Difference. 
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一、绪论 

近 20 年来，泰国的“汉语热”一直走在世界各国的前列，学习汉语“成为泰国的

一种时尚”(吴应辉、杨吉春，2008)。这既得益于泰国政府的积极主导、各级教育部门

的大力配合和民间力量的热切参与，更与中国的有力支持分不开。据统计，截止 2019

年底，在泰国的孔子学院有 16 家、孔子课堂 21 家，汉语教师志愿者 1550 人（李敏，

[online]，2019）。 在这 1550名志愿者教师中，有超过三分之一是在泰国各府的中学

任教。本文以泰国的中学校园文化为研究对象，拟概括出其主要内容，解析其形成的背

景，进而将其与中国的中学校园文化加以比较，以期为在泰国的中学从事汉语教学的中

国教师完成文化适应提供积极的帮助。 

二、研究目的、研究方法、研究范围和研究创新性 

  （一）研究目的 

1. 概括泰国中学校园文化的主要内容。 

2. 解析泰国中学校园文化的主要形成背景。 

3. 对中泰两国中学校园文化加以比较，以探析两国中学校园文化的主要差异。 

  (二)研究方法 

1）运用文献查阅法，坚持理论与实践的统一，以教育学基本理论为指导，通过文

献收集、资料查阅和实际观察，对泰国中学校园文化的具体内容及其泰国民族特色加以

概括和总结。 

2）运用背景分析与综合概括相结合的方法，坚持历史与现实的统一，梳理出泰国

中学校园文化的形成和传承背景。 

3）运用综合比较的方法，坚持一般与个别相统一，探析出中泰两国中学校园文化

的主要差异。 

  （三）研究范围 

本论文的研究对象是泰国的中学校园文化，笔者以在泰西南某公立中学的实习经历

和在某私立学校担任中文教师的经历基础上，对泰国中学的校园文化进行初步研究。本

研究将可能为在泰国的中学从事汉语教学的中国教师完成文化适应提供积极的帮助。 

  （四）研究创新性 

1. 在研究内容上，相对于当前中文文献中较为缺乏关于泰国校园文化的研究成果

这一事实而言，从中国人的视角透视泰国的中学校园文化是本研究的特色与创新。 

2. 在研究方法上，相对于前期研究更多的倾向于问卷调查和个别访谈的数据分析
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和实证来说，本研究将在理论层面深化人们对泰国中学校园文化的认识。 

3. 在研究结果的应用上，本研究将有利于赴泰汉语教师完成文化适应过程，进而

有针对性地提高其汉语教学成效。 

三、极具特色的泰国中学校园文化 

   无论是从服饰文化到交往文化，还是从课堂文化到课外文化以及班级文化，特

别是一些泰国社会特有的特色文化，在丰富多彩的泰国中学校园文化中，处处都能体现

出不同于中国中学校园文化的特色之处。为了使讨论更具有针对性，本文只对那些可能

引起赴泰中国教师出现文化适应问题的校园文化现象加以分析和讨论。 

  （一）校园服饰文化 

服饰文化是泰国校园文化的重要内容之一。走在泰国的中学校园里，通过服装人们

能够较容易地分辨出教师和学生的不同身份。 

从教师的角度来看。教师们一般都会穿正装（除体育教师或学校运动会特殊时段，

人们很少能够在校园看到穿运动服或牛仔裤的教师），但是从周一到周五又往往各有不

同。公务员身份的教师会在每周一的时候穿泰国统一的公务员制服，尚未考取公务员身

份的教师会穿黄色的 T 恤或衬衣。周二到周四，教师们会根据自己的喜好穿着不同颜色

和款式的服装到校上班。到周五的时候，老师们往往会穿着本校主体色的衣服（大多为

学校统一为教师们订做的 T恤）。此外，一般情况下，学校会要求女教师穿长度过膝的

裙子上班、不得染发，而男教师则被要求不得留长发。 

从学生的角度来看。泰国所有学生都要穿校服，统一为短袖衬衣搭配运动长裤和运

动鞋。男女生的不同之处在于，女生下身可穿长过膝盖以下的深色裙子，男生下身可以

穿长过膝盖以下的深色短裤。在学生校服的衬衣上一般都绣有学生所在学校的校标，以

及表明该生是几年级学生的标志。与爱国主义教育相适应，泰国的初中学生每周三要穿

童子军的服装到校参加童子军相关课程的学习，而高中生（男生原则上必须参加，女生

自愿参加）在每学期开学初的大约一个月的时间内，周一到周五的下午要参加集中的军

事训练。因此，周三的时候，人们一般会看到穿童子军的初中生，而在每学期初，还会

看到三五成群穿着帅气整齐军装的年轻“军人”活跃在校园里。 

此外，每当有重要节庆活动时，有些师生会穿着各式具有泰国特色的民族服装参加

活动。再者，学生进入新装修的或卫生条件保持较好的教室，以及进入教师办公室、图

书馆、会议室等地方时，都需要脱鞋，而教师到这些场所时则并不必需脱鞋。 
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  （二）校园交往文化 

在基本交往礼仪上，泰国师生都非常礼貌热情。无论人们熟识与否，在泰国最为常

见的见面礼就是双手合十并配上一句热情的“萨瓦迪卡”，这种见面礼把泰国“微笑国

度”的形象演绎的非常传神。有的同学如果遇到自己熟悉或非常尊敬的老师，会早早的

站在路边向老师行礼问候，老师也会及时向学生还礼或致意。 

在交往态度上，泰国中学生大多持较为开放包容的态度与人交往。由于英文是泰国

所有中学的必修课，中文也被绝大多数有条件的中学列为选修课，因此，很多中学都聘

请有英文和中文外教，有的中学甚至还聘请马来语、日语等语种的外教。对于泰国的中

学生来说，很多学生都会以开放的心态接纳外教，并且乐于与外教交往。 

在具体交往过程中，泰国学生性格大都较为温和，相互交往时多低声细语，罕见高

声喧哗，学生之间在公开场合的打闹嬉戏更是比较少见。 

在交往媒介上，泰国中学的校方和老师并不限制学生使用手机，不少教师还鼓励学

生将手机用作学习工具。因此，现代通讯和社交方式，如 Facebook、Line（泰国本土

化的微信）、TikTok（抖音国际版）等，在学生中都得到相当普遍的使用。对于那些中

文水平较好的同学来说，他们也愿意使用微信来和中文老师交往。 

  （三）课堂文化 

作为校园文化的主要内容之一，课堂文化可以在课堂教育理念、课程设置和考核、

课堂师生关系、课堂问题行为及其管理，以及课堂教学方法等方面呈现出来。 

1）泰国中学的课堂教育理念是“成人教育”和“素质教育”。根据泰国教育部

2008 年颁布的《基础教育核心课程》的文件精神，泰国中等教育的目的在于“提高学

习者的道德、智慧、幸福感，最大限度地去激发每个学生的潜能，帮助学生培养一种健

康向上的生活方式”（Thailand Minister of Education，2008）。泰国的中学教育的

目标偏重于帮助学生掌握必要的生存技能，和实现个人的自我完善，激发学生的批判思

维和创造性思维，从而为将来进入社会做好准备。 

2）泰国中学的课程设置与考核方面呈现出“课程门类多、考核方式活”的特点。

根据上述《基础教育核心课程》文件的规定，泰国中学生所要学习的课程很多，语言类

的课程主要是泰语和外语，基础课程是数学和科学，其它课程包括社会课和宗教课，以

及健康与体育、文化与艺术和职业技术等等，这些课程被分为必修课、选修课和活动课

三大类，可以多达十余门。对于如此多样而分散的课程，其考核方式可谓灵活多样、自
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由宽松。大多课程的考核都非常重视平时成绩，期中和期末考试成绩占总成绩的比重往

往不超过 50%。 

3）泰国中学的课堂师生关系极其融洽。泰国中学教师往往并不扮演“知识的传播

者”角色，他们更为注重启发和引导学生主动思考问题，让他们在思考中探索解决问题

的办法，从而使自己成为学生的“兴趣引导者”。学生对教师非常尊敬，虽然尊卑有别

但是师生关系往往又极其融洽。 

4）泰国中学在课堂问题行为及其管理方面呈现出“问题行为多，应对方式活”的

特点。泰国中学生自主性和自由度都较高，在课堂上较为活跃，对于教师讲授的知识点

感兴趣时就会积极参与，一旦没有兴趣，就往往和同学讨论其它事项或者聊天，甚至吃

东西。再加上泰国学校不禁止学生使用手机，大多数学生会将手机作为辅助学习的工

具，但也有不少学生会陷入手机游戏、手机短视频里无法自拔，从而出现在课堂上玩手

机的情况。对于课堂问题行为，泰国中学教师总体上有较高的宽容度，往往会根据实际

情况采取灵活多样的方式来进行课堂管理。比如，对一些较小的问题，教师一般会选择

包容，不会专门制止；对一些较严重的问题行为，会采用眼神、手势等干预；有的会在

课下找学生谈话口头教育；有些教师还会采取布置作业的方式来惩罚较为严重的课堂问

题行为。 

5）泰国中学的课堂教学方式多倾向于“任务型教学和游戏型教学”。任务型教学

方式以学生为中心，可以突显出学生的主体性，让他们在参与完成任务的活动中，学到

新的知识和技能。游戏型教学方式奉行寓教于乐，让学生在轻松愉快的游戏中完成学习

任务。在泰国的中学教学成效考评中，学生的参与度往往是评估一节课成功与否的重要

依据，因此，不少教师都倾向于采用任务型和游戏型的教学方式。 

  （四）课外文化 

泰国的中学生有着丰富的课外活动生活，折射出多彩的课外文化。比如，主题日（节

日）文艺展演活动、不同国家民族文化体验活动、专题展览讲座活动、各种体育比赛活

动、文化知识和技能竞赛活动、主题文化营活动，等等。 

和中国中学生的课外生活相比，有一些课外活动较为有特色。比如，产品促销活动。

为了培养学生的商业意识，激发他们的创业精神，增强独立性和与班级同学的团结协作

意识，老师会安排学生利用一些特定时机开展产品促销活动。有时让某位同学推销某一

特定产品，有时让一些团体或班级共同促销他们自己制作的食物、手工作品或日常学习
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用品等。又如，素质拓展活动。类似于野外生存训练课——在外宿营活动就属于这类活

动。宿营期间需要完成特定的任务，目的在于培养学生的独立生存意识和能力。一般情

况下，初中部的学生在校内完成宿营任务，而高中部的学生则在安全保障的前提下由专

门教师带队赴野外宿营。还如，补课机制。为了让没有完成学习任务的同学完成任务，

也有的是为了让学习掉队的同学补上课程，泰国教师经常会利用中午空闲时间或下午课

外活动时间为学生单独补课，被通知补课的同学虽然心有不愿但也不得不参加。 

  （五）班级文化 

作为校园文化的亚文化，班级文化一般通过班级活动的方式形成和呈现在大家的面

前，它也会受到校园文化的制约。当然，班级文化也会不断地为校园文化注入新的活力

和内容，促进校园文化的形成和发展。 

和中国实行班主任制度相同，泰国的中学里每个班级都有自己的班主任。不同之处

在于，中国的班主任往往实行跟班制，一般情况下一到三年级都是同一位老师担任同一

个班的班主任。但是泰国的班主任一般是每学年更换，而且大多数班级都会有两位班主

任。在班主任的带领下，学生们安排好班级卫生轮值，制定和落实班级活动计划，以及

班级管理制度等等。和中国的班级文化中的黑板报相类似，有的班级会在他们相对固定

的教室里设置本班级的文化墙。当然，学校也会举办以班级为单位的集体活动，如体育

比赛、团体表演等，通过这些活动培养同学们的集体意识和归属感。 

  （六）校园特色文化 

撇开各个具体学校的特色文化不论，就整体而言，泰国中学的特色文化当然与泰国

的历史、民族文化及传统紧密相关。和其它国家中学校园文化相比较而言，泰国中学校

园存在较为特殊的“伪娘”和人妖文化。有些同学的语言和行为举止具有较为明显的异

性倾向，有的同学甚至乐于如此表现。甚至有的男性同学会公开宣称自己要做人妖。对

于那些具有同性取向的同学来说，他们也敢于公开表达自己的性取向，一般也不会感受

到来自家庭、同学和朋友的异样态度，因为绝大多数泰国学生接受这种“伪娘”和人妖

文化，基本上能够做到坦然面对与平等尊重。 

除了上述特色文化外，在泰国中学校园文化里还有一些禁忌文化的存在。其一，饮

食禁忌。饮食禁忌主要是基于不同宗教信仰而引起的。泰国是一个实行宗教信仰自由的

多民族国家，除了绝大多数人信仰佛教以外，还有不少人信仰其它宗教，因此，泰国校

园文化中当然会存在某些方面的饮食禁忌。其二，服饰禁忌。服饰禁忌往往是当地风俗
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习惯在校园文化中的体现，也有些是相关部门的明确规定，比如前文曾提到过女教师在

校园必须穿过膝的裙子。其三，话题禁忌。就是说有些话题不能在校园里公开谈论，最

典型的就是泰国法律明确规定不得公开讨论泰国皇室，因此，在泰国中学校园里除了特

殊情况下，人们一般都不会公开谈论泰国皇室等政治话题。 

四、泰国中学校园文化的形成背景 

马克思曾指出，“人们自己创造自己的历史，但他们并不是随心所欲地创造，并不

是在他们自己选定的条件下创造，而是在直接碰到的、既定的、从过去继承下来的条件

下创造”（马克思恩格斯，1995：104），校园文化的形成与传承正是如此，任何校园

文化的形成和传承都有其相应的背景，泰国中学校园文化的形成受到多种因素的共同影

响和决定。 

  （一）相对独特的自然环境 

钱穆先生指出，“自然环境的不同导致了生活方式的不同，进而生活方式的不同导

致了文化精神的不同”（钱穆，1988：8）。自然环境在地域文化形成中起到了首要条

件的作用，因此，不同的地理条件下必然产生出相异的风俗习惯。典型的热带季风气候

和相对独特的自然环境造就了不同于其周边国家的泰国文化和传统。 

前文述及的服饰文化就与泰国的自然环境紧密相关。比如，泰国中学生的校服基本

以白色（浅色系）为主，很少见到深色的校服；学生进教室、会议室、教师办公室等公

共场所时要脱鞋等等，这些都与泰国炎热的气候直接相关。 

炎热湿润的气候也决定了泰国人的饮食特点。一方面，和中国人喜欢热食不同，泰

国人大多喜欢喝冷饮、吃凉食，因此，虽然也偶有现煮食品，但是在泰国的学生食堂里，

我们很少能够见到像中国学生食堂里常见的热气腾腾的场景。另一方面，和中国南部和

西南部的饮食相似，泰国人大都喜欢酸辣，又酸又辣的“冬荫功”和“Som Dam”（宋

当）可谓泰国饮食的典型代表，这是受常年湿热的气候条件而形成的特点。 

富饶的物产、较少的自然灾害、相对较低的人口密度，这些自然条件也造就了泰国

人喜欢自由、与世无争的天性。他们喜欢追求快乐、轻松，这使得有些人显得懒散，因

此，“不着急”、“慢慢来”成为泰国人的口头语。这些反映在中学校园文化之中，就

体现为泰国中学生的竞争意识不强，他们喜欢自由发展，学习对象和态度往往跟着自己

的兴趣和爱好走。如此，我们就易于理解前文述及的泰国课堂文化的有些内容。 

（二）深受佛教影响的文化传统 
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佛教在泰国的传播有着悠久的历史。早在公元前 3世纪，就有印度人前往泰国传播

佛教。据泰文史料记述，到公元 1 世纪时“金邻国的 10 万户居民大多信仰佛教”（段

立生，2014：22）。到公元 13 世纪素可泰王朝建立时，泰国居民已经普遍信仰佛教。

千百年来，佛教对泰国人的政治生活、社会生活和文化生活一直产生着不容忽视的重大

影响，作为当今泰国文化亚文化的校园文化必然深受泰国传统文化和佛教文化的双重影

响。 

深受佛教影响的文化传统对当今泰国校园文化的影响清晰可见。比如，泰国的公立

学校附近基本上都有寺庙。再如，泰国传统文化和佛教文化都非常注重对下一代礼仪礼

节的教育和培养，学生见了师长要双手合十行礼就是最基本的礼仪礼节教育，而这种双

手合十礼就来自于佛教文化。此外，周一到周五早上八点钟唱国歌、升国旗之后，学生

们要用巴利语向佛祖做祷告，基本上是由一名学生（有时是教师）来领唱，全体师生跟

着唱颂，这段巴利语经文的主要意思就是祈求佛祖保佑泰国和泰国人民。再者，在教师

办公室，如果老师是坐着的，那么向老师请教问题的学生一般会跪着（至少是蹭下）提

问。在泰国文化里晚辈不能站着与坐着的长辈或身份特殊的人说话，跪着或蹭下是对老

师的尊敬。 

作为佛教国家，泰国也被称为“微笑国度”，这与其礼仪、互助、宽容、谦让的民

族性格分不开。礼义、宽容的民族性格为学生的个性发展创造了条件，也使得校园文化

中洋溢着自由的空气。而大多数学生较为活泼好动的性格特征，也使得学生们对其感兴

趣的课程参与热情高，课堂气氛也就较为活跃。 

  （三）偏向英美的教育模式 

   早在 1871年，在出访欧洲回国后不久，极具改革精神的泰皇拉玛五世朱拉隆功

大帝就在宫廷办起了泰国的第一所世俗学校，“它以欧洲学校的教学大纲进行教学，分

设泰语和英语两个班，分别由泰人披耶•师•顺通和英国人彼得森负责”（段立生，2014：

218）。拉玛五世还开创了暹罗官派留学生的先河，在 1898 年亲自选拔出 29 名留学生

派到英国留学。可见，始于拉玛五世的泰国传统寺院教育向现代教育的改革，一开始就

具有鲜明的偏西方倾向。 

偏英美的教育模式造就了泰国中学生追求自由发展的校园文化。与国际社会接轨的

泰国采用英美教育模式发展现代教育，以适应社会和民众的需要。较为发达的经济能够

保障 12 年义务教育的贯彻实施。君主立宪制政体下，社会的民主化程度较高，在 6 年
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的初高中学习阶段，学校注重培养学生的行为习惯和实践能力。大多数学校为学生开出

了丰富多彩的兴趣课和活动课，也为学生培养了较为广泛的爱好和较强的动手能力。如

此，也造就了泰国中学校园较为自由发展的校园文化。 

  （四）较为宽松的社会环境 

作为社会大环境的一部分，校园及其文化发展必然受到社会大环境的影响和制约。

宽松的社会环境是培育孩子们自由发展精神的沃土，而激烈竞争的社会环境下必然使得

孩子们个个养成较为强烈的竞争意识。较低的升学竞争压力和泰国社会较高的社会就业

率是孕育泰国中学校园文化的外部环境。 

就升学的角度而言，泰国的中学生基本没有升学压力。无论是初中升高中还是高中

升大学，泰国均采取申请和考试相结合的制度。对学生来说，每个学生都可以向自己心

仪的学校提出申请并参加该校的入学选拔考试，他们唯一的压力可能来自家庭或自己。

对学校来说，他们拥有较大的招生自主权，他们可以自主命题并组织入学选拔考试，不

少学校都会组织多次入学选拔考试。此外，泰国还有不少私立大学供高中毕业生选择，

这些私立大学与市场和国际接轨，毕业文凭被国家和社会广泛接受，不少私立大学在泰

国的综合排名比较靠前。总之，在泰国，只要你愿意上大学，绝对不可能出现“千军万

马挤独木桥”的局面，即使考试成绩不理想，最终也会有大学可上。 

从就业的角度来说，泰国的学生一般也不必为就业发愁。自摆脱亚洲金融危机之

后，泰国近些年来经济社会发展较为平稳，在东南亚保持较好的领先地位，加上国家执

行严格的移民限制政策和外来劳动力限制政策，使得泰国近些年来一直保持着较高的社

会就业率。对于有就业需求的劳动力来说，找工作的压力并不大。 

  （五）以自由为导向的制度安排 

从服饰要求到交往行为规范，从课堂教学到课外文化安排，乃至班级建设活动的组

织等，泰国中学校园制度文化无不体现出鲜明的助力学生健康成长的自由导向。 

自由导向在教学制度和升学制度的安排上体现的尤其明显。首先，教学理念上的自

由导向。教学活动不在于传授学生多少知识，而是如何“最大限度地去激发每个学生的

潜能，帮助学生培养一种健康向上的生活方式”，也就是注重如何提高学生的综合素

质、帮助学生成人。其次，具体教学内容、教学方法和考核形式等的自由安排。教师具

有非常大的自由度，相应地，学生也有相当大的自由度，能够做到以自己的兴趣和爱好

为向导。第三，从上述泰国的升学制度安排中，我们可以看到学生的选择自由，他们可



692 
 

  

以真正做到以自己的兴趣和爱好为向导来规划未来人生的发展道路。 

当然，从另外一个角度来看，现行的某些制度安排也恰恰是一些校园文化的促成

剂。比如前文讨论到课堂文化中的上课迟到现象，既与泰国学生总体上不急不燥的民族

性格有关，也和泰国中学执行教育部统一规定的课时制度有关。泰国现行的课时制度：

早上八点升国旗、唱经，然后是各班班主任主持的班级早会，八点半开始上第一节课，

每节课时长五十分钟，这样一直到下午四点第九节课下课，学生们可以离校回家。让许

多中国教师最初都无法适应的是，在上一节课与下一节课之间没有专门的休息时间，学

生休息时间的长短全凭师生自由把握。如此，就会导致比如第三节课的老师已经到教室

准备上课，但是同学们却还在另一间教室或场所刚刚结束第二节课的学习，在经历去卫

生间、转移教室以及自行安排的休息等情况后，等绝大多数同学到达教室开始上课时，

该老师可能已经等待了 15至 20分钟。再比如，关于手机的使用，泰国中学普遍允许学

生使用手机，这固然有诸多便利，然而，沉迷于手机游戏或其它社交软件的“低头党”

在校园里也是随处可见的。 

五、中泰两国中学校园文化的差异 

虽然是友好近邻并同属东方文化圈，但是中泰两国的中学校园文化却呈现出较为鲜

明的差异。这些差异既体现在两国中学生所面临的外部环境上，也存在于两国中学的相

关制度安排中，更多的呈现在与教学直接相关的教育目标和模式的设定里，以及中泰两

国人民的思维方式与文化传承中。 

  （一）外部环境差异 

虽然同为十多岁的青少年，但是中泰两国中学生所面临的外部环境之差异是显而易

见的。差异既体现在不同的自然环境上，也反映在相异的社会环境中。这些外部环境的

差异必然导致校园文化上的不同。 

就自然环境来说，与中国复杂多样的自然环境相比，处于热带季风气候下泰国的自

然环境显得较为单一。由此，反映在校园文化中的服饰文化上，从北到南、自东到西，

中国中学生校园服饰上的变化要较泰国中学生丰富得多；在饮食文化上，中国校园餐厅

里热气腾腾的场面当然就会与泰国校园餐厅的氛围有较大不同。 

就社会环境来说，压力山大和自由宽松是中泰两国中学生的最大差异。可以说，中

国中学生所面临的来自社会环境的压力是泰国中学生无法想象的。14 亿人口的大环境

下，中国中学生面临着近乎残酷的竞争压力： 
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首要的就是升学压力。中国目前实行九年制义务教育，考入高中或者就业是初中毕

业生的两大出路，而就考入高中来说，虽然可以面临着公立重点高中、普通高中、职业

高中或中专和私立高中的多重选择，但是重点高中和普通高中意味着较低的学费和更高

的考上大学的机会，因此，中国的初中生面临着较为激烈竞争的中考压力。而高中生则

面临着更为激烈竞争的高考压力。 

除了升学压力之外，在就业方面，中国中学生所面临的压力也比较大，无论是初中

毕业后无法升入高中和高中毕业后无法考入大学的被动就业，还是职业高中或中专毕业

后的主动就业，学历和阅历使得他们在中国激烈的就业竞争中处于最不利的地位，他们

往往只能从事较为低层、待遇不高而且没有足够保障的工作。一句话，激烈竞争的社会

环境下，中国中学生普遍面临着巨大的压力。 

泰国中学生和中国中学生大为不同，他们面临自由宽松的社会环境，他们的升学压

力和就业压力都很小，从而，兴趣和爱好可以成为他们最好的导师，他们能够在自由宽

松的校园里实现快乐学习，可能的压力只会来自于家庭或自己。 

  （二）制度安排差异 

校园的制度安排是学校教学教育理念的体现和保障，由此而呈现为以校园规章和校

风校纪为主要内容的校园制度文化。中泰两国中学制度安排上的差异十分明显： 

中国中学校园的制度安排以纪律和服从为导向。走进中国的中学校园，人们处处会

感受到纪律和服从：统一的早读、统一的课间操、体育课上整齐划一的动作……更不用

说严格的课堂纪律和学生对教师的近乎无条件的服从了。 

泰国中学校园的制度安排以自由和天性为导向。从服饰要求到交往行为规范，从课

堂教学到课外文化安排，及至班级活动的组织等，泰国中学校园制度文化无不体现出鲜

明的助力学生健康成长的自由导向。一般来说，在泰国的中学校园，除了每天早上 8

点的升国旗仪式，人们很少能够看到学生们的统一安排：不存在统一的早读，没有统一

的课间操，甚至连许多中国学生认为理所当然的“纪律严明、紧张活泼”的课堂也是不

存在的。 

中泰两国教育主管部门对手机所采取的两种截然不同的态度和措施，可以认人们感

受到两国教育制度安排上的显著差异。现代通讯技术使得智能手机成为现代教育的工

具，然而，由于青少年自我控制能力的不足，使得智能手机变成了一把“双刃剑”。2021

年 1 月 15 日，中国国家教育部下发了《关于加强中小学生手机管理工作的通知》（中
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国教育部，[online],2021），明确提出“有限带入校园、禁止带入课堂”的原则，强

调学校要将手机管理纳入学校日常管理，要引导学生科学理性对待并合理使用手机，要

求学校制定具体办法，提供必要保管装置，明确统一保管的场所、方式、责任人。可见

中国的教育主管部门、学校和家长采取较为严格的管理措施来应对中学生使用手机这一

问题。 

以自由为导向决定了泰国教育主管部门对手机采取宽松的管理。原则上，学生在校

园里可以自由使用手机，虽然有些教师会在课堂上对某些不当使用手机的学生进行劝

阻，但总体上学校和教师并不限制学生使用手机。 

  （三）教育理念与模式的差异 

中泰两国在中等教育的教育理念和教育模式上也有显著的不同，这些差异进而体现

在课程设置与考核、师生关系以及课程秩序的营建等课堂文化上。 

1）在教育理念上成才教育与成人教育的差异。通过《中华人民共和国义务教育法》

（2006 修订版）第三条的规定，义务教育就是为了培育“四有公民”，为社会主义事

业培养人才，个人接受教育的目的主要是为了实现社会价值。可见，“成才教育”是中

国义务教育的根本理念。前文述及，根据泰国教育部 2008 年推出的《基础教育核心课

程》的精神，泰国中等教育在于帮助中学生“成人”，“成人教育”是其根本理念。 

2）教育模式上的应试教育与素质教育的差别。虽然中国的《义务教育法》明确规

定要发展素质教育，但是“分，分，学生的命根！”，中国社会大环境下的主流观念仍

然是分数决定一切，这导致中国基础教育鲜明的“应试”特点。泰国的中学生没有升学

压力，他们可以根据自己的兴趣和爱好决定自己的学习内容和个人发展方向。素质教育

在泰国的基础教育中体现的较为鲜明，执行效果也较理想。 

3）课程设置与考核上的标准化与个性化分别。在课程设置上，无论如何改革，中

国的中学课程大概可以被划分为基础课程、文科课程、理科课程和艺术类课程，最终，

所有的高中毕业生被分为文科生、理科生和艺术生三大类别。泰国中学在课程设置上十

分广泛，除了必修的泰语、数学和外语，还有大量的选修课和活动课，学生们根据自己

的兴趣和爱好进行选择。在课程考核上，中国的中学课程一般都采取较为统一的标准进

行考核，期末考试会在某县或区的范围内进行标准化统一试卷，中考以省为单位统一，

高考以省为单位或者采用全国统一试卷。泰国的中学课程考核极具个性，教师具有非常

大的自由度。 
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4）师生关系上的知识传授者与兴趣引导者的分歧。在应试教育的大环境下，不少

中国的中学教师成为纯粹的“知识传授者”。泰国的中学教师虽然也教授学生一些基础

知识，但是在成人教育和素质教育的大环境下，他们更多的扮演着“兴趣引导者”的角

色，学生则在快乐学习的氛围中不断摸索出自己的兴趣和爱好，从而找到自己未来的成

长方向。这种泰国师生之间平等的地位关系，使得学生对教师产生出既敬又爱的心理。 

5）课堂秩序上的统一规范管理与过于活跃多样的不同。在课堂秩序的营建上，充

满“团结”、“紧张”、“严肃”、“活泼”氛围的课堂是中国中学校园里的理想课堂。

学生们从小就受到来自家庭和学校的纪律约束教育，统一规范管理成为他们的习惯，比

如，不迟到，上课期间不说话、不做小动作、不来回走动、不吃东西等等。因此，中国

的课堂秩序往往较好，即使个别同学出现违规的问题行为，一般也是对其他同学影响不

大的隐蔽行为，教师一般不必花费太多的精力用来维持课堂秩序。泰国的中学生有较强

的自主性和自由度，他们活泼好动，不习惯于被动的接受知识，更喜欢任务型和游戏型

教学模式，因此，泰国的中学课堂往往呈现出活跃多样的课堂氛围，教师经常不得不花

费不少心思用于维持课堂秩序。 

  （四）思维方式的差异 

所谓思维方式，就是指人们看待事物的角度、方式和方法。不同文化背景成长起来

的人，看待事物的思维方式往往有所差异。就中泰两国中学校园文化的差异来说，有不

少就是因思维方式的差异所呈现出的不同。 

中国人习惯于从大到小、重宏观的思维方式。长期以来形成的大一统的历史传统和

集体主义的价值观念，使得中国人考虑问题时习惯于从大到小、重宏观，在校园文化上

也是如此。比如，在校运会、班级比赛等相关集体活动中，教师和学生们往往比较注重

整齐划一，关注集体荣誉，以集体荣誉而自豪。泰国人习惯于从小到大、重细节的思维

方式。奉行个人主义价值观的当代泰国人，受西方教育理念和教育模式的影响较大，他

们注重自我个性和自由发展，因此在思维方式上与中国人不同，习惯于从小到大、注重

细节。因此，在校园运动会的入场式中，我们会看到很多标新立异、彰显自我的个人表

演。在一些班级之间的校园竞赛中，虽然他们也关注集体荣誉，但是在笔者看来，这些

泰国同学对娱乐的关注远远大于集体荣誉。 

  （五）文化传承的差异 

中泰两国中学校园文化的不同也是两国文化传承之差异的外化和显现。这既体现在
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文化传承的基本内核的差异上，也反映在如何面对外来文化的方法上的根本不同。 

儒家文化是中国文化的基本内核。在数千年的传承中，虽然有土生土长的道家文化

的相伴相争，也有自外面传入的佛家文化的冲击和现代西方文化的挑战，但是儒家文化

的核心地位从来都没有真正被动摇过。儒家注重“家、国、天下”的大格局，在人生抱

负和理想上比较强调“修身、齐家、治国、平天下”。这些儒家精华思想在当代青年一

代体现的十分鲜明：中国的中学生往往十分关心时事和国家大事。在对待外来文化上，

内化是中国文化的根本方法，“取其精华、去其糟粕”，将之合理成分内化吸收为中国

文化的一部分。  

佛教文化是泰国文化传承的基本内核。在地缘的作用下，泰国文化接受了中国文化

和印度文化的部分内容，虽然如此，泰国文化并没有中国化也没有印度化，而是保存了

其佛教文化的基本内核，从而造就了当今泰国人的民族特性，也成为促进当今泰国中学

校园文化形成的社会文化大环境。 

六、结论 

从校园文化的基本理论出发，本文选取“泰国中学校园文化”作为研究对象，通过

对泰国中学校园文化特色内容的概括，以及其形成背景的探究，进而对中泰两国中学校

园文化进行比较，从而探析二者的主要差异。本文的研究最终将为帮助赴泰中学汉语教

师尽快实现文化适应找到有效的应对策略。通过研究，本文形成的较为重要的结论可以

概括如下： 

首先，泰国中学校园文化有其较为独特的内容。无论是从校园服饰文化到校园交往

文化，还是从课堂文化到课外文化以及班级文化，特别是一些泰国特有的特色文化，在

丰富多彩的泰国中学校园文化中，处处都能体现出不同于中国中学校园文化的特色之

处。 

其次，泰国中学校园文化的形成受到多种因素的共同影响和决定。相对独特的自然

环境、深受佛教影响的文化传统、偏向英美的教育模式、宽松的社会环境，以及以自由

为导向的制度安排，共同促成了当今泰国中学特色校园文化的形成。 

第三，中国的中学校园文化和泰国的中学校园文化之间有较为明显的差异。差异首

先体现在两国中学生所面临的外部环境上，也存在于两国中学的相关制度安排中，更多

的呈现于和教学直接相关的教育理念、教学目标与模式的设定里，以及中泰两国人民的

思维方式与文化传承的内核及方式中。 
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近些年来，经中泰两国政府携手推进的“赴泰汉语教师项目”而到泰国任教的汉语

教师不断增多，其中在泰国各府的中学工作的每年都有 500多人。对于赴海外任教的汉

语教师来说，缺乏对当地的“文化和习惯”以及“教学理念与方式”的了解是引发他们

跨文化适应的主要困难（祖晓梅，2015：17）。具体到泰国来说，“课堂管理无效……

与同事工作习惯不相同是志愿者面临的主要跨文化适应难题”（朱丽亚，2018：51），

而导致课堂管理无效的主要原因之一就存在于他们所采用的课堂管理方法上，这些在中

国有效的课堂管理方法往往并不适用于泰国学生。 

对于初期赴泰并在泰国的中学从事汉语教学的中国教师来说，较为全面的了解泰国

中学校园文化的主要内容及其形成背景，搞清泰国中学校园文化与中国中学校园文化的

差异，进而采取合适的应对策略，可以帮助他们尽早地完成文化适应过程，最终有利于

他们提高汉语教学的成效。 
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摘要 

 泰国的旅游业现在是泰国经济发展的主要动力，泰国旅游零售业发达，周末市

场越来越多，而泰国曼谷的乍都乍周末市场为外国游客所熟知，并吸引了外国游客。参

观乍都乍市场是泰国的一个主要旅游景点，它位于曼谷的中心，参观乍都乍市场的游客

中的中国游客数量巨大，因此周末市场内的餐饮服务对于乍都乍市场很重要。研究人员

通过问卷调查了来自乍都乍周末市场餐厅的 50 组游客和 50组服务人员的数据。 

这本研究的目的是研究在乍都乍市场使用中文服务的情况。并研究解决乍都乍

市场汉语服务中出现的问题的解决方案，它将选择使用访谈和问卷中的数据进行分析

。研究的结果表明，在乍都乍市场内的餐厅，汉语服务有很多方面，无论是各种员工

的汉语服务，还是中文标识或广告都应适应中国游客。乍都乍市场内的餐厅有些服务

员的中文不够好，中文标识和广告也明显不足和存在语法错误。因此，为了促进和刺

激经济发展，仍需发展并满足游客的需求。 

关键词 ：曼谷乍都乍市场，餐厅，中国游客，汉语服务 

Abstract 

 Tourism is one of the most important industries in Thailand, generating income 

circulating into the country. This is the income that we receive from the travel of Thai tourists 

and foreign tourists, which currently has a flea market. The abundance and development of 

the market in Thailand is well known to foreign tourists and attracted a group, causing more 

and more foreigners to visit the weekend market in Thailand. Chatuchak Weekend Market, 

which is in the heart of Bangkok, is a tourist destination and important of the tourists. Most of 

the tourists visiting Chatuchak Market are Chinese, so using Chinese for sightseeing within 

the weekend market is important for Chatuchak market. In addition, the researcher used a 

questionnaire to collect data from 50 tourists and 50 service workers. The objective of this 

research examines the use of Chinese language in service at Chatuchak Market (restaurant), 

Bangkok. The study also investigates the the opinions and satisfaction of tourists that affect 

the service by using Chinese in communication within Chatuchak market restaurants and 

study the solutions to problems arising in the service by using Chinese in communication. 
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Inside the Chatuchak market restaurant, the analysis was selected from the data in interviews 

and analyzed the results of the survey and from the distribution of questionnaires. The results 

of the study inside the Chatuchak market restaurants shows the use Chinese in many ways, 

whether it is communicating with foreign tourists. Signs or advertisements result with a large 

number of tourists in the shop. Restaurants have to adapt to the Chinese customers. There are 

some operators who speak better English than Chinese. Therefore, the service staff should 

develop and support the use of Chinese language because there is insufficient use of Chinese 

in communication to meet the needs of tourists. The use of Chinese in the service of 

billboards or signboards is not enough and is not clear and grammatically correct. Therefore, 

improvements must be made to meet the needs of foreign tourists in order to better promote 

and stimulate the economy. 

Keywords ：Chatuchak Market, Restaurant  Use of Chinese for tourism, Chinese in service 

Chinese tourists 

绪论  

一、选题的背景及研究意义： 

旅游业是在世界许多国家的经济发展中起着重要作用的行业。因此，该国政府重

视增强竞争力。赢得世界旅游市场的份额特别是亚洲和东盟国家有不同的要求。营销策

略旨在吸引来自世界各地的更多游客来其国家旅游，该旅游团是与该国各个层面的发展

相协调的使命。因此有整合旅游工作作为经济发展的哪一部分。发现泰国首都曼谷世界

上最流行的是第一名。此外，调查结果表明该城市是世界上最受欢迎和最喜欢的城市。

最值得度假的第一名是曼谷。与世界各地的其他城市相比，旅行者在住宿、门票、交通

和饮食方面均能物有所值。如今，跳蚤市场已经根据消费者的需求而大量涌现。 由于 便

利产品具有日常生活所需的多种款式，并且价格会根据产品的质量而有所不同，因此受

到消费者的欢迎。受欢迎的跳蚤市场例如，消费者分散在整个曼谷火车夜市跳蚤市场，

高速公路，拉明德拉，泰国航空之后的市场萨潘普特市场和主要拉差他汀跳蚤市场等。

跳蚤市场是各种购买的聚集地。哪个并不总是位于它仅在特定日期举行。曼谷乍都乍周

末市场或 JJ 市场是全天旅游景点。佛法和星期六假期深受泰国人和外国游客的欢迎，

游客众多。 

曼谷乍都乍周末市场跳蚤市场很大在位于 Phaholyothin 路的曼谷，面积为 68

莱 95 平方米，拥有 10,000 多家商店，被认为是种类繁多的产品，分为 27 个项目。即

食和杂货，包括零售和批发同样在星期三和每周的星期四专门为最大的鲜花店之一。它

的开放时间为 06.00-18.00，在周末和周末，每天大约有 200,000名游客或每月大约有
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1,600,000人，这是曼谷最大的市场。因此导致游客和公众与众不同有兴趣参观乍都乍

周末市场由于产品种类繁多且价格便宜，目前乍都乍市场的管理处于泰国国家铁路的监

督之下。 

 因此，研究人员希望  曼谷乍都乍周末市场餐厅汉语服务研究服务中的使用，

以及外国游客对旅游景点的服务满意度。因此，研究人员对研究乍都乍市场（餐厅），

曼谷，行为和文化方面的汉语模式感兴趣。外国游客对旅游景点的满意度乍都乍市场案

例研究曼谷研究已开发以开发受欢迎的乍都乍市场的研究结果广泛为了将来实现可持

续的旅游，本论文将分析曼谷乍都乍周末市场为何成为曼谷最著名周末市场景点，探讨

其汉语服务情况，对曼谷乍都乍周末市场的销售有什么影响是本论文研究的课题。说明

曼谷乍都乍周末市场汉语服务的现况，曼谷乍都乍周末市场语言差异和文化环境，评估

汉语服务对促进曼谷乍都乍周末市场影响作用，以及对吸引中国游客食品的影响情况，

发现曼谷乍都乍周末市场存在的问题，提出改进建议，为发展曼谷乍都乍周末市场的提

供改进的措施和解决方法。 

二、本选题研究领域国内外的研究动态及发展趋势： 

1.对泰国旅游市场汉语服务研究 

周妙珠（2017）在《泰国水上市场旅游汉语应用研究以杜拉拉水上市场为例》“泰

国有许多旅游景点，吸引了许多外国游客到泰国，泰国的水上市场是其中之一。最重要

的旅游项目近年来，前往泰国水上市场的中国游客人数稳步增长，因此，改善中国在水

上市场的应用和服务质量已成为迫切需要解决的问题。从杜拉拉水上市场旅游汉语应用

研究的成果，因此，店内商店应更加注意学习普通话，并应开设一些阅读和写作方面的

普通话培训课程。大多数游客认为杜拉拉水上市场的中文服务人员不太流利，应该提高

杜拉拉水上市场中文服务的发音标准，流畅的语言和标志。因此，杜拉拉水上市场应加

强对中国服务生的培训，为了提高服务人员的汉语水平。比如：杜拉拉水上市场应该举

办一些服务人员的汉语培训或者举办汉语座谈会。杜拉拉水上市场的许多标志现在都用

中文标记。 但是大多数地方都使用了一些简单的中文句子，即使文字不清晰或不准确，

杜拉拉水上市场管理部门也应该添加一些中文建议。 道路标志和路标应更清楚，准确

地书写。 

2. 中国游客赴泰国旅游研究 

叶雨婷（2015）在《 赴曼谷的中国游客行为研究 》指出，泰国作为亚洲非常重要
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的旅游国，拥有丰富的自然和文化景观。同时，旅游业是泰国经济的主要产业，每年为

泰国创造大量外汇收入。近年来，来泰国旅游的中国游客数量也有所增加，2012 年，

赴泰国旅游的中国游客数量超过了马来西亚，中国已成为泰国和曼谷最大的外国游客来

源国，泰国是泰国的首都。中国游客来泰国的首选。本文从泰国旅游业的发展状况开始，

并使用数据分析模型来选择前往曼谷的中国游客作为研究对象，并对他们在旅行中的行

为进行研究。前往曼谷的中国游客中的女性相对平衡，主要是收入和文化程度较高的中

年和年轻人，购物，观光，休闲等是中国游客来曼谷的主要动机，他们更喜欢加星级酒

店，一些游客会选择特殊的酒店，大多数中国游客会在曼谷购买衣服，化妆品和其他用

途。同性恋者作为曼谷的中国游客，旅游的主要娱乐项目。对曼谷中国游客满意度的分

析发现，中国游客对曼谷的旅游环境高度满意。但是旅游消费相对较低。同时，为促进

中国游客到曼谷的快速健康发展，作者对泰国政府，中国和泰国旅游公司以及在中国旅

游市场中曼谷的营销和推广提出了一致的政策建议。也有很多关于泰国未来入境旅游发

展的参考。 

3.有关泰国夜市方面的研究 

Tanatpom Maiian (2010)在《从夜间跳蚤市场购买产品的消费者行为研究》 研究

目的是研究：(1)消费者购买产品的行为夜跳蚤市场(2）消费者行为以及影响消费者购

买意愿的因素来自夜跳蚤市场的产品。  小组研究样本是从 Tawanna， Major 

Ratchayothin 跳蚤市场等 4 个夜市购买产品的消费者。 暹罗广场和拉差达夜市。 通

过使用 Yamane 公式，每个“研究工具为问卷”的抽样数量约为 400，我们使用频率，百

分比和平均结果表明，大多数受访者是女性。 他们购买了食品/饮料，而每次支付的费

用却不到 500 泰铢。 朋友会影响受访者从夜市购买产品的决定。 大多数受访者选择从

夜跳蚤市场购买产品，因为它的购买方式多样且数量少。 黄金时间是 06:01 pm 至 08.00 

pm。 我们发现事实促销活动会影响从夜间跳蚤市场购买产品的决定。 个人，价格，产

品， 分销渠道， 物理特征和过程。 

研究的目的 

1）对泰国旅游市场汉语服务研究 

2）中国游客赴泰国旅游研究 

3）有关泰国夜市方面的研究 总结一下 

研究范围 

1）只限在曼谷乍都乍周末市场餐厅进行调查研究 

2）研究对象为 50 位游客和 50位服务员 
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研究的主要内容 

论文研究的主要内容包括以下几个方面： 

曼谷乍都乍周末市场餐厅的汉语服务及 50位服务员的汉语水平和改善 

中国游客对曼谷乍都乍周末市场餐厅的汉语服务的满意度情况 

研究的方法： 

本论文研究方法: 

1)文献研究法： 

主要是书籍文献收集、分析、研究、网站以及曼谷乍都乍周末市场商店观察商店的汉语广告及其他

汉语标识等各种研究资料 

2)访谈问卷法: 

通过市场调查和问卷调查，发给 50位游客和 50位服务员，一共 100份问卷并对这些资料进行理论

分析，服务人员以及到曼谷乍都乍周末市场观察餐厅的汉语广告。在得到文献与问卷所回复的资料

后，按照数据统计的 Excel processing 分析方法进行研究（附录部分加上了作者设好的表以及所

拍下来的图案）用定性和定量的方法进行具体研究分析 内容中还没有说用理论 

论文的研究的创新性： 

研究创新可以表述为通过深入分析 曼谷乍都乍周末市场餐厅的汉语服务现状及存在问题， 归纳出

曼谷乍都乍周末市场餐厅的汉语服务普遍存在的共性问题，并基于问题和调查数据提出相应 的改

进措施和方法，“从而为泰国购物中心的营销汉语服务提供参考” 

曼谷乍都乍周末市场的发展概况 

曼谷乍都乍周末市场（Chatuchak Market）是大的露天市场，邻近曼谷捷运与地铁站，设立已有 30

年历史，每年接待来自世界各国的游客，是泰国必访的知名周末市集。这是世界著名的市场。星期

六和星期日上午 9点至下午 6点（整个市场开放。它也是泰国最大的跳蚤市场。每天有二十万游客。

年平均收入为 38931万泰铢，可以为国家带来很多收入。以实惠的价格提供各种产品 泰国游客还是

外国人共有 8,000 多个面板，来这里购物的任何人一天之内都无法走过 10,000 多家商店的所有商

店，这些商店收集从衣服，食物，家具，收藏品，二手物品，树木和 园艺设备甚至宠物，分为以

下 30个项目。
[1] 

曼谷乍都乍周末市场的历史 

 1948 年，前任总理冯蓬皮布颂格朗 在每个省都有建立跳蚤市场的政策。 在曼谷，Sanam 

Luang 被选为跳蚤市场的举办地 但是在不到一年的时间里，政府转移了市场。 去了萨兰隆皇家公

园，然后搬到了萨那柴区 并于 1958 年将市场转移回 Sanam Luang。1978年下半年，前总理克里恩

萨克查马南将军制定了将 Sanam Luang 用作娱乐的政策并组织了 200 周年 Rattanakosin 节，泰国

国家铁路因此捐赠 Phaholyothin 地区的土地通过曼谷前省长 Chao Watsudlapa 先生的行动因此，

将恰图恰克公园的土地安排在南部曼谷市政府为了公共利益而使用曼谷还调整了面积，允许摊贩贩

子摊贩，同时尝试将商贩从 Sanam Luang转移出去。直到 1982年以 Phaholyothin市场的名义成功

实施。稍后将新名称更改为自 1987年至今，一直沿附近的乍都乍公园经营“曼谷乍都乍周末市场”
[2]
 

曼谷乍都乍钟楼是市场的重要一大地标，位于市场的中心，是游客们逛市场的最佳起点，也是游客

们相约见面的最佳地点，如果和朋友走散了或者分开逛市场，就约在钟楼相见。钟楼始建于 1987

                                                      
[1]

 泰国旅游网：曼谷乍都乍周末市场[online]来源：https://miraclegrandhotel.com/zh-hans/events/, 

2018 年 6 月 13 日 

[2]
 泰国旅游网：曼谷乍都乍周末市场[online]来源：http://www.bangkok.go.th/chatuchak/page/sub/413 

2016 年 11 月 27 日 

https://miraclegrandhotel.com/zh-hans/events/
http://www.bangkok.go.th/chatuchak/page/sub/413
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年，为了庆祝当年十二月五日泰国九世王的六十大寿而建。
[3]
 

 乍都乍周末市场购物 在乍都乍市场上可以买到的东西几乎没有限制这确实是购物者的

天堂，讨价还价的理想之地 只要您愿意看，就能找到所需的一切，除此之外，还有更多。 在成千

上万的摊位中寻找您想要的东西是体验的一部分，并且对沿途出现的各种新颖独特的物品开放。 在

乍都乍市场购物最好的部分是，几乎所有商品都以当地便宜的价格出售。 这是一个获取各种必需

品和纪念品的好地方因此，请提高您的谈判技巧，并准备在交易未能如愿以偿时走开。然后，您将

获得较低的价格，或者只是在另一个摊位找到相同的商品。在您真正开始购买之前，还可以进行一

些练习。请注意，友好的态度和灿烂的笑容是您确保达成最佳交易的最大盟友。获得最佳交易的一

种好方法是，让自己武装一些泰国人，例如，知道几个或两个数字。 否则，请提高您的计算器技

能。 您也可以向卖家询问 thao rai（多少钱）。 您使用的泰语越多，被骗的可能性就越小。 

乍都乍市场可能是您将要参观的最大市场，它的组织方式井井有条，比您预期的要容易得多。市场

上有一条主要通道。从这条主要道路分支出来的是称为“ soi”的较小小巷，就像大街上的小巷一

样。 这些不同的小巷被分组并分为 27 个不同的部分。 入口大门也已编号，可以帮助您跟踪自己

的位置。您可以在主干道沿线的问讯处找到免费地图。但是要早点到达，最好是上午 10 点左右，

以击败人群和热浪。在市场的 Soi 1，Soi 2 和 Soi 3 北端附近的乍都乍公园办事处，有一个设有

ATM机和外汇兑换处的信息中心和银行。  

该应用程序名为 Chatuchak Guide，与泰国国家铁路公司合作， 暹罗商业银行通过 Digital Ventures

开发了 Chatuchak Guide，成为 Digital Chatuchak的一部分 周末市场。 此应用程序有助于扩展

销售机会 周末以外的商店，以及便利 客户通过 Easy Scan的购物体验或 通过 SCB Easy 应用程序

进行 QR码付款。提供三种语言（泰语，英语和普通话），并且像导航员一样探索市场的广阔市场。 

该应用程序可提供有关商店和咖啡馆的信息，并在乍都乍府（Chatuchak）就如何做以及在哪里找

到最好的饮食和买点提供建议（尤其是针对游客）。得益于尖端的地磁技术，该应用程序的功能之

一就是可以准确显示您在拥有一万多家商店的市场中的位置。 您正在寻找一家特定的商店，而您

不知道确切的位置吗？ 只需输入商店名称，然后单击搜索，您的问题就会被排序！ 不确定应朝哪

个方向前进？ 在类别部分中搜索丰富的购物创意！ 它还可以帮助您找到最近的厕所和 ATM机（以

及设施）。
[4]
 

曼谷乍都乍周末市场中国游客购物情况 

乍都乍周末市场 白天-周六和周日 大约有 20万人步行，由于电动火车网络进一步

发展，预计步行人数还会增加 使旅途更便捷。泰国国民占 70％，外国人占 30％，排名

第一的仍然是中国游客。 紧随其后的是东盟国家，例如马来西亚，新加坡，越南，其

次是欧洲国家。乍都乍的魅力成为一个巨大的户外市场。从 15-16 岁的青少年到 60 岁

以上的成年人，该产品的种类繁多，引起了客户的共鸣，价格从数万到数万不等。 重

要的是，每个类别中都有许多产品可供选择。有些不仅仅是一家商店。 但这就像结识

具有相同艺术品味的朋友，聚会和聊天，跳蚤市场也有一些小型活动，例如帽子戏法表

演。可爱的孩子们 年轻人享受也整天。至于泰式手工制品，价格便宜，适合作为外国

                                                      
[3]

 中国旅游网：曼谷乍都乍周末市场[online]来源：https://www.sohu.com/a/399655965_380622 

2020 年 6 月 4 日 

[4]
 泰国旅游网：曼谷乍都乍周末市场[online]来源： 

https://visionthai.net/zh-hans/article/chatuchak-weekend-market-chairman/，2020 年 

https://www.sohu.com/a/399655965_380622
https://visionthai.net/zh-hans/article/chatuchak-weekend-market-chairman/，2020
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人的纪念品购买。 许多商店都提供味道浓郁的泰国美食[5]。  

 乍都乍市场街边小吃 乍都乍市场不仅是曼谷的主要购物中心，还是尝试各

种美味正宗泰国街头食品的最佳场所之一。 食品供应商遍布市场的内部和外部，因此

当您需要购物休息时，可以轻松找到要吃饭的地方。 有很多摊位以高价出售便餐，您

可以在外出就餐时快速吃点东西，还有冷甜点，可以在天气炎热的时候保持凉爽。 乍

都乍市场应该成为每位前往曼谷的美食家的行程的停留点。曼谷乍都乍周末市场餐厅的

汉语应用调查分析 

 汉语服务人员应用的基本情况 

 
 

图 1 服务人员的学习汉语的的时间 

 

从图可以看到，大部分服务人员的教育程度是本科（54%），专科（20%），中学（14%）和

小学（12%）。服务员学习汉语汉语的原因工作（70%），原因是为了喜欢（20%）和原因是为了家

庭，从小父母都要求学习汉语（10%），没有硕士和博士教育程度。他们学过了汉语，有（16%）两

年以下的时间学习汉语，除了有（70%）3 年的时间学习汉语，和（14%）用 4 年以上的时间学习汉

语。他们多的服务员的教育程度太高，因为他们觉得学汉语好找工作和在买卖的事请下，会说汉语

很有用。在调查曼谷乍都乍周末市场餐厅服务人员觉得小学，中学和专科也就够了，可以做生意，

可以找工作和讲汉语班的话。 

汉语水平的情况 

在这次研究中，研究者将曼谷乍都乍周末市场的 50 位服务员做为对象。另外问卷调查的内容分为

两个部分包括 曼谷乍都乍周末市场服务人员的汉语水平情况。按照问卷调查，“如下的容易是 50

曼谷乍都乍周末市场服务人员的汉语水平问卷调查的结果” 

                                                      
[5]

 泰国旅游网：曼谷乍都乍周末市场[online]来源：https://marketeeronline.co/archives/120135 

2017 年 10 月 25 日 

https://marketeeronline.co/archives/120135
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图 2服务人员的听说读写 

 

图 2 这个调查结果，服务人员的听说读写如何，35 位（70%）的服务人员能会说，但是不能读写 8

位（16%）的服务人员能读写，但是只能听说一些简单的汉语和 7位（14%）的服务人员听，说，读

写多可以。从这张图可以看到，大部分服务员已经长时间没有学习中文了，所以他们的中文水平只

能听和说。因为工作原因需要会说汉语，但是读写汉子还不太需要，所以他们觉得应该开始学习汉

语从读和写，就可以跟中国游客沟通了 

 

 
  

图 3服务人员应该提高和学习汉语 

 

从图 3中可以看出，在工作之中，曼谷乍都乍周末市场的服务员需要进一步学习提高，37位的服务

员觉得应该汉语的读与写方面提高（74%），9 位的服务员觉得应该汉语的听与说方面提高（18%）

和 4位的服务员觉得应该汉语思维习惯与中国文化（8%）可以发现大部分的服务员的汉语水平已经

提高了在听说方面，但是读写方面还不太好，所以她们觉得应该需要进一步学习提高，读与写方面。 

曼谷乍都乍周末市场餐厅的汉语服务情况 

一、 与中国游客沟通 
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图 4中国游客使用的语言 

 

从图 2-22到 2-24可以看出，最多的受访者是女性的曼谷乍都乍周末市场中国游客，有 36人（72％），

另外男游客有 14 人（28％）。现在女来旅游的人数比男性，到曼谷乍都乍周末市场的汉语游客主

要以女为主，曼谷的乍都乍周末市场对女性更具吸引力。大部分游客的年龄是在 20-29岁 19人（38%）,

游客第二名是在 30-39岁 16人（32%），游客的年龄是在 40-49岁 11人（22%），游客的年龄是在

50-59岁 2人（4%）跟游客的年龄是在 19岁以下一样。中国游客使用的语言是汉语普通话 36人（72%）

使用广东话 9人（18%）和使用潮州话 5人（10%）。从中国游客到泰国的年龄分布可以看出比较全

面。 但是他们大多数是 20-29 岁的中年人，因为这些群体通常是相当固定的工作。他们有更多的

收入，更高的消费能力和更多的旅行经验。大部分中国游客都是通过旅行社来泰国旅游的，但也有

一些游客是自己一个人来泰国旅游的。所有中国游客都来自中国大陆，所以他们全部都会说普通话

（72％），只会说潮州话和广东话的游客就更少了。因此，对于中国游客来说，普通话是沟通的主

要语言。 

二、 中国游客使用语言的信况根据对中国游客的问卷调查，中国游客曼谷乍都乍周末市场餐厅使

用语言的情况如下： 

 
图 5中国游客会讲泰语 
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图 6在泰国旅游，中国游客用什么语言交流 

 

从图 5到 6可以看出，大部分的中国游客一点不会说泰语 43位（86％），其他 7 位（14%）中国游

客会说泰语几个单词和短语。本次调查在泰国旅游，中国游客用汉语 42位（84%）其他用泰语和英

语 8位（16%）有 43 位中国游客用汉语的原因是泰国服务人员会说汉语 ,中国游客是指能够与会说

汉语的服务人员，餐厅，购物，旅游司机等进行交流的中国游客。使用母语进行交流的原因是，一

些中国游客会说泰语，而大部分会说泰语的人是学生或学习泰语的人，有些人从未学习过，但是会

说泰语很容易。 

曼谷乍都乍周末市场的广告和标识牌 

 

本文的样本集中在曼谷乍都乍周末市场的餐厅。曼谷乍都乍周末市场是曼谷的旅游地点。因此，在

曼谷乍都乍周末市场有很多商店，如：例如餐馆，服装店，纪念品商店，植物园林工具，手工艺品，

按摩院等。从 2012年以后，曼谷乍都乍市场的广告和标识就开始用汉字描述。 
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曼谷乍都乍周末市场的广告 

 

 

 

图 2-40曼谷乍都乍周末市场的网站 

 

 

图 2-41Chatuchak  Guide App 
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曼谷乍都乍周末市场的官方网站（WWW.Chatuchakmarket.org）和 Chatuchak  Guide App，为游客

提供了有关曼谷乍都乍周末市场的各种信息并宣传他们的市场。该网站以 3种语言显示：泰语，英

语和汉语。因为 2012 年以来，外国游客来曼谷乍都乍周末市场的数量持续增长，如：亚洲游客和

包括大量中国游客在内的欧洲。   

曼谷乍都乍周末市场汉语服务的管理情况 

通过曼谷乍都乍周末市场汉语服务的管理情况，曼谷乍都乍周末市仅能为商务汉语提供中文服务。

服务人员的汉语应用，指标牌上的汉语应用。曼谷乍都乍周末市场管理并没有提供很多中文服务。

大多数管理和服务人员不会说中文，只能说英语和泰语，那里只有一名中文翻译。因此，如果他们

想与中国旅行社或中国游客交流，他们会请中国翻译帮助他们进行翻译。 “设施”以及乍都乍市

场的出入口数量，更重要的是解决紧急排尿问题的“洗手间”的位置。 Chatuchak Guide App软件

可以从选项中查看 BTS和 MRT 的位置。以下这些功能肯定会令您的购物体验愉悦，商店搜索平台，

按产品类型分类。基于室内位置的服务可提供精确的位置搜索。 因此，享受购物乐趣，永不迷路。

展示突出显示的项目和有关商店的见解，提供您附近商店的实时促销，更新您最喜欢的商店的评论，

支持泰语，英语和汉语普通话。 

 

结论  

 

这项研究的目的是探索曼谷乍都乍市场中国服务的使用以及在这里购物的中国游

客的满意度。在这里分析和总结商店的服务。让他们了解中文服务的好处，分析并总结

他们遇到的问题并且为这些问题提供了意见和解决方案，以便为中国游客提供更好的服

务。我们还将清楚地看到在乍都乍市场为中国人服务的好处。我们还相信，在未来几年

中，乍都乍市场将成为曼谷最华人的市场之一。但是不管商人怎么做它将提高我的中文

水平并改善中文服务，使我能够听，说和读。这是泰国人改善其中文服务和提高其中文

水平的一种方式 

曼谷乍都乍周末市场餐厅 报告总结:经调查研究表明，就如同前面分析的一样，服

务、质 量、广告、中文商务服务。但是说中文时有一个明显的问题。他们只能听和说

中文。但是她不会读写中文。但是她的发音也不尽人意。如果服务人员不流利或发音不

合格，中国游客可能会有点难以理解服务人员的含义。在曼谷乍都乍周末市场餐厅，大

多数中文服务人员都是泰国人。但是一些会说中文的工作人员是缅甸人，老挝人和柬埔

寨人。每个人都可以说中文 但是不会写中文字符，不会说泰语或不会写泰语字符。由

于中国服务人员进行的调查使用汉字和泰语，因此如果他们希望自己填写问卷，就不会

这样做，因此建议研究人员自行翻译它们。 

本文的主题是研究汉语在曼谷乍都乍周末市场餐厅的旅游中的应用。本文档基于文

献分析，访谈分析和问卷分析。通过研究汉语在曼谷乍都乍周末市场旅游中的应用，包

括服务人员应用的基本情况，曼谷乍都乍周末市场中国服务在市场上与中国游客交流的
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情况，广告牌和用中文和中国市场服务管理指出对曼谷乍都乍周末市场餐厅 中的中国

人使用情况的多方面评估，并提出相应的建议和改进。 

大多数中国游客根本不会说泰国话，他们去泰国旅行时只能说中文，有些会说中文

和英语。但是很少有人会说泰语因此，如果您想与中国游客交流，最重要的交流语言是

中文。大多数游客来泰国是因为担心会遇到沟通问题，例如问路，乘出租车和购物。但

是，如果中国游客参观曼谷乍都乍周末市场，是否担心会遇到很多交流问题，由于查加

市场已经有了中文的服务或标志应用程序，所以这不是一件容易的事，在市场上，这非

常困难。大多数游客认为曼谷乍都乍周末市场市场上的中国服务人员不太流利，应该提

高中文服务的发音标准，更流畅的语言和曼谷乍都乍周末市场的迹象。它还发现了中国

游客的沟通问题。因此，曼谷乍都乍周末市场应加强对服务生的中文培训，以提高服务

生的中文水平。例如，曼谷乍都乍周末市场应为服务人员组织中文培训或组织中文研讨

会。 

根据我对曼谷乍都乍周末市场 在旅游业中汉语应用的研究，我发现研究结果表明，

只有通过听和说，中文服务人员才能提高。但是仍然不能很好地读写因此，店内商店应

更多地学习汉语，并应开设一些阅读和写作方面的汉语培训课程。大多数游客认为曼谷

乍都乍周末市场的中国服务人员不太流利，应该提高汉语服务的发音标准，流畅的语言

和曼谷乍都乍周末市场的标志等。它还发现了中国游客的沟通问题。因此，曼谷乍都乍

周末市场应加强对服务员的中文培训，以发展服务员的中文能力。例如：曼谷乍都乍周

末市场应为服务人员或中文研讨会提供中文培训。曼谷乍都乍周末市场的许多标志现在

都用中文标记。但是大多数地方都使用了一些简单的中文句子，即使文字不清晰或不准

确，曼谷乍都乍周末市场管理部门也应该添加一些中文建议。道路标志和路标应更清楚，

准确地书写。 
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泰国旅游警察总部汉语服务与培训管理情况 

进行调查分析研究—以泰国北部和南部旅游景点为例 

Studying And Analyzing Chinese Language Service Of Thai Tourist 

Police In Northern And Southern Tourist Areas Of Thailand 

Purichaya Wattanasantipong
*
, Zhao Ping  

College of Chinese studies, Huachiew Chalermprakiet University 

*Email : ppuriiz.watt@gmail.com 

摘要 

 泰国旅游业方面发展迅速。中国游客来泰旅游的人数逐年增长，为泰国的经

济发展带来客观的利益。为了促进泰国旅游业的发展，泰国成立了旅游警察专门保障

外国游客在泰旅游的利益和安全。 

 论文研究的目的是分析泰国旅游警察在泰国北部和南部旅游区中汉语服务的

情况。论文采用文献分析和问卷调查的方法，对旅游警察的汉语服务情况进行研究。

论文内容主要包括说明泰国旅游警察的发展背景，旅游警察的组织和工作概况。论文

对泰北泰南地区的旅游警察的汉语服务进行了问卷调查，说明了旅游警察的基本情

况，语言使用情况和汉语水平情况。论文通过问卷调查说明了中国游客对泰国旅游警

察汉语服务的满意情况，对调查结果进行了 SWOT。调查研究显示，泰国旅游警察在

汉语服务方面做出了努力，尽管旅游警察中文基础差，但通过汉语培训能够掌握一些

基本的听说读写能力，帮助中国游客解决了不少问题。 

 通过调查研究发现，泰国旅游警察在汉语听说读写方面还存在一些问题。他

们的汉语水平还没有达到良好的程度，需要加强汉语培训。同时旅游警察部门也需要

改进汉语培训计划，注重旅游警察在听说方面的训练，在工作中不断改进汉语服务的

质量，为泰国旅游业的发展，保障外国游客的安全和利益方面，提供良好的服务。针

对旅游警察在汉语服务中的问题，论文提出了改进的建议。 

关键词 ：泰国旅游警察  汉语服务  中国游客  管理培训 

Abstract 

Thailand 's tourism industry has developed rapidly. The number of Chinese tourists 

visiting Thailand is increasing year by year, bringing benefits to Thailand's economic 

development. In order to promote the development of Thailand 's tourism industry, Thailand 

has established a Thai tourist police to protect the interests and safety of foreign tourists who 

travel to Thailand. The purpose of this research is to analyze the situation of Thai tourist 

police's service in Chinese in the tourist areas of northern and southern Thailand. The study 

uses the methods of literature review and questionnaire survey to study the Chinese language 

service of tourist police. The content of the thesis mainly includes explaining the 

development background of the tourist police in Thailand and work of the tourist police.  

The thesis conducted a questionnaire survey on the Chinese service of tourist police in 
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northern Thailand and southern Thailand, explaining the basic situation of tourist police, 

language usage, and Chinese proficiency. The paper explained the satisfaction of Chinese 

tourists with the Chinese language service of the Thai tourist police through a questionnaire 

survey and then conducting  SWOT of the survey results.  Investigation and research 

show that the Thai tourist police have made efforts in Chinese language services. Although 

the tourist police have a poor Chinese foundation, that they can master some basic listening, 

speaking, reading, and writing skills through Chinese training. The outcome of this training 

makes tourist police able to help Chinese tourists when they have problems while staying in 

Thailand. From the research, it found that Thai tourist police still have problems in listening, 

reading, writing and speaking Chinese. Their Chinese proficiency has not yet reached a good 

level. Thus, the tourist police need to improve their the Chinese language training program, 

pay more attention to the training, especially in listening and speaking, and continuously 

improve the quality of Chinese services in their works. The result of these improvements will 

provide benefits for the development of Thailand ’s tourism industry and the protection of 

foreign tourists’safety and interest. Lastly, this thesis emphasizes the problem of tourist 

police in Chinese language service and puts forward suggestions for improvement and 

effectiveness service in the future. 

Keywords : Thai tourist police, Chinese language service, Chinese  tourists, management 

training 

绪 论 

 在经济全球化背景下，旅游服务已成为国际服务的重要部分。泰国旅游业吸引

了很多了外国游客，特别是来自中国的游客。由于泰国旅游资源丰富，越来越多的游客

喜欢到泰国旅游。大多数的游客来到泰国往往是先到曼谷，然后在泰国的其他地区和城

市，其中泰国北部和南部是两大旅游的主要地区。泰国北部曾是三个朝代的首都，如素

可泰、清迈和清盛。泰国第二大城市清迈是北部的中心。北部地区的最北部边缘素有金

三角之称。泰北主要的旅游景点有清迈、清莱、清盛、拜县、素可泰、美斯乐和考柯等

地。泰国南部风光秀丽，以海岛景点为主。最为旅游者青睐的地区有普吉、甲米、攀牙、

披披岛、郎他岛、 姚岛等地。这些岛屿水质好，娱乐项目多，深受游客欢迎。 

 随着泰国旅游业的发展，外国游客来泰人数的不断增加，在旅游中难免会出现

各种问题。一方面是旅游景点地区和接待方面的问题，如接待地区的安全问题和整个旅

游区的治安问题，即有的外国游客被抢劫，偷窃和谋杀，以及遇到一些威胁生命安全的

问题等。另一方面是游客方面的问题，如一些游客来泰携带了违禁品，走私、赌

博、贩毒、偷窃等不法行为等。为了更好地发展泰国的旅游业，保障游客的安全，

泰国旅游部于 1979 年建立了一支旅游警察队伍，约有一千名旅游警察，警力分布

在泰国全国的重要景区。旅游警察在旅游景区执行任务负责游客的安全。根据旅游警察

的任务和职责包括：1.确定策略、制定计划，对旅游地区进行监控、检查。2.为国王、

王室成员、皇家代表和皇家客人提供安保。3.依据法律为国内外游客提供服务，履行职

责。4.预防和制止犯罪，为重要人物和公民提供安保并提供公共援助服务。5.为游客提

供安保协助。由于每年都有大批外国游客来泰旅游，泰国旅游警察除了帮助游客解决问

题外，还要处理游客中出现的违法行为。为了与外国游客进行沟通，更好地履行旅游警

察的职责，旅游警察需要具有基本的英文会话能力。随着近几年中国游客大量增加，为

了帮助中国游客解决问题，泰国旅游警察也增加了汉语服务。 
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一、研究目的与研究范围 

 论文研究的目的在于对泰国旅游警察总部汉语服务调查研究—以泰国北部和南部旅游景

点为例，说明旅游警察在履行自己的职责方面的情况，通过分析旅游警察在泰北和泰南地区

旅游景点的汉语服务，对旅游警察的汉语培训，以及中国游客对旅游警察的汉语服务的满意

度调查，评估泰国旅游警察在维护外国游客安全，保障旅游景点的治安环境，帮助游客解决

问题，汉语服务方面情况，发现存在的问题，提出改进的建议，提高旅游警察的汉语服务质

量本次研究预计发 100份问卷，对泰国旅游警察进行问卷调查（北部地区 50 份，南部地区

50份）。通过问卷调查的数据进行定量分析和定性分析。调查的内容主要包括：1.泰国旅游

警察的基本情况，2.泰国旅游警察汉语水平情况，3.对中国游客满意度调查。 

二、研究成果 

泰国旅游警察的外语服务情况 

 泰国没各个府都有旅游警察的驻点站，驻点站的多少取决于各府景点和游客的多少，

类似甲米、青睐，旅游警察的驻站自然密集，以满足大量游客的需求。无论是旅游警察的制服、

徽章还是驻站标志，都十分突出，便于外国游客在遇到问题时寻求帮助。当游客遇到安全问题

需要救助，或是因团费过低而遭遇强制购物等旅游乱象时，旅游警察很管用。 

 总体上说，旅游警察的职责范围集中在与旅游相关的事务，管辖范围涉及外国游客、

旅游场所、旅游市场等。例如，在泰国本土餐厅发生的泰国游客纠纷案件，就由泰国地方警察

管辖，不归属旅游警察管辖。但一旦涉及外国游客，则归属旅游警察管辖。所以泰国旅游警察

的外语服务十分重要。 

旅游警察的外语培训和管理 

 泰国旅游警察大多数没有接受过培训。泰国旅游警察希望旅游警察总部能提供足够

的汉语培训。汉语培训的主要问题是培训次数不够，而报名参加培训的警察太多，培训机会

严重不足。 

 这是因为目前政府仍然不太支持汉语培训，没有任何组织和单位帮旅游警察培训汉

语知识。哪位警察有兴趣就报名参加，单位选择后会分成小组，然后去请大学老师来培训。

这种做法不是很方便，而且有限。除了一般的汉语培训，旅游警察总部还可以举办其他的专

题汉语培训项目，比如，旅游汉语培训、商务汉语培训等。 

旅游警察汉语服务的调查情况 

 1.旅游警察的汉语水平情况 

 

 

 

 

 

图 1-1旅游警察学习中文的经验 

通过调查旅游警察旅游警察学习中文的经验可知，6个人需要加强汉语说的能力，

26个人学过中文，24个人没学过中文。 

没学过中文 

学过中文 
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图 1-2接受汉语培训的经验调查 

 旅游警察的培训经验，19个人接受过汉语培训，19个人接受过外国培训，12 个

人没有接受过培训。这说明有大部分旅游警察接受过语言培训。 

 汉语培训是个很重要的过程，因为旅游警察大多数不是汉语专业毕业，有很多

汉语知识都不太懂，需要继续学习。 

表 1-1旅游警察及汉语翻译人员的汉语能力 

汉语能力 
很

好 
好 

一

般 
差 

很

差 

 1. 听力  3 4 
1

2 

1

1 

2

0 

 2. 口语  3 4 
1

1 

1

2 

2

0 

 3. 阅读  1 4 7 9 
2

9 

 4. 写作  1 4 7 9 
2

9 

 对以上数据进行综合分析，大多数旅游警察认可自己在听、说、读和写的能力

很差，可是也有人认为他们的 听和说能力很好。这反映出旅游警察的工作主要是在听

说方面，而不是读写方面。 

 2.旅游警察汉语服务情况调查 

表 1-2旅游警察汉语工作中遇到的问题 

遇到的问题 
很

高 
高 

一

般 
低 

很

低 

 1.汉语词汇方面 
1

3 
8 

1

0 

1

1 
8 

 2.汉语发音方面 
1

4 
8 9 

1

0 
9 

 3.汉语语法方面 
2

0 
4 6 

1

1 
9 

 4.汉语听力方面 
1

5 
7 8 

1

1 
9 

 5.汉语表达信息方面 
1

5 
7 8 

1

0 

1

0 
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  6.对中国文化的了解

方面 

1

3 
7 

1

0 

1

0 

1

0 

 对以上数据进行综合分析，大多数旅游警察在汉语词汇方面、发音方面、语法

方面、听力方面、表达信息方面和对中国文化的了解方面经常出现问题。这反映出旅游

警察工作出现的问题主要是汉语语法方面。 

 3.中国游客对旅游警察的满意度调查 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图 1-3中国游客在泰国旅游会使用的语言分布  

 中国游客在泰国旅游主要使用语言为汉语的有 27人， 9人使用汉语和英语，7

人使用英语，6个人使用汉语和泰语，另有 1人使用泰语。 

 这说明泰国旅游警察需要预备会汉语的人员，因为中国游客大部分用汉语，只

有少数会泰语，而会泰语的人可能是学泰语的留学生或者在泰国工作。 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图 1-4旅游警察对中国游客使用的服务语言 

 根据图 1-4显示，我们可知旅游警察和中国游客使用汉语和英语的有 20人，有

19 人使用汉语，7 个人使用英语、汉语和泰语，3 个人使用英语，1 人使用泰语。这些

资料显示说明旅游警察经常跟中国游客使用汉语沟通，所以提高旅游警察的汉语水平是

很有必要的。 
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表 1-3游客对泰国旅游警察的满意度 

项目 
很满

意 
满意 一般 

不满

意 

很不满

意 

1.旅游警察的汉语知识 24 21 5 0 0 

2.旅游警察的旅游知识 25 23 2 0 0 

3.旅游警察的服务态度 32 17 1 0 0 

4.旅游警察的口语交流 21 24 5 0 0 

5.旅游警察对中国文化了解 30 18 2 0 0 

6.旅游警察解决问题的能力 34 15 1 0 0 

7.对旅游警察的旅游汉语服务

总体情况 
30 19 1 0 0 

 本论文通过问卷调查显示，中国游客对旅游警察的服务表示很满意。 

对问卷调查结果的评估 

 1.对旅游警察总体服务的 SWOT 分析 

 1) 旅游警察服务的优势 (Strengths) 

   1.泰国旅游业的发展促进了泰国旅游警察的建立，为外国游客的安全提供了

保障，使外国游客能够在泰国旅游安全和方便。 

   2.中国游客来泰旅游数量增加，推动了旅游警察学习中文，提高了旅游警察

汉语沟通能力。 

   3.中国游客市场庞大，泰国是中国游客青睐的旅游地，提供汉语服务是旅游警察

帮助中国旅游来泰旅游解决问题的主要语言工具。 

      4.旅游警察在泰国既有执法的权力，又有为外国游客服务义务，在保障

外国游客在泰国的利益方面能起到重要的作用。 

 2)旅游警察服务中的劣势 (Weakness ) 

   1.旅游警察的服务虽然得到游客的满意，但中文水平不高，主要是在听说写

方面。 

   2.旅游警察在听说方面的问题，与中国游客沟通常遇到障碍，需要志愿警察

或翻译来帮助，影响了对问题的处理。 

   3.旅游警察绝大部分没有中文基础，大都是因工作需要才临时学习中文的。

所以听说读写能力全面的汉语人才少。 

    4.旅游警察总部培训的资金较少，旅游警察培训不足。需要培训的人多，培训班

少，不能满足旅游警察的需要。 

 3) 旅游警察服务的机遇 (Opportunity) 

   1.泰国旅游业发展快，为旅游警察的工作环境提供很大的空间。 

   2.旅游业发展的合作，国际协定，信息技术的发展为旅游警察的工作提供了有了

条件。 

   3.中国游客市场庞大，泰国是中国游客青睐的旅游地，提供汉语服务是旅游警察

帮助中国旅游来泰旅游解决问题的主要语言工具。 

   4.一些大学为帮助旅游警察提供汉语培训，提高了旅游警察的汉语水平，使旅游

警察能够改进汉语服务质量，更好地中国游客提供帮助。 

       4) 旅游警察服务的威胁(Treats)  

         1.旅游市场竞争激烈，为了吸引广大游客，做好旅游安全和服务工作是

非常重要的。 
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   2.全球新冠病毒疫情严重，对世界旅游业是沉重的打击。为此中国游客来泰旅游

受到严重阻碍，也影响了泰国旅游警察的汉语服务工作。 

   3.疫情期间外国游客减少，旅游警察可以利用这段时间加强汉语培训，为疫情后

旅游业的复苏，做好汉语服务的准备。 

   4.面对旅游市场的竞争，提高旅游警察的汉语服务水平，在招聘人员方面可

以挑选已经有中文良好基础的人员。  

 2.对旅游警察汉语服务情况的评估 

 1)存在的问题 

   1.缺乏汉语专业人员 

在泰国，旅游警察跟普通的警察不一样，每个警官都能当旅游警察，不管他们是否会 

英语或汉语等外语。在大量中国游客来泰旅游时，汉语服务的工作跟不上旅游形势

的发展，不能与中国游客沟通，帮助解决问题。  

   2.汉语培训不足 

    目前汉语培训是一个大问题。由于报名的警察多，而一年只培训一次，或没有

培训，造成很多旅游警察想学习没有机会。旅游警察的管理部门应该重视这个问题，加

强汉语培训,增加培训班和时间。 

              3.旅游警察缺乏中文基础 

    由于旅游警察没有中文基础，培训不足，培训时间短，短期培训很难达到基本

听说的要求，读写能力更差。所以需要增加培训时间，重点抓听说能力。 

          4.汉语听力差，汉语说话能力不强 

由于旅游警察基础差，培训时间不长，很难在短时间提高汉语听说水平。有些中国

游客的普通话不标准，旅游警察与中国游客沟通时往往听不清和听不懂，造成沟通障

碍。当中国游客投诉食品卫生问题时，由于会话能力不强，与中国游客沟通时出现障

碍，不能帮游客及时解决问题。 

 2)改进汉语服务的建议  

    1.加强培训，增加培训班 

为了解决培训不足，培训班少，不能满足旅游警察要求学习汉语的需要的问题，旅

游警察总部要改进培训计划，每年增加一两个汉语培训班。提供定期的语言培训。培训

课程要注重汉语的听说读写能力，学习中国文化的知识。课程内容要结合工作中常遇到

的情况，掌握基本词汇和句型，包括当地主要旅游城市、街道和旅游景点的词汇和用语。 

   2.多听多说，增加中文知识 

针对旅游警察在与中国游客沟通的出现的问题，旅游警察在学习汉语要加强听力训

练，如多看中文视频等。另外要多进行会话练习，学员中相互练习会话等。旅游警察总

部可以安排学员去中国，直接感受真实的语言环境，了解中国的文化，强化汉语听说能

力。 

   3.招聘中文人才，提供汉语服务水平 

目前泰国旅游警察中没有汉语专业毕业的人员。为了提高旅游警察中汉语服务的质

量和水平，可以直接招聘汉语专业毕业的人员，快速解决旅游警察队伍中汉语人才缺乏

的问题。汉语培训的效果也会比完全没有中文基础的人员要好很多。这些汉语好的人员

还可以帮助帮助和其他人员的汉语学习和汉语水平。 

   4.加强旅游信息的中文翻译，方便中国游客 

除了提高旅游警察中汉语服务人员的中文水平外，旅游警察总部还应该把有关旅游

方面的主要信息翻译成中文,方便中国游客阅读。另外，可以把这些中文信息放在网站

和 
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手机 APP，让更多的中国游客了解泰国旅游方面的信息。 

结 语 

 泰国和中国长期保持着良好的关系。无论在经济贸易方面，还是在文化交流方面

都得到了很大的发展。特别是在旅游业方面发展迅速。中国游客来泰旅游的人数逐年增

长，为泰国的经济发展带来客观的利益。为了促进泰国旅游业的发展，泰国成立了旅游

警察专门保障外国游客在泰旅游的利益和安全。 

 论文通过对泰国旅游警察总部汉语服务调查的研究，调查分析了旅游警察在

泰国北部和南部旅游景点汉语服务的情况。论文通过对泰国旅游警察和中国游客的问

卷调查，收集了相关的资料和数据。调查研究显示，泰国旅游警察在汉语服务方面做

出了努力，尽管旅游警察中文基础差，但通过汉语培训能够掌握一些基本的听说读写

能力。 

帮助中国游客解决了不少旅游中遇到的问题。中国游客对旅游警察的服务很满

意，尤其是旅游警察解决问题的能力。 

 通过调查研究发现，泰国旅游警察在汉语听说读写方面还存在一些问题。他

们的汉语水平还没有达到良好的程度，需要加强汉语培训。同时旅游警察部门也需要

改进汉语培训计划，注重旅游警察在听说方面的训练，在工作中不断改进汉语服务的

质量，为泰国旅游业的发展，保障外国游客的安全和利益方面，提供良好的服务。 
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摘  要 

随着对外汉语教学在泰国的迅猛发展，泰国汉语教学使用的教材的使用没有明确的

规定和规范的指导，学校所使用的教材缺乏针对性。因此，汉语教材的适用性研究就成

为很有价值的研究方向了。泰国曼谷科学启蒙国际学校使用的《双双中文》教材，是由

美国加州王双双老师和中国专家专为海外学生编写，北京大学出版社出版，适用于有一

定中文基础的学生。文章通过对外汉语教材编写原则和蒙特梭利教育理论的指导，在总

结出符合蒙特梭利教育理论的教材评价标准的前提下，结合相关教学经验，对《双双中

文》教材展开适用性调查和研究，并从教材文本入手，评估该教材在泰国曼谷科学启蒙

国际学校小学部的适用性。 

本论文主要从以下四个部分论述： 

绪论部分阐述了选题背景和意义、研究对象、研究方法和研究综述。 

第一部分通过对《双双中文》教材与《汉语》教材文本内容分析，总结归纳出《双

双中文》优点与不足，如：语音部分没有发音部位图；课文题材不够生活化；练习缺乏

层次性等；第二部分根据蒙特梭利教育理论整理归纳出对外汉语教材的评价标准，即：

教材内容的差异性；可输出性；逻辑性与内容涉及面的全面性。第三部分是把前文的研

究结果与评价标准相结合得出《双双中文》在教材设计上未能满足不同层次的学习需求。

且不注重生活教育，学生不易将所学到的内容进行有效输出等分析结论。《双双中文》

的内容与编排不适合蒙特梭利教育环境下的泰国曼谷科学启蒙国际学校，如继续使用，

需要在内容上进行改编。 

关键词 ：《双双中文,   蒙特梭利,   泰国小学生,   适用性研 

Abstract 

With the rapid development of teaching Chinese as a foreign language in Thailand, 

Chinese teaching  problems are due to no clear regulations and standard guidance for the use 

of teaching materials, and the teaching materials used by schools lack pertinence. Therefore, 

the research on the applicability of Chinese textbooks has become a valuable research 

direction. The author works at the Montessori Academy Bangkok International School. The 

textbook "Shuang Shuang Chinese" is used by the California teacher Wang Shuang Shuang. 

Under the guidance of the principles of compiling Chinese teaching materials for foreigners 

and Montessori education theory, and on the premise of summarizing the evaluation 

standards of teaching materials that meet the Montessori education theory, and combining my 

teaching experience. This article starts with the text of the textbook, combines the 
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comparison with other textbooks and a questionnaire survey of the textbook users, evaluates 

the applicability of the textbook in the elementary school of  Montessori Academy Bangkok 

International School Enlightenment,and puts forward some suggestions on its shortcomings. 

The compilation and use of Thai-Chinese textbooks in the Montessori education environment 

provide some references. This research article deals with the following three main sections. 

Firstly, the introduction section describes the background and significance of the selected 

topic,the objective of the study, the research methodology and the research review. Next, the 

first chapter is the analysis of the text content of the"Shuang Shuang Chinese" textbook.This 

part analyzes the phonetic, vocabulary, grammar, text, exercises and culture.Lastly, chapter 2 

is based on Montessori education theory Summarize the evaluation criteria for teaching 

Chinese as a foreign language,and then combine the research results of the previous article 

with the evaluation criteria to draw conclusions on the applicability of the set of textbooks. 

Keywords : 'Shuang Shuang Chinese', Montessori, Thai primary school students, assessing 

applicability 

一、绪论 

21 世纪伊始，随着中国综合国力的增强以及中国官方诸如孔子学院、孔子课堂、

国家汉办教师志愿者、国侨办外派教师等项目的推广“全世界都在学中国话，孔夫子的

话越来越国际化。 

与此同时，泰国的汉语教育也得到迅速发展？然而，泰国的汉语教学也存在着诸多

需要解决的问题，其中最重要的是：在泰国汉语教育虽然正逐渐形成从基础到高等这样

较完整的体系，但是对于教材的使用却没有明确的规定，缺乏规范的指导。 

笔者任教的曼谷科学启蒙国际学校，从幼儿阶段开始就开设中文课，基于蒙特梭利

教育理论的基础，幼儿教师们设计了一系列符合幼儿语言学习规律的实物教具。然而，

小学阶段儿童的学习与幼儿阶段不同，教具不能满足学生学习的需求，因此势必要有一

套适合蒙氏教育环境的中文教材作为教学的基础和依据。 

笔者学校使用的《双双中文》是一套由美国加州王双双老师和中国专家专为海外学

生编写的教材。在教学过程中，笔者发现我校的小学部中文老师对《双双中文》基本认

可，但也有诸多不尽人意的地方。笔者认为教材的选择和使用在教学过程中起着极其重

要的作用，它既是教学的三要素之一，亦是连接教师和学生的纽带。那么，《双双中文》

教材，是否适合泰国蒙特梭利教育环境下的小学生呢？基于这个问题，这套教材的适用

性研究就很有必要了。 
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二、 研究目的，研究方法，研究范围，研究创新性 

1.研究的目 

对笔者任职的曼谷科学启蒙国际学校而言，把教材文本及其使用情况分析透彻之

后，该教材的优势与不足之处就一目了然了，我校中文教师对这套教材的认识将更为全

面，同时结合文中笔者提出的建议，可以提高《双双中文》教材的使用质量，教师的教

学与学生的学习效率都将得到进一步提高。最后，归 纳总结出一些推进泰国蒙氏汉语

教材建设的原则和核心要素。有助于促进泰国的该类汉语教材编写更加合理化和科学

化，给泰国以及其他国家的蒙氏汉语教材编写起到抛砖引玉的作用。 

2.研究的方法 

文献分析法：本文主要搜集了汉语教材适用性研究与《双双中文》教材研究。通过

对这些相关文献资料的筛选，对它们进行了梳理和分析，在归纳总结前人的研究理论之

后，形成对该研究的科学认识，并确立了本文在蒙氏教育环境下对外汉语教材适用性研

究的方向。 

3.技术路线 

1）从教材的拼音、词汇、语法、课文、练习、文化等方面深入研究《双双中文》

的内容，以得出的数据为依托进行全面系统的分析。 

2）根据蒙特梭利教育理念整理归纳出对外汉语教材的评价标准，把教材的分析与

不同教材的对比结果以及归纳出的评价标准相结合得出该套教材适用性分析结论。 

4.研究的创新性 

本论文的创新性在于： 

1）先把《双双中文》这本较少有人研究的教材从理论基础、课文、字词、语法、

文化、练习等方面进行全方位的分析。 

2）再把教材与蒙特梭利教育理论体系相结合进行适用性研究，最大限度发挥教材

优势，若发现教材存在哪些方面的问题，有的放矢的提出相应的修改建议，以期达到最

大限度的与蒙氏教学环境相契合，为曼谷科学启蒙国际学校的学生量身打造一套汉语教

材。 
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三、  本论文有关的研究综述 

李泉[2]在《近 20 年对外汉语教材编写和研究情况述评》中认为：“任何学科在发展

和建设过程中起到至关重要的标志性作用的要素都是教材，这一点在第二语言教学与外

语教学中体现得尤为突出。”赵金铭[3]在《教学环境与汉语教材》一文中指出：“海外使

用的汉语教材应当首推中外合作编写的教材。汉语教材的编写按轻重主次应以区域化、

类型化、多样化、多元化、本土化的要求编写。这样方能适应海外的教学环境，才能有

效解决汉语教材与教学环境相适应的问题。”基于以上观点，在教学以及教材修订过程

中，对所使用的教材是否适合教学环境及教学对象进行系统的适用性评估就显得很有必

要了。只有进行了此番操作之后，教师才能在教学中对所使用的教材扬长避短并给予科

学的改进，使其更适合当下的教学环境与教学对象。 

1.关于汉语教材适用性研究的文献综述 

关于教材的适用性，目前学界还没有一个明确的定义，在国外使用的对汉语教材的

适用性研究比较缺乏，这方面的研究历史也不长，可以追溯到 2012 年，能搜索到的用

于海外的对外汉语教材适用性的文献资料并不是很多。笔者认为教材的适用性研究是教

材与教学环境教学条件匹配度的研究，即教材适不适合所使用的教学环境与教学条件。

下面将对近十年来，对外汉语教材适用性研究的文献做一个梳理。 

王明蒙[4](2012)在《人教版语文用书作为对蒙汉语教材适用性研究》一文中结合教

学对象的特点和需求，从理论基础、课文、字词、语法、文化、练习等方面，对教学对

象、教学目标、教学内容的范围等问题进行了分析和探讨，指出要充分发挥学生的学习

潜力，汉语综合运用能力与道德智力等能力要兼顾。指出该教材的长处是能发挥学生潜

能，培养语感和学习能力。同时，也提出了科学性不足、实用性不强、教材体系不完整

等意见。 

张帆[5]（2013）在《<汉语>教材在缅甸腊戌地区的适用性研究》一文中通过问卷调

                                                      

[2]李泉：《近 20 年对外汉语教材编写和研究情况述评》[J].《语言文字应用》，2002 年第 3 期，第 2 页。 

[3]赵金铭：《教学环境与汉语教材》[J].《世界汉语教学》，2009 年第 2 期，220-221 页。 

[4] 王明蒙：《人教版语文用书作为对蒙汉语教材适用性研究》[D].吉林大学，语言学及应用语言学，硕士论文，

2012 年。 

[5] 张帆：《<汉语>教材在缅甸腊戌地区的适用性研究》[D].云南大学，汉语国际教育，硕士论文，2013 年。 



726 
 

  

查分析该教材在使用者和使用环境中存在的问题，结合当地具体情况，以解决问题的方

式进行研究，发现了目前存在的教材使用方面的问题，得出了其适用性较强的结论，并

提出增加教材内容和课堂活动等建议。 

常春凤[6](2017)在《国别汉语教材<进步>的编写特色及适用性研究》一文中通过文

献研究法和内容分析法等方法，对学习者的需求和教材的使用，从字词、课文、语法、

练习等角度对教材的特色和适用性做了分析。作者认为该教材词汇较实用，课文内容贴

近学习者生活，语法内容简洁明了对比性强，练习题注重各方面能力的训练，但习题的

题型应更多元化。 

2.关于《双双中文》研究的文献综述 

在查阅各种文献资料后，笔者发现有关《双双中文》的研究可谓是凤毛麟角，只找

到一篇《双双中文》的本体研究，即姜蕾和张丽的《对外汉语文化教材的考察与分析

——以<双双中文>教材为例》。作者研究了该套教材的优缺点以及不足之处如何改进。

作者认为该套教材的课文内容和词汇的选择都具有较高的科学性与系统性。但是，文化

知识的呈现方式没能充分考虑当下青少年的兴趣点，教材对于知识的学习比较重视,却

厚此薄彼地忽视了培养学生对文化知识的实际应用能力。还有一篇是《双双中文》与其

它教材的对比分析研究的短文，而以《双双中文》为蓝本，研究对外汉语教材适用性的

文献资料更是完全无迹可寻。 

吴凡[7]（2016）在《蒙台梭利教育法在泰国儿童初级汉语教学实践中的应用——以

蒙台梭利教具及混龄班在斯苏韦特学校实践为例》一文中结合儿童的特点及汉语课程的

目标、教学的实际情况，提出采用蒙氏教育法来改进针对儿童的对外汉语教学的设想，

并结合蒙氏混龄班的教学思想与作者根据教学情况制作的教具来指导配合实际教学，通

过教学案例分析了它们是否适用于实际教学。笔者原则上赞同吴凡关于使用教师自行设

计制作的蒙氏教具配合实际教学的设想，但也认为，如何保证其标准化与科学性，亦是

一个值得探讨的问题。如果科学性得不到保证，还是要借助科学合理的教材来保证教学

质量。 

                                                      

[6] 常春凤：《国别汉语教材<进步>的编写特色及适用性研究》[D].北京外国语大学，语言学及应用语言学，硕

士论文，2017 年。 

[6]吴凡《蒙台梭利教育法在泰国儿童初级汉语教学实践中的应用以蒙台梭利教具及混龄班在斯苏韦特学校实践

为例》[D].云南大学，汉语国际教育，硕士论文，2016 年。 
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此外，蒙特梭利教学法在外语教学中的应用研究有：张玥[8]（2013）《蒙台梭利教

学法在幼儿英语教学中应用的个案研究》中围绕蒙台梭利教学法在幼儿英语教学中的应

用问题运用访谈法、文本分析等方法收集资料展开了个案研究。发现英语教学过程中出

现干预不当、过分依赖蒙氏经典教具等问题，并提出教师应注重蒙氏素质的培养及内化、

教师应设计制作符合本土特色的教具等可行性建议。 

四 、总结内容 

1.《双双中文》教材结构内容分析 

1）语音部分 

本册教材内容基本涵盖了汉语拼音教学的内容，条理清晰，也注意突出了教学的难

点与重点，再加上每课练习册部分的拼音练习，《双双中文》教材在汉语拼音训练方面

的编排基本满足学习需求。 

在教授声母方面，本册教材介绍了 21 个辅音声母。在教授拼音韵母的顺序方面，

虽然大部分汉语教材都是按照单韵母 a、o、e、i、u、ü；复韵母 ai、ei、ui、uo、ou、

iu、ie、üe；特殊韵母 er；鼻音韵母 an、en、in、un、ün、ang、eng、ing、ong 的顺序

来教的，但笔者在教学当中发现，按照这种顺序学习，学生在掌握的时候虽然朗朗上口，

但容易混淆发音。教材没有发音部位图或元音舌位图供学生参考。 

在教授汉语语音的声调方面，本册介绍了普通话的四种基本声调：第一声，阴平

（yīnpíng）；第二声，阳平（yángpíng）；第三声，上声（shàngshēng）；第四声，去

声(qùshēng），并标注了相应的声调符号和单元音韵母四种声调的读法。 

《双双中文》中轻声、“一”“不”变调、儿化韵等知识点均以散落在课文当中的形式

出现在本套教材中，没有专门的板块对之进行整理归纳。 

由于本册的重点是汉语拼音的讲授，因此凡是不属于本课正在讲授的拼音字母的汉

字，在课文中均未添加拼音注释，这样安排的优点是，重点突出本节课正在讲授的拼音

字母，有助于把学生的注意力吸引到本课所学上，并有意识的加以重复练习，有效的避

免了与其它拼音字母的混淆。 

                                                      

[8] 张玥：《蒙台梭利教学法在幼儿英语教学中应用的个案研究》[D].燕山大学，外国语言学及应用语言学，硕

士论文，2013 年。 
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2）词汇部分 

“新中小学生汉语考试（YCT）”是一项国际汉语能力标准化考试，为鼓励汉语非第

一语言的中小学生学习汉语，培养、提高他们的汉语能力，因此，比“汉语水平考试”[[[]

新 HSK 是一项国际汉语能力标准化考试，重点考查汉语非第一语言的考生在生活、学习

和工作中运用汉语进行交际的能力。 HSK 包括 HSK 一级、HSK 二级、HSK 三级、HSK 四

级、HSK 五级和 HSK 六级。为使汉语水平考试（HSK）更好地服务于汉语学习者，中国

国家汉办组织中外汉语教学、语言学、心理学和教育测量学等领域的专家，在充分调查、

了解海外汉语教学实际情况的基础上，吸收原有 HSK 的优点,借鉴近年来国际语言测试

研究最新成果，推出新汉语水平考试。即 HSK 更适合中小学生参加。因此，这一节的内

容以 YCT 大纲（四级）相当于“HSK”的三级作为生词量的参照标准。下面笔者把《双双

中文》一到七册的生词量做了一下总结。 

如下表 1.1《双双中文》生词数量对比所示： 

教材/册 

生词量对比 

第1册 第2册 第3册 第4册 第5册 第6册 第7册 

总生词量 40 66 58 103 99 111 122 

单课生词量 0、4、

4、2、

2、3、

2、4、

7、3、

9(共11

课) 

6、5、8

、8、5

、6、8

、5、9 

(共9课) 

7、4、7

、5、7

、6、5

、4、6

、7(共1

0课) 

10、9、1

1、9、6

、14、14

、11、12

、7(共10

课) 

10、11、

13、9、1

4、13、1

2、8、9

、7(共9

课) 

10、12、

8、12、1

4、14、9

、8、11

、12(共1

0课) 

11、9、18、13、14

、12、12、12、12、

10(共10课 

平均生词量 4 6.6 5.8 10.3 9.9 11.1 12.2 

1-7册总生

词量 

593 

表中可见，每册间的生词量呈总体递增趋势，第 1 册教材以基础汉字的认读为主要

学习目的，因此生词量较少；第 2 册第 3 册的课文以简单歌谣短诗为主；第 4 册开始，

课文从歌谣短诗转变成童话短故事。因此第 4 册的生词量呈现出翻倍增长的情况，但以

童谣短诗为课文形式的第 2 册和第 3 册，在生词数量上是比较接近的。同一册教材中，
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每课的生词量都分布较均匀除个别课之外，单课间生词数量的增减，大体控制在 0-5 个，

这样的安排有助于学生记忆生词。 

参加 YCT 四级考试的考生，需要掌握的生词大约为 600 个。因此，一至七册教材的

生词量非常适合我校中文入门水平的学生.如下表 1.2 所示： 

表 1.2 新 YCT 等级与《国际汉语能力标准》《欧洲语言共同参考框架（CEF）》及

新 HSK 的对应关系表 

新 HSK 新 YCT  词汇量 国际汉语能

力标准 

欧洲语言框

架（CEF） 

HSK（六级）  5000 及以上 五级 C2 

HSK（五级）  2500 C1 

HSK（四级）  1200 四级 B2 

HSK（三级） YCT（四级） 600 三级 B1 

HSK（二级） YCT（三级） 300 二级 A2 

HSK（一级） YCT（二级） 150 一级 A1 

 YCT（一级） 80   

 

《双双中文》在每一篇课文后面有生词表，其体例如下：简体生词（根据在课文中

出现的先后顺序排列）、生词上标注汉语拼音、英文释义。 

虽然我校属于国际学校，但对于母语为泰语的低龄初学者而言，用英语释义在理解

上有一定困难，加大了学习的难度。在教学过程中，学生不理解英语释义的时候，中文

教师就要用泰语解释，但教师的泰语水平也有限，泰语拼写有一定困难，低年级的学生

有些泰语词汇他们能听懂但也不会拼写，无法记录泰语释义，虽然在上课的当下学生理

解了，但课后发现又忘记了生词的意思，这就给作业的完成造成了困难。 

教材按照常规在生词上加注了拼音，但在生词释义后没有提供参考例句或短语的搭

配范例，我校的学生在日常生活中使用汉语的机会不多，频率也不高，如果可以在生词

释义中对一群的修饰范围加以说明，并提供词语搭配范例，则更加有利于学生对生词的

理解和使用。 

3）语法部分 

笔者按照《国际汉语教学通用课程大纲》中的六级划分，将《双双中文》一至七册

的语法点作了统计，如下表 1.3《双双中文》语法点数量等级统计表所示： 
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表 1.3《双双中文》语法点数量等级统计表 

等级与语

法点数 

教材 

第一册 第二册 第三册 第四册 第五册 第六册 第七册 总数 所 占 百

分比 

一级 3 8 11 10 0 5 2 9 24.53％ 

二级 5 7 10 9 6 12 3 52 32.70％ 

三级 0 1 3 5 5 13 21 8 30.19％ 

四级 0 0 2 3 0 5 8 18 11.32％ 

五级 0 0 0 0 0 0 2 2 1.26％ 

六级 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

每册语法

量 

8 16 26 27 11 35 36 59  

单册课数 10 9 10 10 10 10 10 8 

平均语法

点 

0.8 1.7 2.6 2.7 1.1 3.5 3.6 .4 

由于第一册的内容主要以基本汉字认读为主，因此涉及到的语法点比较少。从第二

册开始至第四册，随着语法点难度的增加一二三级语法点的数量呈递减趋势。 

横向看，一级语法点的数量也在逐渐增加，但从第四册开始，一级语法项目开始逐

渐递减。与此同时，二级也保持了同样的变化规律。三级与四级语法点从第三册开始至

第七册渐渐增加。更加明显的是，在一至六册教材都没有编排五级语法点，直到第七册

才有两个语法点出现。从一到五级语法点，在教材中所占的百分比中，也可以清晰看出

这样由简入难的变化趋势。 

综上所述，《双双中文》语法点分布是科学的，一至三级的语法点更适合海外小学

初级阶段学生的接受能力和认知水平；四至六级的语法点较难，过早或过多的涉及会造

成学生的理解上的障碍，影响学习效果。 

4）课文部分 

《双双中文》第六册和第七册课本，每册均有 10 课，除第七册的第八课之外，每

一课的编排都包括一篇主讲课文和一篇补充阅读短文，补充阅读短文与主讲课文之间存

在着相关的联系，有的在内容上为主讲课文做补充或延伸，有的则在语法或语音知识点

上与主讲课文相呼应。 

如果想分析课文的内容，我们首先可以从诗歌，散文，小说，戏剧四种文学创作体
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裁的角度来分析课文。 

《双双中文》第六册和第七册中，无论主讲课文还是补充阅读文章，都是以散文的

文学体裁形式为主出现的，大约占全书的 80%。主讲课文中诗歌、小说、戏剧均未涉及。

但在两册教材的补充阅读文章中诗歌类都占到了 20%。《双双中文》第六册中，属于诗

歌类的有四篇，包含两首古诗，两首儿歌；《双双中文》第七册中，属于诗歌类的也有

四篇，包含一首古诗，三首儿歌。 

虽然诗歌在教材中占到了一定的比例，但在实际教学中，由于课时的原因，教师通

常会用全部课时的三分之二来讲解主讲课文补充阅读的文章通常是以课后阅读理解的

形式，带着学生完成。因此，学生印象最深刻的往往都是主讲课文的内容。 

在第六册和第七册中，占全书最多的体裁是童话、寓言以及民间故事，这些以小动

物或是虚构人物的经历为主线展开的童话寓言故事，生动有趣，能充分激发儿童的学习

兴趣，每次学完一课之后，学生们总是强烈要求老师分配角色给他们，让他们进行课本

剧的排演。可以看出，孩子们是喜欢这些童话寓言故事的。 

其次，还可以从课文题材的角度分析课文，根据前文提到的《国际汉语教学通用课

程大纲》，结合教材中的内容，可将课文题材分为以下十类：教育、个人信息、社会交

往、日常生活、学校生活、家庭生活、自然与科学、文学与艺术、名人故事和基础概念。 

                 

 

图1.1 《双双中文》题材分布图 

从题材分布图，不难看出占百分比较大的五项内容分别是：自然与科学、基础概念、
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文学与艺术、教育和社会交往。从教育类题材所占的百分比可以看出，教材的编者在遵

从学生心理发育特点这一方面，还是用心良苦的。但笔者认为在小学阶段，特别是初级

阶段的汉语教材，在编排上，应以日常交流所需的题材为主，即：基础概念、社会交往、

日常生活、学校生活、家庭生活。但除基础概念和和社会交往两个题材外，属于基本日

常交流的题材中学校生活、家庭生活、日常生活三项均不足百分之十。这样的比例安排

造成教材课文里的内容不贴近日常生活，实用性不强，学生不能将所学到的内容实践到

现实生活中，就很难满足日常交流的需要，虽然地处泰国没有语言环境和使用机会这都

是很重要的因素，但教材中对于日常生活教育的缺失，也是造成学生难开口，不会交流

的重要原因。 

5）练习部分 

《双双中文》每册教材均搭配单双课练习册。读和写是主要答题方式，每课都有本

课生字词的书写练习，方格的多少随年级的升高递增。同一册内的题型与题量的比重大

体相似，但随着级数的增加亦会有所调整。本文统计题量的方式是以小题的数量为准：

“生词书写”以一行为一小题；“组词连线”则按有几组需要连就按有几道小题来计算；“读

生字”有几个生字就算几道小题；“读拼音字母”有几个字母就算几道小题；“抄课文”则一

篇算一题。下面将对一至七册练习册中的练习题进行量化。如：下表 1.4《双双中文》

一至七册练习量化表所示： 

表 1.4 双双中文一至七册练习量化表 

册数 第一册 第二册 第三册 第四册 第五册 第六册 第七册 总量 

单册总量 442 156 242 310 708 462 465 2785 

教材课数 11 9 10 10 10+1（总

复习） 

10 10 71 

每课均大题量 5 5 6.3 6.5 6.6 8.8 8.6 6.68 

单课平均量 40.18 17.3 24.2 31 64.3 46.2 46.5 38.5 

大题内小题平

均量 

8.04 3.4 3.8 4.8 9.7 5.3 5.4 5.77 

如上图所示：单册总量与单课平均量呈逐册递增的趋势，均大题量从第一册的五道

递增至第七册的九道，教材的小题总量是 2785 道。细看量化表不难发现，第一册和第

五册的数据陡然变大，打破了整体的和谐。这是由于，第一册以基础汉字认读为主，习
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题中有一道生字认读的大题，均生字量在二十字左右，因此一下子拉开了和其他各册间

的差距。第五册同理，以拼音学习为主，习题中包含声母、韵母和音节认读的题目很多，

因此，造成庞大的题量。如果从单册总量的角度看，每册的题量还是合理的，但如果对

比大题内小题平均量再看，就发现其实每道大题内的小题数量并不多，这样的编排造成

学生看起来做了很多的题，但其实每道题都只是蜻蜓点水，浅尝辄止，没有达到深入强

化的效果，不能完全满足学习需求。 

6）文化部分 

教材中中国传统文学所占比例最高，少量涉及传统节日、时令节气、名胜古迹、历

史名人题材的文化内容，这些内容大部分是以课文的形式呈现的，但从内容上看，有的

不符合学习者的需要，不贴近学生生活，学生很难理解这些抽象的文化概念。 

笔者认为，其一，教材虽然在介绍中国文化，但也不能忽视国家之间的文化差异，

在泰国进行汉语教学使用的教材，应适当增加一些可以做比较的泰国文化内容，以期让

学生产生共鸣。其二，教材介绍中国文化的方式，大多都是以文学作品的形式出现在教

材中，虽然丰富了学生对文学体裁的认识，但缺乏趣味性与多样性。其三，教材中介绍

的文化点，与学生生活的年代相差太远，也与他们的生活相距太远，因此应适当增加一

些展现当今中国文化的内容。 

2. 符合蒙特梭利教育理论的教材评价标准 

由于蒙特梭利小学学习方式与培养目标具有特殊性，目前，市面上又没有专门为蒙

氏小学编写的对外汉语教材，蒙氏小学所使用的对外汉语教材普遍缺此些方面的针对

性。为了更好地与蒙氏教育理念相契合，蒙小所使用的对外汉语教材应与蒙氏教育理论

相适应。 

1）教材内容的差异性：教材应注意差异化设计，为学生提供适合他们学习能力的

学习材料,练习的设计也应多样化,尽量满足不同层次的学生的学习需求。 

2）教材内容的可输出性：教材内容的编排应不能仅关注语言的输入，应当多刺激

注意学习之后语言的可输出性，让学生在学习过之后学以致用。 

3）教材内容的逻辑性：教材的对话与短文要逻辑清晰，注意训练学生的抽象思维

与逻辑思维能力。 

4）教材内容涉及面的全面性：教材的内容也应注意涉及面的全面性，让孩子在学

习中文的同时更好地认识世界，为“宇宙教育”助力。 
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5）教材还应注意品德与礼仪教育，使学生成为具有优秀品格与举止优雅得体的人，

提高孩子待人接物的情商及社会性。 

五、研究结果 

《双双中文》在教材设计上没有为学生提供多层次的学习材料,练习的设计也比较

单一循序渐进性不强，未能满足不同层次的学生的学习需求。 

通过前文的分析发现，《双双中文》不注重生活教育，内容不贴近平常生活，实用

性不强，对话类的课文几乎没有，学生不易从课文学习中获取日常交流的表达方式与技

巧，不能将所学到的内容进行有效输出，沟通交流的需要得不到满足，且练习中缺乏听

说练习，输出类练习不足，欠缺可输出性。 

《双双中文》的课文主要通过散文的形式出现，包括寓言、童话、民间故事、历史

名人故事；内容涉及自然科学，人生道理等。这样的编排，符合小学阶段学生开始逐步

建立和发展理性思考能力；喜欢探索事物及其背后原因的特点；有助于训练学生的抽象

思维与逻辑思维能力。 

从前文的分析中得知，《双双中文》的内容虽然涉及到了不少动物学与植物学的知

识，但对于“宇宙教育”的包罗万象而言，教材的内容在全面性方面尚显不足，还有很大

的补充改进的空间。 

《双双中文》中的思想品质教育顺应了学生的心理发展，也符合蒙氏教育注重品德

培养的理念。但教材中未涉及礼仪教育的内容，这也是教材的不足之处。 

综上所述，《双双中文》的内容与编排不适合蒙特梭利教育环境下的泰国曼谷科学

启蒙国际学校，如继续使用，需要在内容上进行改编 
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素万那普机场移民局警察汉语服务调查研究 

Investigation And Study On Chinese Language Service of The 

Immigration Bureau Police In Suvarnabhumi Airport 
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摘要 

素万那普国际机场，是东南亚乃至亚洲重要的航空枢纽。根据泰国旅游局发展数据

显示，到泰国旅游的中国人越来越多。为了提高当地的汉语服务条件，素万那普机场移

民局请朱拉隆功大学孔子学院为移民局警察提供汉语培训课程。因此，本人想对素万那

普移民局警察汉语服务情况这方面做调查研究。 

本论文的研究目的是 1）了解泰国曼谷素万那普机场移民局警察汉语服务的现状。

2）研究泰国曼谷素万那普移民局警察的汉语服务的需求和存在问题。3）调查中国游客

对泰国曼谷素万那普移民局警察提供的汉语服务的满意度。本论文主要采取调查问卷和

访谈的形式来收集相关资料，并从中找出存在的问题，并提出解决的措施。 

研究发现，游客最担心的问题就是语言障碍，来到泰国素万那普机场后，遇到的移

民局警察大部分是不太会讲汉语的，有的只会一些简单的打招呼，关于工作业务这方面

的汉语用词基本不会，移民局警察的汉语水平参差不齐、无法跟游客正常沟通。在跟中

国游客遇到沟通障碍时，过分依赖于旁人的翻译或翻译软件，没有从根本上提高自己的

汉语水平。中国游客大部分对移民局警察汉语服务很满意，但也存在不少游客对移民局

警察汉语服务不太满意的情况，甚至是不满意，只有提高了素万那普移民局警察的汉语

水平和服务态度，才能使中国游客对移民局警察汉语服务满意度得到提升，如果中泰语

言互通，没有沟通障碍，未来的经济、旅游业的发展将会再创辉煌。关键词：素万那普

机场移民局警察，汉语服务，满意度，汉语培训 

关键词 ：素万那普机场移民局警察 汉语服务 孔子学院 汉语培训 

Abstract 

Suvarnabhumi Airport is an important aviation hub in Southeast Asia and Asia. 

According to the development data of the Tourism Authority of Thailand, the number of 

Chinese tourists to Thailand is increasing.  In order to improve the local Chinese language 

service conditions, the Immigration Bureau in Suvarnabhumi airport invited the Confucius 

Institute at Chulalongkorn University to provide Chinese language training courses for 

immigration police. Therefore, I would like to do an investigation and study on the situation 

of the Chinese language service of the Immigration Bureau police in Suvarnabhumi airport. 

The research objectives of this paper include: 1) to comprehensively understand the current 

situation of the Chinese-language service offered by the Immigration Bureau police in 

Suvarnabhumi airport; 2) to study the needs and problems concerning the Chinese-language 

service of the Immigration Bureau police in Suvarnabhumi airport; 3) to investigate the 
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satisfaction degree of Chinese tourists with the Chinese language service provided by the 

Immigration Bureau police in Suvarnabhumi airport. This paper mainly takes the form of 

questionnaire and interview to collect relevant information, find out the existing problems, 

and propose solutions. According to the study, it is discovered that the language barrier 

experienced by the tourists is regarded as the most worrying issue. Once arriving at 

Suvarnabhumi Airport in Thailand, tourists are universally troubled by the problem that the 

majority of the immigration bureau police they meet are not good at Chinese, and some can 

merely utter simple greetings in Chinese. Little do the police have with regards to specialized 

words of professional work. On one hand, differentiated Chinese-language proficiency is 

common among the police who are unable to communicate with tourists smoothly. On the 

other, the police staff rely excessively on either bystanders’ help or translation tools when 

encountering communication barriers with Chinese tourists, failing to enhance their 

Chinese-language level fundamentally. Although most of the Chinese tourists are rather 

satisfied with the Chinese-language service offered by the immigration police, not a few still 

show minor dissatisfaction or even discontent towards such service. Under such 

circumstances, only by optimizing these police officers’ Chinese-language level as well as 

their service attitude will it be possible to lift the Chinese tourists’ satisfaction degree towards 

the Chinese-language service of the immigration police. New brilliance in the development of 

both economy and tourism is highly likely to be achieved on condition that no 

communication barrier exists between Chinese and Thai language any longer. 

Keywords : Immigration Bureau police in Suvarnabhumi airport, Chinese-language service, 

satisfaction degree, Chinese-language training 

绪论 

一、选题的背景及研究意义 

苏苏（2020）（online）了解到，素万那普国际机场，是东南亚乃至亚洲重要的航

空枢纽。2000 年 9月 29 日，泰王普密蓬陛下御赐新国际机场的名称为“素万那普”，

意思是“黄金之地”。该机场整体为钢构玻璃帷幕建筑共 7个楼层，有 360 个报到柜台，

124 个入国证照查验窗口和 72 个出国证照查验窗口，是东南亚地区最大的空运转运中

心。素万那普国际机场作为泰国对外沟通和交流的窗口，其服务质量和效率对泰国旅游

业的发展有着至关重要的作用。根据泰国旅游局发展数据显示，到泰国旅游的中国人越

来越多。泰国作为中国游客最受欢迎的国外旅行地之一，提高当地的汉语服务条件至关

重要，泰国政府为了更好的服务中国游客，在重要的景点、购物中心、酒店和机场等地

方设置了为中国游客服务的专门机构和中心。随着日渐增长的中国游客数量，大家对机

场汉语服务的需求量也越来越大，为了更好的服务中国游客，素万那普机场移民局与朱

拉隆功大学孔子学院合作，孔子学院安排了专业的汉语教师为移民局警察提供专业的、

与机场服务工作有关的汉语培训课程，来帮助移民局警察解决工作上遇到的语言障碍问

题。 

移民局警察经过培训后，中文普遍都有所提高，但在跟游客沟通方面还是存在很大

的障碍，移民局警察中文掌握的不够牢固，学到的内容只是一些简单的日常用语，没法

从根本上解决游客的实际问题，绝大部分还是需要请精通中泰文的专业人士来帮忙翻
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译。 

为了了解移民局警察汉语服务当前存在的问题以及提高机场移民局警察提供的汉

语服务质量、促进泰国旅游业的发展，本人想做关于素万那普机场移民局警察汉语服务

的调查研究，本论文选题的意义在于调研移民局警察汉语服务现状、中国游客对移民局

警察汉语服务的满意度、移民局警察经过汉语培训后在提供汉语服务中依然存在语言障

碍的原因，最终对机场移民局警察学习汉语，提高汉语服务质量提出有效的对策和建

议，从而提高素万那普机场移民局警察的中文服务质量和中国游客的满意度，促进泰国

旅游业的进一步发展。 

二、研究的目的，研究方法, 研究框架，研究内容，要解决的关键问

题，研究创新性 

  （一）研究的目的 

  1.了解泰国曼谷素万那普机场移民局警察汉语服务的现状。 

  2.研究泰国曼谷素万那普移民局警察的汉语服务的需求和存在问题。 

  3.调查中国游客对泰国曼谷素万那普移民局警察提供的汉语服务的满意度。 

  （二）研究的方法 

      本论文研究方法主要采用三种方法,一是文献调查法，二是问卷调查法，三

是访谈调查法。 

1.文献调查法:通过国家图书馆、华侨崇圣大学图书馆、朱拉隆功大学图书馆、权威

网站等地方收集学术论文、期刊、报纸等与本论文相关的资料，作为中国游客对泰国

素万那普移民局警察汉语服务满意度的依据材料。 

2.问卷调查法:设计电子调查问卷，通过微信、QQ等网络工具收集来泰游客的问卷调

查填写结果，针对中国游客对泰国素万那普机场移民局警察汉语服务的满意度进行分

析。主要内容包括：性别、年龄、学历、泰语水平、旅游中担心的问题、对泰国素万

那普移民局警察汉语水平的评价以及汉语服务的满意度等。 

3.访谈调查法:访谈机场移民局的主要负责人，用访谈内容来作为分析的资料，主要

内容包括：职务、姓名、工作内容、对移民局警察汉语培训的积极性学习态度、培训

效果、汉语学习的困难、对孔子学院的汉语培训的意见和建议等；访谈朱拉隆功大学

孔子学院给机场移民局警察提供专业的汉语培训的负责人和任课教师，主要内容有：

职务、姓名、工作内容、培训期间移民局警察的学习态度、课程设置、考核方式、培

训效果、对移民局警察的汉语培训的意见和建议。 

  （三）研究内容 

  1.泰国曼谷素万那普机场移民局警察汉语服务的现状。 

  2.泰国曼谷素万那普移民局警察的汉语服务的需求和存在问题。 

  3.中国游客对泰国曼谷素万那普移民局警察提供的汉语服务的满意度。 

  （四）要解决的关键问题 

  1.提高素万那普机场移民局警察汉语服务质量 

  2.解决素万那普移民局警察汉语学习和应用中遇到的问题 

  3.提高中国游客对泰国曼谷素万那普移民局警察提供的汉语服务的满意度 

  （五）研究的创新性 

素万那普国际机场作为泰国对外沟通和交流的窗口，其服务质量和效率对泰国旅游

业的发展有着至关重要的作用。根据泰国旅游局发展数据显示，到泰国旅游的中国人越

来越多。随着日渐增长的中国游客数量，对机场汉语服务的要求也越来越多，为了更好
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的服务中国旅客，素万那普机场移民局与朱拉隆功大学孔子学院合作，孔子学院安排了

专业的汉语教师为移民局警察提供专业的、与机场服务工作有关的汉语培训课程，来帮

助移民局警察解决工作上遇到的语言障碍问题。 

本论文的创新性主要体现在通过调研移民局警察汉语服务现状、中国游客对移民局

警察汉语服务的满意度、移民局警察经过汉语培训后在提供汉语服务中依然存在语言障

碍的原因，最终对机场移民局警察学习汉语，提高汉语服务质量提出有效的对策和建

议，从而提高素万那普机场移民局警察的中文服务质量和中国游客的满意度，促进泰国

旅游业的进一步发展。 

三、与本论文选题有关的国内外研究综述 

  （一）国内研究综述 

万茶龙.蓬汤隆（2018）主要研究北碧府酒店前厅工作人员与游客沟通时使用汉语

的必要性，通过发出 260 份调查问卷的方式对问卷结果进行分析。研究发现，酒店前厅

工作人员在跟游客沟通时使用汉语交流非常有必要，汉语使用的必要性从高到低分别为

汉语的：说、听、写、和读；通过比较的方法发现，酒店前厅工作人员性别不一样，对

使用汉语跟游客交流的需求性是一样的，至于年龄、学历、收入不一样的员工，对于使

用汉语跟游客交流的需求性是不一样的。 

阿查拉.宋巴楠纳（2012）本论文主要研究中国游客赴泰旅游的影响因素和决策行

为进行研究，采用调查问卷的方式对中国游客进行问卷调查，发现，游客喜欢跟团旅游

的主要原因是价格便宜，因为旅游公司竞争大，而且很多游客是第一次赴泰国旅游，选

择跟团旅游比较放心。还有一个原因是因为年轻人工作一段时间后有一定的经济收入和

社会地位，想要出国开阔视野，但大多是因为工作压力大，选择出国旅游放松身心。泰

国是离中国比较近的旅游国家，出行时间不长，泰国的旅游景点优美、旅游特色突出，

泰国政府与国民联手大力发展旅游业为了吸引更多的外国游客，所以来泰旅游成了中国

游客最理想的旅游之地。 

  （二）国外研究综述 

马炬炆 (2018) 研究指出，中国游客对素万那普国际机场服务站有关中文人员的汉

语服务能力和资料方面的提供得到了满意的回应。在结论中，笔者建议该如何改善国家

旅游局组织的效率，增设汉语服务站咨询台和增加能够说中文的职员数量来应对将来的

中国游客人数的增加。 

谢鹏 (2019) 在《中国游客赴泰国旅游的影响因素与决策行为研究》指出，本研究

试图通过对问卷样本的数据分析了解前往泰国的中国游客的旅游行为影响因素，通过对

不同人口特征群体的相应分析，了解中国游客旅游决策行为的影响机制。其次，通过

SPSS24.0 数据统计分析软件对问卷数据进行描述性分析、效度与信度检验、因子分析、

相关分析和方差分析，对中国游客赴泰国旅游的影响因素和中国游客的旅游决策行为影

响因素进行评价。最后，针对开放性问题情况提出针对性的对策和建议。 

芳如（2017）针对中国游客赴泰国旅游的决策行为进行了研究，论文通过问卷调查

的方式，了解了中国游客赴泰国旅游过程中感到较为满意的方面以及存在的问题，突破

了国内研究较多局限于游客满意度调查的局限性，从根本出发了解游客真正的需求，并

提出了相应的建议和对策，旨在对泰国旅游业提出部分可参考的意见，从而促进作为支

柱产业之一的旅游业在泰国实现长足的发展。 

朱巧梅（2019）研究表明，泰国是全球“汉语热”最集中也最具代表性的国家。民

间汉语培训机构作为正规院校汉教事业的重要补充,自身的发展价值和现实意义也不容

忽视,其中曼谷地区作为泰国国内政治、经济、文化的中心,汉语学习人数及汉语教育水
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平相较其他地区始终遥遥领先,这些都是推动曼谷地区民间汉语培训机构发展的决定性

因素。本论文主要通过搜集资料，了解详情，然后采用个案研究法详细分析了泰国曼谷

地区汉语培训机构的教学现状和存在的问题,最后，立足于机构的未来发展路径、师资

紧缺问题和课程教学服务等为机构的未来发展路径提出了相应的策略。  

苏慧莹（2018）对泰国汉语热现象进行研究，以曼谷三所孔子学院为例，深入了解

了泰国“汉语热”的具体情况。自从中泰建交以来，两国交流日益加深，语言文化交流

活动也更加频繁，学习汉语也成为泰国的一种热潮。泰国汉语热的原因，主要是经济贸

易、政府支持、孔子学院、家庭原因及自身原因。 

四、素万那普机场移民局警察工作服务现状分析 

第一节 素万那普机场、移民局及孔子学院基本情况 

苏苏（2020）（online）提到，泰国素万那普机场是一座位于泰国北榄府曼谷以东

约 25公里的国际机场，占地面积约 32平方公里，是曼谷主要的民用机场。2000年 9

月 29日，泰王普密蓬陛下御赐新国际机场的名称为“素万那普”，意思是“黄金之

地”。该机场整体为钢构玻璃帷幕建筑共 7个楼层，有 360个报到柜台，124个入国证

照查验窗口和 72个出国证照查验窗口，是东南亚地区最大的空运转运中心。 

在素万那普机场还设有移民局，泰国移民局是属于泰国的行政管理机构，根据相关

法律负责规划、控制、检查出入境手续。素万那普机场移民局检查站的移民部门对进入

泰国的人员和车辆有检查的责任。具体职责体现为：检查出入泰国的人员和车辆；预防

和打击人口贩卖；出入境检查站办理外国人进出泰国签证审查；主管部门分配的其他任

务等。 

泰国各服务部门跟孔子学院合作也增加了汉语培训课程，孔子学院在泰国是比较权

威的汉语培训机构，吴建平（2012）研究提到 泰国孔子学院数量居亚洲之首，是中国

在亚洲设有孔子学院最多的国家。孔子学院在泰国开展了丰富多彩的汉语教学和文化活

动，他们或开办短期汉语培训班，为泰国本土人士服务。 

第二节 素万那普机场移民局警察汉语服务的问卷调查 

1. 素万那普机场移民局警察汉语服务的基本情况 

图 1 游客的会说泰语的比例 

从图 1 游客会泰语的情况来看，游客会说泰语的有 21 人占 21%，游客会说一点点
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泰语的有 56 人占 56%，游客不会说泰语的有 23 人占 23%。来泰旅游每年的游客量都非

常的大，会泰语的人数还是比较少，所以对于素万那普移民局警察汉语服务的需求量比

较大，为了提高游客汉语服务质量，移民局警察提高汉语水平的必然的发展趋势。 

图 2 游客来泰旅游最担心的问题 

从图 2 游客来泰旅游最担心的问题可以看出，游客担心语言不通的有 48人占 48%，

游客担心饮食不习惯的有 39 人占 39%，游客担心水土不服的有 53 人占 53%，游客担心

其他问题的有 33 人占 33%，从上面数据可以看出，游客来到国外担心语言不通占的比

例差不多有一半，所以语言对于游客来说还是比较重要的，因为在国外吃穿住行都的用

语言进行交流，否则就会遇到各种沟通障碍影响旅游的效果。 

图 3素万那普移民局警察语种交流情况 

从图 3 素万那普移民局警察语种交流情况显示，跟游客用汉语交流的有 42 人占

42%，跟游客用英语交流的有 47人占 47%，跟游客用泰语交流的有 62人占 62%，跟游客

用其他方式交流的有 17 人占 17%，由此可以看出，移民局警察汉语使用率相比其他语

种相对低一点，在游客不会泰语无法沟通的时候大家都会找会泰语的人帮忙，或者使用
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肢体语言、翻译软件等等来协助沟通。 

2.素万那普机场移民局警察汉语水平的基本情况 

图 4 游客对素万那普移民局警察汉语水平的评价 

从图 4 游客对素万那普移民局警察汉语水平的评价了解到，评价不怎么好的游客有 5人

占 5%，评价移民局警察汉语水平勉强可以的有 8人占 8%，评价移民局警察汉语水平一般的有

28人占 28%，评价移民局警察汉语水平很好的有的 20人占 20%，评价移民局警察汉语水平非

常好的有 39人占 39%，由此可见，移民局警察汉语基础情况不一样，有的汉语掌握的很好，

有的掌握的不是特别好，对中国游客的汉语服务情况也不一样。 

3. 中国游客对素万那普机场移民局警察汉语服务的满意度调查分析 

图 5 游客对素万那普移民局警察汉语服务水平的满意度 

从图 5 游客对素万那普移民局警察汉语服务水平的满意度可以看出，游客对素万

那普移民局警察汉语服务水平几乎不满意的有 3 人占 3%，游客对素万那普移民局警察
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汉语服务水平有一点点满意的有 6 人占 6%，游客对素万那普移民局警察汉语服务水平

满意度一般的有 21 人占 21%，游客对素万那普移民局警察汉语服务水平很满意的有 26

人占 26%，游客对素万那普移民局警察汉语服务水平非常满意的有 44人占 44%，从数据

显示游客对素万那普移民局警察汉语服务水平很满意的有一半以上，但不太满意的也有

部分，基本满意的占比也比较大。 

五、素万那普机场移民局官员深度访谈分析 

通过对素万那普机场移民局官员深度访了解到，每年中国游客赴泰旅游的人流量特

别大，移民局警察的工作非常繁忙，工作压力也很大，每天忙着处理各种事务，但为了

提高移民局警察的语言能力，移民局要求工作人员利用下班时间进行汉语培训，已变更

好的服务中国游客。但有时候大家实在抽不出时间进行培训，所以每个人的汉语水平也

不一样，有的学时时间长，汉语掌握的很好，有的学习的时间短，汉语掌握的也不好，

学习新的语言，要从基础开始学起，如果期间因为工作没有持续学习就会影响之后的学

习，也会跟不上班上的其他同学的水平，所以同一个班从开始培训到结束培训大家的水

平差别很大。 

汉语是一门比较难学的语言，除了要学拼音还要学汉字书写，如果因为请假跟不上

老师的进度，之后的学习也会受到很大的影响。虽然每年都有安排培训，但是大家的汉

语水平不一样，课本内容有时候对于基础薄弱的同学来讲有点偏难，大家学起来很困

难，很吃力。因为移民局警察都是利用下班时间去进行汉语培训的，每天工作量已经很

大了，上完办还要学习，课后还要花时间进行巩固，大家的学习状态和积极性不高，因

为除了工作、学习还有家庭要兼顾，所以大家也没有太多时间去巩固学习内容和完成老

师布置的作业。但是学语言贵在坚持，在培训的时候因为事情耽误课程，课后也没有时

间进行复习和巩固，就很难把汉语学好。 

从一开始大家都是很乐意学习汉语的，在学习期间也很认真，但因为工作问题、时

间问题真的很难兼顾到，不过培训完以后大家的汉语水平比起以前提高了很多，日积月

累，大家的汉语水平也不断在提高，在工作的时候基本上也能跟中国游客进行汉语交

流。在看到大家的培训效果后，在今后的时间里，我们移民局会安排好大家的工作时间

和培训时间，尽量给移民局警察腾出多点时间来进行汉语培训，让大家更好的服务中国

游客，从而促进泰国旅游业的发展。 

六、素万那普机场移民局警察汉语服务存在的问题与对策 

第一节、素万那普机场移民局警察汉语服务的 SWOT 分析 

 

内部因素 

 

 

外部因素 

优势（Strength） 劣势（Weakness） 

● 旅游景点多 

● 旅游特色突出 

● 四周环海，环境优美 

● 优质的旅游资源 

● 移民官员汉语水平薄弱 

● 移民局工作效率低 

● 移民局汉语服务质量低 

● 没有系统的汉语翻译 

人员 

机会（Opportunities） SO 利用这些 WO 改进这些 



744 
 

  

 

● 中国游客客流量大 

● 中泰关系的发展 

● 旅游刺激消费 

 

利用旅游特色的优势， 

提高移民局汉语服务 

质量，促进旅游业、 

经济的发展 

加强移民局警察汉语培训， 

合理安排培训时间， 

严格培训管理制度， 

提高移民官员汉语水平， 

安排专业翻译人员协助  

移民局警察办公 

威胁（Threats） ST 监视这些 WT 消除这些 

● 移民局警察汉语水平 

不一 

● 对中国游客服务态度 

不太好 

● 办公效率低 

● 游客对移民局满意度

低 

提高移民局警察汉语 

水平，加强汉语培训， 

改善对中国游客的 

服务态度，提升游客 

对移民官员汉语服务 

的满意度 

移民官员要克服困难，把 

汉语学好，提高汉语服务 

质量，端正工作态度， 

保持一颗全心全意为游客

服务 

的心，把服务态度做到最好 

表 1 素万那普机场移民局警察汉语服务的 SWOT分析 

 

素万那普他移民局的优势（Strength）：中国是赴泰国的国际游客中客源最大的国

家，2013 年第一季度，中国赴泰游客就超过了 160 万人，预计一整年中国到泰国的游

客数量会达到 400万人。每年数以百万计的中国游客进入泰国，而泰国作为迎接游客的

第一站，每天都要和大量的中国人打交道，汉语就成了大家必不可少的沟通语言。很多

到泰国旅游的中国游客泰语、英语不是很好，有的甚至不会说外语，所以在机场会遇到

很多语言障碍问题。因此，素万那普移民局警察为中国游客提供汉语服务能够增加中国

游客对泰国的第一印象，促进泰国旅游业的发展。 

素万那普他移民局的劣势（Weakness）：从问卷调查结果看出，游客对移民局警察

的汉语服务质量有一些不满意，比如:移民局警察有的汉语水平不好，没法使用汉语跟

游客进行沟通，有的只是会一些简单的打招呼，涉及到工作用语基本就不会了，当移民

局警察跟中国游客无法沟通的时候会借助软件翻译、或者请懂语言的人帮忙翻译，但这

种借助于外力的方式进行翻译往往会影响工作效率，中国游客每天到达泰国的人数巨

大，如果移民局警察本身不懂汉语的话会在处理工作的时候浪费狠多时间，造成游客过

海关耗时过长，游客的情绪和心情就会受到影响，也会让游客给泰国留下不好的第一印

象，从而影响泰国旅游业的发展。 

素万那普他移民局的机会（Opportunities）和威胁（Threats）：泰国是一个旅游

业促进经济发展的国家，日益增长的中国游客量对泰国的经济发展起到了很大的促进作

用，如果游客量减少，将对泰国的经济造成很大的损失，因此，在中国游客进入泰国的

第一道关卡——素万那普机场移民局应该给游客留下深刻的印象，提供更好的服务质

量。素万那普机场移民局警察提高汉语服务质量既是一个挑战也是一个促进泰国旅游业

发展的机会，各行各业各部门都已经开始普及学习汉语，学生从幼儿园开始就已经有汉

语课程了，国家相关部门也都进行了汉语培训学习，如果泰国从提高移民局警察汉语服

务质量上抓起，那么泰国的旅游业将会取得更大的突破。 
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  第二节、素万那普机场移民局警察汉语服务存在的问题 

  1. 汉语水平参差不齐，无法跟中国游客正常沟通。 

  2. 素万那普移民局警察工作和汉语培训时间有冲突，不能系统的进行汉语学习。 

  3. 素万那普移民局警察在跟中国游客遇到沟通障碍时，过分依赖于旁人的翻译

或翻译软件，没有从根本上提高自己的汉语水平。 

  4. 素万那普移民局警察在工作中使用汉语交流的比较少。 

七、素万那普机场移民局警察汉语服务的改进措施和建议 

  1. 提高素万那普移民局警察汉语水平，提升汉语服务质量。 

  2. 制定严格的培训管理制度，把控出勤率低，提高学习效果。 

  3. 汉语培训普及化，严格规定汉语考核要求。 

  4. 统筹安排好素万那普移民局警察工作和培训的时间。 

  5. 提高素万那普移民局警察在工作中使用汉语交流的频率。 

八、结 语 

随着中国游客赴泰旅游人数的日益增多，给泰国素万那普机场带来了大量的客流，

同时素万那普移民局警察的工作量也日益加剧，面对大量的中国游客，素万那普移民局

警察为中国游客提供优质的汉语服务压力也日益增大。对面大量的中国游客，泰国素万

那普移民局警察也一直在努力提升自己的汉语服务质量，为更好的服务游客做调整，比

如，在机场立汉语指示牌、在游客进入海关的区域贴中文路标引导游客办理入境手续、

请孔子学院的汉语教师对移民局警察每年进行汉语培训等等。为了更好的解决中国游客

遇到的问题，本人通过电子调查问卷对来泰游客做了他们对素万那普移民局警察汉语满

意度的调查，并访谈了泰国移民局官员、朱拉隆功大学孔子学院汉语培训项目负责人等

相关人员，还通过收集信息然后对该信息进行了分析，以便为泰国素万那普移民局警察

为中国游客提供汉语服务探索出一些有价值的参考信息。 

由于中国游客量的增加，素万那普移民局警察作为迎接游客入关的关键人物，在提

供汉语服务这一方面是必不可少的条件，如果在语言上跟游客没有沟通障碍将加深游客

对泰国的美好的印象，而且还会鼓励更多犹豫不决担心语言不通想来泰国旅游的中国人

前来游玩。从调查问卷数据显示，游客最担心的问题就是语言障碍，而且来到泰国素万

那普机场后，遇到的移民局警察大部分是不太会讲汉语的，有的只会一些简单的打招

呼，关于工作业务这方面的汉语用词基本不会，移民局警察的汉语水平参差不齐、无法

跟游客正常沟通。在跟中国游客遇到沟通障碍时，过分依赖于旁人的翻译或翻译软件，

没有从根本上提高自己的汉语水平。 

通过调查问卷显示，中国游客大部分对移民局警察汉语服务很满意，但也存在不少

游客对移民局警察汉语服务不太满意的情况，甚至是不满意，因为移民局警察汉语水平

薄弱，沟通障碍导致工作效率低，办理出入境手续时间过长导致游客产生厌烦心理，移

民局工作繁忙，移民局警察也会有对游客服务态度也不好的情况。 

素万那普国际机场作为泰国、东南亚乃至亚洲重要的航空枢纽，服务、设施、设备

等等都应该与世界接轨，只有在适应大势潮流的前提下才能更好的发展自己。素万那普

移民局作为机场的重要的部门，提高移民局警察的办公能力和语言素质和服务态度是必

然趋势，也是大众所需。只有提高了素万那普移民局警察的汉语水平和服务态度，才能

使中国游客对移民局警察汉语服务满意度得到提升，如果中泰语言互通，没有沟通障

碍，未来的经济、旅游业的发展将会再创辉煌。 
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非语言交际在泰国幼儿汉语课堂教学的应用研究 
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摘要 

非语言交际在汉语教学中扮演着重要的角色，现如今受到越来越多学者的重视，它与语言交际

相辅相成，发挥着无可替代的作用。本文采用教学实践法，从非语言交际的体态语、副语言、客体

语和环境语四个方面阐述幼儿汉语教师如何将非语言交际应用在课堂教学中，总结出汉语教学中非

语言交际的使用规律和策略技巧。最后得出结论，教师在汉语教学中辅助使用非语言交际，丰富了

教学手段，加强教师与学生之间的情感交流，推动学生在轻松自然的氛围中学习汉语，提高学生的

课堂参与度，调动积极性，使得汉语教学的课堂生动活泼，幼儿学生的汉语成绩得到了明显进步。 

 

关键词： 跨文化；非语言交际；汉语教学；对外幼儿汉语 

 

ABSTRACT 

Non-verbal communication plays an important role in Chinese teaching. Nowadays, 

more and more scholars pay attention to it. It complements language communication and 

plays an irreplaceable role. This article focuses on the teaching and practice activities of 

children’s Chinese classrooms, and explains how children’s Chinese teachers apply 

non-verbal communication in classroom teaching from four aspects of non-verbal 

communication: body language, paralanguage, object language and environmental language. 

It also includes the usage rules and strategic skills of nonverbal communication. Finally, it is 

concluded that teachers assist in the use of non-verbal communication in Chinese teaching, 

which enriches teaching methods, strengthens the emotional communication between 

teachers and students, promotes students to learn Chinese in a relaxed and natural 

atmosphere, improves students’ classroom participation, and mobilizes Enthusiasm has made 

the Chinese teaching class lively and vivid, and the Chinese language scores of young 

children have been significantly improved. 

 

Keywords :  Cross-culture, Nonverbal communication, Chinese teaching, Chinese for 

Toddlers 
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“汉语热”席卷全球，象征着中国大国地位上升和经济迅速发展。学习汉语的外国人来自各个年

龄段和水平。其中，学汉语从娃娃抓起促使许多家长将幼儿送进双语幼儿园，零基础的幼儿如何

接受汉语作为第二甚至第三外语的学习，汉语教师面临巨大挑战。幼儿学习基于兴趣和对教师的

喜爱，如何在幼儿汉语教学中，帮助幼儿学生理解中文词意，实现汉语基础学习和启蒙的教学目

标，成为汉语教师攻克的新难关。 

笔者目前在泰国一家私立幼儿园教学，接触的是 3-6岁的零基础泰国幼儿，母语为泰语，教学

目标是幼儿能够认读单韵母及部分声母，家庭成员，职业，食物，水果颜色个中外节日的主题单词

以及关于自我介绍和爱好简单对话。该校汉语课程旨在与启蒙幼儿对汉语学习的兴趣，培养幼儿字

汉语基础学习能力，为后续小学中学阶段幼儿继续学习汉语铺垫基础。在实施教学过程中，笔者常

常会遇到一些教学问题，例如在学习韵母[ü]的发音过程中，泰国学生不自觉地发出英语字母中[u]

的音，即使是纠正了口型和舌位，效果也不尽人意。后来，笔者尝试用不同的手势代表舌头和牙齿

作为辅助手段来纠正发音、用图片来联想单词告诉学生“[ü] [ü] [ü]，鱼儿水里游“，这些都起

到了很好的效果。在此过程中我也发现，当语言行为和非语言行为对同一事物的表达不一致时，人

们更倾向于相信非语言行为所要传递的信息，这不得不说明非语言交际的独特魅力和强大功能。 

基于非语言交际视角下，学龄前幼儿与汉语教学相结合的科研文献较少。借助理论与实践相

结合的研究方法，运用相关的理论分析教学中的语音、词汇等问题，突破传统地从教学法的角度

去研究幼儿汉语教学的模式，使幼儿汉语教学的研究能从一个新的角度获得解决方法。通过分析

非语言交际理论，明确要素，了解非语言交际在课堂教学中的运用规律和原则，借助非语言交际

的理论对幼儿汉语教学展开研究。根据幼儿身心发展特点结合非语言交际理论，建立理论到实践

之间的联系，为教学理论的完善添砖加瓦，在非语言交际理论中找到二语教学的教学新启示。 

一、非语言交际的基本内涵 

（一）非语言交际研究现状 

毕继万
「1」

在《跨文化非语言交际》书中，采用中西对照比较的方式详细展开对体态语、副语言、

客体语、环境语等非语言交际方面内容的分析具有跨学科交叉研究的特点，同时采用心理学、传播

学和语言学等多学科交互式的方式对非语言交际进行分析，探讨非语言交际如何扮演其在外语教学

中的重要角色，起到语言沟通的桥梁作用。。毕继万
「2」

出版了《跨文化交际与第二语言教学》将跨

文化非语言交际和第二语言教学相结合，为对外汉语教师的第二语言教学提供新思路。胡文仲
「3」

的《跨文化交际学概论》一书，介绍了跨文化交际的定义、跨文化交际学，采用专门的篇幅介绍非

语言交际的定义、类型、作用等内容，并举例各种中外非语言交际的例子来详细描写眼神、手势、

身势、面目表情等内容。霍尔
「4」

在《无声的语言》一书中，从微观角度切入研究跨文化交际学，把

非语言行为的研究划分为跨文化交际学的重要组成部分。霍尔实现了从单一的文化研究到侧重微观

的跨文化交际的研究，同时提出文化差异是影响非语言交际的重要原因，在跨文化交际学中对非语

言交际作出清晰明确的界定，充实了非语言交际研究理伦基础。1952年，伯德惠斯特尔
「5」

出版《身

动学入门》，为非语言交际研究成为一门独立分支学科奠定了坚实的基础。克拉申在 90 年代发表

了两篇著作，分别是《第二语言习得的原则和实践》（ Principles and Practice in Second Language 
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Acquisition）
「6」

和《第二语言习得和第二语言学习》（Second Language Acquisition Second Language 

Learning）
「7」

。他通过对第二语言习得过程的分析, 系统地阐述了他的第二语言习得理论，其中情

感过滤假设从心理学的角度来分析第二语言习得的机制。在语言输入到达大脑语言习得器官的过程

中, 过滤是输入的语言信息必须逾越的头一道障碍。情感因素起着促进或阻碍的作用,幼儿学生在

焦虑度较低的环境下能最大程度掌握语言，因而汉语教师通过非语言交际的手段使得语言输入变得

富有趣味性、易于被幼儿学生理解,增加学习兴趣。从教室布置、教学风格、教学手段、课堂设计

等方面，与非语言交际手段相结合帮助降低了幼儿学生对汉语学习的焦虑感。 

李群英，赵彦荣
「8」

的《教师非言语交际行为与课堂教学》从非语言交际在课堂教学中的特殊

性和重要性两方面总结得出，教师的非言语交际行为会影响了课堂教学效果。令狐曼
「9」

的《非言语

交际中的跨文化差异及跨文化交际能力的培养》从了解非言语交际方式，加强非言语交际意识，端

正对待非言语文化差异的态度等方面阐述了如何运用非语言交际手段来提高学生学习兴趣和跨文

化非语言交际能力。姚芳
「10」

的《对外汉语教学中非语言交际手段的使用》—文认为在对外汉语教

学中只有重视非语言交际手段，恰当使用非语言交际方式，才能起到事半功倍的效果。陈伟
「11」

在

《非语言交际行为在对外汉语教学中的应用》的论文中写到，非语言交际在汉语教学中高频使用，

但未形成一定规模，同时详细从体态语、副语言、客体语与环境语四个方面来探讨非语言交际在对

外汉语教学中的应用，对汉语教师提出建议，教师如何运用这些非语言交际行为，提高学生的学习

兴趣，为学生创造良好的学习环境。 

 

    综上，非语言交际在理论研究层次颇有建树，但应用于实践教学仍存在空白，尤其在对外汉

语教学中，教师没有能系统地将该理论运用在教学实践中。此外，笔者了解到跨文化非语言交际

中的研究对象多为海外汉语教师和留学生以及在中国的留学生，研究方向以课堂设计，中外非语

言交际差异对比，汉语教学为主；对于幼儿学龄前层次的非语言交际研究较少，笔者结合当前工

作实践将非语言交际与幼儿汉语教学相结合，希望能为海外汉语教师在幼儿汉语教学上提供新思

路。 

（二）非语言交际的定义 

我们交谈到交际话题时，不可避免想到的是语言交际，但是语言交际仅是人们交际的其中一个

手段，人们还是其他的工具和方式来进行交际，其中就有非语言交际。我国学者对于非语言交际的

定义，胡文仲
「3」

先生在《跨文化交际概论》简短概括为“一切不使用语言进行的交际活动统称为非

语言交际”；杨全良
「12」

先生在文章《非语言交际简述》中提出自己的看法：非语言交际是使用不

属于言语范畴的方法来传递信息的过程。它包括了身体动作、面部表情、触摸行为、声音控制、穿

着打扮等，甚至没有表情的表情、没有动作的动作，也都是非语言交际的有效途径。西方对于非语

言交际提出的定义有较为具体一派，例如；Samovar 和 Porter
「13」

的定义：“非语言交际包括在交

际的环境中人为的和环境产生的对于传播者或受传者含有潜在信息的所有刺激”；也有简单阐释，

Malandro
「14」

 在《非语言交流》一书中提出“非语言交际是不用言辞的交际”。根据中西学者对非

语言交际概念定义的阐释，笔者认为非语言交际指的是在交际过程中，没有使用语言来进行交际沟

通的情况下，取而代之使用手势动作，身体语言，眼神，表情，声音控制以衣着配饰等方式来传递

信息的操作叫非语言交际。 

（三）非语言交际的类型 

20 世纪 60 年代，鲁希和基斯对非语言交际做出了分类；包括词义、数字和标点符号的手势以
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及哑语体系在内的手势语言、包括满足自身需求兼顾向外界传递信息在内的动作语言、包括工具服

饰艺术品在内有意无意设置的物件在内的客体语言。20 世纪 70 年代，纳普将身势动作、体语行为

身体特征、体触行为、副语言、近体距离、化妆用品和环境因素等七个大类归为非语言交际的组成

部分
「1」

。基于外语教学和跨文化交际相关性，祖晓梅
「15」

从跨文化角度出发，在《跨文化非交际》

中一般将非语言交际非为四大类：包括基本姿态和基本礼节动作在内的体态语、包括沉默，说话时

的语音音高语速和各种非语义声音在内的副语言、包括身体气味衣着打扮在内的客体语、包括课时

教学设计座位排列在内的环境语。笔者在本文中所采用非语言交际分类以祖晓梅的体态语、副语言、

客体语以及环境语为主要参考依据。 

二、非语言交际在对外幼儿汉语教学中的应用 

（一）体态语在对外幼儿汉语教学中的应用 

1.体态语在韵母教学中的应用9 

普通话的元音分为单元音（10 个）和复元音（13 个）两类，普通话韵母共有三十九个，单元

音韵母发音的特点是自始至终口型不变，舌位不移动。笔者所在的 Denla幼儿园教学大纲中要求学

生能够认读单元音韵母[a]、[o]、[e]、[i]、[u]、[ü]、且发音标准。[a]，舌面，央，低，不圆

唇元音。发音时，口大张，舌位低，舌头居中央。基于它发音的舌位，开口度特点，结合体态语在

教学中的应用，笔者会演示给学生，嘴巴张大，口型强调夸张，辅助“[a][a] [a]阿姨”。O，舌

面，后，半高元音，圆唇元音，发音时，口半闭，舌位半高，舌头后缩，唇拢圆。笔者在教学过程

中先指导学生口唇做到合拢成圆状，可借用手作合拢圆圈状，靠在嘴上，模拟公鸡打鸣的叫声：

“[o] [o] [o],公鸡哦哦哦”。 [e]，舌面，后，半高，不圆唇元音，但双唇自然展开。笔者在教

学时会注意口型的指导，微笑的的角度使双唇延伸为扁平状，微微露齿，右手弯曲掌心镂空作鹅嘴

状，带领学生边摆手边朗读：“[e] [e] [e], 鹅鹅鹅，嘴巴扁扁鹅”。 [i],舌尖前，高，不圆唇

元音。发音时。舌尖前接近上齿背，气流通路虽狭窄，但气流经过时不发生摩擦，唇形不圆。笔者

演示发音时，伸出食指，示意阿拉伯数字一，在数字一的同音效应下，学生提高了对这个单韵母的

熟悉度，且发音准确。[u]，舌面，后，高，圆唇元音，发音时，双唇拢圆，留一小孔，舌头后缩，

使舌面后接近软腭。笔者借助乌龟卡片，比划手脚模拟乌龟憨劲十足的走路姿势姿态，领读：“[u] 

[u] [u],乌龟”，同时告知学生嘴巴不可全闭。[ü]，舌面，前，高，圆唇元音。其发音舌位与[i]

基本相同，但唇形拢圆，笔者在教学时双手虚拢，做鱼儿水中畅游状，领读：“[ü] [ü] [ü]鱼儿

水中游”。 

2.利用手势辨别声调 

声调是依附在音节上的超音段成分，主要由音高构成。音高格式由于有平生曲调的不同，形成

了代表不同意义的语素。在汉语拼音声调里。我们以“阴平”、“阳平”、“上声”、“去声”命

名。在泰国幼儿汉语教学中，笔者利用手势来帮助学生辨别声调。学生在学习第一声时，教师辅以

手势，用食指从左至右平行滑动，表现平声平滑无起伏的特点；学习第二声时，教师举起手掌合拢

                                                      
9
 引用自黄伯荣，廖序东.《现代汉语》高等教育出版社 1999，30-72。 
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手指，屈前臂，略微 45 度叫向右上方斜划，表现上声高声调的特点；学习第三声时，教师会在空

中比划“打勾”动作，表现上声先降后升的曲折调特点。这个上声的手势动作一上一下，幅度大，

肢体语言夸张，能吸引学生注意力，提高记忆声调的准确性；最后学习第四声去声，动作与第二声

阳平相同，但方向相反，这个动作颇具全降调名称特色。 

（二）副语言在对外幼儿汉语教学中的应用 

祖晓梅
「15」

在《跨文化交际》中提出副语言(paralanguage ),又称为伴随语言。指的是伴随语

言发岀的没有 固定语义的声音，包括音高、音量、语速、话轮转换(turn-taking)等。在对外汉语

教学中，汉语教师要特别注意发音标准，字正腔圆以及控制音量大小；作为对外幼儿汉语教师，更

是要注意音质的轻重急缓，温柔和煦的声音能拉近与幼儿的距离，减轻对汉语学习的紧张感。教师

在教学过程中不免要通过讲故事的方式来教学，当讲《小红帽》这个故事时，教师在模拟大灰狼和

小红帽的声音时要注意声音的转换。小红帽的声音可用清脆天真的腔调，大灰狼可用低沉浑厚的腔

调来阐释它的狡诈，幼儿可通过教师音质上的区别来学校到不同的角色性格和品质。音量方面，教

师在讲述重要单词或者句子时，可通过某字词的重读来吸引学生注意力；教师提高音量可以将学生

涣散的注意力唤回，但不是大吼大叫，而是有指令性的动作或句子辅助音量的提高，可以达到很好

的效果。最后语速方面，快速和慢速可以帮助学生在区别相反词性，例如动作“快”和“慢”，教

师可以快速说“快快快”，相反学习“慢”的时候，教师的语速放慢“慢慢慢”，通过语速差异，

学生能够马上理解这两个字的意思和区别。 

（三）客体语在对外幼儿汉语教学中的应用 

人靠衣裳马靠鞍，教师肩负传道解惑的社会责任，得体的衣着，保持整洁，保持妆发清爽，能

体现教师的端庄大气稳重形象。笔者从普通教学和特殊节日教学两方面来阐述服装衣着在汉语教学

中的作用。笔者目前就职的泰国私立幼儿园对教师的着装要求体现了泰国对教师的角色期待。周一

至周五，教师上身身着各色的工作 Polo 衫，下身配以黑色长裤，且非紧身包臀；发型上需用黑色

网兜将长发盘起。五个工作日对应的颜色分别是象征灿烂明媚及信任的黄色；温暖柔和的粉色；代

表繁荣昌盛和生命力的绿色；寓意希望富足的橙色以及代表和平、安宁和理想的蓝色。在特别的教

学情境中，教师允许穿搭符合课程特色的服饰。例如，春节是本校庆祝的隆重节日之一，在春节文

化课上教师可以身着汉服旗袍等，但需注意不可长度高于膝盖。这是基于笔者工作的幼儿园环境，

教学过程中时常需要席地而坐与学生练习对话，玩游戏，裙子过短不利于教学的实施。此外，教师

着装不可过于另类时髦、配饰不可夸张，服装的存在喧宾夺主，学生的精神无法集中在课堂中，影

响教学效果。 

（四）环境语在对外幼儿汉语教学中的应用 

1.教师座位排列 

祖晓梅
「15」

在《跨文化交际》中提到在教育环境中，教师的桌椅排列反映了不同的教学理念和

师生关系模式，桌椅的排列方式受到学生年龄人数教师格局等因素的影响。笔者的教学对象有小班

制一年级和大班制的幼儿园三年级，人数分别是 16人/班以及 25人/班，因此在教学过程中的教师

作为排列方式会根据教学内容、班级学生人数情况而作出调整。笔者根据不同的教学课程会采取与

之更适配的教室座位排列方式。一般笔者会采取以下三种排列方式： 

（1）一字型排列。这是最常见也是最传统的教室布局，学生的座位都面向教师，教师站在前

面讲课。这样的课堂布局便于教师传授知识，笔者在为幼儿园大班三年级讲解十至五十的倍数练习

时，在白板上分别贴上十、二十、三十、四十、五十，然后邀请学生在数字下边画上对应数量的圆
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圈。学生在白板上画圆圈，座位上的每一个学生都能清晰直观地看到这个学习的过程。这样的课堂

布局教师讲授知识，但不适合对话练习。 

（2）马蹄形排列。在课堂上老师站在或坐在前面，学生围坐在地上排成马蹄形。这种布局方

便了师生之间和学生之间的交流和互动，也体现出教师与学生之间的比较平等的交流。这是笔者在

在小班授课时最常用的布局方式，适用于以教师讲述为主的课堂。教师讲述故事、教唱歌曲、讲解

词汇含义，带领学生认识数字，情景对话时，往往可以全面地照顾到每一个学生，观察到学生的状

态，若有分心、说话、开小差等情况出现，教师可以及时提醒和制止。 

（3）圆圈形。学生分成若干小组，散坐在不同的桌子。这种教室布局特别适合小组活动的开

展，例如合作制作手工。在这种环境中，教师完成了知识传授者到学习组织者和辅导者的角色转变，

体现了以学生为中心、重视合作式学习方法的特点。这个教师座位排列方式适应性强，无论是大班

还是小班，都可采取。 

教师桌椅的排列方式影响着课堂上师生互动的方式和教学效果，教师要有根据不同的教学内容

和课程活动来选择最佳的作为排列方式的意识，班级学习水平和学生掌握程度也是是教师在教师座

位排列方式需要综合考虑的因素。为了达到最佳教学效果，以为师生互动创造有利的条件为目的，

对教师座位排列的多样性提出了要求。 

2.教学时长设计 

笔者所在的 Denla 幼儿园一个课时的设置为 30 分钟，主要分为前中后三个阶段。第一阶段，

教师带领小朋友配合歌曲做热身动作以及和教师打招呼，动作为泰国合十礼并说“老师您好！”，

在中文歌曲 5 分钟开场带领小朋友从上节课的氛围中带出。第二阶段，教师会花 25 分钟进行本次

课程的教学，一般包括数数字复习单词句子，学习新句子新单词。其中，教师在新旧学习的过程中，

会穿插至少两个游戏来配合教学。第三阶段，教师会在下课前带领学生一齐吟唱《再见歌》，歌词

包含告别和感谢老师的单词，这为结束汉语教学起到缓冲作用。笔者在教学时长设计上考虑到幼儿

注意力集中时间较短，性格活泼好动等因素，将游戏穿插其中，既符合幼儿天性好动的心理特点，

又在轻松欢快的氛围中将知识传授给幼儿。 

（四）非语言交际在对外幼儿汉语教学中的应用分析及效果 

通过非语言交际在幼儿汉语教学中的应用取得了良好的教学效果，学生的整体汉语成绩有着明

显的进步趋势，教师的课堂管理高效有序，学生的学习专注度和课堂参与度有着明显提升，独立完

成汉语作业的表现良好。总体而言，经过这一个学期的实践，幼儿学生的语言能力得到了小幅度提

升，具体表现在中文发音饱满、吐字清晰。从期末考核的各项主题来看，学生对于师生之间基本的

会话、指令大部分都能娴熟应答和做出反应。教材内容方面，句式运用，单词认知的评分结果显示，

学生取得了巨大的进步。当然，也有因教学时长有限而不能大幅度提高成绩的部分，例如儿歌学习，

本次实践中学生分数提升幅度不大，这与教学时长的设计有着紧密。课时紧凑的情况下，一些作为

补充知识出现的歌曲，播放频率低，学生没有机会反复吟唱，往往在还没有理解歌词和熟悉旋律的

情况下就匆忙结束了该课时的学习，因而部分儿歌的学习效果打了折扣。 

总体而言，非语言交际与幼儿汉语教学的相辅相成，为幼儿汉语教师在传授汉语过程中提供了

强大的帮助，使得泰国幼儿在生动活泼、富有乐趣汉语课堂中接触到渊博的中华文化，学习到获益

匪浅的汉语启蒙知识。 
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ICT 信息通信技术在国际汉语教学中的应用分析与研究  

——以泰国新加坡国际学校为例 
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International Context:  Evidence from Singapore International School of Bangkok 
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*
, Fu Feiliang

 

College of Chinese studies, Huachiew Chalermprakiet University 

*Email : wincy5566@gmail.com   

摘要 

科技改变生活，科技推动教育。随着科学技术的蓬勃发展，人们的生产和生活无时

无刻在变化。当前的信息通信技术（Information and Communication Technology,以

下简称 ICT）在汉语教学中的作用越来越凸显出来，正逐步应用于汉语教学各相关领域，

成为汉语教学中不可或缺的现代化教学工具。本文通过介绍泰国新加坡国际学校汉语课

堂教学中的 ICT 辅助教学技术和教学案例，结合教学实践以及对比学生在传统教学和

ICT辅助教学两种不同模式下的测试成绩，考察 ICT辅助教学的实际效果。同时总结汉

语教学中应用 ICT的相关经验，并对应用 ICT过程中存在的不足进行反思，进而提出合

理化建议。 

 

关键词 ：国际汉语教学, ICT信息通信技术, 泰国新加坡国际学校 

 

Abstract 

 Technology changes life, and technology drives education. With the fast-paced 

development of science and technology, people's production and lives are changing all the 

time. The current role of Information and Communication Technology (ICT) in Chinese 

teaching is becoming more and more pertinent, and it is gradually applied in various related 

fields of Chinese teaching to become an indispensable modern teaching tool in Chinese 

teaching. This paper introduces the ICT-assisted teaching technology and the teaching case in 

the Chinese classroom teaching at Singapore International School of Bangkok, combining 

teaching practice and students' experience comparison in two different modes of traditional 

teaching and ICT-assisted teaching. Test results examine the possible realistic effect of 

ICT-assisted teaching. At the same time, it summarizes the relevant experience of applying 

ICT in Chinese teaching, and reflects on the shortcomings in the application of ICT, and then 

proposes reasonable suggestions. 

 

Keywords : International Chinese language education, ICT Information and communication 

technology , Singapore International School of Bangkok 
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一、 绪论  

ICT在国际汉语教学中的广泛应用给以往的传统教学模式带来了冲击，也为汉语教

学带来新的发展机遇。在这一大背景下，各个学校、孔子学院、汉语教学机构也都顺势

而为，积极探索 ICT辅助汉语教学的新方法。在新冠肺炎疫情时期，居家网课代替了学

校面授课程，师生面临的首要问题便是熟悉电脑的基本操作，掌握授课软件的使用方法。

在此期间，更是 ICT应用于在汉语教学的蓬勃发展时期，数不胜数的汉语机构和优秀汉

语教师纷纷开设了 ICT 辅助汉语教学的培训课和讲座，引领汉语人在教学中科学、有效

地使用 ICT。 

ICT主要分为硬件设备类和软件类。硬件类包括电脑、平板设备等。软件类包括资

源网站类、在线教学软件类、生词游戏类、微信公众号类、短视频平台中适合汉语教学

的视频素材等相关资源。例如网络孔子学院（http://wz.chinesecio.com/)、教材同步

资 源 网 站 如 欢 乐 伙 伴 教 学 资 源 网

（https://www.mtl.moe.edu.sg/xuele/MOE_web/main.html）、在线教学软件类 Zoom 

(https://zoom.us/)、学习工具类网站字帖生成器（http://www.an2.net/py/）、网络

中文教学机构如 JingleLingo 锦灵中文（https://www.jinglelingo.net/）、绘本阅读

网 站 如 Dudu （ https://go.dudu.town ） 、 视 频 网 站 如 华 文 慕 课

（ http://www.chinesemooc.org/mooc/489 ） 、 传 统文 化 赏析网 站 如 古诗 文 网

（ https://www.gushiwen.org/ ） 、 在 线 生 词 游 戏 制 作 网 站 wordwall 

(https://wordwall.net/)、教育类微信公众号如 DoAsTheChineseDo、 APP 应用程序

如悟空拼音、汉典和 Pleco。不胜枚举的 ICT教学资源，不仅让教师在备课时有了更多

的选择，而且也更加吸引汉语学习者，尤其是汉语初学者。汉语教师可借助教育科技辅

助教学培养初学者的汉语学习兴趣，从而使其爱上学习汉语，成为较为固定的长期汉语

学习者。 

值得注意的是,虽然当前的 ICT 资源已经很丰富，但关于 ICT 应用于汉语课堂教学

论文的研究并不多，如何利用 ICT辅助汉语课堂教学，使学生获得更好的学习效果这一

课题仍然值得研究。[10] 

 

二、 研究目的，研究方法, 研究范围，研究创新性 

 

1. 研究目的 

  1)通过泰国新加坡国际学校小学汉语课堂教学中的 ICT辅助教学案例研究，总

结教学经验，分析 ICT 辅助教学的实际效果; 

2)通过对比学生在传统教学和 ICT辅助教学模式下的测试成绩，探讨学生在应用 ICT

技术汉语课堂上的学习效果。 

2. 研究方法 

研究方法主要是案例分析法和对比分析法。 

                                                      
[

10
] 本文是华侨崇圣大学汉语教学硕士研究生李颜灵毕业论文《ICT 信息通信技术在国际汉语教学中的应用分

析与研究——以泰国新加坡国际学校为例》的一部分。 
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1） 案例分析法是指结合案例资料对其中的问题进行分析研究，研究者在担任

泰国某国际学校小学教师期间，通过对自身教学实践和课堂观摩教学案例分析 ICT技术

应用于汉语教学的课堂效果。因此，案例分析法有一定的可行性。 

2） 对比分析法是科学研究中最为常用的方法之一。研究者通过传统教学和 ICT

辅助教学模式下对比学生的测试成绩，希望通过分析了解汉语教学使用 ICT 工具是否提

升了学生的学习效果。因此，对比分析法在本研究中有很大的可行性。  

3. 研究范围 

本课题研究 ICT信息技术在泰国新加坡国际学校小学汉语教学中的应用，以研究者

所教学生为研究对象，探讨在 ICT在汉语教学中教与学的效果，并根据研究结果提出合

理化建议和策略。 

4. 研究创新性 

1)研究内容新。通过查阅资料，研究者发现大部分研究还停留在多媒体技术在汉语

教学方面的研究，新技术在汉语教学方面的研究成果相对较少。 

2)研究对象新。大多数 ICT辅助教学的研究和教学实践研究对象是以中学以上学生

群体为主，涉及小学生尤其是泰国国际学校小学生汉语教学的实践研究相对较少。 

 

三、 ICT在泰国新加坡国际学校汉语教学中的应用情况及教学

效果 

(一) ICT 在泰国新加坡国际学校汉语教学中的应用情况 

ICT种类繁多，教学侧重点不同，选择的 ICT 辅助工具便不同。研究者通过教学实

践、课堂观摩等方式，了解到泰国新加坡国际学校小学汉语课堂应用率最高的五个 ICT

工具： 

 

序号 软件名 简介 适用场景应用举例 

1 

Seesaw 

web.seesaw.me 

 

 

Seesaw 打通了学校与家庭的沟通渠道，它不仅简化了老师批改

作业的流程，并且可以随时追踪查看学生的进度,家长也可以及

时查看学生学习状态，和学校保持良好的沟通。另外，学生可

以在 seesaw 平台分享自己的作业，教师、其他学生和家长都可

以进行查看和点评。 

课后练习 

1.教师通过 seesaw 发布作业，学生通过

seesaw 提交。 

2.学生针对上交的作业进行互评，可对

最喜爱的作业进行留言点赞。 

2 

Kahoot 

kahoot.com 

 

Kahoot 是一个互动性极强的在线测验平台。它的特点是操作简

单,易于上手,测验形式多样。更重要的是,它满足了新时代教师

对多样化教学手段的需求,符合未成年学习者好奇心强的认知

特点，学生通过手机或平板实时答题，娱乐性和竞争性强，因

此在教学中得到广泛应用。 

课堂教学 

1.教师制作在线问答题目（如图文搭配、

连词成句和语法结构）并引导学生完

成。 

2.教师根据学生答案选择错误率较高的

题目进行重点讲解。 

 

3 
Edpuzzle 

edpuzzle.com 

Edpuzzle 最大程度上发挥了视频的作用，将视频变得生动活泼，

具有交互性。功能有自由裁剪、录制旁白、语音问答和题目检

测等。其独特之处在于学生从被动看视频变为主动，在视频播

放过程中，教师可以随时暂停，在有知识点的地方设置题目，

包括选择题、填空题和开放式问答。学生通过看视频答题即时

课堂练习/课后作业 

教师根据实际教学需要，对视频进行剪

辑和设置题目，并引导学生观看并回答

问题。 
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得到学习检测。 

4 
Quizlet 

quizlet.com 

Quizlet 是一款适合学生自学，适合教师教学的工具。学习集是

其最主要的特点之一，学习集由许多记忆卡构成，用户可以创

建属于自己的学习集，方便记录需要记忆的知识点。除了文字

和释义，还可以插入图片辅助记忆。创建的学习集可以选择私

密或是公开（即可以分享给他人学习，也能学习他人分享的学

习集）。Quizlet 拥有七种不同的学习方式：五种学习模式(单

词卡、学习、书写、拼写和测试）和两款游戏模式（配对游和

重力），使记忆变得有趣而高效。 

 

课堂练习/课后复习 

创建每课生词学习集可任意切换其中

不同的学习方式，帮助学生学习或者复

习生词。 

 

5 

Classdojo 

www.classdojo.com 

 

 

 

Classdojo 为教师和学生家长搭建了一个实时沟通交流的平

台，帮助家长随时随地了解学生在学校的学习、活动、社交和

成长各方面的表现，不用等到每学期一次的家长会才能和老师

沟通了解自己孩子在学校的情况了。Classdojo 是一个类似学生

光荣榜的系统，协助教师进行课堂管理，功能包括记录出勤，

上课随机提问，分组回答或者讨论问题，教师可根据学生课堂

表现进行管理。 

 

课前点名/课堂管理 

1. 课前进行点名,记录学生出勤。 

2.教学中进行学生行为管理，教师可根

据学生个人或小组课堂表现加减分。教

师可根据积分进行奖励，强化学生良好

的行为表现。 

 

 

 

(二) 教学案例举例-—使用 Edpuzzle 进行“笔墨纸砚制作”文化视频

教学 

案例导入： 

1.教学对象：泰国新加坡国际学校小学五年级学生 

2.课型：文化课  

3.课时：60分钟  

4.教学内容：Youtube 视频—李子柒笔墨纸砚制作视频 

5.教学目标 

1）认识“文房四宝”，知道“文房四宝”具体指什么； 

2）了解笔墨纸砚的制作方法； 

3）掌握握笔姿势，感受书法美，激发学生书写汉字的兴趣。 

6.教学重点：传统笔墨纸砚的制作方法。 

7.教学设备 

电脑、投影仪、Youtube 视频、Edpuzzle平台、谷歌课堂 Google Classroom 平台、

平板设备、笔墨纸砚实物 

 

教学设计： 

1.课前准备 

教师提前在Edpuzzle平台上插入 Youtube视频链接（即李子柒笔墨纸砚制作视频），

通过编辑视频在有相关知识点的地方设置选择题、填空题和开放式问答等题型。题目包

括“‘文房四宝’具体指什么？/视频中，李子柒制作毛笔的材料是什么？/视频中，李
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子柒制作纸的材料是什么？/视频中的墨和现在的墨有什么不同？/视频中的墨必须和

什么一起使用？/你想学习制作做‘文房四宝’中的哪一个？为什么？”等。目的是测

验学生对视频内容的理解和掌握。 

2.课堂活动（50分钟） 

1）教师用笔墨纸砚实物导入文化课，引起学生兴趣。 

2）教师将电脑投影到课室屏幕上，打开 Youtube“李子柒笔墨纸砚制作”视频链

接，引导学生初次观看，观看过程中教师讲解视频重点。教师打开 Edpuzzle 平台，将

编辑后的“李子柒笔墨纸砚制作”视频链接通过谷歌课堂 Google classroom 分享给学

生，学生在平板设备上打开链接，观看并完成编辑后视频中的题目。学生全部完成后，

教师汇总并讲解学生回答错误的题目。 

3）教师利用提前准备的笔墨纸砚实物引导学生练习书写毛笔字，纠正学生握笔姿

势，指导学生练习基本笔画。 

3.课堂小结（10分钟） 

教师总结本节课所学内容，对此次文化课满意度进行调查，下次活动参考借鉴。 

 

图 1：视频“笔墨纸砚制作”Edpuzzle网站练习题 
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案例总结： 

表 1： 是否使用 Edpuzzle网站学习“笔墨纸砚制作”视频的对比情况 

序号 对 比

内容 

未使用 Edpuzzle 学习 “笔墨纸砚制作”视

频。 

使用 Edpuzzle 学习 “笔墨纸砚制作”视频。 

1 交 互

性 

视频不具有交互性，学生观看的同时容

易被其他事物吸引。 

视频具有交互性，学生一边观看一边解答教

师在视频中设置的问题，更为专注。 

2 效 果

检测 

教师无法及时检测学生观看视频的效果，

一般通过预测难点从而解答学生的疑问。 

教师可通过学生观看视频中回答问题的正确

率及时掌握学生易错题，进而有重点的进行

讲解。 

 

 

(三) 传统教学和 ICT 辅助教学模式下学生成绩对比   

 

在担任泰国新加坡国际学校小学教师期间，研究者针对教学进度相同，学生程度也

大致相同两个班级分别进行了传统教学法和 ICT 辅助教学。希望通过对比不同教学模

式下的学生测试成绩，分析两种模式的教学效果。 

1. 测试对象、测试内容及学生成绩 

测试对象为泰国新加坡国际学校小学二年级学生，传统教学法班级 20 人，ICT 辅

助教学班级 20 人。 

测试试卷总分为 100 分，60 分为及格。测试内容为三部分，第一部分全部内容为

词语听写（要、位、完、笑、进、分工、合作、吃饭、牛奶、排队），共计 60 分。第

二部分全部内容为句子听写（1.我不要吃饭，我要吃面。2.我去排队买面包和牛奶），

共计 20 分。第三部分全部内容为词语搭配（1.照顾妹妹 2.喜欢画画 3.吃完早餐 4 分工

合作 5.非常懂事 6.闻到花香），共计 20 分。 

学生测试成绩如下表： 

表 2：学生测试成绩汇总表 

传统教学法班

级学生序号 

传统教学法班级学生

成绩 

ICT 辅助教学班级

学生序号 

ICT 辅助教学班级学生

成绩 

1 100 1 100 

2 7 2 93 

3 100 3 100 

4 0 4 7 

5 0 5 100 
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6 54 6 71 

7 57 7 100 

8 64 8 86 

9 100 9 100 

10 25 10 86 

11 100 11 86 

12 18 12 36 

13 61 13 100 

14 100 14 100 

15 100 15 100 

16 100 16 100 

17 100 17 93 

18 96 18 100 

19 29 19 86 

20 80 20 95 

 

2. 学生测试成绩对比分析 

通过 SPSS 在线分析软件对表 2-13 分析可知，传统教学法班级学生成绩和 ICT 辅

助教学班级学生成绩之间呈现出差异性(t=-3.140，p=0.005)，以及具体对比差异可知，

传统教学法班级学生成绩的平均值(64.55)，会明显低于 ICT 辅助教学班级学生成绩的

平均值(86.95) 

表 3：学生测试成绩对比分析表 

班级 授课类型 人数 平均分 标准差 T 值 概率 P 结论 

1 传统教学 20 64.55 38.459 -3.140 0.005** 极显著 
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法  

2 
ICT辅助教

学 
20 86.95 21.156 

 

通过比较两班的平均值，可以得出结论：应用 ICT辅助的教学方式更易于帮助学生

取得理想的分数，及格率也更高。ICT 辅助教学班共 20 人，及格（60 分以上）共 18

人，传统教学班共 20 人，及格（60 分以上）共 12 人。在 ICT 辅助教学班，学生的最

高值是 100，最低值为 7;在传统教学班，学生成绩最高值是 100，最低值为 0。这说明

学习程度较好的学生没有出现由于 ICT 的使用而导致其学习效果减弱的情况，也说明

ICT 辅助教学能促进学习程度较差的学生提高成绩。因此，从整体上来讲，ICT 辅助教

学相较于传统教学模式下更能提升学生的学习效果。 

 

四、汉语教学中应用 ICT 的经验与反思 

(一) 汉语教学中应用 ICT 的经验 

ICT技术增加了汉语课堂的互动性和趣味性，为汉语课堂注入了新的生机与活力。

教师能够熟练使用 ICT 辅助汉语教学的课堂更加高效，学生也更能主动的融入课堂，但

教师在应用 ICT的课前、课中和课后也应注意一些具体的应对策略。 

 

1.课前准备充分 

（1）教学设施准备。ICT 辅助技术依托于网络，教师在上课前应提前做好相应的

准备工作，确保网络连接正常，提前打开课堂上需要用到的软件，减少教学时间的浪费。

比如研究者教两个不同班级时，出现过两个班级软硬件设施操作方式不同，导致无法顺

利开展教学工作。之后在接手新的班级时，研究者便会提前熟悉不同班级的教学软硬件

设施。 

（2）教师个人准备。教师应做两手准备，提前预设如果 ICT 设备不可以正常使用

时如何保证教学的顺利进行。研究者也遇到过准备好的听力录音在课堂上无法播放的情

况。之后在准备听力练习材料时，研究者会同时准备听力录音和听力文本，当录音设备

出现问题时及时通过朗读听力文本的形式进行替换。 

 

2．课中合理把控 

（1）有效利用课堂时间。教师运用 ICT 时应合理把握有限的课堂时间。一般的课

堂时间为 30分钟或者 40分钟，除去学生进入学习状态、上课分心走神和临近下课时的

疲惫状态，学生有效的听课时间已非常有限。教师应高效、合理地利用好学生有效的听

课时间。例如利用 Kahoot 游戏做练习题时，游戏的竞赛性会导致学生情绪高涨，有些

学生会要求加时赛，其他学生也随之附和。面对这种情况，教师不应毫无主见地听从学

生建议而选择再次玩游戏，而是应该在听取不同学生反映后，在不影响教学内容顺利完

成的前提下决定是否加时。 

（2）教学中 ICT 出现问题时，教师应及时采取有效的课堂管理措施。如给学生布

置相关学习任务后处理 ICT操作失当问题，向助教老师寻求帮助或及时改变教学策略。

研究者在教学过程中遇到过 Wifi 网络掉线，在线教学视频无法播放的情况。在尝试连

接几次仍然失败之后，研究者便先给学生布置了相关练习题，同时联系校园网络设备负

责人进行紧急维修。学生完成课堂练习后，Wifi 网络已经被重新连接，教师可以继续
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在线视频的播放，学生也没有因此而浪费课堂时间。 

 

3.课后总结回顾 

（1）ICT 工具选择是否得当。教师应及时总结所用 ICT 工具是否适用于不同的教

学内容。如学习汉字时，可应用的 ICT种类繁多，教师应根据不同的教学情境选择适当

的 ICT。例如汉字字源网可引导学生了解字源字意，笔顺动图网站可更加直观的帮助学

生学习正确的笔顺，输入汉字自动生成带笔顺的书写练习纸为学生书写生字提供了极大

的便利，汉字游戏网站可协助学生在游戏中巩固汉字的用法且加有助于深记忆，中华汉

字小故事也可以带领学生感受汉字文化的魅力。 

 

（2）思考 ICT 的教学效果。教师在课后积极思考应用 ICT 的教学效果，以便发挥

其最大功效。ICT发展迅速，教师也应及时关注否有效果更好、功能更加强大的 ICT可

以应用于教学，努力提升自身的 ICT 素养。例如研究者在应用在线书本设计网站 Book 

creator引导学生设计汉语故事书时，考虑到此网站较为复杂，学生需要在教师的引导

下一步一步完成。研究者便向学校借用了 ICT教室，学生每人一台电脑，顺利地跟着教

师完成了自己的第一本汉语故事书设计。学生在过程中不仅学到了汉语知识，而且尝试

了图片选择、图文搭配、故事音频录制上传等常规汉语课堂上没有的活动。此次 ICT

教学效果非常好，研究者也会继续利用该 ICT工具进行汉语教学。 

 

(二) 汉语教学过程中应用 ICT 的反思 

1.学校运用 ICT存在的不足和改进建议 

    学校在运用 ICT 存在的不足主要体现在两个方面，一是现代化的学校课程建设

受限于 ICT 的发展，学校盲目追求课堂智能化会导致教师在课堂上被 ICT 牵制，从而引

起教师的课堂主导作用发挥不足；二是学校过分主张家校合作智能化会引起家长过度关

注；三是学校运用 ICT 时存在网络安全隐患，校园安全教育需高度重视。例如在借助

ICT网络授课期间，网课软件存在被恶意攻击的情况。 

    因此给出的改进建议为：一是学校在课程改革时应理性看待 ICT 技术，引导教

师将 ICT技术与其他教学手段结合起来，充分发挥 ICT的优势，取得更好的教学效果。

ICT技术固然重要，传统教学方法也不能丢弃，二者应有机结合，共同辅助教学。二是

学校可定期开展线上或者线下的家长见面会，甚至为家长提供参与“一日课堂”的机会，

引导家长合理地关注孩子的在校行为，实现共同教育的目标。三是学校需提高对校园网

络安全教育重要性的认识，多举措开展校园网络安全教育。针对借助 ICT 教学中可能遇

到的突发事件，制定网络安全突发事件应急措施。例如遇到账号被盗、黑客入侵及其他

不良行为，学校应协助教师启动应急预案继续完成教学工作。 

 

2.教师利用 ICT存在的不足和改进建议 

    不同的教师利用 ICT 进行教学时存在的问题也不同。一是由于市面上的 ICT

种类众多，刚接触 ICT的新手教师很容易眼花缭乱，无从选择适合教学实际的 ICT工具；

二是新的软件层出不穷，已经熟悉 ICT的教师也会面临 ICT工具更迭的情况，此时容易

出现盲目跟风从众的倾向。 

    因此给出的改进建议为：一方面刚接触 ICT 的新手教师应认识到自身在 ICT

工具选择方面的知识欠缺，主动向有经验的同事进行请教学习，汇总出最受学生欢迎的

ICT工具，再结合教学实践和亲身体会，逐步摸索出适合自己教学风格的 ICT工具。另

一方面面临 ICT 工具更迭，有经验的教师应针对已有 ICT 工具进行反思，比较新 ICT
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工具和已有 ICT工具的优缺点，不求最新最快的 ICT，但求最合适有效。 

 

3.学生使用 ICT存在的不足和改进建议 

    学生使用 ICT 存在的不足主要体现在三个方面，一是学生使用 ICT时的自律性

不强。 

学生往往在老师的监督下能保持良好的 ICT 使用习惯，但在“低监督下”比如放学

后，学生使用 ICT时主要靠自律。部分学生自律性差，无法按时完成教师布置的作业，

甚至有学生会出现沉迷网络游戏的不良现象。二是学生使用 ICT的实际操作能力有待提

高。上课时学生通常在教师的指引下应用 ICT完成课堂作业，但在布置应用 ICT完成的

相关课后作业时，学生或许会由于缺乏技术指导无法按时完成。三是学生使用 ICT时网

络安全意识不足，如部分学生遇到了不良信息、信息泄露、恶意攻击等情况。 

因此给出的改进建议为：一是教师继续强化学生课堂上良好的 ICT使用习惯，加强

学生的自律性和自主学习管理能力。积极开展家校合作，寻求家长协助监督，严格控制

学生运用 ICT玩游戏的时间，提高学生合理使用 ICT的自觉性。二是课堂上提供更多实

际使用 ICT 的机会，让每一位学生都通过实践参与进来。同时，尽可能的布置互动性强，

趣味性足的作业活动，降低学生的实操门槛、提升学习乐趣。三是加强学生的网络安全

教育。学校可开展“网络安全月”教育活动，教师在课堂上举例警示，家长配合在家中

提醒，三方通过合作共同引导学生提高网络安全意识，帮助其在面对潜在的网络安全问

题时提高随机应变的能力。 

五、结论 

 

现代化的信息技术带来了教学方式的转变，ICT逐步走进了中小学课堂，国际汉语

教师们也在应用各式各样的 ICT工具辅助汉语教学。基于这一背景，本文以泰国新加坡

国际学校汉语课堂为例，研究了 ICT 在国际汉语教学中的应用，目的是为了论证 ICT

辅助汉语教学是一种有效促进汉语教学的教学形式。经研究发现 ICT对于汉语教学有很

大的帮助，不仅有助于汉语教师在教学上推陈出新，使汉语课堂焕发生命活力，让课堂

学习更加有效。也有利于学生用新视野看待汉语学习，提升学习效果。总的来看，ICT

技术正在每一个课堂落地、生根、发芽并茁壮成长。ICT技术研究正朝着国际化、合作

化的方向发展。 
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摘  要 
泰国有不少旅游夜市，这些夜市受到国内外游客的欢迎。拉差达火车夜市其中一个吸引大批内

外游客前来观光购物的景点。在外国游客中有很多中国游客，这不仅促进了这个夜市的发展，也促

进不少夜市商家提供汉语服务。 

本论文研究的目的是对曼谷拉差达火车夜市经营状况和商业汉语服务情况进行市场调查，分析

和说明夜市在管理、营销和汉语服务方面的情况，指出拉差达火车夜市经营的特点，以及在汉语服

务方面存在的问题。论文在市场调查和分析的基础上提出了改进的建议。论文采用文献分析法、问

卷调查法和访谈，对掌握的信息和资料进行了定量分和定性分析。 

论文研究的主要内容是分析拉差达火车夜市商家营销中汉语服务的情况。在调查分析的基础上

对拉差达火车夜的市汉语服务进行评估。评估的结果表明为了吸引中国游客大多商家提供了汉语服

务，包括店员用汉语沟通，提供中文标示牌和中文价格表等。从总体上来看，夜市商家的汉语服务

还存在不少问题，如商家职员汉语水平在听说方面的能力不强，不能与中国游客很好沟通。另外，

拉差达火车夜市内的中文标识牌比较少，中文广告信息少，在夜市的管理和环境卫生方面也存在着

问题。 

根据市场调研的结果和评估，本次研究对夜市汉语服务中出现的问题提出了改进的建议。论文

指出为了吸引中国游客，夜市商家需要提高汉语水平，对店员进行汉语培训。同时夜市管理部门需

要改善夜市的卫生状况，为来夜市的游客提供良好的购物环境，促进夜市的繁荣发展。 

 

关键词：拉差达火车夜市；汉语服务；调查研究；改进措施；  

 

Abstract 

There are many tourist night markets in Thailand, which are popular with domestic and 

foreign tourists. Ratchada Train Night Market is one of the attractions that attracts a large 

number of domestic and foreign tourists to sightseeing and shopping. There are many Chinese 

tourists among foreign tourists, who not only promote the development of this night market, 

but also promote many night market businesses to provide Chinese services. 
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The purpose of this thesis is to conduct a market survey on the operating conditions and 

commercial Chinese services of Bangkok Ratchada Night Market, analyze and explain the 

management, marketing and Chinese services of the night market, and point out the 

characteristics of the Ratchada Night Market operation, and problems in Chinese language 

services. The paper puts forward suggestions for improvement on the basis of market research 

and analysis. The paper adopts literature analysis method, questionnaire survey method and 

interviews to carry out quantitative and qualitative analysis of the information and materials. 

The main content of the thesis is to analyze the situation of Chinese service in the 

marketing of Ratchada train night market. On the basis of investigation and analysis, the city 

Chinese service of Ratchada Train Night is evaluated. The evaluation results show that most 

businesses provide Chinese services in order to attract Chinese tourists, including shop 

assistants communicating in Chinese, providing Chinese signs and Chinese price lists, etc. On 

the whole, there are still many problems with the Chinese services of night market merchants. 

For example, the business staff's Chinese proficiency is not strong in listening and speaking, 

and they cannot communicate well with Chinese tourists. In addition, there are relatively few 

Chinese signboards and Chinese advertising information in the Ratchada Train Night Market.   

  There are also problems in the management and environmental sanitation of the night 

market. Based on the results and evaluation of the market research, this research puts forward 

suggestions for improvement on the problems that arise in night market Chinese services. The 

paper pointed out that in order to attract Chinese tourists, night market businesses need to 

improve their Chinese proficiency and provide Chinese language training to store staff. At the 

same time, the night market management department needs to improve the sanitation status of 

the night market, provide a good shopping environment for tourists to the night market, and 

promote the prosperity and development of the night market. 

 

Keywords:  Ratchada Train Night Market; Chinese language service; investigation and 

research; improvement measures; 

 

绪 论 

一、论文选题的背景及意义 

旅游业务是泰国重要的经济支柱产业。泰国旅游业得到了泰国政府部门的支持。2019年赴泰国

旅游的国际游客人数已从 2018年额 3800万人次提升到 3900万人次，创下历史新高。2019年前 11

个月，泰国接待了游客 3587 万人次，同比增长 4.4%，旅游营业收入达 1.74 万亿泰铢，同比增长

3.67%（越通社，[Online]，2020）。泰国有多种旅游资源，各地都有自己的特点。2019 年是泰国

“开启新色彩”的旅游主题年。泰国丰富的旅游资源，为中国游客探索体验泰国风情提供了多种选

择。泰国国家旅游局针对中国市场高速发展的特征，将资源划分不同主题。在拓宽市场的基础上，

旅游局加深对旅行品质的打造和推广，推出了针对奢华、蜜月、家庭、体育和美食等在内的主题旅

行产品，满足日益变化的市场需求。2019年中国赴泰国游客人数约为 1098万人次，同比增长 4.2%。

（腾讯大渝网，[Online]，2020）。 

“旅游夜市”是中国游客很感兴趣的一个旅游景点。泰国夜市的风景美，还有餐饮和购物等多
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种服务。曼谷拉差达火车夜市就是一个非常受中国游客喜欢的旅游夜市。这个所谓的“火车夜市”，

并非在火车站附近。拉差达火车夜市即新火车夜市，它名字的来由不是因为它在火车站附近，而是

由于在这个夜市创办之前，市场管理方租用了泰国铁路局的一片土地办了个夜市，故取名为“火车

夜市”。该夜市位于诗娜卡琳路，是非常大的一个夜市。但这个“火车夜市”比较远，不通 BTS和

地铁，加上土地可能有新用途，所以夜市管理方在曼谷的拉差达大街找到一块地，新开辟出这个市

场，所以叫“新火车夜市”，由于位于拉差达大街，也叫“拉差达火车夜市”。拉差达火车夜市具

有泰国的地方特色。夜市里丰富的小商品，特别是风味浓郁的泰国各种小吃，吸引了很多中国游客。

商家在与大量中国游客的接触中，用汉语与中国游客进行简单地沟通交流，为前来购物和餐饮的中

国游客提供了方便。由于大量中国游客的到来，促进了拉差达火车市场的汉语服务。中国游客在有

名的“携程旅行”网站上反映，在拉差达火车市场买东西可以用中文与商家讨价还价的。这些商家

会简单的中文，特别是对数字完全没问题。不少商家为了吸引中国游客，还在商店的招牌上写上中

文以招揽中国客户。拉差达火车市场出现汉语服务现象，不是其独有的，在所有有大量中国游客的

泰国著名旅游景点，多多少少都会出现这种汉语服务的现象。提供良好的汉语服务，更好地与中国

游客沟通已经成为不少商家吸引中国游客，推销商品，获取盈利的一个主要因素。 

本论文选题的意义是通过对拉差达火车夜市商家的汉语服务情况的调查研究，分析拉差达火车夜市的管理和发

展情况，说明提供良好的汉语服务对发展火车夜市的旅游业，吸引中国游客，为商家带来商业利益

的重要作用。通过调查分析指出拉差达火车夜市的汉语服务中存在的问题，提出改进的建议和措施。 

二、研究的目的、方法和理论 

（一）研究的目的 

本论文研究的目的是通过对曼谷拉差达火车夜市经营状况和商业汉语服务情况的市场调查，分

析和说明夜市在管理、营销和汉语服务方面的情况，指出拉差达火车夜市经营的特点，以及在汉语

服务方面存在的问题。论文在市场调查和分析的基础上提出了改进的建议。 

（二）研究的方法和对象 

1.文献分析法： 

通过图书馆、文献资料室和相关网站查询与论文有关的资料和信息，为论文的分析研究提供充

分的依据和资料。 

2.问卷调查法： 

问卷调查分两个部分。一是对夜市的商家和店员。本次问卷调查收到商家和服务人员的问卷 52

份 。 通过问卷调查掌握夜市商家和店员销售经营和汉语服务的情况。二 是 对 中 国 游 客 ， 收 到 问 卷 238 

份。通过问卷调查中国游客对夜市商家营销和店员汉语服务的反映和满意度情况，为分析研究提供第一手的资料。 

3.访谈法： 

本次研究还通过对夜市商家和市场管理人员的访谈，了解整个市场在经营管理方面的情况。 

（三）研究中应用的相关理论和分析 

本论文运用三个理论来进行分析研究，一是市场营销理论 4Ps营销组合理论，二是 SWOT分析，
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三是管理理论。本次研究应用市场营销策略 4Ps理论，以客户为中心的营销理念为指导，分析夜市

水经营方式和服务情况。4Ps理论涉及产品（product）、价格（price）、促销（promotion）和渠

道（place）四个方面。论文通过 4Ps理论分析商家的经营方式,提供汉语服务的情况。论文在调研

结果的基础上运用 SWOT分析法对调查结果进行综合分析。另外，本论文还运用管理学的理论，分

析火车夜市营销和汉语服务方面的管理情况。。 

1.4Ps营销组合理论 

4P 理论产生于 20 世纪 60 年代的美国，随着营销组合理论的提出而出现的。1953 年，尼

尔·博登（NeilBorden）在美国市场营销学会的就职演说中创造了“市场营销组合”

（Marketingmix）这一术语.4Ps 营销组合理论包括产品（Product）, 价格（Price）, 渠道

（Place）, 促销（Promotion）。本次研究运用 4Ps理论分析拉差达火车夜市的营销情况，为

使我们知道在本夜市的营销情况要发展哪些营销方面。 

2.SWOT 分析 

经常用于企业战略制定、竞争对手分析等，在 SWOT 分析的内容，包括优势(Strength)分

析，劣势(Weakness)分析，机会(Opportunity)分析和威胁(Threats)分析。本次运用个理论分

析拉差达火车夜市的市场发展和经营状况。 

3.管理理论 

法国管理学家亨利·法约尔认为，管理活动具有计划、组织、指挥、协调和控制 5项职能，并

对之进行分析。管理五项要素包括计划 (Planning)、组织(Organizing)、命令(Commanding)、协

调(Coordinating)、控制(Controlling)。本论文在研究中根据这个理论指导分析拉差达火车夜市

的商家的管理和市场部门夜市的管理情况。 

三、泰国曼谷夜市的发展状况 

曼谷拉差达火车站夜市是一个特色的新夜市。拉差达火车夜市是在火车夜市有限公司之一，由

Mr.Pairod Roikaew 管理，本市场是市场管理方租赁用了泰国铁路局的一片土地办了个夜市，就称

“火车夜市”，首先位于诗娜卡琳路，是在泰国非常大的一个夜，但这个“诗娜卡琳路的火车夜市”

比较远，不通 BTS和地铁，使交通不太方便，市场管理方就加上土地可能有新用途，所以夜市管理

方在曼谷的拉差达大街找到一块地，新开辟出这个市场，所以叫“新火车夜市”，由于位于拉差达

大街，也称“拉差达火车夜市”。拉差达火车夜市虽然叫“火车夜市”，但并没有火车。在夜市一

侧有一个五层楼的停车场，从那里可俯瞰整个夜市。一个接一个成行的小商店的屋顶，透着黄红蓝

绿等各种灯光，排列有致，仿佛一列列停靠在站台的火车，组成了“火车夜市”。曼谷拉差达火车

夜 市 （ Train Night Market Ratchada ） 在 2015 年

1月8日开始营业，拉差达火车夜市是在曼谷的旅游夜市比较有特色，有很多各种各样的小商品。曼谷拉差达火车夜市是其中

一个颇具特色的集旅游观光和购物与一身的夜市。拉差达火车夜市总共划分为四个大区：小吃区，服饰区，二手区和夜店酒吧

区在夜市内有一千多的小商店。拉差达火车夜市的一个特点是有各种各样的产品和服务, 

既有食物、饰品和服装等，还有音乐酒吧和小餐厅。另外，还有很多的二手产品和火车夜市举行的各种活动，因此，拉差达火

https://baike.baidu.com/item/%E5%B8%82%E5%9C%BA%E8%90%A5%E9%94%80/45718
https://baike.baidu.com/item/%E5%B8%82%E5%9C%BA%E8%90%A5%E9%94%80%E7%BB%84%E5%90%88
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车夜市是曼谷多个旅游夜市中一个著名的夜市，吸引了很多外国游客，特别是吸引了不少中国游客，成为曼谷的热门景点之一

。  

四、拉差达火车夜市汉语服务的调查分析 

本次调查研究是研究商家和服务人员的汉语服务情况，本次研究采用问卷调查法，而且本次调

查能回收问卷从商家和服务人员一共 52份。 

1.商家汉语服务人员基本情况调查   

在商家职员性别方面，被调查的男性21人。占40.4%。女性31人，占59.6%。  

 

 

 

 

 

 

 

                         

图1 拉差达火车夜市商家的性别 

 

在教育程度方面，本科以下有 18人, 本科有 29人，硕士有 5人，分别占 34.6%、55.8% 和 9.6%。 

在工作经验方面，大部分的工作经验是 1-2 年和 3-4 年，分别是 16 人和 15 人。5-6 年有 8 人，7

年以上有 13人。（见图 2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

图2  被调查的商家教育程度 
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2.汉语水平情况 

在被调查的拉差达火车夜市商家的职员中考过HSK有 15人占 46.9%，其中参加 HSK1级的有 2人占 13.3%，

HSK2级的有 5人占 33.4%，HSK3级的有 6人占 40%，HSK4 级的有 2人占 13.3%。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图3 火车夜市商家参加HSK考试情况 

3.商家汉语服务情况调查 

本次研究对商家汉语服务人员的汉语水平情况进行了调查，根据商家汉语服务人员工作的反映（见表 1）。 

本次的问卷调查在商家汉语服务情况的部分，调查拉差达火车夜市商家职员的汉语能力，分为听、说、

读、写五个方面。  

听力方面：调查显示夜市商家职员汉语水平大部分是一般，占样本总人数的 50%，人数为 16人。 

口语方面：夜市商家的汉语服务口语方面大部分都太不好，商家与中国游客沟通时经常会因表达

不畅而发生问题。 

阅读方面：夜市商家在阅读上大部分都表示不好，占 59.4%。 

表 1  拉差达火车夜市商家汉语使用情况 

 
非常

好 

好 一般 不好 

非常不

好 

平均 

听 0 
7人 

（ 21.9
%）  

16人 
（ 50%
）  

9人 
（ 28.1%
）  

0 2.94 

说 0 
8人 

（ 25%
）  

11人 
（ 34.4

%）  

13人 
（ 40.6%
）  

0 2.84 

读 0 
3人 

（ 9.4%
）  

8人 
（ 25%
）  

19人 
（ 59.4%
）  

2人 
（ 6.2

%）  
2.38 

写 0 
3人 

（ 9.4%
）  

8人 
（ 25%
）  

17人 
（ 53.1%
）  

4人 
（ 12.5

%）  
2.31 

 

写作方面：总体上来看，拉差达火车夜市的商家职员汉语写作的平均水平属于不好的等级。本次

调查结果显示，拉差达火车夜市商家的汉语服务情况总体上不太好。在商家与中国游客沟通时会产

生不少障碍。 
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五、火车夜市商家汉语服务情况的调查 

本次调查分四个部分：一是汉语标价牌和汉语菜单，二是使用汉语介绍产品，三是通过翻译，

或请会汉语的人来帮助，四是没有提供汉语服务的商家。在拉差达火车夜市，提供汉语标价牌和汉

语菜单的商店占 53.8%，有 28 家。提供汉语介绍产品的商店占 19.2%，有 10 家。通过翻译或请会

汉语的人帮助的商家占 19.2%，有 10家。没有提供汉语服务的商店只占 7.7%，商店为 4家。 

图4  火车夜市商家提供的汉语服务 

由于拉差达火车夜市每天有不少的中国游客来旅游，所以在拉差达火车夜市大部分的商店都有

汉语服务，无论是汉语标识牌或者商家能使用汉语跟中国游客沟通，这件事情也是此夜市的特点，

因为如果在夜市有汉语服务，中国游客来旅游或买卖产品时也很方便，而且汉语服务也能提高拉差

达火车夜市的市场营销。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       图 5  拉差达火车夜市的汉语服务 

这些原因导致火车夜市在泰国很受欢迎，发展得很快，使来拉差达火车夜市的游客越来越

多。 

六、拉差达火车夜的营销情况 

根据 4Ps 营销组合理论，即产品、价格、渠道和促销来分析拉差达火车夜市的营销情况，对拉

差达火车夜市的 4Ps营销组合进行的分析如下：  

（一） 产品（Product） 

如果把泰国整个旅游市场看成是一个大工厂，那么拉差达火车夜市就是这个旅游工厂中的一个
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“旅游产品”。如何打造好能够让游客喜欢的、高质量的产品，检验着是火车夜市管理部门的市场营

销水平。通过市场调查我们可以看到，拉差达火车夜市比较热闹，吸引了大批游客来观光购物。夜

市分成四个地区，即小吃区、服饰区，二手区和酒吧区。这四个区犹如四个不同类型的产品，吸引

四方游客前来购

买。哪个区的产品好，能让游客满意，服务质量好，哪个区就能吸引更多的游客。这些产品的制造者，即管理者或营销者要

想让游客多购买他们的“产品”，就要提高他们的服务质量，满足客户的需求。另外，为了接纳大批的游客，拉差达火

车夜市还提供了一个较大的停车场，为来夜市的商家和游客服务。目前火车夜市

不仅吸引了上千家商户来此开店，也吸引了成千上万的游客前来购物。  

（二）价格（Price） 

拉差达火车夜市通常每天开放，营业时间是晚上 17.00至深夜 01.00。拉差达火车夜的管理

部门认为如果租赁费高，商家销售的产品价格也会抬高，不仅影响游客购，以后不再来这个夜

市，也会影响火车夜市物美价廉的形象。所以在拉差达火车夜市的租费比较便宜，大多在

300-400泰铢/天。此外，夜市还管控这里商家销售产品的价格，体现了以顾客为中心的营销理念。  

（三）渠道（Place） 

拉差达火车夜市位于拉差达大街，到夜市交通也很方便。附近有地铁站、面包车和有不少公

共汽车，让内外游客来去方便。夜市对销售区域进行了合理安排，一方面让商家商家出货进货方

便，不用通过中介，也让消费者购物方便，容易找到自己需要的产

品。销售渠道和购物渠道的畅通为火车夜市营造了较好的购物环境。 

（四）促销（Promotion） 

为了扩大拉差达火车夜市销售，火车夜市通过海报方式、网络广告和社交媒体来加强宣传。在

采访中夜市的管理部门的负责人说，市场宣传是夜市很重要的方式。他们一直认为最好的市场宣

传方式是“口口相传”。因为口口相传方法一般都来自亲身体验过火车夜市的客户，他们能起到良

好的宣传效果。另外是网络广告，如通过手机、电视和广播等，能更广泛、更快速地把市场信息传

递给更多的人，有较好的宣传和促销效果。  

七、对夜市商家和管理情况的调查 

本次研究还对夜市的商家和管理方面进行了调查，调查情况如下： 

1.场地情况调查 

在场地规划方面调查了三个方面：一是拉差达火车夜市的地点，二是交通是否方便，三是营业

时间是否合适。在受访的商家中有 39人（占受访者的 75%）认为拉差达火车夜市位于曼谷中心地点

好。有 42 人（占 80.8%）认为拉差达火车夜市交通非常方便。有 24 人（占 46.2%）认为夜市的营

业日期和时间合适。调查结果显示，拉差达火车夜市的位置在曼谷的中心，非常适合游客前往。另

外交通也很方便。拉差达夜市在地点和交通上的优势，是吸引大批游客来此消费的一个主要原因。 

2.汉语服务总体情况调查 

问卷调查显示，商家中有 32 人认为夜市的汉语服务还不够用，占 61.5%。有 17 人认为夜市能
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提供一定的中文标识牌占 32.7%。在语言服务上只有 3 人认为拉差达火车夜市能提供满足游客的语

言服务占 5.8%。调查结果表明，被问卷调查的商家中有超过一半的商家认为在拉差达火车夜市的汉

语服务还不够（见图 5） 

 

 

 

 

 

        

 

图 5  拉差达火车夜市商家对汉语总体服务的看法 

 

3.拉差达夜市线上服务调查 

火车夜市商家的线上服务主要是通过 Facebook。  

 

 

 

 

 

 

 

 

图 6 拉差达火车夜市线上服务情况 

通过调查可知，认为 Facebook可以满足游客需求的商家占 63.5%；认为通过 Website和 Youtube

可以与游客通过的商家占 7.7%；认为拉差达火车夜市线上服务还不能满足游客需要的占 28.8%。商

家主要是通过 Facebook 与游客沟通。拉差达火车夜市的广告，信息发布和式管理部门也是以选择

使用 Facebook 为主。在夜市大部分商家使用的是 Facebook，也有部分商家还使用了其他的线上服

务。  

八、中国游客对拉差达火车夜市汉语服务的满意情况调查 

本次调查收到的问卷有 238 份。调查情况如下： 

（一）中国游客的基本情况   

在性别方面，男性为 104人，女性为 134人。在年龄在 20-60岁之间。在教育程度方面，本科

以下有 2 人, 本科有 103 人，硕士有 116 人，博士有 17 人，分别占 0.8%，43.3%，48.7%，7.1%，

2.1%。通过调查了解到，中国游客在泰国旅游时大部分使用英语与商家沟通，占调查样本的 45.4%。

其次是用汉语沟通，占 42.9%。第三是使用泰语沟通，占 8.8%。除了使用三种语言还有使用翻译软

件或者通过翻译人员进行沟通。 
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（二）中国游客对夜市汉语服务的满意情况 

1. 商家提供汉语服务，吸引中国游客 

夜市调查显示，有 69.7%的中国游客对商家能够提供汉语服务会感到方便和满意。有 30.3%的

中国游客认为，商家是否提供汉语服务对他们前来观光购物不会有什么影响（见图 7）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图 7  汉语服务是否影响中国游客情况 

2. 汉语服务人员的沟通能力 

在调查中有 34.9%的中国游客认为商家说的汉语比较流利。58%的认为不流利，5.9%认为比较差，

1.3%的认为很差。调查结果表明，拉差达火车夜市的汉语服务人员说的汉语大部分都不太流利。拉

差达火车夜市的商家还需要对汉语服务人员的培训，提高他们的汉语沟通能力（见图 8）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

图 8 中国游客对商家汉语服务水平的评估 

3.对火车夜市汉语服务总体满意情况 

调查显示：对拉差达火车夜市汉语服务很满意的中国游客，占被调查者中的10.9%，表示满意的占30.3%，表示一般的

占55.9%，表示不满意的占2.9%。从调查结果来看，半数以上的中国游客认为拉差达火车夜市汉语服务“一般”，表示“不满

意”的只2.9%。调查结果表明在汉语服务方面，火车夜市提供的汉语服务基本上满足了中国游客购物的需要，尽管在汉语服务

方面还存在一些问题，还需要进行改进。 
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图9 中国游客对夜市汉语服务的总体满意情况 

本次研究调查了中国游客对火车夜市营销和汉语服务满意情况。中国游客对商家营销和汉语服

务满意情况如下： 

 

表 2 中国游客对拉差达夜市汉语服务的满意情况 

内  容 满意率 不满意率 

1.服务态度方面 58%   42% 

2.用汉语介绍产品方

面 

50.4%   49.6% 

3.服务人员汉语听力

方面 

40.3%   59.7% 

4.汉语口语交流方面 42.9%   58% 

5.商店的汉语指示牌

方面 

58%   42% 

 

调查结果表明，中国游客对拉差达夜市汉语服务人员的服务态度的满意率达 58%。在使用汉语

介绍产品方面满意率为 50.4%。在汉语服务人员的汉语听力方面，满意率为 40.3%，在汉语口语交

流上，满意率为 42.9%。在商店使用汉语指标牌服务 58%。调查显示中国游客对商家的汉语服务人

员的服务态度和提供汉语指示牌的满意人数都超过了一半。但商家汉语服务人员的听力和口语能力

比较差，满意率都低于被调查者的一半。 

（三）中国游客对夜市的网评 

在中国一些有名的旅游网上有中国游客专门对拉差达火车夜市的点评和反映。中国马蜂窝网和

携程网根据中国游客对拉差达火车夜市的点评给出平均 4.4 的好评，最高分是 5 分。[马蜂窝网，

online，2021]  

从中国游客在中国旅游网站的点评中可知，拉差达火车夜市已经是中国游客观光购物的一个主

要景点。尽管有一部分中国游客对火车夜市有差评，但大部分到过夜市的中国游客还是给好评。这

与本研究进行的问卷调查结果基本一致。 
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表 3 中国游客对拉差达火车夜市的网评 

携程旅行网 评分 
马蜂

窝网 
网评 % 

夜市的商品 4.5 好 评 454条 88.3 

夜市的环境 4.3 中 评 32条 6.3 

夜市的服务 4.5 差 评 28条 5.4 

资料来源：携程旅游网：https://you.ctrip.com/shopping/bangkok191/1454617.html 

                            马蜂窝网：    http://www.mafengwo.cn/poi/5523027.html 
 

但在这些网评中，中国游客没有提到拉差达火车夜市的汉语服务。但在一些网友发给旅游网站

的照片中，有一些是夜市商家为中国游客提供的商品中文广告和中文的购物宣传。 

九、拉差达火车夜市的 SWOT 分析 

根据本次调查所掌握的资料，可对拉差达火车夜市的营销和汉语服务进行 SWOT 分析。SWOT 分

析的内容包括优势(Strength)分析，劣势(Weakness)分析，机会(Opportunity)分析和威胁(Threats)

分析。拉差达火车夜市的 SWOT分析内容如下： 

（ 一）优势 (Strength)  

1.地点好，交通方便 

拉差达火车夜市位于曼谷市，交通很方便，游客可以乘坐地铁、面包车、三轮车或者公共汽车前往。拉差达火车夜市吸

聚集了很多商家。夜市的商品多种多样，包括各种服装，小商品，食物，日常用品或者纪念品等，应有尽有，吸引了大批游客

。  

2.价格实惠，具有竞争力 

拉差达火车夜市的产品价格平民化，比较实惠。有些商品可以讨价还价，而且商品具有泰国特色，琳琅满目，游客可以

随心挑选，具有竞争力。 

3.提供汉语服务，服务热情 

拉差达火车夜市是曼谷有名的购物游览景点。夜市的管理和服务比较好，所以口碑好，成为了来曼谷旅游的一个购物热

点。来这里的中国游客比较多，除了有物美价廉的商品外，不少商家还可以提供汉语服务，基本上满足了中国游客在语言方面

的需要。  

（ 二） 劣势 (Weakness) 

1.缺少停车场，来客停车难 

拉差达火车夜市没有自己的停车场，但如果来了很多的游客，商场提供的停车场就不够用了。

虽然拉差达火车夜市地点好，但却不能满足夜市租用空地解决停车难的问题。 

2.卫生管理需改进 

在拉差达火车夜市在管理上需要改进，比如夜市游客多，垃圾袋多，但夜市提供的垃圾桶非常

少，很多垃圾无处放，容易造成夜市的垃圾污染，影响夜市的卫生和环境。另外，夜市里的厕所也

不太干净，需要经常打扫，保持清洁。 

3.汉语服务存在的问题 

https://you.ctrip.com/shopping/bangkok191/1454617.html
http://www.mafengwo.cn/poi/5523027.html
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由于中国游客多，是拉差达火车夜市的主要客源，虽然一些商家提供了汉语服务，但在汉语沟通方

面还存在不少问题，如听说方面。另外夜市缺少一些必要的中文标识牌，如指示游客去不同的功能区的

标识牌。  

（ 三） 机会 (Opportunity) 

1.位置较好，方便游客光临 

拉差达火车夜市的位置位于曼谷市。到拉差达火车夜市的交通比较方便，除了乘坐地铁外，还可以乘坐面包车、出租车

和公共汽车。 

2.突出夜市特色，加强管理，吸引更多游客 

拉差达火车夜市有其自己的特色，特别是在小吃和购物方面。所以在正常时期，每天有很多游客来这里观光购物，特别

是吸引力了大批中国游客。  

3.提供汉语服务，有利中国游客 

夜市里的不少商家可以提供简单的汉语服务和向中国游客展示中文广告和标识牌，方便了中国游客前来购物和品尝泰国

小吃，招揽了很多的中国游客。 

4.增加网上服务，扩大夜市的宣传 

拉差达火车夜市的人气旺盛，其中一个主要原因是通过游客的口碑，特别是中国游客通过旅游网站提供了很多夜市的信

息和攻略，也推动了不少中国游客来夜市观光。夜市管理部门如果建立自己的网站，可为各国游客提供更多的夜市信息，扩大

夜市发展的机会。  

（ 四） 威胁 (Threats)和竞争（ Competition）  

1.旅游市场的竞争 

泰国旅游业吸引的各国游客越多，特别是吸引的中国游客越多，到拉差达火车夜市的游客也会增加。从大环境来看，世

界旅游市场的竞争是激烈的，都在努力吸引各国游客。一个国家的旅游业发展会给国家带来大量的收入，可以促进多个行业的

发展和提供不少就业机会。 

2.全球疫情的威胁 

除了世界旅游业的激烈竞争外，旅游业本身也会受到政治、经济和疫情的影响。特别是2020初爆发的新冠病毒（COV

ID-19） 全球大流行，使各国旅游业遭到了惨重的的打击。在疫情的严重打击下，泰国所有夜市都遭到非常严重的打击。  

3.不同夜市之间的竞争 

在曼谷地区大大小小的夜市至少有10个。这些夜市各有特色，吸引了不少游客。面对其他夜市的竞争，拉差达火车夜市

只有利用自己的优势，改进管理上的不足，突出自己的特色，才能增加自己的竞争力，吸引更多的游

客。  

十、拉差达火车夜市汉语服务方面存在的问题 

1.汉语交流待加强    

在市场调查和问卷调查中发现，拉差达火车夜市商家在与中国游客进行汉语交流时，使用的汉

语不规范，只有说简单的汉语。在听力方面由于中国游客的不同口音，语速快，这也是造成沟通不

畅的一个问题。 
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2. 增加中文标识 

夜市商家多，商品丰富，食品多种多样，如果能提供多一些中文标识牌，可以方便中国游客对

不同商品的了解和购物。此外在商品区和食品区，虽然有一些中文标识牌，但有些标识牌的中文词

汇和语法出现了问题，需要改进。 

3.夜市管理方面的问题 

通过调查和游客反映，夜市的卫生环境不太好，这么大的夜市只有很少的垃圾箱。游客手里的

垃圾有时要交给商家处理。夜市管理部门应该增加垃圾桶，保持夜市的卫生环境。 

4.夜市需要设置中英文标识牌 

夜市有不同的功能区，如商品服饰销售区，食品销售区和酒吧区，以及卫生间等。为了方便来

自多国的游客，特别是有大批的中国游客，所以市场管理部门应该在主要路口增加醒目的中英标识

牌，以便游客的观光购物。 

5.建立中文网络，提供中文信息 

目前拉差达火车夜市的脸书上只有泰语和英语的信息。大部分的中国游客知道拉差达火车夜市

的信息，主要是从口传和中国自己的网络上得知的。如果夜市管理方面建立中文网站，就可以直接

和及时了解中国游客对夜市的反映和批评意见，这对改进夜市的管理工作，扩大夜市的影响力是有

益的。 

十一、改进拉差达火车夜市汉语服务的建议 

1.加强汉语口语学习，提高听说能力  

由于商家汉语服务人员的汉语水平不高，在听说方面都存在问题。商家应该加强对店员的汉语

培训，以听说方面改进汉语服务，提高汉语服务的质量。 

2.增加夜市的垃圾箱，注意环境卫生 

根据游客反映和市场调查，夜市缺少垃圾箱，造成了一些环境卫生问题。夜市管理部门应该增

加夜市的垃圾箱，建立一个干净卫生的市场环境。 

3.设置中英文标识牌，方便游客购物 

由于夜市商家多，通道多，有不同的购物区，夜市管理部门应该设立在不同的功能区和道口，

以及卫生间区设立中英文标识牌，方便游客。 

4.建立中文网站，促进夜市宣传和信息反馈 

目前拉差达火车夜市还没有中文网站，不能通过中国网站向中国游客提供夜市的信息，不利于

中国游客上网了解夜市的情况。中国游客也不能在夜市官方的网站上反映夜市的问题，进行信息反

馈。如果夜市可以建立一个中文网站，不仅可以及时提供夜市的信息，也有利于中国游客查询夜市

的情况，帮助夜市及时了解游客的反馈信息，改进夜市的管理，提供服务质量。 

 

结 语 

拉差达火车夜市是泰国曼谷的一个有名的夜市，受到国内外游客的欢迎，吸引了大批游客前来

观光购物。在外国游客中有很多中国游客，这不仅促进了这个夜市的发展，也促进不少夜市商家提
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供汉语服务。论文通过对曼谷拉差达火车夜市经营状况和商业汉语服务情况进行市场调查，分析和

说明夜市在管理、营销和汉语服务方面的情况，指出了拉差达火车夜市经营的特点，以及在汉语服

务方面存在的问题。 

论文在市场调查和分析的基础上提出了改进的建议。在研究中论文主要分析了拉差达火车夜市

商家营销中汉语服务的情况。在调查分析的基础上对拉差达火车夜的市汉语服务进行了评估。评估

的结果表明，为了吸引中国游客,夜市商家大多提供了汉语服务，包括店员用汉语沟通，提供中文

标示牌和中文价格表等。从总体上来看，夜市商家的汉语服务还存在不少问题，如商家职员汉语水

平在听说方面的能力不强，不能与中国游客很好沟通。另外，拉差达火车夜市内的中文标识牌少，

中文广告信息缺乏少。在夜市管理方面，夜市环境卫生不太好，也存在不清洁不卫生的问题。根据

市场调研的结果和评估，本次研究针对夜市商家汉语服务中出现的问题提出了改进的建议。论文指

出为了吸引中国游客，夜市商家需要加强在听说方面的培训，提高汉语沟通的水平。同时夜市管理

部门需要改善夜市的卫生状况，为来夜市的游客提供良好的购物环境，促进夜市的繁荣发展。 
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摘要 

本论文的主要目的为掌握罗宾逊百货商特别是罗宾逊（挽叻）的发展情况；研究罗宾逊（挽

叻）对中国顾客应用汉语存在的问题；研究罗宾逊（挽叻）百货商场的汉语应用服务包括服务人

员和柜台间通道提供的指示牌；通过对罗宾逊（挽叻）管理部门、商家和中国顾客调查分析，发

现在管理和汉语服务方面存在的问题，提出改进的建议和措施。本论文通过文献归纳法，问卷调

查法和观察法收集数据。本次数据调查分析，最终结果可结论: 

罗宾逊（挽叻）百货商场所提供的汉语应用服务有柜台间通道的指示牌包括商场标识牌，商

场促销易拉宝海报，各种信息宣传，为中国顾客提供的支付方式，美食广场的菜单等。中国顾客

样本对罗宾逊（挽叻）百货商场所汉语服务的评价满意主要是商店购物指标服务 (标识牌、指示

牌、易拉宝）。相反，认为不满意主要在咨询服务台和商场流动工作人员的服务；对汉语服务方

面整体遇到的问题是其商场无有汉语服务人员，无法沟通或沟通困难。他们需要商场扩大汉语服

务方面主要是增加汉语服务人员或提升服务人员的汉语水平。在汉语服务方面还需要改进咨询服

务台和商场流动工作人员的服务。研究者提出改进罗宾逊（挽叻）百货商场的汉语服务的建议，

该扩大汉语服务方面，特别是服务人员的汉语能力。有汉语能力的人员不仅能刺激顾客决定购买

的欲望，且提升他们对商场的信任，并加强顾客的满意度，提升他们对产品与广告促销的理解

性，展开顾客加强顾客的购率增加业务的利益。 

关键词 : 罗宾逊（挽叻）百货商场, 汉语应用服务,中国顾客 

Abstract 

The main purposes of this research are to study the development of Robinson 

department store, especially Robinson (Bangrak) to explore the problems of Robinson (Bang 

Rak)’s Chinese service that service to Chinese customers, to explore Chinese service in any 

department of Robinson (Bang Rak) store including service staffs and corridor sign, and to 

investigate and analyzes the management department, shopping mall stores and Chinese 

customers of Robinson (Bangrak). It has found problems in management and Chinese 

services, and suggested the measures to improve Robinson (Bangrak)’s Chinese service 

quality and attract more customers. The research data collection methods were questionnaire, 

survey and observation method.  

The research results revealed Robinson (Bang Rak) department store has been providing 

Chinese service such as corridor sign, including directory, promotional roll up and advertising 

posters, various announcements, payment methods for Chinese customers, and some food 

court menus in Chinese language. Chinese customers were mostly satisfied with the corridor 
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sign of the shopping mall (signs, roll-up banner, poster). On the contrary, they were mostly 

dissatisfaction on information counter service and staff’s movement. The overall problem of 

the Chinese service was the failure of the store to provide Mandarin-speaking staff and for 

customers with communication disabilities. Chinese customers requested the shopping mall 

to expand Chinese language services and provide Mandarin-speaking staff or improve 

Chinese speaking skills of its personnel. It is also necessary to improve services of the 

information counter service and staff’s movement. The researcher proposed solution to 

improve the Chinese language service of Robinson (Bangrak) department store. It should 

expand Chinese-language service, especially sales staff’s Chinese ability. Personnel with 

Chinese abilities can not only stimulate customers’ desire to make a purchase, but also 

increased a customers' trusting beliefs in the store, enhance customer’s satisfaction, help the 

customers better understand in products, advertising and promotion. It can increase the 

chances of selling and increase profitability. 

 

Keywords : Robinson (Bang Rak) Department Store, Chinese service, Chinese customer 

绪论  

 一、研究背景及意义： 

曼谷百货商店和大型零售商场对中国游客来说比较受欢迎。他们想购买物品或纪念品时，百货

商场是他们选择之一，因为有各种独特的物品、美食等。大多数百货商场周围也热闹，百货商场所

交通便利，有地铁、轨电车，所以他们往往在百货商场逛街与购物。由此可以看出，在与外国人沟

通时，语言是主要的障碍之一。语言作为沟通的桥梁，可以让人们交流更加便捷，相互理解。然而，

有些旅游景点或大型商场仍然忽略汉语语言服务，如工作人员、柜台间通道指示牌（指示牌、推销

易拉宝等）的汉语服务。以此次研究在曼谷罗宾逊（挽叻店）百货商场，各个商家工作人员对汉语

沟通能力较少，不能满足中国顾客的需要，沟通交流产生障碍，便影响信息沟通无法顺利进行。虽

然英语语言成为世界上较通用的语言，可是，目前在数量和创收金额上对泰国旅游业贡献最大的仍

然是中国游客，所以汉语在泰国所地将广泛使用的语言，并更显重要在零售业中。中国顾客存在的

问题主要是语言交流方式。本次研究意义是为了达成 Robinson 的使命 (Mission), 以顾客、人员

和供应商为核心，吸引了新的消费者去增加利益，展开顾客群体以及加强顾客的购率，掌握进步发

展并保留高效能力人才。这些技能的掌握将有利于提高百货商的服务质量，能够满足顾客各个的要

求。有汉语能力的人员不仅能刺激顾客决定购买的欲望，且提升他们对商场的信任，并加强顾客的

满意度。展开顾客加强顾客的购率增加业务的利益。提升他们对产品与广告促销的理解性。 

二、研究范围、目的、主要内容、方法和创新性 

（一）研究范围 

分析罗宾逊（挽叻）百货商场所汉语服务的情况和中国顾客对商场提供汉语服务的满意度与感

知。通过问卷调查收集数据，对象总共 10人服务人员和 100人中国顾客。 

（二）研究目的 

1）掌握罗宾逊百货商特别是罗宾逊（挽叻）的发展情况。 

2）研究罗宾逊（挽叻）对中国顾客应用汉语存在的问题。 

3) 研究罗宾逊（挽叻）百货商场的汉语应用服务包括服务人员和柜台间通道提供的指示牌。 

4）对罗宾逊（挽叻）管理部门、商家和中国顾客调查分析，发现在管理中和汉语服务方面
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存在的问题后，进行提出改进的建议和措施。 

（三）研究主要内容 

罗宾逊（挽叻）的背景，罗宾逊（挽叻）提供汉语服务的情况；罗宾逊（挽叻）柜台间通道

的汉语指示牌，如：指示牌、推销易拉宝等；调查研究中国顾客对罗宾逊（挽叻）柜台间通道指

示牌的汉语应用的感知情况；分析中国顾客对泰国服务人员沟通能力（汉语服务水平）的满意

度。 

罗宾逊（挽叻）百货商场不只为当地居民，这里也带不少外国游客购买各个产品以及国际化

品牌。在这里提供了便利，商场区内主要提供的商品或服务产品为超市、饭馆、饮食产品、咖啡

厅、快餐厅、银行、化妆品、珠宝店、男女服装、配饰装、体育服、婴儿服、书籍、家居装饰、

家器、配饰装、美食档口、服务柜台等。 

罗宾逊（挽叻店）不仅仅促进 4Ps营销理论（neil Borden,1953 年），而它强调了 4Cs（The 

Marketing Theory of 4Cs)  (R.F. Lauterborn (1993)。以消费者需求为导向，设定了市场营

销组合的四个基本要素：即消费者（Customer）、成本（Cost）、便利（Convenience）和沟通

（Communication）。罗宾逊（挽叻店）强调追求顾客满意放在第一位，尤其为外国顾客要充分

注意到顾客购买过程中的沟通。除了提供通道指示牌的泰语和英语服务之外，它还提供通道汉语

指示牌，包括(商场指 南、标识牌、指示牌、易拉宝等。下面表现笔者在罗宾逊（挽叻）观察分

析： 

商场指南 

罗宾逊（挽叻）百货商场的每一层（B-4层）所提供了泰、中、英语言商场指南。商场指南

图上主要显示以下产品的类别。 

B层：超市 

1层：化妆品，手表和珍宝，装饰，行李和背包 

2层：女装，女鞋和手提包，女内衣，男装，行李和背包 

3 层：男鞋和饰品，牛仔，儿童婴儿装，礼品店和玩具，男内衣，婴儿护理室 

4 层家电用品，汽车配件，客户服务 

罗宾逊（挽叻）百货商场所提供下面汉语柜台间通道指示牌包括商场信息柜台、客户服务

台，收银柜台标识牌和卫生间指示牌。 

商场促销易拉宝海报 

除此之外罗宾逊（挽叻）百货商场仍然多放促销易拉宝海报和宣传单，应用简单词引起中国

顾客继续关注的兴趣。而在海报中提出的每个产品项目都带有中文版。 

罗宾逊（挽叻）百货商场为中国顾客提供的支付方式 

支付宝(Alipay)和微信支付 (WeChat Pay)是中国最受欢迎的两大移动支付平台。支付宝和

微信为商户提供了可观的营销优势，有助于提高品牌知名度和销量，能够在销售点提供支付宝和

微信支付，有助于增加零门店流量和商户收。罗宾逊（挽叻）的收银台也提供安全、快捷、高效

的支付选择，中国顾客可以通过信用卡，支付宝和微信支付，更提升他们的购物体验 

商场各种信息宣传 

商场向中国顾客发布了各种中文信息宣传，使宣传效果达到最好。 

美食广场 

来罗宾逊（挽叻）百货商场的中国顾客不仅使购买物品，他们还到商场咖啡厅，快餐厅，饭

馆，美食档口用餐。美食广场这里是典型的购物中心食品大 

厅，顾客买卡、存钱进卡，如果卡付完钱还有剩余，也可以要求退款。这里有各式各样的选

择，大多数摊位都有自己的特色或烹饪风格。每一份都有小到中份，价格便宜，所以可以在不同

的摊位上吃上几样不同的食物。一切都很干净，而且当着客人的面制作，新鲜出炉。菜单也都有

图片，有些店铺代有中文菜单，使中国客户不会遇到语言问题。 
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自动手机充电器服务 

要是顾客的手机没电可以使用商场提供的手机充电站，自动手机充电器可以设置为英、泰或

中文项目，对外国或中国客户减少语言的障碍，增加了便利性。 

（四）研究方法 

本次研究通过 3种调查法 

1）文献归纳法：查询和搜集与本课题研究相关的研究资料和论文 

2）问卷调查法：在罗宾逊（挽叻店）百货商场向 10名服务人员和 100 位中国顾客发

放问卷 

调查 

3）观察法：深入观察其商场提供的所汉语服务标识牌指示牌。 

（五）研究创新性 

通过文献资料查询，目前还没查到对罗宾逊（挽叻）提供汉语服务方面的研究文章和论文。

本论文的主要创新性首次主要对罗宾逊（挽叻）进行提供汉语应用服务的调查研究（服务人员的

汉语水平，柜台间通道指示牌的汉语应用服务）。分析中国顾客对罗宾逊（挽叻）汉语应用服务

的感知与满意度，以及分析中国顾客群体对罗宾逊（挽叻）的汉语应用方面存在的问题。 

三、与本论文有关的研究综述 

1. 有关泰国旅游及零售业方面的研究 
1) LONGTUNMAN 网，《所零售业概述》2018年 10 月 18期，零售企业是提供产品或服务售给

游客，满足游客需要。泰国零售总额为 3.5万亿泰铢，约占 GDP的 23％。泰国就目前零售业市场

类型来看由传统贸易 (Traditional Trade) 和新代贸易 (Modern Trade) 便有以下几种形式：

大型百货商场 (Department Store) 、便利店 (Convenience Stores) 、购物中心 (Department 

Store) 、大型连锁市场 (Hypermarket/ Cash and Carry) 和专卖店 (Specialty Store) 。 

 2) 开泰研究 “料 2020 年零售业同比增长 2.8%...消费者购买力因素仍继续压制零售额增

长（焦点话题 第 25年 3052 号）” 2019 年 11 月 8期，2017年传统零售企业在总市场份额占

比 32%及现代零售企业（包括电商贸易）在总市场份额占比 68%。开泰研究中心预料 2020年泰国

零售业销售额的同比增长率将在 2.7-3.0%区间，而 2019 年预料将同比增长 3.1%。其中针对低收

入和中等收入以下客户群体的传统零售店铺和大商场等的零售额仍然面临增长限制，而针对中等

收入以上客户群体的超市和电子商务等的零售额将比其他零售业领域呈更好的增长趋势，但客户

仍然因对未来的收入缺乏信心而更加谨慎消费，以及尽量购买价格划算的必须品。 

3）梅格云. 泰国华侨崇圣大学（2017）《泰国零售业汉语服务研究——以泰国正大集团便

利店为例》本论文针对中国顾客与来自正大职业学院的 7-11 便利店的员工进行调查分析。通过

文问卷调查法（使用 SPSS 系统分析）、观察法与访谈法进行分析。本论文主要研究内容有分为

四部分，一、泰国零售业发展情况，二、汉语服务在泰国正大集团便利店的应用，三、对正大集

团便利店汉语服务问卷调查，四、说明了零售业汉语服务存在的问题与对策。 

4）泰国中华网 “深度：疫中加速成长的泰国线上餐饮和零售业”2020年 4月 7期 2020年

初以来，泰国新增新冠肺炎确诊病例数量和死亡病例持续增加 ，尽管政府采取了各种措施来遏

制疫情扩散并减少对民众健康和生活的影响，开泰研究中心认为，上述措施对零售业的影响对某

些细分市场的零售额的负面影响大于先前评估，源于这些商店完全停业，包括在购物中心内提供

服务的商店(仅其中的超市仍可正常营业)以及建材商店、家具和家居装潢店、保健美容店等专项

商店 (Specialty Store) ，其中大多为非食品零售店。 

5）WAIGF.COM 讯 “2020 年泰国零售业将仍处于低迷状态”2019年 12月 26 期根据对泰国零

售商协会（Thai Retailers Association）收集的经营资料成果显示，2019年零售业将仅增长

2.8％，低于去年的 3.2％。主要原因是中等收入消费者的购买力下降。对于 2020 年的泰国零售
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商而言，是零售业发展放缓的时期，其中的问题是 “人们对什么抱有希望？” 泰国零售商协会

认为，仍有 4个原因推动零售消费方面仍然是充满希望或带有积极因素的。1）财政政策中的其

他刺激措施：2）加快 2020 年预算支出; 3）货币和财政政策在刺数经济增长方面仍然存在差距; 

4）游业的发展，尤其是中国游客是泰国的重要市场。 

6) JUTHATHIP THIPREAN.泰国国立法政大学（2016）《中国自由行游客在曼谷主要对纪念品

的购物行为调查研究》本论文通过定性深度访谈的调查研究方法，由 10位中国自由行游客和 2

位与纪念品的商业家收集数据。研究成果显示，中国游客通常购买的产品或纪念品为原产地产品

而闻名的，并产品质量与价格应比他们家乡出售的更好更便宜。中国游客较对泰国产品的质量充

满信任，产品与价格的因素能够推动他们购物。尤其是商家提供的汉语应用服务包括中文指示牌

及中文销售人员，也带动了中国旅游的消费增长。 

 2. 有关商业汉语服务与应用方面的研究 

1) 刘捷. 泰国华侨崇圣大学（2017）《泰国零售业汉语服务研究—以 Terminal 21 购物中心

为例》对泰国的旅游服务情况的汉语服务情况进行分析研究。中国游客与售货员的沟通问题。研究

商业汉语在售货员工作中使用的问题，中国游客的汉语服务需求，对汉语服务的建议与解决的方法，

为未来提供更好的改进，提出解决方案，针对这些问题，购物中心通过对销货人员汉语培训，帮助

销货人员掌握基本的汉语知识，让销货人员能够使用汉语与中国游客沟通很简单。提出改进汉语服

务的建议与措施。 

2) 王秀娟. 泰国华侨崇圣大学（2018）《泰国国促进中国游客来泰旅游加强汉语服务--以泰

国国家旅游局为例》研究目的是为了研究泰国国家旅游局对中国游客推广来泰旅游的策略，以及研

究中国游客对泰国国家旅游局推广活动的实现及满意度。本研究通过访谈与问卷调查的研究方法。

收集资料后，将研究结果来分析，寻找存在的问题，并提出解决问题的措施建议。主要问题是虽然

泰国国家旅游局已经提供了很多汉语大众媒体，但是使用泰国国家旅游局大众媒体的中国游客数量

不多。因此，有些中国游客无法通知泰国国家旅游局的信息与服务。 

3) 王朝圣. 泰国华侨崇圣大学（2018）《北碧府市酒店前台服务人员汉语服务调查研究》研

究目的是研究汉语与中国游客沟通的需求水平。按性别，年龄，文化程度，职业和收入比较中国语

言与中国游客的交流需求。酒店前台服务人员的地位不同，有必要用中文进行交流。人口是北碧府

酒店的前台工作人员。酒店的前台工作人员。185 家酒店和 740 名员工。来自 Taro Yamane 配方的

260 个样品。采用抽奖方法的简单抽样方法。频率，百分比，平均值，偏差标准 t 检验，两个以上

变量的单向方差分析以及成对差异。通过 Scheff的 Post Hoc 比较方法。 

     4）JUTHATIP CHEPRAKOV. 东方大学(2010)《外国学生对东方大学（ Burapha ）国际学

院人员的服务质量感知》 FOREIGN STUDENTS’PERCEPTION OF SERVICE QUALITY OF STAFF AT BURAPHA 

UNIVERSITY INTERNATIONAL COLLEGE 本论文研究旨在“外国学生对东方大学国际学院服务人员质

量的看法”（ BUUIC ）。该研究的目的是 1. 研究 外国学生对 BUUIC 服务质量的感知水平 2. 通

过不同年级、不同专业的外国学生对 BUUIC 服务质量的感知差异。本论文研究主要为服务人员提

供基本知识培顺以及提高技能与能力。 

     5) KANJANARAT URAIRAT, MATHUREE URAIRAT, AUTTAPORN CHANCHAYANON, 

TIDARAT NOYSUWAN, SAOWANEE RATTANAAROONB. (2019) 《宋卡府空海水上市场商家使用中文

情况》本研究的目的为研究宋卡府合艾市 Klong Hae水上市场的供应商或商家的汉语运用情况。本

研究通过 20 人 Klong Hae 水上市场以在陆地与轮船上的商家深度访谈与观察研究方法。商家或卖

家对中文的用量较少。通常，他们使用英语和马来语进行交流。 

四、总结内容 

根据以上的文献述评总之，服务质量是服务的核心，而语言交流则是旅游业服务的基础。泰国旅

游业带大量的中国游客，均有助于带动当地经济发展。除了为境外游客提供英语服务以外，汉语服务



786 
 

  

也对中国游客较重要。中国游客与供应商或工作人员的沟通问题，主要是旅游景点的汉语服务人员量

少，发现大部分工作人员的汉语应用能力还不能满足中国客户的服务要求。若工作人员提高汉语应用

能力及提升服务质量，泰国旅游业将对中国游客更受欢迎，促进顾客的满意度。 

五、研究结果 

本论文以定量调查与分析设计，收集与本课题相关的资料，调查日期为 2020 年 7月至 12月

期间。在罗宾逊（挽叻）商场采用了观察法与问卷调查法收集资料，调查的过程中涉及其商场的

汉语应用服务。研究调查中主要是中国顾客对汉语指示牌（商场指南、标识牌、指示牌、易拉宝

等）的理解性程度和对从事服务人员的满意度，研究结果在以下面分析： 

中国顾客对汉语指示牌的理解性程度 

对汉语指示牌的理解性程度 频次 百分比 

完全理解 81 81.00 

有些词语或短语不太理解 17 17.00 

不能理解 2 2.00 

总和 100 100.00 

 

中国顾客对从事服务人员的满意度 

对从事服务人员的满意度 频次 百分比 

非常满意 15 15.00 

一般 58 58.00 

不太满意 25 25.00 

不满意 2 2.00 

总和 100 100.00 

 

    罗宾逊（挽叻）百货商场所提供的汉语应用服务有柜台间通道的指示牌包括商场标识

牌，商场促销易拉宝海报，各种信息宣传，为中国顾客提供的支付方式，美食广场的菜单等。中

国顾客样本对罗宾逊（挽叻）百货商场所汉语服务的评价满意主要是商店购物指标服务 (标识

牌、指示牌、易拉宝）因为商场使用的词语或短语，他们能够完全理解高于 81%。相反，认为不

满意主要在咨询服务台和商场流动工作人员的服务，因为服务台和工作人员不会说中文，顾客遇

到问题时无法用语言表达；对汉语服务方面整体遇到的问题是其商场没有汉语服务人员，无法沟

通或沟通困难。所以，他们需要商场扩大汉语服务方面主要是增加汉语服务人员或提升服务人员

的汉语水平。在汉语服务方面还需要改进咨询服务台和商场流动工作人员的服务。 

六、提出改进建议 

根据 Robinson的使命 (Mission) 以顾客、人员和供应商为核心，吸引了新的消费者去增加利

益，展开顾客群体以及加强顾客的购率，而且掌握进步发展并保留高效能力人才。研究者提出改进罗

宾逊（挽叻）百货商场的汉语服务的建议，该扩大汉语服务方面，特别是服务人员的汉语能力。有汉

语能力的人员不仅能刺激顾客决定购买的欲望，且提升他们对商场的信任，并加强顾客的满意度，提

升他们对产品与广告促销的理解性，展开顾客加强顾客的购率增加业务的利益。 
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结语 

本次调查在罗宾逊（挽叻）百货商场针对 10名服务人员的汉语应用能力与 100 位中国顾客

对从事服务人员的满意度，并对商场提供的汉语应用指示牌的理解性层度，以及汉语服务中遇到

的问题。笔者进行调查研究主要通过问卷调查法和观察法深入研究收集数据。统计数据最终结果

可结论:罗宾逊（挽叻）百货商场的汉语应用服务方面提供通道汉语指示牌有商场指南、商场标

识牌、指示牌、支付方式、商场各种信息宣传、美食广场、菜单和自动手机充电器服务。通过问

卷调查分析中国顾客样本群体，发放 100分，收回 100 分，本数据展示了中国顾客来泰国地目的

多数来旅游，休闲度假和购物；通常使用的语言是汉语普通话有 89人（89%），不会泰语沟通高

于 47%。在泰国时，只能通过汉语和英语沟通，将会遇到语言交流困难，并且对自己特别影响。

在语言使用方面，100人调查对象中，对其商场指示牌的汉语应用的理解性较高的程度。中国顾

客样本群体认为罗宾逊挽叻百货商场所汉语服务人员的语言情况不流利占 77%；对罗宾逊（挽

叻）百货商场所汉语服务的评价满意主要是商店购物指标服务 (标识牌、指示牌、易拉宝），因

为那些词语能完全理解。相反，认为不满意主要在咨询服务台和商场流动工作人员的服务；对汉

语服务方面整体还需要商场改进咨询服务台和商场流动工作人员的服务方面，并欲望商场扩大汉

语服务方面；对售货员的汉语水平的评价认为服务人员的汉语能力很差，无法交流。整体调查数

据的服务人员方面，体现顾客在购物过程中会遇到沟通的问题，他们认为本商场无有汉语服务人

员，无法沟通或沟通困难。他们需要商场扩大汉语服务方面主要是增加汉语服务人员或提升服务

人员的汉语水平。在汉语服务方面还需要改进咨询服务台和商场流动工作人员的服务。在最后一

节中, 研究者提出改进罗宾逊（挽叻）百货商场的汉语服务的建议，该扩大汉语服务方面，扩大

汉语服务方面让中国顾客会觉得受到了尊重，从而对商品的好感也会增加，最终增加了销售成功

的机会。使顾客不断感受到新的服务和新的变化和人员的友好，给客户对商场产生好印象。有汉

语能力的人员不仅能刺激顾客决定购买的欲望，且提升他们对商场的信任，并加强顾客的满意

度。展开顾客加强顾客的购率增加业务的利益。提升他们对产品与广告促销的理解性。 
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摘 要  

   在对外汉语教学中词汇教学是汉语教学的基础。学习汉语词汇是汉语交流中必不可少的基

本技能。通过 2016 年至如今在泰国 WATTHONGPHLENG 学校初中年级学生进行汉语教学实践，

大部分泰国学生活泼好动，敢于表现自己，同时，泰国的课堂环境相对自由，学习者在上课的时候

很“不安分”。因此，传统的词汇教学方法不合适泰国学生的特点，本论的目的是将任务型词汇教

学提高泰国学生学习汉语词汇的效率，増强汉语学习的兴趣，并能在恰当的话境中利用所学的词汇

进行对话交际。  

    通过对在 WATTHONGPHLENG 学校初中年级学生进行问卷调查、观察考试成绩及实行任

务型教学法前后，了解泰国学生的特点的详细情况，对于学习者在任务过程中出现的不足之处，建

立一套任务化词汇教学模式，解决对泰汉语词汇教学中存在的问题，并且在理论和实践中得以完善，

帮助泰国的汉语学习者提高词汇学习效率。本文根据课堂考试的情况以及问卷调查的结果，分析论

证了将任务型教学法应用在对泰汉语词汇教学中的合理性与可行性。最后，为对外汉语教师以及各

国汉语学习者提出了一些可供参考的建议。 提高泰国学生汉语交际能力的水平，更高效地学习汉

语词汇。发现任务型教学模式符合国学习者的学习环境与性格特点，合适用于对泰汉语词汇教学，

也能满足学生对汉语的学习要求，有利于提高汉语学习的效果。研究结果表明大部分学生的成绩增

加, 也词汇教学课堂明显得感兴趣了，学习效果也有了明显的提高。 

    本文内容主要由三个部分组成。第一部分，介绍了本文的研究背景，泰汉语教学以及词汇

教学方面的研究现状以及本文的研究对象、目的。方法等：第二部分，通过课堂观察：实行任务型

教学法在对泰汉语词汇教学前后、实行效果、调查问卷的学生、任务型教学法及泰国学生汉语教学

的契合点。第三部分，通过第二部分的实行研究效果，对任务型教学法在对泰汉语词汇教学存在的

问题提出针对性的建议，进一步推动汉语教学的发展。 

关键词 ：任务型教学法,词汇教学, 泰国学生 

Abstract 

   Vocabulary teaching is the basis of Chinese teaching in foreign Chinese teaching.  

Learning Chinese vocabulary is an indispensable basic skill in Chinese communication.  

Through the practice of Chinese teaching among junior high school students in Thailand’s 

Watthongpleng School from 2016 to present, most Thai students have a lively life and dared 
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to express themselves. At the same time, the classroom environment in Thailand is relatively 

free and the learners are very "restless" in class.  Therefore, traditional vocabulary teaching 

methods are not suitable for the characteristics of Thai students. The purpose of this study is 

to improve the efficiency of Thai students in learning Chinese vocabulary by task-based 

vocabulary teaching, increase interest in Chinese learning, and use what they have learned in 

appropriate contexts, vocabulary for dialogue and communication. 

     Through the questionnaire survey of junior high school students in Watthongpleng 

School, the observation of test results and before and after the implementation of task-based 

teaching methods, we can understand the details of the characteristics of Thai students, and 

establish a set of task-based deficiencies for learners in the task process. The vocabulary 

teaching model solves the problems existing in Thai Chinese vocabulary teaching, and is 

perfected in theory and practice, helping Thai Chinese learners to improve the efficiency of 

vocabulary learning. This article analyzes and demonstrates the rationality and feasibility of 

applying the task-based approach to Chinese vocabulary teaching in Thailand based on the 

situation of the classroom exam and the results of the questionnaire survey.  Finally, some 

suggestions for reference are provided for teachers of Chinese as a foreign language and 

Chinese learners from various countries.  Improve the level of Chinese communicative 

competence of Thai students and learn Chinese vocabulary more efficiently.  It is found that 

the task-based teaching model conforms to the learning environment and personality 

characteristics of Chinese learners, is suitable for teaching Thai Chinese vocabulary, can also 

meet the students' learning requirements for Chinese, and is beneficial to improve the effect 

of Chinese learning.  The results of the research show that most of the students' grades have 

increased, and the vocabulary teaching class is obviously more interested, and the learning 

effect has also been significantly improved. 

     The content of this article is mainly composed of three parts.  The first part 

introduces the research background of this article, the current research status of Thai Chinese 

teaching and vocabulary teaching, as well as the research object and purpose of this article.  

Methods, etc. The second part, through classroom observation: the implementation of the 

task-based teaching method before and after the teaching of Chinese vocabulary in Thailand, 

the effect of the implementation, the students who surveyed the questionnaire, the task-based 
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teaching method and the matching points of the Chinese teaching for Thai students.  The 

third part, through the research effect of the second part, puts forward specific suggestions on 

the problems of the task-based teaching method in Thai Chinese vocabulary teaching, and 

further promotes the development of Chinese teaching. 

Keywords : Task-based Teaching Method, Vocabulary Teaching, Thai students 

一、研究背景和意义 

   词汇是组成语言的根本，是学习第二语言的重点，就汉语学习者而言，习得大量的汉语词

汇是训练汉语交际技能不可或缺的元素，是轻松熟练地应用汉语进行沟通的条件保障。语言教学的

目的是让学习者能够运用所学语言进行交际，学习者如果没有掌握足够的词汇，无法表达出想要表

达的意思，就难以用语言进行实际的交际。在对外汉语教学中词汇教学是汉语教学的基础。由于笔

者通过 2016年到如今在泰国 WATTHONGPHLENG 学校进行汉语教学实践进行发现这些问题,学生

学习汉语仅仅局限在每周一节的汉语课上，课后几乎不会在汉语上花时间,教学和课堂气氛并无聊，

缺乏兴趣和学习动机。传统的教学方法不能完全适应泰国的汉语教学，久而久之，学习者对汉语失

去了兴趣，学习效果也就大打折扣。因此，将任务型教学提高泰国学生学习汉语词汇的效率，増强

汉语学习的兴趣。提高泰国学生汉语交际能力的水平，更高效地学习汉语词汇。笔者将任务教学法

运用于对泰汉语词汇教学中，在实践中建立一套任务化词汇教学模式，解决对泰汉语词汇教学中存

在的问题，并且在理论和实践中得以完善，帮助泰国的汉语学习者提高词汇学习效率。  

二、研究综述和研究思路 

1.研究综述 

1.任务型教学法发展历程 

   任务型教学起源于上个世纪 80 年代, 其前身是基于认知语言学和人本主义心理学的交际教

学法一经提出便得到了广泛的关注和应用，20 世纪 90 年代在理论上不断成热，直到现在仍然是西方

外语教学界的主流教学法。 任务型教学法第一次以书面形式出现在人们面前是在 1979-1983 间，它

现在一项以英语为第二语言教学实验的实验报告中，这项实验的策划者是英国教育家普拉布

（Prabhu），他在《第二语言教学》（1987）中正式提出“任务”这个词，因此普拉布是任务型教学法

的奠基人。从那时起学界就开启了对任务型教学法的研究之路，因为普拉布只是对“任务”一词进行

了解释，并且提出了将任务视做课堂教学的一部分，在完成任务的过程中学会一种语言，但是没有

对如何设计任务作为明确的解释，对任务的难度等级也没有明确的划分标准，所以为了弥补这一理

论的缺陷。英国语言学家纽南（Nunan）（1989）对任务型教学法理论体系进行了完善。英国语言学

家威利斯（Willis）（1996）为任务型教学法能在课堂中顺利进行，提出了几条应用原则，由于威利

斯所提出的理论中仍存在一些缺陷，为了让任务的实施过程更具有科学性, 还新加入了任务前的准备

环节和任务后的评估环节。任务型教学法在因外的研究起步较早，经历了较长时间的完善和发展，
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形成了今天很完善的理论休系。 

     任务型教学法因为十分适合第二语言教学而被广泛关注并且深入研究，虽然国外很早就

开始进行相关研究工作，但是国内关于任务型教学法的研究却很晚才开始。夏纪梅和孔宪辉（1998）

将这种教学法的教学思想进行了系统的介绍，并且认为任务型教学法在本质上是让学习者能够将语

言用于实际交际中去，把课堂和现实生活连接起来。然而真正让学界开始关注任务型教学法的是教

育部颁布的《英语课堂标准》（2001），文件中提到任务型教学法对提高学生语言的综合素质有着

重要的作用，分析出这种教学方法在教学时的优势和不足，最后总结出这种教学方法对第二语言教

学是有效的。  任务型教学法在国内的研究起步比较晚，很多方面不够完善，还有很多课题等持攻

克。任务型教学法被越来越多地应用在了对泰汉语教学中，相关研究中，นรินทชัย ฮะภูริวัฒน์ 

(Narinchai Haphuriwat) （2012）《The Development Of a Chinese Language Task-Based 

Instructional Model Using Associative Memory Techniques for Chinese Character 

Recognition to enhance Reading Ability of Undergraduate Students》指出任务型教学法过程，

模型得以发展，建立基于任务型教学法的汉语教学模型，采用连贯的汉字识别技术，提高泰国大学

生的阅读能力，发现阅读能力的平均分数明显高于学习之前。 

 

2.任务型教学概述  
 

任务型教学法的特点  

 

    姜丽萍，李俊芬，(2014)《汉语教师志愿者教学实用指南》以下提出任务型教学法的特点，  

第一、用目的语做事。任务型教学法理论认为掌握语言最佳途径是让学生用目的语言做事情、即用

目的的语言完成各种任务、语言习得的研究表明、 学习者的参与程度与语言的熟练程度关系极大。

在任务型语言教学中，学生是完成任务的主体，教师是任务的设计者，组织者，指导者和促进者, 教

师要从学生 “学” 的角度设计学习活动，并指导学生最终完成任务。  

第二、语言活动尽量真实。任务型语言教学强调设计要多角度地提供或创设能够反映复杂现实世界

的学习情境，避免脱离情景的或者孤立于外界环境的抽象的语言训练。  
第三、强调“做中学” 和“体验中学”。语言学习是积极体验的过程, 交际法是通过学语言进行交际 （学

以致用），任务型语言教学是通过做事学习语言。因此，教学应该设计成一种非机械操练式的，开

放式的活动，促使学习者在原有知识结构的基础。  

第四、任务要有明确的结果性。所谓明确的结果，往往是一些看得见、摸得着的东西，比如，图画、

表格、圈选的内容、列出的清单、做出的决定、陈述发生的过程、写下的文字、制作的物品等等，

以绘图和着色国旗（汉字课活动）设计新年贺卡（词语活 ） 

2.研究思路    

1.研究对象 

    本次研究的研究对象是将任务型教学法用于以泰国 WATTHONGPHLENG 学校初中年

三级的学生为教学的词汇教学中，在课堂教学中对学生的反应和为进行仔细的观察，并做下相应记

录是非常有必要的。课堂教学做了相关记录，学生课堂活动情况及学生的课堂反应与学习效果情况

进行了认真观察，并进行了相关记录。观察考试成绩对比，并将研究结果运用到论文之中。选择泰

国 WATTHONGPHLENG 学校初中三年级的学生，两个班一共 30 名的学生，任务型教学法的运
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用情况等角度进行调查，得出任务型教学法在泰国汉语课堂中的应用情况，应用效果等结论。 

2.泰国学生的特点 

    由于笔者在 WATTHONGPHLENG 学校担任汉语教师。目前针对泰国初中年级的主题教

授的教学对象主要，通过在泰国曼谷公立学校进行汉语教学实践，访谈及观察泰国学生活泼好动

的性格、敢于表现等特点。此外，章博闻、刘亚楠（2017）和王肖肖（2018），他们通过在泰国

学校进行汉语教学实践，观察及调查泰国学生的学习特点以及泰国汉语教学中在课堂上发现有以

下特点： 

第一、章博闻、刘亚楠（2017）和王肖肖（2018）发现泰国学习者的特点是活泼好动。但学

生在汉语课堂上很容易失去学习兴趣、注意力分散、课堂纪律较差、学生随意走动、自由散漫、

交头接耳的现象较为普遍。不过，泰国学生与老师非常亲近，有的学生会在课堂纪律较差的时候

主动协助老师，稳定课堂秩序。 

第二、章博闻和刘亚楠（2017）发现泰国学生的动手能力很强。泰国的学生有着强烈的自我表

现欲。上课的时候，教师面对面提出问题，泰国学生会十分激增地教师互动，在得到表扬后显得非

常兴奋。 

    泰国学生在学习汉语词汇时出现了一系列的问题生词学习的生词不会运用。这些问题严

重影响着泰国学生的学习效率和学习积极性。任务教学法要求学生将课堂上所学的知识及时应用

到日常交际活动中，培养了学生探索创新能力，也有利于语言能力的培养。教师可以在课堂教学

过程中多设计一些竞赛、互动等任务活动，吸引学生参与课堂活动，也增强了学生合作学习的意

识。因此，将任务型教学法在对泰汉语词汇教学，解决对汉语词汇教学中存在的问题。 

三、主要研究目的研究方法 

1.研究目的 

    本论文研究的目的是针对任务型词汇教学提高泰国学生学习汉语词汇的效率，増强汉语学

习的兴趣,并能在恰当的话境中利用所学的词汇进行对话交际。分析任务型教学模式与泰国汉语课

堂环境以及泰国学习者个性特点的契合程度，并通过具体的课堂实践及相关反馈，对任务型教学法

应用于对泰语词汇教学的合理性语可行性加以论证。 

2.研究方法 

    本 论 文 在 研 究 过 程 中 按 照 实 事 求 是 ， 一 切 从 实 际 出 发 的 原 则 ， 对 泰 国

WATTHONGPHLENG 学校初中三年级的学生为教学的词汇教学中现状进行调查与研究，并对其存

在的问题提出相应的解决方法，在研究过程中，拟采用以下方法： 

     1）文献研究法。通过查阅书籍及知网现有的文献来研究任务型教学和词汇教学，尽量全

面地去了解及掌握所要研究的相关理论。 

     2）课堂观察法。在课堂教学中对学生的反应和为进行仔细的观察，并做下相应记录是非

常有必要的。课堂教学做了相关记录，学生课堂活动情况及学生的课堂反应与学习效果情况进行了

认真观察，并进行了相关记录。观察考试成绩对比，并将研究结果运用到论文之中。 

    3) 实践法。在前期理论研究的基础之上，将任务型教学法的教学理念、应用原则等运用

到具体的教学实践中，通过具体的教学实践活动反思任务型教学法对现阶段汉语教学的可行性，并

根据教学实践活动提出相应的教学反馈与建议。 
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    4) 对比实验法。笔者在教学对象的汉语基础极为接近的前提下，以初中三年级泰国在传

统模式下的教学作为参照，将传统模式下的对泰汉语词汇教学与任务型对泰汉语词汇教学的效果进

行了对比。  

    5) 问卷调查法。该论文以调查问卷的形式调查学生的学习习惯、教学方式需求和相结合

教学法的教学效果和学习反馈。 

 

四、研究的结果 

1.任务型教学法在对泰汉语词汇教学方面的效果 

1.实行任务型教学法在对泰汉语词汇教学前 

    课堂观察：在实行任务型教学前，笔者通过访谈、观察及学生者对学习汉语不感兴趣，

大部分学生记不住词汇及不能够掌握句子，考试成绩比较少，有些学生没想上课，课堂气氛较为忧

闷，缺乏趣味性, 较低课堂参与度使学习者很难提起兴趣。 

2.实行任务型教学法在对泰汉语词汇教学中 

    在实行任务型教学法在对泰汉语词汇教学中,笔者评价了完成多种多样的任务活动，有助

于激发学生的学习兴趣。在完成任务的过程中，将语言知识和语言技能结合起来，有助于培养学生

综合的语言运用能力。促进学生积极参与语言交流活动，启发想象力和创造性思维，有利于发挥学

生的主体性作用。在任务型教学中有大量的小组或双人活动，每个人都有自己的任务要完成，可以

更好地面向全体学生进行教学。在活动中学习知识，培养人际交往、思考、决策和应变能力，有利

于学生的全面发展。在任务型教学活动中，在教师的启发下，每个学生都有独立思考、积极参与的

机会，易于保持学习的积极性，养成良好的学习习惯。 

3.任务型教学法在对泰汉语词汇教学的实施效果 

    实行任务型词汇教学后，笔者通过访谈、观察、及问卷调查学生对学习汉语感兴趣，大

部分学生开始记住词汇及能够掌握句子，考试成绩增加。大部分学生按时上课，课堂气氛比较好，

有助于激发学生的学习兴趣。 

    健全评价机制: 任务聚焦是任务完成后的收尾阶段。作为成功完成任务型教学的点睛之

笔，完全不可忽视此阶段教师和学生共同对所完成的任务进行合理的评价，然后发现问题，讨论问

题，最终解决问题。到这里，才能算是课程的完美结束。对于任务的评价，可以通过小组讨论，代

表发言，然后教师综合各组讨论后所发现的问题，并提出解决方案。然后教师可以根据任务完成的

实际情况，决定是否安排课后作业。 

    笔者评价了学生能够按照本计划：基本能按本计划进行教学，学生能够达到百分之八十的

教学效率：基本能够达到要求,学生能够达到百分之八十的合作协调率：基本能达到目的,按照教学
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提纲达到要求，可以通过老师的诱导独立完成任务，也可以逐渐地于老师或同学进行（简单）的交

流学生的学习兴趣有所提高,在快乐的学习气氛中进行交流活动，学生能记住颜色和国家的词汇与

掌握句子。教学的效果进行了对比。同时结合教师对学生表现的课堂观察来分析任务型教学法在对

泰汉语词汇教学方面的效果。 

2.学习者考试情况反馈 

    本节将以“你是哪国人？”与“你喜欢什么颜色？”两课为例，根据课后作业及考试来

检测学习者对于所学词汇知识的掌握情况。此外，笔者在教学对象的汉语基础极为接近的前提下，

以初中三年级泰国在传统模式下的教学作为参照，将传统模式下的对泰汉语词汇教学与任务型对泰

汉语词汇两课词汇方面的考试主要为根据图片写出相应的词语或拼音以及选择词汇题，考题有 20 

题 每个题 1 分共 20 分。在实行任务型教学前及实行任务型教学后的成绩下学习的初中三年级一

班有 30名学生，考试情况如下表： 

泰国初中三年级考试情况 

班级（人） 

成绩（ 分） 

2

0 

1

9 

1

8 

1

7 

1

6 

1

5 

1

4 

1

3 

1

2 

1

1 

10分及 

10分以下 

实行任务型词汇教学前      7 3 4 2 6 8 

实行任务型词汇教学后 3 1 2 4 6 7 5    2 

表 1泰国初中三年级考试情况 

 

23%

10%

13%
7%

20%

27%

实行任务型词汇教学前的成绩

7人=15分

6人=11分 4人=13分

3人=14分

2人=12分

8人=10分及10分以下

 

 

 

图 1 实行任务型词汇教学前的成绩 

 



796 
 

  

 

 

      

    通过实行任务型词汇教学后, 看考试成绩, 大部分学生的成绩增加, 也词汇教学课堂明

显得感兴趣了，学习效果也有了明显的提高。下面是针对任务型词汇教学法的相关方面对学生做的

一些考试，希望通过与前面的考试对比，看任务型教学法在词汇教学中的得失。 

3.任务型教学法在泰国 WATTHONGPHLENG 学校的应用情况问卷调查 

    笔者选择初中三年级的学生，两个班一共 30 名的学生，任务型教学法的运用情况等角度

进行调查，得出任务型教学法在泰国汉语课堂中的应用情况，应用效果等结论。以下是本次对泰国

WATTHONGPHLENG 学校的学生问卷调查的具体情况。 

任务型教词汇教学学生反馈表 

在实行任务型词汇教学后，你觉得已汉语在哪反面有进步？请打对号 

内容 

汉语水平情况 

很好 好 一般 差 很差 

汉语词汇 1 12 15 2 - 

汉字的认读能力 3 12 14 1 - 

汉字书写 2 13 15 - - 

合作学习能力 5 11 14 - - 

口语流利度 1 4 18 7 - 

听力能力 3 5 15 6 1 

对说汉语 1 6 16 5 2 

表 2任务型词汇教学学生反馈 

从问卷调查中可知, 在实行任务型词汇教学后，大部分学生认为他们的汉语能力水平及合作学

图 2 实行任务型词汇教学后的成

绩 
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习能力比较好，有的学生认为听力能力及对说汉很差。因此，教师需要着重于学生多听、多说。 

    根据调查结果，总体来看，学生对任务型词汇教学模式表现出了强烈的兴趣。可见，根据

学生的实际特点，教师精心设计教学任务，实施任务型词汇教学，不仅可以激发学生的学习兴趣，

调动学生的积极性，还能培养学生语言运用的能力，从而达到交际的目的。 

4.任务型教学法及泰国学生汉语教学的契合点 

      本次实行任务型词汇教学及调查对象泰国 WATTHONGPHLENG 学校初中三年级

的学生为教学的词汇教学中。根据实行课堂发现学生能够达到百分之八十的合作协调率： 基本能

达到目的。大部分学生的考试成绩增加, 也词汇教学课堂明显得感兴趣了，能够掌握简单的句子。

任务型教学模式符合国学习者的学习环境与性格特点，合适用于对泰汉语词汇教学，也能满足学生

对汉语的学习要求，有利于提高汉语学习的效果。百分之二十的学生不愿意参加到课堂活动中。还

有少数学生不愿意参加活动的，因为他们对自己汉语水平的不自信以及害怕犯错的心态导致的。因

此，教师应使用鼓励性的语言让学习者对这些不足加以改进。泰国学习者具有以下契合点： 

第一、泰国学生活泼好动的性格、敢于表现等特点，任务教学法要求学生将课堂上所学的知识

及时应用到日常交际活动中，培养了学生探索创新能力，也有利于语言能力的培养。教师可以在课

堂教学过程中多设计一些竞赛、互动等任务活动，吸引学生参与课堂活动，也增强了学生合作学习

的意识。 

第二、泰国学生学习压力比较小，喜欢轻松幽默的课堂氛围。秦国学生课堂注意力容易分散，

缺乏自主创新探索的精神。教师在设计任务教学活动时根据教学内容设计各种形式的教学活动，让

学生从不同方面加深学习。在活动设计时，要考虑活动所使用的道具不宜太复杂。教师需要在教学

过程中设计多种类型的任务教学活动，吸引学生的注意力。   

第三、任务型教学法强调“做中学，用中学” 学习者通过完成任务活动，将课堂所学的知识

内容运用到实际生活中，适合泰国学生的特点，任务的内容则是现实生活中的情景再现，互动等任

务活动，吸引学生参与课堂活动，也增强了学生合作学习的意识，同时，教师应引导学生主动学习，

探索新知识的欲望，避免学生学习惰性依赖老师去学习汉语的心理。教师可以运用多种教具, 教师

可以运用多种教具, 让学生体验到汉语词汇学习的趣味性, 真正喜欢上学习汉语, 避免单调无趣

的课堂氛围而影响教学效果。 

第四、在任务型词汇教学中，很多任务对学习者的实践能力有较高的要求，而动手能力恰好是

泰国学生的长处, 课堂实施实践操作型任务, 能够获得积极的应答, 取得更好的效果。 

    由于任务型教学法的课堂是学生为中心，教师是学生活动过程中的引导者，因此，设计任

务时要根据学生特点，学生语言水平来设计，任务必须和学生的情况紧密联系起来。任务型教学法

总体上来说符合泰国汉语课堂的特点，也能满足泰国学生对汉语的学习要求，有利于提高汉语学习
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的效果。 

五、教学建议和结论 

1.教学建议 

    根据实行任务型教学在对泰国 WATTHONGPHLENG 学校初中三年级的学生词汇教学前

及实行任务型教学后，也通过访谈、观察、问卷调查及考试成绩，笔者提出了以下教学和指导方针，

以提高汉语教学的有效性。 

2.汉语教学环节应注意 

    由于学生语言水平的差异性，在完成任务的时候，可能会出现阻碍任务顺利进行的因素，

所以有时候可能个别学生完成任务的时间较长，因此，可能会浪费其他学生的时间。在任务完成过

程中，学生要自主练习、积极参与，但是可能部分学生学习的主动性和积极性不强，可能会导致其

他成员注意力的分散。此外，小组活动没适合于所有学习者, 任务型教学法注重师生，生生之间的

互动，课堂中涉及大量的交际小组活动。这就要求每一位学生都要参与其中。然而每一个学生的性

格、学习风格、认知方式等都不尽相同，对于性格内向，偏向独自学习方式的学生来说，任务型课

堂中的小组合作学习可能会对其造成一定的困扰。在学生访谈和调查问卷中，此问题一直存在。另

外学习者汉语水平差异随着时间的推移越来越明显，个别水平较低的学习者在小组活动中会容易产

生挫折感，尤其在竞争机制下完成任务时，容易造成小组其他成员的不满，导致学习积极性下降。 

    因此，解决这些问题，笔者通过任务设计之间并非完全孤立，而是相互联系、相互包含的。

教师应根据学生的汉语水平、性格特点、学习兴趣等实际情况、由易到难、循序渐进的确定任务，

使任务设计的内容层层递进，最终使学生通过完成任务活动习得目的语。   

3.执教老师应注意 

    笔者发现：1.少数学生参加活动的积极性不平衡。在完成任务的过程中, 笔者经常会发现

少数学生没有参与到活动中去, 所有人不愿意参与到课堂活动中，因为他们对自己汉语水平的不自

信以及害怕犯错的心态导致的。因此，学生参与任务并不完整。2.从问卷调查 60%的学生自己的汉

语水平没信心，由于笔者应注意在设计任务的活动要有针对性所设计的活动应吸收全体学生参加，

而不是只让部分水平好的学生参加。因此，笔者把活动设计为易到难形式，以保证有效的分层次教

学。3.根据问卷调查发现有的学生认为听力能力及对说汉很差，也他们的成绩以下 10 分，在完成

任务的过程中, 笔者经常会发现他们没有参与到活动中去。由于任务型汉语课堂中任务的完成是需

要团队合作的，但是这是个别学生偷懒的原因所在。每个班级都有少数性格内向或者汉语较差的学

生，这些学生在参与课堂活动时往往很被动，需要团队的监督和教师的帮助解决的问题。4.在任务

型语言教学过程中，虽然强调学生处于主体地位，但是教师的地位不容忽视，甚至对整个任务的顺

利完成起着决定性的作用。教师不仅要根据实际情况设计真实的任务，还要在教学过程起到指导、

监督、帮助、总结等作用，只有这样，才能保证任务型教学法在对泰汉语词汇教学中的顺利进行，

才能达到预期的教学目标。为了把任务型教学法的优势在对泰汉语词汇教学中充分挖掘出来，教学

就应该努力学习研究，提高自身的语言水平素质和语言运用的能力。因此，教师应尽量给每位学习
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者参与的机会，虽然大多数泰国学生活泼好动，十分乐于表现自己，但也有部分但也有部分性格较

为内向，或对自身汉语水平没有信心的学习者，不敢参与到课堂活动中。对于这一类学习者，教师

应积极开导，在不影响正常交际的前提下，相应的提高对其错误的容忍度。在对所有学习者进行点

评时，教师应以鼓励为主，在不打击学习者积极性的情况下，对其错误进行纠正。由于课堂时间有

限，很难在一个课时内让所有的学生将自己的任务实践情况展示出来，因此，在下一课时，应尽量

料将机会给之前没有参与或较少参与任务的学习者。同时，教师也要注意时间的控制与进度的把握，

不能在不必要的环节浪费过多的时间。教师应根据不同的教学对象，确定教学方法和授课难度速度，

绝不应拘泥于任何形式式。 

4.学习者应注意 

    笔者发现：1.学习者害怕犯错误，少数学生没有参与到活动中去, 所有人不愿意参与到课

堂活动中，因为他们对自己汉语水平的不自信以及害怕犯错的心态导致的。要注意培养学生良好的

倾听习惯要强调合作不仅是学习方式，更是教学要达到的一个重要目标。学习者不要害怕犯错误，

而应勇于表达，这样即使有错误，教师能够及时发现并改正。2.学习者该具有汉语学习动机，对于

学习者而言，学习动机制约着学习者的学习效果。明确的学习动机和学习目标决定了学习者对汉语

学习的态度和学习效果。学习为什么学习汉语以及学习者想要使用该语言达到的目标等因素都决定

了，学习者在学习汉语过程中学习的主动性和积极性。根据调查有部学生学习汉语的目标不明确，

仅仅因为学校开设了汉语课被迫学习汉语。学习积极性和主动性不高，很少参与课堂教学活动，不

喜欢说汉语，因此汉语水平的提升比较缓慢。3.由于泰国公立学校的学习者汉语学习仅仅局限在每

周一节的汉语课上，课后几乎不会在汉语上花时间。学习者学习汉语并想不重要，因为在日常生活

中没使用汉语在日常生活中使用，并且无聊的教学和课堂气氛，也没想学习汉语。因此，学习者应

该寻找学习汉语的机会比如，听中文歌、看中文影视剧、看中文小说及漫画、跟中国朋友做游戏，

这将使学习者能够复习汉语词汇并激发他们学习的兴趣。 

5.教材方面 

         研究对象用的教材就是《实用汉语》(ภาษาจีนประยุกต์)，内容不合适泰国学习者的兴趣,

一套教材使用四年及到初中三年级（有不适合泰国学习者的地方）这套教材在词汇教学方面的优点

有泰语翻译就使学生更理解，但是课文或对话内容极少、相关练习比较少, 让学生运用词汇的机会

很少，此外，每课之间的词汇并无关联，导致学习内容稍显杂乱，层次性不强，难以加深学习者的

印象，影响了他们的学习效率。泰国初中三年级学生对世界上的事物感兴趣。因此，笔者自己选择

学习者感兴趣的教学内容及教学活动，课文内容学生可以在日常生活中使用，比如“你是哪国人？”, 

“我是泰国人”。我的建议应该选择教材内容合适泰国学生的兴趣及可以在日常生活中使用的。由

于管理人员没有看到中文的重要性，导致教师缺乏教材，一些泰国学校由于预算不足而没有中文教

科书和教材。 因此，管理人员和政府部门应更加重视汉语教学，增加汉语教学预算。 政府部门应为

中文教师组织中文培训和教学技巧，以提高中文教师的基础，国家应该有资金供教师在中国培训。

教师应该定期地发展自己的知识，如果教师能够正确地交流和使用语法，就能将正确的知识传递给

学生。 此外，教师必须发展教学风格，发展媒体，定期寻找新的有趣事物来教给学生，并组织汉语

活动以培养学生对汉语的积极态度并提高学习能力。 

六、结论 

    本文针对任务型词汇教学提高泰国学生学习汉语词汇的效率，増强汉语学习的兴趣，并能
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在恰当的话境中利用所学的词汇进行对话交际。分析任务型教学模式与泰国汉语课堂环境以及泰国

学习者个性特点的契合程度。通过任务型教学在对泰语汉词汇教学的课堂实践中、访谈、观察及问

卷调查、实行任务型教学前后考试成绩对比提出了以下结论:  

第一、任务型教学法与泰国学生的特点相契合。根据问卷调查发现 100%的泰国 

WATTHONGPHLENG 学校初中三年级的学生认为任务型教学法适合在汉语词汇教学中。泰国相对

自由的学习环境非常适合任务型教学的实施，同时，任务型教学模式让泰国学生在完成任务的过程

中，将其乐于表现、实践能力强的特点发挥得完美。此外，一系列小组合作完成的任务也提高了学

习者的团队合作意识。大部分学生的成绩增加, 也词汇教学课堂明显得感兴趣了，学习效果也有了

明显的提高。 

第二、泰国学生喜欢做游戏、比赛，创造动力记住汉语词汇并营造一种有趣的氛围，给奖项和

成绩，学生表现出更好的兴趣，提高泰国学生学习汉语词汇的效率，増强汉语学习的兴趣，并能在

恰当的话境中利用所学的词汇进行对话交际。   

    任务型教学法强调“做中学、用中学”，可以有效地避免传统对泰汉语词汇教学在课堂氛围、

词汇使用及教材选择方面的不合适的学生特点，真正使学生在“ 做 ”中学词汇、在“ 用 ”中学词

汇、在快乐中学词汇。 

    综上所述，任务型教学模式符合泰国学习者的学习环境与性格特点，非常合适用于对泰汉

语词汇教学。该教学法能够给予学习者更多的在课堂上说汉语、用汉语的机会，在培养学习者运用

目的语进行交际的能力方面，有显著效果。因此，任务型教学法总体上来说符合泰国汉语课堂的特

点，也能满足泰国学生对汉语的学习要求，有利于提高汉语学习的效果。希望本文的结论能够对在

泰汉语教师的教学工作产生一些有益的影响，帮助他们的教学工作顺利进行。 
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泰国AIS 移动通讯公司营销中的汉语服务调查研究 
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摘要 

    亿旺资讯有限公司（Advanced Info Service，简称 AIS 或 AIS 移动通讯) 是泰国最大的

私人电信公司，拥有最大的市场份额。由于中国游客来泰国旅行的人数逐渐增加，AIS 移动通讯为

了发展中国市场，向中国游客推销 AIS 的电话卡，这需要在电信产品上满足客户的需要，提供良好

的汉语服务。本论文研究的目的是分析 AIS 向中国客户推销电话卡的营销和汉语服务的情况，指出 

AIS 在汉语服务方面出现的问题，提出改进的建议，以提高汉语服务的水平，增强 AIS 在泰国电

信市场的竞争力。 

    论文的方法包含三个方面内容：文献分析法、问卷分析法和访谈法。论文的主要内容包括

三个方面：一是说明 AIS 公司的发展和经营状况；二是通过调查说明 AIS 公司汉语服务和中国客

户对 AIS 汉语服务的满意情况；三是对调查结果进行 SWOT 分析，发现 AIS 在电话卡营销方面

出现的问题，提出解决问题的方法。 

    研究表明 AIS 在电话卡推销和汉语服务方面总体上是比较好的，具有一定的优势，但与其

他电信公司相比还缺乏竞争性，缺乏专业培训，线上汉语服务有待加强。另外，AIS 公司还需要加

强广告宣传和发展中文网站，以满足中国游客的需求，提高汉语服务水平。  

关键词 ：AIS, 市场营销, 汉语服务, 中国游客的满意度 

Abstract 

Advanced Info Service (or AIS) is Thailand's largest private telecommunications 

company and has the largest market share. Due to the gradual increase in the number of 

Chinese tourists visiting Thailand, in order to develop the Chinese market, AIS Mobile 

Communications sells AIS phone cards to Chinese tourists. This requires telecommunications 

products to meet the needs of customers and provide good Chinese services. The purpose of 

this thesis is to analyze the marketing and Chinese service of AIS phone cards to Chinese 

customers, point out the problems of AIS in Chinese service, and put forward suggestions for 

improvement to improve the level of Chinese service and enhance AIS's presence in the Thai 

telecom market. Competitiveness. 

The method of the thesis includes three aspects: literature analysis method, questionnaire 

analysis method and interview method. The main content of the paper includes three aspects: 

one is to explain the development and operating status of AIS company; the second is to 

explain the Chinese language service of AIS company and the satisfaction of Chinese 

customers with AIS Chinese service through investigation; the third is to conduct SWOT 

analysis of the survey results and find AIS proposes solutions to problems that arise in the 
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marketing of calling cards. 

Research shows that AIS is generally good in phone card sales and Chinese services, and 

has certain advantages. However, compared with other telecommunications companies, it still 

lacks competitiveness and lacks professional training. Online Chinese services need to be 

strengthened. In addition, AIS also needs to strengthen advertising and develop Chinese 

websites to meet the needs of Chinese tourists and improve the level of Chinese 

Keywords : AIS, Marketing, Chinese Service, Satisfaction of Chinese tourists  

绪 论  

    亿旺资讯有限公司（Advanced Info Service，简称 AIS)）是 Intouch Holdings 有限公

司旗下一家公司，AIS 由他信·西那瓦创建于 1986 年 4 月 24 日。当初是一家 销售家用及办公室

电脑的公司，1989 年取得泰国通信管理局（CAT）许可证及模拟（Analog ） 900 MHz 频段为

典型的工作，成为泰国最早的移动通信私人服务商。公司的业务范围分为移动通信、高速互联网服

务商和   数字服务商。公司的业务范围分为移动通信、高速互联网服务商和   数字服务商。AIS

是泰国排名第一的移动通信领导者。 AIS 的收入市场份额为 48％，服务于超过 4,150 万客户，并

拥有覆盖泰国 98％以上人口的 5G/4G/3G/2G 网络。 

    由于泰国是旅游国家而且也是外资投资最多的一个国家，随着信息数据时代移动网络终端

覆盖了各个层次的人民大众，运营商必需提供多种语言，就是为了方便在泰的外国用户。中国游客

普遍关心的问题是在泰国打电话和上网， 为使中国游客在泰国期间尽享通信便利，泰国最大的电

信运营商 AIS 近日在曼谷素万那普机场的专柜增设中文标识，方便中国游客按提示购买手机卡。

AIS 有多种套餐满足游客在泰国期间的通讯需要。目前，AIS 提供 24小时客户服务热线，在语言

服务方面提供 6种语言包括泰语、英语、汉语、日语、韩语和缅甸语等。顾客可以通过本运营商的

热线电话或客户服务网站对移动网络通信和服务质量进行反馈并对业务提出意见、建议，询问业务

服务和计费等问题。 

    本论文研究的意义是通过对 AIS 电信公司的中文服务调查研究，说明 AIS 在中国市场

的发展和与中国客户的商务来往情况，通过对 AIS 在进入中国市场与中国客户进行商务合作，为

中国旅游者提供电话卡服务方面的分析，指出 AIS 在汉语服务方面的优势和出现的问题，提出 

AIS 在汉语服务方面的改进建议和措施，说明在提高汉语服务方面对 AIS 发展业务，提高竞争力

和获得营销优势等方面的重要性。 

研究的目的 

1）通过对 AIS 营销中汉语服务的调查研究，说明提供良好的汉语服务对增加公司的收入，扩

大市场份额，吸引中国游客，提高公司的竞争力是非常重要的。 

2）通过分析研究说明 AIS 汉语服务的水平和质量，发现存在的问题，提出改进的建议。 

研究的方法： 

 本论文研究方法是通过在两个目标群体中分发问卷调查；汉语服务人员和中国游客，然后

对数据进行分析问题了解优势，劣势，机会和障碍，以便更好地改进和发展服务。 

一、AIS 移动通讯公司的发展的趋势 

(一) 泰国移动通信公司的市场经营 

   泰国的电信业务受到监管广播委员会电视业务和国家电信委员会(NBTC)。泰国有五大

移动通信提供商 (Mobile network Provider )，包括三大私营公司(AIS，TRUE，DTAC) 和两

家国有企业 (State Enterprise)公司 TOT 和 CAT）。在泰国的电信业中，电话服务提供商分为

两组：第一组是拥有网络或有权使用网络的移动电话运营商（移动网络运营商:MNOs）已被授予
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广播委员会的权利或许可 电视业务国家电信服务或NBTC 能够使用频谱并拥有自己的基础设施或

网络，能够提供独立的移动电话服务、包括（一）、AIS 公司集团：Advanced Wireless Network 

Company Limited（AWN），（二）、TRUE Mobile 公司集团：True Move H Universal 

Communication Company Limited（TUC），（三）、DTAC 公司集团：Dtac TriNet Company 

Limited（DTN）包括股东为财政部的国有企业服务提供商，即 CAT Telecom Public Company 

Limited（CAT）和 TOT Public Company Limited（TOT）。组 2是在虚拟网络上提供移动电

话服务或无权使用网络的运营商(移动虚拟网络运营商:MVNOs)，它可以提供手机系统服务，但没

有泰国广播及电信居委员会(NBTC)的频率许可证，而没有自己的网络。第 2组中的运营商通过租

用第 1组中的移动电话运营商 网络来运营其业务。 

    在 2020 年第一季度，泰国的移动电话用户数量稳步增长。拥有 132,594,791 手机号码，

与在 2019年第一季度相比，手机数量仅为 122,173,569 增长了 7.86％。服务用户数量的增加，这

部分原因是泰国广播及电信居委员会(NBTC)拍卖了不同频段的频谱，以提供不同频段的频谱导

航，并开发技术并提高向用户提供服务网络的效率。 

 

图 1-1   2019 年第一季度至 2020 年第一季度的手机数量数据 

    在 2020 年第一季度，泰国的移动电话用户数量稳步增长。拥有 132,594,791 手机  号码，

与在 2019 年第一季度相比，手机数量仅为 122,173,569 增长了 7.86％。服务用户数量的增加，这部

分原因是泰国广播及电信居委员会(NBTC)拍卖了不同频段的频谱，以提供不同频段的频谱导航，

并开发技术并提高向用户提供服务网络的效率。 

表 1-1    每个移动运营商持有的频谱量 

 

移动运营

商 

带 宽

量 

频率 

7

00 

MHz 

85

0 

MHz 

90

0 

MHz 

18

00 

MHz 

21

00 

MHz 

23

00 

MHz 

26

00 

MHz 

2

6 

GHz 

AIS 公司

集团 

1450 

MHz 

✓ 
 

✓ ✓ ✓ 
 

✓ ✓ 

TRUE 

Mobile 公司

集团 

1020 

MHz 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

✓ ✓ 



805 
 

  

DTAC

公司集团 

330 

MHz 

✓ 
 

✓ ✓ ✓ ✓ 
 

✓ 

CAT 公

司 

110 

MHz 

✓ ✓ 
 

✓ ✓ 
   

TOT 公

司 

490 

MHz 
    

✓ ✓ 
 

✓ 

一共 3400 

MHz 
        

    目前在泰国广播及电信居委员会(NBTC)于 2020 年 2月启动 5G 频谱拍卖之后，移动运营

商的总频率为 3400 MHz。AIS 公司集团拥有的最高频率为 1450 MHz 或 43％，其次是 TRUE 公

司集团，其频率为 1020 MHz 或 30％，TOT 的频率为 490 MHz 或 14％。 DTAC 公司集团的频

率为 330 MHz 或 10％，而 CAT 的频率为 110 MHz 或 3％ 

图 1-2  每个手机运营商的频谱持有百分比 

(二) AIS 对中国游客进行营销的情况    

    泰国有大量中国游客来泰国旅游，因此 AIS 已为中国游客发布了旅行者专用 SIM 卡产品，

为使中国游客在泰国期间尽享通信便利。AIS 有多种套餐满足游客在泰国期间的通讯需要，还有针

对中国游客的优惠，呼叫中国大陆和中国香港的特价话费仅为 1 泰铢/分钟， 分为 5 种类型。 如

下；游客 SIM 卡 49 泰铢/384kbps 的互联网、游客 SIM 卡 160 泰铢/5GB、游客 SIM 卡 299 泰

铢/15GB、游客 SIM 卡 599 泰铢/30GB 并联网 SIM 卡 88泰珠/1 Mbps 等。 

 

图 1-3 关于 SIM 游客卡 

(三) 分销渠道和 SIM 卡促销 
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    目前 AIS 电信公司已经通过中文网站电子商务和社交媒体为中国游客扩展了分销渠道和

SIM 卡促销。这将为中国游客带来极大的便利，因为中国游客可以轻松访问产品信息。网站开设了

询问和回相关产品、付款和交付等问题的渠道。AIS 移动通讯公司扩大了对中国游客 SIM 卡的分

销渠道，建立了中国电子商务网站和与中国游客沟通的中国社交媒体。AIS 的线上服务项目如下：

淘宝、微信、微博等。 

 

图 1-4 应用程序淘宝上的 AIS 官方商店页面 

(四) AIS 公司的网站服务 

AIS 公司的中文网站上为中国游客提供了有关电话卡的信息，上网后可以选择英语，俄语和中

文。如果选择中文，则所有信息都显示中文。在中文网站的内容中包含关于互联网速度的信息、套

餐价格、优惠、SIM 卡注册方法和微信充值方法等。在 AIS 网站上显示各种服务费。例如电话费、

网上费、发短信和回国电话等，以及在网站页面上还显示泰国的紧急电话号码，以便在紧急情况时

通知中国游客。网站上还有 简短的泰语词汇，帮助来泰国中国游客使用。 

图 1-5 在泰国 AIS 移动通讯的网站 

(五)  AIS 公司的中文广告宣传情况   

AIS 的中文网页在微博上有一个视频是 AIS 移动通讯公司的音乐广告。该广告说明 AIS 移动

通讯公司已开通了 5G 服务。视频中显示中文字幕，方便中国客户了解广告的内容。此外 AIS 移动

通讯公司在微博上还刊登了一个简短的中文广告，以向中国游客宣传 SIM 卡类型。展示方法将通

过强调泰国独特性或泰国旅游景点，例如、泰国的寺庙、泰国大海和泰国甜点等。 

 

图 1-6 在微博中音乐广告和中文促销广告 
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(六)  对中国游客提供的优惠         

AIS 举办促销活动，以促进针对中国游客的 SIM 卡销售，当以 160、299、599 的价格购买旅

行 SIM 卡时，中国游客可以享受来自 AIS 合作商家的优惠，而且将有特权购买 AIS 与合作伙伴合

作的产品或服务，如下；“曼谷海洋生物馆”是一个地下水族馆在暹罗百丽宫百货公司，中国游客

喜欢参观 、“杜莎夫人蜡像馆” 是一家蜡像馆拥有众多知名人物的独家制作权 、 “Bellugg 服

务”是一种服务从机场到游客酒店的行李运送服务、“Let's Relax 和 Stretch me 服务”是一种按

摩服务，有两种类型是水疗按摩和放松按摩服务，中国游客非常喜欢泰国的按摩、“Beauty buffet

和 Beauty cottage 商店”是一家化妆品店，是中国人更喜欢回国购买的产品，并“Auntie Ann 和

Mister Donut 饼店”等。 

 

图 1-7 关于优惠和特权的信息 

(七)  AIS 移动通讯公司与中国移动的合作 

       2019年 3月 29日，AIS 公司集团宣布与中国主要移动运营商中国联通进行双边合作，

(如图 1-8 所示) 以增强针对国内外用户的服务能力，通过共同扩大泰国和中国之间的网络服务范围

它为来自两国的客户提供广泛的服务。包括标准的售后    服务为希望连接到中国的网络的企业客

户提供服务，并进入中国大市场，它另外还可以为希望连接到泰国网络的中国用户提供支持。这将

提高 AIS 公司集团的区域服务竞争力，从而更有效地为国内外客户提供服务。在 AIS 公司集团与

中国联通的合作下，包括国际连通性，数据中心，云，物联网，旅游大数据，移动游戏服务和支付

网关等。 

图 1-8  AIS 公司集团宣布与中国主要移动运营商中国联通进行双边合作 

二、AIS 电信公司汉语服务的调查分析 

(一) 汉语服务人员的基本情况调查  

根据 AIS 的汉语服务人员调查，发现目前公司有两名汉语服务人员，她们俩都在汉语接线人员

工作(Call Center)，而在国际机场或百货公司的 AIS 商店服务人员发现他们的服务主要是英语服

务。 在调查中了解到 AIS 有两位汉语服务人员，基本情况如下： 
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表 2-1 AIS 移动通讯汉语服务人员的基本情况 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二) 汉语水平情况  

本次研究对 AIS 汉语服务人员的中文情况进行了调查，包括听说读写能力，  学习汉语的时间，

汉语水平考试（HSK），以及汉语能力的满意度情况。 

表 2-2    AIS 汉语服务人员的中文水平情况 

   

 

 

 

通 过

汉语服务人员的汉语水平问卷调查，一个汉语服务人员学习中文大约 4-6年，曾通过汉语水平 HSK五级

考试。另一个汉语服务人员学习中文也有 6年了，曾通过汉语 水平 HSK 四级考试。 

从根据 HSK4成绩问卷调查，在听力方面得分为 90分，非常好。在阅读和写作 方面得分为 80分，

比较好。在说话方面她没有参考过。 

从根据 HSK5成绩问卷调查，在听力方面得分为 70分，比较好。在阅读方面得 分为 80分，比较

好。在写作方面得分为 80分，比较好。而在说话方面她没有参考过。 

(三) 汉语服务人员工作情况调查 

    根据对这 2个人汉语服务人员的工作问卷调查，发现遇到的问题如下： 

图 2-1  A汉语服务人员遇到的问题和解决的办法 

从图 2-1 中可知，A 汉语服务人员遇到的问题是中国游客讲得太快，听不清楚和难以理解而选择

解决的办法是使用程序来帮助翻译交流中的语言。 

图 2-2    B 汉语服务人员遇到的问题和解决的办法 

从图 2-2 中可知，B 汉语服务人员遇到的问题是不能讲长中文的句子必须说一个字 一个字，

另一个问题是她的口音不太清晰使游客沟通偏差，最后的问题是服务人员还没有足够的电信术语知

识。她解决问题的办法是还在坚持使用中文交流，如果真的无法使用中文交流的话就将换使用英语

交流或使用翻译程序来帮助沟通。 

汉语服务人员基本情况 

人

数 

性别 年龄 国

籍 

学

历 

学习中文时

间 

H

SK 

工作年限 

1 女  20-30 泰

国 

本

科 

4-6年 5

级 

  3-5年 

2 女  20-30 泰

国 

本

科 

4-6年 6

级 

  3-5年 

人数 学习中文时

间 

HSK 听 力 说 读 写 

1 4-6 年 4级 90   - 80 80 

2 4-6 年 5级 70   - 80 70 
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三、中国旅客对 AIS 电话卡服务满意度调查 

(一)  中国旅客的基本情况 

从问卷调查的 70 人的代表性样本，大部分中国游客是男生 39 人，依次年龄 30-39 岁有 33 人

和 20-29岁共有 25人，教育程度是本科 ，大多数的中国游客的职业是公司职员和商人。 

(二)  中国游客在泰国使用移动营运商情况 

根据问卷调查，入境泰国的大多数游客以旅游目的为主。其次是为了工作，学习和医疗 。从

中国游客在泰国使用移动营运商情况问卷调查，大多数中国游客来泰国选择购买泰国 SIM 卡。在

泰国的三大电信运营商中，中国游客使用 AIS 的人最多。AIS 移动通讯公司在中国游客的份额排

名第一，DTAC 排名第二，并 TRUE 排名第三。通过调查可知，中国游客之所以选择购买 AIS 的

电话卡套餐，有 57%的人认为 AIS 电话卡套餐的价格合理，34%的人认为网络质量好覆盖广。 

(三) 中国游客获取 AIS 电话卡的渠道 

本次研究调查了 28名中国游客获取 AIS 电话卡信息和销售的渠道。从调查中得知，中国游客获取

信息和销售渠道有五个方面：第一是朋友介绍，占 61%；第二是 AIS 商店，占 46%；第三是互联网，占

32%；第四是电视媒体，占 14%；第五是广告宣传单，占 7%。表 2-8反映了中国游客获取 AIS 移动电话

卡信息的促销服务的渠道情况。 

 

表 3-1 中国游客渠道认知泰国的 AIS 移动通信 

(四) 中国游客对 AIS 移动电话卡总体满意度情况 

根据问卷调查,把中国游客对 AIS 移动通信服务的总体满意情况进行统计分析，分五个等级，用

平均值 mean ( ) 表示总体的一般水平。 

本次对满意度评估的标准是： 

1.00 - 1.49 = 很不满意 

1.50 - 2.49 = 不太满意 

2.50 - 3.49 = 一般 

3.50 - 4.49 = 比较满意 

4.50 - 5.00 = 很满意 

表 3-2 中国游客对 AIS 移动电话卡总体满意度情况 

内容 
很满

意 

比较满

意 
一般 

不太 

满意 

很

不满

意 

平

均值 

满意

度 

提供多样套餐， 

方便多种需求 

4   

(14.29%) 

19  

 

(67.85%) 

5  

  

(17.86%) 

- - 
3.9

6 

比较

满意 

网路速度，网路 稳

定性(4G,5G) 

3  

(10.71%) 

21  

   

(75%) 

4  

  

(14.29%) 

- - 
3.9

6 

比较

满意 

互联网 电视媒体 宣传单 
AIS 商

店 
朋友介绍 

9 

(32%) 

4 

(14%) 

2 

(7%) 

13 

(46%) 

17 

(61%) 
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很满意

50%
一般

46%
不满意

4%

中国游客对AIS汉语服务的总体满意情况

通信覆盖范围 
5  

(17.86%) 

20       

(71.43%) 

3     

(10.71%) 
- - 

4.0

7 

比较

满意 

套餐价格合理 
1   

(3.57%) 

21      

  

(75%) 

6        

(21.43%) 
- - 

3.8

2 

比较

满意 

AIS 移动提供的  

服务便捷，方式多 

7      

(25%) 

17   

(60.71

%) 

4   

 

(14.29%) 
 

- 
4.1

1 

比较

满意 

售后服务 
3  

(10.71%) 

14     

   

(50%) 

11  

 

(39.29%) 

- - 
3.7

1 

比较

满意 

咨询服务 
6  

(21.43%) 

12   

(42.86

%) 

9 

   

(32.14%) 

1      

(3.57%) 
- 

3.8

2 

比较

满意 

对问题的解决 
3  

(10.71%) 

17  

 

(60.71%) 

8 

   

(28.58%) 

- - 
3.8

2 

比较

满意 

AIS 移动产品  推

销 

4 

(14.29%) 

15  

(53.57

%) 

9   

 

(32.14%) 

- - 
3.8

2 

比较

满意 

AIS 的汉语服务 
3  

(10.71%) 

12 

  

(42.86%) 

11  

 

(39.29%) 

2      

(7.14%) 
- 

3.5

7 

比较

满意 

1.对移动通信满意度情况 

包括网路速度，网路稳定性(4G,5G)、通信覆盖范围，总体满意度是；比较满意。 

2. 对套餐价格和条件的满意度情况 

包括提供多样套餐，方便多种需求、套餐价格合理，总体满意度是；比较满意。 

3. 对推销产品与服务渠道的满意度情况 

包括 AIS 移动提供的服务便捷，方式多、售后服务、咨询服务、对问题的解决、AIS 移动的产品

推销和 AIS的汉语服务，总体满意度是：比较满意。 

(五)  中国游客对汉语服务总体满意度情况 

本次调查了 28 名使用 AIS 电话卡的中国游客。从图 2-26 显示，中国游客对 AIS 汉语服务的

总体满意度情况上是很满意的，占受访者的 50%。其次依次以为服务一般的占 46%，对服务不满意

的占 4%。 

图 3-1 中国游客对 AIS 汉语服务的总体满意情况 



811 
 

  

 (六)  中国游客希望改善和增加的服务 

调查了 AIS 移动需要哪方面加强汉语服务和提供汉语服务渠道。调查结果显示（见表 3-3）： 

表 3-3  中国游客希望 AIS 改善和增加的服务 

 中国游客希望 AIS 改善和增加的服务 百分比 

1 中文网站服务 79% 

2 汉语服务人员的沟通能力 75% 

3 套餐价格 61% 

4 汉语短信服务 57% 

5 网速 54% 

6 中文网站 54% 

7 扩大汉语服务信息和渠道 50% 

8 汉语服务 46% 

9 信号强度 36% 

10 增加销售地点 29% 

11 APP 29% 

12 中文广告 29% 

13 推销方式 18% 

14 电信覆盖 18% 

在被调查的 28 名游客中以为最需要改进的是中文网站服务，占受访者的 79%，以为需要提供汉语

服务人员沟通能力的占 75%，认为要改进汉语短信服务的占 57%，需要   扩大汉语服务信息和渠道的占

50% 。 

调查还显示：占 61%的受访者认为 AIS 最需要的是改善套餐价格。有 54%的游客以为需要提高网速

和改进中文网站，46%的游客以为需要增加汉语服务，36%的游客以为应该加强手机信号强度。有 29%的

受访者认为 AIS 需要增加服务渠道、APP 和中文广告，有 18%的受访者认为在推销方式和电信覆盖方

面需要改进。     

四、SWOT 分析 

(一) 优势分析（STRENGTH） 

1. 公司的信誉的优势 

AIS 移动通讯公司是泰国排名第一的知名电信公司。2020 年第二季度市场份额最高，达到

44.46％，在泰国拥有最多的用户。目前 AIS 公司成功拍卖了支持 5G 技术的频谱。AIS 移动通讯

公司拥有最多的频谱持有量，即 1450 MHz。而 True 公司 频谱拥有 1020MHz，Dtac 公司频谱

拥有 330MHz。在频谱拍卖中，竞标频谱的公司拥有更高的持股比例。首先是公司财务状况良好。

其次，频谱数量越多用户越可靠。竞标频谱的公司可在用户之间建立更多的信誉，增加信号强度和

互联网速度。增加市场的竞争力。 

2. 销售策略和推销渠道的优势 

在销售和分销渠道方面，除了机场，购物中心和公司的主要网站外，AIS 移动通讯公司还拥有

各种 SIM 卡发行渠道和对中国游客的服务。例如设置了 BTS 站上的服务店，家庭便利店(Family)

和微信等。 

在促销和特权方面，AIS 公司的市场部计划制定战略，价格和 SIM 卡套餐内容， 以满足中国

游客的需求。AIS 公司还向中国游客提供了一些促销和优惠，并向中国游客返利。例如对旅行地方

门票的折扣，提供行李运送服务以及给以各种商品优惠等。 

3. AIS 移动通讯公司和中国联通合作的优势 

AIS 已与中国主要的电信运营商中国联通合作，扩大泰国与中国之间的网络服务，为中泰两国
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的客户提供相同的标准化服务，包括标准化的售后服务和多种类型的服务。AIS 公司还为想要连接

到泰国网络的中国用户提供支持。这将吸引两家公司的客户群选择共享服务。 

(二)  劣势分析（WEAKNESS） 

1.在销售和服务方面的限制 

在分销渠道方面，AIS 移动通讯公司受到一些限制，即该公司无法在 7-1 便利店 1 出售 SIM

卡，也无法提供其他相关的服务。比如充、支付电话费和互联网账单等。在泰国 7-11 便利店的数

量最多，如果能通过 7-11营销电话卡，非常有利于 AIS 的营销和服务。 

2.汉语沟通能力差     提供汉语方面的劣势 

目前，AIS 的汉语服务人员很少，她们主要是负责汉语服务接线工作。在 AIS 专卖店中，包

括机场的零售销售点，都没有会说汉语的服务人员。销售点的人员使用一些英语与中国客户交流。

如果遇到中国游客需要中文服务时，店员就会与接线人员联系，请接线员帮助。当遇中国游客多时，

就会导致服务延迟，影响销售和服务质量。中国游客就会转向其他电信服务公司购买电话卡。 

(三)  机会分析（OPPORTUNITY） 

1. 5G 拍卖的商机  

泰国国家广播和通信委员会（National Broadcasting and Telecommunications Commission

（NBTC）于 2020年 2月 16日举行了 5G 服务频谱拍卖，AIS 移动通讯公司总共竞标到 23个 5G

技术许可，这使 AIS 移动通讯公司成为拥有最多频谱的移动电讯公司，达到了国际标准。这使 AIS

可以在低频 700 MHz，中频 2600 MHz 和高频 26 GHz 向 5G 用户提供全面的服务，这对 AIS 来

说是一个商机。因为 AIS 移动通讯公司的 5G 网络技术能够支持比以前多 30 倍的容量，包括能将

速度提高到 24倍，而且使用数据传输的时间却比以前减少了 10倍。这样就使 AIS 移动通讯公司能

够更有效地提供 5G 网络技术服务，增强了 AIS 竞争力，促进泰国进入数字时代，也有助于进一步

提高 4G 的服务质量。 

2.新冠疫情促进网络服务的发展 

目前全球发生了新冠病毒的疫情，泰国也受到疫情的威胁，泰国政府制定了鼓励人们在家工作

的政策，使得很多人在家上网工作。这就要求移动电信公司提供高速畅通的互联网和网络视频服务。

例如视频会议、电子商务、网上直销和网课 APP 等。这也为 AIS 移动通讯公司提供高速互联网的

机会，由此可增加市场份额和扩大新客户。 

(四)  挑战分析（THREAT） 

1. 全球疫情导致对外 SIM 卡销售受挫 

由于新冠病毒（COVID-19）爆发，泰国旅游业受到重大打击，作为泰国游客的主要客源中国

游客数量大大减少，导致全球旅游业的停滞。外国人或游客暂时无法来泰经商和旅游，不仅严重打

击了泰国的旅游业，也严重影响了 AIS 对外销售 SIM 卡的服务，使其在对外移动服务方面的利润

受到严重打击，电话卡销售和使用费的数量大为减少。如何在疫情期间做好对外 SIM 卡的销售和

服务，减少公司的损失是 AIS 所面对的新的挑战。 

2. 消费者行为的变化 

由于网络技术和各种服务软件的快速发展，改变了消费者的行为和爱好。电信公司必须适应形

势的发展，调整服务的方式。例如客户以前须在商店购买充值卡才能充值，目前客户可以通过用手

机上网，在线上充值。还有以前客户想看电影，不是去电影院，就是去商店租碟片来看。如今只要

上互联网就可以通过“NetFlix”平台和其他软件就可以观看电影了。互联网技术增加了娱乐服务

和便利性，为消费者提供了更多的选择。对于电信企业来说，需要提供新的线上娱乐服务，引进新

的 APP，制定新的营销策略，以满足消费者不同的需求。 

3.高成本与政府的管控 

在电信业务方面，投资成本很高。比如公司必须在频谱拍卖上投入大量资金，投资建造广播天

线，需要设备维修费用和支付员工新技术的培训费等。目前技术发展迅速，如果业务调整缓慢，就
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无法适应激烈的市场竞争，有可能最终失去客户。与此同时，电信业务也受到政府严格的管控，不

能收取超过政府设定的费率而收取服务费。 

4.5G 技术使用的局限性 

使用 5G 上网收取的服务费较高。目前使用 5G 用户的数量仅限于特定人群和地区，并且一些

用户目前还不需要使用 5G 服务，这就导致公司 5G 投资方面需要谨慎和全面考虑。 

五、AIS 电信公司服务中存在的问题 

（一） 电话卡销售缺乏竞争性 

在 AIS 移动通讯公司销售 SIM 卡的定价和套餐方面，与竞争对手的 True 和 Dtac 相同缺乏

优势。例如 AIS、TRUE 和 Dtac 这三家电信公司的 SIM 卡都推出了 299泰铢的套餐，可以使用 8

天以及使用 15GB 的上网流量，以及推出了 599泰铢的套餐，可以使用 15天和 30GB 的上网流量。

但是在使用社交应用方面，TRUE 和 Dtac 的 SIM 卡可以无限制使用应用程序，其中 True 可以无

限使用多达 14个社交应用程序。而 AIS 移动通讯公司的 SIM 卡却只能使用 7个社交应用程序（见

图 3-1 和图 3-2）。AIS 移动通讯公司的 SIM 卡对社交应用程序的限制，会降低中国游客对购买

AIS 电话卡的兴趣。由于 AIS 移动通讯公司与 True 公司套餐信息的互联网数量和 SIM 卡价格相

同。但 True 能够免费使用社交应用程序，提供受中国游客很受欢迎的 QQChat 和微博的服务，这

对不能支持免费使用社交应用程序的 AIS 移动公司来说，在促销方面就缺乏了竞争力。 

图 3-1 AIS 移动通讯公司的社交应用程序        图 3-2 TRUE 公司的社交应用程序 

 

另外，AIS 移动通讯公司在向游客推销 SIM 卡方面不如其他电信公司积极。因为 AIS 认为大

多数外国客户倾向于使用本国的漫游服务，而不是直接选择购买外国的 SIM 卡。与 AIS 不同，其

他移动公司如 Dtac 就比较积极。Dtac 专注于服务外国团体，推出 l Dtac 微信小程序服务，以便

利中国客户在泰国的线上交易，例如充值和套餐订购，并通过应用程序微信查看服务费等。 

图 3-3 Dtac 微信小程序服务 

另外，与 Dtac 移动通信公司相比，AIS 提供的电话卡价格相同，但缺少优惠服务。比如 Dtac 为

居住在泰国的中国游客或工作学习人员推出了新的 SIM 卡。这种 SIM 卡可以无限使用互联网，免费

拨打中国电话 100 分钟，免费在泰国打电话 30 分钟，价格仅为 299 泰铢。它比 AIS 和 True 的 SIM

卡性价比高，更具吸引力和竞争力。在电话卡的营销策略方面，AIS 没有向中国游客提供比竞争对手

更优惠的电话卡，缺乏多种服务项目。虽然在 2019年 AIS 移动通讯公司与中国联通签署了联盟协议合

同，但 AIS 并没有推出更优惠的服务，以方便和吸引中国游客。  

(二)  汉语服务方面的问题 
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通过问卷调查发现，目前在汉语服务方面 AIS 公司存在一些问题，主要反映在以

下几个方面； 

1. 汉语服务人员不足 

由于目前在曼谷 AIS 移动通讯公司只有 2 名汉语服务人员，当中国客户比较多的时候就不能满足

客户的需要。当不同地点的中国游客需要购买 AIS 的电话卡时，汉语服务人员就会出现缺乏的问题。

国际机场和百货商店是中国游客比较多的地方，但 AIS 在那里的专卖店中竟然没有一个可提供汉语服

务的人员，都需要通过在公司上班的那两个汉语服务人员在线帮助。而商店的工作人员对中国游客只能

提供英语服务。这样就可能会与向中国客户之间产生沟通障碍，造成中国客户在购买 AIS 的电话卡时

出现理解问题，对相关服务的具体内容不太清楚。如对 SIM 卡套餐的信息，使用方法，折扣和优惠内

容等情况不明。 

在新冠病毒疫情全球暴发之前，根据 2019年对中国游客赴泰国旅游人数的统计，有多达 1100万人

次。中国游客来泰旅游大多数选择使用泰国运营商提供的 SIM 卡，占 74％。尽管 AIS 公司提供了中

国呼叫中心，为中国游客提供汉语服务，但只有两个专职汉语服务人员，显然不能满足中国游客购买泰

国电话卡时的汉语服务的需要。 

2.汉语沟通能力较差 

根据对 AIS 的汉语服务工作人员的问卷调查，AIS 的汉语服务人员人数不足，专职人员只有两人。

其中一人通过了 HSK5 级考试。但她在听说方面能力不够，如在与中国游客沟通时跟不上中国游客的

语速，有时会听不清楚或听不懂中国游客的咨询 ，也不能很好地给以解答。另一个汉语服务人员通过

了 HSK4 级考试。她在与中国游客沟通时也存在听说方面的问题。不能与中国游客顺畅交流，只能说

一些简短的词语和句子。另一个问题是她的中文发音不太准，意思表达不清，造成中国游客理解上的困

难。这两名汉语服务人员还有一个共同的问题，这就是她们对电信产品的专业术语和词汇掌握的太少，

缺乏移动电信方面的基本知识，当中国客户提出咨询时就不能回答了。她们解决的办法是使用翻译软件，

通过泰中翻译软件与中国游客沟通，或使用简单的语言与中国游客进行交流。 

 

3.缺乏汉语服务人员的培训 
根据问卷调查，AIS 公司没有为汉语服务人员提供中文培训。由于常常与中国游客  接触，公司

的汉语服务人员也发现她们在汉语服务方面的问题，表示公司应在电信业务上提供中文培训，增加她们

的专业知识和加强汉语听说能力。例如增强沟通技巧，掌握基本的商务术语和电信词汇，加强员工对中

国文化的了解，以提高她们汉语服务的质量，为中国游客提供良好的汉语服务。 

4.忽视汉语人才的招聘和待遇 

为解决汉语服务人员短缺的问题，公司应该招聘一些中文好的汉语服务人员。公司也应该提高汉语

服务人员的工资或报酬，以吸引汉语人才。因为在泰国存在着招聘汉语服务人员的薪资低于招聘英语和

日语等语言的情况。如在一些泰国招聘网站上，如：www.careerjet.in.th，www.jobsdb.com 和

www.jobthai.com，一些招聘外语人才的广告中英语人才每月 25,000-50,000 泰铢，日语人才

25,000-70,000泰铢，而汉语人才每月是 18,000-40,000 泰铢。显然招聘汉语人才的报酬在三种语言中

最低。 

5.网站、短信和广告宣传不够 

通过对 AIS 移动公司 SIM 卡销售的网站和中文广告的调查，AIS 缺乏在中国流行的  社交渠道

如微博和微信上，提供与客户联系沟通的渠道和让客户咨询的渠道。客户有什么问题不能通过网站与

AIS 进行沟通，进行信息反馈。客户只能通过网站和广告了解 AIS  电话卡的套餐信息。 AIS 移动通

讯公司应该在网站中增加客户咨询的渠道，及时了解客户的需要，解答客户的问题。另外在淘宝网站上，

AIS 商店的页面缺乏吸引客户的促销广告，以吸引中国游客购买 AIS 的 SIM 卡。在这方面，True 和

Dtac 做的就比较好，能 提供一些优惠的措施，吸引客户购买他们的电话卡。 

六、建议和改进措施 

http://www.jobthai.com/
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(一) 改进电话卡的营销策略 

为了解决 AIS 在 SIM 卡营销上出现的问题，AIS 在营销方面需要加强促销活动，提高公司经

营管理的效率。具体方法是： 

1.提供多种销售信息，推出更多的优惠服务 

加强和改进 SIM 卡套餐销售方面的信息和措施。为了提供竞争力，AIS 需要推出一些有吸引力的

优惠项目，吸引中国游客选购 AIS 移动公司的 SIM 卡。目前，AIS 移动通讯公司游客 SIM 卡套餐的

价格分别为 299泰铢和 599 泰珠。尽管客户可以无限使用互联网，但是只能使用 7个免费社交应用程序，

这比竞争对手少，没有优势。因为竞争对手 True 允许客户使用多达 14种免费社交应用程序。因此 AIS

应该推出不输于与竞争对手的优惠项目，以获取中国游客的市场份额。另外，为了增加竞争力，AIS

应该提供更多的免费社交应用程序，或降低价格，争取销售方面的优势，吸引中国游客选购 AIS 的游

客 SIM 卡。 

2. 增加信息服务渠道 

AIS 应该增加有关 SIM 卡信息服务的渠道。例如：AIS 应该提供额外的套餐，通过微信、微博

和社交应用程序查询服务费用，为中国客户与销售商进行互动提供便利。 

3.加强与中国联通的合作，提供新的套餐 

2019年 AIS 移动通讯公司与中国联通合作，签署了联盟协议合同。作为合作伙伴合同，双方应该

共同设计出针对在泰国工作的中国客户和来泰的中国游客的套餐，推出 1张 SIM 卡中使用 2个号码，

即第一个号码是 AIS 网络号码，第二个号码是中国联通网络号码，让客户能够以较低的电话费使用中

国联通的电话号码联系。如果 AIS 销售的电话卡缺乏优惠和竞争力，AIS 在电话卡的销售上就会减少

电话卡的市场份额。 

(二)  改进汉语服务 

1.增加汉语服务人员 

由于 AIS 移动公司目前只有两名汉语服务人员，不能满足来泰国旅游的中国游客的需要。因此 AIS

应该增加汉语服务人员，以适应电话卡市场发展的形势。由于 AIS 在国际机场和百货公司的 AIS 商店

中没有汉语服务人员，AIS 应该在这些销售点增加至少 1 名汉语服务人员，以满足中国客户购买电话

卡时的咨询需求，为中国游客提供 SIM 卡的详细信息。 

 

2.加强员工的汉语沟通能力 

AIS 移动公司应该组织培训汉语服务人员，提高她们的中文沟通能力。例如重点加强汉语服务人

员的听说能力，加强电信业务专业词汇的学习和使用，增加对中国文化和习俗的了解。 

3.提供服务渠道 

AIS 应该增加与客户相互沟通的渠道。通过微博，微信或其它社交媒体与中国客户沟通，了解中

国客户的需求和及时解答中国客户的问题与咨询，方便中国客户了解公司提供的电信产品和套餐的具体

情况。另外，AIS 可以在淘宝网站上的 AIS 商店的页面上开展促销活动，打广告，推出优惠项目，降

低产品的价格，吸引中国游客购买使用 AIS 的 SIM 卡。 

结 语 

目前在泰国有三家私人电信运营商，它们是排名第一的 AIS 移动通讯公司，占据市场份额的 48％。

由于泰国旅游业的发展，中国游客来泰旅游的人数逐年增加，为了争取中国游客，扩大电信市场，AIS

移动通讯公司扩大了对中国游客 SIM 卡的分销渠道，建立了中国电子商务网站和与中国游客沟通。另

外，AIS 移动通讯公司还为中国客户开设了中文热线。 

论文对 AIS 在电话卡营销和汉语服务情况进行了问卷调查。调查结果显示中国游客对 AIS 移动电

话卡的销售总体上是满意的。但 AIS 的汉语服务还存在一些问题，主要是汉语服务人员不足，汉语沟

通能力不强，服务人员缺乏专业培训。另外，AIS 移动通讯公司需要加强汉语网站的服务和中文广告



816 
 

  

宣传。 

通过对 AIS 移动通讯营销策略和汉语服务的分析研究，AIS 在营销策略和汉语服务方面具有一些

优势，但也存在着不少劣势。AIS 公司需要解决电话卡销售中存在的问题，改善经营方式和提高汉语

服务水平。加强对汉语服务人员的汉语培训，特别是较强汉语听说能力和沟通能力，提高市场的竞争力，

这样才能满足中国游客的需求，提供良好的服务。 
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泰国汉语一对一网络教学模式研究 

A Study of One-To-One Online Chinese Teaching Model in Thailand 
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摘要 

随着互联网信息时代的快速发展,计算机技术的不断成熟，学习汉语的场所已经不仅仅局限于

传统课堂，而是可以利用网络教学平台学习汉语。2020 年新冠肺炎疫情的突发让线上汉语走入了人

们的视野，线上一对一汉语教学解决了时间和空间的限制，在疫情期间被人们广泛运用。 

本文以泰国汉语一对一网络教学模式为研究核心，简析汉语传统课堂一对一教学模式与汉语网

络课堂一对一教学模式的特点,笔者还通过调文献查阅法、查问卷与访谈对泰国汉语一对一网络教

学的基本情况及其存在的问题等进行研究。当前泰国的汉语一对一网络教学模式中包括三种教学组

织形式：录播一对一网络教学模式、直播一对一网络教学模式和录播直播混合使用的教学模式。其

中泰国教师和学生最主要使用的是实时直播一对一网络教学模式，在实时直播模式中，教师和学生

使用 Zoom 平台的占比最大。大部分教师和学生都觉得听力课与口语课更适合一对一网络教学的课

程，后从访问中得知，听力课和口语课可以充分利用网络资源让学生最大程度地进行听力和口语的

练习。笔者根据对泰国汉语一对一网络教学研究的调查和访问，将调查过程中所存在的问题分为三

类，第一是关于网络、教学平台与教学设备所存在的问题；第二是关于教师与学生的个人问题；第

三是关于学校或者教学机构的问题。笔者针对这些问题提出以下教学建议：关于网络、教学平台与

教学设备的建议、关于教师与学生的个人问题的建议和关于学校或者教学机构问题的建议。 

关键词 ： 泰国, 教学模式,课堂观察,网络一对一教学 

Abstract 

With the rapid development of the Internet information age and the continuous maturity 

of computer technology, the way of learning Chinese is not limited in traditional classrooms 

only, but it can use online teaching platforms to learn Chinese. In 2020, the spread of the 

epidemic in Thailand has brought online Chinese into the way of learning. One-to-one Online 

Chinese teaching has solved the limitation of time and space and has been widely used during 

the epidemic. 

This article takes the one-to-one online Chinese teaching model in Thailand as the core 

of the research, and briefly analyzes the characteristics of the one-to-one teaching model in 

the traditional Chinese classroom and the one-to-one teaching model in the Chinese online 

classroom. Research on the basic situation of online teaching and its existing problems. The 

author also conducts research on the basic situation and existing problems of Thai Chinese 

one-to-one online teaching through the method of Literature review, questionnaires and 

interviews. According to the survey, the one-to-one online Chinese teaching model in 

Thailand consists of three forms of teaching model: recording one-to-one network teaching 

mode, the real-time live broadcast one-to-one online teaching mode and mixed use of 

recording and live broadcasting. In Thailand, teachers and students mainly use the real-time 
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live broadcast one-to-one online teaching mode, in the real-time live broadcast mode; 

teachers and students use the Zoom platform in the largest proportion. Listening and speaking 

lessons are more suitable for one-to-one online teaching in Thailand. From the interview, 

listening and speaking lessons can make full use of online resources to allow students to 

practice listening and speaking to the greatest extent. Based on the survey and interview on 

the one-to-one online Chinese teaching in Thailand, the author divided the problems in the 

survey process into three categories. The first is about the problems of the network, teaching 

platform and teaching equipment; the second is about the personal issues of teachers and 

students; the third is about schools or teaching institutions. The author puts forward the 

following teaching suggestions for these problems; suggestions on network, teaching 

platform and teaching equipment, suggestions on personal issues between teachers and 

students and suggestions about problems in schools or teaching institutions. 

Keywords : Thailand, teaching model, classroom observation, online one-to-one teaching 

一、研究背景 

    随着中国在世界政治经济文化舞台上影响力的不断扩大，汉语受到了更多国家的关注和热

爱。在泰国许多学校、学院开设了汉语课。许多泰国的公司对职员的汉语能力有一定的要求，所以

越来越多的泰国人开始学习汉语。随着泰国学习中文人数的不断增加，泰国急需大量的中文学校、

中文机构和中文老师。但在新冠肺炎疫情的影响下, 泰国政府的要求，教学不能采用传统的集体式

课堂教学模式，中国教师不能到泰国，现下这种传统教学模式也不能满足所有的泰国学习者的要求，

由于每个汉语学习者的学习目的、学习时间、学习地点、交通情况、职业群体不同，在这些原因之

下，汉语一对一网络教学成为了泰国目前最主要的教学方式之一，受到了泰国学习者和汉语教师的

欢迎。汉语一对一网络教学使学习者就能够更方便地享受汉语教学资源，同时教师也能够针对学生

在汉语一对一网络教学的学习情况做出教学安排设计。 

二、研究意义 

   前人的研究是基于线上教学和一对一教学的优、缺点进行分析，因笔者母语国为泰国，

并在泰国有汉语网络一对一实习经验，固本文在前人的研究基础上，专门研究泰国的汉语线上一对

一教学，介绍泰国目前最主要的两种线上一对一教学模式，找到泰国目前汉语线上一对一教学的困

难和问题所在，并针对其提出合理化的建议，为之后泰国的汉语学习者和汉语教师进行网络一对一

教学提供相应的帮助。 

三、研究现状 

（一）一对一教学研究 
一对一教学是个别教学。它是根据学生的学习能力、兴趣和学习目的来安排教学内容、教学方

法和上课时间的，如张宁心（2013）在《对韩“一对一”汉语教学研究——以西安语风汉教中心为

例》中认为许多留学生、商人和外交人员选择一对一教学方式。因为学习时间、地点和要求不一样，

所以为了能够达到学习者的学习目标，每个学习者的学习内容是不一样的。                   

胡琳琳（2016）在《对外汉语一对一教学中的话题研究》中概括了三种常见的对外汉语一对一

教学类型的特色。第一是课后汉语一对一教学的目的语环境对汉语学习效果是很有帮助的，也可以

增加学生的学习兴趣；第二是课外汉语一对一语言辅导能在较短时间内有针对性地帮助学习者提高

汉语能力，解决学习者的问题；第三是一对一课堂教学更具规范性，是学生的专属化教学形式。                                                                                         

陈璐（2017）在《地方高校对外汉语一对一教学模式的研究》中提到一对一教学模式能够体现
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出对学生个性化的需求量和关注，与对外汉语教学实际授课也相符。因此，一对一教学是一种较为

常见的教学模式。       

冯荟霖（2017）在《对外汉语一对一模式下初级词汇教学方法——以昆明济慈学校为例》提出：

对外汉语一对一教学模式更受到因工作或时间的限制而无法进入课堂进行线下学习的学习者欢迎，

因为这种教学模式可以满足他们对学习时间，学习地点等的要求。  

以上研究是一对一教学对象只有一个，教师可以根据时间、地点、要求、课堂反馈以及学生的

积极性及时调整教学方式。 

（二）汉语网络教学研究 

    关于汉语网络教学研究，也有与之相关的论文文献。笔者查阅了关于汉语网络教学的研究，

大多是研究汉语网络教学的特点，而对师生教学的影响提及较少。 

    郑通涛（2004）在《建立对外汉语网络教学平台》认为对外汉语网络教学平台有多接入、

多网络、高稳定、高安全性、可扩展性等技术特点，可以满足对外汉语专业教学的需求，并且在现

代网络教育发展情况下，开展并建立相关的对外汉语网络教学平台，有利于国家推广汉语言文化的

长远规划的实施，同时也有利于满足当下日益增长的对外汉语教学需求。 

    薛馨华，陈申（2008）在 《网络教学的文化环境》认为网络教学虽然缩短了教师与学生

在地理上的差距，但是无法缩短教文化距离，为了克服课文和文化环境脱节或错位造成的文化误解，

作者提出了建议，认为网站之间应该加强国际合作，网络教学中应该尽量增加师生互动的机会。 

    刘永权，张铁道（2012）在《远程国际汉语教育课程规划与教学机制初探》提出网络课程

是在课程论、学习论、教学论通过网络实施的课程。作者提出了对学习者来说，是一种有支持的自

主学习；对教师来说，需要提供必要的支持服务。 

胡蓉平（2012）在《个別辅导型的网络汉语教学研究》认为“网络课程就是通过网络表现的某

门学科的教学内容及实施的教学活动的总和，是信息时代条件下课程新的表现形式。” 作者提出

了网络汉语教师应该对学生的错误和情感进行适当的纠正和引导，从而提高自身的教学能力。为了

应对和支持网络汉语教学的发展，对这种特殊形式的小型个人汉语网络公司的汉语教学成功经验也

应当有所借鉴。 

陆鲸（2012）在《对外汉语教学网站现状的分析与探究》中提出汉语网络教学的特点与学习环

境，轻松的网络教学环境是有好处的，因为这让可输出变得有效。 汉语网络教学将来必将成为一

种与传统面授教学一样重要的教学方式。 

    张雪（2020）曾在《汉语作为第二语言的网络教学分析——以 2017 年汉教英雄会总决赛

为例》中认为网络课堂教学是在网络技术平台上，利用网络环境进行教学的一种新型教学方式。教

师运用网络信息技术可以提高学生的汉语成绩。 

    总体来说，网络教学可以充分利用其方便、快捷、灵活等优点，弥补了线下教学“个性

化”不足的现象。但网络教学容易使学习者与汉语文化环境脱节而产生新的学习问题。这就为笔者

接下来的研究提供了参考。 

（三）汉语一对一网络教学研究  

关于汉语一对一网络教学研究，也有与之相关的论文文献。龙宇笑（2015）在《一对一网络汉

语教学设计研究与反思—以四个学生为案例》中认为，一对一网络汉语教学是一种新型的汉语教学

方式，教师可以共享屏幕，学生也可以通过音频、视频来进行学习 。这种教学方式如同一对一面

授的课堂。 

刘晓燕（2020）在《对外汉语网络一对一教学中的互动研究》中提出在汉语一对一网络课中，

师生使用的语言和非语言很重要，可以帮助营造课堂的气氛，起到帮助学生学习的作用，但也会出

现教师使用肢体语言影响师生的互动。这一观点在一定程度上与笔者不谋而合。 

田员源（2020）在《韩外大孔院“一对一”中高级远程网络汉语教学研究》中明确提出了汉语

一对一网络课的优点与缺点, 汉语一对一网络课的优点包括能节省时间、在家里上课学生的学习压
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力较小、教师可以更加集中地关注学习者等；汉语一对一网络课的缺点包括网络速度的问题与课堂

的问题，比如学生的注意力、教师学生的关系等。 

柳宛伶（2020）在《职前汉语教师一对一线上教学能力调查与分析 ——以厦门中学西渐信息

科技有限公司为例》中认为一对一线上汉语教师应该提升自己的教学能力，不仅教师要有语言表达

能力，观察分析能力，想象创新能力，而且要做出个性化的教学方案。 

沈碧云（2020）在《面向美国学生的一对一远程汉语教学设计 ——以堪萨斯大学孔子学院为

例》中认为在汉语一对一网络教学课之前，教师要认真研究教学课件，使用适合线上汉语课程的活

动，利用好教学用具；在课后要与学生通过邮件保持沟通，了解学生课堂上所学知识的掌握情况。 

在查阅相关文献后发现，汉语一对一网络教学目前对网络教学的研究主要集中在网络教学优

点、缺点、出现的问题上面。很多研究者提到了外国学生在中国留学的网络教学中存在的互动间题，

但是对于泰国人在泰国学习汉语的一对一网络教学研究较少，这为笔者接下来的研究提供了参考空

间。 

四、研究目的 

（一）专门研究泰国的汉语线上一对一教学，介绍泰国目前最主要的两种线上一对一教学模

式 。       （ 二 ） 找 到 泰 国 目 前 汉 语 线 上 一 对 一 教 学 的 困 难 和 问 题 所 在 。                                     

（三）针对其提出合理化的建议，为之后泰国的汉语学习者和汉语教师进行网络一对一教学提供                                               

       相应的帮助。                    

五、研究方法 

（一）文献查阅法  
    笔者利用 CNKI 中国知网、万方数据库、华侨崇圣大学图书馆及数据库的文献资源、泰国

朱拉隆功大学的著名核心期刊及论文的网站（ Chulalongkorn University Intellectual 

Repository）等，获得研究有用信息。文献查阅法有助于进一步了解学界对汉语一对一网络教学的

研究，并找到研究的问题所在。 

（二）问卷调查法 

    通过对泰国汉语一对一网络教学模式及汉语教师与学习者基本情况和教学情况进行调查，

分析并总结调查结果，了解教师、学生的教学和学习目的、教学内容、课程安排、教学过程等方面

的差异。 

（三）访谈法 

    为了更好地了解泰国教师与学习者对泰国线上汉语一对一教学的看法，笔者对调查中所

存在的问题再次进行修正，分别以五个汉语教师和五个学生为访谈对象，再次访问他们对泰国汉语

线上一对一教学的看法，同时以此可以改进教学设计，优化泰国汉语一对一网络教学。 

六、泰国汉语传统课堂一对一教学模式与汉语网络课堂一对一教学模

式对比分析 

（一）汉语传统课堂一对一教学模式的特点 

1.自由度和灵活性较强 

    每个学习者的学习目的和汉语水平不同，所以汉语传统课堂一对一教学学习者可以自由选

择适合他们的汉语课，比如，在泰国有部分中国华人华侨，在家里他们都会说汉语，但是读写的水

平很低，所以学生学习汉语的目的跟其他的学生不一样，他们可以选择阅读课和写作课，不需要学

习听力和口语。 汉语传统课堂一对一教学上课的时间也很灵活，比如，学生要出差或者教师有事

不按时上课，教师和学生共同商量后可以找另外的日期上课。 

https://kns.cnki.net/KNS8/Detail?sdb=CMFD&sfield=%e4%bd%9c%e8%80%85&skey=%e6%9f%b3%e5%ae%9b%e4%bc%b6&scode=40543438&acode=40543438
https://kns.cnki.net/KNS8/Detail?sdb=CMFD&sfield=%e4%bd%9c%e8%80%85&skey=%e6%b2%88%e7%a2%a7%e4%ba%91&scode=46171918&acode=46171918
https://kns.cnki.net/KNS8/Detail?sfield=fn&QueryID=15&CurRec=5&recid=&FileName=1020119750.nh&DbName=CMFD202101&DbCode=CMFD&yx=&pr=&URLID=
https://kns.cnki.net/KNS8/Detail?sfield=fn&QueryID=15&CurRec=5&recid=&FileName=1020119750.nh&DbName=CMFD202101&DbCode=CMFD&yx=&pr=&URLID=
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2.拉近教师与学生的距离 

在汉语学习的过程中，教师和学生的关系也非常重要，如果教师和学生的关系好,学生就能勇

敢地向老师提问或回答老师的问题，还可以从中学到很多的知识，比如，学习关于“中国菜”的生

词、对话，教师和学生可以一起出去吃饭、买菜，学生可以在真实的情境中做练习，教师可在学生

旁边认真观察并记录，帮助学生纠正其在练习中所出现的偏误。除此之外，这也能让教师和学生的

关系越来越好。 

  3.学习者的动机高  

    于海英（2011）在《对外汉语课堂教学与个别教学的对比分析》发现汉语传统课堂一对一

教学主要是公司职员、商务人士等，为了加强工作的能力，他们学习汉语的目的是显而易见的，所

以这类学习者的学习动机较高。 

（二）汉语网络课堂一对一教学模式的特点 

1.汉语一对一网络教学的上课时间非常灵活 

    在实时直播汉语一对一教学中，教师和学生可以找到双方方便的时间上课，如果临时有事

需要请假，可双方商量之后更换时间、地点再进行教学，不会造成教学进度的延误。录播汉语一对

一网络教学，是教师已经录好视频，学生可以根据自己方便的时间观看学习内容。若教师授课时的

语速过快或过慢，学生可以自由选择适合自己学习的平台视频倍速播放，若之后学生对课程讲解有

不理解或遗忘的地方，还可重复观看。除此之外，无论什么时间、地点，学生都可自主选择观看录

播视频。比如，学生在等公交时，可选择录播好的短视频进行观看，利用自己的碎片化时间加强对

汉语知识的学习。 

2.实现资源共享  

    随着网络的发展，汉语的知识不仅在书上，还可以在网络上找到很多丰富、有趣的材料。

现在有很多汉语平台可以共享汉语教学资源，如汉语教材、汉语练习题、汉语考试试题以及可供汉

语课堂使用的线上小游戏等。教师除了能在这些汉语平台中找到自己可有效利用的资源以外，还可

以在平台中和其他的教师分享、探讨自己的教学资源；学生也可以在这些平台中找到适合自己汉语

学习的资源，并展示自己学习汉语的成果、分享自己学习汉语的经验等 。线上汉语教学更大化程

度地实现了资源共享，让不同国家、地区的教师和学习者都能来一起探讨汉语教学，为汉语教学的

发展做出贡献。 

3.受众广，覆盖范围大 

    2019年，YouGov 英国市场研究公司做了一项关于“最应学习的语言”的问卷调查，对 23

个国家的 25,000 人进行了调查，调查结果发现，虽然人们普遍认为英语是最重要的，但汉语也正

在迎头而上，是孩子们越来越应该学习的重要语言之一。除此之外，在调查中的泰国部分显示，对

于泰国人来说，汉语在第二语言中的地位越发重要。所以在泰国的汉语学习者越来越多，但是目前

泰国的汉语教师数量却无法跟上汉语学习者的需求量，汉语一对一网络教学的兴起就能有效解决这

个问题。在实时直播汉语一对一网络教学, 无论教师、学生在哪个国家，都可选择双方合适的时间

进行汉语学习。特别是录播汉语一对一网络教学，在脸书、Youtube、抖音这些视频平台上，汉语

教师可以录好视频发布到平台,学生就可以观看录播。笔者的问卷调查发现，更多的泰国教师和学

习者都认为汉语一对一网络教学的最大优点是可以观看录播，所以汉语一对一网络教学无论学习者

是什么年龄、身份、职业、地区、国家，都可以利用网络进行线上一对一课程的学习。 

4.自由化程度较高 

    学习者可以根据自己的学习目的自由选择学习内容，比如，口语课、商务汉语课程、HSK

等级考试课程、旅馆管理专业汉语课程等。学习者不用浪费时间学习不需要或者已经掌握了的知识，

可以自由选择课程或者课程中的某些片段进行学习，学习者也对学习内容更感兴趣，学习效果得到

增强。从教师的角度看来，教师也可以根据自己所擅长的领域去进行教学。 

5.有效地节约成本  
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    现在使用电子书的人越来越多，特别是年轻人。在笔者的问卷调查中发现，大多数教师和

学生认为节约成本是汉语一对一网络教学中除了可以观看录播的另一大优点。汉语一对一网络教学

上课主要是使用电脑、手机、平台软件、网线、无线热点等。上课时，教师和学生主要使用 PPT、

PDF、Ebook等在线资源，除此之外，线上教学还可省去教师和学生到教室的时间，节约了上课时所

需乘车的费用等，所以线上教学能起到节约成本、环保的作用。 

6.更注重个体差异性  

    每个人都有不同的性格，所以每个教师教学和学生学习的方法也不一样。以前汉语教师只

需要在传统课堂上课，所着服装要尊重学生所在国的风俗习惯，但是现在汉语老师不只是在传统课

堂了，教师们可以自己录制教学的内容视频，可以在着装、妆容得体的情况下，选择更舒适的服装

去进行教学，学习者也可以自己选择适合自己风格的视频来观看。比如，教师是个不太喜欢笑的人，

他录播视频的时候是比较安静的风格，也会有喜欢该风格的学习者选择这个教学视频去进行学习。  

七、泰国汉语网络课堂一对一教学调查分析 

（一）调查对象 

    本次参与调查的师生共 200 人，其中 100 位为汉语教师，100 位为泰国学生。在 100 位汉

语教师中，女教师占 78%,男教师占 22%。他们的年龄层以 30-40 岁居多（占 44% ），教龄分别以

1-3 年（占 27% ）和 5-10 年（占 26% ）这两个阶段为主。学生方面，共调查了 100 位泰国学生，

女同学占 71%,男同学占 29%。他们的年龄层以 15-20岁居多，学习经历主要是一年以下（占 35% ）

这个阶段。学生学习汉语最主要的原因是个人兴趣，占 43%,其次, 工作需要占比为 25.7%。 

（二）泰国线上汉语一对一三种教学模式对比 

    线上汉语一对一教学模式分成三种：直播模式、录播模式和录播直播混合使用模式。这

三种模式的使用有比例差异，由图 2-1 可知直播模式使用比例最高，教师使用占 61%，学生使用占

47%；录播直播混合使用则次之，教师使用占 26%，学生使用占 44%；录播模式使用最少，教师使用

比例占 13%，而学生仅占 9%。 

 

   实时直播和录播都有很多通讯工具、教学平台供教师学生使用。根据问卷调查，在实时直

播模式中，教师和学生使用 Zoom 平台的占比最大，为 45.2%，Google Meet 平台和 Skype 平台 分

别占 19.17%和 18.5%。 

    录播模式中，教师和学生一般主要使用的是 Youtube(38.62%)、脸书(31.72%)和抖音 

(11.72%)，其他比如从 Line 下载的视频占比较少，仅有 7.6%。在线上录播汉语一对一教学模式大

部分师生都使用 Youtube 和脸书,学生使用录播的平台比教师使用的多， 53%的学生选择使用录播

平台进行汉语网络课堂学习，39%的教师选择使用录播平台进行汉语网络课堂教学。 
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    调查显示，55%的教师认为自己目前对网络平台的掌握较为熟练。这是因为有一些网络平

台在新冠肺炎疫情传播前就已经收到了很多泰国人的欢迎，比如，脸书和 YouTube等网络通讯工具，

所以很多泰国教师和学生都会使用。38%的教师认为目前自己对网络平台的运用还不太熟练，因为

在新冠肺炎疫情出现之前，泰国汉语教师使用的最主要的授课方式是传统课堂一对一教学，如 Zoom、

Skype、腾讯会议等是教师少有接触的平台。所以对教师们来说，这些网络平台的使用还需要不断

地学习和培训。 

表 1 教师：影响线上教学效果最主要的因素 

题

号 

题目陈述 非

常 重

要 

重

要 

一

般 

不

太 重

要 

不

重要 

1 教师的教学策略及讲授（演示）

方法 

6

4% 

3

1% 

4

% 

1

% 

0

% 

2 学生自主学习能力 6

6% 

3

1% 

2

% 

1

% 

0

% 

3 教师对教学的态度及精力投入 6

4% 

2

7% 

8

% 

1

% 

0

% 

4 选择适合线上教学的课程内容 6

1% 

3

5% 

3

% 

1

% 

0

% 

5 网络速度及稳定性 7

6% 

2

1% 

2

% 

1

% 

0

% 

 

表 2-2 学生：影响线上教学效果最主要的因素 

题

号 

题目陈述 非

常 重

要 

重

要 

一

般 

不

太 重

要 

不

重要 

1 教师的教学策略及讲授（演示）方

法 

7

3% 

2

1% 

5

% 

1

% 

0

% 

2 学生自主学习能力 8

0% 

1

4% 

5

% 

1

% 

0

% 

3 教师对教学的态度及精力投入 6

7% 

2

6% 

6

% 

1

% 

0

% 

4 选择适合线上教学的课程内容 6

2% 

3

4% 

2

% 

2

% 

0

% 

5 网络速度及稳定性 7

7% 

1

3% 

8

% 

1

% 

1

% 

 

本量表采用的是邬大光教授在《我国高校大规模线上教学的阶段性特征 ——基于对学生、教

师、教务人员问卷调查的实证研究》中所设计的量表。由上表 2-1 与表 2-2可知，64%的教师与 73%

的学生认为教师的教学策略及讲授（演示）方法非常重要，这说明无论学习的内容是什么、学习什

么课程，教师的教学策略及方法会影响线上教学效果，所以学习者是否愿意、是否认真、是否能集

中注意力，教师都能采取适合学生个人的教学策略；题项 2 是关于学生自主学习能力的看法, 66%

的教师与 80%的学生认为学生自主学习能力对线上教学效果的影响是非常大的，这表明学生需要自

己具备自主学习能力，比如，在空闲时间，学生可以自主观看汉语教学的录播视频，就可以从中学

到新的知识，也可以自己复习课文，所以学生的自主学习能力会影响到线上教学效果；题项 3，64%
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的教师与 67%的学生认为教师对教学的态度及精力的投入是非常影响线上教学效果的, 这说明教师

是引导学生学习过程中非常重要的角色，教师的态度及精力投入高，学生也能取得良好的学习效果；

题项 4, 61%的教师与 62%的学生认为选择适合线上教学的课程内容非常重要，因为线上汉语教学与

线下传统课堂不同，师生不能面对面，无法观察到对方上课时的一些小动作，固线上教学的课程内

容一定要更能吸引学生的注意力，引起学生的兴趣；题项 5,76%的教师与 77%的学生认为网络速度

及其稳定性非常影响线上教学的效果, 若上课时遇到网络不稳定的情况，师生容易分散注意，要等

到对方的网络稳定的时候才能继续上课，所以容易造成课堂时间的浪费, 也会影响到学习效果。 

调查与访谈中发现，66%的教师与 62%的学生认为在泰国的汉语一对一网络教学最主要的优点是

可以观看录播。汉语教师可以录好视频发布到平台,学生就可以重复观看录播视频。58%的教师与 57%

的学生认为汉语一对一网络教学能节约成本， 汉语一对一网络教学上课主要是使用电脑、手机、

平台软件、网线、无线热点等，课程资源也从纸质书籍、资料变成了 PPT、PDF、Ebook 等在线资源。 

除此之外，线上教学还可省去教师和学生到教室的时间，56%的教师与 48%的学生认为汉语一对一网

络教学是新兴的技术，能调动起学生的学习兴趣, 现在使用电子书、平板电脑、笔记本电脑的人越

来越多，特别是年轻人,所以教师教学与学生用电子笔记笔记时，这些电子设备能调动起学生的学

习兴趣。39%的教师与 34%的学生认为汉语一对一网络教学的优点是可以充分利用网络资源进行授

课。24%的教师与 30%的学生认为线上教学可以使作业批改更快捷、方便。 

    调查与访谈中发现，72%的教师与 84%的学生认为泰国的汉语一对一网络教学最主要的问题

是网络信号不好，上课时师生遇到网络不稳定时，师生的沟通交流就会出现问题，也影响了师生上

课的时间。65%的教师与 46%的学生认为学生的注意力是网络教学中的一个重要的问题，上课时,学

生无法集中注意力听教师讲课，教师只能提醒学生让他注意听课，没有其他的办法。36%的教师认

为学生偶有旷课现象也是一对一网络教学中所存在的问题，由于线上一对一教学时间非常灵活, 在

实时直播汉语一对一教学中，教师和学生可以提前约定好一个时间, 如果学生未按照约定时间进入

课堂，让教师独自等待，就会造成时间的浪费。35%的教师认为学生不打开视频也是一对一网络教

学中的问题, 由于在实时直播一对一教学中，打开摄像头的情况下，教师可以观看学生, 学生也可

以看到教师的手势语，比如，学生正在做笔记，教师就可以通过视频观察到，从而能放慢讲课语速；

在讲授拼音的过程中，学生也可通过实时视频看到教师的手势教学。 

    综上所述，教师觉得泰国的汉语一对一网络教学最主要的问题是网络信号不好，其次就是

学生难以集中注意力；然后是学生偶有旷课现象；接着是师生不打开视频，难以拉近师生之间的距

离；最后就是师生常常自主更改上课时间，会影响师生感情。调查显示，学生认为泰国的汉语一对

一网络教学最主要的问题也是网络信号不好，第二是学生难以集中注意力；第三是教学平台、教学

设备等自身的问题。 

八、针对泰国汉语网络课堂一对一的教学问题提出建议 

（一）关于网络、教学平台与教学设备的建议 

1. 确保网络技术的稳定 

    教师与学生需要在上课之前自行检测网络设备，选择一个网络环境较好的地方进行教学和

学习，尤其是实时直播课堂教学，对教学和学习的环境要求更高，还需要在一个安静的地方上直播

课。 

2. 教师与学生要加强网络、教学平台、电脑常见的问题等基本的知识的培训 

    教师与学生可以通过参加网络培训、教学平台培训、电脑使用、线上教学培训等增强自己

在遇到电脑问题时解决基本问题的能力。 

3. 功能类似的软件、平台各取所长、兼收并蓄 

    每个教学平台、教学软件都有着自己的优点和缺点，汉语教师不能将眼光仅仅局限于一两

个平台或者网站，而是应该找到各个平台软件的优点，针对学生的需求和学习目标，选择使用教学
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平台和软件。 

4. 电脑、Ipad等各种各样的教学设备的顺畅使用也是线上一对一教学的保障之一 

    若教师与学生使用的教学设备使用年限较长，就可能会产生电脑卡顿、音质不清晰、文件

病毒等问题。建议师生及时清理或更换教学设备，确保这些问题不会影响到教学的进度。 

5. 当地的网络部门应加强网络的修建 

    在泰国还有很多地方存在着网络不稳定、甚至时常中断的问题，这就导致互联网和教学不

能很好地联结，为了确保师生的线上教育能顺畅进行，网络的维护和修建迫在眉睫。 

 

（二）关于教师与学生的个人问题的建议 

1. 吸引学生的注意力   

1.1 在线上课堂中，教师除了教学生教材的内容、汉语的使用等，还应该了解学生的兴

趣爱好、性格、家庭背景。当观察到学生注意力不集中时，教师可以提到一些学生感兴趣的话题。

这些学习者感兴趣的内容能让学习者的注意力加强。 

1.2提升课堂内容质量。学生的注意力不集中有可能是教师教学的内容或方法不适合学

习者，教师应该使用各种各样的教学法，找出哪个教学法跟学习者最为合适。  

1.3教师应坚持“精讲多练”的原则。为了提高学习者的汉语水平，在一对一网络课堂

中，学生要多跟教师多交流沟通，这样除了能让学习者提高汉语水平之外，回答教师的问题也让他

们的注意力增强；教师也要增强自己的课堂内容质量，根据学生的兴趣爱好提前制定好适合学生的

教材，以确保教学内容能吸引到学生的注意力。 

1.4 巧妙运用奖惩机制。汉语一对一教学更多地考验学习者的自律性，当学习者遇到困

难的时候，在线上教学中，因教师不能和学习者面对面进行交流，所以奖惩机制难以实施，学习者

的个体成就感不高，特别是年龄小的学习者，他们需要老师的帮助更多，需要的鼓励也更多。汉语

一对一网络教学,可以运用新的奖惩方法，比如，学习者准确回答问题后，教师可以为学习者颁发

“星星”，学生可以通过收集“星星”，累积自己的分数，最后得到一份线上的学习证书或者其他

的奖励；相反，若学习者出现迟到或者旷课现象时，教师可以酌情扣减学生的“星星”。 

       2. 学生偶有旷课现象或常常更改上课时间的问题    

2.1教师与学生的关系要友好。教师的角色不仅是课堂上的教书育人的教师，还可以是

学生的知心好友，这样，教师就可以走进学生的内心，了解学生最真实的想法，从而给出针对性的

建议，帮助学生消除一对一教学的孤独感。 

2.2教师与学生要提前约定时间。上课一天前，教师与学生互相提醒第二天的上课时间。

报名参加线上一对一教学以前，教师要提前制定并告诉学生以及学生家长更改上课时间的制度。 

2.3汉语一对一网络教学，教师学生交流主要是依靠通讯工具，比如微信、Line、电子

邮件等。在课外时间中，师生交流也主要是使用通讯工具，用来通知上课时间，或者提交作业等。

有时候学习者或教师没有及时收到并回复这些消息，就会影响汉语一对一网络课堂教学，所以教师

与学生应该互相有两个以上的联系方式。 

（三）学生不愿打开视频 

1. 了解学生不打开摄像头的原因 

    若学生忘了打开摄像头，教师可通过语言提醒来让学生打开视频；若学生是因电脑

的视频设备损坏，视频设备没电了等原因无法打开视频，教师可提醒学习者下次上课前做好设备检

查，及时更换上课设备；若学生因自身原因不愿打开摄像头和老师实时互动，教师可以跟学生解释

打开视频的好处，引导学生打开视频，比如学生在笔记的时候，教师能知道学生在笔记，所以教师

就能放慢讲课语速，等待学生做好课堂记录。 

2. 跟学生家长常联系 

    年龄较小的学习者，教师要跟学生家长常联系。这样做除了让家长可以知道学生的



826 
 

  

学习的情况，还能更进一步地了解学生的情况。 

（四）充分发挥线上一对一教学的优点 

1. 学习者可重复观看 

    教师可以利用线上教学可录屏的优点，将直播课堂的录制视频发送给学习者，学习

者在复习时遇到不懂或者遗忘的内容时，可重复观看。将直播模式改为“直播+录播”模式，可以

便于教师保存视频、做好课堂档案记录，反复观看自己上课的过程可以找到自己上课的优点和缺点，

从而得到课堂改进；也可便于学生随时随地观看上课视频，反复记忆。 

2. 教师可以充分利用网络教学资源，丰富练习形式 

    教师可以充分利用网络教学资源，丰富练习形式。现丰富的网络资源给线上汉语教

学提供了很多练习的形式。如游戏教学资源，可以让学习者从玩中体会到汉语的魅力，引起学习者

想要继续学习下去的欲望。 

3. 教师保证线上教学的课件清晰 

    教师保证线上教学的课件清晰，并在课后及时将课堂资源通过通讯软件传送给学习

者，与学习者做好课后的反馈和交流。课件清晰是线上教学的一大优点，学生可以通过放大或缩小

课件来找到适合自己的角度进行学习，教师课后将课件及时传送给学习者，也有利于学习者的复习。

课后的交流反馈能增进师生双方的感情，改进课堂教学，共同为学习者的学习目标而努力。 

（五）关于学校或者教学机构问题的建议 

1. 定期加强教师的技能和技术培训 

学校或者教学机构应定期举办网络汉语教学、教学技术、教学平台、电脑使用等相关培

训，增强教师的汉语一对一网络课堂教学能力，同时，也及时为汉语教师在汉语一对一网络课堂中

所出现的无法自己解决的问题出谋献策。     

2.定期检查、维修或更换教师的教学设备 

在汉语一对一网络教学课堂中, 电脑、鼠标、耳机等各种各样的教学设备的顺畅使用也

很重要。虽然教师能为自己的教学提供相对适合的教学设备，但学校或教学机构也应在条件允许的

情况下为教师提供更换、维修等服务。以此来保证教学过程中不会因教学设备的卡顿、损坏导致出

现教学事故等问题。 

3.做好教师的压力缓解工作 

教师由于教学需要在电脑前长时间工作。不仅会让教师的身体出现如肩周炎、近视等问

题，还会出现焦虑、烦躁等心理问题。学校或教学机构要及时为教师缓解工作压力，可以举办一些

相对应的活动，如一些适宜在家进行的瑜伽运动宣传或组织教师运动会、郊游等方式对教师表达关

怀。 

4.做好线上教学质量评估检测 

为了加强线上一对一教学的学生的学习效果与老师的教学效果，学校或者教学机构应该

常常跟教师与学习者沟通交流、通过专家听课、录屏检测等方式为教师的线上一对一汉语课堂做好

评估，激励教师不断改进课堂，继续进步。定期召开教学会议，将专家、教师、学生的建议整合，

共同探讨出能有效提高线上教学质量的教学方法。 

九、结论 

本文的主要内容是泰国汉语一对一网络教学模式研究。调查与访谈后发现泰国的汉语一对一网

络教学模式中包括三种教学组织形式：录播一对一网络教学模式、直播一对一网络教学模式和录播

直播混合使用的教学模式。其中泰国教师和学生最主要使用的是实时直播一对一网络教学，使用

Zoom平台的占比最大, 为 45.2%，Google Meet平台和 Skype平台 分别占 19.17%和 18.5%。大部分

教师和学生都觉得听力课与口语课更适合一对一网络教学的课程。除此之外，99%的学生认为线上

汉语一对一教学可以提高自己的汉语水平。66%的教师与 62%的学生认为在泰国的汉语一对一网络教
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学最主要的优点是可以观看录播。调查后发现泰国目前线上汉语一对一教学所存在的问题主要有：

网络信号不好；学生的注意力；学生偶有旷课现象；学生不打开视频；师生常常自主更改上课时间；

教学平台、教学设备等自身的问题。笔者针对这些问题提出以下教学建议：关于网络、教学平台与

教学设备的建议、关于教师与学生的个人问题的建议和关于学校或者教学机构问题的建议 
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泰国学生“能愿动词”习得的偏误分析—以泰国曼谷 Satit 

pattana 学校为例 

The Error Analysis of Modal Verbs for Thai Students－A Case Study from 

Satitpattana Students 
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摘要 

能愿动词“会”“能”“可以”“想”“要”是汉语学习中的重点和难点, 而且对外汉语研究

中很重要。本文的目的是调查分析能愿动词“会”“能”“可以”“想”“要”等方面的使用情

况。通过对泰国学生了解“能愿动词” 采用问卷调查以泰国 Satitpattana高中生学校 30名为调

查对象，研究“能愿动词”经常犯错的语法让学生和教师更了解汉语的“能愿动词使用。这项研究

采用问卷调查和文献资料分析的方法，对所调查“能愿动词”的分析结果。 

    研究结果表明能愿动词“可以”属于使用频率高，出现偏误率最高。其次是能愿动词

“能”“会”“想”“要”。偏误类型分为两个类型：混用、误代，并且对泰国学生“能愿动词”

问题提出教学建议。 

关键词 ：泰国学生，能愿动词，偏误分析 

Abstract 

 The aims of the research are 1) to survey and analyze how to use Chinese modal verbs: 

Hui“会”、Neng“能”、Keyi“可以”、Xiang“想” and Yao“要”from the Hanyujiaocheng 

textbook,  2) to survey the student’s comprehension of the how to use the modal verbs. The 

sample of this study were 30 students in grade 10 to 12 of Satit Pattana Secondary School. 

These students learned Chinese up to 8 periods a week. Most of the students had learned 

Chinese for at least 360 hours. Lastly, this research aims 3) to analyze and survey how 

teachers and students understand the usages of the modal verbs. The research consisted of the 

discussions over 4 main topics. The first topic is the explanation of the current situations and 

rules of the modal verbs used by Thai and foreign students. The second topic is about the 

survey and analysis the use of modal verbs of Thai students. The third topic is the analysis of 

the result of the questionnaire survey and the last part is the analysis of the causes of errors in 

the auxiliary verb of Thai students and research recommendations. 

According to the study on  Hui“会”、Neng“能”、Keyi“可以”、Xiang“想” and Yao“要”, 

it is found that the most common mistakes are on  Keyi“可以” and the researcher 

categorized the common mistakes into two groups: (1) the confusion of modal verb usages 
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and (2) mis-generation. From the research, it is found that even though students had an 

experience of learning Chinese language at least 8 periods a week or roughly 360 hours 

throughout their life, they still made mistakes on how to use modal verbs. In additional, the 

explanations and details provided in a book are not clear enough for the students to 

comprehend the whole concepts of the modal verbs. 

Keywords : Thai students, Modal verbs, The Error analysis 

一、绪论  

    现今中文是非常流行的语言，也是世界上使用最多的语言，语法对每个语言很重要。“能愿动

词”是经常发生错误的使用，包括比较复杂的句子使用。因为“能”“可以”“会”和

“想”“要”语义很相似就让学生困惑，让学生在学习和生活中出现很多问题。泰国学生习惯母语

的能愿动词所以用中文的能愿动词容易受母语干扰。2019年泰国私立学校教学泰国学生出现能愿动

词的错误，其中原因除了学生被母语干扰以外，学生的教材中对能愿动词的用法和“能”“可

以”“会”“想”“要”的没有详细的区别和讲解。因此，应该研究泰国学生能愿动词学习的情

况。所以随机选择 30 名泰国学生来调查。曼谷的高中生学习汉语至少 360 个小时以上，一个星期

学八节课，学习汉语时间为两年，以年龄 16-18岁为研究对象。问卷来源是学生的测试卷。 

二、主要研究的目的、方法、内容和创新性 

  （一）研究目的 

    本论文研究的目的是针对泰国学生使用汉语“能愿动词”的使用情况进行考察，把五个“能愿

动词”说明共同的和不同的，分析泰国学生”能愿动词”的正确用法和偏误现象并分析其偏误情

况，最后针对泰国学生汉语“能愿动词” 提出教学建议。 

   

  （二）研究方法 

  本文采用了以下三种研究方法; 

  1. 问卷调查法：以泰国曼谷 satit pattana学校的 30 名高中生为调查对象，研究“能愿动词”

对错的语法为让学生和老师更了解汉语语法。 

  2. 实证法：从《汉语教程》第一册下选“能愿动词”的偏误。语法偏误收集的途径主要是 1.学

生的练习和作业 2.学生的试卷 3.学生在课堂回答问题。 

  3. 统计法：本课题研究问卷调查的对象是运用统计法研究泰国曼谷 satit pattana 学校的 30名

高中生的“能愿动词”偏误。 

 （三）研究主要内容 

    研究对象是 30名泰国高中生，曼谷的高中生学习汉语至少 360个小时。一个星期学八节课。

首先笔者从《汉语教程》第一册下选出经常偏误的能愿动词的语法偏误然后设计语法问题的作业，

搜集作业，发问卷包括两个部分，第一个部分是用“会”“能”“可以” 判断和改错句，第二部

分是用“想”与“要”判断和改错句。然后用统计泰国曼谷 satit pattana学校的 30名高中生的

“能愿动词”偏误。解决方案就是设计教案以学生为主，不但让学生多背语法还要了解语法，让他

们多看不同的句子和玩文字游戏。让学生多听句子和说句子，多记住语法的规定。 

  （四）研究创新性 

笔者从《汉语教程》是北京语言大学出版社，选出五个能愿动词“会”“能”“可

以”“想”“要”然后设计问卷调查。把五个“能愿动词”对比，并说共同点和不同点问,还提出

七个方面建议。 
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三、本论文有关的研究综述 

  (一)汉语能愿动词研究概述 

高然（2020）提出外国留学生学习时量补语的时候出现的一些问题，留学生会受母语负迁移

的影响产生偏误，将时量补语的位置弄混了。而在对“着”与时量补语的关系进行偏误分析的时

候，外国学习者会受目的语知识泛化的影响产生一系列偏误。 

郭宁（2018）坦桑尼亚和肯尼亚学生能愿动词“能，会，可以，要”的使用情况：“会”和“要”

属于用多错多型，“可以”属于用多错少型，“能”是用少错少型;偏误类型由高到低依次是：误代，

误加，遗漏，错序，其他偏误。 

柔月（2018）提出，汉语的角度对“能”，“会”，“可以”三个能愿动词进行详细介绍，统

计出了吉尔吉斯语学生在学习汉语时对“能”，“会”，“可以”的偏误类型：替代，错位，否定

形式，疑问句式。  

  (二)泰国学生能愿动词教学概述 

    李慧敏（2018）提出泰国高中学生汉语语法偏误，主要有三个原因：（1）母语负迁移，（2）

目的语规则的泛化，（3）教师教材的影响。 

    高良连（2009）提出首先，要让学生清楚认识“能”，“可以，“会”三者之间的联系与区别，

特别是不同之处。在课前充分备课，课堂上既能对这一问题有更深刻更清楚的解释，也能在教学过

程中处于主动地位，才能更有效地引导学生学习。  

刘文静(2015)泰国学生汉语初级阶段出现语法偏误情况，最主要原因是受母语负迁移的影响。 

四、结果分析 

通过问卷调查可以看出，泰国曼谷 satit pattana 学校的 30 名高中生的“能愿动词”的使用过

程中，“可以”的偏误率最高，比例为 70%。“能”的偏误率比例为 46.66%。“会”的偏误率比例为

36.66%。“想” 的偏误率比例为 26.66%。“要” 的偏误率最低比例为 19.16%。 

图 1： 能愿动词偏误率 

五、能愿动词的比较 

  （一）“会”“能”“可以”的比较 

“会”“能”“可以”意思很相似，用法比较复杂。从表 1可以看出“会”“能”“可以”有很多不

同的表达。 

“会”，“能”，“可以”的释义见表 1 
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表 1：“ 会”“能”“可以”的比较  

能愿动

词 

共同点 不同点 

会 1.能力、许可 

2. 表可能性，比例：你晚上八点去找他，

他会在家。 

1.是否有某个技能，比例：我会开

车。 

能 1.能力、许可 

2. 具体能力水平或具体结果,比例：我能

八点前做完。 

3. 请求许可，比例：我能在这里抽烟吗？ 

4. 表可能性，比例：他生病了，应该不能

参加聚会了吧。 

1.从出生的能力，比例：我有耳

朵，我能听。 

2. 存在能力但突然失去，比例：

他手受伤了，不能打篮球了。 

可以 1.能力、许可 

2. 具体能力水平或具体结果，比例：我可

以八点前做完。 

3. 请求许可，比例：我可以在这里抽烟

吗？ 

4. 表可能性，比例：她说了今天没事，所

以今天她可以参加聚会吧。 

1.给建议，比例：如果有事，你可

以找我帮忙。 

 

  （二）“想”与“要”的比较 

“想”与“要”意思很相似，用法比较复杂。从表 2可以看出“想”与“要”有不同的表达。 

       “想”，“要”的释义见表 2 

 表 2：“ 想”与“要”的比较  

能愿动词 共同点 不同点 

想 1.希望、打算，比例：我想

去中国。 

1.想法，比例：你在想什么？ 

2.想念，比例：我想爸爸了。 

要 1.希望、打算，比例：我要

去中国。 

 

六、泰国学生“能愿动词”偏误分析 

          误代偏误是把两个词语选取了不合适。这两个词语意义相同或相近，但用法不同，而意

义也不同。所以这些语法对高中生容易产生偏误的。笔者把偏误类型分为两类：1. “会”“能”“可

以”“想”“要”之间的误代  2.混用 

  （一）“会”“能”“可以”“想”“要”之间的误代 

    “能愿动词”误代的原因是母语负迁移，有的能愿动词翻译成泰语意思不一样用法也不一样就

容易使学生容易偏误而“能愿动词”对泰国学生比较复杂。泰国学生用的教材“能愿动词”解释比 
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较简单不太复杂所以学生在生活上用“能愿动词”产生偏误的。通过问卷调查发现“能愿动词”的

混用分为五个误代：“会—能”“可以—能”“可以—会”“会—可以”“想—要”。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图 2： 误代比重 

 

  1.“可以”与“能”的误代 

能愿动词“可以”与“能”误代偏误 32.77%，是“能愿动词”最多的偏误这两个的意思很相似，

容易使学生困惑。“能” 的意义是 1：具体能力水平或具体结果。2：请求许可 3：表可能性 4：从

出生的能力 5：存在能力但突然失去。“可以”的意义是 1： 具体能力水平或具体结果。2：请求许

可 3：表可能性 4：否定表禁止 5：给建议，在学习过程中使学生容易把“可以”与“能”误代。如问

卷中的例题： 

1）中国很好玩儿，你可以{CC能}去看看。 

2）我的手受伤了，不能{CC可以}打篮球了。 

3）我病了，医生说明天才能{CC可以}游泳。 

4）这件大衣太贵了，我不能{CC可以}买。 

5）他真能{CC可以}唱，唱了四个小时不觉得累。 

6）当然可以{CC能}。 

例(1) 是“能”误代“可以”，这里的“可以”表示给建议。例 1中他给自己的建议所以用“可以”

不用“能”。例(2)(3) 都是“可以”误代“能”表示存在能力但突然失去要用“能”。例（2）中是以前

会打篮球但是手受伤所以用“不可以”。例（3）中是以前会游泳但是生病所以今天不能游泳，明天

才能游泳。所以这个句子要用“能”。例(4) 是“不可以”误代“不能”这里的“不能”表示没有能力，

所以这个句子要用“不能”。例(5) 这里的“能”表示有能力唱四个小时不累，所以这个句子要用

“能”。例(6)这里的“可以”表示愿意，所以用“可以”。 

  2.“想”与“要”的误代 

能愿动词“想”与“要” 误代偏误 23%，是“能愿动词”这两个的意思很相似，容易使学生困惑。

“想”的意义是 1：表示希望、打算。“要”的意义是 1：表示做某事的愿望。2：须要、应该。如问

卷中的例题： 

7）  我要{CC想}两斤苹果。 

8）  我要{CC想}一杯咖啡。 

9）  我要{CC想}这本书。 
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10）我想{CC要}你还没吃过吧。 

11）我想{CC要}明天可能会下雨。 

12）你们想想{CC要}这个问题怎么回答？ 

13）我非常想{CC要}吃面条。 

14）路很滑，大家要{CC想}小心。 

15）我有点儿不舒服，我今天不想{CC要}去上课。  

16）医生让我吃药，但我不想{CC要}吃。 

例(7) (8) (9) 都是“想”误代“要”，表示须要。例（7）中表示须要要用“要”。例（8）表示

须要要用“要”。例(9)表示须要要用“要”。例(10) (11) (12) (13) 都是“要”误代“想”，表示希

望和想法。例(10)这里的“想”表示他的想法，所以用“想”，不能用“要”。例(11)表示他的想法，

所以用“想”，不能用“要”。例(12)表示给别人想想，所以用“想”，不能用“要”。例（13）表示愿

望、想法，而且在语法上，“想”可以受程度副词“非常”的修饰，而不能用“要”。例(14) 都

是“想”误代“要”，表示应该。例(15) (16) 都是“要”误代“想”，表示没有愿望，不想做。 

 

 

  3.“会”与“能”的误代 

      能愿动词“会”与“能”误代偏误 19.16%。这两个的意思很相似，容易使学生困惑。“能” 的

意义是 1：具体能力水平或具体结果。2：请求许可 3：表可能性 4：从出生的能力 5：存在能力但

突然失去。“会”的意义是 1：是否有某个技能 2：表可能性，在学习过程中使学生容易把“会”与“能”

误代。例如： 

  17）今年我三十岁了，但是还不会{CC能}开车。 

      18）他会中文，我会{CC能}英文。 

  19）我会{CC能}电脑。 

  20）我的手受伤了，不能{CC会}打篮球了。 

      21）我病了，医生说明天才能{CC会}游泳。 

  22）这件大衣太贵了，我不能{CC不会}买。 

  23）他真能{CC会}唱，唱了四个小时不觉得累。 

  24）别担心，他一定会{CC能}喜欢你的。 

例 (17) (18) (19) 都是“能”误代“会”，这里的“会”表示有能力，善于做某事，要通过学习

得到的能力不是从出生有能力，所以用“会”。例（17）中 “今年我三十岁了，但是还不会开车”，

三十岁了是指年龄比较大，主观上是到达法定年龄后没有通过学习考取驾照，表示不会开车或者是

他没有能力开车，所以这个句子不用“能”。例(18) (19)中 都是用“能”误代“会”表示要通过学习

获得一种能力不是从出生就会，所以不用“能”。例(20)(21) 都是“会”误代“能”表示存在能力但

突然因为某些原因暂时不能使用，要用“能”。例（20）是之前会打篮球因为手受伤所以用“不能”。

例（21）是以前会游泳但是生病所以今天不能游泳，明天才能游泳。所以这个句子要用“能”。例(22)

是“不会”误代“不能”表示没有能力做某事，所以要用“不能”。例(23)是“会”误代“能”表示能力

做某事。他有能力唱歌四个小时不觉得累，所以用“能”。例(24)是“能”误代“会”表示可能性，所

以不用“能”。 

  4.“可以”与“会”的误代 

能愿动词“可以”与“会” 误代偏误 6.60%，是“能愿动词”最少的偏误。这两个的意思其实不太

相似，但是学生不了解句子，这样就使学生误代偏误。“会” 的意义是 1：是否有某个技能。2：表

可能性。 “可以”的意义是 1： 具体能力水平或具体结果。2：请求许可 3：表可能性 4：否定表禁

止 5：给建议，在学习过程中使学生把“可以”与“会”误代。如： 

25）中国很好玩儿，你可以{CC会}去看看。 
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26）我会{CC可以}电脑。 

27）今年我三十岁了，但是还不会{CC可以}开车。 

例(25) 中国很好玩儿，你可以去看看。是“会”误代“可以”，这里的“可以”表示可能性。例

(26) (27) 是“可以”误代“会”，这里的“会”表示是否有某个技能。例 26中 我会电脑。表示要练

的能力不是从出生会，要用“会”不用“能”。如例（27）中的“今年我三十岁了，但是还不会开车。”

他三十岁了，是年龄比较大，所以这个句子不用“能”。 

  （二）混用 

由于泰国学生汉语水平有限，从能愿动词“会”“能”“可以”“想”“要”调查研究出现“混

用”，例如：1）你们想想{CC 想要}这个问题怎么回答。例(1)“你们想想{CC 想要}这个问题怎么

回答”。是“想要”混用“想想”，这里的“想想”表示思考、考虑。例（1）中思考事用“想想”不用“想

要”。如果用“想要”意思就改变“想要”意思是得到某种东西。 

七、教学建议 

    从泰国学生“能愿动词”学习调查与研究，笔者提出了以下教学和指导方针，以提高汉语教学的

有效性。 

  （一）教材编写 

         教材是很重要的工具因为教材是师生的学习工具，好的教材应该准确，现代的，并且对

教学有用。研究对象用的教材就是《汉语教程》第一册上，是北京语言大学出版社。除了研究对象

学校有这本教材还有大部分泰国学校用这本书教中文。《汉语教程》用中文与英文容易解释能愿动

词“会”“能”“可以”“想”“要”，教材里的例子不太复杂可以容易理解。但是《汉语教程》应

该更深入解释“能愿动词”，因为能愿动词“会”“能”“可以”“想”“要”有很多意义，用法也

不一样。其实“会”还有别的意思别的用法但是这本教材没有解释，“会”还表可能性，例如：“你晚

上八点去找他，他会在家”。教材应该把能愿动词“会”“能”“可以”“想”“要”五个“能愿动

词”来对比因为“能愿动词”很相似很难分开。并且把多例子给学生看，因为这本教材的例子比较

少。如果在生活上见到就发生问题。《汉语教程》用中文与英文容易解释能愿动词“会”“能”“可

以”“想”“要”有时候英语翻译意思跟中文不一样就引起学生误解，造成学生困惑和使用能愿动

词，比例：从《汉语教程》“会”“能”“可以”它翻译成英文是 Can/May，其实能愿动词

“会”“能”“可以”的意思不只是 Can/May，它还有别的意思。所以教材用英语翻译让学生出现能

愿动词偏误。所以如果有泰语翻译就使学生更理解，因为泰语是学生的母语。练习对教材非常重要，

因为它们可以测试学生的理解力，教材是一种工具，可以让学生自己复习自己的知识并允许他们自

己练习技能。使教师更理解学生的问题，因此练习应该有多种类型为学生的理解力。在《汉语教材》

中，练习太少，句子也少不太复杂。可以出现出现可能愿动词“会”“能”“可以”发现 37%的偏误。

“想”与“要”有 23%的偏误，所以好教材是很重要的工具可以帮助学生掌握知识。 

  （二）教学方面 

    笔者发现：1.泰国对于汉语语法教学没有学习目标，因为泰国研究仅针对考试和书本内容进行

研究，在现实生活中很少使用 该研究的重点是记忆，因此老师应该找课外的资料，或者把能愿动

词来对比。2.泰国的教育一般班级学生多，教师的辅导与关心不能分布在那个学生上，并且每个学

生的知识和能力也不一样，所以教师不能让每个人理解或者不能了解每个学生的问题。上面可以理

解为泰国学习者教汉语语法的过程中，由于汉语不是泰国学生的母语，所以教师应以学生为主要关

注对象；由于学生之间的理解不同，教师应缓慢地进行教学，以使学生理解透测。有些人了解得很

慢，有些人则了解得很快，教师应该举一些有趣的，易于理解的句子，：例如爱情或明星句子的例

子，以使学生变得更加有趣和令人难忘。学生只需要记住，但是当他们实际使用它们时，他们并不

能正确地使用它们；此外，教师应该通过专注于活动和使用，而不是背诵来增加对学习汉语的兴趣，

比如：关于“能愿动词”的游戏，教师给学生能愿动词“会”“能”“可以”“想”“要”的生词然
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后学生用“能愿动词”的词来表演。教师应使用一些材料来引起学生的注意，例如：视频片段或在教

室外组织活动参加中文比赛唱歌中文测验比赛将使学生乐于学习汉语，学习汉语而又没有太多压

力，将使教学更加有效，学生将能够更好地记忆和使用它们。因此，好的中文教学，师生必须合作，

学生必须勤奋，老师必须发展自己，教他们有趣，并能使学生运用他们的知识付诸实践。 

  （三）学生方面 

         对于泰国的汉语教育，可以看出，教学管理的总体状况没有达到相对应的成功，主要原

因是没有勾引起学生对此方面的爱好与兴趣。1.因为泰国学生对学习不感兴趣，也没有兴趣与老师

沟通合作；2.自从学生中学毕业以后，学生的汉语水平普遍不高； 3.学生不敢用汉语来说话，学

生害怕与中国人交流。因为他们担心自己会不知道错在哪里。4.在泰国的教育，侧重于考试的结果，

而理论则侧重于记忆和学习，当学生获得良好成绩时，老师便称赞他是好学生。但实际上，学生可

以将汉语带入现实生活中。毕竟，因为学生生活比考试学习更应该能够理解和练习口语。5.缺乏学

习汉语的机会，学生等待老师普及书本里的内容，而很少有学生在教室里复习或学习书本以外的知

识，6.学生在学习和回答老师问题时不应该使用泰语，学生应该在教室内和教室外都使用汉语进行

交流及练习汉语。7.在与中国学习汉字相比，在泰国学习汉语是有限的，这可能是由于缺乏国家的

推广与普及。只能限于与中国人的交流和中文书籍以及电影和杂志等有限的资源。因此，教师应积

极加强学生的学习能力。建立积极学习汉语的态度。鼓励赞美学生，使学生敢于思考，说话，交流，

并敢于与别人在现实生活中运用汉语，鼓励学生认识汉语的重要性。学生必须勤奋学习，加强练习

并不断复习课程敢于使用它来提高学习汉语的效率。 

  （四）教师方面 

       泰国汉语教学现有出现的问题，因为缺乏质量的教师。大部分的泰国老师不是专业汉语毕

业的，而且有的教师才有着不到两年的教学经验。 大部分的泰国教师注重语法内容和语法结构，

而不是教导沟通，大多数来泰国的中文教师都是公办。问题是汉语教师要在一个学期到一年的短期

内来教书，这会导致学生汉语学习的不连续性，以及无法用英语和泰语跟泰国学生进行有效的交

流，因此必须使用教学语言来描述，从而引起学生看图片来传达这个词表达的含义，但学生可能将

其理解为另一种意思，导致学生不想学习中文，因为他们不知道该怎么做并且中文老师无法监督班

级，学生不听他的教学，由于他们无法用泰语进行交流，因此大多数泰国学生无法与中文老师单独

使用中文进行交流时，使学生开始时只掌握基本的中文，这会导致学生不了解中文，也没有学习中

文的动力。此外，管理人员没有看到中文的重要性，导致教师缺乏动力和教材，一些泰国学校由于

预算不足而没有中文教科书和教材。 因此，管理者应更加重视汉语教学，增加汉语教学预算。 应

选择能够使用英语或泰语进行交流的中文志愿教师，管理人员和政府部门应为中文教师组织中文培

训和教学技巧，以提高中文教师的基础，国家应该有资金供教师在中国培训。教师应该定期地发展

自己的知识，如果教师能够正确地交流和使用语法，他们就能将正确的知识传递给学生。 此外，

教师必须发展教学风格，发展媒体，定期寻找新的有趣事物来教给学生，并组织汉语活动以培养学

生对汉语的积极态度并提高他们的学习能力。 

  （五）教学媒体方面 

       该课程应为教学和学习设定指导方针。 应当在每年的学习季度上，通过设置具有相同标准

的连续性和内容多样性的教科书 和各种教材 ，邀请专家共同创建基于国际标准并符合泰国背景的

国家理念，公共部门应支持现代媒体，并在所有学校中做到传播，而且学校应该有 一个教育机构

中的语言实验室，提供中文以及其他国家不同语言的教学，以鼓励学习者有机会练习听力和口语技

能，从而不断提高泰国语中文教人员的素质。 

  （六）课程方面 

     通过研究泰国的教育课程发现，每所学校制定的课程标准都不相同，而且课程多样化。在大

多数学校教育中，时间是不够的。 每个学校的老师都使用书不离手的教科书方式，而且教育方法

不符合标准和指标。 包括教育部所提供的中文课程，供学校用作规划的中心标准。每所学校还自
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行设计自己学校的教学。因此，我建议应该规范教学，使学生可以在同一年龄开始学习汉语。不应

该一些学校从中学开始学习汉语，另一些学校则从高中才开始，这将导致学生会有学习汉语并使用

的误差，然而一些学校没有电影学习，一些学校使用电影学习，会造成差异，不适合课程的学生应

该拥有使学习者有效学习汉语的相同标准。另外，应该越来越多的推广汉语。更好的融合！ 

  （七）教学设计方面 

       大部分的泰国教学，教材依然是最重要的教具。泰国的教师教学注重基于教材的学习。教

学设计也是对学生的讲座。老师讲话并让学生们一起阅读。专注于记忆有时候，有的老师会带来其

他活动供学生做。例如玩游戏，但是有些游戏不适合那个年级的学生，或者有时害羞的学生不敢表

达自己的想法或玩游戏，所以学生没有得到最好的知识。笔者将学习设计分为以下几个方面：1.汉

语教学设计应适合学生，使用新技术或游戏来帮助教学，因为有时学生熟悉或已经玩过的游戏无法

吸引学生学习中文。2.创建一个 ppt可以吸引学生的注意力，教师应在彩色 ppt上加上图片，不要

过多的字符，或将 ppt 朗读加上 ppt，这样会更加激发学生的注意力，因为老师应该过多地强调教

学设计，而不是只基于教材的教学。 

八、结论 

         本文的是通过对泰国学生能愿动词“会”“能”“可以”“想”“要”的学习调查与

使用，说明“能愿动词”的用法，例举能愿动词错误的例子，将如何教能愿动词的用法，提出具体

的语法课堂教学对策，对存在的问题，提出改进的建议和措施。问卷调查法以泰国曼谷高中生学校 

30 名为调查对象，研究“能愿动词”经常犯错的语法让学生和老师更了解汉语语法使用，对泰国

学生出现的能愿动词偏误进行分类归纳，最后结论如下: 

  1. 能愿动词“会”“能”“可以”“想”“要”的区别主要表现在：（1）是否有某个技能用“会”，

不是从出生就会的，而是后天学习获得比如：我会开车。（2）具体能力水平用“能”“可以” （3）

请求许可用“能”和“可以” （4）否定表禁止：否定表禁止用“不能”“不可以”（5）表可能

性用“会”“能”“可以”。（6）给建议用“可以”。（7）是否能和“很”、“非常”、“不太”

并用“会”和“能”。（8）表示有想法，用“想”。表示想念，用“想” （9）表示希望、打算

用“想”与“要”但是“要”的愿望比“想”多。 

  2. 通过问卷调查可以看出，学生在“能愿动词”的使用过程中，“可以”的偏误率最高，比例

为 70%。“能”的偏误率比例为 46.66%。“会” 的偏误率比例为 36.66%。“想” 的偏误率比例为

26.66%。“要” 的偏误率最低比例为 19.16%。 

   3.“能愿动词”产生偏误的。通过问卷调查发现“能愿动词”的混用分为五个误代：“会—能”“可

以—能”“可以—会”“会—可以”“想—要”。能愿动词“可以”与“能”误代偏误 32.77%。能

愿动词“想”与“要”误代偏误 23%。能愿动词“会”与“能”误代偏误 19.16%。能愿动词偏误最

少是“可以”与“会”误代偏误 6.60%。 

  4.本文对能愿动词“会”“能”“可以”“想”“要”提出了七个方面建议，一是教材编写；二是

教学方面；三是学生方面；四是教师方面；五是教学媒体方面；六是课程方面；七是教学设计方面。 

  本文显示，泰国学生“能愿动词”情况可以发现 30 名泰国人，曼谷的高中生学习汉语至少 360 个

小时。一个星期学八节课还发现“能愿动词”偏误。母语对目的语有很大的影响。学生的教材基本解

释还没有深入，使泰国学生对“能愿动词”出现偏误 
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曼谷水门地区小型旅社的汉语服务调查研究 

──以四家小型旅社线上线下经营为例 

A Research on Chinese Language Service of Small Hostels in 

Pratunam District, Bangkok: Take the Online and Offline Operations of 

Four Small Hotels as an Example 

Siriporn Lertsinsrubtavee
1*
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*Email : siriporn.tungmay@gmail.com  

摘  要 

    泰国旅游业发展迅速，旅游业成为泰国主要的外汇来源，也成为泰国经济的重

要支柱之一。曼谷水门(Pratunam)是曼谷重要的商业区，吸引了大批国内外游客前来购

物。在水门市场附近除了有不少大中型酒店外，还有不少小型的廉价旅社。这些小型旅

社价格便宜，设施齐全，干净卫生，交通方便，又靠近商业中心，吸引不少前来旅游的

外国游客，特别是中国游客。在语言服务方面除了提供英文服务外，还开始提供中文服

务。 

本论文研究的目的是通过对四种小型旅社经营和语言服务的线上线下调查，分析这

些小型旅社在经营管理和网络营销策略上的情况，说明其在线上线下经营中的汉语服务

情况。通过分析研究指出这些小型旅社在经营管理和汉语服务中存在的问题，提出改进

建议，以提高这些小型旅社的服务质量。论文研究采用文献分析，线上线下调查的方法，

对这四家小型旅社所掌握的信息进行分析研究。     

研究结果显示，这四家小型旅社经营灵活，服务周到。但有一些设施不完备，存在

一些管理问题。这些旅社的服务人员汉语听说能力差，不能满足客户的需要。汉语服务

人员需要借助翻译软件才能与客户沟通。为了提高小型旅社的竞争力，管理部门需要完

善旅社设施和管理，加强汉语培训，提高服务人员汉语的听说水平，为客户提供良好的

服务。 

关键词 ：四家小型旅社，经营管理，旅社服务人员，汉语服务 
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Abstract 

Thailand's tourism industry has developed rapidly. Tourism has become Thailand's main 

source of foreign exchange and one of the important pillars of Thailand's economy. Pratunam 

is an important business district in Bangkok, attracting a large number of domestic and 

foreign tourists to shop. In addition to many large and medium-sized hotels near Pratunam 

Market, there are also many small budget hotels. These small hostels are cheap, 

well-equipped, clean, convenient, and close to the commercial center, attracting many foreign 

tourists, especially Chinese tourists. In terms of language services, in addition to providing 

English services, they also began to provide Chinese services. 

The purpose of this thesis is to analyze the operation and management and network 

marketing strategies of these small hotels through online and offline surveys on the 

operations and language services of four small hotels, and explain the Chinese services in 

their online and offline operations. Through analysis and research, it points out the problems 

in the operation and management and Chinese language services of these small hotels, and 

puts forward suggestions for improvement to improve the service quality of these small 

hotels. The thesis research uses the methods of literature analysis and online and offline 

surveys to analyze and research the information held by these four small hotels. 

The research results show that these four small hotels are flexible in operation and good 

in service. However, some facilities are incomplete and there are some management 

problems. The service staff of these hotels has poor Chinese listening and speaking skills and 

cannot meet the needs of customers. Chinese service personnel need to use translation 

software to communicate with customers. In order to improve the competitiveness of small 

hotels, the management department needs to improve the facilities and management of the 

hotels, strengthen Chinese training, improve the listening and speaking skills of service 

personnel, and provide good services to customers. 

Keywords : Four small hostels, Management, Hotel service staff, Chinese service 
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绪  论 

一、选题的背景和意义 

泰国旅游经济近年来快速发展，旅游业成为泰国最大的外汇收入来源，也成为泰国

经济的重要支柱之一，占有泰国 GDP的 20%。（金融网：外汇市场风向标，[online].2020）

泰国旅游业迅速发展，泰国重要的经济支柱产业。泰国有多种旅游资源，是多国游客青

睐泰国的原因之一。2019 年是泰国“开启新色彩”的旅游主题年。泰国丰富的旅游资

源，为中国游客体验泰国风情提供了多种选择（搜狐网，四川资讯，[online].2020）。 

曼谷水门(Pratunam)是曼谷重要的商业区，吸引了大批国内外游客前来购物。因为

水门地区位于曼谷市中心，是主要的服装、百货、数码和餐饮的购物市场。在水门市场

附近除了大型的酒店外，水门还有不少小型的廉价旅社。这些小型旅社价格便宜，设施

齐全，干净卫生，交通方便，又靠近商业中心。游客可以通过网站进行预订。这些条件

吸引不少前来旅游的中国游客预订和住宿。这些小型旅社的出现是由于泰国旅游业的快

速发展和中国游客大量来泰旅游，为了吸引中国游客，导致这些小型旅社应运而生，快

速发展。 

本论文通过调查分析水门地区四家小型旅社的经营管理和对中国游客的接待和住

宿情况，分析这四家小型旅社的汉语服务质量和服务水平。这四家小型旅社是：GN 豪

华旅舍(GN Luxury Hostel)，曼谷魔维小屋(Movy Lodge Bangkok)，美好一天旅舍(Good 

Day Hostel)和 曼谷纳特旅舍(Natee Hostel)这四家小旅社的共同特点是设备和服务完

善。基本特点是：位置好，一是靠近主要商业区。二是卫生条件好，满足游客的要求。

三是服务周到，为游客提供方便。四是性价比好，让游客满意。在语言服务方面提供英

语服务，有的还可以提供中文服务和其他语种的服务。 

本文研究的意义在通过对以上四种小型旅社经营和语言服务的调查，分析这些小型

旅社在经营管理和网络营销策略上的情况，说明其在线上线下经营中的汉语服务水平。

通过分析研究指出这些小型旅社在经营管理和汉语服务中存在的问题，提出改进建议，

以提高这些小型旅社的服务质量。  

二、研究的范围、目的、方法和理论   

（一）研究的范围和目的 

通过调查曼谷水门地区四家小型旅社的经营管理和汉语服务，分析这些小型旅社的

在线上线下的经营情况，服务特点和成功的经验。并通过对这些小型旅社的服务人员的
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汉语服务水平的调查，指出目前存在的问题，提出改进的措施和建议。 

（二）研究的方法 

1.文献分析法： 

    查询和搜集这四家小型旅社线上线下经营管理方面的详细资料。通过对相关论

文和研究文献，以及网上信息的查询，掌握相关的研究资料和中国游客对这四家旅社的

网评情况，以供分析研究，发现问题和解决问题，为论文的分析研究提供文献方面的依

据。 

2.问卷调查法： 

    通过市场调查和问卷调查，分析这四家小型旅社的汉语服务的情况和中国游客

对这四旅社的满意度情况。通过掌握的数据进行定量分析，为定性分析提供可靠的数据。 

3.访谈法： 

    1）做好访谈表。列出访谈的主要内容。 

2）访谈内容包括小型旅社的客户住房情况，旅社服务人员的情况， 旅社的管理和

营销策略，语言服务情况，中国客户对旅社设施和人员服务质量的反映，在经营上存在

哪些问题，还需要哪些改进。 

（三）研究中应用的相关理论 

本次研究应用市场营销策略 4Ps理论，以客户为中心的营销理念为指导，并结合国

际市场营销战略理论，即同心多元化战略和前向一体化战略，分析水门地区四家小旅社

的经营方式和服务措施。4Ps理论即产品（product）、价格（price）、促销（promotion）

和渠道（place），市场营销从这四个方面满足顾客的需求。同心多元化理论是在原来

较强相关性的产品或服务的基础上增加新的服务。如小型旅社开发适合自身的灵活多样

的客房与接待服务，以吸引客户。前向一体化理论则涉及网上直销，方便客户网上预订

客房。 

三、曼谷水门地区小型旅社的发展与营销概况 

曼谷有名的水门市场坐落在曼谷的中心区域，是曼谷历史最悠久的市场之一。该市场

规模庞大，走道边都是各种各样的小商铺，每天都能吸引很多顾客前来购物。这里也是外

国游客青睐的一个热点市场，被称为东南亚最大的服装百货集散地。随着中国经济的迅速

发展，中国游客出境游的人数逐年增加。中国旅游研究院发布《中国出境旅游年度报告

2019》。报告指出，2018 年，我国的出境旅游市场规模增长到 1.49亿人次，同比增长 14.7%，



842 
 

  

出境游客境外消费超过 1300亿美元，增速超过 13%（]中国旅游研究院，[online].2019）。

与此同时，中国游客赴泰旅游的人数也不断增加。2016年为 879万，2017 年为 980万，2018

年为 1035万，2019年为 1089万（腾讯大湘网.[online].2020）。 

 

图 1  曼谷水门路商业区 

正是在这种形势下，促进了泰国酒店业的发展。不少小型旅社应运而生，它们不仅提

供多样的客房服务，也开始提供除了泰语和英语外的汉语服务。本论文分析研究的这四个

小型旅社就是在泰国旅游业快速发展和和中国游客大量来泰旅游的背景下开业的。根据谷

歌地图搜索，在水门地区约近 70多家不同星级的酒店、旅社或度假村。本论文选了四家小

型旅社进行调查研究。这四家小型旅社是： 

1.GN 豪华青年旅社（GN Luxury Hostel）            

2.曼谷魔维小屋（Movy Lodge Bangkok） 

 

 

 

 

 

 

3.美好一天旅社（Good Day Hostel）               

4.曼谷纳特旅社（Natee Hostel） 
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图 3 曼谷水门地区的四家小型旅社图 4  小型旅

社提供的多人胶囊房/普通房/胶囊床加传统床客房 

四、四家小型旅社的经营情况 

（一）四家小型旅社的房型比较 

     这四家小型旅社服务项目和设施大同小异。通过线上调查统计具体情况如下： 

                          表 1  四家小型旅社房型与主要设施情况 

    酒店提供的设施 GN 豪华旅社 曼谷魔维小屋 美好一天旅舍 纳特旅舍 

开业时间 2017 2016 2014 2017 

客房数量 22 15 6 13 

1 家庭间/套房客房 ✔ -- -- ✔ 

2 胶囊房 ✔ ✔ ✔ ✔ 

3 胶囊间配电视 ★ -- -- -- 

4 胶囊床加双人床房 -- -- -- ★ 

5 男女混合胶囊房 ✔ ✔ ✔ ✔ 

6 女性胶囊房 ✔ ✔ ✔ ✔ 

7 男性胶囊房 ★ -- -- -- 

8 单人床房 -- ★ -- -- 
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9 双人床房 ✔ ✔ -- ✔ 

10 两人单床房 ✔ ✔ ✔ -- 

11 双层床（非胶囊床） ✔ ✔ ✔ ✔ 

12 三人单床房 -- ★ -- -- 

13 

客房有公共浴室\卫

生间 

✔ ✔ ✔ ✔ 

★：这家小型旅社提供的独有的服务项目 

资料来源：携程旅行网： https://hotels.ctrip.com/hotels/detailPage?hotelId=9316840 

二）四家小型旅社的共同点： 

      通过对这四家小旅社的服务项目的对比我们可以看到它们的一些共同点（见

表 1和表 2）。     

──房型多样    ──以胶囊房为主      ──提供双层床     

── 一室多床   ──提供女性胶囊房    ──允许儿童入住 

三）四家小型旅社的不同点： 

除了这四家小型旅社的一些共同点外，即所有旅社都必备的基本设施，在其它设施

服务项目方面还有一些不同点。 

   表 2   四家小旅社的主要服务项目 

旅社主要服务项目 GN 豪华旅社 曼谷魔维小屋 美好一天旅舍 纳特旅舍 

1 免费 WiFi ✔ ✔ ✔ ✔ 

2 大堂酒吧 ✔ ✔   

3 娱乐室 ✔ ─ ✔ ─ 

4 商务中心上网服务 ✔ ─ ─ ─ 

5 电脑服务 ─ ─ ✔ ─ 

6 行李寄存/储物柜 ✔ ✔ ✔ ✔ 

7 免费上网 ✔ ✔ ✔ ✔ 

8 早  餐 ✔（付费） ✔（付费） ✔（付费） ✔（付费） 

这四家小型旅社在服务设施方面也有其不同点，如：  

──胶囊床里提供电视：GN豪华旅社在胶囊床中独家提供电视服务。 

https://hotels.ctrip.com/hotels/detailPage?hotelId=9316840
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──提供雨伞服务：    GN豪华旅社提供为房客提供雨伞服务。 

──提供吹风机服务：  美好一天旅舍和 GN豪华旅社提供了吹风机和娱乐室。 

──传真/复印服务：   曼谷魔维小屋和 GN豪华旅社提供传真和复印服务。 

──提供室内游泳池：  美好一天旅舍提供了室内游泳池。 

        ──提供洗衣服务：    纳特旅舍与美好一天旅舍提供了干洗和湿洗衣服

的服务。 

      

但在语言服务方面，这四家小旅社是大同小异，即对外国客户主要用英语沟通，对

中国客户也大多是说英语，少数接待人员可以说一点中文。在说英语和中文都不能较好

沟通的话，就只好借助泰-中或英-中翻译软件了。 

（四）四家小型旅社的营销策略和线上服务 

这四家小型旅社客房设施和服务项目与曼谷大中型的酒店不同。这些小型旅社的经

营策略是吸引散客，包括家庭、小团体、结伴的朋友和个人，而不是旅游团和大批的客

户。在经营上它们采取了多种房型设计，小而精，满足不同入住者的需要。在服务上它

们提供多种项目，大到提供不同的房型和床位，小到提供吹风机、雨伞和洗衣服务等。 

根据营销学中市场营销组合策略的 4P理论，为了更好地加强竞争力和获得更佳的

利润，经营者需要在产品（Product），价格（Price），渠道（Place）和促销（Promotion）

方面以顾客为中心，从顾客的需求出发，最大限度地满足顾客的需要。在销售渠道上，

这些小型旅社主要通过各大旅游订房网站采用线上服务，提供旅社的各种信息，让来泰

国的各国游客了解旅社的不同房型，各种设施和服务项目。小型旅社的产品就是所提供

的不同类型的客房。价格就是在房屋的价格上采用低价的策略，与大酒店竞争散客。在

销售渠道上，这些小型旅社主要通过各大旅游订房网站采用线上服务，提供旅社的各种

信息，让来泰国的各国游客了解旅社的不同房型，各种设施和服务项目。同时在网上介

绍旅社的特色，让游客充分了解旅社的情况，提高旅社的竞争力，争取游客预订来泰住

宿。这四家小型旅社的具体信息主要是在以下几个国际旅游订票定房网上提供。 
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 表 3  提供这四家小型旅社的部分国际预订机票酒店的网站 

 部分国际预订机票酒店网站 网  址 

1. 携 程 旅 行 网                     

（中国） 

https://www.ctrip.com/ 

2. 马 蜂 窝 网                          

（中国） 

http://www.mafengwo.cn/ 

3. TripAdvisor 猫途鹰网      （中国） https://www.tripadvisor.cn/ 

4. 永 安 旅 游 网                       

（中国） 

https://www.wingontravel.com/ 

5. Booking.com(缤客)网       （荷兰） https://www.booking.com/  

6. Agoda 安可达网（美国） https://www.agoda.com/zh-cn/?cid=-38 

 

这些网站不仅提供了这些小型旅社详细的房型、床位、人数、价格、服务项目和支

付方式等，还有游客的信息反馈，对这些小型旅社的网评和评级。从这些大量的网评中

可以了解这些小型旅社的设施好坏和服务质量等。这些信息为在线订房的游客提供了不

少了解这些旅社的信息，帮助游客选择自己满意的客房和方便观光购物的旅社。 

五、四家小型旅社经营情况调查 

（一）四家旅社服务人员的基本情况 

   1.性别 

GN豪华旅社全职员工和兼职员工一共 18人。女性服务员 11人（61.1％），男性

服务员 7人（38.9％）。曼谷魔维小屋的服务有全职员工和兼职员工一共 9人。女性服

务员 7人（77.8％），男性服务员 2人（22.2％）。美好一天旅舍的服务有全职员工和

兼职员工一共 5人都是女生（100%）。纳特旅舍全职员工和兼职员工一共 7人。女性服

务员 5人（71.4％），男性服务员有 2人（28.6％）。从调查中可知，这四家小型旅社

的服务员以女性为主，占旅社服务人员的 60%以上。 

 

 

 

 

https://www.booking.com/index.zh.html?aid=1212292;label=baidu-Y6kFmKLKy8Yd3pPUS_FZ8Q-41266986228&utm_source=baidu&utm_medium=cpc&utm_


847 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                         图 5 四家小型旅社服务员的性别情况 

 2.学历 

 图 5 显示了这四家旅社服务人员的学历。调查结果表明,这四家服务人 43%以上都是大

学学历，近一半的人员受过高等教育。这让旅社提供高质量的服务建立了良好的文化基础。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图 6 四家小型旅社服务员的学历情况 

3.四家小型旅社使用的工作语言情况 

这四家旅社主要的使用的语言是泰语，对外的工作语言是英语，第三是汉语。 
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图 7  四家小型旅社服务人员使用语言的情况 

（二）与中国游客沟通的方式 

调查显示这四家小型旅社与中国游客的通过方式有四种，一是英语，二是汉语，三

是翻译软件，四是其他，如请人翻译或书写方式等。 

        图 8  GN 豪华旅社与中国游客的沟通方式                  图 9 曼谷魔维小屋与中国游客的沟通

方式          

 

图 10 美好一天旅舍与中国游客沟通的方式               图 11  纳特旅舍与中国游客沟通的方式 
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四家小型旅社服务员的学历情况
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通过比较我们可以看到，这四家小旅社的接待人员与中国游客主要沟通方式并不是

用汉语，而是用英语，如果英语沟通还有困难，就会用泰-中或英-中的翻译软件进行沟

通。另外在语言方面与中国游客沟通是英文和中文并用。这种情况说明这四家旅社在汉

语服务上汉语水平是比较差的，还不能满足客户的需求。需要借助英语和翻译软件来帮

助。 

 

（三）与中国游客汉语沟通的情况 

这四家小旅社与中国游客沟通的情况是（见表 3）： 

GN豪华旅社：18个职员里有 3人（16.7%)不能用汉语沟通，只有 2 人（11.1%）会

说一点中文。有 2 人（11.1%）能够用汉语沟通，有 11 人（61.1%）用泰-中或英-中翻

译软件沟通。 

曼谷魔维小屋：有职员 9人，有 3人（33.3%）只会说一点中文，有 1人（11.1%）

能够用汉语沟通，有 5 人（55.6%）用泰-中或英-中翻译软件沟通。 

美好一天旅舍：所有雇员 5人; 有 1人（20%）能够用汉语沟通，有 4人（80%）用

泰-中或英-中翻译软件沟通。 

纳特旅舍：有职员 7 人，有 1 人（14.3%)不能用汉语沟通，有 1 人（14.3%）只会

说一点中文，有 2人（28.6%）能够用汉语沟通，有 3人（42.8%）用泰-中或英-中翻译

软件沟通。 

表 4  四家旅社服务人员与中国游客语言沟通情况 

汉语沟通情况 
四家小型旅社 

GN豪华旅社 曼谷魔维小屋 美好一天旅舍 纳特旅舍 

不能用汉语沟通 3 0 0 1 

只会说一点中文 2 3 0 1 

能够用汉语沟通 2 1 1 2 

用翻译软件沟通 11 5 4 3 

从表 4 所反映的情况可知，由于这四家旅社的职员汉语沟通能力比较差，只能说一

点中文，所以翻译软件反而成为这四家旅社与中国游客沟通的一个主要方式。 

六、四家旅社服务人员汉语水平情况 

为了进一步了解和掌握四家小型旅社服务人员的汉语水平情况，对本次研究对这四
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家旅社的职员汉语水平情况进行了问卷调查。调查结果如下： 

（一）学习汉语情况 

1.学习汉语的年限 

   表 5   四家旅社职员学习汉语的年限 

学习汉语的年限 
四家旅社职员学习汉语的情况 

GN 豪华旅社 曼谷魔维小屋 美好一天旅舍 纳特旅舍 

没有学过汉语的 14 人 5 人 4 人 4 人 

学过 1 月—6 月 1 人 3 人 0 1 人 

学过半年—1 年 0 0 0 0 

学过 1 年—2 年 1 人 0 0 0 

学过 2 年以上 2 人 1 人 1 人 2 人 

 

调查表明，这四家旅社的职员有一半以上的人没有学过汉语，只有少数人学过半个

月或 1-2年的汉语。由于大多数职员学习汉语的时间短，缺乏专业和系统的学习，导致

这四家职员的中文水平不高，不能向中国游客提供良好的汉语服务。 

2.听说汉语的情况 

通过问卷调查（见图 2-9）了解到这四家旅社职员汉语听说的情况。 
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图 12  四家旅社职员听说汉语的情况 

问卷调查结果表明，这四家旅社的职员很多人不会听和说汉语，少数职员可以听和

说一些汉语，能比较好地听和说汉语的职员很少。这也说明这四家旅社职员的汉语服务

是比很差的。  

七、对四家小型旅社的线上调查 

通过线上调查了解到中国游客对这四家小型旅社反映的情况。本次调查的主要网站是

携程旅行网、马蜂窝网，Agoda（安可达）网和 Booking.com(缤客)网。以下是从这些网站

上查询的中国游客对这四家小型旅社的网评情况。 

     1.对 GN 豪华旅社的评级 

表 6  中国游客对 GN 豪华旅社的评级 

缤客 网中国网友对 GN 豪华旅社的网评 （258 人） 

内容 评分（10） 内容 评分（10） 

1. 员工素质 8.8 5.清洁程度 8.4 

2. 设施/服务 8.2 6.免费 WiFi 8.8 

3. 旅舍位置 8.6 7.性价比 8.4 

4. 舒适程度 8.2   

平均评分  8.3 

                          资料来源：缤客网： 

https://www.booking.com/hotel/th/gin-norn-luxury-hostel.zh-cn.html#tab-reviews 
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四家旅社职员听说汉语的情况



852 
 

  

2.对美好一天旅舍的评级（安可达/Agoda 网） 

表 7  中国游客对美好一天旅舍的评级 

Agoda 网中国网友对美好一天旅舍的的网评 （712 人次） 

内 容 评分（10） 内 容 评分（10） 

1.环境和清洁度 9.4 4.客房舒

适度 

9.6 

2.旅舍设施 8.9 5.旅舍服

务 

9.5 

3.旅舍位置 9.1 6.性价比 9.4 

平均评分  9.3 

                     资料来源：Agoda 网：美好一天旅舍    

                      https://www.agoda.com/zh-cn/good-day-hostel/hotel/bangkok-th.html?cid=1750882 

3.对曼谷魔维小屋的评级（携程网） 

表 8  中国游客对曼谷魔维小屋的评级 

携程旅游网中国网友对魔维小屋的网评（62人）  

内 容     评 分（5） 

1.旅舍环境 4.6 

2.旅舍设施 4.5 

3.旅舍卫生 4.6 

4.旅舍服务 4.5 

平均评分  4.6 

           资料来源：携程网：https://hotels.ctrip.com/hotels/detailPage?hotelId=4977321 

4.对纳特旅舍的网上评级（缤客网） 

表 9  中国游客对纳特旅舍的评级 

缤客 网中国网友对纳特旅舍的网评 （229 人） 

内 容 评分（10） 内 容 评分（10） 

1.员工素质 9.2 5.清洁程

度 

9.1 

2.设施/服务 8.7 6.免费 7.8 

https://www.agoda.com/zh-cn/good-day-hostel/hotel/bangkok-th.html?cid=1750882
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WiFi 

3.旅舍位置 8.8 7.性价比 9.0 

4.舒适程度 9.0   

平均评分  8.9 

          资料来源：缤客网：https://www.booking.com/hotel/th/natee-hostel.zh-cn.html#tab-reviews 

从以上网站对这四家旅社的网评来看，评分都不错，总的来说是很满意的。这个结

果与论文的市场调查和问卷调查中整体服务情况的结果是一致的。虽然以上这些网站对

这四家小型旅社的评级中没有涉及汉语服务方面，而在本次实地调查中，这四家小型旅

社的汉语服务还不能达到让中国游客满意的水平，这反映出小型旅社的总体服务水平与

其汉语服务的水平虽有一定的关联，但并不太影响中国游客给这四家小型旅社的总体良

好评级。 

八、对四家小型旅社调查结果的评估 

    1.四家小型旅社的优势（Streangth ） 

通过对四家小型旅社的线上线下的调查，通过 SWOT分析方法，对它们在旅游业中经营

旅社生意的优势（strengths）、劣势（weaknesses）、机遇（opportunities）和威胁（threats）

等情况，做一个综合性分析和说明。 

                             表 10  四家小型旅社的优势分析 

1.四家小型旅社的共有优势 

1.位置地点好，周边购物方便，交通方便。 

2.房型多样化.服务设施周到，房价不高。 

3.环境温馨，网上预订方便，旅社小而全。 

4.管理灵活，以客户为中心，具有竞争力。 

2.四家小型旅社的各自优势 

1.GN 豪华青年旅社  
1.供客户选择的房型多，设施优良， 

2.每个胶囊房配有电视。 

2.曼谷魔维小屋 提供自助早餐，老板可以提供汉语服务。 

3.美好一天旅舍 

1.住宿优越，提供了 7种房型。提供室内游泳池。 

2.提供电脑服务， 有公共厨房。 

4.接待服务有能力用英文和中文，接待服务 2人 



854 
 

  

和老板都可以听说英文和中文。 

4.纳特旅舍       

1.旅舍内提供了舒适的公共区域，为客户提供 

良好的休闲环境。 

2.提供混合胶囊房和双人床房的房型。 

3.个别服务员可以提供中文服务。 

 

过综合对四家小型旅社经营方面的优势，我们可以看到它们之所以能够在经营中取得

好的成绩，就是它们能够根据酒店市场的发展和竞争，游客的需要和市场行情，不按传统

的大酒店的经营方式办旅社，而是以游客为中心，采取小而精，灵活的经营方式，以小团

体和散客为主要客源。它们在价格上比大酒店低，在房型上比大酒店多样化，提供多种不

同的床位，有单人，有双人、三人、五人、单双混合和提供上下铺的床等。特别是提供了

胶囊房，有的还为每个单人胶囊房配置电视，有的还提供了热水壶，为顾客提供了雨伞等。

正式这些优势使这些小旅社能吸引很多散客和小团体的客户。它们在各大旅游网上发广告，

进行线上预订，方便了客户。通过线上调查，这四家小旅社在几大旅游网上得到了广大客

户的好评。 

2.四家小型旅社的劣势（Weakness） 

                      表 11  四家小型旅社的劣势分析 

四家小型旅社的共同劣势 

1.由于是小型旅社，空间小，行李多，放置会有些困难。 

2.房型多，大部分房间没有卫生间，都要使用公共卫生间，会有些不便。。  

3.这四家小旅社由于地方不大，都没有自己的停车场。 

4.四家旅社的语言服务主要是泰语和英语，汉语服务差，服务人员不是 

  不会说中文，就是只能说一点，要借助翻译软件与客户沟通。 

四家小型旅社的各自的劣势 

1.GN 豪华青年旅社  

1.房间空间只够摆放行李和行走，有些客人睡觉会听

到外面的车辆来往声。 

2.早餐需要加费：早餐味道不错，可是分量量不足。 

2.曼谷魔维小屋 
1. 由于是胶囊宿舍的房间，客人只能用共用浴室 

和卫生间，没有自己的卫生间。 
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2. 只有老板 1 个人可以说中文，其他的接待服务 

用翻译软件与中国游客沟通。 

3.美好一天旅舍 

1.客房可供客人选择不多，旅舍不大，在长假的 

时候有很多游客，房间不够。 

2.有员工很少，共 5人，包括接待员 2人，客房 

服务 2人和老板 1人。客人多时服务跟不上。 

3.早餐是套餐，有些游客希望能提供自助餐。 

4.纳特旅舍       

1.旅社不在主要道路上，需要走路 15分钟，才能 

找到旅社。 

2.旅社楼梯很小，没有电梯，如果客人上楼和 

行李多，上楼就困难了。 

    

    虽然四家小型旅社经营管理上有特色，确定了小型旅社的经营策略，但与大酒店

在设备上相比，还是存在本身的劣势。小型旅社不可能像大酒店那样气派豪华，拥有齐全

的设备和宽敞空间。由于旅社小，不能为每个客房提供宽敞的房间和卫生间，上下楼都安

装电梯。小旅社也不能提供停车场。小旅社在设备上的不足是这四家旅社共同存在的弱项。

除了设施上的不足，在语言服务上，这四家小旅社主要提供泰语和英语服务。由于大量中

国游客来泰旅游，汉语服务成为酒店和旅游业主要的服务语言。汉语服务差也这四家小旅

社的弱项。 

3.四家小型旅社的机会（Opportunity） 

         表 12  四家小型旅社的机会分析 

四家小型旅社的共同机会 

1.目前自由行的游客增加，散客多，这为小旅社提供了很多客源。 

2.小旅社的价格比大酒店便宜，经营灵活，客房房型多，具有吸引力。 

3.小旅社可以提供个性化的服务，方便客户。 

4.都靠近主要商业区，都在线上促销，吸引客户预订。 

四家小型旅社的各自机会 

1.GN 豪华青年旅

社  

为客户提供商业中心，方便客户上网联系商务。 
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2.曼谷魔维小屋 提供公共咖啡厅，供客户休闲，品尝咖啡。 

3.美好一天旅舍 咖啡厅在一楼；增加机会遇到游客来到咖啡厅。 

4.纳特旅舍       老板的中文很好，受到中国游客的欢迎。  

 

    泰国旅游业的发展，促进了曼谷小型旅社的兴起，为小型旅社的发展提供了发展

的机会。在曼谷有很多大的酒店，主要为旅游团和一些客户提供住宿。这些大酒店在经营

上管理严格， 

客房标准化，价格较高。而小旅社经营灵活，为满足不同客户的需求可以提供不同的

房型，而且价格不高，吸引了很多散客，自由行的游客。这些小旅社也根据自己的情况，

为客户提供一些个性化的服务，满足客户的需要。 

4.四家小型旅社的竞争与威胁（Threats） 

表 13  四家小型旅社面临的竞争和威胁分析 

四家小型旅社面临的竞争和威胁 

1.小型旅社与大酒店对散客的竞争。 

2.小型旅社之间的竞争 。 

3.社会的稳定状况，国内外旅游市场的变化，世界经济的影响。 

4.世界疫情对旅游业的严重影响，客户极具下降。 

     

对小型旅社来说，会面对大酒店对散客的竞争。虽然大酒店一般接待旅行团和一些大

客户，但也有一些散客会预订大酒店。除了酒店的竞争，还有来自小型旅社之间的竞争。

这些小型旅社都在努力吸引游客，所以竞争是激烈的。除了酒店业方面的市场竞争外，小

型旅社还会面对来自世界旅游业发展变化的影响。如果世界旅游业遭到经济、战争、疫情

和政治动乱的影响，都会极大地影响外国游客来泰的数量，不仅会对来大酒店的客户产生

影响，也会对来小旅社的客户产生影响，威胁小型旅社生意和生存。其次是小型旅社自身

管理出问题，也会影响客户对旅社的选择。如旅社的安全设施，卫生情况，入住条件和服

务态度等。 

九、对四家小型旅社语言服务调查分析 

通过对这四家小型旅社的线上线下的调查，了解了这四个小旅馆的语言服务情况和与

客户交流沟通的方式。具体情况是： 
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1.GN 豪华旅社 

GN豪华旅社的接待部门共有 8名服务人员。他们都会说泰文和英文，其中有 3人会说

一些中文，有 2人会说日文，还有 1人会说法文和德文。GN豪华旅社的主要客户是来自马

来西亚、香港、新加坡，欧洲，日本和中国的游客。旅社的主要服务语言是英语，其次是

是汉语，第三是日语。这说明来这家旅社的客户说英语的最多，中国游客是第二位，占住

宿客户的三分之一。汉语服务成为这家的第二服务语言。在语言服务方面，旅社非常重视

与外国顾客的沟通，要求接待人员的英语流利。由于中国游客的增加，旅社也招聘了一名

会说中文的服务人员。但中文水平不高，与中国游客沟通有一些问题。 

2.曼谷魔维小屋 

曼谷魔维小屋的接待部门有 5位服务人员，都会说泰文和英文。曼谷魔维小屋的最大

客户来自越南，香港，马来西亚和欧洲的游客。 这家旅社注重英语沟通能力，接待人员

的英语很好，可以为客户解决问题。但没有服务人员能说中文。 

3.美好一天旅舍 

美好一天旅舍的接待部门 2名接待人员都会说泰文和英文，服务人员基本上不会说中

文。只有旅社的老板会说中文。旅社的主要客户来自越南、马来西亚和中国。旅社为客户

提供了英语和中文信息。 

4.纳特旅舍 

纳特旅社的接待部门 3名服务人员都会说泰文、英文和中文。是这四家小型旅社中能

说三种语言的服务人员。入住旅社的最大客户来自中国和越南。这家旅馆能提供良好的中

文服务。通过网络信息，很多中国游客都知道这家旅社的能提供中文服务，所以吸引了很

多中国游客选择了这家旅社。 

十、四家小型旅社经营和服务中存在的问题 

（一）小型旅社在经营中存在的问题 

1.需尽量改善公共设施 

由于小型旅社面积有限，不能像大酒店那样设施完备。 四个小型旅社没有电梯，一

些上楼的楼梯比较直，往往造成客户上楼搬行李困难。 

2.注重公共卫生间的清洁卫生 

小旅社房型多，面积不大，只有少数客房有卫生间，大多客房没有，需要使用公共卫

生间。这就会出现一些清洁卫生问题。保持公共设施的清洁卫生是非常重要的。不注意这
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个问题会影响客户的预订和入住。 

3.满足客户需要，提供不同的房型 

来入住的客户对房型要求是不同的，有些需要有完整的设施，带卫生间。有些可以使

用公共卫生间。小旅社在经营管理上需要灵活处理，妥善安排。 

（二）语言服务上存在的问题 

通过调查，对这四家服务人员进行了访谈，这些服务人员在受访时分别反映了他们在

汉语听说方面出现的问题情况。他们反映的情况如下： 

表 14  四家小型旅社汉语服务听说情况   

旅社名称 汉语服务 

听力情况（%） 说的情况（%） 

很差 差 有点差 很差 差 有点差 

GN 豪华青年旅（18 人） 有 16.7 61.18 22.2 66.7 5.6 27.8 

曼谷魔维小屋 （9 人） 有 77.8 22.2  66.7 33.3  

美好一天旅舍 （5 人） 有 60 40  60 40  

纳特旅舍     （7 人） 有 14.3 57.1 28.6  71.4 28.6 

（一）在听说方面   

1.GN豪华青年旅社（GN Luxury Hostel）有服务人员 18名 

在汉语听力方面：有 3 人认为很差，占 16.7％。有 11 人认为自己的汉语听力差，占

61.1％；有 4人认为有点差，占 22.2％。在说汉语方面：有 12人认为有说的很差，占 66.7％；

有 1人认为差，占 5.6％；有 5人认为有点差，占 27.8。调查结果表明：该旅社的大多数

服务员在汉语听说方面都很差，所以在与中国游客沟通是要借助翻译软件。 

2.曼谷魔维小屋（Movylodge Hostel)有服务人员 9 名 

在汉语听力方面：有 7人认为很差，占 77.8％；有 2人认为差，占 22.2％。在说汉语

的方面：有 6人认为说的很差，占 66.7％；有 3 人认为差，占 33.3％。调查结果显示：这

家旅社的情况和 GN豪华旅社一样，大多数服务有在汉语听说上都不行，只有听说一点中文，

也有用翻译软件。 

3.美好一天旅舍（Good Day Hostel）有服务人员 5 名 

在汉语听力和说的方面：有 3 人在听说方面都很差，占 60%；有 2 人在听说方面差，

占 40%。调查结果表明：这家旅社在汉语听说方面大多数很差，也要用翻译软件与中国游

客沟通。 
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4.纳特旅舍(Natee Hostel)有服务人员 7 名 

在汉语听力方面：有 1人认为在汉语听力上很差，占 14.3％；有 4人认为差，占 57.1％； 

有 2人认为有些差，占 28.6％。在说汉语方面：5人认为差，占 71.4％；有 2人认为有些

差，占 28.6％。调查结果显示：这家旅社在汉语听说方面比其它三家有好一些。大多数人

员与中国游客可以进行一般的沟通。 

     综合以上调查分析，这四家小型旅社在汉语听说方面都存在很多问题，汉语水平

普遍很差，大部分服务人员的汉语听说能力，不能满足与中国游客进行基本沟通的要求。

只有纳特旅社的服务人员在听说方面还稍微好一些。 

十一、改进的建议与措施 

通过调查研究，以及根据线上线下的调查所反映出来的问题，针对四家小型旅社的

服务情况，提出以下改进的建议： 

（一）改善旅社服务设施和卫生环境 

1.四家小型旅社的优势是地点位置好，靠近购物中心和一些景点，能提供多种房型，

免费高速 WiFi。有些旅社还为客户单人床提供电视。根据客户反映的问题，小型旅社

的地方和空间有限，都没有安装电梯。在设计上，上下的楼梯有些比较直，拿行李上下

楼很费劲和不方便，旅社管理部门应该改进楼梯的设计，方便客户的出行。特别是有儿

童和老人的时候，有可能会出现安全问题。 

2.小型旅社的住宿环境一般都比较温馨和舒适。但由于房型多，空间小，只有少数

房间里有卫生间，大部分的房间的客户要使用公共卫生间。这就会产生卫生问题。有些

客户担心卫生问题。旅社管理方面要特别重视这个问题，经常进行消毒和清洗卫生用具，

保障公共卫生间的卫生。 

（二）加强汉语听说能力，进行中文培训 

到这四家小型旅社的游客主要是来自欧洲、中国、香港、马来西亚和越南等国和地

区。英语是这四家小型旅社的第一服务语言。汉语是第二服务语言。在接待外国游客时，

服务人员往往首先使用英语和客户沟通。当对方不懂英语或知道对方是中国游客的话，

服务人员会用简单的中文与中国游客沟通。如果服务人员说的中文，中国游客听不懂，

或服务员听不懂中国游客说的中文，服务人员就会借助翻译软件进行沟通。 

通过调查，这四家小型旅社的服务人员中文大都很差，只有一家旅社老板的中文说

的比较好。由于中国游客比较多，提高旅社的汉语水平，特别是加强中文听说的能力是
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旅社管理部门应该重视的问题。旅社应该定期培训旅社服务人员的中文，或直接招聘会

中文的服务人员，提高旅社的汉语服务水平。 

（三）完善线上服务，加强广告宣传 

这四家小型旅社的客户主要是通过线上预订的，通过一些旅游网站提供旅社的信

息，如具体的房型、床位和人数，以及房价、服务项目和支付方式。但是有些信息比较

旧，没有及时更新，对旅社的设施的具体情况缺少详尽的说明。在网站上的中文信息不

全，客户预订时不清楚如何直接与旅社进行沟通和联系，而是通过第三方网站进行预订

和了解情况。 

这四家旅社需要完善线上服务，加强广告宣传，及时更新信息，为客户提供完整的

信息。 

结 语 

新冠病毒疫情在全球流行之前，泰国旅游发展迅速，每年有不少外国旅游客来泰国

旅游，特别是中国游客大量增加，汉语服务成为旅游业和酒店业的中一个主要的语言服

务。为了接待众多的游客，水门附近建了不少大中型酒店。为了适应这类游客，在水门

街附近新建了不少小型廉价旅社。这些小型旅社的位置好，房型多，管理灵活，房价不

高，设施周到和环境舒适，吸引了很多散客和自由行的游客。由于中国游客来泰旅游的

数量众多，这些小型旅社除了以往提供的英语服务外，也开始提供了一些汉语服务，以

适应中国游客大量来泰旅游的需要。分析结果表明这四家小型旅社在经营管理方面做得

较好，得到了客户显示的好评。为客户提供了良好的设施和服务。但因为小旅社的条件

有限，造成一些设施上的不足，这些不足，需要旅社方面加强管理和一些设施的改造。

在语言服务方面，小型旅社能提供较好的英语服务，但中文服务很差，听说方面都存在

较大的问题，与中国游客沟通困难，要用翻译软件来帮助。旅社方面应该对服务人员进

行中文培训，提高旅社服务人员的汉语听说水平。为了在酒店业的竞争中赢得商机，吸

引更多的客户，小型旅社需要加强管理，提高服务质量，提供良好的语言服务。 
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摘要 

    泰国旅游业的发展速度很快，每年接待大量外国游客，特别是中国游客。近年来，在外

国游客之中，中国游客数量为所有赴泰外国游客最多，而且这群游客在旅游消费额也排列第一。在

中国游客的旅游过程中，购物是不可缺少的项目之一，其有助于推动泰国零售行业的发展也能创造

巨大的收入。在曼谷购物中心行业竞争较为激烈及赴泰的中国游客数量不断地增长的情况下，许多

购物中心都大力推出企业自身的独特卖点并尽量提供完善的汉语服务，为吸引和方便中国游客前来

观光购物。 

  论文主要探讨曼谷中心暹罗天地的暹罗乐城的发展、中国游客在暹罗乐城参观购物情况及暹

罗乐城的汉语服务应用情况，通过运用调查问卷方法，对暹罗乐城商家商贩服务人员的汉语服务调

查及中国游客的满意度调查，运用统计分析，分析项目包括频率分析、百分比、平均分和标准偏差，

并使用李克特评定量表（Likert Scale）来衡量统计结果，为掌握暹罗乐城汉语应用情况及汉语服务

的重要性，并指出暹罗乐城在汉语服务应用方面存在的问题，提出建议以及改进措施。 

  研究结果发现, 暹罗乐城为中国游客提供比较完善的汉语服务，而商家商贩还缺乏完善的汉语

服务设施及汉语服务人才，汉语综合技能方面使用率少，没得到广泛应用，汉语服务人员不能有效

的完成工作任务。因此，要增加中国游客的重要性及汉语服务的重视程度，商家商贩可增加汉语服

务设施、翻译人员为中国游客提供便利，相关部门对服务人员举办汉语培训，以提高汉语水平。服

务人员要提高听力能力，训练常用口语会话，增加汉语词汇量及常用词组，才能熟练掌握和运用汉

语。 

关键词 ：暹罗天地, 暹罗乐城,汉语服务,中国游客 

Abstract 

At present tourism in Thailand is developing rapidly and there is a large number of 

foreign tourists especially Chinese tourists who have the highest tourism expenditures.  

Thailand's retail business continues to rise due to the high competition enabling operators to 

recognize the importance of presenting their strengths providing a complete 

Chinese-language service to attract and facilitate the Chinese tourists who come to visit. 

This thesis is a study on the management and development of SOOKSIAM in the 

ICONSIAM shopping center, the Chinese language service of SOOKSIAM and the tourism 

situation of Chinese tourists by using the method of analysis of documents surveys, 

interviews and questionnaire responses of regular service staff.  SOOKSIAM stores and 

Chinese tourists were measured using statistical data and Likert Scale, and SWOT analysis 

was used to understand the situation and importance of services to indicate the problem 

suggesting ways to improve the service for Chinese tourists. 

From the research it was found that the Chinese language service of SOOKSIAM is 
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quite complete. However, the shops of external operators still lack Chinese language facilities 

such as guide signs or personnel with limited background in Chinese language so operators 

and related agencies should take part in the training.  Chinese language communication 

skills in listening speaking and conversation for personnel to be able to apply fluently in daily 

life in order to develop complete facilities including work performance. Personnel's Chinese 

language service is efficient and effective. 

Keywords : ICONSIAM,  SOOKSIAM, Chinese language services, Chinese tourists 

绪 论    

   一、选题的背景和意义 

泰国有很多大型购物中心，大多集中在曼谷。在市场竞争日趋激烈的情况下，这些商场需要不

断地提高服务质量水平、管理水平、经营能力以及设计独特卖点，以适应市场的变化和超越竞争者，

并能够吸引更多国内外消费者和创造最大的利益。暹罗天地是泰国购物新地标，暹罗乐城也是游客

必游之地，其接待的中国游客数量也会越来越多。在旅游过程中都要使用语言为沟通工具，所以为

了方便众多中国游客，汉语就作为与中国游客在购物服务方面的重要语言它能帮助服务人员和消费

者进行沟通和互相了解。不过，暹罗乐城是由泰国各地的 3,000 多中小企业的商家和商贩组成的

（ICONSIAM，online），而每个商店都需要提供自己的汉语服务，使得这些商店在汉语服务方面的

标准差异较大或者缺乏统一的标准,这可能无法满足中国游客的需求，影响暹罗乐城的整体服务质量

以及中国游客的购买决策。宗上所述，在暹罗乐城，语言作为购物服务的重要沟通工具，汉语就显

得尤为重要，所以掌握良好的汉语应用能力才能为中国游客提供更好的服务并吸引更多的中国游

客。在接待较大的国际客流量方面，尤其是中国游客在外国游客总量中的比例会超过一半的情况下，

暹罗乐城对这部分游客十分重视，为了吸引更多中国游客前来观光购物，商家需要进行调整，并纷

纷推出汉语特色服务，为游客提供更便捷的服务，以满足中国游客的需求。因此，论文通过对暹罗

天地的暹罗乐城提供汉语服务应用情况进行研究，说明商业汉语在暹罗乐城的购物服务方面的重要

性，分析商家和商贩提供的汉语服务以及中国游客对汉语服务的满意度，找出暹罗乐城在汉语服务

方面存在的问题，为暹罗乐城的汉语服务提出改进建议，从而提高暹罗乐城对中国游客的汉语服务

质量以及对其他旅游购物场所的发展具有一定的意义。  

   二、研究范围、目的、主要内容、方法和创新性 

  （一）研究范围 

论文以暹罗乐城的服务人员和中国游客为研究对象，调查人数分为 120 位服务人员和 100 位中

国游客，调查时间为 2020 年 12 月 18 日至 2021 年 1 月 31 日，主要通过对文献法、实地观察法调

查问卷法和访谈法，收集和掌握研究资料，对资料进行整理、运用统计对问卷调查结果分析，做出

定性分析和定量分析，说明暹罗乐城的汉语服务应用情况以及发现汉语服务方面存在的问题。 

  （二）研究的目的 

   1）为了研究暹罗乐城的汉语服务应用情况 

   2）为了研究暹罗乐城商家与商贩提供的汉语服务以及评估汉语服务人员的汉语水平 

   3）为了研究暹罗乐城提供的汉语服务对中国游客的影响以及满意度 

   4）通过调查分析汉语服务的重要性，指出暹罗乐城在汉语服务应用方面存在的问 

      题，提出建议和改进措施 

  （三）研究的主要内容 

    论文的研究内容主要是暹罗乐城的发展情况，通过观察、问卷和访谈调查对暹罗乐城的汉
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语服务应用情况进行分析，商家和商贩服务人员的调查内容包括个人信息、服务人员的汉语水平情

况、汉语服务的工作及服务人员对汉语培训的意见，为评估服务人员的汉语水平。中国游客的调查

内容包括个人信息、游客的旅游行为及游客的满意度，为了解汉语服务对中国游客购物影响及满意

度，针对以上的观察和调查结果进行分析，从而指出汉语应用存在的问题，对问题提出建议和改进

措施，以便于暹罗乐城提高汉语服务质量，更好地服务中国游客，从而吸引更多中国游客以及促进

暹罗乐城的发展。 

  （四）研究的方法 

    1）文献法 

  收集与本课题研究相关的资料和论文，通过掌握资料，进行分析研究，说明暹罗天地、暹罗

乐城的发展情况以及有关论文的研究工作。 

    2）实地观察法 

通过直接观察暹罗乐城的购物服务环境，经营服务方式，商家和商贩提供的中文服务方面，从

而获得所需要的资料。 

    3）问卷调查法 

研究发放 220 份问卷，其中分为两种对象：一是对暹罗乐城的服务人员和商家和商贩服务人员

进行问卷调查 120 份，二是对暹罗乐城的中国游客进行问卷调查 100 份。 

    4）访谈法 

通过对暹罗乐城的相关管理人员和商家和商贩服务人员的研究对象进行访谈，收集所需暹罗乐

城的经营管理，商家和商贩汉语服务的资料。 

通过以上的研究方法收集和掌握研究资料，对资料进行整理、运用统计对问卷调查结果分析，

做出定性分析和定量分析，说明暹罗乐城的汉语服务应用情况以及发现汉语服务方面存在的问题。 

（五）论文的研究的创新性                                                          

通过对文献资料的查询，目前还没有学者对暹罗天地、暹罗乐城进行分析研究。论文的创新主

要是首次对暹罗天地的暹罗乐城进行研究，将中国游客在暹罗乐城的观光购物旅游情况与汉语服务

情况结合起来进行研究，具有创新性。 

   三、与本论文有关的国内外研究综述 

  （一）国内研究综述 

    1.有关对泰国旅游方面研究 

    青岛科技大学的 TAVONPRADIT SAJJAPORN（2019）在《泰国旅游业中国市场发展战略

研究》（硕士论文），论文总结了旅游业发展战略和发展战略的基本模式,分析了泰国旅游业发展基

础,从旅游交通等八个条件方面概述了发展的现状，分析了泰国旅游业中国市场战略环境分析,，提

出了泰国旅游业在中国市场发展的总体战略,包括区域联合战略、可持续发展战略以及政府主导战

略，最后提出了泰国旅游业中国市场发展战略和推动具体措施及建议。 

2.有关中国游客在泰国旅游购物研究 

昆明理工大学的白艺安（2017）在《中国旅游者在曼谷白金时尚商城购物行为研究》（硕士论

文）中，通过研究中国旅游者在白金时尚商城的购物行为，资料收集和问卷调查总结出中国旅游者

在白金时尚商城购物行为的几个特点，大多数中国旅游者购买商品的目的是为了自己使用，中国旅

游者购买的商品大多为化妆品,占 30.78%。其次是民族特色产品, 占 14.50%，中国旅游者在白金时

尚商城购买商品的花费大多在 5000 泰铢以上，中国旅游者在白金时尚商城选购商品基本是凭借自

己的经验和喜好而购买商品。论文对消费者行为和泰国旅游购物市场的现状进行分析，并提出相应

的改进措施和建议。 

邢剑华，张辉在《中国内地游客境外购物结构性数据分析与评价反思中》（经济问题期刊，第

8 期 2019 年），对国内 9 个城市的国际机场选取前往日本、韩国、美国、泰国等旅游目的地后返回
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国内的中国内地游客作为调查对象，通过对境外人均购物花费、主要购物品类、购物品价差等进行

收集统计，分析了内地游客在出境旅游目的地的购物消费特征，对境外购物花费相关统计口径方法

及境外购物现象本身形成了客观全面的看法，并反思中国旅游业竞争力及相关行业竞争力的系统提

升，以其帮助白金时尚商城的商家发展和满足中国游客的需求。 

3.有关汉语服务研究 

浙江旅游职业学院的陈丽君在《中国游客境外享有中文服务情况调查》（四川旅游学院学报 第

6 期 2017 年）指出，中国的境外旅游人数呈井喷式增长,境外旅游消费已占世界第一,但中国游客却

面临着一个少有系统中文（汉语）服务的尴尬境地。世界旅游服务有必要基于陌生人假设和多元文

化互动假设，来建构一个真诚热情、指引性强、互动性好的中文版旅游标识和解说系统,让更多的中

国游客得到应有的尊重,享受应有的权利。 

    广西民族大学的吕润凯（2019）在《泰国中文语言景观研究》（硕士论文）通过对泰国语

言景观的中文语言景观中的中文使用展开相关研究，论文以曼谷和清迈作为研究对象，对中文标识

进行全面解读，得出：第一，中文标识的数量排在第三位，居于泰语、英语之后。第二，中文主要

在非官方语言景观中有广泛分布,尤其集中在商业区。第三，中文语言景观的形式和载体丰富多样,

能够在不同的情况提供使用的信息。第四，繁体中文多数情况下起到象征作用，而简体中文则起到

提供信息的作用。第五，中文语言景观的本体文本存在一定的使用问题，不少问题影响受众准确获

取信息。第六，中文语言景观的现状和特点,主要受到政治、经济、文化三个方面的影响。 

  （二）国内研究综述 

    1.有关中国游客在泰国旅游购物的研究 

    Jutatip Tiprean（2016）在《Studying The Purchase of Souvenir in Bangkok by Free Independent》

（泰国国立法政大学, 独立研究报告），研究通过对自由行中国游客在曼谷购买纪念品行为分析，

以深入访谈形式收集资料，得出中国游客喜欢购买的产品的特征是：游客知道产品的产地、在生产

方面有良好的声誉、价格比国内便宜、质量比国内好，在产品上印有泰国标志和中文并有导购提供

汉语服务等，有助于中国游客做出购买决策。 

    Ruli Ma（2017）在《影响中国游客在王权免税店购物决策的因素》 （The Factors that has 

Influenced Purchasing Decision of Chinese Tourist at Kingpower Duty Free Shop）（暹罗大学，硕士论

文）中，通过对中国游客的个人因素，中国游客在王权免税店的购买行为，影响中国游客在购买决

策的因素研究，发现中国游客购买的商品主要是食品和纪念品，购买的目的是作为礼物，购买渠道

是王权免税店的分店和购买的决策是促销。 

    2.有关汉语服务的研究 

    合艾大学的 Kanjanarat Urairat 等人（2019）在《宋卡府合艾市合艾水上市场的商家使用

汉语情况》（Chinese Language of Sellers and Vendors in Khlong Hae Floating Market, Songkhla 

Province）（论文集）中，通过研究宋卡府合艾市合艾水上市场的商家汉语使用情况。使用定性研

究的方法，通过对合艾水上市场的 20 位业者进行访谈、实地考察和收集资料，总结出业者对汉语

的使用频率很少，主要的沟通语言是英语和马来语。商家与消费者的沟通、推荐产品，主要以标识

牌及手语为主。这些技能和方法是商家根据周围环境、经验、自学以及参加外语培训得来的。研究

指出，为了更好的刺激消费者购买产品，商家应该进一步提升汉语沟通能力。 

  （三）文献述评  

目前有不少学者对泰国旅游业的发展现状，中国旅游者在泰国购物行为以及汉语在泰国应用方

面的研究，并取得了一定的成就,而且对中国游客的研究结果是相似的。说明泰国是非常受欢迎的旅

游胜地之一，能为泰国经济做出重大的贡献。每年到泰国旅游的世界各地游客，中国游客在数量和

创收金额贡献上依旧是最多的，因此，中国游客已经成为泰国主要的客源，能为泰国旅游业发展带

来的有利影响。在中国游客旅游行为方面，大部分中国出境游游客开始转向散客旅游，这类游客注

重高品质旅游体验，主要在网上查找信息，更重要的是中国游客不常用英语进行交流。因此，汉语
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应用与旅游活动有着非常密切的关系，在与中国游客的沟通过程中需要以汉语为主，所以提供汉语

服务能够提高服务质量，加强与中国游客的沟通交流，有效地满足中国游客的需求，不断吸引中国

游客，不断扩大优势和提高竞争力。但是，泰国的汉语服务还有几个方面需要改进，尤其是汉语服

务人员的汉语水平。以上的研究论文、期刊与报告都为下一步研究工作打下良好的基础，其研究和

分析的成果可以作为参考文献使用。 

四、总结内容 

   （一）暹罗乐城发展及提供汉语服务战略 

暹罗乐城项目的重点是以支持人类发展、工作发展、职业发展及创造收入并与社区共同创造和

建立合作关系，让暹罗乐城成为一个合作共赢平台。暹罗乐城采用可持续的方式推动社区的发展，

让泰国本土特色推向国际化，并通过暹罗乐城支持泰国人走向世界大舞台。（ICONSIAM，Online）

暹罗乐城使用前所未有的方式向顾客呈现泰国文化，将泰国各地的传统文化及智慧集中在一个场

所，为泰国人提供一个大舞台、创造发展机会及就业机会，并将泰国人的信仰及美好的事物展示在

全世界面前，也让泰国人有更多的机会了解和接触到未知的文化。在这里游客即可参与有趣活动，

又能了解和感受到泰国传统文化的魅力和美食，使得暹罗乐城具有游客只逛一家商场，仿佛能够完

整体验全泰国的感觉，从而能够吸引越来越多的国内外游客前来。 

    在暹罗乐城开业的第一年，预计泰国本土游客约占总游客量的 60-70％，然后再将泰国和

外国游客的比例逐步调整为 50：50，每年来自国内外的游客将超过 2200 万人次。其中，预计中国

游客比例最大，约占国际游客总量的 70-80％，其次是越南，印度，韩国和日本。（Prachachat，Online）

至于外国游客，暹罗乐城计划将吸引更多外国旅游团，包括团体旅游  (G.I.T ，Group Individual 

Travelers)和旅游散客（FIT， Free and Independent Traveler），这群游客具有购买力强，约占国际游

客总量的 30％，其中预计中国大陆游客比例最大，其次是台湾地区，亚洲的俄罗斯、印度、韩国、

日本和柬老缅越（CLMV）的越南及柬埔寨等。（mgronline，Online）自从开业以来，超过一半的

外国游客是中国人，而且中国游客的数量有不断增加的趋势，使得暹罗乐成和商家商贩特意为中国

游客提供线上线下的汉语服务及进行营销推广策略，让游客得到更多的游览购物体验，同时也能为

中国游客树立良好的产品形象。因此，提供汉语服务将成为一种营销战略优势，能表明该企业对中

国游客的重视程度。为中国提供便利，暹罗乐城有专门接待中国游客的战略，提供很多专门的汉语

旅游设施，如采用中文介绍泰国文化，游客可以通过二维码来了解泰国的景点文化并通过多种渠道

向游客进行宣传，如通过社交推广、路演等，此外，有部分商店提供专门的中文广告并雇佣中-泰翻

译人员。汉语服务策略能加强游客与售卖者的沟通，不仅能吸引更多的中国游客、给中国游客留下

好印象和让游客愿意重游观光购物，而且还符合暹罗乐城开拓中国游客市场的发展战略，使汉语服

务不仅变得越来越重要，而且在服务过程中是不可缺少了。 

   （二）汉语服务设施和汉语广告宣传情况 

在中国游客在外国游客总量中的比例会超过一半并继续为商场内的商家商贩的增收做出贡献

的情况下，购物场所在旅游设施、举办的各种活动及大部分商店都为这群消费者提供了汉语服务，

通过观察发现，暹罗乐城现有的汉语服务如下： 

    1.暹罗乐城汉语服务设施情况 

   （1）咨询柜台 

  暹罗乐城的咨询柜台提供了四种语言服务，包括泰语、英语、汉语和韩语。咨询柜台的服务

人员共有四位，主要会讲泰语、英语、汉语和韩语，其中汉语服务人员有一位，服务时间为每天上

午十点到晚上十点。 

    



867 
 

  

 

（2）指示牌和解释牌 

指示牌方面，暹罗乐城拥有明确的方向和位置的指示牌，以标明暹罗乐城四个区域的具体位置。

指示牌上的语言主要提供泰语，而指路和专用名词是以泰语和英语为主要语言。解释牌方面，暹罗

乐城主体的旅游指南服务较齐全，在暹罗乐城内的泰国四各区域的文化展示还提供了一些小型解释

牌，可解释牌上只有泰语，外国游客可通过扫描牌子上的二维码为选择看汉语或英语的解释内容。 

    2.暹罗乐城汉语广告宣传情况 

   （1）暹罗乐城汉语广告宣传 

  暹罗乐城提供了各种活动和泰国传统艺术表演的泰英中三语言广告宣传牌，其设有专门的线

上渠道为中国游客提供服务，利用各种网络平台进行宣传和推广，如网站、微信、微博等，还利网

络平台来帮助暹罗乐城内的各个商家和商贩进行推广其特有的商品。暹罗乐城网站有泰语、英语和

汉语三种语言服务的选项，网站渠道的广告宣传主要介绍暹罗乐城项目的发展历史及目的、旅游指

南等。 

   （2）商家和商贩的汉语广告宣传 

  暹罗乐城的每个商店都需要提供自己的汉语服务，使得这些商店在汉语服务方面的标准有一

定的异或者缺乏统一的标准。大部分的商店不管是美食店、纪念品店、服装店或艺术店都会有泰语

和英语两种语言的广告牌，而比较大的商店或专门向中国游客售卖商品才增加汉语服务设施来推荐

其商品和服务。至于场内的饭店和餐厅，有部分提供了汉语的菜单来简单介绍饭菜的照片和名字。 

   (四) 暹罗乐城商家和商贩的汉语服务问卷调查结果 

    本次调查在暹罗乐城对商家商贩服务人员发放 120 份问卷，有效收回问卷为 120 份，无

不完整问卷，因此能达到预期的资料收集效果。 

第一部分对暹罗乐城商家商贩服务人员的个人基本情况进行频数分析，调查结果显示，大部分

的受访者是女性（73.3%）；年龄处于 30-39 岁之间（54.2%）；文化程度为本科（75.8%）；工作

经验 2-3 年（32.5%）；月收入于 20001-30000 泰铢之间（35.8%）。 

第二部分：通过对服务人员汉语水平情况的统计数据进行分析，包括：一、对学习汉语情况的

频数分布和百分比分析，调查结果显示，大部分受访者受过一年或一年以下的汉语学（73.3%）但

没有参加过汉语水平考试(82.5%)。二、对汉语使用率及掌握汉语能力情况分析，该部分的结果以平

均值和标准偏差来衡量, 调查结果显示，在工作中的汉语使用率情况的统计结果来看，受访者最常

用的中文技能是听力方面（x =3.52、S.D.=1.28），最不常用的是阅读方面（x =1.41、S.D.=0.68）。

从掌握汉语能力情况的统计结果来看，受访者掌握汉语能力最高的是听力方面（x =2.58、S.D.=0.84），

阅读方面的技能同意度最少（x =1.34、S.D.=0.57）。 

    第三部分：汉语服务的工作情况分为两个部分，一、服务人员的工作内容，对暹罗乐城商

家商贩服务人员的工作内容进行频数分析，调查结果显示，大部分的受访者是销售人员（69.2%），

工作内容主要是销售产品（71.1%）；大部分受访者认为公司或商店对汉语服务人员很重视，并得

到较好的待遇（55%）。二、商家商贩服务人员的工作情况分析，该部分的结果以平均值和标准偏

差来衡量, 调查结果显示，在与中国游客沟通情况，同意度最高是“服务人员与中国游客进行语言

沟通时，使用汉语为主”，结果为一般（x = 3.03、S.D.=1.13）。在与中国游客沟通遇到的问题情

况，同意度最高的前两项分别为：“没有自信说汉语,有一定的压力”(x =3.81、S.D.=1.53) 和“中

国游客说得太快，听不懂”(x =3.80、S.D.=1.50)，结果都是同意。在解决与中国游客沟通的问题情

况，同意度最高是“当不能准确用汉语沟通时,借助手机软件,如翻译软件、手机词典等”，结果为

强烈同意 (x =4.66、S.D.=0.67)。 

第四部分：商家商贩服务人员对汉语培训的意见，调查结果显示，大部分受访者的公司没有举

行过汉语培训(94.2%)，也需要参加汉语培训(90.8%)，超过一半的受访者最希望得到的培训是汉语

听、说、读、写培训(70%)。 
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调查结果显示，大多数的服务人员受过大学本科教育，在服务行业已有了两到三年的工作经验，

对自己的工作领域有一定的专业技能。因此，暹罗乐城的业主或服务员基本上会有熟练的沟通能力，

不过在接待外国游客时，各家商店提供的外语服务有所不同。有一部分商家商贩的服务人员学过汉

语并通过了汉语水平考试，但有一部分没有学过汉语。汉语服务的有无基于工作内容、业主或公司

的要求及商店的安排。不过现在的商家商贩服务人员之中，有少数人会用流利的汉语进行交流，但

是在工作期间也能使用某些汉语技能进行交流，特别是听力和口语，同时服务人员也对掌握汉语听

力方面的同意度为最高。在服务人员与中国游客进行沟通时，使用汉语为主。在工作领域大部分服

务人员都会用比较固定的词组格式来完成任务，使得服务人员只能在自己的工作领域进行沟通，只

能熟悉和反复使用固定的词语和句型。当不能用汉语进行顺畅沟通及没有足够的词汇量和语法基础

的情况下，服务人员会缺乏信心而导致沟通障碍。为解决沟通面临的问题及提高沟通效率，服务人

员主要用英语技巧、手语及手机软件来辅助。此外，在工作中汉语显得很重要，一些商家对汉语服

务人员高度重视，给的待遇较好，所以服务人员希望能参加公司或商店举办的汉语培训，以提高汉

语水平和提高对中国游客的销售量以及进一步提高自己的工作能力。 

    

(五) 暹罗乐城中国游客问卷调查结果分析 

本次调查在暹罗乐城购物中心及网络渠道对中国游客发放了 100 份问卷，有效收回问卷为 100

份，无不完整问卷，因此能达到预期资料收集效果。 

第一部分: 通过对 100 个调查对象基本情况的统计数据进行基本情况的频数分布和百分比分

析，从而了解暹罗乐城中国游客基本情况的分布，调查结果显示, 调查结果显示，大部分的受访者

是女性(61%)；年龄处于 21-29 岁(61%)；文化程度是本科(69%)；职业是普通职员(52%)；月收入于

6001-8000 元人民币之间(27%)。 

第二部分：通过对中国游客旅游行为的统计数据进行分析，从而了解中国游客在暹罗乐城的旅

游行为的分布，调查结果显示，大部分的受访者的旅伴是朋友/同事（44%），选择自由旅游的方式

（68%），选择暹罗天地穿梭船的方式前往暹罗天地（53%），个人消费额在 500 元人民币以下（45%），

选择法定节假日为游览的时间（47%），主要选择美食店（35.7%）、特产店（22.9%）和衣服/装饰

品（22.1%）作为消费购物的种类，在暹罗乐城购物游览逗留的时间为 3 个小时（49%），主要通过

朋友/导游（30.8%）、旅游评论网站/视频播客(28.4%)和社交网站(23.7%)渠道接收暹罗乐城的信息。

此外，大部分受访者都认为会再来到暹罗乐城旅游(80%)。 

第三部分：游客的满意度，该部分的结果以平均值和标准偏差来衡量，调查结果显示，中国游

客对暹罗乐城的产品及价格方面的总体满意度结果为满意（x =4.44、S.D.=0.67）；中国游客对暹罗

乐城游客咨询服务中心的总体满意度结果为满意（x =4.18、S.D.=0.68）；中国游客对暹罗乐城商家

商贩的汉语服务的总体满意度结果为满意（x =3.78、S.D.=0.67）；中国游客对暹罗乐城的汉语旅游

设施的总体满意度结果为满意（x =4.37、S.D.=0.68）；中国游客对中文服务对游客的影响及满意度

的总体满意度结果为满意（x =4.03、S.D.=0.72）；中国游客对暹罗乐城购物场所的总体满意度结果

为 

满意（x =4.31、S.D.=0.63）。 

    调查显示，在暹罗乐城的产品及价格方面，中国游客最满意食品和饮品的种类及样式，这

是由于暹罗乐城汇集了来自泰国各地的餐饮，游客只在一个地方就能享受到各种各样美食，如传统

美食、新鲜水果、泰式甜点等，在暹罗乐城的汉语服务方面，游客对暹罗乐城所提供的服务人员、

商家商贩的汉语服务、暹罗乐城的汉语旅游设施及中文服务对游客的影响都表示为满意，其反映了

暹罗乐城的相关管理部门和部分业主在提供接待中国游客服务战略都得到中国游客的认可。此外，

游客也满意暹罗乐城的汉语旅游设施的文翻译质量，尤其是通过社交媒体及互联网服务渠道。这些

中文服务因素都会吸引许多中国游客的前来和影响到中国游客的购买决策，而且会带给中国游客更

好的旅游体验。因此，做好汉语服务会显得更加重要。除了汉语服务方面，中国游客对暹罗乐城购
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物场所所提供的服务都有较高的满意度。 

     

(六) 暹罗乐城在汉语服务应用存在的问题 

在服务中国游客时会出现语言不通的现象，原因在于两者之间的沟通能力。一方面，一部分中

国游客讲话语速较快，而且方言的发音与普通话的发音有所不同。另一方面，商家商贩的汉语水平

有待提高。根据调查研究可发现商家商贩服务人员使用汉语方面存在以下几个问题： 

1.缺乏汉语基础知识，汉语水平有待提高  

  大部分服务人员学习汉语的时间不到一年，汉语基础知识相对较少，最明显的方面是发音问

题和语法问，这些问题是由于没得到系统学习而引起的。在使用汉语时，拥有扎实的汉语基础知识

显得尤为重要，所以能正确的发音并使用准确的语法，能让游客旅游购物更便利，更容易明白对方

的要求。 

    2.汉语词汇量有限，不能完整表达意思 

在工作期间服务人员使用的汉语词汇取决于各个产品的种类，存在的主要问题是服务人员掌握

词汇量较少，也不能熟练使用相应的词语用来推荐产品。对汉语服务人员来说，汇量少是非常大的

问题，所以必须提升汉语词汇量，才能有效地完成的工作。 

3.缺乏汉语服务设施，服务质量不均衡 

  大部分商家商贩只提供泰语和英语为主的语言服务，使得有些中国游客不了解，从而会影响

到游客的购买决策。此外，大商店或专门针对中国游客售卖产品和服务的时候才提供专门翻译人员

和齐全的汉语解释牌，而一部分只能提供价格牌，导致商家商贩的汉语服务质量不均衡，缺乏统一

的标准。 

     4.汉语综合技能方面使用率少，没得到广泛应用                                              

暹罗乐城商家商贩服务人员很少使用汉语综合技能，掌握汉语能力较低。对服务人员来说，工

作时需要多用口语、听力、翻译技巧，才能有效地进行产品推销和服务，不过大部分服务人员不能

掌握好汉语使用技巧也无法使用流利的汉语进行交流，使得服务人员选择避免使用汉语，而改用其

他方法，例如用英语代替及手机翻译软件等，导致汉语综合技能没有得到充分的发展提高和广泛的

应用。 

(七) 解决问题的建议和改进措施 

本文根据上述对暹罗乐城在汉语服务应用存在的问题，为提高汉语服务质量，满足中国游客的

需求，提出以下几个解决问题的建议： 

    1.提高中国游客的重要性，加强汉语服务重视程度 

  中国游客是暹罗乐城的主要消费群体，业主要意识到中国游客重要性。为更好地服务游客，

商家商贩可增加汉语服务，尤其是高消费品商店，这样才能帮助中国游客做出购买决策和增加销售

量。 

    2.增加汉语服务设施，为中国游客提供便利 

  由于大部分服务人员不能使用汉语，所以店铺需要多增加汉语服务设施，如广告牌、解释牌、

推荐商品网站，让中国游客能更好的了解商品信息和服务的范围。这样两者之间能轻易解决汉语沟

通问题，当中国游客看到中文时，能让游客享受到宾士如归的感觉。 

    3.举办汉语培训，提高汉语水平 

  暹罗乐城销售面积较广，店铺较多，有很多轮换制商店，使得汉语服务方面难以管理。不过，

大部分服务人员希望得到汉语综合能力培训，也愿意积极参加汉语培训，所以相关管理部门或业主

可以举办汉语培训，以便于服务人员能提前准备汉语服务及提高汉语水平，从而提升中国游客的满

意度。 

    4.增加汉语词汇量及常用词组并熟练掌握和运用 

  因为在销售产品过程中有较多日常生活不常用专业词汇，所以服务人员应该扩展自己工作领
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域的汉语词汇量，拥有有大量词汇的支撑不仅能自如地传达意思，还有利于服务人员明白游客的购

买意向。此外，掌握越多的词汇量，越有更多的机会提升自身的汉语综合能力，也能提升工作效率。 

    5.提高听力和常用口语会话能力 

  作为汉语服务人员，提高听力和口语能力是一个重要综合技巧，有助于提高游客和服务人员

之间的沟通效果。因此，服务人员在工作语言环境中仔细倾听汉语语调和常用的句型，然后再练习

常用的口语会话，其有助于服务人员熟悉汉语的使用、正确的运用汉语，逐步增强服务人员说汉语

的自信心，从而能提高服务人员的汉语表达能力。 

    6.提升服务人员对科学技术的掌握能力，以解决沟通障碍 

  在与游客语言不通的情况下，服务人员要懂得利用科学辅助技术与中国游客进行交流，如使

用手机翻译软件来进行翻译，帮助游客理解各种产品的信息、使用手机词典来查找重要的词汇、运

用各种学习汉语 APP 作为自主学习汉语的工具等。 

八、结语 

  暹罗天地的暹罗乐城作为泰国曼谷新兴的旅游目的地，其拥有泰国各地区的传统文化于一身，

既为泰国人提供机会接触到本国优美的传统文化，又能吸引越来越多的外国游客，尤其是高消费的

中国游客 。通过对暹罗乐城市场营销方面的分析可发现，暹罗乐城举办多种营销活动来吸引游客，

使得在短期内得到众多的关注，可以说暹罗乐城的成功离不开有效的市场营销策略。由于中国游客

不断的增长, 而且这群游客能够带来更大的收入，因此，汉语服务作为重要语言及不可缺少的语言

服务，使得暹罗乐城为接待中国游客专门提供了比较完善的汉语服务。据实地调查发现，暹罗乐城

已提供了许多汉语服务设施，如，服务柜台的中文服务人员、指示牌和解释牌、线上线下的广告宣

传等。至于商家商贩，也纷纷推出中文服务，有的提供中文解释牌、广告和翻译人员，但还是不能

完全满足中国游客的需求。 

  论文对暹罗乐城商家商贩服务人员的汉语服务调查及中国游客的满意度进行研究，服务人员

方面：在工作中的汉语使用率少；掌握汉语能力较低；与中国游客进行语言沟通时，使用汉语为主；

主要面对的问题是中国游客说得太快，听不懂；当不能准确用汉语沟通时，服务人员主要借助于收

集软件；大部分服务人员希望得到汉语培训。中国游客方面：中国游客对暹罗乐城的产品价格、暹

罗乐城的汉语服务设施、暹罗乐城的购物场所的满意度都处于满意以上。从具体来看可知，汉语服

务对中国游客的购买决策有较高的影响。但是服务人员的汉语水平的满意度只达到一般。此外，通

过调查结果，更明显的发现中国游客的行为变化，如旅游方式、消费的变化，使得暹罗乐城会面临

更大的挑战。在汉语服务中存在的问题也有待改进。针对这些问题，论文提出了改进措施和建议来

作为改善及加强汉语服务的不足之处，为进一步提高汉语水平及汉语服务质量。 

  本研究论文主要针对暹罗乐城的汉语服务进行研究，学者可扩展研究范围，通过对暹罗天地

汉语服务调查研究、汉语服务对暹罗乐城购买决策影响研究等。此外，论文在中国游客减少及入境

泰国受限的情况下，学者可增加研究对象的数量、对游客进行访谈，为收集到更全面、更深入的资

料。 
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华富里府旅游汉语服务研究—以那莱王宫博物馆为例 
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摘要 

    本次研究的目的，是为了分析在那莱王宫博物馆的服务中文的使用，并对中

国游客的增加和减少所带来的影响进行说明，以及中文在吸引更多的中国游客的重要

性，以便对那莱王宫博物馆的服务质量提出改善的建议。 

    本文使用问卷调查和文学上的研究来分析中国游客和那莱王宫博物馆的旅游

状况。通过对那莱王宫博物馆中负责对博物馆进行介绍工作的 8 名工作人员中抽样

5 名，以及来那莱王宫博物馆参观的中国游客中抽样 30 名。 

    这项研究表明，那莱王宫博物馆所提供的语言服务大部分都是泰文和英文，

至于法文和中文只有很少量而已，由于一直以来泰国旅游业的大部分游客都是来自国

内的游客和来自主要使用英语的国家的游客。最近这几年有非常多的中国游客来泰国

旅游并来参观那莱王宫博物馆，而博物馆的管理部门已经制作了汉语的信息板以方便

中国游客，游客可以扫描 QR 码来收听中文的相关信息。但是那莱王宫博物馆还没有

翻译人员或直接用中文提供信息并引导参观博物馆的工作人员，因为目前还没有会说

中文的工作人员。因此对那莱王宫博物馆或华富里府旅游部门的问题提出解决方案，

应该创建更多的中文交流沟通信息，并覆盖到信息传播的所有渠道，那莱王宫博物馆

的旅游信息得到普遍地传播，此外还应该继续为中国游客开发中文服务，为了吸引比

目前更多的中国游客到华富里府来旅游并参观那莱王宫博物馆。  

关键词 : 那莱王宫博物馆, 汉语服务, 中国游客 
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Abstract 

The purposes of this research were to analyze the use of Chinese in the services of the 

King Narai National Museum, to explain the influence of the rise or fall of Chinese tourists, 

and explain the importance of the Chinese language in attracting Chinese tourists more and to 

propose suggestions for improving the quality of service of the King Narai National Museum. 

This article used questionnaires and literature studies to analyze tourism situations of 

Chinese tourists and King Narai National Museum. The sample group was the staff of the 

King Narai National Museum who was responsible, overseeing, and giving advice on the 

museum, 5 of the 8 people in charge, and 30 Chinese tourists who visited the King Narai 

National Museum. 

This research suggested that most of the language services of the King Narai National 

Museum were in Thai and English. French and Chinese were very limited, as most of the 

tourists in Thailand's tourism industry were domestic tourists and tourists from 

English-speaking countries. In recent years, many Chinese tourists have come to Thailand for 

tourism and visit the King Narai National Museum. The museum's management has set up 

information boards to facilitate the Chinese tourists. Visitors can scan the QR code to hear 

relevant information in Chinese. However, the King Narai National Museum did not have an 

interpreter or staff to provide information or direct Chinese tours of the museum, as there 

were currently no Chinese speaking staff. Therefore, proposing solutions to the problems of 

the King Narai National Museum or the Lopburi Province Tourism Agency should create 

more Chinese-language communication information and cover all channels of information 

dissemination to provide the museum's tourism information of the Narai Palace widely. In 

addition, the Chinese language service should be developed for Chinese tourists in order to 

attract more Chinese tourists to Lopburi and visit the King Narai National Museum in greater 

visitation rate.  

Keywords : Somdet Phra Narai National Museum, Chinese Language for service, Chinese 

tourists 
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结论 

    一ˎ研究背景和意义 

    华富里府距首都曼谷约 153公里。华富里府的大部分为平原，东部则为林，湖

泊沼泽众多，农业、渔业均发达，工厂则不多。华富里，从前称之为“Lawo”，在公元

10世纪至 13 世纪期间曾是高棉人的一个重要城镇。在这个古镇上随处可见高棉人的遗

迹。大城府时期，国王那莱大帝在法国建筑的帮助下确立华富里为第二首都。那个时期

的大部分建筑反映了泰国和西欧风格的综合。华富里不只是古城，也有“猴城”之称。

古城遗迹可以在泰国的其他城市里找到，如大城、素可泰等等；猴城景观，每年 11 月

的最后一个周华富里府末，华富里举行猴子节(monkey festival)，当地居民会大摆宴

席，准备丰富的水果食物，宴请数百只猴子齐来赴会，场面怪异壮观。  

    华富里府是有特色旅游的游览地是那莱王宫国家博物馆. 王宫建于 1655 年，

1677 年建成，是由大城时代的那莱王所建，前后一共花了 22 年时间，也称为 King 

Narai's Palace。这里还是泰国第三大的国家博物馆。King Narai 当时指挥法国、意

大利、葡萄牙联合的工程师团队修建的，融合了泰式、高棉式、及欧式等多种建筑艺术

风格，当时皇王宫主要作用就是接待西方使节。王宫中最主要的一座建筑是拉玛四世于

1856年建造的 Phiman Mongkut Pavilion。相邻的一座白色的纯泰式建筑是 Chantara 

Phisan Pavilion，是 1655 年用作那莱王的寝宫面建造的。当年那莱王接见外国使节一

般会在王宫内的 Dusit Sawan Thanya Maha Prasat Hall 。在这些宫殿的南面还有一

座 Suttha Sawan Pavilion，那莱王就是在这里驾崩的，他去世后这座宫殿就被荒弃了。

后来在 1856 年 King Mongkut 国王修复了一些宫殿。1924年这里变成了博物馆。博物

馆包括四栋大厦，展示有关农业用品、印度史诗皮影戏、各种佛像、石器制品、和 2700

多年前的文物古董等，其中包括华富里风格的佛像、高棉以及大城王朝时期的艺术品. 

    根据泰国观光和体育部 2017 年公布的数据,泰国入境游客人收入较去年明显

增加,中国游客达到 38万人次,较去年增加 9.63 % 中国是泰国最大的旅游客源国,目前

华富里府景区的旅游汉语言应用尚未成形,在中泰旅游年的促使下,对旅游汉语言在那

莱王宫 国家博物馆应用的研究非常贴合时代背景.目前,中国和泰国之间的旅游业也正

在不断进步,越来越多的人选择跨国旅游.中国和泰国两国都具有丰富的旅游资源,旅游

产业可以带给中国和泰国更多的经济效益.旅游汉语言的应用促进了泰国旅游业的发展,

更好地为中国游客提供旅游服务,促进为泰国带来大量的收入. 
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    本课题研究的意义 

    是通过对华富里府那莱王宫国家博物馆汉语服务方面的研究,说明提供汉语服

务对搞好王宫历史公园服务,吸引更多的中国游客来王宫历史公园观光旅游,促进泰中

文化交流,让中国游客更好地了解那莱王宫历史公园方面都具有重要性.论文通过对华

富里府那莱王宫 国家博物馆汉语服务的研究,说明王宫历史公园方面汉语服务的情况,

提出在汉语服务方面的改进进措施,以便提高王宫汉语服务方面的质量. 

 

二ˎ研究目的ˎ方法ˎ内容ˎ对象和创新性 

         (一)  研究目的 

    本论文研究的目是分析那莱王宫博物馆的语言服务情况, 通过问卷调查说明

中国游客的增加对汉语服务的影响。汉语服务对吸引更多的中国游客和提高博物馆语言

服务质量的重要性。对中国游客和那莱王宫博物馆的情况进行了分析研究。 

          (二) 研究方法 

    本论文采用文献法、问卷调查法为论文的研究收集分析资料。论文通过文献法

查询和收集与课题有关的资料，分析那莱王宫博物馆的汉语服务情况。通过问卷调查和

资料分析，对博物馆方面在汉语服务方面的不足提出了改进的建议和措施。深度采访五

人从八人中的服务人员，问卷调查中国游客来那莱王宫博物馆 30人。 

          (三) 研究内容 

论文的主要研究的内容是通过掌握那莱王宫博物馆管发展管理方面的资料,调查分

析那莱王宫博物馆管语言服务上的情况.中国游客大量来泰国旅游的形式下,公园方面

提供了哪些汉语服务.论文要根据目前中国游客来那莱王宫博物馆管参观的情况,分析

说明汉语服务的现况,在哪些方面提供了汉语服务,中国游客游览那莱王宫博物馆管方

面语言服务的影响。 

(四) 研究对象 

本次研究的对象是中国游客来那莱王宫博物馆和那莱王宫博物馆的人员服务。通过

问卷调查。 

(五) 研究创新性 

    通过收集的资料,关于公园发展有很多方面的研究,但还没有关于对那莱王宫 

博物馆服务方面的研究.论文通过那莱王宫博物馆的语言服务情况进行分析,搞好那莱
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王宫博物馆的语言服务,特别是汉语服务对那莱王宫博物馆,吸引更多的游客. 

 三ˎ 与本论文有关的国内外研究综述 

    (一) 国外研究综述 

 1. 关于泰国旅游发展的研究 

 邱伟胜 (CHAYAKORN  WATTANASIN) (2014）《中国游客赴泰国旅游满意度分析》

本文在国内外游客满意度的相关理论基础上,把泰国的旅游现状和中国游客赴泰国旅游

的现状相结合,设计中国游客赴泰国旅游满意度的调查问卷,然后通过满意度水平影响

因子的回归分析对中国游客赴泰国旅游的满意度调查结果进行研究,最后得出,泰国旅

游市场需改进问题主要是: 旅游资源文化内涵有待深入挖掘;旅游购物市场和价格机制

可进一步完善;加强基础设施建设,改善城市交通;改善餐饮质量,提供更加健康美味的

特色饮食. 

    孙大英 (2009)《泰国旅华市场及其发展策略研究》泰国是中国主要入境旅游

客源国之一,泰国旅华客源市场表现出了发展速度ˎ李节性明显ˎ游客在中国的空间流向

非常集中ˎ旅游目的单一和注重食宿服务的质量等特点,根据这些特点,提出了一些列进

一步拓展泰国旅华市场的有效措施:开发创新型旅游产品提高对泰国旅游市场宣传促销

的有效性ˎ加大双语型国际旅游人才培养力度,提高旅游服务质量等. 

 2. 关于中国游客来泰国旅游的研究 

    龙如海(2014)《中国游客赴泰国旅游满意度研究》论述了泰国作为国际旅游国

家，近几年来，无论是游客的入境双重，还是旅游机构等，其发展速度都保持了双倍的

增长。泰国的旅游业的快速友展，不仅可以促进泰国的经济增长，也还能够帮助旅游相

关产业和其他服务业的相应发展。然而在旅游业快速发展的同时，也给各旅游同业之间

带来了较大的竞争，如价格ˎ服务质量ˎ旅游产品都成了旅游企业间的竞争手段，因此，

顾客的满意度也成了企业关注的重点，以努力提高顾客满意度为经营目标。在面对各种

各样的竞争中，泰国旅游业如何做到在竞争中生存和盈利，也成为了研究学者们较为关

注的课题之一。 

    邱伟胜 (2015)《中国游客赴泰国旅游满意度分析》指出了近年来中国公民出

境旅游需求日益旺盛，出境旅游已经成为新的消费领域和新的时尚。泰国是最早获得中

国政府支持和批准中国公民出游的海外国家之一，中国游客前往泰国旅游的人数逐年增

长，巨大的消费能力极大的促进了泰国的外汇增收。基于中国出境旅游市场繁荣发展和
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泰国入境旅游市场高度依赖中国旅游推动的事实，面向中国游客开展泰国旅游满意度调

研，收集泰国旅游期间的以“食，住，行，游，购，娱”六大旅游要素方面的收获与体

验反馈，分析存在问题，提出相应解决对策，推动泰国旅游业持续健康地向前发展。该

论文在国内外游客满意度的相关理论基础上，把泰国的旅游现状和中国游客赴泰国旅游

的现状相结合，设计中国游客赴泰国旅游满意度的调查问卷，然后通过满意度水平影响

因子的回归分析对中国游客赴泰国旅游的满意度调查结果进行研究，最后得出，泰国旅

游市场需改进问题主要。 

        (二) 国内研究综述 

 1.关于汉语服务方面的研究 

    韩明慧 (2015)«泰国电视剧文化服务贸易的汉语应用»中分析了本文在分析概

括了泰国电视剧文化服务贸易汉语应用的发展情况,使用了比较研究的方法,针对在泰

国市场和中国市场的发展概况进行了比较分析,从泰国电视剧与众不同的特点的角度深

讨了泰国电视剧在中国市场发展的优劣势,分析了中国观众对于泰国电视剧喜爱的原因,

进而分析了泰国电视剧及其传播其他文化对中国人的影响. 

    高恩伟 (2016) «分析泰国佛寺旅游的汉语服务____以玉佛寺为例»  

论文的研究以玉佛寺为例,采用文献分析和文卷调查的方法,通过分析说明玉佛寺

和玉佛寺导游的汉语服务情况,提出佛寺旅游方面存在的问题,评估在佛寺旅游方面泰

国导游的汉语服务质量.本论文共分为三章:第一章概述佛寺旅游和导游人员的产生与

发展情况,阐述泰国旅游业与佛教文化的关系:第二章说明玉佛寺为何成为泰国最署名

旅游佛寺,探讨其汉语服务情况,对于佛寺和玉佛寺导游在提供服务中的汉语应用情况

进行评估:第三章揭示佛寺旅游景点和相关导游存在的问题,并对其问题提出改进措施

和建议. 

  2.有关汉语服务博物馆的研究 

    乔雪华（2014）《博物馆服务质量评价研究 ----青岛市博物馆的实证研究》

随着博物馆参观热潮及博物馆旅游的兴起，博物馆服务质量问题逐渐显现。博物馆服务

质量对博物馆的发展具有至关重要的作用，它影响着观众的重游意愿和推荐意愿。本文

对国内博物馆发展进行了总结，对国内外有关服务质量研究的基本理论和评价方法进行

系统的介绍。在有关服务质量理论和评价指标的基础，结合博物馆行业自身特点，尝试

建立了博物馆服务质量评价量化模型。以青岛市博物馆为案例，进行实证研究，从而对
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理论评价体系进行优化，并对青岛市博物馆的服务质量做出评价。本文的实际意义是为

博物馆提高服务质量提供依据，为管理部门引导和规范博物馆服务工作提供参考；另外，

将完善对博物馆的理论研究，为博物馆服务质量评价提供新的思路。 

    李玲（2013）《对外汉语文化教学对博物馆资源的利用问题研究》对外汉语文

化教学是对外汉语工作中一个不可或缺的重要部分，然而在具体的对外汉语文化教学工

作中也存在着不少问题和有待改良的地方。博物馆是一个重要的文化教育社会机构，其

丰富的文化资源与对外汉语文化教学有着不同程度的契合之处。本文从对外汉语文化教

学的需求与博物馆资源能为其提供的帮助出发，研究对外汉语文化教学对博物馆资源的

利用问题。 本文首先通过浏览相关网站信息，参考近年来有关于对外汉语文化教学的

期刊论文、书籍，搜集了对外汉语教学的相关信息，从中分析了对外汉语文化教学工作

中在教学方式、教师、教材教具三个方面所面临的困难。以及从博物馆近年来的各项政

策调整、职能转变、工作实践中，分析了博物馆资源能为对外汉语文化教学所带来的帮

助。然后从政策支持、已有实践、以及双方在文化教育工作中的契合点出发，对对外汉

语文化教学对博物馆资源的利用做出了可行性、可操作性分析。 

 四ˎ那莱王宫博物馆的建立管理情况 

    那莱王宫 1655 年开始修建，1677年建成，前后一共花了 22年时间。King Narai

当时指挥法国、意大利、葡萄牙联合的工程师团队修建的，当时皇宫主要作用就是接待

西方使节。 为大城时代的那莱王所建，融合泰式、高棉式、及欧式等多种建筑艺术风

格。最主要的一座建筑是 拉玛四世于 1856年建造的 Phiman Mongkut Pavilion。与其

相邻的一座白色的纯泰式建筑是 Chantara Phisan Pavilion，是 1655年用作那莱王的

寝宫面建造的。Dusit Sawan Thanya Maha Prasat Hall 是那莱王接见外国使节的地方。

在这些宫殿的南面还有一座 Suttha Sawan Pavilion，那莱王就是在这里驾崩的。那莱

王在此结束了他的一生，他去世后这座宫殿就被荒弃了。后来在 1856年 King Mongkut 

国王修复了一些宫殿。1924 年这里变成了博物馆。它是泰国第三大的国家博物馆，包

括四栋大厦，展示有关农业用品、印度史诗皮影戏、各种佛像、石器制品、和 2700 多

年前的文物古董等。大厅为殖民时期风格，有一部分被修葺过，馆内收藏有丰富的华富

里风格的佛像、高棉以及大城王朝时期的艺术品。  

五ˎ博物馆的汉语服务调查分析 

  1. 那莱王宫博物馆人员基本情况调查 
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图 1-1 那莱王宫博物馆人员性别 

显示, 这次问卷调查的那莱博物馆人员有 5 位 女性有 3 位 (60%),男性有 2 位 

(40%) . 

 

 

 

 

 

 

图 1-2 那莱王宫博物馆人员学历表 

     图 1-2 那莱王宫博物馆人员学历 

    从以上表格这可知, 那莱王宫博物馆的人员都是采过良好教育的. 他们当中

获得转科学历的有 1 位 (20%) , 本科学士学位的有 2 位 (40%) , 学士研究生有 1 位 

(20%),博士研究生有 1 位 (20%). 
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                      2.那莱王宫博物馆人员使用什么语能力 

 

 

 

 

 

 

 

图 1-3 那莱王宫博物馆人员使用什么语能力 

    通过问卷调查，我们可以看到，在那莱王宫博物馆的人员能说英语的有 4 位 

(80%);能说汉与普通话的有 1 位 (20%).调查结果显示，绝大多的人不会说中文，人员

只有 1位人员会说汉与普通话．显然，博物馆的人员遇到中国游客不能用中文与中国游

客． 

            3. 那莱王宫博物馆人员使用汉语情况 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

图 1-4 那莱王宫博物馆人员使用汉语情况 

    调查表显示，那莱王宫博物馆人员绝大数在日常工作中是不说中文的，只有一

个人员在极个别的情况下使用中文。虽然近几年来越来越的中国游客来那莱王宫博物馆

参观旅游，这些职员基本上是不与中国游客用汉语沟通的。 

0
1
2
3
4

0 0

4

1

那莱王宫博物馆人员使用什么语

能力

法语

湖州话

英语

汉语普通话

0 0

1

4

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

经常使用 偶尔 很少使用 不使用

经常使用 (每天，在生

活与工作之中都使用) 

偶尔

很少使用

不使用



881 
 

  

      4. 博物馆人员接待游客的情况 

 

图 1-5 博物馆人员接待游客的情况 

    显示博物馆人员在问卷调查前一段时期，在他们工作的旅游景点接待的不同国

籍的游客的情况。表中我们看到被采访的 5 名博物馆人员中 2 名人员接待的是泰国游

客，占被采访人员中的 40％，有 1 名人员职员接待了中国游客，占 20％，有 2 名人员

接待了说英语的游客，占 40％. 

    5. 了解那莱王宫博物馆 

  

 

 

 

 

 

图 1-6 了解那莱王宫博物馆 

    本次问卷调查了结识那莱王宫博物馆。从调查中可知，中国游客结识 那莱 王

宫的阅读报纸/杂志 有 3 人，占 10%，朋友介绍 有 8 人，占 26.67%，旅行社宣传 

有 7 人，占 23.33%,网站/旅游资讯有 12 人，占 40%。调查结果显示，绝大多的中
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国游客结识那莱王宫博物馆从网站/旅游资讯  

      6. 那莱王宫博物馆的汉语标志牌 

 

 

 

 

 

 

 

图 1-7 那莱王宫博物馆的汉语标志牌 

从以上图表中我们可以清楚地看到，中国游客 30 人认为那莱王宫博物馆没有汉语

标志牌。使用汉语介绍讲解那莱王宫博物馆。 

7. 中国游客来那莱王宫博物馆使用的语言情况 

 

 

 

 

 

 

图 1-8 国游客来那莱王宫博物馆使用的语言情况 

    在那莱王宫博物馆旅游中使用的交流语言本次调查的中国游客有 25 人在与泰

国人沟通时使用英语，有 3 人使用的是汉语，有 2 人使用过泰语。中国游客用英语的
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原因是泰方不会说中文。使用汉语的情况是中国游客是与泰方中文导游和景点会说中文

的泰国人进行沟通。使用泰语是因为中国游客中有会说泰文的，2 人在泰国留学的学生

（泰语专业或学过泰语的）或在泰工作学过泰语的人。 

                   8. 中国游客对那莱王宫博物馆的利用汉语的印象 

 

 

 

 

 

 

 

图 1-9 中国游客对那莱王宫博物馆的利用汉语的印象 

    本次问卷调查了那莱王宫博物馆的利用汉语的印象。从调查中可知，中国游客

认为不太好, 汉语标志牌少 有 20 人,占 66.67%,一般 , 汉语标志牌不多 有 10 人,占

33.33%. 

 六ˎ 那莱王宫博物馆问卷调查分析 

    1. 语言服务方面 

    从向卷调查中可知，那莱王宫博物馆在语言服务方面主要是泰语和英语，包括

一些有关那莱王宫博物馆的印刷品，小册子，门票和公园标识牌等.泰语和英语之所以

成为那莱王宫博物馆的主要语言服务，是因为来那莱王宫博物馆参观游览的人数最多的

是泰国英国的游客，为国民服务自然要提供泰语服务。其次是法国等国的游客。 

    2.职员语言能力方面 

    通过问卷调查可知，大部分那莱王宫博物馆的人员对外语言服务主要是泰语和

英语. 因为有泰国游客和欧洲人所占比例更大，但汉语服务却是近几年来中国游客大量
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来泰旅游后才开始重视和提供的。 

    3. 职员汉语能力方面 

问卷调查的结果博物馆服务人员很少会讲汉语，还不懂对语言仍然还没有清楚的理

解。博物馆看到中国游客的重要。因此，今后必须有服务人员可以说汉语便利中国游客。

中国游客方面他们还需要服务人员提供问答服务对博物馆进行必要的内容。      

4. 博物馆语言服务管理方面 

    那莱王宫博物馆在语言服务方面做了不少有利于外国游客.在二月,那莱王宫博

物馆有一个活动请游客参加活动并穿泰国衣服保护泰国文化不消失, 因此，游客非常喜

欢这一活动。由于泰国旅游业的快速发展结果，有很多中国游客来那莱王宫博物馆,但

是那莱王宫博物馆提供中文服务的人员太少，不足以为游客服务。那莱王宫博物馆只有

二维码，可供中国游客扫描和收听博物馆的历史。今后, 博物馆希望有会说中文的服务

人员为中国游客提供所要求的服务。 

 七ˎ对中国游客在那莱王宫博物馆旅游情况的评估 

    1.那莱王宫博物馆语言服务方面 

    那莱王宫博物馆提供的语言服务有泰语和英语，没有汉语服务。在导游方面有

泰语和英语，也没有汉语，除非有旅游团提供中文导游。在文字方面有泰语和英语的标

识牌和门票等。在二维码服务方面有泰语，英语，法语和汉语的服务。那莱王宫博物馆

提供的语言服务有泰语和英语，没有汉语服务。在导游方面有泰语和英语，也没有汉语，

除非有旅游团提供中文导游。在文字方面有泰语和英语的标识牌和门票等。在二维码服

务方面有泰语，英语，法语和汉语的服务。在人员咨询方面只有泰语和英语服务。 

    2.对那莱王宫博物馆的评价 

    中国游客对素可泰历史公园的评价是好的。这里中国人的游客不是很多，但有

游客中有一些欧美游客。针对那莱王宫博物馆景点的特. 那莱故宫博物院是华富里的另

一个历史景点。拥有知识和在同一个地方休息的地方. 观察点是，外面是一座白色的堡

垒围墙，在城市中心引人注目，在里面有阴凉的气氛，周围到处都是树木和草坪。拥有

许多旧建筑学的遗迹让我们观看并拍照,还有一个博物馆，全面讲述华富里的历史。 



885 
 

  

 八ˎ汉语服务方面存在的问题 

    1.提供汉语服务的问题 

    那莱王宫博物馆在对外语言服务方面主要是英语，汉语服务是近几年来开始提

供的。由于博物馆缺乏能用汉语沟通能力的工作人员，所以一直没有能力提供汉语服务。

除了语言方面的汉语服务也没有，在汉语文字方面的服务也是缺失的。 

    2.博物馆人员汉语水平低的问题 

    来那莱王宫博物馆管的游客大多是泰国,英国和法国的，因为那莱王宫博物的

建筑学是西方文化,所以那莱王宫博物馆主要提供泰语和英语服务。近些年来中国游客

大量涌入泰国，来那莱王宫博物馆旅游的中国游客络绎不绝。从发展趋势来看，中国游

客来那莱王宫博物馆观光旅游的人数会越来越多。但是博物馆方面绝大多数职员不会中

文，不能提供汉语服务，也不能用汉语与中国游客沟通。博物馆的职员基本上没有怎么

系统地学习过中文，因为在过去他们的管理工作不需要这方面的服务。如今，来自中国

的游客逐渐增多，汉语服务的问题出现了。如何提高博物馆人员在汉语服务能力是博物

馆需要解决的一个问题。 

    3.博物馆语言管理的问题 

    通过对那来王宫博物馆在汉语服务方面的调查分析，那莱王宫博物馆在汉语服

务方面存在着缺失.在博物馆人员的语言服务管理上目前还缺乏对人员的汉语培训计

划，还没有招聘有汉语沟通能力的人员，弥补公园博物馆方面汉语人才不足的问题。在

景点的标识牌，门票和一些景点介绍等纸质资料方面，目前只有泰文和英文，还没有中

文。这些方面的改进都需要博物馆管理部门的重视和加强。 

 九ˎ汉语服务方面的改进建议 

    1.在职人员的汉语培训 

    那莱王宫博物馆有人员说汉语太少. 博物馆管理管理部门可以考虑对现有的

职员进行汉语培训,应该有教和学练习口语,为了衬中国游客来那莱王宫博物馆, 提高这

些职员的中文水平。 

    2.招聘有汉语沟通能力的人员 
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    为了改进博物馆在汉语人才缺乏的情况，公园管理部门可以招聘有汉语沟通能

力的人员，这样可以解决公园工作人员没有良好的中文沟通水平的人员的问题. 

    3.在泰英标识牌的基础上增加中文服务 

    在那莱王宫博物馆的一些景点，博物馆设有泰文和英文的标识牌介绍景点历

史。但是还没有中文的标识牌，博物馆管理部门可以考虑在这些标识牌上增加中文的说

明。另外，博物馆方面还可以提供中文的小册子，方便中国游客携带和阅读。 

   

结语 

    这项研究表明，那莱王宫博物馆所提供的语言服务大部分都是泰文和英文，至

于法文和中文只有很少量而已，由于一直以来泰国旅游业的大部分游客都是来自国内的

游客和来自主要使用英语的国家的游客。最近这几年有非常多的中国游客来泰国旅游并

来参观那莱王宫博物馆，而博物馆的管理部门已经制作了汉语的信息板以方便中国游

客，游客可以扫描 QR 码来收听中文的相关信息。但是那莱王宫博物馆还没有翻译人员

或直接用中文提供信息并引导参观博物馆的工作人员，因为目前还没有会说中文的工作

人员。因此对那莱王宫博物馆或华富里府旅游部门的问题提出解决方案，应该创建更多

的中文交流沟通信息，并覆盖到信息传播的所有渠道，那莱王宫博物馆的旅游信息得到

普遍地传播，包括对拿来王宫博物馆的服务人员进行中文培训或者招聘具有中文沟通能

力的人，一直更多增加在华富里府的各个景点添加中文标志或信息标志，包括那莱王宫

博物馆。 
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摘要 

 汉语在中泰经济往来中使用的频率越来越高，在中泰国际经济的语言交流中

占主导地位。泰国各类企业在与中国企业进行商品经济合作时常常用汉语进行交流。

目前商务汉语已经成为泰国与国外进行商务交流一个重要的商务语言起到越来越重要

的作用。 

     本文以 IDEA 公司为调研对象采用访谈调查法对该公司员工的汉语水平和汉

语应用及学习状况进行了调查并分析。研究结果显示中秦经济贸易合作不断加深汉语

已经成为双方沟通的一门比较普遍的商务沟通语言也是一项必要的商务沟通语言;商

务汉语在泰国经济行业的普及度很高很多员工在中学及大学期间都系统学习过汉语，

具有中等以上的汉语水平;听说拔能与工作密切相关是在日常工作中最重要的汉语技

能，但也是员工们认为最难的语言技能;汉语的表达与中国传统文化密切相关学习使

用汉语的同时需要注重中国文化的学习和积累。 

     最后本文为 IDEA 公司进口中国家具提高商务汉语应用水平提出了几条建议。

第一泰国政府要加强泰国汉语教育情况探究第二 企业要加强商务汉语沟通技能的培

训，注重提高对待中国文化背景下的经贸活动的处理和应变能力。 

关键词 ：IDEA公司，商务汉语，应用调查，汉语水平 

Abstract 

 In this paper, with Idea Corporation (2006) Company Limited as the research object, 

the interview survey method was used to gather data from the company’s foreign trade 

department staff. Chinese level and Chinese application and learning situations were 

investigated and analyzed. The research results show that Sino-Thai economic and trade 

cooperation has been deepened and Chinese has become a more common business 

communication language and a necessary business communication language. The popularity 

of business Chinese in Thailand is very high. Many employees claimed it is the most 

important Chinese language skills in daily work, but it is also the most difficult language 

skills to learn. The ability to use the Chinese language is the most important skill in the daily 

work. Expression and Chinese traditional culture is closely related to learning the use of 

Chinese at the same time, we need to pay attention to the Chinese culture of learning and 

accumulation.  

Finally, this paper puts forward some suggestions for improving the application level of 

business Chinese by Idea Corporation (2006) Company Limited.  First, the government 

should strengthen the Thai Chinese education and practice the application of the link. Second 
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enterprises should strengthen the entry of business Chinese communication skills training and 

education to improve business Chinese application level and communication skills. Third, the 

staff should strengthen the Chinese social culture. Aspects of learning pay attention to 

improve the treatment of Chinese culture under the context of economic and trade activities 

of the handling and response capacity. 

Keywords : Idea Corporation (2006) Company Limited, Business Chinese, Application 

Survey, Level Evaluation, Countermeasures 

结论 

一ˎ研究背景和意义 

   近年来随着中国经济的快速发展许多国家和中国都有商贸往来促使中国家具的

迅速发展。国际贸易存在着许多繁项冗杂的环节，于是贸易商需要通过物流货运代理做

贸易，追求货运代理物流业生产业和国际贸易进行国外进出口有便利。然而做国际贸易

当然遇到许多问题其中主要间题是语言沟通的问题，因而本论文研究进口中国家具的商

务汉语应用。 

   泰家具市场开放竞争更激烈据泰国传媒报道，泰国家具市场对外开放自由进口

以来，外国家具进口不断增加，致使家具市场竞争更加剧烈。目前泰国家具市场正在出

现变化和调整，原来的市场大部分被 3家大型家具厂商所控制，由于外国家具厂商的投

资以及市场开放。泰国 IDEA公司是其中之一泰国大型家具厂商所控制。泰国 IDEA公司

是对泰国进口家具是很重要。在 IDEA 公司使用汉语是很重要。汉语学习策略研究成为

推动汉语在贸易及汉语出进口市场的重要因素。 

   未来将持续保持增长趋势。而中国近几年在泰国寝具进口市场中的份额不断扩

大从 2018-2019年 72%增加到 2020年 86%，再加上中国产品以其优良的品质和低廉的价

格在竞争中处于优势的地位。 

   IDEA 公司从泰国媒体近日报道中了解到泰国家具行业协会(TFA)呼吁泰国政府

广泛支持行业帮助家具行业长期持续发展。政府应该鼓励泰国制造商使用农产品作为原

材料生产家具，政府还应该将家具行业作为国家经济的重要一部分来发展就像它过去发

展汽配行业一样。 

   泰国家具的需求不断在增加今年前 10个月泰国家具出口额增长了 13.8%达1030

亿泰铢(约人民币 199.184 亿元)超过预计值的 5%。其中木头及木制产品出口价值 712

亿泰铢家具及配件出口价值 318亿泰铢，增长主要受中国 印度 澳大利亚和东盟等新家

具市场需求所驱动。        

 

二ˎ本选题研究领域国内外的研究动态及发展趋势 

 

   中泰两国地理相近,文化相通,血缘相亲。尽管受到新冠肺炎疫情的影响,中泰两

国经贸往来反而更加紧密贸易额稳步提升。国内外有很多有关研究商务汉语在进出口企

业中应用的文献。这些学者从不同的角度对商务汉语在进出口贸易企业中的应用的各方

面进行了的研究。根据目前所掌握的资料，有关商务汉语在泰中经贸领域中作用的研究

主要涉及到以下几个方面： 

 (一)  有关中泰贸易市场 

     1）覃川（2020年）中泰贸易逆势增长后疫情时代电商合作潜力大。2020

年 7月 1日是中国与泰国建交 45周年纪念日。中泰两国地理相邻,文化相通,血缘相
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亲。尽管受到新冠肺炎疫情的影响,中泰两国经贸往来反而更加紧密,贸易额稳步提

升。2020年前 7个月,两国贸易额达 54176亿美元,涨幅为 65%,出现逆势增长。其

中,泰国对中国出口总额为 266亿美元,增长 27%。中泰合作稳步发展 7月 1日中国国

务院总理李克强同泰国总理巴育互致函,庆祝中泰建交 45周年。 

     2）王伟（2021 年）。2020年泰国进出口及对华商品贸易研究和展望。泰

中贸易在 2020 年疫情之下展现了较强的韧性,实现逆势增长,也发生了一些结构性变

化。两国贸易有着很强的互补性,泰国在以橡胶、水果、木薯为代表的农林产业和塑

料原料、存储设备等部分制造业中具有较强的区域优势,已成为中国此类商品进口的

重要来源国;而在机械、电子、电器等高附加值产品方面则较为依赖中国进口。2021

年,在 RCEP 协议签署之后,泰中贸易有望快于全球贸易增长速度,在中国市场驱动、中

资企业投资、中美贸易产能转移等方面,两国间的经贸合作将更趋紧密。 

     3） CHUMCHOB WATTAWAN（成城）（2019年）。“一带一路”背景下泰中

物流一体化战略研究。随着中国“一带一路”倡议的逐步推进,泰国与中国之间的经

济贸易越来越频繁。作为“21世纪海上丝绸之路”中的重要国家,泰国与中国的经济

贸易往来除了需要市场的拉动,还需要泰-中的物流支持。然而由于泰国与中国的国土

没有直接接壤,并且泰国与中国在经济、文化、社会等多方面存在差异,为企业在泰国

与中国之间的物流运输带来了较大的阻碍。针对这一问题,本文基于泰国中国的物流

现状,采用 SWOT模型与 PEST等模型对泰国-中国物流一体化进行分析,并在分析之后

提出泰国-中国物流一体化的战略规划。本文提出的泰-中物流一体化主要从交通、信

息系统、物流网络等多方面进行分析并提出一体化建议,除此之外,也从组织、人才管

理等物流的周边辅助方面提供了一些政策建议。希望通过本文的研究分析,为泰国与

中国的物流一体化发展与经济贸易发展提供理论建议。 

 

三ˎ 本选题的研究意义、目的、方法和对象、 调查方案设计与实施。 

1 研究的意义 

1）汉语服务对泰国进口家具的发展 

2）对 IDEA 公司的员工提高的汉语水平 

    1 研究的目的  

 1）说明 IDEA公司职员汉语水平发展情况。 

 2）研究 IDEA公司的员工汉语服务情况，以及商家的汉语水平。 

 3）通过对 IDEA 公司和中国供应商的调查分析，发现 IDEA 公司商务和汉语商务方

面  

   存在的问题，提出改进的建议和措施。 

2 研究方法和对象 

    本文使用的研究方法主要包括文献分析法、定量分析（问卷调查法）和定性

分析法（访谈法）。 

1）文献分析法：查询和收集与研究课题有关的资料和论文，通过对这些资料的

掌握，关于 IDEA公司的研究，对泰国进口中国家具企业家的情况，与其他文件对研

究题目有关的资料。 

如：从商业部，海关部门以及其他部门，包括泰文，英文和中文期刊，硕博士论

文，年报和新闻或者网络信息。 

2）定量分析 （问卷调查法）：通过 IDEA 公司的员工调查和问卷调查，分析

IDEA公司进口中国家具企业部门的汉语水平情况。对 IDEA公司的员工在工作中发现
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存在的问题。做好问卷调查和访谈设计。主要内容包括：IDEA公司员工的性别，年

龄，职位，学历, 工作年限等。 要加强哪方面的汉语能力, 学校中文的时间, 汉语

水平, 工作中的汉语使用率, 哪些项汉语技能比较重要等方面分析员工的基本情况。 

3）定性分析法（访谈法） 

访谈对象： 

本研究的访谈法是通过对 IDEA 公司访谈的员工,具体了解进口家具市场的管理情

况和营销情况，收集 IDEA 公司管理。做好访谈表，列出访谈的主要内容，如： 

1.要加强哪方面的汉语能力。 

2.学校中文的时间。 

3.哪些项汉语技能比较重要等方面分析员工的基本情况。 

 

3 调查方案设计与实施 

本文采用访谈调查的方法对 IDEA公司的 50 名员工进行了问卷调查。调查内容一般

包括被调查者的基本信息，员工汉语水平状况，员工在汉语应用状况及遇到的问题，公

司为员工提高汉语应用水平所做的努力等方面。本文的相关访谈调查实施时间主要集中

在 2021年 3月 9日至 2021 年 3月 25日。本次调查主要集中在以下几个方面： 

一、 是了解泰国家具进口外贸部门员工的基本情况，包括年龄，职责，学历

及收入等情况。 

二、 是了解公司外贸部门汉语水平。 

三、 是了解公司汉语应用状况。 

四ˎ IDEA 公司的发展情况及商务汉语应用概况 

   从 2006 年以来 Mr.Tawan Kunpakdeesingworn 对制造和分销家具业务一直

很感兴趣并开始以“ IDEA CORPORATION ”品牌生产铁制家具也专注于大众市

场 2008 年公司推出了新的家具品牌“ FINEX FURINTURE ”以将客户的业务渗透

并扩展到从大众到高端大众的群体。通过在清迈开设第一家分店带来完整的家居装饰

中心 FINEX FURINTURE 的概念。并在曼谷开设各种分支机构。2010 年 针对高端

客户的家具获得了另一个品牌 LEVEN FURNITURE。2015 年针对中端客户的家具获

得了另一个品牌 FUR YOU LIVING 。 

泰国，中国以及东南亚新兴国家的房地产快速发展带动了建筑装饰和家具行业的

发展家具产品销量快速增长。2020 年 IDEA 公司实现总营业收入在 6512.4 万元左

右。表 1-1 列出了 2015-2020 年 IDEA 公司的经营业绩。从表中可以看出 2016 年

IDEA 公司的营业总收入为 4398.7 万元到 2020 年增长到 6512.4 万元。 
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表 1-1 2015-2020 年 IDEA 公司的营业额和利润表 ( 单位：万元 ) 

年份 营业额 业务收入增长率 

2015 4398.7 
————— 

2016 6713.8 34% 

2017 6987.8 4% 

2018 7598.5 8% 

2019 6997.8 9% 

2020 6512.4 7% 

  IDEA 公司的家具产品除了从中国进口之外还有印度 马来西亚 越南等国家 但

外贸市场最大的是中国，占全部外贸销售份额的 75％总销量的 60％。由此可见泰国

是 IDEA 公司的最大的进口家具。该公司的主要业务都需要和中国商人打交道涉及到

的商务沟通一般都需要汉语。IDEA 公司的外贸部门有 50 多个员工，大部分都懂英

语，汉语以及日语等。当然懂汉语的人最多汉语也是最常用的商务沟通外语。一般而

言外贸部门的员工都需要能进行汉语听说读写。使用流利的汉语与中国客户进行交流

沟通。如果不能的话，很多与中国相关的外贸业务都不能很好的完成公司中一些涉及

到与中国客户交流沟通谈判订约的工作都需要懂汉语的员工来处理。但是随着 IDEA

公司发展。外贸业务不断扩张，商务汉语人才有些不足。以致公司的外销业务效率不

能有效地提高出口中国的业务规模受到很大的限制。为了提高公司的经营状况拓展业

务规模，提高经营效率 IDEA 公司己经在公司内部对员工进行商务汉语培训教学开设

了一系列的商务汉语课程。日前很多员工的汉语水平有很大的提高员工已经能使用的

汉语进行商务交流了。并能熟练处理一些汉语订单及函件等。 

 

五、公司汉语服务人员的中文水平调查 

   1. 性别分布 

   再接授问卷调查的 50名员工中有女性 30人男性 20人分别占 40%和 60%如图 1-1

所示。IDEA 公司员工的女员工多于男员工。事实上，进口公司都是这样女性员工比较

多，可能是女性做事更细心。语言沟通能力也更强。 
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如图 1-1  被调查者的性别分别 

这次问卷调查的那莱博物馆人员有 5 位 女性有 3 位 (60%),男性有 2 位(40%) . 

   2. 年龄分布 

    在 50 个被调查对象中有占比 5%是 20 岁以下，年龄在 21-30 岁之间的有占

比 40%，人数最多。31-40 岁占比是 36%。41-50 岁占比是 13%。51-60 岁和 60 岁

以下占比分别是 4%和 2%，如图 1-2 所示。从统计数据可以看出，IDEA 公司员工主

要都是 21 岁至 50 岁之间的年龄人。 

 
图 1-2 员工的年龄分布  

3. 工作职位分布 

从图1-3可以看出 IDEA公司的员工的工作职位分布跟单员采购部和市场部都较多，

分别占比为 50% 和 20%。生产部 售货员促销部和其他成员较少占比 3%，5%，2%和 2%

之间。公司采购部的管理人主要负责整个采购的家具和材料 等然后跟单，保证贸易订

单的落实。促销部和财务部占比差不多占比 10%和 8%之间。 
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如图 1-3 工作职位分布 

 

4. 员工的学历分布 

从图可以看出：IDEA 公司人员的学历比较高的是本科 高中和硕士学历的占比

是 26％，42％和 18％。这充分说明 IDEA 公司员工的工作是一种对员工素质和专业

技能要求比较高的工作。公司在近些年也加强了人才的引进重点超聘了高中以上学历

人加入。 

 

 

 

 

 

如图 1-4 员工的学历分布 

5.工作年限分布  

从图上可以看出 IDEA 公司工作年限比较长的是 3-5 年，为占比是 57％。这充

分说明 IDEA 公司的人员与同一家公司长期。2 年以下占比 10％，6-9 年占比 13％

和 10 年以上占比 20％。 

3% 5%
2%

20%

8%

10%

50%

2%

工作职位

生产部 售货员 促销部 市场部

财务部 船务部 采购部 其他

10%

26%

42%

18%

3% 1%

学历

高中以下 高中 本科 硕士 博士 其他
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如图 1-5 工作年限分布 

   6.认为需要加强哪方面的汉语能力？ 

从图上可以看出 IDEA 公司大部分的人员要加强 “写” 较多，占比 32％。为

中文的汉字比较难记和很小用和现在大部分公司都用计算机导致中文写作能力下降。

听，说，读比较少占比 18％ 17％和 12％。因为每天都使用中文交流。因此员工希望

进一步提高使用自己的中文的效率。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

如图 1-6 认为需要加强哪方面的汉语能力 

7. 汉语学习的时间分布 

   调查结果如图 1-7所示IDEA公司外贸部门的员工大多接受过系统的汉语教育汉

语学习时间在 3年及以下的员工人数最少占比只有 7％。汉语学习时间在 3-5年的调查

样本，占比为 37％，汉语学时。间在 6-10 年的占比 43％。汉语学习时间在 10 年以上

的人数占比为 13％。由此可见，大部分员工都进行了 6-10年以上的汉语教育。笔者进

一步询问得知这些员工学习汉语的途径主要是在中学，大学时间进行的，有些华裔员工

的家庭成员会说汉语，为汉语学习提供了基础础。据了解，泰国南部宋卡王子大学是泰

国最早开设中文系的大学，在 1981年就有 5位汉语专业的学生毕业。1975 年朱拉隆功

大学文学院就开办了中文专业。随后，汉语专业作为选修课进入了秦国大学的课程体系，

一般设在人文学院的外语系。随着汉语学习热潮的到来，越来越多的大学将汉语升格为

辅助修课程或者是主修课程，汉语教育在泰国越来越普及，就高等学府的汉语教育而言，

已经有 44 所高校开设了汉语专业。如今，泰国境内几乎全部的公立大学都开设了汉语

课。泰国华侨崇圣大学，易三仓大学，博仁人子，泰国商业大学等高校的汉语教育都非

常棒。因此，很多员工的汉语学习时间在 1年以上，在 3年以上的也很多。 

10%

57%

13%

20%

工作年限

2年以下 3-5年 6-9年 10年以上

17%

12%

20%
32%

18%

1%

要加强哪方面的汉语能力

听 说 读 写 翻译 其他
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   如图 1-7 汉语学习的时间 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

如图 1-8 汉语水平 

 

8. 汉语水平 

   针对参加过汉语水平考试的员工笔者做了进一步调查。在参加汉语水平考试的

员工 4 及，有 45％的员工通过了 4 及等语水平考试（HSK4 及）占比最多。另外有 22％

的员工通过了 5 及等汉语水平考试（HSK5 及）排名其次。通过 1 及，2 及，3 及汉语

水平考试（HSK1 HSK2 HSK3）的占比分别为 5％ 5％和 11％。通过 ６及（HSK6）

的占比分别为 2％ 占比最少。由此可见参加考试的员工的汉语水平 4 及最多。因为是

工作的规律。 

7%

37%

43%

13%

汉语学习的时间

3年以下 3-5年 6-10年 10年以上

5% 5%
7%

45%

22%

14%
2%

汉语水平

HSK1 HSK2 HSK3 HSK4 HSK5 HSK6 没有参加考试
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9. 工作中的汉语使用率 

   关于被调查员工使用汉语在工作中的调查结果如图 1-9 所示。在工作中员工使

用汉语“比较多”的员工比占 44% 选择“有时”频率的其次 比占 33% 选择“偶尔”

和“经常”的人数分别 12%和 11%。可以得出在工作中人们使用汉语的频率还是比较

高。 

 

 

 

 

 

 

如图 1-9  工作中的汉语使用率 

10. 您认为一下哪些项汉语技能比较重要 ？ 

关于员工使用哪些项汉语技能比较重要 。调查结果如图 1-10 所标大家认为最

重要的汉语技能是 “听”和“说”占比为 38%和 36%。其次是读技能和写技能比

占 10%。读技能阅读各类有关的文件写主要是撰写客户信函等。认为翻译最重要只

占 6%。听和说技能是最实用的在接待中国客户。以及平时的用电话交流微信语音或

视频的交流都是用汉语。在工作中读技能和写技能使用的频率其次很少。 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

从未 偶尔 有时 比较多 经常

工作中的汉语使用率

工作中的汉语使用率
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如图 1-10  您认为一下哪些项汉语技能比较重要 ？ 

11. 您在使用汉语从事下列工作中时感到的难度 ？ 

关于员工使用汉语从事下列工作中时感到的难度状况调查如表 3-12 所示“听力

和口语”这一项中认为较难的占比 38%，选择“很难”的占比 28%。总体难度为

“较难”。选择“阅读”认为容易的占比 63%，选择较难和很难的占比 27%和

10%。“写作”认为容易比较多的占比 45%。由此可见事实上在日常工作中比较接

待中国客户以及电话交流，都是要听说技能遇到的困难也往往对多。印度的难度最低

主要是可以使用翻译文件和帮忙翻译但在工作使用中次数较少。这跟先问的调查结果

相呼应听说技能困难使用频繁，因此也是员工们认为比较困难的机能。 

 

 

容易  

(งงงง) 

较难  

(งงงงงงงงงงง) 

很难  

(งงงงงง) 

人

数 

比

例 

人数 比

例 

人数 比

例 

听力和口语  

(หหหหหห

หหหหหหหหห) 

  

20 33% 23 38% 17 28% 

阅读  

(หหหหหหห) 

38 63% 16 27% 6 10% 

写作   

(หหหหหหหห) 

27 45% 20 33% 13 22% 

表 1-11  您在使用汉语从事下列工作中时感到的难度 ？ 

六ˎ对公司汉语服务人员的评估 

1. 泰国进出口行业大部分员工的汉语水平在中等以上 

     商务汉语在泰国进出口行业的普及度很高大部分员工在大学期间都学过汉



899 
 

  

语，具有中等以上的汉语水平。从被调查泰国员工， 占比成的泰国员工都系统学习

过汉语， 另外 42%的泰国员工也有很大一部分在本科和高中学时候学过汉语。所有

的 IDEA 公司部门 100% 的员工学过汉语。IDEA 公司的员工学习时间在 3-5年占比 

57%。参加过汉语水平考试（HSK 测试） 的员工占比为 98%，并且参加汉语水平考试

的员工中， 90% 具有中等以上汉语水平，HSK 4及汉语水平考试有 45%，另有 22% 

的员工通过了 HSK 5 及的汉语水平考试。由此可见，泰国进出口企业的员工汉语普及

程度很高， 而且大部分具有中等以上水平。 这也从侧面证实了商务汉语应成为泰国

贸易企业的一门重要必要的商务语言。 

七、提高 IDEA 公司进口中国家具的商务汉语应用水平的建议 

 1. 泰国政府要加强泰国汉语教育情况探究 

     从进入 21 世纪以来,中国经济快速且持续的增长国际地位也不断提升,越来越

多的外国人选择学习汉语。泰国有学习中文的历史也是中国汉语国际推广的前沿阵地。

1975 年中泰两国的正式建交以及双方在政治 经济 贸易 文化等各个领域的友好合作

促进了泰国中文教育的进一步发展。本文在通过对泰国汉语教学状况的调查,研究和分

析,总结出泰国汉语热的原因以及存在的问题,并对存在的问题给出相关的建议,总结泰

国汉语教学对中泰两国的意义。希望对泰国的汉语教学理论与实践起到理论扩充和实践

指导的作用。本文包括绪论,正文五个章节和结论七个部分。第一章绪论部分,概述了文

章的研究背景和意义,国内外研究现状,研究思路与方法创新之处与不足。第二章泰国中

文教育的历史与现状主要梳理了泰国中文教育的萌芽,发展,衰落,复苏各个时期的主要

概况简单介绍了泰国现在学习中文的主体,泰国的中小学,大学,职业学校学习中文的主

要情况。第三章泰国汉语热的原因,其中包括政治原因,经济原因和文化原因,政治原因包

括泰国政府的政策和中国政府的政策,经济原因包括泰国经济发展的需要和中国经济发

展的需要。文化原因既有泰国华人华侨对中国文化的认同感和归属感,也包括中国特有

的文化魅力感召。第四章泰国汉语教育存在的问题。泰国的汉语教育蓬勃发展,但也存

在一定的问题,包括教学主体——教师,教学对象——学生,教学载体——教材三方面的

问题。第五章完善发展泰国中文教育问题的思考与建议,完善泰国的中文教育,需要中泰

双方共同努力泰国政府规范管理,包括汉语大纲的制定,汉语教材的编写,汉语教师的招

聘等工作。中国政府也需在教材的编写上全力支持,在汉语教师的选拔和培训上加强建
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设。第六章完善和发展泰国中文教育的意义,完善和发展泰国的中文教育对中泰双方均

有重要意义,有利于双方政治互信,有利于中泰两国经济的发展,有利于弘扬中国优秀的

传统文化,塑造良好的国家形象。泰国的中文教育是汉语教学推广的一部分,是新兴的交

叉学科前沿问题,需要中泰两国政府,学者,教师,学生共同努力,让泰国的中文教育发展的

越来越好。 

2. 企业要加强商务汉语沟通技能的培训 

     随着中泰之间经贸往来进一步深化 为了进一步提高外贸物流企业的经营效

率和经营业 

绩。作为直接受益方的主体——IDEA 公司， 还需要在公司层面为行业汉语人才

的培养做出更大的努力。 在公司层面上 泰国进出口企业应该增加对员工汉语培训方

面的财力人力支持 加强员工们的汉语知识培训和汉语技能的培训。 具体而言 可以

从以下几出发。 

（1） 请一个公司外部的职业汉语培训老师， 制定一个较为系统的针对性更强

的长期汉语培训规划，进行长期培训。 

（2） 多请中国人进行汉语或中国文化的交流， 甚至多安排一些去中国的商务旅 

行； 

（3） 将日常汉语与商务汉语相结合进行培训学习。 

（4） 在汉语学习的中期及末期进行汉语测试， 并进行奖励。 这些措施都非常

有针对性，并具有一定的科学性， 可以为公司优化汉语培训提供很大的帮助。 

 

结语 

（1）泰国 IDEA 公司外贸部门 93％的员工的汉语学习时间在 3 年以上，其中 3

年以下的占比 7％。参加过汉语水平考试（HSK 测试）的员工占比为 98％，并且参

加汉语水平考试的员工中，67％具有中等以上汉语水平，其中 45％的员工通过了中

等汉语水平考试（HSK（中等）），另有 22％的员工通过了高等汉语水平考试。 

（2）员工们表示自己的汉语弱项主要是听说技能。一方面听说技能在日常生活

中，实际工作中最常用到，比如和中国生意伙伴谈判交流等;另一方面很多员工的汉
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语学习都是在中学和大学时进行的，学习目的主要目的是应付考试。在日常生活和工

作中，较少与中国人用汉语交流，训练很少，因此听说技能不是很好。听说技能在工

作中需要用到オ逐渐重视起来，并在业余时间不但学习。 

   在各项语言技能方面，调查结果显示：在汉语听力方面，25％的员工“能听

懂中国新闻及原声电影”以及有 54％“与中国人交流不会有听力障碍”，两者之和

占比仅八成;在汉语口语方面，“可以在正式的场合进行正常交流”的员工占比为

20％，“可以满足日常工作交流”的员工占比为 50％，两者之和占比为 70％ 

   在汉语阅读方面，“能读懂中文新闻报纸”的员工占比为 33％，“能够基本

读懂工作中的中文文档”的员工占比为 47％，两者之和也在占八成;在汉语写作方

面，“能够使用地道的汉语进行写作”的员工占比为 20％，“基本能够用汉语进行

邮件交流”的员工最多，占比为 44％，两者之后占比 64％：在汉语翻译方面，“能

够笔译专业技术资料或单位的外宣材料”的员工占比为 13％，“能够进行日常汉语

翻译”的员工最多，占比为 47％，两者之后共占 60％。总而言之，IDEA 公司外贸

部门员工的汉语水平有约八成在中等及以上水平，其中听说最常用到，也是员工们普

遍认为较难的语言技能。 
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การศึกษามรดกทางวัฒนธรรมในอ าเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการ* 
A Study of  Cultural Heritage in  Bangsaothong District,  

Samutprakan  Province* 

วุฒิพงษ์  ทองก้อน1*, กชพร  ขวัญทอง2 
1คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

2ศูนย์วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
*Email : wuthipong.thong@gmail.com 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยเร่ืองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรมในอ าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
โดยใช้กรอบแนวคิดของมรดกทางวัฒนธรรม ตามหลักเกณฑ์ขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ (ยูเนสโก) ซึ่งแบ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ และมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้
ด าเนินการวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีการส ารวจพื้นที่ การสัมภาษณ์เชิงลึก และสังเกตการณ์
ภาคสนามเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบส ารวจแบบสัมภาษณ์ แบบสังเกตการตรวจสอบข้อมูลใช้เทคนิคสามเส้า
ผลการวิจัยพบว่าอ าเภอบางเสาธงมีมรดกทางวัฒนธรรม ทั้งสิ้น 45รายการจ าแนกเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องได้21
รายการและวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้24 รายการ 

ค าส าคัญ : มรดกทางวัฒนธรรม  บางเสาธง  สมุทรปราการ 

Abstract 

The purpose of this research was to study cultural heritage in Bangsaothong district, 
Samutprakan Province by using the concept of cultural heritage criteria of the United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) which divided cultural heritage into 
tangible cultural heritage and intangible cultural heritage. The research was conducted using 
qualitative research methods consisted of an area survey, in-depth interviews, and field 
observation. The research instruments were surveys, interviews, observation and data verification. 
The study showed that Bangsaothong district has a total of 45 cultural heritage: 21 intangible 
cultural heritage and 24 intangible cultures. 

Keywords : Cultural heritage, Bangsaothong, Samutprakan 

 
 
                                                           
*  งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวจิัยและพัฒนาทุนวัฒนธรรมสองฝ่ังคลองอ าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 สังคมทุกสังคม ล้วนมีแบบแผนในการด าเนินชีวิต ที่แตกต่างกันไปในแต่ละสังคม ตามสภาพภูมิศาสตร์  วิถี
ชีวิต สิ่งแวดล้อม  การเมือง การปกครอง  เรียกได้ว่า มีวัฒนธรรมเป็นของตนเอง ซึ่งวัฒนธรรม หมายรวมถึง ทุกสิ่ง 
ทุกอย่างที่มนุษย์สร้างขึ้นมา นับตั้งแต่ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนา กฎหมาย ศิลปะ จริยธรรม ตลอดจน
วิทยาการและเทคโนโลยีต่าง ๆ อาจกล่าวได้ว่าวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือที่มนุษย์ คิดค้นขึ้นมาเพื่อช่วยให้มนุษย์สามารถ
ด ารงอยู่ต่อไปได้ (สุพัตรา สุภาพ, 2528 ) เพราะการจะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้มนุษย์จะต้องรู้จักใช้ประโยชน์จาก
ธรรมชาติและจะต้องรู้จักควบคุมความประพฤติของมนุษย์ด้วยกัน วัฒนธรรม คือค าตอบที่มนุษย์ในสังคมคิดขึ้นมาเพื่อ
แก้ปัญหาเหล่านี้  
 วัฒนธรรมถือเป็นสิ่งส าคัญในสังคม เนื่องจากวัฒนธรรมเป็นเครื่องก าหนดความเจริญหรือความเสื่อมของ
สังคม และเป็นเครื่องก าหนดชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคมท าให้มีความรู้สึกเป็นพวกเดียวกันและให้ความร่วมมือ
กันได้ วัฒนธรรมจึงเปรียบเสมือนกรอบหรือแบบแผนในการด ารงชีวิต ในขณะเดียวกันก็เป็นตัวเชื่อมที่ท าให้คนใน
สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบเรียบร้อย ซึ่งทุกชนชาติในโลกต่างมีวัฒนธรรมที่เป็นของตนเอง  มรดกทางวัฒนธรรมจึงถือ
ได้ว่าเป็นสิ่งที่ด ารงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์และมีคุณค่าในฐานะที่เป็นเครื่องแสดงออกถึงรากฐานและความเป็นมา
ของชาติบ้านเมือง  ซึ่งคนในชาติควรที่จะช่วยกันดูแลรักษา  เพื่อน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์และให้ผู้คนในโลกได้ชื่นชม  
มรดกทางวัฒนธรรมทั่วไปจะแสดงให้เห็นถึงลักษณะต่าง ๆเช่นบ่งบอกถึงความเป็นชุมชนหรือท้องถิ่น  ให้คุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์  วิชาการ  ศิลปะ  มีการแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของชีวิตของกลุ่มชนและสังคม
ที่ได้มีการสืบทอดกันมา(จิระ  บุนนาค, 2556 : ออนไลน์) 
 มรดกทางวัฒนธรรม (Cultural Heritage) เป็นค าศัพท์ที่มาจากประเทศอังกฤษ ในอดีตหมายถึง สิ่งของที่
เป็นมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษของแต่ละตระกูลหรือกลุ่มบุคคลหรือสังคม อาจเป็นสมบัติส่วนตัวและมีนัยว่าไม่
สมควรดัดแปลงตกแต่งเพิ่มเติม หรือไม่ควรน ามาใช้งานใช้ประโยชน์แต่ควรเก็บรักษาไว้เพื่อความภาคภูมิใจ ปัจจุบัน
ค าว่า“มรดกทางวัฒนธรรม” มีความหมายกว้างขึ้นในแง่ของการน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางไม่จ ากัดในวงของ
กลุ่มตระกูลหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเฉพาะและยังเป็นค าที่นิยมใช้กันมาก โดยเฉพาะประเทศในแถบทวีปยุโรป 
เอเชียและออสเตรเลีย (ธนิก เลิศชาญฤทธ์, 2554 : 17 - 18) ดังนั้น มรดกทางวัฒนธรรม ก็คือผลิตผลของวัฒนธรรม 
โดยเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างหรือคิดค้นขึ้นมาตั้งแต่ในอดีต และได้ตกทอดหรือสืบทอดจากรุ่นหนึ่งมาสู่อีกรุ่นหนึ่ง เช่น 
โบราณสถาน โบราณวัตถุ เพลงพื้นบ้าน ภาษา หรือขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง  ๆ  
 ด้วยเหตุนี้ค าว่า “มรดกทางวัฒนธรรม” จึงมีลักษณะพิเศษที่เพิ่มข้ึนจากค าว่า “วัฒนธรรม” โดยทั่วไป ตรงที่
มีเรื่องของระยะเวลาในการด ารงอยู่และการตกทอดหรือสืบทอดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนื่องจากเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่า 
แสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของสังคมนั้น ๆ โดยน ามาซึ่งความภาคภูมิใจของคนในสังคม และ
พรอ้มที่จะรักษาและธ ารงไว้ ตลอดจนตกทอดหรือสืบทอดให้แก่ชนรุ่นหลังต่อไป (มูลนิธิสถาบันวิจัยกฎหมาย, 2552 : 
22 – 23) ด้วยเหตุนี้ มรดกทางวัฒนธรรมจึงค่อนข้างมีความหมายที่กว้างมากในแง่ของเนื้อหาที่ครอบคลุมทั้งสิ่งที่เป็น
รูปธรรมซึ่งจับต้องได้ และนามธรรมที่ไม่สามารถจับต้องได้ เช่น ความเชื่อ ค่านิยม และภาษา เป็นต้น 
 การแบ่งประเภทของมรดกทางวัฒนธรรม มรดกทางวัฒนธรรมมีหลายประเภทและหลายชนิดขึ้นอยู่กับ
วิธีการจัดแบ่งของผู้ศึกษา แต่เนื่องจากค าว่า “มรดกทางวัฒนธรรม” (Cultural Heritage) เป็นค าที่ก าหนดโดย
องคก์ารการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก)  โดยเป็นค าที่เกิดขึ้นใหม่ซึ่งตามนิยามของ
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องค์การยูเนสโก มรดกทางวัฒนธรรม หมายถึง สิ่งของที่ เป็นรูปธรรม เช่น โบราณสถาน  แหล่งโบราณคดี งาน
สถาปัตยกรรม รวมทั้งกลุ่มสิ่งก่อสร้าง และสิ่งของที่มีขนาดเล็กและไม่โดดเด่นดึงดูดสายตาด้วย เช่น ร่องรอยต่าง ๆ ที่
มีคุณคา่ในเชิงประวัติศาสตร์ สุนทรียะ ศิลปะ มานุษยวิทยา ชาติพันธุ์วรรณนาและวิทยาศาสตร์ มรดกทางวัฒนธรรม
ในความหมายนี้จึงครอบคลุมเนื้อหากว้างขวาง อีกทั้งยังเป็นการยกระดับจากปัจเจกบุคคลและชุมชนขึ้นเป็นระดับ
สากลโดยมรดกทางวัฒนธรรมมีลักษณะเป็นผลผลิตของมนุษยชาติ ดังนั้น การแบ่งประเภทของมรดกทางวัฒนธรรม
ขององคก์ารยูเนสโกจึงครอบคลุมลักษณะกว้าง ๆ และเห็นภาพได้ชัดเจน ซึ่งสามารถแบ่งตามลักษณะที่ปรากฏอยู่หรือ
ที่มีอยู ่(existence)ได้ 2 ประเภทดังนี้ (อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ พ.ศ. 
2515 และอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้  พ.ศ.2546 (องค์การการศึกษา
วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก), 2546:  
ออนไลน)์ 
 1) มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้(Tangible Cultural Heritage) ประกอบด้วยได้แก ่1.โบราณวัตถุ/
ศิลปวัตถ ุ2.จิตรกรรม 3.ศิลปหัตถกรรม 4.โบราณสถาน 5.อนุสรณ์สถานและแหล่งประวัติศาสตร์ 6.แหล่งโบราณคด ี
 2) มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Cultural Heritage) ประกอบด้วยและมรดกวัฒนธรรมที่
จับต้องไมไ่ด้ (Intangible Cultural Heritage) ได้แก ่1.ภาษา 2.วรรณกรรมพื้นบ้าน 3.ศิลปะการแสดง/การละเล่น 4. 
แนวปฏิบัตทิางสังคม พิธีกรรม ประเพณีและเทศกาล 5.ความรูแ้ละการปฏิบตัิเก่ียวกับธรรมชาติและจักรวาล 6. งาน
ช่างฝีมือดั้งเดิม 7. การเล่นพื้นบา้น กีฬาพื้นบ้าน และศิลปะการป้องกันตัว 
 ความแตกต่างของมรดกที่จับต้องได้กับมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จะมีความเป็นพลวัตอย่างชัดเจน 
ด้านหนึ่งท าให้มรดกทางวัฒนธรรมสามารถที่จะสร้างสรรค์ตนเองใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อท าหน้าที่สะท้อนอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรมทั้งของผู้ที่สร้างสรรค์และผู้ที่ถือครองมรดกนั้น  มรดกทางวัฒนธรรมมีสมรรถนะแฝงในการปรับตัวหรือ
ก่อรูปลักษณ์เฉพาะตัวของมันเอง  คู่ขนานกันไปกับวิวัฒนาการทางวัฒนธรรมของชุมชนที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นจึงเป็น
มรดกที่มีชีวิตได้ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง  ในอีกด้านหนึ่ง ความยืดหยุ่นที่แฝงอยู่ในตัวของมันนั้น ท าให้มีความ
เปราะบาง ที่จะถูกดูดกลืนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของตัวแบบทางวัฒนธรรมที่มีความเป็นตัวแทนอย่างโดดเด่น ณ 
ช่วงเวลานั้น ๆ ในยุคสมัยที่โลกาภิวัตน์ด าเนินไปอย่างปราศจากการควบคุม ความเสี่ยงที่กล่าวถึงข้างต้นจึงท าให้อัต
ลักษณ์ของกลุ่มชนตกอยู่ในอันตรายที่จะถูกอ าพรางหรือดูดกลืนโดยสังคมที่ครอบง าอยู่ ซึ่งถือว่าเป็นชุมชนที่มีความ
แตกต่างในทางสังคมและวัฒนธรรม อันอาจจะเกิดขึ้นไปพร้อมกันกับการสูญหายไปของวัฒนธรรมที่มีลักษณะเฉพาะ
ของตนเอง    (สุดแดน วิสุทธิลักษณ์, 2560: 49) 
   กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมได้ด าเนินการใช้ค า “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” 
(Intellectual Cultural Heritage) แทน “มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้” ซึ่งไม่สื่อความหมายที่เข้าใจได้ใน
ภาษาไทย ว่าหมายถึง องค์ความรู้หรือผลงานที่เกิดจากบุคคล หรือกลุ่มชนที่ได้มีการสร้างสรรค์ พัฒนา สั่งสม สืบทอด 
และ ประยุกต์ใช้ในวิถีการด าเนินชีวิตอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้อง เหมาะสมกับสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมของแต่ละ
กลุ่มชน อันแสดงให้ 
เห็นอัตลักษณ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

สุกัญญา สุฉายา (2554) ได้สรุปปัญหาของการสืบทอดภูมิปัญญา ท้องถิ่นไทยไว้ ดังนี้ 1. ขาดผู้สืบทอดภูมิ
ปัญญา ปัจจุบันภูมิปัญญาอยู่กับกลุ่มผู้สูงอายุ เด็กและ เยาวชนรุ่นใหม่ขาดความสนใจอย่างจริงจัง ขาดจิตวิญญาณ
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และความเข้าใจอย่าง ลึกซึ้ง 2. เจ้าของภูมิปัญญาหวงแหนไม่อยากถ่ายทอดให้แก่ผู้ไม่มีความตั้งใจและ ไม่มีพรสวรรค์
ที่จะรักษาภูมิปัญญานั้น ๆ 3. ขาดการพัฒนาทักษะกระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญา เพราะครูภูมิปัญญา ยังใช้ขนบ
เดิมซึ่งใช้เวลาศึกษาและตรวจสอบความตั้งใจนาน ไม่สัมพันธ์กับความต้องการ ของเยาวชนรุ่นใหม่ที่ต้องการความเร็ว 
จึงหมดความอดทนที่จะเรียนรู้ภูมิปัญญานั้น ๆ 4. การสืบทอดภูมิปัญญายังขาดความเข้าใจและการสร้างจิตส านึกให้
เห็น คุณค่าที่แท้จริง รวมถึงการเคารพทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น 5. ประชาชนขาดการตรวจสอบในด้านการสืบ
สานภูมิปัญญาที่ก าลังเลือนหาย ทั้งด้านศิลปะ การจักสาน การทอผ้า การตีเหล็ก เป็นต้น ดังนั้นประเด็นการสืบทอด
มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงเป็นประเด็นส าคัญเร่งด่วนของชาติ การที่วัฒนธรรมจะธ ารงอยู่ได้ ต้องรักษาองค์ความรู้ที่
เหลืออยู่ไว้ให้ได้มากที่สุด ด้วยวิธีการรวบรวมจากผู้รู้ในชุมชน บันทึกข้อมูล วิเคราะห์วิจัยให้เข้าใจในแก่นของ องค์
ความรู้ และสังเคราะห์คุณค่าเพื่อน าไปสู่การสืบทอดที่ยั่งยืนต่อไปก็เป็นวิธีการที่ส าคัญเช่นเดียวกัน 

พื้นที่อ าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ในปัจจุบันนั้น เดิมเป็นส่วนหนึ่งของทุ่งบางพลีซึ่งพื้นที่บางพลี
นั้นมีประวัติความเป็นชุมชนมายาวนาน ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา โดยเป็นชุมชนโบราณที่อยู่บนเส้นทางคลองส าโรง 
คลองส าคัญของด้านตะวันออกมาตั้งแต่สมัยสมัยอยุธยา ราวปี พ.ศ.2041 จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น รัชกาลที่ 1 
(พ.ศ.2394) ถึงรัชกาล ที่ 4 พ.ศ.2398 ก่อนที่มีการท าสนธิสัญญาเบาว์ริ่ง พื้นที่โดยรอบบางพลีทั้งทางด้านเหนือและ
ด้านตะวันออก ซึ่งต่อมาคือบางเสาธงนั้นยังคงเป็นป่าแสมทึบร้าง ไร้ผู้คนอยู่อาศัย มีแต่สัตว์บกและสัตว์น้ า พื้นที่
เหล่านี้มีคลองหลายสายที่ผู้คนใช้เป็นเส้นทางสัญจรลัดเลาะเชื่อมโยงกับคลองอื่น  ๆ เพื่อไปทางภาคตะวันออกดังนั้น 
การเกิดอพยพเคลื่อนย้ายผู้คนเข้ามาอยู่ในพื้นที่บางเสาธงจึงยังไม่ปรากฏข้ึนในช่วงระหว่างนี้ แต่จะอยู่ในช่วงนับจากปี 
พ.ศ. 2438 (รัชกาลที่ 5) ที่คนจะเร่ิมเข้ามาท านาและเริ่มทยอยออกนอกพื้นที่เพื่อเสาะหาแหล่งเพาะปลูกใหม่ ๆ โดย
มาตามแนวคลองต่างๆ รอบอ าเภอบางพลี ทั้งทางด้านเหนือ ด้านตะวันออก และด้านใต้โดยในชั้นแรกเข้าใจว่ากลุ่มคน
ที่เข้ามาในพื้นที่บางเสาธงส่วนใหญ่ น่าจะมาจากบางพลีเพราะอยู่ใกล้สามารถเข้าสู่พื้นที่ได้ง่ายโดย  ผ่านคลองต่าง ๆ 
ที่เชื่อมต่อจากบางพลีไปยังบางเสาธง เช่น คลองบางเสาธง คลองจรเข้ คลองบางกระเทียม   เป็นต้น แต่ก็มีชาวบ้าน
จากท้องถิ่นอื่นทยอยเข้ามา เช่น ชาวบ้านจากบางนา ปากน้ า เมืองสมุทรปราการ และพระประแดง เป็นต้น  เมื่อ
บุกเบิกแล้วก็ท าให้พื้นที่ ๆ ป่ารกทึบกลับกลายเป็นผืนนา ท าให้มีผู้คนเข้ามาเพาะปลูกโดยจะปลูกทับ (เรือน) หรือโรง
นาด้วยวัสดุง่ายๆ ราคาถูก อยู่ตามแนวคลองใกล้กับผืนนาของตน แต่เป็นการเข้ามาอยู่ชั่วคราวในช่วงฤดูกาลท านา
และเก็บเกี่ยว เมื่อหมดฤดูกาลก็จะกลับไปอยู่ที่ชุมชนเดิม การเคลื่อนย้ายผู้คนมาตามชายน้ าเกิดขึ้นหลายช่วงเวลา 
การเข้ามาอยู่ถาวรจึงเกิดขึ้นภายหลัง เมื่อมีความต้องการที่ดินท ากินมากขึ้นจึงได้มีการทยอยเข้ามาของผู้คนใน
ลักษณะติดตามกันเข้ามาแล้วปลูกเรือนอยู่ในละแวกเดียวกันกับเครือญาติหรือคนในชุมชนเดียวกัน จนท าให้บางพื้นที่
เริ่มก่อร่างเป็นชุมชนย่อย ๆ ลักษณะเกาะกลุ่ม และมีพัฒนาการของชุมชนหมู่บ้านในเวลาต่อมา อ าเภอบางเสาธง 
ได้รับยกฐานะการปกครองเป็นกิ่งอ าเภอเมื่อ 1 เมษายน 2538  โดยเอาพื้นที่ 3 ต าบลของอ าเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ   อันประกอบด้วย ต าบลบางเสาธง ศีรษะจรเข้ใหญ่ และศีรษะจรเข้น้อย   และยกฐานะเป็นอ าเภอเมื่อ 
8 กันยายน 2550 ตามล าดับ  โดยอาณาเขตของอ าเภอบางเสาธง นั้น ด้านเหนือติดกับเขตลาดกระบัง 
กรุงเทพมหานคร ด้านตะวันออกและด้านใต้ติดกับอ าเภอบางบ่อ  และอ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ (พรรณศิริ 
แจ่มอรุณ และคณะ, 2561: 32-37) 

พื้นที่บางเสาธงเดิมจากเป็นแหล่งปลูกข้าว แห่งทุ่งบางพลี ได้ถูกพัฒนาให้เป็นเขตนิคมอุตสาหกรรมบางพลี 
ผนวกกับรัฐบาลได้มีนโยบายในการสร้างก่อสร้างสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิที่บริเวณหนองงูเห่า  ท าให้พื้นที่บาง
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เสาธงได้เปลี่ยนจากวิถีเกษตร เป็นวิถีอุตสาหกรรม กลายเป็นสังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท ท าให้นับวันคนที่อาศัยอยู่ในบาง
เสาธงนี้ จะมีทั้งคนดั้งเดิม คนที่เคลื่อนย้ายมาอาศัยใหม่ ซึ่งเป็นหมู่บ้านจัดสรรมากข้ึน  และนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้า
มาในพื้นที่ซึ่งไม่เข้าใจในวัฒนธรรมที่มีมาแต่เดิม   ดังนั้นหากยังไม่ได้มีการเก็บรวบรวมมรดกทางวัฒนธรรมเอาไว้  ก็
อาจจะท าให้มรดกวัฒนธรรมเหล่านั้นเสี่ยงต่อการสูญหาย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับมรดกวัฒนธรรมประเภท จับต้อง
ไม่ได้  หรือมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม   

การศึกษามรดกทางวัฒนธรรมชุมชน  นับว่าเป็นการค้นหาอัตลักษณ์ของชุมชน และเป็นการสร้างจิตส านึก
ให้คนในชุมชนตระหนักถึงคุณค่าของท้องถิ่นและสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนในชุมชน  การศึกษาวัฒนธรรมชุมชน
ผ่านเรื่องเล่า เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างพลังชุมชน  วิธีการศึกษาเรื่องเล่าใช้วิธีการศึกษาแบบประวัติศาสตร์บอกเล่า 
(Oral History) ผู้ศึกษาควรใช้วิธีการสัมภาษณ์ควบคู่กับการเข้าร่วมสังเกตุการณ์ชีวิตความเป็นอยู่  ความเป็นไปของ
หมู่บ้าน  และการรับรู้อารมณ์ร่วมของคนในพื้นที่  (จารุวรรณ ธรรมวัตร, 2559: 185)   การพัฒนาวัฒนธรรมจะเกิด
ประโยชน์ก็ต่อเมื่อมีการสร้างความมีส่วนร่วม ความสนใจร่วมที่จะพัฒนาพื้นที่ในมิติต่าง ๆ และการพัฒนาพื้นที่หากมี
การน าผู้เกี่ยวข้องมามีส่วนร่วมมากเท่าใด  โอกาสความส าเร็จก็จะสูงตามไปด้วย(สุชาติ แสงทอง, 2560 : 275) จาก
แนวคิดดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจที่ศึกษามรดกวัฒนธรรมของอ าเภอบางเสาธง  ผ่านประวัติศาสตร์การบอกเล่าของคนใน
ชุมชน ให้คนในชุมชนได้สืบค้นอัตลักษณ์มรดกวัฒนธรรมของพื้นที่ตนเอง เพื่ อเก็บเป็นข้อมูลองค์ความรู้มรดกทาง
วัฒนธรรมให้กับท้องถิ่น และใช้ข้อมูลมรดกวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อต่อยอดในเรื่องอื่น ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับพื้นที่
ต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 เพื่อศึกษามรดกวัฒนธรรมท้องถิ่นทั้งวัฒนธรรมที่จับต้องได้ และจับต้องไมไ่ด้  ในอ าเภอบางเสาธง  จังหวัด
สมุทรปราการ 

ขอบเขตของการวิจัย 

ด้านพืน้ที่   พืน้ที่ที่ท าการศึกษา ประกอบด้วย 3 ต าบลคือ ต าบลบางเสาธง  ต าบลศีรษะ 
จรเข้น้อย และต าบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อ าเภอบางเสาธง  จังหวัดสมุทรปราการ 
           ด้านเนื้อหา  ศึกษาความรู้มรดกวัฒนธรรมโดยใช้แนวคิดหลักการจ าแนกมรดกทางวัฒนธรรมขององค์การ
การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO)ซึ่งจ าแนกเป็น มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้  
(Tangible Cultural Heritage) และมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Cultural Heritage)  

กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 การส ารวจมรดกทางวัฒนธรรมในอ าเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการ ผู้วิจัยได้ใช้กรอบการแบ่งมรดก
วัฒนธรรมตามองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ที่แบ่งเป็น ก).มรดกทาง
วัฒนธรรมที่จับต้องได้ (Tangible Cultural Heritage) 1.โบราณวัตถุ/ศิลปวัตถุ 2.จิตรกรรม 3.ศิลปหัตถกรรม 4.
โบราณสถาน 5.อนุสรณ์สถานและแหล่งประวัติศาสตร์ 6.แหล่งโบราณคดี ข) มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้
(Intangible Cultural Heritage) ได้แก ่1.ภาษา 2.วรรณกรรมพื้นบ้าน 3.ศิลปะการแสดง/การละเล่น 4. แนวปฏิบัติ
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ทางสังคม พิธีกรรม ประเพณีและเทศกาล 5.ความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล 6. งานช่างฝีมือ
ดั้งเดิม 7. การเล่นพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้าน และศิลปะการป้องกันตัว (วศิน อิงคพัฒนากุล, 2548: 262)  
 ลักษณะส าคัญของมรดกทางวัฒนธรรมมีลักษณะดังนี้ (1) มีความโดดเด่นและมีคุณค่า 
เชิงสร้างสรรค์ส าหรับมวลมนุษยชาติ (2) มีความเป็นเอกลักษณ์ (Unique) ทางด้านประเพณี วัฒนธรรม และ
ประวัติศาสตร์ (3) มีคุณลักษณะบ่งบอกถึงที่มาของท้องถ่ินหรือพื้นที่อย่างชัดเจน (4) ตกอยู่ในภาวะอันตรายและเสี่ยง
ต่อการสูญหายเนื่องจากจ านวนผู้สืบทอด และผู้ด าเนินการน้อยลง (5) มีนัยของการสูญเสียเอกลักษณ์เชิงวัฒนธรรมมี
การปกป้องคุ้มครองน้อยลง (ส านักนายกรัฐมนตรี ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สถาบันแห่งชาติว่าด้วย
ภูมิปัญญาและการศึกษาไทย, 2542: 12-13)  
 ในกระบวนการสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของกลุ่มชนใดกลุ่มชนหนึ่ง ประกอบด้วยผู้สืบทอด 2 
ประเภท ได้แก่ ผู้สืบทอดองค์ความรู้ หรือสืบทอด มรดกภูมิปัญญาโดยตรง (tradition knowledge holders) และผู้
สืบทอดวัฒนธรรม หรือชุมชนวัฒนธรรม (cultural communities) หรือนิยมใช้ในภาษากฎหมายว่า ผู้มีส่วนได้เสีย 
(steakholders)  ผู้สืบทอดองค์ความรู้เป็นชนกลุ่มน้อยในชุมชนวัฒนธรรม แต่มีความส าคัญ หากขาดชนกลุ่มนี้ใน
สังคม มรดกภูมิปัญญานั้น ๆ    ก็สูญสิ้น ส่วนผู้สืบทอดวัฒนธรรมเป็นชนกลุ่มใหญ่ สืบทอดวัฒนธรรมมาโดยก าเนิด 
หรือประพฤติ ปฏิบัติผ่านการเข้าร่วมกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม (socialization) หรือเป็น สมาชิกของกลุ่ม ผู้
สืบทอดกลุ่มนี้สืบทอดตามสิ่งที่คนส่วนใหญ่ประพฤติปฏิบัติ แต่ พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ คือ เป็นผู้รับ
ปฏิบัติ ไม่มีส่วนในการสร้างสรรค์ หรือถ่ายทอดโดยตรง แต่มีบทบาทต่อการด ารงอยู่ของมรดกภูมิปัญญา (สุกัญญา สุ
ฉายา, 2554: 1-25) 

วิธีด าเนินการวิจัย 

เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative Research) โดยเน้นการส ารวจลงพื้นที่ภาคสนาม สอบถาม สัมภาษณ์ 
และการสังเกตอย่างมีส่วนร่วมในภาคสนาม  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1. กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้น าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน  ครู อาจารย์ พระภิกษุ  ผู้น าทางศาสนา และตัวแทน
ชาวบ้าน ในอ าเภอบางเสาธง ซึ่งเป็นคนในพื้นที่ หรืออาศัยอยู่ในพื้นที่เกิน 20 ปี ซึ่งคัดเลือกแบบเจาะจง 

2. ช่วงเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม  เดือนตุลาคม 2562  ถึงเดือน มิถุนายน 2563 ได้มีการจัด
ประชุมชาวบ้าน เพื่อค้นหามรดกวัฒนธรรม ซึ่งมีการจัดประชุมระดมสมอง จ านวน 3 ครั้ง แยกเป็นรายต าบล คือ
ต าบลศีรษะจระเข้น้อย  จัดขึ้นที่วัดหัวคู้ มีผู้เข้าร่วม 15 คน  ต าบลศีรษะจรเข้ใหญ่  จัดขึ้นที่ โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่ มี
ผู้เข้าร่วม25 คน ต าบลบางเสาธง ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง มีผู้เข้าร่วม 25 คน 

3. ด าเนินการลงพื้นที่ส ารวจภาคสนาม โดยผู้วิจัยและคณะ โดยใช้แบบรายการส ารวจมรดกทางวัฒนธรรม   
ด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยใช้แบบสัมภาษณ์และการสังเกตอย่างมีส่วนร่วมโดยใช้แบบสังเกต  ในภาคสนาม
เพื่อให้ได้ข้อมูลมรดกวัฒนธรรมในแต่ละประเภท  

4. การวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้วิจัยน าข้อมูลจากการส ารวจพื้นที่  จากแบบส ารวจรายการมรดกวัฒนธรรม และ
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก  ซึ่งเป็นข้อมูลบอกเล่าเรื่องราวเหตุการณ์จากผู้ให้ข้อมูล  ข้อมูลจากการสังเกตแบบมี
ส่วนร่วม น าไปแยกหมวดหมู่รายการมรดกวัฒนธรรม  ตามวัตถุประสงค์และกรอบของการวิจัย 
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5. การตรวจสอบข้อมูล ใช้การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation)  ทั้งด้านข้อมูล (Data 
Triangulation) และด้านวิธีเก็บรวบรวมข้อมูล (Methodological Triangulation) ซึ่งใช้วิธีการส ารวจ การสัมภาษณ์  
การสังเกต และการศึกษาเอกสาร 

6. จัดเวทีคืนข้อมูลชุมชน  เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 โดยมีผู้เข้าร่วม 60 คน เพื่อเป็นการน าเสนอผล
การเก็บข้อมูลและหารือกับชุมชน เพื่อน าไปสรุปเป็นรายงานการศึกษามรดกวัฒนธรรมของอ าเภอบางเสาธง 

ผลการวิจัย 

 ผลจากการส ารวจมรดกทางวัฒนธรรมในอ าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ  สามารถจ าแนกเป็นมรดก
ทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ 21 รายการ  และมรดกทางวัฒนธรรมที่จับจ้องไม่ได้ 24 รายการ 
ตารางที่ 1 แสดงจ านวนรายการมรดกวัฒนธรรมอ าเภอบางเสาธง 

ประเภท จับต้องได ้ จับต้องไมไ่ด้ 

จ านวนมรดกวัฒนธรรม 21 24 
จากตาราง 1 จ านวนมรดกวัฒนธรรมอ าเภอบางเสาธง  สามารถจ าแนกเป็นวฒันธรรมที่จบัต้องได้ 21 

รายการ และเปน็วัฒนธรรมที่จบัต้องไม่ได ้24 รายการ   ซึ่งรายการมรดกทางวัฒนธรรม จ าแนกได้ดังนี้  
มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ ได้แก่ โบราณสถาน/โบราณวัตถุ 1. วัดจรเข้ใหญ่ (หลวงพ่อโต) 2. วัดหัวคู้ 

(หลวงพ่อเขียว) 3. วัดเสาธงกลาง (หลวงพ่อขาว) 4. วัดเสาธงนอก (พระพิฆเนศ) 5. วัดศิริเสาธง 6. วัดมงคลนิมิตร 7 .
วัดปากคลองมอญ (หลวงพ่อบัวบาน) 8. วัดศรีวารีน้อย (หลวงพ่อเสือหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่) 9. วัดสุวรรณภูมิพุทธชยนั
ตี 10. วัดบัวโรย 11. ลานหลวงพ่อนาค สถาปตัยกรรม 12. โบสถ์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 13. พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดบัว
โรย 14. พุทธเจดีย์ศรีบัวโรย 15. เจดีย์พุทธชยันตี 16. จิตรกรรมฝาผนัง พระอุโบสถวัดศรีวารนีอ้ย 17.จิตรกรรมฝา
ผนัง พระอุโบสถวัดจรเข้ใหญ่ ศาล 18. สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  วัดหัวคู้ 19. ต าหนักเสด็จพ่อสามร้อยยอด/
ต าหนักเสด็จพ่อพลายชุมพล/ศาลเจ้าพ่อทุ่ง 20. ศาลพ่อเฒา่ 21. ศาลท้าวพนัตา เกาะพิจิตร 

มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ได้แก่ วรรณกรรมพ้ืนบ้าน 1.สมุดไทยเร่ืองพระมาลัย  (คัมภีร์ใบลาน)
วัดบัวโรย ปราชญช์าวบา้น 2. ภูมิปัญญาต่อกระดูก 3.ภูมิปัญญาท าขวัญนาค 4. ภูมิปัญญาท าพธิีขันหมาก 
ศิลปะการแสดง/การละเล่น 5. การแสดงโขนสด (ครูวิก ฉิมพล)ี 6. กลองยาว 7. ดนตรีไทยบ้านศรีเกตุ พิธีกรรมและ
เทศกาล 8.ประเพณีแห่ผ้าห่มหลวงพ่อเขียวสุโขพุทธโธภควา  วดัหัวคู้ 9.ประเพณีกวนกาละแม วัดหัวคู้ 10. ประเพณี
ตักบาตรพระร้อย  วัดหัวคู้ 11. พิธีท าขวัญข้าว/พิธีท าบุญกลางนา วัดบัวโรย 12. ประเพณีส่งเรือบ้านเกาะพิจิตร 13. 
ประเพณีส่งเรือบ้านคลองดอน 14. ประเพณีส่งเรือคลองหนองงูเห่า ความรู้แนวปฏิบัติธรรมชาติและจักรวาล 15. 
การเลี้ยงปลาเบญจพรรณ 16. มะม่วงน้ าปลาหวาน 17. การสวนมะม่วงน้ าดอกไม/้มะม่วงเขียวเสวย 18. ขนมสายบัว 
19. ขนมดอกโสน 20.ปลาร้าทรงเคร่ือง 21.แกงส้มผักกระเฉด 22. ขนมไทยแม่เฉลิมศรี กีฬา การละเล่น ศิลปะการ
ป้องกันตัว 23. ประเพณีแข่งเรือวัดจรเข้ใหญ่ 24. การละเล่นว่าวจุฬา ว่าวปักเป้า 

ซึ่งพบว่ามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องได้ ส่วนใหญ่เป็นประเภทโบราณสถานและโบราณวัตถุจ านวน  11รายการ
สถาปัตยกรรม 6 รายการ  ซึ่งเป็นงานอันเกี่ยวเนื่องกับศาสนา  และประเภทศาล 4  รายการ ในส่วนของมรดก
วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ จ านวน 24 รายการ ส่วนใหญ่ เป็นประเภทความรู้/แนวปฏิบัติธรรมชาติและจักรวาล จ านวน   
8 รายการ  รองลงมา เป็นพิธีกรรมและเทศกาล  จ านวน 7 รายการ  ปราชญ์ชาวบ้าน จ านวน 3 รายการ 
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ศิลปะการแสดงและการละเล่น  จ านวน 3  รายการ กีฬา การละเล่น ศิลปะการป้องกันตัว จ านวน 2  รายการ และ 
วรรณกรรมพื้นบ้าน 1  รายการ  ซึ่งเมื่อมาจ าแนกตามต าแหน่งของต าบลที่รายการมรดกทางวัฒนธรรมเกิดขึ้นอยู่ใน3 
ต าบล ดังตาราง 2  
ตาราง 2 แสดงรายการมรดกทางวัฒนธรรมจ าแนกตามต าบล ในอ าเภอบางเสาธง 

ต าบลศีรษะจรเข้น้อย ต าบลศีรษะจรเขใ้หญ ่ ต าบลบางเสาธง 

โบราณสถาน/โบราณวัตถ ุ โบราณสถาน/โบราณวัตถ ุ โบราณสถาน/โบราณวัตถ ุ

1 .วัดหัวคู(้หลวงพ่อเขียว) 1. วัดจรเข้ใหญ่ (หลวงพ่อโต) 1. วัดเสาธงกลาง(หลวงพ่อขาว) 

2. วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันต ี 2. วัดศรีวารีน้อย(หลวงพ่อเสือหลวงปู่
ทวดองค์ใหญ)่ 

2. วัดเสาธงนอก (พระพิฆเนศ) 

3. วัดปากคลองมอญ (หลวงพ่อบัว
บาน) 

 3. วัดศิริเสาธง 

ต าบลศีรษะจรเข้น้อย ต าบลศีรษะจรเขใ้หญ ่ ต าบลบางเสาธง 

  4. วัดมงคลนิมิตร 

  5. วัดบัวโรย 

  6. ลานหลวงพ่อนาค  

สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม 

4. เจดีย์พุทธชยันต ี 3. โบสถ์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 7. พิพิธภัณฑ์ท้องถิน่วัดบัวโรย 

5. จิตรกรรมฝาผนงั พระอุโบสถวัด
ศรีวารีน้อย 

4. จิตรกรรมฝาผนงั พระอุโบสถวัด
จรเข้ใหญ่ 

8. พุทธเจดีย์ศรีบัวโรย 

ศาล ศาล ศาล 

6. สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
วัดหัวคู ้

5. ศาลท้าวพนัตา เกาะพิจิตร 9.ศาลพ่อเฒา่ 

7. ต าหนักเสด็จพ่อสามร้อยยอด/
ต าหนักเสด็จพ่อพลายชุมพล/ศาล
เจ้าพ่อทุ่ง 

  

วรรณกรรมพ้ืนบ้าน วรรณกรรมพ้ืนบ้าน วรรณกรรมพ้ืนบ้าน 

   10. สมุดไทยเร่ืองพระมาลัยวัดบัว
โรย (คัมภีร์ใบลาน) 

ปราชญ์ชาวบ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน 

8. ภูมิปัญญาต่อกระดูก  6.ภูมิปัญญาท าขวัญนาค    

9. ภูมิปัญญาพิธีขันหมาก    
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ศิลปะการแสดง/การละเล่น ศิลปะการแสดง/การละเล่น ศิลปะการแสดง/การละเล่น 

 7. การแสดงโขนสด (ครูวิก ฉิมพลี)     

 8. กลองยาว  

  9. ดนตรีไทยบา้นศรีเกตุ    

พิธีกรรมและเทศกาล พิธีกรรมและเทศกาล พิธีกรรมและเทศกาล 

10. ประเพณีแห่ผ้าห่มหลวงพ่อ
เขียวสุโขพุทโธภควา 

10.ประเพณีส่งเรือบ้านเกาะพิจติร 11. พิธีท าขวัญข้าว/พิธีท าบุญกลาง
นา 

11. ประเพณีตักบาตรพระร้อย    

12. ประเพณีกวนกะลาแม    

ต าบลศีรษะจรเข้น้อย ต าบลศีรษะจรเขใ้หญ ่ ต าบลบางเสาธง 

13. ประเพณีส่งเรือคลองดอน    

14. ประเพณีส่งเรือคลองหนอง
งูเห่า 

  

ความรู้แนวปฏิบัติธรรมชาติและ
จักรวาล 

ความรู้แนวปฏิบัติธรรมชาติและ
จักรวาล 

ความรู้แนวปฏิบัติธรรมชาติและ
จักรวาล 

15. แกงส้มผักะเฉด 11. การเลี้ยงปลาเบญจพรรณ 12. มะม่วงน้ าปลาหวานอ าเภอบาง
เสาธง 

16. ขนมดอกโสน 12. การสวนมะม่วงน้ าดอกไม้/มะม่วง
เขียวเสวย 

13. ขนมสายบัว  

 13.ขนมไทยบ้านแม่เฉลิมศรี 14. ปลาร้าทรงเครื่อง 

กีฬา การละเล่น ศิลปะการ
ป้องกันตัว 

กีฬา การละเล่น ศิลปะการป้องกัน
ตัว 

กีฬา การละเล่น ศิลปะการป้องกัน
ตัว 

  14. ประเพณีแข่งเรือวัดจรเข้ใหญ่   

  15. การละเล่นว่าวจฬุาวา่วปักเป้า   
 
จากตาราง 2  แสดงการจ าแนกรายการมรดกทางวัฒนธรรมอ าเภอบางเสาธง  จ าแนกตามต าบลพบว่า  

มรดกทางวัฒนธรรมมีในต าบลศีรษะจรเข้น้อย  16 รายการ ต าบลศีรษะจรเข้ใหญ่  15 รายการ และต าบลบางเสาธง 
14 รายการตามล าดับซึ่งประวัติความเป็นมาของรายการมรดกทางวัฒนธรรมสามารถศึกษาได้จากงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ ์
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การอภิปรายผล 

 จากการศึกษามรดกทางวัฒนธรรมอ าเภอบางเสาธง  จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า รายการมรดกทาง
วัฒนธรรมมีความหลากหลายและสืบทอดต่อกันมานาน ซึ่งจ าแนกตามประเภทของมรดกทางวัฒนธรรมทั้งมรดก
วัฒนธรรมที่จับต้องได้และมรดกวัฒนธรรมจับต้องไม่ได้ ได้แก่ 1 โบราณสถาน 2 สถาปัตยกรรม 3 ศาล 4 วรรณกรรม
พื้นบ้าน 5 ปราชญ์ชาวบ้าน 6 ศิลปะการแสดง/การละเล่น 7 พิธีกรรมและเทศกาล 8 ความรู้แนวปฏิบัติธรรมชาติและ
จักรวาล 9 กีฬา การละเล่น ศิลปะการป้องกันตัว ส าหรับมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องได้ส่วนใหญ่เป็นประเภท
โบราณสถานในรูปของศาสนา ได้แก่ วัดส าคัญต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ประจ าวัดที่เป็นที่ศรัทธา
ของคนในท้องถ่ิน  โบสถ์ของศาสนาคริสต์ และมัสยิดของศาสนาอิสลาม นอกจากนี้จะมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่มีความ
งดงามเป็นเร่ืองราวเก่ียวกับพระพุทธศาสนา  และมีศาลประจ าหมู่บ้าน ที่เป็นความเชื่อของชาวบ้านในชุมชนเกี่ยวกับ
ผี ส่วนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ เป็นประเภทความรู้/แนวปฏิบัติธรรมชาติและจักรวาล  และประเภท
พิธีกรรมและเทศกาล ซึ่งสอดคล้องกับค านิยามหรือความหมายของมรดกทางวัฒนธรรม โดยยูเนสโกได้ให้ความหมาย
ของมรดกทางวัฒนธรรมว่าคือ สิ่งที่มนุษย์สร้างสมมาเป็นเวลานาน ตั้งแต่อดีตและยังคงอยู่จนถึงปัจจุบัน และมรดก
ทางวัฒนธรรมนี้ยังสามารถสื่อถึงเอกลักษณ์ของชนชาตินั้น ๆ ได้อีกด้วย (ทนงศักดิ์ วิกุล, 2547) มรดกทางวัฒนธรรม
แบ่งออกได้เป็น  2 ประเภท (ธนากรตาระกา, 2550 และราชบัณฑิตยสถาน, 2546) คือ มรดกทางวัฒนธรรมที่เป็น
วัตถุหรือเป็นสิ่งที่จับต้องได้ ได้แก่ โบราณสถาน โบราณวัตถุศิลปวัตถุ เครื่องมือเครื่องใช้ เป็นต้น และมรดกทาง
วัฒนธรรมที่ไมใช่วัตถุหรือเป็นวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ได้แก่ ภาษา ศาสนา วรรณกรรมขนบธรรมเนียมและประเพณี 
เป็นต้น(พลอยภัทรา ตระกูลทองเจริญ, 2557: 5-6) 
  ลักษณะเด่นๆ ของมรดกทางวัฒนธรรมในอ าเภอบางเสาธงที่น่าสนใจในหลาย ๆ ด้าน เช่น สถาปัตยกรรม 
โบราณสถาน และภาพจิตรกรรมฝาพนังที่เกี่ยวข้องกับความศรัทธาทางศาสนา ซึ่งในสามต าบลมีวัดรวมกัน 10 แห่ง 
โบสถ์คาทอลิก 1 แห่ง  มัสยิดบ้านไร่ 1 แห่ง  อีกทั้งยังความเชื่อที่แสดงถึงประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเรื่องการเดินทัพผ่าน
พื้นที่บางเสาธงของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช บอกเล่ากันมาจากรุ่นสู่รุ่นสามารถสะท้อนให้เห็นถึงการสร้าง
วัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเอง ดังปรากฏจากการก่อสร้างศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่วัดหัวคู้  ความเชื่อดั้งเดิม
ที่นับถือผีที่สะท้อนผ่านสถาปัตยกรรมในรูปแบบ “ศาล” และพิธีกรรมที่ท าสืบต่อกันมา  ได้แก่ ต าหนักเสด็จพ่อสาม
ร้อยยอด  ต าหนักเสด็จพ่อพลายชุมพล  ศาลเจ้าพ่อทุ่ง  รวมทั้งศาลท้าวพันตาเกาะพิจิตรที่มีเรื่องราวประวัติศาสตร์
ของชุมชนเกี่ยวข้องกับการอพยพย้ายถิ่นของประชาชนจากจังหวัดพิจิตรเข้ ามาตั้งรกรากในพื้นที่บางเสาธง และ
หลักฐานที่แสดงว่าอย่างชัดเจนว่า สภาพภูมิประเทศในอดีตที่เป็นคลองมีความอุดมสมบูรณ์และมีจระเข้ชุกชุม รวมทั้ง
มีความพยายามของชุมชนที่จะแสดงประวัติศาสตร์เรื่องราวอันน่าภาคภูมิใจผ่านพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ณ วัดบัวโรย ต าบล
บางเสาธง 
  ด้านพิธีกรรมและงานเทศกาล ที่เชื่อมโยงคนในชุมชนให้มีความรักความสามัคคี และปฏิบัติที่สืบทอดต่อกัน
มาแสดงให้เห็นอตัลักษณ์ของชุมชน เช่น ประเพณีแห่ผ้าห่มหลวงพ่อเขียวสุโขพุทโธภควา วัดหัวคู้  ประเพณีตักบาตร
พระร้อย  เป็นต้น เป็นประเพณีที่เกิดจากแรงศรัทธาของคนในชุมชนต่อหลวงพ่อเขียวสุโขพุธโธภควา น ามาสร้างสรรค์
เป็นประเพณีประดิษฐ์แบบวัฒนธรรมร่วมสมัยที่มีคุณค่ามา 10 กว่าปี ซึ่งสอดคล้องกับปิ่นวดี ศรีสุวรรณ (2554: 2) 
นิพัทพงษ์ พุมมา (2555: 54) เทศกาลและประเพณีปัจจุบันมีลักษณะเป็นกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เกิดจากความ
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ร่วมมือระหว่างรัฐ ภาคเอกชน และประชาชนที่น ารากเหง้าของวัฒนธรรมมาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมทางวัฒนธรรม
ซึ่งช่วยสร้างชีวิตชีวาให้กันและกันคนในพื้นที่และกลุ่มคนในวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมทั้งพิธีกรรมที่ยังท าสืบทอดตาม
ความเชื่อ เช่น ประเพณีส่งเรือ และศิลปะการแสดงพบมากที่ต าบลศีรษะจรเข้ใหญ่ เช่น ศิลปะการแสดงโขนสด คณะ
ครูวิก ฉิมพลี  ดนตรีไทยบ้านศรีเกตุ  กลองยาว  เป็นต้น มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในด้านความรู้วิธีการ 
ทักษะ ความเชื่อ แนวปฏิบัติและการแสดงออกของคนในชุมชนบางเสาธงจากการรวบรวมมีความโดดเด่นทั้งสาม
ต าบลโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านอาหารท้องถิ่นพบว่า มีปราชญ์ชาวบ้านที่มีความสามารถด้านการท าอาหารคาวและขนม
หวาน มีศักยภาพที่จะต่อยอดสร้างรายได้จากทุนทางวัฒนธรรมด้านอาหาร   ภูมิปัญญาด้านวิถีเกษตรกรรมทั้งการ
เลี้ยงปลาเบญจพรรณ การท าสวนมะม่วงน้ าดอกไม้  ยังพบการสืบทอดภูมิปัญญาด้านการรักษาด้วยแพทย์พื้ นบ้าน
โดยเฉพาะการต่อกระดูกและเส้นเอ็น รวมทั้งค้นพบการสืบทอดการละเล่นที่เป็นภูมิปัญญา เช่น การแข่งเรือ  
การละเล่นและอนุรักษ์ว่าวจุฬา ซึ่งถือเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ให้เกิดมีประสิทธิภาพ และเป็น
แนวทางในการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมทั้งการฟื้นฟู ถอดคุณค่า พัฒนาและต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
อย่างเป็นระบบ  
 จากการส ารวจและจ าแนกประเภทมรดกทางวัฒนธรรมจะท าให้ชาวบ้านเห็นความส าคัญและคุณค่าของ
มรดกทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นของตนเองแล้ว  ยังกระตุ้นให้เกิดการอนุรักษ์และการมีส่วนร่วมในชุมชนควบคู่กันไป
ด้วย เพราะจะท าให้เกิดความตระหนักและหวงแหนในวัฒนธรรมของตนเอง เพื่อให้คนรุ่นหลังได้รับรู้และสืบต่อ
เอกลักษณ์ของวัฒนธรรมของตนให้คงอยู่สืบไปแต่ขณะเดียวกันก็ท าให้พบว่ามรดกทางวัฒนธรรมบางรายการก าลังจะ
เสื่อมหายและขาดผู้สืบทอดให้คงอยู่ต่อไป โดยเฉพาะมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ เช่น ประเพณีส่งเรือ พิธีท า
ขวัญข้าว/พิธีท าบุญกลางนา ปราชญ์ชาวบ้าน ขนมสายบัว เป็นต้น แต่ก็มีบางรายการมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับการ
ต่อยอดและพัฒนาจากเยาวชนรุ่นหลัง ได้แก่ ประเพณีการแข่งเรือ ศิลปะการแสดงโขนสด เป็นต้น อันจะน ามาซึ่ง
กระบวนการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นในภายหลังว่า มรดกทางวัฒนธรรมใดควรจะได้รับการส่งเสริมณ
ชุมชนพื้นที่ใดและน ามาซึ่งพิจารณาร่วมกันของคนในชุมชนและนักวิชาการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาทางส่งเสริม
บางรายการที่ไม่ได้รับการสืบทอดต่อแล้วก็ควรจะได้รับการบันทึกเก็บรายละเอียดทุกด้านไว้รายการใดที่มีคุณค่าแต่ได้
สูญหายไปแล้วควรจะได้รับการฟื้นฟู โดยการศึกษาหรือวิจัย เพื่อเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนต่อไป 

ข้อเสนอแนะ 

1.รายการมรดกทางวัฒนธรรมที่ส ารวจได้หากไดน้ าไปใชป้ระโยชน์ในการจัดท าเปน็แผนที่ทางวัฒนธรรมซึ่ง
ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการทางวัฒนธรรมและต่อยอดน าไปสูก่ารท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได ้

2. องค์การปกครองท้องถิ่นควรสร้างกระบวนการจัดการความรู้มรดกทางวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดเครือข่าย
เชื่อมโยงองค์ความรู้สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้โดยพัฒนาเชิงระบบทั้งในนโยบาย แผนการด าเนนิงาน และบริหาร
จัดการเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมอย่างยัง่ยืน 
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สันโดษในมุมมองของชีวติ เศรษฐกิจ และสังคม 
Views of Contentment in Human Life Economy and Society 
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บทคัดย่อ 

 บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อแสดงสาระส าคัญของสันโดษที่มุ่งขัดเกลาจิตมนุษย์จากตัณหา ความทะยานอยาก 
ความโลภมาก ความไม่รู้จักพอ ความเห็นแก่ตัว ปลูกฝังจิตให้ยินดีในสิ่งที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตน สิ่งที่ได้มาอย่างชอบ
ธรรม และสิ่งที่เหมาะสมกับฐานะของตน ด าเนินชีวิตอย่างเรียบง่าย ไม่ฟุ้งเฟ้อ ไม่วิ่ งไปตามกระแสของสังคม เพื่อ
คัดค้านทัศนะที่มองสันโดษว่าเป็นธรรมที่สอนให้คนหยุดนิ่ง เกียจคร้าน ไม่กระตือรือร้น ขัดขวางการพัฒนาชีวิต 
เศรษฐกิจ และสังคม เนื่องจากสันโดษในวิสัยโลก เป็นหลักธรรมที่พัฒนาชีวิตให้เรียบง่าย พึงพอใจในสิ่งที่เป็นของตน 
พัฒนาเศรษฐกิจให้มีความพอเพียงด้วยความเอื้ออาทรต่อกัน และพัฒนาสังคมให้เกิดสันติสุข เพราะผู้สันโดษจะไม่
สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น และสังคม ดังนั้น สันโดษธรรมจึงเป็นภูมิคุ้มกันภัยชีวิตและสังคมได้อย่างดี 

ค าส าคัญ : สันโดษ  พระพุทธศาสนา  มุมมอง 

Abstract 

 This article aims to present the essence of contentment which aims to purify the mind from 
cravings, greed, inadequacy, and selfishness. This cultivates the mind to rejoice in one's possession 
that is obtained righteously and what is appropriate for their position, live a simple life, not 
extravagant, and not living according to the trends of the society. It opposes the view that teaches 
people to stand still, idle, and unenthusiastic, hindering the development of life, economy, and 
society. It is a principle that develops a simple life, promotes satisfaction with one’s own 
possessions, develop a sufficient economy with mutual generosity, and develop a peaceful society 
because contentment will should not cause trouble for others and society. Therefore, 
contentment is a good immunity to life and society. 

Keywords : Santosa, Buddhism, Views  
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บทน า 

 มีค าศัพท์หลายค าจากพระพุทธศาสนาที่น ามาใช้ในภาษาไทยที่คนบางส่วนยังไม่เข้าใจหรือเข้าใจไขว่เขว ไม่ตรง
กับสาระส าคัญของค าเหล่านั้น เพราะไม่ได้ศึกษาความหมายจากรากศัพท์ที่แท้จริง ประกอบกับไม่ได้ศึกษาต่อยอดถึง
หลักค าสอนที่เก่ียวข้องกับศัพท์ดังกล่าว เช่น ค าว่า “บุญ” ที่คนบางส่วนเห็นว่า เป็นการกระท าที่เกี่ยวข้องกับวัดและ
พระสงฆ์เท่านั้น ซึ่งเป็นความเข้าใจที่แคบมาก เนื่องจากความหมายของบุญ ไม่ใช่เพียงแค่ผลที่ได้จากการตักบาตรหรือ
ถวายสิ่งต่าง ๆ ให้แก่วัดและพระสงฆ์เพื่อเป็นเสบียงเดินทางไปสู่สวรรค์เท่านั้น ความจริงค าสอนเรื่องบุญมีรายละเอียด
ทั้งในแง่ของความหมาย วิธีท า และเป้าหมายที่สูงไปกว่าการเข้าสู่สวรรค์ ความไม่เข้าใจค าศัพท์ทางพระพุทธศาสนาจะ
น าไปสู่การปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง และมีผลต่อสัทธรรม คือ ค าสอนที่แท้จริงไม่อาจด ารงอยู่ คงอยู่แต่ความพร่ามัว ไม่
สามารถให้แสงสว่างทางปัญญาและแนวทางปฏิบัติเพื่อบรรลุผลตามหลักค าสอนได้ นับว่าเป็นเรื่องที่ชาวพุทธต้อง
ตระหนักและหันมาท าหน้าที่หลักของชาวพุทธ คือ การศึกษาหลักค าสอนให้เข้าใจ (คันถธุระ) รวมถึงการเผยแผ่หลัก
ค าสอนด้วย และการปฏิบัติตามหลักค าสอนอย่างถูกต้อง (วิปัสสนาธุระ) เพื่อให้พระพุทธศาสนาด ารงอยู่ต่อไปได้ (พระ
พุทธโฆสาจารย์, 2523: 62)  
 ค าศัพท์ที่ผู้เขียนสนใจที่จะกล่าวในบทความนี้ก็คือค าว่า “สันโดษ” ที่มีคนบางส่วนเข้าใจความหมายและ
สาระส าคัญของค านี้คลาดเคลื่อนไป พอพูดถึงค าว่า “สันโดษ” หลายคนจะมองภาพของคนที่ปฏิบัติตามหลักค าสอน
ข้อนี้ว่าเป็นคนที่เชย ไม่ยินดียินร้ายเรื่องใด ๆ ใช้ของเก่า ๆ ไม่ทันสมัย เก็บตัวเงียบ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสังคม หรือบางคน
มองว่า สันโดษเป็นหลักธรรมส าหรับนักบวชในพระพุทธศาสนาเท่านั้น ฆราวาสใช้หลักธรรมข้อนี้ไม่ได้ เพราะคน
เหล่านั้นเข้าใจว่า สันโดษ หมายถึง ความไม่ยินดีอะไร ความหยุดนิ่ง ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงของการด าเนินชีวิต
ทางธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจแบบทุนนิยมที่เน้นผลก าไรตอบแทนมาก ๆ คนบางส่วนมองว่า ค าสอนข้อนี้สอนให้คนเกียจ
คร้าน ถ้อถอย ไม่ขวนขวาย ไม่กระตือรือร้นในการท างานหรือหน้าที่ ส่งผลให้ชีวิตและหน้าที่การงานหยุดนิ่ง ที่หนักไป
กวา่นั้นก็คือ ผู้น ารัฐบาลไทยในอดีตสมัยหนึ่งถึงกับมีหนังสือถึงผู้น าสงฆ์ขอร้องไม่ให้พระสงฆ์เทศน์เรื่องสันโดษ เพราะ
เห็นว่า หลักธรรมข้อนี้ท าให้คนนิ่งเฉย เฉื่อยชา ไม่กระตือรือร้นที่จะท างาน เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศภายใต้หลักการที่ว่า “งานคือเงิน เงินคืองาน บันดาลสุข” 
 จากปัญหาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าวจึงเห็นควรน าค าว่า “สันโดษ” มาขยายรายละเอียดให้เห็นถึง
ความหมาย สาระส าคัญ แนวทางปฏิบัติ และเป้าหมายที่เชื่อมโยงกับชีวิต เศรษฐกิจ และสังคม เพื่อสร้างความเข้าใจที่
ถูกต้องและการน าหลักธรรมข้อนี้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมต่อไป  

ความหมายของสันโดษ 

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2556:1206) ได้ให้ความหมายของสันโดษไว้ว่า ความยินดีหรือความพอใจ
เท่าที่ตนมีอยู่หรือเป็นอยู่ ขณะที่พระไตรปิฎกก็ได้กล่าวถึงความหมายของสันโดษไว้หลายแห่ง เช่น สันโดษ หมายถึง 
ความยินดี รวมถึงการรู้จักประมาณ และการพิจารณาก่อนการบริโภคปัจจัยสี่ ซึ่งท่านกล่าวรวมไว้ในค าว่า ความเป็น
ผู้รู้จักประมาณในการบริโภค (อภิ.วิ. (ไทย) 35/518/39)† แสดงให้เห็นแนวทางปฏิบัติตามหลักธรรมข้อนี้ที่มิได้จ ากัด

                                                           
 †พระไตรปิฎกที่ใช้อ้างอิงในบทความนี้ทั้งหมดคือ พระไตรปิฎกภาษาไทยและภาษาบาลีฉบับของมหาจุฬาลงกรณ -ราชวิทยาลัย โดยมี
ข้อก าหนดในการอ้างอิงดังนี้ คือ อักษรย่อในวงเล็บเป็นชื่อคัมภีร์ ส่วนตัวเลขแรกในวงเล็บ หมายถึง พระไตรปิฎกเล่มที่... ตัวเลขที่สอง หมายถึง ข้อ
ที.่.. ตัวเลขที่สาม หมายถึง หน้าที่... 
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เฉพาะความยินดีในปัจจัยสี่เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการรู้จักประมาณในการบริโภคและการพิจารณาก่อนบริโภคปัจจัยสี่
ด้วย ดังนั้น ความหมายของสันโดษในพระไตรปิฎกจึงหมายถึง ความยินดีในปัจจัยสี่ตามมี ตามได้ที่ควรแก่ภาวะหรือ
ฐานะของตนโดยค านึงความพอประมาณที่ผ่านการพิจารณาเป้าหมายของการบริโภคปัจจัยสี่แต่ละอย่างเป็นส าคัญ 
 แต่ถ้าพิจารณาความหมายตามรากศัพท์ของค านี้จากภาษาบาลี (สนฺโตส) ที่ประกอบด้วยค า 2 ค า คือ ส +โตส 
= สนฺโตส ก็จะพบความหมายตามค าขยายของค าว่า “ส ” ที่แผลงเป็น “สก” สิ่งที่เป็นของตน“สนฺต” สิ่งที่ตนได้มา 
“สม” สิ่งที่ควรแก่ตน และค าว่า “โตส” แปลว่า ความยินดีหรือความพอใจ (ตุส ธาตุ) ที่พระสิริมังคลาจารย์ (2524: 
224) อธิบายไว้ในมังคลัตถทีปนี 3 ประการ คือ  
 1. ความยินดีในสิ่งที่เป็นของตน (สเกนะ สันโดษ) ความยินดีในสิ่งที่เป็นของตนหรือสิ่งที่ตนเป็น  สิ่งใดก็
ตามที่เป็นของตน ไม่ว่าสิ่งนั้นจะดีหรือไม่ดี มีค่าน้อยหรือมากอย่างไรก็ตาม เช่น ทรัพย์สิน ภรรยา ต าแหน่ง หน้าที่การ
งาน และประเทศชาติ หรือสิ่งที่ตนเป็น เช่น ครู อาจารย์ ก็ควรยินดีในสิ่งที่เรามี เราเป็นอยู่ เป็นการฝึกจิตให้ยอมรับ
ความจริงและยินดีในความเป็นตัวเราและสิ่งที่เป็นของเรา พร้อมกับรักษาสิ่งนั้นไว้ให้ดี และพัฒนาเรื่องที่สามารถ
พัฒนาได้ เช่น ความรู้ ทักษะ เศรษฐกิจ ส าหรับเรื่องที่ไม่สามารถแก้ไขหรือพัฒนาได้ เช่น ความพิการของอวัยวะ
บางอย่างก็ให้ยอมรับความจริง  
 2. ความยินดีในสิ่งที่ตนได้มา (สันเตนะ สันโดษ) สิ่งใดก็ตามที่ได้จากการแสวงหาด้วยศักยภาพของเราโดย
ชอบธรรม เราควรยินดีในสิ่งนั้น ๆ เป็นฝึกการจิตให้ยอมรับและยินดีกับผลที่เกิดจากการกระท าของเรา  เมื่อเราท า
เรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างสุดความสามารถแล้ว ผลที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรก็ตาม    ก็ให้ท าใจยอมรับความจริงที่เกิดขึ้น
อย่างมีสติ   
 3. ความยินดีตามควร (สเมนะ สันโดษ) สันโดษข้อนี้มุ่งให้มนุษย์ยินดีในเรื่องที่ควรแก่สถานะหรือภาวะของ
ตนและควรแก่ความถูกต้องเป็นส าคัญ เช่น ผู้ใหญ่ได้ค่าแรงมากกว่าเด็กที่เพิ่งเข้ามาท างาน เป็นต้น ไม่ทะเยอทะยาน
อยากได้อย่างไร้เหตุผล ในขณะเดียวกันก็พัฒนาสถานะหรือภาวะด้านต่าง ๆ ของตนให้ก้าวหน้าต่อไป  
 จากความหมายของสันโดษตามค าขยายของศัพท์ภาษาบาลีดังกล่าวให้ข้อสรุปว่า สันโดษ หมายถึง ความยินดี
ในสิ่งที่เป็นของตนหรือสิ่งที่ตนเป็น สิ่งที่ตนหามาได้ด้วยความสามารถ และสิ่งที่ควรหรือเหมาะสมแก่ฐานะหรือภาวะ
ของตน เพื่อให้เห็นความหมายและสาระส าคัญของสันโดษยิ่งขึ้นขอให้ดูประเภทของสันโดษที่จะกล่าในหัวข้อต่อไป 

ประเภทของสันโดษ  

 สันโดษที่แสดงไว้ในพระไตรปิฎกและอรรถกถาโดยสรุป มี 3 ประเภท แต่แนวทางปฏิบัติท่านขยายไว้ 12 
ประการ ตามประเภทของสันโดษในปัจจัยสี่แต่ละอย่าง 3 ประการ ที่พระสิริมังคลาจารย์ (2524: 233) ได้อธิบายไว้
ในมังคลัตถทีปนีที่สัมพันธ์กับการแสวงหาปัจจัยสี่ คือ 
 1. ยินดีตามที่ได้ (ยถาลาภสันโดษ) สันโดษข้อนี้มุ่งให้มนุษย์ยินดีในสิ่งที่ตนได้มาจากการแสวงหาปัจจัยยังชีพ 
ไม่ว่าสิ่งที่เราได้มานั้นจะดีหรือไม่ดีอย่างไรก็ตาม เช่น ผลผลิตจากการปลูกข้าวในปีนี้ได้น้อยกว่าปีที่แล้วก็ให้ยินดีในสิ่ง
ที่เราได้ เป็นการยอมรับกับผลที่เกิดขึ้น แม้ว่าผลที่เกิดขึ้นนั้นจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายก็ตาม โดยให้ยึดหลักการง่าย ๆ 
ว่า ได้สิ่งใดมาก็ยินดีในสิ่งนั้น แต่มิใช่หยุดนิ่งในวิสัยโลก สิ่งต่าง ๆ ก็ต้องด าเนินและพัฒนาต่อไป เพื่อความสุขของชีวิต
ที่เกิดจากความพอเพียงและการยินดีในสิ่งที่เป็นของตน สิ่งที่ตนมี สิ่งที่ตนได้ และสิ่งที่ควรแก่ฐานะของตน  
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 2. ยินดีตามก าลัง (ยถาพลสันโดษ) สันโดษข้อนี้มุ่งให้มนุษย์ยินดีตามก าลังของตน ค าว่า “ก าลัง” ในที่นี้ขยาย
ความได้หลายอย่าง เช่น ก าลังกาย ตัวอย่างที่ท่านแสดงไว้ คือ ภิกษุที่มีรูปร่างเล็ก แต่ได้จีวรมีน้ าหนักมากก็น าไปแลก
กับจีวรของภิกษุที่มีน้ าหนักเบา เหมาะแก่ภาวะของตน แล้วยินดีในจีวรนั้น ไม่ว่าจะประณีตหรือไม่ก็ตาม ถ้าพูดในวิถี
โลก มนุษย์ก็ควรยินดีกับสิ่งที่ควรหรือเหมาะสมกับก าลังของตน เช่น ก าลังความสามารถในการแสวงหาที่แต่ละคนมี
ไม่เท่ากัน เป็นต้น 
 3. ยินดีตามควร (ยถาสารุปปสันโดษ) ค าว่า “ควร” ในความหมายนี้แปลความได้หลายอย่าง เช่น ควรแก่
ภาวะ ฐานะ อาชีพ แนวทาง และจุดมุ่งหมาย เช่น ภิกษุจะยินดีในปัจจัยสี่ที่ควรแก่สมณวิสัย แต่จะไม่ยินดีในสิ่งที่ไม่
เหมาะสมกับสมณเพศหรือสิ่งที่ผิดพระธรรมวินัย ส่วนของฆราวาสก็ควรยินดีสิ่งที่ควรแก่ฐานะหรือภาวะของตนเช่นกัน 
เช่น พนักงานใหม่ของบริษัทควรยินดีในเงินค่าตอบแทน แม้ว่าจะน้อยกว่าพนักงานเก่าหรือคนที่มีต าแหน่งสูงกว่าตน 
รวมถึงควรยินดีตามความถูกต้อง ชอบธรรมด้วย เช่น เราจะยินดีกับรายได้จากการขายไข่ปิ้งวันละ 300 บาท แต่เรา
จะไม่ยินดีกับเงินจ านวนมหาศาลที่จะได้จากการท าผิดกฎหมายและศีลธรรม เช่น การค้าขายยาเสพติด เป็นต้น  
 จากประเภทของสันโดษทั้ง 3 ประการ ข้างต้น สรุปได้ว่า สันโดษเป็นหลักธรรมที่มุ่งพัฒนาจิตมนุษย์ให้ยินดีใน
สิ่งที่เป็นของตน สิ่งที่ตนมี สิ่งที่ตนได้มาอย่างถูกต้องชอบธรรม และสิ่งที่ควรแก่ฐานะหรือภาวะของตนเป็นส าคัญ 
เพื่อให้เห็นสาระส าคัญของสันโดษมากข้ึนขอให้ผู้อ่านท าความเข้าใจถึงหลักการของสันโดษในหัวข้อต่อไป 

เรื่องท่ีควรสันโดษและไม่ควรสันโดษ 

 เรื่องที่ผู้อ่านจะต้องเข้าใจต่อมาก็คือ เรื่องใดที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้สันโดษ และเรื่องใดที่ไม่ควรสันโดษ 
พร้อมกับเหตุผลของการสันโดษหรือการไม่สันโดษในเร่ืองนั้น ๆ ดังต่อไปนี้ 
 1. เรื่องที่ควรสันโดษ ดังได้กล่าวแล้วว่า หลักสันโดษที่ปรากฏในพระไตรปิฎกและคัมภีร์อื่น ๆ มุ่งแสดงถึง
ความสันโดษในการด าเนินชีวิตของพระภิกษุที่ต้องอาศัยปัจจัยสี่ยังชีพจากชาวบ้านเป็นส าคัญ ซึ่งสะท้อนถึงข้อสรปุของ
สิ่งที่ควรสันโดษก็คือ ปัจจัยสี่ที่ไปสัมพันธ์กับหลักค าสอนที่เกี่ยวกับสันโดษอีก 2 ประการ คือ ความเป็นผู้รู้จักปริมาณ
ในการบริโภค (องฺ.ติก. (ไทย) 20/16/159-160) และการพิจารณาก่อนบริโภคปัจจัยสี่เพื่อให้เห็นความจริงและ
เป้าหมายของการบริโภคปัจจัยแต่ละอย่าง ไม่บริโภคเพื่อสนองตัณหาตามหลักปัจจัยปัจจเวกขณะในปัจจัยสันนิสิตศีล 
(พระพุทธโฆสาจารย์, 2531: 19)  
 จากสาระส าคัญของสันโดษกับหลักธรรมที่ใช้ประกอบร่วมดังกล่าวน ามาสู่ข้อสรุปของการประยุกต์หลักค าสอน
เร่ืองนี้เข้ากับวิถีชีวิตของชาวบ้านปัจจุบันที่มีปัจจัยอื่น ๆ ที่จ าเป็นต่อการยังชีพ นอกเหนือจากปัจจัยสี่ก็คือ การยินดีใน
สิ่งที่เป็นของตน สิ่งที่ควรแก่ตนไม่ว่าจะเป็นด้านภาวะ สถานภาพหรือเรื่องอื่น ๆ ที่ได้มาอย่างสุจริตชอบธรรมโดย
ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการมีเหตุผลในการใช้สอยปัจจัยเหล่านั้นอย่างพอเหมาะ พอควร ไม่บริโภคเพื่อสนองความอยาก
ที่เป็นไปตามค่านิยมหรือกระแสสังคม 
 2. เรื่องที่ไม่ควรสันโดษ มิใช่พระพุทธเจ้าจะทรงสอนให้ชาวพุทธด าเนินชีวิตด้วยความสันโดษในปัจจัยยังชีพ
ตามที่กล่าวแล้วเท่านั้น แต่พระองค์ยังทรงสอนเรื่องความไม่สันโดษไว้ด้วย นั่นคือความไม่สันโดษในกุศลธรรมภายใต้
หลักการส าคัญ 2 ประการ คือ 
  2.1 ความไม่สันโดษในกุศลธรรมทั้งหลาย (กุสเลสุ ธมฺเมสุ อสนฺตุฏฐฃิตา) (ที.ปา. (บาลี) 11/ 304/193) 
สะท้อนให้เห็นทัศนะในพระพุทธศาสนาว่า ความดีเป็นเรื่องที่ไม่ควรหยุดท า ไม่ควรเพิกเฉย แต่ความดีเป็นเรื่องที่ต้อง
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ท าหรือสะสมอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากหลักค าสอน เรื่อง ปุพเพ กตปุญญตา ความเป็นผู้ได้สะสมความดีไว้ในอดีต
จนถึงปัจจุบันในมงคลสูตร (ขุ.ขุ. (ไทย) 25/4/7) และจะต้องสะสมต่อไปเร่ือย ๆ จนกว่าจะบรรลุความดีสูงสุด คือ พระ
นิพพาน เพราะความดีเป็นสิ่งที่ควรยินดี และควรท าให้   บ่อย ๆ เนื่องจากการสั่งสมบุญจะน าสุขมาให้แก่ผู้ท า (ขุ.ธ. 
(ไทย) 25/118/68) และในฐิติสูตรพระพุทธเจ้ายังตรัสย้ าถึงเรื่องนี้ว่า “พระองค์ไม่สรรเสริญการหยุดอยู่กับที่ในกุศล
ธรรม แต่ทรงสรรเสริญความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลาย เช่น ศรัทธา ศีล  สุตะ จาคะ ปัญญา และปฏิภาณ” (อง.ฺทสก. 
(ไทย) 24/53/113) 
 2.2 ความความไม่ท้อถอยในการบ าเพ็ญเพียร (ปธานสฺมึ อปฺปฏิวานิตา) ในขณะเดียวกันพระองค์ก็ทรงสอน
ให้ชาวพุทธพยายามท าความดีอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะบรรลุความดีสูงสุด (ที.ปา. (บาลี) 11/304/193) ตัวอย่างของ
การท าความเพียรนี้ศึกษาได้จากพระพุทธเจ้าครั้งเป็นพระโพธิสัตว์ในชาติ   ต่าง ๆ ที่พระองค์ไม่เคยหยุดนิ่งในการท า
ความดี สะสมบารมีมาอย่างต่อเนื่องจนถึงสมัยที่เกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ และเมื่อเสด็จออกผนวชได้ตั้งสัจจาธิษฐานไว้
ว่า “ต่อให้เหลือแต่หนัง เอ็น กระดูก เนื้อและเลือดจะเหือดแห้งไปก็ตาม ถ้ายังไม่บรรลุผลที่พึงบรรลุได้ด้วยเรี่ยวแรง 
ความเพียร ความบากบั่นของบุรุษแล้ว จักไม่หยุดความเพียร” (องฺ.ทุก. (ไทย) 20/5/61) ซึ่งความเพียรหลักที่เป็น
ข้อสรุปของการท าความดีอย่างต่อเนื่องนี้ศึกษาได้จากหลักสัมมัปธาน 4 ในสังวรสูตร ได้แก่ (1) พยายามป้องกันไม่ให้
ความชั่ว (อกุศลธรรม) เกิดขึ้น (2) พยายามละความชั่วที่เกิดขึ้นแล้วให้หมดไป (3) พยามท าความดี (กุศลธรรม) ให้
เกิดขึ้น (4) พยายามรักษาความดีที่เกิดขึ้นไว้และพัฒนาให้เจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป (องฺ.จตุกฺก. (ไทย) 21/14/24-26) 
นอกจากนี้พระพุทธเจ้ายังตรัสขยายความถึงความไม่สันโดษในกุศลธรรมว่า หมายถึง ความพอใจยิ่ง ๆ ในการเจริญ
กุศลธรรม (ภิยฺโยกมฺมยตา) (อภิ.ส . (ไทย) 34/1378/343) สะท้อนให้เห็นว่า กุศลธรรมทุกประการเป็นสิ่งที่ควรท าให้
เกิดและพัฒนาให้เจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป จนกระทั่งเข้าสู่ความดีสูงสุด คือ พระนิพพานอันเป็นเป้าหมายของการพัฒนาชีวิต
ในพระพุทธศาสนา นี่คือข้อสรุปส าหรับเร่ืองที่ชาวพุทธไม่ควรสันโดษ แต่ควรเจริญให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป 
 จากสาระส าคัญของหัวข้อนี้ที่กล่าวมาสรุปได้ว่า สิ่งที่ควรสันโดษนั้นก็คือ วัตถุภายนอกที่เป็นปัจจัยเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตที่ดีภายนอกหรือสนับสนุนให้ชีวิตด ารงอยู่ได้ตามสถานภาพของแต่ละบุคคล แต่สิ่งที่ไม่ควรสันโดษคือ
ความดีที่เป็นปัจจัยแห่งการพัฒนาชีวิตสู่ความสมบูรณ์ ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับสูงสุดดังข้อสรุปของพระพรหม
คุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (2551: 32) ที่ว่า พระพุทธเจ้าสอนให้ชาวพุทธสันโดษในวัตถุที่เสพ เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การพัฒนาตนสู่การบรรลุพระนิพพาน และทรงสอนไม่ให้สันโดษในกุศลธรรมหรือในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงาม 

หลักการส าคัญของสันโดษ 

 หลังจากที่ผู้อ่านได้ทราบความหมาย ประเภทของสันโดษ และเรื่องที่ควรสันโดษและไม่ควรสันโดษแล้ว 
ประเด็นต่อไปที่ส าคัญยิ่งอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับสันโดษก็คือ หลักการของสันโดษ ขอสรุปเป็นภาพรวมของเรื่องนี้ไว้ 2 
ประการ คือ 
 1. สันโดษเป็นอริยวงศ์ ค าว่า “อริยวงศ์” หมายถึง เชื้อสายของพระอริยเจ้าหรือเชื้อสายของพระพุทธเจ้าผู้
เป็นอริยะ (ท.ีปา. (ไทย) 11/309/22-2838) เร่ืองที่ยืนยันความจริงเรื่องนี้ก็คือ ความมักน้อย ความสันโดษ และความ
ขัดเกลาเป็นพระคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าผู้เป็นพระอริยเจ้า (ที.ปา. (ไทย) 11/162/128) เรื่องนี้ชี้ให้เห็นถึง
ความส าคัญของความสันโดษในฐานะธรรมที่ขัดเกลาจิตสู่ความเป็นพระอริยบุคคลผู้ประเสริฐ ได้แก่ พระโสดาบัน พระ
สกิทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันต์ (อภิ.ปุ. (ไทย) 36/207/229) เรื่องนี้ศึกษาได้จากพระพุทธด ารัสที่ตรัสถึง
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พระภิกษุผู้ยินดี (สันโดษ) ในปัจจัยสี่ตามแต่จะได้ว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในอริยวงศ์ (ที.ปา. (ไทย) 11/309/282-283) ในสัน
ตุฏฐสูตรก็ได้กล่าวถึงพระภิกษุที่เป็นตัวอย่างของการมีสันโดษธรรม คือ พระมหากัสสปะผู้สันโดษในปัจจัยสี่ตามมีตาม
ได้ กล่าวสรรเสริญความสันโดษ ไม่แสวงหาที่ไม่สมควร ไม่ได้ปัจจัยสี่ก็ไม่กระวนกระวาย และเมื่อได้แล้วก็ไม่ติดใจ ไม่
หลง ไม่พัวพัน มองเห็นโทษ มีปัญญาเครื่องสลัดออก ใช้สอยอยู่ (ส .นิ. (ไทย) 16/144/232-234) 
 สาระส าคัญที่กล่าวข้างต้นให้ข้อสรุปว่า สันโดษเป็นหลักธรรมที่มุ่งฟอกจิตจากความลุ่มหลง ความ  มัวเมา และ
ความอยากด้วยอ านาจของตัณหา และเป็นดัชนีบ่งชี้ถึงความเป็นสมณะตามหลักอริยวงศ์ที่ปรากฏชัดในสังคมสงฆ์ 
สังคมที่ไร้ศักดินา สังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของพระธรรมวินัย ซึ่งพระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร (2548) ได้วิเคราะห์ไว้ว่า
เป็นการสร้างความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยกันภายในชุมชนสงฆ์โดยมุ่งให้พระภิกษุมีความยินดีในสิ่งที่ได้ ยินดีตาม
ก าลังที่เหมาะสมกับกาย สุขภาพ การใช้สอย และยินดีตามควรแก่ภาวะ ฐานะ แนวทางปฏิบัติ และจุดมุ่งหมายของ
การปฏิบัติธรรม ไม่ต้องการให้พระภิกษุมักมาก หวงแหน สะสม กักตุนปัจจัยสี่เฉพาะตน ไม่โลภในปัจจัยสี่ของภิกษุอื่น 
แต่มุ่งให้เสียสละ แบ่งปันกันบนพื้นฐานของพระธรรมวินัย 
 2. สันโดษเป็นนาถกรณธรรม ค าว่า “นาถกรณธรรม” หมายถึง ธรรมอันเป็นที่พึ่งของพระภิกษุ (ที.ปา. (ไทย) 
11/345/359-361) สะท้อนถึงที่พึ่งของชาวพุทธ คือ พระธรรม ซึ่งสันโดษเป็นหลักธรรมประการหนึ่งที่ภิกษุต้องมีเพื่อ
ผลในชีวิตประจ าวัน คือ ความสุขดังพระด ารัสที่ว่า “ความสันโดษย่อมน าความสุขมาให้แก่บุคคลผู้ออกจากเรือนบวช” 
(ส .ส. (ไทย) 15/87/91) หมายถึง ความสุขที่เกิดจากความยินดีในปัจจัยสี่ตามมีตามได้ ไม่โลภมาก ไม่ยึดติด หรือไม่
วิตกกังวลเก่ียวกับปัจจัยยังชีพ 
 หลักการส าคัญของสันโดษทั้ง 2 ประการข้างต้นชี้ให้เห็นว่า สันโดษในพระไตรปิฎกและคัมภีร์อื่น ๆ จะแสดงไว้
เฉพาะข้อปฏิบัติของนักบวชที่มุ่งไปที่เป้าหมายของชีวิตระดับโลกุตระ และเจาะจงเรื่องที่ภิกษุควรสันโดษไปที่ปัจจัยสี่ 
ส่วนความสันโดษในระดับชาวบ้านนั้นจะพูดรวมไว้ในหัวข้อต่อไป 

เป้าหมายของสันโดษ 

 จากสิ่งที่ควรสันโดษและไม่ควรสันโดษพร้อมหลักการส าคัญของสันโดษที่กล่าวข้างต้นสะท้อนถึงข้อสรุปของ
เป้าหมายของสันโดษไว้ 2 ประการ คือ  
 1. เป้าหมายทางโลก เป้าหมายของสันโดษในข้อนี้พิจารณาได้จากผลที่เกิดขึ้นกับชีวิตทั้งทางกายและจิตที่มี
ผลดีต่อสังคมในภาพรวม ดังต่อไปนี้  
 1.1 ผลทางกายภาพ เป็นผลที่เกิดจากความยินดีในปัจจัยต่าง ๆ ที่เป็นของตน ตามมี ตามได้ ตามควรที่
ส่งผลต่อบุคลิกภาพ ของบุคคลผู้มีความสันโดษที่เป็นคนที่เรียบง่าย สมถะตามที่ตนมี ตนได้ พฤติกรรม ของผู้สันโดษ
ที่ยินดีในสิ่งที่เป็นของตน ไม่ละเมิดสิ่งของของผู้อื่น ไม่แสวงหาปัจจัยยังชีพที่ผิดศีลธรรมและกฎหมาย และไม่สร้าง
ปัญหาต่าง ๆ เช่น ปัญหาชู้สาว ปัญหาการค้าขายยาเสพติด และปัญหาอาชญากรรมทางทรัพย์สินที่สร้างความ
เดือดร้อนให้แก่คนในสังคม รวมถึงการมีปัจจัยยังชีพที่พอเพียง ไม่เป็นหนี้สิน ไม่ยากจน มีครอบครัวที่อบอุ่น และ
ส่งผลให้คนเอ้ือเฟื้อ เผื่อแผ่ แบ่งปันกันโดยธรรม 
 1.2 ผลทางจิตภาพ เป็นผลที่สืบเนื่องจากข้อแรก คือ การบรรเทา ควบคุม และลดความโลภ ความมักมาก 
ความไม่รู้จักพอ ความเห็นแก่ตัว ความตระหนี่ ความปรารถนาในทางอกุศล เช่น ความอยากได้สิ่งของของผู้อื่น หรือ
อยากได้ในทางที่ผิดศีลธรรม กฎหมาย เพราะผู้สันโดษสามารถควบคุมตัวเองไม่ให้โลภมาก ไม่อยากได้ของของคนอื่น
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หรืออยากได้ในทางที่ผิด เช่น การเล่นการพนันที่เป็นอบายมุข หายนภัย ของชีวิตและทรัพย์สิน (ที.ปา. (ไทย) 
11/247/202) ภาพรวมของเป้าหมายทางจิตภาพในวิถีโลกนี้ก็คือความสุขที่เกิดจากความยินดีในสิ่งที่เป็นของตน สิ่งที่
ตนได้มา และสิ่งที่ควรแก่ตนโดยชอบธรรม ไม่มีโทษอันเป็นผลมาจากการลดละความชั่วร้ายทางจิตได้นั่นเอง  
 1.3 ผลทางอารมณ์ คนที่สันโดษจะมีอารมณ์ที่ราบเรียบ เนื่องจากสามารถควบคุมอารมณ์ไม่ขึ้นลงไปตาม
ความอยากในสิ่งที่ปรารถนา (กามตัณหา) การอยากครอบครองแต่เพียงผู้เดียว (ภวตัณหา) และความขุ่นเคืองของจิตที่
เกิดจากความไม่อยากได้ ไม่ต้องการในสิ่งที่ไม่พึงพอใจ (วิภวตัณหา) และไม่แสดงอาการที่น่าเกลียดออกมา เช่น อยาก
ได้ของคนอื่นอย่างออกหน้าออกตา หรือแสดงความไม่พอใจหรือความเกรี้ยวกราดเมื่อไม่ได้ในสิ่งที่ตนต้องการ 
 1.4 ผลทางสังคม ผลของการความสันโดษในทุกข้อที่กล่าวมาจะช่วยเป็นภูมิคุ้มกันภัยทางสังคมไม่ให้มนุษย์
ไปก่อปัญหาทางสังคม เพราะความโลภ ความอยากได้ที่ผิด เช่น การละเมิดทรัพย์สินของผู้อื่น การท าทุจริต 
คอร์รัปชั่น การค้าขายสิ่งผิดกฎหมาย การเล่นการพนันที่น าไปสู่ปัญหาอื่น ๆ เช่น ความยากจน หนี้สิน และความไม่
ยินดีในภรรยา สามีของตนที่เป็นสาเหตุของปัญหาชู้สาว เป็นต้น  
 2. เป้าหมายทางธรรม เป้าหมายข้อนี้พิจารณาได้จากสาระส าคัญของสันโดษในแง่ของการพัฒนาชีวิตตั้งแต่
ระดับพื้นฐานจนถึงระดับสูงสุดคือความหลุดพ้นจากความยึดติดในวัตถุที่เนื่องมาจากภาวะจิตที่หลุดพ้นจาก
พันธนาการของกิเลส เข้าถึงความสุขสูงสุดที่ยั่งยืน คือ พระนิพพาน ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 2.1 สันโดษในฐานะมงคลสูงสุดของชีวิต มงคลในที่นี้ หมายถึง ความเจริญของชีวิตที่กล่าวไว้ในมงคลสูตร 
(ขุ.สุ. (ไทย) 25/9/8) ซึ่งผลในข้อนี้พิจารณาได้จากความเจริญที่เกิดกับชีวิต เช่น การใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ไม่วิตก
กังวลกับการได้หรือไม่ได้ การได้สิ่งที่ดีหรือไม่ดี ไม่มีผลเดือดร้อนแก่ตน เพราะยินดีในสิ่งที่ถูกต้องตามธรรมวินัย 
ตลอดจนมีผลต่อชีวิตด้านจิตที่เป็นการลดละความชั่วร้ายทางจิต เช่น ความโลภ ความมักมาก ความไม่รู้จักพอ ความ
ตระหนี่ ความเห็นแก่ตัว รวมถึงผลทางกายภาพและสังคมตามที่กล่าวแล้วในเป้าหมายทางโลกที่ผ่านมา 
 2.2 สันโดษในฐานะธรรมที่เป็นเหตุยับยั้ง ท าลายอกุศลธรรม เรื่องนี้พิจารณาได้จากพุทธด ารัสที่ว่า “เราไม่
เห็นธรรมอ่ืนแม้อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้อกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้น หรือเป็นเหตุให้กุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อม
ไปเหมือนความไม่สันโดษนี้” (อ .เอกก. (ไทย) 20/64-65/12) อกุศลธรรมในพุทธด ารัสนี้ คือ ความอยากได้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป 
(ภิยฺโยกมฺยตา) ความอยากได้มาก ๆ (มหิจฺฉตา) ความไม่ละอายบาป ความไม่เกรงกลัวบาป รวมถึงความปรารถนา 
ความมักมาก ความก าหนัดของจิตในกามคุณ 5 (อภิ.วิ. (ไทย) 35/929/582) อกุศลธรรมเหล่านี้จะเกิดขึ้นทันที เมื่อจิต
ของเราขาดความสันโดษ และจะส่งผลให้กุศลธรรม เช่น ความไม่โลภ (จาคะ การเสียสละ) หิริ ความละอายต่อความ
ชั่ว โอตตัปปะถูกขจัดออกไปจากจิตทันที แต่ตรงกันข้ามถ้าความสันโดษเกิดขึ้นในจิต อกุศลธรรมเหล่านี้ก็จะดับไป
เช่นกัน 

 2.3 สันโดษในฐานะธรรมที่ท าให้กุศลธรรมเจริญ เร่ืองนี้พิจารณาได้จากพุทธด ารัสที่ว่า “เราไม่เห็นธรรมอื่น
แม้อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้น  หรือเป็นเหตุให้อกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเหมือน
ความสันโดษนี้” (อ .เอกก. (ไทย) 20/64-65/12) พระด ารัสนี้เป็นหลักฐานยืนยันว่า สันโดษเป็นธรรมที่ขจัดอกุศลธรรม
และท าให้กุศลธรรม เช่น ความไม่โลภหรือจาคะเกิดข้ึน  

 2.4 สันโดษในฐานะอมตธรรม เรื่องนี้พิจารณาได้จากพระพุทธด ารัสที่ว่า “ในอมตธรรมนั้น ธรรมนี้ คือ 
ความส ารวมอินทรีย์ ความสันโดษ และความส ารวมในปาติโมกข์ เป็นเบื้องต้นของภิกษุผู้มีปัญญาในศาสนานี้” (ขุ.ธ. 
(ไทย) 25/375/149) พุทธด ารัสนี้ยืนยันว่าสันโดษเป็นอมตธรรมข้อหนึ่ง หมายถึง ธรรมที่ท าให้ผู้ปฏิบัติเข้าสู่พระ
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นิพพาน ซึ่งสันโดษธรรมนี้สามารถเชื่อมโยงเข้ากับอริยมรรคได้  เช่น สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ ตรงกับความจริง เช่น 
เห็นจุดมุ่งหมายของการบริโภคปัจจัยสี่ตามความจริง ไม่ตกเป็นทาสของโมหะและตัณหา สัมมาสังกัปปะ ความด าริ
ออกจากกาม ไม่มักมาก ลุ่มหลง มัวเมาในวัตถุกาม สัมมาวาจา ไม่หลอกลวงเอาทรัพย์สินของผู้อื่นมาเลี้ยงชีพ 
สัมมากัมมันตะ ไม่ละเมิดทรัพย์สินอันเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้อื่น สัมมาอาชีวะ การแสวงหาปัจจัยยังชีพอย่างชอบธรรม 
ไม่ผิดศีลธรรมและกฎหมาย สัมมาวายามะ พยายามท ากุศลธรรมให้เกิดและพยายามรักษากุศลธรรมนั้นให้คงอยู่และ
พัฒนายิ่ง ๆ ขึ้นไปสู่สัมมาสมาสติ และ สัมมาสมาธิ ต่อไป (ที.มหา. (ไทย) 10/329/258) 
 จากเป้าหมายทางธรรมช่วยให้เราเห็นว่า สันโดษเป็นหลักธรรมที่ใช้ส าหรับขจัดกิ เลสที่เป็นสาเหตุของความ
ทุกข์ของจิต เป็นปัญหาของชีวิตและสังคม และส่งผลให้ผู้พัฒนาตนตามหลักสันโดษบรรลุความสมบูรณ์ของชีวิตตั้งแต่
ระดับพื้นฐานจนถึงระดับสูงสุดที่เป็นเป้าหมายของพระพุทธศาสนาได้ 

การบูรณาการหลักสันโดษเพื่อการพัฒนาชีวิต เศรษฐกิจ และสังคม 

 สาระส าคัญของสันโดษตามที่กล่าวข้างต้นสามารถน าหลักการของหลักธรรมนี้มาบูรณา 
การในการด าเนินชีวิตระดับชาวบ้านทั่วไปในมิติของชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมได้ดังต่อไปนี้ 
 1. สันโดษในมิติของชีวิต  
 สันโดษในมิติมุ่งไปที่ความยินดีในสิ่งที่เป็นของตน ในสิ่งที่ตนมีอยู่ สิ่งที่ตนเป็นอยู่ สิ่งที่ตนแสวงหามาโดยชอบ
ธรรม และสิ่งที่ควรยินดีโดยธรรมตามหลักสันโดษทั้ง 3 ดังต่อไปนี้ 
 1.1 ความยินดีในสิ่งที่เป็นของเราหรือสิ่งที่เรามีอยู่ เป็นอยู่ โดยสามารถบูรณาการเป็นแนวทางปฏิบัติได้ 6 
ประการ คือ  
 1.1.1 ทบทวนตัวเรา พร้อมกับสิ่งที่เป็นของเรา สิ่งที่ เรามีอยู่ เป็นอยู่ ซึ่งเป็นการส ารวจตัวเราพร้อม
กับสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับเรา เช่น สถานภาพที่เราเป็นอยู่ ความรู้ รูปร่างหน้าตา และสิ่งที่เรามีอยู่ ณ ขณะนั้น เช่น 
ทรัพย์สิน พ่อ แม่ บุตร ธิดา ภรรยา ครอบครัว องค์กร และประเทศชาติ  เป็นต้น 
 1.1.2 ยอมรับความจริงในสิ่งที่เรามีอยู่ เป็นอยู่ในข้อที่ผ่านมา ไม่ว่าสิ่งที่นั้นจะดีหรือเลวอย่างไรก็ตาม 
เช่น รูปร่างหน้าตาของเรา แม้ว่าจะไม่หล่อหรือสวยงามก็ท าใจให้ยินดี เพราะเราไม่สามารถเลือกเกิดได้ หรือทรัพย์สิน
ที่เรามีอยู่ แม้จะไม่มากมายหรือมีค่าน้อยก็ตาม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความทุกข์ เพราะความยึดติดในสิ่งที่เรามีอยู่ว่า มี
น้อยไป ไม่ดี ด้อยค่า ด้อยราคา สู้ของคนอื่นไม่ได้  
 1.1.3 การเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีอยู่ เป็นอยู่ ไม่ว่าสิ่งนั้นจะดีหรือไม่ดีอย่างไรก็ตาม เพราะไม่ว่า
อย่างไร สิ่งที่เรามีอยู่หรือเป็นอยู่นั้นก็เป็นของเรา ไม่อาจปฏิเสธได้ เช่น ภรรยา สามี บุตร แต่ถึงกระนั้นทุกสิ่งที่เรามีอยู่ 
เป็นอยู่ก็ล้วนมีค่าทั้งสิ้น โดยที่เราไม่ควรน าไปเปรียบเทียบกับคนอื่นหรือของคนอื่น เพราะจะส่งผลให้เกิดความทุกข์
จากการไม่ยินดีในสิ่งที่ตนมี ตนเป็นได้ 
 1.1.4 ยินดีในสิ่งที่เรามีอยู่ เป็นอยู่ เพราะบางเรื่องเราแก้ไขไม่ได้ เช่น ความพิการของร่างกายที่เรา
จะต้องยอมรับความจริงและยินดีกับอวัยวะอื่นที่ยังมีอยู่โดยมองคนอื่นที่เขามีอวัยวะน้อยกว่าเรา แต่เขายังสามารถ
ด ารงชีพอยู่ได้ ซึ่งมีตัวอย่างของคนพิการหลายคนที่เขาเหล่านั้นไม่โทษโชคชะตา พยายามสร้างปมเด่นเพื่อชดเชยป้อม
ด้อยหรือสิ่งที่ขาดหายไปในชีวิตของเขาจนประสบความส าเร็จในชีวิต 
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 1.1.5 รักษาสิ่งที่เรามีอยู่ เป็นอยู่ให้ดี เช่น เราเป็นพ่อ แม่ บุตร ธิดาหรือพนักงานขององค์กร เรา
จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามสถานภาพนั้น ๆ อย่างถูกธรรม ไม่ให้บกพร่อง ไม่ทอดทิ้งภาระหน้าที่ รวมถึงรักษาสิ่งที่มีอยู่ 
เช่น พ่อแม่ ประเทศชาติ และทรัพย์สินไว้ให้ดี ไม่ให้เกิดวิบัติ ไม่ท าลาย  
 1.1.6 พัฒนาเร่ืองที่สามารถพัฒนาได้เช่น ความรู้ ความสามารถ ทักษะ เศรษฐกิจ  
ต าแหน่ง และหน้าที่การงานให้ก้าวหน้าเสมอ ไม่หยุดอยู่กับที่ ส าหรับเร่ืองที่ไม่สามารถแก้ไขหรือพัฒนาได้ ก็ให้ปลงใจ
ยอมรับความจริง เช่น ความพิการของอวัยวะบางอย่าง เป็นต้น  
  จากการบูรณาการหลักสันโดษกับการด าเนินชีวิตดังกล่าวจะเห็นว่า สันโดษจะต้องประกอบร่วมกับการ
ยอมรับความจริงในสิ่งที่เป็นของเรา สิ่งที่เรามีอยู่ สิ่งที่เราเป็นอยู่ และการเห็นคุณค่าของสิ่ง  นั้น ๆ หลังจากนั้นก็เป็น
การปลงใจให้ยินดีกับสิ่งที่เรามีอยู่ เป็นอยู่ รักษาสิ่งที่เรามีอยู่ไว้ และสถานะที่เราเป็น พัฒนาในสิ่งที่พัฒนาได้ให้
ก้าวหน้าต่อไป และปลงใจยอมรับกับความจริงในสิ่งที่เป็นเรา สิ่งที่เรามีอยู่ และสิ่งที่เราเป็นโดยไม่ทุกข์ระทมกับสิ่งนั้น ๆ  
 1.2 ยินดีในสิ่งที่ได้มา สาระส าคัญของการปฏิบัติตามสันโดษข้อนี้ก็คือ การยินดีในสิ่งที่เราแสวงหามาได้
อย่างสุดความสามารถ โดยบูรณาการเป็นแนวทางปฏิบัติได้ 4 ประการต่อไปนี้ 
  1.2.1 ฝึกใจยอมรับกับผลที่เกิดขึ้นจากการกระท าของเรา เมื่อเราท าเร่ืองใดเรื่องหนึ่งสุดความสามารถ
แล้ว ผลที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรก็ตาม ก็ท าใจให้ยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นอย่างมีสติ 
  1.2.2 ยินดีในสิ่งได้มาจากการแสวงหา หลังจากยอมรับกับผลที่เกิดขึ้นจากการกระท าของเราอย่างผู้รู้
ตื่นแล้ว ต่อไปก็เป็นการท าจิตให้ยินดีกับผลลัพธ์ที่ได้ เช่น เราตั้งเป้าผลก าไรจากการค้าขายไว้จ านวนเท่านั้น เท่านี้ แต่
ปรากฏว่า ผลก าไรไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ เราต้องท าใจให้ยอมรับกับผลที่เกิดขึ้นและยินในผลก าไรที่ได้นั้น อัน
เป็นการฝึกใจให้ยอมรับกับความไม่สมหวังที่เกิดจากการมองเห็นความจริงของการกระท าว่า ไม่มีใครได้ในสิ่ งที่ตน
ต้องการไปทุกอย่าง เพื่อไม่ให้เกิดความทุกข์จากการยึดติดว่า เราเป็นผู้แพ้ เรามันอ่อนแอ หรือเรามันด้อยศักยภาพ 
  1.2.3 ส ารวจตัวเองอย่างรอบคอบด้วยสติ เพื่อทบทวนหาข้อบกพร่องของการกระท าในกรณีผลที่เกิด
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เพื่อน าข้อบกพร่องมาพัฒนาแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น แม้ในเรื่องที่ท ามีผลเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
ก็ต้องทบทวนเช่นกัน เพื่อน าข้อมูลมาใช้ปฏิบัติในเร่ืองอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือต่อยอดให้ส าเร็จยิ่ง ๆ ขึ้นไป 
  1.2.4 แก้ไขพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไป โดยน าข้อบกพร่องที่พบในข้อที่แล้วมาก าหนดแนวทางเพื่อ
พัฒนาให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป ไม่ควรหยุดนิ่งหรือเพิกเฉย  
 จะเห็นว่า ความยินดีในสิ่งที่ตนแสวงหาได้มานั้นจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราสามารถท าใจให้ยอมรับกับผลที่
เกิดขึ้นโดยผ่านการมองเห็นความจริงในศักยภาพของเราและปัจจัยสนับสนุนที่เรามีอยู่ หลังจากนั้นจึงเป็นการ
ตรวจสอบถึงการกระท าหรือแนวทางปฏิบัติเพื่อหาข้อบกพร่องและเมื่อพบก็น ามาแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาให้ก้าวหน้า
ต่อไป โดยยึดหลักของความยินดีสิ่งต่าง ๆ ตามที่ได้เป็นหลัก ไม่ทุกข์ระทมเพราะความผิดหวังในสิ่งที่อยากได้ และไม่
ลิงโลดจนเสียศูนย์เมื่อได้ในสิ่งที่ปรารถนา (ลาภ เสื่อมลาภ) ตามหลักโลกธรรม (องฺ.อฏฺฐฃก. (ไทย) 23/6/204) โดยมี
สติ สัมปชัญญะก ากับรู้เท่าทันอยู่เสมอ 
 1.3 ยินดีตามควร สันโดษข้อนี้มุ่งให้เรายินดีในเรื่องที่ควรตามความเหมาะสมแก่สถานะของตนและธรรม 
ความถูกต้อง โดยบูรณาการเป็นแนวทางปฏิบัติได้ 4 ประการดังต่อไปนี้ 
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  1.3.1 ยอมรับความจริง ประการแรกเราต้องยอมรับความจริงก่อนว่า สถานะของคนมีความแตกต่าง
กันในหลายด้าน เช่น วัยวุฒิ คุณวุฒิ ต าแหน่ง หน้าที่การงาน ความแตกต่างเหล่านี้เป็นข้อก าหนดที่ท าให้แต่ละคนได้
ผลตอบแทนต่างกัน เช่น ต าแหน่งผู้จัดการย่อมได้เงินค่าตอบแทนมากกว่าพนักงานในระดับล่าง เป็นต้น 
  1.3.2 ไม่ทะเยอทะยานอย่างไม่มีเหตุผล เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ควรระมัดระวัง เราจะต้องใช้เหตุผลก ากับ 
อย่าใช้อารมณ์ความรู้สึกเป็นเครื่องตัดสิน เพราะจะส่งผลให้เราไม่อาจท าใจให้ยอมรับความจริงกับสถานภาพของเราได้ 
กรณีเช่น พนักงานคนหนึ่งเพิ่งเข้ามาท างาน แต่ต้องการเงินเดือนเท่ากับพนักงานในระดับเดียวกันที่เข้ามาท างานก่อน
หลายปี โดยให้เหตุผลว่า เขากับพนักงานคนอื่น ๆ ในแผนกเดียวกัน ท างานเหมือนกัน เวลาท างานก็เท่ากัน ท าไมเขา
จึงได้ค่าตอบแทนน้อยกว่า เป็นต้น 
  1.3.3 ยินดีกับสิ่งที่ควรแก่ตน การมีเหตุผลและการมองเห็นความจริงจะท าให้เราสามารถท าใจให้
ยอมรับและยินดีกับสิ่งที่ควรแก่ตน ไม่อยากได้อย่างไร้เหตุผล รวมถึงความยินดีในสิ่งที่ควรแก่ธรรม หมายถึง เราจะ
ยินดีกับสิ่งต่าง ๆ ที่จะได้ จะมี จะเป็นอย่างถูกต้องตามหลักศีลธรรมและกฎหมาย เรื่องใดก็ตามที่จะได้มาอย่างผิด ๆ 
เช่น เงินจ านวนมหาศาลที่จะได้จากการค้าขายยาเสพติด เราจะไม่ยินดีโดยเด็ดขาด เพราะเป็นเรื่องที่ผิดศีลธรรมตรง
กับภาษาบาลีว่า “ปาปิจฺโฉ” ผู้มีความปรารถนาที่ผิด เช่น ภิกษุอยากได้ลาภสักการะมาก ๆ จึงท าการอวดคุณพิเศษที่
ไม่มีในตน (วิ.มหา. (บาลี) 1/198/128) ถ้าเทียบกับวิถีชาวบ้านก็คือ การหลอกลวง ต้มตุ๋นเอาทรัพย์สินของคนอื่นมา
เป็นของตนนั่นเอง 
  1.3.4 พัฒนาสถานะของตนให้ก้าวหน้าต่อไป วิถีชีวิตชาวบ้านเป็นวิถีชีวิตที่ต้องก้าวหน้าอยู่เสมอ 
โดยเฉพาะในเรื่องสถานะ เช่น ต าแหน่ง หน้าที่การงาน เพราะไม่เช่นนั้นชีวิตและสังคมมนุษย์จะก้าวหน้าต่อไปไม่ได้
หรือไม่อาจด ารงอยู่ได้ แต่ความก้าวหน้าของต าแหน่งหน้าที่การงานหรือเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตจะต้องเกิดขึ้น
โดยชอบธรรมตามหลักของความยินดีตามควร ไม่ใช่เกิดจากการประพฤติ  มิชอบ ทุจริต ผิดศีลธรรม และกฎหมาย
ของบ้านเมือง 
 จะเห็นว่า สันโดษในวิถีชีวิตระดับชาวบ้านทั่วไปเป็นการฝึกจิตให้ยอมรับและยินดีในสิ่งที่ 
เรามี เราเป็น สิ่งที่เราได้มาด้วยความสามารถ และสิ่งที่ควรแก่สถานภาพของตนไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีอย่างไรก็ตาม ใน
ขณะเดียวกันก็พัฒนาในสิ่งที่แก้ไขได้ ไม่หยุดอยู่กับที่ ไม่ทะเยอทะยาน อยากได้อย่างผิด ๆ แต่ฝึกจิตให้ยินดีในสิ่ งที่
ควรแก่ภาวะของตนและสิ่งที่ควรยินดีโดยธรรม 
 2. สันโดษในมิติของเศรษฐกิจ  
 ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับหลักธรรมข้อนี้ก็คือ สันโดษถูกมองว่าเป็นหลักธรรมที่ขัดขวางการพัฒนาเศรษฐกิจ 
โดยเฉพาะเศรษฐกิจทุนนิยมที่มุ่งก าไรหรือผลตอบแทนเป็นที่ตั้ง เนื่องจากผู้ที่มีทัศนะดังกล่าวมองสันโดษว่าเป็นความ
ไม่ยินดีในสิ่งต่าง ๆ และมองคนที่สันโดษว่าเป็นคนที่ไม่กระตือรือร้น เพื่อความกระจ่างในเรื่องนี้ขอให้ดูหลักการที่
เก่ียวข้องกับหัวข้อนี้ดังต่อไปนี้ 
  2.1 เศรษฐกิจเชิงพุทธ ประเด็นแรกผู้อ่านต้องเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจเชิงพุทธก่อนว่า ไม่ส่งเสริมความ
โลภ แต่ยึดความพอเพียงเป็นหลัก ตั้งอยู่บนพื้นฐานของศีลธรรม มุ่งให้เกิดรายได้พอยังชีพ มีเก็บไว้เป็นทุนพอใช้จ่าย
ในภายภาคหน้า ช่วยเหลือเจือจุนกันตามโอกาสอันควร สันโดษจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับหลักเศรษฐกิจเชิงพุทธได้ทั้ง 3 
ประการ คือ ความยินดีในสิ่งที่เป็นของตน ไม่โลภอยากได้ของคนอื่น ยินดีตามได้ที่เกิดจากการแสวงหาด้วยศักยภาพ
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ของตนอย่างชอบธรรม และยินดีตามควรกับรายได้ที่เกิดจากสัมมาชีพ ไม่แสวงหาปัจจัยยังชีพอย่างผิดศีลธรรมและ
กฎหมาย  
  2.2 แนวทางการสร้างเศรษฐกิจ แม้ว่าจุดมุ่งหมายทางเศรษฐกิจเชิงพุทธจะเน้นความพอเพียงเป็นหลักก็
ตาม แต่ท่านก็ได้วางการแสวงหารายได้ในวิถีโลกภายใต้กรอบของค าว่า “สัมมาชีพ” ที่ให้ความส าคัญกับอาชีพที่
ถูกต้องตามศีลธรรมตามหลักสัมมาอาชีวะในเบญจศีลข้อที่ 2 เบญจธรรมข้อที่ 2 และอริยมรรคข้อที่ 3 (อภิ.วิ. (ไทย) 
35/205/172) ที่มุ่งให้ชาวพุทธประกอบอาชีพที่สุจริต ไม่ผิดกฎหมายและศีลธรรมตามหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ 
หมายถึง ประโยชน์ที่เกิดในปัจจุบันที่แสดงไว้ในทีฆชาณุสูตร (อง.ฺอฏฺฐฃก. (ไทย) 23/54/340-341) 4 ประการ คือ (1) 
มีความขยัน หมั่นเพียรในการประกอบสัมมาชีพ (2) รู้จักรักษาทรัพย์ที่ได้มา ไม่ให้พิบัติไปด้วยภัยต่าง ๆ เช่น โจรภัย 
(3) รู้จักคบเพื่อนที่ดี เพราะเพื่อนที่ดีจะสนับสนุนให้เราหาทรัพย์ และรักษาทรัพย์ไว้ได้  (4) รู้จักใช้จ่ายทรัพย์อย่าง
สมเหตุสมผลเพื่อเป้าหมายทางเศรษฐกิจ คือ การมีปัจจัยยังชีพอย่างพอเพียง ข้อสรุปของแนวทางการแสวงหา
เศรษฐกิจตามหลักสันโดษก็คือ ยินดีในสิ่งที่เป็นของคนตน ไม่ยินดีในสิ่งของของคนอื่น ยินดีในสิ่งที่ตนได้มาด้วย
ความสามารถของตน และยินดีตามควรแก่ภาวะที่ตนเป็นหรือยินดีตามควรแก่ศีลธรรมและกฎหมาย  
 2.3 การน าหลักสันโดษมาบูรณาการกับเศรษฐกิจ จากลักษณะของเศรษฐกิจและวิธีการสร้างเศรษฐกิจเชิง
พุทธใน 2 หัวข้อที่ผ่านมาช่วยให้เห็นแนวทางในการบูรณาการหลักธรรม 
ข้อนี้กับการด าเนินชีวิตทางเศรษฐกิจตามประเภทของสันโดษดังต่อไปนี้ 
   2.3.1 ยินดีตามที่ได้ การประกอบอาชีพหรือการแสวงหาปัจจัยยังชีพนั้นจ าเป็นต้ออาศัยความยินดีใน
สิ่งที่เราได้มา ไม่ว่า สิ่งที่เราได้มานั้นจะดีหรือไม่ดีอย่างไรก็ตาม เช่น ผลผลิตจากการปลูกข้าวในปีนี้ได้น้อยกว่าปีที่แล้ว
ก็ให้ยินดีในสิ่งที่เราได้ เป็นการยอมรับกับผลที่เกิดขึ้น แม้ว่าผลที่เกิดขึ้นนั้นจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายก็ตาม โดยให้ยึด
หลักการง่าย ๆ ว่า ได้สิ่งใดมาก็ยินดีในสิ่งนั้น แต่มิใช่หยุดนิ่งในวิสัยโลก การประกอบอาชีพก็ต้องพัฒนาต่อไป  
   2.3.2 ยินดีตามก าลัง สันโดษข้อนี้เป็นการฝึกจิตให้ยินดีตามก าลังของตน ค าว่า “ก าลัง” ในที่นี้ขยาย
ความได้หลายอย่าง เช่น ก าลังกาย ก าลังแห่งสติปัญญา ถ้าวิเคราะห์ในกรอบของวิถีชีวิตชาวบ้านทั่วไปแล้วจะพบ
แนวทางปฏิบัติตามสันโดษข้อนี้ 4 ประการ คือ  
   2.3.2.1 ตรวจสอบ พิจารณาก าลังหรือศักยภาพของเราเพื่อรู้จักตัวตนของเราในทุกด้านตาม
หลักอัตตัญญุตา แล้วสรุปเป็นข้อปฏิบัติในการแสวงหาปัจจัยยังชีพอย่างเหมาะสมต่อไป 
    2.3.2.2 ยอมรับความจริงในก าลังความสามารถ หรือศักยภาพของเราแล้วท าจิตให้ยินดีในสิ่งที่
เราได้มา ไม่เสียใจ ไม่น้อยใจ หรือเป็นทุกข์เพราะสิ่งที่ได้มาไม่เท่าหรือด้อยกว่าของคนอื่น  
  2.3.2.3 ไม่ท าอะไรที่เกินก าลัง เช่น ศักยภาพของเราสามารถแบกสิ่งที่มีน้ าหนักได้ ไม่เกิน 50 
กิโลกรรม แต่เพราะความโลภ เราจึงฝืนไปแบกสิ่งของที่มีน้ าหนักมากกว่า 50 กิโลกรรม ส่งผลให้ร่างกายเราได้รับ
บาดเจ็บ เป็นต้น ดังนั้น การแสวงหาปัจจัยยังชีพก็ตาม เราจะต้องดูความสามารถหรือสิ่งที่ เรามีอย่าให้เกิน
ความสามารถหรือก าลังของตนอย่างถูกต้องชอบธรรม เมื่อได้สิ่งใดมาก็ให้ยินดีในสิ่งนั้น อย่าไปโทษฟ้าดินหรือ
โชคชะตาว่าเป็นสาเหตุที่ท าให้เราได้สิ่งที่ไม่ดีหรือไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 
 2.3.2.4 พัฒนาศักยภาพของเราให้ดีขึ้นในทุกด้าน ไม่หยุดนิ่งตามหลักของการไม่สันโดษในสิ่ง
ที่สร้างสรรค์ (กุศลกรรม) บนพื้นฐานของความสามารถและปัจจัยที่ตนมีอยู่ด้วยความเพียรตามหลักอิทธิบาทสี่ที่
ประกอบกับธรรมอีก 3 ประการ คือ พอใจหรือรักในสิ่งที่ท า (ฉันทะ) เอาใจสิ่งที่ท า ไม่ปล่อยปละละเลย ท าอย่าง
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ต่อเนื่อง (จิตตะ) และใช้เหตุผลในการท าทุกเรื่องเพื่อตรวจสอบ ทบทวนดูความก้าวหน้าหรือข้อบกพร่องเพื่อน าไป
แก้ไขให้ดียิ่งขึ้น (วิมังสา) (ที.ปา. (ไทย) 11/110/80-81) 
 2.3.3 ยินดีตามควร หมายถึง ยินดีในสิ่งที่ควรแก่ภาวะ ฐานะของตน เม่ือวิเคราะห์แล้วจะพบแนวทาง
ปฏิบัติตามสันโดษข้อนี้ 2 ประการ คือ 
 2.3.3.1 พิจารณา ใคร่ควรสิ่งต่าง ๆ ให้รู้ว่า อะไรควร อะไรไม่ควร เพื่อเราได้ 
ให้เห็นประโยชน์ โทษ และจุดมุ่งหมายของแต่ละสิ่งอย่างถูกต้อง ไม่ท าอะไรที่ไม่ควรกับตนเองหรือสิ่งที่ผิดที่มีผลเสีย
ต่อตน ผู้อื่น และสังคม 
 2.3.3.2 ยินดีในสิ่งที่ถูกต้องตามหลักศีลธรรมและกฎหมาย ไม่ยินดีในสิ่งที่ผิดศีลธรรมและ
กฎหมาย เช่น ยินดีในทรัพย์สินที่เกิดจากการประกอบสัมมาชีพ แต่ไม่ยินดีกับทรัพย์สินที่เกิดจากการท าผิดศีลธรรม
หรือกฎหมาย เช่น การคอร์รัปชันและการค้าขายยาเสพติด เป็นต้น 
 จากประเภทของสันโดษทั้ง 3 ประการที่กล่าวมาจะเห็นว่า สันโดษเป็นหลักธรรมที่มุ่งพัฒนาจิตมนุษย์ให้ยินดี
ในสิ่งที่ตนมี สิ่งที่ตนได้อย่างเหมาะสมกับตนและความถูกต้องโดยธรรมเป็นส าคัญ เพื่อให้เห็นสาระส าคัญของสันโดษ
มากข้ึนขอให้ท าความเข้าใจถึงหลักการของสันโดษในข้อต่อไป 
 3. สันโดษในมิติของสังคม สันโดษในพระไตรปิฎกและคัมภีร์อื่น ๆ จะกล่าวถึงสังคมสงฆ์ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ของพระธรรมวินัย เป็นสังคมแห่งอริยวงศ์ที่มุ่งให้สมาชิกในสังคมบรรลุความเป็นอริยบุคคลเป็ นหลัก ดังนั้น วิถีแห่ง
อริยะจึงพบได้ในพระไตรปิฎกที่มุ่งให้การด าเนินชีวิตของพระภิกษุใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย พอเพียงในปัจจัยยังชีพ ไม่
สะสม เช่น พระวินัยปิฎกได้กล่าวถึงคุณของความเป็นผู้เลี้ยงง่าย มักน้อย  สันโดษ ขัดเกลา ก าจัดกิเลส มีอาการน่า
เลื่อมใส ไม่สะสม และปรารภความเพียร (วิ.มหา (ไทย) 1/39/28) ตัวอย่างของความประพฤตินี้ศึกษาได้จากปฏิปทา
ของพระมหากัสสปะผู้สันโดษด้วยปัจจัยสี่ตามมีตามได้ และกล่าวสรรเสริญความสันโดษด้วยปัจจัยสี่ตามมีตามได้ ไม่
แสวงหาปัจจัยสี่อย่างผิด ๆ หรือไม่สมควร เมื่อไม่ได้ก็ไม่กระวนกระวาย และเมื่อได้แล้วก็ไม่ติดใจ ไม่หลง ไม่พัวพัน 
มองเห็นโทษ มีปัญญาเครื่องสลัดออก ใช้สอยอยู่ (ส .นิ. (ไทย) 16/144/233) 
 ความประพฤติของพระภิกษุตามวงศ์แห่งพระอริยเจ้าดังกล่าวจะส่งผลต่อการด ารงอยู่ของพระพุทธศาสนา 
เนื่องจากเป็นพฤติกรรมที่ท าให้ชาวบ้านเลื่อมใส ศรัทธา แต่พฤติกรรมตรงกันข้ามเป็นเหตุให้ชาวบ้านติเตียน ประณาม 
และน าไปสู่การบัญญัติพระวินัยแก่สังคมสงฆ์ โดยสรุปแล้วสันโดษเป็นอริยวงศ์ที่มุ่งขัดเกลาและขจัดกิเลสสู่ความหลุด
พ้นแห่งจิต ไม่ให้ยึดติดในสิ่งต่าง ๆ ยังชีพด้วยปัจจัยสี่เพื่อการด ารงชีพอย่างพอเพียง ยินดีในสิ่งที่ตนมี สิ่งที่ตนได้ ยินดี
ตามก าลัง และยินดีในสิ่งที่ควรแก่ตน ไม่สะสม แต่เสียสละในสิ่งที่มีมาก สิ่งที่เกินก าลัง สิ่งที่ไม่ควรแก่ตนแก่ภิกษุรูปอื่น 
อันเป็นช่วยเหลือเกื้อกูลกันตามหลักพระธรรมวินัย แต่ถ้าพูดถึงสันโดษในวิถีโลกปัจจุบันที่ผู้คนต่างดิ้นรนและแข่งขัน
กันแสวงหาปัจจัยยังชีพสูง คงต้องท าความเข้าใจก่อนว่า หลักการแสวงหาปัจจัยยังชีพในพระพุทธศาสนานั้นไม่ใช่สรุป
ในหลักสันโดษเพียงเร่ืองเดียว ยังมีค าสอนข้ออื่น ๆ ที่ต้องน ามาใช้อีกหลายข้อ ขอให้ผู้อ่านย้อนกลับไปดูในหัวข้อที่ว่า
ด้วยสันโดษกับเศรษฐกิจก็จะเข้าใจยิ่งขึ้น แต่ในส่วนนี้ขอวิเคราะห์หลักสันโดษในมิติทางสังคมไว้ 2 เร่ือง  
 3.1 การช่วยเหลือกัน โดยสาระส าคัญของสันโดษมิใช่เป็นหลักธรรมที่สอนให้คนยินดีในสิ่งที่เป็นของตน สิ่ง
ที่ตนได้มาอย่างชอบธรรม และสิ่งที่ควรแก่ฐานะหรือภาวะของตนอย่างเดียวเท่านั้น แต่ในแนวทางปฏิบัติแล้วยังมุ่งให้
ภิกษุเสียสละในสิ่งที่ตนมีหรือได้มามากให้แก่ภิกษุอื่น ไม่ส่งเสริมให้เก็บกักตุนไว้เพื่อตน เร่ืองนี้ศึกษาได้จากพระอานนท์
ที่ได้จีวรจ านวนมากก็เสียสละให้แก่พระภิกษุรูปอื่น ๆ ที่มีจีวรเก่าตามควร (วิ.จุ. (ไทย) 7/445/387-389) หรือ



 

928 

 

แลกเปลี่ยนกันในกรณีสิ่งที่ได้มาไม่ควรหรือเหมาะสมแก่ตน แต่ควรหรือเหมาะสมแก่ภิกษุรูปอื่น เช่น พระภิกษุได้จีวร
ที่ประณีต มีค่ามาก พิจารณาเห็นว่า จีวรนี้ควรแก่พระเถระที่บวชมานานหรือพระเถระที่เป็นพหูสูตรแล้วสละจีวรนั้น
ให้แก่พระเถระรูปนั้น ๆ ส่วนตนเองก็แสวงหาผ้าที่ไม่มีชายจากกองขยะหรือจากป่าแล้วน ามาท าเป็นผ้าสังฆาฏิใช้ จัด
ว่าเป็นผู้สันโดษโดยแท้ (พระสิริมังคลาจารย์, 2524: 227) ชาวบ้านทั่วไปสามารถน าข้อปฏิบัติดังกล่าวมาใช้ได้ เร่ิมจาก
สมาชิกในครอบครัวจนถึงคนอื่น ๆ ในสังคมได้ ทั้งในแง่ของการช่วยเหลือ อนุเคราะห์ สงเคราะห์กันตามหลักของทาน 
จาคะ หรือปริจจาคะ (บริจาค) ได้ทั้งสิ้น รวมถึงการแลกเปลี่ยนกันด้วยเมตตาธรรม น้ าใจที่มนุษย์ควรมีให้แก่กันเป็น
หลัก ไม่มุ่งไปที่ผลก าไรหรือผลตอบแทนเป็นที่ตั้ง 
 3.2 ภูมิคุ้มกันภัยสังคม ผลของการมีสันโดษอีกแง่หนึ่งที่น่าสนใจก็คือ สันโดษเป็นเสมือนหนึ่งภูมิคุ้มกันภัย
ของสังคมเหมือนกับหลักธรรมอีกหลาย ๆ ข้อ เพื่อให้ผู้อ่านเห็นความจริงเร่ืองนี้มากข้ึน ขอยกปัญหาที่เห็นได้ชัดเจนว่า 
หลักสันโดษสามารถป้องกันภัยเหล่านี้ได้ไว้เป็นกรณีศึกษา 3 ปัญหา คือ 
   3.2.1 ปัญหาอาชญากรรมทางทรัพย์สิน สาเหตุส่วนหนึ่งของปัญหานี้มาจากการขาดหลักสันโดษ เช่น 
การลักขโมยโทรศัพท์ของคนอื่นที่มีราคาแพง เพราะไม่พอใจในโทรศัพท์ของตนที่มีราคาถูกและไม่ทันสมัย ความ
สันโดษที่ใช้เป็นภูมิคุ้มกันปัญหานี้ ได้แก่ ยินดีในของของตน (สเกนะ สันโดษะ) ยินดีในสิ่งที่ตนได้มา (สันเตนะ สันโดษ) 
และยินดีในสิ่งที่ควร เหมาะสมแก่ตน (สเมนะ สันโดษ) จะไม่ยินดีหรืออยากได้ในสิ่งของที่ไม่ใช่ของตน สิ่งที่จะได้มา
อย่างผิด ๆ หรือสิ่งที่ไม่ควรหรือไม่เหมาะสมแก่ตน 
   3.2.2 ปัญหาความยากจนและหนี้สินทั้งในระดับปัจเจกชนและครอบครัว ปัญหานี้พบได้ในบางคน
หรือบางครอบครัวที่สมาชิกในครอบครัวขาดหลักสันโดษ วิงไปตามกระแสค่านิยมทางสังคม ต้องการมีสิ่งต่าง ๆ ให้
เสมอหรือยิ่งกว่าชาวบ้าน ไม่ยินดี ไม่พอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ (สเกนะ สันโดษ) อีกปัจจัยหนึ่งมาจากความโลภอยากได้มาก 
ๆ ความอยากรวยทางลัดด้วยการเล่นการพนัน การค้าขายสิ่งผิดกฎหมาย ไม่ยินดีต่อรายได้ที่เกิดจากอาชีพที่ต้องตาม
ศีลธรรมและกฎหมาย ทั้งนี้เป็นเพราะขาดหลักของความสันโดษตามควร (สเมนะ สันโดษ) อันเป็นสาเหตุหนึ่งของการ
สูญเสียทรัพย์สิ้น การถูกจับด าเนินคดี และน าไปสู่ปัญหาอื่น ๆ เช่น การเป็นหนี้สิ้น ความยากจน เป็นต้น 
   3.2.3 ปัญหาชู้สาวหรือปัญหาการหย่าล้าง ความสันโดษที่ใช้เป็นภูมิคุ้มกันปัญหานี้ ได้แก่ สทาร
สันโดษ ที่แปลว่า ความยินดีในภรรยาของตนที่ท่านอธิบายว่าเป็นพรหมจรรย์หรือศีล หมายถึง ศีลข้อที่สาม คือ การไม่
นอกใจภรรยาหรือสามีของตน (พระสิริมังคลาจารย์, 2524, น. 393) หลักธรรมข้อนี้มิใช่เป็นข้อปฏิบัติส าหรับสามี
เท่านั้น ภรรยาก็ต้องยึดหลักนี้ด้วยเช่นกัน คือ ยินดีในสามีของตนเท่านั้น เมื่อปฏิบัติได้ก็จะส่งผลให้เกิดภูมิคุ้มกัน
ปัญหาการหย่าล้าง แต่มิใช่เพียงแค่หลักสันโดษดังกล่าวเท่านั้น ชีวิตคู่ยังต้องมีหลักธรรมที่เป็นภูมิคุ้มกันปัญหาการหย่า
ล้างอีกมากมาย แต่สาเหตุหลักของการหย่าล้าง คือ การนอกใจกัน หลักธรรมที่ควรน ามาใช้ควบคู่กับหลักสันโดษข้อนี้
ก็คือ กามสังวร ความส ารวมในกาม โดยตรงก็คือ ส ารวมเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ ที่ชายหญิงจะต้องควบคุมหรือ
ระมัดระวังความต้องการทางเพศให้อยู่ในกรอบของศีลธรรม คือ การมีเพศสัมพันธ์เฉพาะสามี ภรรยาของตนเท่านั้น 
ซึ่งเป็นการป้องกันพฤติกรรมส่ าส่อนทางเพศ และปัญหาทางเพศที่จะเกิดตามมาอีกมากมาย 
  หลักสันโดษในมิติทางสังคมที่กล่าวมาสรุปได้ว่า สันโดษแม้จะเป็นหลักธรรมที่มุ่งขัดเกลากิเลสเพื่อความหลุด
พ้นตามแนวพระอริยเจ้า (อริยวงศ์) ที่พระพุทธเจ้าทรงน ามาสอนพระภิกษุในสังคมสงฆ์ให้มีคุณสมบัติตามสาระส าคัญ
ของหลักธรรมข้อนี้ก็ตาม แต่ถึงกระนั้นถ้ากล่าวในวิถีโลกของชาวบ้านก็เป็นหลักธรรมที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้
อย่างดี เพื่อเป้าหมายแห่งการอยู่ร่วมกันนั่นคือ การช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่กัน และน ามาใช้เป็นภูมิคุ้มกันภัยทาง



 

929 

 

สังคมที่เกิดจากการไม่สันโดษในสิ่งที่เป็นของตน สิ่งที่ตนได้มา และสิ่งที่ควรแก่สถานะของตน เช่น ปัญหาการละเมิด
ทรัพย์ของคนอื่น ปัญหาความยากจนที่เกิดจากการไม่พึ่งพอใจสิ่งที่ตนมี ตนเป็น ทะเยอทะยานอยากได้สิ่งต่าง ๆ ตาม
กระแสค่านิยมทางสังคม และปัญหาการอย่าล้างที่เกิดจากความไม่ยินดีในคู่ครองของตน นอกใจคู่ครองของตนไปมี
หญิงหรือชายอื่น 

บทสรุป 

 จากสาระส าคัญของสันโดษและหลักการที่เกี่ยวข้องกับสันโดษที่กล่าวมาทั้งหมดสามารถสรุปถึงสาระส าคัญ
ของสันโดษได้ 3 ประการ คือ สันโดษในเชิงความหมายและหลักการ เป็นหลักธรรมที่มุ่งฝึกจิตมนุษย์ให้ยินดีในสิ่งที่
ตนมี สิ่งที่เป็นของตน สิ่งที่ตนเป็นอยู่ สิ่งที่ตนแสวงหามาได้ด้วยความชอบธรรม และสิ่งที่ควร เหมาะสมกับฐานะหรือ
ภาวะของตน ไม่ต้องการให้มนุษย์มั่วเมา ลุ่มหลง โลภมาก เห็นแก่ตัว สะสมปัจจัยยังชีพไว้แต่เพียงผู้เดียว โดยไม่
เหลียวแลผู้อื่น แต่มุ่งให้เสียสละ ช่วยเหลือกันตามความเหมาะสม สันโดษในวิสัยธรรม เป็นหลักธรรมที่มุ่งขัดเกลาจิต
เพื่อลด ละตัณหา ความทะยานอยากในปัจจัยสี่ ความโลภ ความไม่รู้จักพอ ความอยากได้ที่ผิด เช่น อยากได้สิ่งของ
ของผู้อื่น ความเห็นแก่ตัว ความตระหนี่หวงแหน กักตุนไว้เฉพาะตน ไม่ยอมเสียสละให้แก่ใครตามแนวทางแห่ งอริ
ยวงศ์ของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่ทรงต้องการให้การด ารงชีวิตของนักบวชในพระพุทธศาสนาที่ต้องอาศัยปัจจัยสี่จาก
ชาวบ้านยังชีพเป็นไปอย่างเรียบง่าย สมถะตามพระธรรมวินัยตามวงศ์แห่งอริยะโดยมีเป้าหมายอยู่ที่การหลุดพ้นจาก
กิเลสและความทุกข์เป็นส าคัญ สันโดษในวิสัยโลก เป็นหลักธรรมที่มุ่งให้เรายอมรับกับสิ่งที่เรามีอยู่ เป็นอยู่ สิ่งที่เรา
ได้มา และสิ่งที่ควรแก่เราโดยธรรมอย่างมีสติ เป็นการฝึกจิตให้ยอมรับกับความเป็นจริง พร้อมกับมองให้เห็นคุณค่า
ของสิ่งนั้น ๆ ท าจิตให้ยินดี ไม่ว่าสิ่งนั้นจะดีหรือไม่ดีอย่างไรก็ตาม ในขณะเดียวกันก็พยายามรักษาสิ่งที่มีอยู่ เป็นอยู่ไว้
ให้ดี และพัฒนาแก้ไขสิ่งที่สามารถแก้ไขได้ สิ่งที่ไม่อาจแก้ไขได้ เช่น ความพิการของร่างกาย ก็ปลงใจให้ยินดีด้วยการ
ยอมรับความจริง เพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดจากการไม่ยินดีในสิ่งที่ตนมี สิ่งที่ตนเป็น หรือการยินดีในสิ่งที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์
ของตนหรือสิ่งที่ได้มาอย่างผิดธรรมและกฎหมายบ้านเมือง รวมถึงปัญหาอื่น ๆ เช่น หนี้สิน ความยากจน ปัญหาชู้สาว 
หรือปัญหาการท าลายชีวิตตนเองที่เกิดจากความไม่ยินดีในภาวะที่ตนประสบอยู่ เป็นต้น 
 จากข้อสรุปดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า สันโดษไม่ใช่หลักธรรมที่ขัดขวางการพัฒนาชีวิต เศรษฐกิจ และสังคม แต่
เป็นหลักธรรมข้อหนึ่งที่ช่วยพัฒนาชีวิตให้ด าเนินไปอย่างเรียบง่าย ไม่สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น พัฒนาเศรษฐกิจทั้ง
ในระดับปัจเจกชนและสังคมให้มีความพอเพียงเป็นหลัก และพัฒนาสังคมให้เกิดสันติสุขที่เนื่องมาจากพฤติกรรมของผู้
สันโดษที่ไม่สร้างปัญหาให้แก่ผู้อื่น และสังคม แต่เสียสละ ช่วยเหลือ เกื้อกูลกันโดยธรรม ดังนั้น สันโดษจึงเป็น
หลักธรรมที่เป็นภูมิคุ้มกันภัยทางสังคมได้อย่างดีข้อหนึ่ง 
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ทิศทางการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตในประเทศไทย 
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บทคัดย่อ  

บทความวิชาการนี้ มุ่งที่จะชี้ให้เห็นถึงทิศทางการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตในประเทศ
ไทยที่ต้องเปลี่ยนแปลงไป มิได้มุ่งแต่เพียงให้ผู้เรียนศึกษาหลักกฎหมายบ้านเมืองที่ใช้ในสังคมเท่านั้น แต่ต้องเข้าใจถึง
บริบทแวดล้อมที่เชื่อมโยงกับกฎหมาย อาทิ ประวัติศาสตร์ ปรัชญา การเมือง สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์ ตลอดจน
ปัจจุบัน มีปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน ไม่ว่าจะเป็นความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต การจัดการ
เรียนการสอนเชิงรุก สถานการณ์โควิด-19 ซึ่งเป็นสิ่งที่หลักสูตรต้องปรับตัว เพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรู้
กฎหมายพื้นฐาน มีทักษะปฏิบัติที่จ าเป็นต่อการประกอบวิชาชีพ มีวิธีคิดในทางกฎหมายหรือนิติวิธีที่สามารถศึกษาต่อ
ยอดความรู้กฎหมายใหม่ๆ มีความรู้เบื้องต้นในศาสตร์ด้านอื่น ๆ และมีคุณธรรมจริยธรรมทางวิชาชีพ  

ค าส าคัญ : หลักสูตร  นิติศาสตรบัณฑิต  คณะนิติศาสตร์ 

Abstract 

This paper reports on the current implementation of and changes in the curricula for the 
Bachelor of Laws (LLB) in Thailand. One significant point of this paper is that the current LLB 
programmes in Thailand aim to equip law students with not only solid understanding of the 
principles of law but also the integration between laws and other disciplines (e.g., history, 
philosophy, sociology, economics). Other promising factors affecting the implementation of those 
LLB programmes, e.g. the expectation of stakeholders, the adoption of active learning approach, 
unprecedented COVID-19 pandemic, are also discussed. Finally, this paper concludes with a 
discussion of ways to implement those LLB programmes in relation to the enhancement of 
students’ knowledge of law principles, professional skills for law-related jobs, and ability to use 
juristic method, which can encourage students to foster their law as well as other disciplinary 
knowledge with professional ethics.  

Keywords : The Curricula, Bachelor of Laws, Faculty of Law 
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บทน า 

การเรียนการสอนวิชานิติศาสตร์อย่างเป็นทางการในประเทศไทยนั้น เริ่มต้นตั้งแต่สมัยการจัดตั้งโรงเรียน
กฎหมาย โดยพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ จากนั้นจึงพัฒนาการมาสู่การ
จัดตั้งเป็นคณะนิติศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษามาเป็นล าดับ อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาเนื้อหาการสอนและรูปแบบของการ
จัดการเรียนการสอนวิชานิติศาสตร์ในระดับอุดมศึกษา จนกระทั่งถึงระดับเนติบัณฑิตนั้น มักมุ่งเน้นให้ความรู้แก่ผู้เรียน
เพื่อท าความเข้าใจในเนื้อหาและสามารถปรับใช้หลักกฎหมายที่มีอยู่ปัจจุบัน โดยมุ่งตัดสินว่าการกระท าอย่างหนึ่งอย่างใด
ถูกหรือผิด ประกอบกับผู้เรียนส่วนใหญ่ก็ยังติดภาพกับวิชาชีพทางกฎหมายที่ต้องมุ่งไปสู่สายผู้พิพากษา อัยการ หรือ
ทนายความ ท าให้การออกแบบโครงสร้างหลักสูตร เนื้อหาหลักสูตร และวิธีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรของแต่ละ
สถาบันอุดมศึกษานั้น ล้วนท าให้ได้มาซึ่งบัณฑิตที่มีลักษณะพิมพ์เดียวกัน ส่งผลให้สังคมรวมถึงแวดวงของนักกฎหมายเอง 
ก็ยังวิพากษ์วิจารณ์การท าหน้าที่ของนักกฎหมาย และตั้งค าถามว่าบทบาทของนักกฎหมายที่สังคมคาดหวังว่าควรเป็นเช่น
ไร ท่ามกลางสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของโลก และประเทศ สถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตบัณฑิตทางกฎหมายก็
คงไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้ 

ประวัติการเรียนการสอนวิชากฎหมายในประเทศไทย 

การเรียนการสอนวิชากฎหมายในประเทศไทยได้เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการ เมื่อพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์
เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ได้ทรงก่อตั้ง "โรงเรียนกฎหมาย" ขึ้น เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2440 โดย
ทรงสอนด้วยพระองค์เอง การสมัครเข้าเรียนในสมัยนั้น ยังไม่มีการสอบแข่งขัน แต่ต้องมีผู้ใหญ่แนะน าตัวเข้าเรียน 
ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงรับโรงเรียนแห่งนี้ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ และโอน
โรงเรียนกฎหมายมาสังกัดกระทรวงยุติธรรม โดยมีเสนาบดีกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้รับผิดชอบ 

คร้ันในปี พ.ศ.2476 รัฐบาลได้มีการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ขึ้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้
ยุบโรงเรียนกฎหมาย แล้วโอนไปสมทบกับคณะข้างต้น โดยมีการจัดการเรียนการสอนนิติศาสตร์เป็นแผนกวิชาหนึ่ง
ของคณะ การมีค าสั่งให้ยุบและโอนโรงเรียนกฎหมาย ท าให้เกิดความเคลื่อนไหวของกลุ่มนักเรียนโรงเรียนกฎหมาย 
ซึ่งไม่พอใจที่โรงเรียนข้าราชการพลเรือน (ปัจจุบันคือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัย ในขณะ
ที่โรงเรียนกฎหมาย สังกัดกระทรวงยุติธรรม กลับเสมือนถูกยุบหาย และไม่ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัย จึง
น าไปสู่การเคลื่อนไหวและการออก “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง” โดยมีการโอนคณะ
นิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไปสังกัดมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองซึ่งจัดตั้งขึ้น
ใหม่ ซึ่งปัจจุบัน คือ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นอกจากนั้นแล้ว พระราชบัญญัติฯ ข้างต้น ยังได้
บัญญัติให้มีการให้โอนทรัพย์สิน ตลอดจนผู้สอนของโรงเรียนกฎหมายเดิม เข้าสังกัดมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และ
การเมืองด้วย 

ในปีพ.ศ.2494 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดตั้งแผนกวิชานิติศาสตร์ในคณะรัฐศาสตร์ขึ้น ก่อนที่จะแยกการ
เรียนการสอนออกจากคณะรัฐศาสตร์ในปี พ.ศ. 2501 และได้ยกฐานะขึ้นเป็นคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2515 ซึ่งในห้วงเวลาเดียวกัน ในปีพ.ศ. 2514 ก็ได้มีการก่อตั้งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามค าแหงขึ้น เพื่อท าการเรียนการสอนวิชากฎหมายในลักษณะที่ เป็นตลาดวิชา จวบจนกระทั่งปัจจุบัน มี
สถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจ านวนมากที่ได้เปิดการเรียนการสอนในสาขาวิชานิติศาสตร์ 
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แนวทางการจัดท าหลักสูตรนติศิาสตรบัณฑิต 
ก่อนปีพ.ศ.2561 สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ต้องด าเนินการจัดท า มคอ.

2 ซึ่งก าหนดรายละเอียดของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของแต่ละสถาบัน โดยอยู่ภายใต้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ .ศ.2552 ต่อมาในปีพ.ศ.2561 รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยค าแนะน าของคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดท ามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
นิติศาสตร์ พ.ศ.2561 ขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการข้างต้น ที่ก าหนดให้มีการจัดท ามาตรฐาน
คุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาน าไปจัดท าหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรและจัดการเรียนการ
สอน เพื่อให้คุณภาพของบัณฑิตในสาขาหรือสาขาวิชาของแต่ละระดับคุณวุฒิมีมาตรฐานใกล้เคียงกัน  

 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ พ.ศ.2561 ดังกล่าว ถือเป็นแนวทางของการก าหนดให้การ
จัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ในแต่ละสถาบันอุดมศึกษา ต้องมีมาตรฐานไม่ต ่ากว่า
มาตรฐานคุณวุฒิฯ นี้ โดยการจัดท าหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ ต้องมุ่งให้
เกิดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิต โดยมีหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และองค์ประกอบอื่น ๆ ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิฯ ฉบับนี้ ทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษาใดจัดการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ 
อยู่ในวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศนี้ ภายในปีการศึกษา 2563 และหาก
กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้นได้หรือมีความจ าเป็นต้องปฏิบัติ นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา และให้ถือค าวินิจฉัยของคณะกรรมการการ
อุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ พ.ศ.2561 ได้ก าหนดแนวคิดและหลักการส าคัญของหลักสูตร
นิติศาสตรบัณฑิตที่น่าสนใจหลายประการ อาทิ 

(1) การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ไม่ควรมุ่งแต่การศึกษาหลักกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ใน
สังคมปัจจุบันหรือกฎหมายบ้านเมืองเท่านั้น แต่ผู้เรียนต้องเข้าใจว่ากฎหมายนั้นเกิดขึ้นจากประวัติศาสตร์ สภาพทาง
การเมือง สังคม เศรษฐกิจ และความคิดทางปรัชญา กฎหมายสามารถเปลี่ยนแปลงตามบริบทแวดล้อมดังกล่าว ดังนั้น 
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในเนื้อหากฎหมายอย่างถ่องแท้ และปรับใช้กฎหมายได้อย่างถูกต้อง ผู้เรียนต้องเป็นผู้ที่มี
ความรู้ เบื้องต้นในศาสตร์ด้านอื่น ๆ ที่ เกี่ ยวข้องไม่ว่าจะเป็นในด้านประวัติศาสตร์ ปรัชญา ทฤษฏีการเมือง
เศรษฐศาสตร์ สังคมวิทยา รวมถึงความรู้ความสามารถและทักษะด้านภาษาอย่างเพียงพอที่จะบูรณาการกับวิชา
นิติศาสตร์ได้ 

(2) ที่ผ่านมา ผู้เรียนกฎหมายยังขาดทักษะในการแยกแยะวิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ เพื่อให้กฎหมายสามารถ
สร้างความเป็นธรรม และความสงบเรียบร้อยให้เกิดขึ้นในสังคมไทย การสร้างบัณฑิตทางกฎหมายจึงไม่เพียงจะต้อง
เป็นผู้ที่มีความรู้ในกฎหมายที่ส าคัญและปรับใช้กฎหมายให้ถูกต้องครบถ้วนเท่านั้น แต่ยังจะต้องเป็นผู้ที่ถึงพร้อม
ในทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ มีความหนักแน่นมั่นคงในหลักการแห่งความยุติธรรม หลักนิติธรรม มี
จิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม และมีความรับผิดชอบในวิชาชีพแห่งกฎหมายด้วย 
 (3) ปัจจุบันมีกฎหมายพิเศษใหม่ ๆ เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา อันมีผลให้กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันมี
จ านวนมาก และไม่สามารถที่จะศึกษาเรียนรู้ได้อย่างครบถ้วนทุกฉบับในระดับปริญญาตรี การศึกษาวิธีคิดในทาง
กฎหมาย หรือนิติวิธี (Juristic method) ก็ย่อมมีความส าคัญมากยิ่งขึ้น เพราะนิติวิธีจะเป็นฐานส าคัญที่จะท าให้
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นักศึกษาสามารถต่อยอดการเรียนรู้และท าความเข้าใจกฎหมายใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป การศึกษาในระดับสู ง รวมถึง
การต่อยอดน าไปใช้เพื่อประกอบวิชาชีพกฎหมาย 

(4) อาชีพที่เก่ียวข้องกับกฎหมายไม่ได้จ ากัดอยู่เพียงทนายความ อัยการ และผู้พิพากษา หากแต่ในภาคธุรกิจ
เอกชน ก็มีความต้องการผู้มีความรู้ทางกฎหมายและทักษะในการประกอบวิชาชีพอย่างเพียงพออีกด้วย การจัดการ
ศึกษาในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยจึงต้องมีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น โดยจะยังคงเน้นการศึกษาในเชิงทฤษฏีหรือ
วิชาการ และจะต้องเสริมทักษะในทางปฏิบัติที่จ าเป็นส าหรับการประกอบวิชาชีพกฎหมาย 

(5) ปัจจุบันกฎหมายเข้ามามีบทบาทเพิ่มขึ้นในสังคมไทย ทั้งในแง่ของการเกิดขึ้นขององค์กรภาครัฐ และการ
ตรวจสอบการท างานขององค์กรภาครัฐโดยประชาชน จนส่งผลให้สังคมเกิดความคาดหมายและความคาดหวังต่อ
บทบาทของนักกฎหมายทั้งในแง่ของวิชาความรู้ ทักษะ และคุณธรรมในระดับที่สูงมากอย่างเด่นชัด  

(6) การพัฒนาของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระแสโลกาภิวัตน์ นวัตกรรมใหม่ ๆ ของภาคธุรกิจเอกชน 
รวมไปถึงการรวมกลุ่มเศรษฐกิจต่าง ๆ เป็นปัจจัยสภาพแวดล้อมส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อการประกอบวิชาชีพกฎหมาย 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตต้องรองรับสภาพแวดล้อมดังกล่าว โดยจัดโครงสร้างของหลักสูตรให้กระชับ ยืดหยุ่นต่อการ
เปลี่ยนแปลง พร้อมที่จะตอบสนองการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ และมีมาตรฐานที่ยอมรับความหลากหลายในทางเนื้อหา 
เพื่อที่จะสามารถผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีทางกฎหมายให้เป็นผู้มีความรู้พื้นฐานทางนิติศาสตร์เฉพาะแต่ที่ส าคัญ
จ าเป็น และเปิดทางเลือกให้ศึกษาความรู้เฉพาะทางในกฎหมายเฉพาะด้านตามความถนัดหรือสนใจ กับให้มี ทักษะที่
ส าคัญจ า เป็น เพื่ อการประกอบวิ ชาชีพทางกฎหมายหรืออาชีพที่ เ กี่ ยวข้องกับกฎหมายและมีทั กษะ  
ในการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองต่อไปในภายภาคหน้า  

ตัวอย่างหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตในสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ 

หากศึกษาข้อมูลเก่ียวกับผู้ที่สามารถศึกษาต่อทางกฎหมายในระดับปริญญาตรีได้นั้น ประเทศต่างๆ ส่วนใหญ่
จะก าหนดคุณสมบัติว่าต้องเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า โดยจะได้รับปริญญา
ตรีนิติศาสตรบัณฑิต (LL.B.) แต่ในบางประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาจะก าหนดให้ผู้ที่สมัครเรียนกฎหมายนั้นต้องจบ
ปริญญาตรีสาขาอื่นๆ มาก่อน โดยปริญญาทางกฎหมายขั้นแรกที่จะได้รับ คือ J.D. หรือ Juris Doctor ซึ่งการที่
ก าหนดคุณสมบัติของผู้เข้าเรียนต่าง ๆ ก็ส่งผลถึงระยะเวลาการเรียน รวมถึงการจัดการเรียนสอนที่แตกต่างกันไปด้วย 
ผู้เขียนได้ศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตในสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศพบว่ามีประเด็นที่น่าสนใจ ยกตัวอย่าง
เช่น  

- มหาวิทยาลัยฮ่องกง (The University of Hong Kong) สอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 4 ปี (LL.B.) ที่มุ่ง
ให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานทางกฎหมาย มีทักษะเชิงวิพากษ์และการวิเคราะห์ โดยมีวิชาเลือกให้เรียนกฎหมายเฉพาะ
ทาง เน้นให้มีทักษะการวิจัยและการเขียนงานทางกฎหมาย การฝึกงาน และการศึกษากฎหมายเชิงคลินิก เรียน
จ านวน 240 หน่วยกิต มีรายวิชาที่น่าสนใจ เช่น การเขียนและการวิจัยทางกฎหมาย การระงับข้อพิพาท กฎหมายจีน
พื้นฐาน เป็นต้น นอกจากนั้นแล้ว มหาวิทยาลัยฮ่องกงยังมีหลักสูตรสองปริญญา ระยะเวลาเรียน 5 ปี ได้แก่ การเรียน
ควบระหว่างปริญญาตรินิติศาสตรบัณฑิต และบริหารธุรกิจบัณฑิต (กฎหมาย) ที่เน้นให้ผู้ส าเร็จการศึกษาท างานใน
สายงานธนาคาร การเงิน และธุรกิจโดยมีความเชี่ยวชาญทางกฎหมาย ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกได้ว่าจะเน้นไปสาย
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บริหารธุรกิจ หรือสายบัญชี และยังมีการเรียนควบกับปริญญาตรีทางสังคมศาสตร์ (บริหารงานภาครัฐและกฎหมาย) 
หรือปริญญาตรีทางศิลปศาสตร์อีกด้วย (The University of Hong Kong: Law, 2020) 

- มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard University) มีหลักสูตร Juris Doctor (J.D.) โดยในปีแรก จะเน้นให้
นักศึกษามีพื้นฐานในการศึกษากฎหมายครอบคลุมหลักการ แนวคิดทฤษฎี และทักษะปฏิบัติทางกฎหมาย การให้
เหตุผลและการวิเคราะห์ โดยเรียนวิชากฎหมายต่าง ๆ เช่น กระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง กฎหมายรัฐธรรมนูญ 
กฎหมายสัญญา กฎหมายอาญา กฎหมายทรัพย์สิน กฎหมายละเมิด ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ โครงสร้างระบบ
กฎหมายของสหรัฐอเมริกา เป็นต้น นอกจากนั้นแล้ว ผู้เรียนทุกคนต้องฝึกการท างานเป็นทีม การฝึกปฏิบัติ การเขียน
และการวิจัยทางกฎหมาย และการท าศาลจ าลอง จากนั้นเมื่อเข้าสู่ชั้นปีที่สูงขึ้น ผู้เรียนจะมีโปรแกรมการศึกษา
ทางเลือก 7 หลักสูตร ได้แก่ กฎหมายและการปกครอง กฎหมายและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม กฎหมายและธุรกิจ 
กฎหมายและประวัติศาสตร์ กระบวนการยุติธรรมทางอาญา กฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายเปรียบเทียบ และ
กฎหมายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท้ายที่สุดเมื่อเข้าสู่ชั้นปีที่สาม ผู้เรียนจะได้เรียนรู้จากการสัมมนาขั้นสูง การ
ปฏิบัติทางคลินิกกฎหมาย การเขียนโครงการ เพื่อฝึกให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเครื่องมือระเบียบวิธีวิจัยในสาขา
นั้นๆ เพื่อให้สามารถจัดการกับปัญหาทางกฎหมายที่มีความซับซ้อนในปัจจุบัน (Harvard Law School, 2021) 
 - มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (National University of Singapore) เปิดหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
(LL.B.) 4 ปี จ านวน 160 หน่วยกิต โดยในสองปีแรกจะเรียนรายวิชากฎหมายพื้นฐาน รวมถึงการฝึกทักษะพื้นฐานที่
จ าเป็นส าหรับนักกฎหมาย ทั้งการวิเคราะห์ การวิจัย การเขียน การให้ค าปรึกษา และการแก้ไขปัญหา โดยมุ่งให้
ความส าคัญกับบทบาทของนักกฎหมายในสังคม และในประชาคมโลก เพื่อให้สามารถเป็นนักกฎหมายที่รับมือกับ
ความท้าทายของโลกในปัจจุบัน มีเรียนรายวิชาบังคับ เช่น กฎหมายอาญา ทฤษฎีทางกฎหมายเบื้องต้น กฎหมาย
สัญญา กฎหมายละเมิด การวิเคราะห์ การวิจัยและการสื่อสารทางกฎหมาย การให้บริการทางกฎหมาย บริบท
กฎหมายสิงคโปร์ กฎหมายบริษัท กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง ความร่วมมือทางธุรกิจ ระบบกฎหมาย
ในทวีปเอเชีย หลักกฎหมายทรัพย์ การพิจารณาคดี กฎหมายทรัสต์ เป็นต้น จากนั้นในช่วงปีสามและปีสุดท้ายจะให้
เลือกรายวิชาตามความสนใจ ซึ่งมีกลุ่มวิชาต่าง ๆ ได้แก่ กลุ่มกฎหมายในทวีปเอเชีย (มีรายวิชาที่น่าสนใจอย่าง
กฎหมายแพ่งเปรียบเทียบ : กฎหมายสัญญาของไทย) กลุ่มวิชากฎหมายองค์กรธุรกิจและบริการทางการเงิน กลุ่มวิชา
กฎหมายแพ่ง กลุ่มกฎหมายเทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญา กลุ่มกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมาย
เปรียบเทียบ กลุ่มกฎหมายระงับข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ กลุ่มกฎหมายกับสังคม กลุ่มกฎหมาย
พาณิชย์นาวี กลุ่มกฎหมายเอกชน กลุ่มรายวิชาด้านวิจัย และกลุ่มรายวิชาที่ฝึกทักษะ (เช่น การให้ค าปรึกษากฎหมาย 
ศาลจ าลอง การฝึกงาน เป็นต้น) (National University of Singapore : Law, 2021) 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตกับการรับรองของสภาทนายความ และส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติ
บัณฑิตยสภา 

 เป็นที่ทราบกันว่าบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตจ านวนไม่น้อยที่ต้องการประกอบ
วิชาชีพทนายความ หรือศึกษาต่อในระดับเนติบัณฑิต ซึ่งหากพิจารณาถึงคุณสมบัติของผู้ที่สามารถจะสอบใบประกอบ
วิชาชีพทนายความ ตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ.2528 ที่ระบุไว้ในมาตรา 35 (3) ประกอบข้อบังคับสภา
ทนายความว่าด้วยการฝึกอบรมวิชาว่าความ พ.ศ.2529 ข้อ 5(2) ได้บัญญัติไว้ว่า 
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 พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ.2528  
“มาตรา 35 ผู้ขอจดทะเบียนและรับใบอนุญาตต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

 (3) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรืออนุปริญญาทางนิติศาสตร์ หรือประกาศนียบัตรในวิชานิติศาสตร์ 
ซึ่งเทียบได้ไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรืออนุปริญญาจากสถาบันการศึกษาซึ่งสภาทนายความเห็นว่าสถาบันการศึกษานั้นมี
มาตรฐานการศึกษาที่ผู้ได้รับปริญญาตรีหรืออนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรควรเป็นทนายความได้ และเป็นสมาชิก
แห่งเนติบัณฑิตยสภา” 
 ข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยการฝึกอบรมวิชาว่าความ พ.ศ.2529  
 “ข้อ 5 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาว่าความ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
 (2) ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี หรืออนุปริญญาทางนิติศาสตร์  หรือประกาศนียบัตรในวิชานิติศาสตร์ ซึ่ง
เทียบได้ไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี หรืออนุปริญญา หรือปริญญาตรีนิติศิลปศาสตรบัณฑิตทางกฎหมาย (นศ.บ) [Juris 
Doctor (J.D) หรือ Doctor of Jurisprudence] จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งสภาทนายความ
เห็นว่า สถาบันการศึกษานั้นมีมาตรฐานการศึกษาที่ผู้ได้รับปริญญาตรี หรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรควรเป็น
ทนายความได้” 

ส าหรับการศึกษาต่อในระดับเนติบัณฑิต พบว่านักศึกษาที่สมัครเป็นสมาชิกในประเภทสมาชิกวิสามัญ ต้อง
เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง หรือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หรือ
จากมหาวิทยาลัยอื่นในประเทศไทย ซึ่ ง เนติบัณฑิตยสภาเห็นว่ามีมาตรฐานการศึกษาเทียบได้กับของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือมหาวิทยาลัยที่ทบวงมหาวิทยาลัย (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) ให้การรับรองมาตรฐานการศึกษา และผ่านการฝึกอบรมวิชาว่าความหรือผ่านการ
ฝึกอบรมวิชาว่าความหรือผ่านการฝึกหัดงานในส านักงานทนายความ ตามข้อบังคับสภาทนายความ ซึ่งมีมาตรฐานให้ผู้
ผ่านการอบรมหรือฝึกหัดมีความสามารถเป็นทนายความได้ ตามข้อบังคับเนติบัณฑิตยสภา พ .ศ.2507 ข้อ 5 หรือที่
ระบุไว้ในหมวด 4 คุณสมบัติของนักศึกษา ข้อ 56 ของข้อบังคับนี้ ที่ระบุว่า 

” ข้อ 56 ผู้เป็นนักศึกษาในส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาต้องเป็น 
(1) ผู้สอบไล่ได้ปริญญาตรีทางนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ

มหาวิทยาลัยรามค าแหงขึ้นไป 
(2) ผู้ที่ได้ศึกษาวิชานิติศาสตร์ในสถาบันการศึกษาอื่นในหรือนอกประเทศไทย และสอบไล่ได้ตามมาตรฐาน

ซึ่งคณะกรรมการอ านวยการอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาเทียบให้ไม่ต่ ากว่าวิทยฐานะดังกล่าวใน (1)” 
ดังนั้น หากสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตใด ไม่ได้ขอรับรองหลักสูตรจากสภา

ทนายความ และเนติบัณฑิตยสภา หรือไม่ได้รับการรับรองหลักสูตร ย่อมส่งผลให้นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตร
นิติศาสตรบัณฑิตจากสถาบันนั้น ไม่สามารถเข้ารับการอบรมและยื่นสอบเพื่อขอใบประกอบวิชาชีพทนายความของ
สภาทนายความ หรือศึกษาต่อในระดับเนติบัณฑิตซึ่งถือเป็นคุณสมบัติของการสอบบรรจุเป็นพนักงานอัยการหรือผู้
พิพากษา และย่อมท าให้นักศึกษาเหล่านั้นจะไม่สามารถไปประกอบวิชาชีพเป็นทนายความ อัยการ หรือผู้พิพากษาได้
ในอนาคต 

แม้ว่ามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ พ.ศ.2561 จะได้พยายามวางหลักการส าคัญว่า การ
ประกอบวิชาชีพกฎหมายไม่ได้จ ากัดอยู่เพียงทนายความ อัยการ และผู้พิพากษาเท่านั้น แต่ด้วยความคาดหวังและ
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ทัศนคติของผู้เรียนส่วนใหญ่ที่มักมองเพียงแต่เส้นทางของการประกอบวิชาชีพข้างต้น การเข้ามามีบทบาทในการ
รับรองหลักสูตรของสภาทนายความและส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา จึงย่อมส่งผลต่อการ
ออกแบบหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผลของหลักสูตรไม่มากก็น้อย 
และอาจเป็นข้อจ ากัดประการหนึ่งที่ท าให้หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาไม่กล้าที่จะสร้างความ
แตกต่าง หรือเสริมสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ นอกเหนือจากรายวิชาที่ต้องน าไปใช้ในการอบรม การขอสอบใบอนุญาต 
หรือการสอบในระดับเนติบัณฑิต ถึงแม้ว่ามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ พ.ศ.2561 จะได้เปิดโอกาส
ไว้ให้แล้วก็ตาม 
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตปัจจุบัน 

นอกจากแนวทางการจัดท าหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตที่ต้องสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขานิติศาสตร์ พ.ศ.2561 และการเข้ามามีบทบาทของสภาทนายความ และส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติ
บัณฑิตยสภาแล้ว ผู้เขียนเห็นว่าในปัจจุบันมีปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการต่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนิติ
ศาสตรบัณฑิตอยู่หลายประการ กล่าวคือ 
 1. จากการเก็บข้อมูลความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ผ่านการประเมินหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ.2555 พบข้อมูลที่
น่าสนใจว่า ผู้ใช้บัณฑิตต้องการให้บัณฑิตเพิ่มพูนความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษ และการเพิ่มเติมความรู้อื่น ๆ นอก
หลักสูตรเพื่อจะได้มีความรอบรู้ในมุมที่กว้างขึ้น (มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. 2560) ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าใน
ปัจจุบันการมีความรู้ด้านกฎหมายนั้น ไม่เพียงพออีกต่อไป แต่นักศึกษากฎหมายจ าเป็นที่ต้องมีความรู้ในศาสตร์ด้าน
อื่น ๆ เพิ่มเติม และการมีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษก็ยังเป็นสิ่งที่นักศึกษากฎหมายส่วนใหญ่ยังขาด และเป็นสิ่งที่
จ าเป็นต่อการท างานในยุคปัจจุบัน สอดคล้องกับนโยบายของสถาบันอุดมศึกษาในขณะนี้ที่มีการก าหนดให้การ
ทดสอบภาษาอังกฤษเป็นเงื่อนไขของการส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี  
 นอกจากนั้นแล้ว หากพิจารณาความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมประเมินหลักสูตรฯ มีความเห็นที่น่าสนใจ 
อาทิ หลักสูตรมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน สามารถวางพื้นฐานและองค์ความรู้ทางนิติศาสตร์
ให้แก่นักศึกษาได้อย่างมีคุณภาพควบคู่ไปกับความมีคุณธรรม ควรเน้นรายวิชาที่ฝึกทักษะการปฏิบัติควบคู่กับการเรียน
ภาคทฤษฎีเพิ่มขึ้น ควรเปิดสอนรายวิชาอื่นๆ เพิ่มตามความต้องการจ าเป็นของตลาดและนักศึกษาและการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม ควรเน้นกฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีและกลุ่มกฎหมายระหว่างประเทศที่สามารถสร้างมูลค่า
ทางเศรษฐกิจได้ ควรให้ความส าคัญกับกฎหมายพื้นฐานของประเทศที่มีบทบาทต่อประเทศไทย ควรให้ความส าคัญกับ
รายวิชาทางด้านภาษาอังกฤษ เป็นต้น (มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2560) ท้ายที่สุด เมื่อพิจารณาการให้
ทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อด้านกฎหมายของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ประจ าปี 2564 ก็
พบว่า สาขากฎหมายซึ่งเป็นที่ขาดแคลนในประเทศไทย และต้องการผู้รับทุนไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท มักเป็น
สาขากฎหมายเฉพาะด้านที่ไม่ใช่กฎหมายพื้นฐาน เช่น กฎหมายพาณิชย์นาวี กฎหมายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 
กฎหมายเทคโนโลยี กฎหมายพลังงาน กฎหมายสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ดังนั้น จึงเป็นสิ่งที่หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตใน
ระดับปริญญาตรีต้องปูทาง และเสริมสร้างองค์ความรู้ของผู้เรียนกฎหมายในกฎหมายเฉพาะที่มีความหลากหลาย 
เพือ่ให้ผู้เรียนสามารถค้นหาสิ่งที่ตนเองสนใจ และสอดรับกับความต้องการของประเทศในปัจจุบัน  
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 2. หากจะกล่าวถึงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน เรามักจะได้ยินการกล่าวถึง รูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก หรือ Active Learning ซึ่งเป็นลักษณะการจัดการเรียนสอนที่เน้นกระบวนการเรียนรู้
มากกว่าเนื้อหาวิชา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ หรือสร้างองค์ความรู้ให้เกิดขึ้นในตัวเอง ด้วยการลงมือ
ปฏิบัติจริงผ่านสื่อหรือกิจกรรมการเรียนรู้ โดยมีครูผู้สอนเป็นผู้แนะน า กระตุ้น หรืออ านวยความสะดวก ให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ขึ้น โดยกระบวนการคิดขั้นสูง กล่าวคือ ผู้เรียนมีการวิเคราะห์  สังเคราะห์ และการประเมินค่าจากสิ่งที่
ได้รับจากกิจกรรมการเรียนรู้ (สถาพร พฤฑฒิกุล, 2558) โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
การแลกเปลี่ยนความคิด การใช้เกม การโต้วาที การท าแผนผังความคิด การวิเคราะห์กรณีศึกษา การแบ่งกลุ่มท า
กิจกรรม เป็นต้น 
 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนข้างต้น จึงเป็นสิ่งท้าทายต่อการจัดการเรียนการสอนวิชากฎหมายใน
ประเทศไทยที่ผ่านมา ที่มักจะเน้นการสอนให้นักศึกษาเข้าใจเนื้อหาสาระวิชากฎหมายที่ยึดติดกับการบรรยายโดย
ผู้สอนเป็นหลัก (Lecture-based Learning) ห้องเรียนกฎหมายส่วนใหญ่ โดยเฉพาะในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ มักมี
ผู้เรียนเป็นจ านวนมาก โอกาสที่นักศึกษาจะได้ปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนจึงน้อย ประกอบกับพฤติกรรมของเด็กไทยที่ขาด
การปลูกฝังให้กล้าแสดงความคิดเห็น ย่อมท าให้การสอนแบบบรรยายเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดในเวลาที่จ ากัด ในขณะที่ตัว
ผู้สอนส่วนใหญ่เอง ก็เคยชินกับวิธีการสอนแบบการบรรยายตั้งแต่ในระดับอุดมศึกษา และในส านักอบรมศึกษา
กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา การปรับเปลี่ยนรูปแบบจัดการเรียนการสอนให้เป็นเชิงรุก จึงเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องง่าย
นอกจากนั้นแล้ว ปัจจุบันสื่อการเรียนการสอนกฎหมายได้เผยแพร่ไปในโลกออนไลน์ ผู้เรียนสามารถค้นคว้าหาข้อมูล 
และศึกษาด้วยตัวเองได้ง่ายขึ้น ดังนั้น ผู้สอนจึงต้องปรับตัวและใช้แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ให้เป็นประโยชน์ต่อการจัดการ
เรียนการสอน รวมถึงต้องอัพเดทความรู้ทางกฎหมายให้มีความทันสมัยเท่าทันต่อกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพ
ของสังคมด้วย 
 3. สถานการณ์โควิด -19 เป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน การจัดการเรียนการสอนใน
สถาบันอุดมศึกษา ก็เป็นสิ่งที่ได้รับผลกระทบเช่นกัน โดยเฉพาะรูปแบบการเรียนการสอนที่ต้องเปลี่ยนแปลงเป็นการ
สอนออนไลน์ ทดแทนการสอนในชั้นเรียนปกติในที่ตั้ง อย่างไรก็ตาม สถานการณ์โควิด -19 ก็อาจไม่ได้ส่งผลกระทบ
ต่อรูปแบบการจัดการเรียนสอนของผู้สอนวิชากฎหมายมากนัก หากผู้สอนใช้รูปแบบการบรรยายเป็นหลัก โดยไม่ได้
สนใจว่าผู้เรียนสนใจหรือเข้าใจในเนื้อหาสาระของวิชานั้น ๆ หรือไม่ ซึ่งหากผู้สอนมีความคิดเช่นนี้แล้ว ย่อมส่งผล
กระทบต่อคุณภาพของบัณฑิตไม่มากก็น้อย ผู้สอนวิชากฎหมายในยุคนี้ จึงต้องปรับเปลี่ยนและใช้เทคนิควิธีการสอนที่
สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้ โดยต้องคงเนื้อหาสาระวิชาที่ต้องให้ผู้เรียนได้รับ แต่เพิ่มให้ผู้เรียนมีวิธีคิด
ในทางกฎหมายหรือนิติวิธีที่สามารถน ากฎหมายไปประยุกต์ใช้ได้ ตลอดจนต้องปรับเปลี่ยนวิธีการวัดและประเมินผล
ผู้เรียนให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถวัดและประเมินผลได้จริง  
 ที่ผ่านมา หากกล่าวถึงการวัดและประเมินผลผู้เรียนวิชานิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตส่วนใหญ่จะ
เน้นการสอบข้อเขียนเป็นหลัก บางสถาบันอุดมศึกษาใช้การสอบปลายภาคครั้งเดียว เช่น มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
บางสถาบันมีสอบกลางภาค สอบปลายภาค และอาจมีคะแนนเก็บ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบาง
สถาบันอุดมศึกษาเริ่มมีการปรับเปลี่ยนจากการสอบปลายภาคครั้งเดียว เป็นการเพิ่มการสอบกลางภาค หรือเก็บ
คะแนนในรูปแบบอื่นๆ เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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ทว่าการสอบข้อเขียนข้างต้นที่ผ่านมานั้น มักเป็นการสอบในที่ตั้ง และมักเป็นการสอบแบบห้ามน าเอกสารใด 
ๆ เข้าห้องสอบ (Closed Book Examination) ดังนั้น ผู้เรียนจึงต้องจดจ าและท าความเข้าใจหลักกฎหมายโดยเฉพาะ
ประมวลกฎหมายพื้นฐานต่างๆ ที่ใช้ในการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี แต่เมื่อสถานการณ์โควิด -19 เกิดขึ้น 
คณะวิชานิติศาสตร์ต่าง ๆ ก็ต้องปรับเปลี่ยนเป็นการสอบข้อเขียนแบบออนไลน์ ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าการก ากับหรือ
ควบคุมให้นักศึกษาห้ามเปิดต ารา หรือประมวลกฎหมายเป็นไปได้ยาก สิ่งที่สามารถท าได้ก็คือ การวัดและประเมินผล
โดยใช้ข้อสอบที่เน้นการวิเคราะห์ และการแสดงความคิดเห็นที่เพิ่มมากขึ้นกว่าการจดจ าหลักกฎหมาย หรือแนวค า
พิพากษาของศาลไปตอบข้อสอบ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้สอนและผู้เรียนก็ต้องปรับตัวไปพร้อม ๆ กัน  
บทสรุป 

ทิศทางการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตในประเทศไทยปัจจุบันนั้น มีแนวโน้มที่เปลี่ยนไป 
อันเนื่องมาจากปัจจัยหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก 
และสถานการณ์โควิด-19 ที่ส าคัญคือ การประกาศใช้มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ พ.ศ.2561 ที่
สะท้อนให้เห็นถึงการออกแบบหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ซึ่งต้องไม่มุ่งให้ผู้เรียนศึกษาเพียงแต่หลักกฎหมายพื้นฐาน
บ้านเมืองที่ใช้ในสังคมเท่านั้น แต่ต้องเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีความรู้ในศาสตร์กฎหมายสาขาอื่นๆ ที่หลากหลาย และ
เข้าใจถึงบริบทแวดล้อมที่เชื่อมโยงกับกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ ปรัชญา การเมือง สังคมวิทยา หรือกระทั่ง
เศรษฐศาสตร์ รวมถึงไม่ใช่เพียงแต่มีความรู้ทางทฤษฎี แต่ต้องมีทักษะปฏิบัติที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพ มีนิติวิธี
หรือวิธีคิดในทางกฎหมาย เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้กฎหมาย และต่อยอดความรู้กฎหมายใหม่ ๆ ได้ด้วยตนเอง 
ควบคู่ไปกับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมทางวิชาชีพกฎหมายไปพร้อมกัน โดยผู้เขียนมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนว
ทางการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตในประเทศไทย เพื่อให้สามารถเท่าทันการเปลี่ยนแปลงและ
ทัดเทียมกับสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ ในต่างประเทศ ดังนี้ 

1. การจัดท าหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของแต่ละสถาบันต้องก าหนดอัตลักษณ์ของแต่ละหลักสูตรให้ชัดเจน 
โดยค านึงถึงความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและความต้องการของประเทศ ต้องก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตนิติศาสตร์ที่
พึงประสงค์ให้มีความรู้ทั้งกฎหมายพื้นฐาน ความรู้ในกฎหมายเฉพาะด้าน และทักษะการปฏิบัติเกี่ยวกับวิชาชีพ โดย
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกตามความสนใจ ไม่จ าเป็นต้องมุ่งผลิตบัณฑิตไปเฉพาะเส้นทางสู่วิชาชีพผู้พิพากษา อัยการ 
หรือทนายความ หรือต้องไปสู่การเรียนในระดับเนติบัณฑิตเท่านั้น แต่ต้องมุ่งสอนให้เข้าใจถึงวิธีคิดทางกฎหมายหรือ
นิติวิธีในกฎหมายแต่ละสาขา ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายเอกชน กฎหมายมหาชน หรือกระทั่งกฎหมายอาญา ซึ่งมีความ
แตกต่างกัน เพื่อให้บัณฑิตสามารถน ากฎหมายไปประยุกต์ใช้กับวิชาชีพทางกฎหมายต่าง ๆ หรือกระทั่งการหล่อหลอม
ให้บัณฑิตมีระบบความคิดที่เป็นเหตุเป็นผล  และมีส านึกของการใช้กฎหมายเพื่อประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม 

2. ผู้สอนต้องเรียนรู้และปรับตัวให้เท่าทันกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลง ที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการ
เรียนการสอนกฎหมาย ต้องน ารูปแบบการเรียนการสอนหลากหลายมาใช้ควบคู่กับการเรียนการสอนแบบบรรยาย 
เน้นให้ผู้เรียนได้รู้จักคิด วิเคราะห์ ตั้งค าถาม และสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง แต่ก็เป็นเรื่องไม่ง่าย 
โดยเฉพาะห้องเรียนกฎหมายที่มีนักเรียนเป็นจ านวนมาก ดังนั้น ผู้สอนควรต้องค้นหาและเรียนรู้เครื่องมือ หรือสื่อ
ประกอบการสอนที่เหมาะสมที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในห้องเรียน ซึ่งในปัจจุบันมีอยู่ในโลกออนไลน์เป็นจ านวนมาก  

นอกจากนั้นแล้ว เคร่ืองมือในการวัดและประเมินผลผู้เรียนกฎหมาย ควรมีหลากหลายรูปแบบ และวัดให้ได้
ทั้งความรู้ ทักษะ รวมถึงทัศนคติของผู้เรียน ผู้สอนไม่ควรยึดติดกับการสอบข้อเขียนแบบปิด (Closed Book 
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Examination) แต่เพียงอย่างเดียว เนื่องจากในโลกแห่งการท างานจริงนั้น ผู้เขียนเห็นว่าการสร้างความเข้าใจใน
หลักการพื้นฐานที่อยู่ภายใต้หลักกฎหมาย ส าคัญมากกว่าการจดจ าตัวบทกฎหมาย ประกอบกับในสถานการณ์ปัจจุบัน
ที่ต้องปรับเปลี่ยนเป็นการสอนและสอบแบบออนไลน์แล้ว ก็ยิ่งท าให้ผู้สอนต้องปรับตัว ค้นหา หรือคิดค้นเครื่องมือวัด
และประเมินผล ที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงผลลัพธ์ส าคัญที่ผู้เรียนควรจะได้จากการเรียนรู้ในรายวิชานั้น 

3. ผู้เรียนควรใช้ประโยชน์จากสื่อการเรียนการสอนกฎหมายออนไลน์ที่มีอยู่มากมายในปัจจุบัน ให้เป็น
แหล่งข้อมูลส าคัญในการค้นคว้าหาความรู้ ควบคู่ไปกับการเรียนในห้องเรียน ไม่ต้องรอคอยความรู้ที่ป้อนมาจากผู้สอน
แต่เพียงอย่างเดียว โดยผู้สอนมีหน้าที่ในการชี้แนะและแนะน าแหล่งเรียนรู้ที่ถูกต้องและเหมาะสม สอนให้ผู้เรียนรู้จัก
เลือกและกลั่นกรองข้อมูลที่มีอยู่อย่างมากมาย ซึ่งถือเป็นทักษะการท างานที่ส าคัญประการหนึ่งในยุคปัจจุบัน อย่างไร
ก็ตาม ต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนของคนไทย ให้รู้จักค้นคว้า หรือศึกษาความรู้ด้วย
ตนเองนั้น ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่หากสามารถท าได้ ก็จะช่วยเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในห้องเรียน ท าให้ผู้สอน
สามารถออกแบบการจัดการเรียนการสอนได้หลากหลาย และเกิดผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ พ.ศ.2561 แม้จะเป็นการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ก็ตาม 
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แนวคิดและวิธีการประพันธ์เพลงของครูสิริชัยชาญ ฟักจ ารูญ (ศิลปินแห่งชาติ) จากบทพระ
ราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
Thoughts and Music Composition Methods of Khru Sirichaichan Fachamroon 
(National Artist of Thailand) Based on The Royal Lyrics of Her Royal Highness 

Princess Maha Chakri Sirindhorn of Thailand. 

ฤทธิพร แก้วดี*, ดุษฎี มีป้อม, บ ารุง พาทยกลุ 

สังกัดหลักสูตร ศิลปมหาบัณฑิต คณะศิลปนาฏดุริยางค์  สถาบนับัณฑติพัฒนศิลป์ 
*Email : golfkaewdee0@gmail.com  

บทคัดย่อ  

 แนวคิดและวิธีการประพันธ์เพลงของครูสิริชัยชาญ ฟักจ ารูญ  (ศิลปินแห่งชาติ) จากบทพระราชนิพนธ์ใน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้
ระเบียบวิธีวิจัยโดยเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคล และจากการค้นคว้าเอกสาร และน าเสนอข้อมูลรูปแบบพรรณา
ความจากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปอภิปรายผล ผลการศึกษาพบว่า ครูสิริชัยชาญ ฟักจ ารูญ  (ศิลปิน
แห่งชาติ) น าองค์ความรู้ที่ได้รับการศึกษาจากครูหลายท่าน ทั้งประสบการณ์ และความสามารถ รวมถึงจินตนาการ
ของตนเองน ามาประยุกต์ให้เกิดเป็นแนวคิดของตนเอง ส่วนวิธีการประพันธ์เพลง มีทั้งการเรียบเรียงเพลงเก่าโดยท า
เป็นเพลงทางเปลี่ยนและประพันธ์เพลงขึ้นใหม่ตามความคิดสร้างสรรค์ น ามาใช้กับบทพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

ค าส าคัญ : แนวคิดและวิธีการประพันธ์เพลง, สิริชัยชาญ ฟักจ ารูญ, สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    

Abstract 

Thoughts and Music Composition Methods of Khru Sirichaicharn Fachamroon (National 
Artist of Thailand) from the poems of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn of 
Thailand is a qualitative research study, by collecting data from interviewing and studying 
documents then presenting descriptive data from analysis, synthesis and discussion of results. The 
findings found that Khru Sirichaicharn Fachamroon (National Artist of Thailand) took all knowledges 
from his teachers including all his experiences and abilities as well as his self-imagination to apply 
in his thoughts of own identity concepts. As for the method of composing a song, there are both 
arranging old songs by turning them into alternative songs and composing new songs according to 
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their creativity and played together with the poems of Her Royal Highness Princess Maha Chakri 
Sirindhorn. 

Keywords : Thoughts and Music Composition Methods,  Sirichaicharn Fachamroon, Her Royal 
Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn of Thailand. 

บทน า 

 เพลงไทยและวงดนตรีไทยที่สั่งสมตกทอดมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีวิวัฒนาการมาเป็นล าดับ ถ่ายทอดกัน
ทางมุขปาฐะหรือใช้การจ าต่อ ๆ กันมา จนมีการพัฒนาเป็นแบบแผนที่ชัดเจนขึ้น แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาที่ปรากฏ
ออกมาเป็นผลงานการประพันธ์เพลงไทยอย่างมากมาย ปัจจุบันผลงานเพลงไทยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างหลากหลาย จาก
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของศาสตร์และศิลป์ น ามาพัฒนาต่อยอดเป็นผลงานเพลงไทยขึ้น โดยรังสรรค์ผลงานจาก
ความคิดและจินตนาการในการประดิษฐ์ท านองเพลง การตั้งชื่อเพลง การวางโครงสร้างของเพลง ให้มีรูปแบบเป็นของ
ตนเอง ซึ่งปกติแล้วความคิดของแต่ละบุคคลย่อมไม่เหมือนกัน โดยใช้พื้นฐานความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาจากครู
อาจารย์หลาย ๆ ท่าน น ามาวิเคราะห์และสังเคราะห์ จนเกิดเป็นผลงานเพลงไทยขึ้นใหม่ การสร้างผลงานของแต่ละ
บุคคลนั้นมักจะคิดสร้างสรรค์ผลงานให้มีความโดดเด่นแตกต่างจากบุคคลอื่น ๆ สามารถบ่งบอกถึงตัวตนของบุคคลนั้น ๆ 
ได้ จากผลงานเพลงที่หลากหลายในปัจจุบัน พบว่า ผลงานเพลงของครูสิริชัยชาญ ฟักจ ารูญ (ศิลปินแห่งชาติ) มีเป็น
จ านวนมากมายที่น ามาใช้ประโยชน์ทั้งทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์ 
 ครูสิริชัยชาญ ฟักจ ารูญ เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านดุริยางคศิลป์ จนได้รับยกย่องเป็นศิลปิน
แห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) ประจ าปีพุทธศักราช 2557โดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเชี่ยวชาญทั้งทางด้าน
ปฏิบัติและทางด้านทฤษฎี มีผลงานอันโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์สู่สาธารณชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีความรู้ใน
ด้านการประพันธ์เพลงไทย โดยสร้างสรรค์ผลงานการประพันธ์เพลงตลอดจนบรรจุเพลง รวมไปถึงการถ่ายทอดองค์
ความรู้ต่าง ๆ ให้แก่บุคคลของหน่วยงานและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ มากมาย ตลอดจนเป็นผู้บริหารในหน่วยงานต่าง 
ๆ และพัฒนาด้านการศึกษาที่เก่ียวข้องกับศิลปวัฒนธรรม รวมไปถึงถวายงานการสอนแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และรับสนองแนวพระราชด าริต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งนับว่าเป็นบุคคลที่มีความส าคัญ เป็นผู้ที่มีบทบาทต่อวงการดนตรีไทยและมรดกทางศิลปวัฒนธรรม
ของชาติและที่ส าคัญ คือ ครูสิริชัยชาญ ฟักจ ารูญ ได้รับพระราชด าริในการประพันธ์และเรียบเรียงเพลงประกอบบท
พระราชนิพนธ์ เพื่อแสดงในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระอัจฉริยภาพในด้านภาษาและวรรณกรรม ทรงพระราช
นิพนธ์บทเร่ืองต่าง ๆ ไว้มากมาย ทั้งที่เป็นร้อยแก้วและร้อยกรอง ครูสิริชัยชาญ ฟักจ ารูญ มีผลงานการประพันธ์เพลง
ไว้หลายประเภท เช่น ผลงานการประพันธ์ประเภทเพลงโหมโรง ผลงานการประพันธ์ประเภทเพลงระบ า เป็นต้น    
แต่มีสิ่งที่น่าสนใจในการศึกษา คือ ผลงานเพลงในบทพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นการประพันธ์ที่แสดงถึงภูมิปัญญา ความรู้และความสามารถในการ
ประพันธ์เพลงให้เหมาะสมกับบทพระราชนิพนธ์ ซึ่งนับว่าเป็นผลงานที่มีความส าคัญต่อวงการดุริยางคศิลป์และมรดก
ทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ 
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 จากความเป็นมาและความส าคัญข้างต้นจึงท าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษา แนวคิดและวิธีการประพันธ์เพลงของครู
สิริชัยชาญ ฟักจ ารูญ  (ศิลปินแห่งชาติ จากบทพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อจะได้ใช้เป็นแนวทางให้กับศิลปินรุ่นใหม่และผู้ที่สนใจต่อไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 ศึกษาแนวคิดและวิธีการประพันธ์เพลงของครูสิริชัยชาญ ฟักจ ารูญ (ศิลปินแห่งชาติ) จากบทพระราชนิพนธ์
ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ขอบเขตการวิจัย 

 ผู้วิจัยศึกษาแนวคิดและวิธีการประพันธ์เพลงของครูสิริชัยชาญ ฟักจ ารูญ (ศิลปินแห่งชาติ) จากบทพระราช
นิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยศึกษาเฉพาะบทพระ
ราชนิพนธ์ตับนางซินตอนท าครัว และบทพระราชนิพนธ์รูปสลักหินวีรบุรุษโบราณ  

วิธีการวิจัย 

 การวิจัยในคร้ังนี้ เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลซึ่งเป็นผู้มีความรู้เชี่ยวชาญ
ด้านดุริยางคศิลป์ และจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจาก เอกสาร โดยผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษา วิเคราะห์ และการลงมือ
ปฏิบัติจริงเป็นหลักในการด าเนินการวิจัย 

ทบทวนวรรณกรรม  

 งานวิจัยเรื่อง “แนวคิดและวิธีการประพันธ์เพลงของครูสิริชัยชาญ ฟักจ ารูญ (ศิลปินแห่งชาติ) จากบทพระราช
นิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้วิจัยค้นคว้าข้อมูลจาก
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วย 
 แนวคิดและทฤษฎี ได้แก่ ทฤษฎีอัตลักษณ์ ทฤษฎีการสร้างสรรค์ศิลป์ และทฤษฎีสุนทรียศาสตร์ 
 สารัตถะที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระอัจฉริยภาพทางด้านภาษาและวรรณกรรมของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีไทยของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประวัติและผลงานครูสิริชัยชาญ ฟักจ ารูญ (ศิลปินแห่งชาติ) 
องค์ประกอบของเพลงไทย รูปแบบของเพลงไทย ประเภทของเพลงไทย และการประพันธ์เพลงไทย 

ผลการวิจัย 

 แนวคิดและวิธีการประพันธ์เพลงไทยของครูสิริชัยชาญ ฟักจ ารูญ (ศิลปินแห่งชาติ) จากบทพระราชนิพนธ์ใน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี สามารถแบ่งประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ได้ดังนี้ 
 1. การศึกษาด้านการประพันธ์เพลงของครูสิริชัยชาญ ฟักจ ารูญ (ศิลปินแห่งชาติ) 
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  การศึกษาด้านการประพันธ์เพลงของครูสิริชัยชาญ ฟักจ ารูญ (ศิลปินแห่งชาติ) แบ่งเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 1) 
ศึกษาทางด้านดนตรีไทย 2) ศึกษาด้านการประพันธ์เพลงไทย 3) ศึกษาด้านการใช้มือฆ้องวงใหญ่ในการประพันธ์เพลง
ไทย 4) ศึกษาด้านการตรวจสอบเพลงโดยใช้จังหวะหน้าทับในการประพันธ์เพลงไทย 5) ศึกษาด้านการขับร้องเพลง
ไทยในการประพันธ์เพลงไทย การศึกษาความรู้ทั้ง 5 ด้าน เป็นองค์ความรู้ส่วนหนึ่งที่ท าให้ครูสิริชัยชาญ ฟักจ ารูญ        
(ศิลปินแห่งชาติ) ได้รู้จักองค์ประกอบวิธีการประพันธ์เพลงไทยต่าง ๆ ท าให้สามารถประพันธ์เพลงไทยในรูปแบบของ
ตนเองจากการศึกษาเล่าเรียนกับครูหลาย ๆ ท่าน ท าให้เกิดองค์ความรู้ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับบทพระราช
นิพนธ์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 2. แนวคิดในการริเร่ิมการประพันธ์เพลงของครูสิริชัยชาญ ฟักจ ารูญ (ศิลปินแห่งชาติ) 
  แนวคิดในการริเริ่มการประพันธ์เพลงเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อตอนที่ ครูสิริชัยชาญ ฟักจ ารูญ (ศิลปิน
แห่งชาติ) เป็นผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี โดยได้ฟังเพลงชุดระบ าดินสอพอง แล้วคิดว่าเพลงไม่สอดคล้องกับ
เร่ืองราว จึงประพันธ์เพลงขึ้นมาใหม่ให้สอดคล้องกับเร่ืองราวของดินสอพอง ซึ่งการประพันธ์เพลงครั้งแรกเป็นการน า
องค์ความรู้ที่ได้ศึกษามาทดลองประพันธ์เพลงตามจินตนาการของผู้ประพันธ์ โดยบอกท านองและจดโน้ต ปรับปรุง
แก้ไข จึงเกิดเป็นเพลงที่สมบูรณ์ในการริเริ่มการประพันธ์เพลงคร้ังแรก 
 3. แนวคิดในการวางโครงสร้างเพลงในบทพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  การวางโครงสร้างเพลงของครูสิริชัยชาญ ฟักจ ารูญ (ศิลปินแห่งชาติ) อันดับแรก คือ ต้องท าความเข้าใจ
บทพระราชนิพนธ์อย่างละเอียด หลังจากนั้นจึงวางโครงสร้างเพลง 3 ลักษณะ ได้แก่ 1. เพลง 2. จังหวะ และ 3. หน้า
ทับ 
   1) เพลง มีการน าเพลงไทยเพลงเก่ามาบรรจุไว้ แต่มีการน ามาเปลี่ยนเป็นเที่ยวเปลี่ยน และมีการ
ประพันธ์เพลงขึ้นมาใหม่ด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับบทพระราชนิพนธ์ เป็นการผสมผสานตามแนวพระราชด าริของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
   2) จังหวะ ดูจากบทพระราชนิพนธ์ ดูความเหมาะสม ไม่จ าเป็นต้องก าหนดเป็นจังหวะ 2 ชั้น ชั้น
เดียวเท่านั้น ดูความเหมาะสมของบทพระราชนิพนธ์เป็นส าคัญ อยู่ที่ว่าเล่นแล้วจังหวะไหนเข้ากัน แม้แต่การตีฉิ่ง ไม่ได้
ตีฉิ่งและฉับเสมอไป เนื่องจากท าเพลงให้คนฟังเข้าถึงง่าย ไม่ได้สร้างตามรูปแบบฉบับเพลงไทยแท้ ๆ ท าให้บทพระราช
นิพนธ์มีชีวิตขึ้นมา ท าให้คนฟังสนุกสนาน เพราะมีจังหวะที่หลากหลาย  
   3) หน้าทับ หน้าทับ ไม่ได้คิดใหม่ เพียงแต่ปรับ หน้าทับพลิกแพลงไปตามท านองจังหวะของเพลง 
ซึ่งขึ้นอยู่กับผู้ปรับวง จะต้องดูความเหมาะสม เพลงบางเพลงไม่ว่าจะเป็นเพลงเก่าหรือเป็นเพลงที่ประพันธ์ขึ้นมาใหม่ 
ไม่จ าเป็นต้องตีกลองแขกเสมอไป เหมือนกับเพลงไทยทั่ว ๆ ไป แต่สามารถใช้กลองชนิดอื่น ๆ น ามาบรรเลงให้เข้ากัน 
ให้เป็นจังหวะหน้าทับต่าง ๆ หรือใช้กลองแขกมาช่วยเสริม ซึ่งไม่ได้ก าหนดตายตัว แต่ได้ให้แนวทางไว้ สิ่งใดที่
เหมาะสมสามารถน ามาปรับใช้ได้  
 4. วิธีการประพันธ์เพลงไทยของครูสิริชัยชาญ ฟักจ ารูญ (ศิลปินแห่งชาติ) ในบท     พระราชนิพนธ์ของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  วิธีการประพันธ์เพลงไทยของครูสิริชัยชาญ ฟักจ ารูญ (ศิลปินแห่งชาติ) ในบทพระราชนิพนธ์ของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะประพันธ์เพลงทีละ 1 วรรค คือ 4 
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ห้องเพลง เมื่อประพันธ์เสร็จ 1 วรรค หรือ 4 ห้องเพลงแรกแล้ว ก็ประพันธ์เพลงวรรคต่อไปจนครบ 1 ประโยค ซึ่งมี
ความยาวเท่ากับ 8 ห้องเพลง ครูสิริชัยชาญ ฟักจ ารูญ (ศิลปินแห่งชาติ) ประพันธ์เพลงตามแนวคิดและจินตนาการของ
ตนเอง โดยจะนึกถึงลักษณะของกลอนระนาดเอก คือ การประพันธ์เพลงแบบไต่ระดับเสียง จากเสียงสูงเรียงลงมาต่ า 
และจากเสียงต่ าขึ้นไปหาสูงจนจบเพลง จากวิธีการประพันธ์เพลงของครูสิริชัยชาญ ฟักจ ารูญ (ศิลปินแห่งชาติ) ในบท
พระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีวิธีการ
ประพันธ์เพลงทั้งหมด 2 วิธี ได้แก่ วิธีที่ 1 ประพันธ์ท านองข้ึนใหม่โดยอาศัยเพลงเดิม โดยการน าท านองเพลงใดเพลง
หนึ่ง มาประพันธ์ท านองข้ึนใหม่ เรียกว่า ทางเปลี่ยน หรือ เป็นการดัดแปลงท านองเพลงให้เปลี่ยนไปจากเดิม อาจเป็น
ส าเนียงภาษาต่าง ๆ หรือประพันธ์ท านองให้แปลกไปกว่าท านองเพลงเดิม วิธีที่ 2 ประพันธ์โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ 
ใช้วิธีการค้นคว้าหาข้อมูล คิดโครงสร้างเพลงรวมไปถึงท านองเพลงที่จะประพันธ์ให้เป็นไปในรูปแบบของตนเอง โดยมี
องค์ประกอบต่าง ๆ ในการคิดสร้างสรรค์ในการประพันธ์ ทั้งจากการศึกษา การสังเกต ตลอดจนเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดังนั้นการประพันธ์เพลงที่ได้ประพันธ์ตามแนวคิดและจินตนาการ และยังยึดกฏเกณฑ์
ไว้บ้างดังที่กล่าวไว้ข้างต้น เป็นการผสมผสาน ท าให้เพลงนั้นแสดงตัวตนของผู้ประพันธ์ออกมาได้เด่นชัด  
 5. แนวคิดการน าท านองของครูดนตรีไทยมาใช้เป็นแบบอย่างในการประพันธ์เพลงในบทพระราชนิพนธ์
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  การประพันธ์เพลงของครูสิริชัยชาญ ฟักจ ารูญ (ศิลปินแห่งชาติ) เกิดจากการฟัง   และการสังเกต โดย
เป็นสิ่งที่ครูประสิทธิ์ ถาวร ได้อบรมสั่งสอน ประสบการณ์ในการบรรเลงดนตรีประกอบละครดึกด าบรรพ์ของสมเด็จ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ และแนวคิดจากลักษณะท านองเพลงจากครูหลายท่าน เช่น 
พระประดิษฐไพเราะ (มี ดุรยิางกูร) พระยาประสานดุริยศัพท์ (แปลก ประสานศัพท์) หลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลป
บรรเลง) พระยาเสนาะดุริยางค์ (แช่ม สุนทรวาทิน) จางวางทั่วพาทยโกศล ครูมนตรี ตราโมท ครูประสิทธิ์ ถาวร ครู
บุญยงค์ เกตุคง ครูเฉลิม บัวทั่ง เป็นต้น ท าให้เกิดการซึมซับลักษณะท านองเพลง และการสั่งสมประสบการณ์ จึงน า
ลักษณะท านองเพลงเหล่านี้มาเป็นแบบอย่างในการประพันธ์เพลงไทย เป็นการน ามาผสมผสานในแนวคิดและ
จินตนาการของตนเอง ท าให้เกิดลักษณะท านองเพลงที่หลากหลาย คนฟังเข้าถึงและจดจ าได้ง่าย เป็นลักษณะท านอง
เพลงที่ไม่ซับซ้อนและไม่ยากเกินไป  
 6.แนวคิดในการตั้งชื่อเพลงในบทพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพ 
ระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  แนวคิดในการตั้งชื่อเพลงในบทพระราชนิพนธ์ ครูสิริชัยชาญ ฟักจ ารูญ (ศิลปินแห่งชาติ) ได้ยึดหลักการ
และแนวทางจากครูมนตรี ตราโมท โดยน าแนวทางและหลักการมาใช้ตั้งชื่ อเพลงในบทพระราชนิพนธ์ให้มีความ
สอดคล้องกัน ได้แก่ 1. ตั้งชื่อตามส าเนียงของเพลง 2. ตั้งชื่อตามท านองของเพลง 3. ตั้งชื่อเพื่อให้เป็นชุด 4. ตั้งชื่อ
ตามบทพระราชนิพนธ์ โดยท าความเข้าใจและดูเรื่องราวของบทพระราชนิพนธ์ ส่วนมากจะตั้งชื่อตามบทประพันธ์ 
และตั้งชื่อเพลงให้มีความคล้องจอง สัมผัสกันเหมือนบทกลอน  
 7. แนวคิดการปรับทางร้องในบทพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  แนวคิดการปรับทางร้องในบทพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครูสิริชัยชาญ ฟักจ ารูญ (ศิลปินแห่งชาติ) และ ดร. สุชาดา โสวัตร ได้ปรับทางร้อง
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ร่วมกัน โดยอาศัยองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษากับครูหลาย ๆ ท่าน ท าให้ได้รับองค์ความรู้ที่หลากหลาย สามารถน า
องค์ความรู้ที่ได้รับน ามาปรับทางร้องในบทพระราชนิพนธ์ ซึ่งเป็นแบบผสมผสาน ทั้งการขับร้องแบบดั้งเดิมและการขับ
ร้องสมัยใหม่ การปรับทางร้องในบทพระราชนิพนธ์ แบ่งได้ 2 วิธี คือ วิธีที่ 1 ครูสิริชัยชาญ ฟักจ ารูญ (ศิลปินแห่งชาติ) 
มอบหมายให้ ดร. สุชาดา โสวัตร เลือกท านองเพลงที่เหมาะกับบทพระราชนิพนธ์ และให้ ดร. สุชาดา โสวัตร ขับร้อง
ให้เข้ากบัท านองเพลงให้ฟัง วิธีที่ 2 ครูสิริชัยชาญ ฟักจ ารูญ (ศิลปินแห่งชาติ) เตรียมเพลงที่ประพันธ์ไว้แล้ว น ามาให้ 
ดร. สุชาดา โสวัตร ร้องกับท านองเพลงที่ประพันธ์ หลังจากนั้นครูสิริชัยชาญ ฟักจ ารูญ (ศิลปินแห่งชาติ) และ ดร. 
สุชาดา โสวัตร ปรึกษาร่วมกันในการปรับทางร้อง ที่ต้องการสื่อผ่านทางเสียงร้องให้แก่ผู้ชมและผู้ฟังโดยอาศัยหลักการ
บรรจุค าร้อง หลักการขับร้องที่เป็นพื้นฐาน กลวิธีการขับร้องต่าง ๆ และการขับร้องที่สร้างสรรค์ ข้ึนใหม่ ซึ่งกว่าจะเป็น
ทางร้องในบทพระราชนิพนธ์ที่สมบูรณ์ได้ผ่านการปรับปรุง แก้ไข ตามหลักการของครูท้วม ประสิทธิกุล ท าให้การขับ
ร้องในบทพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มี
ความสมบูรณ์  
 8. แนวคิดการน าดนตรีสากลปรับเข้าหาดนตรีไทยในบทพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  ครูสิริชัยชาญ ฟักจ ารูญ (ศิลปินแห่งชาติ) เกิดแนวคิดที่จะน าดนตรีไทยและดนตรีสากลมาบรรเลง
ด้วยกัน จึงทูลถามความเหมาะสมกับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี พระองค์ท่านมีพระราชด าริเห็นว่าต้องการให้ดนตรีไทยคงเอกลักษณ์เอาไว้  โดยที่ดนตรีสากลสามารถที่จะ
บรรเลงร่วมกับดนตรีไทยได้ ไม่ใช่ดนตรีร่วมสมัยที่ดนตรีไทยต้องปรับและเทียบเสียงเข้าหาดนตรีสากล หลังจากนั้น ครู
สิริชัยชาญ          ฟักจ ารูญ (ศิลปินแห่งชาติ) จึงน าพระราชด าริมาทดลองและปรับปรุงแก้ไข ท าความเข้าใจระหว่าง
ดนตรีไทยและดนตรีสากล โดยได้ปรึกษากับ อาจารย์ชูวิทย์ ยุรยงค์ จนสามารถบรรเลงร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์ 
 9. แนวคิดในการปรับวงดนตรีที่ใช้บรรเลงประกอบบทพระราชนิพนธ์ในบทพระราชนิพนธ์ของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
  แนวคิดในการปรับวงดนตรีที่ใช้บรรเลงประกอบบทพระราชนิพนธ์ในบทพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครูสิริชัยชาญ ฟักจ ารูญ ได้แนวคิดการปรับ
วงมาจากครูประสิทธิ์ ถาวร ใช้วิธีการปรับนักดนตรี ให้มีความสามารถเท่ากัน ประพันธ์เพลงโดยค านึงถึงผู้บรรเลง ซึ่ง
ได้ประพันธ์เพลงเป็นเพลงบังคับทาง เพลงทางกรอ การปรับวงนั้นประกอบไปด้วยดนตรีไทยและดนตรีสากล ซึ่งต้อง
ท าความเข้าใจร่วมกัน โดยมีทั้งการบรรเลงพร้อมกันทั้งดนตรีไทยและดนตรีสากล และบรรเลงประสานเสียง 
เพราะฉะนั้นการปรับวงจึงต้องใช้ความรู้และความเข้าใจทั้งดนตรีไทยและดนตรีสากล 

สรุปผลการวิจัย 

 แนวคิดของครูสิริชัยชาญ ฟักจ ารูญ (ศิลปินแห่งชาติ) ได้น าองค์ความรู้ที่ได้รับการศึกษาจากครูหลายท่าน ทั้ง
ประสบการณ์ และความสามารถ รวมไปถึงจินตนาการของตนเองน ามาประยุกต์ให้เกิดเป็นแนวคิดของตนเอง ผ่าน
การทดลอง ปรับปรุงและแก้ไข วิธีการประพันธ์เพลง    มี 2 วิธี ได้แก่ 1. ใช้การเรียบเรียงทั้งจากเพลงเก่าซึ่งท าเป็น
เพลงทางเปลี่ยนและประพันธ์เพลง    ขึ้นใหม่โดยอาศัยเพลงเดิม 2. ประพันธ์เพลงโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ น ามาใช้
กับบทพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
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อภิปรายผลการวิจัย 

 แนวคิดและวิธีการประพันธ์เพลงของครูสิริชัยชาญ ฟักจ ารูญ  (ศิลปินแห่งชาติ) จากบทพระราชนิพนธ์ใน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยแนวคิดมีความสอดคล้องกับ
มนตรี ตราโมท (2538: 87) ที่ว่า “เพลงจะต้องมีท านอง ประโยค วรรค ตอน ทีฆะรัสสะ และสัมผัส คล้ายกับบทกวี 
กาพย์ กลอน โคลง ฉันท์ และมีส าเนียง จังหวะ” และวิธีการประพันธ์สอดคล้องกับทฤษฎีการสร้างสรรค์ศิลป์ของ 
ณรงค์ชัย ปิฎกรัตน์     (2562: 75) ได้กล่าวไว้ว่า “กระบวนการสร้างสรรค์ศิลป์เกิดจากความคิด และจินตนาการ รวม
ไปถึงองค์ความรู้ของมนุษย์ในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามในด้านต่าง ๆ ซึ่งผลงาน เป็นตัวชี้วัดความสามารถในการ
สร้างสรรค์ของเจ้าของผลงาน”  
  จากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวคิดและวิธีการประพันธ์เพลงของครูสิริชัยชาญ ฟักจ ารูญ  (ศิลปินแห่งชาติ) 
กล่าวว่า “ถ้าหากผู้ประพันธ์ได้ประพันธ์ตามแนวคิดและจินตนาการของตนเอง และยังยึดกฏเกณฑ์ไว้บ้าง ซึ่งเป็นการ
ผสมผสาน จะท าให้เพลงนั้นแสดงตัวตนของผู้ประพันธ์ออกมาได้เด่นชัด” (สิริชัยชาญ ฟักจ ารูญ. สัมภาษณ์, 24 
กุมภาพันธ์ 2564) สอดคล้องกับ อภิญญา เฟื่องฟูสกุล (2561: 2) ได้กล่าวไว้ว่า “อัตลักษณ์เป็นคุณสมบัติที่เป็น
ลักษณะเฉพาะของตัวบุคคล ที่เกิดจากอุปนิสัย หรือเป็นคุณสมบัติเฉพาะของสิ่งนั้น ๆ เกิดจาความคิดและการกระท า
ซึ่งมีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกัน ก่อให้เกิดลักษณะเฉพาะ ซึ่งสามารถแสดงออกผ่านทางวัฒนธรรมและสังคม ” 
สะท้อนให้เห็นว่า แนวคิดและวิธีการประพันธ์เพลงของครูสิริชัยชาญ        ฟักจ ารูญ (ศิลปินแห่งชาติ) มีอัตลักษณ์โดด
เด่นที่แสดงออกมาในรูปแบบของบทเพลง แสดงถึงภูมิปัญญาอย่างเด่นชัดในการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปวัฒนธรรม 
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การพัฒนาศักยภาพกลุ่มผ้าทอพื้นเมืองในสถานการณ์ระบาดโควิค-19 บ้านจันทร์ส่องหล้า 
อ าเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 

Developing the Potential of Indigenous Woven Fabrics in Covid-19 Pandemic 
Situations Ban Chansonglar, Huaimek District,  Kalasin Province  

เครือวัลย์  มาลาศรี*, จีรวรรณ  ยาวระ 
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บทคัดย่อ  

การพัฒนาศักยภาพกลุ่มผ้าทอพื้นเมืองในสถานการณ์ระบาด บ้านจันทร์ส่องหล้า อ าเภอห้วยเม็ก จังหวัด
กาฬสินธุ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของกลุ่มทอผ้าบ้านจันทร์ส่องหล้าด้าน ชนิดและแบบ , การจัดการ
กลุ่ม และธุรกิจ และเพื่อหาแนวทางในการพัฒนากลุ่มผ้าทอพื้นเมืองบ้านจันทร์ส่องหล้าในสถานการณ์ระบาด เป็น
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมโดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นหลัก ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเจาะจงสมาชิก
ของกลุ่มผ้าทอพื้นเมืองบ้านจันทร์ส่องหล้าจ านวน 50 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม การสัมภาษณ์เชิงลึก การ
สนทนากลุ่ม การระดมสมอง วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการอุปนัยและสถิติเชิงพรรณนา ผลการวิจัยสภาพ
ปัจจุบันของกลุ่ม พบว่า กลุ่มประสบปัญหาด้านการทอจากคุณภาพของเส้นด้ายและปริมาณไม่เพียงพอ รูปแบบไม่เป็น
ที่นิยม รายได้ของสมาชิกลดลง การปักลวดลายไม่เป็นไปตามข้อตกลง มีการยกเลิกสินค้า มีสินค้าคืนและค้างจ าหน่าย 
ไม่สามารถส่งสินค้าไปยังผู้ซื้อทันตามก าหนดเวลา  แนวทางในการพัฒนากลุ่มผ้าทอพื้นเมือง คือ ปรับรูปแบบการทอ
ให้รวดเร็วโดยใช้เครื่องมือที่ศูนย์ การย้อมสีธรรมชาติ การปักรูปแบบใหม่ มีการจัดระบบจัดสรรงานและระยะเวลาใน
การผลิตที่ชัดเจน มีการพรีออเดอร์ก่อนทอและปัก สร้างอาชีพใหม่ที่ตอบสนองต่อผู้บริโภคแนวใหม่ สร้างความเชื่อมั่น
ให้ผู้บริโภคด้วยการก าหนดระยะเวลาส่งสินค้าและใช้บริการบริษัทจัดส่ง 

ค าส าคัญ : การพัฒนาศักยภาพ ผ้าทอพื้นเมือง สถานการณ์ระบาดโควิค-19 

Abstract 

The potential development of local textile groups during pandemic situations at Baan 
Chansonglar, Huai Mek District, Kalasin province was aimed to study the current condition of the 
Baan Chansonglar weaving group in respect to the types and designs, group management and 
business, and to find a way to develop the Baan Chansonglar Weaving Group in a pandemic 
situation. It is a participatory action research based on qualitative research. The population used in 
the study were 50 members of the Baan Chansonglar local weaving group. The instruments of the 
study are questionnaire, in-depth interview, group discussion, brainstorming, and qualitative data 
analysis with inductive and descriptive statistics. The results of research on the current condition of 
the group found that the group faced the problem of weaving due to insufficient yarn quality and 
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quantity, unpopular style, decreased member's income; embroidery is not in accordance with the 
agreement, product order cancellation, returned products, backlog products and failure to deliver 
the products to the buyer on time. The approach for developing the local weaving group is to 
adjust the weaving pattern quickly by using the equipment in the center, use of natural dyeing, 
use of new embroidery method, clear system of work allocation and production timeline, accept 
pre-orders before weaving and embroidery, create a new career that responds to new consumers, 
build consumer confidence by setting delivery times, and using courier companies. 

Keywords : Developing potential, Local woven fabric , Covid-19 pandemic situation  

บทน า 

เป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วว่า วิกฤติจากสถานการณ์การระบาดก าลังเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม 
และการเมืองของโลกและประเทศไทย ซึ่งจะท าให้ประเทศไทยไม่เหมือนเดิม ดังที่เรียกว่า “ปรกติใหม่” (new 
normal) นักนโยบาย นักวิชาการ ต่างพากันคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงเชิงมหภาค ที่มีผลกระทบในภาคชุมชนเมือง
และชนบท ซึ่งทั้งชุมชนเมืองและชนบทเองก าลังเผชิญวิกฤติโควิด ภาวะโควิดท าให้มีแรงงานลูกหลานกลับภูมิล าเนา
มากกว่า 200 คนทั้งจากต่างประเทศและในประเทศที่เกิดสภาวะตกงาน มีการรณรงค์การสร้างระยะห่างในชุมชน
อย่างเข้มแข็ง ชุมชนหลายแห่งเฝ้าระวันกันเองในการให้ความรู้ ป้องกันการติดเชื้อ การกักตัวคนกลับเข้าหมู่บ้าน บาง
หมู่บ้านถึงกับปิดป้ายห้ามคนนอกเข้า (ประธานชุมชนบ้านจันทร์ส่องหล้า,2562) 

กลุ่มผ้าทอพื้นเมืองบ้านจันทร์ส่องหล้า เป็นกลุ่มที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ก่อตั้งหมู่บ้าน โดยตั้งอยู่ที่บ้านจันทร์ส่องหล้า  
หมู่ที่ 10 ต าบลห้วยเม็ก อ าเภอห้วยเม็ก  จังหวัดกาฬสินธุ์  ก่อนหน้านั้นเป็นเพียงกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าที่ก่อตั้งกันอย่างไม่
เป็นทางการโดยเป็นการรวมกลุ่มของสมาชิกที่เป็นแรงงานในโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าที่กรุงเทพฯ เมื่อเกิดวิกฤตด้าน
เศรษฐกิจ อีกทั้งกลุ่มแรงงานอายุเริ่มมากขึ้นจึงได้กลับภูมิล าเนา รวมกลุ่มรับตัดเย็บเสื้อผ้าจากโรงงานโดยมีตัวแทนซึ่ง
เป็นประธานกลุ่มในปัจจุบันเป็นผู้ไปรับงานเพื่อมากระจายให้กับสมาชิกตามบ้าน เราจึงเห็นจักรเย็บผ้า และกี่ทออยู่ที่
บ้านเกือบทุกหลังคาเรือน จากนั้นจึงได้มีพัฒนาการขยายเครือข่ายสมาชิก ร่วมออกแบบลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของ
กลุ่ม มีศูนย์การเรียนรู้ภายในหมู่บ้านเพื่อเป็นที่บริการชุมชนและประชุมกิจกรรมของกลุ่ม  นอกจากจะทอผ้าพื้นเมือง
ที่มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่นเป็นที่รู้จักของอ าเภอ และจังหวัดกาฬสินธุ์แล้ว ยังมีฐานความมั่ นคงอาหาร
ระดับหนึ่งจากทรัพยากร และการเกษตร มีการกระจายสู่ตลาดชุมชนและตลาดในเมือง แต่ในสถานการณ์ระบาดโค
วิค-19ส่งผลต่อชุมชน เนื่องจากชุมชนพึ่งพาฐานทรัพยากรและการเกษตร กับแรงงานในระบบบริษัทที่ต่างจังหวัด 
การค้าขาย ร้านอาหาร การบริการ ลดลงอย่างรวดเร็ว ส่งให้ผลการค้าขายสินค้าในตลาดทั่วไปลดลง และในปัจจุบัน
ระบบเกษตรกรรมก าลังเผชิญภัยแล้งที่ขาดแคลนน้ าอย่างหนัก ท าให้หลายพื้นที่ท าการผลิตไม่ได้แม้จะมีแรงงาน
ลูกหลานกลับมาบ้านก็ตาม กลุ่มผู้ใช้แรงงานที่ไปท างานเมืองเป็นด่านแรกที่ได้รับผลกระทบทันทีอย่างรุนแรง และ
ก าลังกลับไปพึ่งชุมชน และในชุมชนเองส่วนมากก าลังอยู่ในความเสี่ยงระบบการเกษตรกรรมเชิงเดี่ยวที่พึ่งพาตลาด
ส่งออกโดยเฉพาะพืชผักผลไม้ก าลังจะไม่มีตลาด เศรษฐกิจชุมชนล้มเหลวภาวะภัยแล้ง การขาดแคลนน้ าอย่างรุนแรง 
ท าให้ทั้งเกษตรเชิงเดี่ยวและเกษตรกรรมประสบปัญหา ดังนั้นถึงแม้ว่า สินค้าเกษตรบางชนิด เช่น ข้าว มันส าปะหลัง 
จะมีราคาสูงขึ้น แต่พวกเขาก็ผลิตไม่ได้ เมื่อตลาดขนาดใหญ่ซบเซาลง ตลาดสินค้าอาหารออนไลน์เติบโตขึ้น แต่นั่นก็
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ไม่ใช่สิ่งที่ชุมชนในกลุ่มผ้าทอพื้นเมืองบ้านจันทร์ส่องหล้าสามารถเข้าถึงและสร้างโอกาสให้กับตนเองได้มากเท่ากับ
ธุรกิจขนาดใหญ่ อีกทั้งในระบบตลาดออนไลน์ที่เรียกร้องการผลิตจ านวนมาก สม่ าเสมอแน่นอน และต้องมีเงินทุน
ส ารองพอเพียง ชุมชนไม่ได้มีศักยภาพที่จะเข้าถึงและต่อรองผ่านกลไกตลาดออนไลน์หลักเหล่านั้น ยังไม่นับรวมถึง
ระบบการขนส่งของกลุ่มบริษัทต่างๆ  ที่เหมาะส าหรับสังคมเมือง แต่ไม่สามารถเชื่อมระหว่างสินค้าชุมชนสู่ผู้บริโภค 
นั่นเท่ากับความเหลื่อมล้ าในโครงสร้างเศรษฐกิจอาหารจะขยายตัวมากยิ่งขึ้น 

ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาสภาพปัจจุบันของกลุ่มผ้าทอพื้นเมืองบ้านจันทร์ส่องหล้าในสถานการณ์
ระบาดว่าได้รับผลกระทบในด้านใดบ้าง มีแนวทางใดที่จะสามารถพัฒนาศักยภาพของกลุ่มผ้าทอพื้นเมืองได้ด้วยอะไร 
และอย่างไร เพื่อให้ชุมชนสามารถด าเนินการประกอบอาชีพที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ให้สูญ
หาย เพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณค่าให้กับชุมชน อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและชุมชนให้ดีขึ้น 

การทบทวนวรรณกรรม 

  กรมศิลปากร (2540) ได้ให้นิยามของภูมิปัญญาชาวบ้านว่าหมายถึง ความรู้ที่ได้สั่งสมสืบทอด และปฏิบัติต่อ
กันมาในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ท าให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น เกิดจากการเรียนรู้จาก คนรุ่นหนึ่งถ่ายทอดไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง 

ชัชจริยา ใบลี (2560) ได้ท าการศึกษาสถานการณ์ของปัญหาและความต้องการของกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
พื้นบ้านในจังหวัดเลยพบว่า ปัญหาในด้านการผลิตสิ่งทอ พบปัญหาในด้านการจ าหน่ายสินค้าที่ผลิตได้ด้านการจัดหา
วัตถุดิบ ด้านการแข่งขันกับ อุตสาหกรรมทอผ้าที่ใหญ่กว่า ด้านเงินทุน และด้านขาดความรู้ทางวิชาการ และความ
ต้องการด้านการสนับสนุนและส่งเสริม จากรัฐบาลจากกลุ่มทอผ้าทั้งหมด 53 กลุ่ม พบว่า มีความต้องการในด้านต่างๆ 
ดังนี้ ต้องการตลาดจ าหน่ายสินค้าที่ผลิตได้ ต้องการเงินทุน ต้องการความรู้ทางวิชาการ การได้รับความช่วยเหลือจาก
รัฐบาล พบว่า ร้อยละ12.00 ไม่เคยได้รับความ ช่วยเหลือจากรัฐบาล และร้อยละ 88.00 ได้รับความช่วยเหลือจาก
รัฐบาล โดยได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลในด้านต่างๆ ดังนี้ ด้านเทคนิคความรู้ใหม่ๆ ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ด้าน
การหาแหล่งจ าหน่ายสินค้า ด้านราคาของผลิตภัณฑ์ด้านเงินทุน ด้านกรรมวิธีการผลิต และด้านอื่น ๆ 

เอนก นาคะบุตร.(2536) ได้ให้วาทกรรมหรือกรอบความคิดเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นว่า ควรมีรูปแบบของ
ความส าเร็จที่ชัดเจนและมีการประยุกต์ใช้กันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีหลาย ประเด็นที่น่าสนใจ เช่น ธุรกิจชุมชน หัตถกรรม
ชุมชน และอุตสาหกรรมชุมชน นอกจากการท าการเกษตร และการรับจ้างแรงงานแล้ว พบว่าช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ ได้มี
คนชั้นกลางที่เคยมารับจ้างในเมืองใหญ่ในกรุงเทพฯ รวมทั้งมาอยู่ในโรงงานได้กลับไปบ้าน คนหนุ่มสาวเหล่านี้ไดไป
คิดค้นหาทางเลือกในการประกอบอาชีพในการแปรรูปสินค้าเกษตร และมาดัดแปลงจากวัสดุพื้นบ้าน เช่น กระดาษสา 
หวาย เสื้อผ้า สบู่เปลือกมังคุด มีการวางรูปแบบการผลิต ออกแบบผลิตกัณฑ์ และการบรรจุหีบห่อ  กลายเป็น
อุตสาหกรรมการผลิตในชุมชนโดยภาพรวมแล้วขณะนี้ผู้ประกอบการที่ได้ชี้ให้เห็นถึงองค์ความรู้ที่ชุมชนลุกขึ้นมา
จัดการเป็นเจ้าของธุรกิจชุมชน อาทิ การแปรรูปอาหาร โรงงานขนมจีนอุตสาหกรรมการทอผ้า ออกแบบลายผ้า ท า
เครื่องหวาย เป็นต้น 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นหลัก  ใช้วิธีการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
น ามาก าหนดเป็นค าถามในการวิจัย จากนั้นได้ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลภาคสนาม ส าหรับน าข้อมูลมาวิเคราะห์เขียนสรุป 
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และน าเสนอข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ในแต่ละประเด็นตามวัตถุประสงค์ในการวิจัยที่ตั้งไว้ โดย
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) สนทนากลุ่มจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) จ านวน 10 คน ใช้วิธี
เลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นผู้น าในกลุ่มผ้าทอพื้นเมืองที่มีหน้าที่และมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรับค าสั่งซื้อ การทอ การออกแบบ ตัดเย็บ ปัก การรวบรวมจัดส่ง กลุ่มตัวอย่าง 50 คนเป็นสมาชิกใน
ชุมชนและเป็นสมาชิกของกลุ่มผ้าทอพื้นเมืองทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการโดยความสมัคร 
    มีขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล มี 3 ระยะ ดังนี้ 1) ระยะก่อนปฏิบัติการ เป็นการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร
(Documentary Research) แนวคิด ทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาและประกอบการ
อธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นโดยศึกษาจาก บทความ วารสาร สืบค้นข้อมูลจาก Internet และงานวิจัยที่มีผู้
ศึกษาไว้ในแง่มุมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องน ามาจัดท าเอกสารสรุปแผนการด าเนินการวิจัย เป็นการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน
ศักยภาพของกลุ่มและสร้างการมีส่วนร่วม โดยการประสานงานกับผู้น าในกลุ่ม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น พัฒนา
ชุมชนอ าเภอ  ประชุมท าความเข้าใจและสื่อสารเบื้องต้น เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการในการพัฒนาศักยภาพ
ของชุมชน โดยการเตรียมคนและเครือข่ายความร่วมมือให้เกิดความพร้อมในการด าเนินการวิจัย ให้เกิดความรู้และ
ความเข้าใจตรงกันในบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่าย  เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู้น าชุมชนและผู้น ากลุ่มผ้าทอพื้นเมือง
บ้านจันทร์ส่องหล้า อ าเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) สนทนากลุ่มจาก
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549) 2) ระยะปฏิบัติการ เป็นการพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านจันทร์ส่องหล้าแบบมีส่วนร่วม เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มผู้น าชุมชนและสมาชิกที่
แสดงความประสงค์เข้าร่วมแนวทางในการพัฒนา 3) ระยะประเมินผลการติดตามและประเมินผลโครงการแบบมีส่วน
ร่วมกับกลุ่มเป้าหมายร่วมกับภาคีเครือข่าย โดยใช้เครื่องมือเป็นแบบสังเกต แบบสัมภาษณ์และการคืนข้อมูลเพื่อ
ทบทวนผลลัพธ์โดยจัดท ารายงานผลการวิจัยและรับฟังความคิดเห็นเพื่อการปรับปรุงเปลี่ยนวิธีการพัฒนาชุมชนแบบมี
ส่วนร่วม  

ผลการวิจัย 

การศึกษาศึกษาสภาพปัจจุบันของกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านจันทร์ส่องหล้า  ใน สถานการณ์ระบาดโควิค-19 
โดยการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันศักยภาพของกลุ่มและสร้างการมีส่วนร่วม ท าการประชุมท าความเข้าใจและสื่อสาร
เบื้องต้น เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการในการพัฒนา สัมภาษณ์และใช้แบบสอบถาม ผลการวิจัย พบว่า 
สถานการณ์โควิค-19 ส่งผลต่อชุมชน เนื่องจากชุมชนส่งผ้าไปจ าหน่ายไม่ได้ ไม่มีออเดอร์ มีรายได้ต่ า และมีแรงงานใน
ระบบกลับมาชุมชน การค้าขาย ร้านอาหาร การบริการ ลดลงอย่างรวดเร็ว ส่งให้ผลการค้าขายสินค้าในตลาดทั่วไป
ลดลง อีกทั้งสภาพกลุ่มปัจจุบันมีแรงงานที่เป็นผู้สูงวัยมากข้ึน ต้นทุนผลิตสูง รวมทั้งมีแรงงานที่เป็นลูกหลานของชุมชน
เข้ามาเป็นสมาชิกท าให้เกิดช่องว่างในการจัดการกลุ่ม ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มปัจจุบัน ดังแสดง 
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ภาพที่ 1 ประชุมเชิงปฏบิัติการ ระดมสมองเพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการในการพัฒนา 

 
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง (n=50) 

ลักษณะทางประชากร                     จ านวน(คน)                      ร้อยละ 
เพศ 
 ชาย 5 10.00 
 หญิง 45 90.00 
อายุ 
 30 ปี และต่ ากว่า  
 46-60 ปี 35 70.00 
 สูงกว่า 60 ปีขึ้นไป 15 30.00 
สถานภาพสมรส 
 โสด 5 10.00 
สมรส(อยู่ร่วมกัน) 30 60.00 
 หย่าร้าง/แยกกันอยู ่ 10 20.00 
 หม้าย 5 10.00 

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง (n=50)(ต่อ) 

ลักษณะทางประชากร                     จ านวน(คน)                      ร้อยละ 
การศึกษา 
 ประถมศึกษาปีที่ 6 และต่ ากว่า 10 20.00 
 มัธยมศึกษาปีที่ 3 20 40.00 
 มัธยมศึกษาปีที่ 6 และ ปวช. 15 30.00 
 ปวส. และอนุปริญญา 5 10.00 
 ปริญญาตรี - -  
การเป็นสมาชิกกลุ่มผ้าทอบ้านจันทร์ส่องหล้า 
 เป็นสมาชิก 35 70.00 
 ไม่ได้เป็นสมาชิก 15 30.00 
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ไม่ได้เป็นสมาชิกเนื่องจาก 
      ถูกเลิกจ้างและกลับภูมิล าเนา 12 24.00 
      อยู่ต่างพื้นที่ 3 6.00 
รายได้(บุคคล) 
 ต่ ากว่า 5,000 บาท 30 60.00 
 5,001-10,000 บาท 15 30.00 
 10,001-15,000 บาท 5 10.00 
 15,000 บาทขึ้นไป - -  
อาชีพ 
 แม่บ้าน/เกษตรกร 40 80.00 
 ข้าราชการ/ลูกจ้างของรัฐ - -  
ข้าราชการบ านาญ/เกษียน - - 
 อาชีพอิสระ/ค้าขาย/รับจ้าง 10 20.00 
 

จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยอายุระหว่าง 46-60 ปี มีสถานภาพสมรส (อยู่
ร่วมกัน) ระดับการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3 มากที่สุด  ส่วนใหญ่เป็นสมาชิก ที่ไม่เป็นสมาชิกเพราะถูกเลิกจ้างและกลับ
ภูมิล าเนา มีอาชีพเป็นเกษตรกรและแม่บ้าน มีรายได้เฉลี่ยต่ ากว่า 5,000 บาทต่อเดือน  
 แนวทางในการพัฒนากลุ่มผ้าทอพื้นเมืองบ้านจันทร์ส่องหล้าในสถานการณ์ระบาด คณะผู้วิจัยได้สัมภาษณ์
เชิงลึก ประชุมเชิงปฏิบัติการคืนความรู้ในด้านสภาพปัจจุบันและปัญหาที่เกิดขึ้นให้ชุมชนได้รับทราบ และร่วมกัน
วิเคราะห์เพื่อให้เห็นถึงสาเหตุหลัก จากนั้นประชุมระดมสมองเพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการหาแนวทางแก้ไขปัญหา
ร่วมกันในการพัฒนาใน 3 ด้าน คือ ด้านชนิดและรูปแบบ ด้านการบริหารจัดการ และด้านธุรกิจดังนี้ 

1. ด้านการพัฒนาชนิดและรูปแบบนั้น พบว่า ควรจะมีการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญานี้ 
กับสมาชิกในกลุ่ม เพราะชุมชนมีทรัพยากรบุคคลด้านการทอผ้าจากเส้นใยที่ท ามาจากฝ้าย โดยการน ามาตีเส้น กวัก 
สืบ และค้นเอง จากนั้นทอด้วยความประณีตและปักเป็นลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะจนเป็นมีชื่อเสียงในระดับ
จังหวัด รวมทั้งการออกแบบลวดลายปักที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนเอง จนเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานระดับอ าเภอ 
และจังหวัด ส่งผลให้ชุมชนได้รับการเชิญไปจัดแสดงนิทรรศการ และการมีสั่ งซื้อผ้าท ามือจากบ้านจันทร์ส่องหล้าอยู่
เป็นประจ า การทอจะมีทุกสีตามวันในหนึ่งสัปดาห์ ส่วนสีและลวดลายที่เป็นที่นิยมของผู้สั่งซื้อเป็นจ านวนมากคือ ลาย
ศรีโคตรบูร สีพื้นน้ าเงิน ดังภาพ 
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ภาพที่ 3แสดงตัวอยา่งเสื้อและลายทีไ่ด้รับความนิยม 

 
2. ด้านบริหารจัดการ  จากสภาวการณ์ในสถานการณ์ระบาดโควิค-19 ท าให้การสั่ง   

เส้นใยประสบปัญหาได้คุณภาพและปริมาณที่ไม่ตรงตามต้องการ อีกทั้งระยะเวลาในการปักใช้เวลานานเพราะคนที่
สามารถปักลายนี้มีเพียง 2 คน จากสมาชิกทั้งหมด 50 คน และคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาเป็นสมาชิกยังไม่มีความรู้ในด้านนี้ 
อีกทั้งยังไม่มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาในการปัก ท าให้เสื้อ 1 ตัวมีระยะเวลาถึงมือลูกค้านานเกินไป ท าให้เกิดปัญหาขึ้น
ทั้งในส่วนของการทอ การตัด และการปัก โดยเฉพาะค่าแรงที่ไม่เป็นธรรม เช่น เสื้อ 1 ตัวราคา 1,200 บาท เส้นใย 
400 ค่าทอ 200 บาท (2 อาทิตย์) ค่าตัดเย็บตัวละ 250 บาท(3วัน) ค่าปัก 200 บาท (4 อาทิตย์) แต่ระยะเวลาในการ
ปักใช้เวลานานมากกว่ากระบวนการอื่นๆ ของเสื้อ 1 ตัว  
 จากการประชุมระดมสมอง คณะผู้วิจัยเสนอแนวทางในการจัดการเพื่อลดต้นทุนในการผลิต คือ 1.สั่งซื้อผ้า
ทอมาเป็นพับ ลดระยะเวลาในการทอ สมาชิกเกือบทั้งหมดไม่เห็นด้วย เนื่องจากชุมชนมีภูมิปัญญาโดดเด่นในด้านการ
ทอผ้า และอยากรักษาคุณค่าและภูมิปัญญานี้ไว้ให้ลูกหลาน  จึงน าเสนอทางเลือกใหม่คือ ซื้อเส้นใยธรรมชาติมาน า
ฟอกย้อมสีธรรมชาติเองจะลดต้นทุนเส้นใยลงครึ่งต่อครึ่ง ในระยะที่สองนี้ได้มีการวางแผนเกี่ยวกับการทอ และการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อให้เกิดอัตลักษณ์แก่กลุ่มผ้าทอพื้นเมืองบ้านจันทร์ส่องหล้า และได้ข้อสรุปว่า จะท าการทอผ้า
โดยสมาชิกในกลุ่มที่ศูนย์การเรียนรู้ของกลุ่ม โดยจะสลับหมุนเวียนมาทอ เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการทอมากกว่า 
1 อาทิตย์ ใช้อุปกรณ์การทอที่ศูนย์ โดยจะใช้สีพื้นที่ได้จากการย้อมสีธรรมชาติเป็นหลัก คุณภาพในการทอ ความแน่น
ของเส้นใยนั้น ให้รักษามาตรฐานที่มีชื่อเสียง พร้อมทั้งให้ลูกหลานคนรุ่นใหม่ได้เข้ามาร่วมเรียนรู้เทคนิคการทอผ้า 
เพื่อที่จะได้สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการทอต่อไปในส่วนการออกแบบลาย จะจัดให้การถ่ายทอดการออกแบบลายที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะแก่ลูกหลานชาวบ้าน ผู้สนใจ และโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่สมัครใจเข้ามาเรียนรู้ และร่วมปัก โดยใช้
ลายที่มีชื่อ ว่า “ศรีโคตรบูรณ์” ส่วนลายทั่วไปนั้น จะเป็นลายที่หน่วยงาน องค์กร หรือกลุ่มต่างๆ ที่สนใจในการปัก
ผ้าลายบนผ้าทอพื้นเมือง ให้สามารถปักลายตามที่ลูกค้าต้องการ โดยการประสานงานผ่านประธานกลุ่ม โดยจะต้องมี
การประชุมทุกคร้ังที่มีการสั่งสินค้าเข้ามา 

3. ด้านธุรกิจ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการใหม่เพื่อการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมมีรายละเอียดขั้นตอน 
ดังนี้ 

1.ผ้าทอพื้นเมืองสีย้อมธรรมชาติไม่ปัก มีสีให้เลือก คือ สีจากเปลือกประดู่  สีจาก 
เปลือกมะม่วง  ก่นฝาง  โดยจะต้องมีออเดอร์สั่งตั้งแต่ 6 กิโลกรัมขึ้นไป ใช้ระยะเวลา 1 อาทิตย์ กิโลกรัมละ 1,200 
บาท  

2.ผ้าคลุมไหล่สีย้อมธรรมชาติ  ขนาด 70x 150 -180 ซม. ผืนละ  450-500  บาท  
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3.ผ้าทอพื้นเมืองพร้อมการปักตามลายที่สั่ง  ระยะเวลาในการสั่ง 2 อาทิตย์ต่อรอบการผลิต ขนาด 70x 
150 -180 ซม. ผืนละ  850-1,000  บาท  

4. เสื้อผ้าทอพื้นเมืองสีย้อมธรรมชาติ สั่งตัดตัวละ 500-800  พร้อมปัก ตัวละ 1,200-1,500  บาท 

 
 

ภาพที่ 3 เส้นใยย้อมสีธรรมชาต ิและเสื้อตัวอย่างที่ตัดโดยการทอจากชุมชน 

 
ภาพที่ 4 เส้นใยที่ย้อมโดยใช้สีธรรมชาติจากกลุ่มพร้อมรอจ าหนา่ย 

 
ภาพที่ 5 การทอผ้าทีย่้อมสีธรรมชาติเปน็ผนืเพื่อรอจ าหน่าย 

 

 
ภาพที่ 6 เสื้อและลายปักที่หน่วยงาน องค์กรต่างๆ สั่งตัดและปกัเฉพาะ 
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ภาพที่ 7 เสื้อและลายปักที่หน่วยงาน องค์กรต่างๆ สั่งตัดและปกัเฉพาะ 

ในส่วนของการจัดการระบบการจัดส่งสินค้านั้น แนวทางการพัฒนาคือ มหาวิทยาลัยได้ให้บริการวิชาการ
อบรมการจัดการประชาสัมพันธ์เพื่อสื่อสารให้กับลุกค้าในช่องทางต่างๆ เช่น ทางไลน์ โทรศัพท์ หรือการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านเพจต่างๆ เมื่อได้รับออเดอร์แล้วประธานหรือผู้ที่ท าหน้าที่รับค าสั่งซื้อจะต้องท าสรุปยอดค าสั่งซื้อ
ล่วงหน้าให้สมาชิกทราบ และขณะเดียวกันต้องแจ้งระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าไปยังลูกค้าโดยใช้บริการของบริษัท
จัดส่งที่ได้มาตรฐาน 

 
ภาพที่ 7 การอบรมให้ความรู้กับสมาชิกกลุ่มผา้ทอในด้านช่องทางการประชาสัมพนัธ์ 

สรุปผลการวิจัย 

 สภาพปัจจุบันของกลุ่มทอผ้าบ้านจันทร์ส่องหล้า อ าเภอห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินธุ์ในสถานการณ์ระบาดโควิค-
19 โดยผลกระทบที่ส่งผลมากที่สุดคือความเป็นอยู่ในชีวิตประจ าวันที่เปลี่ยนไป การสั่งเส้นใยประสบปัญหาได้คุณภาพ
และปริมาณที่ไม่ตรงตามต้องการ อีกทั้งระยะเวลาในการปักใช้เวลานานคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาเป็นสมาชิกยังไม่มีความรู้ใน
ด้านนี้ อีกทั้งยังไม่มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาในการปัก ระยะเวลาถึงมือลูกค้านานเกินไป ท าให้เกิดปัญหาขึ้นทั้งในส่วน
ของการทอ การตัด และการปัก โดยเฉพาะค่าแรงที่ไม่เป็นธรรม แนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคือจะท าการ
ทอผ้าโดยสมาชิกในกลุ่มที่ศูนย์การเรียนรู้ของกลุ่ม โดยจะสลับหมุนเวียนมาทอ ใช้อุปกรณ์การทอที่ศูนย์ โดยจะใช้สี
พื้นที่ได้จากการย้อมสีธรรมชาติเป็นหลัก คุณภาพในการทอความแน่นของเส้นใยนั้น ให้รักษามาตรฐานที่มีชื่อเสียง 
พร้อมทั้งให้ลูกหลานคนรุ่นใหม่ได้เข้ามาร่วมเรียนรู้เทคนิคการทอผ้า เพื่อที่จะได้สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการทอต่อไป
ในส่วนการออกแบบลาย จะจัดให้การถ่ายทอดการออกแบบลายที่มีเอกลักษณ์เฉพาะแก่ลูกหลานชาวบ้าน ผู้สนใจ 
และโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่สมัครใจเข้ามาเรียนรู้ และร่วมปัก โดยใช้ลายที่มีชื่อ ว่า “ศรีโคตรบูรณ์” ส่วนลายทั่วไปให้
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สามารถปักลายตามที่ลูกค้าต้องการ โดยการประสานงานผ่านประธานกลุ่ม โดยจะต้องมีการประชุมทุกครั้งที่มีการสั่ง
สินค้าเข้ามา ซึ่งการบริหารจัดการใหม่เพื่อการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมรูปแบบการทอแบบดั้งเดิม หรือแม้แต่
ลวดลาย การปัก การออกแบบต่างๆ ต้องมีการปรับเปลี่ยน รวมทั้งระบบการจัดการกลุ่มต้องมีการปรับตัวและพัฒนา
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน แต่ขณะเดียวกันถึงแม้รูปแบบการด ารงชีวิตจะเปลี่ยนไป แต่สิ่งที่ยังคงคุณค่าต่อ
วิถีชีวิตของกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองคือความเป็นเอกลักษณ์ ความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน การเคารพผู้น าชุมชนและยังคงไว้
ซึ่งภูมิปัญญาของชุมชนที่ยังตกทอดไปยังลูกหลาน รวมทั้งการเปิดใจรับการจัดการสมัยใหม่และการมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น 

อภิปรายผลการวิจัย 

 แนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของกลุ่มผ้าทอพื้นเมืองบ้านจันทร์ส่องหล้า คือจะท าการทอผ้าโดย
สมาชิกในกลุ่มที่ศูนย์การเรียนรู้ของกลุ่ม จะสลับหมุนเวียนมาทอ ใช้อุปกรณ์การทอที่ใช้สีพื้นที่ได้จากการย้อมสี
ธรรมชาติเป็นหลัก คุณภาพในการทอความแน่นของเส้นใยนั้น ให้รักษามาตรฐานที่มีชื่อเสียง พร้อมทั้งให้ลูกหลานคน
รุ่นใหม่ได้เข้ามาร่วมเรียนรู้เทคนิคการทอผ้า เพื่อที่จะได้สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการทอต่อไป การออกแบบลายจัด
ให้มีการถ่ายทอดการออกแบบลายที่มีเอกลักษณ์เฉพาะแก่ลูกหลานชาวบ้าน ผู้สนใจโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่สมัครใจ
เข้ามาเรียนรู้ และร่วมปัก โดยใช้ลายที่มีชื่อ ว่า “ศรีโคตรบูรณ์” นั้น สอดคล้องกับ เบญจวรรณ นาราสัจน์(2552) ที่
กล่าวว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นอยู่ภายใต้บริบทของระบบนิเวศ ซึ่งหมายรวมถึงโครงสร้างแวดล้อมในทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และการเมือง ซึ่งการเป็นส่วนส าคัญของบริบทดังกล่าว มีความจ าเป็นในการ ที่จะท าความเข้าใจว่า ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นแต่ละแห่งในแต่ละพื้นที่นั้น มีการพัฒนาขึ้นภายใต้เงื่อนไขอะไร มีคุณค่า หรือหน้าที่อย่างไร ทั้งนี้ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมักจะถูกก ากับด้วยศีลธรรม จารีต และระบบคุณค่าของชุมชน โดยอยู่บนพื้นฐานเครือข่ายความสัมพันธ์
ระหว่างกลุ่มคน ครอบครัว เครือญาติและชุมชน  
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แนวทางการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยของยุวมัคคุเทศก์  
เพ่ือสื่อสารอัตลักษณ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  

กรณีศึกษาโรงเรียนวัดบัวโรย‡ 
The Development of Thai Language Skills of Youth Guides for Identity 

and Meaning Communications to Promote Cultural Tourism: 
A Case Study of Wat Bua Roi School 

นริศรา เกตวัลห์  
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

Email : narissara28@hotmail.com 

บทคัดย่อ 

การวิจัยเร่ือง แนวทางการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยของยุวมัคคุเทศก์ เพื่อสื่อสารอัตลักษณ์และส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษาโรงเรียนวัดบัวโรย เป็นการวิจัยแบบผสม คือเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ มี
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อมุ่งศึกษาการสร้างหลักสูตรส าหรับฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยให้แก่ยุวมัคคุเทศก์ให้สื่อสารอัต
ลักษณ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 2) เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยให้แก่ยุวมัคคุเทศก์ในการ
สื่อสารอัตลักษณ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม   และ 3) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์และเสนอรูปแบบการพัฒนา
ทักษะการใช้ภาษาไทยของยุวมัคคุเทศก์ ในการสื่อสารอัตลักษณ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  โดยใช้การ
ฝึกอบรม  แบบทดสอบ  ฝึกปฏิบัติ และแบบวัดผลสัมฤทธิ์  โดยฝึกอบรมให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดบัวโรย ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 20 คน  เนื่องจากวัดบัวโรยยังขาดการประชาสัมพันธ์ในวงกว้าง และขาดบุคลากรด้าน
การน าเที่ยวชมสถานที่ ซึ่งถือเป็นปัจจัยส าคัญที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยว  

ผลการศึกษาวิจัย พบว่าแนวทางการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยของยุวมัคคุ เทศก์ต้องประกอบด้วย 
หลักสูตรด้านทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการน าเสนอ หลักมัคคุเทศก์เบื้องต้น และความรู้เกี่ยวกับอัตลักษณ์ของวัดบัว
โรย ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมมีความสนใจ ตั้งใจในการเรียนรู้ ตั้งใจฝึกฝนเมื่อฝึกอบรมจนครบตามระยะเวลาที่ก าหนด 
พบว่ามีพัฒนาการด้านทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการน าเสนอ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้ผู้เข้ารับการอบรมยังมีความพึงพอใจต่อหลักสูตร ค่าเฉลี่ยที่ 4.82 ในระดับ
มากที่สุด  

ค าส าคัญ :  ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  อัตลักษณ์  ยุวมัคคุเทศก ์

 

                                                           
‡ งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ปีการศึกษา 2562 
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Abstract 

The research titled Development of Thai Language Skills of Youth Guides for Identity and 
Meaning Communications to Promote Cultural Tourism: A Case Study of Wat Bua Roi School was 
Quantitative and Qualitative Research. The objectives were (1) to create the Thai Language Skills 
Development Course of Youth Guide for identity communications and promote cultural tourism, 
(2) to study the achievement and proposed pattern by using various kinds of methods: training, 
tests, practical exercises, and the achievement forms. The course had been designed for 20 
targeted participants from the primary level, grade 5, of Wat Bua Roi School. There were many 
exciting tourist spots at Wat Bua Roi, but there was a lack of mass publicity and touring personnel 
to handle, which were the essential factors to promote cultural tourism.  

The results indicated that the course, the Development of Thai Language Skills for Identity 
and Meaning Communications for Youth Guides to Promote Cultural Tourism for Wat Bua Roi 
students, consisted of presentation skills in the Thai Language, an introductory tourist guide 
specific identities knowledge of Wat Bua Roi. The findings also showed that all participants paid 
great attention and reasonable participation in the training. They were full of energy to learn and 
practice throughout the course. The achievement of the result showed their higher development 
in their presentation skills with a significant statistical level at .05. Besides, the participants had the 
highest satisfaction with the course. 

Keywords : Promote Cultural Tourism, Identity, Youth Guides 

บทน า 

จังหวัดสมุทรปราการถือว่าเป็นเมืองหลักทางการท่องเที่ยว เนื่องจากเป็นที่ตั้งของสนามบินนานาชาติสุวรรณ
ภูมิ ท าให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าออกเป็นจ านวนมาก ประกอบกับมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งทาง
ประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ ประเพณี และวัฒนธรรม จากสถิติของนักท่องเที่ยวปี 2560 ที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัด
สมุทรปราการมีจ านวน 3,218,934 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี 2559 มีจ านวน 2,900,180 ซึ่งเพิ่มขึ้น 10.99 เปอร์เซ็นต์ 
(กระทรวงการท่องเที่ยว. 2560) ต าบลบางเสาธงตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งมีพื้นที่ใกล้กับสนามบินนานาชาติ
สุวรรณภูมิ และมีสถานที่ส าคัญที่น่าสนใจอยู่มากมายทั้งสถานที่ที่มีความส าคัญทางวัฒนธรรม หนึ่งในนั้นคือ “วัดบัว
โรย” ซึ่งเป็นวัดที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านในชุมชนและเป็นพื้นที่ที่ยังบอกเล่าถึงวิถี
ชีวิตและมีอัตลักษณ์เฉพาะ   

วัดบัวโรยเป็นสถาปัตยกรรมยุครัตนโกสินทร์ ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  (ร.ศ 
105) สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2430 ปัจจุบันมีอายุ 133 ปี เป็นวัดที่เป็นศูนย์กลางที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชุมชนบัวโรย มี
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คือหลวงพ่อเพชรซึ่งมีพุทธลักษณะปางจงกรม จีวรลายดอกพิกุลและเป็นปางที่ไม่ปรากฏในพื้นที่
อื่น เชื่อว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีเพียงองค์เดียวในประเทศไทย  พระพุทธรูปหลวงพ่อเพชรนี้ประดิษฐานอยู่ในพระมหา
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เจดีย์ศรีบัวโรย ซึ่งเป็นพระมหาเจดีย์สีทองเหลืองอร่าม สถาปัตยกรรมแบบร่วมสมัย มีเจดีย์ประธานอยู่ตรงกลาง และ
มีเจดีย์องค์เล็กประดิษฐานอยู่ 4 มุมโดยรอบ โดยเจดีย์ทั้งหมดสร้างในรูปทรงระฆังและเพิ่มซุ้มจรนัมในเจดีย์ประธาน
องค์กลาง  พระมหาเจดีย์ศรีบัวโรยมีความโดดเด่นสวยงามเป็นที่สะดุดตาของผู้ที่สัญจรไปมา และนอกจากนี้ยังมี
พิพิธภัณฑ์และหอมรดกแห่งความทรงจ า ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ชุมชนต้นแบบที่ดีในจังหวัด
สมุทรปราการ (องค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง.2560) เป็นที่ที่แสดงวัตถุโบราณ ทั้งทางด้านศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรมอันเก่าแก่ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตในอดีตของผู้คนชุมชนบางเสาธงให้ผู้ที่สนใจได้เข้าชม 

ข้อมูลจากการจัดเวทีเสวนา โดยวิจัยร่มใหญ่ ในวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ได้มีเจ้าอาวาสและพระสงฆ์
วัดบัวโรย  ตัวแทน องค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง  ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน และผู้อ านวยการโรงเรียนวัด
บัวโรย เป็นต้น เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น พบว่าวัดบัวโรยยังขาดการประชาสัมพันธ์ในวงกว้าง อีกทั้งขาดบุคลากร
ด้านการน าเที่ยวชมสถานที่ ผู้วิจัยจึงสนใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาพัฒนาบุคลากรน าเที่ยวหรือมัคคุเทศก์  ซึ่ง
ถือเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว เพราะมัคคุเทศก์หรือไกด์น าเที่ยว ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับสถานที่นั้น 
ๆ ต้องมีกลวิธีการสื่อสารที่เข้าใจง่าย น่าฟัง น่าสนใจ ชวนติดตาม มีอรรถรส สามารถสร้างความพึงพอใจ และความ
ประทับใจแก่นักท่องเที่ยวได้ อันจะน าไปสู่ความรู้สึกที่ดีต่อสถานที่ท่องเที่ยวนั้น ๆ และการพัฒนามัคคุเทศก์ในท้องถิ่น 
ควรจะเริ่มตั้งแต่เยาวชนซึ่งเป็นก าลังส าคัญของชาติ อีกทั้งยังช่วยให้เด็กในพื้นที่มีความรู้ มีโอกาสพัฒนาตนเอง มี
รายได้ ตลอดจนสร้างความภาคภูมิใจให้แก่เยาวชน และครอบครัว 

จากงานวิจัยของ มธุรดา เอี่ยมสุภา (2558) เรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมด้านการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม เพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ส าหรับมัคคุเทศก์น้อยในจังหวัดสิงห์บุรี มีกลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ มัคคุเทศก์น้อยในท้องถิ่นจ านวน 35 คน ผลการวิจัย พบว่า (1) ด้านการพัฒนาหลักสูตร พบว่า
หลักสูตรฝึกอบรมประกอบด้วยแผนการจัดการฝึกอบรม จ านวน 3 แผน ได้แก่ เรื่อง บุคลิกภาพเบื้องต้นของ
มัคคุเทศก์ ข้อมูลเบื้องต้นและแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสิงห์บุรี   และเรื่องอาเซียน การประเมินผลโครงร่าง หลักสูตร 
พบว่า ส่วนประกอบในโครงร่างหลักสูตร และแผนการจัดการฝึกอบรม มีความสอดคล้องและเหมาะสม  (2) ด้านการ
ประเมิน พบว่า มัคคุเทศก์น้อยมีความตั้งใจในการเรียนรู้มีความสนใจด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เรียนตาม
หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  (3) ด้านการประเมินความพึง
พอใจที่มีต่อหลักสูตร พบว่า มัคคุเทศก์น้อยมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  

ศิริกุล ทรัพย์จันทร์ (2548) เร่ือง การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น มัคคุเทศก์น้อยเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ช่วง
ชั้นที่ 2 โรงเรียนบ้านโปง อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  มีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยผู้อ านวยการ
โรงเรียน ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้น าชุมชน ผู้รู้ในชุมชน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รวมทั้งสิ้น จ านวน 24 คน ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนอยู่ในระดับดี ส่วน
ผลสัมฤทธิ์ทางด้านทักษะพิสัยอยู่ในระดับดีมาก และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านจิตพิสัย อยู่ในระดับดีมาก ในด้านผล
การทดลองใช้หลักสูตรนั้น ครูผู้สอนโรงเรียนบ้านโปงได้ให้ความร่วมมือในการเขียนหลักสูตร เนื้อหาและกิจกรรมมี
ความยืดหยุ่น สามารถบรรลุจุดมุ่งหมายโดยจะเห็นได้ว่านักเรียนกลุ่มตัวอย่างผ่านเกณฑ์การประเมินทุกคน    

สาลี ทองทิว และคณะ (2544) เรื่องโครงการพัฒนาหลักสูตรมัคคุเทศก์น้อยงานไม้แกะสลักและงานไม้
ส าหรับหมู่บ้านหัตถกรรมไม้และแกะสลักบ้านถวาย : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านต้นแก้ว อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 
จากผลการวิจัยพบว่า ครูโรงเรียนบ้านต้นแก้วขาดพื้นฐานความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่และบทบาทต่าง ๆ ของ
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มัคคุเทศก์น าเที่ยว แต่ครูมีความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตรแกนกลาง แต่ยังไม่สามารถจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิถีการเรียนรู้ของชาวบ้าน ครูแต่ละคนสามารถบูรณา
การเนื้อหาสาระที่รับผิดชอบอยู่ได้พอสมควร แต่ไม่สามารถบูรณาการกลุ่มสาระทั้งหมดเข้าด้วยกัน  ผลการศึกษาได้
หลักสูตรท้องถิ่นที่มีวิธีสอน เทคนิคการสอนและกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิถีการเรียนรู้ในชุมชน 

สุธิดา สังฆรักษาสัตย์  (2543) การพัฒนาหลักสูตรมัคคุเทศก์น้อยน าเที่ยวเขตดุสิต ในกลุ่มการงานและ
พื้นฐานอาชีพส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร การวิจัยครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรมัคคุเทศก์น้อยน าเที่ยวเขตดุสิตในกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ แขนงงานเลือก โดย
ใช้การผสมผสานระหว่างแนวทางการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นกับโครงสร้างหลักสูตร มาตรฐานอบรมมัคคุเทศก์ของการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผลการน าหลักสูตรไปใช้นักเรียนทั้ง 30 คน มีค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผ่านเกณฑ์การประเมินผลที่ก าหนดไว้คือ ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็มทั้ง 3 ภาคความรู้ และความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  การรับรู้ของนักเรียนเกี่ยวกับหลักสูตรมัคคุเทศก์น้อยน าเที่ยวเขตดุสิต พบว่า 
นักเรียนมีการรับรู้ในด้านเนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน และสื่อการเรียนการสอนอยู่ในระดับมากทุกรายการ    
                ด้วยเหตุดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะสร้างหลักสูตรส าหรับฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยให้แก่ยุวมัคคุเทศก์ 
อันเป็นแนวทางส าคัญในการพัฒนายุวมัคคุเทศก์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  กรณีศึกษาโรงเรียนวัดบัว
โรย 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อสร้างหลักสูตรส าหรับฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยให้แก่ยุวมัคคุเทศก์ ให้สื่อสารอัตลักษณ์และส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  
 2. เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยให้แก่ยุวมัคคุเทศก์   ในการสื่อสารอัตลักษณ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม  
 3. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์และเสนอรูปแบบการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยของยุวมัคคุเทศก์ ในการ
สื่อสารอัตลักษณ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  

ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา สร้างหลักสูตรส าหรับฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยให้แก่ยุว 
มัคคุเทศก์ และได้รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร เพื่อสื่อสารอัตลักษณ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ของ
นักเรียนโรงเรียนวัดบัวโรย 
           2. ขอบเขตด้านกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
                1) กลุ่มประชากร นักเรียนโรงเรียนวัดบัวโรย จ านวน 172 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2563) 
                 2) กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนโรงเรียนวัดบัวโรย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 20 คน  เลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างเพื่อความเหมาะสมในการวิจัย เนื่องจากนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในวัยที่ก าลังสนใจสิ่งต่างๆ รอบตัว อีกทั้งยังอยู่ในระดับชั้นที่ต้องศึกษาต่อประถมศึกษาปีที่ 
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6 ในระยะเวลา 1 ปี ก่อนที่เขาจะจบการศึกษา เขาสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม ไปแนะน ากับรุ่นน้องต่อ 
ๆ ไปได้ 
            3. ขอบเขตด้านพื้นที่วัดบัวโรย ตั้งอยู่หมู่ 13 ต าบลบางเสาธง กิ่งอ าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 
           4. ขอบเขตด้านระยะเวลา ด าเนินการวิจัย 12 เดือน ตั้งแต่ กรกฏาคม 2562- มิถุนายน 2563 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ประกอบด้วย  

1) แบบสอบถาม เพื่อสร้างหลักสูตรส าหรับฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยให้แก่ยุวมัคคุเทศก์ เพื่อสื่อสารอัต
ลักษณ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดบัวโรย   ประกอบไปด้วยค าถาม 3 ส่วน 
ได้แก่ 

ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเพื่อให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการ ที่ครอบคลุมทั้งด้านการใช้วัจนภาษา

และอวัจนภาษา หลักมัคคุเทศก์เบื้องต้น มารยาทและจรรยาบรรณของมัคคุเทศก์ ตลอดจนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับอัต
ลักษณ์ด้านประวัติศาสตร์ของวัดบัวโรย 

ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการ โดยข้อมูลที่ได้จะใช้
ประกอบการจัดท าหลักสูตรส าหรับฝึกทักษะการใช้ภาษาไทย  เพื่อสื่อสารอัตลักษณ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม ให้แก่ผู้แทนชุมชนวัดบัวโรยที่เข้าร่วมโครงการฯ 

2) หลักสูตรฝึกอบรมและแผนการจัดการฝึกอบรม  เป็นหลักสูตรที่เน้นทั้งภาคทฤษฎีและ 
ภาคปฏิบัติ ใช้เวลาในการอบรม จ านวน 4 วัน โดยแบ่งออกเป็น  

หลักสูตรและแผนการจัดการฝึกอบรมที่ 1 ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการน าเสนอ 
หลักสูตรและแผนการจัดการฝึกอบรมที่ 2 บุคลิกภาพเบื้องต้น คุณสมบัติที่ดี มารยาทและจรรยาบรรณของ

มัคคุเทศก์  
หลักสูตรและแผนการจัดการฝึกอบรมที่ 3 ข้อมูลเบื้องต้น ด้านประวัติศาสตร์ของวัดบัว 

โรย  
หลักสูตรและแผนการจัดการฝึกอบรมที่ 4 ฝึกปฏิบัติในสถานที่จริง ทั้งแบบกลุ่มและแบบ 

เดี่ยว 
3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  ด้านการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยของยุวมัคคุเทศก์ 

เพื่อสื่อสารอัตลักษณ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ของนักเรียนโรงเรียนวัดบัวโรยใช้ประเมินก่อนและหลัง
ใช้หลักสูตร เป็นแบบอัตนัย มีจ านวน 4 ชุด ได้แก่  1) แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน เร่ืองทักษะการใช้ภาษาไทย
ด้านการน าเสนอ เป็นแบบทดสอบอัตนัย จ านวน 2 ข้อ  2) แบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน เรื่องหลักมัคคุเทศก์
เบื้องต้น เป็นแบบทดสอบอัตนัย จ านวน 2 ข้อ 3) แบบทดสอบก่อนเรียน- หลังเรียน เรื่องมารยาทและจรรยาบรรณ
ของมัคคุเทศก์ เป็นแบบทดสอบอัตนัย จ านวน 3 ข้อ   4) แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน เรื่องอัตลักษณ์ด้าน
ประวัติศาสตร์ของวัดบัวโรย เป็นแบบทดสอบอัตนัย จ านวน 2 ข้อ 
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การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 

 1.วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research)  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้สอบถามกับ
ผู้อ านวยการ ครูและนักเรียนโรงเรียนวัดบัวโรย ตลอดจนชาวบ้านในชุมชน จ านวน 20 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบ Snowball Sampling และ Purposive Sampling 
   2.การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) 
เก็บรวบรวมข้อมูลจากนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดบัวโรยซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างและน าผลการศึกษามา
วิเคราะห์ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการวิเคราะห์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการประเมินก่อนและ
หลังใช้หลักสูตร      

 สรุปผลการวิจัย  

1. หลักสูตรส าหรับฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยให้แก่ยุวมัคคุเทศก์ ให้สื่อสารอัตลักษณ์และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ผลการวิจัยพบว่า หลักสูตรต้องประกอบด้วยเนื้อหาต่อไปนี้  
     1) แผนการฝึกอบรมที่ 1 เร่ืองทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการน าเสนอ ดา้นการใช้วัจนภาษาและอวัจน
ภาษาที่ถูกต้องเหมาะสมแก่การเป็นมัคคุเทศก์ แผนนี้เป็นการอบรมภาคทฤษฎีใช้เวลา 3 ชั่วโมง  ประกอบด้วยใบ
ความรู้  และใบงานก่อนเรียน -หลังเรียน 

    2)  แผนการฝึกอบรมที่ 2 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมัคคุเทศก์ ประกอบด้วยบุคลิกภาพเบื้องต้น 
มารยาท และจรรยาบรรณของมัคคุเทศก์ แผนนี้เป็นการอบรมภาคทฤษฎี ใช้เวลา 1.30 ชั่วโมง  ประกอบด้วยใบ
ความรู้ และใบงานก่อนเรียน -หลังเรียน 

     3)  แผนการฝึกอบรมที่ 3 เรื่องข้อมูลความรู้เกี่ยวกับอัตลักษณ์ด้านประวัติศาสตร์วัดบัวโรย แผนนี้เป็น
การอบรมภาคทฤษฎีใช้เวลา 1.30 น.ประกอบด้วยใบความรู้ และใบงานก่อนเรียน - หลังเรียน 

     4) แผนการฝึกอบรมที่ 4 เรื่องฝึกปฏิบัติในสถานที่จริง  ทั้งแบบกลุ่มและแบบเดี่ยว ใช้เวลา 18 ชั่วโมง 
การฝึกปฏิบัติจะแบ่งการฝึกออกเป็น 2 ครั้ง ครั้งแรกฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่ม แสดงบทบาทสมมุติ ผลัดกันเป็นผู้น าเที่ยว
และนักท่องเที่ยว และคร้ังที่สองสอบปฏิบัติรายบุคคลในสถานที่จริง 
              2. การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยให้แก่ยุวมัคคุเทศก์  ในการสื่อสารอัตลักษณ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาขึ้นหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
ดังตารางที่ 1   
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ตารางที่ 1 ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

คนที่ ทักษะการใช้
ภาษาไทย 

ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับมัคคุเทศก์   

ข้อมูลความรู้
เกี่ยวกับอัต-ลักษณ์
ด้านประวัติศาสตร ์

รวม 3 ใบงาน 

ก่อน หลัง ก่อน หลัง ก่อน หลัง ก่อน หลัง 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

0 
0 
2 
2 
0 
0 
0 

10 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8 
10 
5 
6 
5 

2 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 
1 
1 
1 
0 

10 
9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
8 
9 
8 
7 

1 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
5 
1 
0 
0 

8 
7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
10 
8 
7 
6 

3 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 
8 
2 
1 
0 

28 
21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 
28 
22 
21 
18 

 
 
 
 
 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

 
 
 
 
 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 

5 
6 
6 
10 
10 
8 
6 
6 
6 
10 
8 
10 
5 

2 
2 
2 
2 
2 
1 
0 
0 
0 
2 
2 
1 
1 

10 
10 
10 
10 
9 
8 
7 
7 
7 
10 
10 
9 
10 

1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

10 
9 
8 
8 
9 
10 
8 
8 
7 
10 
10 
8 
10 

5 
5 
5 
4 
3 
3 
1 
2 
3 
5 
5 
4 
3 

25 
25 
24 
28 
28 
26 
21 
21 
20 
30 
28 
27 
25 

X-
bar 

1.3 7.25 1.2 8.9 0.8 8.55 3.3 24.7 

SD  0.86 2.07 0.83 1.21 1.11 1.28 2.0 3.5 
t-
test  

13.77  52.14  25.26  38.93  
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ตารางที่ 2 ตารางเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน        n           s.d t-test p-value 

ก่อนเรียน 
หลังเรียน 

20 
20 

3.3 
24.7 

2.0 
3.5 

38.93* 000 

*p-value < .05 
จากตารางพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาขึ้นหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
 ส่วนฝึกปฏิบัติในสถานที่จริง  แบ่งการฝึกออกเป็น 2 ครั้ง ครั้งแรกฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่ม แสดงบทบาทสมมุติ 
ผลัดกันเป็นผู้น าเที่ยวและนักท่องเที่ยว และครั้งที่สองสอบปฏิบัติรายบุคคลในสถานที่จริง มีนักท่องเที่ยวซึ่งเป็น
บุคคลภายนอกมาเยี่ยมชมสถานที่ และให้ยุวมัคคุเทศก์น าเที่ยว โดยผู้วิจัยติดตามสังเกตอย่างใกล้ชิด  และให้
นักท่องเที่ยวเป็นผู้ประเมิน ผลการประเมินอยู่ในระดับที่ดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.85 ดังตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 ตารางแสดงคะแนนฝึกปฏิบัติ โดยนักท่องเที่ยวเป็นผู้ประเมิน  

                                     ร ะ ดั บ
คะแนน 
ประเด็น 
การประเมิน 

5 
ดีมาก 

4 
ดี 

  3 
ปานกลาง 

  2 
พอใช้ 

   1 
ปรับปรุง 

 
  เฉลี่ย 

1.บุคลิกภาพ การใช้ท่าทาง 
กิริยามารยาท ภาษามือ สายตาสีหน้า 
การยิ้มประกอบการพูดอย่างเหมาะสม 

    19       1       4.95 

95% 5%     

2. ความสามารถในการพูดอธิบายอพูดได้ 
ชัดเจน น้ าเสียงสดใส  ชัดถ้อยชัดค า 

18 2    4.90 

90% 10%     

3. เนื้อหา ครอบคลุม ถูกต้อง  
18 1 1   4.85 

90% 5% 5%    

4.การให้ค าแนะน าที่น่าสนใจ  การตอบ
ค าถามที่ชัดเจน  

17 2 1   4.8 

85% 10% 5%    
คะแนนเฉลี่ย 4.87 

  
 ดังนั้นจึงสามารถสรุปผลการศึกษา ได้ว่า ผู้เข้ารับการอบรมมีพัฒนาการด้านทักษะการใช้ภาษาไทยที่ดีขึ้น  
เข้าใจความส าคัญของยุวมัคคุเทศก์ สามารถพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง  กล้าแสดงออก  และมีความรู้เกี่ยวกับอัต
ลักษณ์ด้านประวัติศาสตร์ของวัดบัวโรย 
   3. ผลสัมฤทธิ์และเสนอรูปแบบการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยของยุวมัคคุเทศก์ ในการสื่อสารอัตลักษณ์
และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  ผลการศึกษาพบว่า 
                 1) ผลสัมฤทธิ์การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทย ซึ่งประกอบด้วยประเด็นย่อย ได้แก่ การใช้ภาษาพูดเพื่อ
การน าเที่ยว ควรมีลักษณะอย่างไร  การใช้อวัจนภาษาหรือภาษากาย เพื่อการน าเที่ยว ควรมีลักษณะอย่างไร   
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ผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้เบื้องต้นของมัคคุเทศก์ ประกอบด้วยประเด็นย่อย ได้แก่ คุณสมบัติที่ดีของมัคคุเทศก์ควรเป็น
อย่างไร มารยาทและจรรยาบรรณของมัคคุเทศก์ควรมีลักษณะอย่างไร และข้อมูลความรู้เกี่ยวกับอัตลักษณ์ด้าน
ประวัติศาสตร์ของวัดบัวโรย ประกอบด้วยประเด็นย่อย ได้แก่ วัดบัวโรย มีประวัติความเป็นมาอย่างไร  พิพิธภัณฑ์วัด
บัวโรย มีความส าคัญอย่างไร 
              2) รูปแบบการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยของยุวมัคคุเทศก์ เพื่อสื่อสารอัตลักษณ์และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมปีที่ 5 โรงเรียนวัดบัวโรย มีรูปแบบ / เนื้อหาส าคัญ  
ดังนี้   
 
 
                       
                            
   
                                                                                                                 
 
 

อภิปรายผล 

 1. ผลการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยของยุวมัคคุเทศก์ เพื่อสื่อสารอัตลักษณ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม ของนักเรียนโรงเรียนวัดบัวโรย พบว่าหลักสูตรประกอบด้วยเนื้อหา กิจกรรม สื่อประกอบการฝึกอบรม 
ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม เอกสารประกอบการฝึกอบรม การวัดและการประเมินผล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ชัยชนะ อินยันญะ. (2553) ได้ศึกษาเร่ือง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมมัคคุเทศน์น้อยน าเที่ยวเมืองศรีเทพ ผลการวิจัย
พบว่า 1) ผู้ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรฝีกอบรมมีความต้องการให้มีการจัดท าหลักสูตรฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อย 
เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และทักษะการเป็นมัคคุเทศก์ วิธีการฝึกอบรมใช้การบรรยายและปฏิบัติจริงในสถานที่จริง 
มีการทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  2) หลักสูตรฝึกอบรม ประกอบด้วย หลักการ จุดมุ่งหมาย โครงสร้าง ขอบข่าย 
เนื้อหาสาระ กิจกรรมในการฝึกอบรม วัสดุสื่อแหล่งเรียนรู้ประกอบการฝึกอบรม ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม  
แผนการจัดฝึกอบรม เอกสารประกอบหลักสูตร การวัดประเมินผล  3) การทดลองใช้หลักสูตร พบว่านักเรียนมีความ
สนใจและตั้งใจในการเรียนรู้การเป็นมัคคุ เทศก์น้อยน าเที่ยวเมืองศรีเทพ และมีความสนุกสนานในการอบรม 4) 
ประเมินผลการใช้และปรับปรุงหลักสูตร พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของมัคคุเทศก์น้อย ตามหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนสามารถปฏิบัติตนเป็นมัคคุเทศก์น้อยน า
เที่ยวเมืองศรีเทพ อยู่ในระดับดี นักเรียนมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรฝึกอบรมในระดับมากที่สุด  
 2.ผลการประเมิน จากการน าหลักสูตรฝึกอบรมไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 5 จ านวน 20 
คน ในวันที่ 14-15,22, 29 ตุลาคม 2563 ผู้วิจัยได้ด าเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการฝึกอบรม พบว่าผู้เข้า
อบรมมีความสนใจ ตั้งใจในการเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรม อีกทั้งยังสนุกสนานกับการจัดกิจกรรมทั้งใน
และนอกห้องเรียน ซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพบวา่ ผู้เข้าอบรมมีพัฒนาการด้านความรู้ และด้านการใช้ภาษา หลงั

ฝึกอบรมด้านทักษะการใช้

ภาษาไทยหลักมัคคุเทศก์

เบื้องต้น และข้อมลูความรู้

เกี่ยวกับวัดบัวโรย 

ฝึกปฏิบัตเิป็นกลุม่ แสดงบทบาท

สมมตุิ ผลดักันเป็นผู้น าเที่ยวและ

นักท่องเที่ยว 

สอบปฏิบัตริายบุคคลในสถานท่ีจรงิ มี

นักท่องเที่ยวซึ่งเป็นบุคคลภายนอกมาเยี่ยม

ชมสถานท่ี และให้ยุวมัคคุเทศก์น าเที่ยว 

จัดเสวนาเพื่อส ารวจ

ความต้องการของ

ชุมชน  

ติดต่อประสานงานกับ

ผู้อ านวยการโรงเรยีน 

เพื่อขอความอนุเคราะห์

เข้าฝึกอบรม 
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ทดลองสูงกวา่ก่อนทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั.05 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ปทิตตา กลางกาญจน ์
(2550) ได้ศึกษาเร่ืองมัคคุเทศก์ท้องถิ่น เขตตลิ่งชนั กรุงเทพมหานคร ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่ 5  
ผลการวิจัยพบว่า  1) ได้หลกัสูตรท้องถิ่นที่มีคุณภาพมีองคป์ระกอบครบถ้วนสอดคล้องกับสภาพท้องถ่ินและมีความ
เหมาะสม 2)ผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนของนักเรียน หลังการทดลองสูงกวา่ก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01   
 3.ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อหลักสูตร พบว่า ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรฝึกอบรมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ผู้เข้าอบรมมีความสนุกสนาน กระตือรือร้น ให้ความร่วมมือในทุกกิจกรรม   ตลอดระยะเวลา 4 วันที่
ใช้ในการอบรม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ณรงค์ ฉายายนต์ (2536) กล่าวว่า การฝึกอบรมเป็นการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เฉพาะด้านของบุคคลเพื่อปรับปรุงและเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจที่เหมาะสม เพื่อสามารถส่งเสริมให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในด้านพฤติกรรมและทัศนคติในการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อยกระดับในการปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐานที่
สูงขึ้น  

ข้อเสนอแนะ 

   1) ควรศึกษาการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยของยุวมัคคุเทศก์ เพื่อสื่อสารอัตลักษณ์และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของนักเรียนโรงเรียนวัดบัวโรย ให้กับนักเรียนในระดับชั้นอื่น หรือรับสมัครนักเรียนที่มีความ
สนใจฝึกฝนตนเอง  

   2) ควรศึกษาการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยของยุวมัคคุเทศก์ ในท้องถ่ินอื่น ๆ เพื่อ 
พัฒนาเยาวชนให้มีความรู้ ความสามารถ อันน าไปสู่ความภาคภูมิใจในตนเองและครอบครัว  
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องค์ความรู้ด้านปี่พาทย์มอญของครูวิเชียร  เกิดผล 
  Piphat Mon Knowledge of Khru Wichian Kerdphol. 

ทรงสิทธิ์ ภู่ภักดี*, ดุษฎี มีป้อม, นพคุณ สุดประเสริฐ 

คณะศิลปนาฏดุริยางค์  สถาบันบัณฑิตพฒันศิลป์ 
*Email : aunpoopakdee@gmail.com 

บทคัดย่อ  

 การศึกษาองค์ความรู้ด้านปี่พาทย์มอญของครูวิเชียร เกิดผล ในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยโดยเก็บข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์บุคคล จากการสังเกตแบบมีส่วนร่วม และจากการค้นคว้าเอกสาร เพื่อศึกษาองค์ความรู้ด้านปี่พาทย์มอญ 
ของครูวิเชียร เกิดผล โดยน าเสนอข้อมูลรูปแบบพรรณนาความจากการวิเคราะห์ สังเคราะห์  และสรุปอภิปรายผล 
 ผลการศึกษาพบว่า องค์ความรู้ด้านปี่พาทย์มอญของครูวิเชียร เกิดผล ทั้งด้านประสบการณ์ ความสามารถ 
รวมไปถึงการน าอัตลักษณ์ของตนเองน ามาประยุกต์ใช้กับวงปี่พาทย์มอญให้เกิดเป็นแนวคิดของตนเอง จึงท าให้เกิด
ปรากฏการณ์ด้านปี่พาทย์มอญที่ส่งผลต่อวงการดนตรีไทยในปัจจุบัน เช่น การใช้อัตลักษณ์การบรรเลงเพลงปี่พาทย์
มอญน าไปบรรจุลงในหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบันการเรียนการสอนต่าง ๆ  

ค าส าคัญ : องค์ความรู้  ปี่พาทย์มอญ วิเชียร เกิดผล    

Abstract 

       This study used a research methodology that collects data from interviewing, participation, 
observation, and document analysis to study Piphat Mon knowledge of Khru Wichian Kerdphol. 
The data was presented by providing description from the data analysis, synthesis, results and 
discussion. The findings found that Piphat Mon knowledge of Khru Wichian Kerdphol came from  
experiences, abilities including taking his self-identity applied in Piphat Mon band, which gave rise 
to new concepts that brought the phenomenal appearance of Piphat Mon to the Thai music 
society in this present time, such as the inclusion of  Piphat Mon identity in playing songs in 
learning and teaching curriculum of various educational institutes.  

Keywords : Piphat Mon  Knowledge  Wichian Kerdphol. 

บทน า 

 องค์ความรู้ทางด้านปี่พาทย์มอญในประเทศไทย มีการสืบทอดทางเพลงกันหลายทางหลายสาย และมี
รูปแบบการถ่ายทอดที่แตกต่างกันไป ซึ่งเรียกชื่อตามที่อยู่อาศัยที่ชาวมอญอาศัยอยู่ในประเทศไทย เช่น ทางปากเกร็ด 
ทางปากลัด ทางปทุมธานี เป็นต้น โดยมีผู้ที่สืบทอดกันต่อมาหลายคน ได้แก่ ครูเสงี่ยม ดนตรีเสนาะ ครูชอุ่ม ดนตรี
เสนาะ และครูมงคล พงษ์เจริญ เป็นต้น   
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 ครูวิเชียร เกิดผล ได้เห็นถึงความส าคัญของปี่พาทย์มอญ จึงได้ไปเรียนปี่พาทย์มอญกับครูมงคล พงษ์เจริญ 
เพื่อน าไปใช้ในการประกอบอาชีพทางด้านดนตรี อีกทั้งครูวิเชียร เกิดผล ยังเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาด  และใฝ่หา
ความรู้อยู่ตลอดเวลา ครูมงคล พงษ์เจริญ จึงไว้ใจ และรักครูวิเชียร เกิดผล เหมือนเป็นลูกชายของตน และถ่ายทอด
องค์ความรู้ด้านปี่พาทย์มอญให้กับครูวิเชียร เกิดผลโดยไม่ปิดบังอ าพราง อีกทั้งยังมอบหมายหน้าที่ให้ครูวิเชียร เกิดผล                     
เป็นคนระนาดเอกประจ าวงปี่พาทย์มอญของครูมงคล พงษ์เจริญ  
  ปัจจุบันครูวิเชียร เกิดผล ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านปี่พาทย์มอญให้กับลูกศิษย์ และผู้ที่ต้องการศึกษาหรือ
สนใจในปี่พาทย์มอญ เช่น วงดนตรีไทยบ้านสิงห์บุรี วงปี่พาทย์ครูนเรศ สุวรรณรูป และวงปี่พาทย์ครูเทวา ไตรเดช 
รวมทั้งสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เช่น วงดนตรีไทยโรงเรียนสิงห์บุรี  และภาควิชาดนตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นต้น  
ครูวิเชียร เกิดผล เป็นบุคคล ที่มีความส าคัญด้านการเป็นเป็นผู้สืบทอดและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านปี่พาทย์มอญ                   
เป็นผู้รักษาองค์ความรู้ด้านปี่พาทย์มอญ และเป็นผู้น าด้านวัฒนธรรมดนตรีไทยที่สังคมให้การยอมรับ และยังมีรางวัล
เกียรติยศอีกมากมายที่ครูวิเชียร เกิดผลได้รับและเป็นที่ยอมรับในวงการดนตรีไทย เช่น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทาน
ประกาศนียบัตรแก่ครูวิเชียร เกิดผล ซึ่งได้แสดงฝีมือในการเดี่ยวเพลงถวายหน้าพระที่นั่ง เครื่องดนตรีฆ้องวงเล็ก ใน
งานมหกรรมเดี่ยวเพลงไทยชัยมงคล  กรมศิลปากรมอบเกียรติบัตรให้เพื่อแสดงว่าคณะปี่พาทย์วงบ้านใหม่หางกระเบน 
เป็นผู้ที่ ได้สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ ราชการอย่างดียิ่ ง  และสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ประกาศเชิดชูเกียรติ “รางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏ” เป็นต้น 
 จากความส าคัญและความเป็นมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาองค์ความรู้ด้านปี่พาทย์มอญของครูวิเชียร เกิดผล เพื่อ
วิเคราะห์ในเชิงวิชาการ และประองค์ประกอบต่าง ๆ  ที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะอันน าไปสู่การบันทึกข้อมูลด้านดนตรีไทยไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษร ซึ่งผู้วิจัยมีความเชื่อมั่นว่ผลจากการวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจที่จะศึกษาองค์ความรู้ด้านปี่
พาทย์มอญ การประกอบอาชีพด้านปี่พาทย์มอญ และการพัฒนากระบวนการสืบทอดองค์ความรู้ด้านปี่พาทย์มอญ  
การวิจัยคร้ังนี้จึงเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดองค์ความรู้ด้านปี่พาทย์มอญนี้ ให้คงอยู่กับวัฒนธรรมไทยสืบไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 ศึกษาองค์ความรู้ด้านปี่พาทย์มอญ ของครูวิเชียร เกิดผล  

ขอบเขตการวิจัย 

 ผู้วิจัยศึกษาองค์ความรู้ทางด้านการบรรเลงปี่พาทย์มอญ ได้แก่ เพลงมอญที่ใช้บรรเลงประกอบพิธีงานศพ 
วิธีการบรรเลงวงปี่พาทย์มอญ และวิธีการแปรท านองระนาดเอกของครูวิเชียร เกิดผล ในการบรรเลงปี่พาทย์มอญ 

วิธีการวิจัย 

 การวิจัย เร่ืององค์ความรู้ด้านปี่พาทย์มอญ ของครูวิเชียร เกิดผล เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาองค์ความรู้ด้านปี่พาทย์มอญของครูวิเชียร เกิดผล และเพื่อศึกษาปรากฏการณ์ด้านปี่พาทย์มอญของครูวิเชียร 
เกิดผล ที่มีผลต่อวงการดนตรีไทย ซึ่งผู้วิจัยทบทวนวรรณกรรม และเก็บข้อมูลจากภาคสนาม และน าข้อมูลที่ได้มาสู่
กระบวนการวิเคราะห์ โดยใช้ทฤษฎีต่าง ๆ 
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ทบทวนวรรณกรรม  

 งานวิจัยเรื่อง องค์ความรู้ด้านปี่พาทย์มอญของครูวิเชียร เกิดผล โดยผู้วิจัยได้รวบรวมเอกสารงานวิจัยที่
เก่ียวข้อง รวมทั้งแนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการท างานวิจัยคร้ังนี้ ประกอบด้วย 
 แนวคิดและทฤษฎี ได้แก่ ทฤษฎีชาติพันธุ์วรรณนา ทฤษฎีปรากฏการณ์วิทยาแนวการตีความ และทฤษฎีลูก
กระดอน 
 สารัตถะที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การอพยพของมอญน ามาซึ่งปี่พาทย์มอญในไทยการประสมวงของวงปี่พาทย์มอญ 
ประเภทของเพลงมอญ โอกาสในการบรรเลงปี่พาทย์มอญ และประวัติและผลงานของครูวิเชียร เกิดผล   

ผลการวิจัย 

 องค์ความรู้ด้านปี่พาทย์มอญของครูวิเชียร เกิดผล สามารถแบ่งประเด็นที่เก่ียวข้องได้ดังนี้ 
 1. เพลงมอญที่ใช้บรรเลงประกอบพิธีงานศพ 
      การศึกษาเพลงมอญที่ใช้บรรเลงประกอบพิธีงานศพของครูวิเชียร เกิดผล มีจุดประสงค์เพื่ออนุรักษ์และสืบ
ทอดองค์ความรู้ด้านปี่พาทย์มอญ ที่มีลักษณะเฉพาะที่เป็นเอกลักษณ์โดยสามารถน าไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนได้
ส าหรับกลุ่มผู้สนใจ เช่น เพลงเซ่นเหล้ามอญ เพลงคะยอน เพลงเขมรญวณ และเพลงพญาลิงหาว โดยมีเอกลักษณ์ คือ 
เป็นเพลงอัตราจังหวะสองชั้น และชั้นเดียว มีการด าเนินด้วยท านองเสียงยาว มีเสียงนุ่มนวลให้ความรู้สึกที่อ่อนโยน ไม่
เกรี้ยวกราดร้อนรน อันเป็นรูปแบบของวงปี่พาทย์มอญดั้งเดิมที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 2. วิธีการบรรเลงวงปี่พาทย์มอญ 
     วิธีการบรรเลงวงปี่พาทย์มอญยังมีระเบียบในการบรรเลงซึ่งมีความแตกต่างจากปี่พาทย์ไทย การบรรเลงปี่
พาทย์มอญในงานศพ ในปัจจุบันนิยมน าไปใช้ในงานศพทั้งของมอญและของไทย โดยมีการประโคมตามช่วงเวลาและขั้นตอน
ต่าง ๆ ของพิธีทางศาสนา พิธีงานศพและฌาปนกิจศพ (พิศาล บุญผูก. 2558, น. 95-96) ตามแนวทางของครูวิเชียร 
เกิดผลยึดถือการปฏิบัติทางด้านการบรรเลงอย่างเคร่งครัด โดยมีการด าเนินด้วยท านองเสียงยาวมีเสียงนุ่มนวล ให้
ความรู้สึกที่อ่อนโยนไม่เกรี้ยวกราดร้อนรน อันเป็นรูปแบบของวงปี่พาทย์มอญดั้งเดิมที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ ดังนี้  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
  2.1 การขึ้นเพลง การบรรเลงเพลงมอญที่สืบทอดโดยครูวิเชียร เกิดผล มีรูปแบบของการขึ้นเพลง 
โดยใช้เครื่องดนตรีที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้ 
 2.1.1 ตะโพนมอญ  
           การใช้ตะโพนมอญขึ้นเพลง พบในการบรรเลงเพลงมอญ กลุ่มเพลงประโคม ได้แก่ เพลง
ประจ าวัด เพลงประจ าบ้าน โดยตะโพนมอญท าหน้าที่ให้อาณัติสัญญาณ 
ด้วยเสียง เท่ง ทึ้ง เคร่ืองดนตรีชิ้นอื่น ๆ จะเร่ิมบรรเลงเพลงประจ าพร้อมกัน 
 2.1.2 ฆ้องวงใหญ่  
           การใช้ฆ้องวงใหญ่ขึ้นเพลง พบในการบรรเลงเพลงมอญที่บรรเลงทั่วไปของวงปี่พาทย์มอญ
ในช่วงที่ว่างเว้นจากพิธีกรรมต่าง ๆ เพลงจุดธูป - จุดเทียน เพลงรับพระเพลงส่งพระ เพลงยกศพ และเพลงไฟชุม โดย
ลักษณะของการขึ้นน าของท านองเพลง 1 จังหวะ หน้าทับ หลังจากนั้นเครื่องดนตรีอื่น ๆ จะบรรเลงต่อท านองนั้น
พร้อม ๆ กัน 
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 2.1.3 โหม่งสามใบ 
           การใช้โหม่งสามใบขึ้นเพลง พบในการบรรเลงเพลงมอญ เพลงย่ าค่ า และเพลงย่ าเที่ยง โดย
จะกระท าควบคู่ไปกับการรัวเปิงมาง และมีการเล่นเปิงมางร่วมกับตะโพนมอญ เพื่อให้เกิดความสนุกสนาน ตามโอกาส
และความเหมาะสม 
            การขึ้นเพลงปี่พาทย์มอญของครูวิ เชียร เกิดผล เป็นรูปแบบการขึ้นเพลงที่รักษา
ขนบธรรมเนียมดั้งเดิมของวงปี่พาทย์มอญ โดยครูวิเชียร เกิดผล ยังคงรักษารูปแบบของการขึ้นเพลงปี่พาทย์มอญไว้
อย่างเหนียวแน่น 
  2.2 หน้าทับ องค์ความรู้ด้านการบรรเลงปี่พาทย์มอญของครูวิเชียร เกิดผลมีรูปแบบการใช้หน้าทับ
ส าหรับก ากับจังหวะ โดยมีลักษณะดังนี้ 
 2.2.1 หน้าทับสองชั้น และชั้นเดียว 
           การใช้หน้าทับสองชั้น และชั้นเดียวก ากับจังหวะ พบในเพลงมอญ ที่บรรเลงทั่วไปของวงปี่
พาทย์มอญในช่วงที่ว่างเว้นจากพิธีกรรมต่าง ๆ ได้แก่ เพลงเซ่นเหล้ามอญเพลงดาวกระจาย เพลงบัวขาว เพลงพญา
แปรแล เพลงพม่าเล็ก เพลงพม่ากลาง เพลงพม่าใหญ่ เพลงจุดธูป - จุดเทียน เพลงรับพระ เพลงส่งพระ และเพลงไฟ
ชุม  
 2.2.2 หน้าทับเฉพาะ 
           การใช้หน้าทับเฉพาะ พบในเพลงมอญ ได้แก่ เพลงประจ าวัด เพลงประจ าบ้าน เพลงเชิญผี 
เพลงเชิญเจ้าที่ เพลงย่ าค่ า เพลงย่ าเที่ยง เพลงยกศพ เพลงเขมรญวณ และเพลงคะยอน โดยการบรรเลงหน้าทับตะโพน
มอญในลักษณะหน้าทับเฉพาะ  
 3. วิธีการแปรท านองระนาดเอก ของครูวิเชียร เกิดผล ในการบรรเลงปี่พาทย์มอญ 
        การแปรท านองระนาดเอกของครูวิเชียร เกิดผล ในการบรรเลงปี่พาทย์มอญ  เกิดจากการสั่งสม
ประสบการณ์ทางดนตรี โดยครูวิเชียร เกิดผล ได้ใช้ทักษะในการแปรท านองจากรูปแบบของการบรรเลงปี่พาทย์ไทย 
รูปแบบ อาจจะกว้างในความรู้สึกของผู้ที่ได้ยินอาจเป็นตามรูปแบบของเพลงตามที่ยกมา ยังมีรูปแบบจังหวะ รูปแบบ
ท านอง และรูปแบบอื่น ๆ อีกที่เป็นส่วนประกอบของเพลงไทยโดยรูปแบบ เป็น ลักษณะส าคัญหรือลักษณะเด่นที่
ปรากฏในท านองเพลง ซึ่งท านองเพลงของแต่ละเพลงก็มีรูปแบบที่เป็นคุณ ลักษณะเฉพาะของบทเพลงนั้น ๆ รูปแบบ
ของจังหวะ คือ สัดส่วน ในการใช้โน้ตในท านองนั้น ๆ มีการใช้โน้ตเสียงสั่นเสียงยาว และรูปแบบของท านอง คือ ทิศ
ทางการเคลื่อนที่ของท านองเพลง (มานพ วิสุทธิแพทย์, 2533; 36) อันเกิดมาจากพื้นฐานการบรรเลงเพลงหลาย ๆ 
ประเภท เช่น เพลงโหมโรง เพลงเรื่อง เพลงเถา เพลงตับ และเพลงสองชั้น เป็นต้น ซึ่งล้วนแต่ต้องใช้ประสบการณ์ 
ทักษะทางความคิดและความช านาญ ในการแปรท านองจากท านองฆ้องให้เป็นท านองระนาด  หรือที่เรียกว่า             
ทางระนาด โดยครูวิเชียร เกิดผล ได้ค านึงถึงความเหมาะสมในการเลือกใช้กลอนระนาดเอกในรูปแบบต่าง ๆ ให้
สอดคล้องกับท านองของเพลงมอญ แบ่งเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ การแปรท านองในเพลงประโคม จะใช้การบรรเลงเก็บ
ตลอดเพลง โดยใช้ส านวนกลอนระนาดเอกที่สอดคล้องกับท านองหลัก และการแปรท านองในเพลงทั่วไป จะใช้การ
บรรเลงท านองที่เกาะไปกับท านองหลัก มีการกรอ การสะบัด ที่สอดคล้องไปกับบทเพลง โดยจะใช้ ไหวพริบปฏิภาณ       
ในการด้นกลอนระนาดขึ้นมาในขณะที่ท าการบรรเลงรวมวง ซึ่งในการบรรเลง แต่ละครั้งรูปแบบการแปรท านอง
ระนาดเอกจะไม่ซ้ ากัน โดยเกิดจากแนวความคิดและอารมณ์ร่วมของการบรรเลงในครั้งนั้น ๆ จึงท าให้การแปรท านอง
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ระนาดเอกของครูวิเชียร เกิดผล ในแต่ละครั้งมีความแตกต่างอยู่เสมอ จนเกิดเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว จากการใช้
ดนตรีในการประกอบอาชีพของครูวิเชียร เกิดผล จึงส่งผลให้เกิดทักษะและความช านาญในการแปรทางระนาดเอก ใน
การบรรเลงปี่พาทย์มอญที่มีความโดดเด่นนี้ สมควรแก่การศึกษาและการสืบทอดต่อไป 
 ณัชชา โสคติยานุรักษ์ (2542:1-4) ได้กล่าวไว้ว่า การวิเคราะห์เพลงมีความส าคัญอย่างยิ่งในการ ท าความ
เข้าใจบทเพลง การที่จะวิเคราะห์เพลงให้ถ่องแท้หรือละเอียดเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของ ผู้วิเคราะห์ การ
วิเคราะห์เพลงในแง่ทฤษฎี ควรหาข้อมูลเกี่ยวกับเพลงนั้นก่อนจึงวิเคราะห์ส่วนประกอบหลั กของเพลง วิเคราะห์
ประโยคเพลง วิเคราะห์สังคีตลักษณ์ หรือโครงสร้างของบทเพลงนั้นเอง 
ตัวอย่างการแปรท านองระนาดเอกเพลงพญาลิงหาว ของครูวิเชียร เกิดผล 
ท านองหลัก อัตราจังหวะสองชั้น ท านองที่ 1 

- - - - - - - - - - - ล - - - ซ - - ร ม - ซ - ล  - - ล ด  - ร  - ม  

- - - - - - - - - - - ลฺ - - - ซฺ - ด - - - ซฺ - ล ฺ ม ซ - ด - ร - ม 
 
การแปรท านองระนาดเอก อัตราจังหวะสองชั้น ท านองที่ 1 

- - - - - - - - - - - ล - - - ซ มรด ร ม - ซ - ล ม ลซล ด  - ร  - ม  

 
 ประเภทกลอน 
 ส านวนถามเดินแบบท านองหลัก ส านวนตอบเดินแบบกลอนที่ปรับแต่งจากท านองหลัก 
 เสียงลูกตกของกลอนระนาด 
 ส านวนถามลงเสียงเดียวกัน - ส านวนตอบลงเป็นเสียงเดียวกัน 
 ความสัมพันธ์ภายนอก 
 ระนาดเอกด าเนินท านองด้วยเสียงและส านวนที่คล้ายกับท านองหลัก ซึ่งเป็นท านองเริ่มต้นของการบรรเลง 
 ความสัมพันธ์ภายใน ระหว่างส านวนถาม - ส านวนตอบ 
 เป็นส านวนกลอนที่ด าเนินกลอนตามท านองหลักเป็นส าคัญ มีการสะบัด และสอดแทรกลูกเล่นในส านวน
ตอบ ซึ่งท านองหลักในบรรทัดนี้เป็นท านองที่เร่ิมขึ้นเพลง 
 
ท านองหลัก อัตราจังหวะสองชัน้ ท านองที่ 2 

- ร  -  ม  ร  - - ด  ร  - - ด  ร  ม  ฟํ - ร  - - ด  ร  ม  ฟํ - ด  - ฟํ - ซ  - ล  

 - -  ด  ร   -  - ด  ล  -  - ซ ล  -  -  - ด  - - ด  ซ -  -  -  ด  - ซ - ด  - ซ - ล 

 
การแปรท านองระนาดเอก อัตราจังหวะสองชั้น ท านองที่ 2 
ร ร ด ร ม ร ด ล ด ล ซ ล ด ร ม ฟ ม ร ด ซฺ ด ร ม ฟ ม ร ด ร  ม ฟ ซ ล 

 
 ประเภทกลอน 
 ส านวนถามเดินแบบท านองหลัก ส านวนตอบเดินแบบกลอนไต่ลวด 
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 เสียงลูกตกของกลอนระนาด 
 ส านวนถามลงเสียงเดียวกัน - ส านวนตอบลงเป็นเสียงเดียวกัน 
 ความสัมพันธ์ภายนอก 
 ระนาดเอกด าเนินท านองส านวนถามที่คล้ายกับท านองหลัก และตกแต่งส านวนตอบให้ไพเราะด้วยกลอนไต่
ลวด 
 ความสัมพันธ์ภายใน ระหว่างส านวนถาม - ส านวนตอบ 
 ส านวนถามและส านวนตอบมีการด าเนินท านองถี่ ๆ ตามท านองหลัก โดยใช้   การประดิษฐ์ท านองที่เรียบ
ง่าย ตามลักษณธของกลอนระนาดเอก   
 
ท านองหลัก อัตราจังหวะชั้นเดียว ท านองที่ 1 

- - - ด  - ล - ซ - - - ด  - ล - ซ - ด  - ล - ซ - ม - - ม - - ม - ซ 
- - - ด - ลฺ - ซฺ - - - ด - ลฺ - ซฺ - ด - ลฺ - ซฺ - ล ฺ - ลฺ - - ลฺ - - ซฺ 

 
การแปรท านองระนาดเอก อัตราจังหวะชั้นเดียว  ท านองที่ 1 

- - - ด  ร  ด  ล ซ - ซ - ด  ร  ด  ล ซ ร  ด  ม  ร  ด  ล ซ ม ซ ม ร ม ซ ด  ล ซ 
 
 ประเภทกลอน 
 ส านวนถามและส านวนตอบเดินแบบกลอนที่ปรับแต่งจากท านองหลัก 
 เสียงลูกตกของกลอนระนาด 
 ส านวนถามลงเสียงเดียวกัน - ส านวนตอบลงเป็นเสียงเดียวกัน 
 ความสัมพันธ์ภายนอก 
 ระนาดเอกด าเนินท านองด้วยเสียงและส านวนที่คล้ายกับท านองหลัก ซึ่งเป็นท านองเริ่มต้นของการบรรเลง 
 ความสัมพันธ์ภายใน ระหว่างส านวนถาม - ส านวนตอบ 
 เป็นส านวนกลอนที่ด าเนินกลอนตามท านองหลักเป็นส าคัญ ท านองหลักในบรรทัดนี้เป็นท านองที่เร่ิมขึ้นเพลง 
 
ท านองหลัก อัตราจังหวะชั้นเดียว ท านองที่ 2 

- - - ด  - - - ซ - - - ด  - - - ร  - ม  - ร  - ด  - ร  - ด  - ล - - ซ ล 

- - - ด - - - ร - - - ด - - - ร - ม - ร - ด - ร - ด - - ซ ม - - 

 
การแปรท านองระนาดเอก อัตราจังหวะชั้นเดียว ท านองที่ 2 
ด  ร  ด  ด  ด  ร  ซ ซ ด  ร  ด  ด  ร  ม  ร  ร  ซ ล ด  ร  ม  ร  ด  ร  ม  ร  ด  ล ซ ม ซ ล 

 
 ประเภทกลอน 
 ส านวนถามเดินแบบกลอนสับ ส านวนตอบเดินแบบกลอนที่ปรับแต่งจากท านองหลัก 
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 เสียงลูกตกของกลอนระนาด 
 ส านวนถามลงเสียงเดียวกัน - ส านวนตอบลงเป็นเสียงเดียวกัน 
 ความสัมพันธ์ภายนอก 
 ระนาดเอกด าเนินท านองด้วยเสียงและส านวนที่คล้ายกับท านองหลัก  
 ความสัมพันธ์ภายใน ระหว่างส านวนถาม - ส านวนตอบ 
 เป็นส านวนกลอนที่ด าเนินกลอนตามท านองหลักเป็นส าคัญ  
   
ท านองหลัก อัตราจังหวะชั้นเดียว ท านองที่ 3 

- - - ฟ ํ - - - ซ  - - - ล  - - - ซ  - - - - - ซ  - ซ  - - - ล  - - - ซ  
- - - ด  - - - ซ - - - ล - - - ซ - - - ซ - - - - - - - ล - - - ซ 

 
การแปรท านองระนาดเอก อัตราจังหวะชั้นเดียว ท านองที่ 3 

ซ ล ซ ด ซ ด ร ม ฟ ซ ฟ ม ร ม ฟ ซ ฟ ม ร ด ซ ด ร ม ฟ ม ล ม ฟ ซ ล ซ 
 
 ประเภทกลอน 
 ส านวนถามและส านวนตอบเดินแบบกลอนซ่อนตะเข็บ 
 เสียงลูกตกของกลอนระนาด 
 ส านวนถามลงเสียงเดียวกัน - ส านวนตอบลงเป็นเสียงเดียวกัน 
 ความสัมพันธ์ภายนอก 
 ระนาดเอกด าเนินท านองด้วยเสียงและส านวนที่ประดิษฐ์พลิกแพลงจากท านองหลัก แต่คงยึดลูกตกท้ายห้อง
กับท านองหลัก 
 ความสัมพันธ์ภายใน ระหว่างส านวนถาม - ส านวนตอบ 
 ส านวนถามและส านวนตอบ  เป็นส านวนกลอนที่ยึดลูกตกท้ายห้องกับท านองหลัก โดยส านวนถามด าเนินขึ้น
และกลับสู่เสียงต่ า ส านวนตอบด าเนินลงทางเสียงต่ ากับ      
และกลับสู่เสียงต่ า 
 จากการศึกษาและวิเคราะห์การแปรทางระนาดเอกของครูวิเชียร เกิดผล เพลงพญาลิงหาว ประกอบด้วย
ท านองเพลงสองชั้น และเพลงเร็ว ซึ่งมีลักษณะของการแปรท านองระนาดเอกด้วยส านวนกลอนเดินแบบท านองหลัก 
กลอนที่ปรับแต่งจากท านองหลัก กลอนไต่ลวดกลอนสับ และกลอนซ่อนตะเข็บ เสียงและลูกตกของกลอนระนาด 
ส านวนถามและส านวนตอบลงเสียงเดียวกัน ระนาดเอกด าเนินท านองด้วยเสียงและส านวนที่คล้ายกับท านองหลัก 
และมีการประดิษฐ์ส านวนกลอนให้มีความไพเราะและพลิกแพลงจากท านองหลัก  แต่คงยึดลูกตกท้ายห้องเพลงกับ
ท านองหลัก ส านวนถามและส านวนตอบมีการด าเนินท านองแบบท านองหลักและด าเนินท านองถี่ ๆ สอดแทรกด้วย
การสะบัดในบางช่วงได้อย่างเหมาะสม ท าให้เกิดการแปรทางระนาดเอกที่หลากหลาย และมีความเหมาะสมกับบท
เพลง อันควรเป็นแนวทางในการศึกษาที่มีคุณค่าสืบต่อไป 
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สรุปผลการวิจัย 

 การศึกษาองค์ความรู้ด้านปี่พาทย์มอญของครูวิเชียร  เกิดผล ผู้วิจัยด าเนินขั้นตอนการวิจัยในครั้งนี้ ใช้
ระเบียบวิธีวิจัยโดยเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคล จากการสังเกตแบบมีส่วนร่วม และจากการค้นคว้าเอกสาร โดย
น าเสนอข้อมูลรูปแบบพรรณนาความจากการวิเคราะห์ สังเคราะห์  
 ผลการศึกษาพบว่าองค์ความรู้ด้านปี่พาทย์มอญของครูวิเชียร  เกิดผล สามารถแบ่งประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ 
เพลงมอญที่ใช้บรรเลงประกอบพิธีงานศพของครูวิเชียร เกิดผล ที่มีลักษณะมีการด าเนินด้วยท านองเสียงยาว มีเสียง
นุ่มนวล ให้ความรู้สึกที่อ่อนโยนไม่เกรี้ยวกราดร้อนรน อันเป็นรูปแบบของวงปี่พาทย์มอญดั้งเดิมที่มีมาตั้งแต่สมัย
โบราณเน้นการประโคมเป็นหลัก และมีเพลงเพื่อการฟังไว้บรรเลงในช่วงเวลาว่างเว้นจากการบรรเลงประกอบพิธีกรรม 
นอกจากนี้ยังสามารถน าไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนได้ ตัวอย่างเช่น เพลงประจ าวัด เพลงเชิญผี เพลงเชิญเจ้าที่ 
เพลงดาวกระจาย เพลงย่ าค่ า เพลงย่ าเที่ยงเพลงพญาลิงหาว เพลงพญาแปรแล เพลงยกศพ เพลงไฟชุม เป็นต้น 
 วิธีการบรรเลงวงปี่พาทย์มอญ ได้แก่ การใช้ตะโพนมอญขึ้นเพลง และการใช้ฆ้องวงใหญ่ขึ้นเพลง และการใช้
โหม่งสามใบขึ้นเพลง การใช้ตะโพนมอญข้ึนเพลง โดยตะโพนมอญท าหน้าที่ให้อาณัติสัญญาณด้วยเสียง เท่ง ทึ้ง เครื่อง
ดนตรีชิ้นอื่น ๆ จะเร่ิมบรรเลงเพลงประจ าพร้อมกัน  การใช้ฆ้องวงใหญ่ขึ้นเพลง ขึ้นน าของท านองเพลง 1 จังหวะ หน้า
ทับ หลังจากนั้นเครื่องดนตรี อื่น ๆ จะบรรเลงต่อท านองนั้นพร้อม ๆ กัน การใช้โหม่งสามใบขึ้นเพลง จะกระท าควบคู่                  
ไปกับการรัวเปิงมาง และมีการเล่นเปิงมางร่วมกับตะโพนมอญ เพื่อให้เกิดความสนุกสนาน 
 วิธีการแปรท านองระนาดเอก ของครูวิเชียร เกิดผล ในการบรรเลงปี่พาทย์มอญโดยครูวิเชียร เกิดผล ได้
ค านึงถึงความเหมาะสม ในการเลือกใช้กลอนระนาดในรูปแบบต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับท านองของเพลงมอญ แบ่งเป็น 
2 ลักษณะ ได้แก่ การแปรท านองในเพลงประโคม จะใช้การบรรเลงเก็บตลอดเพลง โดยใช้ส านวนกลอนระนาดที่
สอดคล้องกับท านองหลักและการแปรท านองในเพลงทั่วไป จะใช้การบรรเลงท านองที่เกาะไปกับท านองหลัก มีการ
กรอ การสะบัด ที่สอดคล้องไปกับบทเพลง โดยจะใช้ไหวพริบปฏิภาณในการด้นกลอนระนาดขึ้นมาในขณะที่ท าการ
บรรเลงรวมวง ซึ่งในการบรรเลงแต่ละคร้ังรูปแบบการแปรท านองระนาดเอกจะไม่ซ้ ากัน โดยเกิดจากแนวความคิดและ
อารมณ์ร่วมของบรรเลงในคร้ังนั้น ๆ 

อภิปรายผล 

 องค์ความรู้ด้านปี่พาทย์มอญของครูวิเชียร  เกิดผล มีการสืบทอดมาจากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่ง โดยสามารถแบ่ง
ออกเป็นลูกหลานสายเลือดโดยตรง หรือลูกศิษย์ที่มาฝากตัว ครูวิเชียร เกิดผล ได้มอบความรักความเมตตาปฏิบัติต่อ
ศิษย์ และถ่ายทอดถ่ายทอดวิชาความรู้ให้โดยไม่ปิดบัง การบรรเลงเพลงมอญของครูวิเชียร เกิดผลนั้น จะยึดแบบ
แผนการบรรเลงแบบมอญเก่าเคร่งครัด คือมีการด าเนินด้วยท านองเสียงยาว มีเสียงนุ่มนวล ให้ความรู้สึกที่อ่อนโยนไม่
เกรี้ยวกราดร้อนรน องค์ความรู้ด้านปี่พาทย์มอญของครูวิเชียร  เกิดผล จึงแพร่กระจายออกไป จึงโด่งดังเป็นที่รู้จัก         
อีกทั้งการบรรเลงเพลงมอญของครูวิเชียร เกิดผลนั้นมีลักษณะทางเพลงต่างจากทางเพลงมอญทั่วไป ซึ่งเห็นได้จาก
ตัวอย่างการแปรท านองระนาดเอกเพลงพญาลิงหาว ซึ่งจากการศึกษาและวิเคราะห์การแปรทางระนาดเอกของครู
วิเชียร เกิดผล เพลงพญาลิงหาว ประกอบด้วยท านองเพลงสองชั้น และเพลงเร็ว ซึ่งมีลักษณะของการแปรท านอง
ระนาดเอกด้วยส านวนกลอนเดินแบบท านองหลัก กลอนที่ปรับแต่งจากท านองหลัก กลอนไต่ลวด กลอนสับ และ
กลอนซ่อนตะเข็บ เสียงและลูกตกของกลอนระนาด ส านวนถามและส านวนตอบลงเสียงเดียวกัน  ระนาดเอกด าเนิน



 

977 

 

ท านองด้วยเสียงและส านวนที่คล้ายกับท านองหลัก โดยมีการประดิษฐ์ ส านวนกลอนให้มีความไพเราะและพลิกแพลง
จากท านองหลัก  แต่คงยึดลูกตกท้ายห้องเพลงกับท านองหลัก ส านวนถามและส านวนตอบมีการด าเนินท านองแบบ
ท านองหลักและด าเนินท านองถี่ ๆ สอดแทรกด้วยการสะบัดในบางช่ว งได้อย่างเหมาะสม ท าให้เกิดการ               
แปรทางระนาด เอกที่ หลากหลาย และมีความไพเราะ เหมาะสมกับบทเพลง  อันควร เป็นแนวทาง                          
ในการศึกษาทางด้านปี่พาทย์มอญที่มีคุณค่าสืบต่อไป  
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ความตระหนักของนักศึกษาต่อข้อผิดพลาดที่เกิดจากการใช้กูเกิลทรานสเลต  
กรณีศึกษาจากการทดสอบการปรับบทแปลข่าวธุรกิจ 

Students’ Awareness of Translation Errors from Google Translate  
A Case Study of Business News Translation Editing Test  

ศุภประวัติ สันทัด  
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

Email : supramailbox@gmail.com 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับความตระหนักของนักศึกษาถึงข้อผิดพลาดของบทแปลที่ใช้กู
เกิลทรานสเลตผ่านการวิเคราะห์แบบทดสอบการปรับบทแปลซึ่งใช้ข่าวธุรกิจของส านักข่าวบีบีซีเป็นต้นฉบั บ กลุ่ม
ตัวอย่าง 24 คนเป็นนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระ
เกียรติ  

จากการทดลองให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบปรับแก้ไขบทแปลดังกล่าว ผลคะแนนในภาพรวมแสดงให้เห็น
ว่ากลุ่มตัวอย่างมีความตระหนักถึงข้อผิดพลาดของกูเกิลทรานสเลตค่อนข้างน้อย โดยคะแนนเฉลี่ยของการปรับแก้ไข
บทแปลได้อย่างเหมาะสมคือ 5.42 คะแนนจากคะแนนเต็ม 12 การส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนักถึงข้อผิดพลาดที่อาจ
เกิดขึ้นจากกูเกิลทรานสเลตและการพัฒนาทักษะการปรับบทแปลจะช่วยให้การใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น 

ค าส าคัญ : กูเกิลทรานสเลต  ข้อผิดพลาดในการแปล  การปรับบทแปล 

Abstract 

The research objective was to study the students’ awareness of translation errors caused by 
Google Translate with analysis on the translation editing test which had a piece of news from BBC 
Website as the source language. The sample consisted of 24 students from English Major, Faculty 
of Liberal Arts, Huachiew Chalermprakiet University.     

According to the test participated by the sample, the overall scores reflected that the 
students’ awareness of the errors are relatively low as the average score was 5.42 points out of 12. 
Raising students’ awareness of this matter and developing their translation editing skills will 
increase efficiency in using the translation tool.  

Keyword : Google Translate, Translation errors, Translation editing 
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บทน า 

เทคโนโลยีสารสนเทศมีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง ทั้งในแง่ของการด าเนินชีวิตทั่วไป การ
ท างาน รวมไปถึงการศึกษา ผู้วิจัยในฐานะผู้สอนวิชาการแปลภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
ได้สังเกตเห็นว่านักศึกษาจ านวนมากขึ้นเรื่อยๆ ได้น าเครื่องมือสื่อสาร เช่น โทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต 
(Tablet Computer) ซึ่งสามารถใช้เครื่องมือช่วยแปลภาษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Google Translate (GT) มาใช้
ประกอบการเรียนและการท าแบบฝึกหัดต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย อาจกล่าวได้ว่า GT ก าลังได้รับความนิยมเป็นอย่าง
มากในกลุ่มนักศึกษา  

ถึงแม้ว่า GT จะเป็นเครื่องมือช่วยแปลที่ใช้งานได้ง่าย แต่ผู้ใช้งานควรจะมีการตรวจสอบผลงานอย่างรอบคอบ 
เนื่องจากบทแปลของ GT ไม่ได้มีความถูกต้องสมบูรณ์เสมอไป ในบางครั้งบทแปลดังกล่าวอาจมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น
เพียงเล็กน้อย แต่บางครั้งอาจมีข้อผิดพลาดมากซึ่งผู้ใช้งานจ าเป็นต้องอาศัยทักษะการปรับแก้ไขบทแปลเข้ามาช่วย
เพื่อให้งานแปลมีความถูกต้องสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า หากผู้ใช้งาน GT โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาและครูผู้สอน มีความตระหนักถึง
ข้อผิดพลาดต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เครื่องมือช่วยแปลดังกล่าว จะมีส่วนช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ฝึกฝนทักษะการ
แปล ตลอดจนสามารถใช้เคร่ืองมือช่วยแปลชนิดนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาวิจัย 

งานวิจัยที่ผ่านมาพบว่า Google Translate (GT) เป็นเครื่องมือแปลภาษาที่ได้รับความนิยมอย่างสูงใน
ต่างประเทศ (Hampshire & Salvia, 2010) และในประเทศไทย (Munpru & Wuttikrikunlaya, 2013) ทั้งนี้ใน
งานวิจัยดังกล่าว รวมถึงงานวิจัยอื่นๆ ที่เก่ียวข้องยังพบประเด็นข้อบกพร่องหรือปัญหาการใช้งานเครื่องมือแปลภาษา
ชนิดนี้  

ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตว่างานวิจัยที่เกี่ยวกับข้อบกพร่องหรือปัญหาการใช้งาน GT ค่อนข้างจะจ ากัดอยู่กับการ
วิเคราะห์ของตัวนักวิจัยซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางภาษาอยู่แล้ว ในขณะที่งานวิจัยที่มีนักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมใน
การวิเคราะห์ปัญหาการใช้งาน GT ยังไม่ได้มีรายละเอียดที่แน่ชัดว่านักศึกษาสามารถเข้าใจและตระหนักถึงปัญหา
ดังกล่าวได้มากน้อยเพียงใด ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจด าเนินการศึกษาคร้ังนี้ขึ้นเพื่อสนับสนุนความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน GT 
ในแง่มุมนี้ให้มากข้ึน    

ทบทวนวรรณกรรม  

Google Translate (GT) เป็นโปรแกรมที่ใช้ช่วยแปลภาษาซึ่งสามารถแปลได้ตั้งแต่ระดับค า วลี ประโยค รวม
ไปถึงข้อความ การท างานของ GT อยู่บนพื้นฐานของการสืบค้นบทแปลที่มีอยู่แล้วในระบบของ Google ทั้งนี้การแปล
ด้วย GT นั้นไม่ได้ถูกต้องสมบูรณ์แบบในทุกบริบท (James T. Cains, n.d.)  

Hampshire และ Salvia (2010) ได้ท าการประเมินคุณภาพของเครื่องแปลที่ใช้ระบบออนไลน์โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย (Free Online Machine Translators) จากการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาสเปน พบว่า GT ได้คะแนน
รวมในการประเมินด้านต่างๆ เป็นอันดับ 1 เมื่อเทียบกับเครื่องแปลอื่นๆ ประเภทนี้ซึ่งได้แก่ Babylon, Reverso, 
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Bing, Babelfish อย่างไรก็ดีในงานวิจัยนี้พบว่า Google Translate มีปัญหาเรื่องการแปลส านวน (Idioms) มากที่สุด 
โดยนักวิจัยได้ให้คะแนน 2 จากคะแนนเต็ม 5 ในด้านการแปลส านวน 

Vidhayasai, Keyuravong, และ Bunsom (2015) ได้ท าการวิจัยตรวจสอบบทแปล “ข้อก าหนดและ
เงื่อนไข” ของเว็บไซต์สายการบินแห่งหนึ่งซึ่งใช้ GT ในการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย พบว่ามีข้อผิดพลาดในบท
แปลหลายๆ ที่ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทได้แก่ ระดับค า (lexical) เช่น เลือกค าแปลของค าศัพท์ที่มีมากกว่า
หนึ่งความหมายไม่ถูกต้อง ระดับโครงสร้างไวยากรณ์ประโยค (syntactical) เช่น การเรียงล าดับค าผิด การใช้ประโยค
กรรตุวาจก (active voice) แทนกรรมวาจก (passive voice) อย่างผิดความหมาย และระดับวาทกรรม (discursive) 
ซึ่งหมายถึง มีการใช้ค าแปลผิดและไวยากรณ์ผิดมากจนอ่านไม่เข้าใจ และในบทสรุปได้ให้ค าแนะน าแก่ผู้ใช้ GT ว่า
จะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งในการใช้งาน 

กมล เกตุพันธ์ และวราภรณ์ ศรีเพ็ชรพันธุ์ (2559) ได้ศึกษาเร่ือง “ทัศนคติ พฤติกรรม และปัญหาการใช้งาน กู
เกิ้ล ทรานสเลท” พบว่าในกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดซึ่งเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา
เขตหาดใหญ่ รู้จักและเคยใช้ GT โดยมีวัตถุประสงค์ทั่วไปที่ส าคัญคือเพื่อใช้ในการศึกษา (เช่น ใช้ท างานในรายวิชาที่
ศึกษาอยู่) ในระดับมากที่สุด (คิดเป็นค่าคะแนน 4.7 จากคะแนนเต็ม 5) และวัตถุประสงค์เพื่อใช้ช่วยแปลในระดับ
ค าศัพท์ เป็นส่วนใหญ่ (คิดเป็นค่าคะแนน 3.97)  

Munpru และ Wuttikrikunlaya (2013) ได้ส ารวจการใช้เคร่ืองมือออนไลน์ที่ใช้ในการช่วยแปลภาษาของกลุ่ม
ตัวอย่างซึ่งเป็นนักศึกษาสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษและสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพของมหาวิทยาลัยรัฐบาล
แห่งหนึ่งพบว่า GT เป็นเครื่องมือที่ร้อยละ 81.54 ของกลุ่มตัวอย่างใช้ นักศึกษาในกลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่งหนึ่งมี
ความพึงพอใจและมีทัศนคติที่ดีต่อการใช้เครื่องมือออนไลน์ ถึงแม้ว่านักศึกษาบางคนแสดงความคิดเห็นว่าไม่ควร
วางใจกับเครื่องมือดังกล่าว  

ส าหรับการพิจารณาความถูกต้องและข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในบทแปลของ GT ในงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้อาศัย
ทฤษฎีและกลวิธีการปรับบทแปลดังต่อไปนี้ 

Nida (1964) กล่าวว่า การแปลที่ดีนั้นจะต้องท าให้ผู้รับสารหรือผู้อ่านฉบับแปลมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสาร
ฉบับแปลได้ใกล้เคียงกับที่ผู้รับสารต้นฉบับมีต่อต้นฉบับมากที่สุด ซึ่งทั้งนี้รูปแบบหรือโครงสร้างของภาษาในฉบับแปล
อาจมีความแตกต่างจากของต้นฉบับได้  

ในท านองเดียวกัน Larson (1984) กล่าวถึงองค์ประกอบส าคัญของการแปลที่ดี 3 ประการ ได้แก่ (1) ภาษาใน
บทแปลใช้รูปแบบภาษาที่เป็นปกติธรรมชาติ (2) บทแปลสามารถสื่อความหมายไปสู่ผู้อ่านได้มากที่สุด และต้องเป็น
ความหมายเหมือนกับที่ผู้เขียนในภาษาต้นฉบับต้องการจะสื่อ และ (3) บทแปลสามารถสร้างผลตอบสนองเดียวกันกับ
ต้นฉบับ เช่นเดียวกับ Barnwell (1980) ซึ่งได้น าเสนอหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณภาพของงานแปล 3 ข้อ ได้แก่ 
ความถูกต้อง (Accuracy) ความชัดเจน (Clarity) และ ความเป็นธรรมชาติ (Naturalness) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ความถูกต้อง (Accuracy) หมายถึง ความถูกต้องของความหมายในต้นฉบับและบทแปลจะต้องตรงกันหรือ
ใกล้เคียงกันมากที่สุด 

ความชัดเจน (Clarity) หมายถึง บทแปลควรจะท าให้ผู้อ่านเข้าใจได้ชัดเจน ไม่สร้างความก ากวมโดยไม่จ าเป็น   
ความเป็นธรรมชาติ (Naturalness) หมายถึง การใช้ภาษาที่เป็นธรรมชาติในบทแปล ท าให้ผู้อ่านงานแปลเกิด

ความรู้สึกเหมือนกับได้อ่านงานเขียนในภาษาของตนเอง  
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หากบทแปลส่วนใดส่วนหนึ่งไม่เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพ อาจถือได้ว่ามีปัญหาหรือข้อผิดพลาดในการแปล
เกิดขึ้น ซึ่งสามารถแก้ไขด้วยกลวิธีการปรับบทแปลต่างๆ ซึ่งในงานวิจัยครั้งนี้ได้อาศัยหลักการปรับบทแปลของสัญฉวี 
สายบัว (2550) และ Baker (1992) เช่น การเติมค าอธิบาย การปรับระเบียบวิธีเรียงค าในประโยคหรือวลี  การใช้
ค าเชื่อม 

จากความนิยมในการใช้ GT ของกลุ่มนักศึกษาดังที่กล่าวมา ประกอบกับข้อสงสัยถึงประสิทธิภาพในการใช้
เครื่องมือช่วยแปลดังกล่าว จึงท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะด าเนินการวิจัยโดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ  ต้องการทราบ
ถึงความตระหนักของนักศึกษาเกี่ยวกับความถูกต้องของงานที่ใช้ GT แปล และต้องการทราบถึงข้อผิดพลาดในงานที่
ใช้ GT แปลที่นักศึกษาควรระวัง โดยมีรายละเอียดของวิธีการวิจัยดังนี้ 

วิธีการวิจัย 

       1. ค าถามการวิจัย 
นักศึกษามีความตระหนักถึงข้อผิดพลาดของบทแปลที่ใช้ Google Translate มากน้อยเพียงใด 

       2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เฉลิมพระเกียรติ ที่

ลงทะเบียนเรียนวิชา EG4843 การแปลเพื่องานธุรกิจ (Translation for Business) ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2562 จ านวน 24 คน 
       3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

แบบทดสอบการปรับบทแปลข่าวธุรกิจ “Just Eat signs deal with McDonald’s” จากเว็บไซต์ส านักข่าวบี
บีซี วันที่ 28 มกราคม 2563 (Just Eat signs deal with McDonald’s, 2020). โดยผู้วิจัยได้น าต้นฉบับภาษาอังกฤษ
และบทแปลที่ใช้ GT แปลหัวข้อข่าวและเนื้อข่าวดังกล่าวมาให้กลุ่มตัวอย่างทดลองปรับบทแปลดังกล่าวให้ถูกต้อง
เหมาะสม 
       4. ขั้นตอนการวิจัย 

1. เลือกต้นฉบับภาษาอังกฤษที่จะน ามาใช้ท าแบบทดสอบ 
2. ใช้ GT แปลต้นฉบับดังกล่าวและวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในบทแปลที่เกิดขึ้น  
3. จัดท าตารางตามข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเพื่อน าไปใช้ในการเก็บข้อมูล 
4. จัดท าแบบทดสอบการฝึกแก้ไขบทแปลที่มีต้นฉบับและบทแปลของ GT  
5. ให้นักศึกษาท าแบบทดสอบโดยใช้เวลา 30 นาทีเพื่อแก้ไขบทแปลให้ถูกต้องเหมาะสม 
6. เก็บข้อมูลจากแบบทดสอบที่นักศึกษาท ามาวิเคราะห์  

การวิเคราะห์ข้อมูล 

หลังจากที่ผู้วิจัยได้ใช้ GT ในการทดลองแปลข่าวดังกล่าว พบว่ามีจุดผิดพลาดที่ควรแก้ไขทั้งหมด 12 จุดพร้อม
ทั้งเสนอตัวอย่างการปรับแก้ไขบทแปลดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 1 ข้อผิดพลาดที่ควรแก้ไขในบทแปลของ GT และตัวอย่างการปรับบทแปล 

ข้อผิดพลาดที่ควรแก้ไขในบทแปลของ GT ตัวอย่างการปรับบทแปล 

1. (Accuracy) 
Just Eat signs deal with McDonald's 
เพียงแค่กินสัญญาณจดัการกับ McDonald's  
(การแปลชื่อเฉพาะ) 

 
 
บริษัท Just Eat เซ็นสัญญาท าข้อตกลงกับ 
McDonald’s 
 

2. (Accuracy) 
Just Eat signs deal with McDonald's 
เพียงแค่กินสัญญาณจดัการกับ McDonald's  
(การวิเคราะห์โครงสร้างประโยคในพาดหัวข่าว) 
 

 
บริษัท Just Eat เซ็นสัญญาท าข้อตกลงกับ 
McDonald’s 
 

3. (Naturalness) 
Food delivery service Just Eat says it has 
signed a deal to deliver food from 
McDonald's in England and Wales. 
บริการจัดส่งอาหาร Just Eat กล่าววา่ไดล้งนาม
ข้อตกลงเพื่อส่งอาหารจาก McDonald ในอังกฤษ
และเวลส ์
(การใช้ค าว่า “บริการ” เป็นประธานของกริยา 
“กล่าวว่า” ไม่เหมาะสม)  
 

 
 
 
 
บริษัทจัดสง่อาหาร Just Eat กล่าววา่ไดล้งนาม
ข้อตกลงในการให้บริการจัดส่งอาหารจากร้าน 
McDonald ในอังกฤษและเวลส์ 
 

4. (Clarity) 
Food delivery service Just Eat says it has 
signed a deal to deliver food from 
McDonald's in England and Wales. 
 
บรกิารจัดส่งอาหาร Just Eat กล่าววา่ไดล้งนาม
ข้อตกลงเพื่อส่งอาหารจาก McDonald ในอังกฤษ
และเวลส ์
(“ข้อตกลงเพื่อส่งอาหารจาก McDonald” มีความ
ไม่ชัดเจน อาจตีความได้ว่า เป็นการส่งอาหารจาก 
McDonald ไปยังประเทศอ่ืน) 

 
 
 
 
บริษัทจัดสง่อาหาร Just Eat กล่าววา่ไดล้งนาม
ข้อตกลงเร่ืองบริการจัดส่งอาหารให้กับร้าน 
McDonald’s ในอังกฤษและเวลส ์
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ข้อผิดพลาดที่ควรแก้ไขในบทแปลของ GT ตัวอย่างการปรับบทแปล 
 

5. (Accuracy) 
The deal comes hot on the heels of its 
agreement to start delivering food from 
Greggs,  
ข้อตกลงดังกล่าวมาแรงจากข้อตกลงที่จะเร่ิมส่ง
อาหารจาก Greggs 
(แปลวลี “come hot on the heels of” ไม่
ถูกต้อง) 
 

 
 
 
 
ข้อตกลงดังกล่าวได้ตามออกมาติดๆ หลังจาก
บริษัทไดบ้รรลุข้อตกลงเพื่อเร่ิมบริการจัดส่ง
อาหารให้กับ Greggs 

6. (Accuracy) 
…, which was announced earlier this month. 
…, ซึ่งได้ประกาศเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา  
 

 
 
…, ซึ่งประกาศออกมาในเดือนเดียวกันก่อนหน้า
นี้ 

7. (Naturalness) 
Just Eat also said it expected to report 
earnings of about £200m for 2019 
Just Eat ยังกล่าวอีกว่าคาดวา่จะรายงานผล
ประกอบการประมาณ 200 ล้านปอนดส์ าหรับปี 
2019 
 

 
 
 
Just Eat ยังกล่าวอีกว่าทางบรษิัทน่าจะมีการ
รายงานผลประกอบการของปี 2019 อยู่ที่
ประมาณ 200 ล้านปอนด ์
 
 

8. (Naturalness)  
Just Eat also said it expected to report 
earnings of about £200m for 2019, with 
revenues of about £1bn. Orders in the UK 
grew by 8%, the firm said. 
Just Eat ยังกล่าวอีกว่าคาดวา่จะรายงานผล
ประกอบการประมาณ 200 ล้านปอนดส์ าหรับปี 
2019 โดยมีรายรับประมาณ 1 พันล้านปอนด์    
ยอดสั่งซื้อในสหราชอาณาจักรขยายตัว 8% บริษัท
กล่าว 

 
 
 
 
Just Eat ยังกล่าวอีกว่าทางบรษิัทน่าจะมีการ
รายงานผลประกอบการของปี 2019 อยู่ที่
ประมาณ 200 ล้านปอนด์ โดยมีรายรับประมาณ 
1 พันล้านปอนด์ และยอดสัง่ซื้อในสหราช
อาณาจักรเติบโต 8% 

9. (Accuracy)  
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ข้อผิดพลาดที่ควรแก้ไขในบทแปลของ GT ตัวอย่างการปรับบทแปล 
Earlier this month, Just Eat's shareholders 
accepted a takeover bid from Dutch firm 
Takeaway.com. 
เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาผู้ถือหุ้นของ Just Eat ยอมรับ
การเสนอราคาการครอบครองจาก บริษัท Dutch 
Takeaway.com 

 
 
 
ช่วงก่อนหน้าในเดือนเดียวกันนี้ ผู้ถือหุ้นของ 
Just Eat ได้ตกลงยอมรับข้อเสนอควบรวม
กิจการจากบริษัทสัญชาติฮอลแลนด์ 
Takeaway.com 
 

10. (Accuracy) 
Earlier this month, Just Eat's shareholders 
accepted a takeover bid from Dutch firm 
Takeaway.com. 
เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาผู้ถือหุ้นของ Just Eat ยอมรับ
การเสนอราคาการครอบครองจาก บริษัท Dutch 
Takeaway.com 

 
 
 
 
ช่วงก่อนหน้าในเดือนเดียวกันนี้ ผู้ถือหุ้นของ 
Just Eat ได้ตกลงยอมรับข้อเสนอควบรวม
กิจการจากบริษัทสัญชาติฮอลแลนด์ 
Takeaway.com 
 

11. (Naturalness) 
However, the deal was thrown into doubt 
late last week … 
อย่างไรก็ตามข้อตกลงดังกลา่วเกิดข้อสงสัยเมื่อปลาย
สัปดาห์ทีผ่่านมา … 

 
 
 
อย่างไรก็ตามได้มีการตั้งข้อสงสยัถึงข้อตกลง
ดังกล่าวเมื่อปลายสปัดาห์ทีผ่่านมา … 

12. (Accuracy) 
… the Competition and Markets Authority 
said it was investigating the merger. 
… การแข่งขันและหน่วยงานตลาดกล่าววา่ก าลัง
ตรวจสอบการควบรวมกิจการ 
 

 
 
 
… หน่วยงานที่ดูแลการแข่งขันและตลาด 
(Competition and Markets Authority) ได้
ออกมาแถลงว่าก าลังด าเนินการตรวจสอบการ
ควบรวมกิจการครั้งนี ้

 
จากนั้น ผู้วิจัยได้น าแบบทดสอบที่นักศึกษาแตล่ะคนท า เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบความถูกต้องในการปรับ

บทแปลของนักศึกษา  
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ผลการวิจัย 

จากตารางที่ 1 ที่ระบุข้อผิดพลาดที่ควรแก้ไขทั้งหมด 12 ข้อ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์เปรียบเทียบกับแบบทดสอบที่
นักศึกษาแก้ไขส่งมา แล้วให้คะแนนในแต่ละข้อ ข้อละ 1 คะแนนส าหรับบทแปลที่แก้ไขได้เหมาะสม จากนัน้จึงรวม
คะแนนทัง้หมดของนักศึกษา 24 คนและหาค่าร้อยละของคะแนนซึ่งสะท้อนถึงความตระหนักของนักศึกษาทั้งหมดต่อ
ข้อผิดพลาดของ GT ดังตารางที ่2 
ตารางที่ 2 ค่าคะแนนการปรับบทแปลและค่าความถี่การปรับบทแปลได้ถูกต้องของ 
              นักศึกษาทั้งหมด 

ข้อผิดพลาดที่ควรแก้ไขในบทแปลของ GT 
คะแนน
รวม 

ค่าความถี่
(ร้อยละ) 

1. เพียงแค่กิน (Accuracy) 23 95.8 
2. สัญญาณจัดการกับ (Accuracy) 21 87.5 

3. บริการจัดสง่อาหาร Just Eat (Clarity) 11 45.8 
4. ข้อตกลงเพื่อส่งอาหารจาก Mc (Naturalness) 14 58.3 

5. มาแรงจากข้อตกลง (Accuracy) 5 20.8 
6. เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา (Accuracy) 0 0.0 

7. ยังกล่าวอีกว่าคาดวา่ (Naturalness) 10 41.7 
8. ...บริษัทกล่าว (Naturalness)  10 41.7 

9. การเสนอราคาการครอบครอง (Accuracy) 11 45.8 
10. บริษัท Dutch (Accuracy) 4 16.7 

11. ข้อตกลงดังกล่าวเกิดข้อสงสัย (Naturalness) 9 37.5 
12. การแข่งขันและหน่วยงานตลาด (Accuracy) 12 50.0 

คะแนนรวม 130 45.14 

การอภิปรายและสรุปผล 

ผลการวิจัยพบว่าจากคะแนนเต็ม 12 คะแนนส าหรับการปรับแก้ข้อที่ผิดพลาดทั้งหมด 12 ข้อได้อย่างถูกต้อง 
นักศึกษาในกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 24 คนมีผลรวมค่าคะแนนเท่ากับ 130 คะแนน ซึ่งคิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.42 
คะแนนต่อคน โดยมีค่าคะแนนสูงสุดอยู่ที่ 9 คะแนนและค่าคะแนนต่ าสุดอยู่ที่ 1 คะแนน  

จากค่าคะแนนดังกล่าว ผู้วิจัยอภิปรายว่า ความตระหนักของนักศึกษาต่อการใช้กูเกิลทรานสเลตในการแปล
ข่าวธุรกิจในกรณีศึกษาคร้ังนี้ถือว่าค่อนข้าง “น้อย” เนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างนั้นน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของ
คะแนนเต็ม    

ข้อผิดพลาดที่ควรแก้ไขในบทแปลของ GT ทั้งหมด 12 จุดนั้น หากแบ่งตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพของ 
Barnwell จะสามารถแยกแยะได้เป็น ด้านความถูกต้อง (Accuracy) 7 ข้อ ด้านความชัดเจน (Clarity) 1 ข้อ และ
ด้านความเป็นธรรมชาติ (Naturalness) 4 ข้อ  
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ความถี่ของการปรับแก้ไขให้ถูกต้องจากนักศึกษาแตกต่างกันไป ซึ่งข้อที่ 6 (เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา) มีความถี่
เป็นร้อยละ 0 หมายถึงไม่มีการแก้ไขจากนักศึกษาเลยแม้แต่คนเดียว และข้อที่ 1 (เพียงแค่กิน) มีความถี่สูงถึงร้อยละ 
95.8 หมายถึงนักศึกษาเกือบทุกคนแก้ไขบทแปลจุดนี้ได้ 

จุดผิดพลาดของ GT ที่นักศึกษาตระหนักได้ถึงข้อผิดพลาดและสามารถแก้ไขได้อย่างถูกต้อง 3 อันดับแรกได้แก่ 
ข้อที่ 1 ร้อยละ 95.8, ข้อที่ 2 ร้อยละ 87.5, และข้อที่ 4 ร้อยละ 58.3 

ส าหรับข้อที่ 1 และ ข้อที่ 2 ซึ่งเป็นจุดผิดพลาดที่พบในประโยคเดียวกันซึ่งก็คือพาดหัวข่าวของเรื่องนี้ ซึ่งเมื่อ 
GT แปลออกมาแล้วอ่านไม่เข้าใจ อาจท าให้นักศึกษาตระหนักได้ถึงข้อผิดพลาดดังกล่าวได้ง่ายและสามารถแก้ไขบท
แปลได้อย่างถูกต้องจากการอ่านเนื้อหาข่าวที่ตามมา  

ส่วนในข้อ 4 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปรับบทแปลให้ภาษาเป็นธรรมชาติมากขึ้น มีนักศึกษาเกินครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 
58.3) สามารถท าได้อย่างน่าพอใจ แสดงให้เห็นถึงความละเอียดอ่อนในการใช้ภาษาอยู่พอสมควร 

ข้อผิดพลาดของ GT ที่นักศึกษาไม่ได้ตระหนักถึงหรือไม่สามารถแก้ไขได้อย่างถูกต้อง 3 อันดับแรกได้แก่ ข้อที่ 
6 ร้อยละ 0.0, ข้อที่ 10 ร้อยละ 16.7, และข้อที่ 5 ร้อยละ 20.8  

ในข้อที่ 6 ซึ่งไม่มีนักศึกษาคนใดตระหนักถึงข้อผิดพลาดดังกล่าว อาจเป็นเพราะว่าในจุดดังกล่าวสามารถอ่าน
แล้วเป็นที่เข้าใจและฟังดูเป็นธรรมชาติในบทแปล ตลอดจนความหมายของ ‘earlier this month’ (ในเดือนเดียวกัน
ก่อนหน้านี้) อาจมีความคล้ายคลึงกับ ‘early this month’ (เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา)  

ในข้อที่ 10 นักศึกษาเพียงส่วนน้อย (ร้อยละ 16.7) สามารถตระหนักถึงข้อผิดพลาดดังกล่าว อาจเป็นเพราะไม่
รู้จักค าว่า Dutch ว่าเป็นชื่อของประเทศฮอลแลนด์หรือเนเธอร์แลนด์ และในข้อที่ 5 มีนักศึกษาเพียงร้อยละ 20.8 
สามารถปรับแก้ไขบทแปลได้อย่างถูกต้อง ซึ่งในประเด็นนี้เป็นเรื่องของส านวน “comes hot on the heels of” ใน
จุดนี้ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตว่านักศึกษาหลายคนพยายามปรับแก้ไขสิ่งที่ GT แปลผิดพลาด แต่นักศึกษายังไม่สามารถหาค า
แปลที่เหมาะสมมาแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ 

โดยสรุปแล้ว อาจกล่าวได้ว่างานวิจัยชิ้นนี้มีความสอดคล้องกับงานวิจัยต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในงานของ Vidhayasai, Keyuravong, และ Bunsom (2015) ที่ศึกษาพบข้อผิดพลาดต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการ
แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยของ GT และในงานวิจัยของ Munpru และ Wuttikrikunlaya (2013) ซึ่งพบว่า
นักศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจและมีทัศนคติที่ดีต่อการใช้เครื่องมือออนไลน์ในการแปลภาษา ซึ่งนั่นอาจเป็น
เหตุผลที่ท าให้นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ค่อยตระหนักถึงข้อผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึนเท่าที่ควร  

งานวิจัยคร้ังนี้ไม่ได้มีเจตนามุ่งเน้นวิเคราะห์คุณภาพบทแปลของ GT แต่ในกรณีศึกษานี้อาจพอมีตัวอย่างที่เห็น
ได้ว่าบทแปลจาก GT มีทั้งส่วนที่แปลได้อย่างถูกต้องเป็นธรรมชาติ และมีทั้งส่วนที่เกิดข้อผิดพลาดจริงซึ่งอาจเป็น
ข้อผิดพลาดเพียงเล็กน้อย เช่น การใช้ภาษาไม่ค่อยเป็นธรรมชาติ ไปจนถึงบทแปลที่อ่านแล้วไม่เข้าใจ ดังนั้นผู้ใช้ GT 
ควรตระหนักถึงเร่ืองนี้เพื่อปรับปรุงแก้ไขบทแปลให้ดีขึ้น 

ผู้วิจัยมีความเห็นว่าหากผู้สอนวิชาแปลได้แสดงให้นักศึกษาเล็งเห็นถึงข้อผิดพลาดต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้ 
GT และได้แนะแนวทางการปรับบทแปลให้กับนักศึกษา จะช่วยให้นักศึกษามีความระมัดระวังในการใช้เครื่องมือช่วย
แปลดังกล่าว และสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาข้อบกพร่องด้านการเขียนประโยคภาษาไทยผิดของนักศึกษาจีน 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ระดับปริญญาตรี  ปีการศึกษา 2560  การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิธีวิจัยเชิง
คุณภาพ โดยวิเคราะห์จากงานเขียนของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 2560 โดยเลือกจากกลุ่มตัวอย่างที่
เป็นนักศึกษาจีนที่ศึกษาภาษาไทยมาอย่างน้อย 1 ปี ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาจีนมีข้อบกพร่องด้านการเขียน
ประโยคภาษาไทย 3 ลักษณะ ได้แก่ 1. ประโยคตามหลักไวยากรณ์ ซึ่งประโยคตามหลักไวยากรณ์พบข้อบกพร่อง  2 
ลักษณะ ได้แก่ การเรียงล าดับค าหรือกลุ่มค าในประโยคไม่ถูกต้องและการเขียนประโยคไม่สมบูรณ์ ข้อบกพร่อง
ดังกล่าวท าให้ประโยคภาษาไทยผิดหลักภาษาไทยทั้งนี้เกิดจากสาเหตุที่นักศึกษายังไม่เข้าใจหลักภาษาไทยและน า
หลักเกณฑ์ทางภาษาจีนมาใช้เขียนภาษาไทย 2. ประโยคสื่อความหมาย ประโยคสื่อความหมายพบข้อบกพร่อง 3 
ลักษณะ ได้แก่  1.การเขียนประโยคไม่จบกระแสความ  2. การใช้ค าเกิน  3. การเว้นวรรค ซึ่งข้อบกพร่องดังกล่าวท า
ให้ประโยคก ากวมหรือประโยคไม่สื่อความหมาย  3. ประโยคสละสลวยพบว่า นักศึกษาเขียนประโยคไม่สละสลวยเกิด
จาก 2 สาเหตุคือ การใช้ค าไม่คงที่ และการใช้ค าต่างระดับ  

ค าส าคัญ : ข้อบกพร่อง    การเขียนภาษาไทย  ประโยค  นักศึกษาจีน    มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

Abstract 

This qualitative research aimed to observe mistakes in Thai writing and the sentences level 
written by undergraduate Chinese students in the academic year 2017 of Huachiew Chalermprakiet 
University.  The participants are composed of Chinese students who studied at least one year of 
Thai language. Chinese students demonstrated three types of errors in writing Thai sentences in 

                                                           
§  บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวจิัยเร่ือง “การศึกษาข้อบกพร่องในการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาจีน หลักสูตรศิลป ศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
การส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง มหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลิมพระเกียรติ” 
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areas of (1) grammar sentence, (2) conveying meaning, and (3) elaboration. In the grammatical 
sentences, there were two types of errors: wrong word order or phrase in the sentence and the 
writing of the sentence was incomplete. The errors were due to students who did not understand 
the principles of Thai language and applied the Chinese language rules to write the Thai language. 
There were three types of errors in conveying meaning: (1) writing incomplete sentences, (2) using 
more words, (3) spacing, which caused the sentence to be ambiguous or the sentence could not 
convey the intended meaning. For the error in elaboration, there were two reasons, namely, the 
use of unstable words and the use of different words. 

Keywords : mistakes, Thai writing, sentences, Chinese Students, Huachiew Chalermprakiet University 

บทน า 

  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง เป็นหลักสูตรที่เปิดมา
ตั้งแต่ปี 2551 เปิดสอนส าหรับนักศึกษาชาวต่างชาติเท่านั้น ซึ่งตั้งแต่เปิดด าเนินการสอนมานักศึกษาในหลักสูตรส่วน
ใหญ่จะเป็นนักศึกษาชาวจีน พบว่าผู้เรียนซึ่งเป็นนักศึกษาจีนมีข้อบกพร่องด้านการใช้ภาษาไทยในทุกทักษะ ไม่ว่าจะ
เป็นทักษะการฟัง  ทักษะการพูด  ทักษะการอ่านและทักษะการเขียน  ซึ่งทักษะการเขียนนั้นนับว่าเป็นทักษะที่ยาก
ที่สุดในการเรียนภาษา เนื่องจากผู้เรียนต้องประมวลความรู้หลายด้านแล้วกลั่นกรองออกมาเป็นภาษาเขียนทักษะการ
เขียนจึงสามารถแสดงให้เห็นปัญหาด้านการใช้ภาษาไทยได้อย่างชัดเจนที่สุด และทักษะด้านการเขียนยังเป็นทักษะใน
การสื่อสารที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการเรียนรายวิชาต่าง ๆ อีกด้วย ทักษะการเขียนเป็นทักษะที่ผู้เรียนชาวต่างชาติมี
ปัญหาจ านวนมากดังจะเห็นได้จากมีผู้วิจัยปัญหาหรือข้อบกพร่องด้านการเขียนภาษาไทยจ านวนมาก เช่น ศิวริน  แสง
อาวุธ (2560) ศึกษาวิจัยเร่ือง วิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาจีนที่เรียนสาขาวิชาภาษาไทย
ในมณฑลยูนนาน ประเทศจีน  อริศรา  แก้วชะเนตร (2554) ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการเขียนสะกด
ค าของนักศึกษาจีนที่เรียนเอกภาษาไทย ชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
ภาสพงศ์  ผิวพอใช้ (2550) ศึกษาเรื่องการศึกษาข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาลาวระดับ
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นต้น การเขียนภาษาไทยนั้นสามารถจ าแนกได้เป็น 2 ประเภทคือ การเขียน
ค าและการเขียนประโยค ข้อบกพร่องด้านการเขียนประโยคเป็นปัญหาส าคัญที่พบได้ บ่อยในกลุ่มของนักศึกษา
ชาวต่างชาติ ซึ่งนักศึกษาชาวต่างชาติที่เรียนในหลักสูตรการสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สองจะเป็นนักศึกษาชาวจีน
ทั้งหมดก็มีปัญหาดังกล่าวด้วยเช่นกัน ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาข้อบกพร่องด้านการเขียนภาษาไทย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการเขียนประโยค เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาความสามารถในด้านการเขียนภาษาไทย ทั้งนี้ผลของการศึกษา
จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาไทยของนักศึกษาจีน และพัฒนาทักษะภาษาที่นักศึกษาจีน
จะได้ใช้ติดต่อสื่อสารกับคนไทย  รวมทั้งเป็นแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาไท ยส าหรับ
ชาวต่างชาติให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับเป้าหมายของการศึกษาภาษาไทยส าหรับชาวต่างชาติที่เน้นการ
เรียนรู้ภาษาและความเข้าใจวัฒนธรรมของชาติไทย  
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

เพื่อศึกษาปัญหาการเขียนประโยคภาษาไทยของนักศึกษาจนี มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ระดับ
ปริญญาตรี  ปีการศึกษา 2560 และเพื่อให้ทราบสาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหาการเขียนประโยคในภาษาไทย 

วิธีด าเนินการวิจัย 

  การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลการเขียนของกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาจีน มี
รายละเอียดดังนี้ 
   1)  ศึกษาค้นคว้าเอกสารเกี่ยวกับหลักภาษาไทยและลักษณะการเขียนประโยคภาษาไทย ปัญหา
การเขียนประโยคภาษาไทยจากเอกสาร หนังสือ และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
   2)  ส ารวจข้อมูลประชากรและคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เป็นนักศึกษาจีนที่ศึกษา
ภาษาไทยมาอย่างน้อย 1 ปี ในหลักสูตร ศศ.บ.การสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง ซึ่งเลือกจาก 2 กลุ่มคือกลุ่มที่
ศึกษาในหลักสูตร 4 ปี และกลุ่มที่ศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยที่ประเทศจีนมาแล้ว 2 ปีและมาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติอีก 2 ปี (2+2) ซึ่งเลือกแบบเจาะจงเป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 2560 
จ านวน 57 คน โดยแบ่งเป็น นักศึกษากลุ่ม 4 ปี รหัส 58 จ านวน  14  คน นักศึกษากลุ่ม 4 ปีรหัส 59  จ านวน 9  คน  
นักศึกษาเทียบโอนจากมหาวิทยาลัยอื่นในประเทศไทยมาเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 11 คน และ
นักศึกษากลุ่มชนชาติกว่างซีที่ศึกษาต่ออีก 2 ปี (2+2) จ านวน 22  คน โดยรวบรวมข้อมูลที่เป็นผลงานการเขียนของ
นักศึกษาจีนที่ท าแบบฝึกหัด และกิจกรรมการเรียนที่เกี่ยวข้องกับการเขียนในปีการศึกษา 2560 (เป็นปีล่าสุดที่ผู้วิจัย
เริ่มต้นท าวิจัยนี้)ซึ่งการเลือกกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวเนื่องจากนักศึกษาเหล่านี้มีพื้นฐานความรู้ด้านภาษาไทยมากเพียง
พอที่จะสื่อสารออกมาเป็นภาษาไทยได้แล้ว 
                3)  วิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยน างานเขียนของนักศึกษาจีนมาวิเคราะห์ปัญหาการเขียนประโยค ใช้หลักการ
วิเคราะห์ภาษาจากหลักภาษาไทยของพระยาอุปกิตศิลปสารและหลักภาษาไทยของก าชัย ทองหล่อมาเป็นแนวทางใน
การวิเคราะห ์
  4) สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ เรียบเรียงเป็นรายงานวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์ 

ผลการวิจัย  

การวิจัยเรื่องข้อบกพร่องในการเขียนประโยคภาษาไทยของนักศึกษาชาวจีนในหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต  สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม   พระเกียรติ  จากการวิจัยพบว่า 
นักศึกษาจีนยังรู้ค าศัพท์ภาษาไทยไม่มากพอ  ขาดความรู้เรื่องการประกอบค าปละเรียงล าดับค าเข้าเป็นประโยค 
บางครั้งเขียนค าในประโยคขาดและเกินความจ าเป็น จึงท าให้งานเขียนของนักศึกษาจีนมีข้อบกพร่องในการสร้าง
ประโยคจ านวนมาก  ซึ่งสอดคล้องกับที่ดวงใจ ไทยอุบุญ (2556 : 9-10) ได้กล่าวถึงเรื่องการใช้ประโยคผิดไว้ว่า “การ
ใช้ประโยคผิด คือ การเรียงล าดับค าและล าดับความผิด ขาดค า กลุ่มค า หรือข้อความที่จ าเป็นในประโยค  ใช้ประโยค
ไม่สมบูรณ์ ใช้ประโยคเกินความจ าเป็น” จากงานวิจัยดังกล่าวนี้สามารถสรุปข้อบกพร่องด้านการสร้างประโยคได้ 3 
ลักษณะ ได้แก่ ประโยคตามหลักไวยากรณ์  ประโยคสื่อความหมาย และประโยคสละสลวย มีรายละเอียดต่อไปนี้ 
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 1. ประโยคตามหลักไวยากรณ์   
 จากการศึกษางานเขียนของนักศึกษาจีนพบว่า นักศึกษาจีนมีข้อบกพร่องด้านการเขียนประโยคตามหลัก
ไวยากรณ์คือ การเขียนประโยคไม่ถูกต้องตามโครงสร้างไทย  
 จากการศึกษางานเขียนของนักศึกษาจีนพบข้อบกพร่องด้านการเขียนประโยคไม่ถูกต้องตามโครงสร้าง
ภาษาไทย 2 ลักษณะ ได้แก่ การเรียงล าดับค าหรือกลุ่มค าในประโยคไม่ถูกต้องและการเขียนประโยคไม่สมบูรณ์ 

 1.1 การเรียงล าดับค าหรือกลุ่มค าในประโยคไม่ถูกต้อง  การเรียงล าดับค าหรือกลุ่มค าตามโครงสร้าง
ภาษาไทย อุปกิตศิลปสาร (2546 : 270-271) ได้อธิบายไว้และสรุปเป็นตารางได้ดังนี้ 

 

ภาคประธาน ภาคแสดง 
บท

ประธาน 
บทขยาย
ประธาน 

บทกริยา บทขยาย
กริยา 

บทกรรม บทขยาย
กรรม 

  
 ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาจีนมีข้อบกพร่องด้านการเขียนประโยคไม่ถูกต้องตามโครงสร้างภาษาไทย 
ดังนี้ 
  1)  ภาคประธานมีข้อบกพร่องคือจะเรียงล าดับค าในบทประธานผิด เช่น ส าหรับฉันตัวเองฤดูร้อน
เป็นสิ่งที่ฉันปรับตัวเข้าได้ยากที่สุด เรียงล าดับบทขยายประธานไม่ถูกต้อง  เช่น ท าให้นักศึกษาพวกเราได้เรียนความรู้
ที่ไม่ค่อยคุ้นเคย  เรียงล าดับบทประธานและบทขยายประธานไม่ถูกต้อง เช่น มีสุขภาพที่ดีท าให้เราร่างกาย และ
เรียงล าดับบทประธานไว้ผิดต าแหน่ง เช่น แม้ว่าเขาวันนี้มีไข้ก็ไปท างาน  
   2) ภาคแสดงมีข้อบกพร่องคือ เรียงล าดับบทกริยาไม่ถูกต้อง  เช่น บริษัทคุณเป็นบริษัทแรกให้ดิฉันงาน
ท า    เรียงล าดับบทกริยาไว้ผิดต าแหน่ง เช่น เขาท างานพยายามเพื่อเดือนหน้าไปเที่ยว  เรียงล าดับบทขยายกริยาไม่
ถูกต้อง  เช่น อยากฟังเข้าใจค าพูดของคนอื่น   เรียงล าดับบทกรรมไม่ถูกต้อง เช่น  เขาเรียนเพื่อเขาตัวเอง  ฉันพึ่งมา
ประเทศไทยฟังไม่ออกภาษาไทย    เรียงล าดับบทขยายกรรมไม่ถูกต้อง  เช่น ไม่ต้องใช้ภาษาไทยค าอธิบายที่ยาว
มาก 
 1.2  การเขียนประโยคไม่สมบูรณ์  จากการศึกษาพบว่า  นักศึกษาจีนเขียนประโยคไม่สมบูรณ์โดยเขียน
ประโยคขาดบทประธาน คือการขาดค านามหรือค าสรรพนามหรือนามวลีหรือสรรพนามวลี  ทั้งนี้สันนิษฐานว่า ปัญหา
ดังกล่าวน่าจะเกิดจากการที่นักศึกษาน าภาษาพูดมาเขียนเล่าเร่ือง  ท าให้ละประธานนั้นไป ขาดบทกริยาเนื่องจากขาด
กริยาหลักหรือขาดกริยาช่วยที่ท าหน้าที่เป็นบทกริยาของประโยค  ขาดบทขยายกริยาเนื่องจากขาดบทขยายกริยา  ซึ่ง
ต้องวางไว้หลังบทกริยา  แต่ถ้าประโยคมีบทกรรมต้องวางบทขยายกริยาไว้หลังบทกรรม    ขาดบทกรรมซึ่งต้องวางไว้
หลังบทกริยา  และขาดบทเชื่อมเนื่องจากขาดค าสรรพนามประเภทประพันธสรรพนาม ขาดค าสันธานหรือค าบุพบทที่
ท าหน้าที่เป็นบทเชื่อมของประโยค  ท าให้ประโยคไม่สมบูรณ์    
 2. ประโยคสื่อความหมาย ในด้านการเขียนประโยคสื่อความหมายผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาจีนมี
ข้อบกพร่องในการเขียนประโยคสื่อความหมาย 3 ลักษณะ คือ  การเขียนประโยคไม่จบกระแสความ  การใช้ค าเกิน  
และการเว้นวรรคผิด 
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 2.1 การเขียนประโยคไม่จบกระแสความ  ประโยคที่สื่อความหมายยังไม่ครบถ้วนเนื่องจากขาดค าซึ่งพบ
มากที่สุด เช่น ฉันก็ไม่ไปนะคะ ฉันตัดสินว่าไปสมัครงานในบริษัทของคุณก็คิดว่าบริษัทนี้ดีมาก รองลงมาคือเขียนขาด
กลุ่มค า เช่น และได้ทราบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศอื่นด้วย ยังได้รับประวัติศาสตร์ของประเทศ
ไทยด้วย   และขาดประโยค เช่น  เพราะว่าถึงแม้ว่าดิฉันไม่เคยท างานที่นี่มาก่อนแต่งานนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดิฉันได้
ท างานที่ 
 2.2 การใช้ค าเกิน สรุปได้ว่า นักศึกษาจีนเขียนค ากริยาเกินมาในประโยคมากที่สุด เช่น ไม่ว่าจะในด้าน
พฤติกรรมหรือด้านค าพูดต้องมีสุภาพด้วย รองลงมาคือเขียนค าสันธานเกิน เช่น เพราะว่าอากาศที่ไทยร้อนมากจน
ตลอดทั้งปี    เขียนค าสรรพนามเกิน ส่วนใหญ่เป็นค าประพันธสรรพนาม “ที่” เช่น ถ้าอยากเป็นเลขานุการต้องเป็น
คนที่อย่างไร เขียนค าวิเศษณ์เกิน เช่น ถ้าได้เป็นล่ามระหว่างท างานต่อไปแล้วก็ได้เรียนรู้ภาษาไทยได้ดีสูงขึ้น และ
เขียนค านามเกิน เช่น อาหารนี้ส าหรับคนเด็ก ทั้งนี้เกิดจากสาเหตุส าคัญคือนักศึกษาจีนบางส่วนยังขาดความรู้ความ
เข้าใจเรื่องการใช้ค า กล่าวคือไม่เข้าใจว่าการเขียนประโยคเพื่อสื่อความหมายของตนเองในแต่ละประโยคนั้นควรใช้ค า
ใดจึงจะเหมาะสมจึงเลือกใช้ค าให้มากที่สุดเพื่อต้องการสื่อความหมายให้ชัดเจน 
 2.3 การเว้นวรรคผิด สรุปได้ว่า นักศึกษาจีนเขียนเว้นวรรคตอนผิดที่มากที่สุด โดยจะเว้นตามใจชอบของ
ตนเองโดยไม่ค านึงถึงหลักการเขียนที่ถูกต้องและพบรองลงมาคือการไม่เว้นวรรค โดยนักศึกษาเขียนประโยคหลาย
ประโยคติดต่อกันท าให้อ่านได้ยาก ทั้งนี้เกิดจากสาเหตุที่นักศึกษาจีนบางคนยังมีความรู้ด้านการเขียนภาษาไทยน้อย 
ท าให้ไม่ทราบว่าประโยคแต่ละประโยคสิ้นสุดตรงส่วนใด  
   3. ประโยคสละสลวย นักศึกษาจีนมีข้อบกพร่องในด้านการเขียนประโยคไม่สละสลวย ซึ่งมาเกิดจาก 2 
สาเหตุคือ การใช้ค าไม่คงที่และการใช้ค าต่างระดับ 
 3.1 การใช้ค าไม่คงที่  จากการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่นักศึกษาจีนจะใช้ค าสรรพนามไม่คงที่ โดยเฉพาะค า
สรรพนามบุรุษที่ 1  นอกจากนี้ยังมีในกลุ่มค านาม โดยเฉพาะค าว่า คน กับชาว เช่น คนไทย  ชาวไทย  คนต่างชาติ  
ชาวต่างชาติ จะน ามาใช้ปนกันในประโยคเดียวกันท าให้ประโยคไม่สละสลวย  
 3.2  การใช้ค าต่างระดับ จากการวิจัยพบว่า นักศึกษาชาวจีนน าภาษาพูดปะปนกับภาษาเขียน ภาษาที่
เขียนที่นักศึกษาเขียนมีลักษณะเป็นภาษาระดับทางการรวมกับภาษาระดับไม่เป็นทางการ โดยนักศึกษาจะน าค าที่
ตนเองคุ้นเคยในภาษาพูดมาใช้กับการเขียน เช่น  ถ้าอย่างนั้น ใช้ ภาษาไม่เป็นทางการว่า  งั้น   ทราบ ใช้ภาษาไม่เป็น
ทางการว่า รู้    อย่างไร  ใช้ภาษาไม่เป็นทางการว่า  ยังไง  เป็นต้น ท าให้ประโยคไม่สละสลวย  
 จากการวิจัยข้อบกพร่องด้านการเขียนประโยคภาษาไทยของนกัศึกษาชาวจนีในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวชิาการสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาทีส่อง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม     พระเกียรติพบว่า นักศึกษาจีนมี
ข้อบกพร่องด้านการเขียนประโยคไม่ถูกต้องตามโครงสร้างไทยพบมากที่สดุ ซึ่งสาเหตุส่วนใหญม่าจากยังไม่เข้าใจ
หลักเกณฑ์ทางภาษาไทยโดยเฉพาะการเรียงล าดับค าเข้าประโยค  รองลงมาคือการเขียนประโยคไม่สละสลวย 
โดยเฉพาะการใช้ค าต่างระดับทีน่ าภาษาพูดมาปนกับภาษาเขียน สาเหตุเกิดจากนักศึกษาจะคุ้นเคยกับภาษาพูด
มากกว่าเมื่อเขียนจึงน าค าศัพทท์ี่ใช้พูดในชวีิตประจ าวนัมาใช้ และพบน้อยที่สุดคือ การเขียนประโยคไมส่ื่อความหมาย 
ส่วนใหญ่จะพบเร่ืองการเขียนค าเกินมา ทั้งนี้เกิดจากสาเหตุการไม่แน่ใจว่าประโยคที่ก าลังเขียนควรใช้ค าใด จึงเลือกใช้
ค าทั้งหมดที่ตนเองทราบมาเขียน 
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อภิปรายผล  

 ข้อบกพร่องในการเขียนประโยคภาษาไทยยังคงเป็นปัญหาที่พบได้อยู่เสมอแม้นักศึกษาจะเรียนภาษาไทย
มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี ซึ่งในงานวิจัยนี้พบว่า แม้นักศึกษาจะเรียนภาษาไทยมามากกว่า 1 ปีแต่ยังคงมีปัญหาด้านการ
เขียนประโยคซึ่งเป็นพื้นฐานของการเขียนในระดับสูงต่อไป ข้อบกพร่องด้านการสร้างประโยคนั้นมี 3 ลักษณะ ได้แก่ 
ประโยคตามหลักไวยากรณ์  ประโยคสื่อความหมาย และประโยคสละสลวย ซึ่งข้อบกพร่องด้านการเขียนประโยคไม่
ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์มี 2 ลักษณะ ได้แก่ การเรียงล าดับค าหรือกลุ่มค าในประโยคไม่ถูกต้องและการเขียน
ประโยคไม่สมบูรณ์  ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยเร่ือง การใช้ภาษาไทยของนักศึกษาจีน : กรณีศึกษาปัญหาการเขียนของ
นักศึกษาจีนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม
พระเกียรติ ของธิดา  โมสิกรัตน์และคณะ(2558) ซึ่งผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาจีนมีปัญหาการเขียนประโยคไม่ถูกต้อง
ตามโครงสร้างภาษาไทย  คือ ในภาคประธานมีการเขียนล าดับค าหรือกลุ่มค าในบทประธานและบทขยายประธานไม่
ถูกต้อง  ภาคแสดงมีการเขียนล าดับค าหรือกลุ่มค าในบทกริยา  บทขยายกริยา  บทกรรม  และบทเชื่อมไม่ถูกต้อง 
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของศิวริน  แสงอาวุธ (2560) ศึกษาวิจัยเรื่อง วิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการเขียน
ภาษาไทยของนักศึกษาจีนที่เรียนสาขาวิชาภาษาไทยในมณฑลยูนนาน ประเทศจีน พบข้อผิดพลาดในการสร้าง
ประโยคของนักศึกษาจีน 9 ลักษณะ ได้แก่ การสร้างประโยคผิดโดยขาดค าที่จ าเป็นการสร้างประโยคผิดโดยเพิ่มค าที่
ไม่จ าเป็น  การสร้างประโยคผิดโดยการวางล าดับค าไม่ถูกต้อง  การสร้างประโยคผิดโดยขาดค าเชื่อม  การสร้าง
ประโยคผิดโดยใช้ค าเชื่อมผิด  การสร้างประโยคผิดโดยขาดค าลักษณนาม  การสร้างประโยคผิดโดยไม่จบกระแสความ  
การสร้างประโยคผิดโดยไม่สื่อความและการสร้างประโยคผิดโดยใช้ลักษณะประโยคแบบภาษาแม่  ซึ่งข้อบกพร่องทั้ง 
9 ลักษณะนี้ยังสอดคล้องกับผลวิจัยในเรื่องเขียนประโยคไม่จบกระแสความ ใช้ค าเกิน อีกด้วย  ในด้านการสร้าง
ประโยคสละสลวยนั้นพบว่า นักศึกษาใช้ค าไม่คงที่และการใช้ค าต่างระดับ โดยมีสาเหตุมาจาก นักศึกษาน าภาษาพูดใน
ชีวิตประจ าวันมาใช้ปนกับในภาษาเขียน หรือนักศึกษารู้ค าศัพท์น้อยส่วนใหญ่คุ้นเคยกับภาษาพูดท าให้น ามาใช้เขียน
ด้วย ซึ่งปัญหาดังกล่าวนี้สอดคล้องกับงานวิจัยเร่ือง “การศึกษาการใช้ภาษาไทยของนักศึกษาจีนวิชาเอกภาษาไทยชั้น
ปีที่ 4 สถาบันชนชาติยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน” ของชนิกา ค าพุฒ (2545)  ในด้านการใช้ประโยคในการเขียน 
พบปัญหามากที่สุดคือ การใช้ค าไม่ถูกต้องตามหน้าที่และความหมายในประโยค รวมทั้งการใช้ค าเกิน การขาดค า และ
การเรียงค าเข้าประโยคไม่ถูกต้องและไม่สละสลวย 

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรศึกษาปัญหาด้านการเขียนภาษาไทยพร้อมทั้งออกแบบเครื่องมือเพื่อแก้ปัญหาการเขียนประโยค
ผิดให้แก่นักศึกษาต่างชาติ 

2. ควรศึกษากระบวนการออกเสียงค าของนักศึกษาต่างชาติว่ามีความสัมพันธ์กับการถ่ายทอดออกมา
เป็นภาษาเขียนได้อย่างไร   
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บทคัดย่อ  

การวิเคราะห์สารคดีเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่นในรายการสารคดีโทรทัศน์ “ทั่วถิ่นแดนไทย” พ.ศ. 2562 มี
วัตถุประสงค์เพื่อ วิเคราะห์คุณค่าของรายการสารคดีเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่น รายการสารคดีโทรทัศน์ “ทั่วถิ่นแดนไทย” 
พ.ศ. 2562 ออกอากาศวันที่ 12 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 รวม 43 ตอน  

ผลการวิจัยพบว่า คุณค่าของรายการสารคดีเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่น ในรายการสารคดีโทรทัศน์ “ทั่วถิ่นแดน
ไทย” พ.ศ. 2562 แบ่งเป็น 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ การให้ความรู้และความบันเทิง การให้แง่คิด การอนุรักษ์ทรัพยากร
สิ่งแวดล้อม และการเป็นสื่อกลาง จากคุณค่าดังกล่าวจึงท าให้ผู้ชมได้ตระหนักถึงความส าคัญของวิถีชีวิตวัฒนธรรมใน
ชุมชนท้องถิ่นต่าง ๆ ที่ยังคงด ารงอยู่ได้อย่างเข้มแข็ง และยังเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกันอนุรักษ์ สืบสานให้วิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมชุมชนแบบดั้งเดิมยังคงอยู่ต่อไปได้ 

ค าส าคัญ : สารคดีเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่น  รายการสารคดีโทรทศัน์ “ทั่วถิ่นแดนไทย”  คุณค่า  

Abstract 

This study explores the local culture of ethnic minorities in television documentary "Tua 
Thin Dan Thai", 2019, based on the theory of multi-objective value analysis of local cultural 
documentary programs. The "Tua Thin Dan Thai", 2019 was broadcasted from January 12, 2019 to 
November 23, 2019, with a total 43 episodes. The results of the research were as follows: The value 
of the local cultural of ethnic minorities in television documentary "Tua Thin Dan Thai", 2019 is divided 
into four issues: entertainment-education, giving ideas, sustainable natural resources conservation, and 
as a medium. From the above analysis, we can make the audience to realize the importance of the 
customs and culture of various places that are still in the inheritance. It also plays an important part of 
helping the inheritance of culture and original customs to continue. 

Keywords : Local Cultural Documentary, TV Documentary "Tua Thin Dan Thai", Value 
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บทน า 

รายการสารคดีโทรทัศน์ถือเป็นรายการรูปแบบหนึ่งที่มีคุณค่าด้านการให้ความรู้และความสนุกสนานแก่ผู้ชม ดังที่ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2549: 96) ได้อธิบายว่า รายการสารคดีคือ รายการประเภทหนึ่งที่มุ่งเน้นการ
น าเสนอสาระความรู้ ความอยากรู้อยากเห็นของผู้ชม เพื่อที่จะให้รายละเอียดของข่าวหรือเล่าเร่ืองที่น่าสนใจให้ผู้ชมได้
รู้ได้เข้าใจอย่างชัดเจน รายการสารคดีจะมุ่งน าเสนอเนื้อหาหรือประเด็นใดประเด็นหนึ่งอย่างลึกซึ้ง และวิธีการน าเสนอ
มีหลายรูปแบบโดยอาศัยเนื้อหาเป็นหลัก จึงถือได้ว่ารายการสารคดีโทรทัศน์เป็นรายการที่ช่ วยถ่ายทอดเรื่องราววิถี
ชีวิต วัฒนธรรมของชุมชนให้สังคมภายนอกได้เรียนรู้และยังสะท้อนให้ผู้ชมได้เห็นถึงความส าคัญของวัฒนธรรมและ
ประเพณีในพื้นถิ่นต่าง ๆ ตลอดจนเกิดเป็นองค์ความรู้จนท าให้มีผู้สนใจและน าไปผลิตเป็นรายการโทรทัศน์ที่สามารถ
รับชมได้อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน  

โดยเฉพาะรายการสารคดีโทรทัศน์ที่มีการน าเสนอเนื้อหาที่เน้นทางด้านวิถีชีวิต วัฒนธรรมต่าง ๆ ของแต่ละ
ชุมชน โดยได้ถ่ายทอดให้เห็นถึงความเป็นเอกลักณ์เฉพาะของตนเองในชุมชนที่แตกต่างกัน ซึ่งจากการน าเสนอผ่าน
รายการสารคดีโทรทัศน์ดังกล่าวนี้ก็เพื่อที่จะท าให้ผู้รับชมได้ เกิดความสนใจ เกิดความรักหวงแหนในวัฒนธรรม
ประเพณีตนเอง รวมทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้ชมเกิดความต้องการที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังพื้นที่นั้น ๆ อีกด้วย  

รายการสารคดีโทรทัศน์ที่ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาคือรายการ “ทั่วถิ่นแดนไทย” ซึ่งเป็นรายการสารคดี
โทรทัศน์ที ่มีการน าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนในพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งรูปแบบของ
รายการได้น าเสนอผ่านการสนทนาระหว่างพิธีกรกับชาวบ้านในแต่ละท้องถิ่น รายการนี้ถือเป็นอีกรายการหนึ่งที่ท าให้
ผู้ชมเกิดความรู้และได้เห็นถึงคุณค่าของวัฒนธรรมที่ยังคงด ารงอยู่ และรูปแบบของรายการยังเต็มไปด้วยเนื้อหาที่
สอดแทรกความสนุกสนานเพลิดเพลินควบคู่ไปกับการเรียนรู้ความหลากหลายของกลุ่มคนและวัฒนธรรม โดยมีการ
น าเสนอเรื่องราวต่าง ๆ ผ่านรายการสารคดีโทรทัศน์ท าให้ผู้ชมได้เห็นถึงมุมมองและสามารถวิเคราะห์คุณค่าได้อย่าง
ชัดเจน ดังเช่นการวิจัยของ WANG ZHIZI (2563) ในเรื่อง การวิเคราะห์เนื้อหาและคุณค่าของรายการโทรทัศน์ 
“ทุ่งแสงตะวัน” พ.ศ. 2561 ได้วิเคราะห์คุณค่าของรายการโทรทัศน์ “ทุ่งแสงตะวัน” พ.ศ. 2561 ผลการวิจัย
พบว่า ด้านคุณค่าของรายการ ได้แก่ ด้านการให้ความรู้ ด้านการให้แง่คิด ด้านการให้ความบันเทิง ด้านการเป็น
สื่อกลาง ด้านการแสดงตัวตนของกลุ่มชน และด้านการให้ความส าคัญต่อภาษาถิ่น ซึ่งคุณค่า ต่าง ๆ ดังกล่าวแสดงให้
เห็นถึงแนวทางการใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบันที่ต้องอนุรักษ์ธรรมชาติและรักษาวัฒนธรรมของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ สมสุข หินวิมาน และคณะ (2557: 102) ได้อธิบายว่า สารคดีคือการให้ความรู้ ไม่ว่าสารคดีจะน าเสนอ
ประเด็นอะไรก็ตาม จุดมุ่งหมายของผู้ผลิตสารคดี คือ การให้ความรู้แก่ผู้ชม หรือผู้ฟังในเรื่องนั้น ๆ แม้ว่าสารคดีมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ แต่ต่างจากรายการเพื่อการศึกษาที่มุ่งให้ผู้รับสารได้รับความรู้เฉพาะเร่ือง  

ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยในฐานะชาวต่างชาติที่ศึกษาสาขาการสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง ผู้วิจัยจึง สนใจที่จะ
ศึกษาวิเคราะห์สารคดีเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่นในรายการสารคดีโทรทัศน์ “ทั่วถิ่นแดนไทย” พ.ศ. 2562 เพื่อจะน าผล
ที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้มาเป็นเครื่องมือเผยแพร่ วิถีชีวิตชุมชน วัฒนธรรม และประเพณีต่าง ๆ ให้ผู้อ่านได้เห็น
คุณค่าและความส าคัญของศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น และงานวิจัยนี้สามารถท าให้ผู้วิจัยได้รับองค์ความรู้
ในแง่มุมต่าง ๆ เชิงวัฒนธรรมท้องถิ่นซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยอนุรักษ์และเผยแพร่ความเป็นไทยให้เป็นที่รู้จักใน
สังคมไทยต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อวิเคราะห์คุณค่าของรายการสารคดีเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่น ในรายการสารคดีโทรทัศน์  “ทั่วถิ่นแดนไทย” 
พ.ศ. 2562 

ขอบเขตการวิจัย 

การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยวิเคราะห์คุณค่าของรายการสารคดีเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่น ในรายการสารคดีโทรทัศน์ 
“ทั่วถิ่นแดนไทย” พ.ศ. 2562 ซึ่งรายการสารคดีโทรทัศน์ “ทั่วถิ่นแดนไทย” นี้ผลิตรายการโดยองค์การกระจายเสียง
และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ฉายยังช่องไทยพีบีเอส (Thai PBS) โดยเริ่มออกอากาศตั้งแต่วันที่ 12 
มกราคม 2562 ถึง วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 รวมทั้งสิ้น 43 ตอน   

ซึ่งในบทความนี้ผู้วิจัยได้น าเสนอตัวอย่างการวิเคราะห์ผลการวิจัยในแต่ละประเด็น โดยยกตัวอย่างเนื้อหาจาก
สารคดีโทรทัศน์ตอนต่าง ๆ มาวิเคราะห์จ านวน 8 เรื่องคือ ตอน รักษาถิ่นฐาน วิถีแห่งลาวครั่งบ้านโคก จังหวัด
สุพรรณบุรี (ออกอากาศ 2 กุมภาพันธ์ 2562) ตอน อยู่ดี มีสุข บ้านศาลาแดงเหนือ จังหวัดปทุมธานี  (ออกอากาศ 9 
กุมภาพันธ์ 2562) ตอน เดินตามวิถีไทยวน บ้านคูบัว จังหวัดราชบุรี (ออกอากาศ 27 เมษายน 2562) ตอน วิถีถิ่นริม
ฝั่งโขง บ้านหอค า จังหวัดบึงกาฬ (ออกอากาศ 15 มิถุนายน 2562) ตอน ถิ่นสุข บ้านดอนตะโหนด จังหวัดสิงห์บุรี 
(ออกอากาศ 22 มิถุนายน 2562) ตอน สุขไม่รู้ลืม บ้านบางสระเก้า จังหวัดจันทบุรี (ออกอากาศ 6 กรกฎาคม 2562) 
ตอน แผ่นดินรวมใจ บ้านแม่ป้อกใน จังหวัดล าพูน (ออกอากาศ 31 สิงหาคม 2562) ตอน วิถีถิ่นลุ่มน้ าเพชร บ้านถ้ า
เสือ จังหวัดเพชรบุรี (ออกอากาศ 28 กันยายน 2562) จากจ านวนทั้งสิ้น 43 ตอน 

วิธีด าเนินการวิจัย  

1. การวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีวิจัยเอกสาร (Documentary Research) และการวิเคราะห์เนื้อหาในรายการสาร
คดีโทรทัศน์ (Textual Analysis) 

2. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณค่าของรายการสารคดีเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่น ในรายการสาร
คดีโทรทัศน์ “ทั่วถิ่นแดนไทย” พ.ศ. 2562 เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการศึกษาวิจัย 

3. ศึกษาและรวบรวมสารคดีโทรทัศน์ที่มีคุณค่าด้านการให้ความรู้และการเผยแพร่วัฒนธรรม คัดเลือกรายการ
สารคดีโทรทัศน์ที่ให้ความรู้และมุมมองแง่คิดต่าง ๆ ได้แก่ “ทั่วถิ่นแดนไทย” และศึกษารายการสารคดีโทรทัศน์ “ทั่ว
ถิ่นแดนไทย” พ.ศ. 2562 ที่ออกอากาศตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 รวมทั้งสิ้น 43 
ตอน 

4. วิเคราะห์คุณค่าจากรายการสารคดีเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชนต่าง ๆ ในรายการสารคดีโทรทัศน์ “ทั่วถิ่นแดน
ไทย” พ.ศ. 2562 และน าเสนอผลการศึกษาวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) 

ผลการวิจัย 

จากการวิเคราะห์คุณค่าของรายการสารคดีเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่น ในรายการสารคดีโทรทัศน์ “ทั่วถิ่นแดน
ไทย” พ.ศ. 2562 ผู้วิจัยพบว่า มีคุณค่าด้านการให้ความรู้และความบันเทิง การให้แง่คิด การอนุรักษ์ทรัพยากร
สิ่งแวดล้อม และด้านการเป็นสื่อกลาง โดยผลการวิจัยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
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1. ด้านการให้ความรู้และความบันเทิง 
ในรายการสารคดีโทรทัศน์ “ทั่วถิ่นแดนไทย” ได้น าเสนอความรู้หลากหลายของชุมชนท้องถิ่น ต่าง ๆ ทั่ว

ประเทศไทย จึงท าให้ผู้ชมได้รับความรู้และความบันเทิง อีกทั้งยังได้เรียนรู้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต 
วัฒนธรรม ประเพณี และสิ่งแวดล้อม ซึ่งความรู้เหล่านี้ล้วนมีประโยชน์และมีคุณค่าต่อผู้รับชมอย่างยิ่ง ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ 

1.1. วิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่นต่าง ๆ 
วิถีชีวิตเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นในแบบของการด าเนินชีวิตของผู้คนในสังคม ซึ่งยึดถือและปฏิบัติสืบทอดต่อ ๆ 

กันมาตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีผลต่อการดึงดูดให้คนไปเยือนหรือไปท่องเที่ยวยังพื้นที่แห่งนั้น (พิมพ์รวี วัฒนวราง
กูร (2559: 1-2) ในรายการสารคดีโทรทัศน์ “ทั่วถิ่นแดนไทย” ได้มีการน าเสนอเรื่องวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่นต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่นต่าง ๆ เช่น ตอน วิถีถิ่นริมฝั่งโขง บ้านหอค า จังหวัดบึงกาฬ มีการน าเสนอเนื้อหา
ของวิถีชีวิตประจ าวันของชาวบ้านที่ยังคงด ารงรูปแบบดั้งเดิมอยู่ในปัจจุบัน รายละเอียดดังตัวอย่าง 

พิธีกร : วันนี้แชมป์จะพาคุณผู้ชมทั่วถิ่นแดนไทยทุกคนครับ ไปสัมภาษณ์วิถีชีวิต
ของหมู่บ้านริมฝั่งโขงกัน ที่บ้านหอค า จังหวัดบึงกาฬ เมื่อคืนแชมป์ นอนที่โฮมสเตย์ 
บ้านหอค าแห่งนี้ครับ ตื่นเช้ามา เราได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า ได้เห็นวิถีชีวิตของ
คนที่นี่ พอตื่นมา รดน้ าต้นไม้ เก็บผักและนอกจากนั้น เรายังได้เห็นวิวของแม่น้ าโขง 
แล้วฝั่งตรงข้ามนั้น คือ ภูเขาฝั่งสปป.ลาวครับ 

                (วิถีถิ่นริมฝั่งโขง บ้านหอค า จ.บึงกาฬ : ทั่วถิ่นแดนไทย (15 มิ.ย.62) 
จากตัวอย่างแสดงให้เห็นว่า วิถีชีวิตของชาวบ้านริมฝั่งแม่น้ าโขงนั้นมีความเรียบง่าย และพื้นที่แห่งนี้ยังมีที่พักที่

เป็นแบบโฮมสเตย์เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาพักผ่อนและยังได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้าน ซึ่งถือเป็นการส่งเสริม
พัฒนาชุมชนและสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านแห่งนี้ด้วย อีกทั้งพื้นที่นี้ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของสองริมฝั่ง
แม่น้ าโขงประเทศไทยและประเทศลาว ซึ่งถือเป็นเสน่ห์ของการเดินทางท่องเที่ยวภายในชุมชนของบ้านหอค า จังหวัด
บึงกาฬได้เป็นอย่างดี 

1.2. วัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่น 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้ความหมายของค า วัฒนธรรม ไว้ว่า คือสิ่งที่ท าความเจริญ

งอกงามให้แก่หมู่คณะ เช่น วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมในการแต่งกาย ในรายการสารคดีโทรทัศน์ “ทั่วถิ่นแดนไทย” ได้
มีการน าเสนอชุดการแต่งกายของชนเผ่า เช่น ตอน แผ่นดินรวมใจ บ้านแม่ป้อกใน จังหวัดล าพูน มีการน าเสนอเนื้อหา
ของการแต่งกายของชาวปกาเกอะญอ ที่ท าให้ผู้ชมได้เห็นถึงชุดของกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีอัตลักษณ์เฉพาะของชาวบ้าน
ชาวปกาเกอะญอ รายละเอียดดังตัวอย่าง 

พิธีกร : เขาสามารถมองออกเลยว่า การแต่งตัวหรือสีของผ้าจะบอกถึง สถานะ
ของคนคนนั้น 

ชาวบ้าน : ใช่คะ ถ้าผู้หญิงที่เป็นเด็ก ส่วนใหญ่จะเป็นชุดรวดกระโปรงยาว ส่วนมาก
เป็นสีขาว แต่เดี๋ยวนี้ก็หลากหลายเหมือนกัน แล้วแต่ความชอบ ถ้าคนที่เป็นสาวโสด ก็ยัง
ใส่เหมือนเด็กเหมือนกัน ก็อยู่ที่ลายประยุกต์ออกมา ชอบตามสมัย ถ้าผู้หญิงที่แต่งงานแล้ว 
ก็มีครึ่งท่อนและผ้าถุงแยกชิ้น ส่วนผู้ชายจะมีลายเรียบ มีลายเป็นสัญลักษณ์บอกเป็นของ



 

999 

 

ผู้ชาย ลายทอก็จะไม่เยอะมีหน้าอกนิดหน่อยและตรงปลาย เสื้อตัวหนึ่งท าประมาณ 15 
วัน 

                     (แผ่นดินรวมใจ บ้านแม่ป้อกใน จ.ล าพูน : ทั่วถิ่นแดนไทย 31 ส.ค. 62) 
จากตัวอย่างแสดงให้เห็นว่า การแต่งกายของชาวบ้านชาวปกาเกอะญอในแต่ละเพศและวัยจะมีความแตกต่าง

กัน ซึ่งลักษณะการแต่งกายนั้นสามารถบ่งบอกถึงสถานะของบุคคลนั้น ๆ ได้อีกด้วย และระยะเวลาในการทอเสื้อผ้า
แต่ละชุดก็จะท าให้ผู้ชมได้เห็นถึงความเพียรพยายามในการท าด้วย เพราะการแต่งกายถือเป็นเอกลักษณ์อีกประการ
หนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นชนเผ่าของตนเอง อีกทั้งยังได้เห็นถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรมการแต่งกายของชาวปกา
เกอะญอที่ยังคงมีอยู่ในปัจจุบัน 

2. ด้านการให้แง่คิด 
รายการสารคดีโทรทัศน์ “ทั่วถิ่นแดนไทย” มีการน าเสนอเรื่องแนวคิดเพื่อการด ารงชีวิตของชาวบ้านให้แก่ผู้ชม 

เพื่อให้ผู้ชมเกิดแง่คิด ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
2.1. แนวคิดเพื่อการด ารงชีวิต 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้ความหมายของค า แนวคิด ไว้ว่า คือความคิดที่เป็นแนวที่

จะด าเนินต่อไป ซึ่งแนวคิดสามารถน าไปใช้เพื่อเกิดผลประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต ในรายการสารคดีโทรทัศน์ “ทั่วถิ่น
แดนไทย” เช่น ตอน ถิ่นสุข บ้านดอนตะโหนด จังหวัดสิงห์บุรี มีการน าเสนอประโยชน์ของการใช้แนวคิดเพื่อการ
ด ารงชีวิต ดังรายละเอียดตัวอย่างต่อไปนี้ 

พิธีกร : ผู้ใหญ่มีวิธีการท าการเกษตรแบบไหนครับ 
ชาวบ้าน : เอาแนวคิดของเรื่องของโคกหนองนาโมเดลมาใช้ แต่เดิมที่นี่เป็นนาเรียบ

หมดเลย เป็นนาทั้งหมด 8 ไร่ เรามาจัดการพื้นที่โดยมีการขุดล้อมน้ า เพื่อเก็บ กักน้ า ดิน
ใกล้ ๆ ขุดหนองเรามาฟันโคกที่ไว้เป็นที่อยู่อาศัยเป็นคอกสัตว์ต่าง ๆ ปลูกพืชผักต่าง ๆ 
ด้านนู่นเป็นนาข้าวที่ปลอดสารพิษ ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี เราใช้ปุ๋ยจากมูลไส้เดือน ต้องเลี้ยง
ไส้เดือนเพื่อท าปุ๋ย เลี้ยงปลาเป็นธรรมชาติ เราไม่ได้เน้นเป็นธุรกิจจะต้องมีปลานั้น ปลานี้ 
ปล่อยไปตามธรรมชาติ 

       (ถิ่นสุข บ้านดอนตะโหนด จ.สิงห์บุรี : ทั่วถิ่นแดนไทย 22 มิ.ย. 62) 
จากตัวอย่างแสดงให้เห็นว่า ชาวบ้านที่นี่มีการใช้แนวคิดการเกษตรแบบโคกหนองนาโมเดล เพื่อใช้ในการ

ด ารงชีวิต ซึ่งการท าการเกษตรในรูปแบบนี้ จะท าให้ชาวบ้านที่นี่สามารถปลูกพืชผักได้หลายชนิดและยังสามารถสร้าง
รายได้ให้กับชาวบ้านอย่างดี อีกทั้งชาวบ้านยังมีการใช้วงจรนิเวศในธรรมชาติมาประกอบอาชีพก็สามารถที่จะช่วย
ประหยัดค่าใช้จ่าย ซึ่งจากการน าเสนอในตอนนี้จะท าให้ผู้ชมได้เห็นถึงประโยชน์จากการน าธรรมชาติมาใช้พร้อมกับ
การอยู่ร่วมกันของมนุษย์และธรรมชาติได้เป็นอย่างดี 

3. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 
รายการสารคดีโทรทัศน์ “ทั่วถิ่นแดนไทย” เป็นรายการที่มีการน าเสนอการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอัน

หลายด้านให้กับผู้รับชมบุคคลทั่วไป มีการอนุรักษ์พันธุ์พืช การอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 

3.1. การอนุรักษ์พันธุ์พืช 



 

1000 

 

การอนุรักษ์พันธุ์พืชเป็นกิจกรรมรูปแบบหนึ่งที่สามารถรักษาพื้นดิน พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น ท าให้ผู้คน
สามารถเข้าใจและเห็นถึงความส าคัญของพันธุ์พืชในธรรมชาติ ในรายการสารคดีโทรทัศน์ “ทั่วถิ่นแดนไทย” เช่น ตอน 
วิถีถิ่นลุ่มน้ าเพชร บ้านถ้ าเสือ จังหวัดเพชรบุรี ได้น าเสนอเนื้อหาด้านการอนุรักษ์พันธุ์พืชให้กับผู้รับชม พิธีกรใน
รายการสารคดีนี้ได้ลงมือท าสาธิตกับชาวบ้านและท าให้ผู้รับชมได้เห็นถึงวิธีการอนุรักษ์คุณค่าของป่าไม้ ดังรายละเอยีด
ตัวอย่างต่อไปนี้ 

พิธีกร : เรามาเรียนรู้การท ากระสุน ที่ผสมกับเมล็ดพันธุ์กัน  
ชาวบ้าน : เริ่มจากเราหยิบดินขึ้นมา เอามาบี้เพื่อต้องการน าเมล็ดมาฝัง อันดับ

แรกเราก็เอามาคลึง ๆ นวดให้เนื้อดินเข้ากันให้ดี เสร็จแล้วท าดินให้แบน ๆ  และใส่ไป 1 เมล็ด 
ผึ่งแดดให้แห้ง ตากแดดไว้ให้แห้ง ประมาณ 1-2 วันค่ะ เพื่อที่จะเอาไปยิง  

พิธีกร : การยิงหนังสติ๊กของผมในวันนี้ สนุกดีและได้กระจายเมล็ดพันธุ์ให้กับผืนป่า
ครับ  

                     (วิถีถิ่นลุ่มน้ าเพชร บ้านถ้ าเสือ จ.เพชรบุรี : ทั่วถิ่นแดนไทย 28 ก.ย. 62) 
จากตัวอย่างแสดงให้เห็นว่า การน าวิธีการเอาเมล็ดพันธุ์มายิงกับหนังสติ๊ก เป็นวิธีการที่ถือเป็นภูมิปัญญาอีก

อย่างหนึ่งของชาวบ้าน เพราะการฝังเมล็ดลงในดินและน าไปตากแห้ง เพื่อน าไปยิงนั้น ถือเป็นวิธีหนึ่งที่ง่ายและยังเป็น
ความคิดที่สร้างสรรค์มาก ซึ่งกิจกรรมนี้เกิดขึ้นก็เพื่อวัตถุประสงค์ การอนุรักษ์และขยายพืชพันธุ์พร้อมกับการรักษาดิน
ให้สมบูรณ์ ดังนั้นผู้ที่ชมในตอนนี้ก็จะสามารถได้รับความรู้โดยน าวิธีเหล่านี้มาประยุกต์ใช้ในการอนุรักษ์พันธุ์พืชใน
พื้นที่ต่าง ๆ ได้จริง 

3.2. การอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ 
การอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ คือ กิจกรรมที่มนุษย์คิดและสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อรักษาสัตว์ที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติ ใน

รายการสารคดีโทรทัศน์ “ทั่วถิ่นแดนไทย” เช่น ตอน สุขไม่รู้ลืม บ้านบางสระเก้า จังหวัดจันทบุรี ได้มีการน าเสนอ
ธนาคารที่อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ เพื่อเก็บสายพันธุ์ของนิเวศวงจรชีวิตให้อุดมสมบูรณ์ ดังรายละเอียดตัวอย่างต่อไปนี้ 

พิธีกร : อันนี้ที่เราท าอยู่ เราเรียกว่าอะไรครับ  
ชาวบ้าน : ธนาคารปูครับ คือว่าคนในชุมชนเขาได้ปูไข่นอกกระดอง เขาจะไม่ขาย

และเอามาฝากกับธนาคาร เพราะในธนาคารเราหรือศูนย์เราคือไม่กิน ไม่ขาย ไม่ซื้อ ปูไข่
นอกกระดองอยู่แล้วครับ คือปูที่มีไข่ เราจะไม่ขาย แต่เราจะเข่ียให้เขา เพื่อขยายพันธ์ให้
เขา และเมื่อเอาปูที่ฝากเอาไปถอน จะกลายเป็นหม่ืน เป็นแสนครับ 
    (สุขไม่รู้ลืม บ้านบางสระเก้า จ.จันทบุรี : ทั่วถิ่นแดนไทย 6 ก.ค. 62) 

จากตัวอย่างแสดงให้เห็นว่า ชาวบ้านที่นี่มีการอนุรักษ์ระบบนิเวศของสัตว์ โดยการสร้างธนาคารปูเพื่อ
ขยายพันธุ์ให้กับปู ดังจะเห็นได้ชัดว่าอาชีพชาวประมง เป็นอาชีพที่หารายได้จากทะเล แต่สุดท้ายแล้วพวกเขาก็ยังไม่
ลืมคุณของทะเลที่ท าให้พวกเขามีชีวิตที่ดี มีรายได้เลี้ยงครอบครัว ดังนั้นชาวประมงเหล่านี้จึงได้กลับมาอนุรักษ์
ทรัพยากรต่าง ๆ ทางทะเล ดังจากตัวอย่างตอน สุขไม่รู้ลืม ที่ได้มีการน าเสนอการสร้างธนาคารปู ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการ
อนุรักษ์และช่วยในการขยายพันธุ์ปูให้คงอยู่กับทะเลตลอดไป 

3.3. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 



 

1001 

 

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเป็นวิธีโดยมนุษย์คิดสร้างสรรค์ออกมาเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่อาศัย
อยู่ ในรายการสารคดีโทรทัศน์์ “ทั่วถิ่นแดนไทย” เช่น ตอน เดินตามวิถีไทยวน บ้านคูบัว จังหวัดราชบุรี ได้น าเสนอ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยใช้วิธีวงจรรีไซเคิลจากธรรมชาติ ดังรายละเอียดตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

พิธีกร : เห็นไหมครับ อันนี้ไม่ใช่ลอยกระทงที่เอาไปลอยน้ านะครับ อันนี้เป็น
กระทงที่เอาไว้ใส่ผัดไทย แทนจานกระดาษ จานพลาสติก เป็นความใส่ใจของพ่อค้า
แม่ค้าที่ในตลาดนี้ ทุกอย่างได้มาจากธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นกาบกล้วย ปลีกล้วย สิ่ง
เหล่านี้ท าให้เรางดการใช้ถุงพลาสติกครับ 

               (เดินตามวิถีไทยวน บ้านคูบัว จ.ราชบุรี : ทั่วถิ่นแดนไทย 27 เม.ย. 62) 
จากตัวอย่างแสดงให้เห็นว่า ชาวบ้านไทยวนได้ใช้กาบกล้วยและปลีกล้วยน ามาประดิษฐ์เป็นจานใส่อาหารใน

การขายของกินต่าง ๆ ให้กับนักท่องเที่ยว ดังนั้นจึงท าให้ผู้ชมได้เห็นถึงประโยชน์จากการน าพืชมาใช้สอยเป็นของใช้ใน
รูปแบบต่าง ๆ และยังถือเป็นการลดต้นทุนในการค้าขายชาวบ้านได้ด้วย 

4. ด้านการเป็นสื่อกลาง 
รายการสารคดีโทรทัศน์ “ทั่วถิ่นแดนไทย” เป็นรายการที่มีบทบาทหน้าที่เป็นสื่อกลาง ในด้านการเผยแพร่

ความรู้ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นต่าง ๆ ด้านส่งเสริมให้ผู้ชมเกิดความรักหวงแหนต่อวัฒนธรรมของตนเอง เพื่อให้ผู้รับชม
ได้เข้าใจและรู้จักชุมชนนี้มากยิ่งขึ้น ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

4.1. การเผยแพร่ความรู้ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นต่าง ๆ  
พิพิธภัณฑ์ศูนย์เรียนรู้เป็นสถานที่ที่เก็บประวัติศาสตร์ที่เคยเกิดขึ้นและสิ่งของโบราณที่มีความส าคัญหรือคุณค่า

ด้านศิลปวัฒนธรรม และพิพิธภัณฑ์เป็นสถานที่ที่มีประโยชน์ให้กับลูกหลาน ในรายการสารคดีโทรทัศน์ “ทั่วถิ่นแดน
ไทย” เช่น ตอน รักษาถิ่นฐาน วิถีแห่งลาวครั่งบ้านโคก จังหวัดสุพรรณบุรี ได้น าเสนอศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนลาวครั่ง 
เพื่อให้ผู้ชมได้เข้าใจและเห็นถึงวัฒนธรรมในท้องถิ่นนั้น ๆ ได้อย่างดี ดังรายละเอียดตัวอย่างต่อไปนี้ 

พิธีกร : มาถึงศูนย์เรียนรู้ เราขึ้นไปดูข้างบน การเก็บรักษาและอนุรักษ์ในสิ่งเดิมที่มี
เป็นการบันทึกเรื่องราวที่มีในอดีตให้ยังคงอยู่ บางอย่าง เราเกิดไม่ทัน ไม่ได้เห็นแต่ยังคงมี
คนเล่าให้เราฟัง มีคนเก็บรักษา ก็ท าให้ภาพเก่า ๆ เหล่านั้นกลับคืนย้อนมาแล้วเชื่อไหม
ว่าส่วนใหญ่เร่ืองราวเหล่านี้ก็เป็นเร่ืองราวที่ดีที่ท าให้เรายิ้มได้  

     (รักษาถิ่นฐาน วิถีแห่งลาวครั่งบ้านโคก จ.สุพรรณบุรี : ทั่วถิ่นแดนไทย 2 ก.พ. 62) 
จากตัวอย่างแสดงให้เห็นว่า ศูนย์เรียนรู้ได้เก็บของเก่าและบันทึกเรื่องราวที่มีอยู่ในอดีตของกลุ่มชาติพันธุ์ลาว

คร่ังแห่งบ้านโคก จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งมีทั้งสิ่งของโบราณที่สืบทอดต่อกันมาจากบรรพบุรุษ ชาวบ้านที่นี่ยังร่วมมือกัน
รักษาเอาไว้ได้จนปัจจุบัน ทั้งนี้ก็เพื่อให้ลูกหลานรุ่นต่อไปได้เห็นถึงความเป็นมาของกลุ่มชาติพันธุ์ตนเอง และเมื่อผู้คน
ภายนอกที่ได้มายังศูนย์การเรียนรู้ที่นี่ก็จะสามารถได้รับความรู้และความเข้าใจวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีของผู้คนที่
อาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้ได้มากยิ่งขึ้น 

4.2. ส่งเสริมให้ผู้ชมเกิดความรักหวงแหนต่อวัฒนธรรมของตนเอง 



 

1002 

 

ภาษาเป็นเครื่องมือที่มนุษย์ใช้กันระหว่างสื่อสาร สืบทอดได้จากบรรพบุรุษ ในรายการสารคดีโทรทัศน์์ “ทั่ว
ถิ่นแดนไทย” เช่น ตอน อยู่ดี มีสุข บ้านศาลาแดงเหนือ จังหวัดปทุมธานี มีการน าเสนอภาษาถิ่นของชนเผ่าที่ยังคง
รักษากันไว้อยู่ ดังรายละเอียดตัวอย่างต่อไปนี้ 

พิธีกร : ภาษามอญก็เป็นสิ่งบ่งบอกถึงรากเหง้าที่มีมายาวนานครับ แต่ปัจจุบัน
อาจหาคนที่พูดได้ยาก แต่ที่บ้านศาลาแดงเหนือก็ยังพอมีคนที่เขียนและอ่านได้ 

         (อยู่ดี มีสุข บ้านศาลาแดงเหนือ จ.ปทุมธานี : ทั่วถิ่นแดนไทย 9 ก.พ. 62) 
จากตัวอย่างแสดงให้เห็นว่า ส าหรับหมู่บ้านศาลาแดงเหนือ จังหวัดปทุมธานีนั้น มีการใช้ภาษามอญเป็น

เครื่องมือในการพูดสื่อสารน้อยลง แต่ถึงอย่างไรชาวบ้านที่อาศัยอยู่กันที่นี่ ยังคงมีการรักษาและพยายามสืบทอดภาษา
มอญผ่านการเขียนและการอ่าน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรมด้านภาษาของชาวมอญที่พยายามด ารงไว้เปน็
อย่างดี ทั้งนี้ การรักษาเอกลักษณ์ของภาษาถิ่นที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์สืบทอดต่อกันมา สามารถสะท้อนให้ผู้ที่รับชมเกิด
ความส านึกรักภาษาถิ่นของตน และเล็งเห็นถึงความส าคัญของการอนุรักษ์วัฒนธรรมด้านภาษา เกิดความรักหวงแหน
ต่อวัฒนธรรมของตนเอง เพื่อไม่ให้ภาษาถิ่นและวัฒนธรรมของตนเองสูญหายไป 
สรุป และอภิปรายผลการวิจัย 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์คุณค่าของรายการสารคดีเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่น ในรายการสารคดี
โทรทัศน์ “ทั่วถิ่นแดนไทย” พ.ศ. 2562 ผลการวิจัยพบว่า งานวิจัยนี้มีคุณค่าด้านการให้ความรู้และความบันเทิง ด้าน
การให้แง่คิด ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และด้านการเป็นสื่อกลาง โดยรูปแบบของรายการได้น าเสนอผ่าน
การสนทนาระหว่างพิธีกรกับชาวบ้านในแต่ละท้องถิ่น ซึ่งรายการสารคดีโทรทัศน์ “ทั่วถิ่นแดนไทย” นี้ถือได้ว่าเป็น
รายการที่ให้ความรู้และท าให้ผู้ชมได้สัมผัสถึงวิถีชีวิตของแต่ละชุมชนโดยไม่ต้องเดินทางไปยังถึงสถานที่นั้น แต่เพียงแค่
รับชมผ่านรายการโทรทัศน์นี้ก็สามารถได้รับความรู้ได้แบบเต็มที่ ซึ่งได้สอดคล้องกับแนวคิดของ ชลอ รอดลอย (2551: 
16) ที่ได้กล่าวไว้ว่า คุณค่าของสารคดี คือการให้ความรู้ ข้อเท็จจริง และยังสามารถให้ค าแนะน าในการปฏิบัติที่เป็น
ประโยชน์ และพร้อมกับให้ความบันเทิงใจและความจรรโลงใจแก่ผู้อ่านด้วย ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้ยังได้สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ เอื้องอริน สายจันทร์ (2553) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาทของรายการอาหารทางโทรทัศน์ในการสืบทอด
วัฒนธรรมอาหาร ผลการวิจัยพบว่า สื่อโทรทัศน์มีลักษณะรูปแบบประกอบด้วยเสียงและภาพ ซึ่งสามารถดึงดูดความ
สนใจของผู้ชมได้ดีกว่าสื่อประเภทอื่น สามารถช่วยเผยแพร่และสืบทอดวัฒนธรรม 

ดังนั้น สื่อโทรทัศน์จึงถือเป็นสื่อกลางในการท าให้วัฒนธรรมที่มีคุณค่าด ารงอยู่ได้ ซึ่งผลการวิจัยการวิเคราะห์
สารคดีเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่น ในรายการสารคดีโทรทัศน์ “ทั่วถิ่นแดนไทย” พ.ศ. 2562 สอดคล้องกับแนวคิดและ
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์คุณค่าของรายการสารคดีเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
คุณค่าในด้านการให้ความรู้และความบันเทิง ด้านการให้แง่คิด ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และด้านการ
เป็นสื่อกลาง ซึ่งมีคุณค่าที่สามารถเผยแพร่ความรู้ของวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นต่าง ๆ แบบทางไกล โดยการใช้
พิธีกรบรรยายกับพิธีกรสัมภาษณ์ชาวบ้าน ประกอบกับภาพ เสียง ดนตรีและกิจกรรมต่าง ๆ ท าให้ผู้รับชมรู้สึก
เพลิดเพลินกับเนื้อหาที่รายการถ่ายทอด ได้รับความรู้จากรายการแล้วยังสามารถการก่อเกิดแง่คิดออกมาในด้านต่าง ๆ 
อีกทั้ง เป็นรายการสารคดีโทรทัศน์ที่เราสามารถเปิดชมได้ทุกที่ ทุกเวลา และทุกเทศกาล ซึ่งรายการสารคดีโทรทัศน์ 
“ทั่วถิ่นแดนไทย” ถือเป็นรายการสารคดีโทรทัศน์ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างคุณค่าให้กับชาวบ้านในชุมชน กลุ่ม
ชาติพันธุ์ และชนเผ่าต่าง ๆ ในประเทศไทย อีกทั้งรูปแบบของรายการยังได้เน้นการเผยแพร่ความรู้ทางวัฒนธรรม
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ท้องถิ่นต่าง ๆ ได้อย่างน่าสนใจอย่างยิ่ง จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นนี้ คือ เนื้อหาหลัก และคุณค่าอันส าคัญของรายการ
สารคดีโทรทัศน์ “ทั่วถิ่นแดนไทย” พ.ศ. 2562 
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บทคัดย่อ  

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์นวนิยายร่วมสมัยเรื่อง ทางเทวดา ของ แก้วเก้า ตามแนวคิด
โครงสร้างการเดินทางของวีรบุรุษ (The Hero’s Journey) ของ คริสโตเฟอร์ โวคเลอร์ (Christopher Vogler) เพื่อ
หาค าตอบว่าตัวละครเอกซึ่งเป็นวีรบุรุษในนวนิยายร่วมสมัยมีโครงสร้างการเดินทางผจญภัยที่สอดคล้องกับแนวคดิของ
โวคเลอร์หรือไม่ ผลการศึกษาพบว่า แก้วเก้าน าโครงเรื่อง ตัวละคร และแก่นเรื่องมาจากบทละครนอกเรื่อง สังข์ทอง 
พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย มาสร้างสรรค์เป็นนวนิยายร่วมสมัยเรื่อง ทางเทวดา ซึ่งมี
โครงเรื่องเก่ียวกับการพิสูจน์ความสามารถและความดีงามของตัวละครเอกภายใต้รูปลักษณ์อันต่ าต้อย ตัวละครเอกมี
โครงสร้างการเดินทางของวีรบุรุษตามแนวคิดของโวคเลอร์ทั้ง 3 ขั้นตอนใหญ่ซึ่งประกอบด้วย 12 เหตุการณ์ คือ 
ขั้นตอนที่ 1 การออกเดินทาง ขั้นตอนที่ 2 การเข้าสู่ช่วงการทดสอบ และขั้นตอนที่ 3 การเดินทางกลับ กล่าวได้ว่า 
เรื่องราวการผจญภัยของวีรบุรุษในนวนิยายร่วมสมัยสร้างความน่าตื่นเต้นและสนใจใคร่ติดตามแก่ผู้อ่าน แก้วเก้ามี
ความสามารถในการน าเสนอความคิดและขยายมุมมองในการตีความโครงเรื่อง ตัวละคร และแก่นเรื่องที่มีอยู่เดิมมา
สร้างเร่ืองใหม่โดยให้ตัวละครเอกมีโครงสร้างการเดินทางของวีรบุรุษสมัยใหม่ที่เหมาะสมกับยุคสมัยในปัจจุบัน 

 ค าส าคัญ : การเดินทางของวีรบุรุษ  คริสโตเฟอร์ โวคเลอร์  นวนิยายไทยร่วมสมัย  สังข์ทอง 

Abstract 

The objective of this article is to analyze a contemporary Thai novel, ‘Thang Devata’ written 
by Kaewkao, according Christopher Vogler’s theory of The Hero’s Journey to see if the journey of a 
hero in contemporary Thai novel conforms with Vogler’s theory. The result of this study reveals 
that Kaewkao finds inspiration from prior texts which are the Thai literary work, ‘Sang Thong’, a 
drama composed by King Rama II in order to create plot, character and theme in ‘Thang Devata’. 
Consequently, her novel presents new concept and new perspective through the newly 
interpreted plot, character and theme ‘elucidating the inner beauty and ugly body with virtue 
aspect whose abilities are beyond human being’. The character of ‘Thang Devata’ conformed to 
Vogler’s theory of The Hero’s Journey in three main facets (12 stages): Departure, Initiation and 
Return. In conclusion, The Hero’s Journey in contemporary Thai novel has been employed to 
fascinate and attract the reader. Kaewkao is skillful to use the Thai literary work in creating her 
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contemporary Thai novel by changing, adjusting and adding certain details as appropriate to make 
her main character as a modern hero and appealing to the contemporary taste. 

Keywords : The Hero’s Journey, Christopher Vogler, Contemporary Thai Novel, Sang Thong 

บทน า 

ในปัจจุบันนี้มีนักประพันธ์ไทยหลายคนน าวรรณคดีไทยมาน าเสนอใหม่ในรูปแบบของนวนิยายที่แสดงให้เห็น
การตีความแบบใหม่ เป็นการน าบทประพันธ์เดิมมาเผยแพร่ในรูปแบบที่เข้ากับยุคสมัยและความนิยมของผู้อ่านในสมัย
ปัจจุบัน นวนิยายดังกล่าวจัดอยู่ในประเภทนวนิยายแฟนตาซีหรือจินตนิยาย (Novel of Fantasy) ซึ่งกล่าวถึง
เหตุการณ์น่าตื่นเต้นชวนให้ระทึกใจและสนุกสนานตามจินตนาการของผู้ประพันธ์ (สายทิพย์ นุกูลกิจ, 2543: 191) 
ลักษณะของจินตนิยายต้องมีการสร้างเร่ืองแบบเหนือวิสัย (fantasy) อันเป็นเร่ืองที่เกินไปจากลักษณะที่เกิดขึ้นในชีวิต
จริง หรือผู้ประพันธ์ใช้จินตนาการของตนผสมผสานกับประสบการณ์ในชีวิต สร้างเป็นเหตุการณ์ใหม่ขึ้นมาก็ได้ ทั้งนี้
เพื่อให้ผู้อ่านติดตามเรื่องราวที่ไม่อาจพบเห็นในชีวิตประจ าวัน ความน่าสนใจของเรื่องเหนือวิสัยอยู่ที่การผสมผสาน
เรื่องราวที่เกินจริงกับความจริงได้อย่างเหมาะสม หากมีมากหรือน้อยเกินไปก็จะเป็นเรื่องเหลือเชื่อ อีกทั้งเรื่องเหนือ
วิสัยจะต้องเป็นเหตุการณ์ที่คนทั่วไปทราบกันดีและมีเค้ามูลอยู่บ้างแล้วในความเป็นจริง (กุหลาบ มัลลิกะมาส, 2522: 
104) เช่น การเดินทางข้ามเวลา การเดินทางไปในอวกาศ เรื่องวิญญาณ ภูตผีปีศาจ การคืนชีพโดยอาศัย
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์  เป็นต้น 

กลวิธีหนึ่งที่ผู้ประพันธ์สร้างเรื่องแบบเหนือวิสัย คือ การน าข้อมูลจากวรรณคดีไทยมาใช้สร้างสรรค์จินตนิยาย
โดยการน าองค์ประกอบเดิมของวรรณคดีไทย ทั้งโครงเรื่อง ตัวละคร ฉาก และแก่นเร่ือง มาสร้างสรรค์ให้เป็นเรื่องราว
ในยุคสมัยใหม่ เห็นได้จากนวนิยายจ านวนหนึ่งของแก้วเก้า นามปากกาของรองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงวินิตา ดิถี
ยนต์ ได้แก่ เรือนนพเก้า สร้างสรรค์โครงเรื่องและตัวละครขึ้นจาก กากีกลอนสุภาพ ของ เจ้าพระยาพระคลัง (หน) 
(แก้วเก้า, 2542: ค าน า) ปลายเทียน น าตัวละครเดิมที่มีอยู่ใน เสภาขุนช้างขุนแผน ตอนศึกเชียงใหม่ ฉบับหอพระสมุด
ฯ กับตัวละครที่สร้างขึ้นใหม่ใน เสภาขุนช้างขุนแผน ส านวนอื่นที่ไม่ปรากฏในฉบับหอพระสมุดฯ ให้เดินทางข้ามมิติมา
อยู่ในโลกจริงในนวนิยายได้ (แก้วเก้า, 2544: ค าน า) พิมมาลา สร้างโครงเรื่องให้เป็นไปตามเหตุการณ์ในเรื่อง อิลราช
ค าฉันท์ ของ พระยาศรีสุนทรโวหาร (ผัน สาลักษณ์) โดยให้ตัวละครเอกชายถูกสาปให้เป็นหญิงเมื่อหลงเข้าไปในฉาก
สวนขวัญเชิงเขาไกรลาสซึ่งเป็นที่อยู่ของพระศิวะและพระอุมา (แก้วเก้า, 2546: ค าน า) 

ทางเทวดา เป็นนวนิยายอีกเรื่องที่แก้วเก้าน าวรรณคดีไทยมาสร้างสรรค์เป็นนวนิยายร่วมสมัย    แก้วเก้า 
(2547: ค าน า) กล่าวถึงนวนิยายเร่ืองนี้ว่า 

ผู้เขียนน าเค้าโครงบทบาทของเจ้าเงาะ - พระสังข์ - นางรจนา และท้าวสามนต์ มาผูกขึ้น
เป็นเร่ืองในยุคปัจจุบัน มองด้วยสายตาของคนในปี 2547 ว่าเขามอง ‘รูปสุวรรณอยู่ชั้นใน’ ของเจ้า
เงาะ ว่าควรจะมีลักษณะอย่างใด ถึงจะสื่อกับคนในยุคสมัยได้ 

จากการที่แก้วเก้าน าโครงเรื่องและตัวละครจากบทละครนอกเรื่อง สังข์ทอง พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย มาสร้างสรรค์เป็นนวนิยายเรื่อง ทางเทวดา โดยเน้นแก่นเรื่องที่เหมือนกัน คือ การพิสูจน์
ความสามารถและความดีงามของตัวละครเอกภายใต้รูปลักษณ์อันต่ าต้อย ซึ่งมีความสอดคล้องสัมพันธ์กับขั้นตอนการ
เดินทางผจญภัยของวีรบุรุษในเทพปกรณัมและภาพยนตร์ การเดินทางของตัวละครเอกในนวนิยายร่วมสมัยเรื่อง ทาง
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เทวดา จึงเปรียบได้กับการเดินทางของวีรบุรุษในเรื่องเล่าสมัยใหม่ที่ต้องเผชิญกับอุปสรรคต่าง ๆ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิต 
ซึ่งเป็นบททดสอบว่าจะสามารถผ่านอุปสรรคไปสู่ความส าเร็จได้หรือไม่ 

ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาวิเคราะห์นวนิยายร่วมสมัยเรื่อง ทางเทวดา ของ แก้วเก้า ตามแนวคิดโครงสร้างการ
เดินทางของวีรบุรุษ (The Hero’s Journey) ของ คริสโตเฟอร์ โวคเลอร์ (Christopher Vogler) เพื่อหาค าตอบว่าตัว
ละครเอกผู้ต้องการพิสูจน์ความสามารถและความดีงามของภายใต้รูปลักษณ์อันต่ าต้อย เปรียบได้กับเป็นวีรบุรุษในนว
นิยายร่วมสมัยมีโครงสร้างการเดินทางผจญภัยที่สอดคล้องกับแนวคิดของโวคเลอร์หรือไม่ 
แนวคิดโครงสร้างการเดินทางของวีรบุรุษ (The Hero’s Journey)  

โครงสร้างเรื่อง การเดินทางของวีรบุรุษ (The Hero’s Journey) จากหนังสือ The Writer’s Journey: 
Mythic Structure for Writers ของ คริสโตเฟอร์ โวคเลอร์ (Christopher Vogler) นักเขียนบทภาพยนตร์ฮอลลีวูด
ชาวอเมริกัน เป็นแนวคิดที่พัฒนามาจากแนวคิดของ โจเซฟ แคมพ์เบลล์ (Joseph Campbell) นักเทพปกรณัมชาว
อเมริกัน จากหนังสือ The Hero with a Thousand Faces ซึ่งแบ่งการเดินทางของวีรบุรุษในต านานและเทพ
ปกรณัมเป็น 3 ขั้นตอนใหญ่ คือ การออกเดินทาง (Departure) การเข้าสู่ช่วงการทดสอบ (Initiation) และการ
เดินทางกลับ (Return) ซึ่งในการเดินทาง 3 ขั้นตอนใหญ่ยังแบ่งเป็น 17 เหตุการณ์ โวคเลอร์ได้น าแนวคิดของแคมพ์
เบลล์มาปรับ ประยุกต์ และสร้างโครงสร้างการเดินทางของวีรบุรุษในภาพยนตร์และเรื่องเล่าสมัยใหม่โดยแบ่งเป็น 3 
ขั้นตอนใหญ่เช่นเดียวกัน แต่ลดจ านวนเหตุการณ์ลงเหลือ 12 เหตุการณ์ เพื่อให้เหมาะสมกับการเขียนบทภาพยนตร์ 
เห็นได้จากการเปรียบเทียบแนวคิดของโวคเลอร์และแคมพ์เบลล์ (Christopher Vogler, 2007: 6) ดังต่อไปนี้ 

COMPARISON OF OUTLINES AND TERMINOLOGY 
  The Writer’s Journey The Hero with a Thousand Faces 

Act One   
(ขั้นตอนที่ 1) 

Departure, Separation   
(การออกเดินทาง) 

1.  Ordinary World   
    (โลกสามัญ) 

World of Common Day   
(โลกสามัญ) 

2.  Call to Adventure   
    (เสียงเรียกร้องให้ออกผจญภัย) 

Call to Adventure   
(เสียงเรียกร้องให้ออกผจญภัย) 

3.  Refusal of the Call   
    (การปฏิเสธเสียงเรียกร้อง) 

Refusal of the Call   
(การปฏิเสธเสียงเรียกร้อง) 

4.  Meeting with the Mentor 
    (การพบกับผู้ชี้แนะ) 

Supernatural Aid 
(ความช่วยเหลือจากอ านาจเหนือธรรมชาติ) 

5.  Crossing the First Threshold 
    (การก้าวข้ามพรมแดนไปสู่วิถีชีวิตใหม่) 

Crossing the First Threshold 
(การก้าวข้ามพรมแดนไปสู่วิถีชีวิตใหม่) 

 Belly of the Whale   
(การเข้าสู่ห้วงอันตราย) 

 



 

1007 

 

 
Act Two   

(ขั้นตอนที่ 2) 
Descent, Initiation, Penetration 

(การเข้าสู่ช่วงการทดสอบ) 
6.  Tests, Allies, Enemies 
    (การทดสอบ, พันธมิตร, ศัตร)ู 

Road of Trials 
(หนทางสู่การทดสอบ) 

7.  Approach to the Inmost Cave 
    (การเข้าสู่สถานการณ์ที่คับขันอันตราย)  

 

8.  Ordeal   
    (การทดสอบที่ทรหดที่สุด) 

Meeting with the Goddess   
(การพบกับเทพธิดา) 

 Woman as Temptress   
(หญิงผู้ยั่วยวนใจ) 

Atonement with the Father   
(การไถ่โทษให้บิดา) 

Apotheosis   
(การได้รับยกย่องว่าเป็นเลิศ) 

9.  Reward   
    (รางวัล / ผลตอบแทน) 

The Ultimate Boon   
(การได้รับรางวัล) 

Act Three  (ขั้นตอนที่ 3) Return  (การเดินทางกลับ) 
10.  The Road Back 
    (หนทางกลับสู่โลกสามัญ) 

Refusal of the Return 
(การปฏิเสธที่จะเดินทางกลับสู่โลกสามัญ) 

 The Magic Flight 
(การหลบหนีด้วยวิธีมหัศจรรย์) 

Rescue from Within 
(การได้รับความช่วยเหลือให้รอดชีวิต) 

Crossing the Threshold 
(การก้าวข้ามพรมแดนกลับไปสู่โลกสามัญ) 

Return 
(การเดินทางกลับ) 

11.  Resurrection 
    (การเกิดใหม)่ 

Master of the Two Worlds 
(การเป็นผู้ยิ่งใหญ่ของทั้งสองโลก) 

12.  Return with the Elixir 
    (การกลับสู่โลกสามัญพร้อมกับชัยชนะ) 

Freedom to Live 
(อิสรภาพในการด ารงชีวิตในโลกสามัญ) 
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The Hero’s Journey Model ของ Christopher Vogler (2007: 9) 

 
 
 
 
 
 

  
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 
แนวคิดเรื่องโครงสร้างการเดินทางของวีรบุรุษของโวคเลอร์ กล่าวถึง การเดินทางของวีรบุรุษ 3 ขั้นตอนใหญ่ 

คือ ขัน้ตอนการออกเดินทาง ขั้นตอนการเข้าสู่ช่วงการทดสอบ และขั้นตอนการเดินทางกลับ สามารถน ามาประยุกต์ใช้
กับข้อมูลที่เป็นเร่ืองเล่าสมัยใหม่ได้ เนื่องจากเรื่องเล่าสมัยใหม่ก็มีตัวละครเอกที่มีภารกิจบางอย่างซึ่งอาจเปรียบได้กับ
วีรบุรุษสมัยใหม่ในเทพปกรณัมเช่นกัน ดังที่แคมพ์เบลล์ (2551: 255) กล่าวว่า 

...แม้แต่ในนวนิยายที่ได้รับความนิยม ตัวละครหลักก็เป็นวีรบุรุษชายหรือหญิง ซึ่งได้ค้นพบ
หรือท าบางสิ่งที่อยู่เหนือความส าเร็จและประสบการณ์ในระดับปรกติ วีรบุรุษคือใครบางคนซึ่งมอบ
ชีวิตของเขาหรือของเธอให้กับบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวของเขาเอง 

 
โวคเลอร์น าแนวคิดเรื่องโครงสร้างการเดินทางของวีรบุรุษของแคมพ์เบลล์มาวิเคราะห์องค์ประกอบการเล่า

เร่ืองในบทภาพยนตร์ฮอลลีวูด พบว่าสามารถน ามาอธิบายองค์ประกอบของเรื่องเล่า เช่น การสร้างตัวละคร การวาง
โครงเรื่อง การด าเนินเรื่องได้ กล่าวได้ว่าเป็นการประยุกต์โดยน าแนวคิดของแคมพ์เบลล์มาวิเคราะห์ภาพยนตร์และ
เร่ืองเล่าสมัยใหม่ได้เป็นอย่างดี (กฤษตยา ณ หนองคาย, 2552: 137) 

1. Ordinary 

World 

3. Refusal of the Call 

4.  Meeting with the 

Mentor 

5. Crossing the First 

Threshold 

6. Tests, Allies, Enemies 

2.  Call to Adventure 

7.  Approach to the Inmost Cave 

8.  Ordeal 

9. Reward  

10.  The Road Back 

11. Resurrection 

12. Return with the Elixir 

ORDINARY WORLD 

Act I 

Separation 

Act III 

Return 

Act II-A 

Descent 

Act II-B 

Initiation 

SPECIAL WORLD 
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ผู้วิจัยเห็นว่าองค์ประกอบการเล่าเรื่องในบทภาพยนตร์ฮอลลีวูดมีความคล้ายคลึงกับการเล่าเรื่องในนวนิยาย
ร่วมสมัยซึ่งเป็นเร่ืองเล่าสมัยใหม่เช่นเดียวกัน จึงสนใจที่จะน าแนวคิดโครงสร้างการเดินทางของวีรบุรุษของโวคเลอร์มา
ศึกษาวิเคราะห์นวนิยายร่วมสมัยเรื่อง ทางเทวดา ของ แก้วเก้า เพื่อหาค าตอบว่าตัวละครเอกผู้ต้องการพิสูจน์
ความสามารถและความดีงามภายใต้รูปลักษณ์อันต่ าต้อย เปรียบได้กับเป็นวีรบุรุษในนวนิยายร่วมสมัยมีโครงสร้างการ
เดินทางผจญภัยที่สอดคล้องกับแนวคิดของโวคเลอร์หรือไม่ และตัวละครเอกมีโครงสร้างการเดินทางรูปแบบใหม่ตาม
ยุคสมัยของเร่ืองหรือไม่ 

โครงสร้างการเดินทางของวีรบุรุษใน ‘ทางเทวดา’ 

นวนิยายเร่ือง ทางเทวดา ของ แก้วเก้า เป็นเร่ืองราวของเทวดาหนุ่มรูปงามบนดอกบัวสีน้ าเงินผู้ซึ่งในอดีตชาติ
เคยเป็นกวีในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ เมื่อถึงเวลาหมดบุญก็ต้องจุติจากสรวงสวรรค์ไปอุบัติบนโลกมนุษย์เพื่อสะสม
แต้มบุญกุศลอีกคร้ัง เทพเลขาเป็นตัวแทนของสวรรค์มาแจ้งให้เขาเลือกใช้แต้มกุศลที่เคยสะสม เพื่อเลือกคุณสมบัติใน
การไปเกิดเป็นมนุษย์ จ านวน 5 ด้าน ได้แก่ สติปัญญา ฐานะความเป็นอยู่ รูปร่างหน้าตา สุขภาพ และคู่ครอง เทวดา
หนุ่มยอมลดแต้มกุศลด้านฐานะความเป็นอยู่และรูปร่างหน้าตา เพื่อขอใช้แต้มกุศลด้านสติปัญญาให้สูงที่สุดเพื่อท า
ประโยชน์ต่อมนุษยชาติ ส่วนแต้มกุศลด้านสุขภาพและคู่ครองก็ขอสูงไว้ตามเดิม เพราะเขาต้องการมีสุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรงและมีคู่ครองรูปร่างหน้าตาดี  

หลังจากนั้นเทวดาหนุ่มก็มาเกิดเป็นสาแคน โคกกระโดน ในครอบครัวชาวนาที่อาศัยอยู่ในชนบทภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของไทย สาแคนมีรูปร่างหน้าตาที่ขี้ริ้วข้ีเหร่ แต่มีสติปัญญาในระดับสูงตามแต้มกุศลที่เลือกไว้ สา
แคนพยายามใช้สติปัญญาอันเฉลียวฉลาดและจิตใจที่ดีงามในการเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ ซึ่งเป็นบททดสอบที่เข้ามาใน
ชีวิต ในที่สุดเขาก็ประสบความส าเร็จกลายเป็นศัลยแพทย์ด้านการผ่าตัดหัวใจอันดับหนึ่งของประเทศ อีกทั้งยัง
สามารถเอาชนะใจพ่อตาจากที่เคยรังเกียจรูปร่างหน้าตาและฐานะความเป็นอยู่ให้ยอมรับตัวตนของเขาได้เป็น 
ผลส าเร็จ  

จากการน าแนวคิดเรื่องโครงสร้างการเดินทางของวีรบุรุษของโวคเลอร์ มาศึกษาวิเคราะห์นวนิยายเรื่อง ทาง
เทวดา พบว่า ทางเทวดา มีโครงสร้างการเดินทางของวีรบุรุษเพื่อปฏิบัติภารกิจ คือ การพิสูจน์ความสามารถและความ
ดีงามภายใต้รูปลักษณ์อันต่ าต้อยตามโครงสร้างของโวคเลอร์ทั้ง 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย 12 เหตุการณ์ ดังต่อไปนี้ 

 

Act One   
(ขั้นตอนที่ 1) 

Departure  
การออกเดินทาง 

1.  Ordinary World   
    (โลกสามัญ) 

ตัวละครเอกเป็นเทวดาหนุ่มรูปงามที่อาศัยอยู่บน
ดอกบัวสีน้ าเงินในสรวงสวรรค์ อดีตชาติเคยเป็นกวีใน
สมัยสมเด็จพระนารายณ์ 

2.  Call to Adventure   
    (เสียงเรียกร้องให้ออกผจญภัย) 

เมื่อถึงเวลาหมดบุญ เทวดาหนุ่มต้องจุติจากสรวง
สวรรค์ไปอุบัติบนโลกมนุษย์ เพื่อสะสมบุญกุศลใหม่ 

3.  Refusal of the Call   
    (การปฏิเสธเสียงเรียกร้อง) 

เทวดาหนุ่มเกิดความลังเลใจว่าจะใช้แต้มกุศลที่สะสม
ไว้ไปเลือกเกิดใหม่เป็นมนุษย์ตามคุณสมบัติด้านใด
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เป็นพิเศษ ได้แก่ สติปัญญา ฐานะความเป็นอยู่ 
รูปร่างหน้าตา สุขภาพ และคู่ครอง 

4.  Meeting with the Mentor 
    (การพบกับผู้ชี้แนะ) 

เทวดาหนุ่มตั้งจิตอธิษฐานว่าจะใช้สติปัญญาในการท า
ประโยชน์ช่วยเหลือมนุษยชาติ จึงยอมลดแต้มกุศล
จากรูปร่างหน้าตาและฐานะความเป็นอยู่เพื่อให้ได้
แต้มสติปัญญาสูงที่สุด ส่วนแต้มด้านสุขภาพและ
คู่ครองนั้นเขาขอคงไว้สูงตามเดิม เพราะต้องการมี
สุขภาพแข็งแรงและมีคู่ครองรูปร่างหน้าตางดงาม 

5.  Crossing the First Threshold 
    (การก้าวข้ามพรมแดนไปสู่วิถีชีวิตใหม่) 

เทวดาหนุ่มมาเกิดใหม่เป็นสาแคน โคกกระโดน 
เด็กชายลูกชาวนาในชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของไทย สาแคนมีหน้าตาขี้ริ้วขี้เหร่ แต่มีสติปัญญา
เฉลียวฉลาดตามแต้มกุศลที่เลือกไว้ 

 
Act Two   

(ขั้นตอนที่ 2) 
Initiation 

(การเข้าสู่ช่วงการทดสอบ) 
6.  Tests  
    (การทดสอบ) 
 
 
 
    Allies  
    (พันธมิตร) 
 
    Enemies  
    (ศัตร)ู 

เรื่องด า เนินไปด้วยความขัดแย้งของรูปลักษณ์
ภายนอกกับความดีงามในจิตใจของสาแคน สาแคน
ต้องเผชิญกับบททดสอบจากสวรรค์ และบททดสอบ
จากพ่อตา 
เอริกา (หญิงคนรักผู้มองเห็นความดีงามในจิตใจของ
สาแคน) 
จลาธิป (เพื่อนรัก) 
 
นายสุขุม (พ่อตาผู้รังเกียจรูปร่างหน้าตาและฐานะ
ความเป็นอยู่ของสาแคน) 
 

7.  Approach to the Inmost Cave 
    (การเข้าสู่สถานการณ์ที่คับขันอันตราย)  

นายสุขุมร่วมมือกับปิโยรสพิธีกรหนุ่มชื่อดังซึ่งเคยเป็น
คู่แข่งวัยเด็กของสาแคน ทั้งสองวางแผนให้สาแคนลง
สมัครแข่งขันในรายการ “ชายหนุ่มแห่งปี” โดยต้อง
ตอบค าถามเกี่ยวกับอาชีพของตน เพื่อหวังจะให้สา
แคนอับอายขายหน้าต่อสาธารณชนทั้งประเทศ 

8.  Ordeal   
    (การทดสอบที่ทรหดที่สุด) 

ค าถามรอบสุดท้ายที่นายสุขุมกับปิโยรสเตรียมไว้เพื่อ         
กลั่นแกล้งสาแคน คือ วันเดือนปีเกิดของผู้ที่ได้รับ
รางวัลโนเบลสาขาการแพทย์ประจ าปี ค.ศ.1901 แต่
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สาแคนมีพรสวรรค์ในการจ าเป็นเลิศ จึงสามารถตอบ
ค าถามได้ถูกต้อง ต่อมาสาแคนสามารถผ่าตัดเปลี่ยน
หัวใจให้นายกรัฐมนตรีได้เป็นผลส าเร็จ 

9.  Reward   
    (รางวัล / ผลตอบแทน) 
 

สาแคนได้รับความชื่นชมจากผู้ชมรายการทั่วประเทศ  

 

Act Three   
(ขั้นตอนที่ 3) 

Return   
(การเดินทางกลบั) 

10.  The Road Back 
    (หนทางกลับสู่โลกสามัญ) 

นายสุขุมเริ่มมองเห็นความดีงามของสาแคน 
 

11.  Resurrection 
    (การเกิดใหม)่ 

สาแคนสามารถเอาชนะใจพ่อตาได้ส าเร็จ 

12.  Return with the Elixir 
    (การกลับสู่โลกสามัญพร้อมกับชัยชนะ) 

สาแคนสามารถพิสูจน์ความสามารถและความดีงาม
ภายใต้รูปลักษณ์อันต่ าต้อยได้ส าเร็จ 

 
นวนิยายเร่ือง ทางเทวดา มีโครงสร้างการเดินทางของวีรบุรุษตามแนวคิดของโวคเลอร์ตามล าดับตั้งแต่ขั้นตอน

ที่ 1 (Act One) การออกเดินทาง (Departure) ประกอบด้วย 5 เหตุการณ์ ได้แก่ 1) โลกสามัญ (Ordinary World) ที่
ตัวละครเอกเป็นเทวดารูปงามบนสวรรค์ 2) เสียงเรียกร้องให้ออกผจญภัย (Call to Adventure  Call to 
Adventure) ตัวละครเอกได้ยินเสียงเรียกร้องให้ออกเดินทางเพื่อไปปฏิบัติภารกิจพิสูจน์ความสามารถของตนเองใน
โลกใหม่ เทวดาหนุ่มต้องจุติจากสรวงสวรรค์ไปอุบัติบนโลกมนุษย์ เพื่อสะสมบุญกุศลใหม่ 3) การปฏิเสธเสียงเรียกร้อง 
(Refusal of the Call)  เทวดาหนุ่มเกิดความลังเลใจว่าจะใช้แต้มกุศลที่สะสมไว้ไปเลือกเกิดใหม่เป็นมนุษย์ตาม
คุณสมบัติด้านใดเป็นพิเศษ ได้แก่ สติปัญญา ฐานะความเป็นอยู่ รูปร่างหน้าตา สุขภาพ และคู่ครอง  4) การพบกับผู้
ชี้แนะ (Meeting with the Mentor) ผู้ชี้แนะเปรียบได้กับแต้มกุศลที่เทวดาหนุ่มได้สะสมไว้ เทวดาหนุ่มตั้งจิต
อธิษฐานว่าจะใช้สติปัญญาในการท าประโยชน์ช่วยเหลือมนุษยชาติ จึงยอมลดแต้มกุศลจากรูปร่างหน้าตาและฐานะ
ความเป็นอยู่เพื่อให้ได้แต้มสติปัญญาสูงที่สุด ส่วนแต้มด้านสุขภาพและคู่ครองนั้นเขาขอคงไว้สูงตามเดิม เพราะ
ต้องการมีสุขภาพแข็งแรงและมีคู่ครองรูปร่างหน้าตางดงาม 5) การก้าวข้ามพรมแดนไปสู่วิถีชีวิตใหม่ (Crossing the 
First Threshold) ตัวละครเอกก้าวข้ามพรมแดนจากโลกสามัญไปสู่โลกใหม่จากสรวงสวรรค์ไปสู่โลกมนุษย์  เทวดา
หนุ่มมาเกิดใหม่เป็นสาแคน โคกกระโดน เด็กชายลูกชาวนาในชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย สาแคนมี
หน้าตาขี้ร้ิวขี้เหร่ แต่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดตามแต้มกุศลที่เลือกไว้ 

ขั้นตอนที่ 2 (Act Two) การเข้าสู่ช่วงการทดสอบ (Initiation) การเดินทางของตัวละครเอกต้องผ่านการ
ทดสอบในการปฏิบัติภารกิจ เพื่อพิสูจน์ว่าสมควรเป็นวีรบุรุษที่แท้จริงที่สามารถเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ ได้หรือไม่ ตัว
ละครเอกต้องเข้าสู่ช่วงของการทดสอบเพื่อพิสูจน์ความสามารถของตนเอง โดยต้องปฏิบัติภารกิจ 4 เหตุการณ์ให้
ส าเร็จ ได้แก่ 6) การทดสอบ (Tests) เรื่องด าเนินไปด้วยความขัดแย้งของรูปลักษณ์ภายนอกกับความดีงามในจิตใจ
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ของสาแคน สาแคนต้องเผชิญกับบททดสอบจากสวรรค์ และบททดสอบจากพ่อตา โดยมีพันธมิตร (Allies) คือ เอริกา 
หญิงคนรักผู้มองเห็นความดีงามในจิตใจของสาแคน และจลาธิป เพื่อนรักของสาแคน ที่ช่วยตัวละครเอกในการ
เอาชนะศัตรู (Enemies) คือ นายสุขุม พ่อตาผู้ที่รังเกียจรูปร่างหน้าตาและฐานะความเป็นอยู่ของสาแคน 7) การเข้าสู่
สถานการณ์ที่คับขันอันตราย (Approach to the Inmost Cave) นายสุขุมร่วมมือกับปิโยรสพิธีกรหนุ่มชื่อดังซึ่งเคย
เป็นคู่แข่งวัยเด็กของสาแคน ทั้งสองวางแผนให้สาแคนลงสมัครแข่งขันในรายการ “ชายหนุ่มแห่งปี” โดยต้องตอบ
ค าถามเกี่ยวกับอาชีพของตน เพื่อหวังจะให้สาแคนอับอายขายหน้าต่อสาธารณชนทั้งประเทศ 8) การทดสอบที่ทรหด
ที่สุด (Ordeal) ค าถามรอบสุดท้ายที่นายสุขุมกับปิโยรสเตรียมไว้เพื่อกลั่นแกล้งสาแคน คือ วันเดือนปีเกิดของผู้ที่ได้รับ
รางวัลโนเบลสาขาการแพทย์ประจ าปี ค.ศ.1901 แต่สาแคนมีพรสวรรค์ในการจ าเป็นเลิศ จึงสามารถตอบค าถามได้
ถูกต้อง ต่อมาสาแคนสามารถผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจให้นายกรัฐมนตรีได้เป็นผลส าเร็จ 9) รางวัล / ผลตอบแทน (Reward) 
คือ สาแคนได้รับความชื่นชมจากผู้ชมรายการทั่วประเทศ 

ขั้นตอนที่ 3 (Act Three) การเดินทางกลับ (Return) เปรียบได้กับการที่วีรบุรุษเดินทางกลับสู่โลกสามัญ
หลังจากการผจญภัยเสร็จสิ้น ประกอบด้วย 3 เหตุการณ์ ได้แก่ 10) หนทางกลับสู่โลกสามัญ (The Road Back) คือ 
เหตุการณ์ที่นายสุขุมเริ่มมองเห็นความดีงามของสาแคน 11) การเกิดใหม่ (Resurrection) สาแคนสามารถเอาชนะใจ
พ่อตาได้ส าเร็จ และ 12) การกลับสู่โลกสามัญพร้อมกับชัยชนะ (Return with the Elixir) สาแคนสามารถพิสูจน์
ความสามารถและความดีงามภายใต้รูปลักษณ์อันต่ าต้อยได้ส าเร็จ 

สรุปและอภิปรายผล 

จากการน าแนวคิดโครงสร้างการเดินทางของวีรบุรุษของคริสโตเฟอร์ โวคเลอร์ มาศึกษาวิเคราะห์นวนิยายร่วม
สมัยเรื่อง ทางเทวดา ของ แก้วเก้า ท าให้ผู้วิจัยเข้าใจกลวิธีการสร้างวีรบุรุษในเรื่องเล่าสมัยใหม่ เห็นได้จากตัวละคร
เอกในเรื่อง ทางเทวดา จัดเป็นวีรบุรุษที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค จึง สามารถพิสูจน์
ความสามารถและความดีงามภายใต้รูปลักษณ์อันต่ าต้อยได้เป็นผลส าเร็จ  

ตัวละครเอกซึ่งเปรียบได้กับเป็นวีรบุรุษในนวนิยายร่วมสมัยมีโครงสร้างการเดินทางผจญภัยที่สอดคล้องกับ
แนวคิดของโวคเลอร์ทั้ง 3 ขั้นตอนใหญ่ คือ ขั้นตอนที่ 1 การออกเดินทาง ประกอบด้วยเหตุการณ์ที่ 1) โลกสามัญ 2) 
เสียงเรียกร้องให้ออกผจญภัย 3) การปฏิเสธเสียงเรียกร้อง 4) การพบกับผู้ชี้แนะ 5) การก้าวข้ามพรมแดนไปสู่วิถีชีวิต
ใหม่ ขั้นตอนที่ 2 การเข้าสู่ช่วงการทดสอบ ประกอบด้วยเหตุการณ์ที่ 6) การทดสอบ พันธมิตร และศัตรู 7) การเข้า
สู่สถานการณ์ที่คับขันอันตราย 8) การทดสอบที่ทรหดที่สุด 9) รางวัล / ผลตอบแทน และขั้นตอนที่ 3 การเดินทาง
กลับ ประกอบด้วยเหตุการณ์ที่ 10) หนทางกลับสู่โลกสามัญ 11) การเกิดใหม่ และ 12) การกลับสู่โลกสามัญพร้อมกับ
ชัยชนะ กล่าวได้ว่า เร่ืองราวการผจญภัยของวีรบุรุษในนวนิยายร่วมสมัยสร้างความน่าตื่นเต้นและสนใจใคร่ติดตามแก่
ผู้อ่าน  

แก้วเก้ามีความสามารถในการน าเสนอความคิดและขยายมุมมองในการตีความโครงเรื่อง ตัวละคร และแก่น
เร่ืองที่มีอยู่เดิมมาสร้างสรรค์เป็นนวนิยายร่วมสมัย โดยมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างขั้นตอนเหตุการณ์ต่าง ๆ ให้เข้ากับ
ยุคสมัยปัจจุบัน ทางเทวดา มีโครงเรื่องที่ด าเนินไปด้วยความขัดแย้งของรูปลักษณ์ภายนอกของตัวละครเอกกับการ
พิสูจน์ความสามารถและความดีงามที่อยู่ภายในจิตใจ เปรียบได้กับการเดินทางของวีรบุรุษที่ต้องเผชิญกับอุปสรรค
ขั้นตอนต่าง ๆ อันเป็นบททดสอบตลอดระยะเวลาของการเดินทางจนกว่าจะประสบความส าเร็จ  
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นอกจากแก้วเก้าจะน าโครงเรื่องและตัวละครจากบทละครนอกเรื่อง สังข์ทอง มาสร้างสรรค์เป็นนวนิยายร่วม
สมัยเร่ือง ทางเทวดา แล้วก็ยังคงรักษาแก่นเรื่อง คือ การพิสูจน์ความสามารถและความดีงามของตัวละครเอกภายใต้
รูปลักษณ์อันต่ าต้อย โดยให้ตัวละครเอกต้องเผชิญกับอุปสรรค เพื่อแสดงให้เห็นความขัดแย้งระหว่างคุณค่าภายนอก
กับคุณค่าภายในจิตใจของตัวละครเอกผู้ซ่อนรูปสมบัติและคุณสมบัติอันดีงามไว้ภายใต้ความอัปลักษณ์ กล่าวได้ว่าแก้ว
เก้ามีความสามารถในการน าโครงเรื่อง ตัวละคร และแก่นเรื่องที่มีอยู่เดิมมาสร้างเรื่องใหม่ให้สาแคนซึ่งเปรียบได้กับ
การเป็นพระสังข์ในยุคสมัยใหม่ให้มีการเดินทางของวีรบุรุษที่เหมาะสมกับยุคสมัยในปัจจุบัน 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้  
ผลการวิจัยครั้งนี้ท าให้เห็นการน าแนวคิดโครงสร้างการเดินทางของวีรบุรุษของคริสโตเฟอร์ โวคเลอร์ 

มาศึกษาวิเคราะห์นวนิยายร่วมสมัย ซึ่งเป็นแนวทางให้ผู้สนใจได้น าไปใช้ศึกษาวิเคราะห์นวนิยายร่วมสมัยเรื่องอื่นของ
แก้วเก้า หรือนวนิยายของนักเขียนร่วมสมัยคนอื่นต่อไป 

2.  ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
ควรศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างการเดินทางของวีรบุรุษในนวนิยายร่วมสมัยเร่ืองอ่ืน 

ของแก้วเก้า หรือนวนิยายของนักเขียนร่วมสมัยคนอื่นที่น าข้อมูลมาจากวรรณคดีไทย เพื่อเปรียบเทียบให้เห็น
ลักษณะร่วมหรือความแตกต่างของการสร้างสรรค์โครงเรื่อง ตัวละคร ฉาก และแก่นเรื่อง และเพื่อเข้าใจกลวิธีการ
สร้างวีรบุรุษในเรื่องเล่าสมัยใหม่มากข้ึน 
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ศักยภาพของธุรกิจที่พักแรมศูนย์ฝึกปฏิบัติศรีวารี พาวิลเลียน เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวชาวจีน
ในเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนเิวศทางน้ าในพื้นที่  

ต าบลศีรษะจรเข้น้อย อ าเภอบางเสาธง จังหวัดสมทุรปราการ 
Hotel Accommodation Potential Study of Srivaree Pavillion Training Center 

for Chinese Tourist in Water Eco-Tourism Routing in Sisachorakhenoi 
Subdistrict ,Bang Sao Thong district, Samut Prakarn Province 

รวินท์นิภา  จุลกิตติพนัธ ์
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

Email : aey_ravin_5@hotmail.com 

บทคัดย่อ  

บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพของธุรกิจที่พักแรม และต้องการน าเสนอธุรกิจที่พักแบบ
มาตรฐาน ไม่ใช่ที่พักแรมเชิงนิเวศ(Ecolodge) เพียงแต่ที่พักอยู่ใกล้เส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางน้ า และใกล้แหล่งช้
อปปิ้งส าหรับนักท่องเที่ยวชาวจีน ศูนย์ฝึกปฏิบัติศรีวารี พาวิลเลียน สามารถรองรับนักท่องเที่ยวชาวจีนในเส้นทาง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางน้ าในพื้นที่ ต.ศีรษะจระเข้น้อย อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ โดยผลการศึกษามาจากการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ เพื่อเป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ส าหรับการประกอบธุรกิจ พร้อม
ทั้งวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน วิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก 
จะเป็นข้อเสนอแนวทางในการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของธุรกิจที่พักแรมด้านที่พัก ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการ
พัฒนาและรองรับนักท่องเที่ยวชาวจีนต่อไป 

ค าส าคัญ : ศักยภาพของธุรกิจที่พักแรม  นักท่องเที่ยวชาวจีน  การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางน้ า 

Abstract 

 The academic article aims to study hotel accommodation potential and want to present 
a standard accommodation business not an ecolodge. The accommodation is close to ecotourism 
route and near shopping centers for Chinese tourists. Srivaree Pavillion Training Center is able to 
receive Chinese tourist in water eco-tourism routing in Sisachorakhenoi subdistrict, Bang Sao Thong 
district, Samut Prakarn province. The results of the study comes from environmental analysis, 
which is a potential tool in assessing the situation for business operations along with analyzing the 
strengths and weaknesses of the internal environment, analyzing opportunities and obstacles from 
the external environment, and suggesting guidelines for hotel accommodation development to 
accommodate Chinese tourist.  

Keywords :  Accommodation Potential, Chinese tourists, Water eco-tourism 
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บทน า 

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากการมีสิ่งดึงดูดใจด้านการ
ท่องเที่ยว ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมแล้ว 
ยังมีรูปแบบกิจกรรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย และมีสิ่งอ านวยความสะดวก และการให้บริการด้านต่างๆ ที่มีความ
พร้อมสูง ท าให้สามารถจัดการท่องเที่ยวได้หลายรูปแบบ และตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้หลายกลุ่ม 
จากสถิติของกรมการท่องเที่ยว (2562) มีจ านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวในปี 2562 จ านวนทั้งสิ้น  
39,916,251 ล้านคน เพิ่มขึ้น 4.2% คน ส่วนของรายได้พบว่าในปี 2562 ประเทศไทยมีรายได้จากนักท่องเที่ยว
ต่างชาติกว่า 1,911,807.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.05% เมื่อเทียบกับปีก่อน (กระทรวงการท่องเที่ยวละกีฬากรมการ
ท่องเที่ยว, 2562) โดยนักท่องเที่ยวจีนเป็นตลาดนักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มขยายตัวได้ดี มีนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางออก
นอกประเทศเพิ่มมากขึ้นทุกปี จากข้อมูลสถิติของการท่องเที่ยวไทย โดยสถิติของกรมการท่องเที่ยว พบว่าในปี พ .ศ. 
2562 มีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาประเทศไทย 10,997,338 ล้านคน เพิ่มขึ้น 4.87% สร้างรายได้เข้าประเทศ 
5,31576.65 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.78% นอกจากนี้นักท่องเที่ยวชาวจีนยังได้กลายเป็นตลาดนักท่องเที่ยวที่มี
คุณภาพมากยิ่งขึ้น เพราะปัจจุบันชาวจีนมีการศึกษาดีขึ้น มีรายสูงขึ้น ส าหรับประเทศไทย ถือได้ว่าเป็นหนึ่งใน
ประเทศปลายทางที่นักท่องเที่ยวจีนนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นอันดับต้นๆ 

ธุรกิจที่พักแรม เป็นธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวเป็นส าคัญ  มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) 
หมวดโรงแรมและภัตตาคารปี 2561 คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 5.6% ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศทั้งหมด 
หรือประมาณ 9.2 แสนล้านบาท แสดงให้เห็นว่าธุรกิจบริการด้านที่พักแรมมีความส าคัญอย่างมากในอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวของไทย ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้กับประเทศ ที่พักแรมมีบทบาทโดยตรงในการสนับสนุน
กิจกรรมการท่องเที่ยว เนื่องจากนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางที่ห่างไกล และหาที่พักค้าง
คืนเพื่อพักผ่อนระหว่างการเดินทาง ที่พักแรมจะประกอบด้วยสิ่งอ านวยความสะดวกด้านที่พักและบริการอาหารแก่
นักท่องเที่ยว รวมถึงความสะดวกสบายในการเข้าถึงและความสวยงามของที่พัก (แนวโน้มธุรกิจ/อุตสาหกรรม ปี 
2562-2564: ธุรกิจโรงแรม, ศูนย์วิจัยธนาคารกรุงศรีอยุธยา, 2563)  

จังหวัดสมุทรปราการ ห่างจากใจกลางกรุงเทพมหานครไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 29 กิโลเมตร มี
เนื้อที่ประมาณ 1,004,092 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 627,557 ไร่ แบ่งการปกครองออกเป็น 6 อ าเภอ 
ประกอบด้วย อ าเภอเมืองสมุทรปราการ อ าเภอบางบ่อ อ าเภอบางพลี อ าเภอพระประแดง อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ 
และอ าเภอบางเสาธง ซึ่งถือเป็นอ าเภอใหม่ล่าสุดของจังหวัดสมุทรปราการ แยกพื้นที่การปกครองบางส่วนจากอ าเภอ
บางพลี โดยมีต าบลศีรษะจรเข้น้อยตั้งอยู่ในพื้นที่นี้ เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ และวัฒนธรรมด้าน
วิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบพื้นบ้าน เกษตรกรรม มีศาสนสถานที่ควรค่าแก่การสักการะบูชา อีกทั้งประกอบด้วยเส้นทาง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางน้ าหลากหลายเส้นทางที่น่าสนใจ และประกอบด้วยสิ่งอ านวยความสะดวกในการเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวดังกล่าวเช่น สนามบิน ที่พักแรม ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น ในบทความนี้จะได้น าเสนอในด้าน
ศักยภาพของธุรกิจที่พักแรมศูนย์ฝึกปฏิบัติศรีวารี พาวิลเลียน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวจีนในเส้นทางท่องเที่ยวเชิง
นิเวศทางน้ าในพื้นที่ ต าบลศีรษะจรเข้น้อย อ าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อศึกษาศักยภาพของที่พักแรม
ในพื้นที่ต าบลศีรษะจรเข้น้อย อ าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการสร้างโอกาสในการรองรับนักท่องเที่ยวชาวจีน สู่
การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยภาพรวมและสามารถสร้างงานและรายได้แก่ประชาชนต่อไป 
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จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (covid-19) ศูนย์ฝึกปฏิบัติศรีวารี พาวิลเลียน มี
ศักยภาพของที่พักแรม ที่สอดคล้องกับวิธีชีวิตรูปแบบใหม่ ทั้งในด้านโครงสร้างอาคารวิศวกรรมความปลอดภัยและ
ระบบสื่อสารสารสนเทศ มีบุคลากรที่มีศักยภาพ  มีวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน  มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล การ
การจัดการสิ่งแวดล้อม และเป็นมิตรกับชุมชน 

ศักยภาพของธุรกิจที่พักแรม 

วิเคราะห์โดยใช้องค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จากหนังสือการท่องเที่ยวเชิง 
นิเวศ ของวิมล จิโรจพันธุ์, ประชิด สกุณะพัฒน์ และอุดม เชยกีวงศ์คณะ (2548) ประกอบด้วย 4  
ด้าน ดังนี้ 

1. ด้านพื้นที่ เป็นการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่เก่ียวเนื่องกับธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น (Identity 
or Authentic or Endemic or Unique) รวมถึงแหล่งวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่เก่ียวเนื่องกับระบบนิเวศ (Eco-
system) ในพื้นที่นั้น ๆ องค์ประกอบด้านพื้นที่จึงเป็นการท่องเที่ยวที่มีพื้นฐานอยู่กับธรรมชาติ 

2. ด้านกิจกรรมและกระบวนการ เป็นการท่องเที่ยวที่มีกระบวนการเรียนรู้ (Learning Process) โดยมีการ
ให้การศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศของแหล่งท่องเที่ยว เป็นการเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ ความ
ประทับใจ เพื่อสร้างความตระหนักและปลูกจิตส านึกที่ถูกต้องต่อนักท่องเที่ยว ประชาชนท้องถิ่น และผู้ประกอบการที่
เก่ียวข้อง จึงเป็นการท่องเที่ยวสิ่งแวดล้อมศึกษา (Environment education-based tourism) 

3. ด้านการมีส่วนร่วม เป็นการท่องเที่ยวที่มีการค านึงถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชนท้องถิ่น 
(Involvement of local community or People participation) ที่มีส่วนร่วมในการคิดวางแผน ปฏิบัติตามแผน 
ได้รับประโยชน์ ติดตามตรวจสอบ ตลอดจนร่วมบ ารุงรักษาทรัพยากรท่องเที่ยวอันจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ในท้องถิ่น 
ทั้งการกระจายรายได้ การยกระดับคุณภาพชีวิตและการได้รับผลตอบแทนเพื่อกลับมาบ ารุงรักษาและจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวด้วย และในที่สุดท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการควบคุมการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ ท้องถิ่ นในที่นี้
เริ่มต้นจากระดับรากหญ้าจนถึงการปกครองท้องถิ่น อาจรวมไปถึงการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง จึงเป็นการ
ท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน (Community Participation-Based Tourism) 

4. ด้านการจัดการ เป็นการท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบ (Responsible travel) โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม มีการจัดการที่ยั่งยืน ค รอบคลุมไปถึงการอนุรักษ์ทรัพยากร การจัดการสิ่งแวดล้อม การ
ป้องกัน และการก าจัดมลพิษ และควบคุมการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีเขอบเขต จึงเป็นการท่องเที่ยวที่มีการจัดการ
อย่างยั่งยืน (Sustainable Managed Tourism) เพื่อให้เกิดเป็นการท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบ ที่ไม่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและสังคม 

ด้านพื้นที่  

ศูนย์ฝึกปฏิบัติศรีวารี พาวิลเลียน ก่อตั้งเมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560 ตามที่สภา 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งศูนย์ฝึกปฏิบัติศรีวารี พาวิลเลียน ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อ
เป็นสวัสดิการและอ านวยความสะดวกให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย และยังเป็นแหล่งสนับสนุนการเรียนการสอน
ด้านอุตสาหกรรรมบริการเพื่อการท่องเที่ยวส าหรับเป็นแหล่งฝึกภาคปฏิบัติให้กับนักศึกษามุ่งสู่การผลิตบัณฑิตที่ มีจิต
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บริการ มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพด้านการโรงแรมและธุรกิจบริการที่พักแรม การปฏิบัติการ
บริการและสามารถน าความรู้ประสบการณ์ฝึกงาน ไปปรับใช้ในการท างานได้อย่างเหมาะสม พร้อมกับสามารถ
ประกอบอาชีพในธุรกิจโรงแรม ธุรกิจอื่น และยังเป็นที่รับรองแขกของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งตั้งอยู่
ในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ แห่งที่ 2 (มฉก. 2) ซอยวัดศรีวารีน้อย ถนนบางนา-ตราด กม.18 ต าบลบาง
โฉลง อ าเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ 02-713-8181 โทรสาร 02-713-8187 เว็ปไซต์ 
www.srivareepavilion.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 ศูนย์ฝึกปฏิบัติศรีวารี พาวิลเลียน 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 ศูนย์ฝึกปฏิบัติศรีวารี พาวิลเลียน 2 
ศูนย์ฝึกปฏิบัติศรีวารี พาวิลเลียน มีห้องพักทั้งหมด 184 ห้อง แบ่งออกเป็น 2 อาคาร ดังนี้ คือ ศรีวารี พาวิล

เลียน 1 (SP1) และ ศรีวารี พาวิลเลียน 2 (SP2) การตกแต่งภายใน มีสิ่งอ านวยความสะดวกครบครัน โดดเด่นด้วย
ห้องพักที่ใหม่และทันสมัย อีกทั้งมี Lobby ที่กว้างขวาง ในการรองรับนักท่องเที่ยว 

1. ศูนย์ฝึกปฏิบัติศรีวารี พาวิลเลียน (ตึก SP1) มีจ านวนห้องพักทั้งหมด 118 ห้อง มีห้องพัก 3 ประเภทดังนี้ 
ห้องซูพีเรีย Superior Room (SUP) ขนาดห้องพัก 32 ตารางเมตร อัตราค่าห้องพักมาตรฐาน 1,500 บาท ห้องดีลักซ์ 
Deluxe Room (DLX) ขนาดห้องพัก 38 ตารางเมตร อัตราค่าห้องพักมาตรฐาน 1,800 บาท ห้องเอ็กซ์คลูซีฟสวีท 
Executive Suit (EXS) ขนาดห้องพัก 64 ตารางเมตร อัตราค่าห้องพักมาตรฐาน 2,800 บาท 
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รูปที่ 3 ห้องซูพีเรีย Superior Room (SUP) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4 ห้องดีลักซ์ Deluxe Room (DLX) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5 ห้องเอ็กซ์คลูซีฟสวีท Executive Suit (EXS)    
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2. ศูนย์ฝึกปฏิบัติศรีวารี พาวิลเลียน (ตึก SP2) มีทังหมด 66 ห้อง ห้องสแตนดาร์ด Standard Room (STD)  
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6 ห้องสแตนดาร์ด Standard Room (STD) 
ด้านการมีส่วนร่วม  

ศูนย์ฝึกปฏิบัติศรีวารีพาวิลเลียน ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ คณะศิลปศาตร์ 
หลักสูตรศิลศาตรบัณฑิตสาขาวิชาการโรงแรม เพื่อใช้พื้นที่ของศูนย์ฝึกฯ เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติให้กับนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย หน่วยงานภายนอกและผู้สนใจทั่วไป ในด้านการด าเนินงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม, การจัดการงาน
แม่บ้าน, การจัดการสปา การจัดการครัว, การจัดการอาหารนานาชาติและอาหารท้องถิ่น และขนมอบ (Bakery) โดย
จัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติให้เพียงพอ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยส่วนหนึ่ง 

 
รูปที่ 7 โครงสร้างการบริหารงานของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
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ด้านกิจกรรมกระบวนการ 

ห้องประชุม 
ห้องประชุมให้เลือกจัดงานประชุม สัมมนาหลายแบบให้เลือกตามความจุ ความพิเศษของห้อง คือ เป็นห้อง

จัดประชุมสัมมนาทีมีอุปกรณ์ครบครัน อาทิ โปรเจคเตอร์ ระบบเสียง ไมค์โครโฟน ไมค์ลอย เหมาะส าหรับงานประชุม 
สัมมนา หรือจัดเป็นคอร์ส อบรม ที่ให้บรรยากาศสบายๆ ใกล้ชิดเข้าถึงง่าย ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุม   
ห้องประชุมมี 3 ห้องดังนี้ 

1. ห้องสิรวารี ขนาดห้อง 67 ตารางเมตร กว้าง 8 เมตร ยาว 84 เมตร สูง 2.5 เมตร การจัดห้องประชุม
แบบ Classroom รองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้  50 คน ส่วนการจัดห้องประชุมแบบ Theater  รองรับผู้เข้าร่วมประชุม
ได้ 60 – 70 คน  ค่าเช่า ครึ่งวัน  ราคาค่าเช่า 3,000 บาท  เวลา  
8.00 -12.00 น. เกินเวลา 13.00 น. คิดชั่วโมงละ 1,000 บาท เต็มวัน ราคาค่าเช่า 7,000  บาท   
เวลา 8.00 -17.00 น. เกินเวลา 18.00 น. คิดชั่วโมงละ 1,000 บาท ช่วงเย็น ราคาค่าเช่า 9,000  บาท เวลา 18.00 - 
24.00 น. เกินเวลา 01.00 น. คิดชั่วโมงละ 1,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 8 ห้องสิรวารี 
2. ห้องสิริธารา ขนาดห้อง  204 ตารางเมตร กว้าง 10.2 เมตร ยาว 20 เมตร สูง 2.5 เมตร การจัดห้อง

ประชุมแบบ Classroom รองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ 120 คน ส่วนจัดห้องประชุมแบบ Theater  รองรับผู้เข้าร่วม
ประชุมได้ 180 คน  ค่าบริการ ครึ่งวัน ราคาค่าเช่า 5000 บาท เวลา 8.00 -12.00 น. เกินเวลา 13.00 น. คิดชั่วโมง
ละ 1,000 บาท เต็มวัน ราคาค่าเช่า 7,000 บาท เวลา 8.00 -17.00 น. เกินเวลา 18.00 น. คิดชั่วโมงละ 1,000 บาท 
ช่วงเย็น ราคาค่าเช่า 12,000 บาท 18.00 - 24.00 น. เกินเวลา 01.00 น. คิดชั่วโมงละ 1,000 บาท 
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รูปที่ 9 ห้องสิริธาร 

3. ห้องพิมานชล ขนาดห้อง  290 ตารางเมตร  กว้าง  13.5 เมตร  ยาว 17 เมตร  สูง 2.5 เมตรจัดห้อง
ประชุมแบบ Classroom รองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ 180 คน  ส่วนจัดห้องประชุมแบบ Theater รองรับผู้เข้าร่วม
ประชุมได้ 250 คน ค่าบริการ ครึ่งวัน  ราคาค่าเช่า 7,000 บาท  8.00 - 12.00 น. เกินเวลา 13.00 น. คิดชั่วโมงละ 
1,000 บาท เต็มวัน ราคาค่าเช่า 9,000 บาท  8.00 - 17.00 น. เกินเวลา 18.00 น. คิดชั่วโมงละ 1,000 บาท ช่วงเย็น 
ราคาค่าเช่า 15,000 บาท 18.00 - 24.00 น. เกินเวลา 01.00 น. คิดชั่วโมงละ 1,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 10 ห้องพิมานชล 
ห้องฟิตเนส มีอุปกรณ์ที่ทันสมัยมากมาย ทั้งเครื่องบริหาร แบบคาร์ดิโอ เคร่ืองบริหารแบบ ฝึกกล้ามเนื้อ ฟรี

เวท หลากหลายขนาด 
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รูปที่ 11 ห้องฟิตเนส 
สระว่ายน้ า เป็นสระว่ายน้ ากลางแจ้ง สวยสะอาดแบบโรงแรม 4 ดาว เหมาะแก่การการพักผ่อนสบาย อบอุ่น 

และบรรยากาศดีมาก ร่มรื่น มองเห็นวิวสระว่ายน้ าจากห้องพัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 12 สระว่ายน้ า 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 13 ห้องอาหาร 
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สปา 
มีบริการสปาทั้งในและนอกสถานที่ ส าหรับการปรนนิบัติด้วยสปา การปรับสมดุลกายภาพบ าบัด การบ าบัด

แบบองค์รวม รวมถึงการฝึกแบบส่วนตัวกิจกรรมเพื่อสุขภาพอื่น ๆ ส าหรับทรีทเมนท์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 14 ห้องสปา 
 
ด้านการจัดการ 

วิเคราะห์ศักยภาพ SWOT ของศูนย์ฝึกปฏิบัติศรีวารี พาวิลเลียน 
จุดแข็ง (Strength) อาคารใหม่ อีกทั้งมีการจัดห้องพักได้อย่างสวยงาม สะอาด Lobby กว้างขวางสามารถ

รองรับนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการของทางโรงแรมได้เพียงพอ สิ่งอ านวยความสะดวกในโรงแรมมีเกือบครบทุกอย่างที่
ลูกค้าต้องการ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในการใช้บริการของทางโรงแรม สถานที่ตั้งใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ , คิง 
เพาเวอร์ ศรีวารี และใกล้บริษัท โมเดิร์น เจมส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด และห้างสรรพสินค้ามาร์เก็ตวิลเลจ สุวรรณ
ภูมิ ท าให้นักท่องเที่ยวเดินทางได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น สามารถค้นหาที่ที่พักแรมโดยผ่าน www.ctrip.com ซึ่งเป็น
เวปไซต์ที่นักท่องเที่ยวชาวจีน ใช้ในการค้นหาสถานที่พัก ที่เที่ยวในประเทศไทย และทางโรงแรมมีกา รให้บริการให้
ด้านต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อให้เหมาะสมและคุ้มค่ากับเงินที่ลูกค้าได้เสียไป 

จุดอ่อน (Weakness) ไม่มีบริการน ารถไปจอดให้กับลูกค้า ซึ่งลูกค้าต้องขับรถไปจอดเองบนอาคารจอดรถ 
ซึ่งไกลจากอาคารที่พัก 100 เมตร มีอัตราการ turn over สูง ในแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม ที่ตั้งของโรงแรม
ห่างไกลถนนใหญ่ อีกทั้งถนนทางเข้ามาสู่โรงแรมมืดมองไม่ค่อยเห็นจึงท าให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยๆ  ขายแอลกฮออล์ไม่ได้
เนื่องจากติดกฎกระทรวงสาธารณสุข โรงแรมใกล้สถานศึกษาห้ามจ าหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกฮออล์และบุหรี่  ระบบ
การขนส่ง แท็กซี่ขนส่งสาธารณะยังเข้าไม่ถึง อีกทั้งไม่มีรถไฟฟ้าไปส่ง มีผลท าให้นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปเที่ยวเอง
ไม่สะดวก ร้านค้าหน้าโรงแรมปิดเร็วจึงท าให้นักท่องเที่ยวไม่สะดวกในการซื้อของรับประทาน ส่วน Room Service ก็
ปิดครัวเร็ว 

โอกาส (Opportunity) จ านวนนักท่องเที่ยวชาวจีนมีจ านวนสูงเมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนที่พักแรมจึงส่งผล
ท าให้ห้องพักไม่เพียงพอกับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักในพื้นที่  โดยมีเส้นทางการท่องเที่ยวทางน้ าที่ไม่ไกลจาก
โรงแรม 



 

1025 

 

อุปสรรค (Threat) มีการแข่งขันที่สูงขึ้นจากการมีโรงแรมเปิดใหม่และการแข่งขันด้านราคา การแข่งขันจาก
ประเทศในภูมิภาคอาเซียน ความไม่สงบทางด้านการเมือง ธุรกิจที่พักแรมมีความเป็นฤดูกาลท าให้ ในช่วง Low 
Season มีลูกค้าน้อย อีกทั้งภัยพิบัติและโรคระบาด 

บทสรุป 

ศูนย์ฝึกปฏิบัติศรีวารีพาวิลเลียน ในด้านพื้นที่ มีศักยภาพในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ด้วยการขนส่งทางบก
และต่อเนื่องไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และมีห้องพักที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวชาวจีนได้เพียงพอ ด้าน
กิจกรรมและกระบวนการ มีศักยภาพให้ข้อมูลการท่องเที่ยวในพื้นที่ต าบลศีรษะจรเข้น้อยกับนักท่องเที่ยว ภายในศูนย์
ฝึกฯ มีห้องประชุมให้เลือกจัดงานประชุม สัมมนาหลายแบบให้เลือกตามความจุ ความพิเศษของห้อง คือ เป็นห้องจัด
ประชุมสัมมนาทีมีอุปกรณ์ครบครัน อาทิ โปรเจคเตอร์ ระบบเสียง ไมค์โครโฟน ไมค์ลอย เหมาะส าหรับงานประชุม 
พร้อมทั้งสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ห้องสปา ห้องออกก าลังกาย และสระว่ายน้ า ด้านการมีส่วนร่วม มหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน และสร้างเศรษฐกิจให้ชุมชน
ท้องถิ่นให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ตามปณิธานของมหาวิทยาลัย เรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม และด้านการจัดการ ศูนย์ฝึก
ปฏิบัติศรีวารีพาวิลเลียน เป็นอาคารใหม่ อีกทั้งมีการจัดห้องพักได้อย่างสวยงาม สะอาด ห้องโถงรับรองกว้างขวาง
สามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการของทางโรงแรมได้เพียงพอ สิ่งอ านวยความสะดวกในโรงแรมมีเกือบครบทุก
อย่างที่ลูกค้าต้องการ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในการใช้บริการของทางโรงแรม สถานที่ตั้งใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ , คิง 
เพาเวอร์ ศรีวารี และใกล้บริษัท โมเดิร์น เจมส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด และห้างสรรพสินค้ามาร์เก็ตวิลเลจ สุวรรณ
ภูมิ ท าให้นักท่องเที่ยวเดินทางได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น 

เอกสารอ้างอิง 

กรมการท่องเที่ยว. (2562). สถิตินักท่องเที่ยว. กรุงเทพฯ : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.     สืบค้นเมื่อ 19 
มกราคม 2561,จาก https://www.mots.go.th/more_news. 
php?cid=502&filename=index 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. (ม.ป.ป.). จ านวนและรายได้ของนักท่องเที่ยว ตั้งแต่ มกราคม ถึง ธันวาคม 2561 
ก อ ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ล ะ กี ฬ า .  สื บ ค้ น เ มื่ อ  19 ม ก ร า ค ม  2561,จ า ก
https://www.mots.go.th/more_news.php?cid=502&filename=index 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. (2544). การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ. กรุงเทพฯ: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. 
วิมล จิโรจพันธ์ และคณะ. (2548). การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ. กรุงเทพฯ: แสงดาว. 
ส านักงานจังหวัดสมุทรปราการ. (2554). แผนพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564). สมุทรปราการ: 

ส านักงานจังหวัดสมุทรปราการ. 
ศูนย์ฝึกปฏิบัติศรีวารีพาวิลเลียน. (2563). ข้อมูลทั่วไปศูนย์ฝึกปฏิบัติศรีวารีพาวิลเลียน. สืบค้นเมื่อ 31 กรกฎาคม 

2563,จาก http://www.srivareepavilion.com. 
 



 

1026 

 

ศูนย์วิจัยธนาคารกรุงศรีอยุธยา. (2563). แนวโน้มธุรกิจ/อุตสาหกรรม ปี 2562-2564: ธุรกิจโรงแรม สืบค้นเมื่อ 31 
กรกฎาคม 2563 ได้มาจาก https://www.krungsri.com/th/ 
research/industry/industry-outlook/Services/Hotels/IO/Industry-Outlook-Hotels 

องค์การบริหารส่วนต าบลศีรษะจรเข้น้อย. (2558). แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาห้าปี องค์การบริหารส่วนต าบลศีรษะ
จรเข้น้อย (พ.ศ.2558 - 2562). สมุทรปราการ: องค์การบริหารส่วนต าบลศีรษะจระเข้น้อย. 

องค์การบริหารส่วนต าบลศีรษะจรเข้น้อย. (2561). ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว. สืบค้นเมื่อ 15 มีนาคม 
2563,จาก http://srisajorrakhenoi.go.th/public/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1027 

 

กลวิธีการบรรเลงระนาดเอกประเภทเพลงรัวของครูไชยยะ ทางมีศรี 
The Ranad Aek Performance Practices in Rua  

by Chaiya Thangmeesri 

เอกพจน์ ฉุนจุ้ย*, ดุษฎี มีป้อม, บ ารุง พาทยกุล 
คณะศิลปนาฎดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพฒันศิลป์ 

*Email : ssd7587@gmail.com 

บทคัดย่อ 

 กลวิธีการบรรเลงระนาดเอกประเภทเพลงรัวของครูไชยยะ ทางมีศรี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์ 
คือ  ศึกษาส านวนกลอน และกลวิธีการบรรเลงระนาดเอกในเพลงรัวของครูไชยยะ ทางมีศรี ด าเนินงานวิจัยผู้วิจัยใช้
ระเบียบวิธีวิจัยโดยเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ค้นคว้าเอกสาร และน าเสนอข้อมูลแบบบรรยายจาก
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปอภิปรายผล ผลการศึกษาพบว่า ครูไชยยะ ทางมีศรี ได้น าส านวนกลอน และกลวิธี
ต่าง ๆ เช่น การตีขยี้ การตีสะบัด การตีสะเดาะคู่สี่ และคู่แปด ที่ได้รับการถ่ายทอดจากครูหลายท่าน รวมถึงความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ของตนเอง น ามาสร้างสรรค์ให้เกิดส านวนกลอนขึ้นใหม่ และใช้กลวิธีที่แตกต่าง
ออกไปโดยยึดหลัก และรูปแบบในการบรรเลงตามบทบาทหน้าที่ของระนาดเอกเป็นส าคัญ  

ค าส าคัญ : กลวิธีการบรรเลงระนาดเอก ประเภทเพลงรัว ไชยยะ ทางมีศรี 

Abstract 

The techniques of Ranad Aek performance in Pleng Rua of Kru Chaiya Thangmeesri is 
qualitative research and aimed at studying the verses and techniques of Ranad Aek performance in 
Pleng Rua of Kru Chaiya Thangmeesri.  The researcher collected data by structured interview, 
document analysis and data presentation by description written from analysis, synthesis and 
discussion of results. The findings showed that Kru Chaiya Thangmeesri had taken the verses and 
various techniques such as Kan Tee Kayee (crushing), Kan Tee Sabud (flicking), Kan Tee Sa-Do Khuu 
Sii (pickling of 4 pairs) and Khuu Paad (pickling of 8 pairs) received from the transmission 
knowledge from his many teachers and took all his experiences and abilities to create the new 
verses and took new different techniques. Performance depends mainly on role and function of 
Ranad Aek. 

Keywords : Techniques of Ranad Aek Performance, Typed of Pleng Rua, Chaiya Thangmeesri 
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บทน า 

 ระนาดเอกเป็นผู้น าวงที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยผู้บรรเลงระนาดเอกจะต้องเป็นผู้ให้สัญญานแก่นักดนตรีคน
อื่น ๆ ในวงด้วยการบรรเลงทั้งในการ ขึ้นแนว ทอดแนว ถอนแนว และลงจบเพลง เพื่อให้วงนั้น ๆ บรรเลงได้อย่าง
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ส่วนลักษณะเพลงที่ใช้บรรเลงประกอบพิธีกรรม ได้แก่ เพลงเรื่อง และเพลงหน้ าพาทย์ ซึ่งจะน าเพลง
เหล่านี้มาใช้ในงานพระราชพิธีต่าง ๆ และงานพิธีไหว้ครูดนตรีไทย ส่วนลักษณะเพลงที่ใช้ประกอบการแสดง ได้แก่ 
เพลง 2 ชั้น ชั้นเดียว เพลงเฉพาะที่ใช้กับการแสดง และเพลงหน้าพาทย์ที่ใช้ประกอบกับการแสดง ในรูปแบบการ
บรรเลงเพลงหน้าพาทย์นั้นเมื่อบรรเลงเพลงหน้าพาทย์จบลงแล้วจึงบรรเลงเพลงรัวต่อท้ายเพลงหน้าพาทย์ทุกครั้ง 
เพลงรัวนั้นมิได้มีหน้าที่ในการบรรเลงต่อท้ายเพลงหน้าพาทย์แต่เพียงอย่างเดียว หากแต่เพลงรัวยังมีบทบาทหน้าที่ที่ใช้
บรรเลงในโอกาสอื่น ทั้งบรรเลงประกอบการแสดงโขน ละคร  
 เพลงรัวในดนตรีไทยมีทั้งการบรรเลงประกอบพิธีกรรมและการบรรเลงประกอบการแสดง ซึ่งในการบรรเลง
ประกอบด้านพิธีกรรมเป็นการบรรเลงเพื่ออัญเชิญเทพเทวดาทั้งหลายมายังพิธี เป็นความเชื่อมายาวนานและเป็น
วัฒนธรรมสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน  
 ส่วนในการบรรเลงเพลงรัวประกอบการแสดงโขน ในปัจจุบันนี้ผู้วิจัยเล็งเห็นความส าคัญของการบรรเลงเพลง
รัวประกอบกับตัวแสดงต่าง ๆ เช่น พระ นาง ยักษ์ ลิง ในการบรรเลงเพลงรัวประกอบกับการแสดงโขน ผู้บรรเลงต้อง
ค านึงถึงตัวแสดงเป็นหลัก โดยยึดท่าร าของแต่ละตัวแสดงนั้น ๆ ซึ่งมีลีลาของท่าร าที่แตกต่างกันออกไป จึงท าให้การ
บรรเลงระนาดเอกเพลงรัวมีลักษณะที่ต้องขยายท านอง หรือตัดท านองโดยใช้ส านวนกลอน และกลวิธีของระนาดเอก
เข้ามาบรรเลง เพื่อให้ตรงกับจังหวะท่าร า ซึ่งแตกต่างจากการบรรเลงเพลงรัวประกอบพิธีกรรม ที่มีลักษณะการด าเนิน
ท านองไปตามความเหมาะสมของเพลง โดยไม่ขยายหรือตัดส านวนกลอนระนาดเอกจนเกินไป จึงอยากที่จะศึกษาถึง
ภูมิหลังเร่ืองการบรรเลงเพลงรัวที่เหมาะสมนั้นเป็นอย่างไหร่ ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นศิลปินต้นแบบที่ กรมศิลปากร ส านักการ
สังคีต แผนกดุริยางคศิลป์ไทย ได้แก่ ครูไชยยะ ทางมีศรี ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์มากในสายงาน ทั้งในด้านการ
บรรเลงระนาดเอกประกอบการแสดง และบรรเลงประกอบพิธีต่าง ๆ ครูไชยยะ ทางมีศรี  บรรเลงระนาดเอกในเพลง
รัวได้อย่างเหมาะสม สนิทสนม กลมกลื่นกับการแสดง ทั้งการบรรเลง ที่ต้องขยายความยาวให้มากขึ้นกว่าปกติและ
บรรเลงตัดท านองของวรรคเพลงรัวหรือท านองเพลงรัวให้เข้ากับการแสดงได้อย่างเหมาะสม จากการสอบถามนัก
ดนตรีไทยในเบื้องต้น ทุกคนต่างให้การยอมรับการบรรเลงเพลงรัวของครูไชยยะ ทางมีศรี ทั้งการบรรเลงเพลงรัวกับ
พิธีกรรมและการบรรเลงเพลงรัวกับการแสดง ครูไชยยะ ทางมีศรี บรรเลงได้หลายรูปแบบ จนมีนักดนตรีไทยกล่าวถึง
ครูไชยยะ  ทางมีศรี ว่า “ไชยยะ ร้อยรัว” และได้รับการยกย่อง ได้รับการรันตีว่าเป็นผู้ที่เพียบพร้อมในการบรรเลง
ระนาดเอกประเภทเพลงรัว 
 จากความส าคัญข้างต้นท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาเร่ือง กลวิธีการบรรเลงระนาดเอกประเภทเพลงรัวของ ครู
ไชยยะ ทางมีศรี เพื่อศึกษาส านวนกลอนเฉพาะของระนาดเอกในเพลงรัว และศึกษากลวิธีการบรรเลง ระนาดเอก ใน
เพลงรัวประลองเสภา เพลงรัวลาเดียว เพลงรัวสามลา เพลงรัวคุกพาทย์ เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ที่สนใจและน ามา
บันทึกเป็นเอกสารทางวิชาการเพื่อเป็นประโยชน์ต่อวงการดนตรีไทยหรือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมต่อไป 
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วัตถุประสงค์ 

 ศึกษาส านวนกลอน และกลวธิีการบรรเลงระนาดเอกในเพลงรัวของครูไชยยะ ทางมีศรี 

ขอบเขตการวิจัย 

 ศึกษาส านวนกลอน และกลวิธีการบรรเลงระนาดเอก เพลงรัวประลองเสภา เพลงรัวลาเดียว เพลงรัวสามลา 
และเพลงรัวคุกพาทย์ จากการเรียบเรียงส านวนกลอนขึ้นโดยครูไชยยะ  
ทางมีศรีเท่านั้น 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 

 การศึกษาวิจัยเร่ืองกลวิธีการบรรเลงระนาดเอกเพลงรัวของครูไชยยะ ทางมีศรี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดย
ศึกษาจากการเก็บข้อมูลจากภาคสนาม ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ ตั้งแต่ช่วงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564จนถึงวันที่ 1 มีนาคม 
2564 เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นส านวนกลอน และกลวิธีที่เกี่ยวกับเพลงรัวจากครูไชยยะ ทางมีศรี แล้วท าการศึกษา
วิเคราะห์ ตามขั้นตอนการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

 1. ขอบเขตในการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยศึกษาส านวนกลอน และกลวิธีการบรรเลงระนาดเอกในเพลงรัว 

ประลองเสภา เพลงรัวลาเดียว เพลงรัวสามลา เพลงรัวคุกพาทย์ของ ครูไชยยะ ทางมีศรี เท่านั้น 
  2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การศึกษาวิจัยเรื่องกลวิธีการบรรเลงระนาดเอกเพลงรัวของครูไชยยะ ทางมีศรี มีการเก็บข้อมูล 2 ส่วน
ด้วยกัน 1) ข้อมูลภาคสนาม 2) ข้อมูลเอกสาร  
   2.1 ผู้วิจัยเก็บข้อมูลเพลงรัวทางระนาดเอกที่ประพันธ์ขึ้นโดยครูไชยยะ ทางมีศรีด้วยวิธีการลงภาคสนาม
เพื่อต่อเพลง เพื่อให้ได้ข้อมูลเพลงรัวทางระนาดเอกที่ครูไชยยะ ทางมีศรี ได้ประพันธ์ไว้ ได้แก่ 1) เพลงรัวประลอง
เสภา 2) เพลงรัวลาเดียว 3) เพลงรัวสามลา และ 4) รัวคุกพาทย์ 
  2.2 การเก็บข้อมูลจากเอกสาร  
  ผู้วิจัยได้ค้นคว้าหาข้อมูลและรวบรวม เอกสารที่เกี่ยวกับเรื่องราวทาง ด้านดนตรีที่เกี่ยวข้องกับเพลงรัว
ต่าง ๆ ซึ่งเอกสารที่ผู้วิจัยได้ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลได้จากแหล่งข้อมูลดังนี้ 
   1) หอสมุดแห่งชาติ 
      2) ห้องสมุดภาควิชาดุริยางคศิลป์ คณะศิลปะนาฏดุริยางค์ 
      3) ศูนย์รักศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
      4) หอสมุดธรรมศาสตร ์
  3. การตรวจสอบข้อมูล 
  หลังจากผู้วิจัยได้ท าการจัดกระท าข้อมูลแล้ว ผู้วิจัยน าข้อมูลนั้นมาตรวจสอบ ข้อมูลที่เป็นตัวโน้ต ท าการ
ตรวจสอบความถูกต้องโดยให้ผู้เชี่ยวชาญ คือ ครูไชยยะ ทางมีศรี เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องในการบันทึกโน้ต 
  4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
    ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้รับการตรวจสอบแล้วมาวิเคราะห์ โดยแยกวิเคราะห์ตาม 
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วัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ คือ 1) ศึกษาส านวนกลอน และกลวิธีการบรรเลงของระนาดเอกในการ 
บรรเลงเพลงรัว โดยวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ใช้ทฤษฎีการวิเคราะห์ดนตรีไทยในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  5. การน าเสนอผลงานวิจัย 
  ผู้วิจัยสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลแยกเป็นประเด็นตามวัตถุประสงค์ น าเสนอด้วยการเขียนในรูปแบบการ
พรรณนา 
ทบทวนวรรณกรรม  
  การศึกษาเร่ือง กลวิธีการบรรเลงระนาดเอกประเภทเพลงรัวของครูไชยยะ ทางมีศรี ผู้วิจัยได้ท าการค้นคว้า 
และรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางและก าหนดกรอบของการท าวิจัย
ตามระเบียบวิธีวิจัยในคร้ังนี้คือแนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ ทฤษฎีสุนทรียศาสตร์ ทฤษฎีการวิเคราะห์เพลงไทย ทฤษฎีสาม
เส้า 
  สารัตถะที่เกี่ยวข้อง ประวัติและความเป็นมาของระนาดเอก วิธีการบรรเลงระนาดเอก ประวัติครูไชยยะ 
ทางมีศรี บทบาทหน้าที่ของเพลงรัว 

ผลการวิจัย 

 จากการวิจัยผู้วิจัยได้วิเคราะห์ ส านวนกลอน และกลวิธีการบรรเลงระนาดเอกประเภทเพลงรัวของครูไชยยะ 
ทางมีศรี โดยเลือกตัวอย่างมา 4 ตัวอย่าง ได้แก่ 1) เพลงรัวประลองเสภาประโยคที่ 1 2) เพลงรัวลาเดียวประโยคที่ 4  
3) เพลงรัวสามลาประโยคที่ 11 หรือท้ายลาสอง 4) เพลงรัวคุกพาทย์ประโยคที่ 4 – 5 เหตุผลที่ผู้วิจัยเลือกประโยค
ตัวอย่างมานั้น เนื่องด้วยเป็นประโยคที่มีส านวนกลอนที่มีความสัมผัสเชื่อมโยงกันอย่างเห็นได้ชัดเจน และมีกลวิธีที่
หลากหลายรูปแบบ ทฤษฎีที่ผู้วิจัยน ามาวิเคราะห์ คือ ทฤษฎีวิเคราะห์เพลงไทย เพื่อหาลักษณะการแปลส านวนกลอน
ระนาดเอก ทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียง การใช้กลวิธีการบรรเลงระนาดเอก และการวิเคราะห์บันไดเสียง โน้ตที่ผู้วิจัย
น ามา เป็นโน้ตสากล เพื่อให้เห็นลักษณะการด าเนินส านวนกลอน กลวิธีต่าง ๆ และทิศทางของเสียง โดยจะก าหนด
ต าแหน่งเสียงโน้ตสากลให้เป็นโน้ตไทย ดังรูปภาพต่อไปนี้ 
 
 
  
 

ภาพโน้ตบรรทัด 5 เส้น 
ที่มา : ผู้วิจัย 
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ตัวอย่างที่ 1 เพลงรัวประลองเสภาประโยคแรก   

 
 
 จากตัวอย่าง กลุ่มที่ 1 ห้องแรกเป็นการขึ้นต้นเพลง โดยใช้ปี่ในขึ้น ห้องที่ 2-5 เป็นการด าเนินส านวนกลอน
ระนาดเอกด้วยลักษณะการตีเก็บคู่แปดเรียงเสียงขึ้นจากเสียงต่ าไปหาเสียงสูง โดยมีการตีเรียงเสียง และสลับกับการตี
ข้ามเสียง กลวิธีที่พบในกลุ่มที่ 1 คือกลวิธีการตีเก็บคู่แปดที่เริ่มจากแนวช้าไปจนถึงแนวเร็วสุดมือ จากการวิเคราะห์
บันไดเสียงในกลุ่มที่ 1 พบว่ามีกลุ่มโน้ตที่ใช้ คือ ซ ล ท ด ร ม ซึ่งเป็นโครงสร้างของบันไดเสียงซอล โดยมีโน้ตเสียงโด
เป็นเสียงจร ลูกตกของกลุ่มที่ 1  
 กลุ่มที่ 2 ห้องที่ 5-6 เป็นการด าเนินส านวนกลอนระนาดเอกด้วยลักษณะการตีเก็บคู่แปดเรียงเสียงลงจาก
เสียงสูงมาหาเสียงต่ า และมีเสียงที่แตกต่างออกไปซึ่งเป็นส านวนกลอนในลักษณะการ ถาม กลวิธีที่พบในกลุ่มที่ 2 คือ
กลวิธีการตีที่มีลักษณะเหมือนกับกลุ่มที่ 1 คือการตีคู่แปดที่เริ่มจากแนวช้าไปหาแนวเร็ว จากการวิเคราะห์บันไดเสียง
ในกลุ่มที่ 2 พบว่ามีกลุ่มโน้ตที่ใช้ คือ ซ ล ท  ร ม ซึ่งเป็นโครงสร้างของบันไดเสียงซอล อย่างชัดเจน ในลูกตกของกลุ่ม
ที่ 2  
 กลุ่ม 3 ห้องที่ 6-8 เป็นการด าเนินส านวนกลอนระนาดเอกด้วยลักษณะการตีเก็บคู่แปดเรียงเสียงลงจากเสียง
สูงมาหาเสียงต่ า และมีเสียงที่แตกต่างออกไปซึ่งเป็นส านวนกลอนในลักษณะการ ตอบ กลวิธีที่พบในกลุ่มที่ 3 คือ
กลวิธีการตีที่มีลักษณะเหมือนกับกลุ่มที่ 1  คือการตีคู่แปดที่เริ่มจากแนวช้าไปหาแนวเร็ว หรือเรียกว่า การตีขยี้ จาก
การวิเคราะห์บันไดเสียงในกลุ่มที่ 2 พบว่ามีกลุ่มโน้ตที่ใช้ คือ ซ ล ท  ร ม ซึ่งเป็นโครงสร้างของบันไดเสียงซอล อย่าง
ชัดเจน ในลูกตกของกลุ่มที่ 2   
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ตัวอย่างที่ 2 เพลงรัวลาเดียวประโยคที่ 4 

 
 จากตัวอย่างที่ 2 กลุ่ม 1 ห้องที่ 20-22 เป็นการด าเนินส านวนกลอนเฉพาะของระนาดเอกด้วยลักษณะการตี
เกร็ดมือ ด้วยรูปแบบการตีสะบัดลง และสะบัดขึ้นเรียงเสียงลง และเรียงเสียงขึ้น  จะเป็นการตีเรียงเสียง  โดยเรียง
เสียงขึ้นจากเสียงสูงไปหาเสียงต่ า ห้องที่ 20-22 พบกลวิธีการตีสะบัดลง และสะบัดขึ้น จากการวิเคราะห์บันไดเสียงใน
กลุ่มที่ 1 พบว่ามีกลุ่มโน้ตที่ใช้ คือ ซ ล ท ร ม ฟ ซึ่งเป็นโครงสร้างของบันไดเสียงซอล อย่างชัดเจน โดยมีโน้ตเสียงฟา 
เป็นเสียงจร ในลูกตกของกลุ่มที่ 1 คือ ซ5 (ซ ล ท x ร ม x ) 
 กลุ่ม 2 ห้องที่ 23-28 เป็นการด าเนินส านวนกลอนระนาดเอกด้วยลักษณะการตีสะเดาะผสมมือ เป็น   คู่สี่ 
และต่อด้วยการตีคู่แปด เรียงเสียงจากเสียงสูงมาหาเสียงต่ า ห้องที่ 25 เป็นการตีซ้ าเสียงหลาย ๆ ครั้ง โดยขึ้นอยู่กับผู้
บรรเลงจะก าหนดให้เหมาะสมมากน้อยเพียงใด แนวในการบรรเลงจะเริ่มจากช้าไปเร็ว โดยโน้ตเสียง ซ ม ร และต่อ
ด้วยการตีกกรอคู่แปดในล าดับต่อไป และในห้องที่ 28 เป็นการตีกรอคู่แปด ในห้อง 23-28 พบกลวิธีการตีสะเดาะผสม
มือ การตีกรอ และการตีเก็บคู่แปด จากการวิเคราะห์บันไดเสียงในกลุ่มที่ 2 พบว่ามีกลุ่มโน้ตที่ใช้ คือ ซ ล ท ร ม ซึ่ง
เป็นโครงสร้างของบันไดเสียงซอล ลูกตกของกลุ่มที่ 2 คือ ซ1 (ซ ล ท x ร ม x ) 
 
ตัวอย่างที่ 3 เพลงรัวสามลาประโยคที่ 11 หรือท้ายลาสอง 
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 จากตัวอย่างที่ 3 กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 1 ห้องที่ 64-66 เป็นการด าเนินส านวนกลอนเฉพาะของระนาดเอกด้วย
ลักษณะการตีสะบัดขึ้นสะบัดลง และการตีกรอ โดยห้องที่ 64 เป็นการสะบัดขึ้นในโน้ตเสียง ฟ ซ ล ต่อด้วยการตีกรอ 
ห้องที่ 65 เป็นการสะบัดลงในโน้ตเสียง ม ร ด ต่อด้วยการตีกรอ  ห้องที่ 66 เป็นการสะบัดขึ้นในโน้ตเสียง ล ท ด ต่อ
ด้วยการตีกรอ ในห้องที่ 66-71 เป็นการตีซ้ าท านองด้วยโน้ตเสียง ด ซ ล ซ 3 ครั้งท านองถัดไปเป็นการตีกรอ 2 เสียง
ด้วยโน้ตเสียง ล ซ และตีคู่แปด 2 เสียง ในโน้ตเสียง ท ล 2 ครั้ง ในห้อง 64-71 พบกลวิธีการตีสะบัดขึ้น สะบัดลง 
การตีกรอ 2 เสียง จากการวิเคราะห์บันไดเสียงในกลุ่มที่ 1 พบว่ามีกลุ่มโน้ตที่ใช้ คือ ซ ล ท ด ร ม ฟ ซึ่งเป็น
โครงสร้างของบันไดเสียงซอล โดยมีโน้ตเสียงโด และเสียงฟา เป็นเสียงจร ลูกตกของกลุ่มที่ 1 คือ ซ1 (ซ ล ท x ร ม 
x ) 
ตัวอย่างที่ 4 เพลงรัวคุกพาทย์ประโยคที่ 4 – 5 

 
 
 จากตัวอย่างที่ 4 กลุ่มที่ 1 ห้องที่ 20-23 เป็นการด าเนินส านวนกลอนเฉพาะของระนาดเอกด้วยลักษณะการ
ตีสะบัดลงเรียงเสียง จากสูงมาหาต่ า ด้วยโน้ตสียง ซ ฟ ม ท านองถัดไป เป็นการตีคู่แปด สองเสียงด้วยโน้ตเสียง ฟ ม 
ในห้องที่ 20-23 พบกลวิธีการตีสะบัดลง จากการวิเคราะห์บันไดเสียงในกลุ่มที่ 1 พบว่ามีกลุ่มโน้ตที่ใช้ คือ ม ฟ ซ  ซึ่ง
เป็นโครงสร้างของบันไดเสียงซอล โดยมีโน้ตเสียงฟา เป็นเสียงจร ลูกตกของกลุ่มที่ 1 คือ ซ 6 (ซ ล ท x ร ม x ) 
 กลุ่มที่ 2 ห้องที่ 23-25 เป็นการด าเนินส านวนกลอนเฉพาะของระนาดเอกด้วยลักษณะการตีสะบัดลง ด้วยคู่
แปด และคู่สี่ จากเสียงต่ าไปหาเสียงสูง ห้องที่ 25 เป็นลักษณะการตีขยี้คู่แปด ห้องที่ 26 เป็นการตีขยี้คู่แปดแบบซ้ า
ท านอง ห้องที่ 27-28 เป็นการตีมือซ้ายหนึ่งครั้งมือขวาหนึ่งคร้ัง โดยเร่ิมจากการตีช้าไปหาเร็ว ด้วยโน้ตเสียง ท ห้องที่ 
29 เป็นลักษณะการตีกรอคู่แปด ด้วยโน้ตเสียง ท ในห้องที่ 23-29 พบกลวิธีการตีการตีขยี้คู่แปด และการตีกรอ จาก
การวิเคราะห์บันไดเสียงในกลุ่มที่ 1 พบว่ามีกลุ่มโน้ตที่ใช้ คือ ซ ล ท ร ม  ซึ่งเป็นโครงสร้างของบันไดเสียงซอล ลูกตก
ของกลุ่มที่ 1 คือ ซ3 (ซ ล ท x ร ม x) 

สรุปผลการวิจัย 

  กลวิธีการบรรเลงระนาดเอกประเภทเพลงรัวของครูไชยยะ ทางมีศรี ในเพลงรัวประลองเสภา เพลงรัวลา
เดียว เพลงรัวสามลา เพลงรัวคุกพาทย์ มีส านวนกลอนและกลวิธีการบรรเลงต่าง ๆ ในเพลงรัว เป็นรูปแบบที่มีจังหวะ
หรือลูกตกไม่ตายตัว มีรูปแบบในการบรรเลงที่เป็นส านวนกลอนเฉพาะของเพลง มีความสั้นยาวของท านองไม่เท่ากัน
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ขึ้นอยู่กับผู้บรรเลงระนาดเอกจะก าหนดให้เหมาะสมกับการบรรเลงนั้น ๆ ในการศึกษาส านวนกลอนพบว่า มีลักษะ
การด าเนินท านองด้วยส านวนเฉพาะ ได้แก่  การตีเก็บคู่แปดเร่ิมจากแนวช้าไปจนเร็วสุดมือ การตีแนวกลางมือ การตีคู่
สี่ การตีเกล็ดมือ การตีรัวเรียงเสียง และข้ามเสียง การตีแบ่งมือเหมือนมือฆ้อง การตีกรอคู่เสียงต่าง ๆ และกลวิธีของ
เพลงรัว ครั้งนี้พบว่ามีการบรรเลง การตีขยี้คู่แปด การตีสะบัดเรียงสียงขึ้น เรียงเสียงลง การตีสะเดาะคู่สี่ การตีกรอ 
การตีขยี้นอนวัน การตีกระทบ และบันไดเสียงที่พบในการวิจัยครั้งนี้ พบว่ามี 2 บันไดเสียงด้วยกัน ได้แก่ บันไดเสียง 
ซอล และบันไดเสียง ฟา โดยบันไดเสียงฟานั้นอยู่ในเพลงรัวคุกพาทย์ เพียงเพลงเดียว 

อภิปรายผลการวิจัย 

  กลวิธีการบรรเลงระนาดเอกประเภทเพลงรัวของครูไชยยะ ทางมีศรี มีความสอดคล้องกับหลักการวิเคราะห์
เพลงไทยของ มานพ วิสุทธิแพทย์ (2556) ที่ได้น ามาอธิบายเกี่ยวกับการแยกแยะสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกเป็นส่วนย่อย ๆ ที่
ประกอบกันเป็นสิ่งของสิ่งนั้นโดยแยกตามลักษณะของส านวนกลอน กลวิธี และบันไดเสียง การแยกนี้มีระดับของการ
แยกแยะหลายระดับมีทั้งการแยกแยะหยาบ ๆ จนถึงการแยกแยะอย่างละเอียด และมีความสอดคล้องกับทฤษฎี
สุนทรียศาสตร์ของ สงบศึก ธรรมวิหาร (2545) ได้กล่าวว่า ดนตรีในปรัชญานั้นจ าเป็นต้องพูดถึงสุนทรียศาสตร์ 
(Aesthetics) ซึ่งเป็นแขนงหนึ่งของปรัชญาที่กล่าวถึงความงาม ความไพเราะ และคุณค่าสุนทรีย์อื่น ๆ  
 จากการสัมภาษณ์กลวิธีการบรรเลงระนาดเอกประเภทเพลงรัวของครูไชยยะ ทางมีศรี กล่าวว่า “การที่ผูก
ส านวนกลอนเพลงรัวขึ้นใหม่ โดยหลักแล้ว เราเห็นการบรรเลงเพลงรัวของใครมา แล้วเราจะน ามาประยุกต์อย่างไรให้
เข้ากับก าลังในการบรรเลงของเราที่ให้ความเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ต่าง ๆ ที่ได้หมอบหมาย ”  

ข้อเสนอแนะ 

 1. สามารถน าเพลงรัวที่ศึกษามา ไปสร้างสรรค์ส านวนกลอนเพลงรัวอ่ืน ๆ ได้ เชน่เพลงรัวเฉพาะ เพลงองค์
พระพิราพเต็มองค์ 
 2. สามารถน าไปเปน็แบบฝึกการบรรเลงระนาดเอกเพลงรัวเบื้องต้นได้ 
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คุณค่า และความหมายของชีวิตในปรัชญาขงจื่อ 
The Valuable and Meaningful Life in Confucius Philosophy 
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บทคัดย่อ 

  บทความนี้มุ่งน าเสนอทัศนะเก่ียวกับคุณค่า และความหมายของชีวิตในปรัชญาขงจื่อในมิติที่ส าคัญ 2 ประการ
คือ ประการแรก เป็นมิติเกี่ยวกับตนเองคือ การเรียนรู้ความเป็นมนุษย์ผ่านการขัดเกลาด้วยคุณธรรมเพื่อท าหน้าที่ใน
การจัดการกับชีวิตตนเองได้อย่างมีคุณค่า น่ายกย่องและมีเกียรติ ซึ่งจะส าเร็จได้ก็ต่อเมื่อมนุษย์ศึกษาอบรมตนเองจน
บรรลุคุณธรรมข้ันพื้นฐานของความเป็นมนุษย์คือ “เหริน” หรือ มนุษยธรรม ได้แก่ การรู้จักมอบความรักให้แก่กันและ
กัน ประการที่สอง เป็นมิติเก่ียวกับส่วนอื่น และมีการกระท าที่กว้างขวางในลักษณะที่ว่าชีวิตจะต้องเก่ียวข้องสัมพันธ์กับ
คนอื่นภายใต้หลักจารีต หรือ “หลี่” ได้แก่ หลักการแสดงออกถึงความงามทางมารยาทระหว่างมนุษย์เพื่อท าประโยชน์
แก่ผู้อื่นและสังคมได้อย่างกลืมกลืน.  

ค าส าคัญ : ชีวิต  คุณค่าของชีวิต  ความหมายของชีวิต 

Abstract 

  This paper attempts to examine the viewpoint of valuable and meaningful life in Confucius 
Philosophy. There are two important aspects. First, it is the inner aspect or self-aspect. It is learning 
how to shape our beings through virtue to manage our life invaluably and honorably. We have to 
achieve our self-training to the fundamental virtue level called “ren” or mankind: how to give love 
to each other. Second, it is the other aspect as social animal under traditional the principle “Li”: 
how to have good manners in a valuable ways between mankind to benefit others and society 
harmoniously.  

Keywords : life, value of life, meaning of life     

บทน า  

มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีจิตวิญญาณจึงท าให้สามารถพัฒนาและขัดเกลาตนเองให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้วย
คุณธรรมจากภายในเพื่อยกระดับชีวิตในฐานะสัตว์ทางชีววิทยาสู่ชีวิตในฐานะสัตว์ที่มีบรรทัดฐานเชิงคุณธรรม ท าให้
มนุษย์มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มากข้ึน นักปรัชญากรีกสมัยโบราณจึงมักจะให้ความสนใจอยู่กับการแสวงหาทฤษฎี
เก่ียวกับมนุษย์ เช่น ศึกษาว่าธรรมชาติที่แท้จริงของมนุษย์คืออะไร และอะไรคือความดีสูงสุดที่มนุษย์ควรแสวงหา เป็น
ต้น แต่ทฤษฎีเกี่ยวกับมนุษย์ของนักปรัชญากรีกสมัยโบราณมักจะแสวงหาค าตอบเกี่ยวกับมนุษย์ในเนื้อหาที่เป็น
นามธรรม  ขณะที่ขงจื่อกลับครุ่นคิดอยู่กับการพัฒนาและขัดเกลามนุษย์เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางจริยธรรมของ
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ผู้คน และการฟื้นฟูคุณค่าทางจริยธรรมที่ขงจื่อเชื่อว่าจะเป็นรากฐานที่จะท าให้สังคมสงบสุขและมีระเบียบ สิ่งที่ขงจื่อ
ตระหนักเป็นอย่างมากในช่วงชีวิตของท่านจึงเกี่ยวกับความเสื่อมโทรมทางศีลธรรม  และจิตวิญญาณของคนในสังคม 
หาใช่ความมั่นคงของรัฐและความอุดมสมบูรณ์ด้วยข้าวปลาอาหารเป็นส าคัญไม่ ความตระหนักนี้เองท าให้เราทราบ
ว่าจริยศาสตร์แบบขงจื่อมีรากฐานมาจากวิธีคิดบนพื้นฐานของการจัดคู่ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ที่ถูกต้อง เพราะ
เมื่อมนุษย์ปฏิบัติต่อคู่ความสัมพันธ์ไม่ถูกต้องแล้ว ความเสื่อมโทรมทางศีลธรรม  และจิตวิญญาณของคนในสังคมก็
เกิดขึ้นตามมา  ขงจื่อกล่าวถึงความเสื่อมโทรมทางศีลธรรมในคู่ความสัมพันธ์ระหว่างมารดาบิดากับบุตรธิดาว่า “สมัย
นี้ความกตัญญู หมายถึงการเลี้ยงดูมารดาบิดา แต่เราก็เลี้ยงดูม้าและสุนัขด้วยมิใช่หรือ ถ้าขาดความเคารพแล้วจะมี
อะไรเพื่อแยกแยะการเลี้ยงดูแบบหนึ่งออกจากอีกแบบหนึ่งเล่า” (2 : 7)** (สุวรรณา สถาอานันท์, 2562: 318) 

ขณะที่ความเสื่อมโทรมทางจิตวิญญาณของคนในสังคม ขงจื่อมองว่าเป็นผลมาจากความเสื่อมโทรมทาง
ศีลธรรม กล่าวคือ หากมนุษย์ขาดการขัดเกลา และพัฒนาตนเองให้ดีงามด้วยคุณธรรมแล้วมนุษย์ก็จะละเลยคุณค่า
ความเป็นมนุษย์ การด าเนินชีวิตก็ไม่มีความหมายเพียงพอที่จะท าให้ชีวิตเจริญงอกงามต่อไปได้ ท าให้มนุษย์ขาดการ
เคารพตนเอง มีความเป็นอิสระส่วนตัวที่แยกห่างจากสังคมมากข้ึน เกิดทัศนคติว่าตนเองเป็นคนด้อยค่าไม่มีประโยชน์ต่อ
คนอื่นและสังคม จึงไม่มีความจ าเป็นใด ๆ ที่จะสร้างความสัมพันธ์ในการอยู่ร่วมกับคนอื่น ชีวิตจึงเป็นไปตามยถากรรม
และไร้ความหมาย ดังนั้น หากจะให้สังคมเป็นสังคมที่น่าอยู่ แม้ผู้คนจะมีความเป็นเอกเทศและมีความเป็นอิสระมากขึ้น 
แต่พื้นฐานของมนุษย์ยังต้องมีความเมตตา และเห็นอกเห็นใจกันและกันอยู่ ไม่สร้างมูลค่าให้ตนเองด้วยการแสวงหา
ผลประโยชน์และกอบโกยจากมนุษย์ด้วยกัน มนุษย์จึงต้องหันมาให้ความสนใจกับการแสวงหาคุณค่าจากภายในด้วยการ
หมั่นขัดเกลาและพัฒนาตนเอง และน าตัวเองออกไปเชื่อมโยงกับคนอื่นและสังคม ด้วยเชื่อว่าตัวเราสามารถสร้าง
ความหมายให้แก่ชีวิตด้วยการท าประโยชน์แก่ผู้อื่นและสังคมได้. 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้เขียนจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง คุณค่าและความหมายของชีวิตในปรัชญา
ขงจื่อ เพื่อจะได้ทราบความหมายและคุณค่าของชีวิตที่แท้จริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับตนเองและผู้อื่นได้อย่าง
เหมะสมต่อไป 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อศึกษาและเข้าใจในบริบทของคุณค่า และความหมายของชีวิตในปรัชญาขงจื่อ 

ผลการศึกษา 

ในการศึกษาเรื่องคุณค่าและความหมายของชีวิตในปรัชญาขงจื่อครั้งนี้พบว่ามีสาระส าคัญที่สามารถน ามา
อภิปรายได้ 3 ประเด็นดังกล่าวคือ ทัศนะเก่ียวกับชีวิต ชีวิตที่มีคุณค่า และชีวิตที่มีความหมาย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ทัศนะเกี่ยวกับชีวิต  
ข้อสังเกตประการหนึ่งที่ได้จากขอบข่ายค าสอนขงจื่อคือ ขงจื่อให้ความส าคัญกับชีวิตหรือการด าเนินชีวิตใน

ปัจจุบันมากกว่าชีวิตหลังความตาย อย่างที่ขงจื่อตอบค าถามจื่อลู่เรื่องความตายว่า “ยังไม่รู้จักชีวิต จะรู้จักความตายได้
อย่างไร” (11 : 11) ขงจื่อจึงหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงเรื่องความตาย หรือแม้แต่การอ้อนวอนบูชาเทพเจ้าที่เห็นว่าสามารถท า

                                                           
** บทความนี้อา้งอิงคัมภีร์หลุนอี่ว ์ส านวนแปลของศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา สถาอานันท์ การอา้งอิงตัวบทหลุนอีว่์จะใส่ตัวเลขไว้ในวงเล็บ ตัวเลข
ข้างหน้า หมายถึง เล่มที่ ตัวเลขข้างหลัง หมายถึง บทที่.    
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ได้ แต่ก็ควรอยู่ให้ห่าง เพราะไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ จากภายในที่จะท าให้ชีวิตมีคุณค่า และมีความหมายได้ 
แม้แต่ข้อถกเถียงว่าด้วยเร่ืองธรรมชาติของมนุษย์ ขงจื่อก็ไม่พูดถึง เพราะในคัมภีร์หลุนอี่ว์บันทึกเกี่ยวกับมนุษย์ไว้เพียง
แค่ว่า อาจารย์กล่าวว่า “(มนุษย์) โดยธรรมชาติใกล้เคียงกัน โดยการปฏิบัติห่างไกลกัน” (17 : 12) ตัวบทดังกล่าวแสดง
ให้เห็นว่าขงจื่อให้ความส าคัญกับมนุษย์ที่การปฏิบัติ หลักค าสอนของขงจื่อจึงมุ่งเน้นที่ การเรียนรู้ความเป็นมนุษย์ด้วย
การปฏิบัติด้านคุณธรรมเพื่อให้มนุษย์สามารถเคารพยกย่องตัวเองได้ วิชาที่ขงจื่อสอนเพื่อเรียนรู้ความเป็นมนุษย์ด้าน
คุณธรรมจึงมี 4 วิชา ได้แก่ วรรณคดี จริยธรรม ความสัตย์ซื่อภักดี และความน่าเชื่อถือ (7 : 24) จะเห็นว่าวิชาที่ขงจื่อ
สอนทั้งหมดจะเน้นการเรียนรู้ด้านคุณธรรม และจริยธรรมเพื่อท าให้ชีวิตมีคุณค่าและมีความหมาย ปรัชญาขงจื่อจึง
เริ่มต้นที่จริยศาสตร์ และสอนให้ด าเนินชีวิตตามแนวทางแห่งจริยะนั้น ซึ่งเป็นวิถีเดียวที่ขงจื่อเห็นว่าจะท าให้ชีวิต
ปลอดภัย และเจริญรุ่งเรืองได้ ด้วยวิถีดังกล่าวนี่ เองเราจึงสามารถวิเคราะห์แง่มุมของชีวิตในทัศนะขงจื่อได้จากคัมภีร์
หลุนอี่ว์ที่บันทึกไว้ว่า “...ชีวิตที่หลอกลวง อยู่ได้ก็เพราะโชค" (6 : 17) โดยความหมายก็คือ ชีวิตที่อยู่ได้เพราะโชคไม่ใช่
ชีวิตที่ดี และไม่ใช่ชีวิตที่มีมิติทางจริยธรรม เพราะเป็นชีวิตที่หลอกลวงจึงไม่ยั่งยืน ถึงแม้จะด ารงอยู่ได้ แต่ก็เป็นวิถีชีวิตที่
ไม่ปลอดภัย และไม่เป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรือง 

ส าหรับวิถีชีวิตตามแนวทางแห่งจริยะ ขงจื่อเน้นที่การปฏิบัติต่อกันบนพื้นฐานทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกันทาง
สังคมในความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างมารดาบิดากับบุตรธิดา ความสัมพันธ์ระหว่างพี่กับ
น้อง ความสัมพันธ์ระหว่างสามีกับภรรยา ความสัมพันธ์ระหว่างมิตรกับมิตร และความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับผู้ใต้
ปกครอง ความสัมพันธ์เหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งก าหนดคุณค่าสูงสุดของการเรียนรู้ความเป็นมนุษย์และชีวิตที่ดี  แต่การปฏิบัติ
ต่อกันบนพื้นฐานความสัมพันธ์ทางจริยธรรมนั้นเป็นผลจากการขัดเกลาตนเองท าให้มนุษย์ตระหนักรู้ในคุณค่าที่จะพึง
ปฏิบัติต่อกัน ก่อให้เกิดพันธะทางศีลธรรมร่วมกันในความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์  การขัดเกลาตนเองด้วยคุณธรรมอัน
เป็นมิติเชิงบรรทัดฐานในการบ่งบอกความเป็นมนุษย์จึงท าให้ชีวิตในแง่ของมิติทางจริยธรรมมีคุณค่าและความหมาย
มากข้ึน ซึ่งเป็นสิ่งเดียวที่ขงจื่อเห็นว่าจะท าให้มนุษย์สามารถด ารงอยู่ในฐานะความเป็นศูนย์กลางของความสัมพันธ์กับ
สิ่งอื่น ๆ ในสังคมได้ ขงจื่อจึงสอนให้มีความรับผิดชอบตามหลักจริยธรรมระหว่างบุคคลว่า  “ผู้ปกครองเป็นผู้ปกครอง 
ขุนนางเป็นขุนนาง บิดาเป็นบิดา บุตรเป็นบุตร” (12 : 11) โดยความหมายคือ ให้ทุกคนท าหน้าที่ทางจริยธรรมตาม
บทบาท ฐานะ และหน้าที่ทางสังคมของตนเองให้สมบูรณ์ ความสัมพันธ์ทางสังคมของแต่ละคนตามชื่อที่เรียกขานจึง
ล้วนมีภาระหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ    ต่อกันให้สมกับชื่อที่เรียก คนที่มีชื่อเรียกทางสังคมว่าอย่างไร ก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องกับชื่อที่เรียกนั้นให้สมบูรณ์ หัวใจส าคัญของวิถีชีวิตตามแนวทางแห่งจริยะจึงอยู่ที่การปฏิบัติตัวตามชื่อที่ถูก
เรียกให้สอดคล้องกับที่ตัวเป็น ชีวิตในฐานะเป็นผู้กระท าตามชื่อที่เรียกขานเพื่อท าภาระหน้าที่จ าเพาะที่ผูกพันให้
สมบูรณ์จึงต้องผ่านการประเมินด้วยคุณค่าเชิงจริยธรรม  ในทัศนะขงจื่อชีวิตกับจิยธรรมจึงเป็นสิ่งที่แยกขาดจากกัน
ไม่ได้ เห็นได้จากเมื่อมีคนถามขงจื่อว่าชีวิตคืออะไร ขงจื่อตอบค าถามดังกล่าวในรูปแบบจริยธรรมว่า “ชีวิต คือ ความ
ซื่อสัตย์ คนที่ไม่มีความซื่อสัตย์เหมือนคนที่ตายแล้ว และชีวิตที่ไม่มีความซื่อสัตย์ก็เหมือนไม่มีชีวิต ผู้ที่เกิดมาแล้ว
ปราศจากความซื่อสัตย์ก็เหมือนไม่ได้เกิดมา ฉะนั้น มนุษย์จ าต้องถือความซื่อสัตย์เป็นชีวิตทีเดียว” (ชัยวัฒน์ อัตพัฒน์, 
2561: 186) ค าตอบที่ว่า ชีวิตที่ไม่มีความซื่อสัตย์ก็เหมือนไม่มีชีวิต เกิดมาแล้วก็เหมือนไม่ได้เกิด หรือถึงแม้จะมีชีวิตอยู่
ได้ก็ไม่มีความหมายใด ๆ จึงเหมือนคนที่ตายแล้ว ชีวิตที่ด าเนินชีวิตอยู่ได้จึงอาจเป็นเพราะโชคช่วย อย่างที่ขงจื่อกล่าวว่า 
“ชีวิตที่หลอกลวงอยู่ได้ก็เพราะโชค” ดังนั้น ชีวิตที่ด ารงอยู่ได้ด้วยคุณธรรมในทัศนะขงจื่อจึงเป็นชีวิตที่มั่นคง และ
ปลอดภัยซึ่งเป็นอันเดียวกับชีวิตที่ดีคือ ชีวิตที่มีมิติทางจริยธรรม (สุวรรณา สถาอานันท์, 2557: 58)  
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2. ชีวิตที่มีคุณค่า 
ในทัศนะขงจื่อ เหตุผลส าคัญที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้เพื่อขัดเกลา และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพราะเห็นว่าคุณ

งามความดีทั้งหลายที่มนุษย์จะต้องใช้ปฏิบัติต่อกันในความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์นั้นไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นเองได้ ต้อง
ผ่านการขัดเกลา และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องจนสามารถบรรลุตัวตนที่แท้จริงอันเป็นลักษณะเฉพาะส่วนบุคคล (a 
quest for  true personal identity) หาใช่มาจากการกระท าของผู้อื่นเพื่อให้ตนเองบริสุทธิ์ได้ไม่ อย่างที่ขงจื่อกล่าวว่า 
"การปฏิบัติมนุษยธรรมมาจากตนเอง ใช่ว่ามาจากผู้อื่น" (12 : 1) การพัฒนาชีวิตให้มีคุณค่าจึงต้องผ่านการเรียนรู้ และ
ขัดเกลาตนเองในทางศีลธรรม (self-cultivation) ที่ขงจื่อเชื่อว่าเป็นเหมือนกระดูกสันหลังของสังคมที่จะท าให้สังคมดี
งามได้ แต่การเรียนรู้ในทัศนะขงจื่อกินความหมายกว้างเพราะ “การเรียนรู้ตรงนี้กินความครอบคลุมถึงการศึกษาเล่า
เรียน การกล่อมเกลาจริยธรรม บุคลิกภาพและแนวปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์ โดยอาศัยแหล่งความรู้ตามจารีตประเพณี ใน
รูปของคัมภีร์กวีนิพนธ์” (สุวรรณา สถาอานันท์, 2548: 17) ขงจื่อผู้รักในการเรียนรู้จึงเชื่อมั่นว่าการศึกษาเรียนรู้ และ
อบรมตนเองในทางศีลธรรมจะท าให้มนุษย์มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้ ขงจื่อพูดถึงโทษ 6 ประการที่เกิดจากการไม่
รักการเรียนรู้ว่า “รักมนุษยธรรม แต่ไม่รักการเรียนรู้ โทษที่บังเกิดคือความโง่ รักความรู้ แต่ไม่รักการเรียนรู้ โทษที่
บังเกิดคือความเลื่อนลอย ไร้แก่นสาร รักความจริง แต่ไม่รักการเรียนรู้ โทษที่บังเกิดคือความบั่นทอน รักความตรง แต่
ไม่รักการเรียนรู้ โทษที่บังเกิดคือความดุดัน รักความกล้าหาญ แต่ไม่รักการเรียนรู้ โทษที่บังเกิดคือความบ้าบิ่น รักความ
แข็งแกร่ง แต่ไม่รักการเรียนรู้ โทษที่บังเกิดคือ ความคลั่ง” (17 : 8)  

ชีวิตที่มีคุณค่าจึงเป็นชีวิตของผู้ที่แน่วแน่ และมั่นคงในการเรียนรู้ความเป็นมนุษย์ด้วยคุณธรรม ผู้ที่ขัดเกลา
ตนเองด้วยคุณธรรมจนแน่วแน่และมั่นคงในคุณธรรมแล้ว แม้จะอยู่ในสภาพของสังคมที่     ขัดสน หรือถูกบีบบังคับ
ด้วยสิ่งยั่วยวนจากอ านาจภายนอกใด ๆ ก็จะไม่ยอมท าผิดเพียงเพราะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน  เหยียนหุยศิษย์เอก
ของขงจื่อเป็นตัวอย่างที่ดีของชีวิตที่มีคุณค่าเพราะเป็นผู้แน่วแน่ในการด าเนินชีวิตผ่านการขัดเกลาตนเองด้วยคุณธรรม
ตามค าสอนของขงจื่อ ท าให้ค าสอนของขงจื่อเป็นรูปธรรมและมีชีวิตชีวาขึ้นมาได้ ขงจื่อยกย่องชีวิตของเหยียนหุย และ
กล่าวถึงเหยียหุยว่า “หุยเป็นผู้มีปัญญา ! มีข้าวเพียงชามเดียว  มีน้ าเพียงกระบอกเดียว อาศัยอยู่ในตรอกแคบ ๆ ถ้า
เป็นคนอื่นจะรู้สึกทุกข์ยากจนทนไม่ไหว แต่หุยไม่ปล่อยให้ความยากจนขาดแคลนมาท าลายความแช่มชื่นเบิกบานของ
ตน หุยช่างมีปัญญาเหลือเกิน” (6 : 9) หุยผู้มีความแน่วแน่ และมั่นคงในรูปแบบการด าเนินชีวิตด้วยคุณธรรมจึงเป็น
ภาพตัวอย่างอันดีเลิศของชีวิตที่มีคุณค่าน่ายกย่อง และมีเกียรติตามรูปแบบของขงจื่อ 

ขณะเดียวกัน ผู้ที่แน่วแน่และมั่นคงในการขัดเกลาอบรมตนเองด้วยคุณธรรมก็จะบรรลุคุณธรรมขั้นพื้นฐาน
ของความเป็นมนุษย์จากการเปลี่ยนแปลงคุณค่าพื้นฐานจากภายใน ตู้ เหวยหมิง กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงคุณค่า
พื้นฐานจากภายในของผู้บรรลุคุณธรรมไว้ 5 ประการ ดังนี้ (WEI – MING, 2012: 15)  

1. ความเป็นมนุษย์ (humanity) คือ ความเป็นผู้มีคุณธรรมขั้นพื้นฐานได้แก่การมีความรักความเมตตา หรือ
ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นในการปฏิบัติต่อเพื่อมนุษย์ด้วยกัน 

2. ความถูกต้อง (uprightness) หมายถึง ความถูกต้องชอบธรรมซึ่งแตกต่างจากความดี ดังตัวอย่างที่ศิษย์ลัทธิ
เต๋าพูดว่า “เป็นการดีที่เราตอบแทนความเลวด้วยความดี” ขงจื่อจึงถามว่า “แล้วเธอจะตอบแทนความดีด้วยอะไร ?” 
ค าแนะน าของขงจื่อคือ “ตอบแทนความเลวด้วยความถูกต้องและตอบแทนความดีด้วยความดี” 

3. ความสุภาพ (civility) หมายถึง การปฏิบัติตามหลักพิธีกรรม ขงจื่อเห็นว่าพิธีกรรม (ritual) เป็นรูปแบบของ
ความสุภาพ 
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4. ปัญญา (wisdom) หมายถึง การรู้บุคคล และรู้การกระท าของบุคคล ผู้ที่ท าได้จึงได้ชื่อว่าผู้มีปัญญา 
5. ความเชื่อถือได้ (trust) หมายถึง ความยุติธรรม และความเท่าเทียม 
การเปลี่ยนแปลง “คุณค่า” พื้นฐานที่ส าคัญจากภายในนี้จึงเป็นการเปลี่ยนแปลงคุณค่าของ “ความเป็น

มนุษย์” การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นการเปลี่ยนแปลงคุณธรรมภายในท าให้ยกระดับชีวิตในฐานะสัตว์ทางชีววิทยาสู่
ชีวิตในฐานะสัตว์ที่มีบรรทัดฐานเชิงคุณธรรม ราชบัณฑิตยสถาน (2548: 104) ให้ความหมายของคุณค่า (value) ว่า 
หมายถึง “คุณสมบัติที่ได้จากการประเมินสิ่งใด สิ่งหนึ่ง เช่น ความงามเป็นค่าทางศิลปะ ความดีเป็นค่าทางจริยธรรม”  
ความเป็นมนุษย์จึงเริ่มจากความเป็นผู้มีคุณธรรมขั้นพื้นฐานที่ขงจื่อเรียกว่า “เหริน” หรือ “มนุษยธรรม” คือ การรู้จัก

มอบความรักให้แก่คนอื่น ค าว่าเหริน (仁) ในภาษาจีนประกอบด้วยอักษรจีน 2 ค าคือ ด้านซ้าย (人) หมายถึงมนุษย์ 

ด้านขวา (二) หมายถึงจ านวนสอง ข้อสังเกตดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า เหริน เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ (Lai, 
2018: 24)  โดยความหมายก็คือ มนุษย์ตั้งแต่สองคนขึ้นไป จากข้อสังเกตดังกล่าว สุวรรณา สถาอานันท์ (2562: 102) 

ได้สรุปความหมายของเหรินว่า หมายถึง ภาวะระหว่างมนุษย์  (人มนุษย์; 二ความสัมพันธ์,ระหว่าง)   สื่อนัยเชิงภว
วิทยาว่า ความเป็นมนุษย์นั้นเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ขณะเดียวกัน เหริน ก็สื่อนัยเชิงจริยศาสตร์ด้วย ใน
แง่ที่เป็นปทัสถานก าหนดความเป็นมนุษย์ที่มีคุณค่าบางประการที่เป็นเครื่องบ่งชี้คุณลักษณะความเป็นคน คุณลักษณะ

ดังกล่าวได้แก่ ความรักมนุษย์ (爱人 ไอ้เหริน) 
 การมี “มนุษยธรรม” จึงเป็นคุณค่าพื้นฐานส าคัญที่มนุษย์ใช้เป็นแนวปฏิบัติร่วมกันจึงจ าเป็นที่จะต้องรักษาไว้

เพื่อความสมบูรณ์ของพันธะหน้าที่ทางศีลธรรมระหว่างมนุษย์ และเป็นสิ่งเดียวที่ขงจื่อ  เห็นว่าจะท าให้ชีวิตมีคุณค่า
เพียงพอที่ท าให้มนุษย์สามารถเคารพยกย่องตัวเองได้ เพราะผู้มีมนุษยธรรมและใช้มนุษยธรรมปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์
ด้วยกันถือเป็นลักษณะของผู้มีชีวิตที่ดี อย่างที่ขงจื่อสอนว่า “ความดีที่แท้จริงอยู่ที่ใจของคน มีหลักอยู่ 2 ประการคือ 
การยอมรับความดีของคนอื่นตามที่เขาเป็นอยู่ และประพฤติต่อเขาเหล่านั้น” (ชัยวัฒน์ อัตพัฒน์. 2561: 184)  การ
ยอมรับความดีของคนอื่นตามที่เขาเป็นอยู่ และประพฤติต่อเขาเหล่านั้นถือเป็นข้อควรปฏิบัติ ระหว่างมนุษย์บนหลัก
จริยธรรมขั้นพื้นฐานที่ส าคัญของเหริน 2 ประการคือ  ประการแรก เป็นการฝึกฝนเรียนรู้เพื่อเข้าใจคนอื่นอย่างมีเมตตา 
ขงจื่อใช้ค าว่า “ซู่ (shu) คือ “การไม่กระท าต่อผู้อื่นในสิ่งที่ตนเองก็ไม่ต้องการให้คนอื่นท ากับเรา” (15 : 23)  โดย
ความหมายคือ คนอื่นก็เหมือนกับตนที่ชอบหรือไม่ชอบสิ่งใด ๆ การรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราจึงเป็นการสอนให้พินิจ
พิจารณาการกระท าของตนเอง และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับคนอื่น ประการที่สอง เป็นการส านึกในหน้าที่ที่พึงกระท า
ต่อกันระหว่างมนุษย์ คัมภีร์หลุนอี่ว์บันทึกไว้ว่า “เมื่อผู้มีมนุษยธรรมปรารถนาจะตั้งหลักได้มั่นคง ก็ต้องการให้คนอื่นตั้ง
หลักได้มั่นคงเมื่อต้องการให้ตนเองประสบความส าเร็จ ก็ต้องการให้คนอื่นประสบความส าเร็จด้วย”  (6 : 28) โดย
ความหมายก็คือ การช่วยเหลือผู้อื่นไม่ใช่เพราะเราเหนือกว่า หรือมีมากกว่าผู้อื่น แต่เพราะเราเป็นศูนย์กลางขอ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน ขงจื่อเห็นว่าความผาสุกโดยรวม (collective welfare) จะเกิดขึ้นเพราะความกินดีอยู่ดีส่วน
บุคคลเกิดขึ้นก่อน ซึ่งเป็นผลจากการที่แต่ละคนเกื้อกูลคนอื่นที่อยู่แวดล้อมตน การท าตนให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าของ
เราจึงเกี่ยวข้องกับผู้อื่นด้วยจิตเมตตาด้วยการส านึกรู้หน้าที่ที่พึงกระท าต่อกันระหว่างมนุษย์ซึ่งนั่นก็เท่ากับเป็นการ
ช่วยเหลือผู้อื่นแล้ว และเราเองก็จะได้รับผลนั้นด้วย เหรินในฐานะคุณธรรมขั้นพื้นฐานและเป็นรากฐานของคุณธรรม
ทั้งหมดจึงอยู่ใกล้แค่เอื้อมถ้าคน ๆ หนึ่งปรารถนาที่จะเข้าถึงด้วยใจจริง  และยังเป็นพลังในการแปรเปลี่ยนมนุษย์ให้
สามารถบรรลุถึงความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์จากภายในได้ ชีวิตที่มีคุณค่าจึงเป็นชีวิตของผู้มีเหริน หรือมนุษยธรรม คือ
การรู้จักมอบความรักให้แก่กันและกัน. 



 

1040 

 

 3. ชีวิตที่มีความหมาย 
           ผู้คนโดยทั่วไปมักคิดว่าชีวิตที่มีความหมายคือ การท าสิ่งใด ๆ ที่มนุษย์เราสามารถท าได้นอกเหนือจากการ
ปฏิบัติตามหลักศีลธรรม และการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข เพราะบางทีการมีศีลธรรม และมีความสุขอาจไม่เพียงพอ
ส าหรับชีวิตที่ดี (good life) เนื่องจากคนเราอาจต้องการชีวิตที่มีความหมายรูปแบบอื่นด้วย ส าหรับขงจื่อ ในคัมภีร์หลุน
อี่ว์ (Analects) ไม่มีที่ใดเลยที่ขงจื่อพยายามที่จะเสนอทฤษฎีของชีวิตที่มีความหมาย หรือแม้แต่หลักของความสุขของ
ชีวิตที่มีความหมาย แต่การพูดถึงชีวิตที่มีความหมาย ขงจื่อจะเน้นที่การอภิปรายหรือแสดงความเห็นเก่ียวกับการด าเนิน
ชีวิตที่เก่ียวข้องกับความสัมพันธ์เชิงคุณธรรม และธรรมเนียมปฏิบัติต่าง ๆ ระหว่างมนุษย์ อาจเป็นเพราะขงจื่อไม่ใช่นัก
ทฤษฎี แต่ขงจื่อก็เป็นนักสังเกตชีวิตมนุษย์ที่ฉลาดพอ และพยายามจะเสนอว่าแนวปฏิบัติอย่างไหนจะมุ่งไปสู่คุณค่า
อย่างไร และรู้ว่าไม่ใช่ทุกแนวปฏิบัติจะมุ่งไปสู่คุณค่าเดียวกันอย่างที่ขงจื่อกล่าวว่า “วิญญูชนพะวงถึงแต่คุณธรรม เสี่ยว
เหรินพะวงถึงแต่การเลี้ยงชีพ” (4 : 11) โดยความหมายก็คือ วิญญูชนที่บรรลุคุณธรรมขั้นพื้นของความเป็นมนุษย์จะ
รู้จักชื่นชอบ และชื่นชมความดีงาม ขณะที่เสี่ยวเหริน หรือคนพาลจะชื่นชอบหรือบูชาแต่วัตถุทรัพย์สิน ชีวิตที่มี
ความหมายในทัศนะขงจื่อจึงแตกต่างจากนักปรัชญาตะวันตกทั่วไปในลักษณะที่ว่านักปรัชญาตะวันตกส่วนใหญ่มักให้
ความส าคัญกับการแสวงหาทางปัญญา (intellectual pursuits) เช่น การแสวงหาความรู้ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และศิลปะที่ท าให้เกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ หรือการเสนอโครงการใหญ่ ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาของมนุษยชาติ เช่น การรักษา
โรคมะเร็ง การขจัดภาวะความอดอยาก การผลิตวัคซีนเพื่อรักษาและป้องกันโรค เป็นต้น แต่ในแง่ของความเป็นจริงคน
ส่วนใหญ่ไม่ได้มีชีวิตอยู่เพื่อเรียนรู้ แสวงหา หรือท าโครงการใหญ่ ๆ เหล่านั้น เพราะส่วนใหญ่มนุษย์มีชีวิตที่เก่ียวข้องกับ
ประสบการณ์ในชีวิตประจ าวัน และกิจกรรมทางโลกทั่วไปที่เก่ียวข้องกับญาติมิตร และการดูแลลูกหลาน   

ขงจื่อเห็นว่าการพูดถึงชีวิตที่มีความหมายจึงควรสัมพันธ์กับคุณค่า และประสบการณ์ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับชีวิต
มนุษย์ให้มากที่สุด ซึ่งนักปรัชญาตะวันตกมักไม่ให้ความสนใจเกี่ยวกับเร่ืองนี้ ส าหรับขงจื่อ ปัจจัยส าคัญที่จะท าให้ชีวิตมี
ความหมายจึงสัมพันธ์กับวิถีชีวิตโดยทั่วไป 2 ประการคือ แนวปฏิบัติและคุณค่า (practices and values) ที่ใช้
ปฏิสัมพันธ์ร่วมกันของคนในสังคม ทั้งสังคมส่วนรวมและสังคมส่วนย่อย ในส่วนของแนวปฏิบัติ ขงจื่อให้ยึดมั่นในธรรม
เนียมปฏิบัติ หรือหลักจารีต (ritual) ขณะที่คุณค่า ขงจื่อให้เริ่มจากครอบครัว (family) Leach and Tartaglia, Eds., 
2018: 5-7) 

1. แนวปฏิบัติ (practices) ขงจื่อเห็นว่าเมื่อมนุษย์ปฏิสัมพันธ์กันในความสัมพันธ์ทั้ง 5 มนุษย์จึงจ าเป็นต้องมี
แบบแผนเป็นแนวปฏิบัติต่อกัน ขงจื่อเรียกแนวปฏิบัตินั้นว่า “หลี่” หรือธรรมเนียมปฏิบัติหรือ หลักจารีต (ritual) หลี่
เฉินยัง(Chengyang Li) เสนอให้เรามองหลี่ในฐานะหลักภาษาทางวัฒนธรรม (cultural grammar) กล่าวคือ หลี่
เปรียบเสมือนโครงสร้างทางไวยากรณ์ของภาษาอันเป็นกฎที่ เราใช้ร่วมกัน ท าให้เราสามารถเข้าใจความหมาย สัญญะ
ตลอดจนรหัสต่าง ๆ ของภาษาที่เราเป็นสมาชิกในชุมชนภาษานั้น (อ้างใน วรรณทนา ลมพัทยา, 2556: 41) ความหมาย
ดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าหลี่หรือจารีตใช้เป็นเครื่องมือเพื่อน าทางการด าเนินชีวิตของคนในสังคมได้อย่างมีระเบียบ 
เช่นเดียวกับที่หลักภาษา (grammatical structure) ช่วยให้เราสามารถพูดกับคนอื่นได้อย่างเข้าใจ หลี่ จึงมีความหมาย
กว้างที่หมายรวมถึง ธรรมเนียมประเพณี (custom) รูปแบบการวางตัว (manners) และระเบียบแบบแผน 
(convention) ของคนในสังคมทุกระดับ หลี่ จึงเป็นพฤติกรรมทั่วไปของมนุษย์ที่แสดงออกต่อกัน และมีบทบาทส าคัญ
ในการก าหนดเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อให้ได้รับ “ความหมาย” จากการปฏิสัมพันธ์ในสังคม ทั้งในแง่ของพิธีกรรม และหลัก
จรรยามารยาททั่วไป โดยเฉพาะรูปแบบการสร้างความหมายของชีวิตมนุษย์ที่ด าเนินชีวิตในระดับสามัญชนทั่วไปด้วย
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การเปลี่ยนประสบการณ์ธรรมดาในชีวิตที่สัมพันธ์กับสมาชิกของชุมชนให้มีความหมายขึ้น เช่น ธรรมเนียมปฏิบัติของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา ซึ่งเป็นจุดส าคัญของชีวิตแต่ละคน พิธีนี้ท าให้ระลึกถึงความขยันหมั่นเพียร ความมานะอดทนที่
สัมพันธ์กันทั้งระหว่างผู้เรียน พ่อแม่และครอบครัว และพิธีนี้ยังท าให้ผู้ส าเร็จการศึกษาส านึกถึงการสนับสนุนจากคนอื่น
โดยที่เขาเหล่านั้นได้สละเวลาเดินทางมาร่วมแสดงความยินดีในพิธี และเมื่องานสิ้นสุดลงไปด้วยดีผู้ส าเร็จการศึกษาก็ยัง
ได้รับประสบการณ์ที่ลึกซึ้งประทับใจซึ่งจะเป็นแรงบันดาลใจผลักดันให้พวกเขาด าเนินชีวิตในขั้นต่อไป  

นอกจากนั้น ในแนวปฏิบัติร่วมกันอื่น ๆ ทางสังคมของมนุษย์ จารีตยังมีส่วนส าคัญในการก าหนดความหมาย
ของชีวิตให้งดงามมากขึ้นด้วย เช่น งานศพ เพราะในงานศพท าให้เรามีโอกาสกล่าวถ้อยค าแสดงอารมณ์ความรู้สึกที่
เหมาะสมต่อผู้เสียชีวิต เช่น ค าพูดยกย่อง ค าแสดงความกตัญญู หรือความภาคภูมิใจ ซุ่นจื้อ (Zunzi) ศิษย์คนส าคัญรุ่น
แรก ๆ ของขงจื่อได้อธิบายธรรมเนียมปฏิบัติการไว้ทุกข์ว่าเป็นมาตรการวัดอารมณ์นิสัยของแต่ละคน และยังช่วย
ก าหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมของคนในสังคมด้วย ขณะเดียวกันการไว้ทุกข์ยังแสดงให้เห็นระดับความสัมพันธ์ของผู้
ไว้ทุกข์กับผู้ตายในลักษณะที่ว่าการสูญเสียบุคคลส าคัญ หรือญาติมิตรนับเป็นบาดแผลส าคัญในชีวิตของผู้สูญเสีย การไว้
ทุกข์จะช่วยเยียวยาอารมณ์ความรู้สึกของผู้สูญเสียได้ ธรรมเนียมปฏิบัติจึงช่วยก าหนดมาตรฐานความสัมพันธ์ของคนใน
สังคมผ่านพลังทางรูปแบบของจารีตประเพณี ทั้งในแง่ของความดีใจ และเสียใจ และยังท าให้อารมณ์ความรู้สึกสุข หรือ
ทุกข์นั้นแปรเปลี่ยนเป็นประสบการณ์ที่ลึกซึ้งของมนุษย์ซึ่งประสบการณ์เหล่านั้นจะช่วยเพิ่มความสามารถด้านอารมณ์
ของมนุษย์ท าให้เราส านึกในความเป็นมนุษย์ได้ลึกซึ้งมาก 
ยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยเตือนใจว่าสิ่งใดเป็นสิ่งส าคัญคือ เป็นสิ่งที่มีคุณค่าและมีความหมายต่อเรา 

2. ครอบครัว (family) หลักค าสอนส าคัญประการหนึ่งของขงจื่อที่เน้นคุณค่าทางจริยธรรมของครอบครัว และ
เป็นหลักปฏิบัติที่จะท าให้ชีวิตมีความหมายคือ ความกตัญญู เพราะได้พิสูจน์ให้เห็นเป็นเชิงประจักษ์ในทางจิตวิทยาแล้ว
ว่ามีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่และลูกเป็นอย่างมาก และตามขนบค าสอนของขงจื่อก็ได้เน้นย้ าเรื่องการ
ปฏิบัติตนของลูก ๆ ต่อบุพการีว่าให้ยึดมั่นในความกตัญญู และปฏิบัติต่อท่านด้วยความเคารพ อย่างที่จื่อโหยวถามเรื่อง
ความกตัญญู อาจารย์กล่าวว่า “สมัยนี้ ความกตัญญูหมายถึง การเลี้ยงดูมารดาบิดา แต่เราก็เลี้ยงดูม้าและสุนักมิใช่หรือ 
ถ้าขาดความเคารพแล้ว จะมีอะไรเพื่อแยกแยะการเลี้ยงดูแบบหนึ่งออกจากอีกแบบหนึ่งเล่า” (2: 7) ตัวบทดังกล่าว
แสดงให้เห็นว่าการเลี้ยงดูมารดาบิดาด้วยความกตัญญูในฐานะบุตรธิดาตามแนวจารีตปฏิบัติ และคุณค่าทางจริยธรรมที่
ดีงามนั้นจะต้องผ่านเกณฑ์ “ความเคารพ” เป็นส าคัญ เพราะไม่เช่นนั้นแล้ว การเลี้ยงดูมารดาบิดาก็คงไม่ต่างอะไรกับ
การเลี้ยงดูม้าและสุนัข การแสดงความเคารพต่อมารดาบิดาจึงเป็นการยกคุณค่าทางจริยธรรมสู่มิติทางศีลธรรมท าให้
ชีวิตมีความหมายมากข้ึน 

ค าสอนเร่ือง “แนวปฏิบัติ” และ “ครอบครัว” เพื่อให้ชีวิตมีความหมายของขงจื่อดูสอดคล้องกับความหมาย
ของชีวิตตามแนวคิดของนักปรัชญาเชิงวิเคราะห์ที่ได้แยกแยะความหมายของค าว่า “ความหมายของชีวิต” อย่าง
น่าสนใจออกเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้ (Leach and Tartaglia, Eds., 2018: 8) 

1. ความหมายเชิงปัญญา (Intelligibility – Meaning) ในการปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น หลักจารีตหรือธรรม
เนียมปฏิบัติช่วยให้เราแสดงออกทั้งด้านการพูด และการกระท าต่อคนอื่นอย่างมีความหมาย 

2. ความหมายเชิงจุดมุ่งหมาย (Purpose – Meaning) ธรรมเนียมปฏิบัติช่วยให้เราแสดงอารมณ์ความรู้สึก
บางอย่าง เช่น ความกตัญญู ความดีใจ ความเศร้าโศกเสียใจ ออกมาได้อย่างเหมาะสม 
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3. ความหมายเชิงความส าคัญ (Significance – Meaning) ธรรมเนียมปฏิบัติช่วยให้เราจดจ าและระลึกถึง
บางเหตุการณ์ส าคัญต่าง ๆ ในชีวิต เช่น งานแต่งงาน งานศพ และงานพิธีการอ่ืน ๆ 

ในส่วนของครอบครัว (families) ค าสอนเร่ืองธรรมเนียมปฏิบัติดูจะมีความหมายในเชิงจุดมุ่งหมาย และเชิง
ความส าคัญเป็นการเฉพาะอยู่แล้วจะเห็นว่าคนที่เป็นพ่อแม่หรือมีครอบครัวแม้จะมีความสุขและความสบายใด ๆ น้อย
กว่าคนที่ไม่ได้เป็นพ่อแม่หรือมีครอบครัว แต่ก็มีจุดมุ่งหมายในชีวิตมากกว่าโดยเฉพาะในการเลี้ยงดูบุตรธิดา ชีวิตที่มี
ความหมายของพ่อแม่จึงเป็นการสร้างเร่ืองราวที่เชื่อมปัจจุบันกับอนาคตคือ ชีวิตของพ่อแม่ในปัจจุบันจะเชื่อมกับชีวิต
ของลูกในอนาคต เพราะทั้งความคิด ความเชื่อ และคุณค่าต่าง ๆ ของพ่อแม่ล้วนถูกส่งต่อไปยังรุ่นลูกจากรุ่นสู่รุ่น  

หากมองในแง่ความหมายที่มีต่อชีวิตมนุษย์ ปัจจัยส าคัญที่ท าให้ชีวิตมีความหมายทั้งหลักจารีต หรือธรรมเนียม
ปฏิบัติ และครอบครัวมีร่วมกันคือ ทั้งสองช่วยสร้างสังคมให้เข้มแข็ง และช่วยด ารงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์จาก
ส่วนย่อยสู่ส่วนรวมเฉกเช่นเดียวกับการสร้างรังของผึ้งที่มีช่องในรวงผึ้งมากมาย แต่ทุกช่องต่างก็เข้มแข็ง และช่วยด ารง
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน หลักจารีต และครอบครัวจึงมีส่วนส าคัญต่อการสร้างสรรค์สังคมมนุษย์ในลักษณะที่ว่าสถาบัน
ทางสังคมใช้ธรรมเนียมปฏิบัติสอนให้เราแสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกต่าง ๆ และใช้ธรรมเนียมปฏิบัติก าหนดบรรทัด
ฐานทางสังคมด้านความประพฤติของเรา ขณะที่สถาบันครอบครัว ช่วยสร้างครอบครัวให้เข้มแข็งที่เกิดจากสายใยแห่ง
ความรักความผูกพันระหว่างพ่อแม่ลูกซึ่งจะส่งผลดีงามต่อสังคมส่วนรวม ชีวิตที่มีความหมายจึงไม่ได้เกิดจากการไม่มี
ที่มาที่ไป หรือสูญญากาศ แต่เกิดจากการธรรมเนียมปฏิบัติ และการอบรมบ่มเพาะของครอบครัวที่ช่วยให้เราพัฒนา
และแสดงออกอย่างเป็นธรรมชาติซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดศูนย์กลางร่วมกันของมนุษย์. 

บทสรุป 

       จริยศาสตร์แบบขงจื่อมีวิธีคิดมาจากรากฐาน “ความสัมพันธ์” ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ ชีวิตในรูปแบบขงจื่อจึง
เก่ียวข้องกบัพันธะหน้าที่ทางศีลธรรมที่จะต้องปฏิบัติต่อกัน รูปแบบการด าเนินชีวิตจึงด าเนินไปตามแนวทางแห่งจริยะ
ที่เริ่มจากการขัดเกลาตนเองด้วยคุณธรรมจนบรรลุคุณธรรมขั้นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์คือ เหริน หรือ
มนุษยธรรม แล้วใช้ชีวิตที่สมบูรณ์พร้อมด้วยมนุษยธรรมนั้นเชื่อมโยงกับคนอื่น และสังคมเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่กัน
และกันภายใต้ความสัมพันธ์ตามจารีต หรือหลี่ที่ถูกต้องเหมาะสม ท าให้ชีวิตที่มีมิติทางจริยธรรมมีคุณค่า และมี
ความหมายมากข้ึน แต่การจะดูว่าใครสามารถแสดงพฤติกรรมทางมารยาทที่งดงามภายนอกได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
หรือไม่ ให้ดูที่อารมณ์ความรู้สึกจากภายในที่แสดงออกสู่ภายนอกว่า ผู้นั้นมีท่าทีที่อ่อนโยนในการปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น
หรือไม่ ขณะเดียวกันการที่จะดูว่าใครมีคุณธรรมหรือไม่ก็ให้ดูว่าพฤติกรรมเดียวกันที่ปฏิบัติต่อคนอื่นนั้นได้แสดงออก
อย่างสม่ าเสมอหรือไม่ หากท าได้ก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีคุณธรรม ดังนั้น ชีวิตที่มีคุณค่า และมีความหมายในรูปแบบขงจื่อจึง
เป็นชีวิตของผู้ที่ด าเนินชีวิตตามแนวทางแห่งจริยะได้อย่างประสานกลมกลืนระหว่างเนื้อแท้จากภายใน (เหริน) กับ
พฤติกรรมการแสดงออกภายนอก (หลี่) นั่นเอง.   
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การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลระหว่างครีมสารสกัดขมิ้นชัน0.25%และครีมเทรตติโน-อิน 
0.025% ในการรักษาภาวะสีผิวเข้มขึ้นหลังการอักเสบจากสิว 

Comparative Study of Efficacy Between 0.25% Turmeric Extract Cream and 
0.025% Tretinoin Cream on the Treatment of Acne Related Post-

Inflammatory Hyperpigmentation 
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บทคัดย่อ 

ภาวะสีผิวเข้มขึ้นหลังการอักเสบสิวหรือรอยสิวเป็นปัญหาที่คนส่วนใหญ่กังวลซึ่งกระทบต่อภาพลักษณ์และ
จิตใจ การรักษาภาวะสีผิวเข้มขึ้นหลังการอักเสบปัจจุบันมียามาตรฐานที่นิยมใช้กลุ่มยาอนุพันธ์วิตามินเอชนิดทาซึ่งมัก
พบอาการผลข้างเคียงไม่พึงประสงค์ การน าสมุนไพรอย่างสารสกัดขมิ้นชันที่มีฤทธิ์ลดการอักเสบ ,ลดการสร้างเม็ดสี 
อาจเป็นการรักษาทางเลือกของการรักษาภาวะสีผิวเข้มขึ้นหลังการอักเสบสิวต่อไป รูปแบบการวิจัยนี้เป็นงานวิจัย
ทดลองเชิงคลินิก ท าการศึกษาในอาสาสมัคร 20 คนที่มีรอยสิว แบ่งครึ่งใบหน้าเป็นข้างซ้ายและข้างขวา โดยเลือกการ
รักษาสุ่มแบบบล็อกในแต่ละข้างด้วยครีมสารสกัดขมิ้นชัน0.25% และครีมเทรตติโนอิน 0.025% เป็นระยะเวลา 8 
สัปดาห์ เปรียบเทียบประสิทธิผลระหว่างครีมสารสกัดขมิ้นชัน0.25% และครีมเทรตติโนอิน0.025% ในการรักษา
ภาวะสีผิวเข้มขึ้นหลังการอักเสบสิวโดยเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความเข้มเม็ดสีเมลานิน ค่าเฉลี่ยความแดงที่รอยสิวด้วย
เครื่อง Mexameter ตรวจติดตามสัปดาห์ที่ 2, 4, 8 ความพึงพอใจของอาสาสมัครต่อผลการรักษา ความพึงพอใจของ
แพทย์ต่อผลการรักษาเมื่อเทียบภาพถ่ายก่อนและหลังการรักษา และบันทึกผลข้างเคียงที่เกิดขึ้น ผลการวิจัยพบว่า
ค่าเฉลี่ยความเข้มเม็ดสีเมลานินใบหน้าข้างที่รักษาด้วยครีมสารสกัดขมิ้นชัน0.25% เทียบกับก่อนรักษารอยสิวลดลง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.001) ค่าเฉลี่ยความเข้มเม็ดสีเมลานิน(Mean melanin index)ใบหน้าข้างที่รักษาด้วย
ครีมเทรตติโนอิน0.025% เทียบก่อนรักษาลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ(p<0.001) เปรียบเทียบทั้งสองกลุ่มไม่
แตกต่างกัน ส่วนค่าเฉลี่ยความแดง(Mean erythema index)ใบหน้าข้างที่รักษาด้วยครีมสารสกัดขมิ้นชัน 0.25% 
เทียบกับก่อนรักษารอยแดงสิวลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ(p<0.001) ค่าเฉลี่ยความแดงใบหน้าข้างที่รักษาด้วยครีม
เทรตติโนอิน0.025% เทียบก่อนรักษาลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ(p<0.001) ซึ่งเทียบทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกัน 
ความพึงพอใจประสิทธิภาพผลการรักษาจากแพทย์เมื่อประเมินภาพถ่ายก่อนและหลังการรักษาในสัปดาห์ที่8 พึงพอใจ
ไม่แตกต่างกัน ด้านความพึงพอใจต่อผลการรักษารอยสิวในอาสาสมัคร ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของครีมสารสกัด
ขมิ้นชัน0.25% สูงกว่าครีมเทรตติโนอิน0.025% แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ(p=0.004) ด้านผลข้างเคียงไม่พึง
ประสงค์เพียงเล็กน้อยในสัปดาห์แรกครีมสารสกัดขมิ้นชัน0.25% พบเพียงอาการแสบร้อนเล็กน้อยและผิวแห้ง แต่
ครีมเทรตติโนอิน0.025% พบผลข้างเคียงไม่พึงประสงค์มากกว่า ได้แก่ แสบร้อน ระคายเคือง ผิวแดง ผิวแห้ง สรุป
ครีมสารสกัดขมิ้นชัน0.25% มีประสิทธิผลการรักษาภาวะสีผิวเข้มขึ้นหลังการอักเสบสิวสามารถลดเม็ดสี ลดความแดง
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รอยสิวได้ดีเทียบเท่ากับยามาตรฐานอย่างครีมเทรตติโนอิน0.025% มีความพึงพอใจสูง ผลข้างเคียงน้อย ดังนั้นครีม
สารสกัดขมิ้นชัน0.25% จึงสามารถเป็นทางเลือกในการรักษารอยสิวได้ 

ค าส าคัญ : รอยสิว  รอยด าหลังการอักเสบ  ขมิ้นชัน  เทรตติโนอิน 

Abstract  

Acne related post-inflammatory hyperpigmentation is a common problem that most 
people are concerned and it affects general image and mind. Topical retinoids is the standard 
treatment of post-inflammatory hyperpigmentation from acne but it usually have unpleasant side 
effects. Natural agent such as Turmeric extract has been shown to exhibit anti-inflammatory, 
depigmenting properties. Topical Turmeric extract can be an alternative treatment of acne related 
post-inflammatory hyperpigmentation. This study was prospective, randomized, single-blind, 
comparative split-face clinical trial from 20 volunteers diagnosed to have post-inflammatory 
hyperpigmentation from acne on both sides of their face. The different creams on each side of 
their face were chosen by block randomization. The duration of this study was eight weeks. This 
study aims to compare the efficacy between 0.25%turmeric extract cream and 0.025% tretinoin 
cream in case of post-inflammatory hyperpigmentation from acne. A treatment comparison of 
mean melanin index, mean erythema index from Mexameter (at week 2,4,8), satisfaction score by 
participants, satisfaction photographic score by doctors and reported adverse effects. Study 
findings indicated that the mean melanin index of 0.25% turmeric extract cream significant 
decreasingly from baseline (p<0.001) and mean melanin index of 0.025% tretinoin cream also 
statistically decreased from baseline (p<0.001) with no difference between both groups. In the 
same direction, mean erythema index of 0.25% turmeric extract cream was declined 
significantly(p<0.001) as mean erythema index of 0.025% tretinoin cream significant decreasing 
from baseline(p<0.001) but no difference between two groups. The satisfaction photographic score 
to compare baseline photo and photo after treatment were no statistically difference between 
0.25% turmeric extract cream and 0.025% tretinoin cream. The satisfaction score by participants 
0.25% turmeric extract cream was higher than 0.025% tretinoin cream significantly 
difference(p=0.004) Adverse side effects only found in first week of both groups: mild burning 
sensation and dry skin from turmeric extract cream but more adverse side effect from tretinoin 
cream was reported burning sensation, irritation, redness, dry scaly skin. Result shows that 0.25% 
turmeric extract cream significantly decreased the melanin pigment and redness on the treatment 
of acne related post-inflammatory hyperpigmentation which is not different from standard drug 
(0.025%tretinoin), but with higher satisfaction, less side effects and can be one of alternative 
treatment of acne related post-inflammatory hyperpigmentation. 
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บทน า 

 ปัจจุบันปัญหาเรื่องผิวหนังไม่กระจ่างใส มีรอยจุดด่างด า รอยสิวเป็นปัญหาที่คนส่วนใหญ่กังวล ซึ่งภาวะสีผิว
เข้มขึ้นหลังการอักเสบจากสิวหรือรอยสิวนั้นพบบ่อยโดยเฉพาะในบุคคลที่มีผิวเข้ม แสดงอาการทางคลินิกภายหลังการ
อักเสบสิวทุเลาลงเป็นรอยด าและรอยแดงบนผิวหนัง(Ho et al.,2011) กลไกการเกิดภาวะสีผิวเข้มขึ้นหลังการอักเสบ
เกิดขึ้นเมื่อผิวหนังมีการอักเสบจะมีการหลั่งและปล่อยตัวกลางส่งผลให้มีการเพิ่มจ านวนของเมลาโนไซต์ 
(Melanocyte)และสร้างเม็ดสีเมลานิน(melanin)ผ่านการเปลี่ยนสารตั้งต้น TyrosineและDOPA ผ่านเอนไซม์ไทโร
ซิเนส(Tyrosinase)จนเกิดการสะสมของเม็ดสีในชั้นผิว(Lacz et al., 2004)(Chang et al.,2009) 

ภาวะสีผิวเข้มขึ้นหลังการอักเสบนั้นไม่ใช่โรคร้ายแรง การหายของรอยโรคนั้นใช้เวลานานถึงปีในการจางลง
ของเม็ดสีผิว ดังนั้นภาวะสีผิวเข้มขึ้นหลังการอักเสบจึงส่งผลกระทบต่อด้านรูปลักษณ์และสภาพจิตใจ (Lacz et 
al.,2004) 

การรักษาภาวะสีผิวเข้มขึ้นหลังการอักเสบสิวหรือรอยสิวจึงมีความส าคัญ โดยเป้าหมายในการรักษาคือการ
ป้องกันและควบคุมการอักเสบของโรค และยับยั้งการสร้างเม็ดสี ซึ่งยามาตรฐานที่นิยมใช้ในการรักษารอยสิวอย่าง
แพร่หลายมายาวนานได้แก่ ไฮโดรควิโนน(Hydroquinone) และยาอนุพันธ์วิตามินเอ(Retinoids) (Rossi et al., 
2010) ซึ่งยารักษามาตรฐานเหล่านี้พบผลข้างเคียงอันไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อยจากไฮโดรควิโนน ได้แก่ อาการ ระคาย
เคืองผื่นแพ้สัมผัส(Contact dermatitis) สีผิวด่าง(Hypopigmentation) หากใช้เป็นระยะเวลานานเกิดฝ้าถาวรได้
(Ochronosis) ส่วนยาอนุพันธ์วิตามินเอผลข้างเคียงที่พบได้บ่อยเช่น แดง ระคายเคือง ผิวแห้งลอ ก
(Chaowattanapanit et al.,2017)  

ขมิ้นชัน เป็นพืชสมุนไพรซึ่งสามารถหาได้ง่ายแถบตะวันออกเฉียงใต้ โดยสารสกัดขมิ้นชันมีคุณสมบัติออก
ฤทธิ์ต้านการอักเสบ ต้านอนุมูลอิสระ (Majeed et al.,2010) นอกจากนี้พบว่าออกฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย 
Propionibacterium acnes ในการศึกษาในผิวหนังหมูทารก(Liu et al.,2013) และสารเคอร์คูมิน(Curcumin)ใน
ขมิ้นชันออกฤทธิ์ยับยั้งการสร้างเม็ดสีโดยยับยั้งที่เอนไซม์ไทโรซิเนส พบว่าได้ผลดี อีกทั้งจากการศึกษาไม่พบรายงาน
ผลข้างเคียงผิวหนังจากการทาสารสกัดขมิ้นชัน (Majeed et al.,2010)(Satiawati et al.,2017) 
 ตามภูมิหลังที่กล่าวข้างต้น ยามาตรฐานของการรักษาภาวะสีเข้มข้ึนหลังการอักเสบ ไฮโดรควิโนน เรตินอยด์ 
พบผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นบ่อย ผู้วิจัยจึงค้นคว้าศึกษากลุ่มสมุนไพรอาทิ ขมิ้นชัน พบว่าปลอดภัย มี
สรรพคุณที่ดีมากมาย อีกทั้งยังไม่มีงานวิจัยใดที่ใช้สารสกัดขมิ้นชันน ามาใช้ในการรักษาภาวะสีผิวเข้มขึ้นหลังการ
อักเสบจากสิว หรือรอยสิว มีเพียงงานวิจัยที่ใกล้เคียงศึกษาฤทธิ์การลดเม็ดสีผิวเท่านั้น จึงสนใจศึกษาท าวิจัยเพื่อต่อ
ยอดความรู้ และอาจเป็นทางเลือกในการรักษารอยสิวต่อไป 

วัตถุประสงค ์

วัตถุประสงค์หลัก เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธผิลของครีมสารสกัดขมิ้นชนั0.25% และครีมเทรตติโนอิน
0.025% ในการลดเม็ดสีจากปญัหาภาวะสผีิวเข้มขึ้นหลังการอักเสบจากสิว โดยประเมินคา่เฉลี่ย Melanin index 
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และค่าเฉลี่ย Erythema index ผ่านเครื่องมือ Mexameter และประเมินคะแนนความพึงพอใจต่อผลการรักษาโดย
เทียบจากภาพถา่ยก่อนและภาพถ่ายหลังการรักษารอยสิว 

สมมติฐาน 

การทาครีมสารสกัดขมิ้นชัน0.25% มีประสิทธผิลลดความเข้มสีผิวไดด้ีกว่าครีมเทรตติโนอิน0.025% ในการ
รักษาภาวะสผีิวเข้มขึ้นหลังการอักเสบจากสิว 

ทบทวนวรรณกรรม 

ภาวะสีผิวเข้มขึ้นหลังการอักเสบเป็นปัญหาพบได้บ่อยในปัญหาผิวหนังพบในทุกเพศ ทุกวัย ซึ่งภาวะสีผิวเข้มขึ้น
หลังการอักเสบเกิดจากภาวะที่มีการเพิ่มขึ้นของเม็ดสีผิวหนังเกิดขึ้นภายหลังการอักเสบ ซึ่งมีหลายสาเหตุทั้งปัจจัย
ภายในตั้งแต่โรคทางผิวหนังอักเสบ การติดเชื้อ ปฏิกิริยาการแพ้ และปัจจัยภายนอก เช่น การบาดเจ็บผิวหนังเชิงกล 
ผื่นแพ้ยา เป็นต้น แต่มักพบมากในผู้ที่มีสีผิวเข้มได้แก่ ลักษณะสีผิว Fitzpatrick skin types III –VI จะมีการ
ตอบสนองต่อการอักเสบเม็ดสีผิวหนังเข้มกว่าผู้ที่มีสีผิวอ่อน ลักษณะสีของรอยโรคจากภาวะสีผิวเข้มขึ้นหลังการ
อักเสบมีได้ตั้งแต่สีน้ าตาลอ่อน สีเทา หรือสีด าขึ้นกับต าแหน่งการสะสมของเมลานิน ซึ่งพบในชั้นหนังก าพร้า
(Epidermis) และชั้นหนังแท้ (Dermis) (Eimpunth, et al. 2013) (Lacz et al.2004)  

สิวอักเสบ(Acne vulgaris) เป็นภาวะที่พบได้บ่อยในทุกลักษณะสีผิว ซึ่งภาวะสีผิวเข้มขึ้นหลังการอักเสบนั้นมัก
พบว่ามีความเก่ียวข้องกับสิวโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีลักษณะสีผิวเข้ม การรักษาสิวในคนที่มีสีผิวเข้มจึงต้องรักษาภาวะสีผิว
เข้มขึ้นหลังการอักเสบร่วมกับแผนการรักษาสิว (Quarles FN et al., 2007) ซึ่งการรักษาอย่างได้ผลและมี
ประสิทธิภาพของสีผิวเข้มขึ้นหลังการอักเสบจากสิวหรือรอยสิวนั้นเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการรักษาภาวะสีผิว
เข้มขึ้นหลังการอักเสบจากสาเหตุอื่น ๆ เป้าหมายคือการควบคุมการอักเสบเพื่อป้องกันและลดความรุนแรงของภาวะสี
ผิวเข้มขึ้นหลังการอักเสบ(Ho SG et al., 2011) 
 Bulengo-Ransby SMและคณะ ท าการศึกษาในปี ค.ศ 1993 เรตินอยด์ชนิดทากับการรักษาภาวะสีผิว
เข้มข้นหลังการอักเสบในกลุ่มคนผิวเข้ม โดยอาสาสมัครผิวสี 54 คนที่มีรอยสีผิวเข้มขึ้นหลังการอักเสบศึกษา
ประสิทธิผลเปรียบเทียบครีม 0.1% เทรตติโนอิน (Tretinoin)เทียบครีมเบสควบคุม จากการศึกษา 40 สัปดาห์พบว่า
ร้อยละ 40 รอยโรคจากลงสีผิวขาวขึ้น สามารถลดเม็ดสีเมลานินในชั้นผิวหนังก าพร้าได้ร้อยละ 23 เทียบกับกลุ่มครีม
เบส มีรายงานผลข้างเคียงไม่พึงประสงค์ในกลุ่มเทรตติโนอินพบแดงผิวลอกปานกลางถึงรุนแรง 
 Halder RM และคณะ ท าการศึกษาในปี ค.ศ 1998 เรตินอยด์กับการรักษาสิวในผู้ที่มีผิวเข้ม การศึกษา
ทดลอง ในผู้ที่มีผิวสีเข้ม 27 คนที่มีสิวเปรียบเทียบครีมเทรตติโนอิน 0.025% (Tretinoin) กับ ครีมยาหลอกใน
ระยะเวลา 8 สัปดาห์พบว่าลดการเกิดสิวอักเสบ สิวหนอง รอยด าจากสิวได้ดีในกลุ่มที่ใช้ครีมเทรตติโนอินร้อยละ 83 
เทียบกับกลุ่มครีมยาหลอกร้อยละ 13 พบรายการผลข้างเคียงระคายเคืองเล็กน้อยจากเทรตติโนอินชนิดทา 
 การศึกษาของ Heng MC ปีค.ศ 1994 ได้ศึกษาคุณสมบัติขมิ้นชันด้านการลดการอักเสบ พบว่าเคอร์คูมิน
(Curcumin)ออกฤทธิ์ยับยั้งจ าเพาะต่อ ฟอสโฟลีเลสไคเนส(Selective inhibitor Phosphorylase kinase) ซึ่งฟอส
โฟลีเลสไคเนสเป็นเอนไซม์ที่จะถูกปล่อยออกมาหลังจากเนื้อเยื่อหรือเซลล์ได้รับบาดเจ็บและมีผลต่อกระตุ้นเซลล์
อักเสบ (Inflammatory cell) การสมานแผล และการเกิดแผลเป็น ขมิ้นชันจึงมีผลลดการอักเสบ 
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 ในปี ค.ศ 2013 Liu และคณะ ได้ศึกษาการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Propionibacterium acnes ด้วยสารสกัด
ขมิ้นชัน เคอร์คูมินในสารเบสไขมัน โดยทดลองกับผิวหนังหมูทารก พบว่าสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ  
P. acne ได้อย่างมีนยัส าคัญ 
 Majeed และคณะ ในปี 2010 ท าการศึกษาความปลอดภัยและประสิทธิผลของ ครีมสารสกัดขมิ้นชัน0.25% 
เปรียบเทียบกับ ครีม 4% ไฮโดรควิโนน ในอาสาสมัคร 50 คนเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ พบว่าค่าเฉลี่ยเม็ดสีเมลา
นินจากเครื่อง Mexameter ลดลงโดยไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และไม่พบผลข้างเคียงเช่น ผื่นระคาย
เคือง จากการใช้ครีมสารสกัดขมิ้นชัน0.25% ส่วนอาสาสมัครที่ใช้ครีม 4% ไฮโดรควิโนน ร้อยละ 50 พบผลข้างเคียง
เล็กน้อย 
 ในปี ค.ศ 2011 Tu และคณะ การศึกษาเกี่ยวกับกลไกการยับยั้งการสร้างเม็ดสีในเซลล์เมลาโนไซต์ของ
มนุษย์ จากการศึกษาพบว่าเคอร์คูมินมีผลต่อการสังเคราะห์เมลานินผ่านทางการยับยั้งการท างานของเอนไซม์ไทโร
ซิเนส (Tyrosinase) ลดปริมาณเมลานินโดยไม่มีผลก าจัดเซลล์เมลาโนไซต์ และยับยั้ งการแสดงของโปรตีน 
Melanogenesis-related proteins มีผลกระทบต่อการส่งสัญญาณของ PI3K/Akt/GSK3ß/ERK/p38 MAPK ในเม
ลาโนไซต์ของมนุษย์ จึงท าให้ไม่สามารถสังเคราะห์เมลานินได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเป็นแบบ Dose dependent 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 รูปแบบงานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงทดลองทางคลินิก แบ่งใบหน้าเป็นสองข้าง ข้างซ้ายและข้างขวา โดยเลือก
ให้การรักษาแบบสุ่มในแต่ละข้าง  และปกปิดข้อมูลทางเดียว เปรียบเทียบกับยาควบคุม (prospective, 
randomized, single-blind, comparative split-face clinical trial) กลุ่มตัวอย่างจากอาสาสมัครอายุ 18-45 ปี ผู้
มีภาวะสีผิวเข้มขึ้นหลังการอักเสบจากสิวและมีสีผิวตามเกณฑ์แบ่งตามมาตรฐาน Fitzpatrick skin type ตั้งแต่ล าดับ 
3-6 จ านวน 24 คน ที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพมหานคร ที่ผ่านเกณฑ์การ
คัดเลือกและสมัครใจเข้าร่วมโครงการวิจัย โดยใช้สูตรค านวณขนาดตัวอย่าง(Sample size) แบบไม่เป็นอิสระต่อกัน

(Dependent variable outcome) ก าหนดค่า α = 0.05 β = 0.20 (Power = ร้อยละ80 ) จ านวนกลุ่มตัวอย่าง
อย่างน้อย 20 คน ก าหนดให้อัตราการถอนออกกลางคัน(Dropout rate) ร้อยละ 20(4คน) ดังนั้นจ านวนอาสาสมัคร
ทั้งหมดในแต่ละกลุ่มเท่ากับ 24 คน เนื่องด้วยเป็นงานวิจัยแบบเปรียบเทียบใบหน้าสองข้างในคนเดียวกัน (intra-
individual split face comparative study) ดังนั้นงานวิจัยนี้จ านวนอาสาสมัครทั้งหมด 24 คน 
 งานวิจัยการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลระหว่างครีมสารสกัดขมิ้นชัน0.25% และครีมเทรตติโนอิน
0.025% ในการรักษาภาวะสีผิวเข้มขึ้นหลังการอักเสบจากสิว โดยการรักษาใบหน้าแต่ละข้างใช้ครีมชนิดใด สุ่มด้วย
การจับฉลากอาสาสมัครทั้ง 24 คน วิธีสุ่มแบบบล็อก(Block randomization) อาสาสมัครจะได้รับครีมที่ติดฉลาก 
“ซ้าย”คือทาครีมใบหน้าด้านซ้ายและฉลาก “ขวา” คือทาครีมใบหน้าด้านขวา โดยใช้ปริมาณ ¼ ข้อนิ้วมือ 
(0.125กรัม) ทาวันละ 1 คร้ัง ก่อนนอน ระยะเวลาการรักษา 8 สัปดาห์ 
 ทุกขั้นตอนการวิจัยผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการจริยธรรมงานวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
EC 20192-20 
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การติดตามผล 

1. ติดตามผลประสิทธิผลโดยวดัความเข้มของสีผิวด้วยเครื่อง Mexameter MX18® จะได้คา่ค านวณเป็น
ค่าเฉลี่ยเม็ดสีเมลานนิ(Mean Melanin index) และค่าเฉลี่ยรอยแดงฮีโมโกลบนิ(Mean Erythema index) วัดค่า ณ 
ก่อนเร่ิมการเข้าร่วมวิจัย ระหว่างทาครีมสัปดาห์ที่ 2, 4 และ 8 โดยวัดทีบ่ริเวณรอยสีผิวเข้มขึ้นหลังการอักเสบจากสิว
หรือรอยสิว เร่ิมต้นงานวิจยัเลือกวัดรอยสิวที่มีค่าความเข้มเม็ดสีใกล้เคียงกันจากใบหนา้ทั้งสองฝั่ง ต าแหน่งเดิม 

2. ประเมินผลความพึงพอใจต่อการรักษาโดยอาสาสมัคร ณ สปัดาห์ที่ 8 

3. ประเมินประสิทธิภาพผลการรักษาจากภาพถ่ายด้วยกล้องดจิิตัล(Sony®α5100) ภาพก่อนเข้าร่วมวิจัยและ
ภาพสัปดาห์ที่ 8 โดยแพทย์ผู้ไมเ่ก่ียวข้องกับงานวิจัย 3 ทา่น 

4. บันทึกผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นของครีมที่ใช้ในงานวิจยัที่สปัดาห์ที่ 1, 2, 4, 8 และรายงานผล 

สถิติที่ใชใ้นการวิจัย 

1. โปรแกรมที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติคือ โปรแกรม IBM Statistical Package for the Social 
Sciences (SPSS) version 23.0 for Window 

2. ข้อมูลพื้นฐานของอาสาสมัคร ได้แก่ เพศ ผลข้างเคียง อาชีพ การรักษาภาวะสีผิวเข้มขึ้นหลังการอักเสบสิว
ก่อนหน้า รายงานผลเป็น ความถี่ (frequency) และ ปริมาณรอ้ยละ(percentage) ช่วงอายุ รายงานผลเป็นคา่เฉลี่ย
(mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation, SD) 

3. ใช้สถิติ Repeated measure Analysis of variance (ANOVA) test ในการเปรียบเทียบค่าดชันีเม็ดสีเมลา
นิน (melanin index) และค่าดชันีความแดง (erythema index) ระหว่างกลุ่มใช้ครีมสารสกัดขมิ้นชัน0.25% และ
ครีมเทรตติโนอิน0.025% ของรอยสิว ก่อนการรักษา สัปดาห์ที2่ ,4 และ8  

4. ใช้สถิติ Pearson’s chi square เปรียบเทียบข้อมูล 2 กลุ่ม ดา้นความพึงพอใจของอาสาสมัคร และความพึง
พอใจประสิทธิผลการรักษาภาวะสีผิวเข้มขึ้นหลังการอักเสบสิว ที่สัปดาห์ที่ 8 

5. ก าหนดค่า p-value < 0.05 มีนัยส าคัญทางสถิต ิ

ผลการวิจัย 

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของอาสาสมัคร (n=20) 

ข้อมูลทั่วไปของอาสาสมัคร ผล 

อายุเฉลี่ย (SD)*, ปี 25.9(4.3) 

อายุต่ าสุด-อายุสูงสุด, ป ี 18-32 

เพศ จ านวน (ร้อยละ) 

      ชาย 7(35) 
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*หมายเหตุ: SD หรือ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

จากจ านวนอาสาสมัครทั้งหมด 24 คน มีอาสาสมัครออกจากโครงการ 4 คน(ร้อยละ 20) เหลือ 20 คน 
(เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด19และการเดินทางไม่สะดวก) 
ค่าอายุอาสาสมัครเฉลี่ยเท่ากับ 25.9 ± 4.3 ปี เป็นชาย 7คน(ร้อยละ35), หญิง 13 คน(ร้อยละ65) อาชีพเป็นนักเรียน/
นักศึกษา 2คน(ร้อยละ10), พนักงานบริษัท/รัฐวิสาหกิจ 9 คน(ร้อยละ45) รับจ้าง6คน(ร้อยละ30) รับราชการ 1 คน
(ร้อยละ5) ธุรกิจส่วนตัว 1 คน(ร้อยละ5) ท าอาชีพอื่นๆ 1คน(ร้อยละ5) การรักษาภาวะสีผิวเข้มขึ้นหลังการอักเสบจาก
สิวก่อนหน้านี้ด้วยวิธีทายาปรับผิวขาว 2คน(ร้อยละ 10), เลเซอร์ 4 คน(ร้อยละ 20) 

ผลงานวิจัยหลัก (Primary outcome) 

- เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเม็ดสีเมลานิน (mean melanin index) ที่ลดลง ระหว่างกลุ่มใช้ครีมสารสกัด
ขมิ้นชัน0.25% และครีมเทรตติโนอิน 0.025% ในการรักษาภาวะสีผิวเข้มขึ้นหลังการอักเสบจากสิว(รอยสิว) 
ก่อนการรักษา สัปดาห์ที่2, 4 และ8 
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความเข้มเม็ดสีเมลานิน ระหว่างกลุ่มครีมสารสกัดขมิ้นชัน 0.25% กับครีมเทรตติโน

อิน 0.025% ในการรักษาภาวะสีผิวเข้มขึ้นหลังการอักเสบสิว (n=20) 

      หญิง 13(65) 

อาชีพ จ านวน (ร้อยละ) 

      นักเรยีน/นักศึกษา 2(10) 

      พนักงานบริษัท/รัฐวิสาหกิจ 9(45) 

      รับจ้าง 6(30) 

      รับราชการ 1(5) 

      ธุรกิจส่วนตัว 1(5) 

      อื่นๆ 1(5) 

การรักษาภาวะสผีิวเข้มขึ้นหลังการอักเสบจากสิวก่อนหน้านี้ จ านวน (ร้อยละ) 

      ทายาปรับผวิขาว 2(10) 

      เลเซอร์ 4(20) 

      สารเคมีผลัดเซลลผ์ิว nil 

      อื่นๆ nil 
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Follow up 0.25% Turmeric 

extract  

Mean melanin (SD) 

0.025% Tretinoin 

Mean melanin (SD) 

p value 

ก่อนการรักษา 283.1(81.8) 274.0(70.7) 0.7082 

สัปดาห์ที่ 2 248.1(79.2) 241.6(61.8) 0.7935 

สัปดาห์ที่ 4 235.6(73.9) 230.5(59.2) 0.6701 

สัปดาห์ที่ 8 218.5(66.4) 215.8(56.2) 0.5728 

p value (week8-

baseline) 

<0.001 <0.001  

*วิเคราะห์โดยใช้สถิติ Repeated measure Analysis of variance (ANOVA)  
รูปที่ 1 แผนภูมิเส้นแสดงผลเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความเข้มเม็ดสีเมลานินระหว่างครีมสารสกัดขมิ้นชัน0.25% และครีม

เทรตติโนอิน 0.025% ในการรักษาภาวะสีผิวเข้มขึ้นหลังการอักเสบจากสิว 

 จากตารางที่ 2 พบว่าก่อนการรักษา(day 0) ค่าเฉลี่ยเม็ดสีเมลานินของรอยสิว ใบหน้าด้านที่ได้รับการรักษา
ด้วยครีมสารสกัดขมิ้นชัน0.25% มีค่าเฉลี่ย mean ± SD เท่ากับ 283.1±81.8 หน่วย ส่วนใบหน้าด้านที่ได้รับการ
รักษาด้วยครีมเทรตติโนอิน0.025% มีค่าเฉลี่ย mean ± SD เท่ากับ 274.0±70.7 หน่วยโดยไม่มีความแตกต่างกันทาง
สถิติ (p=0.7082) ซึ่งระยะติดตาม สัปดาห์ที่ 2, 4, 8 ค่าเฉลี่ยเม็ดสีเมลานินของรอยสิวใบหน้าด้านที่ได้รับการรักษา
ด้วยครีม สารสกัดขมิ้นชัน0.25% มีค่าความเข้มเม็ดสีลดลงเรื่อย ๆ ตามล าดับ  248.1±79.2 หน่วย, 235.6±73.9 
หน่วย และ 218.5±66.4 หน่วย โดยลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนรักษา  (p<0.001) ส่วน



1058 

 

ใบหน้าด้านที่ได้รับการรักษาด้วยครีมเทรตติโนอิน 0.025% พบว่าค่าเฉลี่ยเม็ดสีเมลานินของรอยสิว ณ สัปดาห์ที่ 2, 4, 
8 มีค่าความเข้มเม็ดสีลดลงเรื่อย ๆ เช่นเดียวกัน 241.6±61.8 หน่วย, 230.5±59.2 หน่วย และ 215.8±56.2 หน่วย 
ตามล าดับโดยลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนรักษา (p<0.001) ดังตารางที่ 2 และรูปที่ 1 
 ค่าเฉลี่ยความเข้มเม็ดสีเมลานินของภาวะสีผิวเข้มขึ้นหลังการอักเสบสิวหรือรอยสิว ของกลุ่มที่รักษาด้วยครีม
สารสกัดขมิ้นชัน0.25% และกลุ่มที่รักษาด้วยครีมเทรตติโนอิน0.025% รอยสิวจางตั้งแต่สัปดาห์ที่2 และเมื่อ
เปรียบเทียบทั้งสองกลุ่มค่าเฉลี่ยเม็ดสีเมลานินไม่แตกต่างกันทางสถิติ 

- เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความแดง (mean erythema index) ที่ลดลง ระหว่างกลุ่มใช้ครีมสารสกัด
ขมิ้นชัน0.25%และครีมเทรตติโนอิน 0.025% ในการรักษาภาวะสีผิวเข้มขึ้นหลังการอักเสบจากสิว(รอยสิว) 
ก่อนการรักษา สัปดาห์ที่2, 4 และ8 
 
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความแดง ระหว่างกลุ่มใช้ครีมสารสกัดขมิ้นชัน0.25% และครีมเทรตติโนอิน 0.025% 

ในการรักษาภาวะสีผิวเข้มขึ้นหลังการอักเสบ (n=20) 
Follow up 0.25% Turmeric 

extract  

Mean erythema (SD) 

0.025% Tretinoin  

Mean erythema (SD) 

p value 

ก่อนการรักษา 399.8(69.2) 376.2(68.8) 0.2852 

สัปดาห์ที่ 2 385.8(88.2) 383.0(73.5) 0.2804 

สัปดาห์ที่ 4 344.1(71.4) 353.7(60.9) 0.0333 

สัปดาห์ที่ 8 316.9(64.3) 322.5(66.8) 0.0937 

p value (week8-

baseline) 

<0.001 <0.001  

*วิเคราะห์โดยใช้สถิติ Repeated measure Analysis of variance (ANOVA) 
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รูปที่ 2 แผนภูมิเส้นแสดงผลเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความแดงระหว่างครีมสารสกัดขมิ้นชัน0.25% และครีมเทรตติโนอิน
0.025% ในการรักษาภาวะสีผิวเข้มขึ้นหลังการอักเสบจากสิว 
 

จากตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยความแดงของรอยสิว ก่อนการรักษา ใบหน้าด้านที่ได้รับการรักษาด้วยครีมสาร
สกัดขมิ้นชัน0.25% มีค่าเฉลี่ย mean ± SD เท่ากับ 399.8±69.2 หน่วย ส่วนใบหน้าด้านที่ได้รับการรักษาด้วยครีม 
เทรตติโนอิน0.025% มีค่าเฉลี่ย mean ± SD เท่ากับ 376.2±68.8 หน่วยโดยไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p=
0.2852) ซึ่งระยะติดตาม สัปดาห์ที่ 2, 4, 8 ค่าเฉลี่ยความแดงของรอยสิวใบหน้าด้านที่ได้รับการรักษาด้วยครีมสาร
สกัดขมิ้นชัน 0.25% มีค่าความแดงลดลงเรื่อย ๆ ตามล าดับ  385.8±88.2 หน่วย, 344.1±71.4 หน่วย และ 
316.9±64.3 หน่วย โดยลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนรักษา (p<0.001) ส่วนใบหน้าด้านที่
ได้รับการรักษาด้วยครีมเทรตติโนอิน 0.025% ค่าเฉลี่ยความแดงของรอยสิว ณ สัปดาห์ที่ 2, 4, 8 มีค่าความแดงลดลง
เร่ือย ๆ เช่นเดียวกัน 383.0±73.5 หน่วย, 353.7±60.9 หน่วย และ 322.5±66.8 หน่วย ตามล าดับโดยลดลงอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนรักษา (p<0.001) ดังตารางที่ 3 และรูปที่ 2 
 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างสองกลุ่มพบว่า ค่าเฉลี่ยความแดงของภาวะสีผิวเข้มขึ้นหลังการอักเสบสิวหรือรอยสิว 
ของกลุ่มที่รักษาด้วยครีมสารสกัดขมิ้นชัน0.25% และกลุ่มที่รักษาด้วยครีมเทรตติโนอิน0.025 ไม่มีความแตกต่างอย่าง
มีนัยส าคัญสถิติ แต่ครีมสารสกัดขมิ้นชัน 0.25% พบว่าค่าเฉลี่ยความแดงรอยสิวจางลงได้ดีมากกว่ากลุ่มที่รักษาด้วย
ครีมเทรตติโนอิน 0.025% แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.0333) ในสัปดาห์ที่ 4 ของการรักษา 
ผลงานวิจัยรอง (Secondary outcome) 

- เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผลการรักษารอยสิวในอาสาสมัคร ณ สัปดาห์ที่ 8 
 กลุ่มที่รักษาด้วยครีมสารสกัดขมิ้นชัน0.25% มีระดับความพึงพอใจของผลการรักษารอยสิวในอาสาสมัคร ณ 
สัปดาห์ที่ 8ดีกว่า โดยมีค่าเฉลี่ย (mean±SD) เท่ากับ 2.9±0.31 คะแนน ซึ่งสูงกว่าเมื่อเทียบกับ กลุ่มที่รักษาด้วยครีม 
เทรตติโนอิน0.025% โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.3±0.8 คะแนน และแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p=0.016) 
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- เปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจประสทิธิภาพผลการรักษาภาวะสีผิวเข้มขึ้นหลังการอักเสบสิวจาก
ภาพถ่ายก่อนและภาพถ่ายหลังการรักษา ณ สัปดาห์ที่ 8 (ประเมินโดยแพทยผ์ู้ไม่เก่ียวข้องกับงานวิจัย 3 ทา่น) 
 กลุ่มที่รักษาด้วยครีมสารสกัดขมิ้นชัน 0.25% มีระดับความพึงพอใจประสิทธิภาพผลการรักษาภาวะสผีิวเข้ม
ขึ้นหลังการอักเสบสิว ณ สปัดาห์ที่ 8 โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.8±0.8 คะแนน และกลุ่มที่รักษาด้วยครีมเทรตติโนอิน 
0.025% โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.9±0.8 คะแนน ทั้งสองกลุ่มไมแ่ตกต่างกันทางสถิติ (p=0.968) 
รูปที่ 3 ภาพถ่ายใบหนา้อาสาสมัครก่อนและหลังท าการรักษาดว้ยครีมสารสกัดขมิ้นชนั0.25% 

 
 
 
 
 
         
ภาพ
ก่อน

ท าการรักษา (baseline)           ภาพหลังท าการรักษา (week 8) 
 
 
รูปที่ 4 ภาพถ่ายใบหน้าอาสาสมัครก่อนและหลังท าการรักษาดว้ยครีมเทรตติโนอิน0.025% 

 
 
 
 
 
           
 
 
 

ภาพก่อนท าการรักษา (baseline)           ภาพหลังท าการรักษา (week 8) 
การตรวจติดตามผลข้างเคียง 
 จากการติดตามผลข้างเคียงในอาสาสมัครทั้ง 20 คน พบวา่สปัดาห์แรกหลังการรักษาภาวะสผีิวเข้มขึ้นหลัง
การอักเสบสิว โดยกลุ่มที่รักษาด้วยครีมสารสกัดขมิ้นชัน0.25% พบอาการแสบร้อน, ผิวแห้งลอก จ านวน 1 คน(ร้อย
ละ5) ส่วนกลุ่มที่รักษาดว้ยครีมเทรตติโนอิน0.025% พบผลข้างเคียงไม่พึงประสงค์มากกว่า ไดแ้ก่ อาการแสบร้อน 1 
คน(ร้อยละ5), ระคายเคือง 2 คน(ร้อยละ10), ผิวแดง 2 คน(ร้อยละ10) และผิวแห้งลอก 13 คน(ร้อยละ65) แพทย์ได้
แนะน าและรักษาตามอาการที่พบ เม่ือตรวจติดตามผลขา้งเคียงในสัปดาห์ที่ 2, 4, 8 ไม่มีพบอาการผลข้างเคียงใด ๆ 
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อภิปรายผล 
การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลระหว่างครีมสารสกัดขมิ้นชัน0.25% และครีมเทรตติโนอิน0.025%ในการ

รักษาภาวะสีผิวเข้มขึ้นหลังการอักเสบจากสิว ระยะเวลา 8 สัปดาห์ ติดตามผลที่ 2, 4 และ 8 สัปดาห์ จากการศึกษา
พบว่าค่าเฉลี่ยความเข้มเม็ดสีเมลานิน (Mean melanin index) จากการรักษารอยสิวด้วยครีมสารสกัดขมิ้น0.25% 
รอยสิวจางลงเมื่อเทียบกับก่อนการรักษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.001) ซึ่งค่าเฉลี่ยความเข้มเม็ดสีเมลานินลดลง
ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 2 สามารถอธิบายกลไกลดรอยด าสิวของขมิ้นชันได้โดยเคอร์คูมิน(Curcumin)ในสารสกัดขมิ้นชันออก
ฤทธิ์ยับยั้งการสร้างเม็ดสีผ่านการยับยั้งการท างานของเอนไซต์ไทโรซิเนส(Tu et al., 2011) ส่วนค่าเฉลี่ยความเข้มเม็ด
สีเมลานินจากการรักษารอยสิวด้วยครีมเทรตติโนอิน0.025% ลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต (p<0.001) เช่นเดียวกัน 
ซึ่งประสิทธิผลการลดลงของความเข้มเม็ดสีระหว่างสองกลุ่มในการรักษาภาวะสีผิวเข้มขึ้นหลังการอักเสบสิวไม่
แตกต่างกัน ในด้านเปรียบเทียบประสิทธิผลลดลงของค่าความแดงรอยสิวทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกัน ซึ่งเมื่อพิจารณา
แต่ละกลุ่มเทียบก่อนการรักษาพบว่า ค่าเฉลี่ยความแดง (mean erythema index) จากการรักษารอยสิวด้วยครีม
สารสกัดขมิ้น0.25% เมื่อเทียบกับก่อนการรักษา รอยแดงสิวจางลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.001) ซึ่งอธิบายได้
โดยขมิ้นชันมีเคอร์คูมินออกฤทธิ์ลดการอักเสบโดยยับยั้งจ าเพาะต่อฟอสโฟลีเลสไคเนสมีผลลดการอักเสบและสมาน
แผล(Heng MC., 1994) ด้านครีมเทรตติโนอิน0.025% เทียบกับก่อนการรักษา มีค่าเฉลี่ยความแดงรอยสิวลดลงอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ(p<0.001)เช่นกัน ดังนั้นจะกล่าวได้ว่าประสิทธิผลการรักษาภาวะสีผิวเข้มขึ้นหลังการอักเสบสิว
หรือรอยสิวของทั้งครีมสารสกัดขมิ้นชัน0.25% เทียบเท่ายามาตรฐานอย่างครีมเทรตติโนอิน0.025% โดยสามารถลด
ความเข้มเม็ดสีเมลานินและลดความแดงของรอยสิวได้ดไีม่แตกต่างกัน  

ด้านความพึงพอใจประสิทธิภาพผลการรักษาจากแพทย์ทั้ง 3 ท่านเมื่อประเมินจากภาพถ่ายก่อนท าการ
รักษาและภาพถ่ายหลังท าการรักษาในสัปดาห์ที่ 8 ของทั้งสองกลุ่มพบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อผลการรักษาไม่
แตกต่างกัน ส่วนด้านความพึงพอใจต่อผลการรักษารอยสิวในกลุ่มอาสาสมัคร ครีมสารสกัดขมิ้นชัน0.25% เป็นที่พึง
พอใจกว่าผลการรักษาด้วยครีมเทรตติโนอิน0.025%โดยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ(p=0.004)  

ผลข้างเคียงที่พบในสัปดาห์แรกระหว่างการศึกษาวิจัยในอาสาสมัครครีมสารสกัดขมิ้นชัน0.25% พบเพียง
อาการแสบร้อนและผิวแห้งลอกร้อยละ5เท่านั้น แต่ครีมเทรตติโนอิน0.025%พบอาการผลข้างเคียงไม่พึงประสงค์
มากกว่าอาการแสบร้อนร้อยละ5, ระคายเคืองร้อยละ10, ผิวแดงร้อยละ10 และผิวแห้งลอกมากถึงร้อยละ65 
สอดคล้องกับวิจัยของ Halder RM และคณะ ปีค.ศ 1998 รายงานพบผลข้างเคียง ระคายเคือง แห้งลอก ของ
0.025% เทรตติโนอิน  จากตรวจติดตามอาสาสมัครครีมสารสกัดขมิ้นชันพบผลข้างเคียงเพียงเล็กน้อยในสัปดาห์แรก
เท่านั้นและไม่พบผลข้างเคียงเมื่อติดตามในสัปดาห์ที่ 2, 4 และ8  

คุณสมบัติการลดการสร้างเม็ดสีและลดการอักเสบของสารสกัดขมิ้นชันมาใช้ในการรักษาเรื่องภาวะสีผิวเข้ม
ขึ้นหลังการอักเสบสิวหรือรอยสิวยังไม่เคยมีการศึกษามาก่อน มีการศึกษาที่ใกล้เคียงกัน Majeed และคณะ ปี ค.ศ 
2010 ศึกษาความปลอดภัยและประสิทธิผลของ ครีมสารสกัดขมิ้นชัน0.25% (Turmeric extract) เปรียบเทียบกับ
กลุ่มควบคุมครีม 4% ไฮโดรควิโนน (Hydroquinone) ในอาสาสมัคร 50 คนเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ โดยทาครีมบน
ผิวหนังปกติผิวตัว พบว่าค่าเฉลี่ยเม็ดสีทั้งสองกลุ่ม mean mexameter value ของสีผิวลดลงอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (p<0.001) และค่าเฉลี่ยเม็ดสีของทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกันจากกลุ่มควบคุมซึ่งผลลัพธ์สอดคล้องกันกับงานวิจัย
ของผู้วิจัย แม้ว่างานวิจัยของผู้วิจัยท าการศึกษาในกลุ่มอาสาสมัครที่มีปัญหารอยสิว นอกจากนี้งานวิจัยของ Majeed 
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และคณะนี้ไม่ได้กล่าวถึงค่าเฉลี่ยความแดง erythema index งานวิจัยของผู้วิจัยพบว่าครีมสารสกัดขมิ้นชันสามารถ
ลดเม็ดสีรอยสิวจางลงตั้งแต่สัปดาห์ที่ 2 นอกจากนี้ครีมสารสกัดขมิ้นชัน 0.25% ยังสามารถลดรอยแดงสิวดีกว่าครีม
เทรตติโนอิน 0.025% ในสัปดาห์ที่ 4 และเมื่อติดตามผลระยะเวลา 8 สัปดาห์ไม่เกิดผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ พบ
เพียงผิวแห้งลอกสัปดาห์แรกเท่านั้น จะกล่าวได้ว่าครีมสารสกัดขมิ้นชัน 0.25% ประสิทธิภาพลดเม็ดสีและรอยแดงสิว
ได้ดีไม่แตกต่างหรือเทียบเท่าจากยามาตรฐานรักษารอยสิวอย่างครีมเทรตติโนอิน 0.025% 
ข้อเสนอแนะ 
  1) ครีมสารสกัดขมิ้นชัน0.25% สามารถเป็นทางเลือกในการรักษาภาวะสีผิวเข้มขึ้นหลังการอักเสบจากสิว
(รอยสิว) 

2) ควรศึกษาเปรียบเทียบถึงความเข้มข้นที่เหมาะสมที่สุดของสารสกัดขมิ้นชัน หากเพิ่มความเข้มข้นในการ
รักษาภาวะสีผิวเข้มขึ้นหลังการอักเสบจากสิวจะสามารถลดระยะเวลารักษารอยสิวหรือไม่ เนื่องจากคุณสมบัติสาร
เคอร์คูมินเป็นDose dependent 

3) ควรศึกษาวิจัยน าสารสกัดขมิ้นชันร่วมกับสารชนิดอื่นที่มีฤทธิ์ลดเม็ดสีเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด 
สรุปผลการวิจัย  

ประสิทธิผลการรักษาภาวะสีผิวเข้มขึ้นหลังการอักเสบสิวของครีมสารสกัดขมิ้นชัน0.25% สามารถลดความ
เข้มเม็ดสีและความแดงได้ดีเทียบเท่าจากยามาตราฐานอย่างครีมเทรตติโนอิน0.025% และประสิทธิภาพครีมสารสกัด
ขมิ้นชันสามารถลดรอยแดงสิวได้ดีกว่าในสัปดาห์ที่ 4  ในด้านความพึงพอใจของแพทย์ด้านประสิทธิผลการรักษาเมื่อ
ประเมินจากภาพถ่ายก่อนท าการรักษาและภาพถ่ายหลังท าการรักษาทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกัน ในด้านความพึงพอใจ
ของอาสาสมัครต่อผลการรักษารอยสิวด้วยครีมสารสกัดขมิ้นชัน0.25% สูงกว่าครีม เทรตติโนอิน0.025% และ
ผลข้างเคียงไม่พึงประสงค์ของครีม0.25%สารสกัดขมิ้นชันน้อยกว่า ดังนั้นครีมสารสกัดขมิ้นชัน0.25% สามารถเป็น
ทางเลือกในการรักษาภาวะสีผิวเข้มขึ้นหลังการอักเสบจากสิว 

เอกสารอ้างอิง 
1.  Bulengo-Ransby, S. M., Griffiths, C., Kimbrough-Green, C. K., Finkel, L. J., Hamilton, T. A., Ellis, C. 

N., & Voorhees, J. J. (1993). Topical tretinoin (retinoic acid) therapy for hyperpigmented lesions 
caused by inflammation of the skin in black patients. New England Journal of Medicine, 328(20), 
1438-1443. 

2.  Chang, T. S. (2009). An updated review of tyrosinase inhibitors. International journal of 
molecularsciences, 10(6), 2440-2475 

3.  Chaowattanapanit, S., Silpa-Archa, N., Kohli, I., Lim, H. W., & Hamzavi, I. (2017). Postinflammatory 
hyperpigmentation: A comprehensive overview: Treatment options and prevention. Journal of 
the American Academy of Dermatology, 77(4), 607-621. 

4.  Ho, S. G. Y., Yeung, C. K., Chan, N. P. Y., Shek, S. Y., Kono, T., & Chan, H. H. L. (2011). A 

retrospective analysis of the management of acne post‐inflammatory hyperpigmentation using 
topical treatment, laser treatment, or combination topical and laser treatments in oriental 
patients. Lasers in surgery and medicine, 43(1), 1-7. 



1063 

 

5.  Halder, R. M. (1998). The role of retinoids in the management of cutaneous conditions in 
blacks. Journal of the American Academy of Dermatology, 39(2), S98-S103. 

6.  Heng MC, Song MK, Heng MK (1994) Elevated phosphorylase kinase activity in psoriatic 
epidermis: correlation with increased phosphorylation and psoriatic activity. Br J Dermatol 130: 
298-306. 

7.  Lacz, N. L., Vafaie, J., Kihiczak, N. I., & Schwartz, R. A. (2004). Postinflammatory 
hyperpigmentation: a common but troubling condition. International journal of 
dermatology, 43(5), 362-365. 

8. Liu, C. H., & Huang, H. Y. (2013). In vitro anti-propionibacterium activity by curcumin containing 
vesicle system. Chemical and Pharmaceutical Bulletin, 61(4), 419-425. 

9.  Majeed, M. U. H. A. M. M. E. D., Pineda, R., Chan, G. E. R. T. R. U. D. E., Gabriel, T. E. R. E. S. I. T. 
A., Dayrit, J. O. H. A. N. N. E. S., Pelayo, C. A., & Prakash, L. A. K. S. H. M. I. (2010). A randomized, 
doubleblind, placebo-controlled, comparative study The safety and efficacy of 0.25% 
tetrahydrocurcumin (turmeric) cream as depigment agent against 4% hydroquinone 
cream. H&PC Today, 3, 44-46. 

10. Quarles, F. N., Johnson, B. A., Badreshia, S., Vause, S. E., Brauner, G., Breadon, J. Y., ... & Lupo, M. 
P. (2007). Acne vulgaris in richly pigmented patients. Dermatologic therapy, 20(3), 122. 

11. Rossi, A. B., Leyden, J. J., Pappert, A. S., Ramaswamy, A., Nkengne, A., Ramaswamy, R., & 
Nighland, M. (2011). A pilot methodology study for the photographic assessment of 

post‐inflammatory hyperpigmentation in patients treated with tretinoin. Journal of the 
European Academy of Dermatology and Venereology, 25(4), 398-402. 

12. Setiawati, S., Ilyas, F., Tabri, F., Djawad, K., & Alam, G. (2017). A Comparison Between 0, 25% 
Tumeric Extract Cream and Grated Tumeric for Skin Discoloration. American Journal of Clinical 
and Experimental Medicine, 5(2), 50-55. 

13. Tu, C. X., Lin, M., Lu, S. S., Qi, X. Y., Zhang, R. X., & Zhang, Y. Y. (2012). Curcumin inhibits 
melanogenesis in human melanocytes. Phytotherapy Research, 26(2), 174-179 

  
 
 
 



1064 

 

ความรู้และพฤติกรรมด้านความปลอดภัยของพนักงานเก็บขนขยะ  
องค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

Knowledge and Safety Behaviors of Garbage Collectors: 
A Case Study of Bang Phli Subdistrict Administrative Organization  

in Samut Prakan Province 

ศศิวิมล แคลงพิมาย* โชติรส แดงคล้าย, แสงนภา ปานบา้นแพว้, เอมมิกา นาคะวงศ์, 
วิรัญญา ใจเป็นใหญ่, ปิยะลักษณ์ จุมพลเมือง, สหรัฐ สีทองสา, พรพิมล เชวงศักดิ์โสภาคย์, วาสนา ศลิางาม 

คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิง่แวดล้อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
*Email : panpan04072541@gmail.com  

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบตัดขวาง (Cross-sectional Descriptive Study) มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้และพฤติกรรมด้านความปลอดภัยของพนักงานเก็บขนขยะองค์การบริหารส่วนต าบล 
อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จ านวน 100 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ใช้สถิติเชิงพรรณาวิเคราะห์
ข้อมูลและใช้ Chi-Square เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษา ผลการศึกษาพบว่า พนักงานเก็บขนขยะ
ส่วนใหญ่ร้อยละ 95.00 เป็นเพศชาย ร้อยละ 5.00 เพศหญิง ส่วนใหญ่ร้อยละ 64.00 มีอายุมากกว่า 40 ปี อายุเฉลี่ย 
42.09 ปี มีอายุการท างานเฉลี่ย 8.29 ปี สภาพการจ้างงาน ร้อยละ 44 เป็นลูกจ้างชั่วคราว ระยะเวลาการท างานเฉลี่ย
ต่อวัน 7.88 ชั่วโมง น้ าหนักของถังขยะที่ยกเฉลี่ย 59.75 กิโลกรัม ส่วนใหญ่ร้อยละ 79 ไม่มีโรคประจ าตัวและส่วนใหญ่
ร้อยละ 74 ไม่เคยได้รับอุบัติเหตุ ขณะปฏิบัติงาน พนักงานเก็บขนขยะส่วนใหญ่ ร้อยละ 50.00 มีระดับความรู้ด้าน
ความปลอดภัยอยู่ในระดับปานกลาง และส่วนใหญ่ ร้อยละ 81.00 มีพฤติกรรมด้านความปลอดภัยอยู่ในระดับดี 
ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมด้านความปลอดภัยได้แก่ อายุ พนักงานเก็บขนขยะที่มีอายุมากกว่า 40 
ปีขึ้นไปมีระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับดี (p-value < 0.041) และสถานภาพการจ้างงาน พนักงานเก็บขนขยะที่มี
สถานภาพการจ้างงานเป็นลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว มีระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับดี (p-value < 0.009) ส่วน
ปัจจัยที่ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมด้านความปลอดภัยได้แก่ เพศ อายุการท างาน โรคประจ าตัว การสูบบุหรี่ การ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การดื่มเคร่ืองดื่มชูก าลัง การประสบอุบัติเหตุขณะท างาน ระดับความรุนแรงที่ได้รับอุบัติเหตุ 
ปัจจัยด้านความรู้ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการท างาน 

ค าส าคัญ : ความรู้ด้านความปลอดภัย  พฤติกรรมด้านความปลอดภัย 

Abstract 

This was a cross-sectional descriptive research, aimed to study knowledge and safety behavior of 
100 garbage collectors of sub-district administration organization, Bang Phli District, Samut Prakan 
Province. Data was collected using questionnaires. Descriptive statistics were used to analyze the 

mailto:panpan04072541@gmail.com
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data and used Chi-Square to test the relationship between the studied variables. The results of 
the study showed that most of the garbage collection workers (95.00 percent) were males, 5.00 
percent females, 64.00 percent were older than 40 and the average age was 42.09 years, with an 
average working age of 8.29 years, and 44 percent of them were temporary workers. The average 
daily working time was 7.88 hours, the weight of the bin lifted on average 59.75 kg, 79% had no 
congenital disease, and 74 percent had never been involved in an accident. While working, most 
of the garbage collection workers 50.00% had a moderate level of safety knowledge and 81.00% 
had good safety behavior. Personal factors related to safety behavior were age of garbage collector 
over 40 years of age, behavior level at a good level (p-value <0.041) and employment status. 
Garbage collector with employment status as permanent and temporary employees’s behavioral 
level was at the (p-value <0.009) level, while the factors that did not correlate with the safety 
behaviors were gender, age, work, personal disease, smoking, alcohol consumption, drinking energy 
drinks, having an accident while working, and severity of the accident. Knowledge factor was not 
related to occupational safety behavior. 

Keywords : Occupational Safety knowledge, Occupational safety behavior, garbage collectors 

บทน า 

ขยะปัญหาส าคัญที่เป็นผลพวงมาจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจสังคม อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การ
เพิ่มขึ้นของจ านวนประชากร การอพยพเข้ามาท างานของแรงงานข้ามชาติ และความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
อย่างรวดเร็วและพฤติกรรมในการบริโภคสินค้า สถานการณ์ปัจจัยเหล่านี้ท าให้เกิดขยะปริมาณมากขึ้นทุก ๆ ปี 
โดยเฉพาะพื้นที่อุตสาหกรรม แหล่งท่องเที่ยว มีปริมาณขยะในประเทศ 27.93 ล้านตัน (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 2560) จากสถานการณ์ขยะที่เพิ่มมากขึ้นจึงส่งผลให้พนักงานเก็บขนขยะต้องท างานมากขึ้น ซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน ปัจจุบันพบว่าพนักงานที่ท างานเก็บขน
ขยะนั้นมีจ านวนลดน้อยลง เนื่องจากเป็นการท างานที่ต้องสัมผัสปัจจัยคุกคามทางด้านสุขภาพต่าง ๆ จาก
สภาพแวดล้อมการท างาน เช่น การสัมผัสสิ่งของมีคม ขยะอันตราย ขยะเน่าเสีย การยกเคลื่อนย้ายที่เสี่ยงต่อการเกิด
อันตราย การยกเคลื่อนย้ายถังขยะที่มีน้ าหนักมากเกินไปใส่ท้ายรถเก็บขนขยะตลอดช่วงเวลาปฏิบัติงาน และการ
โดยสารด้วยวิธีการยืนห้อยโหนหรือนั่งบริเวณท้ายรถเก็บขนขยะ งานที่ต้องหมุนหรือบิดล าตัว งานที่ต้องยกของหนัก
ในท่าก้ม เงย หมุนตัวมากเกินไปจะท าให้เสี่ยงต่อการบาดเจ็บและเมื่อยล้าของระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ จาก
การศึกษาของ ธันนารี เจนวิถี และกาญจนา นาถะพินธุ (2561) ร้อยละ 77.40 ของพนักงานเก็บขนขยะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ได้รับอันตรายถูกของมีคมทิ่มแทง  ร้อยละ 72.00 ถูกไม้เสียบ
ลกูชิ้นทิ่มแทงและ ร้อยละ 62.40 ถูกแมลงกัดต่อย ส่วน วิภาดา และคณะ 2560 ศึกษาการปวดหลังของพนักงานเก็บ
ขนขยะเทศบาลนครพิษณุโลก ต าบลในเมือง จังหวัดพิษณุโลก พบว่า ร้อยละ 58.90 มีอาการปวดหลัง บริเวณที่มี
อาการปวดมากที่สุด คือไหล่ ร้อยละ 44.66 รองลงมาเป็น หลังส่วนล่าง ร้อยละ 32.21 คอ ร้อยละ 23.13 โดยสาเหตุ
หลักมาจากท่าทางการยกถังขยะ ร้อยละ 67.10 รองลงมาเป็นการยืนและนั่งท่าเดิมนาน ร้อยละ 23.30 และการก้ม
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ตัวหรือเอี้ยวตัวหยิบของ ร้อยละ  23.30  จังหวัดสมุทรปราการ เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการ
จัดการขยะ ทั้งขยะในครัวเรือนและขยะอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรปราการมีเขตพื้นที่การปกครองและรับผิดชอบ 
1,004.90 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 6 อ าเภอ มีองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวน 122 แห่ง เทศบาลนคร 1 
แห่ง เทศบาลเมือง 3 แห่ง เทศบาลต าบล 13 แห่ง และองค์การบริการส่วนต าบล 31 แห่ง ที่มีปริมาณขยะ 2,400 
ตัน/วัน (ญาณกร โท้ประยูร และคณะ,2561) โดยในอ าเภอพลีมีพื้นที่ทั้งหมด 260 ตารางกิโลเมตร มีเขตการปกครอง
ย่อย 5 ต าบล 67 หมู่บ้าน มีปริมาณขยะประมาณ 432.19 ตัน/เดือน  

จากการทบทวนเอกสารวิจัย คณะผู้วิจัยยังไม่พบว่ามีการศึกษาเกี่ยวกับความรู้และพฤติ กรรมด้านความ
ปลอดภัยของพนักงานเก็บขนขยะองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เนื่องจากในอ าเภอ
บางพลีมีเขตพื้นที่รับผิดชอบขนาดใหญ่ ซึ่งประกอบไปด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลีใหญ่ ราชาเทวะ บางโฉ
ลง บางปลา หนองปรือ และปริมาณขยะที่เพิ่มข้ึนเป็นจ านวนมาก ท าให้คณะผู้วิจัยต้องการศึกษาความรู้เกี่ยวกับความ
ปลอดภัย และพฤติกรรมด้านความปลอดภัยของพนักงานเก็บขนขยะ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับความรู้ด้านความปลอดภัยของพนักงานเก็บขนขยะ องค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอบาง
พลี จังหวัดสมุทรปราการ 

2. เพื่อศกึษาระดับพฤติกรรมด้านความปลอดภัยของพนักงานเก็บขนขยะ องค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอ
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมด้านความปลอดภัยของพนักงานเก็บขน
ขยะ องค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

4. เพือ่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้กับพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการท างานของพนักงานเก็บขน
ขยะ องค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ   

นิยามศัพท์เฉพาะในการวิจัย 

พนักงานเก็บขนขยะ หมายถึง พนักงานเก็บขนขยะที่ท างานในอ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ที่เป็น
ทั้งลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานจ้างตามภารกิจ ให้มีหน้าที่ในการเก็บขนขยะตามอาคารบ้านเรือน 
ตลาด โรงพยาบาล สถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม และพื้นที่ตกค้างที่อยู่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

ความปลอดภัยในการท างาน หมายถึง ความปลอดภัยในการเก็บขนขยะปราศจากอันตรายต่าง ๆ ที่อาจจะ
ก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย ชีวิตหรือทรัพย์สินในขณะที่ปฏิบัติงาน เช่น เศษแก้วบาด ไม้เสียบลูกชิ้นทิ่มแทง เศษ
เหล็กบาด น้ าจากขยะกระเด็นเข้าตา เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย การสัมผัสกับสารเคมี การตกจากรถเก็บขนขยะหรือการ
ปราศจากโรคและอุบัติเหตุซึ่งอาจเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานเก็บขนขยะ  

พ ฤ ติ ก ร ร ม ด้ า น ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย  ห ม า ย ถึ ง พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร แ ส ด ง อ อ ก ข อ ง พ นั ก ง า น เ ก็ บ 
ขนขยะ ขณะท างานหรือหลังจากท างานเพื่อป้องกันตนเองจากอันตรายอันอาจเกิดจากการท างาน เช่น การสวมใส่
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายขณะปฏิบัติงาน  
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ความรู้ด้านความปลอดภัยในการเก็บขนขยะ หมายถึงความรู้ที่ได้มาจากการเรียนรู้ ประสบการณ์จากการ
ปฏิบัติงาน การอบรมต่าง ๆ ด้านความปลอดภัย 
วิธีการวิจัย 

1. กลุ่มตัวอย่าง  พนักงานเก็บขนขยะองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่ง
ประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลีใหญ่ บางปลา บางโฉลง หนองปรือ และราชาเทวะ  จ านวน 106 คน  
ซึ่งกลุ่มตัวอย่างเหล่านี้น ามาจ าแนกกลุ่มตัวอย่างและสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) 
(แต่มีพนักงาน 6 คน ไม่สามารถเข้าร่วมวิจัยจนจบได้เนื่องจากประสบอุบัติเหตุและป่วย ท าให้กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาจึง
เป็น 100 คน) โดยได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมวิจัย ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เลขที่ 
อ.1073/2563 เพศชาย จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 95.00 และเป็น เพศหญิง จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00 
มีอายุ 40 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 64.00 (อายุเฉลี่ย 42.09 ปี ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.94) มีน้ าหนักน้อยกว่า 70 
กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 58.00 (น้ าหนักเฉลี่ย 69.16 ปี ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.34) มีส่วนสูงมากกว่า 170 
เซนติเมตร คิดเป็นร้อยละ 58.00 (ส่วนสูงเฉลี่ย 169.54 ปี ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.66) ระดับการศึกษาส่วยใหญ่จบ
การศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 41.00 สถานภาพการจ้างงานส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างชั่วคราว คิด
เป็นร้อยละ 44.00 มีอายุการท างานน้อยกว่า 8 ปี คิดเป็นร้อยละ 55.00 (อายุการท างานเฉลี่ย 8.29 ปี ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.60) พนักงานส่วนใหญ่ร้อยละ 61มีระยะเวลาการท างานเฉลี่ยต่อวัน 7.88 ชั่วโมง  น้ าหนักของถังขยะที่
พนักงานยกในแต่ละวัน ส่วนใหญ่ร้อยละ63 มีน้ าหนักมากกว่า 60 กิโลกรัม เฉลี่ย 59.75 กิโลกรัม หนักมากที่สุด 50 
กิโลกรัม น้ าหนักน้อยสุด 5 กิโลกรัม และระดับความสูงของถังขยะส่วนใหญ่ร้อยละ55 มีความสูงระดับเอว  พนักงาน
ส่วนใหญ่ร้อยละ 54.00 ได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี  มีพนักงานส่วนใหญ่ร้อยละ 52.00 สูบบุหร่ีและปัจจุบันยังคง
สูบอยู่  มีพนักงานส่วนใหญ่ร้อยละ 53.00 ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และปัจจุบันยังคงดื่มอยู่ มีพนักงานส่วนใหญ่ร้อย
ละ 72.00 ดื่มเครื่องดื่มชูก าลังและปัจจุบันยังดื่มอยู่ พนักงานส่วนใหญ่ร้อยละ 77.00 มีการออกก าลังกาย พนักงาน
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 91.00 ได้รับแจกอุปกรณ์อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล มีพนักงานส่วนใหญ่ร้อยละ 74.00 ที่ไม่
เคยประสบอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงาน ส่วนระดับความรุนแรงของการได้รับอุบัติเหตุ พนักงานส่วนใหญ่ร้อยละ 80.00 ที่
เคยได้รับอุบัติเหตุแต่ไม่หยุดงาน ดังแสดงในตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปส่วนบุคคล (N =100) 

 ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) (ร้อยละ) 

1. เพศ  

ชาย 

หญิง 

 

95 

5 

 

(95.00) 

(5.00) 

2. อายุ  

อายุน้อยกว่า 40   ป ี

 

36 

 

(36.00) 
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อายุ 40 ขึ้นไป 64 (64.00) 

(Mean = 42.09 , SD = 0.94 , Min = 22 , Max = 60) 

3. น้ าหนัก  

น้อยกว่า 70 กิโลกรัม 

มากกว่า   70  กิโลกรัม 

 

58 

42 

 

(58.00) 

(42.00) 

(Mean = 69.16 , SD = 1.34 , Min = 46 , Max =130 ) 

 ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) (ร้อยละ) 

4. ส่วนสูง  

น้อยกว่า 170 เซนติเมตร 

มากกว่า  170 เซนติเมตร 

 

42 

58 

 

(42.00) 

(58.00) 

(Mean = 169.54 , SD = 0.66 , Min = 153 , Max = 184 ) 

5. ระดับการศึกษา  

ไม่ได้เรียนหนังสือ 

ประถมศึกษา 

มัธยมศึกษาตอนต้น 

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.

อนุปริญญา/ปวส. 

 

6 

40 

41 

11 

2 

 

(6.00) 

(40.00) 

(41.00) 

(11.00) 

(2.00) 

6. สถานภาพการจา้งงาน 

 

  

 

ลูกจ้างประจ า 

ลูกจ้างชัว่คราว 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 

 

19 

44 

37 

 

(19.00) 

(44.00) 

(37.00) 

7. อายุการท างาน  

น้อยกว่า 8 ป ี

 

55 

 

(55.00) 
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ตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป 45 (45.00) 

(Mean = 8.29 , SD = 0.60 , Min = 1 , Max = 25 ) 

8. การสูบบุหร่ี   

ไม่เคยสูบบุหร่ี 

เคยสูบแต่เลิกแล้ว 

เคยสูบและปัจจุบนัยังสูบอยู ่

 

29 

19 

52 

 

(29.00) 

(48.00) 

(52.00) 

 9. การดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ 

 

ไม่เคยดื่ม 

เคยดื่มแต่เลิกแล้ว 

เคยดื่มและปัจจบุันยังดื่มอยู่ 

 

24 

23 

53 

 

(24.00) 

(23.00) 

(53.00) 

10. การดื่มเครื่องดื่ม 

ชูก าลัง 

 

 

ไม่เคยดื่ม 

เคยดื่มแต่เลิกแล้ว 

เคยดื่มและปัจจบุันยังดื่มอยู่ 

 

18 

10 

72 

 

(18.00) 

(10.00) 

(72.00) 

11.การออกก าลังกาย 

 

 

ไม่มีการออกก าลังกาย 

มีการออกก าลังกาย 

 

23 

77 

 

(23.00) 

(77.00) 

12.ระยะเวลาในการท างาน

เฉลี่ยต่อวัน 

 

น้อยกว่า 8 ชั่วโมง 

มากกว่า 8 ชั่วโมง 

 

61 

39 

 

(61.00) 

(39.00) 

13. น้ าหนักของถังขยะ 

 

 

น้อยกว่า 60 กิโลกรัม                    

มากกว่า 60 กิโลกรัม              

 

37 

63 

 

(37.00) 

(63.00) 
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14.ความสูงระดับการยกถัง

ขยะ 

 

ต่ ากว่าเอว            

ระดับเอว                     

สูงกว่าระดบัเอวถึงหน้าอก         

ตั้งแต่ระดับไหล่ขึ้นไป            

 

12 

55 

31 

2 

 

(12.00) 

(55.00) 

(31.00) 

(2.00) 

15.นโยบายความปลอดภัย  

ไม่มีนโยบายความปลอดภัย           

มีนโยบายความปลอดภัย                     

 

24 

76 

 

(24.00) 

(76.00) 

16.การแจกอุปกรณ์ป้องกัน

อันตรายส่วนบุคคล 

 

ไม่มีการแจกอุปกรณ์ป้องกัน

อันตรายส่วนบุคคล 

มีการแจกอุปกรณ์ป้องกันอันตราย

ส่วนบุคคล 

 

9 

 

91 

 

(9.00) 

 

(91.00) 

17.การตรวจสุขภาพ

ประจ าป ี

 

ไม่ได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี 

ได้รับการตรวจสุขภาพประจ าป ี

 

46 

54 

 

(46.00) 

(54.00) 

18.โรคประจ าตัว  

ไม่มีโรคประจ าตัว 

มีโรคประจ าตัว 

 

79 

21 

 

(79.00) 

(21.00) 

2. การศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็น แบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ส่วนบุคคล ส่วนที่ 2 ข้อค าถามเกี่ยวกับความรู้ด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ส่วนที่ 3 ข้อค าถามเกี่ยวกับ
พฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานเก็บขนขยะ ได้แก่ เพศ อายุ 
น้ าหนัก ส่วนสูง ระดับการศึกษา สถานภาพการการจ้างงาน อายุการท างาน โรคประจ าตัว การสูบบุหรี่  การดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การดื่มเครื่องดื่มชูก าลัง การออกก าลังกาย ระยะเวลาในการท างานเฉลี่ยต่อวัน (ชั่วโมง/วัน)  
น้ าหนักของถังขยะ  ระดับความสูงของระดับการยกถังขยะ ท่าทางที่ใช้ยกถังขยะ นโยบายความปลอดภัยของ
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หน่วยงาน การแจกอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลจากหน่วยงาน การตรวจสุขภาพประจ าปีจากหน่วยงาน การ
ประสบอบุัติเหตุขณะท างาน ระดับความรุนแรงของอุบัติเหตุที่เคยได้รับ 

ส่วนที่ 2 ข้อค าถามเกี่ยวกับความรู้ด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เป็นค าถามแบบปลายปิด (Close-
ended Question)  มี 43 ข้อ ลักษณะค าถามเป็นแบบ (Dichotomous Question)โดยให้เลือกค าตอบ ใช่ หรือ 
ไม่ใช่ ที่ถูกต้องที่สุด โดยค าตอบที่ถูกได้ 1 คะแนน และตอบผิดได้ 0 คะแนนคะแนนเฉลี่ยที่ได้ มาจัดระดับความส าคัญ
เป็น 3 ระดับคือ ระดับสูง (33.98-43.00 คะแนน)  ระดับปานกลาง (25.38-33.97 คะแนน) ระดับต่ า (0.00-25.37 
คะแนน)      
 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างาน จ านวน 25  ข้อ 
เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างาน การตอบค าถามแต่ละข้อเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) คะแนนเฉลี่ยที่ได้ มาจัดระดับความส าคัญเป็น 3 ระดับคือ ระดับดี (3.67-5.00) ระดับ
ปานกลาง (2.34-3.66) ระดับต่ า (1.00-2.33) 
 น าแบบสอบถามให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม 
และค านวณค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์ (Index of  Objective Congruence : IOC) 
จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน โดยข้อค าถามของแบบสอบถามมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.6 – 1 และน าแบบสอบถามที่
ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาแล้วน าไปทดสอบ (Try Out) กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม
พระเกียรติที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน น าแบบสอบถามมาวิเคราะห์เพื่อหาความเชื่อมั่น โดยใช้ค่าสถิติ KR-20 
แบบสอบถามส่วนที่ 2 มีค่าความเชื่อมั่น 0.773 และแบบสอบถามส่วนที่ 3 มีค่าความเชื่อมั่น 0.808 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นสถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ทราบถึงลักษณะของข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มประชากร ได้แก่ ค่าร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใช้วิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา อายุการท างาน การสูบบุหรี่ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการดื่มเครื่องดื่มชูก าลังของพนักงาน
เก็บขนขยะ ส่วนที่ 2 ความรู้ด้านการป้องกันอันตรายของพนักงานเก็บขนขยะ และข้อมูลส่วนที่ 3 พฤติกรรมด้าน
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานเก็บขนขยะ 
 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เป็นสถิติที่ใช้ในการทดสอบความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลกับ
พฤติกรรมด้านความปลอดภัยของพนักงานเก็บขนขยะ และการทดสอบความสัมพันธ์ของระดับความรู้ด้านความ
ปลอดภัยกับพฤติกรรมด้านความปลอดภัยของพนักงานเก็บขนขยะ โดยใช้สถิติ Chi-square  

ผลการวิจัย 

 ผลการศึกษาระดับความรู้ด้านความปลอดภัยในการท างานของพนักงานเก็บขนขยะ องค์การบริหารส่วน
ต าบล อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ สรุปได้ว่า พนักงานเก็บขนขยะส่วนใหญ่มีความรู้ด้านความปลอดภัยอยู่ใน
ระดับปานกลาง จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 50.0 รองลงมาคือมีคะแนนอยู่ในระดับระดับดี จ านวน 43 คน คิดเป็น
ร้อยละ 43.00 และมีคะแนนอยู่ในระดับต่ า จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 7.0 ทั้งนี้จากการศึกษาในแบบสอบถาม
พบว่ามีพนักงานเก็บขนขยะมีระดับความรู้ในด้านการเก็บขนขยะ การป้องกันอันตรายตนเอง และความรู้ด้านการ
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ปฏิบัติงาน ท าให้เห็นว่าพนักงานเก็บขนขยะมีความรู้อยู่ในระดับปานกลางถึงระดับดีโดยไม่เป็นไปตามกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ ดังแสดงในตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 ระดับความรู้ความปลอดภัยในการท างานของพนักงานเก็บขนขยะ  

ระดับ ช่วงคะแนน จ านวน (คน) ร้อยละ 

ดี (33.98-43.00 คะแนน) 43 (43.0) 

ปานกลาง (25.38-33.97 คะแนน) 50 (50.0) 

ต่ า (0.00-25.37 คะแนน) 7 (7.0) 

รวม 100 (100.0) 

SD = 5.15 , Min = 21 , Max = 43 

x   ของระดับความรู้ความปลอดภัยในการท างานของพนักงานเก็บขนขยะทั้งหมด = 32.18 อยู่ในระดับปาน

กลาง 

 
 ผลการศึกษาระดับพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานของพนักงานเก็บขนขยะ องค์การบริหารส่วน
ต าบล อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ สรุปได้ว่าพนักงานเก็บขนขยะส่วนใหญ่มีพฤติกรรมด้านความปลอดภัยอยู่
ในระดับดี จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 81.00 รองลงมาคือมีคะแนนอยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 18 คน คิดเป็น
ร้อยละ 18.00 และมีคะแนนอยู่ในระดับต่ า จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.00 เนื่องจากพนักงานส่วนใหญ่มีอายุการ
ท างานเฉลี่ยมากกว่า 8 ปี ท าให้มีพฤติกรรมในด้านความปลอดภัยจากการท างานอยู่ในระดับดี จ านวน 46 คน ร้อยละ 
46.00 คือสามารถปฏิบัติงานตามกฎความปลอดภัยในการท างาน เช่น สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลขณะ
ปฏิบัติงาน ท าความสะอาดอุปกรณ์การท างานทุกครั้งหลังปฏิบัติงาน และมีพฤติกรรมที่อยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 
9 คน คิดเป็นร้อยละ 9.00 ส่วนพนักงานเก็บขนขยะที่มีอายุการท างานเฉลี่ยน้อยกว่า 8 ปีที่มีพฤติกรรมอยู่ในระดับดี 
จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 35.00 และ มีพฤติกรรมที่อยู่ในระดับปานกลางจ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 
มาจากพฤติกรรมส่วนตัวของพนักงานที่ละเลยหรือไม่ใส่ใจความปลอดภัยในการท างาน  โดยเป็นไปตามกับสมมติฐาน
ที่ตั้ง ดังแสดงในตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 พฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการท างานของพนกังานเก็บขนขยะ 

ระดับ ช่วงค่าเฉลี่ย จ านวน (คน) ร้อยละ 

ดี ( 3.67 - 5.00 ) 81 (81.0) 

ปานกลาง ( 2.34  -  3.66 ) 18 (18.0) 

ต่ า ( 1.00 – 2.33 ) 1 (1.0) 
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รวม 100 (100.0) 

SD = 11.24 , Min = 45 , Max = 124 

x   ของระดับพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการท างานของพนกังานเก็บขนขยะทั้งหมด = 3.99 อยู่ใน

ระดับด ี

อภิปรายผล 

การศึกษาคร้ังนี้พบว่า พนักงานเก็บขนขยะในอ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มี
อายุมากกว่า 40 ปี ส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สถานภาพการจ้างงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว  
มีอายุการท างานน้อยกว่า 8 ปี ไม่มีโรคประจ าตัว การสูบบุหรี่ส่วนใหญ่เคยสูบแล้วปัจจุบันยังสูบอยู่ และเคยดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วปัจจุบันยังดื่มอยู่ ส่วนใหญ่ดื่มเครื่องดื่มชูก าลังและปัจจุบันยังดื่มอยู่ ส่วนใหญ่ไม่เคยประสบ
อุบัติเหตุขณะท างาน  พนักงานเก็บขนขยะส่วนใหญ่ ร้อยละ 50.00 มีระดับความรู้ด้านความปลอดภัยอยู่ในระดับปาน
กลาง ความรู้ระดับดี  ร้อยละ 43 และความรู้ด้านความปลอดภัยระดับต่ า ร้อยละ 7 ส่วนระดับพฤติกรรมด้านความ
ปลอดภัยในการท างาน ส่วนใหญ่ร้อยละ 81.00อยู่ในระดับดี พฤติกรรมระดับปานกลางร้อยละ 18 และระดับต่ าร้อย
ละ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมด้านความปลอดภัยได้แก่ อายุ พนักงานเก็บขนขยะที่มีอายุ
มากกว่า 40 ปีขึ้นไปมีระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับดี (p-value < 0.041) ทั้งนี้เพราะอายุที่มากข้ึนของพนักงานท าให้มี
การเรียนรู้อันตรายที่อาจเกิดขึ้นในการท างานได้ดีมากขึ้น สอดคล้องกับการศึกษาของ ณปภัช สัมปัตตะวนิช (2562) 
พบว่า อายุพนักงานแผนกผลิตบริษัทไพลิน เลเซอร์ เมทิลจ ากัด ที่แตกต่างกันจะส่งผลต่อความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติ 
และพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน ในทางสถิติที่ระดับ0.05 และสถานภาพการจ้างงาน 
พนักงานเก็บขนขยะที่มีสถานภาพการจ้างงานเป็นลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว มีระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับ (p-
value < 0.009) ทั้งนี้เนื่องจากลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราวมีโอกาศในการได้รับการอบรมและการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารด้านความปลอดภัยมากกว่าพนักงานเก็บขนขยะที่เป็นลูกจ้างตามภาระกิจซึ่งเมื่อไม่มีงานก็ไม่ได้รับการจ้าง 
ส่วนปัจจัยที่ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมด้านความปลอดภัยได้แก่ เพศ อายุการท างาน โรคประจ าตัว การสูบบุหรี่ 
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การดื่มเครื่องดื่มชูก าลัง การประสบอุบัติเหตุขณะท างาน ระดับความรุนแรงที่ได้รับ
อุบัติเหตุ ทั้งนี้เพราะกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย สอดคล้องกับการศึกษาของ ธวัช เหลืองวสุธา (2560) พบว่า 
เพศ อายุระดับการศึกษา ประสบการณ์การท างาน การได้รับการฝึกอบรม และประสบการณ์การเกิดอุบัติเหตุของ
พนักงาน บริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จ ากัด จังหวัดระยอง ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ข้อเสนอแนะ 

จากการวิจัยต่อหน่วยงาน คือ ต้องจัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างาน จัดให้มีการตรวจ
สุขภาพประจ าปีพนักงานตามความเสี่ยง ควรมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่พนักงานเรื่องโรคภัยจากการเก็บขน
ขยะ และมีการให้ความรู้เกี่ยวกับท่าทางการท างานที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน เนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้ พบว่าใน
แต่ละหน่วยงานขาดการจัดอบรมด้านความปลอดภัยในการท างานและการตรวจสุขภาพประจ าปามความเสี่ยงของ
พนักงาน 
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Rubber Planters, Imad Isai Village, Ban Rai District, Uthai Thani Province 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้เป็นแบบภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ พฤติกรรม และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมในการป้องกันอันตรายจากการประกอบอาชีพของชาวสวนยางหมู่บ้านอีมาดอีทราย ต าบลแก่นมะกรูด 
อ าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี  จ านวน 60 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ความรู้ 
และพฤติกรรมในการป้องกันอันตราย  ซึ่งมีค่า KR-20 และค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของคอนบราค 0.72 และ 0.81 
ตามล าดับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและสถิติการทดสอบไคสแควร์ 

ผลการศึกษา พบว่า ร้อยละ 80 มีความรู้ในการป้องกันอันตรายอยู่ในระดับดี และร้อยละ 45 มีพฤติกรรมใน
การป้องกันอันตรายอยู่ในระดับมาก เมื่อทดสอบความสัมพันธ์ พบว่า สถานภาพ เวลาในการท างาน และความรู้ข้อ 1, 
3, 4, 7, 8, 11 และ 13 มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการป้องกันอันตราย (p<.05) ดังนั้น จึงควรมีการฝึกอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกันอันตรายจากการประกอบอาชีพที่ถูกต้องอย่างต่อเนื่อง เช่น การใช้อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคลที่ถูกวิธี การกรีดยาง 

ค าส าคัญ : ชาวสวนยาง อีมาดอีทราย อันตรายจากการประกอบอาชีพ 

Abstract 

This research is a cross-sectional study. The objectives are to study knowledge, behaviors, 
and the relationship between factors and behaviors about the prevention of occupational hazards 
among rubber planters, Imad Isai village, Kaen Makrut sub-district, Ban Rai district, Uthai Thani 
province. The samples were 60 rubber planters in Imad Isai village. The research tools included 
questionnaires of personal information, knowledge and behaviors about the prevention of 
occupational hazards. The overall reliability of KR-20 and Cronbach's alpha coefficients were 0.72 
and 0.81, respectively. The statistics analysis included descriptive statistics and Chi Square test. 
The results showed that 80% of rubber planters had knowledge of prevention at a good level and 
45% had behaviors of prevention in more levels. Factors were significantly associated with 
behaviors about the prevention of occupational hazards, namely, status, duration of work and 
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knowledge of item 1, 3, 4, 7, 8, 11 and 13 (p<.05). Therefore, the recommendation of this study 
were continuous training about the prevention of occupational hazards such as using of personal 
protective equipment properly and rubber tapping. 

Keywords : Rubber Planters, Imad Isai, Occupational Hazards 

บทน า 
ยางพารายังคงเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ เป็นที่ต้องการของตลาดโลก และสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยปีละ

หลายล้านบาท ภาครัฐจึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกยางพาราในหลายพื้นที่ ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท าให้เกษตรกรในหลายพื้นที่เปลี่ยนมาปลูกยางพาราเพิ่มขึ้น ปีพ .ศ. 2562 ประเทศไทยมี
เนื้อที่ปลูกยางพาราทั้งสิ้น 22,626,277 ไร่ โดยภาคเหนือมีพื้นที่มีปลูกยางพาราทั้งหมด 1,350,335 ไร่ (ส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร, 2562: ออนไลน์) จังหวัดอุทัยธานี มี 5 อ าเภอ ที่ประกอบอาชีพชาวสวนยาง  มีพื้นที่ปลูกยาง
ทั้งหมด 30,788  ไร่ หมู่บ้านอีมาดอีทราย ต าบลแก่นมะกรูด อ าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี มีชนเขาเผ่ากระเหรี่ยง
และประกอบอาชีพท าสวนยางพารา ซึ่งอาจได้รับอันตราย อุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บจากท างานได้  

การผลิตยางพาราประกอบไปด้วยขั้นตอนหลัก ๆ ที่ส าคัญ การกรีดยาง การเก็บน้ ายาง และการท ายางแผ่น มี
ระยะเวลาการท างานในช่วงเวลากลางคืนต่อเนื่องถึงเวลากลางวัน ซึ่งเป็นช่วงที่ต้นยางให้ผลผลิตดี ส่งผลให้เกษตรกร
ชาวสวนยางพารามีโอกาสสัมผัสกับปัจจัยเสี่ยงจากการประกอบอาชีพได้ เช่น อันตรายจากสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน อันตรายจากการท างาน อุบัติเหตุ  (สมปอง พรหมพลจร และปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์, 2559: 226-239; บุญฑ
ริกา หม้องาม และคณะ,  2563: 572-579) มีรายงานวิจัยพบว่า ร้อยละ 45.1 ประสบอุบัติเหตุในการท างาน ร้อยละ 
22 ถูกสัตว์มีพิษกัด และร้อยละ 57.2 มีการท างานของปอดผิดปกติ (Saksorngmuang et al., 2020: 222-236) ถูก
ของมีคมบาดโดยไม่ระมัดระวัง ใช้เคร่ืองมือไม่ถูกวิธี การแต่งกายไม่เหมาะสม ซึ่งสาเหตุการเกิดส่วนหนึ่งมาจากความ
ตระหนักและความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติ เหตุในการท างาน  (วีรชัย มัฎฐารักษ์ และวิภาวี  
ศรีทาสร้อย. 2555:534-539) นอกจากนี้ยังพบว่า ชาวสวนยางพารามีพฤติกรรมบางอย่างที่ไม่เหมาะสม เช่น  ไม่สวม
ใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล มีการสูบบุหร่ีขณะท างาน (บุญฑริกา หม้องาม และคณะ, 2563: 572-579) 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความรู้และพฤติกรรมในการป้องกันอันตรายจาก
การประกอบอาชีพของชาวสวนยางหมู่บ้านอีมาดอีทราย ต าบลแก่นมะกรูด อ าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี  เพื่อเป็น
ข้อมูลพื้นฐานในการหาแนวการป้องกันอันตรายจากการท าสวนยาง 

 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อศึกษาความรู้และพฤติกรรมในการป้องกันอันตรายจากการประกอบอาชีพของชาวสวนยางหมู่บ้านอี
มาดอีทราย ต าบลแก่นมะกรูด อ าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี  

2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการป้องกันอันตรายจากการประกอบอาชีพของชาวสวน
ยางยางหมู่บ้านอีมาดอีทราย ต าบลแก่นมะกรูด อ าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 
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วิธีการวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบภาคตัดขวาง (Cross – Section Study) 

       ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรคือ ชาวสวนยางหมู่บ้านอีมาดอีทราย ต าบลแก่นมะกรูด อ าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี จ านวน 60 

คน ที่ขึ้นทะเบียนคนกรีดยาง การยางแห่งประเทศไทย (ข้อมูลจากการยางจังหวัดอุทัยธานี ณ วันที่ 25 เมษายน 
2563) ผ่านการฝึกอบรมการกรีดยาง สามารถอ่าน เขียน และสื่อสารภาษาไทยได้ 

กลุ่มตัวอย่างคือ ชาวสวนยางหมู่บ้านอีมาดอีทราย จ านวน 59 คน จากการค านวณขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตร
ของ Krejcie & Morgan และการเพิ่มขนาดกลุ่มตัวอย่างเพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูลร้อยละ 10 เนื่องจาก
ประชากรชาวสวนยางมี 60 คน ดังนั้นจึงท าการศึกษาประชากรทั้ง 60 คน  
       เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถาม ประกอบด้วย 3 ส่วนดังนี้ 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน 8 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน เวลาในการท างาน โรคประจ าตัว และลักษณะของแรงงาน 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้ในการป้องกันอันตราย จ านวน 15 ข้อ ลักษณะค าตอบ คือ ใช่ ไม่ใช่ 
เพียงค าตอบเดียว ตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิดให้ 0 คะแนน มีเกณฑ์การแปลผลดังนี้ 
 0-3 คะแนน หมายถึง มีความรู้อยู่ในระดับน้อย 
 4-7 คะแนน หมายถึง มีความรู้อยู่ในระดับปานกลาง  
 8-11 คะแนน  หมายถึง มีความรู้อยู่ในระดับดี  
 12-15 คะแนน  หมายถึง มีความรู้อยู่ในระดับดีมาก  

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมในการป้องกันอันตราย จ านวน 12 ข้อ มีตัวเลือก  
5 ระดับ คือ  ไม่เคยปฏิบัติ ปฏิบัตินาน ๆ ครั้ง บางครั้ง บ่อยครั้ง และเป็นประจ า มีค าถามทั้งเชิงบวกและเชิงลบ มี
เกณฑ์การแปลผลดังนี้ 

น้อยกว่า 21 คะแนน หมายถึง มีพฤติกรรมการป้องกันอันตรายในระดับน้อย 
21-40 คะแนน  หมายถึง มีพฤติกรรมการป้องกันอันตรายในระดับปานกลาง 
41-60 คะแนน  หมายถึง มีพฤติกรรมการป้องกันอันตรายในระดับมาก 

       การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
ท าการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content validity) จากผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 4 ท่าน และทดสอบ

ความเชื่อมั่นของเครื่องมือที่ใช้ (Reliability) โดยน าไปทดลองใช้กับชาวสวนยางหมู่บ้านใกล้เคียง จ านวน 40 คน ได้
ค่า KR-20 และค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) เท่ากับ 0.72 และ 0.81 
ตามล าดับ 
       การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง 

การศึกษาคร้ังนี้ได้ผ่านการพิจารณาด้านจริยธรรมจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ เลขที่รับรอง  อ.1038/2563 ลงวันที่ 26 ตุลาคม  2563 
       วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
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เก็บข้อมูลโดยติดต่อและประสานงานกับองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) หมู่บ้านอีมาดอีทราย ต าบลแก่น
มะกรูด อ าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี เพื่อขอข้อมูลและอธิบายรายละเอียดการวิจัย วัตถุประสงค์ เครื่องมือที่ใช้ การ
เข้าเก็บข้อมูลในระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม 2563 จากนั้นจึงท าการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
       สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าสูงสุด ค่าต่ าสุด และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) ได้แก่ สถิติไคสแควร์ (Chi-Square test) 
ก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ร้อยละ 95 
ผลการวิจัย  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า ร้อยละ 73.33 เป็นเพศชาย มีอายุ 18-60 ปี ไม่มีโรคประจ าตัว ส่วนใหญ่มี
สถานภาพสมรส จบการศึกษาสูงสุดระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 8,000 บาท ร้อยละ 
56.67 ท างาน 3 ช่วงเวลา และร้อยละ 80 ท าสวนยางด้วยตนเองทั้งหมด (ตารางที่ 1) 
 
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของชาวสวนยางพารา (n=60) 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพศ   

ชาย 44 73.33 

หญิง 16 26.67 

อายุ (ปี)   

 38 29 48.33 

> 38 31 51.67 

Mean = 38.28,  SD = 10.91,  Min = 18, Max = 60  

สถานภาพ   

สมรส 42 70.00 

โสด 18 30.00 

ระดับการศึกษาสงูสุด   

ไม่ได้รับการศึกษา 3   5.00 
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ประถมศึกษา 7 11.67 

มัธยมศึกษาตอนต้น 26 43.33 

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 17 28.33 

อนุปริญญา/ปวส. ขึ้นไป 7 11.67 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน (บาท)   

< 8,000  32 53.33 

 8,000  28 46.67 

เวลาในการท างาน   

2 ช่วงเวลา (24.00-07.00 น. และ 08.00-12.00 น.) 26 43.33 

3 ช่วงเวลา (24.00-07.00น. 08.00-12.00 น. และ 

13.00-16.00 น.) 

34 56.67 

โรคประจ าตัว   

ไม่มี 60 100.00 

ลักษณะของแรงงาน   

ท าด้วยตนเองทั้งหมด 48 80.00 

ท าด้วยตนเองและจ้างคนงาน 12 20.00 

 
ส่วนที่ 2 ความรู้ในการป้องกันอันตรายจากการประกอบอาชีพ พบว่า ข้อที่ตอบถูกมากที่สุด  คือ ข้อ 2 ควร

เ ก็ บ มี ด ก รี ด ย า ง ไ ว้ ใ น ป อ ก มี ด ห รื อ พั น ด้ ว ย ผ้ า ข ณ ะ ที่ ไ ม่ ใ ช้ ง า น  ( ร้ อ ย ล ะ  98.33)  แ ล ะ 
ข้อ 6 การใช้ไม้พายในการผสมยางและกรดฟอร์มิก เป็นการป้องกันไม่ให้สัมผัสโดยตรง (ร้อยละ 98.33) ส่วนข้อที่ตอบ
ผิดมากที่สุด คือ ข้อ 5 ต้นยางที่เป็นเชื้อราสามารถกรีดยางได้ตามปกติ (ร้อยละ 78.33) (ตารางที่ 2) และร้อยละ 80 มี
ความรู้ในการป้องกันอันตรายอยู่ในระดับดี (ตารางที่ 3) 
ตารางที่ 2 จ านวนและร้อยละความรู้ในการป้องกันอนัตรายจากการประกอบอาชีพ (n=60) 

ความรู้ 

 

ตอบถูก 

จ านวน (ร้อยละ) 

ตอบผิด 

จ านวน (ร้อยละ)  

SD 
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ตารางที่ 2 จ านวนและร้อยละความรู้ในการป้องกันอันตรายฯ (n=60) (ต่อ) 

1. การกรีดยางให้เริ่มจากบนขวาไปซ้ายล่าง 

โดยเอียงมือประมาณ 30 กับแนวระดับ 

30 (50.00) 30 (50.00) 1.5 0.50 

2. ควรเก็บมีดกรีดยางไว้ในปอกมีดหรือพันด้วยผ้า

ขณะที่ไม่ใช้งาน 

59 (98.33) 1 (1.67) 1.02 0.13 

3. ขณะกรีดยางควรสวมรองเท้าที่ท าให้รู้สึกสบาย 

เพื่อให้เกิดความคล่องตัว เช่น รองเท้าแตะ 

รองเท้าผ้าใบ 

37 (61.67) 23 (38.33) 1.38 0.49 

4. ใช้น้ ามันเช็ดท าความสะอาดมีดกรีดยางหลังการ

ใช้งาน 

17 (28.33) 43 (71.67) 1.72 0.454 

5. ต้นยางที่เป็นเชื้อราสามารถกรีดยางได้ตามปกติ 13 (21.67) 47 (78.33) 1.78 0.415 

6. การใช้ไม้พายในการผสมยางและกรดฟอร์มิก

เป็นการป้องกันไม่ให้สัมผัสโดยตรง 

59 (98.33) 1 (1.67) 1.02 0.13 

7. การนวดแป้งยางบนพื้น สามารถท าได้ง่ายและ

ช่วยลดอาการปวดหลัง 

38 (63.33) 22 (36.67) 1.37 0.49 

8. การสวมถุงมือยางระหว่างการกรองน้ ายางเพื่อ

ป้องกันน้ ายางกระเด็นถูกผิวหนัง 

42 (70.00) 18 (30.00) 1.3 0.462 

9. ในขณะทีผ่สมน้ ากับกรดฟอร์มิก ควรสวมใส่ผ้า

ปิดจมูก สวมถุงมือยางและเอ๊ียม เพื่อป้องกันการ

สัมผัสน้ ายางและกรดฟอร์มิก 

55 (91.67) 5 (8.33) 1.08 0.279 

10. หลังจากกรีดยางเสร็จ ควรล้างมือก่อน

รับประทานอาหาร เมื่อทานเสร็จ จึงไปอาบน้ าและ

ซักเสื้อผ้าทันท ี

54 (90.00) 6 (10.00) 1.1 0.303 

ความรู้ 

 

ตอบถูก 

จ านวน (ร้อยละ) 

ตอบผิด 

จ านวน (ร้อยละ)  

SD 

11. ในการท าให้น้ ายางแข็งตวั ควรเลือกใช้กรด

ฟอร์มิกแทนกรดซัลฟิวริก เนื่องจากท าลายระบบ

40 (66.67) 20 (33.33) 1.33 0.475 
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ตารางที่ 3 ความรู้ในการป้องกันอันตรายจากการประกอบอาชีพ จ าแนกตามระดับ  (n=60)   

ระดับความรู ้ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ปานกลาง 4 6.67 

ดี 48 80.00 

ดีมาก 8 13.33 

 
ส่วนที่ 3 พฤติกรรมในการป้องกันอันตรายจากการประกอบอาชีพพบว่า ร้อยละ 50 มีพฤติกรรมอยู่ในระดับ

มากและร้อยละ 45 มีพฤติกรรมอยู่ในระดับมาก (ตารางที่ 4) 
ตารางที่ 4 พฤติกรรมในการป้องกันอันตรายจากการประกอบอาชีพ จ าแนกตามระดับ (n=60)   

ระดับพฤติกรรม จ านวน (คน) ร้อยละ 

ปานกลาง 27 45.00 

มาก 33 50.00 

 
ส่วนที่ 4 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ศึกษากับพฤติกรรมในการป้องกันอันตรายจากการ

ประกอบอาชีพ พบว่า สถานภาพ เวลาในการท างาน และความรู้ข้อ 1, 3, 4, 7, 8, 11, 13 มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมในการป้องกันอันตรายของชาวสวนยาง (p<.05) (ดังตารางที่ 5) 

 
 
 

นิเวศและมีอันตรายน้อยกว่า 

12. เมื่องัดก้อนยางเสร็จ ควรคว่ าถ้วยยางไว้  

เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยงุ 

51 (85.00) 9 (15.00) 1.15 0.36 

13. ใช้มีดกรีดยางในการงัดก้อนยางพารา 16 (26.67) 44 (73.33) 1.15 0.360 

14. ไม่ควรสูบบุหร่ีขณะเก็บยางก้อน เพราะอาจท า

ให้เกิดไฟไหม้ได้ 

55 (91.67) 5 (8.33) 1.08 0.279 

15. การใช้หมวกไอ้โม่งคลุมหัว ควรปิดคลุมจมูก

เพื่อป้องกันฝุ่น 

55 (19.67) 5 (8.33) 1.08 0.279 
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ตารางที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ศึกษากับพฤติกรรมในการป้องกันอันตราย (n=60) 

ปัจจัยที่ศึกษา 
2 p-value 

เพศ 0.496 0.481 

อายุ 2.347 0.126 

สถานภาพ 6.275 0.027* 

ระดับการศึกษาสงูสุด 1.964a 0.771 

เวลาในการท างาน 8.910 0.003* 

ลักษณะของแรงงาน 1.077 0.299 

ระดับความรู้ในการป้องกันอันตราย 0.390a 0..894 

ความรู้ข้อ 1 19.461 <0.001* 

ความรู้ข้อ 3 9.094 0.003* 

ความรู้ข้อ 4 9.492 0.002* 

ความรู้ข้อ 7 10.094 0.001* 

ความรู้ข้อ 8 8.341 0.004* 

ความรู้ข้อ 11 10.909 0.001* 

ความรู้ข้อ 13 7.934 0.005* 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ p <0.05 และ a = Fisher’s exact test  
สรุปและอภิปรายผล 

จากการศึกษาความรู้และพฤติกรรมในการป้องกันอันตรายจากการประกอบอาชีพของชาวสวนยางพารา
หมู่บ้านอีมาดอีทราย จ านวน 60 คน พบว่า ไม่มีโรคประจ าตัว ส่วนใหญ่มีอายุ 38 ปีขึ้นไป  ท างาน 3 ช่วงเวลา ท า
สวนยางด้วยตนเอง มีความรู้และพฤติกรรมในการป้องกันอันตรายอยู่ในระดับดีและมากตามล าดับ (ร้อยละ 80 และ 
45 ตามล าดับ) ความรู้ที่ตอบผิดมากที่สุด คือ ต้นยางที่เป็นเชื้อราสามารถกรีดยางได้ตามปกติ นอกจากนี้ยังพบว่า 
สถานภาพ เวลาในการท างาน และความรู้ข้อ 1, 3, 4, 7, 8, 11 และ 13 มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการป้องกัน
อันตราย (p<.05) ดังนั้น จึงควรมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกันอันตรายจากการท างาน  เช่น การใช้มีด
กรีดยาง การแต่งกาย ในส่วนของการอภิปรายผลมีดังนี้ 

เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด และลักษณะของแรงงาน ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันอันตราย
ของชาวสวนยาง ทั้งนี้อาจเนื่องจากเพศชายและเพศหญิงอยู่ในสภาพแวดล้อมที่คล้ายคลึงกัน มีอายุเฉลี่ย 38.28 ปี ซึ่ง
เป็นวัยท างาน ส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับเดียวกับคือ มัธยมศึกษาตอนต้น และท าสวนยางด้วยตนเอง ในหมู่บ้านมี
ถ่ายทอดประสบการณ์ การท างาน และวิธีการป้องกันอันตรายให้กับสมาชิกในครอบครัวและเพื่ อนชาวสวนยาง
ด้วยกัน ส่งผลให้มีพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการท างานที่ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของบัวทิพย์ 
แดงเขียน และคณะ (2560: 107-122) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการใช้
สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกร จังหวัดชัยนาท จ านวน 195 คน พบว่า เพศ อายุ และระดับการศึกษา ไม่มี
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ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกร (p=.740, .893 และ 
.680 ตามล าดับ) และสอดคล้องกับงานวิจัยของกุณฑลีย์ บังคะดานรา และคณะ (2561: 145-152) ที่ศึกษาปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการท างานที่ปลอดภัยของเกษตรกร อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  จ านวน 250 คน 
พบว่า เพศและอายุไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท างานของเกษตรกร (p=.508 และ .084 ตามล าดับ) 

สถานภาพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันอันตรายของชาวสวนยาง ทั้งนี้อาจเนื่องจากผู้ที่มี
สถานภาพสมรสจะมีการตระหนักถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการท างาน ทั้งของตนเองและสมาชิกในครอบครัว มี
แนวทางการป้องกันอันตรายจากการอบรมหรือประสบการณ์การท าสวนยาง ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันอันตราย
จากการท างาน (ทวีรัตน์ เฟสูงเนิน และคณะ, 2557: 84-98) และอาจส่งให้สถานภาพสมรสและโสดมีพฤติกรรมการ
ป้องกันอันตรายจากการท างานแตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของจิตศจี จิตต์พิศาล และคณะ (2557: 84-98) ที่
ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการท างานของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร จ านวน 342 คน พบว่า สถานภาพสมรสและการได้รับสนับสนุนจากครอบครัวมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการท างาน (p=.022)  

เวลาในการท างาน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันอันตรายของชาวสวนยาง ทั้งนี้อาจเนื่องจากมี
ช่วงเวลาการท างานบางช่วงที่แตกต่างกัน การท างานเป็นระยะเวลานานหรือหลายชั่วโมงไม่ต่อเนื่องกัน มีโอกาสใน
การสัมผัสกับอันตรายจากการท างานมากกว่า ท าให้ต้องมีการป้องกันอันตรายอย่างต่อเนื่อง และหากมีประสบการณ์
เคยได้รับอันตรายจากการท างาน เช่น มีดกรีดยางบาดมือ ก็จะท าให้เกิดการเรียนรู้วิธีการป้องกัน เพิ่มขึ้น ส่งผลให้มี
พฤติกรรมการป้องกันอันตรายที่มากขึ้น (ทวีรัตน์ เฟสูงเนิน และคณะ, 2557: 84-98) สอดคล้องกับการศึกษาของ 
Wagstaff และ Sigstad Lie (2011: 173-185) ที่พบว่า ระยะเวลาการท างานมากกว่า 8 ชั่วโมง ส่งต่อความปลอดภัย
และมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Dembe et al. (2005::588–597) ที่พบว่า 
ชั่วโมงการท างานต่อวันมีความสัมพันธ์กับอัตราอันตรายที่เพิ่มขึ้น โดยการท างานอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อวันสัมพันธ์
กับอัตราอันตรายที่เพิ่มขึ้น 37% 

ระดับความรู้ในการป้องกันอันตราย ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันอันตรายของชาวสวนยาง ทั้งนี้
อาจเนื่องจากทุกคนได้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการท ายางจากการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดอุทัยธานี ท าให้ส่วน
ใหญ่จึงมีความรู้อยู่ในระดับดี (ร้อยละ 80) และส่งผลให้มีพฤติกรรมไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อท าการศึกษาความรู้แยกเป็น
รายข้อ พบว่า มีความรู้ 7 ข้อ (ข้อ 1, 3, 4, 7, 8, 11, 13) ที่มีความความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันอันตราย 
(p<.05) ทั้งนี้อาจเนื่องจากประสบการณ์การได้รับอันตรายจากท าสวนยาง ซึ่งส่งผลให้เกิดการรับรู้และการตระหนัก
ถึงอันตรายมากข้ึน สอดคล้องกับงานวิจัยของกุณฑลีย์ บังคะดานรา และคณะ (2561: 145-152) ที่พบว่า ปัจจัยการ
ได้รับอันตรายจากการประกอบอาชีพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท างานของเกษตรกร (p=.015) และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของทวีรัตน์ เฟสูงเนิน และคณะ (2557: 84-98) ที่พบว่า ประสบการณ์เคยได้รับอันตรายจากสารเคมี
ก าจัดศัตรูพืชมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันตนเองของเกษตรกร (p=.009) 
ข้อเสนอแนะ 

ควรมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติที่ถูกวิธีและปลอดภัยในการท าสวนยาง เช่น การงัดก้อนยาง 
การใช้มีดกรีดยาง อุปกรณ์ป้องกันอันตราย ในการท าวิจัยคร้ังต่อไป ควรมีการศึกษาการบาดเจ็บและอุบัติเหตุจากการ
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ท างาน และปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการป้องกันอันตรายของชาวสวนยาง เช่น  ประการณ์
การท างาน การดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 
กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดอุทัยธานี ส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านไร่ และองค์การบริหารส่วน
ต าบลหมู่ 4 ต าบลแก่นมะกรูด ที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล ขอขอบคุณผู้น าหมู่บ้านอีมาดอีทราย ต าบลแก่นมะกรูด 
อ าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ที่ให้ความช่วยเหลือในการเก็บรวบรวมข้อมูล การให้ค าแนะน า ตลอดจนอ านวยความ
สะดวกต่าง ๆ เป็นอย่างสูง และขอขอบคุณชาวสวนยางหมู่บ้านอีมาดอีทรายทุกท่านที่เข้าร่วมการวิจัยและให้ความ
ร่วมมือเป็นอย่างดี 
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ตอ่พฤติกรรมความปลอดภยัในการท างานของแรงงานนอกระบบ 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานของแรงงานนอกระบบ ในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพแปรรูปปลาสลิดอ าเภอบางบ่อ  
จังหวัดสมุทรปราการ จ านวน 88 คน มีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ศึกษาโดยใช้แบบสอบถาม ประกอบด้วย 
ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลทัศนคติ ความรู้ด้านความปลอดภัยในการท างาน และพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างาน  
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช้สถิติไคสแควร์และสถิติสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับทัศคติ ความรู้ และพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างาน อยู่ในระดับปาน
กลาง คะแนนเฉลี่ย 90.93 (± 9.58), 9.53 (± 2.31) และ 103.49 (± 12.67) เมื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล
และระดับพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างาน พบว่า ระดับการศึกษา  จ านวนชั่วโมงการท างานต่อสัปดาห์ การเคยได้รับ
ข่าวสาร/ค าแนะน าเกี่ยวกับการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการท างาน และการเคยประสบอุบัติเหตุจากการท างาน  มี
ความสัมพันธ์กับระดับพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ p-value <0.05 (p-value = 
0.033, p-value = 0.039, p-value = 0.022 และ p-value = 0.025) ตามล าดับ  เมื่อทดสอบปัจจัยด้านทัศนคติและความรู้
ด้านปลอดภัยในการท างาน พบว่า ทัศนคติและความรู้ด้านความปลอดภัยในการท างานมีความสัมพันธ์กับระดับพฤติกรรม
ความปลอดภัยในการท างานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ p-value < 0.01 ( r = 0.348, p-value = 0.001) และ ( r = 
0.315 , p-value = 0.003) ตามล าดับ 

ผลการศึกษาครั้งนี้สามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดท าโปรแกรมการเสริมสร้างพฤติกรรมความ
ปลอดภัยในการท างานให้กับแรงงานนอกระบบในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพแปรรูปปลาสลิดเพื่อน าไปสู่การลดอัตรา เกิด
อุบัติเหตุและโรคจากการท างานให้น้อยลง  

ค าส าคัญ :  พฤติกรรมความปลอดภัยในการท างาน   ผู้ประกอบอาชีพแปรรูปปลาสลิด   แรงงานนอกระบบ 
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Abstract 

This research was a cross - sectional descriptive study aimed to study factors related to 
safety behavior for informal workers of Snakeskin gourami processor in Bangbo district, 
Samutprakarn province. Eighty eight samples were  purposively collected. Data collection was 
done by using a questionnaire consisting of general characteristics, safety attitude, safety 
knowledge and safety behavior. Data were analyzed by using the descriptive statistics were 
percentage, mean and standard deviation. For inferential statistics, the study used Chi-square test 
and Pearson’s product-moment correlation coefficient. The results revealed that the samples had 
safety attitude, safety knowledge and safety behaviors at the moderate level with a mean score of 
90.93 (± 9.58), 9.53 (± 2.31) และ 103.49 (± 12.67). The test of relationship between general characteristic 
factor and safety behavior showed that education level, working hour/week, the obtaining 
information and guiding of accident prevention from working and the experience of working 
accident were statistically significant at p-value < 0.05 (p-value = 0.033, p-value = 0.039, p-value = 0.022 
and p-value = 0.025), respectively. Moreover, the relationship between the safety attitude, safety 
knowledge factor and safety behavior were statistically significant at p-value < 0.01 (r = 0.348, p-
value = 0.001 and (r = 0.315, p-value = 0.003). This findings suggest that the primary data should be 
used for the safety behavior promotion program to reduce an occupational disease and accident 
rate in the informal workers of Snakeskin gourami processor. 

Keywords :  Safety Behavior, Informal Workers, Snakeskin Gourami Processor 

บทน า 
ปัจจุบันแรงงานนอกระบบมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เป็นกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ไม่ได้รับความคุ้มครองและไม่

มีหลักประกันทางสังคมจากการท างาน รวมทั้งมีสภาพการท างานที่ยังคงสัมผัสกับปัจจัยเสี่ยงซึ่งส่งผลต่อปัญหา
สุขภาพที่เก่ียวเนื่องจากการท างาน เนื่องจากขาดระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน
ที่เป็นรูปธรรม (ธนวัฒน์  รื่นวงค์, 2552)  ปัญหาส าคัญของแรงงานนอกระบบด้านความไม่ปลอดภัยในการท างาน คือ 
รับสัมผัสกับสารเคมี ประสบอันตรายจากเคร่ืองมือ เครื่องจักร และอันตรายต่อระบบหู ระบบตา ซึ่งในจ านวนแรงงาน
นอกระบบ 20.40 ล้านคน เป็นผู้ที่เคยได้รับบาดเจ็บจากการท างาน ร้อยละ 15.20  ลักษณะของอุบัติเหตุจากการ
ท างานที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ คือ ถูกของมีคมบาด/ทิ่มแทง  พลัดตกหกล้ม และการชนหรือกระแทก (ส านักงานสถิติ
แห่งชาติ, 2563) 

ผู้ประกอบอาชีพแปรรูปปลาสลิดบางบ่อ เป็นกลุ่มแรงงานนอกระบบภาคผลิตประกอบกิจการในครัวเรือน 
ผลิตภัณฑ์ปลาสลิดแดดเดียว ที่ถือว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ส าคัญสร้างรายได้และชื่อเสียง ให้กับประชาชนในพื้นที่ 
ซึ่งจากการส ารวจความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในพื้นที่การท างานเบื้องต้น (เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562) 
พบว่า ในขั้นตอนการแปรรูปปลาสลิดผู้ประกอบอาชีพมีโอกาสสัมผัสกับสิ่งคุกคาม ได้แก่ 1) ทางด้านกายภาพต้อง
สัมผัสความร้อนจากแสงแดดเป็นระยะเวลานานจากการยืนท างานตากปลากลางแจ้ง อาจท าให้รู้สึกอ่อนเพลีย ขาดน้ า 
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เป็นลมแดด 2) สิ่งคุกคามทางเคมี เกิดจากขั้นตอนการหมักเกลือปลา ในขณะโรยหรือเทเกลือลงบนตัวปลาอาจโดน
เกลือที่ใช้หมักปลากระเด็นเข้าตาได้หรือแม้กระทั่งจากจากฝุ่น และควันจากยานพาหนะบนท้องถนนซึ่งอยู่ติดกับ
สถานที่ท างานโดยเฉพาะพื้นที่ตากและเก็บปลา 3) สิ่งคุกคามทางชีวภาพ เกิดจากข้ันตอนการแช่ปลาสลิดในถังปลาซึ่ง
มีการสัมผัสกับน้ าแข็งที่แช่ในถังแช่ปลาเป็นเวลานานอาจท าให้ผิวหนังเปื่อย มีผื่นคันและเกิดเชื้อราที่ซอกเล็บและง่าม
นิ้วมือได้ และ 4) ปัจจัยทางการยศาสตร์  เกิดจากการนั่งขอดเกล็ดปลา และ ตัดหัวปลา ที่ต้องท างานในท่าทางซ้ าเดิม
ตลอดระยะเวลาการท างาน และขั้นตอนการยกลังปลา มีน้ าหนักตั้งแต่ 10 - 50 กิโลกรัม/ลัง ซึ่งต้องยกวันละหลาย
ครั้งต่อวัน ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาอาการผิดปกติของโครงร่างกระดูกและกล้ามเนื้อได้ร่างกาย และจากการสุ่ม
สัมภาษณ์การเคยได้รับบาดเจ็บจากการท างาน พบว่า ส่วนใหญ่เคยได้รับบาดเจ็บจากจากการโดนครีบปลาทิ่มมือ มีด
บาดมือ ข้อมือ ข้อเท้าเคล็ดขัดยอกจากการยกเคลื่อนย้ายของหนัก และลื่นหกล้ม เป็นต้น ระดับความรุนแรงอยู่ในขั้น
ไม่ต้องหยุดงาน  สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมการท างานที่ไม่ปลอดภัย ได้แก่ การเร่งรีบท างานให้เสร็จทันเวลา
ตามปริมาณปลาที่มีจ านวนมาก  การไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ถุงมือกันบาดขณะขอดเกล็ด
และตัดหัวปลา และการมีสภาพร่างกายที่ไม่พร้อมต่อการท างาน ซึ่งปัญหาการได้รับบาดเจ็บจากการท างานที่เกิดขึ้น
ควรได้รับความส าคัญถึงแม้จะมีระดับความรุนแรงเล็กน้อย หากไม่มีมาตรการดูแลป้องกันอาจท าให้ผู้ประกอบอาชีพ
ได้รับบาดเจ็บรุนแรงจนถึงขั้นพิการและเสียชีวิตรวมทั้งต้องสูญเสียทั้งบุคลากร เวลาท างาน และค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาลที่เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย 

ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความปลอดภัยในการ
ท างานของแรงงานนอกระบบ ในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพแปรรูปปลาสลิดบางบ่อ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดท า
โปรแกรมการเสริมสร้างพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานของแรงงานนอกระบบเพื่อลดจ านวนการได้รับบาดเจบ็
และโรคจากการท างานให้สอดคล้องกับแผนงานควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพในกลุ่มแรงงานนอกระบบต่อไป  
ทบทวนวรรณกรรม 

สภาพปัญหาด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท างานของแรงงานนอกระบบ  
ส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค (2552) ได้ประเมินความเสี่ยงอาชีพของแรงงาน
นอกระบบ พบว่า แรงงานส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และไม่ให้ความส าคัญกับปัญหาด้านความปลอดภัยใน
การท างาน ทั้งในเร่ืองของสภาพแวดล้อมในการท างาน และปัจจัยเสี่ยงที่เป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพร่างกาย ทั้งนี้โรคที่
แรงงานนอกระบบต้องประสบบ่อยครั้ง คือ โรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ การเสื่อมของสายตา อาการแพ้ทาง
ผิวหนัง หูตึง โรคกระเพาะอาหาร การปวดเมื่อยกล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ คือ คอ หลัง ไหล่ แขนและขา รวมทั้งโรคเครียด  

แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมความปลอดภัย มธุริน เถียรประภากุล (2556) ได้อธิบายถึง พฤติกรรม
ความปลอดภัยในการท างาน หมายถึง การปฏิบัติงานที่แสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามกฎระเบียบความ
ปลอดภัยส าหรับการท างาน รวมทั้งกิจกรรมอื่น ๆ ที่ปฏิบัติเพื่อสนับสนุนให้เกิดการท างานอย่างปลอดภัย รวมทั้งการ
ดูแลให้เกิดความปลอดภัยของเพื่อนร่วมงาน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสีย การบาดเจ็บ/เจ็บป่วย ต่อตนเองและ
เพื่อนร่วมงาน และผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยของพนักงานหน่วยงาน ผลิตโอเลฟินส์ 1 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) พบว่า ต าแหน่งงานและหน่วยงานสังกัด ความรู้ความเข้าใจต่อ
กิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมความปลอดภัย และทัศนคติต่อกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมความปลอดภัย มีผลต่อ
พฤติกรรมความปลอดภัย สอดคล้องกับ นคร สะสม (2551) ได้ท าการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์และความปลอดภัยใน
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การท างาน กรณีศึกษา บริษัท แมทเทล (ประเทศไทย) จ ากัด  ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมความ
ปลอดภัย ได้แก่ ทัศนคติเรื่องการป้องกันอันตรายจากการท างาน และปัจจัยด้านการศึกษาความรู้เรื่องการป้องกัน
อันตรายจากการท างาน  

การคุ้มครองแรงงานนอกระบบและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รัฐได้ออกกฎหมายคุ้มครองแรงงานนอกระบบไว้ 3 
กลุ่ม คือ กลุ่มแรงงานรับจ้างในงานเกษตรกรรม กลุ่มลูกจ้างท างานบ้าน และกลุ่มแรงงานที่รับงานไปท าที่บ้านแต่ก็ยัง
ไม่เป็นการเพียงพอ เพราะยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาแรงงานนอกระบบได้อย่างจริงจัง และยังมีแรงงานนอกระบบอีก
หลายกลุ่มที่ยังไม่มีกฎหมายคุ้มครอง ได้แก่ กลุ่มแรงงานในสถานบริการ กลุ่มแรงงานที่ท างานบางช่วงเวลา และกลุ่ม
อาชีพอิสระ ซึ่งแต่ละกลุ่มก็มีปัญหาและความต้องการในการคุ้มครองตามกฎหมายที่แตกต่างกัน (วิชัย โถสุวรรณ
จินดา, 2561) ปัญหาด้านความปลอดภัยในการท างานและสภาพแวดล้อมในการท างาน เป็นปัญหาส าคัญของแรงงาน
นอกระบบที่ต้องเร่งด าเนินการแก้ไข ส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมได้จัดตั้ง“กลุ่มงานแรงงานนอก
ระบบ” ขึ้นเพื่อรับผิดชอบการพัฒนาและส่งเสริมงานวิชาการด้านอาชีวอนามัยโดยเฉพาะ มีการพัฒนาหลักสูตร คู่มือ
และแนวปฏิบัติด้านอาชีวอนามัยส าหรับบุคลากรสาธารณสุขในระดับปฐมภูมิและพัฒนาอาสาสมัครอาชีวอนามัย
ชุมชนให้เป็นกลไกการเฝ้าระวังความเสี่ยงในระดับพื้นที่ (แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน,2555)  บุญเลิศ ศักดิ์ชัยนา
นนท์และโสภาพรรณ จิรนิรัติศัย (2554) ได้ท าการศึกษา การพัฒนาการจัดบริการอาชีวอนามัยในสถานีอนามัย
ส าหรับแรงงานนอกระบบ ในพื้นที่อ าเภอโพธาราม อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี พบว่า เจ้าหน้าที่สถานีอนามัยสามารถ
จัดบริการอาชีวอนามัยเชิงรับและเชิงรุกโดยการตรวจสุขภาพทั่วไป ตรวจคัดกรองโรคจากการท างานเบื้องต้น ดูแล
รักษาให้สุขศึกษา เดินส ารวจสถานที่ท างานเพื่อประเมินสิ่งคุกคามอันตรายต่อแรงงาน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการ
สร้างอาสาสมัครอาชีวอนามัย (อสอช.)ท าหน้าที่ให้สุขศึกษาด้านอาชีวอนามัยง่ายๆ และประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่
กับกลุ่มอาชีพ ผลการศึกษานี้สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางการจัดบริการอาชีวอนามัยให้กับกลุ่มแรงงานระบบในพื้นที่
อื่นต่อไปได้ 
วิธีการวิจัย 

การวิจัยนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบตัดขวาง (Cross - sectional descriptive research) ระหว่าง
เดือนมกราคม  ถึง กุมภาพันธ์ 2564 เป็นระยะเวลา 2 เดือน ประชากรที่ศึกษาเป็นผู้ประกอบอาชีพรับจ้างแปรรูป
ปลาสลิดในพื้นที่ต าบลคลองด่าน อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยโปรแกรม 
G*Power 3.1.9.2  โดยก าหนดขนาดอิทธิพล 0.30 เป็นค่าอิทธิพลขนาดปานกลาง ค่าความคลาดเคลื่อน 0.05 และ
ระดับอ านาจทดสอบ เท่ากับ 90.00 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 88 คน โดยคัดเลือกแบบเจาะจง  มีเกณฑ์คัดเข้า
กลุ่มตัวอย่าง คือ ประกอบอาชีพนี้เป็นอาชีพหลักเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป ฟังและพูดภาษาไทยได้ และ
ยินยอมเป็นอาสาสมัครในการวิจัย และเกณฑ์คัดออกกลุ่มตัวอย่าง คือ ตอบแบบสอบถามไม่ครบทุกหัวข้อตามที่
ก าหนด 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามประกอบด้วยข้อมูล 4 ส่วน ได้แก่   
1) ข้อมูลส่วนบุคคล  2) ข้อมูลทัศนคติด้านความปลอดภัยในการท างานทั้งหมด 26 ข้อ ลักษณะของแบบสอบถามเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ตัวเลือกตามวิธีก าหนดค่าน้ าหนักของลิเคิร์ท ได้แก่ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง แปลผลเป็นระดับพฤติกรรมความปลอดภัย โดยแบ่งช่วง
คะแนนรวมออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับดี ปานกลาง และ น้อย 3) ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างาน 
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จ านวนทั้งหมด 20 ข้อ ลักษณะของแบบสอบถามเป็นข้อค าถามแบบให้เลือกตอบข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว มี 4 
ตัวเลือก โดยตอบถูก ให้ 1 คะแนน และตอบ ผิด ให้ 0 คะแนน โดยแบ่งช่วงคะแนนรวมออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับดี 
ปานกลาง และ น้อย และ 4) ข้อมูลพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานจ านวน 30 ข้อ ลักษณะค าถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ ปฏิบัติเป็นประจ า บ่อยครั้ง  นาน ๆ ครั้ง  บางครั้ง และ ไม่ปฏิบัติเลย แปลผล
เป็นระดับพฤติกรรมความปลอดภัย โดยแบ่งช่วงคะแนนรวมออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับดี ปานกลาง และ น้อย  

เครื่องมือนี้น าไปตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัยโดยผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหาจาก
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน และน าไปวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามที่มีในเครื่องมือ ได้ค่าค่าดัชนีความ
สอดคล้องของเครื่องมือทุกหัวข้อมีค่ามากกว่า 0.50 ขึ้นไป ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามพฤติกรรมความ
ปลอดภัย เท่ากับ 0.860  แบบวัดทัศนคติความปลอดภัย เท่ากับ 0.852 และใช้สูตร KR-20 ได้ค่าความเชื่อมั่นของ
แบบวัดความรู้ด้านความปลอดภัย เท่ากับ  0.887 มีค่าความยากง่ายของข้อค าถาม เท่ากับ 0.40 - 0.77  ซึ่งมีค่าอยู่
ระหว่างช่วง 0.20 - 0.80 ถือว่ามีความยากง่ายพอเหมาะ และน าไปทดสอบหาค่าอ านาจจ าแนกมีค่าเท่ากับ 0.27 - 
0.67 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.20 ขึ้นไปถือว่าเป็นข้อสอบที่มีอ านาจจ าแนกอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้  

ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ทัศนคติ ความรู้และพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างาน โดย
ใช้สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วยค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่ออธิบายลักษณะของกลุ่ม
ตัวอย่าง และใช้สถิติเชิงอนุมานเพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ทัศนคติ 
ความรู้ด้านความปลอดภัยในการท างานและพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างาน โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
แบบเพียร์สัน (Pearson correlation) ส าหรับข้อมูลเชิงปริมาณและไคสแควร์ส าหรับข้อมูลเชิงคุณภาพ 

การศึกษานี้ได้ผ่านการพิจารณาและมีใบรับรองผลการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จาก
คณะกรรมการพิจารณาการวิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2564 รหัสโครงการ G-
HS 097/2563 
ผลการวิจัย 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 78.40  มีอายุส่วนใหญ่เฉลี่ย 40.59 (± 12.80) ปี  
สถานภาพสมรสแล้ว ร้อยละ 47.60 จบการศึกษาระดับต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 59.80 รายได้เฉลี่ย 
6,945.45 (± 2,412.43) บาทต่อเดือน อายุการท างานเฉลี่ย 12.70  ปี (±7.53) ปี มีชั่วโมงการท างานต่อสัปดาห์เฉลี่ย 
31.20 (±11.46) ส่วนใหญ่ไม่เคยได้รับข่าวสารหรือค าแนะน าเก่ียวกับการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการท างาน ร้อย
ละ 94.30 เคยประสบอุบัติเหตุจากการท างานในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ร้อยละ 56.80   

ส่วนที่ 2  ข้อมูลทัศนคติ ความรู้ และพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างาน ส่วนใหญ่มีระดับทัศคติด้านความ
ปลอดภัยในการท างาน อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 63.60 รองลงมา อยู่ในระดับดี ร้อยละ 36.40 มีระดับความรู้
ด้านความปลอดภัยในการท างาน อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 86.40 รองลงมา อยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 9.10 และ
มีระดับพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างาน อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 71.60 รองลงมาอยู่ในระดับดี ร้อยละ 
28.40  ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามระดับทัศนคติ ความรู้ และ พฤติกรรมความปลอดภัยใน
การท างาน 

ตัวแปร (n = 88) จ านวน (คน) ร้อยละ 

ระดับทัศนคติด้านความปลอดภัยในการท างาน   

ดี (96 – 130) 

ปานกลาง (61 – 95) 

ไม่ด ี(26 – 60) 

32 

56 

0 

36.40 

63.60 

0.00 

พิสัยมีค่าระหว่าง 70 - 109   มีค่าเฉลี่ย 90.93  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 9.58 

ระดับความรู้ด้านความปลอดภัยในการท างาน   

ดี (14 – 20) 

ปานกลาง (7 – 13) 

น้อย (0 – 6) 

8 

76 

4 

9.10 

86.40 

4.50 

พิสัยมีค่าระหว่าง 3 - 15   มีค่าเฉลี่ย 9.53  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.31 

ระดับพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างาน   

ดี (110 – 150) 

ปานกลาง (70 – 109) 

น้อย (30 – 69) 

25 

63 

0 

28.40 

71.60 

0.00 

พิสัยมีค่าระหว่าง  85 - 138   มีค่าเฉลี่ย 103.49  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 12.67 

 
ส่วนที่ 3  ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและระดับพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานของ
กลุ่มตัวอย่าง 
 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ระดับการศึกษา  จ านวนชั่วโมงการท างานต่อสัปดาห์ ประวัติการได้รับข่าวสาร/
ค าแนะน าเก่ียวกับการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการท างาน และประวัติการเคยประสบอุบัติเหตุจากการท างาน  มี
ความสัมพันธ์กับระดับพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ p-value < 0.05 (p-
value =0.033,  p-value =0.039, p-value =0.022 และ p-value =0.025) ตามล าดับ ส่วนปัจจัยด้านเพศ อายุ 
อายุการท างาน  และรายได้ไม่มีความพันธ์กับระดับพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างาน ดังตารางที่ 2  
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ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและระดับพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานของกลุ่มตัวอย่าง 
ข้อมูลส่วนบุคคล 

(n=88) 

พฤติกรรมความปลอดภัยในการท างาน  

จ านวน (ร้อยละ) 
χ2 p-value 

  ปานกลาง มาก   

เพศ      

 ชาย 11 (12.5) 8 (9.10) 1.459 0.227 

 หญิง 52 (59.1) 17 (19.3)   

ช่วงอายุ (ปี)     

 < 30 11 (12.5) 8 (9.1) 3.154 0.369 

 30 - 39 11 (12.5) 4 (4.5)   

 40 - 49 22 (25.0) 9 (10.2)   

 > 50 19 (21.6) 4 (4.5)   

พิสัยมีค่าระหว่าง   17-64  มีค่าเฉลี่ย 40.59 ป ี ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 12.80 

สถานภาพ     

 โสด 21 (23.9) 11 (12.5) 0.997 0.607 

 สมรส 32 (36.4) 10 (11.4)   

 หย่าร้าง/แยกกัน

อยู/่หม้าย 

10 (11.4) 4 (4.5)   

ระดับการศึกษา     

 ต่ ากว่ามัธยมศึกษา

ตอนต้น 

40 (48.8) 9 (11.0) 4.526 0.033* 

 ตั้งมัธยมศึกษา

ตอนต้นขึ้นไป 

19 (23.2)  14 (17.1)   

ระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน (บาท)  
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ข้อมูลส่วนบุคคล 

(n=88) 

พฤติกรรมความปลอดภัยในการท างาน  

จ านวน (ร้อยละ) 
χ2 p-value 

 < 5,000 23 (26.1) 5 (5.7) 1.552 0.204 

 > 5,000 40 (45.5) 20 (22.7)   

พิสัยมีค่าระหว่าง 3,000 - 14,000   มีค่าเฉลี่ย 6,945.00 บาท ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2,412.43 

ประสบการณ์ท างานอยู่ที่นี ่(ป)ี     

 < 10 15 (17.0) 10 (11.4) 2.506 0.286 

 10 - 19 32 (36.4) 9 (10.2)   

 > 20 16 (18.2) 6 (6.8)   

พิสัยมีค่าระหว่าง  1- 32    มีค่าเฉลี่ย 12.70 ปี    ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 7.53         

จ านวนชั่วโมงการท างานต่อสปัดาห ์(ชั่วโมง/สัปดาห)์ 

 < 48 60 (68.2) 20 (22.7) 3.354 0.039f* 

 > 48 3 (3.4) 5 (5.7)   

พิสัยมีค่าระหว่าง  16 - 56   มีค่าเฉลี่ย 31.20 ชั่วโมงต่อสปัดาห์ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 11.46 

ประวัติการได้รับข่าวสาร/ค าแนะน าเกี่ยวกับการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการท างาน 

 ไม่เคย 62 (70.5) 21(23.9) 4.509 0.022f* 

 เคย 1 (1.1) 4 (4.5)   

ประวัติการเกิดอุบตัิเหตจุากการท างาน (12 เดือนที่ผ่านมา) 

 ไม่เคย 22 (25.0) 16 (18.2) 5.040 0.025* 

 เคย 41 (46.6) 9 (10.2)   

หมายเหตุ : f = ทดสอบโดยใช้สถิติ Fisher’s exact test  ,  
*  หมายถึง  ค่า  p – value < 0.05 
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ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและระดับพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานของกลุ่มตัวอย่าง 
ส่วนที่ 4  ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านทัศนติ ความรู้และพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานของ

กลุ่มตัวอย่าง 
 ข้อมูลปัจจัยด้านทัศนคติความปลอดภัยในการท างานมีความสัมพันธ์กับระดับพฤติกรรมความปลอดภัยในการ
ท างานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ( r = 0.348 p-value = 0.001) และข้อมูลปัจจัยด้านความรู้เกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในการท างานมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ p-value< 
0.01 ( r = 0.315  p-value = 0.003) ดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านด้านทัศนติ ความรู้และพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานของกลุ่มตัวอย่าง 

ปัจจัย x   SD r p-value 

ทัศนคต ิ 90.93 9.58 0.348 0.001* 

ความรู ้ 9.53 2.314 0.315 0.003* 

*  หมายถึง ค่า  p - value < 0.01 
อภิปรายผล 

จากผลการศึกษาภาวะการได้รับบาดเจ็บจากการท างานของผู้ประกอบอาชีพแปรรูปปลาสลิดบางบ่อ พบว่า 
เคยประสบอุบัติเหตุจากการท างานในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ร้อยละ 56.80  ส่วนใหญ่โดนวัตถุสิ่งของมีคม ตัด/บาด/
ทิ่มแทง ร้อยละ 50.00 เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างมีลักษณะการท างานที่เสี่ยงต่อการได้รับบาดเจ็บจากการใช้มีดตัดหัว
ปลา และโดนครีบปลาทิ่มแทงมือหรือนิ้วมือจากการขอดเกล็ดและตัดหัวปลา สอดคล้องกับผลการศึกษาของ น้ าเงิน 
จันทรมณี (2560) ได้ท าการศึกษาความเสี่ยงต่อสุขภาพและความปลอดภัยในการท างานของอาชีพเกษตรกรรม
แรงงานนอกระบบ อ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยได้รับอุบัติเหตุและ
การบาดเจ็บจากการท างาน ร้อยละ 60.53 ส่วนใหญ่โดนวัตถุสิ่งของมีคม ตัด/บาด/ทิ่มแทง ร้อยละ 32.46   กลุ่ม
ตัวอย่างมีระดับพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง คะแนนเฉลี่ย 103.49(± 12.67) 
เนื่องจากส่วนใหญ่มีระดับพฤติกรรมความปลอดภัยอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 71.60 และปฏิบัติตามรายการ
พฤติกรรมความปลอดภัยเป็นบางครั้ง ซึ่งอาจเกิดจากสถานที่ท างานเป็นธุรกิจแบบครัวเรือนไม่ได้มีนโยบาย หรือ
กฎระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัยให้พนักงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเช่นเดียวกับพนักงานที่ปฏิบัติงานใน
โรงงาน รวมทั้งการจัดให้บริการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างานให้กับกลุ่มแรงงานนอกระบบใน
พื้นที่ยังไม่ครอบคลุมและทั่วถึง สอดคล้องกับผลการศึกษาของ อังคณา วงศ์บุตร และอนงค์ หาญสกุล (2555) ได้
ท าการศึกษาพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการประกอบอาชีพของแรงงานนอกระบบ ในกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้ายืด 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 69.15  มีระดับพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการประกอบอาชีพ อยู่ใน
ระดับปานกลาง และผลการศึกษาของ นภมณ ยารวง และพัชรพร สุคนธสรรพ์ (2559) ท าการศึกษาพฤติกรรมความ
ปลอดภัยในการท างานและภาวะสุขภาพของของชาวนา ในจังหวัดเชียงราย พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 75.06 มีระดับ
พฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อทดสอบปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมความ
ปลอดภัยในการท างานของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้าน เพศ อายุ สถานภาพ อายุการท างาน และรายได้
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ต่อเดือนไม่มีความพันธ์กับระดับพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ p-value < 
0.05  ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษา จ านวนชั่วโมงการท างานต่อสัปดาห์ ประวัติการได้รับข่าวสาร /
ค าแนะน าเกี่ยวกับการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการท างาน และประวัติการประสบอุบัติเหตุจากการท างาน มี
ความสัมพันธ์กับระดับพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ p-value < 0.05 ซึ่ง
อธิบายรายละเอียดได้ดังนี้ 

ระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กับระดับพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ p-value< 0.05 (p-value =0.033) เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับที่ต่ ากว่าชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 59.80  มีพฤติกรรมความปลอดภัยอยู่ในในระดับปานกลาง ร้อยละ 48.80 และมีระดับ
พฤติกรรมความปลอดภัยอยู่ในระดับดี เพียงร้อยละ 11.00 อาจเกิดจากผู้ที่มีระดับการศึกษาที่ต่ ากว่ามีการเรียนรู้และ
เกิดความเข้าใจกับข้อมูลที่ได้รับมาจากทั้งบุคคลและสื่อต่าง ๆ เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติจริงได้ยากกว่าผู้ที่ระดับการศึกษา
ที่สูงกว่า ซึ่งสอดคล้องกับ Pender (1996) กล่าวว่าผู้ที่มีการศึกษาน้อยมีข้อจ ากัดด้านการรับรู้ การเรียนรู้ ตลอดการ
แสวงหาความรู้และประสบการณ์ในการดูแลตนเอง มีปัญหาในการท าความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติพฤติกรรมและไม่
เข้าใจประโยชน์ ความจ าเป็นจึงละเลยและไม่ปฏิบัติตามค าแนะน า สอดคล้องกับผลการศึกษาของ กุณฑลีย์ บังคะ
ดานรา ชัชชัย ธนโชคสว่าง และเอกพล กาละดี (2561) ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการ
ท างานที่ปลอดภัยของเกษตรกร อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี พบว่า ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การท างานที่ปลอดภัยของเกษตรกรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ p-value < 0.05 (p-value =0.006) 

ชั่วโมงการท างานมีความสัมพันธ์กับมีความสัมพันธ์กับระดับพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ p-value < 0.05 (p-value =0.039) เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีชั่วโมงการท างานต่อ
สัปดาห์ไม่เกิน 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ร้อยละ 90.90 มีระดับพฤติกรรมความปลอดภัยอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 
68.20 และมีระดับพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานอยู่ในระดับดีเพียงร้อยละ 22.70 อาจเนื่องจากผู้ประกอบ
อาชีพเร่งรีบท างานในแต่ละชั่วโมงให้ได้ปริมาณงานเพิ่มมากตามจ านวนค่าจ้างที่จะได้รับท าให้เกิดการละเลยและขาด
ความเอาใจใส่ในการท างานอย่างปลอดภัยสอดคล้องกับผลการศึกษาของ อังคณา วงศ์บุตร และอนงค์ หาญสกุล 
(2555) ได้ท าการศึกษาพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการประกอบอาชีพของแรงงานนอกระบบ ในกลุ่มตัดเย็บ
เสื้อผ้ายืด พบว่า ระยะเวลาการท างานล่วงเวลามีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการประกอบ
อาชีพ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ p-value < 0.05   

การได้รับข่าวสาร/ค าแนะน าเกี่ยวกับการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการท างานกับระดับพฤติกรรมความ
ปลอดภัยในการท างานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p-value =0.022) เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ไม่
เคยได้รับข่าวสาร/ค าแนะน าเกี่ยวกับการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการท างาน ร้อยละ 94.30 และส่วนใหญ่ มี
พฤติกรรมความปลอดภัยอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 70.50 และมีพฤติกรรมความปลอดภัยอยู่ในระดับดี เพียงร้อย
ละ 23.90 อาจเนื่องมาจากกลุ่มตัวอย่างใช้ชีวิตประจ าวันส่วนใหญ่อยู่กับการท างาน อาจท าให้ไม่มีเวลาหาความรู้ใน
ด้านความปลอดภัยในการท างานเพิ่มเติมรวมทั้งหน่วยงานดูแลด้านสุขภาพในชุมชนอาจจะยังดูแลเอาใจใส่ด้านอาชีวอ
นามัยและความปลอดภัยในกลุ่มแรงงานนอกระบบไม่ครอบคลุมและเพียงพอ ส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างไม่เคยได้รับ
ค าแนะน าหรือความรู้ด้านความปลอดภัยในการท างานเพื่อน าปสู่การปฏิบัติในการท างานที่ถูกต้องและปลอดภัย 
สอดคล้องกับผลการศึกษาของปิยะนุช บุญวิเศษ มัณฑนา ด ารงศักดิ์ และธีรนุช ห้านิรัติศัย (2556) ได้ท าการศึกษา 
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ปัจจัยท านายพฤติกรรมการป้องกันการสัมผัสฝุ่นธูปในผู้ประกอบอาชีพผลิตธูป พบว่า การได้รับค าแนะน าหรือความรู้
ด้านความปลอดภัยมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันการสัมผัสฝุ่นธูปมากที่สุด (r = 0.666, p-value <0.01) 
พร้อมทั้งการได้รับการบอกกล่าวในเร่ืองของการปฏิบัติพฤติกรรมการป้องกันการสัมผัสฝุ่น ธูปจากเพื่อนร่วมงานหรือ
หัวหน้างานบ่อย ๆ จะท าให้กลุ่มตัวอย่างมีการปฏิบัติพฤติกรรมการป้องกันการสัมผัสฝุ่นธูปเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการได้รับ
สนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร จากเพื่อนร่วมงานมีผลให้คนงานมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพดีขึ้น (Pender,2006) และ
เพื่อนเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติพฤติกรรม (Green & Kreuter,1999)  

ประวัติการเคยประสบอุบัติเหตุจากการท างาน กับระดับพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p-value =0.025) เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 56.80   
เคยเกิดอุบัติเหตุจากการท างาน และส่วนใหญ่มีพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานอยู่ในระดับปานกลาง 
เนื่องจาก อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการท างานส่วนใหญ่มีระดับความรุนแรงเล็กน้อย และสามารถท างานต่อไปได้จนเสร็จ
ท าให้พนักงานรู้ชินกับอุบัติเหตุจากการท างานที่เกิดขึ้นและแสดงพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยต่อไป สอดคล้องกับผล
การศึกษาของ นพรัตน์ เที่ยงค าดี ฉันทนา จันทวงศ์ และพรนภา หอมสินธุ์ (2558) ได้ท าการศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการท างานของพนักงานเก็บขยะ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พบว่า 
ประสบการณ์การได้รับอุบัติเหตุมีความสัมพันธ์กับการป้องกันอุบัติเหตุจากการท างานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-
value < 0.05) 

ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านทัศนติ ความรู้และพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานของกลุ่ม
ตัวอย่าง พบว่า ข้อมูลปัจจัยด้านทัศนคติความปลอดภัยในการท างานมีความสัมพันธ์กับระดับพฤติกรรมความปลอดภัยใน
การท างานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ( r = 0.348,  p-value = 0.001) แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบอาชีพแปรรูปปลา
สลิด ที่มีทัศนคติด้านความปลอดภัยที่ดีจะส่งผลให้มีพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานที่ถูกต้องและปลอดภัย เนื่องจาก
ทัศนคติเป็นความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่งต่าง ๆ  เป็นผลมาจากการเรียนรู้ และเป็นตัวกระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรม โดยผู้ที่
มีทัศนคติที่ดีที่ถูกต้องต่อสิ่งใดก็มีแนวโน้มที่จะแสดงต่อสิ่งนั้น ๆ ในทิศทางที่จะสนับสนุน ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีการเรียนรู้
เกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ ที่กล่าวว่าพฤติกรรมมนุษย์เกิดจากการเรียนรู้ การเรียนรู้ก่อให้เกิดความเชื่อ ค่านิยม ทัศนคติและ
ก่อให้เกิดการปฏิบัติ สอดคล้องกับผลการศึกษาของวิทชย เพชรเลียบ และ ไวลัญช์ชยา เขตบ ารุง (2564) ได้ท าการศึกษา 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานของเกษตรกรสูงอายุ ต าบลพุดซา อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
พบว่า ทัศนคติความปลอดภัยส่งผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานของเกษตรกรสูงอายุอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ทั้งนี้เนื่องจากทัศนคติเป็นข้อมูลที่บุคคลได้รับ และเก็บรวบรวมจากประสบการณ์ต่าง ๆ  อย่างมีเหตุผล ท าให้เกิดความตระหนัก 
ความเชื่อและค่านิยมซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมที่เกิดขึ้น  

ข้อมูลปัจจัยด้านความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างาน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความปลอดภัยในการ
ท างานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ( r = 0.315 , p-value = 0.003) แสดงให้เห็นว่า ผู้ประกอบอาชีพแปรรูปปลา
สลิด ที่มีความรู้ด้านความปลอดภัยที่ดีจะส่งผลให้มีพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานที่ดีด้วยเนื่องจาก การมีความรู้ใน
ด้านความปลอดภัยในการท างาน ท าให้เกิดความตระหนักถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการท างาน และ
เข้าใจถึงวิธีการท างานที่ถูกต้องและปลอดภัยจนน าไปสู่การมีพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานที่อยู่ในระดับที่ดี
ขึ้น สอดคล้องกับผลการศึกษาของชนิสรา สังฆะศรี  ชญานนท์พิมพบุตร นิธิ  ปรสรา และภคิน ไชยช่วย (2560) ได้
ท าการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้กับพฤติกรรมการท างานที่ปลอดภัยของคนงาน  ท าเฟอร์นิเจอร์ไม้ ต าบล
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โนนก่อ อ าเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบว่า ความรู้เกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุการ
เจ็บป่วยจากการท างาน การป้องกันและการควบคุมอุบัติเหตุจากการท างานเฟอร์นิเจอร์ไม้มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการท างานที่ปลอดภัยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value < 0.001) 
บทสรุปผลการวิจัย  

จากข้อมูลและเหตุผลข้างต้น สรุปได้ว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านระดับการศึกษา  จ านวนชั่วโมงการท างานต่อ
สัปดาห์ ประวัติการได้รับข่าวสาร/ค าแนะน าเกี่ยวกับการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการท างาน และประวัติการ
ประสบอุบัติเหตุจากการท างาน มีความสัมพันธ์กับระดับพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างาน นอกจากนี้ปัจจัยด้าน
ทัศนติและความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างานมีความสัมพันธ์กับระดับพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างาน 
ข้อมูลดังกล่าวสามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดท าโปรแกรมการสร้างเสริมพฤติกรรมความปลอดภัยในการ
ท างาน โดยเน้นการสร้างความรู้ ทัศนคติให้กับแรงงานนอกระบบ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มระดับพฤติกรรมความปลอดภัยในการ
ท างานให้ดีขึ้นและน าไปสู่การลดอัตราเกิดอุบัติเหตุและโรคจากการท างานให้น้อยลง 
กิตติกรรมประกาศ 

การวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนดุษฎีนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษาจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
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บทคัดย่อ  

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารส าเร็จรูปแช่แข็ง
พร้อมรับประทานของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีกลุ่ม
ตัวอย่าง 169 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความถี่ ร้อย
ละ การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การทดสอบสถิติไคสแควร์ และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ

แกมม่า (ระดับนัยส าคัญ 0.05) ผลการศึกษาพบว่านักศึกษามีพฤติกรรมการบริโภคในระดับมาก (x  = 3.93 ± 0.67) ส่วน
ใหญ่บริโภคเป็นอาหารมื้อเช้าและชอบอาหารว่าง ผู้ชื่นชอบอาหารหลักและขนมหวานมีพฤติกรรมการบริโภคบ่อยมากที่สุด 
ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ รายได้ต่อเดือน และประเภทอาหารที่ชอบมีผลต่อพฤติกรรมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ปัจจัยอื่นๆ ด้านการจัดจ าหน่ายมีผลต่อพฤติกรรมในระดับมาก (หาซื้อได้ง่าย) ในขณะที่ ด้านบุคคลแวดล้อมมีความสัมพันธ์
ทางลบในระดับต่ าต่อพฤติกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

ค าส าคัญ :  นักศึกษา พฤติกรรมการบริโภค อาหารส าเร็จรูปแช่แข็งพร้อมรับประทาน  

Abstract 

The objectives of this research were to study ready-to-eat frozen food consumption behaviors 
and find factors affecting ready-to-eat frozen food consumption behaviors among undergraduate students 
in Faculty of Public and Environmental Health at Huachiew Chalermprakiet University. The population 
sample consisted of 169 students. Data were collected using a questionnaire. The statistical analysis used 
mean, standard deviation, frequency, percentage, Independent T-Test, One-Way ANOVA, Chi-Square Test, 
and the Gamma (significant level of 0.05). The results of the study revealed that the students’ 

consumption behaviors were in a high level (x  = 3.93 ± 0.67). Most students consumed it for breakfast 
and were lovers of snack. The lovers of main dishes and desserts had the most frequent consumption 
behaviors. The individual factors including income and favorite food type were significantly affected to 
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the different behaviors. Among other factors, the distribution had a large impact on the behaviors (easy to 
buy). The interpersonal factors were significantly negligible negative correlated to the behaviors. 

Keywords :  undergraduate students, consumption behaviors, ready-to-eat frozen food. 

บทน า 

ปัจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆที่ทันสมัย ท าให้สามารถท าสิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็วส่งผลให้วิถีชีวิตของมนุษย์มี
การเปลี่ยนแปลงไป เห็นได้ชัดในสังคมเมืองที่ต้องอาศัยความสะดวกรวดเร็วในการท าสิ่งต่างๆ ด้วยเหตุนี้ธุรกิจทางด้าน
อาหารก็มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตามวิถีชีวิตของคน การพัฒนาของอุตสาหกรรมอาหารและเทคโนโลยีแบบก้าว
กระโดด ส่งผลให้ธุรกิจอาหารมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารส าเร็จรูปแช่แข็งพร้อมรับประทานเพื่อให้ตรงกับความต้องการ
ของผู้บริโภค ซึ่งเห็นได้จากภาวะเศรษฐกิจจากการผลิตสินค้าในกลุ่มอาหารที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 โดยทางด้าน
ตลาดอาหารส าเร็จรูปแช่แข็งมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น 3-5% และยังคงมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นอีกในระยะยาว (ศูนย์วิจัย
กสิกรไทย, 2563) ทั้งนี้ รูปแบบการด าเนินชีวิตของคนในสังคมได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดจากครอบครัวขนาดใหญ่ใน
อดีตไปเป็นครอบครัวขนาดเล็กในปัจจุบัน ด้วยวิถีชีวิตที่ถูกบีบให้เน้นความสะดวกและความรวดเร็วเป็นหลัก ประกอบกับ
สามารถหาซื้อได้ง่ายตามร้านสะดวกซื้อที่กระจายอยู่ในแหล่งชุมชน และราคาที่ใกล้เคียงกับอาหารทั่วไป ดังนั้น กิจกรรมใน
แต่ละวันน าไปสู่การเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านค้าปลีกหรือร้านสะดวกซื้อเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอาหารส าเร็จรูป
แช่แข็งพร้อมรับประทานซึ่งเป็นอาหารที่สามารถรับประทานได้ทันทีหลังจากผ่านขั้นตอนการละลายหรือปรุงแล้ว โดยมีการ
รักษาคุณภาพของอาหารให้มีความสดใหม่ เปรียบเหมือนอาหารที่มีการปรุงสุกใหม่ๆ โดยท าให้อาหารมีอุณหภูมิต่ าและ
น ามาอุ่นก่อนรับประทานซึ่งใช้เวลาในการอุ่นไม่กี่นาที (เชียน ไป๋, 2556: 1-10) อาหารส าเร็จรูปแช่แข็งทั้งที่เป็นอาหารหลัก
และอาหารว่างเป็นที่นิยมในกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นบุคลากรและนักศึกษาในสถาบันการศึกษา โดยมีทั้งปัจจัยส่วนบุคคลและ
ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจบริโภคอาหารส าเร็จรูปแช่แข็ง (อภิสิทธิ์ หลังโส๊ะ และคณะ, 2562: 24-36) 
นอกจากนี้ จากการสังเกตของผู้วิจัยพบว่าอาหารส าเร็จรูปแช่แข็งพร้อมรับประทานในร้านสะดวกซื้อบริเวณโดยรอบ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเป็นที่นิยมของนักศึกษาเช่นกัน อาหารประเภทนี้มักจ าหน่ายได้หมดอย่างรวดเร็ว
เนื่องจากตอบสนองความต้องการที่สะดวกรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาข้อเสียของการบริโภคอาหารส าเร็จรูปแช่
แข็งในปริมาณที่มากเกินไปนั้นย่อมมีความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพได้เช่นกัน เช่น การได้รับโซเดียมจากอาหารแช่แข็งใน
ปริมาณที่สูงและไม่เหมาะสมต่อร่างกายจะมีผลกระทบต่อการท างานของร่างกายที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูง 
โรคหัวใจและหลอดเลือด และภาวะไตวายเรื้อรัง เนื่องจากอาหารส าเร็จรูปแช่แข็งมีปริมาณโซเดียมเฉลี่ยประมาณ 460 - 
2,200 มิลลิกรัมต่อหน่วยบริโภค ทั้งที่ฉลากโภชนาการแนะน าให้บริโภคได้สูงสุดไม่เกิน 2,400 มิลลิกรัมต่อวัน (ฉัตรชัย 
หมื่นก้อนแก้ว, 2552: 7-10) ทั้งนี้ การมีความรู้ความเข้าใจที่ดีเรื่องอาหารและโภชนาการนั้นเป็นสิ่งจ าเป็นที่สามารถน าไปสู่
พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ดีต่อไปได้ (ศลาลิน ดอกเข็ม, 2554: 38-39) ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาปัจจัยที่มีผล
ต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารส าเร็จรูปแช่แข็งพร้อมรับประทานของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นกลุ่มวัยเรียนที่อยู่ในชั้นปีที่แตกต่างกันและมีรายได้แตกต่างกัน (เมื่อพิจารณา
ข้อมูลการกู้และไม่กู้ยืมทุนเรียนของนักศึกษา) ทั้งนี้ ผลการศึกษาที่ได้สามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการให้
ความรู้และกิจกรรมนักศึกษาด้านอาหารและโภชนาการเพื่อให้นักศึกษาได้มีการปฏิบัติหรือพฤติกรรมบริโภคที่ดีและลด
ความเสี่ยงในปัญหาสุขภาพต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารส าเร็จรูปแช่แข็งพร้อมรับประทานของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์
และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารส าเร็จรูปแช่แข็งพร้อมรับประทานของนักศึกษาคณะ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

สมมติฐานการวิจัย 

1. ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ หลักสูตรที่ศึกษา ชั้นปีการศึกษา รายได้ต่อเดือน ลักษณะการอยู่อาศัย การ
ได้รับข้อมูลข่าวสารความรู้ ประเภทอาหารที่ชื่นชอบ) ที่แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารส าเร็จรูปแช่แข็ง
พร้อมรับประทานของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ แตกต่างกัน 

2. ปัจจัยอื่นๆที่ศึกษา ได้แก่ ด้านราคา ด้านการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านบุคคลแวดล้อม 
มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารส าเร็จรูปแช่แข็งพร้อมรับประทานของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

วิธีการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (survey research) มุ่งเน้นศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภค
อาหารส าเร็จรูปแช่แข็งพร้อมรับประทานของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม
พระเกียรติ ในช่วงภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จ านวน 301 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วย
สูตรของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970: 607-610) ได้จ านวน 169 คน และน ามาสุ่มตัวอย่างแบบแบ่ง
ชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) ตามสัดส่วนของชั้นปีการศึกษา ได้ดังนี้คือ ชั้นปีที่ 1 จ านวน 36 คน (ร้อยละ 
21.3) ชั้นปีที่ 2 จ านวน 20 คน (ร้อยละ 11.8) ชั้นปีที่ 3 จ านวน 40 คน (ร้อยละ 23.7) และชั้นปีที่ 4 จ านวน 73 คน (ร้อย
ละ 43.2)  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคอาหารส าเร็จรูปแช่แข็งพร้อมรับประทาน 
จ านวน 1 ฉบับ แบบสอบถามมี 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้กรอกแบบสอบถาม ตอนที่ 2 พฤติกรรมการบริโภค
อาหารส าเร็จรูปแช่แข็งพร้อมรับประทาน สอบถามความถี่ของพฤติกรรมการบริโภคด้วยลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดับ ได้แก่ 1 คะแนน คือไม่เคยปฏิบัติเลย 2 คะแนน คือ ปฏิบัติน้อย (มีพฤติกรรมนั้นๆ ประมาณ 1-3 
ครั้งต่อเดือน) 3 คะแนน คือปฏิบัติบางครั้ง (มีพฤติกรรมนั้นๆ ประมาณ 4-6 ครั้งต่อเดือน) 4 คะแนน คือปฏิบัติบ่อย (มี
พฤติกรรมนั้นๆ ประมาณ 7-9 ครั้งต่อเดือน) และ 5 คะแนน คือปฏิบัติบ่อยที่สุด (มีพฤติกรรมนั้นๆ มากกว่า 10 ครั้งต่อ
เดือน) ตอนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยอื่นๆ จ านวน 13 ข้อ แบ่งออกเป็น 4 ด้านคือ ด้านราคา ด้านการ
จัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านบุคคลแวดล้อม ด้วยลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่ มาก
ที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ทั้งนี้ เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการบริโภคและความ
คิดเห็น แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ คะแนน 4.21 - 5.00 หมายถึงมากที่สุด คะแนน 3.41 - 4.20 หมายถึงมาก คะแนน 
2.61 - 3.40 หมายถึงปานกลาง คะแนน 1.81 - 2.60 หมายถึงน้อย และคะแนน 1.00 - 1.80 หมายถึงน้อยที่สุด (วิเชียร 
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เกตุสิงห์, 2538: 8-11) ทั้งนี้ แบบสอบถามชุดนี้ได้สร้างข้อค าถามขึ้นใหม่ ผู้วิจัยจึงได้น าไปตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
เนื้อหา (Content Validity) โดยผู้เชี่ยวชาญ แล้วน าผลการพิจารณามาค านวณค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ
วัตถุประสงค์ (Index of Item Objective Congruence : IOC) (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2553: 95-96) โดยเลือกใช้ข้อค าถามที่
มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ซึ่งข้อค าถามที่ใช้มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.67 ถึง 1.00 ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามมาทดลองใช้กับ
นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ จ านวน 30 คน หลังจากนั้นน ามาค านวณหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ซึ่งได้เท่ากับ 0.8 แล้วผู้วิจัยจึงน าแบบสอบถามชุดนี้ไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจริง
โดยการแจกให้กับกลุ่มตัวอย่างในเวลาหลังเลิกเรียนจนกระทั่งครบตามจ านวนที่ก าหนด การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดย
ใช้ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความถี่ ร้อยละ สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ได้แก่ การทดสอบค่าที 
(Independent T-Test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) สถิติที่ใช้ในการทดสอบ
สมมติฐานที่ 2 ได้แก่ การทดสอบไคสแควร์ (Chi-Square Test) และใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบแกมม่า 
(Gamma) อธิบายทิศทางและขนาดความสัมพันธ์ จากนั้นน ามาสรุปและอภิปรายผล 

ผลการวิจัย 

1. ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 154 คน (ร้อย
ละ 91.1) มีอายุ 21 ปี จ านวน 56 คน (ร้อยละ 33.1) ก าลังศึกษาในชั้นปีที่ 4 จ านวน 73 คน (ร้อยละ 42.3) หลักสูตร
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย จ านวน 69 คน (ร้อยละ 40.8) มีรายได้ต่อเดือน 5001-10,000 บาท จ านวน 101 
คน (ร้อยละ 59.8) พักคนเดียวในหอพัก/ห้องเช่า จ านวน 74 คน (ร้อยละ 42.8) เคยได้รับข้อมูลข่าวสารความรู้เรื่อง
อาหารส าเร็จรูปแช่แข็งพร้อมรับประทานจากอินเทอร์เน็ต จ านวน 114 คน (ร้อยละ 67.5) และชื่นชอบอาหาร
ส าเร็จรูปแช่แข็งพร้อมรับประทานประเภทอาหารว่าง (ประเภทเดียว) จ านวน 43 คน (ร้อยละ 25.4) รายละเอียด
แสดงดังตารางที่ 1 และรูปที่ 1 
ตารางที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคลและการเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคอาหารส าเร็จรูปแช่แข็งพร้อมรับประทาน  

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
การเปรียบเทียบพฤติกรรม (n=169) 

Mean ± S.D. (ระดับ) t F P-value 

เพศ ชาย 15 8.9 3.83 ± 0.30  (มาก) -0.802  0.424 

หญิง 154 91.1 3.94 ± 0.04  (มาก) 

อายุ 18 ปี 8 4.7 3.97 ± 0.34  (มาก)  0.627 0.680 

19 ปี 24 14.2 4.02 ± 0.33  (มาก) 

20 ปี 30 17.8 3.84 ± 0.50  (มาก) 

21 ปี 56 33.1 3.88 ± 0.62  (มาก) 

22 ปี 44 26.0 3.98 ± 0.34  (มาก) 

23 ปี 7 4.1 3.96 ± 0.26  (มาก) 

ชั้นป ี 1 36 21.3 4.03 ± 0.33  (มาก)  2.193 0.091 
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การศึกษา 2 20 11.8 3.70 ± 0.50  (มาก) 

3 40 23.7 3.91 ± 0.62  (มาก) 

4 73 43.2 3.95 ± 0.43  (มาก) 

หลักสูตร 
ที่ศึกษา 

การจัดการโรงพยาบาล 56 33.1 3.90 ± 0.45  (มาก)  0.553 0.697 

อนามัยสิ่งแวดล้อม 8 4.7 4.03 ± 0.24  (มาก) 

อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 

69 40.8 3.93 ± 0.51  (มาก) 

สาธารณสุขชุมชน 27 16.0 3.88 ± 0.55  (มาก) 

การบริการทางการแพทย ์ 9 5.3 4.11 ± 0.22  (มาก) 

รายได ้
ต่อเดือน 

ต่ ากว่า 5001 บาท 58 34.3 3.94 ± 0.46  (มาก)  3.286* 0.013 

5001 – 10,000 บาท 101 59.8 3.95 ± 0.45  (มาก) 

 
ตารางที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลและการเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคอาหารส าเร็จรูปแช่แข็งพร้อมรับประทาน 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
การเปรียบเทียบพฤติกรรม (n=169) 

Mean ± S.D. t F P-value 

 10,001 – 15,000 บาท 6 3.6 3.71 ± 0.37  (มาก)    

15,000 บาทขึ้นไป 4 2.3 3.08 ± 1.01 (ปาน
กลาง) 

ลักษณะ 
การอยู่
อาศัย 

พักอยู่คนเดียวในหอพัก/ห้อง
เช่า 

74 43.8 3.93 ± 0.45  (มาก)  0.207 0.813 

พักอยู่กับเพื่อนในหอพัก/ห้อง
เช่า 

44 26.0 3.96 ± 0.40  (มาก) 

พักอยู่กับครอบครัวหรือญาติ 51 30.2 3.90 ± 0.48  (มาก) 

การได้รับ
ข้อมูล
ข่าวสาร 

ไม่เคย 24 14.2 4.06 ± 0.56  (มาก)  0.608 0.657 

เคย   จากวิทยุ/โทรทัศน ์ 17 10.1 3.94 ± 0.39  (มาก) 

        จากสื่อสิ่งพิมพ ์ 8 4.7 3.90 ± 0.33  (มาก) 

        จากอินเตอร์เน็ต 114 67.5 3.90 ± 0.49  (มาก) 

        จากรายวิชาที่เรียน 6 3.6 3.96 ± 0.12  (มาก) 

ประเภท 
ของอาหาร 

อาหารหลัก (ประเภทเดียว) 22 13.0 3.59 ± 0.74  (มาก)  3.704* 0.002 

อาหารว่าง (ประเภทเดียว) 43 25.4 3.97 ± 0.40  (มาก) 
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ที่ชื่นชอบ ขนมหวาน (ประเภทเดียว) 8 4.7 4.06 ± 0.18  (มาก) 

อาหารหลัก และอาหารว่าง 32 18.9 3.94 ± 0.43  (มาก) 

อาหารหลัก และขนมหวาน 11 6.5 4.27 ± 0.26  (มาก
ที่สุด) 

อาหารว่าง และขนมหวาน 25 14.8 4.03 ± 0.37  (มาก) 

อาหารหลัก อาหารว่าง และ 
ขนมหวาน 

28 16.6 3.83 ± 0.43  (มาก) 

* มีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) 
 

ก. อาหารหลัก
        % 

ข. อาหารว่าง
        % 

ค. ขนมหวาน
      % 

ง 
        % 

จ 
       % 

ฉ 
        % 

ช 
        % 

 

 

ก. อาหารหลัก (ประเภทเดียว) 
ข. อาหารว่าง (ประเภทเดียว) 
ค. ขนมหวาน (ประเภทเดียว) 
ง. อาหารหลัก และอาหารว่าง 
จ. อาหารหลัก และขนมหวาน 
ฉ. อาหารว่าง และขนมหวาน 
ช. อาหารหลัก อาหารว่าง และขนม
หวาน 
 
n = 169 

รูปที่ 1 ประเภทของอาหารส าเร็จรูปแช่แข็งพร้อมรับประทานที่นักศึกษากลุ่มตัวอย่างชื่นชอบ 
 
2. ผลการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารส าเร็จรูปแช่แข็งพร้อมรับประทานของนักศึกษาคณะสาธารณสุข

ศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก (x  = 3.93 ± 0.67, n = 
169) เมื่อพิจารณาจ าแนกตามมื้ออาหาร 4 มื้อ (ดังตารางที่ 2) พบว่านักศึกษามีพฤติกรรมการบริโภคอาหารส าเร็จรูปแช่

แข็งพร้อมรับประทาน อยู่ในระดับมากทุกมื้อ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือรับประทานเป็นอาหารมื้อเช้า (x  = 4.11 ± 0.62, n = 

169) รองลงมาคือรับประทานเป็นอาหารมื้อกลางวัน (x  = 3.99 ± 0.66, n = 169) รับประทานเป็นอาหารมื้อเย็น (x  = 

3.88 ± 0.67, n = 169) และรับประทานเป็นอาหารว่างหรืออาหารระหว่างมื้อ (x  = 3.73 ± 0.72, n = 169) ตามล าดับ 

ในขณะที่เมื่อพิจารณาจ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล (ดังตารางที่ 1) พบว่ามีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดในกลุ่มนักศึกษาเพศหญิง (x  = 

3.94 ± 0.04, n = 154, ระดับมาก) กลุ่มอายุ 19 ปี (x  = 4.02 ± 0.33, n = 24, ระดับมาก) ชั้นปีที่ 1 (x  = 4.03 ± 0.33, n 

= 36, ระดับมาก) หลักสูตรการบริการทางการแพทย์ (x  = 4.11 ± 0.22, n = 9, ระดับมาก) รายได้ต่อเดือน 5001-10,000 

บาท (x  = 3.95 ± 0.45, n = 101, ระดับมาก) พักอยู่กับเพื่อนในหอพัก/ห้องเช่า (x  = 3.96 ± 0.40, n = 44, ระดับมาก) 
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ไม่เคยได้รับข้อมูลข่าวสารความรู้เกี่ยวกับอาหารส าเร็จรูปแช่แข็ง (x  = 4.06 ± 0.56, n = 24, ระดับมาก) และกลุ่มที่ชื่น

ชอบทั้งอาหารหลักและขนมหวาน (x  = 4.27 ± 0.26, n = 11, ระดับมากที่สุด)  
 

ตารางที่ 2  พฤติกรรมการบริโภคอาหารส าเร็จรูปแช่แข็งพร้อมรับประทาน จ าแนกตามมื้ออาหาร  

มื้ออาหาร 
พฤติกรรมการบริโภค 

Mean ± S.D. ระดับ 

รับประทานเปน็ อาหารมื้อเช้า 4.11 ± 0.62 มาก 
รับประทานเปน็ อาหารมื้อกลางวัน 3.99 ± 0.67 มาก 
รับประทานเปน็ อาหารมื้อเย็น 3.88 ± 0.66 มาก 
รับประทานเปน็ อาหารว่างหรืออาหารระหว่างมื้อ 3.73 ± 0.72 มาก 

ภาพรวมค่าเฉลี่ย (n=169) 3.93 ± 0.67 มาก 

 
3. ผลการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล (ได้แก่ เพศ อายุ ชั้นปีการศึกษา หลักสูตรที่ศึกษา รายได้ต่อเดือน ลักษณะ

การอยู่อาศัย การได้รับข้อมูลข่าวสารความรู้ ประเภทอาหารที่ชื่นชอบ) ที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ส าเร็จรูปแช่แข็งพร้อมรับประทานของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม
พระเกียรติ โดยใช้การทดสอบค่าที (Independent T-Test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 
ANOVA) พบว่าปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ รายได้ต่อเดือน (F = 3.286, P<0.05) และประเภทอาหารที่ชื่นชอบ (F = 
3.704, P<0.05) ที่แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารส าเร็จรูปแช่แข็งพร้อมรับประทานแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในขณะที่ ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ชั้นปีการศึกษา หลักสูตรที่ศึกษา 
ลักษณะการอยู่อาศัย และการได้รับข้อมูลข่าวสารความรู้ ที่แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารส าเร็จรูป
แช่แข็งพร้อมรับประทาน ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ 1 บางส่วน (ดังตารางที่ 1) 
ตารางที่ 3  ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยอื่นๆที่มีต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารส าเร็จรูปแช่แข็งพร้อมรับประทาน  

ปัจจัยที่ศึกษา 
ความคิดเห็น ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรม (n=169) 

Mean ± S.D. ระดับ  2 P-value Gamma P-value 

ด้านราคา       
1. ราคาเหมาะสมกับปริมาณอาหาร 3.13 ± 0.89 ปานกลาง     

2. ราคาเหมาะสมกับคุณภาพอาหาร 3.27 ± 1.00 ปานกลาง     
3. ราคาเหมาะสมกับคุณคา่ทางโภชนาการ 3.11 ± 0.90 ปานกลาง     
 ค่าเฉลี่ยด้านราคา  3.17 ± 0.80 ปานกลาง 12.398 0.414 - 0.039 0.706 

ด้านการจัดจ าหนา่ย       
4. หาซื้อได้ง่าย 3.89 ± 1.00 มาก     
5. การจัดวางสนิค้าที่มีต าแหน่งที่ 

มองเห็นและหยิบง่าย 
3.60 ± 0.95 มาก     

6. สถานที่จ าหนา่ยใกล้หอพัก/บ้าน 3.69 ± 0.93 มาก     
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 ค่าเฉลี่ยด้านการจัดจ าหนา่ย  3.73 ± 0.81 มาก 7.260 0.840 0.005 0.963 
ด้านการส่งเสริมการตลาด       
7. การโฆษณา ณ จดุขาย 3.27 ± 0.92 ปานกลาง     
8. การส่งเสริมการขาย เช่น ลด แลก  

แจก แถม ชิม ฯลฯ 
3.46 ± 0.96 มาก     

9. รับประทานเปน็อาหารว่างหรือ 
อาหารระหว่างมื้อ 

3.26 ± 0.98 ปานกลาง     

10. ช่องทางการโฆษณา เช่น โทรทศัน์  
วิทยุ และสื่อสิง่พิมพ์  

2.92 ± 0.95 ปานกลาง     

 ค่าเฉลี่ยด้านการส่งเสริมการตลาด 3.23 ± 0.77 ปานกลาง 10.898 0.538 - 0.071 0.480 

ด้านบุคคลแวดล้อม       
11. เพื่อนหรือคนรู้จัก 3.05 ± 1.00 ปานกลาง     
12. ครอบครัว 2.79 ± 1.08 ปานกลาง     
13. บุคคลที่มีชื่อเสียงในโฆษณา 2.85 ± 1.08 ปานกลาง     

 ค่าเฉลี่ยด้านบุคคลแวดล้อม 2.90 ± 0.93 ปานกลาง 21.934* 0.038 - 0.292* 0.005 

 ภาพรวมค่าเฉลี่ย (n=169) 3.26 ± 0.83 ปานกลาง     

* มีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) 
4. ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารส าเร็จรูป 

แช่แข็งพร้อมรับประทาน จ านวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านราคา ด้านการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านบุคคล

แวดล้อม พบว่ามีภาพรวมค่าเฉลี่ยความคิดเห็น อยู่ในระดับปานกลาง (x  = 3.26 ± 0.83, n = 169) เมื่อพิจารณาจ าแนก

รายด้าน พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการจัดจ าหน่าย (x  = 3.73 ± 0.81, ระดับมาก) รองลงมาคือด้านการส่งเสริม

การตลาด (x  = 3.23 ± 0.77, ระดับปานกลาง) ด้านราคา (x  = 3.17 ± 0.80, ระดับปานกลาง) และด้านบุคคลแวดล้อม (x  = 
2.90 ± 0.93, ระดับปานกลาง) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาจ าแนกรายข้อ พบค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นที่สูงสุด 3 อันดับแรก 

อยู่ในด้านการจัดจ าหน่ายทั้งหมด คือ หาซื้อได้ง่าย (x  = 3.89 ± 1.00, ระดับมาก) สถานที่จ าหน่ายใกล้หอพัก/บ้าน (x  = 

3.69 ± 0.93, ระดับมาก) และการจัดวางสินค้าที่มีต าแหน่งที่มองเห็นและหยิบง่าย (x  = 3.60 ± 0.95, ระดับมาก) (ดัง
ตารางที่ 3) 

5. ผลการศึกษาปัจจัยอื่นๆ (ด้านราคา ด้านการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านบุคคลแวดล้อม) 
ที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารส าเร็จรูปแช่แข็งพร้อมรับประทานของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์และ
สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดยใช้การทดสอบไคสแควร์ (Chi-Square Test) เพื่อทดสอบสมมติฐาน
ที่ 2 และใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบแกมม่า (Gamma) อธิบายทิศทางและขนาดความสัมพันธ์ พบว่าปัจจัยด้านราคา 
(  2 = 12.398) ด้านการจัดจ าหน่าย (  2 = 7.260) ด้านการส่งเสริมการตลาด (  2 = 21.934) ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารส าเร็จรูปแช่แข็งพร้อมรับประทานของนักศึกษา (P>0.05) แต่พบว่าปัจจัยด้านบุคคลแวดล้อมมีผลต่อ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารส าเร็จรูปแช่แข็งพร้อมรับประทานของนักศึกษาด้วยความสัมพันธ์ทางลบในระดับต่ าอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (  2 = 21.934, Gamma = - 0.292, P<0.05) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ 2 บางส่วน 
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อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัย ได้ดังนี้คือ ผลการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารส าเร็จรูปแช่
แข็งพร้อมรับประทานของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ใน
ภาพรวมพบว่านักศึกษากลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการบริโภคอยู่ในระดับมาก ส่วนใหญ่บริโภคเป็นอาหารมื้อเช้าและชื่นชอบ
อาหารว่างมากที่สุด ในขณะที่นักศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ชื่นชอบอาหารหลักและขนมหวานมีพฤติกรรมการบริโภคบ่อยมาก
ที่สุด ซึ่งสอดคล้องกันกับกลุ่มนักศึกษาและบุคลากรในสถาบันการศึกษาอื่นที่มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารแช่แข็งอยู่ใน
ระดับมาก และบริโภคอาหารแช่แข็งที่เป็นข้าวกล่องและอาหารว่างมากที่สุด (อภิสิทธิ์ หลังโส๊ะ และคณะ, 2562: 24-36) 
ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารส าเร็จรูปแช่แข็งพร้อมรับประทานของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง โดย
ได้ศึกษาทั้งปัจจัยส่วนบุคคล (เพศ อายุ ชั้นปีการศึกษา หลักสูตรที่ศึกษา รายได้ต่อเดือน ลักษณะการอยู่อาศัย การได้รับ
ข้อมูลข่าวสารความรู้ ประเภทอาหารที่ชื่นชอบ) และปัจจัยอื่นๆ (ด้านราคา ด้านการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด 
และด้านบุคคลแวดล้อม) พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ รายได้ต่อเดือนและประเภทอาหารที่ชอบที่แตกต่างกันมีผลต่อ
พฤติกรรมการบริโภคแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ 1 บางส่วน) 
นอกจากนี้ ผลการศึกษาปัจจัยอื่นๆ พบว่าปัจจัยด้านบุคคลแวดล้อมมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง 
ด้วยความสัมพันธ์ทางลบในระดับต่ าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Gamma = -0.29) (ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ 
2 บางส่วน) ซึ่งสอดคล้องกันกับงานวิจัยอื่นในบางส่วนที่พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคอาหารแช่แข็ง
ของนักศึกษาและบุคลากรในสถาบัน การศึกษาคือ รายได้และระดับการศึกษา ส าหรับปัจจัยอื่นๆคือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 
และด้านส่งเสริมการตลาด (อภิสิทธิ์ หลังโส๊ะ และคณะ, 2562: 24-36) ในขณะที่ พฤติกรรมการบริโภคอาหารส าเร็จรูปแช่
แข็งของชนชั้นกลางในกรุงเทพมหานคร ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยด้านราคา และด้านส่งเสริมการตลาด (ดวงสมร มะโนวรรณ, 
2560: 68-83) และพฤติกรรมการตัดสินใจซื้ออาหารแช่แข็งของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครได้รับอิทธิพลจากปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจ าหน่าย และด้านส่งเสริมการตลาด (เชียน ไป๋, 2558: 68-72) ทั้งนี้ นักศึกษากลุ่ม
ตัวอย่างในการศึกษานี้และการศึกษาอื่นมีความคิดเห็นต่อการบริโภคอาหารส าเร็จรูปแช่แข็งสอดคล้องกันว่า สามารถหาซื้อ
ได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว และตอบสนองความต้องการของผู้ที่เร่งรีบหรือมีเวลาน้อย (อภิสิทธิ์ หลังโส๊ะ และคณะ, 2562: 24-
36; ดวงสมร มะโนวรรณ, 2560: 68-83) จากผลการศึกษาเหล่านี้ได้สะท้อนให้เห็นว่านักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์และ
สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ นิยมรับประทานอาหารที่หาซื้อได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม 
หากมีการบริโภคอาหารส าเร็จรูปแช่แข็งซ้ าๆมากเกินไปจะสามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ (ฉัตรชัย หมื่นก้อนแก้ว, 
2555: 7-10) ด้วยเหตุนี้ คณะวิชาหรือมหาวิทยาลัยอาจน าไปปรับปรุงหรือส่งเสริมกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจด้านอาหาร
และโภชนาการเพิ่มเติมเพื่อให้นักศึกษาเกิดความตระหนักและน าไปสู่การปฏิบัติหรือพฤติกรรมการบริโภคที่ดีต่อสุขภาพ
ต่อไป 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ สามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการปรับปรุงการให้ความรู้และ
กิจกรรมนักศึกษาด้านอาหารและโภชนาการเพื่อให้นักศึกษาได้มีการปฏิบัติหรือพฤติกรรมบริโภคที่ดีต่อไป และจากผล
การศึกษานี้และการทบทวนวรรณกรรมมีข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาวิจัยในอนาคต คือ ควรศึกษาเพิ่มเติมในปัจจัยอื่นๆ
ที่อาจมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารส าเร็จรูปแช่แข็ง เช่น ปัจจัยด้านวิถีการด ารงชีวิต ด้านการตัดสินใจ และความรู้
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ความเข้าใจเรื่องอาหารและโภชนาการ เป็นต้น เพื่อประโยชน์ในการขยายผลการศึกษาวิจัยไปในกลุ่มตัวอย่างอื่นๆใน
อนาคตต่อไป 
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บทคัดย่อ  

ตู้น้ าดื่มหอพักนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 10 จุด ส่วนใหญ่มีสภาพที่ตั้ง ตู้น้ าดื่ม 
และเครื่องกรองน้ าอยู่ในสภาพที่เหมาะสม ตัวอย่างน้ าดื่มมีค่าความขุ่น 2-3 เอ็นทียู โคลิฟอร์มแบคทีเรียน้อยกว่า 2 
เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร สอดคล้องกับมาตรฐานน้ าดื่มในภาชนะบรรจุปิดสนิท ความเป็นกรด – ด่าง  6.24 - 6.93 
ต่ ากว่ามาตรฐานจ านวน 4 จุด (ร้อยละ 40)  ค่าความกระด้าง 0-181 มิลลิกรัม/ลิตร สูงกว่ามาตรฐาน จ านวน 7 จุด 
(ร้อยละ 70)  เปรียบเทียบคุณภาพน้ าดื่มจากตู้น้ าดื่มระบบ 2 และ 3 ไส้กรอง ด้วย Independent T-Test พบว่าค่า
ความเป็นกรด - ด่าง  ค่าความขุ่น และค่าความกระด้างแตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ความเชื่อมั่น ร้อยละ 95 
ค่า p - value เท่ากับ 0.902 0.388 และ 0.157 

ค าส าคัญ : ตู้น้ าดื่ม คุณภาพน้ าดื่ม หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

Abstract 

This study aimed to examine the quality of drinking water from a water dispenser in 
Huachiew Chalermprakiet University student dormitory (HCU 1). Most of water dispenser and filter 
system were in available condition. 10 of drinking waters were collected. The results showed that 
the turbidity, total coliform bacteria were 2-3 NTU, and less than 2 MPN per 100 ml, respectively 
which were consistent with the drinking water standard in a sealed container. The pH values were 
6.24 – 6.93 (40% lower from the standard). The hardness was 0 - 181 mg/l (70% not according to 
the standard. Comparing the quality of drinking water from drinking water dispensers with 2 and 3 
filters with Independent T-Test statistics, it was found that the pH, turbidity and hardness were not 
statistically significant at the confidence 95% p-values are 0.902, 0.388 and 0.157, respectively.  

Keywords : water dispenser, drinking water quality, Huachiew Chalermprakiet University student 
dormitory 
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บทน า 

ร่างกายประกอบด้วยของเหลวหรือน้ า 2 ใน 3 ส่วน น้ าที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายควรเป็นน้ าสะอาดที่
ปราศจากจุลินทรีย์และสิ่งเจือปนที่อาจก่อให้เกิดโรค โดยทั่วไปหอพักนักศึกษาจะมีตู้น้ าดื่มไว้บริการนักศึกษา น้ าดิบ
ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นน้ าประปาจะถูกน ามาผ่านกระบวนการปรับคุณภาพน้ าโดยการกรอง ก่อนที่จะไหลเข้าสู่ถังเก็บน้ า
ของตู้น้ าดื่ม จากงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่า บางตัวอย่างน้ าดื่มมีค่าความกระด้าง และโคลิฟอร์มแบคทีเรีย สูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน ซึ่งมีสาเหตุมาจากการละเลยการท าความสะอาดตู้กดน้ า ไส้กรอง และการเปลี่ยนไส้กรองไม่เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด และบางส่วนพบโคลิฟอร์มแบคทีเรียที่หัวจ่ายน้ าของตู้น้ าดื่ม งานวิจัยนี้จึงได้ท าการส ารวจ
สภาพแวดล้อมที่ตั้งของเครื่องกรองน้ า สภาพเครื่องกรองน้ า  และคุณภาพน้ าจากตู้น้ าดื่มหอพักนักศึกษาหญิง 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังคุณภาพน้ าดื่ม และเป็นแนวทางในการควบคุมการท า
ความสะอาดบ ารุงรักษาเครื่องกรองน้ าละตู้น้ าดื่มให้มีมาตรฐานและความปลอดภัยยิ่งขึ้น 

ทบทวนวรรณกรรม  

น้ าส าหรับการบริโภคควรเป็นน้ าสะอาดที่ปราศจากจุลินทรีย์และสิ่งเจือปนที่อาจก่อให้เกิดโรค การดื่มน้ าที่มี
ความกระด้างสูงอาจเป็นสาเหตุให้เกิดโรคนิ่วได้  ดัชนีชี้วัดการปนเปื้อนทางชีวภาพในน้ าได้แก่ค่าโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 
ซึ่งเป็นแบคทีเรียกลุ่มที่อาศัยอยู่ในล าไส้สัตว์เลือดอุ่นทุกชนิด ในอุจจาระของคน 1 กรัม จะมีเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย
ประมาณ 105-109 เซลล์ (โกมล ศิวบวร, เชายุทธ พรพิมลเทพ, และสุวิทย์ ชุมนุมศิริวัฒน์, 2523) โดยปกติแล้วเชื้อ
แบคทีเรียกลุ่มนี้ไม่ก่อให้เกิดโรค (Non-Pathogenic Bacteria) เมื่อถ่ายอุจจาระปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ า แบคทีเรียพวก
นี้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในน้ าได้นาน การวิเคราะห์จึงเป็นไปได้ง่าย แบคทีเรียกลุ่มนี้ไม่ทนความร้อน สามารถฆ่าเชื้อ
เหล่านี้ได้โดยผ่านกระบวนการท าความร้อนในระดับพาสเจอไรซ์หรือผ่านระบบกรองน้ าที่สามารถก าจัดเชื้อโรคได้
อย่างมีประสิทธิภาพก็สามารถช่วยก าจัดหรือควบคุมปริมาณของแบคทีเรียให้พอเหมาะและสามารถดื่มน้ าได้อย่าง
ปลอดภัย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  ฉบับที่ 61 พ.ศ.2524 เรื่องน้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิด
สนิท ก าหนดให้น้ ามีค่าความเป็นกรด -ด่าง 6.5-8.5 ความขุ่นไม่เกิน 5.0 เอ็นทียู ความกระด้างไม่เกิน 100 
มิลลิกรัม/ลิตร โคลิฟอร์มแบคทีเรีย น้อยกว่า 2.2 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร (ประการศกระทรวงสาธารณสุข, 
2545)  

งานวิจัยคุณภาพน้ าดื่มจากจุดบริการน้ าดื่มภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (ปิยวรรณ เนื่อง
มัจฉาและคณะ, 2561) มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุง (ธนาวัฒน์ รักกมล และคณะ, 2555) มหาวิทยาลัยหัว
เฉียวเฉลิมพระเกียรติ (ปรางค์ทิพย์ ใจสูงและคณะ, 2558) พบว่ามีน้ าตัวอย่างที่พบโคลิฟอร์มแบคทีเรียสูงกว่า
มาตรฐานร้อยละ 53.33 5.00 และ 25.00 เนื่องจากไม่ได้รับการท าความสะอาดเคร่ืองท าความเย็นอย่างต่อเนื่อง และ
ไม่ได้ท าการล้างไส้กรองตามเวลาที่ก าหนด นอกจากนี้ยังพบว่าค่าความเป็นกรด-ด่าง และค่าความกระด้างของน้ าไม่
เป็นไปตามที่มาตรฐานก าหนด ร้อยละ 33.33 และ 8.33  (ปรางค์ทิพย์ ใจสูงและคณะ, 2558) ข้อมูลคุณภาพน้ าดื่ม
จากตู้น้ าดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติในภาคกลาง สระแก้ว เขตคลองสามวากรุงเทพ ฯ และรอบมหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ มีค่าความเป็นกรด-ด่าง ไม่เป็นไปตามมาตรฐานร้อยละ 6.50 18.97 24.14 และ 44.44 ค่าความ
กระด้างของตัวอย่างน้ าจาก เขตคลองสามวากรุงเทพ ฯ พื้นที่ภาคกลาง สมุทรปราการ  และขอนแก่น ไม่ผ่าน
มาตรฐานร้อยละ  3.45 3.50 6.37 และ 16.67 ขณะที่ค่าโคลิฟอร์มแบคทีเรียของตัวอย่างน้ าจากกรุงเทพ ฯ เขต
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คลองสามวากรุงเทพ ฯ สมุทรปราการ และภาคกลาง สูงกว่ามาตรฐานร้อยละ 7.20 8.05 12.12 และ20.25 (รัศมี 
เนินกลาง และคณะ 2550; สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ, 2551; พิชญากร มาพะเนาว์, 2554; ลดาพรรณ แสง
คล้าย และคณะ, 2558; สาลินี ศรีวงษ์ชัย และคณะ, 2560; เมทินี แสงเมือง และคณะ, 2563) 

วิธีการวิจัย  

การวิจัยคร้ังนี้เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ (survey research) เพื่อศึกษา (1) สภาพแวดล้อม ที่ตั้ง สภาพของตู้
น้ าดื่ม และเครื่องกรองน้ า (2) คุณภาพน้ าดื่มจากตู้น้ าดื่มภายในหอพักนักศึกษาหญิงอาคาร 1 และอาคาร 3 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก. 1) ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ในช่วงสิงหาคม
ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 
 
1. ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
 จุดบริการน้ าดื่มมีทั้งหมด 16 จุด ด าเนินการเก็บตัวอย่างน้ าดื่มด้วยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง จ านวน 10 จุด 
จากตู้น้ าดื่มระบบ 2 ไส้กรอง 5 จุด และระบบ 3 ไส้กรอง 5 จุด จากหอพักนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม
พระเกียรติ (มฉก. 1) อาคาร 3 และอาคาร 1 ตามล าดับ จากชั้น 1 ถึงชั้น 5 ชั้นละ 1 จุด 
 
2. เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ 

(1) แบบประเมินการควบคุมคุณภาพตู้น้ าดื่ม ส าหรับบันทึกสภาพแวดล้อม ที่ตั้ง สภาพของตู้น้ าดื่ม และ
สภาพเครื่องกรองน้ า (2) เครื่องมือในการวิเคราะห์คุณภาพน้ าได้แก่ เครื่องวัดความเป็นกรด - ด่าง (pH meter) 
เครื่องวัดความขุ่น (turbidity meter) หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ และตู้บ่มเชื้อ (incubator) และ (3) ชื่อชุดทดสอบเอสไอทู (SI 
II) เพื่อการตรวจการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรียบริเวณหัวจ่ายน้ าด้วยวิธีการสว็อป (swab test) 
 
3. วิธีการวิเคราะห์คุณภาพน้ า  
 ท าการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ าดื่มด้วยวิธีการในตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 วิธีการวิเคราะห์คุณภาพน้ าดื่ม 

คุณลักษณะ พารามิเตอร์ วิธีวิเคราะห์ หมายเหตุ 

ทางกายภาพ ความเป็นกรด-ด่าง (pH) Electrometric Method 4500-H+B (AWWA, 2017) 

ความขุ่น (Turbidity) Turbidity Meter 2130B (AWWA, 2017) 

ทางเคมี ความกระด้าง (Hardness) EDTA Titrimetric Method 2340C (AWWA, 2017) 

ทางชีวภาพ โคลิฟอร์ม แบคทีเรีย
(Coliform Bacteria) 

Most Probable Number 
(MPN) 

9221 B (AWWA, 2017 ) 
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4. ขั้นตอนการศึกษา 
 (1) ส ารวจที่ตั้งตู้บริการน้ าดื่มภายในหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.1) (2) ก าหนด
จุดและวางแผนการเก็บตัวอย่าง (3) ประเมินสภาพแวดล้อม ที่ตั้งตู้บริการน้ าดื่ม และลักษณะทางกายภาพของตู้น้ าดื่ม
ด้วยแบบประเมินการควบคุมคุณภาพตู้น้ าดื่ม (4) ตรวจการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรียบริเวณหัวจ่ายน้ า (5) เก็บ
ตัวอย่างน้ าตรวจวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อม  
 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 (1) สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ เพื่อหาประสิทธิภาพการลดความกระด้างของเครื่องกรอง
น้ า (2) สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ Independent T-Test เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณภาพน้ าจากตู้น้ าดื่ม
ระบบ 2 ไส้กรอง และ ระบบ 3 ไส้กรอง 

ผลการวิจัย  

เครื่องกรองน้ าที่ติดตั้งภายในหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.1) จ านวน 10 จุด 
มี 2 แบบ คือ (1) ระบบ 2 ไส้กรองประกอบด้วยไส้กรองคาร์บอน และเรซิน ติดตั้งที่หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 3 
ชั้น 1 ชั้น 1 ถึงชั้น 5 และ (2) ระบบ 3 ไส้กรองที่มีคาร์บอน เรซิน และเซรามิค ติดตั้งที่หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 1 
ชั้น 1 ถึงชั้น 5 ชั้นละ 1 เครื่อง น้ าที่ผ่านเครื่องกรองน้ าจะไหลไปเก็บยังตู้เก็บน้ าแสตนเลส ซึ่งมีก๊อกส าหรับกดน้ าดื่ม
ทั้งแบบ 1 หัว และ 5 หัวจ่าย น้ าดิบส าหรับการผลิตน้ าจากชุดตู้น้ าดื่มและเครื่องกรองน้ า เป็นน้ าประปาที่ถูกสูบไปไว้
ที่แทงก์เก็บน้ าด้านบนอาคารหอพัก 
1. สภาพแวดล้อม ที่ตั้ง สภาพตู้น้ าดื่ม และสภาพเครื่องกรองน้ า 
 จากการส ารวจที่ตั้ง และลักษณะทางกายภาพของตู้น้ าดื่มด้วยแบบประเมินการควบคุมคุณภาพตู้น้ าดื่ม โดย
ส่วนใหญ่มีความเหมาะสม ตู้น้ าดื่มทั้งหมดติดตั้งอยู่ภายในอาคาร  ห่างจากบริเวณที่มีฝุ่นละออง แหล่งระบายน้ าเสีย 
และขยะมูลฝอยไม่น้อยกว่า 30 เมตร บริเวณพื้นที่ตั้งตู้น้ าไม่เฉอะแฉะและสกปรก มีการระบายน้ าที่ถูกสุขลักษณะ ไม่
ก่อให้เกิดการปนเปื้อน มีการควบคุมป้องกันการปนเปื้อนจากแมลงและสัตว์พาหะน าโรคไม่ให้แมลงและสัตว์พาหะน า
โรคเข้าภายในตู้ได้ การติดตั้งตู้ยกระดับสูงกว่าพื้นอย่างน้อย 10 เซนติเมตร มีความมั่นคง แข็งแรง ตู้น้ าดื่มท าจากส
แตนเลส ก๊อกน้ าสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 60 ยกเว้น (1) ที่หอพักหญิง อาคาร 1 (ก) มีการตั้งตู้น้ าดื่มบริเวณที่ใกล้กับ
ห้องน้ า 5 จุด คือ ชั้น  1 ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4 และชั้น 5 (ข) มีการติดตั้งตู้ยกระดับสูงกว่าพื้นน้อยกว่า 10 เซนติเมตร 2 
จุด คือ ชั้น 2 และ 4 (ค) พบตะไคร่น้ าที่ก๊อกน้ า 3 จุด คือ ที่ชั้น 1 ชั้น 2 และชั้น 5 (2) ที่หอพักหญิงอาคาร 3 พบ
ตะไคร่น้ าที่ก๊อกหัวจ่ายน้ า 2 จุด คือ ที่ชั้น 1 และ ชั้น 2 (3) ทุกจุดไม่มีการบันทึกการเปลี่ยนไส้กรองของเครื่องกรอง
น้ า นอกจากนี้พบว่าก๊อกน้ าทุกจุดไม่พบการปนเปื้อนของโคลิฟอร์มแบคทีเรียเมื่อตรวจด้วยชุดทดสอบเอสไอทู 
2. คุณภาพน้ าทางกายภาพและเคม ี

จากการส ารวจสภาพแวดล้อม ที่ตั้ง สภาพตู้น้ าดื่ม และสภาพเครื่องกรองน้ าด้วยแบบประเมินการควบคุมคุณภาพตู้น้ า
ดื่ม และเก็บตัวอย่างน้ าดื่มจ านวน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 ในวันที่ 19 และครั้งที่ 2 วันที่  25 ตุลาคม 2562 ครั้งละ 10 จุด รวมทั้งหมด
เป็น 20 ตัวอย่าง เพื่อน ามาวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด – ด่าง ค่าความขุ่น และค่าความกระด้าง และครั้งที่ 3 ท าการเก็บตัวอย่าง
น้ าประปาและน้ าดื่มในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 หลังจากท าการล้างไส้กรองไป 1 เดือน 1 สัปดาห์ เพื่อวิเคราะห์ค่าความ
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กระด้าง ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ ามีรายละเอียด ดังนี้ คุณภาพน้ าตัวอย่างทางกายภาพและเคมี เปรียบเทียบกับมาตรฐานน้ า
บริโภคในภาชนะบรรจุปิดสนิท (กระทรวงสาธาณสุข, 2524) พบว่า (1) ความเป็นกรด – ด่างอยู่ในช่วง 6.27-6.97 พบตัวอย่างน้ าที่
มีค่าความเป็นกรด-ด่างต่ าว่ามาตรฐานใน ครั้งที่ 1 จ านวน 4 จุด และครั้งที่ 2 พบ 3 จุด (2) ความขุ่นของน้ าตัวอย่างมีค่า 2-3 เอ็น
ทียู มีค่าเป็นไปตามมาตรฐานทุกจุด (3) ความกระด้างของน้ า มีค่าอยู่ในช่วง 0 - 181 มิลลิกรัมต่อลิตร ครั้งที่ 1 ผ่านมาตรฐานทุก
จุด ครั้งที่ 2 และ 3 ไม่ผ่านมาตรฐานจ านวนเท่ากัน คือ 7 จุด ในขณะที่น้ าประปาผ่านเมาตรฐานน้ าประปานครหลวงที่ก าหนดไว้
ให้ค่าความกระด้างของน้ าประปาไม่เกิน 300 มิลลิกรัมต่อลิตรทุกจุด (ตารางที่ 2) 

 
ตารางที่ 2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าดื่มทางกายภาพและเคมี ณ จุดต่าง ๆ  

จุดเก็บ
ตัวอย่าง 
น้ าดื่ม 

ค่าความเป็นกรด – ด่าง ความขุ่น (เอ็นทียู) ความกระด้าง (มก./ล.) 
ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3 น้ าประปา 

ระบบ 2 ไส้กรอง หอพักหญิง อาคาร 3 

ช้ัน 1 6.97 6.68 2 2 0.00 87.74 59.5 147.9 
ช้ัน 2 6.85 6.41* 2 2 55.93 181.90* 144.5* 159.8 
ช้ัน 3 6.46* 6.54 2 2 49.98 147.66*  151.3* - 

ช้ัน 4 6.41* 6.56 3 3 77.35 139.10* 168.3* 173.4 
ช้ัน 5 6.46* 6.54 3 2 52.36 160.50* -** 149.6 

ระบบ 3 ไส้กรอง หอพักหญิง อาคาร 1 
ช้ัน 1 6.62 6.72 2 3 77.35 147.66* 146.2* 156.4 

ช้ัน 2 6.57 6.25* 3 3 60.69 121.98* 137.7* 163.2 
ช้ัน 3 6.93 6.75 2 3 0.00 0.00 -** 159.8 
ช้ัน 4 6.85 6.66 3 3 0.00 0.00 105.4* 147.9 
ช้ัน 5 6.41* 6.24* 2 2 52.36 147.66* 136.0* - 

หมายเหตุ: * ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานน้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 61 
    ** ตู้น้ าดื่มช ารุด ไม่มีน้ าตัวอย่าง 
 
3. คุณภาพน้ าทางชีวภาพ 

พบว่าน้ าตัวอย่างทั้งสองคร้ังทุกจุดมีปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียน้อยกว่า 2.0 เอ็มพีเอ็นต่อน้ า 100 มิลลิลิตร 
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานน้ าบริโภคในภาชนะบรรจุปิดสนิท และไม่พบโคลิฟอร์มแบคทีเรียที่ก๊อกน้ าของตู้น้ าดื่มทุกตู้ 
 
4. ผลการวิเคราะห์ทางสถิติ  

ผลการทดสอบสถิติด้วย Independent T – Test ที่ค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 95 พบว่าความเป็น
กรด–ด่าง ค่าความขุ่น ค่าความกระด้างของน้ าดื่ม และประสิทธิภาพในการก าจัดความกระด้างจากตู้น้ าดื่ม  
ระบบ 2 และ 3 ไส้กรองมีค่าแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ p - value เท่ากับ 0.902 0.388 
0.157 และ 0.174 ตามล าดับ (ตารางที่ 4) 
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ตารางที่ 4 ผลการทดสอบทางสถิติด้วย Independent T – Test 
พารามิเตอร ์

 
หน่วย ระบบ 2 ไส้กรอง ระบบ 3 ไส้กรอง p - value 

ค่าเฉลี่ย SD* ค่าเฉลี่ย SD* 
ความเป็นกรด – ด่าง - 6.6 0.2 6.6 0.2 0.902 
ความขุ่น เอ็นทียู 2.3 0.5 2.5 0.5 0.388 
ความกระด้าง มิลลิกรัมต่อ

ลิตร 
114.7 58.7 81.4 62.1 0.157 

ประสิทธิภาพ ร้อยละ 24.1 33.7 17.0 17.8 0.174 

หมายเหตุ *SD คือ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

อภิปราย  

(1) จากผลการศึกษาปริมาณโคลิฟอร์มแบคที เรียในน้ าดื่ม จากระบบ 2 และ 3 ไส้กรองมีค่า
เท่ากัน คือ น้อยกว่า 2 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร อาจเนื่องมาจากแหล่งน้ าดิบเป็นน้ าประปามีโคลิฟอร์ม
แบคทีเรียอยู่น้อย เพราะการผลิตน้ าประปา น้ าได้ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อโรคมาแล้ว แม้ว่าจะมีไส้กรอง
เซรามิกหรือไม่ก็ไม่ส่งผลให้ปริมาณ   โคลิฟอร์มแบคทีเรียจากตู้กดน้ ามีค่าต่างกัน  (2) ค่าความเป็นกรด-
ด่าง และความขุ่น จากตู้น้ าดื่มระบบ 2 และ 3 ไส้กรอง มีค่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ อาจ
เนื่องมาจากน้ าดิบซึ่งเป็นน้ าประปามีคุณภาพเหมาะต่อการบริโภคแต่แรก (3) ค่าความ ความกระด้างในน้ า
จะถูกก าจัดเมื่อผ่านไส้กรองเรซิน ประสิทธิภาพในการลดความกระด้างของเรซิน ขึ้นอยู่กับคุณภาพของเร
ซิน ปริมาณเรซิน ค่าความกระด้างของน้ าดิบ และปริมาณน้ าดิบที่ไหลผ่านไส้กรองเรซิน น้ าดิบก่อนผ่าน
ระบบกรองน้ าในหอพักหญิงเป็นน้ าประปาซึ่งมีค่าความกระด้างค่อนข้างต่ า  คือ อยู่ในช่วง 144.5 – 168.3 
มิลลิกรัมต่อลิตร (มาตรฐานน้ าประปานครหลวงก าหนดความกระด้างไม่เกิน 300 มิลลิกรัมต่อลิตร) แต่
กลับพบว่าประสิทธิภาพการก าจัดความกระด้างของไส้กรองเรซิน  หลังจากท าการล้างไส้กรองไป 1 เดือน 
1 สัปดาห์ ต่ ากว่าร้อยละ 30 เพื่อให้ประสิทธิภาพการก าจัดความกระด้างสูงขึ้น ค่าความกระด้างในน้ าดื่ม
จากตู้น้ ามีค่าเป็นไปตามมาตรฐานน้ าบริโภคในภาชนะบรรจุปิดสนิท อาจต้องด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ดังนี้ (3.1) ท าการล้างไส้กรองเรซินให้ถี่ขึ้น คือล้างทุก ๆ เดือน  หรือ (3.2) ตรวจสอบคุณภาพของเรซินว่า
ถึงก าหนดที่จะต้องเปลี่ยนใหม่หรือไม่ (3.3) ทบทวนปริมาณน้ าและปริมาณเรซินว่ามีความเหมาะสม
หรือไม่ ต้องเพิ่มปริมาณเรซินหรือไม่อย่างไร โดยการค านวณหรือปรึกษาบริษัทตัวแทนจ าหน่ายไส้กรอง 
(4) ตู้น้ าดื่มชั้น 1 หอพักหญิง อาคาร 1 เป็นเพียงจุดเดียวที่มีค่าความกระด้างเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพ
น้ าบริโภคในภาชนะบรรจุปิดสนิท อาจเนื่องมาจากชั้น 1 เป็นชั้นที่ไม่มีห้องพักบริการให้กับนักศึกษา 
เครื่องกรองน้ าจึงรับภาระน้อยกว่าชั้นอื่น ๆ  เนื่องจากมีการกดน้ าจากตู้น้ าดื ่มน้อยกว่า (5) ค่าความ
กระด้างของน้ าดื่มที่ชั้น 3 และ 4 หอพักหญิง อาคาร 1 จากการเก็บตัวอย่างครั้งที่ 1 และ 2 มีค่าเป็น 0 
อาจเนื่องมาจากเป็นชั้นที่ปิดซ่อมแซม จึงไม่มีนักศึกษาพักอาศัย มีเพียงคนงานที่เข้ามาซ่อมแซมเท่านั้น 
ปริมาณน้ าที่ไหลผ่านไส้กรองมีปริมาณน้อย ไส้กรองมีประสิทธิภาพก าจัดความกระด้างได้ดีในช่วงเดือน
แรก แต่เมื่อผ่านไป 1 เดือน 1 สัปดาห์ หลังล้างไส้กรอง พบว่าประสิทธิภาพลดลงอย่างมากส่งผลให้ค่า
ความกระด้างของน้ าดื่มสูงกว่ามาตรฐาน (6) ค่าความกระด้างของตัวอย่างจะมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับน้ า
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ตัวอย่างที่เก็บวิเคราะห์ในครั้งแรก ๆ โดยในครั้งที่ 3 พบว่ามีจ านวนตัวอย่างที่มีค่าความกระด้างไม่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานมากที่สุด  เนื่องจากระยะเวลาหลังจากล้างไส้กรองที่นานขึ้นปริมาณน้ าที่ไหลผ่านไส้กรอง
มีปริมาณมากขึ้นท าให้ประสิทธิภาพการก าจัดความกระด้างของไส้กรองเรซินลดลง  (7) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของค่าความกระด้าง และประสิทธิภาพการก าจัดความกระด้างของระบบ 2 และ 3 ไส้กรอง มี
ค่าสูงผิดปกติ เนื่องจากมีค่าความกระด้างบางจุดเก็บตัวอย่างเท่ากับ 0 ท าให้ข้อมูลมีการกระจายสูง  

สรุปผลการวิจัย 

(1) จากการส ารวจสภาพแวดล้อม ที่ตั้ง สภาพตู้น้ าดื่มและเครื่องกรองน้ า โดยส่วนใหญ่มีความเหมาะสม 
ยกเว้นบางจุดมีการตั้งตู้น้ าดื่มบริเวณที่ใกล้กับห้องน้ า (ร้อยละ 50) มีการติดตั้งตู้น้ าดื่มยกระดับสูงกว่าพื้นน้อยกว่า 10 
เซนติเมตร (ร้อยละ 20) พบตะไคร่น้ าที่ก๊อกน้ า (ร้อยละ 50) (2) ก๊อกน้ าทุกจุดไม่พบการปนเปื้อนของโคลิฟอร์ม
แบคทีเรียเมื่อตรวจด้วยชุดทดสอบเอสไอทู (3) ตัวอย่างน้ าดื่มทั้งหมดมีค่าความขุ่นอยู่ในช่วง 2-3 เอ็นทียู ค่าโคลิฟอร์ม
แบคทีเรียน้อยกว่า 2 เอ็มพีเอ็นต่อมิลลิลิตร ผ่านมาตรฐานน้ าบริโภคในภาชนะบรรจุปิดสนิท (4) ความเป็นกรด - ด่าง
ของน้ าดื่ม มีค่าอยู่ในช่วง 6.24-6.93 จุดที่มีค่าความเป็นกรด-ด่างต่ ากว่ามาตรฐานคิดเป็นร้อยละ 40   (5)  ผลการ
วิเคราะห์ค่าความกระด้างตัวอย่างน้ าดื่มมีค่าอยู่ในช่วง 0 – 181 มิลลิกรัมต่อลิตร ครั้งที่ 1 ผ่านมาตรฐานทุกจุด ครั้งที่ 2 
และ 3 ไม่ผ่านมาตรฐานจ านวนเท่ากัน คือ 7 จุด (ร้อยละ 70.00) (6) ผลการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า น้ าดื่มที่ผ่าน
ระบบ 2 และ 3 ไส้กรองมีค่าความเป็นกรด -ด่างเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าความเป็นกรด -ด่าง 
เท่ากัน คือ 6.6 และ 0.2 ตามล าดับ ค่าความขุ่นเฉลี่ย 2.3 และ 2.5 เอ็นทียู ตามล าดับ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากัน คือ 0.5 ค่าความกระด้างเฉลี่ย 114.7 และ 81.4 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 58.7 และ 62.1 ตามล าดับ ประสิทธิภาพในการก าจัดความกระด้างเฉลี่ยร้อยละ 23.1 
และ 17.1 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 33.7 และ 17.8 ตามล าดับ (7) น้ าดื่มที่ผ่านระบบ 2 ไส้กรอง และ
ระบบ 3 ไส้กรอง มีค่าความเป็นกรด – ด่าง ค่าความขุ่น ค่าความกระด้างของน้ าดื่ม และประสิทธิภาพในการ
ก าจัดความกระด้างแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 95 มีค่า  p - value 
เท่ากับ 0.902 0.388 0.157 และ 0.174 ตามล าดับ  
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ความมั่นคงของการมองเห็นและความเร็วของการหันศีรษะของวัยหนุ่มสาวที่มีและไมม่ีอาการ
เวียนศีรษะบ้านหมุน: การศึกษาน าร่อง 
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บทคัดย่อ  

 อาการเวียนศีรษะส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจ าวันและการเข้าร่วมสังคม  จากการค้นคว้าพบงานวิจัยจ านวน
น้อยที่ศึกษาในวัยหนุ่มสาวและไม่ทราบผลที่ชัดเจน   วัตถุประสงค์ในการศึกษานี้เพื่อศึกษาความมั่นคงของการ
มองเห็นและความเร็วของการหันศีรษะด้วยตนเองโดยใช้การเปรียบเทียบ และความเร็วของการหันศีรษะด้วยตนเอง 
ระหว่างกลุ่มที่มีและไม่มีอาการเวียนศีรษะ อาสาสมัครอายุระหว่าง 20 – 40 ปี ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก  แบ่งเป็น
กลุ่มที่มีและไม่มีอาการเวียนศีรษะ ผลการศึกษาพบว่าไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มของความมั่นคงของการมองเห็น 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) แต่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติความเร็วของการหันศีรษะ 
(P<0.05) นอกจากนี้พบว่ากลุ่มที่มีอาการเวียนศีรษะมีปัญหาการใช้ชีวิตประจ าวันมากกว่ากลุ่มที่ไม่มีอาการ 

ค าส าคัญ : เวียนศีรษะ  บ้านหมุน  ความมั่นคงของการมองเห็น  การหันศีรษะ  การฟื้นฟูการท างานระบบเวสติบูลาร์  

Abstract 

 Dizziness had the impacts on the way to continue daily living activities and social life. 
According to the review, there are few studies conducted on young adults and the results are 
inconclusive. The aim of this study is to assess gaze stability and self-turning head speed by 
comparing dynamic visual acuity (DVA) and volitional head movement, VHM) between persons 
with and without dizziness. The eligible participants between the ages of 20-40 were divided into 
dizziness group and without dizziness group. The result reveals that there was no statistically 
significant difference between groups in DVA (P>0.05), but the statistically significant difference was 
presented in VHM (P<0.05). In addition, the dizziness group had more difficulties in performing 
activities of daily living than the group without dizziness. 

Keywords : dizziness, vertigo, gaze stability, head movement, vestibular rehabilitation 
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บทน า 

 อาการเวียนศีรษะเป็นหนึ่งในอาการที่พบได้บ่อยถึงครึ่งหนึ่งส าหรับการแพทย์พื้นฐานและเป็นอาการส าคัญที่
ประเมินได้ยาก(1)  โดยอาการเวียนศีรษะที่เกี่ยวข้องกับหูชั้นในจะมีลักษณะของสิ่งแวดล้อมหมุนหรือตนเองหมุน (2)  
จากการศึกษาระบาดวิทยาของอาการเวียนศีรษะพบความชุกร้อยละ 48.3  พบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มี
อัตราส่วนเพศชายและหญิงเท่ากับ 1:2.7  นอกจากนี้ยังพบร่วมกับอาการเมารถเมาเรือ ไมเกรน ความดันโลหิตต่ า
ขณะเปลี่ยนท่าทางและโรควิตกกังวล  ทั้งนี้อาการเวียนศีรษะยังส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจ าวันและการเข้าร่วม
สังคม เช่น การลางานจากอาการเวียนศีรษะ เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบการเปลี่ยนอาชีพ 27% ไม่สามารถท างานต่อได้ 
21% ประสิทธิภาพการท างานลดลง 50% มีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจ าวัน 57% มีปัญหาครอบครัว 35% และมี
ปัญหาการเดินทาง 50% อีกทั้งยังมีการเสี่ยงล้มที่สูงมากข้ึน เป็นต้น(3) 
 การศึกษาระบาดวิทยาอาการเวียนศีรษะพบว่า ความผิดปกติของหูชั้นใน (vestibular system) เป็นสาเหตุที่
พบมากที่สุดของอาการเวียนศีรษะ(4)  ความผิดปกติส่งผลต่อความมั่นคงของการมองเห็น (gaze stability) และการ
ทรงตัว(5) (balance stability)  อาการและอาการแสดงของผู้ป่วยประกอบด้วย รู้สึกเวียนศีรษะ คลื่นไส้อาจเจียน มี
อาการบ้านหมุนขณะเปลี่ยนต าแหน่งของศีรษะอย่างรวดเร็ว เสียการทรงตัวร่วมกับการเกิดตากระตุก (nystagmus) 
หรือในบางรายอาจเห็นภาพแกว่ง(6) (oscillopsia)   vestibular system วางต าแหน่งอยู่บริเวณหูชั้นในบริเวณ
กระดูกเทมโพรอล (temporal bone) ท าหน้าที่ให้ความมั่นคงของการมองเห็น ขณะที่มีการเคลื่อนไหวศีรษะหรือ
แนวของศีรษะที่เปลี่ยนไปกับแรงโน้มถ่วงของโลก  ดังนั้นผู้ที่มีอาการเวียนศีรษะที่เกี่ยวของกับ vestibular system 
จะพบอาการเวียนศีรษะและหรือบ้านหมุนขณะที่มีการเคลื่อนไหวศีรษะหรือร่างกายอย่างรวดเร็ว รวมถึงการท า
กิจกรรมที่มีการเปลี่ยนต าแหน่งร่างกายตามแรงโน้มถ่วงของโลกมาเกี่ยวข้อง เช่น การล้มตัวลงนอน การลุกขึ้นนั่ง  
เป็นต้น 
 การตรวจประเมินส าหรับผู้ที่มีอาการเวียนศีรษะที่เข้ารับการฟื้นฟูการท างานของหูชั้นใน (vestibular 
rehabilitation) ประกอบด้วยการตรวจความมั่นคงของการมองเห็นและการทรงตัว  การตรวจประเมินความมั่นคง
ของการมองเห็นทางคลินิกประกอบด้วย dynamic visual acuity (DVA non-instrumented) ซึ่งมีค่า sensitivity 

และ specificity อยู่ในระดับสูง (r = 0.88 และ 0.84)(7)    และการตรวจความเร็วของการหันศีรษะด้วยตนเอง (8, 9) 
(volitional head movement, VHM) ซึ่งเป็นการตรวจประเมินอย่างง่ายทางคลินิกที่สะดวกและพบหลักฐานการ
น ามาใช้กับผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของ vestibular system ซึ่งเป็นการตรวจประเมินที่ผู้ป่วยรับรู้ด้วยตนเองต่อ
ความเร็วของการหันศีรษะที่มากที่สุดที่ท าได้และยังมีความส าคัญที่ท าให้ผู้ป่วยประเมินอาการตนเองได้เพื่อป้องกันการ
จ ากัดการเคลื่อนไหวเมื่อกลับไปใช้ชีวิตประจ าวัน  
 การศึกษาที่ผ่านมาของ Herdman และคณะปี 1998(10) กับ Robert และคณะปี 2007(11) พบว่าการทดสอบ 
DVA ในทิศทาง horizontal head movement โดยใช้ความเร็ว 120-180o/วินาที ส่งผลให้เกิดความแตกต่าง
ระหว่างผู้ที่เวียนศีรษะจาก vestibular system (vestibular dysfunction) หรือเวียนศีรษะแบบทั่วไป 
(nonvestibular dizziness)  และไม่มีอาการเวียนศีรษะ  ส าหรับ VHM ก็เช่นเดียวกันพบว่าความเร็วของการหัน
ศีรษะในผู้ที่มีอาการเวียนศีรษะจะลดลงส่งผลด้านลบต่อการเคลื่อนไหวในชีวิตประจ าวัน (12)  อย่างไรก็ตามการศึกษา
จ านวนมากศึกษาเฉพาะในผู้สูงอายุ ซึ่งได้รับผลกระทบต่อการเสื่อมถอยทางร่างกายและการท างานของระบบประสาท  
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ส าหรับการศึกษาในวัยหนุ่มสาวยังมีการศึกษาจ านวนน้อยและไม่มีข้อสรุปของความมั่นคงของการมองเห็นและการหัน
ศีรษะ  จึงเป็นที่มาของการศึกษาในครั้งนี้ 
 วัตถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อศึกษาความมั่นคงของการมองเห็นและความเร็วของการหันศีรษะด้วยตนเองใน
กลุ่มที่มีอาการหมุนหรือเวียนศีรษะโดยใช้การเปรียบเทียบตัวแปร dynamic visual acuity แบบ non-instrument 
(DVA) และความเร็วของการหันศีรษะด้วยตนเอง (volitional head movement, VHM) ระหว่างกลุ่มที่มีและไม่มี
อาการเวียนศีรษะหรือบ้านหมุน 

วิธีวิจัย 

 การศึกษาครั้งนี้รับอาสาสมัครด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านการปิดประกาศและประชาสัมพันธ์ผ่านคณะ
กายภาพบ าบัด อาสาสมัครผู้เข้าร่วมการวิจัยจะได้รับข้อมูลและลงนามยินยอมเข้าร่วมการวิจัยก่อนเข้าร่วมการศึกษา 

1. กลุ่มตัวอย่าง (participants and criteria)อาสาสมัครทั้งหมด 39 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุม่ที่ไม่มีอาการ
เวียนศีรษะ 19  คนและกลุ่มที่มอีาการเวียนศีรษะ จ านวน 18 คน โดยกลุ่มทีไ่ม่มีอาการเวียนศรีษะจะต้องผา่นเกณฑ์
คัดเข้าประกอบด้วยอายุระหว่าง 20 – 40 ปี ไม่พบอาการเวียนศีรษะขณะท ากิจวัตรประจ าวนัและขณะเดนิทางที่ผา่น
มาในระยะ 1 เดือน  ส าหรับกลุม่ที่มีอาการเวียนศีรษะจะต้องมีอาการเวียนศีรษะขณะท ากิจวัตรประจ าวนั เดินทาง
หรือขณะเปลี่ยนท่าทางอย่างน้อย 3 คร้ังต่อสัปดาห์  ทั้งนี้อาสาสมัครทั้งสองกลุ่มจะต้องไม่อยู่ในเกณฑ์คัดออกได้แก่ 
ปัญหาด้านระบบประสาทหรือการท างานของหูชั้นในที่เกิดจากระบบประสาทสว่นกลาง ดา้นกระดูกและกล้ามเนื้อ
หรือมีประวัติรับประทานยาลดอาการเวียนศีรษะต่อเนื่องเป็นระยะเวลามากกว่า 1 เดือน  เป็นต้น 

2. การประเมินตัวแปรหลัก (outcome measurement) 
2.1 ความมั่นคงของการมองเห็นด้วย dynamic visual acuity (non-instrument DVA) 
อาสาสมัครยืนห่างจาก Snellen chart (© 2020 Pro Visu Foundation) 2.8 เมตร  เริ่มอ่านตัวอักษรจาก

ขนาดที่ใหญ่ที่สุดบรรทัดที่ 1 อ่านให้ผู้ทดสอบฟังเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง จนถึงระยะบรรทัดที่ตัวอักษรเล็กที่สุดที่
สามารถอ่านได้ครบทั้งบรรทัด   ผู้ทดสอบบันทึกเลขบรรทัดที่อ่านได้  ล าดับถัดมาผู้ทดสอบสั่นศีรษะผู้ป่วยในแนว 
horizontal plane ด้วยความเร็ว 2 Hz ด้วยการใช้ metronome ก ากับจังหวะร่วมกับอ่านตัวอักษรจากขนาดที่ใหญ่
ที่สุด  กระทั่งบรรทัดที่อ่านได้ถูกต้องที่สุดทุกบรรทัด  ผู้ทดสอบน าระยะบรรทัดที่อ่านได้ก่อนและหลังการสั่นศีรษะหัก
ลบกัน  จะได้ระยะบรรทัดที่หายไปจากการทดสอบ DVA  แสดงการทดสอบ (รูปที่ 1) 
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2.2 ความเร็วของการหันศีรษะด้วยตนเอง (volitional head movement, VHM) 
อาสาสมัครท าการหันศีรษะตามจังหวะของ metronome เพื่อประเมินความเร็วสูงที่สุดของการหันศีรษะด้วย

ตนเองในแนว horizontal plane จากแนวกลางด้านละ 30 องศา ที่ยังคงมองเห็นวัตถุชัดเจน และไม่พบอาการเวียน
ศีรษะ  ผู้ทดสอบก าหนด metronome ด้วยอัตราความเร็วของ metronome ขั้นต่ าที่สุดก่อน (50-80 BPM) และท า
การเพิ่มทีละ 10 BPM จนกระทั่งได้ถึงความเร็วสูงสุดที่ภาพยังคงชัดและไม่พบอาการเวียนศีรษะ ทั้งนี้ความเร็วสูงสุด
จะไม่เกิน 240 BPM ซึ่งเป็นความเร็วสูงสุดที่ยังคงเป็นการตอบสนองการท างานของหูชั้นใน  ผู้ทดสอบท าการบันทึก
ความเร็วสูงสุดที่อาสาสมัครท าได้ในหน่วย beat per minute (BPM) การทดสอบดัง (รูปที่ 2) 

  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1: การทดสอบ dynamic visual acuity (DVA) 

หันศีรษะด้านละ 30 องศา 

รูปที่ 2 : การทดสอบความเร็วของการหนัศีรษะด้วยตนเอง  (volitional head movement) 
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3. ขั้นตอนการศึกษา ก่อนเริ่มงานวิจัยเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือของการประเมินตัวแปร DVA และ VHM ผู้
ประเมินจะได้รับการอบรมและฝึกประเมินกับนักกายภาพบ าบัดที่มีประสบการณ์ในเครื่องมือดังกล่าว 8 ปี ที่คลินิก
กายภาพบ าบัดลดเวียนศีรษะ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเป็นเวลา 1 สัปดาห์   จึงเริ่มทดสอบความ
น่าเชื่อถือของการประเมินโดยใช้อาสาสมัครที่มีและไม่มีอาการเวียนศีรษะจ านวนกลุ่มละ 5 คน ผู้ทดสอบท าการ
ประเมินตัวแปรหลักดังกล่าวโดยมีระยะเวลาห่างกัน 1-3 วัน เปรียบเทียบค่าในอาสาสมัครคนเดียวกัน จากการ
วิเคราะห์สหสัมพันธ์ภายใน ICC (3,1) เพื่อหาค่า intra-rater reliability ของ DVA และ VHM พบว่าอยู่ในระดับดี
มาก (r = 0.965 และ 0.988 ตามล าดับ)  ผู้ทดสอบจึงผ่านเกณฑ์การประเมินตัวแปรของงานวิจัยคร้ังนี้  

 อาสาสมัครจ านวน 39 ราย ที่เป็นไปตามเกณฑ์คัดเข้าและไม่อยู่ในเกณฑ์คัดออก ได้รับการอธิบายการตรวจ
ประเมินและวัตถุประสงค์ของงานวิจัย  อาสาสมัครทั้งสองกลุ่มจะได้รับการซักประวัติและกรอกแบบสอบถามเกี่ยวกับ
อาการเวียนศีรษะที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจ าวันด้วย dizziness handicap inventory (DHI)  หลังจากนั้น
อาสาสมัครทั้งสองกลุ่มจะได้รับการตรวจร่างกายประกอบด้วย  การตรวจการท างานของเส้นประสาทสมองของการ
กรอกตา (oculomotor test)  ประเมินความสามารถด้านการทรงตัวซึ่งประกอบด้วย modified clinical test for 
sensory interaction and balance (mCTSIB) และ Fukuda stepping test เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานอาสาสมัครทั้ง
สองกลุ่ม  อาสาสมัครจะได้รับการพักจนเป็นปกติไม่มีอาการเวียนศีรษะก่อนเริ่มการทดสอบแต่ละตัวแปร  ล าดับ
สุดท้ายอาสาสมัครจะได้รับการตรวจประเมินตัวแปรด้านความมั่นคงของการมองเห็นด้วย (DVA) การตรวจความเร็ว
ของการหันศีรษะด้วยตนเอง (VHM) ล าดับการเก็บข้อมูลแสดงดัง (รูปที่ 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3: แผนภาพขัน้ตอนการเก็บข้อมูลการวจัิย 
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4. การวิเคราะห์ทางสถิติ (Statistical analysis)   
 ข้อมูลพื้นฐานของอาสาสมัครถูกวิเคราะห์ด้วยสถิติแบบบรรยาย (descriptive statistics) ทดสอบการกระจายด้วย 

Shapiro-Wilk และทดสอบความแปรปรวนของตัวแปร DVA และ VHM ด้วย Levene’s test  พบว่ามีการกระจายตัวผิดปกติและ
ความแปรปรวนของข้อมูลระหว่างกลุ่มมีความแตกต่างกัน  สถิตินอนพาราเมตริกจึงถูกน ามาใช้ทดสอบความแตกต่างของตัวแปร
หลักระหว่างกลุ่ม (between group) ด้วย Mann Whitney U-test ทั้งนี้ก าหนดค่านัยส าคัญทางสถิติ P < 0.05 ในทุกกรณี 

5. ผลการศึกษา 
5.1 ข้อมูลพื้นฐานอาสาสมัคร อาสาสมัครทั้งสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทางด้าน

ข้อมูลพื้นฐานประชากร แต่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในด้านระดับอาการเวียนศีรษะที่ส่งผลต่อการใช้
ชีวิตประจ าวัน (DHI) และผลตรวจ oculomotor test  
 ตารางที่ 1: ข้อมูลพ้ืนฐานอาสาสมัคร 

   aindependent t-test, bFisher's Exact Test, cMann-Whitney U test และ * P-value < 0.05 

กลุ่ม 
ตัวแปร 

กลุ่มที่ม ี
อาการเวียนศีรษะ 

(n=18)  

กลุ่มที่ไม่ม ี
อาการเวียนศีรษะ 

(n=19)  

P-value  

1. อายุ (ปี) 21.83 ± 1.04  22.53 ± 3.18  0.822a  
2. เพศ: ญ/ช  17/1  14/5   0.180b 

3. ดัชนมีวลกาย (BMI, kg/m2) 23.47 ± 6.02  21.49 ± 3.17  0.485a  
4. ระดับอาการเวียนศีรษะ  

- DHI (0-100)  
  

14.39 ± 11.74  
  

6.00 ± 6.76  
  

0.008*a 
5. ผลตรวจ Oculomotor & VOR test  
   (ปกต/ิไม่ปกต)ิ 

-  smooth pursuit 
-  saccadic eye movements 
- gaze-evoked nystagmus 
- VOR cancellation  
- VOR head impulse test (HIT) 

  
 

18/0 
18/0 
9/9  
18/0 
16/2 

  
 

19/0 
19/0 
17/2 
19/0 
18/1 

 
  
- 
 - 

0.013*b 

- 
0.604 

6. ความสามารถด้านการทรงตัว  
    6.1 mCTSIB (วินาที) 
         -  eye open with firm surface 
         -  eye closed with firm surface 
         -  eye open with foam 
         -  eye closed with foam 
   6.2 Fukuda stepping test 

- displacement (cm) 
-  rotation (degree) 

  
 

30.00 ± 0.00  
30.00 ± 0.00  
30.00 ± 0.00  
26.02 ± 8.20  

 
64.67 ± 43.00  
14.00 ± 12.76  

 
  

30.00 ± 0.00  
30.00 ± 0.00  
30.00 ± 0.00  
29.64 ± 1.55  

 
52.58 ± 24.96  
21.16 ± 23.61  

 
 
-  
- 

    0.304c 

0.113 c 
 

0.494 c 
0.278 c  
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5.2 ผลการทดสอบ dynamic visual acuity แบบ non-instrument (DVA) 
    ตาราง 2: เปรียบเทียบสัดส่วนผลการทดสอบความมั่นคงของการมองเห็น 

ความมั่นคง 
ของการมองเห็น  

กลุ่มเวียนศีรษะ 
(n = 18) 

กลุ่มไม่เวียนศีรษะ 
(n = 19) P-value 

ปกติ ผิดปกต ิ ปกต ิ ผิดปกต ิ

DVA 
12 7 8 10 0.33b 

 63.2% 36.8% 44.4% 55.6% 
           bFisher's Exact Test  
 

5.3 ผลทดสอบความเร็วการหันศีรษะด้วยตนเอง (volitation head movement, VHM) 
 
ตาราง 3: เปรียบเทียบความเร็วของการหันศีรษะด้วยตนเองระหว่างกลุ่ม  

ความเร็วของการหัน
ศีรษะด้วยตนเอง 

(Metronome, BPM) 

กลุ่มเวียนศีรษะ 
(n = 18) 

กลุ่มไม่เวียนศีรษะ 
(n = 19) 

P-value 

VHM 
(median, Q1-Q3) 

132.50 
118.75 – 172.50 

175.00 
140.00 – 240.00 

0.036*c 

    cMann-Whitney U test และ * P-value < 0.05 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4: แสดงกราฟ Box Plot แสดงค่ากลางและการผันแปรของข้อมูลระหว่างกลุ่ม 
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บทวิจารณ์ 
 การศึกษาพบว่าความมั่นคงของการมองเห็นระหว่างอาสาสมัครที่มีและไม่มีอาการเวียนศีรษะไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P = 0.33) แต่พบความแตกต่างระหว่างกลุ่มจากการทดสอบความเร็วการหัน
ศีรษะด้วยตนเองระหว่างกลุ่ม (P = 0.036)  นอกจากนี้ยังพบความแตกต่างระหว่างกลุ่มของข้อมูลพื้นฐาน
ประกอบด้วยระดับอาการเวียนศีรษะ (P = 0.008) และผลการทดสอบ gaze-evoked nystagmus test (P = 
0.013) 
 ความมั่นคงของการมองเห็นด้วยการทดสอบ dynamic visual acuity (DVA)  เป็นการทดสอบที่ประเมินได้
ง่ายทางคลินิก  และตรวจพบความผิดปกติในกลุ่มผู้ป่วยที่มี vestibular hypofunction  อย่างไรก็ตามการศึกษาครั้ง
นี้ไม่พบความแตกต่างระหว่างกลุ่มอาสาสมัครที่มีอาการเวียนและไม่เวียนศีรษะ  สอดคล้องกับ Burgio และคณะ(13)  
ซึ่งทดสอบการสั่นศีรษะความเร็วระหว่าง 2-7 Hz เพื่อทดสอบ DVA ในผู้ป่วยที่มีอาการเวียนและไม่เวียนศีรษะโดย
ตรวจจับความผิดปกติจากการใช้ electronystagmography (ENG) ก็ไม่พบความแตกต่างระหว่างกลุ่มเช่นกัน  ซึ่ง
อธิบายได้จากผลการทดสอบ head impulse test (HIT) ที่พบว่าอาสาสมัครกลุ่มเวียนและไม่เวียนศีรษะพบ 
vestibular hypofunction เพียงจ านวน 2 และ 1 คนตามล าดับ  ดังนั้นท าให้การใช้ DVA ไม่สามารถให้ความ
แตกต่างระหว่างกลุ่มได้   
 ผลการทดสอบความเร็วของการหันศีรษะด้วยตนเอง (volitational head movement, VHM) กลับพบ
ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  โดยการทดสอบ VHM ถูกน ามาใช้ทางคลินิกเพื่อประเมินความเร็วของการ
หันศีรษะด้วยตนเองและเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามผลการรักษา  การศึกษาที่ผ่านมาพบว่าความเร็วในการหันศีรษะ
ของกลุ่มที่มีอาการเวียนศีรษะนั้นมีค่าน้อยกว่ากลุ่มที่ไม่มีอาการเวียนศีรษะ(12, 14, 15) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาครั้งนี้ที่
พบว่ากลุ่มที่มีอาการเวียนศีรษะจะหันศีรษะได้น้อยกว่าปกติเช่นเดียวกัน  สามารถอธิบายได้ว่าผู้ป่วยที่มีอาการเวียน
ศีรษะไม่สามารถรักษาการมองเห็นภาพให้ชัดเจนได้เมื่อมีการเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับศีรษะ  จึงท าการลดความเร็ว
เพื่อการมองเห็นและลดอาการเวียนศีรษะ  แต่อย่างไรก็ตามกิจกรรมในชีวิตประจ าวันก็ต้องใช้ความเร็วของการหัน
ศีรษะเช่นกัน  ซึ่งจะเห็นได้ว่ากลุ่มที่มีอาการเวียนศีรษะจึงได้รับผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจ าวันเมื่อเทียบกับกลุ่มที่
ไม่มีอาการเวียนศีรษะ  
สรุปผล 
 กลุ่มที่มีอาการเวียนศีรษะไม่พบความแตกต่างของความมั่นคงของการมองเห็นแต่พบความเร็วของการหัน
ศีรษะลดลง  โดยพบว่ากลุ่มที่มีอาการเวียนศีรษะยังได้รับผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจ าวันมากกว่ากว่ากลุ่มที่ไม่มี
อาการเวียนศีรษะ  ดังนั้นกลุ่มที่มีอาการเวียนศีรษะควรได้รับการฟื้นฟูอาการเวียนศีรษะเพื่อลดผลกระทบต่อการใช้
ชีวิตประจ าวันในอนาคตในล าดับถัดไป 
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ร้อยละ 70.53 (อายุเฉลี่ย 21.81 ปี ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.67) มีค่าดัชนีมวลกายสมส่วนจ านวน 58 คน คิดเป็น
ร้อยละ 61.05 ผลการศึกษาพบว่า การสะพายกระเป๋าสะพายข้างข้างที่ถนัดมีความสัมพันธ์กับความผิดปกติของระบบ
โครงร่างกระดูกและกล้ามเนื้ออย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p = 0.046) เนื่องจากการสะพายกระเป๋าข้างที่ถนัดมาเป็น
เวลาระยะหนึ่งแล้ว กล้ามเนื้อที่ถูกใช้งานและกดทับมาเป็นเวลานานจะมีความแข็งแรงน้อยลง จึงท าให้เกิดความ
ผิดปกติของโครงร่างกระดูกและกล้ามเนื้อขึ้นได้ น้ าหนักกระเป๋ามีความสัมพันธ์กับท่าทางการสะพายกระเป๋าสะพาย
ข้างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.001) เนื่องจากเมื่อสะพายกระเป๋าที่มีน้ าหนักมากจะท าให้ต้องเอียงตัวไปด้าน
ตรงข้ามเพื่อรักษาการทรงตัว จึงท าให้เกิดท่าทางที่มีความเสี่ยง น้ าหนักกระเป๋ามีความสัมพันธ์กับระดับความผิดปกติ
ของระบบโครงร่างกระดูกและกล้ามเนื้ออย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.001) เพราะการสะพายกระเป๋าที่มีน้ าหนัก
มาก จะท าให้น้ าหนักกระเป๋ากดทับโดยตรงกับกล้ามเนื้อ ส่งผลให้เกิดอาการเจ็บปวดบริเวณที่สะพาย และลักษณะ
สายกระเป๋ามีความสัมพันธ์กับระดับความผิดปกติของระบบโครงร่างกระดูกและกล้ามเนื้ออย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p 
< 0.001) เนื่องจากสายกระเป๋าที่มีลักษณะขนาดเล็กนั้นจะกระจายน้ าหนักได้น้อย ส่งผลให้เกิดการกดรัดกล้ามเนื้อ
เพียงจุดเดียวมากเกินไป ท าให้เกิดอาการเจ็บปวดบริเวณที่สะพายได้ 

จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าน้ าหนักกระเป๋า ลักษณะสายกระเป๋าและการสะพายกระเป๋าข้างที่ถนัด เป็น
ปัจจัยส าคัญในการเกิดท่าทางที่มีความเสี่ยงและเกิดความผิดปกติของระบบโครงร่างกระดูกและกล้ามเนื้อ ดังนั้นจึง
ควรพิจารณาไม่ควรใช้กระเป๋าสะพายข้างใส่ของต่าง ๆ จนน้ าหนักเกินร้อยละ 5 ของน้ าหนักตัว ควรเลือกใช้กระเป๋าที่
มีลักษณะสายกระเป๋าที่เป็นสายแบนใหญ่ และควรเลือกสะพายกระเป๋าสะพายข้างในข้างที่ไม่ถนัดหรือสลับข้าง
สะพาย เพื่อไม่ให้กล้ามเนื้อฝั่งใดฝั่งหนึ่งถูกกดทับมากเกินไป  



1127 

 

ค าส าคัญ : กระเป๋าสะพายข้าง  ท่าทางการสะพายกระเป๋า  ความผิดปกติของระบบโครงร่างกระดูกและกล้ามเนื้อ 

Abstract 

This experimental research objective was to study effects of bag weight on the carrying side 
bag postures and the level of musculoskeletal disorders among students of Public and 
Environmental Health Faculty, Huachiew Chalermprakiet University. The sample group in this 
research was 4th year students of Public and Environmental Health Faculty. The 95 research 
subjects were 13 men (13.70%) and 82 women (86.30%), aged between 20-23 years old (average 
21.81 years old and SD 0.67), 58 subjects were slender of BMI. The result of the study showed that 
carrying side bag on hand of aptitude associated with the carrying side bag postures (p = 0.046), 
the weight of side bag (0%, 5% and 10% of bodyweight) associated with the carrying side bag 
postures (p < 0.001), the weight of side bag associated with the level of musculoskeletal disorders 
(p < 0.001) and type of bag strap associated with musculoskeletal disorders (p < 0.001). The result 
of this analysis showed that the weight of side bag should not more than 5% of bodyweight and 
should choose the big band of bag strap for prevent musculoskeletal disorders.  

Keywords : side bag, carrying posture, musculoskeletal disorders 

บทน า 

จากรายงานสถานการณ์ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบว่าปัญหาโรคความผิดปกติของระบบ
โครงร่างกระดูกและกล้ามเนื้อมี สถิติการเกิดในกลุ่มคนที่มากที่สุดอยู่ในช่วง 15-59 ปี (กรมควบคุมโรค, 2561) ซึ่ง
อาการผิดปกติของระบบโครงร่างกระดูกและกล้ามเนื้อสามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ การสะพายกระเป๋าเกินร้อย
ละ 15 ของสัดส่วนน้ าหนักตัวมาตรฐาน (Bodyweight: BW) เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของความผิดปกติระบบโครงร่าง
และกล้ามเนื้อส่วนบน (Upper musculoskeletal disorder; UMSDs) อาจส่งผลต่อการผิดรูปของโครงร่างกระดูก
หรืออาการปวดหลังเร้ือรังได้ (ฌาน ปัทมะ พลยงและคณะ, 2562: 48-53) 

การสะพายกระเป๋าข้างเดียวเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้ผู้ใช้หลายคนต้องปวดคอบ่ากันอยู่บ่อยครั้งเนื่องจากการ
สะพายกระเป๋าที่มีน ้าหนัก 10% ของร่างกาย จะท าให้สายรัดกระเป๋ากดทับกล้ามเนื้อมากเกินไปจนบาดเจ็บ 
นอกจากนี้ สายสะพายก็มีส่วนที่ท าให้กล้ามเนื้อบ่าเราตึงมากข้ึน โดยเฉพาะสายสะพายที่มีขนาดเล็ก แข็ง จะยิ่งท าให้
กดรัดกล้ามเนื้อเราเพียงแค่จุดเดียวมากเกินไป เมื่อเทียบสายสะพายที่มีหน้ากว้างจะกระจายน ้าหนักได้ดีกว่า ท าให้
สะพายกระเป๋าได้นานกว่าจะรู้สึกปวดตึงบ่า การใช้กระเป๋าที่มีน้ าหนักเกิน 10% ของน้ าหนักร่างกายและเวลาในการ
สะพายกระเป๋ามีผลต่อระดับการท างานของกล้ามเนื้อ upper trapezius ในข้างที่สะพายกระเป๋าและระ ดับ
ความรู้สึกไม่สบายบริเวณบ่าและคอ ขณะยืนสะพายกระเป๋ากล้ามเนื้อ upper Trapezius ข้างที่สะพายกระเป๋าและ 
paraspinal ข้างตรงข้ามท างานมากกว่าการเดินสะพายกระเป๋า และจากธรรมชาติของการแกว่งแขน ซึ่งเป็นการปรับ
การท างานของกล้ามเนื้อตลอดเวลาจึงท าให้การท างานของกล้ามเนื้อลดลง พบว่าขณะสะพายกระเป๋าแบบสะพายข้าง
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ปัจจัยทั้งสองคือ ท่าทางการสะพายกระเป๋าและการยืนหรือเดิน มีผลต่อการท างานของกล้ามเนื้อ upper trapezius 
ข้างที่สะพายกระเป๋าและ paraspinal ข้างตรงข้ามมากที่สุด (สราวุธ จันทร์แสงและคณะ, 2554: 220-228) 

จากการส ารวจการใช้กระเป๋าสะพายข้างในนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 121 คน พบว่ามีการใช้กระเป๋าสะพายข้างเกิน ร้อยละ 80 ดังนั้นทางคณะผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์ของน้ าหนักกระเป๋ากับท่าทางการสะพายกระเป๋าสะพายข้าง  และระดับความผิดปกติ
ของระบบโครงร่างกระดูกและกล้ามเนื้อ ในนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ 

วิธีการวิจัย  

1. กลุ่มตัวอย่าง 
 นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (ภาคปกติ) ชั้นปีที่ 4 
จ านวน 95 คน ไม่มีประวัติความผิดปกติของระบบโครงร่างกระดูกและกล้ามเนื้อ เข้าร่วมการวิจัยตามความยินยอม
และสมัครใจโดยใช้หลักการค านึงถึงสิทธิมนุษยชนของผู้ที่ให้ข้อมูล โดยได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรม
วิจัย ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม พระเกียรติ เลขที่ อ.1036/2563 เพศชาย จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 13.68 
และเป็นเพศหญิง จ านวน 86.32 คน คิดเป็นร้อยละ 86.3 อายุระหว่าง 20-23 ปี (อายุเฉลี่ย 21.81 ปี ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.673) ส่วนใหญ่มีค่าดัชนีมวลกายสมส่วน (23.00-24.90) จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 61.05 ถนัดข้าง
ขวา 85 คน คิดเป็นร้อยละ 89.47 และสะพายกระเป๋าข้างที่ไม่ถนัด 56 คน คิดเป็นร้อยละ 58.95 (ดังแสดงในตาราง
ที่ 1) 
ตารางที ่1 แสดงจ านวนและร้อยละข้อมูลส่วนบุคคล (n = 95) 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 
อาย ุ   

- อายุ 20-21 ปี 28 29.47 

- อายุ 22-23 ปี 67 70.53 

เพศ   

- หญิง 82 86.32  

- ชาย 13 13.68 

ค่าดัชนีมวลกาย (BMI)   

- ผอม (< 23.00) 25 26.32 

- สมส่วน (23.00 - 24.90) 58 61.05 

- อ้วน (> 24.90) 12 12.63 

ความถนัดของมือ   

- ข้างซ้าย 10 10.53 

- ข้างขวา 85 89.47 

ข้างที่สะพายกระเป๋า   
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- ข้างที่ถนัด 39 41.05 

- ข้างที่ไม่ถนัด 56 58.95 

 
 กลุ่มตัวอย่างได้รับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 3 อย่าง คือ การทดสอบแรงเหยียดหลัง (back strength) 
การทดสอบแรงดึงขา (leg strength) ละการทดสอบแรงบีบมือ (grip strength)ตามวิธีทดสอบและเกณฑ์มาตรฐาน
สมรรถภาพทางกายของส านักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรม       พลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พบว่าส่วน
ใหญ่มีแรงเหยียดหลังอยู่ในระดับพอใช้ จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 แรงเหยียดขาอยู่ในระดับพอใช้จ านวน 
38 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 และแรงบีบมืออยู่ระดับต่ ามาก จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 (ดังแสดงในตาราง
ที่ 2)   
ตารางที ่2 แสดงจ านวนและร้อยละการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (n = 95) 

ระดับ การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 

แรงเหยียดหลัง แรงดึงขา แรงบีบมือ 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ดีมาก 21 22.11 12 12.63 9 9.47 
ด ี 17 17.89 28 29.47 9 9.47 
พอใช้ 38 40.00 38 40.00 12 12.63 
ค่อนข้างต่ า 15 15.79 16 16.84 27 28.42 

ต่ า 4 4.21 1 1.05 38 40.00 

 
2. การศึกษา 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ แบบสอบถาม และแบบประเมินทา่ทาง ดังนี้ 
 2.1 แบบสอบถาม สร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม แบ่งเป็น ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น อายุ เพศ น้ าหนัก 
ส่วนสูง ความถนัดของมือ ข้อมูลการใช้กระเป๋า และประวัติการเจ็บป่วย ส าหรับการประเมินความผิดปกติของระบบ
โครงร่างกระดูกและกล้ามเนื้อ ปรับปรุงจากแบบประเมินของส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรม
ควบคุมโรค แบ่งเป็น 12 ส่วนได้แก่ คอ ไหล่ หลังส่วนบน หลังส่วนล่าง ข้อศอก แขนส่วนล่าง มือ/ข้อมือ สะโพก/ต้น
ขา หัวเข่า น่อง และข้อเท้า/เท้า แบ่งระดับความรุนแรงของอาการเป็น 0-10 คะแนน โดยแบ่งเป็น ไม่ปวด (0-1 
คะแนน) ปวดเล็กน้อย (2-3 คะแนน) ปวดปานกลาง (4-6 คะแนน) ปวดมาก (7-8 คะแนน) และปวดมากจนทนไม่ได้ 
(9-10 คะแนน) น าแบบสอบถามให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของ
แบบสอบถาม และค านวณค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์ (Index of  Objective 
Congruence : IOC) จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน โดยข้อค าถามของแบบสอบถามมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.6 – 1 และ
น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาแล้วน าไปทดสอบ (Try Out) กับนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัย      หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน น าแบบสอบถามมาวิเคราะห์เพื่อหา
ความเชื่อมั่น โดยใช้ค่าสถิติ KR-20 มีค่าความเชื่อมั่น 0.728 
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 2.2 แบบประเมินท่าทาง ใช้แบบประเมินท่าทาง Rapid Entire Body Assessment (REBA) ซึ่งเป็นการ
ประเมินเป็นส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ได้แก่ คอ ล าตัว ขา แขนส่วนบน แขนส่วนล่าง ข้อมือ รวมทั้งประเมินแรงที่ใช้ 
โดยมีคะแนนรวม 15 คะแนน แบ่งระดับความเสี่ยงของท่าทางเป็น 5 ระดับ คือ ความเสี่ยงระดับเล็กน้อย ไม่
จ าเป็นต้องด าเนินการอะไร (1 คะแนน) ความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ าและอาจจะมีมาตราการแก้ไขอนาคตมีข้อมูลบ่งชี้
อันตรายเพิ่มเติม (2-3 คะแนน) ความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง ควรมีมาตราการในการแก้ไขต่อไป (4-7 คะแนน) 
ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ควรมีมาตราการแก้ไขในระยะเวลาอันสั้น (8-10 คะแนน) และความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงมาก 
ควรมีมาตราการแก้ไขทันที (11-15 คะแนน) ท าการทดสอบความเชื่อมั่นของผู้ประเมิน โดยผู้วิจัยทั้ง 7 คน ประเมิน
ท่าทางทั้งหมด 3 ท่า ด้วยแบบประเมิน REBA น าคะแนนที่ได้มาเปรียบเทียบกันโดยมีความแตกต่างของคะแนนไม่เกิน 
± 1 คะแนน 
 ในการศึกษาวิจัยผู้วิจัยวัดอัตราการเต้นของหัวใจขณะพัก (Resting Heart Rate) ของกลุ่มตัวอย่างก่อน
ทดลอง จับฉลากรูปแบบการทดลอง ได้แก่ น้ าหนักกระเป๋า แบ่งเป็น 3 ระดับของน้ าหนักตัวคือ ที่ร้อยละ 0 ร้อยละ 5 
และร้อยละ 10 ของน้ าหนักตัว ลักษณะสายกระเป๋า แบ่งเป็นสายกระเป๋าแบบแบนและแบบกลม โดยสายกระเป๋า
แบบแบนมีขนาด เล็กกว่า 1 นิ้วและใหญ่กว่า 1 นิ้ว ส าหรับสายกลมมีขนาดเล็กและขนาดใหญ่ และข้างที่สะพาย
กระเป๋าสะพายข้าง แบ่งเป็นข้างที่ถนัด และข้างที่ไม่ถนัด โดยให้กลุ่มตัวอย่างเดินสะพายกระเป๋ าที่ความเร็ว 100 
bpm (โดยใช้ Metronome ควบคุมจังหวะการเดิน) เป็นเวลา 5 นาที แล้วบันทึกเป็นวีดิโอ หลังจากการทดลอง
สะพายกระเป๋าแต่ละรูปแบบและเดินครบ 5 นาทีแล้ว ให้กลุ่มตัวอย่างประเมินอาการผิดปกติของระบบโครงร่าง
กระดูกและกล้ามเนื้อ พัก 10 นาทีหรือจนกว่าอัตราการเต้นของหัวใจจะกลับมาเท่ากับขณะพัก แล้วจับฉลากรูปแบบ
กระเป๋าล าดับต่อไป ทดลองซ้ าจนครบทุกระดับน้ าหนักของกระเป๋าสะพายข้าง การประเมินท่าทางขณะสะพาย
กระเป๋า ผู้วิจัยจะเลือกภาพจากวีดิโอนาทีที่ 4 แล้วน ามาวัดมุมส่วนต่าง ๆ ของร่างกายด้วยโปรแกรม Kinovia แล้วจึง
ท าการประเมินด้วย แบบประเมิน REBA (Rapid entire  Body Assessment) 
3. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 

สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ทราบถึงลักษณะของ
ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มประชากร ได้แก่ ค่าร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) โดยใช้วิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) การสะพายกระเป๋า
ข้างที่ถนัด ผลการประเมิน REBA และผลการประเมินระดับความผิดปกติของระบบโครงร่างกระดูกและกล้ามเนื้อ 
 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เป็นสถิติที่ใช้ในการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล
กับท่าทางการสะพายกระเป๋าสะพายข้างและระดับความผิดปกติของระบบโครงร่างกระดูกและกล้ามเนื้อของนักศึกษา
คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดยใช้สถิติ Chi-square และค่า 
Fisher’s Exact Test ส าหรับการทดสอบความแตกต่างระหว่างลักษณะของกระเป๋าสะพายข้างกับท่าทางการสะพาย
กระเป๋าสะพายข้างและระดับความผิดปกติของระบบโครงร่างกระดูกและกล้ามเนื้อโดยใช้สถิติ One-way ANOVA 

ผลการวิจัย 

 ผลการศึกษาท่าทางการสะพายกระเป๋าสะพายข้างที่แขนข้างซ้ายและข้างขวา ที่น้ าหนักกระเป๋าร้อยละ 0 
ร้อยละ 5 และร้อยละ 10 ของน้ าหนักตัว และลักษณะของสายกระเป๋าแบบแบนและแบบกลม แบบละ 2 ขนาด 
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พบว่าน้ าหนักกระเป๋าที่ร้อยละ 10 ของน้ าหนักตัว ด้วยสายกระเป๋าแบบแบนและแบบกลมทุกขนาด และทั้งการ
สะพายข้างซ้ายและข้างขวา ส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 80 มีการสะพายกระเป๋าสะพายข้างขณะเดินด้วยท่าทางความ
เสี่ยงระดับปานกลาง (4-7 คะแนน) ส าหรับน้ าหนักกระเป๋าร้อยละ 0 และร้อยละ 5 ของน้ าหนักตัวมีท่าทางการ
สะพายกระเป๋าสะพายข้างขณะเดินด้วยท่าทางความเสี่ยงต่ า (2-3 คะแนน) 
 ส าหรับระดับความผิดปกติของโครงร่างกระดูกและกล้ามเนื้อ หลังจากสะพายกระเป๋าสะพายข้างเดินเป็น
เวลา 5 นาที พบว่า ที่น้ าหนักกระเป๋าร้อยละ 5 ของน้ าหนักตัว กลุ่มตัวอย่างมีอาการผิดปกติที่คอ ไหล่ หลังส่วนบน 
และหลังส่วนล่าง เมื่อสะพายกระเป๋าสะพายข้างที่สายกระเป๋าเป็นแบบกลมใหญ่ แบบแบนขนาดเล็กกว่า 1 นิ้ว และ
แบบแบนขนาดใหญ่กว่า 1 นิ้ว และเมื่อกลุ่มตัวอย่างสะพายกระเป๋าสะพายข้างที่น้ าหนักร้อยละ 10 ของน้ าหนักตัว 
จะมีอาการผิดปกติที่คอ หลังส่วนบน และหลังส่วนล่าง เมื่อสะพายกระเป๋าสะพายข้างที่สายกระเป๋าเป็นแบบกลมเล็ก 
แบบ กลมใหญ่ แบบแบนเล็กกว่า 1 นิ้ว และแบบแบนใหญ่กว่า 1 นิ้ว โดยส่วนใหญ่มีอาการผิดปกติโครงร่างกระดูก
และกล้ามเนื้อระดับปวดมาก (7-8 คะแนน) และมีผิดปกติไปจนถึงระดับปวดมากจนทนไม่ได้ (9-10 คะแนน)  
 เมื่อศึกษาน้ าหนักระเป๋ากับท่าทางการสะพายกระเป๋าสะพายข้างและระดับความผิดปกติของระบบโครงร่าง
กระดูกและกล้ามเนื้อ พบว่า น้ าหนักกระเป๋าที่มีความแตกต่างกันจะมีท่าทางการสะพายกระเป๋า  และความผิดปกติ
ของระบบโครงร่างกระดูกและกล้ามเนื้อแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.001) นอกจากนี้ยังพบว่า
ลักษณะสายกระเป๋าที่แตกต่างกันจะมีความผิดปกติของระบบโครงร่างกระดูกและกล้ ามเนื้อแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.001) ด้วย (ดังแสดงในตารางที่ 3) นอกจากนี้ยังพบว่าการสะพายกระเป๋าสะพายข้างข้างที่
ถนัดมีความสัมพันธ์กับความผิดปกติของระบบโครงร่างกระดูกและกล้ามเนื้ออย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p = 0.046) 
ตารางที่ 3 ความแตกต่างระหว่างน้ าหนักกระเป๋ากับท่าทางการสะพายกระเป๋าและความผิดปกติของระบบโครงร่าง

กระดูกและกล้ามเนื้อ 
หัวข้อ F Degrees of freedom p 

ท่าทางการสะพายกระเปา๋ 

- น้ าหนักกระเป๋า 0.000 1 < 0.001 

- ลักษณะสายกระเป๋า 34.140 1 1.000 

ความผิดปกติของระบบโครงรา่งกระดูกและกล้ามเนื้อ 

- น้ าหนักกระเป๋า 17.683 2 < 0.001 

- ลักษณะสายกระเป๋า 12.291 2 < 0.001 

บทวิจารณ์ 

 จากผลการศึกษาพบว่าน้ าหนักกระเป๋าที่แตกต่างกันมีผลต่อท่าทางการสะพายกระเป๋าสะพายข้างแตกต่าง
กัน เนื่องจากเมื่อมีการสะพายกระเป๋าที่มีน้ าหนักมาก โดยเฉพาะน้ าหนักมากกว่าร้อยละ 5 ของน้ าหนักตัว ผู้สะพาย
ต้องมีการออกแรงของกล้ามเนื้อมากขึ้นเพื่อให้สามารถทรงตัวในท่าทางเดิมได้ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Nirav 
P. Vaghela และคณะ ที่พบว่าเมื่อกระเป๋ามีน้ าหนักมากขึ้นเกินร้อยละ 10 ของน้ าหนักตัว จะท าให้ผู้ที่สะพายมีมุม
ของคอที่น้อยลง (cranio-vertebral angle: CVA) ท าให้อยู่ในท่าทางที่คอยื่นไปด้านหน้ามากกว่าปกติ (Nirav P. 
Vaghela และคณะ, 2562: 1076-1081)  
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ส าหรับน้ าหนักกระเป๋าที่แตกต่างกันมีผลต่อความผิดปกติของระบบโครงร่างกระดูกและกล้ามเนื้อแตกต่าง
กันนั้น เนื่องจากน้ าหนักกระเป๋าที่มากขึ้น จะท าให้กล้ามเนื้อมีการท างานเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะกล้ามเนื้อ upper 
trapezius จึงท าให้ผู้ที่สะพายกระเป๋ามีความรู้สึกไม่สบายบริเวณบ่าได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ เบญจวรรณ โสภณ
รัตนโภคิน และลัลลนา กนกชัยปราโมทย์และคณะ ที่พบว่าผู้สะพายมีอาการเมื่อยล้าบริเวณบ่า เมื่อมีการสะพาย
กระเป๋าที่มีน้ าหนักตั้งแต่   ร้อยละ 10 ของน้ าหนักตัว (เบญจวรรณ โสภณรัตนโภคิน, 2548) (ลัลลนา กนกชัย
ปราโมทย์และคณะ, 2559: 1-13)  

ลักษณะสายกระเป๋าที่แตกต่างกันมีผลต่อระดับความผิดปกติของระบบโครงร่างกระดูกและกล้ามเนื้อ
แตกต่างกัน เนื่องจากสายกระเป๋าเป็นจุดที่รับน้ าหนักของกระเป๋าทั้งหมด เมื่อผู้สะพายสะพายจะเกิดการกดรัด
กล้ามเนื้อบริเวณที่สะพายได้ อีกทั้งสายกระเป๋าที่มีขนาดเล็กจะยิ่งท าให้เกิดการกดรัดกล้ามเนื้อเพียงจุดเดียว 
เนื่องจากไม่มีการกระจายน้ าหนักท าให้เกิดความผิดปกติของระบบโครงร่างกระดูกและกล้ามเนื้อ  สอดคล้องกับผล
การศึกษาของ Samira Golriz และคณะพบว่าสายกระเป๋าที่สะพายบนบ่าที่มีความกว้าง 8 เซนติเมตรจะมีแรงกดที่
น้อยกว่าสายสะพายที่กว้าง 5 เซนติเมตร (Samira Golriz และคณะ, 2559: 455-461) 

นอกจากนี้ผลการศึกษายังพบว่าการสะพายกระเป๋าข้างที่ถนัดมีความสัมพันธ์กับระดับความผิดปกติ ของ
ระบบโครงร่างกระดูกและกล้ามเนื้ออย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p = 0.046) เนื่องจากการสะพายกระเป๋าข้างที่ถนัดมา
เป็นเวลาระยะหนึ่ง กล้ามเนื้อข้างนั้นจะมีการออกแรงและใช้งานมาเป็นเวลานาน จนเกิดความเคยชิน จึงท าให้เกิด
อาการปวดล้าข้างนั้น เกิดเป็นความผิดปกติของโครงร่างกระดูกและกล้ามเนื้อขึ้นได้ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ 
สราวุธ จันทร์แสง และคณะ ที่พบว่าการท่าทางการสะพายกระเป๋ามีผลต่อการท างานของกล้ามเนื้อ โดยการสะพาย
กระเป๋าด้วยท่าสะพายไหล่จะมีการท างานของกล้ามเนื้อ upper trapezius และกล้ามเนื้อ paraspinal สูงกว่าการ
สะพายกระเป๋าในท่าหิ้วด้วยมือหรือท่าคล้องข้อศอก (สราวุธ จันทร์แสง และคณะ, 2554: 220-228) 

สรุปผลการวิจัย 

จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าน้ าหนักของกระเป๋าสะพายข้างเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้ท่าทางของผู้สะพาย
เปลี่ยนแปลงไปซึ่งอาจอยู่ในท่าทางที่เสี่ยงต่อการบาดเจ็บ และส่งผลให้ เกิดความผิดปกติของระบบโครงร่างกระดูก
และกล้ามเนื้อตามมา จึงควรเลือกสะพายกระเป๋าที่มีน้ าหนักน้อยและไม่ควรเกินร้อยละ 5 ของน้ าหนักตัว ส าหรับ
ลักษณะสายกระเป๋าสะพายก็มีผลต่อการเกิดความผิดปกติของระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อได้เช่นกัน จึงควรเลือก
ลักษณะสายกระเป๋าที่กว้างแทนการเลือกสายกระเป๋าที่เล็ก เพื่อช่วยกระจายน้ าหนักไม่ให้กดลงบนไหล่จุดใดจุดหนึ่ง 
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ผิดปกติของระบบโครงร่างกระดูกและกล้ามเนื้อ 
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ความสัมพันธ์ระหว่างการท างานของรยางค์แขนต่อความแข็งแรงและคุณภาพชีวิตในผู้สูงอายุ 
Correlation between Upper Limb Function,  

Strength and Quality of Life in Elderly 

น้ าผึง้ ปุญญนิรันดร์*, รุ้งเพชร สงวนพงษ์ 

คณะกายภาพบ าบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  
*Email : Numpung.khum@gmail.com 

บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการท างานของรยางค์แขน ความแข็งแรงของของ
รยางค์แขน และคุณภาพชีวิตในผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุจ านวน 52 คน เข้าร่วมงานวิจัย และประเมินความสามารถในการใช้
รยางค์แขน ด้วยแบบประเมิน Upper extremity performance test for the elderly (TEMPA) ความแข็งแรง
ของรยางค์แขนด้วยแบบประเมิน arm curl และ ประเมินคุณภาพชีวิต ด้วยแบบประเมินเครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตของ
องค์การอนามัยโลกชุดย่อ ฉบับภาษาไทย (WHOQOL-BREF-THAI) ใช้สถิติ Spearman correlation ในการหา
ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการใช้รยางค์แขนในการท ากิจกรรมและความแข็งแรงของรยางค์แขน และ
ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการใช้รยางค์แขนในการท ากิจกรรมและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ จาก
การศึกษาพบว่าการท างานของรยางค์แขนมีความสัมพันธ์แบบผกผันระดับเล็กน้อยถึงปานกลางกับความแข็งแรงของ
แขน (r=0.42 ถึง 0.21, p<0.05) และมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตในระดับต่ า (r= -0.24 ถึง 0.03) 

ค าส าคัญ : ผู้สูงอายุ  การท างานของรยางค์แขน  ความแข็งแรงของรยางค์แขน  คุณภาพชีวิต 

Abstract 

 The aim of this study was to investigate the correlation between upper limb function and 
strength and to investigate the correlation of upper limb function and quality of life of the elderly. 
Fifty-two participants were recruited in the study. The ability to perform activities of upper limb 
function using the upper extremity performance test for the elderly (TEMPA), upper limb strength 
with arm curl test, and quality of life using WHOQOL-BREF-THAI (WHOQOL) were tested. Spearman’ 
s correlation was used to find the correlations. The results showed that the negative correlation 
between upper limb function and strength was -0.42 to -0.21 (p<0.05). There was a low correlation 
between upper limb function and the quality of life of the elderly (r= -0.24 to 0.03). 

Keywords : Elderly, Upper limb function, Upper limb’s strength, Quality of life 
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บทน า 

 อายุที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของการท างานของระบบต่าง ๆ ของร่างกาย  ไม่ว่าจะเป็นระบบ
กระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบประสาท  ในผู้สูงอายุจะมีมวลกล้ามเนื้อลดลงท าให้ก าลังของกล้ามเนื้อลดลง นอกจากนี้
ยังมีการลดลงของเซลล์สมองส่งผลให้มีความสามารถในการควบคุมกล้ามเนื้อ ความคล่องแคล่วลดลง (Faulkner et 
al., 2007; Vidt et al., 2011: 334-341) รวมถึงการท างานของรยางค์แขนซึ่งอาศัยการควบคุมที่ซับซ้อนและการ
ท างานประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อแขนและมือ (Boss & Seegmiller, 1981: 434-440; Woytowicz et al., 
2016: 191-199) งานวิจัยในอดีตได้ท าการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อแขนและมือ 
พบว่าการท างานประสานสัมพันธ์ของแขนที่ลดลงนี้ เกิดจากการลดลงของก าลังกล้ามเนื้อของแขน (Lin et al., 2014: 
40-47) ส่งผลกระทบต่อการท ากิจวัตรประจ าวันต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การรับประทานอาหาร การแต่งตัว การท าความ
สะอาดร่างกาย เป็นต้น นอกจากนี้จากงานวิจัยยังพบว่า การลดลงของการท างานของรยางค์แขนเป็นตัวแปรหนึ่งที่ใช้
ในการท านายภาวะทุพพลภาพและการเสียชีวิตในผู้สูงอายุอีกด้วย (Woytowicz et al., 2016: 191-199) จากการ
ทบทวนวรรณกรรมพบว่ายังไม่มีการศึกษาใดที่ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการใช้รยางค์แขนในการ
ท ากิจกรรมและความแข็งแรงของรยางค์แขน และความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการใช้รยางค์แขนในการท า
กิจกรรมและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ  

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

1. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการใช้รยางค์แขนในการท ากิจกรรมและความแข็งแรงของ
รยางค์แขน 

2. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการใช้รยางค์แขนในการท ากิจกรรมและคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุ 

วิธีการวิจัย 

รูปแบบงานวิจัยเป็นงานวิจัยชนิดภาคตัดขวาง (cross-sectional study) อาสาสมัครจากชมรมผู้สูงอายุใน
จังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมงานวิจัยจ านวน 52 คนแบ่งออกเป็น เพศชาย 26 คน และเพศหญิง 26 คน  

เกณฑ์คัดเข้า (inclusion criteria) ได้แก่ สามารถสื่อสารได้โดยใช้ภาษาไทย ไม่มีความบกพร่องทางการรับรู้
และสติปัญญา โดยท าแบบทดสอบสภาพสมองเสื่อมเบื้องต้นฉบับภาษาไทย โดยได้ระดับคะแนนดังนี้ ผู้ที่ไม่ได้เรียน
หนังสือ ≤14/23 คะแนน ผู้ที่จบระดับประถมศึกษา ≤17/30 คะแนน และผู้ที่จบระดับสูงกว่าประถมศึกษา ≤22/30 
คะแนน  ไม่มีอาการวิงเวียนศีรษะในวันที่ท าการทดสอบ ไม่มีปัญหาด้านการมองเห็น  ภาพไม่ชัด ภาพซ้อน โดย
สามารถใส่แว่นหรือคอนแทคเลนส์ได้ ไม่มีความผิดปกติของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อที่ส่งผลต่อการใช้แขน เช่น 
กระดูกแขนหัก ไม่มีโรคทางระบบประสาท เช่น โรคหลอดเลือดในสมอง หรือโรคพาร์กินสัน และไม่มีอาการชาจาก
ระบบประสาทส่วนกลาง และระบบประสาทส่วนปลาย  

เกณฑ์การคัดออก (exclusion criteria) ได้แก่ ไม่สามารถสื่อสารและท าตามค าสั่งได้ ถนัดมือซ้าย และมีการ
จ ากัดช่วงการเคลื่อนไหวของรยางค์แขน  
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ก่อนเข้าร่วมงานวิจัยอาสาสมัครจะได้รับค าอธิบายเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขั้นตอนวิจัย พร้อมลงชื่อในหนังสือ
ยินยอมเข้าร่วมงานวิจัย โดยงานวิจัยนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจริยธรรมงานวิจัยของคณะกรรมการจริยธรรมงานวิจัย
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (เลขที่การอนุมัติ อ.788/2562) 

เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 

1. Upper Extremity Performance Test for the Elderly (TEMPA) เป็นแบบประเมินที่ใช้ในการ
ประเมินความสามารถในการท ากิจกรรมของรยางค์แขน ซึ่งมีการประเมินงานที่ใช้แขนข้างเดียว (unilateral hand 
function) และ งานที่ใช้แขน 2 ข้างร่วมกัน (bilateral hand function) (Desrosiers et al., 1995: 1125-1129) 
โดยการประเมินท าโดยให้อาสาสมัครท างานต่าง ๆ จ านวน 9 งาน ประกอบด้วย 1.ยกและเคลื่อนย้ายโหลกาแฟไปวาง
ต าแหน่งอื่น 2. เปิดขวดโหลและตักกาแฟให้เต็มช้อนใส่แก้ว 3. ยกเหยือกน้ าและเทน้ าใส่แก้ว 4. ไขกุญแจและน าขวด
ยาออกจากล่อง 5. เขียนจดหมายและติดแสตมป์ 6. ผูกผ้าพันคอ 7.สับไพ่และแจกไผ่ พร้อมกับเก็บคืน 8. หยิบ
เหรียญและหยอดลงในกระปุก และ 9. หยิบของชิ้นเล็ก ๆ ใส่ถ้วย(Desrosiers et al., 1994) (รูปที่ 1) ผู้วิจัยท าการ
ทดสอบแต่ละงานโดยการจับเวลาที่อาสาสมัครใช้ในการท างานต่าง ๆ ให้ส าเร็จ แบบประเมิน TEMPA เป็นแบบ
ประเมินที่มีความเที่ยงในการวัดซ้ า (test-retest reliability; ICC=0.70-1.0) (Desrosiers et al., 1995: 1125-
1129) นอกจากนี้ก่อนการเก็บข้อมูลงานวิจัย ผู้ประเมินได้ท าการหาค่าความเที่ยงในการวัดซ้ า ได้ค่าความน่าเชื่อถือ
ระดับดีมาก (ICC=0.98-1.00) (Leslie G. Portney & Mary P. Watkins, 2008)  

 

 
รูปที่ 1 อุปกรณ์ในการประเมินความสามารถในการท ากิจกรรมของรยางค์แขน (TEMPA) 

 
2. แบบประเมิน arm curl ใช้ในการทดสอบความแข็งแรงของรยางค์แขนในผู้สูงอายุ (Chodzko-Zajko, 

2014) เป็นแบบทดสอบที่มีความเที่ยงในการวัดซ้ า(ICC=0.94) (Bhattacharya et al., 2016) ขณะท าการประเมิน 
ผู้สูงอายุนั่งเก้าอี้ที่ไม่มีที่พักแขน แขนข้างที่ทดสอบวางไว้ข้างล าตัว และเมื่อให้ค าสั่งว่ า เริ่ม ให้ผู้สูงอายุงอศอกและ
เหยียดศอกให้สุด โดยผู้ชายใช้ดัมเบลน้ าหนัก 8 ปอนด์ หรือ 3.6 กิโลกรัม และ ผู้หญิงใช้ดัมเบลน้ าหนัก 5 ปอนด์ หรือ 
2.3 กิโลกรัม การประเมินจะนับจากจ านวนคร้ังที่ยกดัมเบลได้ ภายในเวลา 30 วินาที  

3. แบบประเมินเครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกชุดย่อ ฉบับภาษาไทย (WHOQOL-BREF-
THAI) เป็นแบบประเมินที่ใช้วัดคุณภาพชีวิต โดยมีองค์ประกอบการประเมิน 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านร่างกาย ด้าน
จิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม แบบประเมินมีคะแนนตั้งแต่ 26-130 คะแนน และมีค่าความ
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น่าเชื่อถือของเครื่องมือ (Conbach’ s alpha coefficient) เท่ากับ 0.84 และมีความเที่ยงตรงในการวัดอยู่ในระดับ
ปานกลาง (ICC=0.65) (สุวัฒน์ มหัตนิรันดร์กุล., 2540)  

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลท าโดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติส าเร็จรูป ก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 
p-value < 0.05 ข้อมูลพื้นฐานของผู้เข้าร่วมงานวิจัย ประกอบด้วย อายุ น้ าหนัก ส่วนสูง  ความสามารถในการใช้
รยางค์แขน ความแข็งแรงของแขน และคุณภาพชีวิต แสดงในรูปของค่าเฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (mean ± SD) 
ทดสอบการกระจายตัวของข้อมูลโดยใช้ Kolmagorov-Smirnov test พบว่า ข้อมูลมีการกระจายตัวไม่ปกติ จึงใช้
สถิติ Spearman’ s correlation ในการหาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการใช้รยางค์แขนในการท ากิจกรรม
และความแข็งแรงของรยางค์แขน และความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการใช้รยางค์แขนในการท ากิจกรรมและ
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ  

ผลการวิจัย 

 ผู้สูงอายุจ านวน 52 คนเข้าร่วมเป็นอาสามาสมัคร แบ่งออกเป็น เพศชาย 26 คน และเพศหญิง 26 คน อายุ
เฉลี่ย 71.55±7.00 ปี ลักษณะของผู้เข้าร่วมงานวิจัยแสดงในตารางที่ 1  
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของลักษณะของผู้เข้าร่วมงานวิจัย 

ข้อมูลพื้นฐาน ค่าเฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

อายุ (ปี) 71.55±7.00 

น้ าหนัก (กิโลกรัม) 61.52±12.02 

ส่วนสูง (เซนติเมตร) 154.36±8.67 

ดัชนีมวงกาย (กิโลกรัม/ตารางเมตร) 25.78±4.63 

 ค่าเฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ความสามารถในการใช้รยางค์แขน ความแข็งแรงของแขน และ
คุณภาพชีวิต แสดงในตารางที่ 2  
 
ตารางที่ 2 แสดงค่ามัธยฐาน ± พิสัยระหว่างควอร์ไทล์ของความสามารถในการใช้รยางค์แขน ความแข็งแรงของแขน 

และแบบประเมินเครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกชุดย่อ ฉบับภาษาไทย (WHOQOL-
BREF-THAI)  

แบบประเมิน ค่ามัธยฐาน ± พิสัยระหว่างควอร์ไทล์ 

ความสามารถในการใช้รยางค์แขนในการท ากิจกรรม (TEMPA) (วินาที)  

 ยกและย้ายเหยือกน้ าไปยังต าแหน่งอื่น 3.30 ± 1.14 

 เปิดขวดโหลและตักกาแฟให้เต็มช้อนลงแก้วกาแฟ 13.37 ± 5.47 

 ยกเหยือกน้ าและเทน้ าใส่แก้ว 9.66 ± 4.06 
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 ไขกุญแจและน าขวดยาออกจากกล่อง 26.21 ± 14.98 

 เขียนจดหมายและติดแสตมป์ 37.13 ± 21.17 

 ผูกผ้าพันคอ 13.41 ± 8.28 

 สับไพ่ แจกไพ่ พร้อมเก็บคืน 34.02 ± 13.82 

 หยิบเหรียญและหยอดลงกระปุก 9.82 ± 3.64 

 หยิบของช้ินเล็ก ๆ ใส่ถ้วย 11.46 ± 4.67 

ความแข็งแรงของแขน (arm curl) (จ านวนครั้ง) 11.00 ± 5.00 
แบบประเมินเครื่องช้ีวัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกชุดย่อ ฉบับ
ภาษาไทย (WHOQOL-BREF-THAI) (คะแนน) 

97.00 ± 12.50 

 
 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสทิธิส์หสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการใช้รยางค์แขนในการท ากิจกรรมและ
ความแข็งแรงของรยางค์แขน และค่าสัมประสทิธิ์สหสัมพนัธ์ระหว่างความสามารถในการใช้รยางค์แขนในการท า
กิจกรรมกับคุณภาพชีวิตของผู้สงูอายุ แสดงในตารางที่ 3 และ แผนภาพการกระจาย (Scatter Plot) ระหว่าง
ความสามารถในการใช้รยางค์แขนกับความแข็งแรงของแขนแสดงในรูปที่ 2 และ แผนภาพการกระจาย (Scatter 
Plot) ระหว่างความสามารถในการใช้รยางค์แขนในการท ากิจกรรมกับคุณภาพชีวิตแสดงในรูปที่ 3 
ตารางที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการใช้รยางค์แขนกับความแข็งแรงของแขน  และค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการใช้รยางค์แขนในการท ากิจกรรมกับคุณภาพชีวิต 

ความสามารถในการใช้รยางค์แขนในการท า
กิจกรรม (TEMPA) (วินาที) 

ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ(์r) 

กับความแข็งแรง
ของรยางค์แขน 

p-value 
ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ(์r) 

กับคุณภาพชีวิต 
p-value 

 ยกและย้ายเหยือกน้ าไปยังต าแหนง่อื่น -0.36 0.001** -0.13 0.24 

 เปิดขวดโหลและตักกาแฟใหเ้ต็มชอ้นลงแก้ว
กาแฟ 

-0.22 0.056 -0.03 0.78 

 ยกเหยือกน้ าและเทน้ าใส่แก้ว -0.37 0.001** -0.13 0.27 

 ไขกุญแจและน าขวดยาออกจากกล่อง -0.39 0.001** 0.05 0.63 

 เขียนจดหมายและตดิแสตมป ์ -0.40 0.001** -0.24 0.03* 

 ผูกผ้าพันคอ -0.29 0.009** 0.03 0.79 

 สับไพ่ แจกไพ่ พร้อมเก็บคืน -0.21 0.056 -0.03 0.98 

 หยิบเหรยีญและหยอดลงกระปุก -0.27 0.010* -0.17 0.13 

 หยิบของช้ินเล็ก ๆ ใส่ถ้วย -0.42 0.001** 0.08 0.49 

* p < 0.05, ** p < 0.01 
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รูปที่ 2 แผนภาพการกระจาย (Scatter Plot) ระหว่าง

ความสามารถในการใช้รยางค์แขนกับความแข็งแรงของ

แขน 
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รูปที่ 3 แผนภาพการกระจาย (Scatter Plot) ระหว่าง

ความสามารถในการใช้รยางค์แขนในการท ากิจกรรมกับ

คุณภาพชีวิต 

การอภิปรายผล 

ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการท ากิจกรรมของรยางค์แขนและความแข็งแรงของรยางค์แขน มีค่า
ความสัมพันธ์แบบผกผันมีค่าระหว่าง 0.42 ถึง 0.21 ในระดับน้อยถึงปานกลาง แสดงให้เห็นว่า เมื่อความแข็งแรงของ
รยางค์แขนลดลงส่งผลให้ใช้เวลาในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ของรยางค์แขนเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานที่มี
ลักษณะการเคลื่อนไหวแบบใช้แขนทั้งสองข้าง (Bilateral upper extremity) เมื่อท าการเปรียบเทียบจ านวนครั้งใน
การท า arm curl จ านวนคร้ังที่มากกว่าแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการท างานของรยางค์แขนที่ดีกว่า (Liu et al., 
2016: 753-760) จากผลงานวิจัยแสดงให้เห็นว่า ความแข็งแรงของรยางค์แขนที่ลดลงส่งผลให้ระยะเวลาในการท า
กิจกรรมต่าง ๆ ของรยางค์แขน เพิ่มขึ้น ดังนั้นการออกก าลังกายรยางค์แขน อาจส่งผลให้การท ากิจกรรมต่าง ๆ ของ
รยางค์แขนดีขึ้น 

ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการใช้รยางค์แขนในการท ากิจกรรมกับคุณภาพชีวิต เมื่อแยกงานที่
เป็นการท ากิจกรรมของรยางค์แขน 2 ข้าง พบว่า ค่าความสัมพันธ์มีค่าระหว่าง 0.03 ถึง 0.05 ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ใน
เชิงบวก และกิจกรรมที่ใช้รยางค์แขนเพียงข้างเดียวเป็นส่วนใหญ่ค่าความสัมพันธ์แบบผกผัน มีค่าระหว่าง 0.04 ถึง 
0.15 แสดงให้เห็นว่า การท ากิจกรรมของรยางค์แขนข้างเดียวที่ลดลงมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตที่ลดลงตามไป
ด้วย จากงานวิจัยในอดีต ที่ท าการออกก าลังกายของรยางค์แขนเป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ และวัดคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุ พบว่า เมื่อความสามารถในการใช้รยางค์แขนดีขึ้น ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (Song & Yu, 
2019: 97-105)  

แต่อย่างไรก็ตาม จากงานวิจัยนี้พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการท ากิจกรรมของรยางค์แขน
และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุมีค่าความสัมพันธ์อยู่ 0.00 – 0.25 จึงกล่าวได้ว่าความสามารถในการท ากิจกรรมของ
รยางค์แขนมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตในผู้สูงอายุในระดับน้อยมาก 

ข้อจ ากัดในงานวิจัย 

ในงานวิจัยนี้ใช้แบบประเมิน WHOQOL-BREF-THAI ในการประเมินคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ซึ่งแบบ
ประเมินมีการประเมินคุณภาพชีวิตที่หลากหลายด้าน ดังนั้นจึงอาจส่งผลให้ไม่เห็นความสัมพันธ์ระหว่างการท างาน
ของรยางค์แขนและคุณภาพชีวิต ในงานวิจัยต่อไปจึงอาจจะต้องพิจารณาแบบประเมินคุณภาพชีวิตอื่น ๆ  
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การสรุปผลการวิจัย 

การท างานของรยางค์แขนมีความสัมพันธ์แบบผกผันระดับเล็กน้อยถึงปานกลางกับความแข็งแรงของแขน 
(r=0.21-0.42, p<0.05) ทั้งนี้อาจเกิดจากแบบประเมินคุณภาพชีวิตมีองค์ประกอบของการประเมินหลากหลายด้าน 
ในงานวิจัยต่อไปควรศึกษาเพิ่มเติมและเลือกแบบประเมินที่มีการประเมินคุณภาพชีวิตที่มีการหัวข้อเกี่ยวกับภาวะทาง
สุขภาพต่อไป 

กิตติกรรมประกาศ 

การวิจัยคร้ังนี้ได้รับทุนวิจัยอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ประจ าปีการศึกษา 2562 
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ผลทันทีของการติดไคเนซิโอเทปต่ออาการปวดและมุมงอข้อเข่าในท่าสควอช  
ในนักศึกษาหญิงที่มีอาการปวดเข่าทางด้านหน้า 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลทันทีของการติดไคเนซิโอเทปต่ออาการปวดเข่า และมุมงอข้อเข่าใน
ท่าสควอช (squat) ในนักศึกษาหญิงที่มีอาการปวดเข่าทางด้านหน้า กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยหัว
เฉียวเฉลิมพระเกียรติที่มีภาวะปวดเข่าทางด้านหน้าจ านวน 10  คน อายุเฉลี่ย 21.6±1.26 ปี ทั้งหมดจะได้รับการ
ประเมินระดับความเจ็บปวดโดยใช้แบบประเมินระดับอาการปวด (Visual Analogue Scales) และความสามารถใน
การท ากิจกรรมโดยการยืนย่อเข่า และบันทึกผลเป็นองศาการเคลื่อนไหวของข้อเข่า จากนั้นท าการรักษาโดยการติด
ไคเนซิโอเทปด้วยเทคนิค Y- shape แล้วท าการประเมินระดับความเจ็บปวด และความสามารถในการท ากิจกรรมหลัง
การติดไคเนซิโอเทปทันที ผลการเปรียบเทียบก่อนและหลังการติดไคเนซิโอเทปพบว่า ระดับความปวดในการเดินขึ้น-
ลงบันได 12 ขั้น (p=0.000) และความสามารถในการท ากิจกรรม (p=0.000) มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ สรุปผลการทดลองการติดไคเนซิโอเทป ในผู้ที่มีอาการปวดเข่าทางด้านหน้าสามารถลดอาการปวด และเพิ่ม
ความสามารถในการท ากิจกรรมได้  

ค าส าคัญ : การติดไคเนซิโอเทป  อาการปวดเข่าทางด้านหน้า 

Abstract 

 The purpose of this study was to investigate the immediate effects of kinesiology taping on pain 
and knee squat in patellofemoral pain syndrome in female student. There were 10 participants diagnosed 
with patellofemoral pain syndrome and they are female student of Huachiew Chalermprakiet University. 
Participants were evaluated such as VAS (Visual Analogue Scales) and functional ability pre and post 
kinesio taping with Y technique immediately. The result showed significantly of VAS in 12x ascend and 
descend stairs (p=0.000) and functional ability of ROM of leg squatting (p=0.000). Conclusion of this study 
were found kinesio tape is a simple treatment that can reduce pain and improve functional activity in the 
patell ofemoral pain syndrome.  

Keywords : Kinesio tape (KT), patellofemoral pain syndrome (PFPS)  
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บทน า 

อาการปวดเข่าทางด้านหน้า (patellofemoral pain syndrome: PFPS) เป็นอาการที่พบบ่อย มักจะเกิด
ในวัยหนุ่มสาวไปจนถึงวัยผู้ใหญ่  และพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ในจ านวน 2 ใน 3 ของอัตราการเกิดโรค 
(Cocurn and Bartian, 2018: 96-108) โดยเกิดจากการตึงของ Iliotibial band และการอ่อนแรงของกลุ่ม
กล้ามเนื้อเหยียดเข่าโดยเฉพาะตัว oblique fiber ของกล้ามเนื้อ vastus medialis (VMO) (Osorio and Vario, 
2013; 199-209) ส่งผลให้สะบ้าถูกดึงออกด้านนอกจนท าให้เกิดแรงเฉือน (shear force) ทางด้านนอกของเข่าที่
มากเกินไป ท าให้มีอาการปวดเข่าทางด้านหน้า ซึ่งอาการปวดนี้จะเพิ่มมากขึ้น เมื่อมีการท ากิจกรรม เช่น การยืนย่อ
เข่า การวิ่ง และการขึ้นลงบันได (Norris, 2004) การรักษา PFPS ที่นิยมใช้โดยทั่วไปคือการใช้ยาลดปวด และยา
ต้านการอักเสบ (nonsteroidal) รวมทั้งการรับประทานยา และยาทาเฉพาะที่ซึ่งส่งผลข้างเคียงต่อร่างกาย และ
หากพบว่ามีรุนแรง จ าเป็นต้องได้รับการผ่าตัด ซึ่งต้องใช้เวลาในการรักษา และพักฟื้นเป็นเวลานาน (Griffin, 1995) 
อาการปวดเข่าทางด้านหน้าสามารถบรรเทาได้โดยไม่ต้องใช้ยาแก้ปวด และการผ่าตัด อย่างการรักษาทาง
กายภาพบ าบัด ซึ่งมีแนวทางประกอบไปด้วย การกระตุ้นไฟฟ้า (electrostimulation) การรักษาด้วยคลื่นเสียง 
(ultrasound) การรักษาด้วยคลื่นความร้อน (thermotherapy) การใส่อุปกรณ์พยุงเข่า (knee brace) หรือกาย
อุปกรณ์เสริมเท้า (Andrews and Harrelson, 2012) และเพิ่มการออกก าลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อ 
vastus medialis oblique และการยืดโครงสร้างทางด้านนอกของขา เพื่อเพิ่มความมั่นคง (stability) และดึง
สะบ้าให้อยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสม (re-alignment) (Caine and Purcell, 2016) อย่างไรก็ดีวิธีการรักษาทาง
กายภาพบ าบัดที่กล่าวมาท าให้ใช้เวลา และค่าใช้จ่ายในการรักษาจ านวนมาก นอกจากวิธีการรักษาดังกล่าวยังมีการ
รักษาที่เห็นผลทันที ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน และไม่มีผลข้างเคียงต่อร่างกาย นั่นคือการติดไคเนซิโอเทป  ที่มีลักษณะบาง 
และยืดหยุ่น เมื่อติดลงไปบนผิวหนังจะท าให้เกิดรอยย่นของเทปบนผิวหนัง (Pelter, 2016) จึงท าให้เกิดการแยก
ห่างของผิวหนังและกล้ามเนื้อผังพืด ส่งผลให้เพิ ่มการไหลเวียนเลือดและน้ าเหลือง และลดแรงกระท าระหว่าง
กระดูกต้นขาและกระดูกสะบ้า ส่งผลให้ปวดลดลง (Gibbons, 2016) การติดไคเนซิโอเทปเป็นวิธีการรักษาที่ง่าย ไม่
ยุ่งยาก ปลอดภัย สะดวกต่อการใช้งาน และยังไม่การศึกษาเกี่ยวกับไคเนซิโอเทปในไทย ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจที่จะศึกษาผลของการติดไคเนซิโอเทปต่ออาการปวดและมุมงอข้อเข่าในท่าสควอช (squat) ในนักศึกษาหญิงที่
มีอาการปวดเข่าทางด้านหน้า  

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย (Objectives) 

เพื่อศึกษาผลของการติดไคเนซิโอเทปต่ออาการปวดและ มุมงอข้อเข่าในท่าสควอช (squat) ใน
นักศึกษาหญิงที่มีอาการปวดเข่าทางด้านหน้า  

วิธีการวิจัย 

รูปแบบงานวิจัยเป็นงานวิจัยกึ่งทดลอง (quasi - experimental research) มีอาสาสมัครเป็นผู้ที่มีอาการ
ปวดเข่าด้านหน้า จ านวน 10 คน จากการท าวิจัยน าร่อง (pilot) โดยการติดเทปในอาสาสมัครที่มีคุณสมบัติใกล้เคียง 
ที่มีอาการปวดเข่าทางด้านหน้าจากการเล่นกีฬา จ านวน 4 คน และค านวณกลุ่มตัวอย่างจากโปรแกรม G-power 
สามารถค านวณกลุ่มตัวอย่างได้ 10 คน 
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เกณฑ์การคัดเข้า (Inclusion criteria) 
1. เพศหญิง อายุ 18-25 ปี 
2. มีอาการปวดเขา่ทางด้านหนา้ (patellofemural pain syndrome) จากการเลน่กีฬาภายในระยะเวลา 6  เดือน  
3. ปวดเข่าขณะเดนิขึ้น-ลงบันได ที่ระดับอาการปวด 1-5 จากคะแนนเต็ม 10  
เกณฑ์การคัดออก (Exclusion criteria) 
1. มีภาวะข้อเข่าเสื่อม (Osteoarthritis of knee) ภายใน 3 เดือน 
2. เป็นโรครูมาตอยด์ที่ข้อเข่า (Rheumatoid arthritis) 
3. มีข้อเข่าผิดรูปอย่างรุนแรง (Genu varum, Genu valgum และ Recurvatum) 
4. มีประวัติการผ่าตัดที่บริเวณเข่า 

 ขั้นตอนการท าวิจัย 
1. จริยธรรมเลขที่ อ.487/2559 ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 
2. ประชาสัมพนัธ์ผา่นโปสเตอร์เชญิชวนนักศึกษาที่มีอาการปวดเข่าทางดา้นหนา้เข้าร่วมงานวิจัย 
3. เมื่อได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 10 คน แล้ว ผู้เข้าร่วมวิจัยท าแบบประเมิน แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป และลง

นามในแบบยนิยอมการเข้าร่วมงานวิจยั 
4. ผู้เข้าร่วมวิจัยได้รับการประเมินระดับความปวดด้วย VAS ขณะขึ้นลงบันได 12 ขั้น และ การวัดองศาการ

เคลื่อนไหวของข้อเข่าในท่า squat ก่อนและหลังการติดไคเนซิโอเทปทันทีบันทึกข้อมูลในแบบบันทึก โดยใช้ผู้ประเมิน
ระดับความปวดและองศาการเคลื่อนไหวคนเดียวตลอดการวิจัย 

5. ผู้เข้าร่วมวิจัยได้รับการติดไคเนซิโอเทปยี่ห้อล็อคเทป (rock tape) ด้วยเทคนิค Y เทคนิค โดยใช้ผู้ติดเทป
คนเดียวตลอดการวิจัย 

6. น าข้อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
วิธีการติดเทปด้วยเทคนิค Y-shape 

1. ท าความสะอาดผิวหนังด้วยทิชชเูปียก 
2. ติดไคเนซิโอเทปที่ตน้ขาดา้นหนา้จากปุ่มกระดูกนูนดา้นหนา้สะโพก (ASIS) ลงไป 10 เซนติเมตร โดย

จุดเร่ิมต้นไม่มีแรงดึงเทป จากนัน้ดึงเทปด้วยแรง 10 เปอร์เซ็นต์ จนถึงขอบบนของกระดูกสะบา้   
3. การติดเทปหางตัว Y ให้แรงดึงด้านในและด้านดา้นนอก 75 เปอร์เซ็นต์ โค้งตามขอบของสะบ้า 
4. ปลายทั้งสองของตัว Y ให้ติดจากขอบล่าง patella ลงมา 5 เซนติเมตร โดยไม่มีแรงดึงเทป (ดังรูปที่ 1) 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 1 การติดเทปเทคนิค Y 
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แบบทดสอบในงานวิจัย 

1. แบบประเมนิระดับอาการปวด (visual analogue scale; VAS) ขณะเดินขึ้นลงบันได 12 ขั้นก าหนดให้
เส้นตรงที่มีความยาวเท่ากบั 10 เซนติเมตร โดย 0 คือไม่ปวดเลยและ 10 คือปวดมากที่สุด ให้ผูเ้ข้าร่วมวิจัย
ใช้ดินสอขีดระดับอาการปวด เร่ิมจาก 0 และผู้วิจัยท าการวัดระดับอาการปวดโดยใชไ้ม้บรรทัด และบนัทึก
ค่าที่ได้เปน็เซนติเมตร  

2. การทดสอบความสามารถในการท ากิจกรรมโดยการท าทา่ squat วิธีการทดสอบคือให้ผู้เข้าร่วมงานวิจยั
ท าท่า squat ไปในต าแหนง่ที่เร่ิมปวด คงค้างไว้ ผูว้ิจัยท าการวดัองศาข้อเข่าโดยใช้โกนิโนมิเตอร์วัดเพียงครั้ง
เดียว และบนัทึกค่าทีไ่ด้เป็นองศา (ดังรูปที่ 2) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 การทดสอบความสามารถในการท ากิจกรรม 
การวิเคราะห์ข้อมลู 

1. การศึกษาคร้ังนี้ใช้สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) โดยหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของอายุ ระดับอาการปวดเข่า และองศาข้อเข่าขณะ squat   

2. ทดสอบการกระจายตัวของข้อมูลด้วย Shapiro-Wilk พบว่าข้อมูลมีการแจกแจงปกติ 
3. เปรียบเทียบระดับอาการปวดการเดินขึ้น-ลงบันได 12 ขั้น และองศาข้อเข่าขณะ squat โดยจะเปรียบเทียบ

ก่อนและหลังติดไคเนซิโอเทป โดยสถิติที่ข้อมูลไม่เป็นอิสระต่อกัน ใช้การวิเคราะห์ค่าที หรือ dependent t- test 
4. ทดสอบความมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ p < 0.05 

ผลการวิจัย 

พบว่าผู ้ที ่มีอาการปวด เข่ าทางด้านหน้า เพศหญิง ในมหาวิทยาลัยหัว เฉียว เฉลิมพระ เกียรติ 
จ านวน 10 คน มีอายุเฉลี่ยเท่ากับ 21.6 ± 1.26 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยเท่ากับ 159.5 ± 5.84 เซนติเมตร 
และน้ าหนักเฉลี่ยเท่ากับ 54.7 ± 8.26  กิโลกรัม ดังตารางที่  1  
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ตารางที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ที่มีอาการปวดเข่าทางด้านหน้าเพศหญิงในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
ข้อมูลทั่วไป (n=10) mean SD 

อายุ (ปี) 21.60 1.26 

ส่วนสูง (cm) 159.50 5.84 

น้ าหนัก (Kg) 54.70 8.26 

 
ผลทันทีของระดับความเจ็บปวด (VAS) และมุมงอข้อเข่าในท่า squat ด้วยการวิเคราะห์ค่าที (dependent 

t-test) ก่อนและหลังการติดไคเนซิโอเทปทันที พบว่ามีระดับความเจ็บปวดของเข่าทางด้านหน้าก่อนการติด
ไคเนซิโอเทปมีค่าเฉลี่ย 2.66 ± 0.33 ระดับความเจ็บปวดของเข่าทางด้านหน้าหลังการติดไคเนซิโอเทปมี
ค่าเฉลี่ย 1.3 ± 0.29 การวิเคราะห์ค่าทีเท่ากับ 0.000 มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 
0.05) และมุมงอข้อเข่าในท่า squat ก่อนการติดไคเนซิโอเทปมีค่าเฉลี่ย  72 ± 2.38 องศา และมุมงอข้อ
เข่าในท่า squat หลังการติดไคเนซิโอเทปมีค่าเฉลี่ย  83.50 ± 2.36 องศา การวิเคราะห์ค่าทีเท่ากับ 
0.000 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.05) ดังตารางที่  2 
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ค่าที (dependent t-test) เปรียบเทียบระดับอาการปวดและองศาข้อเข่าขณะ squat ก่อน

และหลังการติดไคเนซิโอเทป 
ข้อมูล (n=10) meanก่อน SDก่อน meanหลัง SDหลัง t P value 

 VAS 2.66 0.33 1.30    0.29 7.846 0.000* 

  Knee squat 72.0 2.38 83.50 2.36 - 6.866    0.000* 

 *p< 0.05 
 

อภิปรายผล 
 ผลทันทีของการติดไคเนซิโอเทปของระดับความเจ็บปวดเข่า ด้วยการวิเคราะห์ค่าที (t-test dependent) มี
ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) แสดงให้เห็นว่าการติดไคเนซิโอเทปช่วยลดอาการปวดได้ อาจ
ลดปวดผ่านกลไกปิดประตู หรือ gate control theory ดังงานวิจัยของ Christou (2004; 495-504) ที่พบว่าการติด
เทปไปบนผิวหนังจะไปกระตุ้นเส้นประสาทขนาดใหญ่ เกิดการยับยั้งการส่งกระแสประสาทจากไขสันหลัง (spinal 
cord) บริเวณ substantiagelatinosa cell (SG) ท าให้อาการปวดลดลง สอดคล้องกับงานวิจัย Lee (2012; 153-
156) ที่ศึกษาผลของไคเนซิโอเทปในผู้ชายจ านวน 15 คนที่มีอาการปวดเข่าทางด้านหน้า หรือ patellofemoral pain 
syndrome (PFPS) อายุเฉลี่ย 23 ปี ความสูงเฉลี่ย 155 เซนติเมตร น้ าหนักเฉลี่ย 71.47 กิโลกรัม ทดสอบระดับความ
ปวดโดยใช้ VAS ของกลุ่มที่ติดไคเนซิโอเทปเทียบกับกลุ่มที่ไม่ติดเทปพบว่า ผลการทดลองพบว่าการติดไคเนซิโอเทป
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ระดับอาการปวดมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ p<0.05 เพราะการติดไคเนซิโอเทปลงไปบนผิวหนัง
จะท าให้เกิดรอยย่นของเทปบนผิวหนัง จึงท าให้เกิดการแยกห่างของผิวหนัง และกล้ามเนื้อพังผืดดส่งผลให้เกิดการ
ไหลเวียนเลือด และน้ าเหลืองเพิ่มขึ้นท าให้อาการปวดลดลง 

ผลทันทีของการติดไคเนซิโอเทปต่อมุมงอข้อเข่าในท่า squat มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (p<0.05) โดยเกิดจากผู้ที่มีอาการปวดเข่าด้านหน้ามักมีต าแหน่งของสะบ้าที่เคลื่อนออกด้ านนอก ท าให้เมื่อ
เคลื่อนไหวหรืองอเข่าเกิดการเสียดสีของผิวหน้ากระดูกจึงท าให้มีอาการปวด เมื่อมีอาการปวดจึงส่งผลให้การท างาน
ของเข่าลดลง ดังนั้นการติดไคเนซิโอเทปอาจเกิดการปรับกระดูกสะบ้าให้กลับไปด้านในข้อเข่าในต าแหน่งเหมาะสม 
ท าให้ลดแรงกระท าต่อกระดูกต้นขาและสะบ้า อาการปวดจึงลดลง (Gibbons, 2016) สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Aytar (2011; 135-142) ศึกษาเก่ียวกับการรักษาผู้ป่วยที่มี Patellofemoral pain syndrome (PFPS) โดยคัดเลือก
ผู้ป่วยหญิงจ านวน 22 คน อายุเฉลี่ย 24.1±3.2 ปี ที่ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มติดเพื่อการรักษา (Kinesio tape) และ
กลุ่มติดเทปหลอก (placebo kinesio taping) ประเมินผลก่อนและหลังการรักษา 45 นาที ผลการทดลองพบว่ากลุ่ม
ติดไคเนซิโอเทปเพื่อการรักษามีระดับความปวดลดลงและความสามารถในการท ากิจกรรมเพิ่มข้ึน เนื่องจากการติดไคเน
ซิโอเทปจะช่วยกระตุ้นตัวรับความรู้สึกที่ผิวหนัง หรือ cutaneous mechanoreceptors ท าให้ส่งสัญญาณประสาทไป
ได้เร็วอาการปวดจึงลดลง เม่ืออาการปวดลดลงความสามารถในการท ากิจกรรมจึงเพิ่มข้ึน สอดคล้องกับ Kuru (2012; 
385-392)  ได้ศึกษาเปรียบเทียบผลของการติดไคเนซิโอเทปต่ออาการปวดและความสามารถในการท ากิจกรรม ใน
ผู้ป่วยที่มี patellofemoral pain จ านวน 30 คน ผลการทดลองพบว่าการติดไคเนซิโอเทปมีผลกระตุ้นการท างานของ
กล้ามเนื้อเข่าด้านในหรือ vastus medialis oblique ซึ่งเป็นกล้ามเนื้อที่ดึงสะบ้าเข้าด้านใน การกระตุ้นดังกล่าวผ่าน
ผิวสัมผัส (tactile input) และมีผลไปเปลี่ยนแปลงแรงในการท างานของกล้ามเนื้อให้เพิ่มขึ้น จึงท าให้เพิ่มความ
แข็งแรงของกล้ามเนื้อ vastus medialis oblique เมื่อมีแรงเพิ่มขึ้นอาการปวดจึงลดลง แต่อย่างไรก็ดีการติดไคเนซิ
โอเทปเป็นเพียงการรักษาระยะสั้น ผลของการรักษาคงอยู่ไม่นาน หากต้องการฟื้นฟูและรักษาให้อาการปวดเข่า
ด้านหน้ามีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน ควรออกก าลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าเพื่อให้มีแรงของ
กล้ามเนื้อดึงสะบ้าให้อยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสม ควบคู่กับการยืดกล้ามเนื้อหรือเนื้อเยื่อด้านนอกของเข่า เพื่อให้เนื้อเยื่อ
ด้านนอกคลายตัว (Norris, 2004) 

จากการศึกษาผลทันทีของการติดไคเนซิโอเทปต่ออาการปวดและความสามารถในการท ากิจกรรมใน
นักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่มีอากาปวดเข่าทางด้านหน้า พบว่าอาการปวดเข่าทางด้านหน้า
ลดลงทันทีหลังการติดไคเนซิโอเทปและมุมงอเข่าในท่า squatเพิ่มขึ้นส่งผลให้สามารถในการท ากิจกรรมเพิ่มขึ้นด้วย 
ทางคณะผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า งานวิจัยนี้มีประโยชน์ต่อผู้ที่มีอาการปวดเข่าทางด้านหน้า สามารถให้ผลทันที และ
ไม่มีผลข้างเคียงต่อร่างกาย รวมถึงเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการศึกษาในล าดับต่อไป 

ประโยชน์ที่ได้จากงานวิจัย  

1. สามารถน าเทคนิคการติดไคเนซิโอเทป ไปใช้เพื่อลดอาการปวดและมุมงอเข่าในทา่ squatในผู้ที่มีอาการ
ปวดเข่าด้านหน้าได ้
 2. สามารถใช้เป็นแนวทางในการศึกษาแนวทางการรักษาอาการปวดเข่าด้านหน้าในอนาคตต่อไป 
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บทคัดย่อ  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้และพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
สายพันธุ์ใหม่ 2019 ของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4  มีกลุ่มตัวอย่างจ านวน 99 คน  จากการสุ่มอย่างง่าย เก็บรวบรวมข้อมูลในเดือน
กันยายนถึงธันวาคม 2020 เครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถามความรู้และแบบสอบถามพฤติกรรมซึ่งเป็นแบบเลือกตอบมี
สเกล 5 ระดับ มีค่าความตรงของเนื้อหา (IOC) แบบรายฉบับเท่ากับ 0.90 และมีค่าความเชื่อมั่น (ค่าสัมประสิทธ์
แอลฟาครอนบาค)เท่ากับ 0.83 และ 0.96 ตามล าดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความแตกต่างใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และ
ทดสอบความสัมพันธ์ใช้ค่าสหสัมพันธ์เพียรสัน (Pearson product moment correlation coefficient)  

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 88.89) มีอายุเฉลี่ย 21.80 (SD= 0.78)ปี  ไม่
มีโรคประจ าตัว มีภูมิล าเนาเป็นพื้นที่เสี่ยงระดับ 4 หรือพื้นที่สีแดง ร้อยละ 90.91 และ 52.53 ตามล าดับ มีความวิตก
กังวลเก่ียวกับสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 อยู่ในระดับมาก ได้รับข้อมูลข่าวสารจาก โทรทัศน์และสื่อสังคม
ออนไลน์ ร้อยละ 45.45 และ 61.61 ตามล าดับ ภาพรวมมีความรู้และพฤติกรรมเกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากการ

ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 อยู่ในระดับมาก (x  = 10.33, SD = 1.64) และค่อนข้างมาก (x  = 4.05, SD = 
0.18) ตามล าดับ เมื่อพิจารณารายข้อของความรู้และพฤติกรรมฯ ที่ได้คะแนนน้อยเป็นเรื่องการดูแลร่างกายให้
แข็งแรงและการปฏิบัติตัวเมื่อมีอาการป่วยน่าสงสัย การเลือกใช้ การใช้และการทิ้งหน้ากากอนามัยอย่างเหมาะสม 
การป้องกันการสัมผัสเชื้อจากมือ และการฆ่าเชื้อบนมือที่ถูกต้อง 

ค าส าคัญ : ความรู ้ พฤติกรรม การป้องกัน COVID-19    
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Abstract 

This study aimed to determine the knowledge and behavior of students of Public Health 
and Environment Faculty at Huachiew Chalermprakiet University regarding self-care protection 
from COVID-19. The students are studying in the third and fourth year. There was a sample of 99 
people from a simple random sampling. The samples were studying in year 3 and year 4. Data was 
collected in September-December 2020. The research tool was a knowledge and a behavior 
questionnaire. The questionnaire was a multiple choice with 5 scales. The content validity (IOC) 
was 0.90. The reliabilities (Cronbach Co-efficiency) were 0.83 and 0.96 respectively. The data were 
analyzed with frequency, percentage, mean and standard deviation. compare the differences using 
a one-way ANOVA, test the relationship using the Pearson product moment correlation coefficient. 
Results showed that most of the samples were female (88.89%), mean age 21.80 (SD = 0.78) years, 
had no congenital disease and were domiciled in high level risk area about the COVID-19 outbreak 
situation or red areas, 90.91 and 52.53 percent, respectively. The samples had anxiety at a high 
level and receive COVID-19 information from television and social media, 45.45% and 61.61% 
respectively. Overall, the sample had the knowledge and behavior of self-care prevention from 

COVID-19 was at a high level (x  = 10.33, SD = 1.64) and quite high level. (x  = 4.05, SD = 0.18), 
respectively. When considering each item of the knowledge and behavior of the samples, that 
items with low scores were: good physical health caring and practices for a suspected illness, 
choosing the right anti-infection mask, using and disposing of a mask, preventing hand infections 
and using hand sanitizer. 

Keywords : Knowledge Behavior Prevention COVID-19 

บทน า 

การระบาดของโรคโควิค-19 ของประเทศไทยในระลอกแรกในช่วงพ.ศ. 2563 จนกระทั่งเกิดระบาดระลอกใหม่
ในช่วงพ.ศ. 2564 พบว่ารูปแบบของการระบาดในระลอกใหม่ เริ่มเปลี่ยนแปลงจากการระบาดเป็นกลุ่มก้อน มาเป็น
การติดเชื้อภายในครัวเรือนหรือผู้สัมผัสใกล้ชิด ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการสัมผัสผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการ  (ศูนย์ปฏิบัติการ
ภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค, 2564) อย่างไรก็ตามการระบาดเป็นกลุ่มก้อนก็ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง สถานที่ที่มีความ
เสี่ยงต่อการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน (cluster) ได้แก่ สถานบันเทิง ตลาด ห้างสรรพสินค้า และสถานศึกษา ยังคงเป็น
สถานที่ที่ต้องให้ความส าคัญในเรื่องของการป้องกันการระบาดของโรค   

ส าหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 สามารถแพร่เชื้อติดต่อจากคนสู่คนได้โดยติดต่อผ่านทาง
ละอองฝอยที่มีเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 จากการไอ หรือจามแล้วหายใจเอาเชื้อเข้าสู่ปอด และ/หรือการไป
สัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อโดยผ่านทางสิ่งของที่ปนเปื้อนเชื้อ เช่น ลูกบิดประตู ธนบัตร เครื่องสแกนนิ้ว เป็นต้น  
(วรรษมน จันทรเบ็ญจกุล, 2563) การป้องกันตนเองขั้นต้นจึงมีความส าคัญต่อการลดการแพร่ระบาดของโรคได้เป็น
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อย่างมาก อีกทั้งการรับรู้ถึงสถานการณ์การระบาดของของโรคยิ่งสร้างความตื่นตัวต่อการป้องกันตนเองเพื่อให้
ปลอดภัยจากการได้รับเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (กรมควบคุมโรค และองค์การยูนิเซฟประเทศไทย, 2563)  
จากภาพรวมพฤติกรรมป้องกันตนเองของประชาชนอยู่ที่ร้อยละ 75.7 โดยการใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า
ตลอดเวลาเป็นพฤติกรรมที่ปฏิบัติมากที่สุด ร้อยละ 91.5 รองลงมา ได้แก่ ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ 
ร้อยละ 83.9 กินอาหารร้อนและใช้ช้อนกลางของตนเอง ร้อยละ 83.7 ระวังไม่อยู่ใกล้คนอื่นในระยะน้อยกว่า 2 เมตร 
ร้อยละ 66 และระวังไม่ใช้มือจับหน้า จมูก ปาก ร้อยละ 58.8 อย่างไรก็ตาม ประชาชนมีแนวโน้มในการสวมหน้ากาก
ลดลง โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสสัมผัสโรค ได้แก่ เพศชายอายุ 15-24 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มที่จะออกไปท ากิจกรรม
นอกบ้านอย่างต่อเนื่อง (ศูนย์ปฏิบัติการด้านข่าวโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข, 2563) อีกทั้งผล
การศึกษาของธานี กล่อมใจและคณะ (2563) ระบุว่าประชาชนในจังหวัดพะเยายังมีการปฏิบัติตนในการป้องกันการ
โรคติดเชื้อที่เกิดจากไวรัสโคโรนา 2019 อยู่ในระดับน้อย ได้แก่ การล้างมือให้สะอาดเมื่อต้องออกไปที่สาธารณะหรือ
ทุกครั้งหลังสัมผัสเงินเหรียญหรือธนบัตร ซึ่งอาจส่งผลให้มีการแพร่กระจายของโรคได้ 

ส าหรับสถานศึกษาซึ่งเป็นสถานที่ที่นักเรียน นักศึกษาและอาจารย์จ านวนหลายร้อยหลายพันคนรวมตัวอยู่
ด้วยกันจึงจัดเป็นสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิค-19 แม้สถานศึกษาจะมีการด าเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แต่ก็ยังพบมีการติดเชื้อของโรคโควิค-19 ในสถานศึกษา ได้แก่ ในเดือน
กุมภาพันธุ์ 2564 มีบุคลากรและนักศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นผู้ติดเชื้อ
จ านวน 20 ราย และ 2 ราย ตามล าดับ (คณะกรรมการโควิด-19 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2564 และคณะกรรมการ
โควิด-19 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564) เมื่อพิจารณาสถานการณ์การระบาดของโรคโควิค-19 ในจังหวัด
สมุทรปราการ พบว่าติดอันดับ 1 ใน 6 จังหวัดที่เป็นพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อโควิคสะสมจ านวนมากกว่า 300 รายได้แก่ 
สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร ชลบุรี ระยอง ปทุมธานี และสมุทรปราการ โดยจังหวัดสมุทรปราการจัดเป็นพื้นที่ที่มี
ความเสี่ยงซึ่งพบว่ามีจ านวนผู้ติดเชื้อโควิคสะสมถึง 366 ราย ข้อมูลระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 27 
กุมภาพันธ์ 2564 (ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019, 2564)  

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่ตั้งในจังหวัดสมุทรปราการและมหาวิทยาลัยหั ว
เฉียวซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีนักศึกษาชาวจีนเข้ามาศึกษาจ านวนมาก ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษา
สถานการณ์ในกลุ่มของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อมมีความรู้และพฤติกรรมการป้องกันตนเองจาก
การติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 เป็นอย่างไร ในระหว่างการเกิดสถานการณ์ประกาศยกเลิกเคอร์ฟิว 
ประกาศมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 4 (15 มิถุนายน 2563) จนกระทั่งการยกเลิก พระราชก าหนดฉุกเฉิน และ
ประเทศไทยไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศถึง 3 สัปดาห์ติดต่อกัน โดยข้อมูลที่ได้จะสามารถน าไปใช้ก าหนด
รูปแบบการกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติตนในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 อย่างต่อเนื่องหรือ
ไม่ให้การ์ดตก 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาระดับความรู้และระดับพฤติกรรมของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อมในเรื่อง
การป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 
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2.  เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ หลักสูตรที่ศึกษา โรคประจ าตัว ระดับการ
ระบาดของ COVID 19 ของภูมิล าเนา ระดับการรับข่าวสาร และระดับความวิตกกังวล กับพฤติกรรมการป้องกัน
ตนเองจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019  

3.  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนความรู้และคะแนนพฤติกรรมของนักศึกษาคณะสาธารณสุข
ศาสตร์และสิ่งแวดล้อมในเร่ืองการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 การศึกษาวิจัยความรู้และระดับพฤติกรรมของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อมในเรื่องการ
ป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ด าเนินการระหว่างเดือนกันยายนถึงธันวาคม พ.ศ. 
2563 ซึ่งเป็นช่วงที่รัฐบาลมีการผ่อนปรนมาตรการควบคุมโรค 

ประชากร  เป็นนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ชั้นปีที่ 
3 และ 4 จ านวน 198 คน 

กลุ่มตัวอย่าง ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยสมการ Krejcie & Morgan(1970) ได้จ านวนทั้งสิ้น 99 คน โดย
ตัวอย่างเลือกมาอย่างสุ่มอย่างง่ายตามสัดส่วนของจ านวนประชากรแต่ละชั้นปีและหลักสูตรที่ศึกษา มีเกณฑ์คัดเลือก
กลุ่มตัวอย่างคือ เป็นนักศึกษารหัส 60 และ 61 สอบผ่านแผนการเรียน และยินดีให้ข้อมูลการวิจัย  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ  
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้เป็นแบบสอบถามที่สร้างขึ้น ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลได้แก่ เพศ ชั้นปี หลักสูตรที่ศึกษา โรคประจ าตัว การระบาดของ 

COVID 19 ของภูมิล าเนา จ านวนแหล่งข้อมูลที่ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับโรค COVID 19 ความวิตกกังวล  
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 เป็น

แบบเลือกตอบ ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดเป็น 0 คะแนน ประกอบด้วย 2 ประเด็น ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับการติด
เชื้อจ านวน 7 ข้อ และความรู้เกี่ยวกับการระบาดของโรคติดเชื้อจ านวน 8 ข้อ คะแนนรวมทั้งหมด 15 คะแนน แปลผล
คะแนนความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
ตนเองจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยแบ่งระดับของความรู้ฯ ดังนี้ คะแนน 1.00-5.00 หมายถึงมี
ความรู้อยู่ในระดับน้อย คะแนน 5.01-10 .00 หมายถึงมีความรู้อยู่ในระดับปานกลาง และคะแนน 10.01-15 .00 
หมายถึงมีความรู้อยู่ในระดับมาก 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์
ใหม่ 2019 จ านวน 24 ข้อ โดยแต่ละข้อจะให้ตอบว่าความถี่ในการปฏิบัติ หากปฏิบัติเป็นประจ าได้ 5 คะแนน ปฏิบัติ
บ่อยๆ ได้ 4 คะแนน ปฏิบัติบ้างบางครั้งได้ 3 คะแนน ปฏิบัตินานๆครั้งได้ 2 คะแนน แทบไม่ได้ปฏิบัติเลยได้ 1 
คะแนน โดยเกณฑ์ในการแปลผล ดังนี้ คะแนนเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง มีพฤติกรรมการปฏิบัติตนอยู่ในระดับมาก 
คะแนนคะแนนเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง มีพฤติกรรมการปฏิบัติตนอยู่ในระดับค่อนข้างมาก คะแนนเฉลี่ย 2.50-3.49 
มีพฤติกรรมการปฏิบัติตนอยู่ในระดับปานกลาง คะแนนเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง มีพฤติกรรมการปฏิบัติตนอยู่ใน
ระดับค่อนข้างน้อย คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง มีพฤติกรรมการปฏิบัติตนอยู่ในระดับน้อย 

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 



1154 

 

ตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (content validity) ของแบบสอบถาม โดยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน เพื่อ
พิจารณาตรวจสอบ และน ามาปรับปรุงแก้ไขให้เกิดความสมบูรณ์ ผลการตรวจสอบความตรงของเนื้อหาแบบรายฉบับ
เท่ากับ 0.90 จากนั้นน าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (try out) กับกลุ่มตัวอย่างคณะพยาบาล
ศาสตร์ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน พบว่าทดสอบหาค่าสัมประสิทธ์แอลฟาครอนบาค ได้ค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.83 และ 0.96 ตามล าดับ 

การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง การวิจัยนี้ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เลขที่ อ.1041/2563  
การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติเชิงพรรณนาใช้สถิติการแจกแจงความถี่ (frequency) ร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย 

(mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) การทดสอบความแตกต่างของตัวแปรใช้การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และการทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆใช้ค่าสหสัมพันธ์เพียร
สัน (Pearson product moment correlation coefficient)  

ผลการวิจัย 

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 88.89 อยู่ชั้นปี 4 ร้อยละ 64.65 มีอายุ
เฉลี่ย 21.80 ปี  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.78 ปี กลุ่มตัวอย่างเกือบร้อยละ 50 อยู่ในหลักสูตรอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย ส่วนที่เหลืออยู่ในหลักสูตรการจัดการโรงพยาบาล อนามัยสิ่งแวดล้อม และสาธารณสุขชุมชนร้อยละ 40.40 
6.06 และ 5.05 ตามล าดับ ส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจ าตัว (ร้อยละ 90.91) มีภูมิล าเนาที่เป็นพื้นที่ที่พบผู้ติดเชื้อมากกว่า 
15 รายต่อล้านประชากรต่อสัปดาห์ หรือเป็นพื้นที่เสี่ยงระดับ 4 (สีแดง) ร้อยละ 52.53 ส่วนใหญ่มีความวิตกกังวล
เกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 อยู่ในระดับมากร้อยละ 45.45 
แหล่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ที่กลุ่มตัวอย่างได้รับ พบว่าส่วนใหญ่ได้รับ
ข้อมูลข่าวสารจาก 1-2 แหล่งได้แก่ โทรทัศน์ และสื่อสังคมออนไลน์ (social media) ร้อยละ 61.61 รองลงมาจ านวน 
3-4 แหล่งได้แก่ บอร์ดความรู้ ป้ายรณรงค์กลางแจ้ง โทรทัศน์ และสื่อสังคมออนไลน์ (social media)  ร้อยละ 30.30 
น้อยที่สุด จ านวน 5-6 แหล่งได้แก่ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ วิทยุ บอร์ดความรู้ ป้านรณรงค์กลางแจ้ง โทรทัศน์ และสื่อ
สังคมออนไลน์ (ตารางที่ 1) 

ผลการวิเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 พบว่า
ภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 อยู่ในระดับ

มาก (x  = 10.33, SD = 1.64) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ความรู้เกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 มี
การตอบถูกมากกว่าร้อยละ 70 ได้แก่ ข้อ 1 ถึงข้อ 9 และ ข้อ 13 ซึ่งเป็นความรู้เกี่ยวกับช่องทางการติดต่อ ระยะฟักตัวของ
เชื้อ การมีชีวิตอยู่ของเชื้อในอากาศและพื้นผิวสิ่งของ สภาพการระบายอากาศและความชื้นที่ส่งเสริมการติดเชื้อได้ง่าย
และเป็นวงกว้าง กลุ่มเป้าหมายของเชื้อ COVID-19 การดูแลตนเองให้แข็งแรงด้วยการทานอาหารและนอนอย่าง
เพียงพอ การเปลี่ยนเสื้อผ้าทันทีหลังจากกลับมาจากที่ชุมชนหรือสาธารณะ การปฏิบัติตนด้วยการเว้นระยะห่างทาง
สังคม  ในส่วนการตอบถูกน้อยกว่าร้อยละ 70 ได้แก่ ข้อ 10 ถึงข้อ 12 และข้อ 14 ถึงข้อ 15 ซึ่งเป็นความรู้เกี่ยวกับ
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การปฏิบัติตัวเมื่อมีอาการเจ็บป่วยน่าสงสัย การใช้ช้ าของหน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า และหน้ากาก N95  
ความสามารถในการป้องกันการติดเชื้อของหน้ากากแต่ละประเภท การปฏิบัติตนที่ถูกต้องในการฆ่าเชื้อบนมือด้วยการ
ล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอร์  และการทิ้งหน้ากากอนามัยอย่างถูกต้อง (ตารางที่ 2)  

พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 พบว่าภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมี

การปฏิบัติตนเองในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 อยู่ในระดับค่อนข้างมาก (x  = 4.05, SD = 
0.18, min=3.76, max=4.38) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด 4 อันดับ คือ หากอยู่ใน

สถานที่แออัดหรือสถานที่สาธารณะจะใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา (x  = 4.38, SD = 0.55) เมื่อมีอาการเจ็บป่วยเป็น

ไข้จะหยุดพักอยู่ที่บ้านโดย ไม่เดินทางออกไปที่ชุมชน (x  = 4.26, SD = 0.65) หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่มี่

อาการคล้ายไข้หวัด หรืออาการติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (x  = 4.23, SD = 0.70) การเลือกรับประทาน

อาหารปรุงสุกใหม่ด้วยความร้อน (x  = 4.23, SD = 0.67) ขณะที่ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด 4 อันดับ คือ การออก

ก าลังกายสม่ าเสมอและนอนพักผ่อนอย่างเพียงพอ (x  = 3.54, SD = 0.99) มีการล้างมืออย่างถูกวิธี 7 ขั้นตอน (x  = 
3.84, SD = 0.75) เมื่อมีอาการเจ็บป่วยเป็นไข้จะรีบไปพบแพทย์ทันทีเมื่อมีอาการเจ็บป่วยเป็นไข้จะรีบไปพบแพทย์

ทันที (x  = 3.91, SD = 0.81) และการงดทักทายด้วยวิธีจับมือและการสัมผัสทางกายภาพที่ไม่จ าเป็น (x  = 3.92, SD = 
0.83)  

ผลการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 
2019 ของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อมระหว่างกลุ่มตามเพศ หลักสูตรที่ศึกษา โรคประจ าตัว 
ระดับการระบาดของ COVID 19 ของภูมิล าเนา ระดับการเปิดรับข่าวสาร ระดับความวิตกกังวล พบว่ากลุ่มที่ตัวอย่าง
ที่มีเพศ หลักสูตรที่ศึกษา โรคประจ าตัว ระดับการระบาดของ COVID 19 ของภูมิล าเนา และระดับการเปิดรับข่าวสาร 
ระดับความวิตกกังวล ที่แตกต่างกันมีคะแนนของพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์
ใหม่ 2019 แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ( p-value > 0.05) ดังตารางที่ 4 ส่วนผลการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนความรู้กับคะแนนพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 
2019 พบว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ( p-value > 0.05) ดังตารางที่ 5 
ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละ ของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระ

เกียรติ (n=99) 
ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

เพศ   
  ชาย 11 11.11 
  หญิง 88 88.89 
อายุเฉลี่ย (SD)  21.80 (0.78) min 20.00 max 23.92 ปี   
ช้ันป ี   
ปี 3  35 35.35 
ปี 4  64 64.65 
หลักสตูรที่ศึกษา   
  อาชีวอนามัยและความปลอดภยั 48 48.48 
  อนามัยและสิ่งแวดล้อม 6 6.06 
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ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
  การจัดการโรงพยาบาล 40 40.40 
  สาธารณสุขชุมชน 5 5.05 
โรคประจ าตัว   
  มี 9 9.09 
  ไม่ม ี 90 90.91 
ระดับการระบาดของ COVID 19 ของภูมิล าเนา   
  ไม่พบผู้ตดิเช้ือ (ระดับ 1 สีเขียว) 20 20.20 
  มีผู้ติดเชื้อน้อยกว่า 5 รายต่อล้านประชากรต่อสัปดาห์ (ระดับ 2 สีเหลือง) 22 22.22 
  มีผู้ติดเชื้อ 5-15 รายต่อล้านประชากรต่อสัปดาห์ (ระดับ 3  สีส้ม) 5 5.05 
  มีผู้ติดเชื้อมากกว่า 15 รายต่อล้านประชากรต่อสัปดาห์ (ระดับ 4 สีแดง) 52 52.53 
   ระดับความวิตกกังวลเกี่ยวกับการระบาดของ COVID 19   
  น้อย 18 18.18 
  ปานกลาง 36 36.36 
  มาก 45 45.45 
จ านวนช่องทางสื่อท่ีเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับ COVID-19    
  1-2  60 61.61 
  3-4 30 30.30 
  5-6 9 9.09 

 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (n=99) 

ข้อค าถาม ความรู้ 
ตอบ

ถูกต้อง 
ร้อยละ ตอบไม่

ถูกต้อง 
ร้อยละ 

ความรู้เกี่ยวกับการติดเชื้อ     
1. เชื้อ COVID-19 ติดต่อทางระบบหายใจได้ง่ายที่สุด เมื่อติดเชื้อ
จะมีอาการไข้สูง 37.5 oC  ไอ เจ็บคอ ไม่มีน้ ามูก หายใจหอบ
เหนื่อย จมูกและลิ้นไมร่ับรส ท้องเสีย 

98 98.99 1 1.01 

2. เชื้อ COVID-19 ติดต่อโดยไปสดูดมละอองเสมหะ หรือไปสัมผสั
สารคดัหลั่งของผู้ตดิเชื้อที่เปื้อนสิ่งของ 

98 98.99 1 1.01 

3. เชื้อ COVID-19 019 มีระยะฟกัตัวประมาณ 2-14 วัน ซึ่งเป็น
ระยะทีส่ามารถแพร่เชื้อได้ แต่ผูต้ดิเช้ือท่ีร่างกายแข็งอาจไมม่ีอาการ
ป่วยท่ีสังเกตเห็นได้ หรือแสดงอาการเหมือนเป็นไข้หวัดธรรมดา จึง
เป็นเหตุใหเ้กิดการแพร่เช้ือไดจ้ากการไมร่ะมัดระวัง  

87 87.88 12 12.12 

4. เชื้อ COVID-19 มีชีวิตอยู่ในอากาศได้ประมาณ 5 ช่ัวโมง  77 77.78 22 22.22 
5. เช้ือ COVID-19 มีชีวิตอยู่บนผิวสัมผัสของสิ่งของได้นานถึง 24 69 79.70 30 30.30 
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ข้อค าถาม ความรู้ 
ตอบ

ถูกต้อง 
ร้อยละ ตอบไม่

ถูกต้อง 
ร้อยละ 

ช่ัวโมง จึงไม่ควรใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่นเพื่อป้องกันการไปสัมผัสเชื้อ 
6. ลักษณะของสถานที่ที่เป็นลักษณะปิด แออัด การถ่ายเทอากาศ
ไม่ดี เป็นห้องแอร์ มีความช้ืนสูง มีการส่งเสียง เช่น ห้องอาหาร 
ตลาดสด  ห้องเรียน ห้องประชุม สถานที่เหล่านี้เป็นแหล่งแพร่เช้ือ 
COVID-19 ได้ง่ายและเป็นวงกว้าง 

84 84.85 15 15.15 

7. กลุ่มผูสู้งอายุและผู้ที่มีโรคประจ าตัวเป็นกลุม่ไวรับในการตดิเช้ือ 
COVID-19  

86 86.87 13 13.13 

ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อ     
8. การดูแลตัวเองในการป้องกันการติดเช้ือ COVID-19 ต้องทาน
อาหารให้ครบ 5 หมู่ ทานอาหารเสริมที่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกัน ร่วมกับ
การนอนให้เพียงพอ 

71 71.72 28 28.28 

9. หลังจากกลับมาจากที่สาธารณะหรือที่ชุมชนสามารถลดโอกาส
เสี่ยงในการติดโรคติดเช้ือ COVID-19 ด้วยการเปลี่ยนเสื้อผ้าและ
อาบน้ าทันท ี

97 97.98 2 2.02 

10. เมื่อมีอาการเจ็บป่วย ไม่สบาย ต้องแยกห้องนอนกับบุคคลอื่น
ในบ้าน และไม่อยู่ ในที่ ชุมชน และควรไปตรวจคัดกรองที่
โรงพยาบาล 

26 26.26 73 73.74 

11. หน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า และหน้ากาก N95 ไม่สามารถใช้
ซ้ าเกิน 2-3 วัน ในการป้องกันฝุ่น ควัน และน้ ามูกหรือน้ าลายขณะ
ไอหรือจาม 

45 45.45 54 54.55 

12. การสวมใส่หน้ากากผ้า และหน้ากากอนามัย เป็นเพียงการช่วย
ลดโอกาสในการติดเช้ือไวรัสซึ่งเมื่อไอจามจะสามารถฟุ้งกระจาย
ออกไปได้ถึง 1 เมตร จึงเป็นการท าให้ตัวเองปลอดภัยในสถานที่
สาธารณะและสถานท่ีแออัด 

25 25.25 74 74.75 

13. Social distancing  ไม่ใช่เพียงแต่เป็นการยืน-นั่งห่างกัน 1.5-2 
เมตร แต่หมายความถึงการไม่รวมตัวกัน การรับประทานอาหาร
เป็นชุดส าหรับคนเดียว การเรียนออนไลน์ การจองหนังสือออนไลน์ 
และการยืนห่างกันในลิฟท์เน้นการเดินขึ้นลงบันได 

94 94.95 5 5.05 

14. เช้ือจุลชีพสามารถอยู่บนมือได้นาน 20 นาที ถึง 3 ช่ัวโมง การ
ล้างมือด้วยน้ าและสบู่ฆ่าเช้ือจะขจัดเช้ือจุลชีพได้ดีกว่าการล้างน้ า
และสบู่ธรรมดา หากใช้แอลกอฮอร์ 70% การใช้แบบน้ าลดเช้ือจุล
ชีพได้ดีกว่าแบบเจล ต้องใช้ปริมาณมากพอที่ใช้ทั่วฝ่ามือหลังมือ
และนิ้วมือ  และต้องรอให้แอลกอฮอล์ระเหยจนแห้งโดยห้ามใช้
เครื่องเป่ามือ/เครื่องเป่าแห้งเด็ดขาด  

46 46.46 53 53.54 
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ข้อค าถาม ความรู้ 
ตอบ

ถูกต้อง 
ร้อยละ ตอบไม่

ถูกต้อง 
ร้อยละ 

15. การทิ้งหน้ากากอนามัยต้องพับปิดด้านที่สัมผัสปากโดยระวัง
ไม่ ให้มือไปสัมผัสด้านในของหน้ากากแล้วพันสายคล้องใส่
ถุงพลาสติกปิดสนิทก่อนท้ิงลงถังขยะ 

20 20.20 79 79.80 

ค่าเฉลี่ย (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) min=7, max=15 10.33 (1.64) มาก 

 
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพนัธุใ์หม่ 2019 (n=99) 

พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อ COVID 19 ค่าเฉลี่ย SD. ระดับ
พฤติกรรม 

1. ใช้ผ้าหรือกระดาษทิชชูปิดปากและจมูกเมื่อไอจาม 4.18 0.81 ค่อนข้างมาก 
2. ใช้ท่อนแขนด้านบนแทนมือในการปิดปากและจมูกเมื่อไอจาม 4.06 0.79 ค่อนข้างมาก 
3. ไม่น ามือมาป้ายหรือแคะตา จมกู หรือปาก 3.76 0.85 ค่อนข้างมาก 
4. ใช้หน้ากากอนามัยซ้ าไมเ่กิน 3 วันและทิ้งใส่ถุงพลาสติกปิดสนิทลงถังขยะที่
มีฝาปิดมิดชิด 3.92 0.79 

ค่อนข้างมาก 

5. มีการล้างมืออย่างถูกวิธี 7 ขั้นตอน 3.84 0.75 ค่อนข้างมาก 
6. ล้างมือด้วยน้ าสบูห่รือแอลกอฮอร์ 70% หลังหยิบจับหรือสมัผสัสิง่ของที่ใช้
ร่วมกัน  4.07 0.75 

ค่อนข้างมาก 

7. ล้างมือด้วยสบูห่ลังปฏิบตัิกิจส่วนตัวในห้องน้ า 4.20 0.61 ค่อนข้างมาก 
8. ล้างมือด้วยสบู่ก่อนและหลังรับประทานอาหาร 4.08 0.68 ค่อนข้างมาก 
9. นัง่รับประทานอาหารเว้นระยะห่างและไม่พูดคุยกัน 3.98 0.83 ค่อนข้างมาก 
10. เลือกรับประทานอาหารปรุงสกุใหม่ด้วยความร้อน 4.23 0.67 ค่อนข้างมาก 
11. รับประทานอาหารใหค้รบ 5 หมู่และอาหารช่วยเสรมิภูมิคุม้กัน 4.05 0.71 ค่อนข้างมาก 
12. ออกก าลังกายสม่ าเสมอและนอนพักผ่อนอย่างเพียงพอ 3.54 0.99 ค่อนข้างมาก 
13. หลังกลับจากสถานที่แออัดหรอืสถานท่ีสาธารณะจะอาบน้ าและเปลี่ยน
เสื้อผ้าทันที 

4.00 0.71 
ค่อนข้างมาก 

14. หมั่นใช้แอลกอฮอร์ 70% เช็ดท าความสะอาดโทรศัพท์มือถือ Notebook 
และอุปกรณ์อื่นๆที่หยิบใช้บ่อยๆ  

4.14 0.69 
ค่อนข้างมาก 

15. งดทักทายด้วยวิธีจับมือและการสัมผสัทางกายภาพที่ไม่จ าเป็น 3.92 0.83 ค่อนข้างมาก 
16. หลีกเลี่ยงการสัมผัสปุม่กดหรอืลูกบิดประตูโดยตรง แต่ใช้ทิชชูหรือ ข้อน้ิว
หรือข้อศอกแทน 

4.04 0.84 
ค่อนข้างมาก 

17. เมื่อมีอาการเจ็บป่วยเป็นไขจ้ะรีบไปพบแพทย์ทันที 3.91 0.81 ค่อนข้างมาก 
18. เมื่อมีอาการป่วยเป็นไข้จะนอนแยกห้องกับบุคคลอื่นในบ้าน 4.08 0.77 ค่อนข้างมาก 
19. เมื่อมีอาการเจ็บป่วยเป็นไขจ้ะหยุดพักอยู่ท่ีบ้านโดย ไมเ่ดินทางออกไปท่ี
ชุมชน  

4.26 0.65 
ค่อนข้างมาก 
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พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อ COVID 19 ค่าเฉลี่ย SD. ระดับ
พฤติกรรม 

20. หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่มี่อาการคล้ายไข้หวัด หรืออาการติดเชื้อ
ทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง 

4.23 0.70 
ค่อนข้างมาก 

21. หลีกเลี่ยงการไปในสถานท่ีแออัดหรือสถานท่ีสาธารณะ 4.10 0.75 ค่อนข้างมาก 
22. หากอยู่ในสถานท่ีแออัดหรือสถานท่ีสาธารณะจะใส่หน้ากากอนามัย
ตลอดเวลา  

4.38 0.55 
ค่อนข้างมาก 

23. งดการเดินทางไปยังพื้นที่ท่ีมีการรายงานเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาด 4.18 0.68 ค่อนข้างมาก 
24. ติดตามข่าวสารสถานการณ์โรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนา2019 อย่าง
ต่อเนื่อง 

4.01 0.79 
ค่อนข้างมาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.05 0.18 ค่อนข้างมาก 

 
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสาย

พันธุ์ใหม่ 2019  ด้วยสถิติ One way ANOVA 
ปัจจัยส่วนบุคคลกับคะแนนพฤตกิรรม (Factor*Response) F-test P-value 

เพศ*คะแนนพฤติกรรม 0.39 0.536 
หลักสตูรที่ศึกษา*คะแนนพฤติกรรม 2.28 0.084 
โรคประจ าตัว*คะแนนพฤติกรรม 0.90 0.409 
ระดับการระบาดของ COVID 19 ของภูมิล าเนา*คะแนนพฤติกรรม 0.34 0.796 
ระดับการเปดิรับข่าวสาร*คะแนนพฤติกรรม 0.96 0.385 
ระดับความวิตกกังวล*คะแนนพฤติกรรม 0.51 0.678 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ตารางที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 

2019 ของกลุ่มตัวอย่าง ด้วยสถิติ Person correlation 
ปัจจัย ค่าสัมประสิทธิส์หสัมพนัธ์ (r) p-value 

คะแนนความรู*้คะแนนพฤติกรรม -0.079 0.435 

สรุปและอภิปรายผล 

1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ก าลังศึกษาอยู่ชั้นปี 4 อายุเฉลี่ย 21.80  (SD= 0.78) ปี   ไม่มีโรค
ประจ าตัว มีภูมิล าเนาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงระดับ 4 (สีแดง) (หรือ พื้นที่ที่พบผู้ติดเชื้อมากกว่า 15 รายต่อล้านประชากรต่อ
สัปดาห์) มีความวิตกกังวลอยู่ในระดับมาก ได้รับข้อมูลข่าวสารจากโทรทัศน์ และสื่อสังคมออนไลน์  (ตารางที่ 1) จะ
เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีภูมิล าเนามาจากจังหวัดที่เป็นพื้นที่สีแดงของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 
2019 (COVID-19) จึงมีความเป็นห่วงผู้ปกครองร่วมด้วยกับความระมัดระวังตัวเองในการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรสัโคโรนา 2019 ของจังหวัดสมุทรปราการที่เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยซึ่งจัดเป็นพื้นที่สีแดงของการระบาดเช่นกัน 
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จึงไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดต่อการระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID-19) ของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก จังหวัดขอนแก่น โดย
กฤชกันทร สุวรรณพันธุ์และคณะ (2563) ระบุว่ากลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง อายุเฉลี่ย 20.64 ± 1.74 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปี
ที่ 1 มีระดับความเครียดอยู่ในระดับน้อย มีการรับรู้ความเสี่ยงในระดับดี ซึ่งทั้งสองปัจจัยมีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยบุคคลที่มีการรับรู้ถึงความเสี่ยงมักจะเตรียมการในการป้องกันตนเองจากโรค COVID-19 จึง
ช่วยลดความวิตกกังวลและความเครียดได้  

 ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษายังคงมีความวิตกกังวลอยู่ในระดับมากนั้น แม้อยู่ในช่วงหลังผ่อนปรนมาตรการล็
อกดาวน์ก็ตาม อาจเนื่องจากส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงระดับ 4 คิดเป็นร้อยละ 52.53 (ตารางที่ 1) เมื่อ
มหาวิทยาลัยประกาศหยุดเรียนตามมาตรการของรัฐบาลเนื่องจากตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยง
ระดับ 4  จึงท าให้นักศึกษาส่วนใหญ่ต้องกลับไปอยู่ที่ภูมิล าเนาของตนเอง และต้องท าการกักตัว 14 วัน ท าให้แม้ว่า
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เริ่มคลี่คลายและได้กลับมาเรียนที่มหาวิทยาลัยแล้วก็ตามแต่ความ
กลัวและความวิตกกังวลของนักศึกษายังคงไม่หมดไป การเคยเป็นผู้ที่ต้องกักตัวอยู่ในบ้านติดต่อกันนานหลายวันไม่
กล้าออกจากบ้านอาจส่งผลต่อภาวะจิตใจ หรือพอเริ่มมีอาการไอแห้ง หรือมีอาการคัดจมูกก็เกิดความกลัวติดเชื้อ 
ความไม่คุ้นชินกับการปรับพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรค COVID-19 แบบปกติใหม่ (new normal) รวมทั้งการ
ไม่ได้ออกไปในสถานที่สาธารณะเช่นเคย ซึ่งสร้างความอึดอัดให้กับกลุ่มตัวอย่างที่ยังคงเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่มีลักษณะความ
เป็นอิสระในการด ารงชีวิต (ปรีชา วิหคโต และคณะ,2544) 

2. มีความรู้และพฤติกรรมเกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 อยู่ใน
ระดับมาก และค่อนข้างมาก ตามล าดับ ในส่วนความรู้และพฤติกรรมฯ ที่ได้คะแนนน้อยเป็นเรื่องการดูแลร่างกายให้
แข็งและการปฏิบัติตัวเมื่อมีอาการป่วยน่าสงสัย การเลือกใช้ การใช้และการทิ้งหน้ากากอนามัยอย่างเหมาะสม การ
ป้องกันการสัมผัสเชื้อจากมือ และการฆ่าเชื้อบนมือที่ถูกต้อง (ตารางที่ 2 และ 3)  จะเห็นว่าประเด็นดังกล่าวล้วนเป็น
ความรู้และพฤติกรรมที่จ าเป็นต้องการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ซึ่ง
หากกลุ่มตัวอย่างเหล่านี้ไม่ได้รับการส่งเสริมและป้องกันอย่างเพียงพอนั้น กลุ่มตัวอย่างอาจมีโอกาสติดเชื้อไวรัสโคโร
นาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ได้ สอดคล้องผลการศึกษาของมงคล การุณงามและคณะ (2555) ระบุว่าคนท างานในสถาน
ประกอบการเขตเมืองใหญ่ มีพฤติกรรมด้านโภชนาการและการออกก าลังกายมีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด จัดอยู่ในระดับ
พอใช้ เนื่องจากมีวิถีชีวิตที่เร่งรีบจากการจราจรติดขัด ต้องใช้เวลามากในการเดินทางประกอบกับการด าเนินชีวิตใน
สังคมเมืองมีสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆเช่น บันไดเลื่อน ลิฟต์โดยสาร ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่เอื้อต่อการปฏิบัติพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพ และผลการศึกษาความรู้และพฤติกรรมของประชาชนเร่ืองการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัสโคโร
นา สายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยธานี กล่อมใจและคณะ (2563) ระบุว่าภาพรวมมีความรู้และพฤติกรรมป้องกันตนเองจาก
การติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 อยู่ในระดับมาก และประเด็นที่ได้คะแนนน้อยที่สุดเป็นเรื่องลักษณะการ
ติดเชื้อ ระยะฟักตัวและการแพร่กระจายของเชื้อ การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอร์และสบู่ที่ถูกต้องหลังการสัมผัสสิ่งของ 
เห็นได้ว่ารายข้อที่มีค่าคะแนนน้อยของทั้งความรู้และพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อ ไวรัสโคโรนาสาย
พันธุ์ใหม่ 2019 นั้นอาจส่งผลให้มีการแพร่กระจายของโรคได้  

3. กลุ่มตัวอย่างที่มีปัจจัยส่วนบุคคล (ได้แก่ เพศ หลักสูตรที่ศึกษา โรคประจ าตัว ระดับการระบาดของ 
COVID 19 ของภูมิล าเนา ระดับการเปิดรับข่าวสาร และระดับความวิตกกังวล) แตกต่างกันมีคะแนนพฤติกรรมการ
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ป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ( ตาราง 4) นอกจากนี้คะแนน
ความรู้กับคะแนนพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ไม่มีความสัมพันธ์กัน
ทางสถิติ (ตาราง 5) อาจเป็นเพราะจ านวนกลุ่มตัวอย่างไม่มากพอ อย่างไรก็ตามขณะท าการสอบถามมีการเก็บข้อมูล
เชิงลึกจากกลุ่มตัวอย่างแต่ละหลักสูตรจ านวนอย่างละ 5 คนสรุปได้ว่ามีความรู้เกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 
2019 มาจากคณาจารย์และได้รับข่าวสารจากสื่อโซเซียลอย่างต่อเนื่อง แต่การท ากิจกรรมต่างๆในสถานที่สาธารณะ 
โดยเฉพาะเป็นกิจกรรมร่วมกับเพื่อนวัยเดียวกันท าให้การป้องกันตนเองตามวิถีใหม่ (new normal) ไม่สามารถปฏิบัติ
ได้ เช่น การรวมตัวกันเพื่อทบทวนหนังสือหรือจัดท ารายงานแล้วมีเปิดหน้ากากรับประทานขนมร่วมกัน ยังคงมีการ
รวมตัวกันเพื่อพบปะสังสรรค์ยามเวลาว่าง บางครั้งที่พื้นที่โรงอาหารเจลล้างมือหมดก็ไม่ได้ใช้ เวลาป่วยการอยู่
ต่างจังหวัดจึงมักซื้อยาทานเองไม่ไปพบแพทย์เพราะเดินทางล าบาก เป็นต้น โดยการพยายามท าวิจัยเชิงคุณภาพให้
เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ แม้ว่าค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สถิติออกมาแล้วก็ตามผลการค านวณก็ยังไม่สามารถใช้
เป็นข้อยุติได้ จึงต้องพิจารณาถึงการเกิดความอิ่มตัวของข้อมูลควบคู่ไปด้วย ซึ่งขนาดของกลุ่มตัวอย่างสามารถให้
ข้อมูลจนถึงจุดหนึ่งที่ข้อสรุปของความคิดทั้งหลายสามารถอธิบายได้อย่างครบถ้วน และความแปรปรวนต่างๆ ระหว่าง
ข้อสรุปของความคิดก็สามารถอธิบายได้เช่นกัน และความสัมพันธ์ของข้อสรุปของความคิดเหล่านี้ก่อเกิดความ
สอดคล้องและยืนยันทางทฤษฎี  (O' Reilly & Parker, 2013) 

ข้อเสนอแนะ 

1.  ความกลัวก็เป็นกลไกธรรมชาติของจิตใจมนุษย์ ซึ่งผลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-
19 จะสร้างความกลัวและความวิตกกังวลไม่ทางใดก็ทางหนึ่งให้แก่นักศึกษาได้ ทางผู้ปกครองและคณาจารย์จึงควร
ชี้แนะถึงวิธีรับมือกับความวิตกกังวล ได้แก่ การเสริมสร้างก าลังใจให้แก่ตนเอง ไม่เสพข่าวจากสื่อสังคมออนไลน์จน
เครียด การปรับตัวปรับใจ การส่งต่อพลังใจ  แต่หากไม่รู้จักวิธีจัดการกับความกลัวอาจจะส่งผลด้านลบกับจิตใจ 
รวมถึงร่างกายได้ แต่ละหลักสูตรจึงควรมีช่องทางการตอบข้อซักถามเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 
COVID-19 และอื่นๆเพื่อลดความวิตกกังวลของนักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม 

2. ควรเพิ่มช่องทางการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างความรู้และความตระหนักเกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากการ
ติดเชื้อ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยเน้นเรื่องของลักษณะของการแพร่กระจายของเชื้อ การเลือกใช้ การใช้ 
และการทิ้งหน้ากากอนามัย การป้องกันการสัมผัสเชื้อและการฆ่าเชื้อบนมือแบบต่างๆ ที่เหมาะสม  รวมทั้งสร้างความ
เคยชินกับพฤติกรรมแบบปกติใหม่ (new normal) ให้แก่นักศึกษาอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง 

3.  การศึกษาคร้ังต่อไปควรเพิ่มจ านวนขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาคร้ังนี้สามารถลุล่วงไปด้วยดีนั้น ต้องขอขอบคุณคณาจารย์และนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์และ
สิ่งแวดล้อมที่สละเวลาอันมีค่าในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี 
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ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเชิงจิตวิทยาและการยอมรับอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วน
บุคคลของพนักงาน: กรณีศึกษา สถานประกอบการผลิตอาหาร ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
Relationship between Psychological Characteristics Factors and Personal 
Protective Equipment Acceptation of Employees: A Case Study of Food 

Manufacturing in Bangkok 
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บทคัดย่อ  

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเชิงจิตวิทยาและการยอมรับอุปกรณ์คุ้มครอง
ความปลอดภัยส่วนบุคคลของพนักงานฝ่ายการผลิตในสถานประกอบการผลิตอาหาร โดยประชากรที่ศึกษาเป็น
พนักงานฝ่ายการผลิตจ านวน 97 คน เก็บรวบรวมข้อมูลในเดือนกันยายนถึงธันวาคม พ.ศ. 2563 เครื่องมือวิจัยเป็น 2 
ส่วน ได้แก่ ข้อมูลทุติยภูมิเป็นเอกสารข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน และแบบสอบถามปัจจัยเชิงจิตวิทยาและการ
ยอมรับอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลจ านวนทั้งสิ้น 20 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยแจกแจงความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความแตกต่างใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 
ANOVA) และทดสอบความสัมพันธ์ใช้ค่าสหสัมพันธ์เพียรสัน (Pearson product moment correlation 
coefficient)  

ผลการศึกษาพบว่า พนักงานฝ่ายการผลิตในสถานประกอบการผลิตอาหารส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุในช่วง 
30-39 ปี มีการศึกษาสูงสุดในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีอายุงานในสถานประกอบการแห่งนี้ 6-10 ปี มีภาพรวมของ
ค่าปัจจัยเชิงจิตวิทยาอยู่ในระดับปานกลาง และการยอมรับอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลอยู่ในระดับ
ค่อนข้างมาก โดยค่าเฉลี่ย (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) เท่ากับ 3.47 (0.13)  และ 4.08 (0.88) ตามล าดับ ผลทดสอบ
ความแตกต่างของปัจจัยเชิงจิตวิทยาตามกลุ่มแผนกพบว่า มีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value = 
0.35) แต่เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าประเด็นการไม่หลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลเพื่อให้
งานเสร็จเร็วขึ้นและขัดขวางการท างานมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value < 0.05)  โดยแผนกฟิลลิ่ง
มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดและแตกต่างจากแผนกอื่น ส าหรับระหว่างปัจจัยเชิงจิตวิทยามีความสัมพันธ์กับปัจจัยการยอมรับ
อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ( p-value = 0.09) 

ค าส าคัญ : ปัจจัยเชิงจิตวิทยา การยอมรับอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยสว่นบุคคล สถานประกอบการผลิตอาหาร 
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Abstract 

This research aimed to study the relationship between psychological factors and the 
acceptance of personal protective equipment for production workers in food production 
manufacturing. The population studied was 97 manufacturing workers, data collected from 
September to December 2020. The research tool was divided into 2 parts: the secondary data was 
a report of personal information of employees and a questionnaire of the psychological factors 
and the acceptance of personal protective equipment which had 20 items. The data were 
analyzed with frequency, percentage, mean and standard deviation. compare the differences using 
a one-way ANOVA, test the relationship using the Pearson product moment correlation coefficient.  

Results showed that most of the production workers in food manufacturing are female, aged 
30-39, with the highest education at the lower secondary level. The working age at this 
manufacturing was 6-10 years with rate of the psychological factor and the acceptance of personal 
protective equipment were moderate level and relatively high level, with the mean (standard 
deviation) of 3.47 (0.13) and 4.08 (0.88), respectively. The results of the difference of psychological 
factors by section group were tested. There was no statistically significant difference (p-value = 
0.35). However, when considering each of the items, the point of avoiding the use of personal 
protective equipment to complete the work faster and hinder work was significantly different (p-
value <0.05). The filling section was the least average and different from other sections. Between 
the psychological factors there was no statistically significant correlation with the personal safety 
equipment acceptance factor (p-value = 0.09). 

Keywords : psychological characteristics factors, acceptation of personal safety equipment, food 
manufacturing 

บทน า 

การเกิดอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยขณะปฏิบัติงานอาจเป็นผลมาจากการไปสัมผัสกับสารเคมีอันตราย เสียงที่ดัง 
ฝุ่นฟุ้งกระจาย แสงสว่างที่ไม่เพียงพอ กระแสไฟฟ้า อุปกรณ์และเครื่องจักร และอันตรายอื่นในสภาพแวดล้อมการ
ท างาน ตามหลักความปลอดภัยส าหรับการป้องกันอันตรายต่างๆ เหล่านี้จ าเป็นต้องแก้ไขที่แหล่งก าเนิดเป็นสิ่งแรก 
(source) ด้วยการควบคุมทางด้านวิศวกรรม วิธีการปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการ (engineering, work 
practice, and administrative controls)อย่างไรก็ตามหากการควบคุมทั้งหมดนี้เป็นไปไม่ได้หรือไม่เพียงพอในการ
ป้องกันอันตราย การก าหนดให้ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (personal 
protective equipment: PPE) และมั่นใจได้ว่า PPE มีความเหมาะสมเพียงพอในการใช้ (Occupational Safety 
and Health Administration, 2012) แต่การสวมใส่ PPE นั้น สามารถสร้างความอึดอัดและร าคาญให้แก่
ผู้ปฏิบัติงานเนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่ต้องไปปิดปาก ปิดจมูก หรือสวมบนใบหน้า ศีรษะหรือเท้ า การสวมใส่ PPE จึงมี
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การประกาศไว้ในพระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 มาตรา 
22 ระบุให้นายจ้างจัดและดูแลให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐาน โดยลูกจ้างมี
หน้าที่สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลและดูแลรักษาอุปกรณ์ให้สามารถใช้งานได้ตามสภาพและ
ลักษณะของงานตลอดระยะเวลาท างาน ในกรณีที่ลูกจ้างไม่สวมใส่อุปกรณ์ดังกล่าว ให้นายจ้างสั่งให้ลูกจ้างหยุดการ
ท างานนั้นจนกว่าลูกจ้างจะสวมใส่อุปกรณ์ดังกล่าว 

จากรายงานการประสบอันตรายจากการท างานระหว่างพ.ศ. 2561-2563 ของสถานประกอบการผลิตอาหาร
แห่งหนึ่งในจังหวัดกรุงเทพมหานครพบว่า ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุจ านวน 15 ครั้ง และสูญเสียวันท างานถึง 
84 วัน เมื่อน าข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์พบว่าอวัยวะที่ได้รับอุบัติเหตุ 3 อันดับแรกได้แก่ มือและนิ้วมือ หลัง และ
ศีรษะ ซึ่งลักษณะการเกิดอุบัติเหตุมีสาเหตุเกิดจากวัตถุขีด ข่วน ตัดบาด และการชนกระแทก ประกอบกับ
กระบวนการผลิตอาหารมีการใช้น้ าและความร้อนเกือบทุกข้ันตอนเพื่อผลิตแยม เยลลี่ ฟิลลิ่ง นม เนยมาการีน และมิ๊ก
ฟรุต ทางสถานประกอบการจึงได้มีกิจกรรมเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ในกระบวนการผลิตไม่ให้เกิดซ้ า เช่น การ
ก าหนดวิธีการใช้งานเครื่องจักรเครื่องมือ ก่อนเริ่มต้นการท างานทุกครั้งต้องท าการขออนุญาต (work permit) การ
ประชุมตอนเช้า (morning talk) เพื่อชี้แจงกฎระเบียบและย้ าเตือนด้านความปลอดภัย (บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น 
จ ากัด, 2563) เห็นได้ว่าสภาวะแวดล้อมในการท างานและการไม่ใช้ PPE ของพนักงานอาจส่งผลถึงจ านวนอุบัติเหตุที่
เกิดขึ้น จิตวิทยาเป็นการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ และพฤติกรรมเป็นการกระท าที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากการ
กระตุ้นหรือถูกจูงใจจากสิ่งเร้าต่างๆ โดยการเปลี่ยนแปลงแก้ไขพฤติกรรมของบุคคลปัจจัยสิ่งแวดล้อมจะเป็นตัวก าา
หนดที่ส าคัญมากกว่าสิ่งอื่น ๆ  (สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต, 2550) การยอมรับ (Acceptability) เป็นปัจจัยที่มี
ความส าคัญอย่างยิ่งต่อความส าเร็จในการประยุกต์นโยบายใช้ในชุมชน โดยปัจจัยเชิงจิตวิทยาที่สามารถอธิบายการ
ยอมรับมาตรการที่ก าหนดขึ้นได้แก่ การรับรู้ถึงประโยชน์ บรรทัดฐานของสังคม และการตระหนักถึงปัญหา  
(Schwartz,1977) 

ทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดในการผลิต ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมุ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
เชิงจิตวิทยาและการยอมรับการสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลของพนักงานเพื่อวางแผนส่งเสริม
การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลของพนักงานโรงงานผลิตอาหารอย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอ 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

4.  เพื่อศึกษาปัจจัยเชิงจิตวิทยาเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลของพนักงานฝ่าย
การผลิตในสถานประกอบการผลิตอาหาร 

5.  เพื่อศึกษาระดับการยอมรับอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลของพนักงานฝ่ายการผลิตในสถาน
ประกอบการผลิตอาหาร 

6.  เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างปัจจัยเชิงจิตวิทยารายข้อของพนักงานฝ่ายการผลิตตามกลุ่มแผนก 
7.  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเชิงจิตวิทยาและการยอมรับอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วน

บุคคลของพนักงานฝ่ายการผลิตในสถานประกอบการผลิตอาหาร 
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ระเบียบวิธีวิจัย 

 ประชากร  การศึกษานี้เป็นกรณีศึกษา ประชากรเป็นผู้ปฏิบัติงานในฝ่ายการผลิต สถานประกอบการผลิต
อาหาร จังหวัดกรุงเทพมหานคร จ านวนทั้งสิ้น 97 คน ซึ่งท าการศึกษาในประชากรทั้งหมด โดยฝ่ายการผลิต
ประกอบด้วย 6 แผนก มีจ านวนพนักงานดังนี้ 
 แผนกแยมจ านวน 14 คน   แผนกเยลลี่จ านวน 16 คน  
 แผนกฟิลลิ่งจ านวน 18 คน   แผนกนมจ านวน 16 คน  
 แผนกเนยมาการีนจ านวน 14 คน  แผนกมิ๊กฟรุตจ านวน 19 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้
ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นเอกสารข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 ของฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล ข้อมูลประกอบด้วย เพศ อายุ อายุงาน ระดับการศึกษา  

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามที่สร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมประกอบด้วยแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยเชิง
จิตวิทยาต่อการสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล มีจ านวน 10 ข้อ และแบบสอบถามเกี่ยวกับการ
ยอมรับอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลจ านวน 10 ข้อ ค าถามที่สร้างขึ้นเป็นค าถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Likert scale) มีระดับคะแนน 5 ระดับ  

โดยเกณฑ์ในการแปลผล ดังนี้ คะแนนเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง ระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง 
ระดับค่อนข้างมาก คะแนนเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง ระดับปานกลาง คะแนนเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง ระดับ
ค่อนข้างน้อย คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง ระดับน้อย 

การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติเชิงพรรณนาใช้สถิติการแจกแจงความถี่ ร้อยละ (percentage) 
ค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) การทดสอบความแตกต่างใช้การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และการทดสอบความสัมพันธ์ใช้ค่าสหสัมพันธ์เพียรสัน (Pearson 
product moment correlation coefficient)  

ผลการวิจัย 

ข้อมูลทั่วไปของประชากรพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุในช่วง 30-39 ปี มีการศึกษาสูงสุดในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น มีอายุงานในสถานประกอบการแห่งนี้ 6-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 68.00 43.30 39.10 และ 33.00 
ตามล าดับ (ตารางที่ 1)  

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงจิตวิทยาของประชากรพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.47 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.13 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าข้อ 1 ถึงข้อ 5 ซึ่งแสดงถึงการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
เก่ียวกับ PPE จากการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัยและ PPE จากการประชุมประจ าวัน การประชุมตาม
วาระ บอร์ดประชาสัมพันธ์ และการเข้าอบรมให้ความรู้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.98-4.26 หมายถึงการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับ PPE อยู่ในระดับค่อนข้างมาก ในส่วนข้อ 6 ถึงข้อ 10 ซึ่งแสดงถึงการให้ความร่วมมือในการใช้ PPE 
พบว่าข้อ 6 การสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลทุกครั้งในขณะท างาน และข้อ 9 การใช้อุปกรณ์
คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลเหมาะสมกับประเภทงานที่ท า มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.29-4.47 อยู่ในระดับ
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ค่อนข้างมากแต่ข้อที่เหลือ (ได้แก่ ข้อ 7 ข้อ 8 และข้อ10) มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1.56-2.00 อยู่ในระดับค่อนข้างน้อย 
เห็นได้ว่าการให้ความร่วมมือในการใช้ PPE อยู่ในระดับน้อยเมื่อพนักงานต้องเร่งรีบท างาน ไม่ถนัดในการปฏิบัติงาน 
และไม่ได้ท าตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในระดับวิชาชีพ (ตารางที่ 2) 

ผลการวิเคราะห์การยอมรับอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลของประชากรพบว่า ภาพรวมอยู่ใน
ระดับค่อนข้างมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.88 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าทั้งหมดมี
ค่าเฉลี่ยของคะแนนตั้งแต่ 4.00 ขึ้นไป ยกเว้นข้อ 9 ซึ่งเป็นประเด็นอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้มี
สภาพไม่ช ารุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.60 หมายถึงการยอมรับในข้อนี้อยู่ในระดับค่อนข้างน้อย (ตารางที่ 3) 
  ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าปัจจัยเชิงจิตวิทยาของประชากรตามกลุ่มแผนก พบว่า  แผนกที่แตกต่าง
กันมีค่าปัจจัยเชิงจิตวิทยาแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ( p-value > 0.05) เมื่อพิจารณาทดสอบความ
แตกต่างของค่าปัจจัยเชิงจิตวิทยาเป็นรายข้อ พบว่าแผนกที่แตกต่างกันมีค่าปัจจัยเชิงจิตวิทยาข้อ 7  ไม่เคยหลีกเลี่ยง
การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลเพื่อให้งานเสร็จเร็วขึ้น และข้อ 8 ไม่เคยหลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์
คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลเนื่องจากขัดขวางการท างาน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยค่า p-value 
เท่ากับ 0.04 และ 0.01 ตามล าดับ (ตารางที่ 2) โดยคู่ที่แตกต่างกันได้แก่แผนกฟิลลิ่งและแผนกมิ๊กฟรุต อีกทั้งแผนก
ฟิลลิ่งมีค่าเฉลี่ยของข้อ 7 และข้อ 8 น้อยที่สุด (ภาพที่ 1)  
 ส าหรับความสัมพันธ์ระหว่างค่าปัจจัยเชิงจิตวิทยากับค่าการยอมรับอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
ของพนักงานฝ่ายการผลิตในสถานประกอบการผลิตอาหาร พบว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ( p-
value > 0.05) ดังตารางที่ 4 
ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละ ของข้อมูลทั่วไปของพนักงานฝ่ายการผลิตของสถานประกอบการผลิตอาหาร (n=97) 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
เพศ   
  ชาย 31 32.00 
  หญิง 66 68.00 
อาย ุ(ปี)   
  <30 26 26.80 
  30 - 39  42 43.30 
  40 - 59  29 29.90 
ระดับการศึกษาสูงสุด   
  ประถมศึกษา 35 36.10 
  มัธยมศึกษาตอนต้น 38 39.10 
  มัธยมศึกษาตอนปลาย 24 24.80 
อายุงานในสถานประกอบการแห่งนี้ (ปี)   
  < 3  25 25.80 
  3 - 5  21 21.60 
  6 - 10  32 33.00 
  >10 19 19.60 
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงจิตวิทยาของพนักงานฝ่ายการผลิตในสถานประกอบการผลิตอาหาร (n=97) 

ปัจจัยเชิงจิตวิทยา ค่าเฉลี่ย SD. แปลผล 
ผลทดสอบความ
แตกต่างระหว่าง

แผนก 
1. ติดตามข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัยจากการ
ประชุมหน้าแถวก่อนเริ่มงาน (Safety talk) 

4.12 0.96 ค่อนข้างมาก 0.55 

2. สนใจแวะอ่านข่าวสารด้านความปลอดภัยจากบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ 

3.98 1.02 ค่อนข้างมาก 0.70 

3. เข้าร่วมการประชุมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้
อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 

4.08 0.90 ค่อนข้างมาก 0.22 

4. สนใจเข้าอบรมการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความ
ปลอดภัยส่วนบุคคล 

4.26 0.77 ค่อนข้างมาก 0.16 

8. โดยภามรวมได้รับความเข้าใจในเนื้อหาของข่าวสาร
ด้านอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลมากนอ้ย
เพียงใด 

4.14 0.82 ค่อนข้างมาก 0.93 

6. สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลทุก
ครั้งในขณะท างาน 

4.47 0.60 ค่อนข้างมาก 0.62 

7.ไม่ เคยหลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์คุ้ มครองความ
ปลอดภัยส่วนบุคคลเพื่อให้งานเสร็จเร็วข้ึน 

2.00 0.95 ค่อนข้างน้อย 0.04* 

8. ไม่เคยหลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความ
ปลอดภัยส่วนบุคคลเนื่องจากขัดขวางการท างาน 

1.81 0.88 ค่อนข้างน้อย 0.01* 

9. ใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
เหมาะสมกับประเภทงานท่ีท า 

4.29 0.69 ค่อนข้างมาก 0.69 

10. ไม่เคยหลีกเลี่ยงที่จะปฏิบัติตามค าแนะน าของ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์คุ้มครอง
ความปลอดภัยส่วนบุคคล 

1.56 0.72 ค่อนข้างน้อย 0.57 

ค่าเฉลี่ย 3.47 0.13 ปานกลาง 0.35 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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(ก) ข้อ 7.ไม่เคยหลีกเลี่ยงการใช้ PPE เพื่อให้งานเสร็จเร็วขึ้น 

 

 
(ข) ข้อ 8.ไม่เคยหลีกเลี่ยงการใช ้PPE เนื่องจากขัดขวางการท างาน 

ภาพที่ 1 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของข้อ 7  (ก) และข้อที่ 8  (ข) ระหว่าง 6 แผนก ด้วย Tukey’s 
HSD test 

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยการยอมรับอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลของพนักงานฝ่ายการผลิตใน
สถานประกอบการผลิตอาหาร (n=97) 

ปัจจัยการยอมรับอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ค่าเฉลี่ย SD. แปลผล 

1. ใช้อุปกรณ์ป้องกันตาและใบหนา้ทุกครั้งท่ีปฏิบัติงานสมัผสักับน้ ารอ้นและสาร
กัดกร่อน 

4.31 0.73 ค่อนข้างมาก 

2. ใช้ ear plug/ear muff ทุกครั้งท่ีปฏิบัติงานในบริเวณหรือเครื่องจักรที่มีเสียง
ดัง 

4.21 0.85 ค่อนข้างมาก 

3. ใช้อุปกรณ์ป้องกันนิ้วมือและแขนทุกครั้งท่ีปฏิบัติงานกับอุปกรณ์ เครื่องจักร 
และแหล่งก าเนิดความร้อน 

4.37 0.68 ค่อนข้างมาก 

4. ใช้อุปกรณ์ป้องกันเท้าและขาทุกครั้งท่ีปฏิบัติงานในอาคารการผลติ 4.38 0.65 ค่อนข้างมาก 
5. ใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลประเภทอุปกรณ์ป้องกันพิเศษใน
พื้นที่เฉพาะหรือเป็นการท างานท่ีมีความเสี่ยงสูงทุกครั้ง 

4.27 0.71 ค่อนข้างมาก 

6.อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้มีขนาดทีเ่หมาะสมกับสรีระ
ร่างกาย 

4.48 0.61 ค่อนข้างมาก 

7.อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลใช้งานง่าย 4.43 0.63 ค่อนข้างมาก 
8.อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลบ ารุงรักษาง่าย 4.45 0.56 ค่อนข้างมาก 
9.อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลไม่ช ารุด 1.60 0.77 ค่อนข้างน้อย 
10.อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลมีน้ าหนักเบาและสวมใส่สบาย 4.33 0.66 ค่อนข้างมาก 

ค่าเฉลี่ย 4.08 0.88 ค่อนข้างมาก 
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ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าปัจจัยเชิงจิตวิทยาและค่าการยอมรับอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 
ด้วยสถิติ Person correlation 

ปัจจัย ค่าสัมประสิทธิส์หสัมพนัธ์ (r) p-value 
ค่าปัจจัยเชิงจิตวิทยา*ค่าการยอมรับ PPE 0.17 0.09 

สรุปและอภิปรายผล 

4. พนักงานฝ่ายการผลิตในสถานประกอบการผลิตอาหารส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุในช่วง 30-39 ปี มี
การศึกษาสูงสุดในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีอายุงานในสถานประกอบการแห่งนี้ 6-10 ปี (ตารางที่ 1)  มีภาพรวม
ของค่าปัจจัยเชิงจิตวิทยาอยู่ในระดับปานกลาง และการยอมรับอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลอยู่ในระดับ
ค่อนข้างมาก โดยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.47  และ 4.08 ตามล าดับ (ตารางที่ 2 และ 3)  การที่ประชากรมีค่าปัจจัยเชิง
จิตวิทยาอยู่ในระดับปานกลางนั้น หากประชากรไม่ได้รับแรงเสริมจากกิจกรรมต่างๆ ด้านความปลอดภัยแบบต่อเนื่อง
อาจท าให้การยอมรับอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลมีระดับลดลงได้ จะเห็นได้ข้อ 7  ไม่เคยหลีกเลี่ยงการ
ใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลเพื่อให้งานเสร็จเร็วขึ้น และข้อ 8 ไม่เคยหลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์คุ้มครอง
ความปลอดภัยส่วนบุคคลเนื่องจากขัดขวางการท างาน ทั้งสองข้อมีค่าเชิงจิตวิทยาอยู่ในระดับค่อนข้างน้อย (ตารางที่ 
2) ซึ่งแสดงว่าหลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลค่อนข้างมาก ทั้งนี้ตามทฤษฎีการยอมรับโดย 
Roger, & Shoemaker (1978) กล่าวว่าการยอมรับน าไปปฏิบัติ (adoption) จะเกิดขึ้นมาจากลักษณะทางจิตวิทยา 
5 ระยะ โดยเร่ิมจากระยะการรับรู้ โดยบุคคลนั้นต้องรู้ถึงเนื้อหาและคุณประโยชน์ของสิ่ งนั้น จากนั้นเกิดระยะการใส่
ใจและสนใจซึ่งบุคคลนั้นจะหารายละเอียดเพิ่มเติมโดยขึ้นอยู่กับบุคลิกภาพ ค่านิยม ตลอดจนบรรทัดฐานทางสังคม
หรือประสบการณ์เก่าๆ ของบุคคลนั้น เม่ือมีการรับรู้และเกิดความสนใจแล้ว จะเกิดระยะการประเมินค่าซึ่งจะเกิดการ
ไตร่ตรองในการน ามาใช้ว่าเกิดประโยชน์หรือไม่ จนกระทั่งได้รับแรงเสริมจนเกิดความเชื่อมั่นจึงเกิดการทดลองใช้
บางส่วนและเป็นขั้นสุดท้ายที่ส าคัญอย่างยิ่งต่อการตัดสินใจที่จะปฏิเสธหรือยอมรับต่อไป  

5. ทั้ง 6 แผนกมีค่าเฉลี่ยของปัจจัยเชิงจิตวิทยาไม่แตกต่างกันทางสถิติ ( p-value > 0.05) อีกทั้งผลการ
พิจารณารายข้อพบว่าทั้ง 6 แผนกมีค่าเฉลี่ยรายข้อเกือบทุกข้อไม่แตกต่างกันทางสถิติ ( p-value > 0.05) (ตารางที่ 
2) ยกเว้นข้อ 7 และข้อ 8 เป็นประเด็นการไม่หลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลเพื่อให้งาน
เสร็จเร็วขึ้นและการขัดขวางการท างาน โดยเฉพาะแผนกฟิลลิ่งมีค่าเฉลี่ยของทั้งสองข้อดังกล่าวน้อยที่สุดและค่ามี
ความแตกต่างทางสถิติกับแผนกอื่นๆ ที่เหลือ (ภาพที่ 1) จะเห็นว่าปัจจัยแผนกไม่มีผลต่อการยอมรับการใช้อุปกรณ์
คุ้มครองส่วนบุคคลเนื่องจากการสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลเป็นกฎระเบียบของสถาน
ประกอบการที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามให้เป็นตามกฎหมายและเพื่อความปลอดภัยในการท างานที่สัมผัสปัจจัยเสี่ยง (ราช
กิจจานุเบกษา, 2554) ซึ่งสอดคล้องผลการศึกษาของปรัชญา ไชยอิ่นคา (2556) ระบุว่า ปัจจัยต่อการใช้อุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ที่มีเพศและรายได้แตกต่างกันพบว่าภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 พบว่าปัจจัยที่มีต่อการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงานย่อมได้รับความรู้หรือมีสิทธ์
ในการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมือนกัน โดยไม่แบ่งเป็นเพศชายเพศหญิงในการท างานผู้มีรายได้เฉลี่ย
ที่มากหรือน้อยก็ต้องปฎิบัติตามกฎระเบียบในการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลทุกคน 
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6. ปัจจัยเชิงจิตวิทยาไม่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยการยอมรับอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ( p-
value > 0.05) (ตารางที่ 4) อาจเนื่องจากการยอมรับอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลต้องพิจารณาถึงการ
บริหารจัดการอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลร่วมด้วย อีกทั้งประชากรที่ศึกษาให้คะแนนเกี่ยวกับอุปกรณ์คุ้มครอง
ความปลอดภัยส่วนบุคคลไม่ช ารุดอยู่ในระดับค่อนข้างน้อย สอดคล้องผลการศึกษาของ พรธิดา เทพประสิทธิ์ และ
ประสพชัย พสุนนท์. (2560) ระบุว่าความสัมพันธ์ต่อการยอมรับปัจจัยต่อการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลทั้ง 
4 ด้าน ไม่สามารถสามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่
ห้องปฏิบัติการทดสอบด้านสิ่งแวดล้อมได้ ด้านการรับรู้ข่าวสาร ด้านการมีส่วนร่วม ด้านความสม่ า เสมอการใช้ ด้าน
ความสะดวกในการใช้ เนื่องจากนักวิทยาศาสตร์จะไม่ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลหากเห็นว่าช ารุด  แต่ไม่
สอดคล้องกับผลการศึกษาของสุรชัย ชัยขวัญงาม (2552) ระบุว่าปัจจัยลักษณะจิตวิทยาของพนักงาน บริษัท อเมริกัน 
บิวเดอร์ จ ากัด มีความสัมพันธ์ต่อการยอมรับอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลคือ ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคล เจตคติต่อการยอมรับอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล การเปิดรับข่าวสารและการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมความปลอดภัย ของพนักงาน บริษัท อเมริกัน บิวเดอร์ จ ากัด มีความสัมพันธ์ต่อการยอมรับอุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคลอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 อย่างไรก็ตามผลการศึกษาของจินตนา เนียมน้อย และคณะ (2556) 
ชี้ว่าตัวแปรได้แก่ ทัศนคติเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล การสนับสนุนทางสังคมและการบริหาร
จัดการอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลสามารถร่วมกันท านายการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลของ
พนักงานโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ได้แต่ตัวแปรการบริหารจัดการอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลมากที่สุด (β = 0.271) 
ข้อเสนอแนะ 

4.  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพควรเน้นกิจกรรมด้านความปลอดภัยเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมส่วน
บุคคล โดยเป็นกิจกรรมให้แรงเสริมความเชื่อมั่นถึงประโยชน์ของการใช้ PPE เพื่อส่งผลต่อการยอมรับการใช้ PPE 
นอกจากนี้ควรมีกฎข้อบังคับและบทลงโทษที่ชัดเจนส าหรับก ากับดูแลการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วน
บุคคล 

5.  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพควรปรับรูปบบการบริหารจัดการอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วน
บุคคล โดยเพิ่มการตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งานของ PPE และสภาพของการใช้ PPE แล้วเกิดความ
สะดวกในขณะปฏิบัติงานแม้ในช่วงการท างานอย่างเร่งรีบ โดยเร่ิมที่แผนกฟิลลิ่งเป็นแผนกแรก  

6. การศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาตัวแปรสภาพแวดล้อมในการท างานเพิ่มเติมด้วย 

กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาครั้งนี้สามารถลุล่วงไปด้วยดีนั้น ต้องขอขอบคุณท่านผู้จัดการแผนกความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
ของบริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (สาขาบางนา) เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในระดับวิชาชีพ และ
พนักงานฝ่ายการผลิตทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่าในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี 
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บทคัดย่อ  

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจชนิดของมดในพื้นที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติและพื้นที่โดยรอบ
มหาวิทยาลัย  และส ารวจความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ไล่มดจากผู้ที่อาศัยรอบมหาวิทยาลัย จ านวน 100 ราย  โดย
สอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลการใช้ผลิตภัณฑ์ไล่มด และความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ไล่มด และน าข้อมูลทั้งหมดที่
ได้มาวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณา ผลการศึกษาพบมดทั้งหมด 3 ชนิดในพื้นที่มหาวิทยาลัย ได้แก่ มดแดง 
(Oecophylla smaragdina) (85.97%) มดด า (Paratrechina longicornis) (12.28%) และมดละเอียด 
(Tapinoma melanocephalum) (1.75%) ตามล าดับ และพบมด 5 ชนิด พื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัย ได้แก่ มดด า  
(P. longicornis) มดแดง (O. smaragdina) มดละเอียด (T. melanocephalum) มดคันไฟ (Solenopsis 
geminate) และมดตะนอยอกส้ม (Tetraponera rufonigra) ชี้ให้เห็นว่ามีมดชนิดอื่นที่พบบริเวณรอบมหาวิทยาลัย 
แต่ไม่พบในบริเวณมหาวิทยาลัย นอกจากนี้จากการส ารวจความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ไล่มดในชุมชนบริเวณรอบ
มหาวิทยาลัย พบว่ารูปแบบที่ต้องการใช้มากที่สุด ได้แก่ สเปรย์ (82%) ชอล์ก (10%) และผงโรย (8%)  ตามล าดับ 

ค าส าคัญ : มด การไล่มด ผลิตภัณฑ์ไล่มด มดแดง 

Abstract 

The objectives of this study were to survey ants at Huachiew Chalermprakiet University 
and around the university, and identify the requirements of using ant-repellent products from 
people who were living surrounding of the university. A total of 100 questionnaires were 
distributed, the information of which was personal information, using ant-repellent products and 
requirements of using ant-repellent products. The data was analyzed by descriptive statistics 
analysis. The results showed that a total of three ant species were found in the University, 
including Oecophylla smaragdina (85.97%), Paratrechina longicornis (12.28%) and Tapinoma 
melanocephalum (1.75%), respectively, and a total of five ant species were found around the 
University, including P. longicornis, O. smaragdina, T. melanocephalum, Solenopsis geminate, and 
Tetraponera rufonigra suggesting that there are other types of ants found around the university, 
but not found on campus. In addition, the survey of the requirements using ant-repellent products 
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found that the spray preparation was the most important requirement with 82%, followed by 
chalk (10%) and powder (8%), respectively. 

Keywords : ant, ant repellent, ant repellent product, Oecophylla smaragdina 

บทน า 

มดเป็นแมลงที่พบได้บ่อยในพื้นที่เขตร้อน มีความสามารถในการปรับตัวอยู่ได้ในทุกสภาพแวดล้อม  ทั้งภายใน
อาคารและบริเวณโดยรอบ บนพื้นดิน ใต้พื้นดิน และโพรงต้นไม้ รวมไปถึงพื้นที่การเกษตร โดยมักก่อความร าคาญและ
ท าอันตรายแก่มนุษย์ โดยการกัดหรือต่อยโดยตรง และปล่อยสารพิษเข้าสู่รอยแผล ท าให้รู้สึกเจ็บปวด บริเวณที่ถูก
ต่อยอาจมีอาการบวม คัน ปวดแสบปวดร้อน หรืออาจก่อให้เกิดอาการแพ้อย่างรุนแรง (anaphylactic shock) 
(ชัยวัฒน์ จันทร์พิทักษ์, 2562) มดจึงเป็นปัญหาที่พบได้ในชีวิตประจ าวัน และท าให้มนุษย์เกิดความร าคาญ ดังนั้นจึงมี
การน าผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมมาใช้ในการไล่หรือก าจัดมดและ
แมลง ยกตัวอย่างเช่นกรณีศึกษาการใช้สารเคมีของเกษตรกรที่ปลูกกระเทียมในจังหวัดพะเยา พบว่าเกษตรกรที่ใช้
สารเคมีจะมีอาการส าคัญที่พบหลังจากการสัมผัสสารเคมี  ยกตัวอย่างเช่น หน้ามืด ปวดศีรษะ คอแห้ง พบผื่นแดง /
ขาว ชามือและเท้า เจ็บหน้าอก เป็นต้น (Ratana Sapbamrer et al., 2018: pp. 1-21) และกรณีศึกษาการส ารวจ
ความรู้ด้านสุขภาพของเกษตรกรที่ใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชในพื้นที่อีสานใต้ 3 จังหวัด พบว่าเกษตรกรมีความเสี่ยงด้าน
สุขภาพจากสารเคมีเช่นกัน เช่น มีอาการอ่อนเพลีย เล็บมือและเท้ามีสีคล้ าผิดปกติ และมีบางรายพบค่าเอนไซม์ตับ
เพิ่มสูงขึ้นด้วย (อนันต์ ไชยกุลวัฒนา และคณะ, 2559, หน้า 1)  ซึ่งประเทศไทยได้มีการน าเข้าสารเคมีเพื่อก าจัด
ศัตรูพืชและสารเคมีก าจัดแมลงประมาณแสนตันต่อปี  ท าให้สูญเสียงบประมาณในการซื้อสารเคมีจากต่างประเทศ
ประมาณหมื่นล้านบาทต่อปี (กรมวิชาการเกษตร, 2562) สารเคมีเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและตกค้างใน
สิ่งแวดล้อม ซึ่งการเกิดพิษของสารเคมีดังกล่าวเกิดจากการถูกดูดซึมผ่านทางระบบทางเดินอาหาร ต่อมเหงื่อและรูขุม
ขนได้ ซึ่งนับว่าเป็นอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม (รัตนา ทรัพย์บ าเรอ, 2557)  

ดังนั้นการใช้สมุนไพรส าหรับไล่มด จึงเป็นทางเลือกที่ดีเพื่อลดการใช้สารเคมีลง ปัจจุบันจึ งมีงานวิจัยและการ
น าสมุนไพรมาใช้ในการไล่และก าจัดมดและแมลงแทนการใช้สารเคมีมากขึ้น พบว่าสมุนไพรที่มีน้ ามันหอมระเหยเป็น
ส่วนประกอบจะมีประสิทธิภาพในการไล่และก าจัดมดได้ดี และมีสมุนไพรหลายชนิดที่มีฤทธิ์ในการไล่และก าจัดมดได้ 
เช่น สารสกัดจากโหระพา ขิง ข่า มะกรูด ตะไคร้ กระชาย กานพลู โกฐจุฬาลัมพา และหญ้าหวาน (ภานุกิจ กันหา
จันทร์และคณะ, 2561: หน้า 364-375, พีรพัฒน์ ลิ่มทอง และคณะ, 2555, คมคาย พฤกษากรและคณะ, 2557: หน้า 
110-117, Fu J. T., 2015: pp. 129, Chen J, 2009: pp. 618-622, Zhang N et al., 2014: pp. 1–6) ซึ่งน ามาใช้
โดยการน าไปฉีดพ่นไล่และก าจัดมด นอกจากนี้สมุนไพรบางชนิดยังมีฤทธิ์ในการก าจัดยุง แมลงวัน แมลงอื่นๆ และ
ศัตรูพืชอีกด้วย (Baba G et al., 2012: pp. 43-48, ไอลดา ใจสมัครและคณะ,2557: หน้า 524-529) 

จากข้อมูลเบื้องต้นนี้ ทางผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการส ารวจความหลากชนิดของมดในบริเวณรอบมหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และส ารวจเบื้องต้นเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ไล่และก าจัดมด เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไล่มดจากพืชสมุนไพรต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย   
1. เพื่อส ารวจชนิดของมดภายในพืน้ที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติและพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัย

หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
2. เพื่อส ารวจเบื้องต้นเก่ียวกับความคิดเห็นของผู้ใช้ผลิตภัณฑไ์ล่และก าจัดมด   

วิธีการวิจัย  
  จริยธรรมการวิจัย การศึกษาครั้งนี้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยหัว
เฉียวเฉลิมพระเกียรติ เลขที่รับรอง อ.846/2562 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1. มดภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติและพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระ

เกียรติ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
2. ผู้ที่พักอาศัยอยู่รอบมหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จ านวน  100 ราย 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ลงพื้นที่เพื่อส ารวจชนิดของมดที่พบในพืน้ที่มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติและพื้นทีโ่ดยรอบ

มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สถานที่ที่พบมดตามต้นไม้ ใบไม้ พื้นดนิ ทางเดินทัง้ในอาคารและ
นอกอาคาร โดยการจดบนัทึกและถ่ายภาพ ในช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 

2. นับจ านวนและจ าแนกชนิดมดในระดับวงศ์ย่อยและชนิดที่พบโดยใช้ คู่มือจ าแนกสกุลมดในประเทศไทย 
โดย  (วียะวัฒน์ ใจตรง, 2554) 

3.  ส ารวจเบื้องตน้เก่ียวกับความคิดเห็นของผู้ที่พักอาศัยอยู่รอบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑไ์ล่และก าจัดมด โดยใช้แบบสอบถาม จ านวน 100 ราย โดยข้อมูลประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนที่ 2 ข้อมูลเก่ียวกับชนิดของมดและแมลงที่พบในที่อยู่อาศัยและข้อมูล
เก่ียวกับการใช้ผลิตภัณฑไ์ล่และก าจัดมดและแมลง และส่วนที่ 3 ความต้องการของรูปแบบผลติภัณฑ์ที่
ต้องการใช้งาน พร้อมข้อเสนอแนะอื่นๆ 

การวิเคราะห์ผลทางสถิติ  น าขอ้มูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยสถิติเชงิพรรณา ได้แก่  ร้อยละ  
ผลการวิจัย 

การส ารวจมดที่พบในบริเวณมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลชนิดของมด สถานที่
ที่พบมด โดยการจดบันทึกและถ่ายภาพ จากการเดินส ารวจมดในพี้นที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในช่วง
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 จากจุดส ารวจมดทั้งหมด 20 จุด พบว่า บริเวณที่พบมดมาก มีทั้งหมด 6 แหล่ง ดังนี้ 1.
บริเวณหน้าห้องปฏิบัติการ คณะเทคนิคการแพทย์ 2. บริเวณใต้ต้นไม้ใกล้ซุ้มคณะเทคนิคการแพทย์ 3. บริเวณถนน
ข้าวต้มกุ๊ย 4. บริเวณหน้าอาคารปฏิบัติการ 5 ชั้น  5. บริเวณใต้ต้นโพธิ์  6. บริเวณหลังศูนย์บรรณาสาร  พบมดรวม
ทั้งหมดจ านวน 285 ตัว จาก 1 วงศ์ย่อย 3 สกุล 3 ชนิด โดยชนิดของมดที่พบมากที่สุดคือ มดแดง (Oecophylla 
smaragdina (Fabricius); Formicinae; Hymenoptera) จ านวน 245 ตัว  (85.97%) รองลงมาเป็นมดด า  
(Paratrechina longicornis (Latreille); Formicinae; Hymenoptera) จ านวน 35 ตัว (12.28%) และมดละเอียด 
(Tapinoma melanocephalum (Fabricius); Formicinae; Hymenoptera) จ านวน 5 ตัว (1.75%) ตามล าดับ 
ดังแสดงในตารางที่ 1 และรูปที่ 1 จากการท าแผนที่เดินดินส าหรับส ารวจแหล่งที่อยู่ของมด ด้วยการเดินส ารวจด้วยตา
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เปล่าและจดบันทึกทางกายภาพ สิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่พบเห็น พบว่า ตามต้นไม้และพื้นดินเป็นแหล่งที่อยู่ของมดแดง 
ส่วนมดละเอียดมักพบตามบริเวณอาคาร อาศัยอยู่ตามรูเล็กๆ ตามก าแพง นอกจากนี้ยังพบว่าตามโรงอาหาร บริเวณ
ร้านขายน้ าหวาน มักมีมดด าอาศัยอยู่ เนื่องจากมดด าเป็นมดชนิดที่ชอบตอมของหวาน (ชัยวัฒน์ จันทร์พิทักษ์, 2562) 
บริเวณที่มีมดด าอาศัยอยู่จะมีมดละเอียดอาศัยอยู่ด้วยเช่นกัน มดแดงมีล าตัวขนาดใหญ่ ท าให้ง่ายต่อการนับจ านวน 
และมีจ านวนมากที่สุด ดังแสดงในรูปที่ 2 
 
ตารางที่ 1 จ านวนมดแต่ละชนดิที่พบในบริเวณมหาวิทยาลัยหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

 

 
  1 

 
2 

 
3 

รูปที่ 1 ตัวอย่างมดที่พบในบริเวณมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ; 1 มดแดง  Oecophylla smaragdina 
(Fabricius); 2 มดด า Paratrechina longicornis (Latreille);  และ   3 มดละเอียด Tapinoma 
melanocephalum (Fabricius) 

ล าดับที ่ วงศ์ย่อย 
(Subfamily) 

ชื่อวิทยาศาสตร์ 
( Scientific name) 

จ านวนมด 
(ตัว) 

ร้อยละ 
(%) 

1 Formicinae Oecophylla smaragdina (Fabricius) 245 85.97 
2 Formicinae Paratrechina longicornis (Latreille) 35 12.28 
3 Formicinae Tapinoma melanocephalum (Fabricius) 5 1.75 

รวม 1 3 285 100 
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รูปที่ 2 แผนที่เดินดนิส ารวจมดในบริเวณมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ แสดงจุดส ารวจมดทั้งหมด 20 จุด 
 
การส ารวจมดที่พบในพื้นที่ชุมชนรอบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลชนิดของมด สถานที่ที่พบมด โดยใช้แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม จากการเดินส ารวจมดในพื้นที่
ชุมชนรอบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในช่วงเดือนมีนาคม 2562 จากจุดส ารวจมดทั้งหมด 15 จุด พบว่า มี
มดจาก 2 วงศ์ย่อย 4 สกุล จ านวนทั้งหมด 4 ชนิด มดที่พบมากที่สุดคือ มดด า  (Paratrechina longicornis 
(Latreille); Formicinae; Hymenoptera) รองลงมาเป็น มดแดง (Oecophylla smaragdina (Fabricius); 
Formicinae; Hymenoptera)  มดละเอียด (Tapinoma melanocephalum (Fabricius); Formicinae; 
Hymenoptera) มดคันไฟ (Solenopsis geminate (Fabricius); Myrmicinae; Hymenoptera) และมดตะนอยอก
ส้ม (Tetraponera rufonigra (Jerdon); Pseudomyrmecinae; Hymenoptera) ตามล าดับ นอกจากนี้ยังพบ
แมลงชนิดอื่น เช่น ยุง เป็นต้น ดังแสดงในรูปที่ 3 
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รูปที่ 3 การส ารวจมดและแมลงในพื้นที่ชุมชนรอบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดยใช้ แผนที่ภาพถา่ย
ดาวเทียม แสดงจุดส ารวจมดทั้งหมด 15 จุด โดยแสดงสัญลักษณ์ดังนี้ จุดสีแดง คือ มดแดง; จดุสีด า คือ มด
ด า; จุดสีเขียว คือ มดละเอียด; จุดสีส้ม คือ มดคันไฟ; จุดสีชมพ ูคือ มดตะนอยอกส้ม; และแมลงชนิดอื่น จุดสี
เทา คือ ยุง  

 
การส ารวจเบื้องต้นเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อผลิตภัณฑ์ไล่มด 

การส ารวจความคิดเห็นต่อผลิตภัณฑ์ไล่มด โดยใช้แบบสอบถามสัมภาษณ์นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่พัก
อาศัยรอบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จ านวน 100 ชุด โดยข้อมูลประกอบด้วย      3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 
ข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนที่ 2 ข้อมูลเก่ียวกับชนิดของมดและแมลงที่พบในที่อยู่อาศัยและข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์
ไล่และก าจัดมดและแมลง และส่วนที่ 3 ความต้องการของรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ต้องการใช้งาน พร้อมข้อเสนอแนะอื่นๆ 
จากการส ารวจ พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ให้สัมภาษณ์เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 76 มีอายุระหว่าง 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 
32  อาชีพส่วนใหญ่ เป็นนักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 58 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่ ากว่า 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 56 
ลักษณะที่อยู่อาศัยเป็นพอพักคิดเป็นร้อยละ 68 ดังแสดงในตารางที่ 2  ชนิดของแมลงที่พบบริเวณที่อยู่อาศัย จ านวน
ทั้งหมด 233 ตัว เป็นมดคิดเป็นร้อยละ 38.63 รองลงมาเป็นยุงคิดเป็นร้อยละ 27.90 และแมลงชนิดอื่นๆ โดยพบมด
ในบริเวณที่อยู่อาศัยคิดเป็นร้อยละ 48 ชนิดของมดที่พบเป็นมดด าคิดเป็นร้อยละ 35.29 รองลงมาเป็นมดแดงคิดเป็น
ร้อยละ 25.49 และมดละเอียดคิดเป็นร้อยละ 24.84 มดคันไฟคิดเป็นร้อยละ 11.76 และ มดตะนอยอกส้มคิดเป็นร้อย
ละ 2.62 ตามล าดับ ดังแสดงในตารางที่ 3 จากการสัมภาษณ์ผู้ที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ไล่และก าจัดมดพบว่าผลิตภัณฑ์ที่ใช้
ส่วนใหญ่มีส่วนผสมของสารเคมีร้อยละ 96 โดยมีความต้องการที่จะทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของพืชสมุนไพร
ในการไล่และก าจัดมดร้อยละ 41 รูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการใช้เป็นสเปรย์ฉีดพ่นคิดเป็นร้อยละ 82 รองลงมาเป็น 
ชอล์ก คิดเป็นร้อยละ10 และผงโรย คิดเป็นร้อยละ 8 ตามล าดับ ดังแสดงในตารางที่ 4 ส่วนข้อเสนอแนะ ผู้ใช้ต้องการ
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและไม่มีสารตกค้างในสิ่งแวดล้อม ไม่เป็นอันตรายต่อเด็กและผู้สูงอายุมีกลิ่น
หอม และไม่มีกลิ่นเหม็นตกค้าง  
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ตารางที่ 2 จ านวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอยา่งที่พกัอาศัยบริเวณรอบมหาวทิยาลัยหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (ราย) (n=100) ร้อยละ 

เพศ    

 ชาย 24 24 

 หญิง 76 76 

อายุ    

 <20 ป ี 26 26 

 21-30 ปี 32 32 

 31-40 ปี 25 25 

 41-50 ปี 13 13 

 51-60 ปี 4 4 

อาชีพ    

 ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ 11 11 

 นักศึกษา 58 58 

 เกษตรกรรม 3 3 

 ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 9 9 

 รับจ้าง 13 13 

 รับราชการ 6 6 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน    

 ไม่มีรายได ้ 11 11 

 <10,000 บาท 56 56 

 10,001-20,000 บาท 29 29 

 20,001-30,000 บาท 2 2 

 >30,001 บาท 2 2 

ลักษณะที่อยู่อาศัย    

 หอพัก/อพาร์ทเมนต์ 68 68 

 คอนโดมิเนียม 1 1 

 บ้านเดี่ยว/ทาวน์เฮา้ส ์ 31 31 
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ตารางที่ 3 จ านวนของมดแต่ละชนิดที่พบในบริเวณที่อยู่อาศัย 

มดที่พบในบริเวณที่อยู่อาศัย จ านวน (ตัว) (n=153) ร้อยละ 

มดแดง 39 25.49 

มดด า 54 35.29 

มดละเอียด 38 24.84 

มดคันไฟ 18 11.76 

มดตะนอยอกส้ม 4 2.62 

 
ตารางที่ 4 รูปแบบของผลติภัณฑ์ไล่มดที่ผู้ใช้ต้องการใช้ 

รูปแบบของผลติภัณฑ์ไล่มด จ านวน (ราย) (n=100) ร้อยละ 

สเปรย์ 82 82 

ชอล์ก 10 10 

ผงโรย 8 8 

 
สรุปและอภิปรายผล 

ปัจจุบันมดในประเทศไทย มีหลายชนิด และมีบางส่วนที่ก่อให้เกิดปัญหาแก่มนุษย์ โดยเฉพาะมดตามที่พัก
อาศัย ได้แก่ มดแดง มดด า มดละเอียด  มดเหม็น มดคันไฟ  มดตะนอย  ซึ่งมดบางชนิดสามารถก่อให้เกิดอันตราย
จากพิษที่ปล่อยออกมาจากการกัด โดยอาจก่อให้เกิดผื่นคัน มีอาการปวด บวม อักเสบ เป็นต้น    ยาฆ่าแมลงจึงเป็น
ตัวเลือกในการใช้ก าจัดมดและแมลงตามบ้านเรือน ซึ่งในท้องตลาดส่วนใหญ่มีส่วนประกอบของสารเคมีอันตราย เช่น  
ออร์กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมต ซึ่งแม้จะมีประสิทธิภาพสูงในการก าจัดแมลง  แต่มีพิษภัยร้ายแรงต่อร่างกาย มีฤทธิ์
ยับยั้งการท างานของระบบประสาท หากสูดดมเข้าไปติดต่อกันเป็นประจ า จะส่งผลให้ควบคุมการหายใจได้ล าบาก จน
อาจหมดสติและถึงขั้นเสียชีวิตได้ (Sapbamrer R et al., 2018: pp. 1-21) ไพเรทรูมและไพเรทรอยด์ เป็นยาฆ่า
แมลงที่มีอันตรายต่อผู้ใช้น้อยที่สุดและเป็นสารเคมีก าจัดแมลงที่สลายตัวได้ง่ายที่สุด ก็อาจท าให้เกิดผิวหนังบวมแดง 
เป็นตุ่มใส คันและมีน้ าเหลือง หากสูดดมนานจะรู้สึกแน่น อึดอัด ท าให้หายใจไม่ออกได้ (ลักษณา ลือประเสริฐ, 2549) 

การวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความหลากชนิดของมดในบริเวณรอบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม
พระเกียรติและส ารวจเบื้องต้นเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ไล่และก าจัดมด จ านวน 100 ราย ที่อาศัยใน
บริเวณหอพักและชุมชนรอบบริเวณมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดยใช้แบบสอบถาม พบว่า ชนิดของมดที่
พบส่วนใหญ่บริเวณมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเป็น มดแดง และมักพบมดด าในบริเวณที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็น 
วงศ์ย่อย Formicinae  สอดคล้องกับงานวิจัยของมณฑิรา  แก้วรุ่งเรือง และคณะ ได้ท าการศึกษาความหลากหลาย
ของมดในพื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกัน ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 3 พื้นที่ ได้แก่ 
บริเวณเคหสถาน พื้นที่รกร้าง และสวนมะม่วง พบความหลากชนิดของมดในพื้นที่ โดยพบ Formicinae (29%)  และ 
Dolichoderinae (11%) นอกจากนี้ยังพบว่า มดที่สามารถปรับตัว อาศัยได้ทุกพื้นที่คือ Paratrechina longicornis 
(Latreille) (มณฑิรา แก้วรุ่งเรือง และคณะ, 2559, หน้า 287-294)  จากการศึกษาความหลากชนิดของมดในพื้นที่
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สวนมะม่วง จังหวัดพิษณุโลก ของ วีรภัทรา ดอนไพรอ่อน และคณะ พบมดในวงศ์ย่อย  Dolichoderinae และ 
Formicinae มากที่สุด (Donprion W et al., 2018: pp. 1-8) และจากการศึกษาความหลากชนิดและความชุกชุม
ของมดที่หากินตามพื้นดินในระบบเกษตรกรรมเขตร้อน กรณีศึกษาจังหวัดระยอง ภาคตะวันออกของประเทศไทย ใน
เขตพื้นที่สวนทุเรียน ของ กิตติศักดิ์ปราบพาล และคณะ พบมดในวงศ์ย่อย Formicinae จ านวนมากที่สุด 
เช่นเดียวกัน (กิตติศักดิ์ ปราบพาล และคณะ, 2560, หน้า 538-556) จากงานวิจัยของธัชคณิน จงจิตวิมล และคณะ 
พบมดในวงศ์ย่อย Formicinae จ านวน 2 ชนิด คือ Anoplolepis gracilipes  และ Oecophylla smaragdina  มี
การกระจายตัวมากที่สุดในพื้นที่ป่าเบญจพรรณ ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ (ธัชคณิน จงจิตวิมล 
และคณะ, 2553, หน้า 114-123) นอกจากนี้ คทาวุธ ไชยเทพ ได้ศึกษาความหลากหลายและความชุกชุมของมดในป่า
เสม็ด จังหวัดสงขลา  พบมดในวงศ์ย่อย Formicinae มากที่สุด ถึง 6 ชนิด และน้อยที่สุด คือ Dolichoderinae 1 
ชนิด (คทาวุธ ไชยเทพ และคณะ, 2559, หน้า 1214-1227) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาความหลากชนิดของมดในสวน
ยางพารา จังหวัดสงขลา วงศ์ย่อยของมดที่พบมากที่สุดคือมดในวงศ์ย่อย Formicinae มากที่สุด 7 ชนิด (คทาวุธ ไชย
เทพ และคณะ, 2559, หน้า 1033-1041)  

จากการส ารวจการใช้ผลิตภัณฑ์ไล่และก าจัดมดเบื้องต้นเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อผลิตภัณฑ์ไล่และก าจัดมดที่
ผู้ตอบแบบสอบถามเคยใช้ พบว่าผลิตภัณฑ์ที่ใช้ไล่และก าจัดมดในปัจจุบันส่วนใหญ่ที่ผู้ใช้เลือกใช้มีส่วนผสมของ
สารเคมี จากแบบสอบถามโดยการสัมภาษณ์พบว่าถ้าเลือกได้ผู้ใช้มีความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบสเปรย์จากพืช
สมุนไพรในการไล่มด และมีข้อเสนอแนะ คือผู้ใช้ต้องการผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและไม่ตกค้างใน
สิ่งแวดล้อม ไม่เป็นอันตรายต่อเด็กและผู้สูงอายุและมีกลิ่นหอม ไม่มีสารหรือกลิ่นตกค้าง  ซึ่งจากข้อมูลเบื้องต้นจะน า
ผลการวิจัยที่ได้มาต่อยอดและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรไล่มดที่มีความเหมาะสมต่อการน าไปใช้งานในพื้นที่จริง
ต่อไป  
กิตติกรรมประกาศ 

คณะผู้วิจัยขอขอบคุณมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณทุนวิจัย และ
ขอขอบคุณอาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะเทคนิคการแพทย์ หน่วยงานสนับสนุนต่างๆของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระ
เกียรติที่ให้ความอนุเคราะห์และสนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ในการท างานศึกษาวิจัยชิ้นนี้ให้ส าเร็จได้ด้วยดี 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยแบบภาคตัดขวางครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส ารวจการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ของร้านขายยา
ในประเทศไทย ซึ่งเก็บข้อมูลด้วยแบบการสอบถามออนไลน์ ผ่านแพลทฟอร์ม Line® และ Facebook® ระหว่างเดือน
พฤศจิกายน 2563 - มีนาคม 2564 โดยมีร้านขายยาสมัครใจให้ข้อมูล จ านวน 338 ร้าน และวิเคราะห์ข้อมูลสถิติด้วย
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ Chi-square 

ผลการส ารวจพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเภสัชกรเจ้าของร้านขายยา (ร้อยละ 61.5) เภสัชกร
ประจ าร้าน (ร้อยละ  24.0) และเป็นเจ้าของที่ไม่ได้เป็นเภสัชกร (ร้อยละ 14.5) เป็นร้านขายยาเดี่ยว (ร้อยละ 85.8) 
ร้านขายยาลูกโซ่ (ร้อยละ 11.2) และร้านขายยาแฟรนไชส์ (ร้อยละ 3.0) เกือบทั้งหมดเป็นร้านที่มีใบอนุญาตส าหรับ
ร้านขายยาในแผนปัจจุบันประเภท ขย.1 คิดเป็นร้อยละ 96.2 มีภูมิล าเนาของร้านขายยาอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑล 
(ร้อยละ 32.5) รองลงมา คือ ภาคตะวันออก (ร้อยละ 20.4) ภาคกลาง (ร้อยละ 18.3) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ร้อย
ละ 10.4) ภาคเหนือ (ร้อยละ 9.5) และภาคใต้ (ร้อยละ 8.9) มีท าเลที่ตั้งใกล้แหล่งที่อยู่อาศัย/ชุมชน (ร้อยละ 57.5) 
อยู่บริเวณตลาด (ร้อยละ 29.5) อยู่ใกล้โรงพยาบาล (ร้อยละ 6.3) อยู่ภายในศูนย์การค้า (ร้อยละ 5.8) และอยู่ติดถนน
ใหญ่ (ร้อยละ 1.0) โดยมีค่ามัธยฐานของการเปิดร้าน 14 ปี (พิสัย 1 เดือน ถึง 72 ปี) ร้านมีพื้นที่อยู่ในช่วง 26-50 
ตารางเมตร (ตร.ม.) ร้อยละ 47.6 และร้อยละ 34.0 ที่มีพื้นที่ในช่วง 8-25 ตร.ม. (พิสัย 8-360 ตร.ม) ในจ านวนนี้มีการ
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ร้อยละ 58.0 แยกเป็น ร้านขายยาเดี่ยว ร้านขายยาเฟรนไชส์ และร้านยาลูกโซ่ ร้อยละ 
51.7, 80.0 และ 100.0 ตามล าดับ และเป็นร้านขายยาในกรุงเทพฯและปริมณฑล ร้อยละ 60.9 เมื่อค านวณสถิติ 
Chi-square พบว่า สถานะของผู้ตอบแบบสอบถามในร้านขายยา (p-value < 0.000) ประเภทร้านขายยา (p-value 
< 0.000) ภูมิภาคที่ตั้ง (p-value = 0.029) ท าเลที่ตั้งในศูนย์การค้า (p-value = 0.029) อายุของร้านขายยา (p-
value < 0.000) และพื้นที่ของร้าน (p-value = 0.007) ทั้ง 6 ตัวแปร มีความสัมพันธ์กับการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

สรุป ร้านขายยามีแนวโน้มการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิ่มมากขึ้น เมื่อเทียบกับในอดีต โดยเฉพาะในกลุ่ม
ร้านขายยาที่มีเภสัชกรประจ า ร้านขายยาลูกโซ่และแฟรนไชส์ ร้านขายยาที่ตั้งในศูนย์การค้า ร้านขายยาใหม่ และมี
พื้นที่ขนาดใหญ่ จึงควรสนับสนุนส่งเสริมให้ทุกร้านขายยามีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริการ การบริหารจัดการ และพร้อมเชื่อมต่อกับระบบสุขภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการ 

ค าส าคัญ : การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  ร้านขายยา  ประเทศไทย 
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Abstract 

The objective of this cross-sectional study was to survey the use of computer program in 
community pharmacies in Thailand. Data were collected by online questionnaires via Line® and 
Facebook® during November, 2020 – March, 2021. The voluntary respondents were 338 
community pharmacies around Thailand. Data were analyzed by statistical method such as 
frequency, percentage, average and Chi-square test. The results showed that the majority of 
respondents were pharmacist on duty/owner of pharmacies (61.5%), pharmacist on duty only 
(24.0%) and owner of pharmacies only (14.5%). The types of respondents were independent 
pharmacies (85.8%), chain pharmacies (11.2%) and franchised pharmacies (3.0%). Almost of 
respondents were first classed community pharmacies (96.2%). They are located in Bangkok and 
vicinity (32.5%), eastern region (20.4%), central region (18.3%), north-eastern region (10.4%), 
northern region (9.5%) and southern region (8.9%) The store locations of respondents were in the 
community (57.5%), near the market (29.5%), closed to hospital (6.3%), in shopping center (5.8%) 
and at the main road (1.0%). The median lifetime of respondents was 14 years (range; 1 month - 
72 years). There were 47.6% of respondents that had an area of 26-50 square-meters (m2), 34.0% 
of 8-25 m2 (range; 8-360 m2). More than a half (58.0%) of respondents used the computer program. 
51.7% of independent pharmacies, 80.0% of franchised pharmacies and 100.0% of chain 
pharmacies used the computer program. In Bangkok and vicinity, 60.9% of them used the 
computer program. When Chi-square test was calculated, the use of the computer program were 
associated statistically significant with the ownership/pharmacist on duty (p-value < 0.000), type of 
pharmacy (p-value < 0.000), region of location (p-value = 0.029), store location at shopping centers 
(p-value = 0.029), lifetime of pharmacy (p-value < 0.000) and store area (p-value = 0.007).  In 
conclusion, the trend on the use of the computer program in Thai community pharmacies was 
increasing when compared with the past, especially pharmacies with pharmacist on duty, chain 
pharmacies, franchised pharmacies, pharmacies at shopping centers, and pharmacies with large 
area. Thus, we should promote and support every pharmacy to use of the computer program that 
will elevate the efficiency of pharmacy service and management and networking with health 
system for better health outcomes.  

Keywords : the use of computer program, community pharmacies, Thailand 
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บทน า 

ประชาชนชาวไทยเมื่อมีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยจะนิยมไปปรึกษาหาเภสัชกรที่ร้านขายยา (ไววิทย์ ศิริตัน,  
2559) ซึ่งมีจ านวนมาก กระจายอยู่ทั่วไปทุกชุมชน เปิดให้บริการเกือบทั้งวัน ตั้งแต่เช้าจนค่ า ทั้งยังช่วยประหยัดเวลา 
และค่าใช้จ่าย ของประชาชน และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของภาครัฐบาล ร้านขายยาจึงเปรียบเสมือน ที่พึ่ง
ด้านสุขภาพของชุมชน 

ในปี พ.ศ. 2562 ร้านขายยาทั่วประเทศมีทั้งสิ้น 18,493 ร้าน ในจ านวนนี้เป็นร้านขายยาแผนปัจจุบันชั้น 1 
(ขย. 1) จ านวน 16,174 ร้าน และร้านขายยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยาอันตรายและยาควบคุมพิเศษ (ขย. 2) 
จ านวน 2,319 ร้าน ซึ่งมีจ านวนลดลงกว่าปีก่อนหน้านี้ คือ ปี พ.ศ. 2561 ที่ทั่วประเทศมีร้านขายยาทั้งสิ้น 21,840 
ร้าน (ลดลงร้อยละ 18.1) ในจ านวนนี้เป็น ขย. 1 จ านวน 18,900 ร้าน (ลดลงร้อยละ 16.9) และ ขย. 2 จ านวน 
2,940 ร้าน (ลดลงร้อยละ 26.8) (ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข, 2563) 

จากร้านขายยากว่า 2 หม่ืนร้านนี้ ประมาณว่า ร้อยละ 80.0 หรือ สี่ในห้า จะเป็นร้านขายยาเดี่ยวที่มีแนวโน้ม
ลดจ านวนลงเรื่อยๆ โดยเฉพาะร้าน ขย. 2 หรือ ร้าน ขย. 1 ที่ไม่สามารถจัดหาเภสัชกรมาปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลาที่
เปิดท าการ ส่วนที่เหลืออีกประมาณร้อยละ 20.0 จะเป็นร้านขายยาแบบลูกโซ่จากผู้ประกอบการรายใหญ่ทั้งจาก
ภายในประเทศและต่างประเทศ (นรินทร์ ตันไพบูลย์, 2563) 
 ปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยให้ร้านขายยามีศักยภาพในการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ ตลอดจนการบริบาลทาง
เภสัชกรรมที่ดี จนสามารถแข่งขันในการเสนอสินค้าและบริการที่ดีกว่าส าหรับผู้บริโภค คือ เทคโนโลยีสารสนเทศ จน
มีผู้กล่าวว่า ผู้ที่รู้จักบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศที่ดี ย่อมตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้ดีกว่า และ
พัฒนากิจการให้เจริญก้าวหน้าไปได้ในอนาคต (Kneeland, B., 2017) 
 นับวนัเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จะส่งผลต่อการด าเนนิการของร้านขายยา ไม่วา่ จะเปน็ด้านการบริบาลลทาง
เภสัชกรรม เช่น การตรวจเช็คใบสั่งยา การพิมพ์ฉลากยา การตรวจเช็คปฏิกิริยาระหว่างยา การตรวจเช็คชนิดของยา 
การให้ค าปรึกษาเร่ืองการใช้ยา การบริการสารสนเทศทางยา ฯลฯ หรือ ด้านการบริหารจัดการในร้านยา เช่น การ
สั่งซื้อและคลังสินคา้ การติดราคายา การจัดเรียงสนิค้าหนา้ร้าน การขายสนิค้า การออกใบเสร็จรับเงิน การบริหาร
สมาชิก การสง่เสริมการตลาด เป็นตน้ (Soffar, H., 2015, Holler, J., 2013)  

ซึ่งเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของร้านขายยา ด้วยการช่วยประหยัดเวลา
ในการด าเนินการ ช่วยให้เภสัชกรและผู้ช่วยเภสัชกรมีเวลาเหลือเพิ่มขึ้น และน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการบริการ
ผู้รับบริการ พร้อมทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ช่วยวิเคราะห์ผลด าเนินการ และออกรายงานได้อย่าง
ทันท่วงที ส่งผลให้การบริหารจัดการงานต่างๆ ในร้านขายยามีประสิทธิภาพและประหยัด  (Soffar, H., 2015: 
Murray, M., et al., 1998:) 

นอกจากนี้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ยังช่วยตรวจเช็คพร้อมทั้งรายงานข้อควรระวังต่างๆ ในการด าเนินการร้าน
ขายยา เช่น ตรวจสอบความถูกต้องของการสั่งยา ชนิดของยา และปฏิกิริยาระหว่างยา เป็นต้น (Soffar, H., 2015) 
จึงส่งผลให้การด าเนินงานของร้านขายยามีความถูกต้องแม่นย า ลดปัญหาการคลาดเคลื่อนของยา จนรัฐบาลกลางของ
สหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายเกี่ยวกับ Health Information Technology (HIT) ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการดูแลรักษาผู้ป่วย (Holler, J., 2013) 
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ในปี พ.ศ. 2546 มีรายการการส ารวจการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในร้านขายยาในกรุงเทพมหานคร ข อ ง 
นัชชาพร ตั้งเสงี่ยมวิสัย และคณะ (2546) พบว่า ร้อยละ 14.1 ของกลุ่มตัวอย่างร้านขายยามีการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพื่อบริการหน้าร้านและบริหารจัดการ ต่อมาใน พ.ศ. 2549 อภิรักษ์ วงศ์รัตนชัยและคณะ (2549) ได้ท า
การส ารวจการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในร้านขายยาในกรุงเทพมหานคร อีกครั้งหนึ่ง และพบว่า ร้อยละ 34.4 ที่มี
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในร้านขายยา และในปี พ.ศ. 2555 ปฐมาภรณ์ กุลพนาภินันท์ และคณะ (2555) ได้ท า
การส ารวจการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในร้านขายยาในกรุงเทพมหานคร เป็นครั้งที่ 3 และพบว่า ร้อยละ 41.5 ที่มี
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในร้านขายยา ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตามจากการให้สัมภาษณ์
ของผู้บริหาร Arincare® ในปี พ.ศ. 2561 แจ้งว่า ประมาณกว่าร้อยละ 70.0 ของร้านขายยาเดี่ยว ยังไม่ได้ใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในร้านขายยา (ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, 2561) 

ดังนั้นในการศึกษาคร้ังนี้จึงต้องการส ารวจการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในร้านขายยา เพื่อเป็นข้อมูลน าเข้าสู่ระบบสุขภาพ ในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน หรือ ร้านขายยา เพื่อให้เป็น ที่พึ่งด้านสุขภาพของชุมชน อย่างแท้จริง 

วิธีการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจแบบภาคตัดขวาง โดยใช้วิธีแบบการสอบถามออนไลน์ ซึ่งจะเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว กว้างขวาง และประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย แต่อาจมีข้อจ ากัดส าหรับผู้ไม่สามารถ
เข้าถึงอินเตอร์เนท เริ่มจากการทบทวนวรรณกรรม ค้นหางานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้ งในไทยและต่างประเทศ จัดเตรียม
แบบสอบถามออนไลน์ (Google form) ซึ่งจะใช้ค าถามปลายปิด ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ได้แก่ สถานะของผู้ตอบ
แบบสอบถามในร้านขายยา ประเภทร้านขายยา ประเภทของใบอนุญาต ภูมิล าเนา ท าเลที่ตั้ง อายุของร้านขายยา 
พื้นที่ของร้าน และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในร้านขายยา (point of sale, โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ณ จุดขาย) ซึ่ง
ผ่านการทดสอบ content validity โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน และเริ่มเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างร้านขายยาจ านวน 
338 ร้านที่สมัครใจให้ข้อมูลผ่านแพลทฟอร์ม Line® และ Facebook® ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2563 - มีนาคม 
2564 และวิเคราะห์ข้อมูลสถิติด้วยความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ Chi-square 

ผลการวิจัย  

 สถานะของผู้ตอบแบบสอบถามในร้านขายยา  
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเภสัชกร/เจ้าของร้านขายยา ประมาณสองในสามของทั้งหมด (ร้อยละ 

61.5) รองลงมา คือ เภสัชกรประจ าร้าน และ เป็นเจ้าของที่ไม่ได้เป็นเภสัชกร คิดเป็นร้อยละ  24.0 และ 14.5 
ตามล าดับ (ดังตารางที่ 1) 
 ประเภทของร้านขายยา  

ประมาณสี่ในห้าของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นร้านขายยาประเภทร้านขายยาเดี่ยว (ร้อยละ 85.8) 
รองลงมา คือ ร้านขายยาลูกโซ่ และร้านขายยาแฟรนไชส์ คิดเป็นร้อยละ 11.2 และ 3.0 ตามล าดับ 
 ประเภทของใบอนุญาตส าหรับร้านขายยาในแผนปัจจุบัน  
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 ผู้ตอบแบบสอบถามเกือบทั้งหมดเป็นร้านที่มีใบอนุญาตส าหรับร้านขายยาในแผนปัจจุบันประเภท ขย .1 คิด
เป็นร้อยละ 96.2 ส่วนที่เหลืออีกเพียงร้อยละ 3.8 ที่เป็นร้านขายยา ขย. 2 
 ตารางที่ 1 สถานะของผู้ตอบแบบสอบถามและประเภทของร้านขายยา 

สถานะของผู้ตอบแบบสอบถามและประเภทของร้านขายยา ความถี่ ร้อยละ 

สถานะของผู้ตอบแบบสอบถามในร้านขายยา 

 เป็นเภสัชกร/เจ้าของร้าน 208 61.5 

 เป็นเภสัชกรประจ าร้าน 81 24.0 

 เป็นเจ้าของที่ไม่ได้เป็นเภสัชกร 49 14.5 

ประเภทของร้านขายยา 

 ร้านขายยาเดี่ยว 290 85.8 

 ร้านขายยาลูกโซ่ 38 11.2 

 ร้านขายยาแฟรนไชส์ 10 3.0 

ประเภทของใบอนุญาตส าหรับร้านขายยาในแผนปัจจุบัน 

 ขย.1 325 96.2 

 ขย.2 13 3.8 

 ภูมิภาคของร้านขายยา  ผู้ตอบแบบสอบถามประมาณหนึ่งในสามของทั้งหมดอยู่ในกรุงเทพและ
ปริมณฑล (สมุทรปราการ ปทุมธานี และนนทบุรี) คิดเป็นร้อยละ 32.5 รองลงมา คือ ภาคตะวันออก ร้อยละ 20.4 
ภาคกลาง ร้อยละ 18.3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 10.4 และภาคเหนือ ร้อยละ 9.5 และร้านขายยาในภาคใต้
มีจ านวนร้านขายยาที่ตอบแบบสอบถามน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 8.9 ดังแสดงในตารางที่ 2 
 ท าเลที่ตั้งของร้านขายยา  ผู้ตอบแบบสอบถามมากกว่าครึ่งหนึ่งอยู่ในท าเลที่ใกล้แหล่งที่อยู่อาศัย/ชุมชน 
คิดเป็นร้อยละ 57.5 และประมาณหนึ่งในสาม (ร้อยละ 29.5) มีท าเลที่ตั้ง อยู่บริเวณตลาด รองลงมา คือ อยู่ใกล้
โรงพยาบาล ร้อยละ 6.3 ภายในศูนย์การค้า ร้อยละ 5.8 และอยู่ติดถนนใหญ่ ร้อยละ 1.0 

 
ตารางที่ 2 ภูมิภาคและท าเลทีต่ั้งของร้านขายยา 

ภูมิภาคและท าเลที่ตั้งของร้านขายยา ความถี่ ร้อยละ 
ภูมิภาคของร้านขายยา 

 กรุงเทพและปริมณฑล 110 32.5 

 ภาคตะวันออก 69 20.4 

 ภาคกลาง 52 18.3 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 35 10.4 

 ภาคเหนือ 32 9.5 

 ภาคใต้ 30 8.9 
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ภูมิภาคและท าเลที่ตั้งของร้านขายยา ความถี่ ร้อยละ 
ท าเลที่ตั้งของร้านขายยา* (ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ) 

 ใกล้แหล่งที่อยู่อาศัย/ชุมชน 238 57.5 

 อยู่บริเวณตลาด 122 29.5 

 อยู่ใกล้โรงพยาบาล 26 6.3 

 ภายในศูนย์การค้า 24 5.8 

 ติดถนนใหญ่ 4 1.0 

 หมายเหตุ *ร้อยละของค าตอบทั้งหมด 
  
 อายุของร้านขายยา กลุ่มตัวอย่างที่เปิดท าการมาแล้วมีค่ามัธยฐานเท่ากับ 14 ปี ซึ่งอยู่ในช่วงน้อยกว่า 6 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 35.2 รองลงมา คือ 6-10 ปี และ 11-20 ปี คิดเป็นร้อยละ 21.6 และ 20.4 ตามล าดับ ร้านขายยาที่มี
อายุมากที่สุด คือ 72 ปี และอายุน้อยที่สุด คือ 1 เดือน ดังแสดงในตารางที่ 3 
 ขนาดพืน้ที่ของร้านขายยา ผู้ตอบแบบสอบถามเกือบคร่ึงหนึ่ง มีพื้นที่ของร้านอยู่ในช่วง 26-50 ตารางเมตร 
(ตร.ม.) คิดเป็นร้อยละ 47.6 อีกประมาณหนึ่งในสาม (ร้อยละ 34.0) ที่มีพื้นที่ของร้านขายยาอยู่ในช่วง 8-25 ตร.ม. 
โดยพื้นที่ร้านขายยาที่น้อยสุด คือ 8 ตร.ม และมากที่สุด คือ 360 ตร.ม 

ตารางที ่3 อายุและขนาดพื้นทีข่องร้านขายยา 

อายุและขนาดพื้นที่ของร้านขายยา ความถี่ ร้อยละ 
อายุของร้านขายยา 

 < 6 ปี  119 35.2 

 6-10 ปี 73 21.6 

 11-20 ปี 69 20.4 

 21-30 ปี 36 10.7 

 31-40 ปี 17 5.0 

 41-50 ปี 15 4.4 

 50 ปีขึ้นไป 9 2.7 

ขนาดพื้นที่ของร้านขายยา 

 8-25 ตร.ม. 115 34.0 

 26-50 ตร.ม. 161 47.6 

 51-75 ตร.ม. 35 10.4 

 76-100 ตร.ม.ดั 19 5.6 

 101-200 ตร.ม. 5 1.5 

 มากกว่า 200 ตร.ม. ขึ้นไป 3 0.9 
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การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผู้ตอบแบบสอบถามมีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มากกว่าครึ่งหนึ่งของ

ทั้งหมด (ร้อยละ 58.0) ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 42.0 ไม่ได้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ดังแสดงในตารางที่ 4 ซึ่งเมื่อแยก
ตามประเภทของร้านยา พบว่า ร้อยละ 51.7 ของร้านขายยาเดี่ยว ร้อยละ 80.0 ของร้านขายยาเฟรนไชส์ และร้อยละ 
100.0 ของร้านยาลูกโซ่มีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และคิดเป็น ร้อยละ 60.9 ของร้านขายยาในกรุงเทพฯและ
ปริมณฑล  

ตารางที่ 4 ความถี่ (ร้อยละ) ของการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ของร้านขายยา 

การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ของร้านขายยา 
ร้านขายยา

เดี่ยว 
ร้านขายยาเฟ

รนไชส์ 
ร้านยาลูกโซ่ 

รวม 

 มี 150 
(51.7) 

8 
(80.0) 

38 
(100.0) 

196 
(58.0) 

 ไม่มี 140 
(48.3) 

2 
(20.0) 

0 
(0.0) 

142 
(42.0) 

  
 การหาความสัมพันธ์กับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  เมื่อค านวณสถิติ Chi-square เพื่อหาความสัมพันธ์
ระหว่างการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ กับตัวแปรต่างๆ ได้แก่ บทบาทในร้านขายยา ประเภทร้านขายยา ประเภทของ
ใบอนุญาต ภูมิล าเนา ท าเลที่ตั้ง จ านวนปีที่เปิด พื้นที่ของร้าน พบว่า บทบาทในร้านขายยา (p-value < 0.000) 
ประเภทร้านขายยา (p-value < 0.000) ภูมิภาคของร้านขายยา (p-value = 0.029) ท าเลที่ตั้งในศูนย์การค้า (p-
value = 0.029) อายุของร้านขายยา (p-value < 0.000) และพื้นที่ของร้าน (p-value = 0.007) ทั้ง 6 ตัวแปร มี
ความสัมพันธ์กับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (ยกเว้นตัวแปร ประเภทของใบอนุญาต ที่มีค่า 
p-value = 0.758) 

อภิปรายผล 

จากการส ารวจร้านขายยาทั่วประเทศ ด้วยแบบสอบถามแบบออนไลน์ (Google form) ผ่านแพลทฟอร์ม 
Line® และ Facebook® ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2563 - มีนาคม 2564 ซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 338 ราย 
ในจ านวนนี้มีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ร้อยละ 58.0 และเป็นร้านขายยาในกรุงเทพฯและปริมณฑล ร้อยละ 60.9 
ซึ่งเมื่อเทียบกับรายงานผลการส ารวจการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในร้านขายยาในกรุงเทพมหานครของ นัชชาพร ตั้ง
เสงี่ยมวิสัย และคณะ (2546) ในปี พ.ศ. 2546 ที่พบว่า ร้อยละ 14.1 ของร้านขายยาทั้งหมด ผลการส ารวจของ
อภิรักษ์ วงศ์รัตนชัยและคณะ (2549) ในปี พ.ศ. 2549 หรือ อีก 3 ปีต่อมา พบว่า ร้อยละ 34.4 และ รายงานของ
ปฐมาภรณ์ กุลพนาภินันท์ และคณะ (2555) ในปี พ.ศ. 2555 หรือ อีก 3 ปีต่อมา ซึ่งพบว่า ร้อยละ 41.5 ของร้านขาย
ยาในกรุงเทพมหานครมีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในร้านขายยา จะพบว่า การส ารวจครั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2563-2564 
ซึ่งห่างจากครั้งก่อน ประมาณ 8 ปี ร้านขายยาในกรุงเทพฯและปริมณฑลมีอัตราการการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใน
ร้านขายยาเพิ่มข้ึนจากเดิมถึง ร้อยละ 19.4 ซึ่งเป็นไปตามความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีกว้างขวาง
มากยิ่งขึ้น และผู้พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในร้านขายยาที่มีหลายรายให้กับร้านขายยาเลือกทั้งแบบมีค่าใช้จ่าย 
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และแบบไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งแบบ stand alone ใช้ในคอมพิวเตอร์ โดยไม่ต้องต่ออินเตอร์เนท และแบบเครือข่าย
เชื่อมโยงกับเซิร์พเวอร์ทางอินเตอร์เนท  

อีกประการหนึ่งที่ส่งผลให้ร้านขายยาในกรุงเทพฯและปริมณฑลมีอัตราการการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
เพิ่มข้ึน คือ การจัดท าการส ารวจแบบออนไลน์ผ่านด้วยแบบสอบถามแบบออนไลน์ (Google form) ผ่านแพลทฟอร์ม 
Line® และ Facebook® ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามจะเป็นผู้คุ้นเคยกับเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีแนวโน้มที่จะยอมรับ
และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในร้านขายยามากกว่าการส ารวจในอดีตทั้ง 3 ครั้งที่ผ่านมา ซึ่งส ารวจด้วยการส่ง
แบบสอบถามไปทางไปรษณีย์ และจะครอบคลุมกลุ่มตัวอย่างทั่วไปทุกประเภททั้งที่คุ้นเคยและไม่คุ้นเคยกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ จึงอาจส่งผลให้อัตราการใช้คอมพิวเตอร์ในร้านขายยาน้อยกว่าได้  

ในส่วนของการแยกประเภทของร้านขายยาที่พบว่า ร้านขายยาเดี่ยว มีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ร้อยละ 
51.7 ซึ่งแตกต่างจากการให้สัมภาษณ์ของผู้บริหาร Arincare® ในปี พ.ศ. 2561 แจ้งว่า ประมาณกว่าร้อยละ 70.0 
ของร้านขายยาเดี่ยว ยังไม่ได้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในร้านขายยา หรือ ประมาณร้อยละ 30.0 ของร้านขายยาเดี่ยว
เท่านั้นที่มีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, 2561) โดยมีระยะเวลาห่างกัน 2 ปี อาจจะเป็น
เพราะความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่กว้างขวางและเข้าถึงได้ง่าย และข้อจ ากัดของการส ารวจครั้งนี้ที่ใช้แบบสอบถาม
แบบออนไลน์ผ่าน Line® & Facebook®  จึงได้กลุ่มตัวอย่างที่เข้าถึงแพลตฟอร์มทั้งสองดังกล่าว อันได้แก่ กลุ่มร้าน
ขายยาของผู้ที่ใช้แพลตฟอร์มทั้งสองเท่านั้น และอาจจะมีร้านขายยาอื่นๆ ที่ยังไม่เข้าถึงแพลตฟอร์มทั้งสองดังกล่าวได้ 

ข้อเสนอแนะ 

 จากการส ารวจครั้งนี้พบว่า อัตราการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2546 ร้อยละ 
14.1 จนถึงปัจจุบัน ที่มีร้านขายยาร้อยละ 51.7 ของร้านขายยาทั่วประเทศ และเป็นร้านขายยาในกรุงเทพฯและ
ปริมณฑล ร้อยละ 60.9 องค์กรวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชน เครือข่ายร้านขายยา และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องควร
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ร้านขายยาพัฒนาระบบสารสนเทศทั้งในด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม และการบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งครอบคลุมมากยิ่งขึ้น จนสามารถให้ทุกร้านขายยามีระบบดังกล่าว ในมาตรฐาน
เดียวกัน เพื่อเชื่อมโยงกับระบบสุขภาพภาครัฐ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการเป็นเป้าหมายสูงสุด 

ข้อจ ากัดของงานวิจัย  

การส ารวจครั้งนี้ที่ใช้แบบสอบถามแบบออนไลน์ผ่าน Line® & Facebook®  จึงได้กลุ่มตัวอย่างที่เข้าถึง
แพลตฟอร์มทั้งสองดังกล่าวเท่านั้น และร้านขายยาบางส่วนอาจจะไม่ได้ใช้แพลตฟอร์มทั้งสอง จึงอาจจะไม่สามารถ
เป็นตัวแทนของร้านขายยาทั่วประเทศได้ การน าผลการวิจัยคร้ังนี้ไปใช้ จึงควรตระหนักถึงข้อจ ากัดในประเด็นนี้ไว้ด้วย 
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การตั้งต ารับยาเม็ดบรอมเฮกซีนไฮโดรคลอไรด์ชนิดแตกกระจายตัวในปาก 
Formulation of Bromhexine Hydrochloride Orally Disintegrating Tablets 

สุนี ชาญณรงค์*, ยลนภา แพทยช์ัยโย, เมธาวี หมั่นมาก  
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

*Email : suneechan555@gmail.com 

บทคัดย่อ  

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาต ารับยาเม็ดแตกกระจายตัวในปากโดยวิธีตอกอัดโดยตรงจากแกรนูลที่
เตรียมขึ้นก่อนโดยวิธีแกรนูลเปียกจ านวนสามสูตร คือ แกรนูล MC1 และ  MC2 ใช้น้ าตาลแมนนิทอล 7.5% และ 
12.5% เป็นสารยึดเกาะตามล าดับ ส่วน MC3 ใช้น้ าตาลไซลิทอล 7.5% เป็นสารยึดเกาะ แกรนูลทั้งสามชนิดน ามาตั้ง
ต ารับยาเม็ดชนิดแตกกระจายตัวในปากโดยใช้บรอมเฮกซีน ไฮโดรคลอไรด์เป็นตัวยาส าคัญ ท าการประเมินความแข็ง
และเวลาที่ใช้แตกกระจายตัว พบว่ายาเม็ดมีค่าความแข็งตั้งแต่ 0.82±0.23 ถึง 1.08±0.12 MPa ยาเม็ดบรอมเฮกซีน
ไฮโดรคลอไรด์ที่เตรียมจาก MC1 และ  MC2 ใช้เวลาแตกกระจายตัวต่ ากว่า 30 วินาที ส่วนยาเม็ดที่เตรียมจาก MC3  
มีการแตกกระจายตัวนานกว่า 30 วินาที ยาเม็ดที่ผลิตจากแกรนูล MC2 ถูกเลือกมาใช้ตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี
วิเคราะห์ และศึกษาการละลายเทียบกับยาเม็ดที่เตรียมจากแกรนูล Parteck®ODT และยาเม็ดบรอมเฮกซีนไฮโดร
คลอไรด์ต้นต ารับ พบว่าการละลายของยาเม็ดที่ผลิตจากแกรนูล MC2 มีความใกล้เคียงกับของยาเม็ดที่ผลิตจาก 
Parteck®ODT และยาเม็ดต้นต ารับ  โดยสรุปแกรนูล MC2 สามารถใช้เป็นสารช่วยตอกอัดโดยตรงเพื่อผลิตยาเม็ดบ
รอมเฮกซีนไฮโดรคลอไรด์ชนิดแตกกระจายตัวในปากได้ผ่านข้อก าหนดของเภสัชต ารับอเมริกา 

ค าส าคัญ : ยาเม็ดชนิดแตกกระจายตัวในปาก บรอมเฮกซีนไฮโดรคลอไรด์ แมนนิทอล แป้งข้าวโพด 

Abstract 

The aim of this research was to formulate the orally disintegrating tablet (ODT) by direct 
compression method using the three formulas of fillers previously manufactured by wet 
granulation (MC1, MC2 and MC3).  MC1 and MC2 comprised 7.5% and 12.5% of mannitol as binder, 
respectively. MC3 contained 7.5% xylitol as binder.  The granules were used for formulating 
bromhexine hydrochloride ODT. The tablets were evaluated for hardness and disintegration time. 
All formulations had optimal tablet tensile strengths ranged from 0.82±0.23 to 1.08±0.12 MPa. 
Bromhexine hydrochloride tablets made from MC1 and MC2 contributed mean disintegration times 
less than 30 seconds while that from MC3 was longer than 30 seconds. The tablet formulated 
from MC2 was selected for the analytical method validation and drug release studies. The 
dissolution profile of bromhexine hydrochloride from MC2 is similar to those from Parteck®ODT 
and the innovator tablets. In conclusion, MC2 granule could be used as direct compression filler to 
formulate bromhexine hydrochloride ODT that conforms to the USP requirement for ODT. 
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บทน า 

       ยาเม็ดชนิดแตกกระจายตัวในปาก เป็นยาเม็ดที่ออกแบบให้แตกกระจายตัวหรือละลายอย่างรวดเร็วในช่องปาก 
องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาได้ให้ค าจ ากัดความว่าเป็นยาเตรียมรูปแบบของแข็งที่แตกกระจายตัวได้
รวดเร็วเมื่อวางไว้บนลิ้น ใช้เวลาน้อยกว่า 30 วินาที และมีน้ าหนักเม็ดยา   ไม่เกิน 500 มิลลิกรัม (CDER., 2008) 
ลักษณะการแตกกระจายตัวของยาเม็ดเมื่อสัมผัสกับน้ าลายในปากท าให้ง่ายและสะดวกส าหรับผู้ป่วยเด็ก ผู้สูงอายุ 
ผู้ป่วยจิตเวช ผู้ที่ไม่สะดวกต่อการดื่มน้ า หรือผู้ที่มีปัญหาทางการกลืน จึงเป็นการเพิ่มความร่วมมือในการใช้ยาของ
ผู้ป่วยเมื่อเทียบกับยาเม็ดทั่วไป 

งานวิจัยนี้ได้ท าการพัฒนาสูตรของแกรนูลขนาดเล็กโดยวิธีท าแกรนูลเปียก เพื่อเลือกสูตรที่ดีที่สุดมาใช้เป็นสาร
ช่วยตอกอัดโดยตรง (direct compression filler) เพื่อใช้เตรียมยาเม็ดชนิดแตกกระจายตัวในช่องปาก การท าแกรนู
ลเปียกเป็นวิธีที่ง่ายและสะดวก ใช้เครื่องมือที่มีอยู่แล้วในโรงงานผลิตยา ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต เพิ่มโอกาส
ในการพัฒนาต ารับยาแตกกระจายตัวในช่องปากที่ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับความสะดวกในการรับประทานยาโดยเฉพาะ
ผู้สูงอายุที่มักมีปัญหาในการกลืนยาหรือการดื่มน้ า  

ทบทวนวรรณกรรม  

การผลิตยาเม็ดชนิดแตกกระจายตัวในปากมีความยากกว่าการผลิตยาเม็ดชนิดอื่นๆ เช่น  ยาเม็ดเคี้ยวหรือยา
เม็ดที่กลืนกับน้ า เพราะมีข้อก าหนดที่ต้องแตกกระจายตัวเร็ว ยาเม็ดจึงเปราะบาง มีความกร่อนสูง ต้องใช้บรรจุภัณฑ์
ที่พิเศษกว่าปกติ จึงมีต้นทุนในการผลิตสูง โดยทั่วไปยาเม็ดชนิดแตกกระจายตัวในปากจะเป็นรูปแบบยาที่มีราคาแพง 
นอกจากนี้ยังต้องมีการแต่งรสให้เป็นที่ยอมรับอีกด้วย ดังนั้นยาที่เหมาะสมต่อการน ามาท าเป็นยาเม็ดชนิดแตก
กระจายตัวในช่องปาก ควรเป็นยาที่ปราศจากรสขมหรือขมไม่มาก  มีขนาดใช้ยาไม่สูงมาก เป็นยาที่ละลายน้ าง่าย 
และไม่แตกกระจายตัวในค่าพีเอชของช่องปาก ในกรณีที่ต้องการให้ระดับยาในกระแสเลือดสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เช่น ยา
จิตเวช ยารักษาระบบหัวใจและหลอดเลือด ยาแก้ปวด ยารักษาอาการภูมิแพ้ การผลิตให้เป็นยาเม็ดชนิดแตกกระจาย
ตัวในปากจะท าให้ยาดูดซึมเร็วและดีกว่า  

วิธีการผลิตยาเม็ดชนิดแตกกระจายตัวในช่องปากมีหลายวิธี เช่น การท าแห้งแบบเยือกแข็ง (freeze drying) 
การพ่นแห้ง (spray drying) การหล่อในแบบพิมพ์ (molding)  cotton candy process และการตอกอัดโดยตรง 
(direct compression) (Nagar et al., 2011: 35-45) โดยวิธีการตอกอัดโดยตรงนี้ ท าได้ง่ายเพราะใช้เครื่องมือที่
โรงงานผลิตยามีอยู่แล้ว ไม่ต้องลงทุนเพิ่ม แต่ต้องมีสารช่วยตอกอัดโดยตรงชนิดแตกกระจายตัวเร็วที่มีประสิทธิภาพมา
ใช้ในการท ายาเม็ด ในปัจจุบันมีจ าหน่ายอยู่หลายชนิด เช่น Parteck®ODT เตรียมจากการพ่นแห้งของน้ าตาลแมนนิ
ทอลกับ croscarmellose sodium Ludiflash®ODT ได้จากน้ าตาลแมนนิทอลผสมกับ crospovidone และ 
polyvinyl acetate  Pearlitol®Flash ได้จากแมนนิทอลและแป้งข้าวโพด (Huanbutta et al., 2018: 45-57) ซึ่ง
แกรนูลขนาดเล็กเหล่านี้ได้จากการพ่นแห้งหรือเทคนิคอื่นที่มีการพัฒนาสูตรมาอย่างดี อาจผสมสารช่วยมากกว่าสอง
ชนิดเพื่อให้มีคุณสมบัติเป็นสารช่วยตอก สารช่วยแตกกระจายตัวและช่วยแต่งรสชาติให้ดีในคราวเดียว ซึ่งมีราคาแพง
เพราะน าเข้ามาจากต่างประเทศ ผู้วิจัยจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสารช่วยตอกที่มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับที่มี
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จ าหน่าย เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาในระดับอุตสาหกรรมต่อไป โดยการพัฒนาแกรนูลจากน้ าตาลแมนนิทอลซึ่ง
เป็นน้ าตาลที่มีคุณสมบัติดีในการตอกตรง ไม่ดูดความชื้น เป็นสารเฉื่อย มีรสหวาน ละลายได้ง่ายในปาก (Ohrem et 
al., 2014: 257-62.) ร่วมกับแป้งข้าวโพดเพื่อใช้เป็นสารเติมเต็มที่ช่วยในการไหลและการแตกกระจายตัว รวมทั้ง
สามารถลดต้นทุนจากการใช้น้ าตาลแมนนิทอลเดี่ยวๆ  

บรอมเฮกซีนไฮโดรคลอไรด์ (bromhexine hydrochloride) เป็นยาละลายเสมหะ ใช้รักษาโรคเกี่ยวกับระบบ
ทางเดินหายใจอันท าให้มีการหลั่งเมือกมากผิดปกติ ท าให้หายใจไม่สะดวกและมีอาการไอมาก เช่น หลอดลมอักเสบ
เร้ือรัง ถุงลมโป่งพอง ปอดอุดกั้นเรื้อรัง เป็นต้น  บรอมเฮกซีนไฮโดรคลอไรด์มีกลไกการออกฤทธิ์ คือ ยาจะไปกระตุ้น 
bronchial cells ให้หลั่งสารลดแรงตึงผิว ลดความข้นหนืดของเมือก และกระตุ้นการท างานของเยื่อบุเซลล์ที่มีซิเลียให้
โบกพัดสิ่งสกปรกรวมถึงเสมหะออกจากทางเดินหายใจ ท าให้ขับเมือกออกง่ายขึ้น (Zanasi et al., 2017)  นอกจากนี้
ยังใช้เป็นยาที่ช่วยให้ยาอื่นๆ เช่น ยาปฏิชีวนะออกฤทธิ์ได้ดีขึ้น (Scaglione and Petrini., 2019: 1-9) การเตรียมบ
รอมเฮกซีนไฮโดรคลอไรด์ เป็นยาเม็ดชนิดแตกกระจายตัวในช่องปากนั้นมีความเหมาะสม เพราะเป็นยาที่มีรสขมไม่
มาก มีขนาดยาเม็ดละ 8 มิลลิกรัม สามารถเตรียมเป็นยาเม็ดขนาดไม่ใหญ่มากท าให้กลืนได้ง่าย เพราะเป็นยาที่ใช้บ่อย
ทั้งในเด็กและผู้สูงอายุ สามารถใช้แทนรูปแบบยาชนิดน้ าได้ เพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ยาได้มาก 

วิธีด าเนินการวิจัย 

1. สารเคมี Bromhexine hydrochloride (บริษัทฟาร์มาสันต ์แล็บบอราตอร่ีส์ จ ากัด) Mannitol (Maxway 
Co. Ltd) Sodium stearyl fumarate (JRS Pharma, Germany) Corn starch (National Starch and 
Chemical (Thailand) Ltd.)   Bromhexine HCl tablet (Bisolvon® batch no. 17111319, Sanofi)   

2. การเตรียมแกรนูลช่วยตอกอัดโดยตรง ตั้งต ารับสูตรแกรนูลช่วยตอกอัดโดยตรง มีส่วนประกอบตามตาราง
ที่ 1 เตรียมแกรนูลโดยผสมน้ าตาลแมนนิทอลและแป้งข้าวโพดให้เข้ากันดีและถ่ายลงใน planetary mixer 
(Kenwood Chef KM201, UK)  ละลายแมนนิทอลหรือไซลิทอลส่วนที่เป็นสารยึดเกาะในน้ าร้อน 110 มิลลิลิตร 
ค่อยๆ เทลงในเครื่องผสมซึ่งเปิดใบกวนที่ความเร็วต่ า  เมื่อเทหมดให้เปิดใบกวนที่ความเร็วปานกลางและผสมต่อ 5 
นาที  น าส่วนผสมที่ได้ผ่านเครื่องแร่งเบอร์ 12 จากนั้นน าไปอบที่อุณหภูมิ 60°C เป็นเวลา 4 ชั่วโมง  น ามาแร่งด้วย
แร่งเบอร์ 20 (ความเร็ว 35 rpm)  และคัดขนาดแกรนูลโดยใช้แร่งเบอร์ 40 จากนั้นเก็บในถุงที่ปิดสนิท 
ตารางที่ 1 ส่วนประกอบของ mannitol-corn starch granules (batch size = 400 g) 

Composition (g) Formulation code 
MC1 MC2 MC3 

Mannitol 280 260 280 
Corn starch (22.5%) 90 90 90 
Mannitol as binder 30 50 0 
Xylitol as binder 0 0 30 
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3. การประเมินลักษณะเฉพาะของแกรนูล ร้อยละความชื้น วัดด้วยเครื่องวัดความชื้น ตัวอย่างละ 3 ซ้ า 
ค านวณหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (mean ± SD)         

การไหล (Flowability) ท าโดยชั่งแกรนูลจ านวน 50 กรัม ใส่ลงในกระบอกตวง ขนาด 100 มิลลิลิตร อ่าน
ปริมาตรเป็น bulk volume (V0) จากนั้นน าไปเคาะด้วยเครื่อง tapped volumeter (Erweka SVM 12, Germany) 
จ านวน 1,250 ครั้ง เมื่อครบแล้วน าไปอ่านปริมาตรหลังเคาะเป็น tapped volume (VF) ค านวณ compressibility 
index (%) และ Hausner ratio จากสูตร 

 

Compressibility index =   (1) 

                    Hausner ratio =     (2) 

 
4. การเตรียมยาเม็ดบรอมเฮกซีนไฮโดรคลอไรด์ เตรียมยาเม็ดโดยวิธีตอกอัดโดยตรง  ซึ่งมีส่วนผสมดังตาราง

ที่ 2 โดยชั่งผงยามาผสมกับสารช่วยตอกและอื่นๆ ยกเว้นสารช่วยลื่น ให้เข้ากันดีในภาชนะที่เหมาะสมเป็นเวลา 5 
นาที จากนั้นเติม สารช่วยลื่น (sodium stearyl fumarate) แล้วผสมต่อเป็นเวลา 1 นาที น าส่วนผสมไปตอกเม็ดด้วย
เครื่องตอกชนิดโรตารี่ (จรัสชัยแมชชีนเนอร์รี่ ประเทศไทย) โดยใช้สากหน้าเรียบ ขอบตรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 
มิลลิเมตร น้ าหนักยาเม็ดละ 200 มิลลิกรัม โดยปรับแรงตอกให้ยาเม็ดมีความแข็ง 3-5    กิโลปอนด์ (kP)  
 
ตารางที่ 2 ส่วนประกอบในยาเม็ดบรอมเฮกซีนไฮโดรคลอไรด์ (8 mg/tablet) 

 
 
 
 
 
 
 

  
5. การประเมินคุณภาพยาเม็ด 
ความแปรปรวนของน้ าหนักเม็ดยา (Weight variation) สุ่มตัวอย่างเม็ดยามา 20 เม็ด น ามาชั่งน ้าหนักที

ละเม็ด หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (mean ± SD) 
ความหนาและเส้นผ่านศูนย์กลาง สุ่มเม็ดยามา 10 เม็ด น าแต่ละเม็ดมาวัดความหนาและเส้นผ่านศูนย์กลาง

ด้วยเครื่อง thickness tester (Teclock® SM-112, Japan) บันทึกค่าความหนาและเส้นผ่านศูนย์กลางของแต่ละเม็ด 
ความแข็ง (Hardness) น ายาเม็ดที่วัดความหนาและเส้นผ่านศูนย์กลางแล้วแต่ละเม็ดมาวัดความแข็งด้วย

เครื่อง hardness tester (Erweka® TBH 125, Germany) ค่าที่วัดออกมาเป็นค่า crushing strength (F) มีหน่วย
เป็นนิวตัน (N) จากนั้นน าค่าความหนาและเส้นผ่านศูนย์กลางมาค านวณหาค่า tensile strength (MPa) ตามสูตรดังนี้ 

Ingredients 
Master formula 
(mg per tablet) 

Working formula (g per batch) 

MC 1 MC 2 MC 3 Parteck®ODT 
Bromhexine HCl 8 6 6 6 6 
Acesulfame potassium 1 0.75 0.75 0.75 0.75 
Menthol 0.2 0.15 0.15 0.15 0.15 
Sodium stearyl fumarate  1 0.75 0.75 0.75 0.75 
ODT filler qs to 200 150 150 150 150 
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Tensile strength =    (3) 

 
เมื่อ F คือ แรงที่ท าให้ยาเม็ดแตกหัก (crushing strength, N) d คือ เส้นผ่านศูนย์กลางของยาเม็ด (มิลลิเมตร) 

และ t คือ ความหนาของยาเม็ด (มิลลิเมตร) 
ความกร่อน (%Friability) สุ่มเม็ดยามาจ านวน 20 เม็ด ชั่งน ้าหนักเม็ดยารวม (A) น ามาใส่ลงในเครื่อง 

friability tester เปิดเคร่ือง 4 นาที (ความเร็ว 25 รอบ/นาที) หลังจากนั้น ท าการปัดฝุ่นและชั่ง    น ้าหนักเม็ดยารวม 
(B) ค านวณค่าความกร่อนดังสูตร 

 

% Friability =   x 100  (4) 

 
เวลาที่ใช้ในการเปียก (Wetting time) ท าโดยบรรฺจุน้ าสี Brilliant blue 0.05% ให้เต็มไวอัลยาฉีดขนาด 

10 มิลลิลิตร ตัดกระดาษกรอง (Whatman® No.1) ให้พอดีกับขวด วางและท าให้เปียกทั่ว   เมื่อจะวัดให้วางเม็ดยา
ลงบนกระดาษกรอง บันทึกเวลาที่เม็ดยาเปียกด้วยน้ าสีทั่วทั้งเม็ด      ท าทั้งหมด 6 เม็ด ค านวณหาค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (mean ± SD)  

เวลาแตกกระจายตัว (Disintegration time) ทดสอบโดยใช้เครื่อง disintegration  apparatus 
(Electrolab, India) ใช้น ้าปลอดอิออน  800 มิลลิลิตร อุณหภูมิ 37±1°C จับเวลาที่ยาแต่ละเม็ดแตกกระจายตัวจน
หมด บันทึกผลและค านวณหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (mean ± SD)  
        การวิเคราะห์ปริมาณยา น ายา 1 เม็ด ใส่ volumetric flask ขนาด 100 มิลลิลิตร เติมน้ าปลอดอิออน 3 
มิลลิลิตร เขย่าจนยาเม็ดกระจายตัว จากนั้นเติม absolute ethanol 5 มิลลิลิตร เขย่านาน 10 นาทีเพื่อละลายยา 
ปรับปริมาตรให้ครบด้วย 0.1 N HCl น ามากรองและทิ้งสารละลายส่วนแรก 10 มิลลิลิตร วัดค่าการดูดกลืนแสงที่
ความยาวคลื่น 310 นาโนเมตร  ค านวณปริมาณยาโดยเทียบจากกราฟมาตรฐานที่ท าในหัวข้อ Linearity  และ
น าไปใช้วิเคราะห์ปริมาณยาเม็ด MC2 ในหัวข้อ Precision 
 

6. การทดสอบการละลายของยาเม็ด (Dissolution test) การละลายของยาเม็ดบรอมเฮกซีนไฮโดรคลอไรด์ 
หาโดยใช้เครื่อง Dissolution Apparatus 2 (Electrolab, India) เทียบกับยาเม็ดที่ผลิตจาก Parteck®ODT และยา
เม็ดต้นต ารับ (innovator) ที่มีจ าหน่ายในท้องตลาด เนื่องจากยานี้ไม่มีประกาศในเภสัชต ารับทั้งของอเมริกาและ
อังกฤษ จึงใช้วิธีที่ดัดแปลงจากงานวิจัยของ Gubbi และ Jarag (Gubbi and Jarag., 2009; 382-6) ทดสอบการ
ละลายของเม็ดยาจะใช้ความเร็วใบพัด 100 รอบ/นาที ใช้ 0.1 N HCl เป็นตัวกลาง ปริมาตร 900 มิลลิลิตร อุณหภูมิ 
37.5 ±0.5 °C ท าการเก็บสารละลายตัวอย่างครั้งละ 5 มิลลิลิตร ที่เวลา 10, 20, 30, 40, 50 และ 60 นาที น าไปวัด
ค่าการดูดกลืนแสงที่ 310 nm ด้วยเครื่อง UV spectrophotometer (Shimadzu UV-1800, Japan) บันทึกค่าการ
ดูดกลืนแสงและค านวณค่าร้อยละการละลาย โดยใช้สมการเส้นตรงจากกราฟมาตรฐาน 
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7. การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ (Analytical method validation) ท าการศึกษาหัวข้อ 
specificity, linearity, precision และ accuracy ตามวิธีที่ระบุไว้ใน International Conference on 
Harmonization Guidelines (European Medicines Agency, 1995)  

8. Statistical analysis การประเมินด้านความแปรปรวนของน้ าหนักเม็ดยา ความแข็ง เวลาการแตก
กระจายตัว เวลาที่ใช้เปียกเม็ดยา รายงานเป็นค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (mean ± SD) ส าหรับการ
เปรียบเทียบผลลัพธ์ทางสถิติ  ทดสอบโดยใช้ ANOVA แบบปัจจัยเดียวและ Tukey post-hoc test ที่ระดับนัยส าคัญ 
p<0.05 โดยใช้ Microsoft Excel 2019 

 

ผลการวิจัย 
ลักษณะเฉพาะของแกรนูล แกรนูลที่พัฒนาขึ้น คือ MC1 และ MC2 ใช้น้ าตาลแมนนิทอลเป็นสารยึดเกาะ 

7.5% และ 12.5%  ส่วน MC3 ใช้ น้ าตาลไซลทิอลเป็นสารยึดเกาะ 7.5% เมื่อน ามาประเมินค่าการไหลได้ผลดงั
ตาราง 
ตารางที่ 3 ลักษณะเฉพาะของแกรนูล 

Direct 
compression filler 

Bulk density 
(g/ml) 

Tapped 
density (g/ml) 

Compressibility 
index , CI (%) 

Hausner 
ratio 

%Moisture 
content 

MC1 0.42 0.45 7.22 1.07 2.27±0.06 
MC2 0.43 0.48 9.38 1.12 2.23±0.06 
MC3 0.57 0.60 4.94 1.05 1.63±0.06 

 
ความสามารถในการไหลลงเบ้าตอก ค านวณเปน็ค่า compressibility index (CI) พบว่ามีคา่เท่ากับ 7.22%, 

9.38% และ 4.94% ตามล าดับ ส่วน Hausner ratio มีค่าเท่ากับ 1.07, 1.12 และ 1.05 ตามล าดับ เมื่อน าค่ามาแปล
ผลตามตารางที่ 4 พบว่า MC1 MC2 และ MC3 มีค่า compressibility index   ≤ 10 มีการไหลดีเยี่ยม (excellent) 
และเมื่อใช้ค่า Hausner ratio พบว่า MC1 และ MC3 มีค่าอยู่ในช่วง 1.00-1.11 มีการไหลดีเยี่ยม (excellent) ส่วน 
MC2 มีการไหลดี (good)  
ตารางที่ 4 Scale of flowability (คัดบางส่วนมาจาก USP 35/NF 30, 2012) 

Flow character Compressibility index (%) Hausner ratio 
Excellent ≤10 1.00-1.11 

Good 11-15 1.12-1.18 
Fair 16-20 1.19-1.25 

 
สมบัติทางกายภาพของยาเม็ดบรอมเฮกซีนไฮโดรคลอไรด์ จากตารางที่ 5 พบว่ายาเม็ดที่มีน้ าหนักสม่ าเสมอ

ดี เนื่องจากแกรนูลมีการไหลที่ดี และยาเม็ดที่ผลิตได้มีความแข็งเฉลี่ยตั้งแต่ 3.05 ± 0.86 - 6.87±0.43 กิโลปอนด์  
เมื่อค านวณความแข็งจากแรงที่ท าให้ยาเม็ดแตกเทียบความหนาและเส้นผ่านศูนย์กลางของเม็ดยาจะได้ค่าที่มี
ความจ าเพาะกว่า คือ ค่า tensile strength (TS) มีหน่วยเป็นเมกะปาสคาล (MPa) ใช้เปรียบเทียบความแข็งระหว่าง
ต ารับที่มีส่วนประกอบและรูปร่างยาเม็ดแตกต่างกันได้ถูกต้องยิ่งขึ้นพบว่า TS ของยาเม็ดที่ผลิตจากแกรนูล MC1, 
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MC2,  MC3 และ ParteckODT มีค่าเท่ากับ 0.82 ± 0.23 MPa, 0.93 ± 0.18 MPa, 1.08 ± 0.12 MPa และ 
1.62 ± 0.10 MPa ตามล าดับ   

ตารางที่ 5 สมบัติทางกายภาพของยาเม็ดบรอมเฮกซีนไฮโดรคลอไรด์ (mean ± SD)   
Direct 

compression 
filler 

Weight 
variation 

(mg) 

Crushing 
strength 

(kP) 

Tensile 
Strength 
(MPa)* 

DT (sec)** Wetting 
time (sec) 

% 
Friability 

MC1 202±0.003 3.05±0.86 0.82±0.23 17.58±1.24 18.34±1.3 1.26 
MC2 205±0.003 3.48±0.71 0.93±0.18 18.46±1.42 21.20±1.5 1.23 
MC3 202±0.002 4.07±0.41 1.08±0.12 50.93±6.52 34.78±3.1 0.99 

Parteck 200±0.001 6.87±0.43 1.62±0.10 12.56±0.68 37.07±3.6 0.56 

* MC1, MC2 ให้ยาเม็ดที่มีความแข็งไม่ต่างกัน แต่ MC1 มีความแข็งน้อยกว่ายาเม็ดที่เตรียมจาก MC3 และ 

Parteck อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05),  **เวลาที่ใช้แตกตัวของยาเม็ดยา MC1, MC2 และ Parteck มีค่าไม่
แตกต่างกัน แต่มีการแตกตัวเร็วกว่า MC3 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 

ยาเม็ดจากแกรนูล MC1และ MC2 มีความกร่อนมากกว่า 1% แต่ก็ท าให้ใช้เวลาแตกกระจายตัวสัน้มีค่าเฉลี่ย 
17.58 ± 1.24 และ 18.46 ± 1.42 วินาที ตามล าดับ MC3 มีค่าเฉลี่ย 50.93 ± 6.52 วินาที เพราะไซลิทอลเป็นสาร

ยึดเกาะที่ดีกว่า จึงมีความแข็งมากกว่าและแตกกระจายตัวชา้กว่า สว่นยาเม็ดที่ผลติจาก ParteckODT มีความแข็ง
มากกว่าทุกต ารับ (p<0.05) เพราะเป็นแกรนลูที่ผลิตโดยวธิีพน่แห้งและใช้ polyvinylpyrrolidone 3 %w/w เป็น

สารยึดเกาะ ใช้เวลาแตกกระจายตัวที่สั้นกวา่ ผู้วิจัยจึงใช้ ParteckODT เป็นผลิตภัณฑ์เปรียบเทียบ เพื่อพัฒนาให้ได้
แกรนูลที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงมากที่สุด 

จากผลการประเมิน MC2 ถูกเลือกเป็นต ารับที่ดีที่สุดจากความแข็งที่พอเหมาะและไม่แตกต่างจาก MC3 
(p>0.05) แต่มีเวลาการแตกกระจายตัวที่ต่ ากว่า MC3 (p<0.05)  แม้จะมีความกรอนค่อนข้างสงูแต่ยาเม็ดไม่เคย
พบว่าแตกแบบเปิดฝา (capping)  จึงเลือกมาทดสอบหาค่าการละลายเปรียบเทียบกับยาเม็ดที่ผลติจาก 
Parteck®ODT และยาเม็ดต้นต ารับ ที่มีจ าหน่ายในท้องตลาด พบว่ายาเม็ดที่เตรียมขึ้นทั้งสองต ารับ มีอัตราการ
ละลายที่เร็วและมปีริมาณยาที่ละลายออกมาไม่แตกตา่งจากยาเม็ดต้นต ารบั  ตัวยาสามารถปลดปล่อยได้เกือบหมด
ภายในเวลาเพียง 20 นาที (รปูที่ 1)  

 
รูปที่ 1 การละลายของยาเม็ดบรอมเฮกซีนไฮโดรคลอไรดต์ ารับต่างๆ (n = 6) 
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ตารางที่  6 เป็นสรุปผลการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิ เคราะห์ที่พัฒนาขึ้นพบว่าวิธีที่ใช้มีความจ าเพาะ 
(specificity) สารช่วยต่างๆ ในต ารับไม่รบกวนการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 310 นาโนเมตร สมการเชิงเส้น
ถดถอยที่ได้จากสารละลายมาตรฐาน (20 – 120 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร) คือ  Abs = 0.0074Conc.+0.0004 และมี
ค่า coefficient of determination เท่ากับ 0.9999 ด้านความเที่ยง (precision) ท าโดยวิธี repeatability ด้วยผู้
ทดลองคนเดิม ภายในวันเดียวกัน (intraday) และคนละวัน (interday) โดยท าการวิเคราะห์ยาเม็ดต ารับ MC2 
พบว่ามี %RSD ของผลการวิเคราะห์ intraday และ interday มีค่าเท่ากับ 1.77 % และ 1.86 % ตามล าดับ ด้าน
ความแม่นย า (accuracy) ใช้วิธี spiked placebo ท าโดยเติมสารละลายมาตรฐานลงในสารละลายยาเม็ดเปล่าให้มี
ความเข้มข้นเป็น 50% 100% และ 125% ของความเข้มข้นที่วิเคราะห์ (80 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร) และค านวณหา
ร้อยละการกลับคืน (%recovery) พบว่ามีค่าอยู่ในช่วง  98 - 102% (%RSD มีค่าน้อยกว่า 2.0%) จึงผ่านเกณฑ์การ
ยอมรับ ดังนั้นจึงสามารถใช้วิธีที่พัฒนาขึ้นนี้วิเคราะห์หาปริมาณยาในงานวิจัยนี้ได้อย่างถูกต้อง 
ตารางที่ 6  สรุปผลการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ตามพารามิเตอร์ต่าง ๆ 

หัวข้อ ผลการทดสอบ เกณฑ์และการยอมรับ 

Specificity ส่วนประกอบของยาเม็ดไม่รบกวนค่าการดดูกลืนแสงของตัวยา
ส าคัญ  

- 
ผ่านเกณฑ ์

Linearity r2 =  0.9999 
y  =  0.0074x + 0.0004 

r2 > 0.9995 
ผ่านเกณฑ ์

Precision Intraday:     mean   =  104.65 ± 1.86, %RSD =  1.77 
Interday:     mean   =  103.27 ± 1.93, %RSD =  1.86                  

%RSD < 2.0 % 
ผ่านเกณฑ ์

Accuracy 50%   : %recovery  =  101.96 ± 0.8% 
100% : %recovery  =  100.65 ± 0.12% 
150% : %recovery  =  100.06 ± 0.19% 

%Recovery = 98-102 % 
ผ่านเกณฑ ์

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

แกรนูล MC2 ซึ่งประกอบด้วยแมนนิทอลและแป้งข้าวโพด (22.5%) และใช้แมนนิทอลเป็นสารยึดเกาะใน
ปริมาณ 12.5% จะผลิตได้ยาเม็ดที่แข็งกว่าแกรนูลที่ใช้แมนนิทอล 7.5% ได้แกรนูลที่มีค่า การไหลที่ดีถึงดีเยี่ยม 
เหมาะสมในการใช้เป็นสารช่วยตอกอัดโดยตรง  และหากต้องผสมกับตัวยาส าคัญที่มีการไหลไม่ดี สามารถเพิ่มสารช่วย
ไหล (glidant) ได้อีกตามความจ าเป็น แกรนูล MC2 ที่พัฒนาขึ้นนี้ สามารถใช้ผลิตยาเม็ดบรอมเฮกซีนไฮโดรคลอไรด์
ได้ผ่านข้อก าหนดของยาเม็ดแตกตัวในปาก โดยไม่ต้องมีการเติมสารช่วยไหลและสารช่วยแตกกระจายตัวจากภายนอก
อีก จึงมีความง่ายในการผลิตเพียงแค่ผสมแกรนูลกับตัวยาส าคัญและสารแต่งรส จากนั้นผสมสารช่วยลื่นในขั้นสุดท้าย 
จึงเป็นวิธีที่มีต้นทุนการผลิตที่ต่ า สามารถน าไปทดลองเพื่อปรับใช้ในการผลิตยาเม็ดชนิดแตกกระจายตัวในปากชนิด
อื่นๆ โดยวิธีตอกอัดโดยตรงได้ตามต้องการ 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเพื่อส ารวจปัญหา และอุปสรรคที่มีผลต่อการบริบาลทางเภสัชกรรมของเภสัชกร
ชุมชนส าหรับผู้ป่วยโรคผิวหนัง โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ พบว่าตอบแบบสอบถามกลับ 302 คน เป็นเภสัชกร
ชุมชนปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาร้อยละ 54.5 ปัญหาและอุปสรรคการบริบาลทางเภสัชกรรม ได้แก่ การเข้าใจลักษณะรอย
โรคและอาการแสดงไม่ตรงกันระหว่างผู้ป่วยและเภสัชกร ไม่สามารถเข้าถึงลักษณะรอยโรค อาการแสดง และขาดการ
ฝึกทักษะด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม ร้อยละ 78.9, 55.3 และ 42.1 ตามล าดับ เพศและต าแหน่งหน้าที่ปฏิบัติงาน
ในร้านยาต่อปัญหาและอุปสรรคเรื่องเภสัชกรขาดความมั่นใจมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05)  
การรับข้อมูลความรู้ใช้สื่ออินเตอร์เน็ต (88.4%) และต้องการกราฟิกเป็นสื่อช่วยมากที่สุด (60.9%) สรุป ปัญหาและ
อุปสรรค คือการเข้าใจลักษณะรอยโรคและอาการแสดงที่ไม่ตรงกันของผู้ป่วยและเภสัชกร และสื่อช่วยที่ต้องการมาก
ที่สุดเป็นสื่อกราฟิก 

ค าส าคัญ : การบริบาลทางเภสัชกรรม โรคผิวหนัง เภสัชกรชุมชน 

Abstract 

This research study aims to survey the problems and obstacles affecting pharmaceutical 
care services by community pharmacists for patients with common skin diseases. After an online 
questionnaire was designed and distributed, 302 responses returned which 54.5% of all 
respondents are full-time community pharmacists. The survey results showed that the major 
problems were misunderstanding of skin lesions and symptoms between a patient and a 
pharmacist (78.9%), inaccessibility of a pharmacist to identify the skin lesions (55.3%), and lack of 
training in pharmaceutical care skills (42.1%). Interestingly, gender of pharmacists, including job 
position in drug stores influenced the confidence of pharmacists in pharmaceutical care services 
with statistical significance (p < 0.05). Using internet was the most common way to access the 
knowledge of dermatologic practices (88.4%), and most pharmacists also required an infographic 
for their counselling (60.9%). In conclusion, patient-pharmacist miscommunication was the most 
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common problem and obstacle affecting pharmaceutical care services by community pharmacists 
in Thailand. Whereas, using of skin disorder infographics suggested the most needed tool for 
pharmacists to enhance their pharmaceutical care services. 

Keywords : Pharmaceutical care, Skin diseases, Community pharmacist 

บทน า 

โรคผิวหนัง เป็นโรคหนึ่งที่พบบ่อยในร้านยาทั่วไป และร้านยาเป็นด่านแรกที่ผู้ป่วยมักจะเลือกเข้ามาปรึกษา 
ดังนั้นจึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งที่เภสัชกรประจ าร้านจะต้องมีความรู้เรื่องโรค เพื่อที่จะสามารถเลือกใช้ยา และให้
ค าแนะน าในการดูแลและป้องกันโรคผิวหนังแก่ผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากสถิติผู้ป่วยนอกที่เข้ารับบริการที่
สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ 3 อันดับแรกของโรคผิวหนังที่พบบ่อย ได้แก่ ได้แก่ ผิวหนังอักเสบ (dermatitis) 
สิว (acne) และความผิดปกติของเม็ดสีผิว (other disease of pigmentation)1 ทั้งนี้ยังไม่มีข้อมูลรายงานที่ชัดเจน
เกี่ยวกับจ านวนผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการด้วยโรคผิวหนังในร้านยาที่มีการศึกษาในประเทศไทย มีการรวบรวมข้อมูล
ผลิตภัณฑ์ค้าปลีกของสหราชอาณาจักรพบว่า ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผิวหนัง มีสูงถึงร้อยละ 17 จากสินค้าที่เลือกซื้อเอง 
(over the counter; OTC)2 แม้จะไม่ได้บ่งชี้ว่าเก่ียวข้องกับอาการหรือความผิดปกติของโรคผิวหนัง แต่กลับเป็นสิ่งที่
สะท้อนให้เห็นว่า อาจมีผู้ป่วยส่วนหนึ่งที่จ าเป็นต้องได้รับการประเมินหรือให้ค าแนะน าในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์
เกี่ยวกับผิวหนังเหล่านั้น ในส่วนของข้อมูลโรคผิวหนังที่พบบ่อยในร้านยา ได้แก่ ผื่นผิวหนังอักเสบ แผลที่ผิวหนัง  
กลาก เกลื้อน กลากน้ านม ด่างขาว  สะเก็ดเงิน และอีสุกอีใสและงูสวัด  

ความหลากหลายของลักษณะโรคทางผิวหนัง จึงอาจเป็นปัญหาและอุปสรรคของเภสัชกรร้านยาในการ
บริบาลทางเภสัชกรรมกับผู้ป่วย แม้จะเป็นโรคเดียวกันก็พบว่าพยาธิสภาพของผิวหนังมีความแตกต่างกันไปตาม
ระยะเวลาและความรุนแรงของโรค  ส่งผลให้เกิดปัญหาการเลือกชนิดและขนาดยาที่ไม่เหมาะสมกับสภาวะโรค 
นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่ส ารวจอุปสรรคของเภสัชกรชุมชนต่อการบริบาลทางเภสัชกรรมเกี่ยวกับการประเมินความรู้ 
ทัศนคติและการฝึกฝนของเภสัชกรชุมชน พบว่าปัญหาและอุปสรรค คือ ขาดความรู้ความสามารถในการบริบาลทาง
เภสัชกรรม4 การขาดปัจจัยภายนอกในการพัฒนาหรือการบริบาลทางเภสัชกรรม การขาดทักษะและเวลา ข้อมูลและ
แรงจูงใจทางเศรษฐศาสตร์ที่ไม่เพียงพอ และขาดการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากผู้เชี่ยวชาญสายสุขภาพ 5 หนึ่งใน
อุปสรรคที่ส าคัญต่อการบริบาลทางเภสัชกรรม คือ การเข้าถึงข้อมูลของผู้ป่วย 6 ดังนั้นทางผู้วิจัยจึงได้จัดท างานวิจัย
เรื่องนี้ขึ้นเพื่อหวังว่าจะทราบถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการบริบาลทางเภสัชกรรม เพื่อน ามาเป็นแนว
ทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในอนาคต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเภสัชกรชุมชนในการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยโรค
ผิวหนังอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

เพื่อส ารวจปัญหาและอุปสรรคที่มีผลต่อการบริบาลทางเภสชักรรมของเภสัชกรชุมชนส าหรับผูป้่วยโรค
ผิวหนัง และส ารวจความต้องการเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค เพื่อเป็นแนวทางในการบรบิาลทาง
เภสัชกรรมส าหรับผู้ป่วยโรคผิวหนัง 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 

 การวิจัยนี้เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ (Survey)  ผู้ให้ข้อมูลเป็นเภสัชกรชุมชนในประเทศไทย ที่ปฏิบัติหน้าที่
ประจ าร้านยา เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งได้พัฒนามาจากการศึกษา
ของ Inamdar SZ และคณะ4 โดยสร้างเป็นแบบสอบถามออนไลน์และ เผยแพร่แบบสอบถามออนไลน์ผ่านทางแอป
พลิเคชัน Line และ Facebook ในช่วงเวลา 4 สิงหาคม 2563 ถึง 12 กันยายน 2563 ส่งผ่านในกลุ่มเภสัชกรรม
ชุมชน สมาคมร้านขายยา เภสัชกรสมาชิกเภสัชกรรมกลุ่มต่างๆ รวมถึงการฝากส่งแบบสอบถามไปยังสมาชิกเภสัชกร
ในจังหวัดต่าง ๆ ที่ประกอบด้วยสมาชิกเภสัชกรชุมชนเป็นหลัก มีผู้เห็นลิงค์ประมาณการณ์จากสมาชิกในกลุ่ม 3833 
คน ซึ่งแบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้  ส่วนที่ 1 ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  ส่วนที่ 2 ปัญหา
และอุปสรรคในการให้การบริบาลทางเภสัชกรรม โดยมีลักษณะการตอบค าถามแบบตรวจสอบรายการ (เห็นด้วย/ไม่
เห็นด้วย) ซึ่งข้อค าถามได้น ามาจากการศึกษาของ Inamdar SZ และคณะ4  เป็นต้นแบบ และ ส่วนที่ 3 ความคิดเห็น
เก่ียวกับแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาอุปสรรค โดยมีลักษณะการตอบค าถามแบบตรวจสอบรายการและกล่องแสดงความ
คิดเห็นด้วยค าถามปลายเปิด ในส่วนนี้เป็นการส ารวจถึงเรื่องสื่อที่จะน ามาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ได้จัดท า 
โดยรวบรวมและประยุกต์จากวรรณกรรมที่เคยมีผู้ท าการศึกษาวิจัยมาก่อน เช่น A Preliminary Study of Health 
Care Professionals’ Preferences for Infographics Versus Conventional Abstracts for Communicating 
the Results of Clinical Research (2014)7 และ ข้อมูลจากเว็บไซต์ ต่าง8, 9 เป็นต้น เมื่อท าการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากแบบสอบถามแล้ว ข้อมูลทั้งหมดจะน ามาตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม โดยจ าแนกกลุ่ม
ตัวอย่างออกเป็น เภสัชกรทั้งหมด และเภสัชกรชุมชน เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ และหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ของกลุ่มตัวอย่างกับปัญหาและอุปสรรคที่พบในล าดับถัดไป 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้วิเคราะห์ 

สถิติที่ใช้วิเคราะห์ ประกอบด้วย สถิติเชิงพรรณนา ใช้กับข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างโดยข้อมูลแสดง
จ านวน ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และสถิติเชิงอนุมาน เปรียบเทียบข้อมูลปัญหาและอุปสรรคในการให้การบริบาลทาง
เภสัชกรรมและความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาอุปสรรค ส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกันของข้อมูล
ทั่วไป เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา สายงานที่ท าอยู่ ต าแหน่งหน้าที่ ในการปฏิบัติงานภายในร้าน เป็นต้น ได้น า
ข้อมูลดังกล่าว มาทดสอบเพื่อหาความสัมพันธ์กับปัญหาและอุปสรรคที่พบในการบริบาลทางเภสัชกรรมส าหรับผู้ป่วย
โรคผิวหนัง โดยใช้สถิติไคสแควร์  (Chi-square) 

ผลการวิจัย 

มีผู้ตอบแบบสอบถามที่น ามาวิเคราะห์ผลทั้งหมด 302 คน ได้น ามาวิเคราะห์ทางสถิติ โดยเรียงล าดับหัวข้อ
การวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 3 ส่วน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดเป็นเภสัชกร 302 คน สาขา
วิชาชีพเภสัชกรรมในสายงานที่ท าอยู่ประจ าเป็นเภสัชกรชุมชน 242 คน (ร้อยละ 80.1) สายงานประจ าที่เป็นเภสัชกร
โรงพยาบาล เภสัชกรโรงงานและอื่นๆ (บริษัทยา,อาจารย์) จ านวน 45, 3 และ 12 คน ตามล าดับ เป็นเพศหญิง ร้อย
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ละ 72.3 มีอายุอยู่ในช่วงต่ ากว่า 30 ปี ร้อยละ 60.3  จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ร้อยละ 94.6 ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีประสบการณ์ท างาน 1-5 ปี ร้อยละ 46.7 ดังแสดงในตารางที่ 1 ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นเจ้าของ
กิจการและเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจ านวน 39 คน (ร้อยละ 16.1) ส่วนมากจะเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา ร้อยละ 54.5 
โดยช่วงระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในร้านยา   41-60    ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (ร้อยละ 38) ลักษณะของร้านที่เภสัชกร
ปฏิบัติหน้าที่เป็นร้านยาเดี่ยว 142 ร้าน ดังแสดงในตารางที่ 2 

เภสัชกรที่ตอบแบบสอบถามปฏิบัติหน้าที่ ใน 6 ภูมิภาค จ านวน 57 จังหวัด โดยภูมิภาคที่มีผู้ตอบ
แบบสอบถามมากที่สุด คือ ภาคกลางร้อยละ 45.4 รองลงมาเป็น ภาคตะวันออก ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคเหนือ และภาคตะวันตก คิดเป็นร้อยละ 20.2, 17.5, 8.3, 6.0 และ 2.6  ตามล าดับ 

ส่วนที่ 2 ปัญหาและอุปสรรคในการให้การบริบาลทางเภสัชกรรม  ผลส ารวจปัญหาและอุปสรรคในการให้
การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของโรคผิวหนัง พบว่า เภสัชกรชุมชนเห็นด้วยมากที่สุด คือเรื่อง
การเข้าใจลักษณะรอยโรคและอาการแสดงที่ไม่ตรงกันของผู้ป่วยและเภสัชกร ความยากหรือไม่สามารถที่จะเข้าถึง
ลักษณะรอยโรคและอาการแสดงของผู้ป่วย และขาดการฝึกทักษะในด้านการบริบาลทางเภสัชกรรมร้อยละ 78.9, 
55.8 และ 42.1 ตามล าดับ  ปัญหาและอุปสรรคที่เภสัชกรชุมชนเห็นด้วยน้อยที่สุดดังแสดงในตารางที่ 3 คือ เภสัชกร
ไม่เห็นความส าคัญต่อการให้ค าปรึกษาร้อยละ 4.5  ร้านยาขาดพื้นที่ให้ค าปรึกษาแนะน าด้านยาร้อยละ 14.0 การ
ออกแบบร้านยามีความไม่เหมาะสมร้อยละ 19.0  

 
ตารางที่ 1 ข้อมูลลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง  

ลักษณะ 
เภสัชกรทัง้หมด (n = 302) 

จ านวน (ร้อยละ) 
เภสัชกรชุมชน (n = 242) 

จ านวน (ร้อยละ) 
เพศ- หญิง 217 (71.9) 175 (72.3) 
อาย ุ 

- น้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 ปี 

- 31-40 ปี 

- 41-50 ปี 

- 51-60 ปี 

- มากกว่า 60 ปี 

 
175 (57.9) 
85 (28.1) 
22 (7.3) 
15 (5) 
5 (1.7) 

 
146 (60.3) 
65 (26.9) 
17 (7.0) 
9 (3.7) 
5 (2.0) 

ระดับการศึกษา 

- ปริญญาตรี 5 ปี 

- ปริญญาตรี 6 ปี 

- อื่น ๆ 

 
100 (33.1) 
179 (59.3) 
23 (7.6) 

 
79 (32.6) 
150 (62.0) 
13 (5.4) 

ประสบการณ์ในการท างานในร้านยา 

- น้อยกว่า 1 ปี 

- 1-5 ปี 

- 6-10 ปี 

 
50 (16.6) 
145 (48.0) 
61 (20.2) 
23 (7.6) 

 
43 (17.8) 
113 (46.7) 
50 (20.7) 
16 (6.6) 
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- 11-15 ปี 

- 16-20 ปี 

- มากกว่า 20 ปี 

12 (4.0) 
11 (3.7) 

9 (3.7) 
11 (4.6) 

ตารางที่ 2 ข้อมูลลักษณะทั่วไปของการปฏิบัติงานในร้านยาของกลุ่มตัวอย่าง  

ความคิดเห็น 
เภสัชกรทั้งหมด (n=302) 

จ านวน (ร้อยละ) 
เภสัชกรชุมชน (n=242) 

จ านวน (ร้อยละ) 

ต าแหน่งท่ีปฏิบัติงานในร้านยา 

- เจ้าของกิจการ  

- ผู้ปฏิบัตหิน้าท่ีเตม็เวลา (full time)  

- ผู้ปฏิบัตหิน้าท่ีไมเ่ตม็เวลา (part time)  

- เจ้าของกิจการและผู้ปฏิบัติหน้าท่ี 

 
63 (20.9) 
137 (45.4) 
50 (16.6) 
52 (17.2) 

 
53 (21.9) 
132 (54.5) 
18 (7.4) 
39 (16.1) 

ลักษณะของร้านยาที่ปฏิบตัิงาน 

- ร้านยาเดี่ยว (Stand-alone) 

- ร้านยาเชน (Chain store) 

- ร้านยาแฟรนไชส์ (Franchise) 

- อื่น ๆ: ศูนย์ สธ, ปฏิบัติงานมากกว่า 2 ร้าน 

 
180 (59.6) 
101 (33.4) 

7 (2.3) 
14 (4.9) 

 
142 (58.7) 
84 (34.7) 
6 (2.5) 
10 (4.1) 

ประเภทของร้านยาที่ปฏิบตัิงาน  
- ร้านขายยาแผนปัจจุบัน (ข.ย. 1) 
- อื่น ๆ: ศูนย์ สธ, ข.ย. 2  

 
299 (99.0) 

3 (1.0) 

 
240 (99.2) 

2 (0.8) 

จ านวนช่ัวโมงท่ีปฏิบัติงาน (ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
- น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20  
- 21-40 
- 41-60 
- 61-80 
- มากกว่า 80 

 
80 (26.5) 
51 (16.9) 
96 (31.8) 
29 (9.6) 
46 (15.2) 

 
47 (19.4) 
32 (13.2) 
92 (38.0) 
29 (12.0) 
42 (17.3) 

 
ตารางที่ 3 ผลการแสดงความคิดเห็นของเภสัชกรเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการให้การบริบาลทางเภสัชกรรมแก่

ผู้ป่วยโรคผิวหนังในร้านยา 

ความคิดเห็น 
เภสัชกรทั้งหมด(n=302) เภสัชกรชุมชน (n=242) 

เห็นด้วย (ร้อยละ) เห็นด้วย (ร้อยละ) 

ไม่สามารถท่ีจะเข้าถึงลักษณะรอยโรคและอาการแสดง
ของผู้ป่วย 

167 (55.3) 135 (55.8) 

การเข้าใจลักษณะรอยโรคและอาการแสดงท่ีไม่ตรงกัน 236 (78.1) 191 (78.9) 
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ของผู้ป่วยและเภสัชกร 

เภสัชกรขาดความมั่นใจ 93 (30.8) 69 (28.5) 

ร้านยาขาดพื้นที่ให้ค าปรึกษาแนะน าด้านยา 44 (14.6) 34 (14.0) 

เภสัชกรไมเ่ห็นความส าคัญต่อการให้ค าปรึกษา 17 (5.6) 11 (4.5) 

การออกแบบร้านยามีความไม่เหมาะสม 59 (19.5) 46 (19.0) 

การฝึกปฏิบัติงานในหลักสูตรเภสชัศาสตรไ์ม่เพยีงพอ 108 (35.8) 82 (33.9) 

ขาดการฝึกทักษะในด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม 127 (42.1) 102 (42.1) 

ผลการทดสอบระหว่างเพศของเภสัชกรชุมชนต่อปัญหาและอุปสรรคในการให้การบริบาลทางเภสัชกรรมใน
แต่ละปัญหาและอุปสรรค พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับปัญหาเภสัชกรขาดความมั่นใจมีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p=0.024)  ซึ่งพบว่าเภสัชกรชุมชนเพศหญิงจะเห็นด้วยกับการที่เภสัชกรขาดความมั่นใจมากกว่า
เพศชายอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ภูมิภาคที่ตั้งร้านยาของเภสัชกรชุมชนกับปัญหาการเข้าใจลักษณะรอยโรคและ
อาการแสดงที่ไม่ตรงกันของผู้ป่วยและเภสัชกร พบว่ามีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p = 0.035) เภสัชกร
ชุมชนที่ปฏิบัติงานในภาคกลางจะเห็นด้วยกับปัญหาในข้อนี้มากที่สุด  และยังพบว่าภูมิภาคที่ตั้งร้านยากับปัญหาเภสัช
กรขาดความมั่นใจมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ( p = 0.017)  เภสัชกรชุมชนที่ปฏิบัติงานในภาคกลาง
จะเห็นด้วยกับปัญหามากที่สุด รวมถึงต าแหน่งที่ปฏิบัติงานในร้านยากับปัญหาเภสัชกรขาดความมั่นใจ มีความสัมพันธ์
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p = 0.016) พบว่าเภสัชกรที่ท างานเต็มเวลาจะเห็นด้วยกับปัญหาเรื่องขาดความมั่นใจ
มากกว่าเภสัชกรที่ท างานบางเวลา 

ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเครื่องมือที่ช่วยในการบริบาลผู้ป่วยและแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรคในการบริบาลผู้ป่วยในร้านยา พบว่าช่องทางการเปิดรับข้อมูลความรู้ในโรคผิวหนังมากที่สุด คือ ผ่านทาง
เว็บไซต์ต่าง ๆ การอบรมทางวิชาการ และจากสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ร้อยละ 88.4, 74.4 และ 64.9 ตามล าดับ ส่วนสื่อ
หรือเคร่ืองมือที่ใช้งานอยู่ในร้านยามากที่สุดคือ ต ารา คู่มือร้อยละ 83.1 รองลงมาเป็นแผ่นพับร้อยละ 37.2 ในขณะที่
ส่วนน้อยร้อยละ 5.0 ไม่มีสื่อหรือเครื่องมือส าหรับการบริบาลเกี่ยวกับโรคผิวหนังที่ใช้งานในร้านยาเลย โดยส่วนใหญ่
แหล่งที่มาของสื่อหรือเครื่องมือมักได้มาจากต ารา คู่มือ ร้อยละ 54.5 รองลงมาได้จากหน่วยงานอื่น ๆ เช่น 
โรงพยาบาลหรือบริษัทยาร้อยละ 28.5 ขณะที่บางร้านยาพัฒนาและผลิตขึ้นเองร้อยละ 7.4  

สื่อหรือเครื่องมือที่เภสัชกรชุมชน มีการเลือกใช้มากที่สุด ดังแสดงในตารางที่ 4 ได้แก่ ต ารา คู่มือ ร้อยละ 
64.9 พบปัญหาจากการใช้ ร้อยละ 45.2 ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่ ได้แก่ ไม่ทันสมัย ภาพประกอบของรอยโรคไม่ชัดเจน ไม่
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้ โดยเฉพาะกับโรคที่เกิดขึ้นใหม่หรือโรคที่มีการพัฒนาเป็นรุนแรงขึ้น เป็นต้น  
อินเตอร์เน็ต แอพพลิเคชันร้อยละ 16.5 พบปัญหาในการใช้ร้อยละ 45.0 ปัญหาส่วนใหญ่ ได้แก่ การต้องใช้เวลาคัด
กรองข้อมูล ภาพไม่ชัดเจน มีข้อจ ากัดการเข้าถึง ส่วนแผ่นพับเป็นสื่อที่เลือกใช้เป็นอันดับ 3 ร้อยละ 9.5 พบปัญหาใน
การใช้ร้อยละ 26.1 ปัญหาส่วนใหญ่ ได้แก่ แผ่นพับมีขนาดเล็ก ข้อมูลไม่ครบถ้วน ภาพไม่ชัดเจน ไม่ครอบคลุมรอยโรค
ทั้งหมด  
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ตารางที่ 4 สื่อหรือเครื่องมือที่เภสัชกรชุมชนมีการเลือกใช้มากที่สุดกับร้อยละปัญหาที่พบ 

สื่อหรือเคร่ืองมือท่ีมีการ
เลือกใช้มากทีสุ่ด 

เภสัชกรทั้งหมด (n=302) เภสัชกรชุมชน (n=242) 

จ านวน  

(ร้อยละ) 

พบปัญหา 

(ร้อยละ) 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

พบปัญหา 

(ร้อยละ) 

ต ารา คู่มือ 199 (65.9) 89 (44.7) 157 (64.9) 71 (45.2) 

แผ่นพับ 26 (8.6) 7 (26.9) 23 (9.5) 6 (26.1) 

วิดีโอ 6 (2.0) 2 (33.3) 6 (2.5) 2 (33.3) 

ภาพพลิก 20 (6.6) 5 (25.0) 16 (6.6) 5 (31.3) 

อื่น ๆ 51 (16.9) 21 (41.2) 40 (16.5) 18 (45.0) 

 
ความต้องการเคร่ืองมือเพิ่มเติมส าหรับการบริบาลเกี่ยวกับโรคผิวหนังในร้านยา โดยส่วนมากต้องการเป็นสื่อ

กราฟิกร้อยละ 60.9 รองลงมาเป็นสื่อภาพพลิกร้อยละ 53.0  และเครื่องมือที่ต้องการเพิ่มเติมอื่น ๆ อีกร้อยละ 4.3  
ได้แก่ รูปภาพรอยโรคตัวอย่างทุกชนิดที่สามารถจัดการในร้านยาได้ เพจหรือกลุ่มที่สามารถใช้ศึกษาข้อมูลได้  ข้อมูล
ออนไลน์จากอินเตอร์เน็ตที่มีแหล่งข้อมูลน่าเชื่อถือ ชุดทดสอบ (test kit) เว็บไซต์ของโรคผิวหนังโดยเฉพาะ องค์
ความรู้ และความตะหนักถึงการส่งต่อ  

สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

ผลการวิจัยจากการส่งแบบสอบถามออนไลน์ผ่านทางแอปพลิเคชัน Line และ Facebook ให้กับเภสัชกร  มี
แบบสอบถามที่น ามาวิเคราะห์ผลการวิจัย 302 ชุด จากรายงาน Digital Thailand 202010 พบว่า ในปีที่ผ่านมามีการ
ใช้แอปพลิเคชันผ่านโทรศัพท์มือถือหลายประเภทมากขึ้นและ Line เป็นแอปพลิเคชันที่คนไทยใช้เวลาด้วยมากที่สุด
ต่อวัน ประกอบกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบันท าให้เกิดการใช้งานผ่านระบบเว็บไซต์หรืออินเทอร์เน็ตมาก
ขึ้น การส่งแบบสอบถามทางเว็บไซต์หรืออินเทอร์เน็ตจึงถือได้ว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลที่
ผู้วิจัยส่วนใหญ่หันมาให้ความสนใจเพิ่มมากข้ึน ด้วยข้อได้เปรียบทางด้านต้นทุนการด าเนินงาน ภาระค่าใช้จ่ายในการ
ส่งแบบสอบถามที่ลดต่ าลง รวมไปถึงเงื่อนไขในเรื่องของระยะเวลาที่กระชับเมื่อเปรียบเทียบกับการส่งแบบสอบถาม
ทางไปรษณีย์ อีกทั้งการส่งแบบสอบถามทางเว็บไซต์หรืออินเทอร์เน็ตยังสามารถเข้าถึงตัวผู้ตอบแบบสอบถามง่ายขึ้น 
ทั้งผู้วิจัยและผู้ตอบแบบสอบถามมีความสะดวกมากขึ้น เนื่องจากสามารถตอบแบบสอบถามในช่วงเวลาใดก็ได้ 
ปราศจากความเร่งรีบหรือภาวะกดดันในการตอบค าถามนั้น ๆ โดยการเก็บข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตมีความคุ้มค่ากับการ
ลงทุนกว่าการเก็บข้อมูลโดยการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ จึงเป็นข้อดีของการเก็บข้อมูลด้วยวิธีนี้ แต่ใน
ขณะเดียวกันอาจเกิดการเบี่ยงเบนของกลุ่มตัวอย่าง   (bias)  เนื่องจากการใช้หรือไม่ใช้คอมพิวเตอร์ของ
กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ   ข้อมูลที่ได้จึงเป็นข้อมูลจากเฉพาะคนที่ใช้อินเตอร์เน็ตเป็นประจ าเท่านั้น  

จากผลการวิจัยสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ จากจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
และช่วงอายุอยู่ที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 ปี สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิศาชล รัตนมณี และประสพชัย พสุนนท์11 ที่
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พบว่าการตอบกลับแบบสอบถามทางเว็บไซต์หรืออินเทอร์เน็ต เป็นการตอบกลับที่ได้ผลตอบรับมากที่สุด ประชากร
ช่วงอายุดังกล่าวตอบกลับมากที่สุด โดยส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี 6 ปี มีประสบการณ์ในการ
ท างานในร้านยาอยู่ระหว่างช่วงเวลา 1-5 ปี  รองลงมาคือช่วงเวลา 6-10 ปี สอดคล้องกับงานวิจัยของ Barry และ 
Pearson12  ที่ศึกษาพบว่า เภสัชกรที่ปฏิบัติงานในร้านยาน้อยกว่า 10 ปีใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการท างานมากกว่าผู้ที่
ปฏิบัติงานในร้านยาตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ทั้งนี้เนื่องจากเภสัชกรที่เพิ่งจบใหม่อาจมีความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีการสื่อสาร
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 

ปัญหาและอุปสรรคในการให้การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของโรคผิวหนังที่เภสัชกร
ชุมชนที่เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา เทียบกับเภสัชกรทั้งหมด ที่ได้มาลักษณะของปัญหาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
ปัญหาที่เห็นด้วยมากที่สุดได้แก่ การเข้าใจลักษณะรอยโรคและอาการแสดงที่ไม่ตรงกันของผู้ป่วยและเภสัชกร ความ
ยากหรือไม่สามารถที่จะเข้าถึงลักษณะรอยโรคและอาการแสดงของผู้ป่วย และขาดการฝึกทักษะในด้านการบริบาล
ทางเภสัชกรรม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Syed Zia Inamdar และคณะ4 เช่นเดียวกับการศึกษาของศักดิ์สิทธิ์ ศรี
ภา6 ที่พบว่าการเข้าถึงข้อมูลของผู้ป่วย เป็นหนึ่งในอุปสรรคส าคัญต่อการบริบาลทางเภสัชกรรม หากมองไปที่ปัจจัย
อื่นของการศึกษานี้ที่ผู้ตอบแบบสอบถามเพิ่มเติมมาก็เป็นเหตุผลที่สอดคล้องและสนับสนุนถึงการเข้าไม่ถึงรอยโรคด้วย
เหตุผลที่ผู้ป่วยไม่มารับการรักษาด้วยตนเองที่ร้านยาจึงไม่เห็นรอยโรคที่แท้จริงถึงร้อยละ 6  
 ความสัมพันธ์ระหว่างเพศของเภสัชกรชุมชนต่อปัญหาและอุปสรรคในการให้การบริบาลทางเภสัชกรรมในแต่
ละปัญหาและอุปสรรค และอาจเนื่องมาจากอายุเฉลี่ยของผู้ตอบแบบสอบถามเพียง 32.3 ปี ประสบการณ์ในการ
ท างานยังน้อย โดยส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถามมีประสบการณ์การท างานต่ ากว่า 10 ปี (ร้อยละ 84.8) อาจเป็น
เหตุให้เภสัชกรขาดความมั่นใจในการท างาน  
 ความสัมพันธ์ระหว่างต าแหน่งที่ปฏิบัติงานในร้านยากับปัญหาเภสัชกรขาดความมั่นใจ   ซึ่งพบว่าผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ไม่เต็มเวลา (part time) เห็นด้วยมากที่สุดร้อยละ 50 โดยทางผู้วิจัยคาดว่าเหตุผลที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ไม่เต็มเวลา มี
ปัญหาในเร่ืองของการขาดความมั่นใจมากที่สุด อาจเป็นเพราะไม่ได้ปฏิบัติงานเป็นประจ า และไม่คุ้นชินกับรอยโรค จึง
อาจเป็นเหตุให้ขาดความมั่นใจในที่สุด  

ส าหรับช่องทางการเปิดรับข้อมูลความรู้โรคผิวหนังของเภสัชกรชุมชนที่มีการใช้มากที่สุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ 
ทางเว็บไซต์ต่าง ๆ การเข้าอบรมทางวิชาการ และจากสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ร้อยละ 88.4, 74.4 และ 64.9 ตามล าดับ 
ทั้งนี้เนื่องจากเภสัชกรที่เพิ่งจบใหม่มีความคุ้นเคยกับเทคโนโลยี ท าให้ผลของช่องทางการเปิดรับข้อมูล ความรู้โรค
ผิวหนังของเภสัชกรชุมชนผ่านทางเว็บไซต์ต่าง ๆ มีการใช้มากที่สุด และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของพรรณนภา เนียม
พลอย13 ที่พบว่ามี 3 ช่องทาง ได้แก่ การประชุมวิชาการ การอ่านบทความจากวารสาร และการอ่านบทความผ่าน
เว็บไซต์ ที่เภสัชกรส่วนใหญ่ใช้เป็นช่องทางในการเข้าร่วมการศึกษาต่อเนื่อง  
 ในส่วนของความต้องการเคร่ืองมือเพิ่มเติมส าหรับการบริบาลโรคผิวหนังในร้านยา ส่วนมากต้องการเป็นสื่อ
กราฟิก รองลงมาเป็นสื่อภาพพลิกร้อยละ 60.9 และ 53.0 ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Charles J.Turck 
และคณะ7 ในการประเมินความพึงพอใจของแพทย์ที่ก าลังศึกษาอยู่ พบว่า ต้องการรูปแบบอินโฟกราฟิก เพราะท าให้
การอ่านเร็วขึ้น จดจ าง่ายและมีประสิทธิภาพ 
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สรุปผลการวิจัย 

 ปัญหาและอุปสรรคของเภสัชกรชุมชนในการบริบาลทางเภสัชกรรมส าหรับผู้ป่วยโรคผิวหนังที่พบมากที่สุด 3 
ล าดับ ได้แก่ การเข้าใจลักษณะรอยโรคและอาการแสดงที่ไม่ตรงกันของผู้ป่วยและเภสัชกร ความยากหรือไม่สามารถที่
จะเข้าถึงลักษณะรอยโรคและอาการแสดงของผู้ป่วย และการขาดการฝึกทักษะในด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม 
เภสัชกรชุมชนมักใช้ต าราหรือสื่ออินเตอร์เน็ตประกอบการให้การบริบาลทางเภสัชกรรมโรคผิวหนัง และสื่อที่ต้องการ
เพิ่มเติมมากที่สุดเป็นสื่อในรูปแบบอินโฟกราฟิก การทราบถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการบริบาลทางเภสัช
กรรมนี้จะน าไปสู่การพัฒนาเครื่องมือ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเภสัชกรชุมชนในการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยโรค
ผิวหนังอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคต 

ข้อจ ากัดของการศึกษา และข้อเสนอแนะ 

แนะน าให้ท าการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างที่มากข้ึนครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดของประเทศ เนื่องจากข้อมูลที่ได้มา
จากประชากรที่อยู่ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการเป็นส่วนใหญ่ และมีอายุต่ ากว่า 30 ปี จึงอาจไม่
เหมาะที่จะเป็นตัวแทนประชากรของเภสัชกรชุมชนทั้งหมดในประเทศ และข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไปอาจมี
การพัฒนาสื่อ ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพและข้อจ ากัดของสื่อหรือเครื่องมือแต่ละชนิด โดยค านึงถึงประโยชน์แก่
เภสัชกรชุมชน  
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การพัฒนาแอปพลิเคชันเกณฑ์มาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ตะกอนปัสสาวะ 
The Development of Mobile Application of Standard Criteria for  

Urine Sediment Analysis 

ธนสาร ศิริรัตน์*, จีรนันท์ ศักดิ์ศฤงคาร, ศิริลักษณ์ มงคลแท,้ สุชา จุลส าล,ี ภาณุพงศ์ สหายสุข, กาญจนา ศิริรัตน ์
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

*Email : tansno@gmail.com 

บทคัดย่อ  

คณะผู้วิจัยจึงได้พัฒนาแอปพลิเคชัน “Sedinalysis เพื่อให้สามารถใช้งานได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว 
นอกจากนี้ยังสามารถค านวณค่าเฉลี่ยและระบุช่วงการรายงานตะกอนปัสสาวะตามเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งแอปพลิชัน
ได้รับการประเมินความถูกต้องด้านเนื้อหา และการออกแบบแอปพลิเคชันจากผู้เชี่ยวชาญ ทางด้านความพึงพอใจต่อ
แอปพลิเคชัน ได้รับการประเมินจากกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระ
เกียรติ จ านวน 92 ราย พบว่ามีความพึงพอใจหลังการใช้งานแอปพลิเคชันมากกว่าก่อนการใช้งานแอปพลิเคชันในทุก
ด้านอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ด้วยการทดสอบทางสถิติ  Paired t-test ที่ระดับความเชื่อมั่นเท่ากับร้อยละ 95 แสดง
ให้เห็นว่าแอปพลิชันสามารถช่วยให้การฝึกปฏิบัติการรายงานผลตะกอนปัสสาวะตามเกณฑ์มาตรฐานได้สะดวก
รวดเร็วมากข้ึน  

ค าส าคัญ : แอปพลิเคชัน ตะกอนปัสสาวะ เกณฑ์มาตรฐาน  

Abstract 

Researchers have developed an application “Sedinalysis” for easy to use. Moreover, this 
application can calculate the average and identify the grading of standardized urine sediment 
reporting. The application has been assessed for its content accuracy and design by experts. The 
satisfactions of the application has been assessed by 92 of medical technology students who 
study in Huachiew Chalermprakiet University, It was found that the sample group was significantly 
more satisfied after using the application as compared to before using the application in all 
aspects. The statistic test, Paired t-test, at the confidence level of 95% showed that the 
application can help in the practical training for the reporting of urine sediments according to the 
standard more conveniently and faster. This results in increased efficiency in terms of study, 
making it more effective. 

Keywords : Application, Urine sediments, Standard criteria 
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บทน า 

การตรวจปัสสาวะ (Urinalysis)  เป็นการตรวจร่างกายพื้นฐานที่มีความส าคัญทางการแพทย์ ซึ่งรวมถึงการตรวจ
วิเคราะห์และรายงานตะกอนปัสสาวะ  (Cavanaugh, C., & Perazella, M. A. , 2019; Oyaert, 2019) และในปี พ.ศ 2553 สภา
เทคนิคการแพทย์ได้จัดท าเกณฑ์มาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ตะกอนปัสสาวะขึ้นมาในรูปแบบไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิก (ยุพิน, 
2558) เพื่อใช้ในการอ้างอิงในการปฏิบัติงานทางห้องปฏิบัติการจุลทรรศนศาสตร์คลินิก และในปัจจุบันคณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้น าเกณฑ์มาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ตะกอนปัสสาวะดังกล่าวมาใช้ในการเรียนการสอน
รายวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก แต่เนื่องจากการใช้ไฟล์เอกสารกระดาษ หรือไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ประกอบการเรียนการ
สอนจึงเกิดความยุ่งยากในการเปิดหาข้อมูลและศึกษาท าความเข้าใจ ดังนั้นทางคณะผู้วิจัยจึงมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาแอป
พลิเคชัน “เกณฑ์มาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ตะกอนปัสสาวะ” โดยใช้โปรแกรม thunkable  (Joy, 2018; Syah, D. H., Muda, I., 
& Bakar, E. A., 2021) โดยสามารถเปิดใช้ได้ง่าย รวดเร็ว และมีการค านวณค่าเฉลี่ยตะกอนปัสสาวะ บอกช่วงการรายงานตะกอน
ปัสสาวะ เพื่อความถูกต้องในการวินิจฉัยมากขึ้น ลดระยะเวลาในการจ าแนกชนิดของตะกอนปัสสาวะ และสามารถรายงานผลการ
ตรวจตะกอนปัสสาวะได้ตรงตามเกณฑ์ของสภาเทคนิคการแพทย์ที่ได้ก าหนดไว้ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชนัเกณฑ์มาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ตะกอนปัสสาวะ 

วิธีวิจัย 

1. กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้คือนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่

ลงทะเบียนรายวิชาวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก ปีการศึกษา 2563 จ านวน 92 คน 

2. การพัฒนาแอปพลิเคชัน 
โปรแกรมส าหรับการเขียนโค้ดและออกแบบแอปพลิเคชัน (Thunkable) รูปแบบการเขียนโปรแกรมเป็นแบบ 

Visual Programming Language ซึ่งใช้หลักการต่อชุดค าสั่งแบบเลโก้ สามารถสร้างแอปพลิเคชันได้จากเว็บไซต์ 
https://thunkable.com เป็นโปรแกรมที่สามารถเข้าใช้งานได้ฟรี มีขั้นตอนการพัฒนาดังนี้  

2.1 เข้าสู่เว็บไซต์ http://thunkable.com คลิกเข้าสู่ระบบ Sign up และในครั้งต่อไปที่ใช้งานให้เลือก log in 

 
รูปที่ 1 หน้าแรกของเว็บไซต์ของโปรแกรม 

https://thunkable.com/
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2.2 เลือก Sign up with Google 
2.3 ป้อน Gmail และรหัสผ่าน แล้วคลิก Sign up 
2.4 การขออนุญาตเข้าถึงข้อมูล อ่านข้อตกลง แล้วคลิกเลือกอนุญาต 
2.5 เข้าสู่หน้าต่าง thinkable กด OK เลือก Create New App เพื่อเร่ิมสร้าง 
 

 
 

รูปที่ 2 หน้าเว็บหลังจาก log in 
 

2.6 ใส่ชื่อแอปพลิเคชัน แล้วกด OK เพื่อเข้าสู่หน้าต่างการท างาน 

 
 

รูปที่ 3 แสดงการท างานโดยรวมของแอปพลิเคชัน 
 

2.7 การทดสอบการท างานของแอปพลิเคชัน สามารถเลือกได้สองที่คือ Live test ที่จะแสดงแอปพลิเคชันบน
อุปกรณ์ที่ใช้งานจริง เช่น โทรศัพท์สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือหน้าจอโทรศัพท์จ าลองบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่ใช้
ออกแบบ และ Preview จะแสดงแค่เพียงมุมมอหน้าจอโทรศัพท์จ าลองบนหน้าจอคอมพิวเตอร์เท่านั้น เพื่อดูรูปแบบ
การใช้งาน และการออกแบบเพื่อให้สามารถกลับมาแก้ไขได้ตรงจุด 
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รูปที่ 4 ตัวอย่างแอปพลิเคชันทีแ่สดงผลผ่าน Live test บนหนา้จอคอมพิวเตอร์ 
 

2.8 เมื่อจัดวางองค์ประกอบแอปพลิเคชัน และฟังก์ชันเรียบร้อยแล้ว ท าการดาวน์โหลดไฟล์ .apk เพื่อลงใน
อุปกรณ์ระบบ android หรือคลิ้กปุ่ม “Download for iOS App” เพื่อระบบส่ง link ส าหรับลงในอุปกรณ์ iOS 

 

3. การประเมินความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชัน “เกณฑ์มาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ตะกอนปัสสาวะ” 
3.1 การประเมินความถูกต้องของเนื้อหาในแอปพลิเคชั่น โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านเนื้อหา ซึ่งได้ท าการ

ประเมินแบบ 5 ระดับในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ 
3.1.1 ด้านเนื้อหา 
ท าการประเมินในข้อมูลทางด้านเนื้อหา ได้แก่ ความครอบคลุม ความถูกต้อง และความกระชับ เข้าใจ

ง่ายของเนื้อหา 
3.1.2 ด้านความเหมาะสมในการด าเนินเนื้อหา 
ให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินด้านความเหมาะสมในการด าเนินของเนื้อหาภายในแอปพลิเคชัน ได้แก่ การเปิด

น าเข้าสู่แอปพลิเคชัน ความชัดเจนของตัวหนังสือและรูปภาพ 
3.1.3 ด้านการใช้ภาษา 
การประเมินด้านใช้ภาษา ได้แก่ ความถูกต้องของการใช้ภาษา ความชัดเจนของภาษาที่ใช้สื่อ

ความหมาย 
3.1.4 ด้านประโยชน์ของแอปพลิเคชัน 
ผู้เชี่ยวชาญประเมินประโยชน์และข้อแนะน าเก่ียวกับแอปพลิเคชัน ทางด้านความสามารถให้ค าตอบต่อ

ผู้ใช้ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน สะดวก และรวดเร็ว 
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3.2 การประเมินการใช้งานของแอปพลิเคชั่น โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบสื่อ ซึ่งได้ท าการประเมินแบบ 
5 ระดับในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ 

3.2.1 ด้านส่วนน าของแอปพลิเคชั่น 
การประเมินด้านการออกแบบส่วนน านี้ ได้แก่ ความครอบคลุม ความชัดเจนตรงประเด็นของการ

น าเสนอ และความน่าสนใจ 
3.2.2 ด้านการน าเสนอ 
หัวข้อที่ใช้ในการประเมินแอปพลิเคชันด้านการน าเสนอ ได้แก่ ความชัดเจนของตัวหนังสือ ความชัดเจน

ของรูปภาพ และความทันสมัย 
3.2.3 ด้านส่วนประกอบของมัลติมีเดีย 
การประเมินทางด้านมัลติมีเดียนั้นประกอบด้วย ความเสถียร การเชื่อมโยงระหว่างหน้าของแอปพลิเค

ชัน และขนาดของแอปพลิเคชัน 
3.2.4 ด้านความสวยงาม 
ท าการประเมินในหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่  ขนาดตัวอักษรมีความเหมาะสม รูปภาพประกอบเหมาะสม และ

ความน่าสนใจในการใช้งาน 
3.2.5 ด้านความสะดวกในการใช้งาน 
ท าการประเมินความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลหรือเนื้อหา แอปพลิเคชันมีประสิทธิภาพในการใช้งาน

แบบพกพา 
 
3.3 การประมินความพึงพอใจก่อนและหลังการใช้งานแอปพลิเคชันจากกลุ่มผู้ใช้งาน ซึ่งได้ท าการประเมิน

แบบ 5 ระดับในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ 
3.3.1 ความน่าสนใจในการใช้งาน 
3.3.2 ความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
3.3.3 ความถูกต้องของข้อมูล 
3.3.4 คลอบคลุมการใช้งาน 
3.3.5 การใช้งานง่าย 
3.3.6 ขนาดตัวอักษรชัดเจน 
3.3.7 รูปภาพประกอบเหมาะสม 
3.3.8 สามารถลดระยะเวลาในการรายงานผลได้จริง 
3.3.9 สามารถให้ค าตอบให้กับผู้ใช้งานได้ 

4. การวิเคราะห์ทางสถิติ 
สถิติที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือการทดสอบ Paired t-test ที่ค่าระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ซึ่งท าการวิเคราะห์

ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel 365 
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ผลการวิจัย 

1. แอปพลิเคชัน “Sedinalysis” 
 แอปพลิเคชันที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมานั้น มีการแสดงผลครบถ้วนตามที่ก าหนด รวมถึงปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านเนื้อหา และผู้เชี่ยวชาญด้านแอปพลิเคชัน ซึ่งมีตัวอย่างของแอปพลิเคชันดัง
แสดงในรูปที่ 5 
2. การประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานแอปพลิเคชัน 
 ผลการประเมินความพึงพอใจระหว่างก่อนและหลังการใช้งานแอปพลิเคชัน  จากนักศึกษาคณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จ านวน 92 ราย พบว่าความพึงพอใจต่อการใช้งานแอปพลิเคชัน
มากกว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ค่า P-value น้อยกว่า 0.05ในทุกหัวข้อการประเมิน เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลที่
อยู่ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิก ดังแสดงในตารางที่ 1 
 

รูปที่ 5 ตัวอย่างแอปพลิเคชัน “Sedinalysis” 
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาแอปพลิเคชัน 
หัวข้อการประเมิน ก่อนการใช ้      หลังการใช้         Pair t-test 

( P-value ) Mean S.D. Mean S.D. 
1. ความน่าสนใจในการใช้งาน 3.65 1.19 4.11 0.90 0.0010 

2. ความน่าเชื่อถือของข้อมูล 2.72 1.27 4.17 0.85 0.0000 
3. ความถูกต้องของข้อมูล 2.80 1.15 4.24 0.84 0.0000 

4. คลอบคลมุการใช้งาน 2.66 1.27 4.22 0.82 0.0000 
5. การใช้งานง่าย 3.62 1.31 4.26 0.82 0.0000 
6. ขนาดตัวอักษรชัดเจน 2.59 1.31 4.24 0.83 0.0000 
7. รูปภาพประกอบเหมาะสม 2.65 1.25 4.23 0.84 0.0000 
8. สามารถลดระยะเวลาในการรายงาน

ผลได้จริง 
2.50 1.33 4.30 0.80 0.0000 

9. สามารถให้ค าตอบให้กับผู้ใช้งานได้ 2.68 1.31 4.23 0.81 0.0000 

การประเมินโดยรวม 2.88 1.00 4.22 0.72 0.0000 

 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยสามารถสร้างแอปพลิเคชันที่สามารถใช้งานได้จริง แต่ยังพบข้อจ ากัด บางประการ เช่น ขนาดหน้าจอของ
แอปพลิเคชันไม่สามารถแสดงได้เต็มหน้าจอ เนื่องจากข้ึนอยู่กับขนาดของหน้าจออุปกรณ์ที่ใช้ โดยเฉพาะอุปกรณ์กลุ่ม
แอนดรอยด์ ซึ่งได้ก าหนดกรอบความกว้างส าหรับการแสดงตัวอักษร ท าให้ตัวอักษร ไม่ตกขอบหน้าจอในทุกอุปกรณ์ที่
เป็นระบบ android นอกจากนี้ยังมีข้อจ ากัดรูปแบบของตัวอักษรที่มีจ ากัด ไม่หลากหลายที่รองรับกับโปรแกรม 
thunkable 
 จากผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจและข้อคิดเห็นของผู้ใช้แอปพลิเคชัน จากกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาคณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่ลงทะเบียนรายวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก ปีการศึกษา 2563 
จ านวน 92 คน โดยก่อนการใช้แอปพลิเคชันผู้วิจัยจะให้กลุ่มตัวอย่างใช้ไฟล์เอกสารเกณฑ์มาตรฐานการตรวจปัสสาวะ 
โดยสภาเทคนิคการแพทย์  (ยุพิน, 2558) เป็นการประเมินแบบสอบถามก่อนการใช้แอปพลิเคชัน แล้วน าแอปพลิเค
ชัน “Sedinalysis”  ให้ใช้และประเมินแบบสอบถามหลังการใช้แอปพลิเคชัน พบว่ามีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในทุกๆ 
ด้านหลังการใช้แอปพลิเคชันสูงกว่าการใช้เกณฑ์มาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ตะกอนปัสสาวะในรูปแบบไฟล์เอกสาร 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P-value < 0.05)  แสดงให้เห็นว่าแอปพลิชันสามารถช่วยให้การฝึกปฏิบัติการรายงานผล
ตะกอนปัสสาวะตามเกณฑ์มาตรฐานได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น และจะส่งผลให้เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน
ให้สัมฤทธิ์ผลมากข้ึน ซึ่งตอบรับกับเทคโนโลยี และเข้ากับยุคสมัยในปัจจุบัน  (Khalid, T. B., Chowdhury, M. A., & 
Faieq, K. A. , 2020) 
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บทคัดย่อ 

หลายการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการสูดดมละอองฝอยของโซเดียมไนไตรท์มีผลท าให้เกิดการสร้างไนตริกออก
ไซด์ซึ่งมีฤทธิ์ท าให้เกิดการขยายตัวของหลอดเลือดและสามารถลดความดันเลือดในปอดได้ ไนไตรท์บางส่วนที่ไม่ได้ถูก
เปลี่ยนไปเป็นไนตริกออกไซด์จะถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือด ซึ่งจะไปมีผลกระทบโดยตรงต่อเม็ดเลือดแดง การศึกษานี้
จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินฤทธิ์ของโซเดียมไนไตรท์ต่อค่าพารามิเตอร์ทางโลหิตวิทยา เมทฮีโมโกลบิน และความ
เปราะของเม็ดเลือดแดง ซึ่งท าการศึกษาโดยน าเลือดจากอาสาสมัครสุขภาพดีจ านวน 30 ราย ไปบ่มกับสารละลาย
โซเดียมไนไตรท์ความเข้มสุดท้าย 1, 2, 4, 8  และ 16   µM ที่ 37 oC นาน 30 นาที จากนั้นจึงน ามาวัดค่าต่าง ๆ ผล
การศึกษาพบว่าไนไตรท์ที่ความเข้มข้น 1, 2, 4, 8  และ    16 µM ไม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่าพารามิเตอร์ทาง
โลหิตวิทยา และความเปราะของเม็ดเลือดแดง แต่มีผลท าให้ค่าเมทฮีโมโกลบินเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 
0.05) ดังนั้นการน าไนไตรท์มาใช้ในทางคลินิกควรมีการติดตามวัดระดับของค่าเมทฮีโมโกลบินอยู่เสมอเพื่อป้องกัน
ไม่ให้ผู้ป่วยเกิดภาวะขาดออกซิเจน  

ค าส าคัญ : โซเดียมไนไตรท์ ค่าพารามิเตอร์ทางโลหิตวิทยา เมทฮีโมโกลบิน ความเปราะของเม็ดเลือดแดง 

Abstract 

Several studies showed that inhaling sodium nitrite could induce nitric oxide formation, 
which can cause vasodilation and lower blood pressure in lungs. Remaining nitrite that is not 
converted to nitric oxide is absorbed from lungs into systemic circulation which directly impact red 
blood cells. This study aimed to evaluate the effect of sodium nitrite on hematological 
parameters, methemoglobin level and erythrocyte osmotic fragility. Blood sample collected from 
30 heathy subjects were incubated with sodium nitrite at final concentrations of 1, 2, 4, 8 and 16 
µM at 37 oC for 30 minutes. Then hematological parameters, methemoglobin level and 
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erythrocyte osmotic fragility were measured. The results showed that nitrite at concentrations of 1, 
2, 4, 8 and 16 µM did not cause an effect on hematological parameters and erythrocyte fragility. 
However, all nitrite concentrations caused an increase in methemoglobin levels significantly (p < 
0.05). Therefore, if sodium nitrite needs to be used clinically, methemoglobin should be checked 
routinely in order to prevent hypoxia. 

Keywords : Sodium nitrite, hematological parameters, methemoglobin, erythrocyte osmotic 
fragility 

บทน า 

สารโซเดียมไนไตรท ์ (NaNO2) ถูกน ามาใชส้ าหรับการถนอมอาหารและการแต่งสีในผลิตภัณฑป์ระเภทเนื้อสัตว์ 
(Govari and Pexara, 2018) มนุษย์จึงได้รับสารไนไตรท์จากการบริโภคอาหารในกลุ่มเนื้อสตัว์และผลิตภัณฑ์เนื้อแปร
รูป เช่น ไส้กรอก แฮม กุนเชียง และแหนม และยังสามารถได้รับจากพืชผักใบเขียวได้ด้วย เช่น ร็อคเก็ต แรดิส ผักโขม 
บีทรูท ผักกาดหอม ผักคะน้า และคื่นช่าย สว่นน้อยของสารไนไตรท์ได้มาจากปฏิกิริยาออกซิเดชันของไนตริกออกไซด์ 
(nitric oxide-nitrite-nitrate pathway) ในร่างกาย (Hord, Tang and Bryan, 2009) โดยภาวะปกตไินไตรท์จะถูก
พบได้ในกระแสเลือดประมาณ 100 – 500 nM (Dejam et al., 2005)  และพบสูงขึน้ในเซลลแ์ละเนื้อเยื่อประมาณ 1 
– 10 µM (Rassaf, Ferdinandy and Schulz, 2014)      

ในทางการแพทย์โซเดียมไนไตรท์ถูกน ามาใช้เป็นยาแก้พิษในผู้ป่วยที่ได้รับสารไซยาไนด์ (Bebarta et al., 
2017) และก าลังเป็นที่สนใจในการน ามาใช้เป็นยาลดความดันของหลอดเลือดในปอดในผู้ป่วยที่มีภาวะความดันเลือด
ในปอดสูง (pulmonary hypertension) ทั้งนี้เนื่องจากไนไตรท์สามารถถูกเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของไนตริกออกไซด์ด้วย
เอนไซม์ nitrite reductase ในสภาวะที่ร่างกายเป็นกรดหรือมีออกซิเจนต่ า โดยไนตริกออกไซด์ที่เกิดขึ้นนี้จะไป
กระตุ้นการท างานของเอนไซม์ soluble guanylate cyclase ที่อยู่ในเซลล์กล้ามเนื้อเรียบให้มีการสร้าง cGMP สูงขึ้น 
ส่งผลให้เกิดการขยายตัวของหลอดเลือด ยับยั้งการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือดและป้องกันการตายของเซลล์ (Bashline 
et al., 2020; Bueno et al., 2013; Nilsson and Gustafsson, 2019; Parakaw et al., 2017; Simon et al., 
2016; Sirirat et al., 2019; Yingchoncharoen et al., 2018)  

อย่างไรก็ตามหากมีปริมาณของไนไตรท์ในกระแสเลือดที่มากเกินไปจะส่งผลให้ฮีโมโกลบิน (hemoglobin) ใน
เม็ดเลือดแดงเปลี่ยนแปลงไปเป็นเมทฮีโมโกลบิน (methemoglobin) ซึ่งไม่มีความสามารถในการน าพาออกซิเจนไป
ใช้ได้ นอกจากนี้แล้วไนไตรท์ที่มากเกินไปยังก่อให้เกิดการสร้างอนุพันธ์ออกซิเจน (reactive oxygen species, ROS) 
และส่งผลท าให้เกิดความเสียหายกับเยื่อหุ้มเซลล์เม็ดเลือดแดง (May et al., 2000) ดังนั้นการศึกษานี้จึงมี
วัตถุประสงค์เพื่อประเมินฤทธิ์ของโซเดียมไนไตรท์ต่อค่าพารามิเตอร์ทางโลหิตวิทยา เมทฮีโมโกลบิน และความเปราะ
ของเม็ดเลือดแดงในหลอดทดลอง ทั้งนี้ผู้วิจัยได้เลือกใช้ความเข้มข้นของไนไตรท์ตามที่มีการทดลองในมนุษย์ (Rix et 
al., 2015; Sirirat et al., 2019; Yingchoncharoen et al., 2018)  

 



1223 

 

วัตถุประสงค ์

เพื่อศึกษาฤทธิ์ของโซเดียมไนไตรท์ต่อค่าพารามิเตอร์ทางโลหิตวิทยา ปริมาณเมทฮีโมโกลบิน และความเปราะ
ของเม็ดเลือดแดงในหลอดทดลอง 

ระเบียบวิธีวิจัย 

กลุ่มตัวอย่างและการเจาะเก็บตัวอย่างเลือด 
อาสาสมัครสุขภาพดีจ านวน 30 ราย อายุ 20 ปีขึ้นไปที่มีค่าพารามิเตอร์ทางโลหิตวิทยาและเมท

ฮีโมโกลบินอยู่ในเกณฑ์ปกติ ไม่มีโรคประจ าตัว ไม่สูบบุหรี่และไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสม เมื่อ
อาสาสมัครลงนามยินยอมเข้าร่วมการวิจัย จะเจาะเก็บเลือดปริมาตร 12 mL ใส่ในหลอดที่มีสารกันเลือดแข็งชนิด 
EDTA การวิจัยครั้งนี้ได้ผ่านการรับรองจริยธรรมโดยคณะกรรมการจริยธรรม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
(เอกสารรับรองโครงการวิจัยหมายเลข อ.708/2561) 
       การเตรียมตัวอย่างเพื่อใช้ในการทดสอบ 

ตัวอย่างเลือดแต่ละตัวอย่างจะถูกแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ทดสอบกับสารละลายโซเดียมไนไตรท์ที่
ความเข้มข้นต่าง ๆ ซึ่งการเตรียมสารท าโดยเจือจางโซเดียมไนไตรท์ด้วย phosphate buffer saline (PBS) ให้มี
ความเข้มข้นสุดท้ายเมื่อบ่มกับเลือดแล้วมีค่าเท่ากับ 1, 2, 4, 8 และ 16 µM และกลุ่มควบคุมเตรียมโดยการบ่มเลือด
กับ PBS กลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มจะถูกบ่มที่อุณหภูมิ 37 oC นาน 30 นาที เมื่อครบเวลาจึงน าไปตรวจวัด
ค่าพารามิเตอร์ทางโลหิตวิทยา เมทฮีโมโกลบิน และความเปราะของเม็ดเลือดแดง 

การตรวจวัดค่าพารามิเตอร์ทางโลหิตวิทยา 
พารามิเตอร์ทางโลหิตวิทยาที่ได้ท าการตรวจวัดประกอบด้วย จ านวนเม็ดเลือดขาว (White blood 

cell: WBC) จ านวนเม็ดเลือดแดง (Red blood cell: RBC) ค่าฮีโมโกลบิน (Hemoglobin: Hb) ค่าฮีมาโตคริต 
(Hematocrit: Hct) และค่าดัชนีของเม็ดเลือดแดง (Red blood cell indices) ซึ่งมีดังนี้ ขนาดเฉลี่ยของเม็ดเลือด
แดง (Mean corpuscular volume: MCV) ค่าเฉลี่ยน้ าหนักของฮีโมโกลบินต่อหนึ่งเม็ดเลือดแดง (Mean 
corpuscular hemoglobin: MCH) และค่าเฉลี่ยความเข้มข้นของฮีโมโกลบินต่อหนึ่งเม็ดเลือดแดง (Mean 
corpuscular hemoglobin concentration: MCHC) โดยใช้เครื่องวิเคราะห์เซลล์เม็ดเลือดอัตโนมัติ Sysmex XT-
1800i (Sysmex Corporation, Kobe, Japan) 
       การตรวจวัดค่าเมทฮีโมโกลบิน (Methemoglobin: MetHb)  (Sato, 2005) 

น าเลือด 0.2 mL ผสมกับน้ ากลั่นปริมาตร 6 mL ตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 5 นาที จากนั้นเติม 
PBS 4 mL ผสมให้เข้ากันและน าไปปั่นที่ 3,000 rpm เป็นเวลา 10 นาที แยกน้ าสีแดงใส (hemolysate) ใส่หลอด
ทดสอบ 2 หลอด หลอดละ 3 mL  

หลอดที่ 1 น าไปท าปฏิกิริยากับ 5% KCN 30 µL  เพื่อท าการตรวจวัด methemoglobin ที่ค่าการ
ดูดกลืนแสง 630 nm (Photometer 5010 V5+; Berlin, Germany) โดยการใช้ PBS 3 mL กับ 5% KCN 30 µL 
เป็น blank ค่าที่ได้เป็น (O.D.1 – O.D.2)  
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หลอดที่ 2 น าไปท าปฏิกิริยากับ 4% K3FeCN6  0.5 µL และ 5% KCN 30 µL เพื่อท าการตรวจวัด 
total hemoglobin ที่ค่าการดูดกลืนแสง 630 nm โดยการใช้ส่วนผสมของ PBS 3 mL 4% K3FeCN6  0.5 µL และ 
5% KCN 30 µL เป็น blank ค่าที่ได้เป็น (O.D.3 – O.D.4)  

ค านวณหาเมทฮีโมโกบินโดยใช้สูตร  MetHb (%) = [(O.D.1 – O.D.2) / (O.D.3 – O.D.4)] x 100 
การทดสอบความเปราะของเม็ดเลือดแดง (Osmotic fragility test: OF test) (Dewey, Brown and 

Nallaseth, 1982) 
เจือจางสารละลาย 1% NaCl ด้วยน้ ากลั่นให้ได้ความเข้มข้นเท่ากับ 0.8, 0.6, 0.4, 0.2 และ 0% 

ตามล าดับ ใช้เลือด 50 µL ผสมกับสารละลาย NaCl ที่ความเข้มข้นต่าง ๆ 5 mL ตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 30 
นาที ครบเวลาน าไปปั่นที่ 3,000 rpm เป็นเวลา 10 นาที จากนั้นน าของเหลวส่วนบนมาวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ 540 
nm และค านวณหาร้อยละการแตกของเม็ดเลือดแดงโดยใช้สูตร  

Hemolysis (%) = (O.D. test / O.D. 0% NaCl) x 100  
       การรายงานผลและการวิเคราะห์ทางสถิติ 

ข้อมูลของผลการทดสอบจะรายงานเป็นค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และท าการ
วิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติแบบ Unpaired t-test ด้วยโปรแกรม GraphPad Prism 5 (GraphPad software, 
LA Jolla, CA, U.S.A.) โดยการเปรียบเทียบผลของกลุ่มตัวอย่างเลือดทดสอบที่ถูกบ่มกับโซเดียมไนไตรท์ที่ความ
เข้มข้นต่าง ๆ กับกลุ่มตัวอย่างเลือดควบคุม  

ผลการศึกษา 

      ฤทธิ์ของโซดียมไนไตรท์ต่อการเปลี่ยนแปลงค่าพารามิเตอร์ทางโลหิตวิทยา 
ผลการทดสอบพบว่าโซเดียมไนไตรท์ที่ความเข้มข้น 1, 2, 4, 8 และ 16 µM ในเลือดไม่ส่งผลต่อการ

เปลี่ยนแปลงของจ านวน WBC, RBC, ค่าของ Hb, Hct และ Red blood cell indices ซึ่งประกอบด้วย MCV, MCH, 
MCHC (ตารางที่ 1) นอกจากนี้แล้วยังไม่ส่งผลต่อรูปร่างและลักษณะทั่วไปของเซลล์เม็ดเลือดด้วย (รูปที่ 1) 
 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยปริมาณเม็ดเลือดขาว เม็ดเลือดแดง ฮีโมโกลบิน ฮีมาโตคริต และดัชนีของเม็ดเลือดแดงของกลุ่ม
ตัวอย่างทดสอบที่บ่มกับโซเดียมไนไตรท์ที่ความเข้มข้นต่าง ๆ เทียบกับกลุ่มตัวอย่างควบคุม  

Test 
Hematological parameters (Mean ± S.D.) 

WBC 
(x 103/µl) 

RBC 
(x 106/µl) 

Hb 
(g/dL) 

Hct 
(%) 

MCV 
(fL) 

MCH 
(pg) 

MCHC 
(g/dL) 

Control  
(n = 30) 

6.1 ± 1.4 4.3 ± 0.3 11.5 ± 0.7 33.8 ± 3.8 80.4 ± 6.7 26.8 ± 2.3 33.4 ± 0.9 

NaNO2-

treated 
RBC 
(n = 
30) 

1 µM 
2 µM 
4 µM 
8 µM 

16 µM  

6.1 ± 1.5 
6.1 ± 1.5 
6.2 ± 1.5 
6.1 ± 1.5 
6.2 ± 1.5  

4.3 ± 0.3 
4.3 ± 0.3 
4.3 ± 0.3 
4.3 ± 0.3 
4.3 ± 0.3 

11.5 ± 0.7 
11.5 ± 0.7 
11.2 ± 2.0 
11.5 ± 0.8 
11.5 ± 0.8 

34.6 ± 2.2 
34.6 ± 2.1 
34.6 ± 2.3 
34.6 ± 2.3 
34.5 ± 2.3 

80.4 ± 6.9 
80.3 ± 6.8 
80.3 ± 6.8 
80.3 ± 6.8 
80.3 ± 6.7 

26.7 ± 2.3 
26.7 ± 2.3 
26.7 ± 2.3 
26.7 ± 2.3 
26.7 ± 2.3 

33.2 ± 0.9 
33.2 ± 0.9 
33.3 ± 0.9 
33.3 ± 0.9 
33.2 ± 0.9 
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ค่า hematological parameters ระหว่างกลุ่มตัวอย่างเลือดที่ถูกบ่มกับโซเดียมไนไตรท์ที่ความเข้มข้นต่าง ๆ (1, 2, 
4, 8 และ 16 µM) กับกลุ่มตัวอย่างเลือดควบคุมไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P > 0.05)   
หมายเหตุ: Control = ตัวอย่างเลือดที่บ่มกับ PBS, NaNO2-treated RBC = ตัวอย่างเลือดที่บ่มกับโซเดียมไนไตรท์,   
WBC = เม็ดเลือดขาว, RBC = เม็ดเลือดแดง, Hb = ฮีโมโกลบิน, Hct = ฮีมาโตคริต, MCV = ขนาดเฉลี่ยของเม็ด
เลือดแดง, MCH = ค่าเฉลี่ยน้ าหนักของฮีโมโกลบินต่อหนึ่งเม็ดเลือดแดง และ MCHC = ค่าเฉลี่ยความเข้มข้นของ
ฮีโมโกลบินต่อหนึ่งเม็ดเลือดแดง 

 
 
รูปที่ 1 ตัวอย่างรูปร่างและลักษณะทั่วไปของเซลล์เม็ดเลือด (light microscope, 100x oil) ของเลือดควบคุมกับ
ตัวอย่างเลือดทดสอบที่บ่มกับโซเดียมไนไตรท์ที่ความเข้มข้นต่าง ๆ 
       

ฤทธิ์ของโซดียมไนไตรท์ในการเพิ่มปริมาณเมทฮีโมโกลบิน 
ผลการทดสอบพบว่าโซเดียมไนไตรท์ที่ความเข้มข้น 1, 2, 4, 8 และ 16 µM ในเลือดส่งผลให้ 

%MetHb เพิ่มข้ึนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยการเพิ่มข้ึนของ %MetHb จะขึ้นอยู่กับระดับความเข้มข้นของโซเดียม
ไนไตรท์ (ตารางที่ 2)  
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยของเมทฮีโมโกลบินของกลุ่มตัวอย่างเลือดทดสอบที่บ่มกับโซเดียมไนไตรท์ที่ความเข้มข้นต่าง ๆ 
เทียบกับกลุ่มตัวอย่างเลือดควบคุม 

%MetHb (Mean ± S.D.) 

Control  
(n = 30) 

NaNO2-treated blood (n = 30) 

1 µM 2 µM 4 µM 8 µM 16 µM 
0.5 ± 0.4 0.9 ± 0.5* 1.0 ± 0.6* 1.2 ± 0.6**  1.5 ± 0.8** 2.0 ± 1.4**  

หมายเหตุ: Control = ตัวอย่างเลือดที่บ่มกับ PBS, NaNO2-treated blood = ตัวอย่างเลือดที่บ่มกับโซเดียมไนไตรท์
, MetHb = เมทฮีโมโกลบิน 

*  มีความแตกต่างจากกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.05) 
** มีความแตกต่างจากกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.01) 

 
       ฤทธิ์ของโซดียมไนไตรท์ต่อความเปราะของเยื่อหุ้มเซลล์เม็ดเลือดแดง 

ผลการทดสอบการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของเยื่อหุ้มเซลล์เม็ดเลือดแดงโดยการท า osmotic fragility 
test พบว่าโซเดียมไนไตรท์ที่ความเข้มข้น 1, 2, 4, 8 และ 16 µM ในเลือดไม่มีผลกระทบท าให้เม็ดเลือดแดงมีการ
แตกเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับกลุ่มตัวอย่างเลือดควบคุม (รูปที่ 2) 
 

 
 

รูปที่ 2 กราฟแสดงค่าเฉลี่ยของเปอร์เซ็นต์การแตกของเม็ดเลือดแดงของกลุ่มตัวอย่างเลือดที่บ่มกับโซเดียมไนไตรท์ที่
ความเข้มข้นต่าง ๆ เทียบกับกลุ่มตัวอย่างเลือดควบคุมเมื่ออยู่ในน้ าเกลือที่ความเข้มข้นต่าง ๆ 
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วิจารณ์ผลการศึกษา 

สารโซเดียมไนไตร์ที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่าเป็นสารกันบูดที่ใส่ไปในอาหารแปรรูปจ าพวกเนื้อสัตว์ โดยมีฤทธิ์ใน
ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ Clostridium botulinum ที่สามารถสร้างสารพิษร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตให้กับ
ผู้บริโภคได้ นอกจากนี้แล้วยังเป็นที่เข้าใจกันมานานว่าการบริโภคเนื้อสัตว์ที่มีสารกันบูดเจือปนจะก่อให้เกิดโรคมะเร็ง 
(Govari and Pexara, 2018)  แต่การศึกษาในช่วงระยะหลาย 10 ปีที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าไนไตรท์สามารถถูก
เปลี่ยนไปเป็นไนตริกออกไซด์ซึ่งมีฤทธิ์ในการขยายหลอดเลือดและยับยั้งการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือดที่ผนังหลอดเลอืด
ได้ในภาวะที่มีออกซิเจนต่ า (van Faassen et al,2009) ดังนั้นไนตริกออกไซด์ที่ได้มาจากไนไตรท์จึงมีบทบาทในการ
รักษาสมดุลของระบบหัวใจและหลอดเลือด และขณะนี้ก าลังเป็นที่สนใจให้กับนักวิจัยหลาย ๆ ท่าน ในการน าไนไตรท์
มาใช้ประโยชน์ในการรักษาโรคทางหลอดเลือด เช่น โรคความดันเลือดสูง โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด และโรคความ
ดันหลอดเลือดแดงสูงในปอด (Amdahl, DeMartino and Gladwin, 2020)  แต่อย่างไรก็ตามพบว่าปริมาณไนไตรท์
ในกระแสเลือดที่มากกว่า 12 µM จะมีผลท าให้ความดันต่ า และหัวใจเต้นเร็วได้ (Rix et al., 2015) โดยปกติอาการ
เหล่านี้มักจะสังเกตได้เมื่อมีปริมาณของเมทฮีโมโกลบินมากกว่า 10% (Wright et al., 1999)  

สารโซเดียมไนไตรท์มีคุณสมบัติเป็นสารออกซิไดซ์ (oxidizing agent) เมื่อผ่านเข้าไปในเม็ดเลือดแดงจะ 
oxidize เหล็กในฮีโมโกลบินซึ่งมีประจุสองบวก (Fe2+; ferrous ions) ให้เป็นเหล็กที่มีประจุสามบวก (Fe3+; ferric 
ions) มีผลให้ฮีโมโกลบินเปลี่ยนเป็นเมทฮีโมโกลบินซึ่งไม่สามารถท าหน้าที่ขนส่งออกซิเจนให้กับเนื้อเยื่อต่าง ๆ ใน
ร่างกายได้ (Kohn et al., 2002) ในการศึกษานี้ผู้วิจัยได้ท าการประเมินฤทธิ์ของโซเดียมไนไตรท์ต่อความเสียหายของ
เม็ดเลือด โดยการตรวจวัดจ านวนเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาว  ตรวจวัดค่าฮีโมโกลบิน     ฮีมาโตคริต ดัชนีของเม็ด
เลือดแดง (MCV, MCHC และ MCHC) และเมทฮีโมโกลบิน รวมทั้งศึกษาความเปราะของเยื่อหุ้มเม็ดเลือดแดงด้วย 
จากการศึกษาพบว่าเลือดที่บ่มด้วยโซเดียมไนไตรท์ที่ความเข้มข้น 1, 2, 4, 8 และ 16 µM ไม่ได้ท าลายจ านวนเม็ด
เลือด และไม่ได้ส่งผลต่อค่าฮีโมโกลบิน ฮีมาโตคริต และดัชนีของเม็ดเลือดแดง รวมทั้งความเปราะของเยื่อหุ้มเซลล์
ด้วย แต่อย่างไรก็ตามพบว่าเลือดที่บ่มด้วยโซเดียมไนไตรท์ท าให้ค่าของ  เมทฮีโมโกลบินเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (p < 0.05) ทั้งนี้โซเดียมไนไตรท์ที่ความเข้มข้น 16 µM ท าให้เกิดเมทฮีโมโกลบิน 2.0% ซึ่งอยู่ในช่วงปกติของ
เมทฮีโมโกลบินที่เกิดขึ้นเองภายในร่างกายประมาณ 0.5 - 3% และจะถูกรักษาระดับไว้ประมาณ 1% ด้วย
กระบวนการ NADH-cytochrome b5-metHb reductase และ NADPH dependent G6PD (Kanias, T. and 
Acker, J.P., 2010) และจากผลการศึกษาการสูดดมละอองฝอยของโซเดียมไนไตรท์ในผู้ป่วย pulmonary 
hypertension พบระดับไนไตรท์ในกระแสเลือดต่ ากว่า 16 µM และไม่มีผลข้างเคียงจากการใช้ (Bashline et al., 
2020) ซึ่งเป็นความเข้มข้นสูงสุดของไนไตรท์ในการศึกษาครั้งนี้ แต่สูงกว่าในกลุ่มผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียที่มี
ภาวะ pulmonary hypertension พบระดับไนไตรท์ในกระแสเลือดเท่ากับ 0.56 µM (Sirirat et al, 2019) จาก
ข้อมูลที่ได้จากการศึกษานี้จะเห็นได้ว่าควรมีการตรวจวัดปริมาณเมทฮีโมโกลบินเป็นประจ าเพื่อประเมินอาการไม่พึง
ประสงค์ที่จะเกิดขึ้นจากการน าสารละลายโซเดียมไนไตรท์มาใช้เป็นยารักษาโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือด 
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การส ารวจปัญหาและอุปสรรคในการใช้ Naranjo’s algorithm ส าหรับประเมินผื่นแพ้ยาที่
พบบ่อยของเภสัชกรชุมชน ในร้านขายยาแผนปัจจุบัน ในกรุงเทพมหานคร 

Survey of Problems and Barriers to Using Naranjo’s Algorithm for Common Drug 
Allergic Rash by Community Pharmacist in Modern Drug Store in Bangkok 

วิชชุตา เพชรชู*, กานตน์ิธิ พุทธประวัติ, พลอยนภสั ศศิวิริยะดล, พิมพิศา  ชาติวิริยะอ านวย 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
*Email : tal1wit@gmail.com 

บทคัดย่อ  

 งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงส ารวจแบบภาคตัดขวางเพื่อส ารวจปัญหาและอุปสรรคในการใช้ Naranjo’s 
algorithm ส าหรับประเมินผื่นแพ้ยาที่พบบ่อยของเภสัชกรชุมชน การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าความถี่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t – test ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
 ผลการศึกษาพบว่าระดับของปัญหาและอุปสรรคในการใช้ Naranjo’s algorithm ส าหรับประเมินผื่นแพ้ยาที่
พบบ่อยอยู่ในระดับเป็นปัญหาและอุปสรรคมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.70 ± 0.38) โดยข้อค าถามบางข้อต้องอาศัยความ
ร่วมมือของผู้ป่วยในการติดตามผล (ค่าเฉลี่ย 3.17 ± 0.82) ในหัวข้อค าถามของ Naranjo’s algorithm เป็นปัญหา
และอุปสรรคปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.86 ± 0.61)  พบว่าข้อค าถามเรื่องการวัดระดับยาในเลือดหรือใน body 
fluid อื่น (ค่าเฉลี่ย 3.93 ± 0.91)  เมื่อศึกษาถึงความแตกต่างระหว่างปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลกับปัญหาและอุปสรรค
ในการใช้ Naranjo’s algorithm ส าหรับประเมินผื่นแพ้ยาไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

ค าส าคัญ : ปัญหาและอุปสรรค  Naranjo’s algorithm  ผื่นแพ้ยาที่พบบ่อย   

Abstract 

 This is a cross-sectional survey to explore problems and barriers to using Naranjo's algorithm 
for assessing common drug allergic rash among community pharmacists. Statistical analysis used 
included frequency, percentage, mean, standard deviation and t – test; at significant level 0.05 was 
conducted by computer. The results showed that the problems and barriers to using 
Naranjo's algorithm was at a high level (mean 2.70 ± 0.38). Most of the problems and barriers was 
some of the questions required the cooperation of the patient to follow up (mean 3.17 ± 0.82). 
The problem and barriers of question section of the Naranjo's algorithm was at a moderate level 
(mean 2.86 ± 0.61); it was found that the question “Was the drug detected in any body fluid in 
toxic concentrations?” (mean 3.93 ± 0.91). The differences between personal fundamentals and 
the problems and barriers in using Naranjo's algorithm for evaluating common drug allergic rash 
was non statistically significant difference.  
Keywords : the problems and barriers, Naranjo's algorithm, common drug allergic rash 
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บทน า  

 ผื่นแพ้ยา (Drug allergic rash) คือ ผื่นที่เกิดขึ้นบริเวณผิวหนังร่างกายซึ่งเกิดจากปฏิกิริยาของระบบภูมิคุ้มกัน
ที่มีความไวเกินต่อยาจากข้อมูลสถิติภาพรวมการเกิดอุบัติการณ์การเกิด adverse event ระหว่างปี 2527 ถึง 
ธันวาคม 2562 จากศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยจากผลิตภัณฑ์สุขภาพพบว่าอุบัติการณ์การเกิด adverse event 
จ าแนกตามระบบอวัยวะจะพบว่า adverse event เกิดขึ้นที่ระบบผิวหนังมากที่สุด โดยคิดเป็น 49% พบว่าผื่นแพ้ยา
ที่พบบ่อย 5 อันดับแรกได้แก่ maculopapular rash, rash, urticaria,  pruritus, และ rash erythematous 
ตามล าดับ พบว่าฐานข้อมูล Thai Vigibase มีรายงาน AEs สะสมที่สามารถน ามาวิเคราะห์ได้ทั้งสิ้น 501,332 ฉบับ 
พบว่าส่วนใหญ่เป็นรายงานจากสถานพยาบาลรายงาน ADRs 500,057 ฉบับ (ร้อยละ 89.1 ของรายงานทั้งหมด) มี
เพียงส่วนน้อยที่รายงานผ่านผู้ประกอบการร้านยา (ร้อยละ 2.1 ของการรายงานทั้งหมด) ซึ่งแบบประเมินที่นิยม
น ามาใช้ คือ Naranjo’s algorithm ซึ่งอาจแต่มีปัญหาและอุปสรรคในการใช้ Naranjo’s algorithm เช่น ค าถามบาง
ข้อขึ้นอยู่กับความรู้ของผู้ประเมิน, คุณภาพการซักประวัติ, ข้อจ ากัดในประเทศ เช่น ประเทศไทยจะไม่มีการใช้ยา
หลอก ไม่มีการตรวจวัดระดับยาในการท างานปกติ และไม่มีการทดลองเพิ่มหรือลดขนาดยา หรือให้ยากลับเข้าไปใหม่ 
จึงเป็นที่มาของการส ารวจปัญหาและอุปสรรคในการใช้ Naranjo’s algorithm ส าหรับประเมินผื่นแพ้ยาที่พบบ่อย
ของเภสัชกรชุมชน ในร้านขายยาแผนปัจจุบัน ในกรุงเทพมหานครนี้เพื่อทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการใช้ 
Naranjo’s algorithm และสามารถน าข้อมูลที่ได้ไปใช้วางแผนพัฒนาเครื่องมือเพื่อช่วยในการประเมินผื่นแพ้ยาที่พบ
บ่อยที่เหมาะสมกับร้านขายยาต่อไปได้ในอนาคต 

ทบทวนวรรณกรรม  

 การส ารวจปัญหาและอุปสรรคในการใช้ Naranjo’s algorithm ส าหรับประเมินผื่นแพ้ยาที่พบบ่อยของเภสัช
กรชุมชน ในร้านขายยาแผนปัจจุบัน ในกรุงเทพมหานคร ทางผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลจากเอกสารวิชาการและ
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับผื่นแพ้ยา และการใช้ Naranjo’s algorithm 

1. สถิติการเกิดอุบัติการณ์ผื่นแพ้ยา (1) 
 ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Health Product Vigilance Centre; HPVC) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเฝ้าระวังปัญหาความเสี่ยง/อันตรายจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ รวมถึงเพื่อกระตุ้นให้บุคลากร
ทางการแพทย์และสาธารณสุข ผู้ป่วยและประชาชน ตระหนักถึงการเกิด ADRs/AEs จากผลิตภัณฑ์สุขภาพ และให้
บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างระมัดระวังและสมเหตุผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์ยา นับตั้งแต่ปีพ .ศ. 2540 ได้มี
การขยายขอบเขตผลิตภัณฑ์ที่เฝ้าระวังครอบคลุมผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่น ได้แก่ อาหาร เครื่องส าอาง เครื่องมือแพทย์
วัตถุอันตรายที่ใช้ในทางสาธารณสุข กลไกที่ใช้ในการเฝ้าระวังเป็นแบบเดียวกันกับระบบการเฝ้าระวังความปลอดภัย
ด้านยาโดยวิธีที่ใช้คือ Spontaneous reporting ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ถึงสิ้นปีพ.ศ. 2558 โดยมีรายงาน AEs สะสม
ที่สามารถน ามาวิเคราะห์ได้ทั้งสิ้น 501,332 ฉบับ เกือบทั้งหมด 500,057 ฉบับ (ร้อยละ 99.7) เป็นรายงานปัญหา 
ADRs มีเพียง 1,275 ฉบับ และพบว่าส่วนใหญ่เป็นรายงานจากสถานพยาบาลรายงาน ADRs 500,057 ฉบับ พบว่า 
ร้อยละ 89.1 ของรายงานทั้งหมด จากข้อมูลสถิติภาพรวมการเกิดอุบัติการณ์การเกิด adverse event ระหว่างปี 
2527 ถึง ธันวาคม 2562 จากศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยจากผลิตภัณฑ์สุขภาพพบว่าอุบัติการณ์การเกิด adverse 
event จ าแนกตามระบบอวัยวะจะพบว่า adverse event เกิดขึ้นที่ระบบผิวหนังมากที่สุด โดยคิดเป็น 49% พบว่า
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ผื่นแพ้ยาที่พบบ่อย 5 อันดับแรกได้แก่ maculopapular rash, rash, urticaria,  pruritus, และ rash 
erythematous ตามล าดับ โดย maculopapular rash เป็นผื่นแพ้ยาที่พบบ่อยมากที่สุด ซึ่งลักษณะของผื่นจะเป็น
เม็ดสีแดง macule, papule ขนาดน้อยกว่า 1 ซม. เป็นหย่อม ๆ กระจายไปตามบริเวณที่เป็น เช่น ล าตัว แขน ขา 
หลัง อย่างสมมาตรซ้ายและขวา มีอาการคันร่วมด้วย  

2. บทบาทของเภสัชกร (2, 3, 4) 
 โดยบทบาทของเภสัชกรตามหลักวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน (Good Pharmacy Practice; GPP) ในด้าน
การให้บริการทางเภสัชกรรมในร้านยา ได้แก่ การให้บริการทางเภสัชกรรมโดยมีกระบวนการในการป้องกันการแพ้ยา
ซ้ าของผู้มารับบริการที่มีประสิทธิภาพเหมาะสม, กระบวนการคัดกรองและส่งต่อผู้ป่วยที่เหมาะสม และต้องจัดให้มี
กระบวนการเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ เภสัชกรชุมชนในฐานะที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์และท างานใกล้ชิดกับ
ผู้ป่วยในชุมชนต้องตระหนักถึงความส าคัญและทราบแนวทางการจัดการภาวะแพ้ยาอย่างเหมาะสม เนื่องจากภาวะ
แพ้ยาอาจน าไปสู่ความพิการหรือเสียชีวิตได้ แต่หากทราบโอกาสเสี่ยงได้ก่อนเกิดอาการและติดตามอาการอย่าง
เหมาะสม ก็จะสามารถป้องกันหรือบรรเทาอาการแพ้ยาไม่ให้รุนแรงมากขึ้นได้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่สุดของการจัดการปัญหา
คือ ต้องระบุการแพ้ยา ชนิดยาที่ท าให้แพ้ ระยะเวลารับสัมผัสยา ประเมินอาการแสดงแพ้ยาของผู้ป่วยเฉพาะราย และ
นอกจากระบุการแพ้ยาได้แล้วก็ต้องสามารถให้การจัดการต่อไปได้อย่างเหมาะสม การประเมิน ADR อย่างเป็นระบบ 
ต้องเริ่มจากการคิดที่เป็นระบบก่อน ซึ่งอาจสรุปเป็นขั้นตอน การคิดอย่างเป็นระบบ ดังนี้ 1) เริ่มต้นจากการหายาที่
สงสัย โดยยาที่สงสัย คือ ยาที่คาดว่าอาจเป็นสาเหตุของการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ โดยการพิจารณาความสัมพันธ์
ระหว่าง onset กับระยะเวลาที่ใช้ยา ว่าสอดคล้องกับกลไกการแพ้ยา หรือไม่ ยาที่น่าจะสงสัยคือ ยาชนิดใด 2)หา
สาเหตุอื่นที่อาจเป็นไปได้เช่นโรคร่วม, ยาร่วม, เหตุการณ์ประจวบเหมาะอื่น ๆ เช่นการ แพ้อากาศ อาหาร สารเคมีอื่น 
ๆ ในเวลาเดียวกัน 3)การประเมิน ADR โดยการใช้ algorithm ในการประเมิน ตัวอย่างแบบประเมินที่นิยมน ามาใช้ 
คือ Naranjo’s algorithm, WHO’s criteria, และ Thai algorithm 4)หลังจากพิจารณาได้ยาที่สงสัยว่าคือยาชนิดใด 
อาจต้องลองหยุดยาที่สงสัยดู (dechallenge) และติดตามอาการผู้ป่วยหลังจากหยุดยาที่สงสัยว่าอาการหาย หรือดีข้ึน
หรือไม่ 5)หรือเมื่ออาการดีขึ้นแล้วถ้ายาจ าเป็นต่อผู้ป่วย อีกทั้งอาการ ADR ไม่ร้ายแรง แพทย์อาจพิจารณาให้ยาซ้ าเข้า
ไปใหม่ (rechallenge) ซึ่งก็ต้องดูว่าหลังจากให้ยาซ้ าเข้าไปใหม่อาการของผู้ป่วยกลับมาเป็นซ้ าหรือไม่  

3. แบบประเมินการแพ้ยา Naranjo’s algorithm (5) 
 โดยปี ค.ศ. 1987 Naranjo และคณะได้พัฒนา algorithm ที่เป็นลักษณะข้อค าถาม 10 ข้อ ซึ่งคล้ายกับ 
Kramer’s algorithm แต่สั้นกว่า รวบรัดและใช้เวลาในการประเมินน้อยกว่า และได้ข้อสรุปออกมาในรูปคะแนนที่
เห็นได้ชัดเจนกว่า Jone’s algorithm ต่อมาจึงถูกเรียกว่า Naranjo’s algorithm ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ถูกพัฒนาขึ้นมา
เพื่อจุดประสงค์ในการช่วยประเมินการแพ้ยา ที่ถูกใช้อย่างแพร่หลายในบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงบุคลากรทาง
การแพทย์ในประเทศไทย ศูนย์ติดตามอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา โดยมีเกณฑ์การประเมินดังนี้ 1) เคยมี
รายงานหรือสรุปแน่นอนถึงอาการเช่นนี้จากการใช้ยามาก่อนใช่หรือไม่ 2) อาการไม่พึงประสงค์นั้นเกิดขึ้นภายหลัง
ผู้ป่วยได้รับยาที่สงสัยใช่หรือไม่ 3) อาการไม่พึงประสงค์นั้นบรรเทาลงเมื่อหยุดยาที่สงสัยหรือเมื่อมีการให้ specific 
antagonist ใช่หรือไม่ 4) อาการไม่พึงประสงค์นั้นกลับมาเป็นซ้ าเมื่อมีการใช้ยานั้นอีกใช่หรือไม่ 5) อาจมีสาเหตุอื่น
นอกเหนือจากยาที่สงสัยซึ่งเป็นสาเหตุให้ผู้ป่วยมีอาการไม่พึงประสงค์นั้นใช่หรือไม่ 6) ปฏิกิริยาดังกล่าวนี้เกิดขึ้นอีก
เมื่อให้ยาหลอกใช่หรือไม่ 7) มีการวัดระดับยาในเลือดหรือใน body fluid อื่น และค่าดังกล่าวแสดงถึงระดับที่เป็นพิษ
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ใช่หรือไม่ 8) อาการไม่พึงประสงค์นั้นรุนแรงขึ้นเมื่อมีการเพิ่มขนาดยา และ/หรืออาการไม่พึงประสงค์นั้นลดความ
รุนแรงลงเมื่อลดขนาดยาใช่หรือไม่ 9) ผู้ป่วยเคยแสดงอาการไม่พึงประสงค์เช่นนี้มาก่อนในอดีตเมื่อใช้ยาที่สงสัยหรือ
ยาที่คล้ายกันใช่หรือไม่ 10) สามารถยืนยันอาการไม่พึงประสงค์ดังกล่าวได้ด้วย objective data ใช่หรือไม่ 

4. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 งานวิจัยของ Donna และคณะ ปี ค.ศ. 2013 ซึ่งท าในโรงพยาบาลได้กล่าวถึงการใช้ Naranjo’s algorithm 
ในการประเมินผู้ป่วยที่เกิดผลข้างเคียงจากยาโดยมีสาเหตุมาจากขนาดยาที่สูงเกินไป พบว่ามีการใช้ Naranjo’s 
algorithm ประเมินผลข้างเคียงดังกล่าวแล้วส่งผลต่อการแผนรักษาของแพทย์ สรุปได้ว่า Naranjo’s algorithm ไม่
สามารถน ามาประเมินผลข้างเคียงจากยาโดยมีสาเหตุมาจากขนาดยาที่สูงเกินไป รวมถึงผู้ป่วยขั้นวิกฤตได้ (6) 

วิธีการวิจัย  

งานวิจยันี้เปน็งานวิจัยเชงิส ารวจโดยเก็บข้อมูลเพียงครั้งเดียว (Cross-Sectional Study) ด าเนินการเก็บ
ข้อมูลจากเภสัชกรชุมชนในร้านขายยาแผนปัจจบุัน กรุงเทพมหานคร จ านวน 76 คนโดยใช้วิธสีุม่ตัวอย่างแบบตาม
สะดวก ระหว่างกนัยายน พ.ศ. 2563 ถึง พฤศจิกายน พ.ศ 2563 โดยใช้แบบสอบถามเปน็เครื่องมือในการเก็บข้อมูล
ออนไลน์ ซึ่งผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
(เลขที่รับรอง อ.986/2563) งานวิจัยนี้มีวตัถุประสงค์เพื่อส ารวจปัญหาและอปุสรรคในการใช้ Naranjo’s algorithm 
ส าหรับประเมินผื่นแพ้ยาที่พบบอ่ยของเภสัชกรชุมชน เป็นงานวจิัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดย
ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่างมีเกณฑ์คุณลักษณะดงันี้ 

 
เกณฑ์การคัดเข้า 
 1. เภสัชกรชุมชนทีป่ฏิบัติหนา้ทีใ่นร้านขายยาแผนปัจจบุัน (ขย. 1) ในกรุงเทพมหานคร 
 2. มีความยนิดีให้ความร่วมมือในการตอบแบบส ารวจ 
เกณฑ์การคัดออก 
 ผู้ที่กรอกแบบส ารวจไม่สมบูรณ์ 
การพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีขั้นตอนดงันี้ 
 1. ศึกษาข้อมูลจากเอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวข้องตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 2. ศึกษาวิธีการสรา้งแบบสอบถามและข้อมูลที่เก่ียวข้องเกี่ยวกับแบบสอบถามตา่งๆ เพื่อเป็นแนวทางในการ
สร้างรูปแบบและค าถามของแบบสอบถาม 
 3. ก าหนดค าถามที่มีเนื้อหาครอบคลุมตามวตัถุประสงค์ และกรอบแนวคิดของการวิจัย 
 4. ท าการตรวจสอบคุณภาพเครือ่งมือและปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ  
 5. น าแบบสอบถามทีผ่่านการพจิารณาความเที่ยงของแบบสอบถาม (Index of Item - Objective 
Congruence: IOC) และปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว ไปท าการเก็บรวบรวมข้อมูล 
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วิธีวิเคราะห์ข้อมูล  
 ทางผู้วจิัยจึงเลือกใช้การวิเคราะห์ ได้แก่ 1) สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) ได้แก่ ร้อยละ ความถี่ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน (SD) โดยใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพศ, อายุ, ระดับการศึกษาสูงสุด, 
ประสบการณ์การท างานในร้านยา, ประเภทร้านยา และ 2) ใช้สถิติเชิงอนุมาน (inferential statistic) ในการ
เปรียบเทียบความแตกตา่ง ได้แก่ t-test โดยก าหนดความเชื่อมัน่ที่ p < 0.05 โดยใช้เปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลได้แก่ เพศ, อายุ, การศึกษา, ประเภทร้านขายยา และประสบการณ์การใช้ 
Naranjo’s algorithm กับปัญหาและอุปสรรคในการใช้ Naranjo’s algorithm ส าหรับประเมินผื่นแพ้ยา 

ผลการวิจัย 

1. ข้อมูลทั่วไป 
 ลักษณะประชากรศาสตร์เพศชาย จ านวน 29 คน (ร้อยละ 38.2) และเพศหญิง จ านวน 47 คน (ร้อยละ 61.8) 
ส่วนใหญ่อายุ 31-40 ปี จ านวน 45 คน (ร้อยละ 59.2), อายุ 21-30 ปี จ านวน 26 คน (ร้อยละ 34.2),  อายุ 41-50 ปี 
จ านวน 4 คน (ร้อยละ 5.3) และอายุ  > 60 ปี จ านวน 1 คน (ร้อยละ 1.3) กลุ่มตัวอย่างมีระดับการศึกษาสูงสุด ดังนี้ 
ปริญญาตรี จ านวน 62 คน (ร้อยละ 81.6), ปริญญาโท จ านวน 13 คน (ร้อยละ 17.1) และปริญญาเอก จ านวน 1 คน 
(ร้อยละ 1.3) ประสบการณ์การท างานในร้านยา ดังนี้พนักงานเต็มเวลาจ านวน 34 คน (ร้อยละ 44.7) และพนักงานไม่
ประจ าจ านวน 42 คน (ร้อยละ 55.3) ส่วนใหญ่เป็นร้านยาเดี่ยว จ านวน 41 คน (ร้อยละ 53.9), ร้านยาแบบแฟรนไชส์ 
จ านวน 8 คน (ร้อยละ 10.5) และร้านยาเชนสโตร์ จ านวน 27 คน (ร้อยละ 35.5) ในการใช้ Naranjo’s algorithm 
ส าหรับประเมินผื่นแพ้ยาที่พบบ่อยของเภสัชกรชุมชน เป็นดังนี้ ใช้น้อย จ านวน 40 คน (ร้อยละ 52.6), ใช้ปานกลาง 
จ านวน 15 คน (ร้อยละ 19.7), ไม่เคยใช้ จ านวน 14 คน (ร้อยละ 18.4), ใช้บ่อยครั้ง จ านวน 4 คน (ร้อยละ 5.3) และ
ใช้ทุกครั้ง จ านวน 3 คน (ร้อยละ 3.9) 

2. ปัญหาและอุปสรรคในการใช้ Naranjo’s algorithm ส าหรับประเมินผื่นแพ้ยาที่พบบ่อยของเภสัชกรชุมชน 
 จากตารางที่ 1 พบว่าการส ารวจปัญหาและอุปสรรคในการใช้ Naranjo’s algorithm ส าหรับประเมินผื่นแพ้ยา
ที่พบบ่อยของเภสัชกรชุมชน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.70 ± 0.38 โดยระดับของปัญหาและอุปสรรคสูงสุดจากกลุ่มตัวอย่าง 
3 อันดับแรก เรียงล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ข้อค าถามบางข้อต้องอาศัยความร่วมมือของผู้ป่วยในการติดตามผล มี
ค่าเฉลี่ย 3.17 ± 0.82  การตอบค าถามบางข้อขึ้นอยู่กับคุณภาพของประวัติใช้ยาที่ได้จากการซักประวัติ มีค่าเฉลี่ย 
3.07 ±0.74 ข้อค าถามบางข้อไม่สอดคล้องกับเวชปฏิบัติ (clinical practice) ของเภสัชกรชุมชนในร้านขายยาแผนมี
ค่าเฉลี่ย 3.03 ± 0.82   
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ตารางที่ 1 แสดงปัญหาและอุปสรรคในการใช้ Naranjo’s algorithm ส าหรับประเมินผื่นแพ้ยาที่พบบ่อยของเภสัช
กรชุมชน 

ประเด็นการประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 
1. ข้อค าถามบางข้อไม่สอดคล้องกบัเวชปฏิบัติ 
(clinical practice) ของเภสัชกรชุมชนในร้านขาย
ยาแผนปัจจุบัน เช่น การ rechallenge, การให้ยา
หลอก, การวัดปริมาณยาในเลือด, การทดลองเพิ่ม
หรือลดขนาดยา 

3.03 0.82 เป็นปัญหาและอุปสรรคมาก 

2. Naranjo’s algorithm ไม่เหมาะสมกับการใช้
เป็น routine practice เนื่องจากยุ่งยากในการ
ปฏิบัต ิ

2.65 0.95 เป็นปัญหาและอุปสรรคมาก 
 

3. การตอบค าถามบางข้อขึ้นอยู่กบัคุณภาพของ
ประวัติใช้ยาที่ได้จากการซักประวัติ 

3.07 0.74 เป็นปัญหาและอุปสรรคมาก 

4. ข้อค าถามบางข้อต้องอาศัยความร่วมมือของ
ผู้ป่วยในการตดิตามผล 

3.17 0.82 เป็นปัญหาและอุปสรรคมาก 

5. การตอบค าถามบางข้อขึ้นอยู่กบัความรู้ของผู้
ประเมิน 

2.96 0.77 เป็นปัญหาและอุปสรรคมาก 

6. จ านวนข้อค าถามเยอะ 2.45 0.97 เป็นปัญหาและอุปสรรคปานกลาง 

7. ต้องเพิ่มต้นทุนในแง่ของการใช้ทรัพยากร เช่น 
ค่าใช้จ่าย 

2.12 0.85 เป็นปัญหาและอุปสรรคปานกลาง 

8. เสียเวลานานในการท าแบบประเมิน 2.57 0.97 เป็นปัญหาและอุปสรรคมาก 

9. ขาดแรงจูงใจในการท าแบบประเมิน เช่น 
ค่าตอบแทน 

2.26 0.97 เป็นปัญหาและอุปสรรคปานกลาง 

 
3. ปญัหาและอุปสรรคของข้อค าถาม Naranjo’s algorithm ที่เป็นปัญหาและอุปสรรคส าหรับประเมินผื่นแพ้ยา 

 จากตารางที่ 1 พบว่าการส ารวจข้อค าถาม Naranjo’s algorithm ที่เป็นปัญหาและอุปสรรคส าหรับประเมิน
ผื่นแพ้ยาแยกออกเป็น 10 ข้อ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.86 ± 0.61 ได้แก่ มีการวัดระดับยาในเลือดหรือใน body fluid 
อื่น และค่าดังกล่าวแสดงถึงระดับที่เป็นพิษใช่หรือไม่ มีค่าเฉลี่ย 3.93 ± 0.91 ปฏิกิริยาดังกล่าวนี้เกิดขึ้นอีกเมื่อให้ยา
หลอกใช่หรือไม่ มีค่าเฉลี่ย 3.62 ± 1.02 อาการไม่พึงประสงค์นั้นรุนแรงขึ้นเมื่อมีการเพิ่มขนาดยา และ/หรืออาการไม่
พึงประสงค์นั้นลดความรุนแรงลงเมื่อลดขนาดยาใช่หรือไม่ มีค่าเฉลี่ย 3.15 ± 1.13  
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ตารางท่ี 2 แสดงข้อค าถาม Naranjo’s algorithm ที่เป็นปัญหาและอุปสรรคส าหรับประเมินผื่นแพ้ยา  

ค าถาม Naranjo’s algorithm ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 
1. เคยมีรายงานหรือสรุปแน่นอนถึงอาการเช่นนี้
จากการใช้ยามาก่อนใช่หรือไม ่

2.25 0.98 เป็นปัญหาและอุปสรรคน้อย 

2. อาการไม่พึงประสงค์นั้นเกิดขึ้นภายหลังผู้ป่วย
ได้รับยาที่สงสยัใช่หรือไม ่

1.97 0.94 เป็นปัญหาและอุปสรรคน้อย 

3. อาการไม่พึงประสงค์นั้นบรรเทาลงเมื่อหยดุยา
ที่สงสัยหรือเมื่อมีการให ้specific antagonist ใช่
หรือไม ่

2.50 1.06 เป็นปัญหาและอุปสรรคน้อย 

4. อาการไม่พึงประสงค์นั้นกลับมาเป็นซ้ าเมื่อมี
การใช้ยานั้นอีกใช่หรือไม ่

2.83 1.19 เป็นปัญหาและอุปสรรคปาน
กลาง 

5. อาจมีสาเหตุอื่นนอกเหนือจากยาที่สงสัยซึ่งเป็น
สาเหตุให้ผู้ป่วยมีอาการไม่พึงประสงค์นั้นใช่
หรือไม ่

3.03 1.06 เป็นปัญหาและอุปสรรคปาน
กลาง 

6. ปฏิกิริยาดังกล่าวนี้เกิดขึ้นอีกเมือ่ให้ยาหลอกใช่
หรือไม ่

3.62 1.02 เป็นปญัหาและอุปสรรคมาก 

7. มีการวัดระดับยาในเลือดหรือใน body 
fluid อื่น และค่าดังกล่าวแสดงถึงระดับที่เป็นพิษ
ใช่หรือไม ่

3.93 0.91 เป็นปัญหาและอุปสรรคมาก 

8. อาการไม่พึงประสงค์นั้นรุนแรงขึ้นเมื่อมีการ
เพิ่มขนาดยา และ/หรืออาการไมพ่ึงประสงค์นั้น
ลดความรุนแรงลงเมื่อลดขนาดยาใช่หรือไม ่

3.15 1.13 เป็นปัญหาและอุปสรรคปาน
กลาง 

9. ผู้ป่วยเคยแสดงอาการไม่พึงประสงค์เช่นน้ีมา
ก่อนในอดีตเมื่อใช้ยาที่สงสัยหรือยาที่คล้ายกันใช่
หรือไม ่

2.38 0.99 เป็นปัญหาและอุปสรรคน้อย 
 

10. สามารถยืนยันอาการไม่พึงประสงค์ดังกล่าว
ได้ด้วย objective data ใช่หรือไม่ 

2.93 1.12 เป็นปัญหาและอุปสรรคปาน
กลาง 

 
4. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลกับปัญหาและอุปสรรคในการใช้ Naranjo’s 

algorithm ส าหรับประเมินผื่นแพ้ยา 
 ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลที่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญได้แก่ 1) ด้านประเภทของร้านยาในหัวข้อการตอบ
ค าถามบางข้อขึ้นอยู่กับคุณภาพของประวัติใช้ยาที่ได้จากการซักประวัติมีค่า P-value = 0.04 [0.00,0.67] และมีค่า 
P-value =  0.02[0.08,0.94] 2) ด้านประสบการณ์การใช้ Naranjo’s algorithm ในหัวข้อการตอบค าถามบางข้อ
ขึ้นอยู่กับความรู้ของผู้ประเมินมีค่า P-value = 0.01[0.13,1.01] ขณะที่หัวข้อจ านวนข้อค าถามเยอะมีค่า P-value =  
0.02 [0.12,1.23]  และในหัวข้อของการเสียเวลานานในการท าแบบประเมินมีค่า P-value = 0.02 [0.09,1.15] 3) 
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ด้านระดับการศึกษา ในหัวข้อขาดแรงจูงใจในการท าแบบประเมิน เช่น ค่าตอบแทน พบว่าความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญ โดยมีค่า P-value = 0.26 [-0.25,0.90]  

อภิปราย  

  จากข้อมูลในงานวิจัยพบว่าปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลได้แก่ เพศ, อายุ, การศึกษา, ประเภทร้านขายยา และ
ประสบการณ์การใช้ Naranjo’s algorithm ที่ความแตกต่างกันไม่มีผลต่อความคิดเห็นของปัญหาและอุปสรรคในการ
ใช้ Naranjo’s algorithm ส าหรับประเมินผืน่แพ้ยาที่พบบ่อย โดยพบว่าปัญหาและอุปสรรคอยู่ในระดับปานกลางถึง
มาก ซึ่งสอดคล้องกับฐานข้อมูล Thai Vigibase ที่มีการรายงาน AEs สะสมที่สามารถน ามาวิเคราะห์ได้ทั้งสิ้น 
501,332 ฉบับ โดยพบการรายงานผ่านผู้ประกอบการร้านยาเพียงร้อยละ 2.1 ของการรายงานทั้งหมด ซึ่งมีจ านวน
การรายงานที่น้อยมากเมื่อเทียบกับจ านวนรายงานทัง้หมด  โดยระดับของปัญหาและอุปสรรคเรียงล าดบัจากมากไป
น้อย ได้แก่ ข้อค าถามบางข้อต้องอาศัยความร่วมมือของผู้ป่วยในการติดตามผล, การตอบค าถามบางข้อขึ้นอยู่กับ
คุณภาพของประวัติใช้ยาทีไ่ด้จากการซักประวัติ, ข้อค าถามบางข้อไม่สอดคล้องกับเวชปฏิบตัิ (clinical practice) ของ
เภสัชกรชุมชนในร้านขายยาแผน, การตอบค าถามบางข้อขึ้นอยู่กับความรู้ของผู้ประเมิน, Naranjo’s algorithm ไม่
เหมาะสมกับการใช้เปน็ routine practice, เสียเวลานานในการท าแบบประเมิน, จ านวนข้อค าถามเยอะ, ขาด
แรงจูงใจในการท าแบบประเมิน เช่น ค่าตอบแทน และต้องเพิ่มต้นทุนในแง่ของการใช้ทรัพยากร เช่น ค่าใช้จา่ย 
นอกจากนี้เมื่อพิจารณาข้อค าถามในแบบประเมินของ Naranjo’s algorithm พบว่าค าถามบางข้อเป็นปัญหาและ
อุปสรรคส าหรับประเมินผื่นแพย้า เช่น มีการวัดระดับยาในเลือดหรือใน body fluid อื่น และค่าดังกล่าวแสดงถึง
ระดับที่เปน็พิษใช่หรือไม่ ซึ่งในทางปฏบิัติในปัจจุบนัอาจปฏิบัตติามได้ยากส าหรับเภสชักรชุมชนในร้านขายยาแผน
ปัจจุบนั เป็นตน้ อย่างไรก็ตามได้มีงานวจิัยของ Donna และคณะ ได้สรปุว่า Naranjo’s algorithm ไม่สามารถน ามา
ประเมินผลขา้งเคียงจากยาโดยมีสาเหตุมาจากขนาดยาที่สูงเกินไป รวมถึงผู้ป่วยขัน้วิกฤตได้ (6) ซึ่งงานวิจัยดังกลา่วท า
ในโรงพยาบาลซึ่งแตกต่างกับงานวิจัยคร้ังนี้ที่ศึกษาเฉพาะในร้านขายยา จากผลการศึกษาในครัง้นี้สามารถใช้ประโยชน์
ต่อการการพัฒนาเครื่องมือส าหรับประเมินผืน่แพ้ยาของผูป้่วยที่เหมะสมในร้านยาในอนาคต ซึง่จากผลการศึกษาข้อ
ค าถาม Naranjo’s algorithm นี้ พบวา่ควรมีการศึกษาต่อถึงการพัฒนาเครื่องมือที่สามารถลดปัญหาและอุปสรรค
ของการใช้ Naranjo’s algorithm ส าหรับประเมนิผื่นแพย้า โดยเฉพาะอย่างยิง่ในสถานการณ์ที่ต้องประเมินผืน่แพ้ยา
ของผู้ป่วยที่เข้ามาขอรับบริการที่ร้านยา เช่น การวัดระดับยาในเลือดที่ต้องอาศัยกระบวนการตรวจทางห้องปฏิบตัิการ
ซึ่งเป็นข้อจ ากัดของร้านขายยา เครื่องมือที่จะถูกพัฒนามาจาก Naranjo’s algorithm นี้ ควรเป็นเครื่องมือที่มีข้อ
ค าถามไม่มาก ใช้เวลาไม่นาน ไม่จ าเป็นต้องใช้กระบวนการตรวจที่เภสัชกรชุมชนไมส่ามารถท าได้ เป็นตน้   
 ข้อจ ากัดของงานวิจัยนี้ได้แก่ ระยะเวลาทีท่ าการศึกษาค่อนขา้งจ ากัด และจ านวนกลุ่มตัวอย่างค่อนข้างน้อย จึง
อาจต้องมีการศึกษาในอนาคตตอ่ไปเพื่อให้ข้อมูลที่มากข้ึน 

สรุปผลการวิจัย 

 จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง อายุ 31-40 ปี มีระดับการศึกษาสูงสุดเป็นปริญญา
ตรี พนักงานเต็มเวลาและมีร้านยาที่ปฏิบัติงานเป็นร้านยาเดี่ยว ปัญหาและอุปสรรคในการใช้ Naranjo’s algorithm 
ส าหรับประเมินผื่นแพ้ยาที่พบบ่อย โดยภาพรวมอยู่ในระดับ เป็นปัญหาและอุปสรรคมาก โดยสิ่งที่เป็นปัญหาและ



1239 

 

อุปสรรคมากที่สุด คือ ข้อค าถามบางข้อต้องอาศัยความร่วมมือของผู้ป่วยในการติดตาม และปัญหาและอุปสรรคน้อย
ที่สุด คือ ต้องเพิ่มต้นทุนในแง่ของการใช้ทรัพยากร เช่น ค่าใช้จ่าย ผลการส ารวจข้อค าถามของ Naranjo’s 
algorithm ที่เป็นปัญหาและอุปสรรคส าหรับประเมินผื่นแพ้ยาพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับ เป็นปัญหาและ
อุปสรรคปานกลาง โดยข้อที่เป็นปัญหาและอุปสรรคมากที่สุด คือ “มีการวัดระดับยาในเลือดหรือใน body fluid อื่น 
และค่าดังกล่าวแสดงถึงระดับที่เป็นพิษใช่หรือไม่” ข้อที่เป็นปัญหาและอุปสรรคน้อยที่สุด คือ “อาการไม่พึงประสงค์
นั้นเกิดขึ้นภายหลังผู้ป่วยได้รับยาที่สงสัยใช่หรือไม่” พบว่าความแตกต่างระหว่างปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลได้แก่ เพศ , 
อายุ, การศึกษา, ประเภทร้านขายยา และประสบการณ์การใช้ Naranjo’s algorithm กับปัญหาและอุปสรรคในการ
ใช้ Naranjo’s algorithm ส าหรับประเมินผื่นแพ้ยาไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (ที่ระดับนัยส าคัญ 
0.05) 
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บทคัดย่อ  

 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาความสัมพันธ์ของการบริโภคแอลกอฮอล์และคาเฟอีนต่อ คุณภาพของอสุจิ
ในชายวัยเจริญพันธุ์ จ านวน 50 คน โดยการทดสอบ semen analysis แบ่งออกเป็น macroscopic examination 
และ microscopic examination โดยมีการทดสอบvolume, liquid fraction, viscosity, pH, sperm count, 
sperm concentration, viability, sperm motility และ morphology  จากการศึกษาพบว่า การดื่มเครื่องดื่มที่มี
คาเฟอีนประเภทเครื่องดื่มชูก าลัง มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ viability ของอสุจิ (p=0.046,r=0.284) และยังพบว่า
การดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนประเภทกาแฟ มีความสัมพันธ์เชิงลบกับ ค่า abnormal morphology (p=0.010,r=-
0.360) โดยเฉพาะอย่างยิ่งปริมาณ coiled tail และ hair pin (p=0.000, r=-0.548) และ p=0.005, r=-0.341 
ตามล าดับ)  เครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนประเภทชามีความสัมพันธ์เชิงลบกับปริมาณ large head และ small head 
(p=0.041, r=-0.240 และ p=0.027, r=-0.313 ตามล าดับ) การดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนประเภทน้ าอัดลม (Soda) มี
ความสัมพันธ์เชิงลบกับจ านวน elongated head (p=0.017, r=-0.336) ผลการศึกษาครั้งนี้อาจสรุปได้ว่าคาเฟอีนมี
ผลดีต่อคุณภาพอสุจิ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปร่างและลักษณะของอสุจิ อย่างไรก็ตามควรมีการศึกษาเพิ่มเติมก่อนก่อนที่
จะสรุปอย่างแน่ชัด 

ค าส าคัญ : คุณภาพอสุจิ แอลกอฮอล์ คาเฟอีน อสุจิ 

Abstract 

 This study investigated the relationship between alcohol and caffeine consumption and 
sperm quality among male reproductive age. A total of 50 males participated in this study. All 
samples were subjected to sperm analysis which divided into macroscopic examinations and 
microscopic examinations. The tests performed were volume, liquid fraction, viscosity, PH, sperm 
count, sperm concentration, viability, sperm motility and morphology. The study showed a 
positive significant correlation between with energy drink consumption and sperm viability 
(p=0.046, r=0.284). A negative significant correlation between with coffee consumption and sperm 
abnormality also found (p=0.010, r=-0.360) especially coiled tail and hair pin (p=0.000, r=-0.548 
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and p=0.005, r=-0.341 respectively). The study also showed a negative significant correlation 
between tea consumption and sperm head, large head and small head (p=0.041, r=-0.240 and 
p=0.027, r=-0.313 respectively). Soda consumption showed a negative significant correlation with 
elongated head (p=0.017, r=-0.336). Therefore, these results could imply that exposure to caffeine 
may help sperm quality especially sperm morphology. However, further studies will be needed 
before a definitive recommendation is made. 

Keywords : Semen quality, alcohol consumption, caffeine, sperm 

บทน า 

 ปัจจุบันพบว่าภาวะมีบุตรยากมีรายงานอุบัติการณ์เพิ่มมากข้ึนเร่ือย ๆ เนื่องจากเหตุผลหลายประการด้วยกัน 
เช่น อายุของคู่สมรสสูงขึ้น การท างานที่มีความเครียดเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนสิ่งแวดล้อมและการด าเนินชีวิตที่แตกต่าง
กัน (Chiamchanya C. and Su-angkawatin W., 2008) ซึ่งส่งผลต่อจ านวนประชากรไทยในอนาคต จะเห็นได้จาก
แนวโน้มประชากรในวัยก่อนเจริญพันธุ์จะลดลงเรื่อย ๆ ในขณะที่ประชากรผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) กลับเพิ่มมาก
ขึ้น และจากการคาดการณ์ของคณะท างานฉายภาพประชากรของสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล 
พบว่าในปีพ.ศ. 2565 อัตราการเพิ่มของประชากรจะใกล้เคียงกับศูนย์ คืออัตราการเกิดในแต่ละปีมีจ านวนที่ใกล้เคียง
กับอัตราการตายในแต่ละปี (ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ และ ปราโมทย์ ประสาทกุล, 2549) สังคมไทยปัจจุบันเป็นที่ทราบดี
ว่าเป็นสังคมที่เน้นทางด้านเศรษฐกิจและเน้นความสะดวกสบายเป็นหลักท าให้ต้องท าทุกอย่างเพื่อแข่งขันกับเวลาจน
ท าให้ประชากรส่วนใหญ่ละเลยในด้านการดูแลสุขภาพของตนเอง เนื่องจากพฤติกรรมการบริโภคอาหาร พฤติกรรม
การดื่มแอลกอฮอล์ พฤติกรรมการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
 ภาวะมีบุตรยาก หมายถึง คู่สมรสที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันฉันท์สามีภรรยา มีเพศสัมพันธ์อย่างสม่ าเสมอ โดยไม่มี
การคุมก าเนิดใด ๆ เป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่งปีแล้วยังไม่สามารถตั้ งครรภ์ได้ โดยสาเหตุของภาวะมีบุตรยากนั้นเกิดได้
จากหลายปัจจัย ซึ่งพบว่าสาเหตุจากฝ่ายชายประมาณ 20-30 เปอร์เซ็นต์ จากฝ่ายหญิงประมาณ 40-55 เปอร์เซ็นต์ 
จากทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงประมาณ 20-30 เปอร์เซ็นต์ และที่ไม่ทราบสาเหตุอีกประมาณ 10-20 เปอร์เซ็นต์ (ชัยสึก 
จิวะธนะพร, 2558) จากการศึกษาในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติระหว่างปี พ.ศ.2542-2547 พบว่า
สาเหตุของภาวะมีบุตรยากในฝ่ายชาย ได้แก่ ภาวะที่มีความผิดของรูปร่างอสุจิ , ภาวะที่มีความผิดปกติทั้งรูปร่าง การ
เคลื่อนไหวและจ านวนอสุจิน้อย, ภาวะที่มีความผิดปกติของรูปร่างและการเคลื่อนที่ของอสุจิ, ภาวะที่ไม่พบอสุจิเลย, 
ภาวะที่มีความผิดปกติของการเคลื่อนไหวของอสุจิ, ภาวะที่มีความผิดปกติของรูปร่างและจ านวนอสุจิน้อย , ภาวะที่มี
จ านวนของอสุจิน้อย, ภาวะที่มีความผิดปกติของการเคลื่อนไหวและจ านวนอสุจิน้อย และตรวจที่ไม่พบความผิดปกติ 
คิดเป็นร้อยละ 25.4, 14.4, 12.0, 4.5, 2.0, 1.0, 0.4, 0.3 และ 24.2 ตามล าดับ (ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ และ ปราโมทย์ 
ประสาทกุล, 2549) จะเห็นได้ว่าสาเหตุของภาวะมีบุตรยากที่เกิดจากฝ่ายชายส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากคุณภาพและ
ปริมาณอสุจิที่ลดลง นอกจากนี้งานวิจัยในวารสารด้านการสืบพันธุ์ “Human Reproduction Update” ที่ได้เก็บ
รวบรวมผลการศึกษา 185 ชิ้น ที่จัดท าขึ้นระหว่างปี 1973 ถึงปี 2011 ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณและคุณภาพอสุจิ
ของผู้ชาย 42,000 คนทั่วโลก โดยการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าปริมาณอสุจิของผู้ชายใน 3 ทวีป ได้แก่ ทวีปอเมริกา  
ยุโรป  และโอเชียเนีย คือประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ลดลงไปมากกว่าเท่าตัว เมื่อเทียบกับ 40 ปีที่แล้ว ซึ่ง
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พบว่าในปี 1973 มีความหนาแน่นของอสุจิเฉลี่ย 99 ล้านตัวต่อน้ าอสุจิ 1 มิลลิลิตร แต่ในปี 2011 ความหนาแน่น
ลดลงเหลือ 47 ล้านตัวต่อน้ าอสุจิ 1 มิลลิลิตร ซึ่งตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกระบุว่า หากผู้ชายมีจ านวนอสุจิ
น้อยกว่า 40 ล้านตัว จะยิ่งลดโอกาสที่จะท าให้ผู้หญิงตั้งครรภ์ และถ้ามีน้อยกว่า 15 ล้านตัว ก็แทบจะปิดโอกาสในการ
ตั้งครรภ์ได้เลย (Levine H, Jørgensen N, Andrade AM, et al., 2017) 
 การสร้างอสุจิที่ผิดปกตินั้นอาจเกิดตั้งแต่ก าเนิด เช่น Klinefelter's syndrome, Y chromosome 
deletions และ เส้นเลือดขอดในถุงอัณฑะ เป็นต้น หรืออาจเกิดขึ้นภายหลัง เช่น การติดเชื้อของอัณฑะ , อัณฑะ
อักเสบ, ยาบางชนิด, การได้รับรังสี, โรคเรื้อรัง หรือปัจจัยจากสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อปริมาณและคุณภาพของ
อสุจิ เช่น สารพิษหรือสารเคมีต่าง ๆ อุณหภูมิที่สูงขึ้น การนั่งเป็นเวลานาน ๆ พฤติกรรมการบริโภค เช่น การสูบบุหรี่, 
การรับประทานอาหารไขมันสูง, การดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ หรือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของคาเฟอีน 
เช่น กาแฟ ชา โกโก้ และน้ าอัดลม เป็นต้น (Adelusi B, al-Twaijiri MH, al-Meshari A, et al., 1998; Florack EI, 
Zielhuis GA, 1994; Jensen TK, Gottschau M, Madsen JO, et al., 2014; Klonoff-Cohen H, Lam-Kruglick 
P, Gonzalez C, 2003; Sobreiro BP, Lucon AM, Pasqualotto FF, et al., 2005) 
 จากความส าคัญของแนวโน้มประชากรที่ลดในปัจจุบันเนื่องจากภาวะมีบุตรยากที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งมี
โอกาสเกิดจากทางฝ่ายชายถึง 20-30 เปอร์เซ็นต์ (โอภาส เศรษฐบุตร, 2553). ถือเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงค่าสูงมาก 
โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพและปริมาณอสุจิลดลงนั้น หนึ่งในนั้นคือปัจจัยจากการสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมการใช้
ชีวิตที่สามารถควบคุมได้ เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจส่งผลต่อจ านวนประชากรในอนาคต  

ระเบียบวิธีวิจัย 

ประชากรในงานวิจัย 
        ประชากรในงานวิจัยคร้ังนี้ คือ ประชากรชายวัยเจริญพันธุ์จ านวน 52 ราย โดยมีค าแนะน าในการเก็บน้ าอสุจิที่
ถูกต้องก่อนการเก็บ การเก็บน้ าอสุจิใช้วิธีส าเร็จความใคร่ด้วยตนเองและเก็บน้ าอสุจิลงในขวดปากกว้างที่ปราศจาก
เชื้อโดยตรง  
 
วิธีการตรวจอสุจิ (Semen analysis) 
การตรวจด้วยตาเปล่า (Macroscopic Examination) 
1. Liquefaction: สิ่งแรกที่ต้องสังเกตก็คือความข้นเหลวของ semen โดยปกติ semen ที่มีลักษณะเป็นวุ้นนั้นจะ

กลายเป็นของเหลว (liquefy) โดยตั้งไว้ภายใน 60 นาทีที่อุณหภูมิห้องและ 30 นาทีที่อุณหภูมิ 37◦C 
2. Volume: หลังจาก semen เกิด liquefaction จนหมดแล้ว วัดปริมาตร โดยใช้ cylinder หรือ serological 

pipette  
3. pH: วัดโดยการใช้กระดาษ litmus โดยการหยดน้ าอสุจิลงบนกระดาษ แล้วเทียบแถบสี 
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การตรวจภายใต้กล้องจุลทรรศน์ (Microscopic Examination) 
1. Viability: ผสม semen กับ 1 % eosin Y และ 10 % nigrosin อย่างละ 1 หยด แล้วดูด้วยกล้องจุลทรรศน์

ก าลังขยาย 40x 
2. Sperm motility: ผสม semen ให้เข้ากันโดยการแกว่งภาชนะที่เก็บ semen จนเข้ากันดีแล้ว แล้วน ามาตรวจ

ด้วยกล้องจุลทรรศน์ก าลังขยาย 40x  
3. Sperm concentration: นับปริมาณ sperm โดยเจือจาง semen 1:20 ด้วย diluents (50 g Na H CO3, 10 

ml 35% formalin, 5 ml saturated aqueous gentian violet และน้ ากลั่นจนครบ 1,000 ml) แล้วนับใน 
hemocytometer  

4. Morphology: ผสม semen กับ 1 % eosin Y และ 10 % nigrosine แล้วท า smear นับ spermatozoa ที่มี
ทั้งหัว และหางจนด้วยก าลังขยาย 100x จนครบ 200 เซลล์  

ผลการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเครื่องดื่มคาเฟอีนที่มีต่อ
คุณภาพอสุจิของประชากรวัยเจริญพันธ์ โดยมีจ านวนตัวอย่าง 52 ราย มีการคัดออก 2 ราย เหลือ 50 ราย เนื่องจากมี
ผู้เข้าร่วมโครงการเคยมีประวัติป่วยเป็นวัณโรค 1 ราย และโรคคางทูม 1 ราย   
 เมื่อน าค่าการดื่มเครื่องดื่มคาเฟอีน การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มา
หาความสัมพันธ์ พบว่า การดื่มเครื่องดื่มชูก าลัง มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ sperm viability (p= 0.046, r= 0.284) 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และการดื่มกาแฟมีความสัมพันธ์เชิงลบกับ abnormal morphology (p=0.010, r=-
0.360) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ตามล าดับ (ตารางที่ 1) 
 เมื่อน าค่าการดื่มเครื่องดื่มคาเฟอีน การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มา
หาความสัมพันธ์ พบว่า การดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนประเภทน้ าอัดลม (Soda) มีความสัมพันธ์เชิงลบกับจ านวน 
elongated head (p=0.017, r=-0.336) นอกจากนี้ยังพบว่าการดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนประเภทกาแฟ (Coffee) มี
ความสัมพันธ์เชิงลบกับจ านวน coiled tail (p=0.000, r=-0.548) , hair pin (p=0.005, r=-0.341) การดื่มเครื่องดื่ม
ที่มีคาเฟอีนประเภทชา (Tea) มีความสัมพันธ์เชิงลบกับจ านวน large head (p=0.041, r=-0.240) , small head 
(p=0.027, r=-0.313) ปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์(Drinking volume) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับจ านวน 
duplicate head (p=0.031, r=0.306) , broken tail (p=0.038, r=0.294) อย่างไรก็ตามไม่พบความสัมพันธ์ในการ
ดื่มเครื่องดื่มคาเฟอีนประเภทเคร่ืองดื่มชูก าลัง (energy drink) และ เครื่องดื่มโกโก้ (Cocao) (ตารางที่ 2)  
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ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการดื่มเครื่องดื่มคาเฟอีนต่อคุณภาพของอสุจิ 
   

caffeine/alcoho
l 

 
 
การทดสอบ 

p-Value 

Caffeine  
Alcohol 

Soda Energy Drink Cocao Coffee Tea 

Total Sperm 
count 

0.129 (r=0.193) 0.377 (r=0.128) 0.796 (r=-0.038) 0.379 (r=0.127) 0.174 (r=-0.195) 0.324 (r=0.142) 

Volume 0.446 (r=0.110) 0.684 (r=0.659) 0.137 (r=-0.213) 0.154 (r=0.205) 0.088 (r=-0.244) 0.706 (r=0.055) 
Sperm 

Concentration 
0.172 (r=0.196) 0.288 (r=0.153) 0.460 (r=-0.107) 0.536 (r=0.090) 0.614 (r=-0.073) 0.314 (r=0.145) 

Progressive 
motility 

0.146 (r=0.209) 0.221 (r=-0.176) 0.356 (r=0.085) 0.597 (r=-0.077) 0.742 (r=0.040) 0.499 (r=0.098) 

Non progressive 
motility 

0.376 (r=-0.128) 0.201 (r=0.184) 0.858 (r=-0.026) 0.796 (r=0.030) 0.771 (r=-0.042) 0.787 (r=-0.039) 

Motility 0.062 (r=-0.266) 0.357 (r=0.133) 0.653 (r=-0.065) 0.261 (r=0.162) 0.560 (r=-0.084) 0.299 (r=-0.150) 
Viability 

0.307 (r=0.148) 0.046 (r=0.284) 0.076 (r=-0.253) 0.213 (r=0.179) 0.478 (r=0.143) 0.173 (r=0.196) 

Abnormal 
Morphology 

0.565 (r=-0.083) 0.491 (r=-0.100) 0.881 (r=-0.022) 0.010 (r=-0.360) 0.809 (r=-0.035) 0.180 (r=-0.193) 

  * Spearman’s rank correlation, p ≤ 0.05 
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ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างการดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อรูปร่างอสุจิ 
 
 
 

 *Spearman’s rank correlation, p ≤ 0.05

   
caffeine/alcohol 
 
 
การทดสอบ 

p-Value 

Caffeine Alcohol 

Soda Energy drink Cocao Coffee Tea Drinking 

Large head 0.052 (r=-0.271) 0.782 (r=-0.040) 0.647(r=-0.066) 0.186 (r=0.100) 0.041 (r=-0.240) 0.762 (r=0.044) 

Duplicate head 0.794 (r=-0.030) 0.946 (r=0.011) 0.263 (r=-0.161) 0.239 (r=-0.170) 0.868 (r=0.024) 0.140 (r=0.217) 

Coiled tail 0.552 (r=-0.025) 0.524 (r=-0.079) 0.510 (r=0.693) 0.000 (r=-0.548) 0.985 (r=0.003) 0.373 (r=-0.129) 

Cytoplasmic 
droplet 

0.944 (r=0.010) 0.480 (r=0.102) 0.332 (r=-0.140) 0.312 (r=0.145) 0.401 (r=-0.120) 0.111 (r=0.223) 

Bend head 0.283 (r=-0.155) 0.777 (r=-0.091) 0.227 (r=0.179) 0.367 (r=-0.130) 0.056 (r=-0.272) 0.690 (r=-0.056) 
Small head 0.348 (r=-0.175) 0.453 (r=-0.109) 0.896 (r=-0.020) 0.480 (r=0.102) 0.027 (r=-0.313) 0.585 (r=0.079) 

Duplicate tail 0.820 (r=0.033) 0.676 (r=-0.060) 0.910 (r=0.016) 0.375 (r=-0.120) 0.335 (r=-0.139) 0.246 (r=-0.167) 
Terminal 
droplet 

0.773 (r=-0.042) 0.972 (r=-0.005) 0.994 (r=-0.010) 0.085 (r=-0.246) 0.541 (r=-0.089) 0.170 (r=-0.197) 

Hair pin 0.316 (r=-0.145) 0.528 (r=-0.091) 0.590 (r=0.078) 0.005 (r=-0.341) 0.906 (r=0.617) 0.396 (r=-0.123) 
Broken tail 0.577 (r=-0.081) 0.947 (r=0.010) 0.719 (r=0.053) 0.174 (r=0.195) 0.760 (r=0.043) 0.052 (r=0.277) 

Elongated head 0.017 (r=-0.336) 0.664 (r=-0.063) 0.873 (r=-0.023) 0.854 (r=0.027) 0.163 (r=-0.199) 0.803 (r=0.036) 
Thick neck 0.283 (r=-0.155) 0.721 (r=-0.042) 0.459 (r=-0.107) 0.459 (r=-0.107) 0.400 (r=0.128) 0.264 (r=-0.161) 
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สรุปผลการวิจัย อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการศึกษาน าร่องหาความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการดื่มเครื่ องดื่ม
แอลกอฮอล์ และเครื่องดื่มคาเฟอีนที่มีต่อคุณภาพอสุจิของประชากรวัยเจริญพันธ์ในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระ
เกียรติ ซึ่งมีจ านวนตัวอย่างทั้งหมด 50 คน เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย คือ แบบสอบถามซึ่งแบบสอบถามที่ใช้ในงานวิจัย 
ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมโครงการ และส่วนที่ 2 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ น า
ข้อมูลที่ได้มาท าการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ Spearman’s rank correlation  
 จากการศึกษาความสมบูรณ์ของน้ าอสุจิกับปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเครื่องดื่มคาเฟอีนในครั้ง
นี้ พบว่า การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่มีความสัมพันธ์กับค่าพารามิเตอร์ของอสุจิ (p> 0.05)  ซึ่งแตกต่างจาก
งานวิจัยของ Silva JV และคณะ (Silva JV, Cruz D, Gomes M, et al., 2017) ที่กล่าวว่าการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์และปริมาณของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีผลท าให้คุณภาพของอสุ จิลดลง และงานวิจัยของ 
Emanuele MA และ Emanuele NV ที่กล่าวว่าการดื่มแอลกอฮอล์และปริมาณของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ส่งผลให้คุณภาพของอสุจิลดลง (Emanuele MA and Emanuele NV, 1998) การศึกษาครั้งนี้ให้ผลที่แตกต่างอาจ
เกิดจากการกลุ่มตัวอย่างบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเครื่องดื่มคาเฟอีนในปริมาณที่น้อยและไม่บ่อย จึงไม่ส่งผล
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางคุณภาพและจ านวนของอสุจิที่ผิดปกติ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Jensen TK และ 
คณะ ที่พบว่าการบริโภค alcohol ในปริมาณปานกลางไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของอสุจิ (Jensen TK, Swan S, 
Jørgensen N, et al., 2014) 
 การบริโภคเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนประเภทโกโก้ (Cocao) ไม่มีความสัมพันธ์กับค่าพารามิเตอร์ของอสุจิ (p> 
0.05)  เนื่องจากเครื่องดื่มประเภทโกโก้มีปริมาณคาเฟอีนในระดับน้อย (Rudolph E, Färbinger A and König J, 
2012) ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของ Curtis KM และคณะที่พบว่าเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนในปริมาณน้อยไม่มีผลต่อคุณภาพ
ของอสุจิ (Curtis KM, Savitz DA, Arbuckle TE, 1997)  
 การดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนประเภทเครื่องดื่มชูก าลัง (Energy drink) พบว่ามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ 
sperm viability (p=0.046,r=0.284) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Jensen TK และคณะ ที่กล่าวว่าการได้รับ
คาเฟอีนในระดับปานกลาง 100-800 mg/day ท าให้คุณภาพของน้ าอสุจิดีขึ้นเล็กน้อย (Jensen TK, Swan SH, 
Skakkebaek NE, et al., 2010) ซึ่งเครื่องดื่มชูก าลังส่วนมากมีระดับคาเฟอีนอยู่ในระดับปานกลางคือ 50–505 mg 
caffeine/serving (Reissig CJ, Strain EC, and Griffiths RR, 2009) 
 การดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนประเภทกาแฟ มีความสัมพันธ์เชิงลบกับ ค่า abnormal morphology (p=
0.010,r=-0.360) โดยเฉพาะอย่างยิ่งปริมาณ coiled tail และ hair pin (p=0.000, r=-0.548 และ p=0.005, r=-
0.341 ตามล าดับ)  ซึ่งแสดงว่าเห็นว่าการดื่มกาแฟท าให้ปริมาณอสุจิที่ผิดปกติลดลง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
Sobreiro BP และคณะที่พบว่าการดื่มกาแฟมีผลดีกับอสุจิ (Sobreiro BP, Lucon AM, Pasqualotto FF, et al., 
2005)  
 จากการศึกษาพบว่าการดื่มเคร่ืองดื่มที่มีคาเฟอีนประเภทน้ าอัดลม (Soda) มีความสัมพันธ์เชิงลบกับจ านวน 
elongated head (p=0.017) ซึ่งงานวิจัยนี้เป็นการศึกษาแรกที่พบว่าการดื่มน้ าอัดลมมีผลให้จ านวนอสุจิที่ผิดปกติ
ชนิด elongated head ลดลง ในขณะที่บางงานวิจับพบว่าการดื่มน้ าอัดลมมีผลต่ออสุจิ (Chiu YH, Afeiche MC, 
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Gaskins AJ, et al., 2014) อย่างไรก็ตามพบว่าผลของการดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนต่ออสุจิยังไม่ชัดเจน (Ricci E, 
Viganò P, Cipriani S, et al., 2016)  
 การดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนประเภทชา (Tea) มีความสัมพันธ์เชิงลบกับจ านวน large head (p=0.041) 
และ small head (p=0.027) ที่ลดลง ซึ่งสอดคล้องกับหลายงานวิจัยที่พบว่าการดื่มชาส่งผลดีกับอสุจิในหลายๆ 
พารามิเตอร์ ซึ่งอาจเกิดจากสาร antioxidant ในชา  (Opuwari C and Thomas M, 2020; Rahman S, et al., 
2018; Oliveira PF et al., 2015)  
 ปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับจ านวน duplicate head (p=0.031) และ 
broken tail (p=0.038) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ KJ Joo และคณะที่ได้กล่าวว่า การบริโภคแอลกอฮอล์ในระดับ
ปานกลาง/สูง (≥ 15.4 กรัม/วัน)  ท าให้อสุจิที่มีรูปร่างผิดปกติเพิ่มขึ้น เนื่องจากการบริโภคแอลกอฮอล์ส่งผลให้นิวคลี
ไอด์และพลาสมาเมมเบรนมีรูปร่างที่ผิดปกติเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ (Joo KJ, Kwon YW, Myung SC, Kim TH, 
2012)  
 แม้ว่าผลของความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเครื่องดื่มคาเฟอีนกับความสมบูรณ์
ของน้ าอสุจิ ยังเป็นที่ถกเถียงกันในหลายงานวิจัย ผลการศึกษาครั้งนี้อาจสรุปได้ว่าคาเฟอีนมีผลดีต่อคุณภาพอสุจิ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปร่างและลักษณะของอสุจิ อย่างไรก็ตามควรมีการศึกษาเพิ่มเติมก่อนก่อนที่จะสรุปอย่างแน่ชัด  
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บทคัดย่อ  

การศึกษาคุณภาพอากาศภายในห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรณีศึกษาอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  เพื่อ
ศึกษาคุณภาพฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ภายในอาคารห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดย
เก็บข้อมูล ทั้งหมด 11 ต าบล ต าบลละ 1 ศูนย์ ในช่วงที่โรงงานผลิตน้ าตาลเปิดรับอ้อยเข้ากระบวนการผลิต และ
พบว่าค่าเฉลี่ยคุณภาพอากาศฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (PM2.5) 24 ชั่วโมง ภายในอาคาร
ห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้งหมด 11 ศูนย์ มีค่าเฉลี่ย 85.4 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร มีค่ามากเกินดัชนีคุณภาพ
อากาศประเทศไทย (Air Quality Index : AQI) ที่แนะน าว่ามีผลต่อสุขภาพประชาชน ก าหนดไว้ที่ 50 ไมโครกรัม/
ลูกบาศก์เมตร อยู่ในระดับเริ่มมีผลต่อสุขภาพ สีส้ม เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ถ้ามีอาการ ไอ 
หายใจล าบาก ระคายเคืองตาควรลดระยะเวลาการท ากิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ ป้องกันตนเองหากมีความ
จ าเป็น ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ ควรลดระยะเวลาการท ากิจกรรมกลางแจ้ง  หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เมื่อ
พิจารณาแล้วท าให้ต้องมีการเฝ้าระวังถึงภัยจากฝุ่นละออง เนื่องจากการที่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูหรือ
บุคลากรมาใช้พื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 11 ศูนย์ ในอ าเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี เป็นเวลานานต่อเนื่องหลายปีย่อม
มีโอกาสเกิดโรคที่เก่ียวกับระบบทางเดินหายใจได้ 

ค าส าคัญ : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  คุณภาพอากาศ  PM2.5 

Abstract 

This is a case study of air quality at Child Development Center of Muang District 
Kanchanaburi Province. The aims are to study the quality of particulate matter of not more than 
2.5 micrograms per cubic meter, and to study the effects of sugarcane collection by incineration 
and production during sugarcane season by collecting data from sugar factories. It is conducted by 
collecting data inside the building, classrooms of Child Development Center in each sub-district of 
Muang District, Kanchanaburi Province, with a total of 11 sub-districts, 1 center per sub-district. It 
has been discovered that the average air quality of particulate matter size in 11 Child 
Development Centers had an average of 85.6 micrograms per cubic meter, exceeding at 50 
micrograms per cubic meter, according to the Thailand Air Quality Index (AQI). Such level will 
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affect one’s health, indicated in orange color. Health surveillance should be observed if coughing, 
dyspnea, eye irritation occurs, and is advised to reduce the time spent outdoors or use equipment 
that would protect oneself when spending time outdoors, especially those who are in need of 
special health care should reduce the duration of outdoor activities. Due to the fact that young 
children are present in Child Development Centers, including teachers or personnel and stay over 
a long period of time, there is always a chance of developing respiratory disease. 

Keywords : Child development center  air quality  PM2.5 

บทน า 

มลพิษจากการเผาอ้อยจะมากหรือน้อยจะแตกต่างกันไปในแต่ละสถานที่ โดยทั่วไปมลพิษจากการเผาไหม้ 
ประกอบด้วย ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ สารประกอบอินทรีย์ที่ระเหยได้ อนุภาคของแข็งขนาดเล็กและฝุ่นละออง ซึ่ง
จะกระจายไปในอากาศท าให้สภาพการมองเห็นลดลงเกิดการระคายต่อจมูกและล าคอแล้วถ้าประสบสภาวะนี้อยู่นาน 
ๆ จะเป็นผลเสียต่อการหายใจ เมื่อเกิดการเผาไหม้จะเกิดก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ ซึ่งจะท าให้ความสามารถในการ
ขนถ่ายออกซิเจนของเลือดลดลง นอกจากนี้สารประกอบอินทรีย์ที่ระเหยได้ ซึ่งมีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบ เช่น 
เบนซิน โทลูอีน เมทิลลีนคลอไรด์ และเมทิลคลอโรฟอร์ม ในการเผาอ้อยจะเกิดความร้อนสูงมาก ท าให้เกิดการเผา
ไหม้อย่างรวดเร็ว และเกิดฝุ่นละอองลอยตัวกระจายในอากาศสูงกว่า 2,250 เมตร และลอยไปได้ไกลถึง 16 กิโลเมตร 
หรือมากกว่า ก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศโดยทั่วไป และก่อให้เกิดความร าคาญแก่ประชาชน  (ส านักงาน
คณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย, 2563)    

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นสถานศึกษาที่ให้การอบรมเลี้ยงดู จัดประสบการณ์และส่งเสริมพัฒนาการ การเรียนรู้ให้เด็ก
เล็กที่มีอายุตั้งแต่ 3 - 5 ปี ให้มีความพร้อม ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตั้ง
กระจายอยู่ทั่วประเทศ ส่วนราชการต่าง ๆ ที่ด าเนินการจัดตั้งสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ได้แก่ กรมการพัฒนาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ (ปัจจุบันอยู่ในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม) ด าเนินการในวัด
ต่อมัสยิด และส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.) ด าเนินการในโรงเรียน โดยเป็นศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กที่ส่วนราชการต่าง ๆ ถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งขึ้นเอง 
ถือว่าเป็นสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 
ประสบปัญหาฝุ่นละอองในอากาศที่มาจากการการเผาไร่อ้อยของเกษตรกรชาวไร่อ้อย แล้วมีการปล่อยมลพิษออกมา
และท าให้เกิดฝุ่นละอองจ านวนมากในอากาศ จังหวัดกาญจนบุรีอยู่ในกลุ่มเสี่ยงของ 10 อันดับ อันตรายจากภาวะ
มลพิษทางอากาศ PM2.5 ซึ่งมีค่าสูงถึง 105 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (ข้อมูลเฉลี่ยฝุ่นละออง PM2.5 ของเดือน
มกราคม พ.ศ. 2563) ฝุ่นละอองเหล่านี้ อาจจะส่งผลกระทบต่อเด็กวัย   3 - 5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อ าเภอเมือง 
จังหวัดกาญจนบุรี เนื่องจากเป็นเขตที่ได้รับผลกระทบในการเผาอ้อย และอาจจะส่งผลกระทบที่อันตรายต่อสุขภาพ
จากการหายใจเมื่อได้รับฝุ่นละอองเป็นจ านวนมาก  ซึ่งร่างกายเด็ก ๆ วัย 3 - 5 ปี ไม่ได้มีภูมิต้านทานมากนักก็จะท า
ให้เกิดโรคที่เก่ียวกับระบบหายใจได้ง่ายกว่าคนวัยทั่วไป และยังส่งผลต่อการเจริญเติบโตของสมองอีกด้วย รวมถึงอาจ
เกิดโรคแทรกซ้อนทางเดินหายใจและถึงขั้นเสียชีวิตได้ จะเห็นได้ว่าสภาพอากาศฝุ่นละอองเป็นปัจจัยส าคัญประการ
หนึ่งต่อการใช้ชีวิตของเด็กในศูนย์เด็กเล็ก 
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ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาคุณภาพฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (PM2.5) 
ภายในอาคารห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อน าข้อมูลที่ ได้มาใช้เป็นแนวทางการ
พัฒนาระบบเฝ้าระวังคุณภาพอากาศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและชุมชนชนโดยรอบต่อไป 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อศึกษาคุณภาพฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ภายในอาคารห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  

วิธีการวิจัย  

การศึกษาคุณภาพอากาศภายในห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรณีศึกษาอ าเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรีผลการ มี
รายละเอียดการด าเนินงานวิจัยดังนี้ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี มีทั้งหมด 33 ศูนย์ กลุ่มตัว
ย่างในการวิจัย ใช้เกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างคือ ศูนย์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีจ านวนเด็กที่มากที่สุดของแต่ละ
ต าบลในอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 11 ศูนย์ ดังนี้ 

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไชยชุมพลชนะสงคราม ต าบลปากแพรก  
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองบัว ต าบลหนองบัว 
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะส าโรง ต าบลเกาะส าโรง    
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ต าบลแก่งเสี้ยน 
5. ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลต าบลลาดหญ้า ต าบลลาดหญ้า  
6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านเก่า ต าบลบ้านเก่า 
7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้า ต าบลหนองหญ้า  
8. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพุทธกาญจนนิมิต ต าบลวังด้ง    
9. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยาง ต าบลท่ามะขาม  
10. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าทุ่งนา ต าบลช่องสะเดา  
11. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังเย็น ต าบลวังเย็น 
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ภาพที่  1 จุดเก็บตัวอย่างต้องมีครบทั้ง 11 จุด 
ที่มา : www.google.com/maps 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
1. การตรวจวัดฝุ่นละอองในอากาศเครื่องที่ใช้วัดคุณภาพฝุ่นละอองในอากาศ (SIDEPAK™ Personal Aerosol 

Monitor) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่  2 เคร่ืองมือวัดคุณภาพฝุ่นละอองในอากาศ  
(SIDEPAK™ Personal Aerosol Monitor) 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.com/maps
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2. การตรวจวัดอุณหภูมิ ในสภาพแวดล้อมเครื่องวัดดัชนีความร้อนในสภาพแวดล้อม รุ่น Heat Shield 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 เครื่องวัดดัชนีความร้อน รุ่น Heat Shield 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยตรวจวัดความเข้มข้นฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (PM2.5) ภายในอาคารห้องเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง ด้วยเครื่องมือวัดคุณภาพฝุ่นละอองใน
อากาศ และเครื่องวัดดัชนีความร้อน ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม - เมษายน พ.ศ.2563 
การวิเคราะห์ข้อมูล  

การวิเคราะห์ข้อมูลน าค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เฉลี่ย 24 
ชั่วโมงต่อเนื่อง ที่ตรวจวัดได้มาแปรผลกับ ค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index: AQI) กรมควบคุมมลพิษ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การแปรผลระดับคุณภาพอากาศ AQI แบ่งเป็น 5 ระดับ ตั้งแต่ 0 ถึง 
201 ขึ้นไป แต่ละระดับจะใช้สีเป็นสัญลักษณ์เปรียบเทียบระดับของผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย ได้แก่ สีฟ้า-ระดับดี
มาก สีเขียว-ระดับดี สีเหลือง-ระดับปานกลาง สีส้ม-ระดับเร่ิมมีผลกระทบต่อสุขภาพ และสีแดง-ระดับมีผลกระทบต่อ
สุขภาพ  
ผลการวิจัย 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (ค่ามาตรฐาน ค่าเฉลี่ย PM2.5)  และอุณหภูมิ ภายในอาคาร
ห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง 

ล าดับ 
ต าบลเก็บ

ข้อมูล 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ค่าเฉลี่ย  
PM2.5 

(ไมโครกรัม/
ลูกบาศก์เมตร) 

ค่า
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ค่าเฉลี่ย
อุณหภูมิ
อากาศ 

AQI 
แปลผลสีและระดับ

ผลกระทบต่อ
สุขภาพอนามัย 

1 
ต าบลปาก

แพรก 
วัดชัยชุมพลชนะ

สงคราม 
91 3.61 32.4 201 

สแีดง-ระดับมี
ผลกระทบต่อสุขภาพ 

2 
ต าบลหนอง

บัว 
เทศบาลต าบล

หนองบัว 
90 3.61 29.1 200 

สีแดง-ระดับมี
ผลกระทบต่อสุขภาพ 

3 
ต าบลเกาะ

ส าโรง 
ต าบลเกาะส าโรง 88 3.53 27.5 195 

สสี้ม-ระดับเริม่มี
ผลกระทบต่อสุขภาพ 

4 ต าบลแก่ง องค์การบริหารส่วน 82 3.28 27.7 180 สีส้ม-ระดับเริม่มี
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ล าดับ 
ต าบลเก็บ

ข้อมูล 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ค่าเฉลี่ย  
PM2.5 

(ไมโครกรัม/
ลูกบาศก์เมตร) 

ค่า
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ค่าเฉลี่ย
อุณหภูมิ
อากาศ 

AQI 
แปลผลสีและระดับ

ผลกระทบต่อ
สุขภาพอนามัย 

เสี้ยน ต าบลแก่งเสี้ยน ผลกระทบต่อสุขภาพ 

5 
ต าบลลาด

หญ้า 
เทศบาลต าบลลาด

หญ้า 
88 3.52 27.8 195 

สีส้ม-ระดับเริม่มี
ผลกระทบต่อสุขภาพ 

6 
ต าบลบ้าน

เก่า 
วัดบ้านเก่า 85 3.40 31.3 187 

สีส้ม-ระดับเริม่มี
ผลกระทบต่อสุขภาพ 

7 
ต าบลหนอง

หญ้า 
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหญา้ 

83 3.32 29.4 182 
สีส้ม-ระดับเริม่มี

ผลกระทบต่อสุขภาพ 

8 ต าบลวงัด้ง 
วัดพุทธกาญจน

นิมิต 
82 3.28 29.2 180 

สีส้ม-ระดับเริม่มี
ผลกระทบต่อสุขภาพ 

9 
ต าบลท่า
มะขาม 

บ้านยาง 81 3.24 28.8 177 
สีส้ม-ระดับเริม่มี

ผลกระทบต่อสุขภาพ 

10 
ต าบลช่อง

สะเดา 
บ้านท่าทุ่งนา 88 3.52 27.1 195 

สีส้ม-ระดับเริม่มี
ผลกระทบต่อสุขภาพ 

11 ต าบลวังเย็น วัดวงัเย็น 82 3.28 30.1 180 
สีส้ม-ระดับเริม่มี

ผลกระทบต่อสุขภาพ 

ค่าเฉลี่ย 85.4 3.76 29.1 187 
สีส้ม-ระดับเริม่มี

ผลกระทบต่อสุขภาพ 

 
จากการเก็บข้อมูลความเข้มข้นฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (PM2.5) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ทั้ง 11 ศูนย์  มาเปรียบเทียบกับค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) ก าหนดไว้ที่ 50 หรือมากกว่า 37 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์
เมตร อยู่ในระดับเริ่มมีผลต่อสุขภาพ สีส้ม พบว่าศูนย์พัฒนาเด็กทุกศูนย์มีค่า PM2.5 อยู่ในระดับสีส้มถึงสีแดง (ดัง
ตารางที่ 1) โดยศูนย์พัฒนาเด็กที่พบว่ามีค่าความเข้มข้น PM2.5 มากที่สุด คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไชยชุมพลชนะ
สงคราม ต าบลปากแพรก มีค่าเฉลี่ยฝุ่น PM2.5 อยู่ที่ 91  ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร รองลงมากคือ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลหนองบัว  ต าบลหนองบัว ค่าเฉลี่ยฝุ่น PM2.5 อยู่ที่ 90 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตรและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านเกาะส าโรง ต าบลเกาะส าโรง ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลต าบลลาดหญ้า ต าบลลาดหญ้า และศูนย์เด็กเล็ก
เทศบาลต าบลบ้านท่าทุ่งนา ต าบลช่องสะเดา มีค่าเฉลี่ยฝุ่น PM2.5 อยู่ที่ 88 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดบ้านเก่า ต าบลบ้านเก่า มีค่าเฉลี่ยฝุ่น PM2.5 อยู่ที่ 85 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้า ต าบลหนองหญ้า มีค่าเฉลี่ยฝุ่น PM2.5 อยู่ที่ 83 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ต าบลแก่งเสี้ยน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดพุทธกาญจนนิมิต ต าบลวัง
ด้ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังเย็น ต าบลวังเย็น มีค่าเฉลี่ยฝุ่น PM2.5 อยู่ที่ 82 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านยาง ต าบลท่ามะขาม มีค่าเฉลี่ยฝุ่น PM2.5 อยู่ที่ 81 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามล าดับ  
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รูปที่ 1 ค่าเฉลี่ยฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (ค่ามาตรฐาน ค่าเฉลี่ย PM2.5) เวลา 24 

ชั่วโมง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 11 ศูนย์   
 จากการเก็บข้อมูลฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (PM2.5)  เวลา 24 ชั่วโมง ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กทั้ง 11 ศูนย์ ช่วงเวลาที่มีค่าเฉลี่ยฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร  (PM2.5) มีค่าสูงเกิน
กว่ามาตรฐานก าหนด คือช่วงเวลาตั้งแต่ 23.00 – 03.00 น. มีค่าเฉลี่ยฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมโครกรัม/
ลูกบาศก์เมตร (PM2.5) 118.5 – 140.9 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร 

สรุปผลการวิจัย 

 จากการเก็บข้อมูลคุณภาพฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ภายในอาคารห้องเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  ช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายน พ.ศ. 2563 โดยเป็นช่วงที่เกษตรกรเก็บ
เก่ียวอ้อย ส่งมอบโรงงานน้ าตาล เพื่อเข้ากระบวนการผลิตน้ าตาล  วิธีการเก็บเกี่ยวมีทั้งการใช้รถตัดในเก็บเกี่ยว จ้าง
คนตัดในการเก็บเก่ียว และการเผาก่อน  เพื่อสะดวกในการใช้คนเก็บเกี่ยว ซึ่งด้วยวิธีการเผา มีผลกระทบจากฝุ่นควัน
ไฟ ที่ลอยสู่ชั้นบรรยายกาศ และกระจายไปได้ไกล จากการเก็บข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อ าเภอเมือง  จังหวัด
กาญจนบุรี ทั้ง 11 ศูนย์ ได้แก่  1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไชยชุมพลชนะสงคราม ต าบลปากแพรก 2. ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลหนองบัว ต าบลหนองบัว 3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะส าโรง ต าบลเกาะส าโรง 4. ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ต าบลแก่งเสี้ยน 5. ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลต าบลลาดหญ้า ต าบลลาดหญ้า 6. 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านเก่า ต าบลบ้านเก่า 7.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้า ต าบลหนอง
หญ้า  8. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพุทธกาญจนนิมิต ต าบลวังด้ง 9. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    บ้านยาง ต าบลท่ามะขาม  10. 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าทุ่งนา ต าบลช่องสะเดา 11.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังเย็น ต าบลวังเย็น มีค่าเฉลี่ย 85.4 
ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมากเกินค่าดัชนีคุณภาพอากาศที่กรมควบคุมมลพิษแนะน าว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพ
อนามัยประชาชน คือ AQI 50 หรือมากกว่า 37 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร อยู่ในระดับเริ่มมีผลต่อสุขภาพ สีส้ม 
ผลการวิจัยพบว่าศูนย์พัฒนาเด็กทุกศูนย์มีค่า PM2.5 เทียบเกณฑ์ AQI อยู่สีส้ม ระดับเร่ิมมีผลต่อสุขภาพ ควรเฝ้าระวัง
สุขภาพ  และช่วงเวลาที่มีค่าเฉลี่ยฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (PM2.5) มีค่าสูงเกินกว่า
มาตรฐานก าหนด คือช่วงเวลาตั้งแต่ 23.00 – 03.00 น. มีค่าเฉลี่ยฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์
เมตร (PM2.5) 118.5 – 140.9 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
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อภิปรายผล  

จากการเก็บข้อมูลคุณภาพฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ภายในอาคารห้องเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ศูนย์ ช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายน พ.ศ. 2563 โดยช่วงเกษตรกรเก็บ
อ้อยส่งโรงงานเพื่อผลิตน้ าตาล  วิธีการเก็บมีทั้งการใช้รถตัด จ้างคนตัด และวิธีการเผา ซึ่งด้วยวิธีการเผาส่งผลให้เกิด
กลุ่มฝุ่นควันเป็นจ านวนมาก ผลการวิจัยพบว่าค่าเฉลี่ยคุณภาพอากาศฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) 
24 ชั่วโมง ภายในอาคารห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้งหมด 11 ศูนย์ มีค่าเฉลี่ย 85.4 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
มากเกินค่าดัชนีคุณภาพอากาศที่กรมควบคุมมลพิษแนะน าว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยประชาชน คือ AQI 50 
หรือมากกว่า 37 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร อยู่ในระดับเร่ิมมีผลกระทบต่อสุขภาพ ดังนั้น หากเด็กเล็กรวมถึงบุคลากร
ที่อยู่ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเหล่านี้ มีอาการ ไอ หายใจล าบาก ระคายเคืองตาควรลดระยะเวลาการท ากิจกรรม
กลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ ป้องกันตนเองหากมีความจ าเป็น ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ ควรลดระยะเวลาการท า
กิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เมื่อพิจารณาผลจากการวิจัยนี้ควรต้องมีการเฝ้าระวังศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กถึงภัยจากฝุ่นละออง เนื่องจากการที่เด็กเล็ก ครูหรือบุคลากรมาใช้พื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 11 ศูนย์ ในอ าเภอ
เมืองจังหวัดกาญจนบุรี มีการสัมผัสฝุ่นละอองเป็นเวลานานต่อเนื่องหลายปีย่อมมีโอกาสเกิดโรคที่เกี่ยวกับระบบ
ทางเดินหายใจได้และผลกระทบต่อสุขภาพนามัยในระยะยาวได้   

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัยเพื่อการน าไปใช้ประโยชน์ 
1.1 ลดฝุ่น โดยการปิดประตู หน้าต่างให้มิดชิด และปิดช่องหรือรูอากาศด้วยวัสดุปิดผนึก เช่น ซีลประตู หรือ

เทปปิดร่องประตูหรือหน้าต่าง เป็นต้น เพื่อป้องกันไม่ให้อากาศภายนอกเข้าไปในห้อง 
1.2 ท าความสะอาดห้องด้วยผ้าชุบน้ าหมาด ๆ เช็ดหรือถู ไม่ควรใช้ไม้กวาดหรือเครื่องดูดฝุ่น เพราะจะท าให้

ฝุ่นฟุ้งกระจาย เปิดพัดลมหมุนเวียนอากาศภายในห้อง ส าหรับห้องที่มีเครื่องปรับอากาศควรตรวจสอบท าความสะอาด
หน้ากากเครื่องปรับอากาศและแผ่นกรองอากาศทุกเดือน ล้างเครื่องปรับอากาศอย่างน้อย 6 เดือนต่อครั้ง และอาจ
เพิ่มประสิทธิภาพการลดฝุ่นในห้อง เช่น การใช้เครื่องฟอกอากาศ ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวควรมีขนาดที่เหมาะสมกับห้อ ง
ถ้ามีกิจกรรมการแจ้งควรหรือออกนอกอาคาร  

2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
1. ในการวิจัยครั้งต่อไปควรมีการเก็บข้อมูลในช่วงเวลาที่เวลาปิดหีบฤดูการผลิตหรือในเวลาปกติที่ไม่มีการ

ผลิตน้ าตาลจากอ้อย 
2. ควรมีการเก็บข้อมูลในทุกศูนย์ในอ าเภอเมืองเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มากข้ึน  
3. ควรมีการเปลี่ยนสถานที่ในการเก็บข้อมูลเพื่อจะได้ทราบถึงจุดเสี่ยงบริเวณอื่น ๆ   
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ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันตนเองของพนักงานขนส่งอาหารด้วยรถจักรยานยนต์  
ในช่วงการระบาดโควิด-19 โดยประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ  

Research Study In Factors Affecting to Self-Preventive Behaviors  
Among Motorcycle Food Delivery Workers During The COVID-19 Outbreak by 

Applying The Health Belief Model 

นิรัญกาญจ์ จันทรา*, ณัฐภูมิ โชติบุญ, รัฐติญา คุณนา, จินตหรา จินดาแจ้ง, 
ศิรินทิพย์ ทะนันใจ, วัชราภรณ์ อุ่นเนื้อ, อัยวรินทร์ เอกพันธ์ 

คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิง่แวดล้อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
*Email : niranyakarn@gmail.com 

บทคัดย่อ  

การศึกษาเชิงส ารวจประยุกต์แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพมาศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกัน
ตนเองของพนักงานขนส่งอาหารของบริษัทแห่งหนึ่ง ด้วยรถจักรยานยนต์ในช่วงการระบาด โควิด-19 วัตถุประสงค์ 
เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันตนเอง ของพนักงานขนส่งอาหารด้วยรถจักรยานยนต์ในช่วงการ
ระบาดของโควิด-19 จ านวน 171 คน เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามออนไลน์ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยมีผลต่อ
พฤติกรรมการป้องกันตนเอง ได้แก่ รายได้ (p-value < 0.001) ระดับการศึกษา (p-value = 0.001) สถานภาพ
ครอบครัว ( p-value = 0.008) ปัจจัยด้านจิตสังคมใ นการท างาน (p-value = 0.283) ปัจจัยด้านสุขภาพในการ
ท างาน (p-value < 0.001) ปัจจัยด้านการรับรู้ (p-value < 0.001) ปัจจัยด้านการกระตุ้นการปฏิบัติ (p-value < 
0.001) ข้อเสนอแนะควรศึกษาในปัจจัยอื่น เช่น การรับรู้ภาวะคุกคามของโรค และศึกษาในกลุ่มอาชีพอื่นๆ 

ค าส าคัญ : เชื้อโควิด-19 พนักงานขนส่งอาหาร พฤติกรรมการป้องกันตนเอง ปัจจัยด้านการรับรู้ แบบแผนความเชื่อ
ด้านสุขภาพ 

Abstract 
This survey research studied the factors affecting self-preventive behavior among motorcycle 

food delivery workers during the COVID-19 outbreak by applying the health belief model. The 
objectives was to study the relationship between self-preventive behavior and related factors 
including 1) personal factors 2) psychosocial factors 3) occupational health factors, 4) cognitive 
factors and 5) stimulation factor among 171 motorcycle food delivery workers during the COVID-19 
pandemic. The results revealed that the factors associated to self-preventive behaviors are 
including incomes (p-value < 0.001), education level (p-value = 0.001), family status (p-value = 
0.008), the psychosocial factors at work (p-value = 0.283), the functional health factors (p-value < 
0.001), the cognitive factors (p-value < 0.001) stimulation factor (p-value < 0.001). The suggestions 
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for further studies and other relevant factors such as knowledge in burden of disease should be 
determined and also studied in other occupations. 

Keywords : COVID-19, motorcycle food delivery workers, self-preventive behaviors, Cognitive 
factors, Health belief model 

บทน า 

สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีการระบาดตั้งแต่ พ.ศ. 2562-2563 มีการ แพร่ระบาดไป
ทั่วโลก โดยเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ เริ่มมีการระบาดในเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยพบครั้งแรกในนครอู่ฮั่น 
เมืองหลวงของมณฑลหูเป่ย์ ประเทศจีน องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การระบาดนี้เป็นภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุขระหว่างประเทศ ในวันที่ 30 มกราคม 2563 และประกาศให้เป็นโรคระบาดทั่วโลก ในวันที่ 11 มีนาคม 
2563 และ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 มีผู้ติดเชื้อยืนยันแล้วมากกว่า 10,585,152 คน ใน 210 ประเทศ มี
ผู้เสียชีวิตจาก โรคระบาดแล้วมากกว่า 513,913 คน และมีผู้หายป่วยแล้วมากกว่า 5,795,009 คน เชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 มีการแพร่เชื้อระหว่างคนในลักษณะเดียวกับไข้หวัดใหญ่ โดยผ่านการติดเชื้อจากละออง เสมหะ การไอ ระยะ
ระหว่างการสัมผัสเชื้อ และสัมผัสใกล้ชิดผู้ที่มีอาการอยู่ในระยะฝักตัวของโรค อยู่ระหว่าง 2 ถึง 14 วัน การติดตาม
อาการ และกักตนเองเป็นเวลา 14 วัน ในกรณีที่สงสัยว่าตนอาจ ติดเชื้อ (กรมควบคุมโรค, 2563) 

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อประชาชน ในประเทศไทยเป็นอย่างมาก เช่น ในเรื่อง
การเดินทางเข้า -ออกสถานที่ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า เพื่อซื้อสิ่งของกักตุนในการอุปโภคบริโภค 
เนื่องจากรัฐบาลมีมาตรการ ดังต่อไปนี้ 1) เว้นระยะห่างทางกายภาพ (Physical Distancing) 2) มีการสวมใส่
หน้ากากอนามัยและ ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ 3) ปิดสถานที่ท าความสะอาดพื้นที่เสี่ยง โดยมาตรการ
ดังกล่าว ส่งผลให้ธุรกิจขนส่งอาหาร (Online Food Delivery) เติบโตเพิ่มขึ้น โดยมีสาเหตุมาจากพฤติกรรม ของคน
ไทย คือ 1) สั่งอาหารออนไลน์เพราะกลัวโรคโควิด-19 เฉลี่ยร้อยละ 33.96 2) ไม่อยากเดินทางไปนั่งทานที่ร้าน เฉลี่ย
ร้อยละ 80.37 3) ไม่อยากเสียเวลาไปนั่งต่อคิว เฉลี่ยร้อยละ 57.63 4) สั่งอาหารผ่านแอปเพราะมีส่วนลดและ
โปรโมชั่น เฉลี่ยร้อยละ 47.04 จากสาเหตุดังกล่าวท าให้ เกิดอาชีพ พนักงานขนส่งอาหาร ที่มีการเติบโตเพิ่มข้ึนร้อยละ 
77 โดยมีหน้าที่ขนส่งอาหารให้กับลูกค้าจากการสั่งซื้อผ่านแอปพลิเคชัน ถือเป็นกลุ่มอาชีพที่มีความสี่ยงในการรับหรือ 
แพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 (กรุงไทย, 2563) 

ด้วยความตระหนักว่า พนักงานขนส่งอาหารสามารถเป็นแหล่งแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้ และ
ตระหนักว่า การป้องกันโรคเป็นสิ่งส าคัญที่ทุกคนต้องตระหนักถึง เพราะความรุนแรงของโรค หรือโอกาสที่จะ
ก่อให้เกิดการเจ็บป่วยนั้น ส่งผลกระทบกับคุณภาพชีวิตได้ ไม่ว่าจะเป็นด้านอาชีพ สุขภาพกาย สุขภาพจิต เป็นต้น   
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันตนเองของ พนักงานขนส่งอาหารด้วย
รถจักรยานยนต์ในช่วงการระบาดโควิด-19 โดยประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ มาท าการศึกษาในช่วงการ
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์และ ศึกษาเป็นแนวทางที่ได้จากการระบาดของโรคโควิด -19 
คร้ังแรกเพื่อเป็นแนวทางการปรับปรุง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในอนาคตต่อไป   
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการป้องตนเองของพนักงานขนส่งอาหารด้วยรถจักรยานยนต์ ในช่วงการระบาดของ
โควิด-19  

2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันตนเองของพนักงานขนส่งอาหารด้วย รถจักรยานยนต์
ในช่วงการระบาดของโควิด-19  

วิธีการวิจัย  

        วิธีการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)   และมีรูปแบบการวิจัย เชิงส ารวจ(Survey 
Research)   โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire)   เป็นเครื่องมือในการเก็บ 
รวบรวมข้อมูล  
 ประชากร คือ พนักงานขนส่งอาหาร ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ  เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าว 
มีจ านวนผู้ใช้บริการเป็นจ านวนมาก โดยการเก็บข้อมูลระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม เป็นระยะเวลา 1 
เดือน  หลังจากที่ได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชก าหนดการ บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ. 2548    เนื่องมาจากในขณะนั้นได้เกิดสถานการณ์การ 
แพร่ระบาดของโรคโคโรนา 2019 (COVID-19)  
 กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานขนส่งอาหารด้วยรถจักรยานยนต์ กรณีศึกษาในบริษัทขนส่ง อาหารแห่งหนึ่ง โดยใช้
สูตรการค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan,1970) ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% หรือที่ระดับนัยส าคัญเท่ากับ 0.05 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 169 คน เพื่อให้เกิดความถูกต้องและครบถ้วน
ของข้อมูล ผู้วิจัยจึงท าการเก็บข้อมูลแบบสอบถามอยู่ที่จ านวน 171 คน    และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบตาม 
สะดวก (Convenience  Sampling) จากพนักงานขนส่งอาหารของบริษัทแห่งหนึ่ง  ในเขตจังหวัด 
สมุทรปราการ   โดยวิธีการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามทางวิธีออนไลน์    เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อ 
พฤติกรรมการป้องกันตนเองของพนักงานขนส่งอาหารด้วยรถจักรยานยนต์      ในช่วงการระบาด โควิด-19 
       เครือ่งมือวิจัย เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 6 ส่วน จ านวน 83 ข้อ โดย  
1) แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล 2) แบบสอบถาม เกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยด้านจิตสังคมในการท างาน 3) 
แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยด้านสุขภาพ 4) แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยด้านการรับรู้ 5) แบบสอบถาม
เก่ียวกับข้อมูลปัจจัยด้านการกระตุ้นการปฏิบัติ  6) แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการป้องกันตนเอง 
 โดยผลการทดสอบเครื่องมือ ความเที่ยงตรงของเนื้อหา มีค่าสัมประสิทธิ์ความสอดคล้อง (Index of Item-
Objective Congruence, IOC) ได้มีการทดสอบแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน มีค่า IOC ทุกข้อมากกว่า 0.5 
และค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทุกส่วนมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของคอร์นบาร์คมากกว่า 0.7 
       จริยธรรมการวิจัย 
 ได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย เลขที่ อ.1040/2563 
       การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้วย ร้อยละ 
(Percentage) เพื่ออธิบายลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง และศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันตนเองของ
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พนักงานขนส่งอาหารด้วยรถจักรยานยนต์ในช่วงการระบาดของโควิด-19 กรณีศึกษาพนักงานขนส่งอาหารบริษัทแห่ง
หนึ่ง ในจังหวัดสมุทรปราการ 

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) การใช้สถิติวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันตนเอง
ของพนักงานขนส่งอาหารด้วยรถจักรยานยนต์ในช่วงการระบาดโควิด -19  โดยใช้ค่าสถิติ Chi Square และสถิติ 
Correlation ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการป้องกันตนเองและปัจจัยต่าง ๆ 

ผลการศึกษา 

       ปัจจัยส่วนบุคคล 
 ผลการศึกษากลุ่มตัวอย่างพนักงานขนส่งอาหารด้วยรถจักรยานยนต์ของบริษัทแห่งหนึ่ง จ านวน 171 คน มี
ลักษณะปัจจัยส่วนบุคคล คือส่วนใหญ่อายุ 20 ถึง 29 ปี จ านวน 113 คน คิดเป็น ร้อยละ 66.08 เป็นเพศชายจ านวน 
142 คน คิดเป็น ร้อยละ 83.04 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 15,000 บาท คิดเป็น ร้อยละ 81.29 สถานภาพโสด 
จ านวน 104 คน คิดเป็น ร้อยละ 60.82 และที่พักอาศัยของท่านไม่มีผู้สูงอายุที่มีโรคประจ าตัว จ านวน 152 คน คิด
เป็น ร้อยละ 88.89  ดังแสดงในตารางที่ 1  
ตารางที่ 1 ลักษณะปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
ปัจจัยส่วนบุคคล  จ านวน 

(n) 
ร้อยละ 

% 
อาย ุ 20 ถึง 29 ปี 

30 ถึง 39 ปี 
113 
58 

66.08 
33.92 

เพศ ชาย 
หญิง 

142 
29 

83.04 
16.96 

อายุการท างาน 8-12 เดือน 
13-17 เดือน 

132 
39 

66.00 
34.00 

ระดับการศึกษา ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช. 
อนุปริญญา (ปวส.) 
ปริญญาตร ี

10 
17 
69 
40 
35 

5.85 
9.94 
40.35 
23.39 
20.47 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน น้อยกว่า 15,000 บาท 
มากกว่า 15,001-20,000 บาท 

139 
32 

81.29 
18.71 

สถานภาพสมรส โสด 
สมรส 
ไม่มีคูส่มรสแต่มีคู่ครองอยู่ด้วยกัน 
แยกกันอยู่กับคู่สมรส 
หย่าร้าง 
หม้าย/คู่สมรสเสยีชีวิต 

104 
41 
17 
5 
3 
1 

60.82 
23.98 
9.94 
2.92 
1.75 
0.59 
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ปัจจัยส่วนบุคคล  จ านวน 

(n) 
ร้อยละ 

% 

ที่พักอาศัยของท่านมี
ผู้สูงอายุท่ีมโีรคประจ าตัว
หรือไม ่

มี 
ไม่ม ี

19 
152 

11.11 
88.89 

 รวม 171 100.00 

 
       ปจัจัยด้านจิตสังคมในการท างาน 

ผลการศึกษาปัจจัยด้านจิตสังคมในการท างานของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ด้านลักษณะงานในภาพรวม มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 ซึ่งอยู่ในระดับมาก ด้านหน้าที่ขอบเขตงานของ กลุ่มตัวอย่างในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.63 
ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง ด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่าง บุคคลของกลุ่มตัวอย่างในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.70 อยู่ใน
ระดับน้อยที่สุด ด้านโครงสร้าง และบรรยากาศในการท างานของกลุ่มตัวอย่างในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.68 อยู่
ในระดับน้อย ที่สุด ด้านความสมดุลของงานและครอบครัวของกลุ่มตัวอย่าง ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.44 อยู่ใน
ระดับน้อย   
       ปัจจัยด้านสุขภาพ  

ผลการศึกษาปัจจัยด้านสุขภาพในระยะ 6 เดือนที่ผ่านมาของกลุ่มตัวอย่างในภาพรวม พบว่า มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.35 ซึ่งอยู่ในระดับน้อย ในระยะ 6 เดือนที่ผ่านมา ท่านมีปัญหาเรื่องการนอนอย่างไรของกลุ่มตัวอย่างใน
ภาพรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 ซึ่งหมายความว่า พนักงานส่วนใหญ่มีการนอนแบบตื่นกลางดึกแล้วนอนต่อได้ และใน
ระยะ 6 เดือนที่ผ่านมาท่าน มีลักษณะการขับถ่ายอย่างไรของกลุ่มตัวอย่างในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54 ซึ่ง
หมายความว่า พนักงานส่วนใหญ่มีการขับถ่ายแบบถ่ายปกติ เป็นประจ าทุกวัน 
 ปัจจัยด้านการรับรู้  

ผลการศึกษาปัจจัยด้านการรับรู้ พบว่า ปัจจัยด้านการรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคจากการท างานของ
กลุ่มตัวอย่างในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 จัดอยู่ในระดับมากที่สุด ปัจจัยด้านการรับรู้ความรุนแรงของการเกิด
โรคจากการท างานของกลุ่มตัวอย่างในภาพรวม   มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.29 อยู่ในระดับมากที่สุด ปัจจัยด้านการรับรู้
ประโยชน์ของพฤติกรรมสุขภาพที่ดีของกลุ่มตัวอย่างในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 อยู่ในระดับมาก ปัจจัยด้าน
การรับรู้อุปสรรคของการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีของกลุ่มตัวอย่างในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 อยู่ในระดับมาก
ที่สุด  
       ปัจจัยด้านการกระตุ้นการปฏิบัติ  

ผลการศึกษาปัจจัยด้านการกระตุ้นการปฏิบัติ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รับรู้ข้อมูลที่ทางบริษัทมีมาตรการ
ป้องกันโรคโควิด-19  เช่น  มีการแจกอุปกรณ์ป้องกัน (เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย) จ านวน 162 คน(ร้อยละ 
94.74) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รับรู้ข้อมูลที่ทางบริษัทมีมาตรการเยียวยาค่ารักษาพยาบาลส าหรับผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรค
นา 2019 จ านวน 140 คน (ร้อยละ 81.87) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รับรู้ข้อมูลที่มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการ
ป้องกันโรคโควิด-19 จ านวน 147 คน (ร้อยละ 85.96) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รับรู้ข้อมูลที่มีการแสดงความคิดเห็น
ร่วมกันเพื่อพัฒนาองค์การ หรือหน่วยงานที่สังกัดอยู่ จ านวน 142 คน (ร้อยละ 83.04) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความ
มุ่งมั่นพยายามหาวิธีป้องกันและแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ จ านวน 159 คน (ร้อยละ 92.98) 
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หน่วยงานที่ท่านสังกัดมีการกระจายงานและมอบหมายหน้าที่อย่างเสมอภาค และเหมาะสมกับบุคคล จ านวน 158 
คน (ร้อยละ 92.40) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รับรู้ข้อมูลที่ ทางหน่วยงานมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้รับความร่วมมือ
เป็นอย่างดีจากทุกคน จ านวน 157 คน(ร้อยละ  91.81) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษา ค้นคว้าเพิ่มเติมอยู่เสมอ
เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติให้มีคุณภาพมากข้ึน จ านวน 157 คน (ร้อยละ  91.81)  
       ปัจจัยด้านพฤติกรรมการป้องกันตนเอง  
  ผลการศึกษาพฤติกรรมการป้องกันตนเอง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการสร้างภูมิคุ้มกันสม่ าเสมอใน
ภาพรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.19 อยู่ในระดับปานกลาง การเว้นระยะห่างทางสังคมในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.52
อยู่ในระดับดี การล้างมือให้สะอาดในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ2.40อยู่ในระดับปานกลาง การเฝ้าระวังตัวเองใน
ภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 2.63  อยู่ในระดับดี 
ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมการป้องกันตนเอง 
       ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันตนเองของพนักงาน 
ขนส่งอาหารด้วยรถจักรยานยนต์ในช่วงการระบาดของโควิด-19 ได้แก่ รายได้ (p-value < 0.001) ระดับการศึกษา 
(p-value = 0.001) สถานภาพครอบครัว ( p-value = 0.008) ดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันตนเองของพนักงานขนส่งอาหารด้วย

รถจักรยานยนต์ในช่วงการระบาดของโควิด-19 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

แนวโน้มพฤติกรรม 
การป้องกันตนเอง 

Chi Square p-value 

เพศ 
รายได ้

ระดับการศึกษา 
สถานภาพครอบครัว 

ที่พักอาศัยของท่านมีผู้สูงอายุท่ีมีโรคประจ าตัว 

0.464 
78.597 
17.315 
13.760 
1.105 

.643 
<.001 
.001* 
.008* 
.408 

หมายเหตุ *หมายถึง ใช้ค่า Fisher's Exact Test 
ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านจิตสังคมในการท างาน ปัจจัยด้านสุขภาพ ปัจจัยด้านการรับรู้ 
ปัจจัยด้านการกระตุ้นการปฏิบัติ และพฤติกรรมการป้องกันตนเอง  
       ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยด้านจิตสังคมในการท างานไม่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันตนเองของกลุ่มตัวอย่าง 
แต่พบว่า ปัจจัยด้านการรับรู้ ปัจจัยด้านสุขภาพในการท างาน ปัจจัยด้านการกระตุ้นการปฏิบัติ มีผลต่อพฤติกรรมการ
ป้องกันตนเองของพนักงานขนส่งอาหารด้วยรถจักรยานยนต์  ในช่วงการระบาดโควิด-19 ที่ระดับ 0.05 รายละเอียด
ดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านจิตสังคมในการท างาน ปัจจัยด้านสุขภาพ ปัจจัยด้านการรับรู้ ปัจจัยด้านการ

กระตุ้นการปฏิบัติ มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันตนเองของพนักงานขนส่งอาหารด้วยรถจักรยานยนต์ในช่วงการ
ระบาดของโควิด-19 

ปัจจัย 

แนวโน้มพฤติกรรม 
การป้องกันตนเอง 

Pearson Correlation (r) p-value 

ปัจจัยด้านจติสังคมในการท างาน -.083 .283 

ปัจจัยด้านสุขภาพในการท างาน -.412 <.001 

ปัจจัยด้านการรับรู ้ -.405 <.001 

ปัจจัยด้านการกระตุ้นการปฏิบัต ิ .781 .009 

บทวิจารณ์ 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันตนเองของพนักงานขนส่งอาหาร  ด้วยรถจั กรยานยนต์
ในช่วงการระบาดโควิด-19   โดยประยุกต์ใช้ตามแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก ่รายได้ ระดับ
การศึกษาและอายุ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันตนเองอย่างมีนัยส าคัญ 0.05 เนื่องจากหากรายได้ ระดับ
การศึกษา สถานภาพครอบครัว และอายุที่เพิ่มขึ้น ท าให้บุคคลมีพฤติกรรมการป้องกันตนเองที่ดีขึ้น เช่น รายได้ ถ้า
บุคคลมีรายดีก็จะมีเงินในการซื้ออุปกรณ์ป้องการโรคเป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ 
(Becker  & Maiman,1974) ที่กล่าวว่า ปัจจัยร่วมประกอบด้วย อายุ เพศ อาชีพ ฯลฯ ของบุคคล ตามแบบแผนความ
เชื่อด้านสุขภาพที่ช่วยส่งเสริมหรือเป็นอุปสรรคต่อการที่บุคคลจะปฏิบัติเพื่อการป้องกันโรคหรือปฏิบัติตามค าแนะน า
ในการรักษาโรค อย่างไรก็ตาม การศึกษาปัจจัยด้านจิตสังคม พบว่า ลักษณะงาน หน้าที่ขอบเขตงาน ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล โครงสร้างและบรรยากาศในการท างาน ความสมดุลของงานและครอบครัว ไม่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการป้องกันตนเองที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 ทั้งนี้ เนื่องจากลักษณะการท างานของพนักงานขนส่งอาหาร
เป็นลักษณะงานที่สามารถท างานด้วยตนเองได้โดยตรง จึงท าให้ปัจจัยทางด้านจิตสังคมจึงไม่มีผลชัดเจนต่อพฤติกรรม
การป้องกันตนเอง  

ในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านสุขภาพในการท างาน พบว่า โรคประจ าตัว การออกก าลังกาย 
การขับถ่าย อาหารและโภชนาการ การนอนหลับ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันตนเอง เนื่องจากปัจจัยด้าน
สุขภาพสนับสนุนท าให้พฤติกรรมการป้องการโรคนั้นดีขึ้นด้วย ซึ่ง เป็นไปตามแนวคิดแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ 
(Kirscth: cob, 1966: 398) ในส่วนของปัจจัยด้านการรับรู้ พบว่า บุคคลมีการรับรู้ว่าการสวมใส่หน้ากากอนามัย
ตลอดเวลา ที่ต้องออกไปในที่สาธารณะช่วยป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ ดังนั้นจึงท าให้พฤติกรรมการป้อง
การโรคนั้นดีตามไปด้วย ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพที่ว่า  ความเชื่อของบุคคลว่าตนมีโอกาส
เกิดโรค การที่จะหลีกเลี่ยงภาวะที่จะเกิดโรคจ าเป็นที่จะต้องมีพฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคและเป็นการรับรู้ว่า ตน
มีโอกาสเกิดสภาวะแทรกซ้อนส าหรับผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยแล้ว   และปัจจัยด้านการกระตุ้นการปฏิบัติภายใน
บุคคล ปัจจัยด้านการกระตุ้นการปฏิบัติภายนอกบุคคลหรือองค์กร ท าให้บุคคลมีพฤติกรรมการป้องกันตนเองที่ดี เช่น 
ทางบริษัทมีมาตรการตรวจวัดอุณหภูมิทุกครั้งก่อนเข้าปฏิบัติ มีการจัดอบรมวิธีการป้องกันตนเองจากโรคโควิด -19 มี
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การแจกเจลแอลกอฮอล์ให้กับพนักงาน เป็นการกระตุ้นในตัวบุคคลมีพฤติกรรมการป้องการโรคนั้นดีขึ้นเป็นไปตาม
แนวคิดแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ (Rokeach,1970: 23 อ้างถึงบัญชา มณีค า. 2538: 20)  

สรุปผลการวิจัย 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์และมีผลต่อพฤติกรรมการป้องการโรคพนักงานขนส่งอาหารด้วยรถจักรยานยนต์ของ
บริษัทแห่งหนึ่ง ได้แก่ รายได้ ระดับการศึกษา สถานภาพครอบครัว  ปัจจัยด้านสุขภาพในการท างาน ปัจจัยด้านการ
รับรู้ และปัจจัยด้านการกระตุ้นการปฏิบัติ ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบพระคุณ อาจารย์ดร.ชัญญา เจียมใจ อาจารย์ดร.วาสนา ศิลางาม และอาจารย์อัคราช ภมรพล 
คณาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในการตรวจสอบความ
ครบถ้วนของเนื้อหาของเคร่ืองมือวิจัย 
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บทคัดย่อ  

การใช้ยาอย่างไม่สมเหตุผล ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านยาหลายประการ การเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
เรื่องการใช้ยาสมเหตุผล จะช่วยให้เกิดทักษะในการดูแลและมีพฤติกรรมการใช้ยาที่ถูกต้อง การวิจัยเชิ งส ารวจนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อประเมินความรอบรู้และพฤติกรรมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล และหาความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้
กับพฤติกรรมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ผลการวิจับพบว่า 
คะแนนเฉลี่ยความรอบรู้ด้านสุขภาพ เร่ืองการใช้ยาสมเหตุผลเท่ากับ 3.89±0.02 ซึ่งจัดอยู่ในระดับดีพียงพอและมีการ
ใช้ยาอย่างสมเหตุผลได้ถูกต้อง คะแนนเฉลี่ยด้านพฤติกรรมการใช้ยาสมเหตุผลเท่ากับ 3.01± 0.28 แปลผลได้ว่า มี
การปฏิบัติในการดูแลด้านการใช้ยาได้ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ และไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้และพฤติกรรม
การใช้ยาอย่างสมเหตุผล 

ผลการวิจัยนี้สามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลส าหรับออกแบบกิจกรรม เพื่อพัฒนาทักษะในการดูแลและมีพฤติกรรม
การใช้ยาที่ถูกต้องในกลุ่มนักศึกษาของหมาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

ค าส าคัญ : การใช้ยาสมเหตุผล  ความรอบรู้ด้านสุขภาพ  นักศึกษาชั้นปีที่1  

Abstract 

Irrational drug use leads to drug related problems. Promotion of Rational Drug Use (RDU) 
literacy will improve appropriate drug use skills and behavioral. This survey research aimed to 1) 
study RDU literacy and behavioral and 2) study the relationship between RDU literacy and 
behavioral among the 1st year students at Huachiew Chalermprakiet University. The results of 
overall RDU literacy were good (average score 3.89±0.02 out of 5) and RDU behavioral were good 
(average score 3.01±0.28 out of 4). There was no statistically significant relationship between RDU 
literacy and behavioral. The results of this study can apply this data for design activities to improve 
RDU literacy and behavioral for students. 

Keywords : Rational Drug Use, Health literacy, the 1st year students 
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บทน า  

การใช้ยาอย่างสมเหตุผลตามค าจ ากัดความขององค์การอนามัยโลก หมายถึง ผู้ป่วยได้รับยาที่เหมาะสมกับ
ปัญหาสุขภาพ โดยใช้ยาในขนาดที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย ด้วยระยะเวลาการรักษาที่เหมาะสม และมีค่าใช้จ่าย
ต่อชุมชนและผู้ป่วยน้อยที่สุด ซึ่งในคู่มือการใช้ยาอย่างสมเหตุผลตามบัญชียาหลักแห่งชาติของประเทศไทย ปี พ .ศ.
2552 ได้ขยายความว่า เป็นการใช้ยาโดยมีข้อบ่งชี้ มีประสิทธิผลจริง ให้ประโยชน์เหนือกว่าความเสี่ยง มีราคา
เหมาะสม ไม่เป็นการใช้ยาซ้ าซ้อน มีการค านึงถึงปัญหาเชื้อดื้อยา ใช้ยาในขนาดที่พอเหมาะ ด้วยวิธีการให้ยา
และ ความถีถู่กต้อง ด้วยระยะเวลาการรักษาที่เหมาะสม รวมทั้งผู้รับบริการยอมรับ และสามารถใช้ยาดังกล่าวได้อย่าง
ถูกต้องและต่อเนื่อง(คณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล , 2558) ปัญหาการใช้ยาอย่างไม่สมเหตุผล
เกิดขึ้นทั้งในสถานพยาบาลและชุมชน และเป็นปัญหาระดับชาติมายาวนาน ตัวอย่างเช่น การบริโภคยาปฏิชีวนะโดย
พบว่า ประชาชนใช้ยาปฏิชีวนะโดยไม่จาเป็นมารักษาโรคหวัดซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสอย่างแพร่หลาย ประมาณถึงร้อยละ 
40-60 ในต่างจังหวัดและร้อยละ 70-80 ในกรุงเทพมหานคร(ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา และคณะ, 2551) ดังนั้น
ประชาชนจึงควรมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้ยาที่ถูกต้อง และความรอบรู้ด้านสุขภาพ เรื่องการใช้ยาสมเหตุผล เพื่อ
ลดปัญหาจากการใช้ยาไม่สมเหตุผล 

ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy : HL) หมายถึง ความสามารถและทักษะในการเข้าถึงข้อมูล และ
บริการด้านสุขภาพ มีความรู้ ความเข้าใจสามารถวิเคราะห์ ประเมินและจัดการสุขภาพตนเอง รวมทั้งสามารถชี้แนะ
เรื่องสุขภาพแก่บุคคล ครอบครัวและชุมชนได้ ซึ่งประกอบด้วย 6 องค์ประกอบหลัก(กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, 
2562) ดังนี้ 1)การเข้าถึงข้อมูลสุขภาพและบริการสุขภาพ 2)ความเข้าใจ  3)ทักษะการสื่อสาร 4)การตัดสินใจเลือก
ปฏิบัติที่ถูกต้อง 5)ทักษะการจัดการตนเอง และ 6)ทักษะการเสนอทางเลือกให้ผู้อื่น การส่งเสริมให้บุคคลมีความรอบรู้
ด้านสุขภาพ จะช่วยเพิ่มความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเอง มีการควบคุมสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้
เหมาะสม 

นักศึกษาที่เพิ่งเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษา จะมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตมากมายโดยจะต้องมีความ
รับผิดชอบและดูแลตนเองมากขึ้น ยาเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ ที่ทุกคนต้องใช้เมื่อมีการเจ็บป่วย ดังนั้น นักศึกษาเล่านี้จึง
ควรมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ และพฤติกรรมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล เพื่อดูแลสุขภาพของตนเอง และลดปัญหาการ
ใช้ยาไม่สมเหตุผล 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมเรื่อง การใช้ยาอย่างสมเหตุผลของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ขององค์ประกอบความรอบรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมเรื่อง การใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

วิธีการวิจัย 

การวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงส ารวจ ด าเนินการเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 2563 โดยประชากรที่
ใช้ในการศึกษา คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2563 ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียว-เฉลิมพระเกียรติ จ านวน 
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834 คน ค านวณขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรทาโร่ ยามาเน่(Yamane, 1973)จ านวน 271 คน ท าการสุ่มตัวอย่างแบบ
ก าหนดโควตาตามคณะวิชาต่าง ๆ 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของอาสาสมัคร
สาธารณสุขและประขาชนกลุ่มวัยท างาน เร่ือง การใช้ยาสมเหตุผล ของกองสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ(กรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ, 2562) โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ส่วนที่ 1 คือ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน ส่วนที่ 2 คือ 
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ เรื่องการใช้ยาสมเหตุผล จ านวน 36 ข้อ ลักษณะเป็นแบบประมาณค่า 5 ระดับ โดยมีการ
เกณฑ์การแปลคะแนน ดังนี้ 

คะแนน 0 - 2.99   ความรอบรู้ระดับไม่ดี 
คะแนน 3.00 – 3.49 ความรอบรู้ระดับพอใช้ 
คะแนน 3.50 – 3.99 ความรอบรู้ระดับดี 
คะแนน 4.00 – 5.00 ความรอบรู้ระดับดีมาก 

ส่วนที่ 3 พฤติกรรมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลจ านวน 3 ข้อ ลักษณะเป็นแบบประมาณ ค่า 4 ระดับ โดยมีเกณฑ์การ
แปลคะแนน ดังนี้ 

คะแนน 0 - 2.39   พฤติกรรมระดับไม่ดี 
คะแนน 2.40 – 2.79 พฤติกรรมระดับพอใช้ 
คะแนน 2.80 – 3.19 พฤติกรรมระดับดี 
คะแนน 3.20 – 4.00 พฤติกรรมระดับดีมาก 
การเก็บรวบรวมข้อมูลทีมผู้วิจัย ได้ปรับแบบประเมินในรูปออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม google form ก่อนท า

การเก็บข้อมูล ผู้วิจัยจะขออนุญาตเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างพร้อมทั้งชี้แจงวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลครั้งนี้  เมื่อ
กลุ่มตัวอย่างยินดีให้ข้อมูล ผู้วิจัยจะส่งลิงค์หรือQR code ส าหรับท าแบบประเมินให้แก่กลุ่มตัวอย่าง 

การวิเคราะห์ข้อมูล ส าหรับข้อมูลทั่วไปและข้อมูลความรอบรู้ด้านสุขภาพ พฤติกรรมเรื่องการใช้ยาสมเหตุผล 
จะใช้สถิติเชงพรรณนาในรูปแบบความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย ส่วนการหาความสัมพันธ์ความรอบรู้ด้านสุขภาพกับ
พฤติกรรมเรื่อง การใช้ยาอย่างสมเหตุผล วิเคราะห์ผลโดยใช้สถิติสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 

ผลการวิจัย 

ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 342 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 292 คน คิดเป็นร้อยละ 85.38 อายุ
เฉลี่ย 20±0.97 ปี กลุ่มตัวอย่างประมาณครึ่งหนึ่งศึกษาในคณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ จ านวน 192 คน คิดเป็นร้อย
ละ 56.14 ส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจ าตัว และไม่มียาหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ใช้ประจ า ดังตารางที่ 1 

ผลความรอบรู้ด้านสุขภาพทั้ง 6 องค์ประองค์ มีค่าคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ 1)องค์ประกอบการเข้าถึงข้อมูลและ
บริการสุขภาพ มีคะแนนเฉลี่ย 3.90±0.06 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับดี แปลผลได้ว่า สามารถแสวงหาข้อมูลและบริการ
สุขภาพจากหลายแหล่งที่น่าเชื่อถือ และน าข้อมูลมาใช้ตัดสินใจได้ 2)องค์ประกอบด้านความเข้าใจและบริการที่
เพียงพอต่อการปฏิบัติ มีคะแนนเฉลี่ย ซึ่งอยู่ระดับดี แปลผลได้ว่า รู้และเข้าใจเพียงพอต่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผลเป็น
ส่วนมาก 3) องค์ประกอบด้านการโต้ตอบซักถามเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจ มีคะแนนเฉลี่ย 3.90 คะแนนซึ่งอยู่ใน
ระดับดี แปลผลได้ว่า โต้ตอบซักถามเพียงพอต่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผลได้เป็นส่วนมาก 4) องค์ประกอบด้านการ
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ตัดสินใจด้านสุขภาพ มีคะแนนเฉลี่ย 4.01 ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก แปลผลได้ว่า มีการตัดสินใจที่ถูกต้องโดยให้
ความส าคัญต่อการปฏิบัติตัวที่เกิดผลดีต่อสุขภาพของตนเองและผู้อื่นอย่างเคร่งครัด 5) องค์ประกอบด้านการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.84 คะแนน  ซึ่งอยู่ในระดับดี แปลผลได้ว่า ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพเพียงพอต่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผลได้เป็นส่วนมาก และ6) องค์ประกอบด้านการบอกต่อและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลสุขภาพ มีคะแนนเฉลี่ย 3.78 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับดี แปลผลได้ว่า สามารถที่จะฟัง พูด อ่าน 
และเขียน เพื่อสื่อสารให้ตนเองและผู้อื่นเข้าใจและยอมรับการปฏิบัติได้ดี ส าหรับคะแนนเฉลี่ ยความรอบรู้ทั้ง 6 
องค์ประกอบ มีคะแนนเฉลี่ย 3.89± 0.02 ซึ่งอยู่ในระดับดี แปลผลได้ว่า รู้และเข้าใจถูกต้องเพียงพอต่อการใช้ยาอย่าง
สมเหตุผลได้เป็นส่วนมาก และเมื่อพิจารณาแต่ละองค์ประกอบ พบว่าองค์ประกอบที่ 4 ด้านการตัดสินใจด้านสุขภาพ
มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด ดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน)  
n=342 

ร้อยละ 

เพศ 
 ชาย 50 14.62 
หญิง 292 85.38 

อาย ุ(ปี) เฉลี่ย 20 ± 0.97 
< 20 302 88.30 
>=20 40 11.70 

คณะ 
คณะสายวิทยาศาสตร์ 

เภสัชศาสตร์ 38 11.11 
พยาบาลศาสตร์  54 15.79 
กายภาพบ าบัด 17 4.97 
เทคนิคการแพทย ์ 32 9.36 
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 16 4.68 
วิทยาศาสตร์ 10 2.92 
การแพทย์แผนจีน 25 7.31 

คณะสายสังคมศาสตร์   
สังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม 29 8.48 

บริหารธุรกิจ 37 10.82 
ภาษาและวัฒนธรรมจีน 43 12.57 

ศิลปศาสตร์  33 9.65 
นิติศาสตร์ 3 0.88 

นิเทศศาสตร์ 5 1.46 
โรคประจ าตัว 
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ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน)  
n=342 

ร้อยละ 

ไม่มี 283 82.75 
มี เช่น ภูมิแพ,้ หอบหืด, SLE เป็นต้น 59 17.25 

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม/สมุนไพรที่ใช้เป็นประจ า      
ไม่มี 320 93.57 
มี เช่น วิตามินซี  22 6.43 

ยาที่ใช้เป็นประจ า      
ไม่มี 307 89.77 
มี เช่น ยาแก้แพ้, ยาพ่นขยายหลอดลม 35 10.23 

 
ตารางที่ 2 คะแนนเฉลีย่ความรอบรู้ด้านสุขภาพท้ัง 6 องค์ประกอบ 

องค์ประกอบความรอบรู้ด้านสุขภาพ คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

1. การเข้าถึงข้อมูลและบริการสุขภาพ 3.90 0.06 
2. ความเข้าใจและบริการสุขภาพท่ีเพียงพอต่อการปฏิบัติ 3.91 0.03 
3. การโต้ตอบซักถามเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจ 3.90 0.04 
4. การตัดสินใจด้านสุขภาพ 4.01 0.06 
5. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตนเอง 3.84 0.08 

6. การบอกต่อและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลสุขภาพ 3.78 0.04 
รวม 3.89 0.02 

 

ผลการประเมินพฤติกรรมการใช้ยาสมเหตุผลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า มีคะแนนเฉลี่ย 3.01 ซึ่งอยู่ในระดับดี 
แปลผลได้ว่า มีพฤติกรรมการปฏิบัติในการดูแลสุขภาพตนเองได้ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่  และพบว่าประเด็นที่มีคะแนน
พฤติกรรมต่ าที่สุด คือ หยุดกินยาปฏิชีวนะ เมื่อรู้สึกว่าอาการดีขึ้น แม้ว่าจะยังกินยาไม่ครบตามก าหนดก็ตาม  ดัง
ตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 คะแนนเฉลีย่พฤติกรรมการใช้ยาอย่างสมเหตผุล 

หัวข้อ คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
1. อ่านฉลากยาให้เข้าใจทุกครั้ง ก่อนตัดสินใจใช้ยา 3.68 0.52 
2. เมื่อป่วย ฉันกินยาของผู้อื่นที่มีอาการคล้ายกัน โดย  
ไม่มีค าสั่งจากแพทย์ 

2.85 0.92 

3. หยุดกินยาปฏิชีวนะ เมื่อรู้สึกว่าอาการดีขึ้น  
แม้ว่าจะยังกินยาไม่ครบตามก าหนดก็ตาม  

2.50 1.05 

รวม 3.01 0.28 

 ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ดานสุขภาพกับพฤติกรรมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของกลุ่มตัวอย่างพบว่า 
ไม่มีความสัมพันธ์กัน ดังตารางที่ 4  
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ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรูด้้านสุขภาพกับพฤติกรรม เรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 

ตัวแปร พฤติกรรม เร่ืองการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 

ทุกคณะ คณะสายวิทยาศาสตร์ คณะสายสังคมศาสตร์ 
r p value r p value r p value 

ความรอบรู้ด้าน
สุขภาพ 

- 0.077 0.154 0.013 0.854 -0.092 0.264 

อภิปรายผล 

ค่าคะแนนเฉลี่ยความรอบรู้ด้านสุขภาพ เร่ือง การใช้ยาอย่างสมเหตุผลของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยหัว
เฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดยรวมพบว่าอยู่ในระดับดี สอดคล้องกับงานวิจัยที่ของปิติพร สิริทิพากร และคณะ(ปิติพร สิริ
ทิพากร และคณะ, 2562: 168-195) ซึ่งศึกษาเก่ียวกับความรอบรู้ด้านสุขภาพกับการรับประทานยาอย่างสม่ าเสมอใน
ผู้ป่วยสูงอายุ พบว่ามีความรอบรู้ด้านสุขภาพอยู่ในระดับสูง และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของเอกชัย ชัยยาทา (เอกชัย 
ชัยยาทา, 2560) ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการรับประทานยาและ
การมาตรวจตามนัดของผู้ป่วยโรคเรื้อรังในจังหวัดล าพูน พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความรอบรู้ด้านสุขภาพอยู่ในระดับสูง
เช่นกัน  

ด้านพฤติกรรมการใช้ยาสมเหตุผล พบว่าอยู่ในระดับดี แปลผลได้ว่า มีพฤติกรรมการปฏิบัติในการดูแลสุขภาพ
ตนเองได้ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งสอดคลล้องกับงานวิจัยของเอกชัย ชัยยาทา (เอกชัย ชัยยาทา, 2560)และงานวิจัย
ของปริญดา ไอศูรย์พิศาลกุล และคณะ(ปริญดา ไอศูรย์พิศาลกุล และคณะ, 2557: 42-55)ซึ่งศึกษาความรู้ด้านยาและ
การปฏิบัติตัวในการใช้ยารักษาตนเองของนิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่าคะแนนด้านการปฏิบัติ
ตัวด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล อยู่ในระดับปานกลาง(คะแนนรวมอยู่ระหว่างร้อยละ 50-80) นอกจากนี้ยังพบว่า
ประเด็นที่มีคะแนนพฤติกรรมต่ าที่สุด คือ หยุดกินยาปฏิชีวนะ เมื่อรู้สึกว่าอาการดีขึ้น แม้ว่าจะยังกินยาไม่ครบตาม
ก าหนด ซึ่งเป็นพฤติกรรมการใช้ยาที่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาเชื้อดื้อยา 

ในการศึกษานี้ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ดานสุขภาพกับพฤติกรรมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล แม้ว่า
กลุ่มตัวอย่างจะมีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพอยู่ในระดับดีก็ตาม ซึ่งผลที่ได้นี้สอดคล้องกับงานวิจัยของของปิติพร สิริ
ทิพากร และคณะ(ปิติพร สิริทิพากร และคณะ, 2562: 168-195) ซึ่งไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้าน
สุขภาพกับการรับประทานยาอย่างสม่ าเสมอในผู้ป่วยสูงอายุ แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของเอกชัย ชัยยาทา (เอกชัย 
ชัยยาทา, 2560)ซึ่งพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพสูงจะมีมีระดับพฤติกรรมการรับประทานยาใน
ระดับสูง และงานวิจัยของอรุณี เขียวหล้าและคณะ(อรุณี เขียวหล้า และคณะ, 2558: 635-649) ซึ่งพบว่า ความฉลาด
ทางด้านสุขภาพมีความสัมพันธ์กับ การรับประทานยาในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ทั้งนี้ที่ไม่พบความสัมพันธ์ อาจ
เนื่องมาจากการวิจัยนี้ไม่ได้น าตัวแปรอ่ืน ๆ ซึ่งอาจมีผลต่อพฤติกรรมเข้ามาศึกษาด้วย 

ข้อเสนอแนะ 

จากผลงานวิจัยครั้งนี้สามารถน าไปใช้ในการวางแผนกิจกรรม หรือโครงการเพื่อส่งเริมให้นักศึกษามีตระหนัก 
และมีทักษะการใช้งานสมเหตุได้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะประเด็นทักษะด้านการบอกต่อและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลสุขภาพ 
และแม้ว่าจะไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ดานสุขภาพกับพฤติกรรมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล แต่ยังคงต้อง
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ส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนักถึงการใช้ยาสมเหตุผล ส าหรับในการศึกษาคร้ังต่อไป อาจท าการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ และพฤติกรรม เรื่องการใช้ยาสมเหตุผลต่อไป 
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บทคัดย่อ  

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านจิตสังคมและสิ่งแวดล้อมในการท างาน และ
พฤติกรรมการจัดการความเครียดที่มีความสัมพันธ์กับภาวะความเครียดของพนักงานดับเพลิง เป็นการวิจัยเชิง
พรรณนาแบบภาคตัดขวาง กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานดับเพลิง อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จ านวน 118 คน 
เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสอบถามแบบ Likert Scale วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา หาค่าร้อยละ 
คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติ Chi-Square และ Fisher Exact test 

ผลการวิจัย พบว่า พนักงานดับเพลิงมีความเครียดในระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 5.93  มีความเครียดในระดับ
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 29.66 มีความเครียดในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 50.85 และมีความเครียดในระดับรุนแรง 
คิดเป็นร้อยละ 13.56 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะความเครียดของพนักงานดับเพลิงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 คือ ปัจจัยด้านลักษณะงาน ด้านบทบาทความรับผิดชอบ ด้านความก้าวหน้าในงาน ด้านความสัมพันธภาพ
ระหว่างบุคคลในองค์กร ด้านโครงสร้างองค์กรและบรรยากาศในการท างาน  และปัจจัยด้านพฤติกรรมเผชิญ
ความเครียดแบบมุ่งลดอารมณ์และแบบมุ่งแก้ปัญหา 

ค าส าคัญ : ภาวะความเครียด  พนักงานดับเพลิง 

Abstract 

The purpose of this study was to investigate personal factors, psychosocial factors, working 
environment, and stress management behaviors that were related to the factors associated with 
stress condition of firefighters of Bang Phli district, Samutprakarn province. This research was a 
cross-sectional descriptive research, by finding relationships from the sample who were firefighters 
of Bang Phli District Samut Prakan Province, comprising of 118 people. The instrument used in this 
study was a questionnaire and used descriptive statistics to find frequencies, percentages, means, 
and standard deviations, and find the relationship of variables by using Chi-square and Fisher Exact 
test. The results showed that firefighters had little stress accounting for 5.93 percent, with 
moderate stress accounting for 29.66 percent, with high stress accounting for 50.85 percent and 
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had severe stress accounting for 13.56 percent. Factors that are related to the stress of firefighters 
with statistical significance at the level of .05 are the factors in the characteristics of the job: role 
of responsibility, progress in the event, relationship between individuals in the organization, 
corporate structure and work atmosphere, and behavioral factors: facing emotions and aiming to 
solve problems.  

Keywords : Stressful conditions, Firefighters  

บทน า 

ในปัจจุบันสภาพการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ สังคมที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน ความก้าวหน้า ของเทคโนโลยีการ
สื่อสาร วิถีชีวิตที่เร่งรีบ ส่งผลให้ประชาชนทั้งเขตเมืองและชนบทเผชิญกับ ความเครียดทุกวัน อย่างไม่รู้ตัวและ
หลีกเลี่ยงได้ยาก โดยอาการมากน้อยแตกต่างกันขึ้นอยู่กับ พื้นฐานทางอารมณ์สภาพแวดล้อมและความสามารถในการ
ปรับตัวของแต่ละคน กลุ่มที่น่าห่วง มากคือ วัยท างาน เนื่องจากต้องรับผิดชอบหลายอย่างทั้งครอบครัวและที่ท างาน 
จากสถิติผลการ ให้บริการทางสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ในปี 2560 พบว่า ปัญหาที่ขอรับบริการมากเป็นอันดับ 1 
ได้แก่ เรื่องความเครียด วิตกกังวล รวม 27,737 สาย คิดเป็นร้อยละ 40 ของสายที่โทรขอรับบริการ ทั้งหมด 70,268 
สาย โดยจ านวนเพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่าตัวเมื่อเทียบกับ ปี 2557 ที่มีจ านวน 14,935 สาย กลุ่มอายุที่ใช้บริการมากที่สุด
คือ อายุ 22-59 ปี คิดเป็นร้อยละ 70 ของผู้ใช้บริการทั้งหมด รองลงมา คือกลุ่มวัยรุ่นอายุ 15-21 ปี ร้อยละ 15 ที่
เหลือเป็นผู้สูงอายุ (กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 2561) 

จากมลูนิธินักผจญเพลิงแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี 2014 พบว่า แผนก ดับเพลิงมีแนวโน้มที่จะ
ฆ่าตัวตายมากกว่าผู้เสียชีวิตตามหน้าที่ถึงสามเท่า โดยปัญหาหลักเกิดจาก ความเครียดทางจิตใจของพนักงานดับเพลิง
ซึ่งสามารถน าไปสู่การใช้สารเสพติดและการใช้แอลกอฮอล์ในทางที่ผิด เพื่อจัดการกับความเครียด (The National 
Fallen Firefighters Foundation found) ต่อมาในปี2017 จากผลการส ารวจความคิดเห็นพนักงานและอาสาสมัคร 
1,600 คนใน ส านักงานดับเพลิง พบว่า เกือบ 9 ใน 10 คนเคยรู้สึกเครียด หดหู่ หรือมีสภาพจิตย่ าแย่ในขณะท างาน 
(Faye McGuinness, 2017) 

จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยได้มีความตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาความเครียดของพนักงาน
ดับเพลิง จึงได้ท าการศึกษาวิจัยเร่ืองปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะความเครียดของ พนักงานดับเพลิง อ าเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อน าไปใช้เป็นข้อมูลหรือแนวทางส าหรับผู้ปฏิบัติงานในการลดภาวะความเครียดจากปัจจัย
ต่าง ๆ ตลอดจนเป็นแนวทางในการปรับปรุงให้ พนักงานดับเพลิงมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดี มีความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน 

วิธีการวิจัย  

1. กลุ่มตัวอย่าง 
 พนักงานดับเพลิง อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีอายุงานอย่างน้อย 6 เดือนจ านวน 118 คน เข้า
ร่วมการวิจัยตามความยินยอมและสมัครใจโดยใช้หลักการค านึงถึงสิทธิมนุษยชนของผู้ที่ให้ข้อมูล โดยได้รับการรับรอง
จากคณะกรรมการจริยธรรมวิจัย ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม พระเกียรติ เลขที่ อ.890/2562  
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2. การศึกษา 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี ้ 
 ส่วนที่ 1 ค าถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานะทางการเงิน อายุ
การท างาน สถานภาพสมรส และการพักผ่อน จ านวน 7 ข้อ  

ส่วนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านจิตสังคม และสิ่งแวดล้อมในการท างานโดยมีการประยุกต์ของอนุรัตน์ 
อนันทนาธร และนภดล วงษ์น้อม (2559) จ านวน 34 ข้อ  

ส่วนที่ 3 ค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการจัดการความเครียด โยมีการประยุกต์ของอนุรัตน์ อนันทนาธร และ
นภดล วงษ์น้อม (2559) จ านวน 22 ข้อ  

ส่วนที่ 4 แบบประเมินระดับความเครียดของสวนปรุง (SPST-20) จ านวน 20 ข้อ  
น าแบบสอบถามให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม 

และค านวณค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์ (Index of  Objective Congruence : IOC) 
จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน โดยข้อค าถามของแบบสอบถามมีค่า IOC ทุกข้ออยู่ระหว่าง 0.67-1.00 และน า
แบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาแล้วน าไปทดสอบ (Try Out) กับพนักงานดับเพลิง อ าเภอ
บางเสาธง จ านวน 40 คน น าแบบสอบถามมาวิเคราะห์เพื่อหาความเชื่อมั่น โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟาของครอ
นบาค (Cronbach’s Alpha Coeffcient) มีค่าความเชื่อมั่น 0.94 
3. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 

สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ทราบถึงลักษณะของ
ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มประชากร ได้แก่ ค่าร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) โดยใช้วิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานะทางการเงิน อายุ
การท างาน สถานภาพสมรส และการพักผ่อน 

สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เป็นสถิติที่ใช้ในการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล 
ปัจจัยด้านจิตสังคม และสิ่งแวดล้อมในการท างาน พฤติกรรมการจัดการความเครียดกับภาวะความเครียดของ
พนักงานดับเพลิง อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยใช้สถิติ Chi-square  

ผลการวิจัย 

 พนักงานดับเพลิง อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เป็นเพศชาย จ านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
อายุระหว่าง 40-49 ปี ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 37.29 
สถานะทางการเงิน รายรับน้อยกว่ารายจ่าย มีหนี้สิน จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 41.53 และอายุการท างาน 7 ปี
ขึ้นไป จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 39.83 (ดังแสดงในตารางที่ 1) 
ตารางที่ 1 แสดงจ านวนและร้อยละข้อมลูส่วนบุคคล  

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ   
ชาย 118 100.00 
หญิง 0 0.00 
อาย ุ   



1278 
 
น้อยกว่า 30 ปี 29 24.58 
30-น้อยกว่า 40 ปี 37 31.35 
40-น้อยกว่า 50 ปี 39 33.05 
50 ปีขึ้นไป 13 11.02 
ระดบัการศึกษา   
ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย 39 33.05 
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 44 37.29 
อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 18 15.25 
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 15 12.71 
สูงกว่าปริญญาตร ี 2 1.70 
สถานะทางการเงิน   
รายรัยน้อยกว่ารายจ่าย มีหนีส้ิน 49 41.53 
รายรับน้อยกว่ารายจา่ย แตไ่ม่มีหนี้สิน 30 25.42 
รายรับเท่ากับรายจ่าย 28 23.73 
รายรับมากกว่ารายจ่าย 11 9.32 
อายุการท างาน   
ต่ ากว่า 1 ปี 8 6.78 
1-3 ปี 28 23.73 
4-6 ปี 35 29.66 
7 ปีขึ้นไป 47 39.83 

รวม 118 100.00 

 ผลการศึกษาระดับความเครียดของพนักงานดับเพลิง อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า นัก
ดับเพลิงส่วนใหญ่เครียดอยู่ในระดับสูง จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 50.85 เครียดอยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 35 
คน คิดเป็นร้อยละ 29.66 เครียดอยู่ในระดับรุนแรง จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 13.56 และเครียดอยู่ในระดับน้อย 
จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 5.93 ตามล าดับ (ดังแสดงในตารางที่ 2)   
ตารางที่ 2 ระดับความเครียดของพนักงานดับเพลิง อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  

ระดับความเครียด จ านวน (คน) ร้อยละ 
เครียดอยู่ในระดับน้อย 7 5.93 
เครียดอยู่ในระดับปานกลาง 35 29.66 
เครียดอยู่ในระดับสูง 60 50.85 
เครียดอยู่ในระดับรุนแรง 16 13.56 

รวม 118 100.00 
 

ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะความเครียดกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความเครียดของพนักงาน
ดับเพลิง อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ปัจจัยด้านลักษณะงาน ด้านบทบาทความรับผิดชอบ ด้าน
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ความก้าวหน้าในงาน ด้านความสัมพันธภาพระหว่างบุคคลในองค์กร ด้านโครงสร้างองค์กรและบรรยากาศในการ
ท างาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยส าคัญ .05 (ดังแสดงในตารางที่ 3)   
ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะความเครียดกับปัจจยัที่มีความสัมพันธ์ต่อความเครียดของพนักงานดับเพลิง อ าเภอ

บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง ระดับความเครียด รวม   2  Df p-value 

เครียดน้อย  ถึง
ปานกลาง 

เครียดสูงถึง
รุนแรง 

ด้านลักษณะงาน 
น้อย-ปานกลาง 

 
14 

 
10 

 
24 

 
6.796 

 
1 

 
0.009 

มาก-มากที่สุด 28 66 94 
ด้านบทบาทความ
รับผิดชอบ 
น้อย-ปานกลาง 
มาก-มากที่สุด 
 

 
 

29 
13 

 
 

37 
39 

 
 

66 
52 
 

 
 

4.551 

 
 
1 

 
 

0.033 

ด้านความก้าวหน้าในงาน 
น้อย-ปานกลาง 

 
 

35 

 
 

32 

 
 

67 

 
 

18.736 

 
 
1 

 
 

0.000 
มาก-มากที่สุด 7 44 51 
ด้านความสัมพันธภาพ
ระหว่างบุคคลในองค์กร 
น้อย-ปานกลาง 
มาก-มากที่สุด 
 

 
 
 

37 
5 

 
 
 

52 
24 

 
 
 

88 
29 

 
 
 

5.649 

 
 
 
1 

 
 
 

0.017 

ด้านโครงสร้างองค์กร และ
บรรยากาศในการท างาน 
น้อย-ปานกลาง 
มาก-มากที่สุด 
 

 
 
 

35 
7 

 
 
 

46 
30 

 
 
 

81 
37 

 
 
 

6.537 

 
 
 
1 

 
 
 

0.011 

 

ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการจัดการความเครียดกับภาวะความเครียดของพนักงาน
ดับเพลิง อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ปัจจัยด้านพฤติกรรมเผชิญความเครียดแบบมุ่งลดอารมณ์และ
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แบบมุ่งแก้ปัญหามีความสัมพันธ์กับภาวะความเครียดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยส าคัญ .05 (ดังแสดงใน
ตารางที่ 4)   
ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการจัดการความเครยีดกับภาวะความเครยีดของพนักงานดับเพลิง อ าเภอบางพลี 

จังหวัดสมุทรปราการ 
พฤติกรรมการจัดการ
ความเครียด 

ระดับความเครียด รวม   2  Df p-value 

เครียดน้อย  ถึง
ปานกลาง 

เครียดสูงถึง
รุนแรง 

แบบมุ่งลดอารมณ ์
น้อย-ปานกลาง 

 
31 

 
31 

 
62 

 
11.828 

 
1 

 
0.001 

มาก-มากที่สุด 11 45 56 

แบบมุ่งแก้ปัญหา 
น้อย-ปานกลาง 
มาก-มากที่สุด 

 
16 
26 

 
9 
67 

 
25 
93 

 
11.166 

 
1 

 
0.001 

สรุปผลการวิจัย 

ผลการศึกษาภาวะความเครียดของพนักงานดับเพลิง อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ส่วนใหญ่
เครียดอยู่ในระดับสูง (คะแนนเฉลี่ย 2.33) จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 50.85 เนื่องจาก เงินไม่พอใช้จ่าย กล้ามเนื้อ
ตึงหรือปวดหลัง  และปัจจัยทีมีความสัมพันธ์กับภาวะเครียด ดังนี้  ด้านลักษณะงานมีความสัมพันธ์กับภาวะ
ความเครียด ซึ่งสอดคล้องกับ สสิธร เทพ ตระการพร (2542, น. 604-605) กล่าวว่าเงื่อนไขหรือสภาพแวดล้อมใน
สถานที่ท างาน บุคคลที่ไม่สามารถควบคุมตนเองไม่ให้ถูกรบกวนจากสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้น อันได้แก่ อุณหภูมิที่  
เปลี่ยนแปลง หากปล่อยให้เกิดปัญหาดังกล่าวเป็นระยะเวลานานจะส่งผลให้บุคคลนั้นเกิดความเครียด   ด้านบทบาท
และความรับผิดชอบมีความสัมพันธ์กับภาวะความเครียด ซึ่งสอดคล้องกับ ทฤษฎีของ Kahm et al, 1964 อ้างถึงใน 
(Cooper el at., 2001,p.38) การมีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบมากเกินไปหรือการมีหลายบทบาทหน้าที่ (Role 
Overload) หมายถึง การที่บุคคลหนึ่ง ต้องท าหน้าที่หลายอย่างภายในองค์กร การรับผิดชอบหลายอย่างนั้น นอกจาก
จะน า ไปสู่การท างานล่วงเวลาของแต่ล่ะบุคคล แล้วยังส่งผลกระทบต่อความรู้สึกที่ว่าจะสามารถท างานที่ได้รับ
มอบหมายนั้นส าเร็จลุล่วงได้หรือไม่แต่ในความเป็นจริงพบว่าการมีบทบาทหน้าที่ที่ต้อง รับผิดชอบมากเกินไปถูกน ามา
กล่าวอ้างถึงในฐานะที่เป็นแหล่งก าเนิดความเครียด พฤติกรรมเผชิญความเครียดแบบมุ่งลดอารมณ์ และพฤติกรรม
เผชิญความเครียดแบบมุ่งแก้ปัญหามีความสัมพันธ์กับภาวะความเครียด มีความสัมพันธ์กับภาวะความเครียด 
สอดคล้องกับ ทฤษฎี ของลาซารัส และโฟล์คแมน (Lazarus & Folkman, 1984) กล่าวว่าการปฏิบัตินั้นบุคคล
สามารถใช้ พฤติกรรมเผชิญความเครียดทั้ง2 แบบ โดยอาจมีส่วนเพิ่มหรือลดประสิทธิภาพของบุคล ากร เช่น  ใช้
พฤติกรรมเผชิญความเครียดแบบมุ่งแก้ปัญหา ในกรณีที่เห็นว่าตนสามารถจัดการกับปัญหาได้  และมักใช้พฤติกรรม
เผชิญความเครียดแบบมุ่งลดอารมณ์ เมื่อเห็นว่าปัญหานั้นเกินกว่า ที่จะแก้ไขได้  การเผชิญปัญหาจะให้ผลดีที่สุด คือ
การใช้กลวิธีทั้ง 2 แบบ ดังกล่าวให้ช่วยเสริมซึ่งกันและกัน   
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบัระดับความเครียดของพนักงานโรงแรมจากการดูแล 
ผู้กักตัวโรคโควิด–19 ในโรงแรมแห่งหนึ่ง เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

Factors Related to Stress Levels Among Quarantine Hotel Workers During 
The COVID–19 Pandemic at a Hotel, Bangna District, Bangkok 

นารีรัตน ์บุญยรัตน์*, จิราภรณ ์เดือนจะโป๊ะ, วรลักษณ ์แสงสุวรรณ, 
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บทคัดย่อ 

วิจัยครั้งนี้ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับความเครียดของพนักงานโรงแรมจากการดูแลผู้กักตัวโรคโค
วิด–19 ในโรงแรมแห่งหนึ่ง เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ปัจจัยส่วนบุคคล, ปัจจัยด้านการปฏิบัติงานและปัจจัยด้าน
การป้องกันความเสี่ยงในการติดโรคโควิด–19 การศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม  

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชายและเพศหญิง (ร้อยละ 50), ต าแหน่งงานอื่นๆ (ฝ่ายขาย, ช่างซ่อม
บ ารุง, ฝ่ายบุคคล, คนขับรถและฝ่ายสารสนเทศ) (ร้อยละ 30.70), มีช่วงอายุ 29 – 35 ปี (ร้อยละ 40.91), ไม่มีโรค
ประจ าตัว (ร้อยละ 97.70), ระดับการศึกษาปริญญาตรี (ร้อยละ 37.50), สถานภาพโสด (ร้อยละ 67.00), สถานะ
การเงินรายรับมากกว่ารายจ่าย (ร้อยละ 65.90), ชั่วโมงการนอนหลับมากกว่า 7 ชั่วโมง/วัน (ร้อยละ 69.30), ช่วงอายุ
การท างานน้อยกว่า 3 ปี (ร้อยละ 64.80), ระยะเวลาในการท างานอยู่ในช่วง 8 ชั่วโมง/วัน (ร้อยละ 71.60), ปัจจัย
ด้านการปฏิบัติงานในด้านลักษณะงาน อยู่ในระดับน้อย (ร้อยละ 47.70), ด้านบทบาทและหน้าที่อยู่ในระดับน้อยและ
ปานกลาง (ร้อยละ 35.20), ด้านสัมพันธภาพและด้านโครงสร้างและบรรยากาศองค์กร อยู่ในระดับน้อย (ร้อยละ 
80.70), ด้านการด าเนินชีวิตและครอบครัว อยู่ในระดับน้อย (ร้อยละ 51.10) ปัจจัยด้านการป้องกันความเสี่ยงในการ
ติดโรคโควิด–19 ด้านพฤติกรรมการป้องกันตนเองและด้านมาตรการป้องกันของโรงแรม อยู่ในระดับมาก (ร้อยละ 
88.60) 

จากการศึกษาวิจัยคร้ังนี้พบว่า ต าแหน่งงาน อายุ โรคประจ าตัว ระดับการศึกษา สถานภาพสถานะทางการเงิน 
จ านวนชั่วโมงการนอนหลับ ระยะเวลาในการท างาน ด้านลักษณะงาน ด้านบทบาทและหน้าที่ ด้านสัมพันธภาพ ด้าน
โครงสร้างและบรรยากาศองค์กร ด้านการด าเนินชีวิตและครอบครัว พฤติกรรมการป้องกันตนเอง และมาตรการของ
โรงแรม มีความสัมพันธ์กับระดับความเครียด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05  

ค าส าคัญ : ระดับความเครียด  ผู้กักตัวโรคโควิด–19  พนักงานโรงแรม  Alternative State Quarantine 

Abstract 

The objective of this study is to investigate factors related to stress levels among quarantine 
hotel workers during the COVID–19 pandemic at a hotel in Bangna District, Bangkok that include: 
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personal factors, operational factors and factors for preventing COVID–19 using a cross–sectional 
descriptive study method. The sample of this study included 88 workers. The instrument used to 
collect data was questionnaire. The collected data was analyzed by statistical software package. 
The results of this study showed that the sample were males (50.00%) and females (50.00%), job 
position (sales department, maintenance technician, human resources, driver and information 
department) (30.70%), age range of 29–35 years, (40.91%), the samplea had no congenital disease 
(97.73%), finished bachelor’s degree (37.50%), marital status (single) (67.50%), financial status 
(revenues over expenditures) (65.90), hours of sleep more than 7 hours/day (69.30%), working–age 
less than 3 years (64.77%), have a period of time to work in the range of 8 hours per day (71.60%). 
The operation factors include  the job description factor at the low level (47.70%), the role and 
job function factor were at the low and medium level (35.20%), the relationship within the 
organization factor and the structure and organizational climate factor at the low level (80.70%), 
the lifestyle and family factor at the low level (51.10%). The factors for preventing COVID–19: 
Disease behavior prevention factor and COVID–19 preventive measure of hotel at the high level 
(88.66%) 

From the study, it was found that job position, age, congenital disease, education, financial 
status, hours of sleep, working time, the job description factor, the role and job function factor, 
the relationship within the organization factor, the structure and organizational climate factor, the 
lifestyle and family factor, disease behavior prevention and COVID–19 preventive measure of hotel 
were related to stress levels with the level of statistical significance at 0.05.  

Keywords : Stress Level, The COVID–19 Pandemic, Hotel Workers, Alternative State Quarantine 

บทน า 

โรคโควิด–19 นี้โดยหลักแล้วจะมีการแพร่กระจายจากคนสู่คนผ่านทางฝอยละอองจากจมูกหรือปากซึ่งขับ
ออกมาเมื่อผู้ป่วยไอหรือจาม เรารับเชื้อได้จากการหายใจเอาฝอยละอองเข้าไปจากผู้ป่วยหรือจากการเอามือไปจับที่
พื้นผิวที่มีละอองเหล่านั้นแล้วมาจับใบหน้า ซึ่งระยะเวลาในการติดเชื้อและการแสดงอาการ (ระยะฟักตัว) มีตั้งแต่ 1 – 
14 วัน ส่วนผู้ป่วยที่เร่ิมมีอาการจะมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 5 – 6 วัน ซึ่งมีค่าเกิน 97 % ของผู้ป่วยที่เร่ิมมีอาการโรคโควิด–19ที่
ได้กล่าวมาข้างต้นนั้นเป็นโรคติดต่อที่เกิดจากไวรัสโคโรนาที่มีการค้นพบล่าสุดเป็นไวรัสและโรคอุบัติใหม่อีกทั้งยังไม่
เป็นที่รู้จักมาก่อนได้มีการระบาดครั้งใหญ่ในเมืองอู่ฮั่น ประเทศเทศจีนเมื่อเดือนธันวาคมปี 2019 ที่ผ่านมา ใน
สถานการณ์ปัจจุบันโรคโควิด–19 มีการระบาดครั้งใหญ่และได้ส่งผลกระทบไปยังหลายประเทศทั่วโลก (องค์การ
อนามัยโลก, 2563) 

จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้นประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน มีผลกระทบทั้งในด้านการด าเนินชีวิต 
สุขภาพ การศึกษา รวมไปถึงเศรษฐกิจที่มีการชะลอตัว อีกทั้งจ านวนผู้ติดเชื้อจากหลายประเทศทั่วโลกก็มีแนวโน้มที่
จะเพิ่มมากขึ้น ซึ่งศูนย์บริหารสถานการณ์โรคโควิด–19 (ศคบ.) ก าหนดให้ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศทุกคนต้อง
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ได้รับการตรวจคัดกรองแยกกักกันเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคที่มาจากท้องถิ่นอื่นหรือเมืองที่อยู่นอก
ราชอาณาจักร กรณีโรคโควิด–19 หน่วยงานรัฐบาลจึงจ าเป็นต้องจัดเตรียมและจัดหาสถานที่ส าหรับเป็นที่กักตัวผู้ที่
เดินทางมาจากต่างประเทศและผู้ป่วยที่ส่งตัวมาจากโรงพยาบาลเพื่อเฝ้าดูอาการให้อยู่ในการก ากับดูแลเพื่อลดการ
แพร่ระบาดตามหลักเกณฑ์และแนวทางการควบคุมป้องกันโรค โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงกลาโหมและ
กระทรวงสาธารณสุข แต่สถานที่ส าหรับผู้กักตัวมีไม่เพียงพอต่อจ านวน รัฐบาลจึงมีแนวทางในการพิจารณาอนุมัติให้ใช้
โรงแรมเป็นสถานกักกันทางเลือก (Alternative State Quarantine) ขึ้นเพื่อรองรับจ านวนผู้กักตัว ขณะที่อีกทางหนึ่ง
คือการช่วยให้ผู้ประกอบการโรงแรมและลูกจ้างอยู่รอดในสถานการณ์ที่การท่องเที่ยวชะลอตัว ท าให้พนักงานโรงแรม
เป็นหนึ่งกลุ่มอาชีพที่จะต้องคอยดูแลและบริการกับผู้ที่มากักตัวซึ่งอยู่ในภาวะเสี่ยงที่สามารถติดโรคโควิด–19 ได้ ซึ่ง
อาจเป็นหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดระดับความเครียด 

จากสถานการณ์โรคโควิด–19 ที่กล่าวมาข้างต้นนั้นส่งผลให้คณะผู้วิจัยมีความสนใจที่จะท าการศึกษาวิจัยใน 
เรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับความเครียดของพนักงานโรงแรมจากการดูแลผู้กักตัวโรคโควิด–19 ในโรงแรม
แห่งหนึ่ง เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ที่เปิดเผยข้อมูล เพื่อเป็นแนวทางให้ทราบถึงสาเหตุของระดับความเครียดใน
ด้านปัจจัยที่เก่ียวข้องกับระดับความเครียดของพนักงานโรงแรม และเพื่อน าผลที่ได้จากการศึกษาวิจัยมาเป็นแนวทาง
ในการป้องกันหรือให้ค าแนะน ากับพนักงานโรงแรมที่ก าลังเผชิญกับระดับความเครียดให้สามารถบรรเทาหรือบริหาร
กับระดับความเครียดที่เกิดขึ้นได้  

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับความเครียดของพนักงานโรงแรม 
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับระดับความเครียดของพนักงานโรงแรม  
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการปฏิบัติงานกับระดับความเครียดของพนักงานโรงแรม  
4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการป้องกันความเสี่ยงในการติดโรคโควิด–19 กับระดับ

ความเครียดของพนักงานโรงแรม  

รูปแบบการวิจัย 

เป็นการศึกษาแบบภาคตัดขวาง (Cross Sectional Study) 
ประชากรที่ศึกษา 

พนักงานของโรงแรมที่เปิดเผยข้อมูลและยินยอมเข้าร่วมวิจัย ในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร จ านวน 100 คน 
กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานโรงแรมที่ดูแลผู้กักตัวโรคโควิด–19 ในโรงแรมแห่งหนึ่ง เขต
บางนา กรุงเทพมหานคร จ านวน 88 คน  
เกณฑ์การคัดเข้า  

1. พนักงานโรงแรมแห่งหนึ่ง เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ที่มีการท างานอยู่ในช่วงของการระบาดโรคโควิด–19  
2. สามารถใช้สื่อออนไลน์ในการท าแบบสอบถาม 
3. บุคคลที่สามารถสื่อสารและอ่านภาษาไทยได้ 
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เกณฑ์การคัดออก 

1. เกิดเหตุฉุกเฉินในระหว่างการศึกษา เช่น เกิดอุบัติเหตุขณะท าการวิจัยหรือลาออกขณะท าการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการท าวิจัย 

แบบสอบถาม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยศึกษาจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี ข้อมูลโรงแรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
แล้วน ามาดัดแปลงปรับปรุง สร้างเพิ่มเติมให้เหมาะสมกับการวิจัย ซึ่งประกอบไปด้วย 4 ส่วน 77 ข้อ ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล                  จ านวน 13 ข้อ 
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามข้อมูลปัจจัยด้านการปฏิบัติงาน                 จ านวน 32 ข้อ 
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามข้อมูลด้านการป้องกันความเสี่ยงในการติดโรคโควิด–19    จ านวน 12 ข้อ 
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามวัดระดับความเครียดโรงพยาบาลสวนปรุง (SPST–20)      จ านวน 20 ข้อ 

ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามค าถามแบบปลายปิด ซึ่งสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ได้แก่ เพศ ต าแหน่งงาน อายุ เบอร์ติดต่อ โรคประจ าตัว ระดับการศึกษา สถานะทางการเงิน สถานภาพ จ านวน
ชั่วโมงการนอนหลับ อายุการท างาน ชั่วโมงการท างาน  มีการสนับสนุนเจลแอลกอฮอล์ และมีการสนับสนุนหน้ากาก 

ส่วนที่ 2  แบบสอบถามข้อมูลปัจจัยด้านการปฏิบัติงาน 
เป็นแบบมาตรวัดประเมินค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ซึ่งแบ่งเป็นค าถาม 5 ด้าน รวม 32 ข้อ 

– ด้านลักษณะงาน     
– ด้านบทบาทและหน้าที่     
– ด้านสัมพันธภาพ    
– ด้านโครงสร้างและบรรยากาศองค์กร  
– ด้านการด าเนินชีวิตและครอบครัว   

ระดับคะแนนแบบสอบถาม 
5   หมายถึง  มากที่สุด 
4   หมายถึง  มาก 
3   หมายถึง   ปานกลาง 
2   หมายถึง  น้อย 
1   หมายถึง  น้อยที่สุด 

การแปลผล (Interpretation) การอภิปรายผลการวิจัยของลักษณะแบบสอบถามที่ใช้ในระดับการวัดข้อมูล
ประเภทการวัดระดับช่วง (Interval Scale)  
แสดงเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยในแบบสอบถามได้ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.21 – 5.00 หมายถึง ปัจจัยด้านการท างานที่ได้รับมากที่สุด 
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.41 – 4.20 หมายถึง ปัจจัยด้านการท างานที่ได้รับมาก 
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.61 – 3.40 หมายถึง ปัจจัยด้านการท างานที่ได้รับปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.81 – 2.60 หมายถึง ปัจจัยด้านการท างานที่ได้รับน้อย 
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.80 หมายถึง ปัจจัยด้านการท างานที่ได้รับน้อยที่สุด 
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ส่วนที่ 3 แบบสอบถามข้อมูลปัจจัยด้านการป้องกันความเสี่ยงในการติดโรคโควิด–19 เป็นแบบมาตรวัด
ประเมินค่า 4 ระดับ (Rating Scale) ซึ่งแบ่งเป็นค าถาม 2 ด้าน รวม 12 ข้อ 

– พฤติกรรมการป้องกันตนเอง    
– มาตรการป้องกันของโรงแรม    

ระดับคะแนนแบบสอบถาม 
1. ปฏิบัติทุกคร้ัง หมายถึง ท่านปฏิบัติตรงกับข้อความนั้นทุกคร้ัง (7 วัน) ได้ 4 คะแนน 
2. ปฏิบัติบ่อยครั้ง หมายถึง ท่านปฏิบัติตรงกับข้อความนั้นมากกว่าร้อยละ 50 (4 – 6 วันต่อสัปดาห์) ได้ 3 

คะแนน 
3. ปฏิบัติบางครั้ง หมายถึง ท่านปฏิบัติตรงกับข้อความนั้นน้อยกว่าร้อยละ 50 (1 – 3 วันต่อสัปดาห์) ได้ 2 

คะแนน 
4. ไม่เคยปฏิบัติ หมายถึง ท่านไม่เคยปฏิบัติตรงกับข้อความนั้นเลย ได้ 1 คะแนน 
การแปลผล (Interpretation) การอภิปรายผลการวิจัยของลักษณะแบบสอบถามที่ใช้ในระดับการวัดข้อมูล

ประเภทการวัดระดับช่วง (Interval Scale)  
แสดงเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยในแบบสอบถามได้ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 38 – 50 หมายถึง ด้านการป้องกันโรคจากการดูแลผู้กักตัวโรคโควิด–19 อยู่ใน
ระดับสูง 

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 25 – 37 หมายถึง ด้านการป้องกันโรคจากการดูแลผู้กักตัวโรคโควิด–19 อยู่ในระดับ
ปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 12 – 24 หมายถึง ด้านการป้องกันโรคจากการดูแลผู้กักตัวโรคโควิด–19 อยู่ในระดับ
ต่ า 

ส่วนที่ 4 การแปลผลแบบวัดระดับความเครียด โรงพยาบาลสวนปรุง (SPST – 20) มีคะแนนไม่เกิน 100 
คะแนน โดยผลรวมที่ได้ แบ่งเป็น 4 ระดับ  

คะแนน  0 – 23  มีระดับความเครียดน้อย 
คะแนน  24 – 41  มีระดับความเครียดปานกลาง 
คะแนน  42 – 61  มีระดับความเครียดสูง 
คะแนน  62 ขึ้นไป มีระดับความเครียดรุนแรง 

ทดสอบความเที่ยงตรงเครื่องมือวิจัย 
โดยใช้วิธี Index of Consistency (IOC) แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะบุคคลมีค่า IOC คือ 

0.85 แบบสอบถามข้อมูลปัจจัยด้านการปฏิบัติงานมีค่า IOC คือ 0.93 แบบสอบถามข้อมูลปัจจัยด้านการป้องกันความ
เสี่ยงในการติดเชื้อโรคโควิด–19 มีค่า IOC คือ 0.89 แบบสอบถามวัดระดับความเครียด โรงพยาบาลสวนปรุงมีค่า IOC 
คือ 1 ซึ่งมีค่า > 0.50 แสดงว่าเนื้อหามีความเที่ยงตรงสามารถน าไปใช้ได้ 
ทดสอบความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 
 แบบสอบถามข้อมูลปัจจัยด้านการปฏิบัติงาน มีค่าเท่ากับ 0.828 และแบบสอบถามข้อมูลด้านการป้องกัน
ความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคโควิด–19 มีค่าเท่ากับ 0.754 
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ผลการศึกษา 

ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล 
จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างครั้งนี้ พบว่า เพศชายและเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ  

50, ต าแหน่งงานอื่นๆ ได้แก่ ฝ่ายขาย,ช่างซ่อมบ ารุง,ฝ่ายบุคคล,คนขับรถและฝ่ายสารสนเทศ จ านวน 27 คน คิดเป็น
ร้อยละ 30.70, มีค่าเฉลี่ยอายุ 33 ปี, ส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจ าตัวจ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 97.70, มีระดับ
การศึกษาที่มากสุด คือ ระดับการศึกษามากสุดปริญญาตรี จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50, มีสถานภาพที่มาก
สุด คือ โสด จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 67.00, มีสถานะการเงินที่มากสุด คือรายรับมากกว่ารายจ่ายจ านวน 58 
คน คิดเป็นร้อยละ 65.90, มีชั่วโมงการนอนหลับที่มากสุด คือ มากกว่า 7 ชั่วโมง จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 
69.30, มีค่าเฉลี่ยอายุการท างาน 1 ปี 5 เดือน และมีระยะเวลาในการท างานที่มากสุด คือ ระยะเวลาในการท างาน 8 
ชั่วโมง จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 71.60 

ตอนที่ 2 ปัจจัยด้านการปฏิบัติงาน 
ปัจจัยด้านการปฏิบัติงานที่มากที่สุดในระดับคะแนนปัจจัยด้านการปฏิบัติงานมากที่สุด คือ ท่าน

เข้าใจในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองที่มีต่อหน่วยงานและองค์กร มีจ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 55.70  
ตอนที่ 3 ปัจจัยด้านการป้องกันความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคโควิด–19 

ปัจจัยด้านการป้องกันความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคโควิด–19 ที่มากที่สุด ในการปฏิบัติทุกครั้ง คือ
ท่านสวมใส่หน้ากากอนามัยขณะให้บริการผู้กักตัวโควิด–19 และท่านมีการล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์หลังการ
ปฏิบัติงาน มีจ านวน 86 คน ร้อยละ 97.70 

สรุปและอภิปรายผล 

ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล 
เพศไม่มีความสัมพันธ์กับระดับความเครียดของพนักงานโรงแรมจากการดูแลผู้กักตัวโรคโควิด–19 

ในโรงแรมแห่งหนึ่ง (p – Value = 0.066) เนื่องจากผลการศึกษาพบว่า เพศไม่มีความสัมพันธ์กับระดับความเครียด
แต่มีปัจจัยด้านอื่นที่ส่งผลต่อความเครียด เช่น ปัจจัยด้านการด าเนินชีวิตและครอบครัว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
สุดารัตน์ สุดาบุตรและคณะ (2560) 

ต าแหน่งงานมีความสัมพันธ์กับระดับความเครียดของพนักงานโรงแรมจากการดูแลผู้กักตัวโรคโค
วิด–19 ในโรงแรมแห่งหนึ่ง (p – Value = 0.016) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เนื่องจากผลการศึกษาพบว่า ต าแหน่ง
งานมีความสัมพันธ์กับระดับความเครียด จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม พบว่า ข้อมูลด้านบทบาทและ
หน้าที่อาจส่งผลกับระดับความเครียดในระดับมาก เนื่องจากมีการแบ่งงานอย่างไม่เป็นธรรม คิดเป็นร้อยละ 6.80 ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรประภา ม่วงเจริญ (2553) 

อายุมีความสัมพันธ์กับระดับความเครียดของพนักงานโรงแรมจากการดูแลผู้กักตัวโรคโควิด–19 ใน
โรงแรมแห่งหนึ่ง (p – Value = 0.006) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เนื่องจากผลการศึกษาพบว่าอายุมีความสัมพันธ์กับ
ระดับความเครียด จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่นั้นอยู่ในช่วงอายุ 29 – 35 
ปี คิดเป็นร้อยละ 40.91 มีระดับความเครียดรุนแรง เมื่อเทียบกับช่วงอายุอื่นๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอารยา 
สัมพันธพงษ์, สุรชาติ ณ หนองคาย, และดุสิต สุจิรารัตน์ (2558) 
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โรคประจ าตัวมีความสัมพันธ์ระดับกับความเครียดของพนักงานโรงแรมจากการดูแลผู้กักตัวโรคโค
วิด–19 ในโรงแรมแห่งหนึ่ง (p – Value = 0.031) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เนื่องจากผลการศึกษาพบว่า พนักงานที่
มีโรคประจ าตัว คิดเป็นร้อยละ 100 คือ โรคที่เก่ียวกับระบบทางเดินหายใจ มีระดับความเครียดอยู่ในระดับมาก และ
จากการสัมภาษณ์เพิ่มเติม พบว่า ผู้ที่มีโรคระบบทางเดินหายใจอยู่แล้วเกิดความกังวลมากกว่าเพราะเป็นโรคที่เสี่ยงต่อ
ติดเชื้อโรคโควิด–19 ได้ง่ายกว่า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรประภา ม่วงเจริญ (2553) 

ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับระดับความเครียดของพนักงานโรงแรมจากการดูแลผู้กักตัวโรค
โควิด–19 ในโรงแรมแห่งหนึ่ง (p – Value = 0.041) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เนื่องจากผลการศึกษาพบว่า ระดับ
การศึกษาที่มีความแตกต่างกัน คือ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (ปวช.) มีระดับความเครียดอยู่ในระดับปาน
กลางขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 68.42 ส่วนระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 27.27 เนื่องจากลักษณะการท างาน
ที่ต่างกันจึงส่งผลต่อระดับความเครียด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของชุติมา พระโพธิ์ (2558) 

สถานภาพมีความสัมพันธ์กับระดับความเครียดของพนักงานโรงแรมจากการดูแลผู้กักตัวโรคโควิด–
19 ในโรงแรมแห่งหนึ่ง (p – Value = 0.0002) ) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เนื่องจากผลการศึกษาพบว่า พนักงานที่มี
สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 67.00 และมีระดับความเครียดอยู่ในระดับมาก และมีสถานะทางการเงินที่มีรายรับ
น้อยกว่ารายจ่าย (มีภาระหนี้สิน) ซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดความเครียดเมื่อเทียบกับสถานภาพอื่นๆ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ภูษณิศา แก้วสะอาด (2561) 

สถานะทางการเงินมีความสัมพันธ์กับระดับความเครียดของพนักงานโรงแรมจากการดูแลผู้กักตัว
โรคโควิด–19 ในโรงแรมแห่งหนึ่ง (p – Value = 0.000) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เนื่องจากผลการศึกษาพบว่า 
พนักงานที่มีสถานะทางการเงินรายรับน้อยกว่ารายจ่าย (มีภาระหนี้สิน) คิดเป็นร้อยละ 21.60 มีระดับความเครียดอยู่
ในระดับปานกลางขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 84.21 เมื่อเทียบกับสถานะทางการเงินอื่นๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
กาญจนา วิเชียรประดิษฐ์, ทะนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุขและคณะ (2556) 

จ านวนชั่วโมงการนอนหลับมีความสัมพันธ์กับระดับความเครียดของพนักงานโรงแรมจากการดูแลผู้
กักตัวโรคโควิด–19 ในโรงแรมแห่งหนึ่ง (p – Value = 0.001) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เนื่องจากผลการศึกษาพบว่า 
พนักงานที่มีจ านวนชั่วโมงการนอนหลับน้อยกว่า 7 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 30.70 เมื่อเทียบกับระดับความเครียด
พนักงานที่ท างานมากกว่า 8 ชั่วโมง และมีระดับความเครียดอยู่ในระดับตั้งแต่ปานกลางขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ  66.67 
เมื่อเทียบกับจ านวนชั่วโมงการนอนหลับอื่นๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิราภรณ์ นันท์ชัยและคณะ (2560) 

อายุการท างานไม่มีความสัมพันธ์กับระดับความเครียดของพนักงานโรงแรมจากการดูแลผู้กักตัวโรค
โควิด–19 ในโรงแรมแห่งหนึ่ง (p – Value = 0.847) เนื่องจากผลการศึกษาพบว่า จากสถานการณ์โรคโควิด–19 
พนักงานทุกช่วงอายุการท างานที่ดูแลผู้กักตัวโรคโควิด–19 มีระดับความเครียดที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของอาทรณ์ กิจจาและอุษณา แจ้งคล้อย (2560) 

ระยะเวลาการท างานมีความสัมพันธ์กับระดับความเครียดของพนักงานโรงแรมจากการดูแลผู้กักตัว
โรคโควิด–19 ในโรงแรมแห่งหนึ่ง (p – Value = 0.000) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เนื่องจากผลการศึกษาพบว่า 
พนักงานที่มีระยะเวลาการท างานมากกว่า 8 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 88.00 มีระดับความเครียดอยู่ในระดับปานกลาง
ขึ้นไป ซึ่งมีระดับความเครียดมากกว่าเมื่อเทียบกับพนักงานที่มีระยะเวลาการท างาน 8 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 15.87 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมพร เกษมสานติ์, ธงชัย อามาตยบัณฑิตและคณะ (2554) 
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ตอนที่ 2 ปัจจัยด้านการปฏิบัติงาน 
ข้อมูลปัจจัยด้านลักษณะงานมีความสัมพันธ์กับความเครียดของพนักงานโรงแรมจากการดูแลผู้กัก

ตัวโรคโควิด–19 ในโรงแรมแห่งหนึ่ง (p – Value = 0.000) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เนื่องจากผลการศึกษาพบว่า 
ปัจจัยด้านลักษณะงานส่งผลให้เกิดความเครียดกับตัวพนักงานได้ เนื่องจากลักษณะงานมีความสัมพันธ์กับระดับ
ความเครียด ส่วนใหญ่เป็นเร่ืองของความสามารถในประสานงานสูง จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 การท างาน
ที่เร่งด่วนภายในระยะเวลาที่จ ากัดจ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 10.20 ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเครียดตามมา ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรพรรณ จตุรวิทย์ (2550) 

ข้อมูลปัจจัยด้านบทบาทและหน้าที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดของพนักงานโรงแรมจากการดแูล
ผู้กักตัวโรคโควิด–19 ในโรงแรมแห่งหนึ่ง (p – Value = 0.000) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เนื่องจากผลการศึกษา
พบว่า  ปัจจัยด้านบทบาทและหน้าที่ส่งผลให้เกิดความเครียดกับตัวพนักงานได้ เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างส่วนมากให้
ความส าคัญกับ หน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองที่มีต่อหน่วยงานและองค์กรจ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 55.70 
ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเครียด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐวดี บุญยง (2561) 

ข้อมูลปัจจัยด้านสัมพันธภาพมีความสัมพันธ์กับความเครียดของพนักงานโรงแรมจากการดูแลผู้กัก
ตัวโรคโควิด–19 ในโรงแรมแห่งหนึ่ง (p – Value = 0.000) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เนื่องจากผลการศึกษาพบว่า 
ปัจจัยด้านความสัมพันธภาพภายในองค์กรมีความสัมพันธ์กับความเครียดของตัวพนักงานได้ เนื่องจากการไม่ได้รับการ
ยอมรับจากเพื่อนร่วมงานหรือผู้บังคับบัญชา ไม่ได้รับค าแนะน าปรึกษาด้านงานจากเพื่อนร่วมงานหรือผู้บังคับบัญชา 
และขาดการท างานเป็นทีมซึ่งอาจก่อให้เกิดความเครียดตามมาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของณัฐธิดา สุพรรณภพ (2559) 

ข้อมูลปัจจัยด้านโครงสร้างและบรรยากาศองค์กรมีความสัมพันธ์กับความเครียดของพนักงาน
โรงแรมจากการดูแลผู้กักตัวโรคโควิด–19 ในโรงแรมแห่งหนึ่ง (p – Value = 0.000) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
เนื่องจากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านโครงสร้างและบรรยากาศองค์กรมีความสัมพันธ์กับความเครียดของตัว
พนักงานได้ เนื่องจากไม่ได้รับความยุติธรรมจากผู้บังคับบัญชาและอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ไม่เพียงพอต่อการท างานซึ่ง
ก่อให้เกิดความเครียดตามมา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอดิศักดิ์ สวยกูล (2552) 

ข้อมูลปัจจัยด้านการด าเนินชีวิตและครอบครัวมีความสัมพันธ์กับความเครียดของพนักงานโรงแรม
จากการดูแลผู้กักตัวโรคโควิด–19 ในโรงแรมแห่งหนึ่ง (p – Value = 0.000) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เนื่องจากผล
การศึกษาพบว่า พนักงานส่วนมากได้รับก าลังใจจากครอบครัวในการท างาน คิดเป็นร้อยละ 20.50 และมีความรู้ใน
การป้องกันตนเองจากสถานการณ์โรคโควิด–19 คิดเป็นร้อยละ 20.50 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อังควรา วงษา
สันต์และ นพรัตน์ บุญเพียรผล (2558) 

ตอนที่ 3 ปัจจัยด้านการป้องกันความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคโควิด–19 
ปัจจัยด้านพฤติกรรมการป้องกันตนเองมีความสัมพันธ์กับความเครียดของพนักงานโรงแรมจากการ

ดูแลผู้กักตัวโรคโควิด–19 ในโรงแรมแห่งหนึ่ง (p – Value = 0.000) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เนื่องจากผลการศึกษา
พบว่า จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม พบว่า พนักงานส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรคโค
วิด–19 อยู่ในระดับดี โดยมีการสวมใส่หน้ากากอนามัยขณะให้บริการผู้กักตัวโควิด–19 คิดเป็นร้อยละ 97.70 และล้าง
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มือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์หลังการปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ 97.70 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริพันธ์ มัลลิ
กะมาลย์ (2553) 

ปัจจัยด้านมาตรการการป้องกันของโรงแรมมีความสัมพันธ์กับความเครียดของพนักงานโรงแรมจาก
การดูแลผู้กักตัวโรคโควิด–19 ในโรงแรมแห่งหนึ่ง (p – Value = 0.009) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เนื่องจากผล
การศึกษาพบว่า มาตรการป้องกันของโรงแรมอยู่ในระดับสูง มีการท าความสะอาดสถานที่ประกอบอาหาร คิดเป็นร้อย
ละ 90.90, มีการท าความสะอาดห้องน้ าส่วนรวม คิดเป็นร้อยละ 90.90, มีการก าจัดขยะทั่วไปและขยะติดเชื้อในพื้นที่
พักขยะ คิดเป็นร้อยละ 90.90 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยธิดา วังศพ่าห์ (2559) 
ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 

1. ควรจัดให้มีการท าแผนการจัดการด้านความเครียดให้แก่พนักงานที่ท างานในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโค
วิด–19 

2. ควรจัดให้มีบุคลากรด้านจิตวิทยาหรือผู้เชี่ยวชาญมาท าการบรรยายวิธีการจัดการความเครียดด้วยตนเอง
และมีการประเมินความเครียด 

3. ส่งเสริมให้พนักงานให้ความส าคัญเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านการป้องกันตนเองจากโรคโควิด–19 เพื่อเป็น
แนวทางในการน ามาใช้ในการปฏิบัติงานและรับมือหากเกิดการระบาดซ้ า 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรมีการขยายขอบเขตการศึกษาเก่ียวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับความเครียดของผู้ดูแลผู้กักตัวโรค
โควิด–19 ในจังหวัดที่มีสนามบิน เช่น ภูเก็ต เชียงใหม่ ขอนแก่น กระบี่ 

2. ควรมีการขยายขอบเขตการศึกษาเก่ียวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับความเครียดของผู้ดูแลผู้กักตัวโรค
โควิด–19 ในปัจจัยด้านเศรษฐกิจ  

3. มีการใช้เครื่องมือในการท าวิจัยที่หลากหลายในการเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น มีการสนทนากลุ่ม หรือ
สัมภาษณ์เชิงลึกรวมกับการท าแบบสอบถาม 
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หมู่บ้านอีมาดอีทราย อ าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยภาคตัดขวางครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสิ่งคุกคามสุขภาพจากการท างาน ภาวะสุขภาพ และปัจจัย
ที่มีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพของชาวสวนยางหมู่บ้านอีมาดอีทราย อ าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี  จ านวน  60 
คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามและแบบประเมินภาวะสุขภาพ (SF-36)  ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ
คอนบราค 0.74 และ 0.71 ตามล าดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา สถิติการทดสอบไคส
แควร์ และการทดสอบฟิชเชอร์ที่ระดับความเชื่อมั่น ร้อยละ 95 

ผลการศึกษา พบว่า ร้อยละ 73.33 เป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 38.28 ± 10.91 ปี ร้อยละ 70 มีสถานภาพสมรส 
ร้อยละ 43.33 จบการศึกษาสูงสุดระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 51.70 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ในช่วง 5,000-
9,000 บาท ร้อยละ 48.33 มีสิ่งคุกคามอยู่ในระดับปานกลางและระดับมาก ร้อยละ 50 มีภาวะสุขภาพอยู่ในระดับดี
มาก อายุและสิ่งคุกคามมีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพ (p=.037 และ p<.001 ตามล าดับ) เพื่อความปลอดภัยและ
ภาวะสุขภาพที่ดีของชาวสวนยาง จึงมีข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือ ควรมีการให้ความรู้เกี่ยวกับอันตราย
จากสิ่งคุกคามสุขภาพ การปฏิบัติที่ถูกวิธี และวิธีการป้องกัน  

ค าส าคัญ : ชาวสวนยาง สิ่งคุกคามสุขภาพ ภาวะสุขภาพ อีมาดอีทราย 

Abstract 

This cross-sectional research aims to study occupational health hazards, health status and 
related factors. The samples consisted of 60 rubber planters in Imad Isai village, Ban Rai district, 
Uthai Thani province. Data collection were accomplished with questionnaires and health status 
test (using the SF-36). The Cronbach's alpha coefficients of the questionnaire and the SF-36 were 
0.74 and 0.71, respectively. The data were analyzed using descriptive statistics, Chi-square test and 
Fisher’s exact test at 95% confidence interval. Results indicated 73.33% of rubber planters were 
males, the average age was 38.28 ± 10.91 years, 70% marital status, 43.33% graduated at the lower 
secondary education, 51.70% had the average monthly income in the range of 5,000-9,000 baht, 
48.33% had occupational health hazards in the moderate level to the more level, and  50% had a 
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very good health status. Factors were significantly associated with health status, namely, age 
(p=.037) and health hazards (p<.001). For the safety and good health status of rubber planters, the 
findings lead to recommendations that the health organizations should have training about 
occupational health hazards, good practices, and prevention. 

Keywords : Rubber Planters, Health Hazards, Health Status, Imad Isai 

บทน า 

ประเทศไทยมีการผลิตยางพารามากเป็นอันดับหนึ่งของโลก รองลงมาคือ อินโดนีเซีย และเวียดนาม ตามล าดับ 
(ส านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองเจนไน , 2558: ออนไลน์) ปัจจุบันแนวโน้มความต้องการยาง
ธรรมชาติของโลกมีปริมาณเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง ท าให้มีการใช้ยางธรรมชาติแทนยางสังเคราะห์เพิ่มสูงขึ้น (ส านักงาน
พัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์กรมหาชน), 2564: ออนไลน์) ภาครัฐจึงส่งเสริมให้มีการขยายพื้นที่ปลูกยางพาราใน
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเป็นการสร้างรายได้และเพื่อให้มีผลผลิตยางสอดคล้องกับความต้องการ
ยางของโลก ส่งผลให้มีการขยายพื้นที่ปลูกยางพาราในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพิ่มขึ้น (ส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร, 2562: ออนไลน์) 

ภาคเหนือพื้นที่ท าสวนยางมีลักษณะเป็นที่ลาดชัน บางพื้นที่เป็นหุบเขา มีสภาพอากาศร้อนชื้นสลับแล้งและ
เย็นจัดในฤดูหนาว ท าให้มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยได้มากกว่าการท าสวนยางพาราในพื้นที่ราบ 
(ณรงค์ เบ็ญสะอาด และคณะ, 2545) จังหวัดอุทัยธานีมีพื้นที่ปลูกยางพารา 30,788  ไร่ มี 5 อ าเภอที่ประกอบอาชีพ
ท าสวนยาง ได้แก่ อ าเภอสว่างอารมณ์ อ าเภอห้วยคต อ าเภอลานสัก อ าเภอบ้านไร่ และอ าเภอหนองฉาง โดยอ าเภอ
บ้านไร่มี 11 ต าบลที่ประกอบอาชีพท าสวนยางซึ่งหมู่บ้านอีมาดอีทราย ต าบลแก่นมะกรูด อ าเภอบ้านไร่ มีพื้นที่ในการ
ท ายาง 368 ไร่ เป็นพื้นที่ชนบทและมีชาวไทยภูเขาเผ่ากระเหรี่ยงที่สร้างรายได้จากการท าสวนยางพารา การเข้าถึง
บริการทางการแพทย์ค่อยข้างล าบาก เมื่อช่วงเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 พบการระบาดของโรคชิคุนกุนย่าในต าบล
แก่นมะกรูด อ าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี (สยามรัฐ, 2563: ออนไลน์) 

การท าสวนยางพาราประกอบด้วยหลายขั้นตอน ได้แก่ การปลูก การกรีดยาง การเก็บน้ ายาง การท ายางแผ่น 
ท าให้เกษตรกรสวนยางพารามีโอกาสที่จะสัมผัสกับสิ่งคุกคามสุขภาพจากการท า งานทางด้านกายภาพ ชีวภาพ 
สารเคมี การยศาสตร์ สภาพแวดล้อมในการท างาน และอื่น ๆ ได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพและความ
ปลอดภัย มีรายงานวิจัยพบว่า ชาวสวนยางมีความเสี่ยงจากสัตว์มีพิษถึงร้อยละ 47.80 การใช้สารเคมีร้อยละ 53.20 
ปวดหลังส่วนล่างร้อยละ 59.14 ปวดกล้ามเนื้อระหว่างการท างานหรือหลังเลิกงานร้อยละ 60.75 (กษิดิ์เดช วิจิตรา
นนท์ และคณะ, 2561) นอกจากนี้ยังพบว่าปัญหาด้านสุขภาพมีแนวโน้มสูงขึ้น (สมปอง พรหมพลจร และปิยธิดา คู
หิรัญญรัตน์, 2559)  

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสิ่งคุกคามสุขภาพจากการท างานและภาวะสุขภาพ
ของชาวสวนยางหมู่บ้านอีมาดอีทราย อ าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการหาแนวทางการลด
ความเสี่ยงจากสิ่งคุกคามสุขภาพ และศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพของชาวสวนยาง 
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วัตถุประสงค ์

เพื่อศึกษาสิ่งคุกคามสุขภาพจากการท างาน ภาวะสุขภาพ และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพของ
ชาวสวนยางหมู่บ้านอีมาดอีทราย ต าบลแก่นมะกรูด อ าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 

วิธีการวิจัย 

การศึกษาคร้ังนี้เป็นการวิจัยแบบภาคตัดขวาง (Cross – Section Study) 
       ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรคือ ชาวสวนยางในหมู่บ้านอีมาดอีทราย อ าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ที่ขึ้นทะเบียนคนกรีดยาง 
การยางแห่งประเทศไทย จ านวน 60 คน  

กลุ่มตัวอย่างคือ ชาวสวนยางในหมู่บ้านอีมาดอีทราย อ าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ค านวณขนาดตัวอย่างโดย
ใช้สูตรของ Krejcie & Morgan และเพิ่มขนาดกลุ่มตัวอย่างเพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูลร้อยละ 10 ได้ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง 59 คน ดังนั้นในการศึกษาคร้ังนี้ ผู้วิจัยจึงท าการศึกษาในประชากรชาวสวนยาง ทั้ง 60 คน  
       เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามและแบบประเมิน แบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน 6 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และพื้นที่ในการประกอบอาชีพ 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามสิ่งคุกคามสุขภาพจากการท างานของชาวสวนยาง จ านวน 21 ข้อ ประกอบด้วยสิ่ง
คุกคามด้านกายภาพ ชีวภาพ เคมี ความปลอดภัย และการยศาสตร์ ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ 2 ตัวเลือก คือ 
ไม่มี (ให้ 0 คะแนน) กับ มี (ให้ 1 คะแนน) มีเกณฑ์การแปลผลดังนี้ 
 0 คะแนน หมายถึง ไม่มีสิ่งคุกคาม 
 1-7 คะแนน หมายถึง  มีสิ่งคุกคามน้อย  
 8-14 คะแนน หมายถึง มีสิ่งคุกคามปานกลาง 
 15-21 คะแนน หมายถึง มีสิ่งคุกคามมาก 

ส่วนที่ 3 แบบประเมินภาวะสุขภาพของชาวสวนยาง SF-36 (Short Form-36 Health Survey)   ที่พัฒนามา
จากประเทศสหรัฐอเมริกาโดย McHorney et al. (1994: 40-66) ซึ่งนิยมใช้กันทั่วโลก (Lim et al., 2008: 1-9) และ
แปลเป็นฉบับภาษาไทยจ านวน 36 ข้อ (Leurmarnkul and Meetam, 2005: 69-88) มีลักษณะตัวเลือกเป็นแบบ 
Likert scale คะแนนรายด้านและคะแนนรวมมีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 100 มีเกณฑ์การแปลผลดังนี้ 

0 – 25 คะแนน หมายถึง ภาวะสุขภาพอยู่ในระดับต่ า 
26 – 50 คะแนน  หมายถึง ภาวะสุขภาพอยู่ในระดับปานกลาง 
51 – 75 คะแนน  หมายถึง ภาวะสุขภาพอยู่ในระดับดี 
76 – 100 คะแนน หมายถึง ภาวะสุขภาพอยู่ในระดับดีมาก 

       การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content validity) จากผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 4 ท่าน และทดสอบความ

เชื่อมั่นของเครื่องมือที่ใช้ (Reliability) โดยน าไปทดลองใช้กับชาวสวนยางที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 40 คน 
ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) เท่ากับ 0.74 และ 0.71 ตามล าดับ 
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       การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง การศึกษาครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาและได้รับรองการวิจัยจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เลขที่  อ.1038/2563 ลงวันที่ 26 ตุลาคม  2563 
       วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล เก็บข้อมูลโดยติดต่อและประสานงานกับองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) หมู่บ้านอี
มาดอีทราย ต าบลแก่นมะกรูด อ าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี เพื่ออธิบายรายละเอียดการวิจัย วัตถุประสงค์ของการ
วิจัย เครื่องมือที่ใช้ และการเข้าเก็บข้อมูลการวิจัยในระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม 2563 จากนั้นท าการลง
ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด ค่าต่ าสุด และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) ได้แก่ สถิติไคสแควร์ (Chi-
Square test) หรือสถิติฟิชเชอร์ (Fisher’s exact test) ก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

ผลการวิจัย  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า ชาวสวนยางร้อยละ 73.33 เป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 38.28 ± 10.91 ปี 
ร้อยละ 70 มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 43.33 จบการศึกษาสูงสุดระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 51.70 มีรายได้
เฉลี่ยอยู่ในช่วง 5,000 - 9,000 บาทต่อเดือน และร้อยละ 88.33  มีพื้นที่ท าสวนยางเป็นของตนเอง (ตารางที่ 1) 
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของชาวสวนยางพารา (n=60) 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ   

ชาย 44 73.33 
หญิง 16 26.67 

อายุ (ปี)   
18 – 35 26 43.33 
36 – 60 34 56.67 
Mean = 38.28,  SD = 10.91,  Min = 18, Max = 60  

สถานภาพ   
สมรส 42 70.00 
โสด 18 30.00 

ระดับการศึกษาสงูสุด   
ไม่ได้รับการศึกษา 3   5.00 
ประถมศึกษา 7 11.67 
มัธยมศึกษาตอนต้น 26 43.33 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 17 28.33 
อนุปริญญา/ปวส. 3 5.00 
ปริญญาตรีขึ้นไป 4 6.67 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน (บาท)   
ไม่เกิน 5,000  15 25.00 
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5,000 - 9,000 31 51.70 
มากกว่า 9,000  14 23.30 

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของชาวสวนยางพารา (n=60) (ต่อ) 
ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 

พื้นที่ในการท าสวนยาง   
เป็นของตนเอง 53 88.33 
เช่าพื้นที ่ 7 11.67 

 
ส่วนที่ 2 สิ่งคุกคามสุขภาพจากการท างานของชาวสวนยาง พบว่า ร้อยละ 100 มีความเสี่ยงมากที่สุดจากงู

สัตว์มีพิษกัด/ต่อย ร้อยละ 13.33 มีความเสี่ยงน้อยที่สุดจากการสัมผัสเสียงดังจากเครื่องรีดแผ่นยาง (ตารางที่ 2) และ
ร้อยละ 48.33 มีสิ่งคุกคามสุขภาพจากการท างานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางและมาก (ตารางที่ 3)  
ตารางที่ 2 จ านวนและร้อยละสิ่งคุกคามสุขภาพจากการท างานของชาวสวนยาง (n=60)   

ปัจจัยสิ่งคุกคาม 
มี 

จ านวน (ร้อยละ) 
ไม่ม ี

จ านวน (ร้อยละ) 

ด้านกายภาพ   
1. ท างานในเวลากลางคนืที่มีแสงสวา่งไม่เพียงพอ 51 (85.00) 9 (15.00) 
2. ท างานในที่ที่มีกลิน่เหม็นจากน้ าเสียของยางพารา 41 (68.33) 19 (31.67) 
3. ท างานในบริเวณที่มีการระบายอากาศไม่ดี อบอ้าว  34 (56.67) 26 (43.33) 
4. ท างานสัมผสัเสียงดังจากเคร่ืองรีดแผ่นยาง 8  (13.33) 52 (86.67) 
5. ท างานสัมผสักับฝุน่ปุ๋ย 35 (58.33) 25 (41.67) 

ด้านชีวภาพ   
6. ความเสี่ยงจากง ูสัตว์มีพิษกัด/ต่อย 60 (100.00) 0 (0.00) 
7. มีการสัมผสัสปอร์เชื้อราทีป่นเปื้อนในยาง 53 (88.33) 7 (11.67) 
8. ความเสี่ยงจากการโดนยุงกัด 59 (98.33) 1 (1.67) 
9. มีการสัมผสัน้ ายางขณะปฏบิตัิงานโดยตรง 57 (95.00) 3 (5.00) 

ด้านเคม ี   
10. มีการใช้กรดฟอร์มิกในการท ายางดิบและยางก้อน 9 (15.00) 51 (85.00) 
11. มีการใช้กรดซัลฟิวริกในการท ายางดิบและยางก้อน 22 (36.67) 38 (63.33) 
12. มีการใช้กรดอะซีติกในการท ายางดิบและยางก้อน 10 (16.67) 50 (83.33) 
13. มีการใช้สารเคมีในการก าจดัศัตรูพืช 52 (86.67) 8 (13.33) 

ด้านความปลอดภัย   
14. ท างานในพื้นทีล่าดชัน 43 (71.67) 17 (28.33) 
15. มีการสูบบุหร่ีขณะปฏิบัติงาน 14 (23.33) 46 (76.67) 
16. มีเวลาพักผ่อนไม่เพียงพอ 53 (88.33) 7 (11.67) 
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17. ท างานในบริเวณที่มีลูกยางหล่น 29 (48.33) 31 (51.67) 
ด้านการยศาสตร์   

18. มีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหลังส่วนล่างระหว่างการ
ท างานหรือหลังเลิกงาน เช่น ปวดเอว 

57 (95.00) 3 (5.00) 

19. มีอาการปวดคอจากการก้มหรือเงยศีรษะซ้ า ๆ ใน
ระหว่างการท างาน 

49 (81.67) 11 (18.33) 

20. มีอาการปวดเอวจากการบิดเอี้ยวตัวไปมาเพื่อหยิบ
สิ่งของในระหว่างการท างาน 

52 (86.67) 8 (13.33) 

21. มีอาการปวดเข่าจากการย่อขาในระหว่างท างาน 53 (88.33) 7 (11.67) 
 
ตารางที่ 3 สิ่งคุกคามจากการท างานของชาวสวนยาง จ าแนกตามระดับ  (n=60)   

ระดับสิ่งคุกคาม จ านวน (คน) ร้อยละ 

น้อย 2 3.34 
ปานกลาง 29 48.33 
มาก 29 48.33 

ส่วนที่ 3 ภาวะสุขภาพของชาวสวนยาง พบว่า ร้อยละ 50.00 มีภาวะสุขภาพอยู่ในระดับดีมากและร้อยละ 
48.33 มีภาวะสุขภาพอยู่ในระดับดี (ตารางที่ 4) 
ตารางที่ 4 ภาวะสุขภาพโดยรวมของชาวสวนยาง (n=60)   

ระดับภาวะสุขภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ปานกลาง 1 1.67 
ดี 29 48.33 
ดีมาก 30 50.00 

ส่วนที่ 4 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ศึกษากับภาวะสุขภาพของชาวสวนยาง พบว่า อายุ
และสิ่งคุกคามสุขภาพมีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพของชาวสวนยาง (p<.05) (ดังตารางที่ 5) 
ตารางที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ศึกษากับภาวะสุขภาพของชาวสวนยาง (n=60) 

ปัจจัยที่ศึกษา 
2 p-value 

เพศ 0.00 1.00 

อายุ 4.344 0.037* 

สถานภาพ 5.017a 0.055 

ระดับการศึกษาสงูสุด 0.278 0.598 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 0.890 0.641 

สิ่งคุกคามสุขภาพจากการท างาน 15.017 <0.001* 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ p <0.05 และ a = Fisher’s exact test  
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สรุปและอภิปรายผล 

จากการศึกษาสิ่ งคุกคามสุขภาพและภาวะสุขภาพของชาวสาวยางหมู่บ้านอี มาดอีทราย จ านวน  
60 คน มีอายุ 18-60 ปี พบว่า ชาวสวนยางส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส (ร้อยละ 70) มีพื้นที่ท าสวนยางเป็นของตนเอง 
(ร้อยละ 88.33) สิ่งคุกคามที่พบมากที่สุดคือด้านชีวภาพ ได้แก่ ความเสี่ยงจากงู สัตว์มีพิษกัดต่อย (ร้อยละ 100) 
รองลงมาคือ ความเสี่ยงจากการโดนยุงกัด (ร้อยละ 97.33) ส่วนสิ่งคุกคามที่พบมากรองลงมาคือ ด้านด้านการยศาสตร์ 
ได้แก่ อาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหลังส่วนล่างระหว่างการท างานหรือหลังเลิกงาน  เช่น ปวดเอว (ร้อยละ 95) 
นอกจากนี้ยังพบว่า อายุและสิ่งคุกคามสุขภาพมีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพของชาวสวนยาง (p<.05) ดังนั้นจึงควร
มีการป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากงู สัตว์มีพิษกัดต่อย และการโดนยุงกัด เช่น การสวมใส่รองเท้าบูทที่ยาวถึงเข่า เสื้อ
กางเกงขายาว การทายากันยุง มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับท่าทางการท างานที่ถูกวิธี ได้แก่ การก้มตัว การยกของ  
ในส่วนของการอภิปรายผลมีดังนี้ 

เพศ ไม่มีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพของชาวสวนยาง ทั้งนี้อาจเนื่องจากเพศชายและเพศหญิง 
มีการดูแลตนเอง มีวิถีการด ารงชีวิต ทัศนคติ ความเชื่อ ไม่แตกต่างกัน และอยู่ในสภาพแวดล้อมเดียวกัน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของรัตนาภรณ์  อาษา และคณะ (2561: 105-108) ที่ศึกษาภาวะสุขภาพของเกษตรกรสวนยางพารา ต าบล
หนามแท่ง อ าเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี จ านวน 315 คน พบว่า เพศไม่มีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพ
ของเกษตรกรสวนยางพารา (p=.742) และสอดคล้องกับงานวิจัยของรัตนาภรณ์  อาษา และคณะ (2560: 1823-
1829) ที่ศึกษาภาวะสุขภาพของเกษตรกรไร่อ้อยในต าบลเนินขาม อ าเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท จ านวน 244 คน 
พบว่า เพศไม่มีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพของเกษตรกรไร่อ้อย (p=.497) 

อายุ มีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพของชาวสวนยาง ทั้งนี้อาจเนื่องจากร้อยละ 56.67 ของชาวสวนยางมีอายุ
อยู่ในช่วง 35-60 ปี ซึ่งอายุที่เพิ่มขึ้น ภาวะสุขภาพทางจิตใจจะดีกว่า (รัตนา เฮงสุวรรณ และคณะ, 2559: 116-128)  
มีประสบการณ์ในการท าสวนยางสูง มีความช านาญ มีการตัดสินใจที่ดี มีการดูแลตนเอง มีการป้องกันอันตรายในการ
ประกอบอาชีพ และสามารถหาวิธีการแก้ไขปัญหาได้ดีกว่าผู้ที่อายุน้อย (บังอร บุญศรีจันทร์, 2549) จึงส่งผลให้กลุ่ม
ตัวอย่างมีภาวะสุขภาพอยู่ในระดับที่ดีมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของรัตนาภรณ์  อาษา และคณะ (2561: 105-
108) ที่พบว่า อายุมีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพของเกษตรกรสวนยางพารา (p=.033) 

สถานภาพ ไม่มีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพของชาวสวนยาง ทั้งนี้อาจเนื่องจากไม่ว่าจะมีสถานภาพสมรส
หรือโสด ชาวสวนยางจะมีครอบครัวที่คอยดูแล ให้ค าปรึกษาเมื่อมีปัญหาด้านต่าง ๆ เช่น ร่างกาย จิตใจ สังคม ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของจักรพงษ์ พวงงามชื่น และคณะ (2561: 343-354) ที่ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะสุขภาพ
ของเกษตรกรอ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน  จ านวน 300 คน ใน 15 ต าบล  พบว่า สถานภาพไม่มีความสัมพันธ์กับภาวะ
สุขภาพของเกษตรกร (p=.654) และสอดคล้องกับงานวิจัยของรัตนาภรณ์  อาษา และคณะ (2560: 1823-1829) ที่
พบว่า สถานภาพไม่มีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพของเกษตรกรเกษตรกรไร่อ้อยในต าบลเนินขาม จั งหวัดชัยนาท 
(p=.285) 

ระดับการศึกษาสูงสุด ไม่มีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพของชาวสวน ทั้งนี้อาจเนื่องจากชาวสวนยางพาราส่วน
ใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ร้อยละ 43.33) ทุกคนได้รับการอบรมเกี่ยวกับการท ายาง และ
มีการสอนการท ายางให้กับสมาชิกในครอบครัว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของรัตนาภรณ์  อาษา และคณะ (2561: 



1299 
 
105-108 และ 2560: 1823-1829) ที่พบว่า ระดับการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพของเกษตรกรสวน
ยางพารา (p=.071) และภาวะสุขภาพของเกษตรกรไร่อ้อยในต าบลเนินขาม จังหวัดชัยนาท (p=.775) 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ไม่มีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพของชาวสวน  ทั้งนี้อาจเนื่องจากชาวสวนยางส่วนใหญ่มี
รายได้ต่อเดือนเฉลี่ยตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป (ร้อยละ 75) ซึ่งอาจเพียงพอต่อการด ารงชีวิตและมีความพึงพอใจในชีวิต
ที่เป็นอยู่ (กุสุมา โกศล. 2555) ประกอบกับมีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เข้าไปท าการตรวจสุขภาพและให้การรักษาเป็น
ระยะ ๆ จึงท าให้การเข้าถึงสถานพยาบาลไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของพัชราวดี  ศรีบุญเรือง และคณะ 
(2562: 15-22) ที่ศึกษาความคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา อ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 
จ านวน 198 คน พบว่า รายได้ต่อเดือนเฉลี่ยไม่มีความสัมพันธ์กับความคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู้ปลูก
ยางพาราในด้านสุขภาพ (p=.672) 

สิ่งคุกคามสุขภาพจากการท างาน มีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพของชาวสวนยาง ทั้งนี้อาจเนื่องจากการท า
สวนยางพาราในแต่ละขั้นตอนมีโอกาสสัมผัสกับปัจจัยสิ่งคุกคามสุขภาพจากการท างานในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้าน
ชีวภาพ มีความเสี่ยงจากงูสัตว์มีพิษกัด/ต่อย ด้านการยศาสตร์ มีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหลังส่วนล่าง ด้านสารเคมี 
มีใช้และการสัมผัสสารเคมี ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพได้  สอดคล้องกับงานวิจัยของรัตนาภรณ์  อาษา และคณะ 
(2561: 105-108) ที่พบว่า สิ่งคุกคามสุขภาพจากการท างานมีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพของเกษตรกรสวน
ยางพารา (p<.001) 

ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษามีข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องคือ ควรมีการให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากสิ่งคุกคาม
สุขภาพที่ส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพ ได้แก่ การใช้สารเคมีอย่างปลอดภัย ท่าทางการท างานที่ถูกวิธี การปฐม
พยาบาล รวมถึงแนวทางการป้องกันอันตรายจากสิ่งคุกคาม ทั้งนี้เพื่อให้ชาวสวนยางมีความปลอดภัยจากการท างาน
และมีภาวะสุขภาพที่ดี   

กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอขอบคุณการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดอุทัยธานี ที่ว่าการอ าเภอ
บ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี และอบต .หมู่ 4 ต าบลแก่นมะกรูด อ าเภอ
บ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล และให้ความช่วยเหลือในการเก็บรวบรวมข้อมูล การให้ค าแนะน า 
ตลอดจนอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เป็นอย่างสูง และขอขอบคุณชาวสวนยางหมู่บ้านอีมาดอีทราย อ าเภอบ้านไร่ 
จังหวัดอุทัยธานี ทุกท่านที่เข้าร่วมการวิจัยและให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามและท าแบบประเมินเป็นอย่างดี 
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การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของปลาสลิดในจังหวัดสมุทรปราการ 
Study on Morphological of Trichogaster pectoralis in Samut Prakan 

เพ็ญพักตร์ มูลธิยะ*, พีรพล ล าเจียก, ปรัชกร ป่านทอง, เสาวลกัษณ์ เชื้อภักดี, 
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
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บทคัดย่อ  

งานวิจัยนี้มุ่งหาลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ปลาสลิดในจังหวัดสมุทรปราการ จากลักษณะพื้นฐานทางสัณฐาน
วิทยาภายนอกและคุณค่าทางโภชนาการ ผลการวิจัยพบว่าตัวอย่างปลาสลิดจากจังหวัดสมุทรปราการมีลักษณะเด่นที่
สามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่าคือ มีสีด าเข้ม ล าตัวเล็ก เรียว ยาว แบน มีปลาสลิดลายเสือมากกว่าลายแตงไทย มีความ
ยาวมาตรฐานเฉลี่ย 139.92 ± 11.58 มิลลิเมตร โดยพบว่าปลาสลิดจากอ าเภอบางบ่อมีความยาวทั้งหมดและความ
ยาวมาตรฐานมากกว่าปลาสลิดจากอ าเภอบางเสาธงและอ าเภอเมืองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.05)  ผล
วิเคราะห์ทางด้านสารโภชนาการในเนื้อปลาสลิดจากจังหวัดสมุทรปราการมีค่าเฉลี่ยไขมันรวม  4.79 ± 2.06 กรัมต่อ 
100 กรัมของเนื้อปลาแห้ง ซึ่งถือเป็นปลาที่ไขมันระดับปานกลาง  

ค าส าคัญ : ปลาสลิด  ลักษณะพื้นฐานทางสัณฐานวทิยา  จงัหวัดสมุทรปราการ ค่าโภชนาการ 

Abstract  

       This research aimed to find out the unique characteristics of snakeskin gourami fish in Samut 
Prakan by studying morphology and nutrition. Results showed that the unique characteristics were 
black skin, long and slim body. The tiger-banded snakeskin gourami is more common than the 
other which has the middle line on the body. Snakeskin gourami in Samut Prakan has 139.92 ± 
11.58 mm. of standard length. The total length and the standard length of snakeskin gourami from 
Bangbo were significantly longer than snakeskin gourami from Bangsaotong and Mueang district (p 
< 0.05). Snakeskin gourami from Samut Prakarn has 4.79 ± 2.06 g/100 g dry matter in total fat 
content which is a moderate level of fat in fish. 

Keywords : Snakeskin gourami, Morphology, Samut Prakan, Nutrition composition 

บทน า 

       ปลาสลิด (snakeskin gourami) หรือปลาใบไม้ มีชื่อวิทยาศาสตร์คือ Trichogaster pectoralis เป็นปลาที่มี
ความส าคัญเชิงพาณิชย์ กล่าวคือ มีทั้งชนิดที่เป็นปลาสวยงาม และเป็นอาหาร ปลาสลิดเป็นปลาพื้นบ้านแถบที่ราบ
ตอนกลางของประเทศไทยตั้งแต่ลุ่มน้ าเจ้าพระยา ขยายไปยังประเทศกัมพูชา เวียดนาม และลาว (ศูนย์วิจัยและพัฒนา
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ประมงน้ าจืดเขต 5, 2561) ส าหรับประเทศไทยปลาสลิดเป็นปลาน้ าจืดพื้นบ้านนิยมเลี้ยงในแถบพื้นที่ลุ่มน้ าภาคกลาง
ในจังหวัดสุพรรณบุรี สิงห์บุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม โดยมักเลี้ยงอยู่ในนาข้าว จังหวัด
สมุทรปราการ โดยเฉพาะอ าเภอบางบ่อ ที่มีชื่อเสียงในการเลี้ยงและแปรรูปปลาสลิดส าหรับรับประทานที่มีชื่อเสียง
รู้จักกันดีในนามว่า “ปลาสลิดบางบ่อ” เนื่องจากมีรสชาติดี เนื้ออร่อย กลิ่นหอม และเป็นแหล่งของสารอาหารที่ส าคัญ 
คือโปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต รวมถึงแร่ธาตุวิตามินอีกหลายชนิด นอกจากนี้สาเหตุที่ปลาสลิดบางบ่อเป็นที่นิยมของ
ผู้บริโภคทั่วไป คือ ผู้เลี้ยงปลาสลิดสามารถแปรรูปปลาสลิดสดให้เป็นปลาสลิดหอมจากภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่น 
ปัจจุบันนอกจากจังหวัดสมุทราปราการแล้ว ยังมีหลายพื้นที่ใกล้เคียงแถบจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม รวมถึง
จังหวัดฉะเชิงเทราได้มีการเลี้ยงปลาสลิดเพิ่มมากขึ้นเพื่อน ามาผลิตเป็นปลาสลิดแดดเดียวเช่นกันท าให้เกิดการแข่งขัน
ทางการตลาดค้าขายปลาสลิดมากข้ึน ดังนั้นการหาอัตลักษณ์หรือคุณสมบัติเฉพาะของปลาสลิดจากสมุทราปราการจึง
มีความส าคัญ  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อท าการวิเคราะห์ข้อมูลสัณฐานวิทยาทั้งรูปร่างภายนอกอัน
ประกอบด้วยสี ลาย รูปร่าง รวมถึงขนาดและข้อมูลสัณฐานวิทยาภายใน ได้แก่ ปริมาณสารอาหารจ าพวกโปรตีน 
ไขมัน และแร่ธาตุ ของปลาสลิดตัวเต็มวัยจาก อ าเภอบางบ่อ อ าเภอบางเสาธง และอ า เภอเมืองในจังหวัด
สมุทรปราการ ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้อาจใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับสร้างอัตลักษณ์ของปลาสลิดจังหวัด
สมุทรปราการและเป็นประโยชน์ต่อผู้เลี้ยงในจังหวัดสมุทรปราการต่อไป 

ทบทวนวรรณกรรม 

1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับปลาสลิด 
           ปลาสลิดหรือปลาใบไม้ (snakeskin gourami) มีชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Trichogaster pectoralis เป็นปลา
น้ าจืดในภาคพื้นเอเซีย พบมากในประเทศไทย กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย   อินโดนีเซีย อินเดีย ปากีสถานและศรี
ลังกา จัดอยู่ใน Order Labyrinthici Species Pectoralis เป็นปลาที่อยู่ในวงศ์เดียวกับปลาหมอ ปลากด ปลากิม 
ปลากัด ปลาแรด และปลากระดี่มีครีบอก ขนาดตัวโดยเฉลี่ย 10 - 16 เซนติเมตร พบขนาด ใหญ่สุดถึง 25 เซนติเมตร 
(Smith, 1910)  ในประเทศไทยพบได้ในแถบพื้นที่ลุ่มแม่น้ าภาคกลางโดยเฉพาะในแถบ อ าเภอบางบ่อ จังหวัด
สมุทรปราการ (Smithsonian Institution, 1965).  ที่มีชื่อเสียงในการเพาะเลี้ยงปลาสลิดเพื่อท าการแปรรูป จ าหน่าย
เป็นอาหารที่รู้จักกันดีในชื่อ ปลาสลิดบางบ่อ ปลาสลิดบางบ่อมีชื่อเสียงว่าล าตัวมีขนาดใหญ่ อ้วน เนื้อแน่น และ
รสชาติดี โดยปลาสลิดมีคุณสมบัติที่ส าคัญคือเป็นปลาที่แข็งแรงทนต่อการเกิดโรคได้มาก (Sitasit,1969)  อุปนิสัยของ
ปลาสลิดชอบอยู่ในบริเวณแม่น้ านิ่ง เช่น หนอง บึง ตามบริเวณที่มีพันธุ์ไม้น้ า เช่น ผัก และสาหร่าย เพื่อเป็นที่พัก
อาศัยก าบังตัวและก่อหวอดวางไข่ เนื่องจากปลาชนิดนี้โตเร็วในแหล่งน้ าธรรมชาติที่มีอาหารพวกพืช ได้แก่ สาหร่าย 
พืชและสัตว์ตัวเล็กๆ จึงสามารถน าปลาสลิดมาเลี้ยงในบ่อ และนาข้าวได้เป็นอย่างดี (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด
เขต 5, 2561 ปลาสลิด สามารถผสมพันธุ์และวางไข่ได้เมื่อมีอายุ 7 เดือน ขนาดโตเต็มที่โดยเฉลี่ยจะมีขนาดตัวยาว
ประมาณ 6-7 นิ้ว หนัก 130 - 400 กรัม ปลาสลิดจะเร่ิมวางไข่ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนสิงหาคม หรือในฤดูฝน แม่
ปลาตัวหนึ่ง ๆ จะสามารถวางไข่ได้หลายครั้ง แต่ละครั้งจะได้ปริมาณไข่ประมาณ 4,000-10,000 ฟอง ในฤดูวางไข่ 
ท้องแม่ปลาจะอูมเป่งออกมาทั้งสองข้าง ลักษณะของไข่ปลาสลิดมีสีเหลือง ทั้งนี้ ควรจัดที่ ให้ปลาสลิดวางไข่ภายใน
เดือนมีนาคม โดยหลังจากที่ได้ก าจัดศัตรู  ระบายน้ าเข้า และปล่อยพันธุ์ปลาลงบ่อแล้ว ควรปลูกผักบุ้งรอบบริเวณชาน
บ่อน้ าลึก ปลาสลิดจะเข้าไปก่อหวอดวางไข่ และลูกปลาวัยอ่อนจะสามารถเลี้ยงตัวหลบหลีกศัตรูตามบริเวณชานบ่อนี้
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ได้  ก่อนปลาสลิดจะวางไข่ ปลาตัวผู้จะเป็นฝ่ายเตรียมการเลือกสถานที่และก่อหวอดซึ่งเป็นฟองน้ าละลายไว้ใน
ระหว่างต้นผัก บุ้งโปร่งไม่หนาทึบเกินไปเช่นเดียวกันปลากัด ปลากริมและปลากระดี่ ปกติปลาสลิดตัวเมียจะชอบ
วางไข่ในที่ร่มมากกว่ากลางแจ้ง เมื่อเตรียมหวอดเสร็จแล้ว ปลาก็จะเริ่มผสมพันธุ์กันโดยตัวผู้จะเริ่มไล่ต้อนตัวเมียเข้า
ใต้บริเวณหวอด และรัดท้องตัวเมียให้ไข่ออกแล้วปล่อยน้ าเชื้อเข้าผสมกับไข่ จากนั้นปลาตัวผู้จะอมไข่ เข้าใต้หวอดไข่
จะลอยติดอยู่ที่หวอด  ในบ่อมักมีศัตรูปลาสลิดอยู่ เช่นแมลงในน้ า กบ งู ปลากินเนื้อ ซึ่งจะคอยท าลายไข่และ ลูกปลา 
อัตราลูกปลาจะรอดน้อยกว่าการน าพ่อแม่พันธุ์มาเพาะในภาชนะปลาสลิด ไม่ค่อยจะเป็นโรคร้ายแรงหากน้ าในบ่อเสีย
จะสังเกตเห็นปลาขึ้นมาหายใจบนผิวน้ าเพราะออกซิเจนที่ละลายน้ าไม่เพียงพอวิธีแก้ไข ก็คือต้องถ่ายน้ าเก่าออกและ
ระบายน้ าใหม่เข้าหรือย้ายปลาไปไว้ในบ่ออื่น โดยเฉพาะมักจะเกิดเห็บปลา ซึ่งมีลักษณะตัวแบน สีน้ า ตาลใสเกาะ
ติดตามตัวปลามา ดูดเลือดของปลากิน ความเจริญเติบโตของปลาชะงักลงท าให้ปลาผอม การก าจัดโดยระบายน้ า
สะอาดเข้าไปในบ่อให้มาก ๆ ตัวเห็บก็จะหายไปได้ การป้องกัน โรคระบาดอีกประการหนึ่งก็คือ ปลาที่จะน ามาเป็นพ่อ
แม่พันธุ์ ถ้าปรากฏว่ามีบาดแผลไม่ควรน าลงไปเลี้ยงรวมกันในบ่อ เพราะปลาที่เป็นแผลจะเป็นโรคราและ ติดต่อไปถึง
ปลาตัวอื่นได้ (Kunsook et al. , 2015).  
         การให้อาหารปลาสลิด อาหารที่ปลาสลิดชอบกินคือ ตะไคร่น้ า ร าละเอียด หรือปลายข้าวต้ม ปนกับผักบุ้งที่หั่น
แล้ว แหนสด และปลวก อาหารของลูกปลาวัยอ่อน ซึ่งมีอายุ 7-12 วัน ให้ตะไคร่น้ าและไรน้ าเป็นอาหาร เมื่อลูกปลามี
อายุ 21 วัน หรือ 1 เดือน ควรให้ร าข้าวละเอียดต้มปนกับผักบุ้งที่หั่นละเอียด แหนสด และปลวกบ้าง (ผัก 1 ส่วน ร า 
2 ส่วน) ทั้งนี้ต้มผักให้เปื่อยเสียก่อน แล้วจึงเอาร าลงไปเคล้าปั้นเป็นก้อนให้กินเพียงวันละ 2 ครั้ง ในเวลาเช้าระหว่าง 
7.00-8.00 น. และเย็น โดยใส่อาหารบนแป้นซึ่งอยู่ใต้ระดับน้ า 1 คืบ อย่าให้อาหารเหลือข้ามวันจะท าให้น้ าเน่าเสียได้ 
ควรดีดน้ าให้เป็นสัญญาณ ปลาจะได้เคยชินและเชื่องด้วย การเพิ่มอาหารธรรมชาติ โดยการใส่ปุ๋ย ได้แก่ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยขี้
วัว ปุ๋ยขี้ไก่ ฯลฯ ต้องใส่ปุ๋ยก่อนปล่อยปลาอย่างน้อย 3 วัน ในอัตรา 2 ปีบต่อไร่ โดยตัดหญ้าบนแปลงในระดับยอด
หญ้าที่โผล่พ้นน้ า แล้วทิ้งกระจายไว้บนแปลงนา ตัดเพียงครึ่งหนึ่งของแปลง ครบ 15 วัน ตัดอีกครึ่งหนึ่ง สลับไปมา
และรักษาระดับน้ าให้ท่วมหญ้าบนนาประมาณครึ่งเข่าตลอดเวลา หลังจากใส่ปุ๋ยคอก 4-5 ครั้ง แล้วตัดหญ้าแต่เพียง
อย่างเดียว แต่ถ้าน้ าในแปลงมีสีใสมาก ให้ใส่ปุ๋ยคอกต่อ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเขต 5, 2561) 
          การแปรรูปปลาสลิดเป็นปลาสลิดเค็ม เป็นการแปรรูปอย่างหนึ่งซึ่งช่วยถนอมปลาสลิดให้สามารถเก็บไว้
บริโภคได้เป็นเวลานานมากข้ึนและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั่วทุกภูมิภาคทั้งยังส่งเป็นสินค้าส่งออก อีกส่วนวน
หนึ่งด้วย วิธีท าเร่ิมจากขอดเกล็ดโดยใช้มีดหรือช้อนสังกะสีบากเป็นฟันเลื่อย ตัดหัว ควักไส้แยกหัวและไส้ไปบดสับเป็น
อาหารเป็ดหรือไก่ (ส าหรับไส้ถ้าเป็นฤดูที่มีมันมากให้เก็บเคี่ยวน้ ามัน น้ ามันปลาสลิดมีราคาดีเพราะน าไปใช้ใน
อุตสาหกรรมหลายอย่าง เข่น อุตสาหกรรมฟอกหนัง สีและอาหารสัตว์) เคล้าที่ท าเสร็จแล้วกับเกลือในอัตราส่วน 3:1 
คือ ปลา 3 : เกลือ 1 หมักไว้ 1 คืน ในถังไม้ โอ่งเคลือบ กะละมัง หรือเข่ง รุ่งเช้าก่อนพระอาทิตย์ขึ้น ล้างปลาให้
สะอาดเรียงปลาแผ่ครีบให้สวยงามบน ตะแกรงไม้โปร่ง ระยะเวลาตากแห้ง ตั้งแต่แดดเริ่มถึงเวลาประมาณ 11.00 น. 
ให้กลับข้างจนถึงเวลาประมาณ 15.00 น. หรือ 3 โมงเย็น จึงเก็บปลาลงเข่งเรียงให้ดีลักษณะนี้เรียกว่า ปลาสลิดแดด
เดียว ซึ่งเนื้อจะนุ่ม ถ้าต้องการปลาแห้งกว่านี้ ตากจนถึงเย็น แล้วใช้พลาสติกคลุมไว้ตลอดคืน รุ่งเช้าเอาพลาสติกออก
ตาก ต่อจนถึงเย็นโดยกลับปลาในตอนกลางวันเช่นเดิม ปลาชนิดนี้เรียกว่า ปลาสองแดด เนื้อจะแห้งแข็ง เวลาทอดจะ
กรอบเค้ียวได้เกือบหมดทั้งตัว (ยุพินท์ วิวัฒนชัยเศรษฐ์, 2561) 
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2. สัณฐานวิทยาของปลาสลิด  
2.1 สัณฐานวิทยาภายนอก 
          ปลาในวงศ์ปลากัด ปลากระดี่ มีรูปร่างคล้ายปลากระดี่หม้อ ซึ่งเป็นปลาในสกุลเดียวกัน แต่มีล าตัวที่หนาและ
ยาวกว่า หัวโตครีบหลังในตัวผู้มีส่วนปลายยื่นยาว เช่นเดียวกับครีบก้น ครีบอกใหญ่ ตาโต ปากเล็กอยู่สุดปลายจะงอย
ปาก ครีบหางเว้าตื้นปลายมน ตัวมีสีเขียวมะกอกหรือน้ าตาลคล้ า และมีริ้วด าพาดขวางตามล าตัวจากหัวถึงโคนหาง 
เกล็ดบนเส้นข้างตัวประมาณ 42 - 47 เกล็ด ปากเล็กยืดหดได้ ปลาสลิดซึ่งมีขนาดใหญ่เต็มที่จะมีความยาวทั้งหมด
ประมาณ 20 เซนติเมตร ในตัวเต็มวัยมีครีบอกยาวกว่าความยาวของส่วนหัว มีก้านครีบแข็งจ านวน 7 อัน และก้าน
ครีบอ่อนจ านวน 10-11 อัน ล าตัวใหญ่ที่สุดมีขนาดประมาณ 20 - 25 เซนติเมตร สาเหตุที่มีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าปลาใบไม้ 
เนื่องจากสีของล าตัวทางด้านข้างมีสีเทาอมเขียว และมีสีเขียวเข้มทางด้านซ้าย มีแถบสีด าพาดขวางล าตัวจากหัวถึง
โคนหางข้างละ 1 แถบ  มีการศึกษาพบว่าปลาสลิดในจังหวัดสมุทรปราการพบได้ 2 ลักษณะคือ ลายแตงไทยและลาย
เสือ โดยทั่วไปปลาสลิดเพศผู้จะมีล าตัวยาวเรียว สันหลังและสันท้องมีลักษณะเกือบเป็นเส้นตรงขนานกัน มีครีบหลัง
ยาวจรดหางหรือเลยโคนหาง ล าตัวมีสีเข้มและสีสวยกว่าเพศเมีย น้ าหนักตัวน้อยกว่า ในขณะที่ปลาสลิดเพศเมียล าตัว
จะสั้นและป้อม สันหลังไม่ขนานกันเนื่องจากเพศเมียมีสันท้องยาวและมนกว่า มีครีบหลังมนและสั้นกว่าเพศผู้โดยไม่
ยาวไปถึงโคนหาง ล าตัวมีสีจางกว่า(Kunsook et al. , 2015). 
2.2 คุณค่าทางโภชนาการ 
          ปลาสลิดเป็นแหล่งของสารอาหารที่ส าคัญรวมถึงวิตามิน อีกหลายชนิด  ปลาสลิดจัดเป็นปลาที่มีไขมันปาน
กลาง (4 - 8 กรัมต่อ 100 กรัม) (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2561) เช่นเดียวกับปลาตะเพียนและปลาจะระเม็ดขาว  
ปลาสลิด T. pectoralis ให้สารอาหารทั้งโปรตีน ไขมันและคาร์โบไฮเดรต ในปริมาณที่สูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับปลา
กระดี่หม้อ T. trichopterus  โดยเฉพาะกรดอะมิโนกรดกลูตามิกจะพบในปริมาณสูง (Zanariah และ Noor 
Rehan,1988) ซึ่งท าหน้าที่เป็นสารสื่อประสาทที่ออกฤทธิ์แบบกระตุ้น มีบทบาทส าคัญในกระบวนการเรียนรู้และ
จดจ าของสมอง นอกจากนี้ยังพบว่ามีแร่ธาตุ แคลเซียม ฟอสฟอรัส เหล็ก โซเดียมและโพแตสเซียม รวมวิตามินอีก
หลายชนิดในปลาสลิด โดยเฉพาะวิตามินเอซึ่งเป็นวิตามินที่ละลายในไขมันมีหน้าที่เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของ
ร่างกายและช่วยบ ารุงสายตา นอกจากนี้ยังพบวิตามินบี 1 บี  2 และบี 3 ในปลาสลิดด้วยเช่นกัน ดังนั้นปลาสลิดจึง
น่าจะเป็นอาหารที่ส่งผลดีต่อสุขภาพ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2561) 

วิธีการวิจัย  

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
         ตัวอย่างปลาสลิดระยะตวัเต็มวัยอายุ 7 – 12 เดือน รวบรวมในช่วงเดือน กันยายน พ.ศ. 2560 ถึง เดือน 
มีนาคม พ.ศ.2561 จากแหล่งเพาะเลี้ยง 3 บ่อ ได้แก่ จากอ าเภอบางบ่อ อ าเภอบางเสาธง และอ าเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ  
2. การตรวจลักษณะสัณฐานวิทยาภายนอก 
          ตัวอย่างปลาสลิดถูกน าขึ้นแช่น้ าแข็งทันทีหลังจากเก็บขึ้นจากบ่อ จากนั้นท าความสะอาดตัวปลาด้วยน้ าเปล่า
เพื่อเอาเมือกและสิ่งสกปรกออก และท าการบันทึกภาพเพื่อสังเกตสี ขนาดและลายของปลาจากนั้นจึงผ่าบริเวณท้อง
ให้ทะลุเพื่อให้สารรักษาสภาพคือ 15% ฟอร์มาลีนผ่านเข้าไปภายในตัวปลาได้ และน าไปวิเคราะห์ลักษณะสัณฐาน



1306 
 
วิทยาภายนอกได้แก่ ความยาวมาตรฐาน ความยาวทั้งหมด ความยาวหัว ความลึกของล าตัว ความยาวครีบอก ความ
ยาวจะงอยปากและเส้นผ่านศูนย์กลางของดวงตา  
3. การวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของเนื้อปลาสลิด 
       การตรวจลักษณะสัณฐานภายในด้านสารอาหาร ตัวอย่างปลาสลิดจากจะถูกท าการแล่เอาเฉพาะส่วนเนื้อทันทีที่
เก็บตัวอย่างปลาสลิดสดจากบ่อ หลังจากนั้นท าการชั่งน้ าหนักเนื้อปลาที่แล่แล้วเก็บรวบรวมไว้ที่ -20 องศาเซลเซียส 
เพื่อน าส่งวิเคราะห์โดยบริษัท ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD โดยตัวบ่งชี้สารอาหารที่ท าการ
ตรวจวิเคราะห์ได้แก่ ความชื้น โปรตีนวิเคราะห์โดยวิธี Kjeldahl method ไขมันรวมและกรดไขมันวิเคราะห์โดยวิธี 
solvent extraction และแร่ธาตุวิเคราะห์โดยวิธี atomic absorption spectroscopy   
4. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
         น าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลในรูปของค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความแตกต่างโดย
ใช้ ANOVA เมื่อก าหนด p-value < 0.05 

ผลการวิจัย 

1. ลักษณะสัณฐานวิทยาภายนอก 
        การวิเคราะห์สัณฐานวิทยาภายนอกแยกการศึกษาลักษณะของตัวอย่างปลาสลิด จากแต่ละแหล่ง คือ อ าเภอ
บางบ่อ อ าเภอบางเสาธงและอ าเภอเมือง ออกเป็น 4 กลุ่มตามรูปแบบของแถบสีด าที่พาดตามขวางล าตัวและเพศได้
เป็น ปลาสลิดลายแตงไทยตัวผู้ ปลาสลิดลายแตงไทยตัวเมีย ปลาสลิดลายเสือตัวผู้และปลาสลิดลายเสือตัวเมีย 
เบื้องต้นพบว่าทั้ง 3 แหล่งของตัวอย่างปลาสลิดมีปลาสลิดทั้ง 2 ลาย คือลายเสือและลายแตงไทยอาศัยอยู่ปะปนกัน
ภายในบ่อ พบว่าส่วนใหญ่จะเป็นปลาสลิดลายเสือมากกว่าลายแตงไทย โดยตัวอย่างปลาสลิดจากจังหวัด
สมุทรปราการจะมีลักษณะเด่นที่สามารถสังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่าคือ มีสีด าเข้ม ล าตัวเรียว ยาว แบน ดังที่แสดงในรูป
ที่ 1  
         การวิเคราะห์ลักษณะทางสัณฐานวิทยาภายนอกของตัวอย่างปลาสลิดในจังหวัดสมุทรปราการจากการวัคความ
ยาวของลักษณะนับวัด 7 ลักษณะนั้น พบว่าปลาสลิดจากทั้ง 3 แหล่ง มีความยาวมาตรฐาน ความยาวทั้งหมด ความ
ยาวหัว ความยาวครีบอก ความยาวจะงอยปาก และเส้นผ่านศูนย์กลางของตา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
เมื่อก าหนด p – value < 0.05 ในขณะที่มีความลึกล าตัวไม่แตกต่างกัน  โดยปลาสลิดจากอ าเภอบางบ่อพบว่ามีขนาด
ใหญ่ที่สุดเมื่อพิจารณาจากความยาวมาตรฐานเฉี่ยและความยาวทั้งหมดเฉลี่ยเท่ากับ 152.72 ± 5.37 มิลลิเมตร และ 
187.24 ± 11.95 มิลลิเมตร ตามล าดับ ในขณะที่ปลาสลิดจากอ าเภอเมืองมีขนาดใหญ่รองลงมามีความยาว
มาตรฐานเฉี่ยและความยาวทั้งหมดเฉลี่ยเท่ากับ 136.85 ± 3.50 มิลลิเมตร และ 171.41 ± 8.32 มิลลิเมตร 
ตามล าดับ และปลาสลิดจากอ าเภอบางเสาธงจะมีขนาดเล็กที่สุด มีความยาวมาตรฐานเฉี่ยและความยาวทั้งหมดเฉลี่ย
เท่ากับ 130.19 ± 7.22 มิลลิเมตร และ 166.84 ± 9.67 มิลลิเมตร ตามล าดับ 
ปลาสลิดจาก 3 แหล่ง ในจังหวัดสมุทรปราการมีความยาวส่วนหัวเฉลี่ย 27.83 ± 0.62 มิลลิเมตร ความลึกล าตัวเฉลี่ย 
36.50 ± 0.39 มิลลิเมตร ความยาวครีบอกเฉลี่ย 31.51 ± 2.48 มิลลิเมตร ความยาวจะงอยปากเฉลี่ย 29.22 ± 2.67 
มิลลิเมตร และ เส้นผ่านศูนย์กลางของตามีความยาวเฉลี่ย 21.13 ± 1.16 มิลลิเมตร ดังแสดงในตารางที่ 1 
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                   รูปที่ 1 ลักษณะสัณฐานวิทยาภายนอกของปลาสลิดจากอ าเภอบางบ่อ 

อ าเภอบางเสาธงและอ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 
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ตางรางที่ 1 ลักษณะนับวัดของตัวอย่างปลาสลิดในจังหวัดสมุทรปราการ 
                    

ลักษณะนับวัด 
(มม.) 

บางบ่อ  บางเสาธง  เมือง รวม  
p - 

value  

 
(n=26) (n=23) (n=29) (n=88) 

 
  Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD   

ความยาวมาตรฐาน 152.72 5.37 130.19 7.22 136.85 3.50 139.92 11.58 0.000* 

ความยาวทัง้หมด 187.24 11.95 166.84 9.67 171.41 8.32 175.16 10.71 0.000* 

ความยาวหัว 27.27 0.33 28.50 0.32 27.74 0.30 27.83 0.62 0.005* 

ความลึกล าตัว 36.41 1.50 36.92 0.95 36.17 0.11 36.50 0.39 0.163 

ความยาวครีบอก 34.34 13.14 30.49 0.83 29.69 0.90 31.51 2.48 0.000* 

ความยาวจะงอยปาก 26.14 1.21 30.78 2.09 30.75 0.57 29.22 2.67 0.009* 

เส้นผ่านศูนย์กลางตา 22.33 0.43 21.04 0.64 20.02 0.64 21.13 1.16 0.035* 

* p – value < 0.05 
 
2. คุณค่าทางโภชนาการของเนื้อปลาสลิด 
        น าเฉพาะส่วนเนื้อที่แล่จากตัวอย่างปลาสลิดสดมาใช้ในการวิเคราะห์ปริมาณสารอาหารในเนื้อปลาสลิดจาก
จังหวัดสมุทรปราการพบว่า ความชื้นของเนื้อปลามีค่าเฉลี่ย 78.17 ± 1.07 กรัมต่อ 100 กรัมของเนื้อปลาสด ปริมาณ
ไขมันรวมมีค่าเฉลี่ย 4.79 ± 2.06 กรัมต่อ 100 กรัมของเนื้อปลาแห้ง สารโภชนาการส่วนที่เป็นไขมันพบว่าในเนื้อปลา
สลิดจากอ าเภอบางบ่อมีปริมาณไขมันรวม 7.13 กรัมต่อ 100 กรัมของเนื้อปลาแห้ง ซึ่งพบมากกว่าปลาสลิดจาก
อ าเภอบางเสาธงและอ าเภอเมือง นอกจากนี้ปริมาณไขมันไม่อิ่มตัว ไขมันอิ่มตัว ไขมันทรานส์  ไขมันกลุ่มโอเมก้า 3 โอ
เมก้า 6 และ โอเมก้า 9 ยังพบว่ามีในเนื้อปลาสลิดจากอ าเภอบางบ่อมากกว่าแหล่งอื่นอีกด้วย ส่วนปริมาณโปรตีนปลา
สลิดจาก 3 แหล่งมีค่าใกล้เคียงกันโดยมีค่าเฉลี่ย 19.03 ± 0.70 กรัมต่อ 100 กรัมของเนื้อปลาแห้ง  
          ปริมาณแร่ธาตุเฉลี่ยในตัวอย่างเนื้อปลาสลิดสดจากจังหวัดสมุทรปราการพบว่า มีปริมาณโพแทสเซียม 
ฟอสฟอรัส โซเดียม แคลเซียม เหล็ก และสังกะสี เท่ากับ 1,665 ± 2.06, 842 ± 75.72, 163 ± 32.51, 158.33 ± 
87.79, 2.43 ± 0.38 และ 4.77 ± .32   กรัมต่อ 100 กรัมของเนื้อปลาแห้ง ตามล าดับ ในส่วนประกอบที่เป็นแร่ธาตุ
พบว่าปลาสลิดจากอ าเภอเมืองมีปริมาณแร่ธาตุมากกว่าปลาสลิดจากอ าเภอบางบ่อและบางเสาธงดังที่แสดงในตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ตัวบ่งชี้สารอาหารในตัวอย่างปลาสลิดในจังหวัดสมุทรปราการ 

ตัวบ่งชี้ทางโภชนาการ 
สมุทรปราการ 

ค่าเฉลี่ย SD บางบ่อ 
(n = 1)  

บางเสาธง 
(n = 1)   

เมือง  
(n = 1) 

Moisture (g/100 g fresh 
sample) 
 

77.50 
 

79.40 
 

77.60 
 

78.17 
 

1.07 
 

Total Fat (g/100 g dry 
matter) 

7.13 3.24 4.01 4.79 
2.06 

   - Unsaturated Fat  3.97 1.55 1.92 2.48 1.30 

   - Saturated Fat  2.90 1.43 1.87 2.07 0.75 

   - Trans Fat  0.07 0.00 0.00 0.02 0.04 

   - Omega-3  0.37 0.29 0.36 0.34 0.04 

   - Omega-6  0.91 0.32 0.38 0.54 0.32 

   - Omega-9  0.56 0.12 0.18 0.29 0.24 

Protein (g/100 g dry matter) 19.10 18.30 19.70 19.03 0.70 

Mineral (mg/100 g dry 
matter) 

   
 

    - Potassium 1591.00 1641.00 1763.00 1665.00 88.48 

   - Phosphorus 791.00 806.00 929.00 842.00 75.72 

   - Sodium 162.00 131.00 196.00 163.00 32.51 

   - Calcium  133.00 86.00 256.00 158.33 87.79 

   - Iron 2.00 2.70 2.60 2.43 0.38 

   - Zinc  4.40 4.90 5.00 4.77 0.32 

สรุป อภิปรายผลการวิจัย 

ตัวอย่างปลาสลิดจากจังหวัดสมุทรปราการมีลักษณะเด่นที่สามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่าคือ มีสีด าเข้ม ล าตัว
เล็ก เรียว ยาว แบน พบว่ามีปลาสลิดลายเสือมากกว่าลายแตงไทย มีความยาวมาตรฐานเฉลี่ย 139.92 ± 11.58 
มิลลิเมตร โดยปลาสลิดจากอ าเภอบางบ่อมีขนาดใหญ่กว่าปลาสลิดจากอ าเภอบางเสาธงและอ าเภอเมืองอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.05) เมื่อพิจารณาจากความยาวทั้งหมดและความยาวมาตรฐาน ผลวิเคราะห์ทางด้านสาร
โภชนาการในเนื้อปลาสลิดจากจังหวัดสมุทรปราการมีค่าเฉลี่ยไขมันรวม 4.79 ± 2.06 กรัมต่อ 100 กรัมของเนื้อปลา
แห้ง ซึ่งถือเป็นปลาที่ไขมันระดับปานกลาง นอกเหนือจากนั้นยังพบว่าปลาสลิดจากอ าเภอบางบ่อมีส่วนประกอบที่เป็น
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ไขมันไขมันไม่อิ่มตัว ไขมันอิ่มตัว ไขมันทรานส์  ไขมันกลุ่มโอเมก้า 3 โอเมก้า 6 และ โอเมก้า 9 มากกว่าปลาสลิดจาก
อ าเภอบางเสาธงและอ าเภอเมือง  

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับข้อมูลสารอาหารในปลาสลิด กลุ่มงานวิเคราะห์อาหารและโภชนาการ กอง
โภชนาการ กรมอนามัย  (กรมโภชนาการ, 2544) พบว่า สารอาหารในตัวอย่างปลาสลิดที่วิเคราะห์ได้ มีค่าใกล้เคียง
กับสารอาหารในฐานข้อมูล นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบสารอาหารที่วิเคราะห์ได้ของปลาสลิดจาก อ าเภอบางบ่อ 
จังหวัดสมุทรปราการ ที่เป็นปลาน้ าจืดร่วมกับสารอาหารในปลาชนิดอื่น พบว่า ปลาสลิดบางบ่อมีปริมาณโปรตีน
ใกล้เคียงกับปลากระพงขาว กระพงแดง และปลาทู ซึ่งเป็นปลาทะเล แต่จะมีปริมาณไขมันมากกว่า โดยปกติในปลา
น้ าจืดจะพบว่าปลาที่มีขนาดใหญ่จะมีไขมันสูง ทั้งในส่วนเนื้อและเครื่องใน ซึ่งปลาสลิดจัดเป็นปลาที่มีไขมันปานกลาง 
คือมีปริมาณไขมันเป็นส่วนประกอบ 4 - 8 กรัมต่อ 100 กรัมของเนื้อเปลาแห้ง (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2561) 
และเป็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งว่าสามารถพบกรดไขมันชนิดโอเมก้าในตัวอย่างปลาสลิดจากจังหวัดสมุทรปราการ จาก
งานวิจัยของ พิมสิริ ภู่ตระกูล (2561) ท าการศึกษาการรับรู้ในเอกลักษณ์ปลาสลิดบางบ่อในมุมมองของผู้บริโภคได้
สรุปไว้ว่าผู้บริโภคที่รู้จักปลาสลิดมาตั้งแต่เด็กจะทราบว่าปลาสลิดบางบ่อมีกลิ่นหอมเฉพาะ เนื้อแน่นและมีรสชาติที่
อร่อยกว่าที่อื่น ปลาสลิดบางบ่อจะมีไขมันแทรกอยู่ตามเนื้อปลาแตกต่างจากปลาสลิดจากแหล่งอื่น 

“ปลาสลิดบางบ่อ” ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสมุทรปราการ โดยกระบวนการผลิตเร่ิมจากการเลี้ยงปลา
สลิดที่มีลักษณะเฉพาะแตกต่างจากจังหวัดอื่น เนื่องจากสภาพทางภูมิศาสตร์ของพื้นที่บ่อเลี้ยงปลาสลิดมีความอุดม
สมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุเกิดจากการทับถมของโคลนตะกอนก้นสมุทรและน้ าที่ใช้เลี้ยงเป็นน้ ากร่อยเหมาะสมต่อการเลี้ยง
ปลาสลิด ปลาสลิดจะว่ายในบ่อที่มีการฟันหญ้าเฉพาะถิ่นลงไปจนเปื่อยยุ่ยเกิดมีไรแดงที่เป็นอาหารที่เกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติและภูมิปัญญาชาวบ้านส่งผลให้ปลาสลิดในจังหวัดสมุทรปราการมีสีเข้มจากสีของน้ าที่ใช้เลี้ยง เนื้อแน่น 
ล าตัวเรียวยาว ไม่มีกลิ่นคาว ต่างจากปลาสลิดจากจังหวัดอื่น  (ศิริวรรณ ตันตระวาณิชย์, 2563) ข้อมูลที่ได้จาก
การศึกษาครั้งนี้อาจใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับสร้างอัตลักษณ์ของปลาสลิดจังหวัดสมุทรปราการและเป็นประโยชน์
ต่อผู้เลี้ยงในจังหวัดสมุทรปราการต่อไป 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาอุปกรณ์สื่อการสอนและกิจกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) ทางด้านวงจรไฟฟ้า
พื้นฐาน กระแสไฟฟ้าจากผลไม้ และน าไปสู่การใช้งานจริง ได้แก่ การต่อเต้ารับเต้าเสียบ และการท าป้ายไฟจากหลอด 
LED อย่างง่าย โดยการอบรมแก่ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และนักเรียนแกนน าเพื่อน าไปใช้สอนในระดับประถมศึกษาชั้นปี
ที่ 4 และนักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 ตามมาตรฐานการเรียนรู้ข้ันพื้นฐาน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พบว่าอุปกรณ์และกิจกรรมสามารถกระตุ้นความสนใจ ความอยากเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ของนักเรียน 
อีกทั้งยังสร้างความสนุกสนาน มนุษย์สัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เรียนด้วยกัน สร้างประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ และยังมีส่วนช่วยในการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ได้  การเรียนการสอนโดยการใช้
อุปกรณ์สื่อการสอนวิทยาศาสตร์เป็นการส่งเสริมความเข้าใจ กระตุ้นการอยากเรียนรู้วิทยาศาสตร์และสร้างเจตคติที่ดี  

ค าส าคัญ : ประสบการณ์ตรง อุปกรณ์สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ วงจรไฟฟ้าพื้นฐาน ป้ายไฟหลอด LED เจตคติของการเรียน 

Abstract 

 In this research scientific teaching materials (physics) and scientific activity in the part of a 
basic electric circuit, an electric current from fruit, the electric in life as in installing the power plug 
and an easy LED lightbox were developed. The science teacher and the lead student were trained 
to use the scientific teaching materials and activity to teach in the primary education grades 4 and 
6 which followed the basic learning standards of the office of the basic education commission. The 
scientific teaching materials and activity can induce interest in learning science. The learner had 
fun and a good relationship with friends was developed. It is a direct experience of learning in 
science and the scientific teaching material is a tool for improving the understanding of students 
and create a good learning attitude.    

mailto:petchsu@gmail.com
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 ในปัจจุบันโลกก าลังก้าวเข้าสู่โลกแห่งยุคนวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีส่วนส าคัญในการพัฒนา
ประเทศและการสร้างนวัตกรรมมีความส าคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ การเตรียมความพร้อมในวิชาพื้นฐาน
ด้านวิทยาศาสตร์เป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อการคิดและต่อยอดความรู้ส าหรับพัฒนาสร้างสรร
นวัตกรรมใหม่ๆ ส าหรับวิชาวิทยาศาสตร์เป็นรายวิชาที่มีความยากของเนื้อหาและการท าความเข้าใจในตัวรา ยวิชา 
ส่งผลให้เจตคติของผู้เรียนอยู่ในด้านลบ ดังนั้นการสร้างแนวความคิดและเจตคติที่ดีให้กับผู้เรียนจึงต้องด าเนินการ
ตั้งแต่ระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ขั้นพื้นฐาน อีกทั้งต้องเพิ่มโอกาสการ
เข้าถึงสื่ออุปกรณ์ต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับโรงเรียนอีกด้วย โดย Johnston, Jane MA. และ
คณะกล่าวว่า การสร้างความเข้าใจและเจตคติที่ดีเกี่ยวกับวิชาวิทยาศาสตร์เป็นการสร้างพื้นฐานที่ดีให้กับผู้เรียนโดย
อาศัยหลักการบูรณาการระหว่างความรู้ด้านเนื้อหากับความรู้ด้านการเรียนการสอนเนื้อหาเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้อย่างลึกซึ้ง (Pedagogical Content Knowledge, PCK) (1) และจากการใช้ชุดการทดลองกิจกรรม
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของ ชุรีญานี เจ๊ะแม (2) ในเด็กปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาล 3 
พบว่าทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็ก หลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการ
ทดลองวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับสูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญ เช่นเดียวกับ ธนภรณ์ 
ก้องเสียง (3) ที่ได้มีการใช้กิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์เสริมการเรียนรู้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา พบมีการพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงขึ้นใน
ทุกทักษะ นอกจากนี้ ฉลองชัย ธีวสุทรสกุล พบว่าการมีวินับและทัศนคติที่ดีส่งผลต่อการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ (4) 

จากการเข้าส ารวจความต้องการการบริการวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัว
เฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในโรงเรียนบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย พบว่าโรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่ (สามัคคีพิทยาคาร) เป็น
โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น มีความต้องการกระตุ้นการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน ในส่วนของสิ่งแวดล้อมและสิ่งประดิษฐ์ 
พร้อมสร้างความสนุกสนานและชอบในการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ โดยโรงเรียนมีห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ส าหรับ
นักเรียน มีสื่อการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์หลากหลายแขนงแต่ไม่พร้อมใช้งาน เครื่องมือบางชุดผู้สอนไม่ทราบ
มาก่อนว่ามีอุปกรณ์ดังกล่าวเนื่องจากมีการเก็บรักษาโดยไม่มีบันทึกข้อมูลรายละเอียดและเครื่องมืออยู่ในสภาพที่ไม่
พร้อมใช้งาน เครื่องมือบางชุดไม่มีคู่มือการใช้งานส่งผลให้คุณครูผู้สอนไม่สามารถน าออกมาให้ผู้เรียนใช้ประโยชน์ได้ 

ส าหรับอุปกรณ์สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ที่ส ารวจพบในโรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่ (สามัคคีพิทยาคาร) นั้นเป็น
อุปกรณ์สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) ของ สพฐ. ชื่อชุดทดลองไฟฟ้า G.5118 แบบโดย สสวท. ซึ่งสอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ได้ตรงตามแผน โดยมีรายละเอียดการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด
และสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (5) ได้ระบุตัวชี้วัดส าหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6 ที่เกี่ยวข้องกับวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ อยู่หลายตัวชี้วัด เช่น สาระการเรียนรู้ที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ 
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มาตรฐาน ว.2.1 ความเข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสารกับ
โครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิด
สารละลายและการเกิดปฏิกิริยาเคมี โดยมีสาระการเรียนรู้แกนกลางเรื่องสมบัติของวัสดุแต่ละชนิดทั้ง สภาพยืดหยุ่น 
คุณสมบัติการน าไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6  
มาตรฐาน ว.2.2 การเข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจ าวัน ผลของแรงที่กระท าต่อวัตถุ ลักษณะการเคลื่อนที่แบบ
ต่างๆ ของวัตถุ รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ตัวชี้วัดที่ 1 การอธิบายการเกิดและผลของแรงทางไฟฟ้าที่เกิดจาก
วัตถุที่ผ่านการขัดถู และมาตรฐาน ว.2.3 เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานกับชีวิตประจ าวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฎการณ์เกี่ยวข้องกับเสียง 
แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ตัวชี้วัดที่ 1 การระบุส่วนประกอบและบรรยาย
หน้าที่ของแต่ละส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย ตัวชี้วัดที่ 2 เขียนแผนภาพและต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย และ
ตัวชี้วัดที่ 3 ออกแบบการทดลองด้วยวิธีที่เหมาะสมในการอธิบายวิธีและผลการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม  

ดังนั้นวัตถุประสงค์ในการด าเนินการครั้งนี้ ทางคณะฯได้จัดการบริการวิชาการในการสร้า งและคืนชีพสื่อ
อุปกรณ์การทดลองที่ทางโรงเรียนอาจมีอยู่แล้วหรือไม่มีแต่มีความพร้อมในการใช้งาน เพื่อพัฒนาและการสร้างเจตคติ
ที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ทางด้านฟิสิกส์ซึ่งมีความยากต่อการท าความ
เข้าใจ หากผู้เรียนได้ท าการทดลองหรือได้ลงมือปฏิบัติจะสามารถเพิ่มความรู้ความเข้าใจ ท าให้เกิดความสนุกสนาน
และก่อให้เกิดการเรียนรู้มากขึ้น 

ขั้นตอนการด าเนินงาน   

1. การส ารวจอุปกรณ์สื่อการสอน 
เมื่อวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 ได้ด าเนินการส ารวจความต้องการของโรงเรียนเพื่อเพิ่มศักยภาพของ

การสอนของคุณครผูู้สอน ศักยภาพการเรียนวิทยาศาสตร์และกระตุ้นความสนใจของนักเรียนผ่านสื่อการสอน โดยการ
สัมภาษณ์คุณครูผู้สอนและผู้อ านวยการโรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่(สามัคคีพิทยาคาร)  ต าบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อ าเภอบางเสา
ธง จังหวัดสมุทรปราการ ทั้งที่ทางโรงเรียนมีอยู่เดิมหรือต้องการเพิ่มเติมตามสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 ส าหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
2. การซ่อมแซมและออกแบบอุปกรณ์สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) 
 จากการส ารวจอุปกรณ์สื่อการสอนและได้ขออนุญาตน าอุปกรณ์กลับมายังมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระ
เกียรติ เพื่อท าการตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ การท างานของเครื่องมืออุปกรณ์สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) และ
ด าเนินการจัดหาอะไหล่ทดแทนกรณีช ารุดและจัดสร้างอุปกรณ์ใหม่ พร้อมจัดท าคู่มือการใช้งานอุปกรณ์สื่อการสอนทั้ง
แบบรูปเล่ม และสื่อการสอนออนไลน์ 
3. การจัดอบรมและการใช้งานอุปกรณ์สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) 

การจัดอบรมแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ 
3.1 อบรมกิจกรรมการประดิษฐ์ป้ายไฟด้วยหลอด LED ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย คุณครูผู้สอนจ านวน 2 ท่าน

และนักเรียนแกนน าจ านวน 5 คน ด าเนินการอบรมในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
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3.2 อบรมการใช้อุปกรณ์สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ ผู้เข้าอบรมได้แก่คุณครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับ
ประถมศึกษาตอนปลายจ านวน 1 ท่าน ด าเนินการอบรมในวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ ห้องวิทยาศาสตร์ โรงเรียน
วัดจรเข้ใหญ่(สามัคคีพิทยาคาร) และน าอุปกรณ์สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) ไปใช้ในการเรียนการสอนกับ
นักเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 4 และประถมศึกษาปีที่ 6 ตามสาระการเรียนรู้ในแต่ละชั้นเรียนและประเมินผลจาก
การสังเกตพฤติกรรมระหว่างการเรียน เช่น ความสนใจ ความสนุกสนาน ความอยากเรียนรู้ และประเมินผลการใช้งาน
อุปกรณ์สื่อการสอนจากผู้สอน 
วัสดุ อุปกรณ์ในการจัดท าอุปกรณ์สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ 

1. อุปกรณ์สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) เป็นอปุกรณ์สื่อการสอนของ สพฐ. ชุดทดลองไฟฟา้ G.5118 
แบบโดย สสวท. ผลิตโดยองค์การค้าของคุรุสภา 

2. น้ าผลไม้ และ/หรือ ผลไม้ 
3. วัสดุตัวน าไฟฟ้า ได้แก่ แท่งคาร์บอน (ไส้ดินสอด า) ลวดทองแดง คลิปหนีบกระดาษ กระดาษฟอยล์ และ

เศษผ้า 
4. คลิปวิดีโออธิบายการใช้อุปกรณ์สื่อการสอนในการเรียน ตามขั้นตอนอย่างละเอียด 
5. คู่มือการใช้งานอุปกรณ์สื่อการสอนของ สพฐ. ตามสาระการเรียนรู้ที่ก าหนด      

ผลการด าเนินการ  

1. การส ารวจอุปกรณ์สื่อการสอน 
คณะผู้ด าเนินการได้ด าเนินการส ารวจความต้องการของโรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่ (สามัคคีพิทยาคาร) ด้านการใช้สื่อ

การสอนวิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของ สพฐ . โดยการ
สัมภาษณ์ผู้อ านวยการโรงเรียนและคุณครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ดังภาพที่ 1 (ก) พบว่าโรงเรียนต้องการกระตุ้นการ
เรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ของนักเรียนผ่านการเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนและกระตุ้นความสนใจใน
สิ่งประดิษฐ์ พร้อมการเรียนรู้และสร้างความสนุกสนานกับการเรียนวิทยาศาสตร์ และท าการส ารวจอุปกรณ์สื่อการสอน
ที่มีอยู่ภายในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ของโรงเรียน พบว่ามีอุปกรณ์สื่อการสอนอยู่หลากหลายที่บางชุดอุปกรณ์ไม่มี
คู่มือการใช้งานและคุณครูจึงไม่สามารถน าชุดอุปกรณ์ดังกล่าวมาใช้ในการเรียนการสอนได้ ตามภาพที่ 1 (ข) 

 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที ่1 (ก) บรรยากาศการสัมภาษณ์ผู้อ านวยการและคุณครูสอนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่(สามัคคีพิทยา
คาร)  และ (ข) บรรยากาศการส ารวจอุปกรณ์สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ (ฟสิิกส์) 
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2. การซ่อมแซมและออกแบบอุปกรณ์สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) 
การน าชุดอุปกรณ์สื่อการสอนชุดทดลองไฟฟ้า G.5118 มาปรับปรุง ซ่อมแซมพร้อมท าการเขียนคู่มือการใช้งาน

และมีการพัฒนาปรับปรุงชุดอุปกรณ์เพื่อการศึกษาเรื่องไฟฟ้าเพิ่มเติม โดยออกแบบเป็นการทดลองทั้งหมด 3 การ
ทดลองและ 1 กิจกรรม ได้แก่ การทดลองการเรียนรู้เต้าเสียบและเต้ารับไฟฟ้า การทดลองการหากระแสไฟฟ้าจากผัก
และผลไม้ การทดลองต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย(ภาพที่ 2 (ก)-(ค)) และกิจกรรมการต่อวงจรหลอดไฟ LED เพื่อจัดท า
เป็นป้ายไฟบนกระดานฟิวเจอร์บอร์ด ดังแสดงในภาพที่ 2 (ฉ) ส าหรับอุปกรณ์บางชิ้นในชุดการสอน G.5118 ที่ช ารุด
จึงได้ท าการแก้ไขโดยการหาอุปกรณ์ทดแทนที่สามารถใช้งานร่วมกันได้ เช่น ซ่อมชุดรอกยกไฟฟ้าและเปลี่ยนสายพาน
ทดแทนเส้นเก่าส าหรับแบบจ าลองมอเตอร์ในการปั่นไฟ (ภาพที่ 2 (ง)-(จ)) นอกจากนี้ได้ท าการจัดสร้างคู่มือการ
ทดลองชุดอุปกรณ์และถ่ายท าขั้นตอนการทดลองเป็นสื่อมัลติมีเดียเพื่อใช้ในการเรียนการสอนและให้นักเรียนผู้สนใจ
ได้ศึกษาด้วยตนเอง 

 
ภาพที่ 2 (ก) ชุดอุปกรณ์เต้ารับ เต้าเสียบ https://youtu.be/bdQl8m9_wZU (ข) ชุดการทดลองกระแสไฟฟ้าจากน้ าผลไม้ 
https://youtu.be/GjrFLHd3mBE (ค) ชุดการทดลองต่อวงจรอย่างง่าย https://youtu.be/Ah5lRsWLJiw (ง) ขุดรอกยกของ
ไฟฟ้า (จ) ชุดมอเตอร์ปั่นไฟ และ (ฉ) ชุดกิจกรรมป้ายไฟจากหลอด LED 

                       

 

https://youtu.be/bdQl8m9_wZU
https://youtu.be/GjrFLHd3mBE
https://youtu.be/Ah5lRsWLJiw
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3. การจัดอบรมและการใช้งานอุปกรณ์สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) 
การจัดกิจกรรมการสร้างเจตคติที่ดีให้กับการเรียนวิทยาศาสตร์โดยการประดิษฐ์ป้ายไฟจากหลอด LED โดยการ

อบรมนักเรียนแกนน าเพื่อเป็นวิทยากรในวันวิทยาศาสตร์ที่จัดโดยโรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่ พบว่านักเรียนแกนน าสามารถ
ท าหน้าที่เป็นวิทยากรได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังได้รับความสนใจจากนักเรียนในการร่วมกิจกรรมการประดิษฐ์ป้ายไฟด้วย
ตนเองจ านวนมากทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ดังแสดงในภาพที่ 3 (ก) ถึง (ค) โดยนักเรียนมีโอกาส
ประดิษฐ์ป้ายไฟจากหลอด LED ด้วยตนเองและน าผลงานประดิษฐ์กลับไปเป็นที่ระลึก 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพที่ 3 (ก) อบรมนักเรียนแกนน าประดิษฐ์ป้ายไฟจากหลอด LED  (ข) - (ค) กิจกรรมประดิษฐ์ป้ายไฟจากหลอด 
LED  และ (ง) การสาธิตและชี้แจงการใช้สื่อการสอนวิทยาศาสตร์  
 

การใช้งานอุปกรณ์สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) โดยการสาธิตการใช้งานสื่ออุปกรณ์ดังกล่าวให้กับครูผู้สอน
วิทยาศาสตร์ จากภาพที่ 3 (ง) พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน การใช้งาน
คู่มือการทดลองและสื่อมัลติมีเดียเพื่อการวางแผนการสอน โดยการน าสื่ออุปกรณ์การสอนวิทยาศาสตร์เรื่อง “การต่อ
วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย” ไปใช้ในการสอนส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ในการเรียนการสอนในชั่วโมงวิทยาศาสตร์ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ว. 2.3 ตัวชี้วัดที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 2 และตัวชี้วัดที่ 3 

สรุปผลการด าเนินการ 

จากการจัดกิจกรรมและการน าสื่ออุปกรณ์การเรียนวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) เร่ืองไฟฟ้า ไปด าเนินการให้ผลจาก
การสังเกตพฤติกรรมและการท าแบบประเมินการใช้งานทั้งชุดกิจกรรมประดิษฐ์ป้ายไฟจากหลอด LED และสื่อ
อุปกรณ์การสอน ด้านผู้เรียนพบว่ามีความสนใจและความกระตือรือร้นในการท ากิจกรรมและการเรียนมากข้ึนจากการ
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ประเมินผลการเข้าร่วมโครงการของนักเรียนได้รับความรู้และมีความเข้าใจในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในระดับ
มากร้อยละ 80 ในส่วนของการจัดกิจกรรม (6) ซึ่งส่งผลให้เกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ (เรื่อง
วงจรไฟฟ้า) และส่วนของการเรียนวิทยาศาสตร์ในห้องเรียนพบว่านักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาเพิ่มมากขึ้นในระดับ
มากและยังสร้างความกระตือรือร้นในเรียนได้ในระดับมากที่สุด เช่นกัน ด้านผู้สอนพบว่าจากการสังเกตพฤติกรรมของ
ผู้เรียนหลังการน าสื่ออุปกรณ์ไปใช้ในการเรียนการสอนนั้น ชุดการทดลองดังกล่าวมีความเหมาะสมกับนักเรียนใน
ระดับมากที่สุด นอกจากนี้คุณครูยังได้รับประโยชน์จากการใช้สื่อการสอนดังกล่าว โดยให้เหตุผลว่าการใช้อุปกรณ์สื่อ
จะท าให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติด้วยตัวนักเรียนเอง ซึ่งเป็นรูปแบบการสอนแบบ
การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (learning by doing) นักเรียนจะได้รับความรู้จากการลงมือท ากิจกรรมและมีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ยั่งยืน ดังนั้นอุปกรณ์สื่อการสอนวิทยาศาสตร์มีความส าคัญและมีส่วนช่วยในการเรียน
การสอนของคุณครู อีกทั้งยังกระตุ้นสร้างความสนใจ เจตคติที่ดีในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพราะการเรียนการสอน
แบบที่ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจะส่งผลให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่คงทนเนื่องจากเป็นประสบการณ์ตรง เห็นภาพ
ชัดเจนมากกว่าการจัดการเรียนการสอนแบบไม่ใช้อุปกรณ์สื่อการสอน หากมีการด าเนินการต่อเนื่องเพื่อจัดท าอุปกรณ์
สื่อการสอนให้ครอบคลุมทุกสาระตัวชี้วัดจะสามารถส่งผลกระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีได้มากข้ึน ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต 

กิตติกรรมประกาศ 

 ผู้เขียนขอขอบคุณส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ที่ให้
การสนับสนุนงบประมาณการด าเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมี
สถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ปีงบประมาณ 2563 บุคคลากรสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์กายภาพที่ช่วยเหลือในการเก็บข้อมูลและการด าเนินการตลอดโครงการ และสุดท้ายขอขอบคุณคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติที่สนับสนุนในการด าเนินโครงการ 
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การส่งเสริมครูโรงเรียนวัดสร่างโศกเพื่อจัดท าโครงงานอาชีพ 
เร่ืองการท าอิฐบล็อกจากเปลือกหอยแมลงภู่ 

Motivated Teachers at Watsrangsok School to Create A Project About Making 
Bricks Block from Green Mussel Shells 
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บทคัดย่อ 

การส่งเสริมครูเพื่อจัดท าโครงงานอาชีพครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอนและการ
พัฒนาการเรียนรู้ในรูปแบบโครงงานอาชีพ เร่ืองการท าอิฐบล็อกจากเปลือกหอยแมลงภู่ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 โรงเรียนวัดสร่างโศก จ านวน 6 คน เครื่องมือที่ใช้คือแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานอาชีพตามหลักการ
ท างานแบบมีส่วนร่วม มีข้ันตอนการด าเนินโครงการ คือ การส ารวจปัญหา/ความต้องการของครูในการเสริมศักยภาพ
การสอน การจัดกิจกรรมโครงงานอาชีพ การประเมินผลและถอดองค์ความรู้จากกิจกรรม พบว่าครูสามารถพัฒนา
ทักษะการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบโครงงานมากข้ึน และนักเรียนได้เรียนรู้ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ อิฐบล็อค
จากเปลือกหอยแมลงภู่ที่ได้น าไปปูทางเดินภายในโรงเรียน มีน้ าหนักเบาและมีราคาถูก และเป็นการน าวัสดุเหลือทิ้งใน
ชุมชนมาสร้างมูลค่า 

ค าส าคัญ : กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน อิฐบล็อก เปลือกหอยแมลงภู่  

Abstract 

 Motivating teachers for this project have the objective to encourage the teaching and 
learning process and the development of learning activities in the form of a project to make brick 
blocks from green mussel shells by six pupils studying at primary 4 level at Watsrangsok School. 
The tool used is learning management plan for a project-based activity with participatory 
principles. The steps in these processes are problem survey, requirement of empower learning for 
the teachers, organization of project activities, performance evaluation and extracting knowledge 
from activities. The results show that teachers can develop skills in the form of a project. In 
addition, the pupils can learn to do scientific experiments. They built brick blocks from green 
mussel shells that were used to pave the corridors within the school. The bricks were lightweight 
and cheap and it adds value to the waste materials in the community. 

Keywords :  Learning Activities Project, Brick Blocks, Green Mussel Shells 
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บทน า 

 การศึกษาเป็นพื้นฐานที่ส าคัญให้เกิดกระบวนการคิดที่สร้างสรรค์และสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ เร่ิมต้นจาก
การศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึงในระดับมหาวิทยาลัย การศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยพัฒนาศักยภาพและขีด
ความสามารถในด้านต่าง ๆ และสามารถน ามาประกอบเป็นอาชีพได้ การศึกษาจึงต้องมีความสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม และในปัจจุบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่าง ๆ มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ก้าวเข้าสู่ศตวรรษ
ที่ 21 การให้ความรู้ ความสามารถและทักษะในสาขาอาชีพจึงเป็นสิ่งจ าเป็น ดังนั้นการเข้าไปช่วยส่งเสริมและ
สนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสร้างผลผลิตให้ได้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมจึงมีความส าคัญ และ
สอดคล้องกับการที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มีการ
จัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ที่มีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้
ความส าคัญกับการพัฒนาผู้เรียนทางด้านการคิดสู่การปฏิบัติในห้องเรียนอย่างเป็นรูปธรรม การท างานอย่างมีความคิด
สร้างสรรค์ และมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวม โดยก าหนดไว้เป็นสมรรถนะที่ส าคัญของผู้เรียน ถือว่าเป็นทักษะที่
จะสร้างความรู้และการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ ดังนั้นการช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ มีทักษะ
พื้นฐาน และได้ลงมือปฏิบัติมากขึ้น สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้ โดยในระดับประถมศึกษา
นักเรียนจะต้องสามารถน าความรู้ที่ได้เรียนรู้จากห้องเรียนมาสู่การปฏิบัติจริงในการด ารงชีวิตประจ าวัน และบูรณา
การความรู้จากทุกกลุ่มสาระมาสร้างชิ้นงานเพื่อเพิ่มมูลค่าและใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า (1) ทั้งนี้การส่งเสริมให้
นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทั้งเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม โดยให้ครูมีบทบาท
หน้าที่เอื้ออ านวยความสะดวกให้นักเรียน และสนับสนุนให้นักเรียนมีโอกาสฝึกปฏิบัติงานทั้งในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน จึงเป็นสิ่งที่ส าคัญในงานวิจัยนี้ 

ความเป็นมาของปัญหา 

โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และนักเรียนระดับประถมศึกษาภายใต้
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง และมหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติได้เข้าร่วมเป็นพี่เลี้ยงในฐานะสมาชิกเครือข่าย ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณการด าเนินงานจาก
ส านักงานปลัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งการด าเนินโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ใน
การเสริมสร้างและพัฒนาทักษะการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์ของครูเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียน ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับโรงเรียน
เป้าหมายได้ส ารวจสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาของโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการที่พร้อม
จะด าเนินการเพื่อพัฒนาศักยภาพของโรงเรียนไปพร้อมกัน โดยโรงเรียนวัดสร่างโศกเป็นหนึ่งในสามของกลุ่มโรงเรียน
เป้าหมาย และเนื่องจากโรงเรียนวัดสร่างโศกอยู่ในชุมชนคลองด่าน อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นชุมชน
ที่อาศัยอยู่ติดกับป่าชายเลน ชาวบ้านบริโภคอาหารทะเลจ าพวกหอยเป็นหลัก อีกทั้งหลายครัวเรือนประกอบอาชีพท า
การประมง รวมถึงการรับจ้างแกะเปลือกหอยแมลงภู่ (2) ท าให้มีปริมาณเปลือกหอยแมลงภู่ถูกทิ้งตามที่ต่าง ๆ ภายใน
ชุมชนเป็นจ านวนมาก ส่งผลให้เกิดปัญหากลิ่นเน่าเหม็น เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค และน้ าเน่าเสีย (3) 

ปัญหาของเปลือกหอยแมลงภู่ที่เหลือทิ้ง สามารถน ามาท าประโยชน์ได้ เช่น น าไปบดเพื่อผสมเป็นอาหารสัตว์ 
(2) และเนื่องจากเปลือกหอยแมลงภู่มีปริมาณของแคลเซียมคาร์บอเนตเป็นองค์ประกอบหลักอยู่ถึง 95-99 % และ



1322 
 
เป็นสารอินทรีย์ประมาณ 5 %  โดยเปลือกหอยแมลงภู่มีรูปร่าง ลักษณะกลมรี แบ่งเป็น 3 ชั้น โดยเรียงจากชั้นนอก
สุด คือ periostracum เป็นชั้นที่มีลักษณะบาง ประกอบ ด้วยรงควัตถุสี สารโปรตีนประเภท conchiolin และไคติน 
ถัดมาคือ ชั้น prismatic ประกอบด้วยผลึกของแคลเซียมคาร์บอเนตแบบแคลไซต์ (calcite) และ ชั้นในสุด คือ 
nacreous ประกอบด้วยผลึกแคลเซียมคาร์บอเนตแบบอะราโกไนต์ (aragonite) เป็นชั้นผิวเรียบ มีความแวววาว ซึ่ง
แคลเซียมคาร์บอเนตหรือหินปูนเป็นสารที่มีความแข็งแรง (4) และทางโรงเรียนมีความต้องการปูพื้นทางเดินใน
โรงเรียน จึงเป็นที่มาของการทดลองน าเปลือกหอยแมลงภู่มาบดและท าเป็นอิฐบล็อกแทน โดยที่อิฐบล็อกเป็นอิฐที่ท า
จากส่วนผสมระหว่างปูนซีเมนต์กับทราย ถึงแม้จะมีราคาไม่แพง แต่การซื้อปูนซีเมนต์เพื่อใช้ท าเป็นอิฐบล็อกถือเป็น
การสิ้นเปลือง จากการส ารวจปัญหาและความต้องการของครูวิทยาศาสตร์จึงคิดน าเปลือกหอยแมลงภู่ซึ่งเป็นแหล่ง
ของแคลเซียมคาร์บอเนตมาใช้แทนปูนซีเมนต์เพื่อท าเป็นอิฐบล็อก เพื่อลดค่าใช้จ่าย รวมถึงช่วยลดปริมาณเปลือกหอย
เหลือใช้และลดภาวะโลกร้อนได้อีกด้วย และสาเหตุที่ท าการส่งเสริมครูเพื่อจัดท าโครงการในครั้งนี้ เนื่องจากครูผู้สอน
วิชาวิทยาศาสตร์ยังขาดทักษะในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในรูปแบบของโครงงาน แต่ครูมีความสนใจการ
เรียนการสอนในรูปแบบฝึกปฏิบัติการให้กับนักเรียนเพื่อเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน และทางโรงเรียนเน้นในเรื่องของ
อาชีพเพราะนักเรียนค่อนข้างยากจนต้องช่วยพ่อแม่ท างานประกอบอาชีพ โอกาสที่จะเรียนต่อในระดับชั้นมัธยม
ค่อนข้างน้อย และจากจุดเด่นของพื้นที่คือมีเปลือกหอยแมลงภู่เป็นจ านวนมาก และสอดคล้องกับความสนใจของ
นักเรียน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

การส่งเสริมครูเพื่อจัดท าโครงงานอาชีพเร่ืองการท าอิฐบล็อกจากเปลือกหอยแมลงภู่ เป็นการพัฒนากิจกรรม
การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ เพื่อแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของโรงเรียนและนักเรียน ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดสร่างโศก เพื่อให้สอดคล้องกับลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระที่ 
๔ การอาชีพ มาตราฐาน ง ๔.๑ เข้าใจ มีทักษะที่จ าเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ (1) โดยเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติงานจริงในลักษณะการท า
โครงงานอาชีพ โดยจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานอาชีพตามหลักการท างานแบบมีส่วนร่วม โดยเน้นการ
พัฒนาครู เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพด้านวิชาการ ทักษะวิชาชีพ 
ทักษะชีวิตด้านคุณธรรมและจริยธรรมในด้านการสร้างกระบวนการพัฒนาระบบความคิดสร้างสรรค์ มีขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 3 ขั้นตอน ดังนี้   

1. ส ารวจปัญหา/ความต้องการของครูในการเสริมศักยภาพการสอน 
คณะผู้วิจัยได้เข้าไปพบกับผู้อ านวยการโรงเรียน และครูวิทยาศาสตร์ ของโรงเรียนวัดสร่างโศก เพื่อเก็บข้อมูล

จากการสัมภาษณ์ โดยท าการสอบถามข้อมูล/ปัญหาและส ารวจความต้องการของโรงเรียนและครูวิทยาศาสตร์เพื่อให้
สอดคล้องกับโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และนักเรียนระดับประถมศึกษา 
เพื่อก าหนดปัญหา ตั้งวัตถุประสงค์และสมมุติฐานของงานวิจัย ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ใน
เร่ืองการท าอิฐบล็อกจากเปลือกหอยแมลงภู่ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และวางแผนด าเนินการทดลองจัด
กิจกรรมการจัดการเรียนรู ้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – พฤศจิกายน 2563 

หมายเหตุ โรงเรียนวันสร่างโศก มีครูวิทยาศาสตร์จ านวน 1 คน 
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2. จัดกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนการสอนปฏิบัติการสู่การเรียนการสอนโครงงานอาชีพ  
จัดกิจกรรมในรูปแบบของการอบรมให้ความรู้และแลกเปลี่ยนการเรียนการสอนในรูปแบบโครงงานอาชีพ

ให้กับครูวิทยาศาสตร์และให้ค าปรึกษาในการวางแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานอาชีพและในการด าเนินงาน
กิจกรรม ซึ่งขั้นตอนการท าอิฐบล็อกจากเปลืองหอมแมลงภู่แสดงในรูปที่ 1 ดังนี้ เก็บเปลือกหอยแมลงภู่ที่เหลือทิ้งจาก
บริเวณชุมชนรอบโรงเรียน น าไปตากแดดจนแห้ง บดให้เป็นผงละเอียด น ามาร่อนผ่านตะแกรง หลังจากนั้นน าผง
เปลือกหอยแมลงภู่ที่ได้ผสม ปูนซีเมนต์ ทรายหยาบ และน้ า ในอัตราส่วน 1 : 1 : 2 : 1  ผสมให้เข้ากันและเทลงใน
แม่พิมพ์อิฐบล็อกหกเหลี่ยม ตากแดดทิ้งไว้ให้แห้ง เป็นเวลา 1 วัน หลังจากนั้นแกะอิฐบล็อกเปลือกหอยแมลงภู่ออก
จากแม่พิมพ์ ดังแสดงในรูปที่ 2 สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการปูพื้นทางเดินภายในโรงเรียน และสามารถน าไปต่อ
ยอดได้อีก 

3. ประเมินผลการด าเนินงานและถอดองค์ความรู้จากการจัดกิจกรรม  
คณะผู้จัดท าร่วมกับคณะท างานโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และ

นักเรียนระดับประถมศึกษา เชิญครูวิทยาศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก ารน าองค์ความรู้ไปใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
 

 
รูปที่ 1 ขั้นตอนการท าอิฐบล็อกจากเปลือกหอยแมลงภู่ ภาพ ก คือ การเก็บเปลือกหอยแมลงภู่ที่เหลือทิ้งจากบริเวณ

ชุมชนรอบโรงเรียน ภาพ ข คือ การบดเปลือกหอยให้เป็นผงละเอียด ภาพ ค คือ การน าเปลือกหอยมาร่อนผ่าน
ตะแกรง ภาพ ง คือ การผสมสว่นผสมและเทลงในแม่พิมพ์อิฐบล็อค 

 

(ข) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ง) 

(ก) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ค) 
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รูปที่ 2 อิฐบล็อกจากเปลือกหอยแมลงภู่ ภาพ ก คือ ลักษณะของอิฐบล็อคที่ยังไม่แห้ง ภาพ ข คือ ด้านหน้าและ

ด้านหลังของอิฐบล็อก ภาพ ค คือ ลักษณะของอิฐบล็อคที่ได้จากการทดลอง  

ผลการด าเนินการ  

โครงงานอาชีพเร่ืองการท าอิฐบล็อกจากเปลือกหอยแมลงภู่ โรงเรียนวัดสร่างโศกมีผลการด าเนินการ ดังนี้  
1. ผลการส ารวจปัญหาและความต้องการของครูในการเสริมศักยภาพการสอน  โดยผู้อ านวยการโรงเรียน

และครูวิทยาศาสตร์ จ านวน  1 คน ได้เลือกกิจกรรมให้เข้ากับสาระการเรียนรู้เพื่อน าไปพัฒนาการเรียนการสอน ซึ่ง
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ยังขาดทักษะในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในรูปแบบของโครงงาน แต่ครูมีความ
สนใจการเรียนการสอนในรูปแบบฝึกปฏิบัติการให้กับนักเรียนเพื่อเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่งโรงเรียนเน้นในเรื่อง
ของอาชีพเพราะนักเรียนค่อนข้างยากจน ต้องช่วยพ่อแม่ท างานประกอบอาชีพ โอกาสที่จะเรียนต่อในระดับชั้นมัธยม
ค่อนข้างน้อย และจุดเด่นของพื้นที่ คือ มีเปลือกหอยแมลงภู่เป็นจ านวนมาก ครูและนักเรียนจึงสนใจท าโครงงาน
อาชีพเพื่อเป็นพื้นฐานในการสร้างงานอาชีพและสร้างรายได้ให้กับนักเรียน จึงได้จัดท าโครงงานอาชีพเรื่อ งการท าอิฐ
บล็อกจากเปลือกหอยแมลงภู่ และจากการประเมินพฤติกรรมของนักเรียนในชั้นเรียนหลังเข้าร่วมกิจกรรมโครงงาน
อาชีพ ครูพบว่านักเรียนมีความสนใจและกระตือรือร้นในการท าปฏิบัติการ และมีวิธีการคิดอย่างเป็นระบบมากขึ้น 
และจากการประเมิน ครูได้รับความรู้และมีทักษะในการท าโครงงานอาชีพมากข้ึนจากเดิม  

2. ในการจัดกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนการสอนปฏิบัติการสู่การเรียนการสอนโครงงานอาชีพ โดย
คณะผู้วิจัยได้ลงไปสังเกตภาคสนามในระหว่างการจัดกิจกรรม พบว่าอิฐบล็อกจากเปลือกหอยแมลงภู่มีน้ าหนักเบา
และราคาถูกกว่าอิฐบล็อกตามท้องตลาด สามารถรับแรงกดทับได้ดี รวมถึงยังช่วยลดปริมาณการใช้ปูนซีเมนต์ ลด
ต้นทุนการผลิตดังแสดงในตารางที่ 1 และช่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติจากกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ที่ท าให้เกิด
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นสาเหตุหลักที่ท าให้เกิดภาวะโลกร้อน ซึ่งจากการทดลองในครั้งนี้ท าให้อาจารย์และ
นักเรยีนได้รู้ถึงประโยชน์ของเปลือกหอยแมลงภู่มากยิ่งขึ้น และคณะผู้วิจัยได้เพิ่มเติมการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า
ด้านวิธีการรวบรวมข้อมูล โดยเมื่อได้รับข้อมูลจากการสัมภาษณ์ครูวิทยาศาสตร์และจากการสังเกตจากผู้วิจัยหลายคน 
เพื่อพิสูจน์ว่าข้อมูลที่ได้มาถูกต้องและเพียงต่อในการน ามาสรุปผล 

3. การประเมินผลการด าเนินงานและถอดองค์ความรู้จากการจัดกิจกรรม  โดยท าการวิเคราะห์และการ
ตรวจสอบข้อมูลจากการที่คณะผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ครูวิทยาศาสตร์ และน าข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์และหาข้อสรุป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูที่เข้าร่วมกิจกรรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การน าองค์ความรู้ไปใช้ใน
การพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเพื่อให้ได้องค์ความรู้เรื่องการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
ระดับประถมศึกษาพร้อมเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณชน ทางโรงเรียนสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ใน
วิชาการงานอาชีพ เรื่องทักษะการเรียนรู้สู่อาชีพและมีงานท าในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ประโยชน์ที่ได้จากการ

(ก)                                       (ข)                                         (ค) 
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เข้าร่วมกิจกรรมนี้ คือ ได้พัฒนาโครงงานอาชีพจากของเหลือทิ้งในชุมชน ในด้านของปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจาก
การเข้าร่วมกิจกรรม คือ ครูวิทยาศาสตร์มีคนเดียวและโรงเรียนมีครูน้อย จึงมีภาระในการสอนมากหลายชั้นเรียน 
ดังนั้นหากมีการท ากิจกรรมจะท าให้ชั่วโมงสอนลดลงและเนื่องจากโรงเรียนอยู่ไกลครูเดินทางล าบากและ อินเตอร์เน็ต
ไม่ค่อยดีการสื่อสารผ่านออนไลน์มีติดขัด จึงอยากให้คณะผู้จัดท ามาจัดกิจกรรมที่โรงเรียนทั้งหมดแทน และในส่วนการ
ท าอิฐบล็อกจากเปลือกหอยแมลงภู่ มีปัญหาเรื่องของฝุ่นในขั้นตอนการบดเปลือกหอย เนื่องจากยังขาดเครื่องมือใน
การบด และใช้เวลานาน ส่วนภาพรวมของการด าเนินงานกิจกรรมนี้ครูแจ้งว่ามีความเหมาะสมและตรงกับเป้าหมาย
และตรงกับความต้องการของครูวิทยาศาสตร์และโรงเรียน 
ตารางที่ 1 เปรยีบเทียบระหว่างอิฐบล็อกจากเปลือกหอยแมลงภู่และอิฐบล็อกตามท้องตลาดที่ใช้ในการปูพื้นทางเดิน  

เกณฑ์การ
ประเมิน 

อิฐบล็อกตามท้องตลาด  
(บล็อกหกเหลี่ยม) 

อิฐบล็อกจากเปลือก
หอยแมลงภู่ (บล็อกหก

เหลี่ยม) 
ปริมาณการใช้
ปูนซีเมนต ์ 

850 กรัม/ก้อน 425 กรัม/ก้อน 

น้ าหนัก 4.4 กิโลกรัม/ก้อน 2.2 กิโลกรัม/ก้อน 
ราคา 10.00 บาท/ก้อน 5.00 บาท/ก้อน 

สรุปผลการด าเนินการ  

 ผลลัพธ์ที่ได้จากการส่งเสริมครูเพื่อด าเนินโครงการอาชีพ การท าอิฐบล็อกจากเปลือกหอยแมลงภู่ ลักษณะ
ผลงานที่ได้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการปูพื้นทางเดินในโรงเรียน ประหยัดค่าใช้จ่าย และสร้างแรงบันดาลใจ
ให้กับนักเรียนที่สามารถได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติได้จริง โดยในงานวิจัยนี้ได้น าเปลือกหอยแมลงภู่จากบริเวณชุมชน
มาผลิตเป็นอิฐบล็อค ซึ่งในบริเวณชุมชนนี้ไม่เคยมีการน าเปลือกหอยแมลงภู่มาผลิตอิฐบล็อก และสอดคล้องกับ
งานวิจัยก่อนหน้าที่มีการท าวัสดุเหลือทิ้งจากบริเวณชุมชนอื่น ๆ มาเพิ่มมูลค่าและน ามาท าอิฐบล็อก เช่น เปลือกหอย
นางรม (5-6) เปลือกหอยแครงร่วมกับเปลือกหอยแมลงภู่ (7) เปลือกหอยลาย (8) เป็นต้น ซึ่งข้อดีของการท าอิฐบล็อค
นี้ช่วยลดปริมาณเปลือกปอยแมลงภู่เหลือทิ้งในบริเวณชุมชน รวมถึงนักเรียนได้มีโอกาสท าปฏิบัติการทดลองทาง
วิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง ส่งผลให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์และสามารถน าความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ไปใช้เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานที่สามารถน าไปประกอบเป็นอาชีพในอนาคตได้ นอกจากนี้
นักเรียนยังมีความกระตือรือร้นสนใจในการเรียนและได้ท าการทดลองในภาคปฏิบัติการมากขึ้น ส าหรับครูสามารถ
พัฒนาการเรียนการสอนและมีแนวทางในการวางแผนการเรียนการสอน และจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
ปฏิบัติการได้ ส าหรับโรงเรียน ได้ส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรและนักเรียนให้มีการพัฒนาการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น 
มีโครงงานอาชีพของโรงเรียน รวมถึงได้พัฒนาและส่งเสริมครูให้มีทักษะในการสร้างสื่อและทักษะปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยในอนาคต เนื่องจากในขั้นตอนการบดเปลือกหอยแมลงภู่ให้ละเอียดต้องใช้
เวลานานและมีปัญหาจากฝุ่นที่เกิดขึ้น อาจต้องมีการเพิ่มเติมเครื่องมือที่ใช้ในการบดเปลือกหอยที่ดีขึ้น และการ
ทดสอบสมบัติทางกายภาพของอิฐบล็อคเพิ่มเติม เพื่อให้ได้อิฐบล็อคที่มีคุณสมบัติที่ดีขึ้น 
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กิตติกรรมประกาศ 

 คณะท างานขอขอบคุณโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเปน็
พี่เลี้ยง เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ปีงบประมาณ 2563 ในการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนิน
โครงการครูและนักเรียนโรงเรียนวัดสร่างโศก และบุคลากรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่ช่วยเหลือในการเก็บข้อมูลและการด าเนินการตลอดโครงการ และ
ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติที่สนับสนุนในการด าเนินโครงการ 
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การลงทุนในหุ้นจีน 
Chinese Stock Investment 

อัญชลี สมบูรณ์*, สุชาติ วัฒกานนท์, ภัทรสุดา พวงเลิศบุญคง   
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

Email : cailichanyoung@gmail.com 

บทคัดย่อ 

ปัจจุบันการลงทุนในหุ้นนั้นได้รับความสนใจและเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากเพราะเนื่องจากการลงทุนในหุ้นนั้น
ได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินออมจึงท าให้เกิดการศึกษาเกี่ยวกับบทความวิชาการในเรื่องของการลงทุนในหุ้นจีน
ขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลการลงทุนในหุ้นจีน ที่มีข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหุ้นจีน เช่น
ประเภทของหุ้นจีน โอกาสในการลงทุนในหุ้นจีนและข้อดีข้อเสียของการลงทุนในหุ้นจึงได้มีการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพื่อ
ท าบทความนี้ขึ้นมาเพื่อแยกแยะประเด็นที่น่าสนใจในการลงทุนในหุ้นจีนในปัจจุบันจากทางเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ที่
เก่ียวข้องกับการลงทุนในหุ้นจีน ซึ่งการศึกษาและรวบรวมข้อมูลในคร้ังนี้พบว่าการลงทุนหุ้นจีนนั้นได้มีข้อจ ากัดในการ
ลงทุนของนักลงทุนชาวต่างชาติอยู่มากแต่ก็ยังมีหุ้นจีนบางส่วนที่นักลงทุนชาวต่างชาตินั้นสามารถลงทุนได้ ดังนั้น
ข้อมูลในบทความนี้จึงเป็นโอกาสที่จะท าให้คนไทยที่สนใจเรื่องของการลงทุนในหุ้นจีนนั้นจะสามารถเพิ่มผลตอบแทน
จากการลงทุนในหุ้นจีนให้ดียิ่งขึ้นเพื่อที่จะได้รับผลตอบแทนที่ดี และเพื่อตามทันการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นใน
อนาคต  

ค าส าคัญ : ลงทุน  หุ้น  จีน 

Abstract 

Nowadays, stock investment has become more popular and interesting because it makes 
high return more than saving money. Therefore, there are investigation of articles about Chinese 
stock investment which aim to study basic content of Chinese stock investment such as type of 
Chinese stock, investment chance in Chinese stock and benefits of stock investment. For that 
reason, this study analyzes major topics about current Chinese stock investment. The result of this 
article found that Chinese stock investment is moderately limited to foreigner investors. However, 
there are some Chinese stocks that foreigner investors can invest. Thus, the content in this article 
is a good chance for Thai people who are interested in Chinese stocks. The investors can learn to 
increase return that higher than usual and to keep up with the stock price changes in the future.  

Keywords : Investment, Stock, Chinese 
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บทน า 

ปัจจุบันนี้นักลงทุนในประเทศไทยมีความสนใจและตื่นตัวต่อการลงทุนมากข้ึนจึงได้มีการกระจายความเสี่ยงใน
การลงทุนและมองหาโอกาสในการลงทุนอยู่ตลอดเวลา ซึ่งประเทศจีนก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่เหมาะส าหรับนักลงทุนที่
ก าลังมองหาโอกาสในการลงทุน เพราะประเทศจีนมีการเติบโตของ GDP สูงที่สุดในโลกคือ 1.85% เมื่อเทียบกับ
สหรัฐอเมริกาที่ -4.27% และจีนยังมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดหรือที่เรียกว่า Market Cap ของ Shanghai 
Stock Exchange และ Shenzhen Stock Exchange เมื่อสิ้นปี 2562 มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดจะอยู่ที่ 
4.026 และ 2.504 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นอันดับที่ 5 และ 9 ของโลก (World Federation of Exchanges. 
2563) ดังนั้นการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศจึงเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีและก าลังเป็นที่
ได้รับความนิยมสูง เพราะนอกจากจะช่วยเพิ่มช่องทางการลงทุนให้กว้างขึ้นแล้วยังช่วยให้กระจายความเสี่ยงไม่ให้การ
ลงทุนไปกระจุกอยู่ที่บางประเทศหรือบางภูมิภาคได้อีกด้วย ซึ่งประเทศที่มีความน่าสนใจในการลงทุนในขณะนี้ คือ 
ประเทศจีนเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองของโลกรองจากสหรัฐอเมริกา 
ที่มีการเตบิโตในทางเศรษฐกิจที่สูงมาก ซึ่งเกิดจากการเติบโตในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี ระบบสาธารณูปโภค 
ระบบขนส่งสาธารณะ และด้านอื่นๆ อีกมากมายยิ่งไปกว่านั้นถ้าหากมองถึงเหตุการณ์ ในปัจจุบัน ประเทศจีนเป็น
ประเทศที่มีจ านวนประชากรมากมหาศาลแต่กลับสามารถควบคุมสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี สามารถดูแล และกระตุ้น
เศรษฐกิจได้ดีเช่นกัน สิ่งหนึ่งที่สร้างโอกาสลงทุนในประเทศจีนนอกเหนือจากสภาวะเศรษฐกิจและปัจจัยภายนอก นั่น
คือ การที่มีจ านวนหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มากกว่า 1,000 ตัว ท าให้นักลงทุนสามารถเลือกลงทุนได้และยังส่งผลให้
ตลาดมีสภาพคล่องในการซื้อขายสูงซึ่งถือเป็นพื้นฐานที่ส าคัญมากส าหรับตลาดทุน (ณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย. 2563) 

ความส าคัญของหุ้นจีน 

ตลาดหุ้นของจีนเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก และตลาดพันธบัตรของจีนยังใหญ่เป็นอันดับ 3 
ของโลก ทั้งสองตลาดสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบอย่างกว้างขวาง ซึ่งเกิดขึ้นในเศรษฐกิจของจีนในช่วง
ไม่กี่ปี ซึ่งในปัจจุบัน กว่าร้อยละ 60 ของการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศจีนมาจากภาคเอกชน และร้อย
ละ 90 เป็นงานใหม่ที่เกี่ยวกับการพัฒนาเมือง โดยจะเห็นได้ว่าบริษัทที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงก่อก าเนิดขึ้นในหลายภาค
ธุรกิจ รวมทั้งพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) กระบวนการผลิตขั้นสูง (Advanced Manufacturing) 
ยานพาหนะไฟฟ้า (Electric Vehicle) และปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ในส่วนของธุรกิจเสื้อผ้ากีฬา 
สินค้าเพื่อการท่องเที่ยว และสินค้าฟุ่มเฟือยต่างก็เตรียมรองรับความต้องการของลูกค้าที่มีฐานะมั่งคั่งเพิ่มขึ้น อีกทั้ง
การเติบโตของบริษัทที่ท าธุรกิจเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมสะท้อนถึงความพยายามของรัฐบาลที่จะลดมลพิษและแสดง
บทบาทเป็นผู้น าในระดับสากลในการจัดการกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ดังนั้นการรวมหุ้นจากจี น
แผ่นดินใหญ่เข้าไปในดัชนี MSCI (Morgan Stanley Capital International) จึงเป็นพัฒนาการที่ส าคัญที่แสดงถึง
การที่ประเทศจีนก าลังได้รับการยอมรับให้เป็นส่วนหนึ่งของตลาดทุนโลก ดังนั้นจึงได้มีการลงทุนเพื่อเป็นการเพิ่มค่า
ของเงินท าให้ผู้ลงทุนได้รับผลก าไรหรือผลตอบแทนจากการลงทุน และผู้ลงทุนยังมีรายได้ในรูปของดอกเบี้ย เงินปันผล 
และรายได้จากค่าเช่า นอกจากนี้การลงทุนยังเป็นการรักษาอ านาจซื้อของตนจากภาวะเงินเฟ้อ ถึงแม้จะเกิดเงินเฟ้อ
ขึ้น แต่อ านาจเงินก็ยังคงอยู่ไม่ลดลง เนื่องจากผู้ลงทุนได้น าเงินต้นไปลงทุนจนเกิดผลงอกเงยเกินภาระเงินมาแล้ว จึง
สร้างความมั่งคั่งได้รวดเร็วขึ้น ท าให้นักลงทุนบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้อย่างรวดเร็ว  นอกจากนี้เงินลงทุนยังมี
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ความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอีกด้วย เพราะเงินที่ลงทุนไปนั้นจะหมุนเวียนไปยังผู้ขาดแคลน
เงินทุน เพื่อพัฒนาหรือขยายธุรกิจ เช่น การสร้างโรงงาน การซื้อเครื่องจักร การจ้างแรงงาน การซื้อวัตถุดิบ การขยาย
การผลิต รวมทั้งการลงทุนในโครงการ ของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งการผลิตและการลงทุนเหล่านี้จะท าให้เกิดการจ้าง
แรงงาน และส่งผลต่อธุรกิจต่อเนื่อง น าไปสู่ภาคธุรกิจอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ภาครัฐยัง สามารถน า
เงินลงทุนของผู้ลงทุนไปใช้หมุนเวียนในการพัฒนาประเทศได้ การลงทุนจึงเป็นตัวสะท้อนความมั่งคั่งของประเทศที่
ส าคัญ 

ความหมายการลงทุนและตลาดหุ้นจีน 

การลงทุน คือ การน าเงินออมที่สะสมไว้มาสร้างผลตอบแทนให้สูงกว่าการออมในปัจจุบัน เพื่อให้ได้รับ
ผลตอบแทนในอนาคตซึ่งผู้ลงทุนเชื่อว่าเงินสดหรือผลตอบแทนจากส่วนเพิ่มที่จะได้รับนั้น จะสามารถชดเชยระยะเวลา 
อัตราเงินเฟ้อ และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างคุ้มค่า กล่าวได้ว่าการลงทุนเป็นการออมเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่
มากกว่าการออมปกติโดยที่ต้องยอมรับกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน ดังนั้นการตัดสินใจลงทุนในแต่ละครั้งจึงต้อง
พิจารณาอย่างรอบคอบ และศึกษาหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี เพื่อที่จะได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวังไว้ และ
เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการลงทุนดังนั้นเมื่อทราบถึงความหมายของการลงทุนแล้วก็ต้องรู้จักกับตลาดหุ้นจีน
ด้วยซึ่งตลาดหุ้นของประเทศจีนนั้นจะมีสองแห่งที่เรียกว่า Shanghai Stock Exchange และ Shenzhen Stock 
Exchange ซึ่งตลาดหลักทรัพย์จะเป็นสถานที่ที่ผู้คนมักเข้ามาลงทุน เช่นเทรดเดอร์ (Trader) นักลงทุนโบรกเกอร์อื่นๆ 
ที่สามารถซื้อขายหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ จึงมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของหุ้นทั้งหมด
ที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นจีน และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามูลค่าหลักทรัพย์ในตลาดหุ้นจีนได้เพิ่มข้ึนมากจึงท าให้ตลาดหุ้น
ทั้งสองอยู่ใน 8 อันดับแรกของโลก 

ตลาดหุ้นจีน หลังวิกฤต Covid-19 

เมื่อกล่าวถึงความน่าสนใจของประเทศจีนคือ เศรษฐกิจในภาพรวมที่ฟื้นตัวได้เร็วจากการควบคุมการแพร่
ระบาดของ Covid-19 โดยตัวเลข GDP ของจีนในไตรมาสแรกหดตัวแรง 6.8% ในไตรมาสแรกของปี 2563 ซึ่งเป็น
ช่วงมาตรการล็อกดาวน์อย่างเข้มงวด แต่ในไตรมาสที่ 2 GDP ของจีนพลิกกลับมาโต 3.2% ทันทีในไตรมาสที่ 2ของปี
เพราะ “เศรษฐกิจจีน” นั้นมีปัจจัยขับเคลื่อนหลักที่สะท้อนให้เห็นภาพของการฟื้นตัวหลัง Covid-19 ได้แก่ ดัชนี 
Industrial Production ในเดือนกันยายนเพิ่มขึ้น 6.9% เมื่อเทียบกับปีก่อน และเป็นการเพิ่มขึ้น 6 เดือนติดต่อกัน
หลังจากหดตัวใน 3 เดือนแรกของปี 2563 สะท้อนให้เห็นถึงภาพการฟื้นตัวในภาคอุตสาหกรรมของจีนอย่างต่อเนื่อง
ในเร่ืองดัชนี General Manufacturing PMI ในเดือนตุลาคมเพิ่มขึ้นเป็น 53.6 เป็นตัวเลขที่แข็งแกร่งที่สุดในรอบกว่า 
10 ปี ในขณะที่เดือนกันยายนอยู่ที่ 53.0 สะท้อนให้เห็นว่า ภาคการผลิตของจีนที่ถูกขับเคลื่อนจากความต้องการ
สินค้าของประชาชนในประเทศนั้นแสดงให้เห็นถึงภาพความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจจีนจากดัชนีชี้วัด 2 ตัวที่ถูกจัดว่า
เป็นเครื่องยนต์ส าคัญที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะต่อๆไปท่ามกลางความแน่นอนของเศรษฐกิจโลกที่ยังอยู่ในภาวะ
ถดถอยจากวกิฤต Covid-19 ยังส่งผลเชิงบวกต่อ “ตลาดหุ้นจีน”  
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ประเภทหุ้นจีน 

1. A-share หลักทรัพย์ที่จดทะเบียนและซื้อขายในจีนแผ่นดินใหญ่ คือ ดัชนีหลักของการตลาดหุ้นจีนที่มี
จ านวนหลักทรัพย์และมูลค่าการตลาด (Market Capitalization) สูงที่สุด โดยเทรดจะใช้สกุลเงิน “หยวน” ค านวณ
โดยหุ้นสองตลาดหลัก คือ เซี่ยงไฮ้ และเสินเจิ้น หุ้นกลุ่ม A-share ให้สิทธิ์การซื้อขายแก่บุคคลสัญชาติจีนเท่านั้น ไม่
อนุญาตให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนได้ 

2. H-share หลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในประเทศจีนแต่ซื้อขายในฮ่องกง คือ ดัชนีของบริษัทธุรกิจและจด
ทะเบียนในจีนแผ่นดินใหญ่แต่บัญชีรายชื่ออยู่ใน “ฮ่องกง” จึงซื้อขายกันในสกุลเงิน “ฮ่องกงดอลลาร์” โดย H ย่อมา
จาก Hang Seng China Enterprise index (HSCE) หุ้นกลุ่ม H-share เปิดให้นักลงทุนต่างชาติสามารถท าการซื้อ
ขายได้อย่างเสรี 

3. B-Share ดัชนีของหลักทรัพย์ที่ค านวณเหมือน A-Share แต่เปิดให้ซื้อขายส าหรับนักลงทุนต่างชาติที่สนใจ
เข้าลงทุนในหลักทรัพย์ของ SSE และ SZSE ซึ่งจะซื้อขายในสกุล “ดอลลาร์สหรัฐ” ส าหรับ SSE และ “ฮ่องกง
ดอลลาร์” ส าหรับ SZSE “B-Share” ไม่สามารถซื้อขายได้ เนื่องจากข้อจ ากัดด้านซื้อขายเงินตราต่างประเทศ และ
จ านวนหุ้นในB-Shareมีน้อยมาก จึงไม่ได้รับความนิยมจากนักลงทุนเท่า A-Share ดัชนีนี้ก็เลยไม่ค่อยเป็นที่รู้จัก 

4. Red-Chip ดัชนีหุ้นกลุ่มบริษัทจดทะเบียนของจีนแผ่นดินใหญ่ แต่จัดตั้งบริษัทอยู่นอกประเทศจีน และจด
ทะเบียนซื้อขายใน SEHK โดยมีรัฐบาลจีนเป็นผู้ถือหุ้นด้วย เนื่องจาก Red-Chip ขายใน SEHK ส่งผลให้หุ้น Red-Chip 
ต้องปฏิบัติตามกฎของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ดังนั้น Red-Chip จึง
ได้รับความสนใจในสายตานักลงทุนต่างชาติพอๆ กับ H-Share เพราะความเชื่อมั่นด้านมาตรฐานการท ารายงาน
การเงินของฮ่องกง ในฐานะเป็นศูนย์กลางของตลาดเงินตลาดทุนของโลก 

5. P-Chip ดัชนีหุ้นกลุ่มนี้มีแนวคิดเดียวกับ Red-Chip จัดตั้งบริษัทนอกประเทศจีนและ 
จดทะเบียนซื้อขายใน SEHK แต่ P-Chip เป็นบริษัทเอกชนของจีนแผ่นดินใหญ่ ไม่มีรัฐบาลจีนเป็นผู้ถือหุ้น ตัว P จึง
เป็นที่มาของค าว่า ‘Private’  

โอกาสที่ดีในการลงทุนหุ้นจีน 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในปีที่ผ่านมาจีนถือเป็นประเทศที่สามารถควบคุม
สถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับประเทศอื่นท าให้เศรษฐกิจของประเทศจีนฟื้นตัวกลับมาได้ใกล้เคียง
ระดับปกติ โดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาดการณ์ว่าในปี 2564 เศรษฐกิจจีนจะเติบโต 8.1% ในขณะที่
เศรษฐกิจโลกจะเติบโต 5.5%และจากปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวดีต่อเนื่องโดยจีนเป็นประเทศเศรษฐกิจขนาด
ใหญ่ประเทศเดียวที่กลับมาฟื้นตัวใกล้เคียงระดับปกติ โดยเฉพาะการเติบโตที่มาจากภายในประเทศ ที่ประชากรมี
ฐานะและก าลังซื้อมหาศาลที่พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ รวมถึงรัฐบาลให้ความส าคัญกับการเติบโตระยะยาว เน้น
ลงทุนและวิจัย พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อการเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี (นาวิน อินทรสมบัติ. 2564) 

 

 



1331 

 

ประโยชน์ของการลงทุนในหุ้น 

1. การสร้างรายได้ด้วยการเพิ่มมูลค่าเงินที่มีการลงทุนที่ถูกวิธีจะท าให้เงินที่ลงทุนไปนั้นได้รับผลตอบแทน
เพิ่มขึ้น แต่ต้องมีความรู้ความเข้าใจในการลงทุน เช่น การซื้อทองค า ต้องซื้อในช่วงที่ราคาทองค าลดลง แล้วจะขาย
ออกไปเมื่อราคาสูงขึ้น ก็จะได้ก าไรมาง่ายๆ 

2. การลดความเสี่ยงเมื่อถึงภาวะเงินเฟ้อ ภาวะเงินเฟ้อ คือหน่วยเงินมีมูลค่าลดน้อยลง เช่น ซื้อของด้วยเงินเท่า
เดิม แต่ได้ปริมาณของน้อยลง ซึ่งการลงทุนท าให้ความเสี่ยงต่อภาวะเงินเฟ้อน้อยกว่าการเก็บออมเพียงอย่างเดียว 
เพราะการลงทุนในหุ้นนั้นจะมีเงินงอกเงยขึ้นตลอดเวลา 

3. การสร้างหนทางสู่อิสรภาพทางการเงิน อิสรภาพทางการเงินคือการมีรายได้จากสินทรัพย์ที่มีอยู่หรือการมี 
Passive Income ถ้าเปรียบเป็นนักเขียนหนังสือชื่อดัง ก็จะได้ค่าลิขสิทธิ์จากจ านวนหนังสือเล่มที่ขายได้ตลอดเวลา 
โดยไม่ต้องท าอะไรเพิ่มเติมเลย 

4. การเพิ่มพูนความรู้รอบตัว การลงทุนในหุ้นนั้นยังต้องศึกษาเรื่องต่าง ๆ  ที่มีผลต่อเรื่องเงินด้วย เช่น เศรษฐกิจโลก เทคโนโลยี
ใหม่  ๆค่าเงินแต่ละประเทศ สถานการณ์ต่างๆ  ที่ท าให้ค่าเงินเปลี่ยนแปลง ดังนั้นการลงทุนจะท าให้มีความรู้เหล่านี้ตามไปด้วย 

5. เกิดความเข้าใจและรู้จักธรรมชาติของธุรกิจ จากการจะลงทุนในหุ้นตัวใดตัวหนึ่งนั้นนอกจากจะต้องรู้เรื่อง
การลงทุนแล้ว ต้องรู้เร่ืองเกี่ยวกับธุรกิจ องค์กร ที่เราจะร่วมลงทุนด้วย เช่น การลงทุนในหุ้น จะต้องรู้ว่าผู้ขายหุ้นนั้น
ท าธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องไหน ใช้กลยุทธ์และโมเดลธุรกิจแบบไหน ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์อย่างไร และมีแนวโน้มท าก าไรได้
แค่ไหน จะได้เงินปันผลเท่าไหร่ ถ้าไม่คุ้มเสี่ยงก็ไม่ควรค่าแก่การลงทุน 

6. ท าให้มองแนวโน้มของเศรษฐกิจในอนาคตออก การลงทุนจะท าให้ต้องศึกษาหาความรู้ในหลายด้านดังนั้น
จะสามารถประเมินสถานการณ์ในอนาคตได้มากกว่าผู้อื่นที่ไม่มีความรู้เรื่องการลงทุนมาก่อน และยังสามารถทราบ
ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆ ได้ก่อน เช่น สังคม เศรษฐกิจ รวมถึงเทรนด์การลงทุนของนักลงทุนก็ท าให้
ประเมินกลับมาที่สภาพเศรษฐกิจได้เช่นกัน 

7. ได้รู้จักกลุ่มคนที่ชอบการลงทุนเหมือนกัน ส าหรับมือใหม่นั้นจ าเป็นที่จะต้องมีการแนะน าจากผู้ที่มี
ประสบการณ์ ดังนั้นการเข้าร่วมกรุ๊ปต่างๆ เกี่ยวกับการลงทุนในโซเชียล จึงท าให้สามารถสอบถามสิ่งที่สงสัยได้ และ
อาจจะได้รู้จักกับนักลงทุนคนอื่นๆ ที่สามารถให้ค าแนะน าได้ 

กองทุนหุ้นจีน 

 
ที่มา : มอร์นิ่งสตาร์, 2563 
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จากข้อมูลบริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมกองทุนรวมในไทย มีกองทุนหุ้น
จีน47 กองทุนและกองทุนที่ท าผลตอบแทนได้สูงสุดอันดับหนึ่ง (ย้อนหลัง 3 ปี) คือ กองทุนเปิดทหารไทย China 
Opportunity (TMBCOF) โดยให้ผลตอบแทน 16.23%ส่วนกองทุนที่ท าผลตอบแทนติดอันดับ 10 คือ กองทุนเปิด ยู
โอบี สมาร์ท เกรธเธอร์ ไชน่า (UOBSGC) ให้ผลตอบแทน 4.79% (จากตารางประกอบ 10 อันดับกองทุนหุ้นจีน) 

ข้อดีของการลงทุนในหุ้น 

 1. ให้ผลตอบแทนที่ดี เนื่องจากการฝากเงินไว้ในธนาคารนั้นอัตราผลตอบแทนนั้นไม่ดีพอเท่ากับผลตอบแทน
ของการลงทุน 
 2. ดูแลจัดการง่าย เนื่องจากการลงทุนนั้นไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มในการถือหุ้นไม่ว่าจะถือไว้นานซักแค่ไหนก็ตาม
หรืออยากขายเมื่อไหร่ก็สามารถขายได้ทันทีแบบไม่มีสัญญาผูกมัด และสามารถลงทุนซื้อขายได้ด้วยตัวเองโดยไม่
จ าเป็นต้องมีผู้ร่วมทีมเหมือนการท าธุรกิจ 
 3. มีความโปร่งใส เนื่องจากเราสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ เช่น รายงานประจ าปีของบริษัทเพื่อวิเคราะห์ก่อน
ตัดสินใจลงทุนได้ และยังสามารถใช้เวลานานเท่าไหร่ในการศึกษาก่อนลงทุนก็ได้โดยข้อมูลต่างๆจะถูกเปิดเผยต่อ
สาธารณะ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

ข้อเสียของการลงทุนในหุ้น 

 ราคาหุ้นผันผวน เนื่องจากราคาของหุ้นจะเปลี่ยนแปลงไปตามราคาตลาดภายในประเทศและต่างประเทศอยู่
ตลอดเวลาซึ่ง เป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ “การขาดทุน” จึงอาจจะเกิดขึ้นได้ง่ายและสามารถเกิดขึ้นได้
ตลอดเวลาหากนักลงทุนวิเคราะห์ผิดพลาด 

บทสรุป 

 การลงทุนในหุ้นจีนนั้นคนไทยสามารถลงทุนได้ เพราะคนไทยถือเป็นนักลงทุนต่างชาติส าหรับตลาดหุ้นจีนแต่
การเข้าไปลงทุนในตลาดหุ้นประเทศจีนโดยตรงนั้นยังไม่สามารถท าได้โดยตรง ดังนั้นจึงต้องมีกองทุนรวมที่เป็น
ตัวกลางที่จะเข้าไปลงทุนในหุ้นจีน จึงสามารถเข้าไปลงทุนหุ้นจีนได้ผ่านหุ้นที่อยู่ใน 2 ดัชนีหลักก็ คือ A-Share และ H-
Share โดยมี 2 ประเด็นที่จะต้องศึกษาว่าเราควรลงทุนในหุ้นจีนตัวไหน ดังนี้ 
 1. A-Share เป็นตลาดใหญ่ที่มีมูลค่าการซื้อขายหนาแน่น แต่หุ้นใน A-Share นั้นยังไม่ได้รับการยอมรับใน
เร่ืองของมาตรฐานการบัญชี จึงอาจท าให้มีการตกแต่งตัวเลขบัญชีให้สวยงามเกินจริง ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงสูงกว่า  
 2. H-Share นั้นคัดเลือกแต่บริษัทที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐานการบัญชีที่ได้รับการยอมรับแต่เนื่องจากการ
เข้าไปลงทุนใน H-Share นั้นยังไม่กว้างขวาง จึงท าให้ราคาหุ้นของบริษัทที่อยู่ในบัญชีรายชื่อทั้ง A-Share และ H-
Share จึงต่างกันค่อนข้างมาก 
 แม้ว่าคนไทยยังไม่ค่อยให้ความสนใจในการลงทุนในหุ้นจีนมากนัก แต่การลงทุนในหุ้นนั้นถือเป็นโอกาสดีที่
คนไทยจะสามารถเพิ่มผลตอบแทนในการลงทุนในหุ้นจีนให้ดียิ่งขึ้นเพื่อที่จะได้ตามทันการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นใน
อนาคต 
 



1333 

 

เอกสารอ้างอิง 

การเงินธนาคาร. (2563). เปิดโผกองทุนหุ้นจีนตัวท็อป ผลตอบแทนสูงสุด 16%. สืบค้นเมื่อ 3  มีนาคม 2564, 
เว็บไซต:์https://www.moneyandbanking.co.th/article/personal- investment/stock-china-top-
2108/ 

การออมและการลงทุน. (2564). ความหมายและความส าคัญในการลงทุน. สบืค้นเมื่อ 3 มีนาคม 2564, เว็บไซต์:  
https://sites.google.com/site/karxxmlaeakarlngthun34444/kar- lngthun/khwam-hmay-laea-
khwam-sakhay-ni-kar-lngthun 

ณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย. (2563). โอกาสการลงทนุในตลาดหุ้นจนี. สืบค้นเมื่อ 3 มีนาคม 2564,  เว็บไซต:์ 
https://mgronline.com/mutualfund/detail/9630000127396 

เดวิด เลียว. (2561). ก้าวส าคัญของตลาดทุนจีน. สบืค้นเมื่อ 3 มีนาคม 2564, 
เว็บไซต:์https://www.prachachat.net/finance/news-186368 

อลงกฎ มโนรุ่งเรืองรัตน์. (2564). อยากลงทุนโตยาวๆ ในกองทนุจีน? นี่คือสิ่งที่นักลงทุนต้องรู้.  สืบค้นเมื่อ 11 
มีนาคม 2564, เว็บไซต์: https://thestandard.co/china-funds-lessonfor-investors/ 

Admiral Markets. (2564). ตลาดหุ้นจนียังน่าสนใจไหม?. สืบค้นเมื่อ 3 มีนาคม 2564, เว็บไซต์ :  
https://admiralmarkets.com/th/education/articles/shares/introduction-to-china- stock-
market 

ASIA PLUS. (2564). ความหมายและความส าคัญในการลงทุน. สืบค้นเมื่อ 3 มีนาคม 2564,  เว็บไซต:์ 
https://sites.google.com/site/karxxmlaeakarlngthun34444/kar- lngthun/khwam-hmay-laea-
khwam-sakhay-ni-kar-lngthun 

Finance. (2562). ประโยชน์ของการลงทุน และข้อควรระวังในการลงทนุ. สืบคน้เมื่อ 3 มีนาคม 2564, เว็บไซต์: 
https://www.finance-rumour.com/investment/investment-benefit-caution/ 

Money Buffalo. (2562). เร่ืองน่ารู้เกี่ยวกับหุ้น A-share และ H-share. สืบค้นเมื่อ 3 มีนาคม 2564, เว็บไซต:์ 
https://www.moneybuffalo.in.th/stock/หุ้น-a-share-h-share 

Mr. Messenger. (2558). เร่ืองนี้คุณต้องรู้ ถ้าอยากออกไปสู้ในตลาดหุ้นจนี. สืบคน้เมื่อ 3 มีนาคม 2564, เว็บไซต์: 
http://www.iammrmessenger.com/เร่ืองนี้คุณต้องรู้-ถ้า/ 

NovaBizz. (2564). การลงทุนในหุ้น. สืบคน้เมื่อ 3 มีนาคม 2564, เว็บไซต:์  
https://www.novabizz.com/Finance/Investment-Stock.htm 

Piyachart Maikaew. (2563). ‘หุ้นจีน’ ว่าที่ตลาดการเงินใหมข่องโลก. สืบค้นเมื่อ 3 มีนาคม 2564, เว็บไซต:์ 
https://passiveway.com/china-stock-thematic-etf/ 

https://www.moneyandbanking.co.th/article/personal-%09investment/stock-china-top-2108/
https://www.moneyandbanking.co.th/article/personal-%09investment/stock-china-top-2108/
https://sites.google.com/site/karxxmlaeakarlngthun34444/kar-%09lngthun/khwam-hmay-laea-khwam-sakhay-ni-kar-lngthun
https://sites.google.com/site/karxxmlaeakarlngthun34444/kar-%09lngthun/khwam-hmay-laea-khwam-sakhay-ni-kar-lngthun
https://mgronline.com/mutualfund/detail/9630000127396
https://www.prachachat.net/finance/news-186368
https://thestandard.co/china-funds-lessonfor-investors/
https://admiralmarkets.com/th/education/articles/shares/introduction-to-china-%09stock-market
https://admiralmarkets.com/th/education/articles/shares/introduction-to-china-%09stock-market
https://sites.google.com/site/karxxmlaeakarlngthun34444/kar-%09lngthun/khwam-hmay-laea-khwam-sakhay-ni-kar-lngthun
https://sites.google.com/site/karxxmlaeakarlngthun34444/kar-%09lngthun/khwam-hmay-laea-khwam-sakhay-ni-kar-lngthun
https://www.finance-rumour.com/investment/investment-benefit-caution/
https://www.moneybuffalo.in.th/stock/หุ้น-a-share-h-share
http://www.iammrmessenger.com/เรื่องนี้คุณต้องรู้-ถ้า/
https://www.novabizz.com/Finance/Investment-Stock.htm
https://passiveway.com/china-stock-thematic-etf/


1334 

 

Robowealth. (2563). ข้อดีที่ควรรู้ก่อนลงทุนแดนมังกร.สบืค้นเมื่อ 3 มีนาคม 2564, 
เว็บไซต:์https://www.finvest.co.th/china-investment/ 

Stock2morrow. (2564). หุ้นโลกก าลังปรบัฐาน - โอกาสลงทนุหุ้นจีนรอบใหม่. สืบค้นเมื่อ 3 มีนาคม 2564, เว็บไซต:์ 
https://www.stock2morrow.com/article-detail.php?id=3591 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.finvest.co.th/china-investment/
https://www.stock2morrow.com/article-


1335 

 

การเลือกใช้แอปพลิเคชันส าหรับนักศึกษาไทยในประเทศจีน 
Usage of Applications for Thai students in China 

อัญชลี สมบูรณ์*, มรกต ก าแพงเพชร, นัทธมน เมธีกุล 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

*Email : cailichanyoung@gmail.com 

บทคัดย่อ  

 บทความนี้น าเสนอเรื่องการใช้แอปพลิเคชันส าหรับนักศึกษาไทยในประเทศจีน เนื่องจากแอปพลิเคชั่นได้เข้า
มามีบทบาทในการด าเนินชีวิตมากข้ึน ท าให้ทุกคนต้องปรับตัวให้เข้ากับโลกยุคปัจจุบัน ซึ่งหมายรวมถึงนักศึกษาไทยที่
ต้องการไปศึกษาต่อที่ประเทศจีน ประเทศจีนถือว่าเป็นประเทศที่เป็นตลาดออนไลน์ที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆของโลก 
การใช้ชีวิตของนักศึกษาที่ไปศึกษาต่อที่ประเทศจีนต้องใช้แอปพลิเคชันในการใช้ชีวิตเป็นส่วนมาก บทความนี้จึงเป็น
การศึกษารวบรวมแอปพลิเคชันของจีนที่มีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในประเทศจีนของนักศึกษา โดยมีทั้งแอป
พลิเคชันที่ใช้ได้เฉพาะในประเทศจีน แอปพลิเคชันที่ใช้ได้ทั้งในและนอกประเทศจีน และแอปพลิเคชันที่จ าเป็นในการ
ใช้ชีวิตช่วงที่มีโรค covid-19 ระบาดเกิดขึ้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่ต้องการศึกษาหาข้อมูลได้เตรียมพร้อม
ก่อนการเดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศจีน 

ค าส าคัญ : แอปพลิเคชัน  นักศึกษา  ประเทศจีน 

Abstarct 

 This article presents an application for Thai students in China. The application has played a 
more active role in life. Everyone must adapt themselves into this time, including students who 
want to study in China. China is one of the world's largest online market. In daily life, students 
must mostly study by using applications. This article is a comprehensive study of Chinese 
applications that are essential to students' life in China. Currently, there are many applications for 
using but this article pick applications that can only be enabled in China, appilications that can be 
enabled inside and outside China and applications for the COVID-19 situation. The purpose of this 
study is for students to learn and prepare themselves before going to study in China. 

Keywords :   Applications, Students, China 
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บทน า 

 
ประเทศจีนมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว จนกระทั่งในปัจจุบันได้กลายเป็นประเทศทาง

เศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของโลกรองจากสหรัฐอเมริกา และไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม
หรือแม้แต่การด าเนินชีวิตของคนในประเทศก็ตาม  ล้วนแล้วแต่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีทั้งสิ้น  เพราะเทคโนโลยีท าให้
การด าเนินชีวิตของมนุษย์เกิดความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น  เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทส าคัญต่อชาวจีนและช่วยใน
การใช้ชีวิตในด้านต่างๆ ได้อย่างอัจฉริยะและตอบสนองการใช้ชีวิตได้อย่างรอบด้านมากข้ึน   

นอกจากในด้าน การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของจีนที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ยังรวมไปทั้งด้านการศึกษาที่
ได้รับความสนใจจากนักศึกษาต่างชาติเป็นอย่างมาก โดยจากข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการของจีน ในปี พ .ศ. 2561 
มีนักศึกษาไทยไปเรียนต่อที่ประเทศจีน จ านวน 28,608 คน สูงเป็นอันดับสองรองจากประเทศเกาหลีใต้ และข้อมูลใน
ปี  พ.ศ. 2562 มีนักศึกษาไทยไปเรียนที่ประเทศจีนถึง 31,800 คน และแน่นอนว่านักศึกษาหรือผู้ที่สนใจต้องการจะ

ไปศึกษาต่อที่ประเทศจีนก็มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง “入乡随俗” หรือตามสุษาษิตไทยที่ว่า “เข้าเมืองตา
หลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม” ต้องรู้จักการใช้เลือกแอปพลิเคชั่นต่างๆของจีน เพื่อที่จะช่วยให้นักศึกษาสามารถด ารงชีวิตได้เช
กเช่นเดียวกับชาวจีน   

อุปสรรคและปัญหาส่วนใหญ่ของนักศึกษาที่ไปศึกษาต่อที่ประเทศจีนนอกจากจะเป็นเรื่องของภาษาและ
วัฒนธรรมแล้ว ส าหรับประเทศจีนก็เป็นหนีไปพ้นเรื่องของการใช้เทคโนโลยีและแอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่ถือเป็นหนึ่ง ใน
ปัจจัยหลักของการด ารงชีวิตในประเทศจีนไปแล้ว การเตรียมความพร้อมก่อนไปเรียนประเทศจีน  โดยส่วนมากจะ
กล่าวถึงแต่เร่ืองของการเรียนการสอนเก่ียวกับการเตรียมภาษา การเตรียมเอกสารเพื่อไปเรียนที่ประเทศจีน  แต่ส่วน
น้อยที่จะกล่าวถึงการใช้ชีวิตนอกห้องเรียนว่าต้องมีวิธีการด ารงชีวิตอย่างไร ต้องเตรียมพร้อมอย่างไรเพื่อให้สามารถใช้
ชีวิตได้อย่างราบรื่น ดังนั้นการเตรียมพร้อมในเรื่องของการเลือกใช้แอปพลิเคชันจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับ
นักศึกษาที่ต้องการจะศึกษาต่อที่ปะเทศจีน 

แอปพลิเคชันที่มีบทบาทต่อการใช้ชีวิตของนักศึกษาไทยในประเทศจีน  

 ปัจจุบันเทคโนโลยีและแอปพลิเคชันเข้ามามีบทบาทต่อการด าเนินชีวิตประจ าวันนักศึกษาชาวไทยที่ไปศึกษา
ต่อในประเทศจีนในทุกๆ ด้านจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต และแอปพลิเคชันได้ถูกพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าอย่างไม่
หยุดยั้ง เนื่องจากแอปพลิเคชันเหล่านี้สามารถเอื้ออ านวยความสะดวกสบายได้หลายๆด้าน โดยแอปพลิเคชันจีนที่มี
บทบาทในการใช้ชีวิตของนักศึกษาไทยที่ต้องการไปเรียนต่อทประเทศจีนสามารถแบ่งได้ดังนี้ 
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ตารางที่ 1 แอปพลิเคชันที่มีบทบาทต่อการใช้ชีวิตของนักศึกษาไทยในประเทศจีน  

แอปพลิเคชัน 
ด้านการติดต่อสื่อสาร 

 
 
 
 
 

แอปพลิเคชัน 
ด้านการเรียน 

 
           
 
 
 

แอปพลิเคชัน 
ด้านการคมนาคม 

 
     
       
 

แอปพลิเคชัน 
ด้านการสัง่อาหาร 

 

 
           

แอปพลิเคชัน 
ด้านตลาดออนไลน ์

 

                  
       
 

แอปพลิเคชัน 
ด้านความบนัเทิง 

 
       
 
 
 

แอปพลิเคชัน 
ด้านสุขภาพ 

 
 
 
 

  

   

   

   

   

    

 



1338 

 

แอปพลิเคชัน 
ด้าน 
ธุรกรรมออนไลน ์

 
 
 
 

 
1. แอปพลิเคชันด้านการติดต่อสื่อสาร  

 1.1 Wechat (微信腾讯  เวย ซิ่น) เป็นแอปพลิเคชันมีการใช้งานเหมือน Line สามารถใช้ติดต่องาน
ต่าง ๆ คนจีนส่วนมากใช้วีแชทในการติดต่อสื่อสารวีแชทสามารถพิมพ์คุยกัน โทรเสียง วิดีโอคอล บันทึกเสียง ส่งไฟล์
รูปภาพ ส่งไฟล์วิดีโอ ส่งไฟล์เอกสาร ส่งต าแหน่งที่อยู่ปัจจุบันให้เพื่อนที่ต้องการได้ สามารถคุยกันแบบส่วนตัว และ
สามารถสร้างกลุ่มในการคุยกันได้อีกด้วย ในการเพิ่มเพื่อนในวีแชทต้องรอให้อีกฝ่ายตอบรับค าขอเป็นเพื่อนก่อนถึงจะ
สามารถส่งข้อความหากันได้ มีโปรแกรม shake เขย่าเพื่อสุ่มหาเพื่อนและหาเพลงได้ด้วย สามารถเชื่อมกับบัญชี
ธนาคารเผื่อจ่ายเงินผ่าน Wechat Pay เพื่อลดความเสี่ยงในการใช้ธนบัตรปลอม และสามารถเรียกแท็กซี่ สามารถ
อ่านข่าวจาก Weibo QQ ที่มีการเชื่องโยงกัน และมีการจัดอันดับข่าวสารตามเทรนด์ รวมไปถึงสามารถสั่งอาหาร ซื้อ
สินค้าออนไลน์ได้ครบจบในแอปพลิเคชันเดียว 

 1.2 QQ (腾讯 เถิง ซุ่น) แอปพลิเคชันส าหรับติดต่อสื่อสารเช่นกัน ใช้พูดคุยผ่านแชท Game store เป็น
แหล่งรวมข่าวสารต่าง ๆ ที่อัพเดทอย่างรวดเร็ว เช่น การแข่งขัน E-Sport ต่าง ๆ เป็นต้น ส่วนมากมักใช้กันในหมู่
วัยรุ่น นักเรียน นักศึกษา 
2. แอปพลิเคชันด้านการเรียน 

2.1 Baidu Translate (百度翻译 ป่าย ตู้ ฟาน อี้) แอปพลิเคชันแปลภาษา มีภาษาให้เลือกแปล
หลากหลายข้อเสียคืออาจจะแปลออกมาในประโยคแปลกๆบา้ง สามารถถ่ายรูปตัวอักษรจีนแลว้แปลได้เลยไม่ต้อง
เสียเวลาเขียนตัวจนี ต้องโหลดในเว็บ Baidu หรือใน App Store ไม่สามารถโหลดใน Play Store ได ้

2.2 Pleco แอปพลิเคชันทีช่่วยแปลภาษาจากภาษาจนีเปน็ภาษาอังกฤษแต่ข้อเสียคือไม่มีแปลเป็นภาษาไทย 
มีตัวจีนตัวเต็มแล้วจนีตัวย่อ มีตวัอย่างประโยคให้ สามารถใช้งานแบบออฟไลนไ์ด้   

 2.3  Xi Ma La Ya (喜马拉雅 สี่ มา ลา อยา่) เป็นแอปพลิเคชันฝึกการฟัง เหมาะส าหรับผู้ใช้ที่
ต้องการฝึกทักษะการฟังภาษาจนี โดยจะมีนิทานเด็ก นทิานก่อนนอนเอาไวฝ้ึกฟังภาษา  
3. แอปพลิเคชันด้านการคมนาคม 

 3.1 Baidu Map (百度地图 ป่าย ตู้ ตี้ ถู) แอปพลิเคชันน าทางผู้ใช้สามารถปักหมุดสถานที่ที่ต้องการ
เดินทางไปแล้วแอปพลิเคชันจะขึ้นแผนที่ในการเดินทางไปโดยจะเร่ิมจากต าแหน่งที่เราอยู่ปัจจุบัน สามารถเลือกได้วิธี
ในการเดินทางได้ การใช้งานคล้าย google map ในเวอร์ชั่นภาษาจีน โดยภาษาที่ใช้ในแอปพลิเคชันเป็นภาษาจีน
ทั้งหมด  

 3.2 Gao De Di Tu (搞得地图 เกา ตี ตี้ ถู)  มีความคล้ายกับ Google Map สามารถใช้ได้ในประเทศ
เท่านั้น ฟังก์ชันทั้งหมดภายในแอปพลิเคชันเป็นภาษาจีนจึงอาจมีการใช้งานที่ค่อนข้างยากส าหรับคนที่ไม่ได้ภาษาจีน 
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 3.3 Metro China Subway (地铁通 ตี้ เถีย ทง) หนึ่งในแอปพลิเคชันคมนาคมของชาวจีนนิยมใช้
รถไฟฟ้าใต้ดินในการเดินทางมากกว่าการใช้บริการแท็กซี่ เนื่องจากสามารถหลบปัญหารถติด  และที่ส าคัญคือสะดวก
รวดเร็วและราคาไม่แพง ตัวแอปพลิเคชันจะบอกถึงข้อมูล เส้นทาง เวลา และค่าโดยสารแต่ละสถานี ส าหรับคนที่ไม่มี
อินเตอร์เน็ตก็สามารถใช้งานได้ในรูปแบบออฟไลน์ แต่ยังไม่ครอบคลุมทั้งประเทศจีน ส่วนใหญ่จะนิยมใช้ในเมืองใหญ่ๆ
ของจีน เช่น ปักก่ิง ฉงชิ่ง เซียงไฮ้ กวางโจว เซินเจิ้น เป็นต้น 
4. แอปพลิเคชันด้านการสั่งอาหาร  

 4.1 Mei Tuan (美团 เหม่ย ถวน) แอปพลิเคชันส าหรับการสั่งอาหาร ซื้อตั๋วหนัง จองตั๋วหนัง ซื้อตั๋ว
เครื่องบิน ซื้อของสด สามารถเชื่อมการช าระเงินออนไลน์ผ่าน Wechat Pay และ Alipay ได้ด้วย  

 4.2 E Le Ma (饿了么 เอ้อ เลอะ เมอะ) แอพสั่งอาหารสามารถเชื่อมต่อกับ Wechat Alipay ในการ
จ่ายเงินได้ โดยเมื่อกดสั่งอาหารและช าระเงินแล้วจะมีบริการส่งถึงที่อยู่ของผู้ใช้บริการ โดยภายในแอปพลิเคชันมี
ร้านอาหารให้เลือกมากมาย และแอปพลิเคชันนี้ค่อนข้างเป็นที่นิยมในประเทศจีน  

 4.3 Dian Ping (大众点评 ต้า จ้ง เตี่ยน ผิง) เป็นแอปพลิเคชันที่สามารถดูร้านอาหาร สถานที่
ท่องเที่ยว โรงแรม คาเฟ่ โรงหนัง โดยผู้ใช้สามารถระบุได้ว่าต้องการค้นหาในพิกัดไหนโดยให้เลือกพิกัดที่ต้องการแล้ว
แอพจะแสดงร้านหรือสถานที่บริเวณใกล้เคียงให้ โดยรายละเอียดที่จะแสดงมีดังนี้ ร้านอยู่ที่ไหน เดินทา งไปอย่างไร 
หากเป็นร้านอาหารสามารถดูเมนูอาหารภายในร้านได้ด้วย และยังสามารถให้ผู้ใช้รีวิวและให้ดาวร้านค้าในแต่ละร้าน
ได้  
5. แอปพลิเคชันด้านตลาดออนไลน์  

 5.1 Taobao (淘宝 เถาเป่า ) เป็นแอปพลิเคชันที่ขายสินค้าออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียแปซิฟิก อยู่ใน
เครือของ Alibaba Group เป็นแอปพลิเคชันซื้อขายออนไลน์เฉพาะในประเทศจีน โดยจุดเด่นของ Taobao คือสินค้า
มีราคาถูกและมีขายมากกว่าพันล้านชิ้น มีให้เลือกหลากหลายประเภท รวมถึงการซื้อขายก็มีทั้งปลีกและส่ง ถือว่าเป็น
แอปพลิเคชันขายสินค้าออนไลน์แบบครบวงจร สามารถช าระเงินได้ทั้งรูปแบบบัตรเครดิต หรือช าระผ่าน Alipay 
Wechat Pay และบัตรเดบิตของธนาคารจีน 

 5.2 Jing Dong (京东 จิงตง) เป็นแอพพลิเคชั่นที่มีสินค้าหลากหลายเช่นเดียวกันกับแอปพลิเคชันเถาเป่า 
แต่มีจุดเด่น คือ เป็นบริษัทสินค้าออนไลน์ที่มีบริการจัดส่งสินค้าเป็นของตัวเอง ท าให้สามารถจัดส่ งสินค้าได้อย่าง
รวดเร็ว และได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้บริการในการเลือกซื้อสินค้าประเภทเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  

 5.3 Dang Dang Wang (当当网 ตัง ตัง หว่าง ) เป็นแอพพลิเคชั่นตลาดออนไลน์ที่รวบรวมสินค้า
หลากหลายประเภท เช่น หนังสือ สินค้าที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เครื่องแต่งกายอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เช่นเดียวกับ
ตลาดออนไลน์อื่น ๆ แต่มีจุดเด่น คือ เน้นจ าหน่ายสินค้าประเภทหนังสือเป็นหลัก โดยมีสินค้าประเภทหนังสือจ านวน
มากกว่าร้อยละ 50 ของสินค้าทั้งหมด 
6. แอปพลิเคชันด้านความบันเทิง 
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6.1 QQ Music (QQ 音乐 QQ ยิน เยว่) แอปพลิเคชันส าหรับการฟังเพลงเพราะที่ประเทศจีนไม่สามารถ
ใช้ Youtube ได้ ตัวแอปพลิเคชัน QQ Music สามารถฟังได้ทั้งเพลงจีนและเพลงสากล แต่อาจมีฟังก์ชันการใช้งานที่
ค่อนข้างยาก 

6.2 Youku ( 优酷 โยว คู่) แอปพลิเคชันส าหรับการดูหนัง ฟังเพลง ดูซีรีย์ การใช้งานคล้าย YouTube 
ฟังก์ชันทั้งหมดของแอปพลิเคชันเป็นภาษาจีน มีฟังก์ชัน VIP ส าหรับผู้ที่อยากดูซีรี่ก่อนใครแต่ต้องมีการช าระเงินใน
ฟังก์ชันนี้  

6.3 WETV แอปพลิเคชันดูหนัง ละคร ซีรีย์ มีให้เลือกหลากหลายประเทศ เช่น จีน ไทย เกาหลี สามารถใช้
งานแอพพลิเคชันโดยไม่ต้องมี VPN ในการใช้งานแอพ มีฟังก์ชัน VIP ส าหรับผู้ใช้ที่ต้องการดูหนัง ซีรี่และรายการต่าง 
ๆ ภายในแอปพลิเคชันก่อนใครแต่ในฟังก์ชันนี้ต้องมีการช าระเงินเป็นรายเดือนก่อนที่จะใช้งาน มีภาษาให้เลือกใช้
หลากหลาย เช่น ภาษาจีน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เป็นต้น  

6.4 iQIYI แอปพลิเคชันดูหนัง ละคร ซีรี่มีให้เลือกหลากหลายประเทศ เช่น จีน ไทย เกาหลี สามารถใช้งาน
แอปพลิเคชันโดยไม่ต้องมี VPN ในการใช้งาน  
7. แอปพลิเคชันด้านสุขภาพ  
 7.1 Air Quality : Real Time AQI  เช็คระดับมลพิษแบบเรียลไทม์ เน้นบอก PM2.5 รวมถึงค่าสารต่างๆ 
เช่น ซัลเฟอร์ออกไซด์ที่อันตรายต่อสุขภาพ รู้สภาพอากาศล่วงหน้า Android สามารถลาก Widget ของ AQI มาไว้ที่
หน้าจอได้ ส่วน iphone จะมี Icon แบบเรียลไทม์   

 7.2  Alipay (支付宝 จือ ฝู้ เป่า) นอกจากจะเป็นแอปพลิเคชันที่ท าหน้าที่เป็นธนาคารออนไลน์แล้ว 
ในช่วงสถานการณ์ Covid-19 ที่เกิดขึ้น Alipay ยังมีระบบ QR Code ช่วยในการควบคุมการระบาดของโควิด-19 
รองรับรหัส QR code ที่เป็นสีแสดงถึงสุขภาพของคนจีนโดยแอพจะรายงานหมายเลขประจ าตัวที่เป็นทางการและหา
ข้อมูล ผู้ ใช้ต้องให้ข้อมูลในการเดินทางออกนอกเมืองครั้งล่าสุดให้ข้อมูลหากมีอาการของโรค หลังจากตอบ
แบบสอบถามเสร็จผู้ใช้จะได้ตอบแบบสอบถามเสร็จผู้ใช้จะได้รับข้อความทางโทรศัพท์มือถือที่มีรหัส QR ที่ใช้ในกา
ระบุสภาพร่างกายตามที่ตอบแบบสอบถามไป ผู้ที่มีรหัสสีแดงจะต้องกักบริเวณตัวเอง 14 วันและรายงานสถานะของ
ตนอย่างต่อเนื่องโดยใช้แอพส่งข้อความผ่านแพลตฟอร์ม Ding Talk ของ Alibaba ผู้ที่มีรหัสสีเขียว เดินทางได้อิสระ 
ผู้ที่มีรหัสสีเหลือง จะถูกบอกให้แยกตัวเป็นเวลา 7 วัน  
8. แอปพลิเคชันด้านธุรกรรมออนไลน์  

 Alipay (支付宝 จือ ฝู้ เป่า) แอปพลิเคชันที่ท าหน้าที่คล้ายกับธนาคารออนไลน์ สามารถท าธุรกรรม
ทางการเงินต่าง ๆ ได้ทันที สามารถผูกบัญชีผ่านบัตรเครดิต บัตรเดบิต เติมเงิน ถอนเงิน ช าระเงิน นอกจากนี้  Alipay 
ยังสามารถซื้อสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์ของจีนได้เกือบทั้งหมด เช่น Taobao และ JD เป็นต้น โดยคนไทย
สามารถเติมผ่านสาขาที่เปิดในประเทศไทยได้อีกด้วย สะดวกและรวดเร็ว จ่ายค่าธรรมเนียมเพียงครั้งเดียวเฉพาะตอน
เติมเงินเท่านั้น 

ประโยชน์และข้อจ ากัดของแอปพลิเคชันจีนส าหรับนักศึกษาไทย 
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 แอปพลิเคชันจนีที่ได้กล่าวถึงข้างต้นถือเป็นแอปพลิเคชนัหลักทีม่ีความสิ่งทีส่ าคัญและเป็นช่วยในการเร่ิมต้น
ใช้ชีวิตในประเทศจีนส าหรับนักศึกษาไทยทีต้้องการไปศึกษาต่อที่ประเทศจีน แต่ทัง้นี้ตัวแอปพลิชันที่กล่าวมาก็ยังคงมี
ทั้งข้อดีและข้อจ ากัดในตัวแอปพลิเคชัน ดังนี้ 

ตารางที่ 2 จุดเด่นและข้อจ ากัดของแอปพลิเคชันจีน 

จุดเด่นของแอปพลิเคชัน 
ด้านการติดต่อสื่อสาร 

ข้อจ ากัดของแอปพลิเคชัน 
ด้านการติดต่อสื่อสาร 

 สามารถสนทนา พูดคุยผ่านแชทและวีดีโอ
คอลไปยังตา่งประเทศได้โดยไมต่้องเสีย
ค่าใช้จ่าย  

 สามารค้นหาเพื่อนใหม่หรือเพื่อนชาวจีนได้
โดยไม่มีข้อจ ากัด 

 นิยมใช้เฉพาะในประเทศจนี แตไ่ม่นิยมใช้
และยังไม่เป็นที่รู้จักส าหรับคนไทยเท่าที่ควร  

จุดเด่นโดยรวมของแอปพลิเคชัน 
ด้านการเรียน 

ข้อจ ากัดโดยรวมของแอปพลิเคชัน 
ด้านการเรียน 

 แอปพลิเคชันการแปลภาษามีภาษาให้เลือก
แปลได้หลากหลายภาษา 

 แอปพลิเคชันสามารถแปลภาษาได้โดยการ
ถ่ายรูปตัวอักษรจีน โดยไม่ต้องพิมพ์ตัวจีน 

 เหมาะส าหรับผู้เริ่มต้นเรียนภาษาจีน และฝึก
ภาษาจนีขั้นพืน้ฐาน 

 ต้องช าระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในกรณีที่ต้องการ
เพิ่มการใช้งานในฟังก์ชนับางส่วนของแอป
พลิเคชัน 

 ติดตั้งได้เฉพาะในเว็บไซต์ Baidu หรือใน 
App Store เท่านัน้ ไมส่ามารถโหลดใน 
Play Store ได ้

 หากแปลจากภาษาจนีเป็นภาษาไทยโดยตรง
รูปประโยคอาจมีความผิดเพี้ยนไม่ถูกต้อง
ทั้งหมด 

จุดเด่นของแอปพลิเคชัน 
ด้านการคมนาคม 

ข้อจ ากัดของแอปพลิเคชัน 
ด้านการคมนาคม 

 แสดงแผนที่การเดินทางอย่างละเอียด 
สามารถเลือกวิธีการเดินทางไดด้้วยตนเอง 

 สามารถใช้งานได้ในรูปแบบออฟไลน์ 

 แอปพลิเคชันเปน็ภาษาจีนอาจมีการใช้งานที่
ค่อนข้างยากส าหรับผู้ทีไ่ม่ได้ภาษาจีน 

จุดเด่นของแอปพลิเคชัน 
ด้านการสั่งอาหาร 

ข้อจ ากัดของแอปพลิเคชัน 
ด้านการสั่งอาหาร 

 จุดเด่นของแอปพลิเคชันดา้นนี้คอืสามารถ
ค้นหาร้านอาหารและสถานที่ทอ่งเที่ยว
ใกล้เคียงผ่าน GPS ได้  

 มีร้านอาหารให้เลือกหลากหลายและสามารถ

 ช าระเงินออนไลน์ได้เฉพาะ  Wechat Pay 
และ Alipay แต่ไม่รองรับการช าระเงินผา่น
บัตรเครดิต /เดบิตต่างประเทศ 



1342 

 

ดูคะแนนรีวิวของร้านค้าได้ตามจริง 

จุดเด่นของแอปพลิเคชัน 
ด้านตลาดออนไลน ์

ข้อจ ากัดของแอปพลิเคชัน 
ด้านตลาดออนไลน ์

 มีสินค้าหลากหลายประเภท 

 มีระบบการซื้อขายทีป่ลอดภัย ซื้อสินค้าได้
ทุกที่ทุกเวลาและมบีริการส่งคา้พร้อมทั้ง
บริการติดตามสถานะสินคา้ออนไลน์ 

 สามารถช าระเงินได้หลากหลายช่องทาง 

 ชื่อสินค้าและรายละเอียดสินคา้เป็นภาษาจีน
ทั้งหมด  

 ส าหรับTaobao เป็นเว็บที่ใครก็สามารถเปิด
ร้านขายได้ อาจท าให้สินค้าไม่ได้คุณภาพและ
มีโอกาสโดนหลอกสูง 

จุดเด่นของแอปพลิเคชัน 
ด้านความบันเทิง 

ข้อจ ากัดของแอปพลิเคชัน 
ด้านความบันเทิง 

 สามารถเลือกดูหนัง ละคร ซีรีย์  ฟังเพลง 
โดยมีให้เลือกหลากหลายประเทศ 
หลากหลายภาษา  

 มีการช าระเงินเพิ่มเติมก่อนที่จะใช้งานในบาง
ฟังก์ชัน 

จุดเด่นของแอปพลิเคชัน 
ด้านสุขภาพ 

ข้อจ ากัดของแอปพลิเคชัน 
ด้านสุขภาพ 

 คนจีนและชาวต่างชาติรวมถึงคนไทยที่พ านัก
อาศัยในจีนสามารถใชบ้ริการแอปพลิเคชัน 
Health Code ได้  

 ความกังวลเก่ียวกับความเปน็ส่วนตัว 
เนื่องจากระบบจ าเปน็ต้องใช้ข้อมูลส่วนตวั
หลายอย่าง ท าให้ผู้ใช้งานกลัววา่ ข้อมูล
ส่วนตัวทีส่ าคัญของตนจะรั่วไหล 

จุดเด่นของแอปพลิเคชัน 
ด้านธุรกรรมออนไลน์ 

ข้อจ ากัดของแอปพลิเคชัน 
ด้านธุรกรรมออนไลน์ 

 ท าหน้าที่เป็นธนาคารออนไลน์ทีส่ามารถท า
ธุรกรรมทางการได้ทุกอย่าง และมีความ
ปลอดภัยสูง  

 ผู้ใช้งานต้องมีบัญชีของธนาคารจีนจึงจะ
สามารถใช้งานได้ครบทุกฟังกช์นั 

สรุป 

 จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าปัจจุบันแอปพลิเคชันนั้นได้เข้ามามีบทบาทต่อการด าเนินชีวิตประจ าวัน
นักศึกษาชาวไทยที่ไปศึกษาต่อในประเทศจีนในทุกๆ ด้านจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต และแอปพลิเคชันได้ถูก
พัฒนาให้เจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง เนื่องจากแอปพลิเคชันเหล่านี้สามารถเอื้ออ านวยความสะดวกสบาย รวดเร็ว 
และได้รับความนิยมและการตอบรับจากกลุ่มของผู้ใช้งานได้ในหลายๆด้าน  ทั้งด้านของการติดต่ อสื่อสาร การ
คมนาคม การเรียน สุขภาพ การใช้ชีวิตประจ าวัน ตลอดจนการท าธุรกิจในประเทศจีน  ดังนั้นแอปพลิเคชันเหล่านี้จึง
กลายมาเป็นปัจจัยส าคัญที่ขาดไม่ได้ในปัจจุบันส าหรับผู้ที่ต้องการไปศึกษาที่ประเทศจีน 
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 “โดรน” นวัตกรรมเปลี่ยนโฉมวงการโลจิสติกส์ 
         "Drone" Innovation Transforms the Logistics Industry 

นันทวรรณ บญุรักษา*, อัญชลี สมบูรณ์, รพี อุดมทรัพย์ 
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 บทคัดย่อ  

บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้ให้เห็นถึงบทบาทและความส าคัญของนวัตกรรม “โดรน” (Drone) ที่
เข้ามาช่วยพัฒนากิจกรรมโลจิสติกส์จากเดิมเป็นการบริหารการจัดการที่ดีอยู่แล้ว แต่บางสถานการณ์อาจจะยังมีการ
จัดการไม่ดีนัก เช่น หากรถติดและต้องการขนส่งสินค้าให้ลูกค้า ส่งผลให้ลูกค้าได้รับของช้า และไม่พึงพอใจในการ
บริการขนส่งผลกระทบที่ตามมาท าให้เสียลูกค้าได้  ซึ่งในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในยุคดิจิทัล โดรนได้เข้า
มามีบทบาทในวงการอุตสาหกรรมธุรกิจ และโลจิสติกส์ระดับโลก ส าหรับมุมมองของโลจิสติกส์โดรนเป็นเทคโนโลยี
เข้ามาช่วยบริหารการด าเนินงานได้หลายกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการบริหารจัดการคลังสินค้า กิจกรรมการ
จัดการการขนส่งสินค้า เป็นต้น และยังสามารถช่วยลดต้นทุนให้กับธุรกิจได้อย่างมาก จึงส่งผลกระทบให้ธุรกิจในสาย
งานโลจิสติกส์ต้องมีการปรับตัวเพื่อปรับเปลี่ยนนวัตกรรม น าสิ่งใหม่ ๆ เข้ามาประยุกต์ใช้หรือน ามาเป็นตัวชี้วัดใน
ความอยู่รอดของธุรกิจในปัจจุบัน 

ค าส าคัญ : โดรน นวัตกรรม โลจิสติกส์ 

Abstract 

 This academic article aims to point out the role and importance of innovation. The 
incoming "drone" has helped develop logistics activities from the from the past, which is already 
good management. However, some situations may not be very well managed, such as if the car is 
stuck and wants to transport goods to the customer, resulting in the customer receiving the goods 
late and not being satisfied with the transportation service The consequences can spoil the 
customer. Nowadays, there are rapid changes in the digital age. Drones have played a role in the 
global business and logistics industries. For a logistical perspective, drones are a technology that 
can help manage multiple operations. Whether it is warehouse management activities, it can also 
significantly reduce the cost of the business. Therefore, the logistics business needs to adapt to 
innovation and apply new things or use them as indicators of the survival of today's business. 

Keywords : Drone, innovation, logistics 
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บทน า 

เนื่องด้วยการเติบโตของอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่มีไลน์การผลิตจ านวนมาก ประกอบกับพื้นที่ใช้สอยมีอย่าง
จ ากัด การเข้าถึงและเคลื่อนย้ายอะไหล่ ชิ้นส่วนอุปกรณ์ หรือสินค้า จึงเป็นไปอย่างยากล าบาก ดังนั้น รูปแบบการ
ขนส่งจึงมีการพัฒนาเพื่อสอดรับกับไลน์การผลิตที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งในด้านความรวดเร็ว คุณภาพของการขนส่ง จึง
เป็นเหตุให้การขนส่งด้วย “โดรน” กลายเป็น    เทรนด์ที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง และอาจเป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่
จะเข้ามาเปลี่ยนโฉมทุกอุตสาหกรรม โดยเฉพาะวงการโลจิสติกส์ ซึ่งนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทส าคัญ
ต่อการสร้างตลาดและมูลค่าให้กับตัวผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยี และส่งผลกระทบอย่างรุนแรงจนเกิดดิสรัปชั่นต่อตลาด
ของผลิตภัณฑ์เดิม หรือที่เราเรียกว่า “Disruptive Technology”  อาจท าให้เกมธุรกิจเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือได้
หากเราตามไม่ทัน อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ก็อยู่ท่ามกลางสถานการณ์นี้เช่นกัน ซึ่งนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่จะเข้ามามี
บทบาทในการยกระดับซัพพลายเชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในแต่ละขั้นตอน ท าให้การบริหารจัดการ คลังสินค้า 
การขนส่ง  และอื่น ๆ มีความสะดวกสบาย ทั้งต่อผู้ใช้ และผู้ให้บริการ ด้วยเวลาที่รวดเร็วและต้นทุนที่แข่งขันได้ให้เป็น 
Smart Logistics หรือ Intelligent Logistics ได้นั้น นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีส าคัญที่ต้องน ามาพิจารณา ได้แก่ RFID, 

เซนเซอร์ดิจิทัล       (Digital Sensors), คลังสินค้าอัจฉริยะ (Smart Warehouse), ระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (Warehouse 

Management System), โดรน (Drone), หุ่นยนต์ส่งสินค้า (Delivery Robot), และระบบขับขี่อัตโนมัติ (Autonomous Driving) 
สิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวช่วยท าให้ธุรกิจสามารถอยู่รอดในยุคปัจจุบัน 

ความหมาย 

อากาศยานไร้คนขับ หรือ Unmanned Aerial Vehicle (UAV) หรือที่รู้จักกันในชื่อ โดรน (Drone) เป็นยานพาหนะ
ทางอาการอากาศขนาดเล็กที่ไม่มีนักบินประจ าอยู่บนเครื่อง ควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ มีลักษณะคล้ายคลึงกับ
เครื่องบินบังคับวิทยุสมัครเล่น และยังมีหลากหลายขนาด และรูปร่าง และไม่จ ากัดรูปแบบแล้วแต่นักออกแบบจะ
ออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งาน เร่ิมแรกธุรกิจได้พัฒนาเพื่อปฏิบัติภารกิจทางทหาร ใช้ในการสอดแนม และตรวจ
การณ์ข้อมูลของฝ่ายตรงข้างและส่งข้อมูลมายังสถานีภาคพื้นดิน การลาดตะเวนส าหรับบันทึกภาพเป้าหมาย รวมทั้ง
ใช้โจมตีซึ่งหลายครั้งประสบความส าเร็จ แต่ก็ยังมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เช่น ความเสียหายเนื่องจ ากการก าหนด
เป้าหมายที่ผิดพลาด ในปัจจุบันน ามาประยุกต์ใช้ในด้านพลเรือนมากขึ้น เนื่องจากเทคโนโลยีดังกล่าวสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในภารกิจอื่นๆ นอกเหนือจากภารกิจทางทหาร ซึ่งบางภารกิจสามารถใช้ได้ดีและมีความเหมาะสมไม่ว่าจะ
เป็นทางด้านเกษตรกรรม ส ารวจทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการวิจัย ด้านสื่อมวลชน ด้านอุตสาหกรรม ด้านโลจิสติกส์ 
และยังถือเป็นกีฬาทางอากาศชนิดหนึ่ง เป็นต้น 

ความเป็นมาของอากาศยานไร้คนขับ 

เกิดขึ้นจากแนวคิดของ Nikola Tesla วิศวกรเครื่องกลและไฟฟ้า ในปี พ.ศ.2458 และต่อมาปี พ.ศ.2459 ได้มีการ
สร้างอากาศยานไร้คนขับรุ่นแรกขึ้นเพื่อเป็นเป้าฝึกทางอากาศ โดยมี Archibald Montgomery Low นักวิทยาศาสตร์และ
นักวิศวกรรมที่มีความเชี่ยวชาญเก่ียวกับเครื่องบิน จากนั้นอากาศยานไร้คนขับได้ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่ง
ก่อให้เกิดเครื่องบ้นอัตโนมัติ Hewitt-Sperry Automatic Airplane ขึ้นในปี พ.ศ.2478 ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 Reginald 

Denny ได้พัฒนาระบบควบคุมอากาศยานไร้คนขับให้สามารถควบคุมได้จากระยะไกล จากนั้นพยายามคิดค้นอากาศ
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ยานไร้คนขับเรื่อยมา ด้วยเหตุผลที่ว่าต้องการใช้เทคโนโลยีชนิดนี้เพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ และได้
พัฒนาจากการใช้งานเป็นอากาศยานสังเกตุการมาเป็นอากาศยานส าหรับการโจมตี ส่งเป็นจุดที่ท าให้ไทยให้
ความส าคัญกับอากาศยานไร้คนขับนี้มากข้ึน 

ข้อมูลเกี่ยวกับอากาศยานไร้คนขับ 

จุดเด่นทางเทคโนโลยีทางทหารชนิดนี้อยู่ที่เรื่องของความปลอดภัย ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงในการสูญเสีย
นักบิน และสามารถประหยัดงบประมาณในการผลิต มีระบบที่ไม่ซับซ้อน ง่ายต่อการใช้งาน มีขนาดเล็ก ถูกตรวจจับ
ยาก มีความคล่องตัวสูง และระยะเวลาบินไม่ขึ้นอยู่กับความเมื่อยล้าของนักบิน เพราะใช้นักบินภายนอก นอกจากนี้
เทคโนโลยีนี้สามารถสามารถประยุกต์ใช้กับภารกิจด้านพลเรือนไม่ว่าจะเป็นด้านเกษตรกรรม เช่น การหว่านเมล็ดพันธ์
พืช และการฉีดยาฆ่าแมลง ด้านการส ารวจทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการศึกษาวิจัย ด้านสื่อสารมวลชน เช่น การ
ถ่ายภาพ รายงานข่าว เหตุการณ์ชุมนุม งานแสดงดนตรี ด้านการขนส่งทางการทหาร เช่น การล าเลียงส่งของให้ความ
ช่วยเหลือในพื้นที่ภัยพิบัติ ด้านอุตสาหกรรม ธุรกิจต่างๆ ด้านสายโลจิสติกส์การจัดการคลังสินค้า การขนส่งสินค้า และ
ยังถือเป็นกีฬาทางอากาศชนิดหนึ่ง  

การพัฒนาโลจิสติกส์ของประเทศไทยในอนาคต 

จากข้อเสนอแนะของ Professor. Lauri Ojala ศาสตราจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์แห่งมหาวิทยาลัย เตอร์กู 
แม้ว่าประเทศไทยจะได้รับการจัดกลุ่มอยู่ในกลุ่มแรก (Logistics friendly หรือ Best Performer) แต่ประเทศไทยมีคะแนน
อยูใ่นอันดับสุดท้ายของกลุ่ม   
ดังนั้นแนวทางการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยในระยะต่อไป  จึงควรพิจารณาค าแนะน าของธนาคารโลก
ส าหรับประเทศที่อยู่ในกลุ่มที่สอง (Consistent performers หรือ Second Quintile) ด้วย ซึ่งมีประเด็นการพัฒนาที่เร่งด่วน 
ได้แก ่ 

1. การพัฒนาด้านบุคลากรโลจิสติกส์ที่มีทักษะขั้นสูง (Advanced Skills)  

พัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ให้มีทักษะและความสามารถ ด้านเทคโนโลยี เพื่อรองรับการปฏิบัติงานด้านโล
จิสติกส์ในยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพและเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

2. การพัฒนาระบบขนส่งและโลจิสติกส์ ในเขตเมือง (Urban Logistics)  

การวางแผนภาคและเมืองมีส่วนสนับสนุนให้กิจกรรมการคมนาคม ขนส่งด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ด้วยก าไรสูงสุด ลดต้นทุนและ ปัญหาให้มีน้อยที่สุด ช่วงชิงความได้เปรียบและปิดจุดอ่อนทางเศรษฐกิจการ  คมนาคม
ขนส่งของประเทศรวมทั้งตอบสนองการวางแผนคมนาคมขนส่งของชาติอย่างยั่งยืน  

3. การพัฒนาหน่วยงานกลางเพื่อพัฒนาระบบโลจิสติกส์ (Dedicated Logistics Body)และการพัฒนา
ฐานข้อมูลกลางด้านโลจิสติกส์ของประเทศ (National Data System)  

การพัฒนาโดยเพิ่มความสามารถของระบบติดตามประเมินผล  การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ โดย
จัดท าระบบฐานข้อมูลกลางและระบบตัวชี้วัดที่มีประสิทธิภาพ ที่สามารถเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ในแต่ละ
หน่วยงาน เพื่อช่วยติดตามประเมินผลการพัฒนา ระบบโลจิสติกส์ของประเทศ อาทิ ฐานข้อมูลอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ 
ด้านการเกษตร อุตสาหกรรม หรือ พาณิชย์ รวมทั้งการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานตามแผน
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ สามารถเป็นประโยชน์และท าให้ทราบข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว เป็นประโยชน์ต่อผู้
ที่มีส่วนเก่ียวข้อง และที่ส าคัญเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ 

นอกจากนี้ ประเด็นการพัฒนาที่ส าคัญรองลงมา ได้แก่ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่งให้ครอบคลุม 

(Transportation Infrastructure) การส่งเสริมการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) การวาง
แผนพัฒนาเชิงพื้นที่ (Spatial Planning) และการสร้างความยืดหยุ่นของ ระบบการขนส่งในทุกสถานการณ์ 
(Resilience) และกรอบกฎหมายเฉพาะ (Specific Legal Framework) 

  
รูปที่ 1 แนวทางการพัฒนาประเด็นส าคัญของโลจิสติกส์ 
ที่มา: ธนาคารโลก  

 

จากประเด็นข้างต้นไทยจ าเป็นต้องมีการพัฒนาสายงานด้านโลจิสติกส์เพื่อให้สามารถตอบโจทย์เข้ากับ
สถานการณ์ปัจจุบันได้ โดยบทความนี้ยกประเด็นการพัฒนาระบบขนส่งและโลจิสติกส์ในเขตเมือง (Urban Logistics) 
การส่งเสริมการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) การวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ (Spatial Planning) 
และการสร้างความยืดหยุ่นของ ระบบการขนส่งในทุกสถานการณ์ (Resilience) ซึ่งได้มีการน านวัตกรรมที่เข้ามา
เปลี่ยนโฉมหรือมีผลกระทบต่อวงการโลจิสติกส์ คือ โดรน (Drone)  

บทบาทโดรนกับสายงานโลจิสติกส์ 

เป็นพาหนะที่ท างานอัตโนมัติหรือสามารถ ควบคุมการท างานได้จากระยะไกล ซึ่งอุตสาหกรรมขนส่ง และโล
จิสติกส์ได้น าเทคโนโลยีโดรนเข้ามาเพิ่มศักยภาพและ ประสิทธิภาพการขนส่งสินค้า ซึ่งจะเป็นการพลิกโฉมการขนส่ง
สินค้าให้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น (กองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส , 2562: 5) การใช้โดรนเป็นพาหนะใน
การขนส่งสินค้า เริ่มต้นจากบริษัท Google และ Amazon ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าลักษณะของการขนส่งสินค้าด้วยโดรน 
แตกต่างจากการขนส่งสินค้าทั่วไป ด้วยคุณสมบัติที่สามารถขนส่งสินค้าในพื้นที่แคบ หรือมีข้อจ ากัด อันตอบโจทย์การ
ขนส่งแบบเดลิเวอรี่ได้ดีกว่าการขนส่งด้วยรถบรรทุก ยิ่งไปกว่านั้น      โดรน ยังมีข้อแตกต่างที่ชัดเจน คือ 
กระบวนการท างานที่แม่นย าผ่านการค านวณพื้นที่ลงจอด และระบบความปลอดภัยที่จะช่วยลดการสูญหายหรือช ารุด
ของสินค้า (สุรทิน ธัญญะผลิน, 2561) 
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โอกาสและอุปสรรคการใช้ Drone เพื่อการขนส่งสินค้าในประเทศไทย 

การใช้โดรนเพื่อขนส่งสินค้าในประเทศไทยจะเห็นว่า แม้ว่าโดรนจะเป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการขนส่ง
ที่ดีและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งลดต้นทุนด้านการขนส่งได้จริง แต่ใน
ประเทศไทยก็ยังพบอุปสรรคในหลายๆ ด้าน อาทิ  

1. ความท้าทายทางเทคโนโลยี การจัดส่งพัสดุด้วยโดรน คือ การบังคับแบบอัตโนมัติโดยไม่มีคนเกี่ยวข้อง ดังนั้น 
สมองกลของโดรนจะต้องมีความสามารถใกล้เคียงกับมนุษย์อย่างน้อยจะต้องสามารถค านวณจุดจอดที่เหมาะสมด้วย
ตัวเอง หมายถึง การมีแผนที่ความละเอียดสูง ระบุต าแหน่งพิกัดด้วยดาวเทียม ดังเช่นประเทศที่พัฒนาด้วยเทคโนโลยี
ขั้นสูงแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น จีน และประเทศแถบอียูที่มีความพร้อมทางด้านฐานข้อมูลทางภูมิศาสตร์ ทั้งนี้ 
เพื่อให้สมองกลของโดรนสามารถแยกแยะต าแหน่งจุดหมายปลายทางเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องมีจุด
สังเกตที่ท าให้สมองกลสามารถจ าแนกได้อย่างชัดเจน ซึ่งในทางปฏิบัติแล้ว การจัดส่งในหมู่บ้านที่สร้างจากแบบพิมพ์
เขียวเดียวกัน มีหลังคาสีเขียว รั้วอลูมิเนียมที่เหมือนกันทั้งหมู่บ้าน รวมถึงสนามหญ้าหน้าบ้านที่มีขนาดเท่าๆ แม้แต่
การจัดส่งโดยใช้บุรุษไปรษณีย์ก็ยังมีความผิดพลาด เช่นกันกับการใช้โดรนก็ยังประสบความยากล าบากในการจ าแนก
ความแตกต่างของบ้านแต่ละหลัง 

2. สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ความเสี่ยงของสภาพแวดล้อมของอากาศที่แปรปรวน พายุฝน ฟ้าผ่า ระหว่างการจัดส่ง 
เป็นอุปสรรคท าให้โดรนอาจจะร่วงจากฟ้า หรือสมองกลเกิดความเสียหาย ท าให้พัสดุสูญหายระหว่างทางได้  ซึ่งจะ
ส่งผลกระทบต่อส่วนหนึ่งของต้นทุนการชดใช้สินค้าที่เสียหาย 

3. อุปสรรคทางด้านกฎหมาย โดรนเริ่มพัฒนาจากประเทศที่มีความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง แต่
กฎหมายยังอนุญาตในขั้นการทดลอง ซึ่งก็น่าจะอุปมัยได้กับประเทศอื่นๆ ที่มีเทคโนโลยีต่ ากว่าเช่นประเทศในแถบ
เอเชียของเรา ปัจจุบันยังไม่มีประเทศไหนในโลกที่ได้รับอนุญาตให้ใช้โดรนบินอย่างอิสระ แม้แต่หน่วยงานควบคุมการ
บินของสหรัฐอเมริกา (Federal Aviation Administration-FAA) ก็ยังไม่อนุมัติการส่งสินค้าแบบอัตโนมัติทางโดรน ท าให้การ
ใช้งานโดรนยังอยู่ในช่วงการให้ใบอนุญาตการบินชั่วคราว รัศมีการบินที่ 150 เมตรจากจุดปล่อยเท่านั้น ประเทศที่มี
ความอ่อนไหวด้านความมั่นคงย่อมจะยากล าบากในการขอใบอนุญาต  

4. ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย การน าโดรนมาใช้ในการบินผ่านบ้าน หรือสิ่งปลูกสร้างอาจจะเป็นการ
รบกวนความเป็นส่วนตัวกับบุคคลอื่น อีกทั้งในต่างประเทศที่มีข่าวที่ผ่านมาผ่านหน้าหนังสือพิมพ์ก็พบว่ามีผู้ก่อการรา้ย
ขนสิ่งผิดกฎหมาย หรือยาเสพติดผ่านโดรนได้ 
5. ต้นทุนและก าไร ต้นทุนการจัดส่งสามารถแบ่งเป็นสองส่วนใหญ่ คือ ค่าใช้จ่ายส าหรับยานพาหนะ และค่าแรงของ
พนักงานขับรถ ส าหรับการจ้างพนักงานส่งสินค้าอาจจะแพงในประเทศที่เจริญแล้ว ราคาค่าแรงขั้นต่ าในอเมริกาปี 
2559 อยู่ที่ชั่วโมงละ$10.50/ชั่วโมง (346 บาท) ในรัฐแคลิฟอร์เนีย โตเกียว ประเทศญี่ปุ่นที่  $9..20/ชั่วโมง (303บาท) 
ขณะที่ประเทศไทยอยู่ที่ 300 บาท/วัน (อัตราแลกเปลี่ยนที่ 33บาท/1เหรียญ) อย่างไรก็ตามต้นทุนส าหรับการผลิตโดรน
หนึ่งเครื่องจะอยู่ที่ $2,000 (60,000บาท) นั่นคือการลงทุนในการริเริ่มธุรกิจการจัดส่งสินค้าด้วยโดรนที่มหาศาล และ
หมายถึงระยะเวลาที่คืนทุน รวมถึงก าไรจากต้นทุนที่ลดลงเนื่องจากไม่จ าเป็นต้องใช้พนักงานและผู้ช่วยส าหรับการ
จัดส่งอีกต่อไป 
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รูปที่ 2 เทคโนโลยทีี่เข้ามามีบทบาทกับห่วงโซ่อุปทาน 

ที่มา: ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค ์ 

ระบบดิจิทัลและระบบอัตโนมัติมีส่วนอย่างมากต่อกระบวนการของยานพาหนะและระบบขนส่งให้มี
ประสิทธิภาพดีขึ้น ตลอดจนช่วยลดต้นทุนของธุรกิจโลจิสติกส์ส าหรับการขนส่งพื้นฐานราว 47% ในปี 2030 และหาก
ทุกประเทศปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการขนส่งสินค้า จะยิ่งท าให้แต่ประเทศลดอุปสรรคของตลาด e-Commerce ใน
ธุรกิจร้านค้าออนไลน์ในภูมิภาคนั้นๆ รวมถึงเพิ่มอัตราการเติบโตของจีดีพีได้ 2.6% เป็นอย่างน้อย ทั้งนี้ยังต้อง
ประกอบด้วยปัจจัยอื่นอย่างการปรับปรุงการจัดส่งสินค้าในพื้นที่ท้องถิ่นหรือเขตชายแดนที่เกี่ยวข้องให้รับมือกับการ
ขนส่งได้ จึงจะสามารถเพิ่มอัตราจีดีพีถึง 4.7% ซึ่งแนวปฏิบัตินี้ได้เกิดขึ้นแล้วในสิงคโปร์  ที่สามารถเพิ่มอัตราจีดีพีได้
มากถึง 6 เท่า จากการพัฒนาระบบโครงสร้างการขนส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นสองเท่าจากเดิม อย่างไรก็ตาม
อุตสาหกรรมด้านการขนส่งโลจิสติกส์หรือผู้ประกอบการ รู้จักวิธีปรับตัวภายใต้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเพื่อสามารถ
สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ผลักดันให้ผู้ให้บริการขนส่งโลจิสติกส์ไทยมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
เทียบเท่าระดับสากล    (กฤตวิช พิชญาภรณ์ และคณะ, 2562) ได้กล่าว ว่า “ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ถือเป็นโครงสร้าง
พื้นฐานที่ส าคัญส าหรับธุรกิจทุกประเภท การพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการด้านต่าง ๆ ตลอดจนการน าเครื่องมือ
ดิจิทัลที่ทันสมัยเข้ามาช่วยอ านวยความ สะดวกในการท างาน สามารถสร้างความได้เปรียบด้านต้นทุนและความ
แตกต่างให้เหนือคู่แข่ง ท าให้ธุรกิจ มีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ในภาวะที่ต้องเผชิญกับความท้าทายของ
ธุรกิจโลจิสติกส์โลกอนาคตในยุคไทยแลนด์ 4.0 

สรุป 

ปัจจุบันเป็นยุคที่เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่เข้ามาแทนที่การท างานแบบเดิมท าให้ รูปแบบธุรกิจ
เปลี่ยนแปลงไป ดังบทความกล่าวถึงนวัตกรรม โดรน ที่เข้ามามีบทบาทในวงการโลจิสติกส์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ 
และช่วยพัฒนากิจกรรมการขนส่ง การจัดการคลังสินค้า โดยกิจกรรมขนส่งและการจัดการคลังสินค้า จากเดิม
จ าเป็นต้องใช้บุคคลากรในการด าเนินงานแต่ละกระบวนการ และใช้เวลาแต่ละกระบวนการค่อนข้างมาก ส่งผลต่อ
ต้นทุนที่เกิดขึ้นก็สูงตามมาด้วย และไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ที่ห่างไกลได้ นวัตกรรมที่สามารถช่วยขจัดปัญหาดังกล่าวได้ 
ก็คือ โดรน ที่สามารถเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการลดต้นทุน ลดจ านวนบุคคลากร และความสะดวกรวดเร็วในการ
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ปฏิบัติงาน คือ ด้านการจัดการขนส่ง โดรนสามารถขนส่งพื้นที่ห่างไกลได้ และยังจัดปัญหาเรื่องรถติดไปโดยปริยาย 
ส่วนคลังสินค้าช่วยได้ตั้งแต่กระบวนการจัดเก็บ การเบิกจ่าย แต่ปัจจุบันก็ยังคงมีข้อจ ากัดในบางปัจจัยเป็นเหตุให้ไทย
ไม่สามารถน ามาใช้ได้เต็มรูปแบบ เช่น ความท้าทายทางเทคโนโลยี สภาพแวดล้อม อุปสรรคด้านกฏหมาย และความ
เป็นส่วนตัว เป็นต้น แต่ถึงอย่างไรก็ตามส่งผลต่อผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์แน่นอนจึงควรเร่งด าเนินการปรับตัวและ
เปลี่ยนวิธีคิดใหม่เพื่อรองรับการแข่งขันในตลาดที่สูงเพิ่มขึ้นและเป็นที่ยอมรับในเชิงธุรกิจ รวมทั้งเป็นการสร้างความ
น่าเชื่อถือให้ธุรกิจในระยะยาว และเพื่อความอยู่รอดในวงการโลจิสติกส์ต่อไป 
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การลดของเสียในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยเครื่องจักร CNC 
กรณีศึกษา : บริษัท ไทยโระคุฮะ จ ากัด 

Waste Reduction in Automotive Parts Manufacturing Process with CNC 
Machines: A Case Study of Thai Rokuha Co. Ltd. 

กนกพร  เรืองรุ่งโรจน์, วิชุตา อยู่ยงค์* 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

*Email : Wichuta.hcu@gmail.com 

บทคัดย่อ 

            งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการลดของเสียประเภทความโตในใหญ่และความโตนอกเล็กที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยเครื่อง CNC  โดยจะใช้เครื่องมือควบคุมคุณภาพ ในการค้นหาสาเหตุและเพื่อ
การปรับปรุงคุณภาพในกระบวนการผลิต ซึ่งงานวิจัยคร้ังนี้ในกระบวนการผลิตได้ใช้ใบตรวจสอบท าการตรวจสอบของ
เสียและได้เก็บรวบรวมข้อมูลจ านวนของเสียจากกระบวนการผลิตเพื่อวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วยแผนภูมิเหตุผล 
ผลการด าเนินการปรับปรุงสามารถลดการเกิดของเสียประเภทความโตในใหญ่และความโตนอกเล็ก จากเดิม 1.55 % 
ลดลงเป็น 0.42 % 

ค าส าคัญ : เครื่อง CNC   ความโตในใหญ่  ความโตนอกเล็ก 

Abstract 

             The objective of this research is for the reduction of waste types of inside and outside 
diameter out of specification that occurred in automotive parts manufacturing process with CNC 
machines by using quality control tools (QC Tools) in finding the problem and the improvement 
manufacturing process according to inspection quality. The check sheet is a form used to collect 
waste data it captures and can be quantitative or qualitative in the production process. This chart 
then determines the order in which the process is to be investigated and sources of variation that 
lead to defects removed generated as Pareto chart from the resulting data. The results are the 
improvement to show that the reduction of waste types of inside and outside diameter out of 
specification from 1.55% down to 0.42%. 

Keywords : CNC Machine,  Inside Diameter, Outside Diameter 
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บทน า 

ในปัจจุบันผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยจึงท าให้อุตสาหกรรมยานยนต์มีการลดอัตราการผลิตลง 
เนื่องจากอุปสงค์ของตลาดในประเทศลดลงลดจึงส่งผลกระทบถึงอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ได้ผลกระทบตาม
ด้วยและการปรับปรุงการท างานนั้นจึงเป็นหัวใจที่ส าคัญของการอยู่รอดทางธุรกิจและการเติบโตทางอุตสาหกรรม 
เพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งรายอื่นๆได้ จึงจ าเป็นที่จะต้องเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ในอนาคต  ผู้ประกอบการจึง
มีความจ าเป็นที่จะต้องผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเป็นไปตามความต้องการของลูกค้าโดยมีต้นทุนต่ าด้วยประสิทธิภาพ
ที่สูงสุดและต้องลดเวลาในการผลิตเพื่อให้สามารถส่งสินค้าได้ในระยะเวลาที่เร็วขึ้น และธุรกิจต่างๆก็ท าการขยายก าลัง
การผลิตโดยได้คาดว่าตลาดจะมีการเติบโต  แต่ในหลักของความเป็นจริงเศรษฐกิจกลับทรุด  จึงท าให้ธุรกิจต่างๆ
มากมายได้รับผลกระทบจากการลงทุนที่ได้ท าไว้ อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยเครื่องCNC ก็ได้รับผลกระทบ
ในปัจจัยต่างๆ  ข้างต้นด้วยเช่นกัน  เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาอุตสาหกรรมในกลุ่มที่มีการขยายตัวจ านวนมาก  และ
เมื่อเกิดภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจท าให้ก าลังซื้อภายในประเทศลดลง  ตลาดของผู้บริโภคท าให้อ านาจต่อรองของ
ผู้บริโภคที่มีสูงสามารถต่อรองและเลือกผู้จัดส่งได้ตามเงื่อนไขที่ต้องการโดยปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของ
ผู้บริโภคมีด้วยกันสองปัจจัย คือ ราคาและคุณภาพ  จึงท าให้อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ด้วยเครื่องCNC ต้อง
ท าการปรับตัวอย่างมากจึงจ าเป็นต้องอาศัยเทคนิคที่เหมาะสมมาท าการปรับปรุงสภาพการผลิตให้ต้นทุนสินค้าต่ าและ
มีคุณภาพที่สามารถแข่งขันในตลาดได้และเพื่อให้องค์กรอยู่รอด 
              บริษัท ไทยโระคุฮะ  จ ากัด   เป็นอุตสาหกรรมที่ประกอบการเกี่ยวกับการผลิตชิ้นส่วน    ยานยนต์ด้วย
เครื่อง CNC  ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่บริษัทท าการผลิต  คือชิ้นส่วนยานยนต์  ปัจจุบันบริษัทๆ ได้ประสบปัญหาที่เกี่ยวกับการ
ควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์  จากการเก็บข้อมูลในช่วงเดือนสิงหาคม ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2563  พบว่าจ านวน
ของเสียอันดับ1 คือ ชิ้นงานPARTNAME : OIL LOCK COLLAR  PART NO : HKV31-316-6B-ST  โดยชิ้นงานมี
ลักษณะบกพร่องคือ ชิ้นงาน  ความโตนอกเล็ก ชิ้นงานความโตในใหญ่   ชิ้นงานเป็นรอย  และชิ้นงานมีความสั้น 

 จากข้อมูลของเสียที่เกิดขึ้นมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องท าการตรวจสอบหาสาเหตุ    และวิธีการ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนเนื่องจากจ านวนของเสียที่เกิดขึ้นมีจ านวนมากเมื่อเทียบกับต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เสียโดย
ใช่เหตุและด้านคุณภาพของสินค้า   หากพบว่ามีสินค้าที่ไม่มีคุณภาพหลุดไปถึงลูกค้าก็จะท าให้มีผลกระทบหลายด้าน
โดยเฉพาะผลกระทบทางด้านธุรกิจด้านความสัมพันธ์ของลูกค้าและบริษัท  จึงมีความจ าเป็นอย่างมากที่ทางผู้วิจัยจะ
ท าการวิจัยค้นหาและแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อลดของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต 

  ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาหาวิธีด าเนินการแก้ไขปรับปรุงของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ
ผลิตที่เกิดของเสียมากเป็นอันดับหนึ่งและอันดับสอง คือ ความโตนอกเล็ก และความโตในใหญ่ มาท าการแก้ไข
ปรบัปรุงเพื่อลดปัญหาการเกิดของเสียจากกระบวนการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยเครื่อง CNC 

วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย 

          1.   เพื่อศึกษาสาเหตุที่มีผลกระทบต่อกระบวนการผลิตและการท าให้เกิดของเสียของบริษัท  ไทยโระคุฮะ 
จ ากัด 
          2.   เพื่อลดกระบวนการผลิตการเกิดของเสียประเภท ความโตนอกเล็ก และ ความโตในใหญ่ 
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วิธีการด าเนินงานวิจัย 

             จากการศึกษาและเก็บข้อมูลในช่วง เดือนสิงหาคม ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2563 พบว่าจ านวนของเสียที่
เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตโดยมีลักษณะที่บกพร่องของผลิตภัตฑ์  เช่น  ความโตในใหญ่ ความโตนอกเล็ก ผิวเป็น
รอยชิ้นงานสั้น ชิ้นงานเสียจากการปรับแต่งเครื่องจักร ชิ้นงานไม่กลม สามารถคิดเป็นร้อยละของสัดส่วนของเสีย
ทั้งหมดในช่วงดังกล่าว เป็นจ านวน 142 ชิ้น ภายหลังจากการตรวจสอบพบว่า มีผลิตภัณฑ์บกพร่องเป็นความโตใหญ่ 
จ านวน 70 ชิ้น ความโตนอกเล็ก จ านวน 60 ชิ้น ผิวเป็นรอย จ านวน 5 ชิ้น งานสั้น จ านวน 3 ชิ้น ชิ้นงานเสียจากการ
ปรับแต่งเครื่องจักร จ านวน 2 ชิ้น ชิ้นงานไม่กลม จ านวน 1 ชิ้น         
             ดังนั้น จากที่กล่าวมาข้างต้น จึงได้แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาการท างานของเครื่องจักร CNC   ในการ
ปฏิบัติงานจะอาศัยเครื่องมือในการบันทึกและแนวคิดเกี่ยวกับเครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด (7 QC Tools)ที่ใช้ศึกษา
สภาพของปัญหาและส ารวจสภาพปัจจุบันของปัญหา เพื่อน ามาซึ่งการแก้ไข และจัดท ามาตรฐาน และควบคุมติดตาม
ผลอย่างต่อเนื่อง โดยมีขั้นตอนในการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 
             1. ศึกษาข้อมูลมาวิเคราะห์หาสาเหตุที่ก่อให้เกิดของเสียในกระบวนการผลิต 
             2. หาสาเหตุปัญหาตา่งๆที่เกิดขึ้นในระบบการผลิตชิน้ส่วนยานยนต์ดว้ยเคร่ือง CNC 
             3. ศึกษาผลกระทบเพื่อท าการแก้ไข 
             4.เสนอแนวทางการแก้ไขที่เหมาะสม 

ผลการทดลองวิจัย 

ผลจากการด าเนินการวิจัยเรื่อง การลดของเสียในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยเครื่อง CNC 
กรณีศึกษาของเสียประเภท ความโตนอกเล็ก ความโตในใหญ่ โดยใช้เครื่องมือควบคุมคุณภาพได้ผลการด าเนินการ
วิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปรับปรุง และสรุปผลการด าเนินการตามแนวทางแก้ไขปรับปรุง  

วิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปรับปรุง 

จากการวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหาและป้องกันเพื่อลดของเสียในกระบวนการผลิต
ชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยเครื่อง CNC ประเภทความโตนอกเล็ก และ ความโนในใหญ่ สามารถสรุปได้ในตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 สาเหตุและปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาและวิธีการป้องกัน 

สาเหต ุ แนวทางแก้ไข 

 
 

ความรู้พื้นฐานและทักษะการท างาน                      
และประสบการณ ์

จัดอบรมก่อนเข้าท างานเพื่อให้มีประสิทธิภาพใน
การท างานที่ใกล้เคียงกันและจัดอบรมให้ความรู้
เ พิ่ ม เ ติ ม ทุ ก  6  เ ดื อ น  เ พื่ อ ใ ห้ พ นั ก ง า น มี
ประสบการณ์และความรู้ใหม่ในการน ามาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน นอกจากนี้ควรจะมีการทดสอบพนักงาน
ทุก 3 เดือน เพื่อเป็นการประเมินผลและกระตุ้นให้
พนักงานมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานทุก
คร้ัง 
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สภาพร่างกายในการปฏบิัติงาน เพิ่มพนักงานควบคุมเครื่องและก าหนดให้หัวหน้า
งานคอยควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงงานอย่าง
ใกล้ชิด 

ขาดความรอบครอบ 

 
ท าการตรวจดูอย่างส่ าเสมอและตักเตือนพนักงานที่
ท าผิดอย่างบ่อยครั้ง 

 

เครื่องจักร CNC ขาดการบ ารุงรักษา 
ควรมีการตรวจสอบสภาพเครื่องจักรทุกคร้ังก่อน
และหลังปฏบิัติงาน ท าการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรทุก 
3 เดือน และท าความสะอาดเครื่องจักรทุกสัปดาห์ 

 
 

ค่าเครื่องไม่คงที่ 
 

ขณะที่เครื่องจักร CNC ท างานอยู่ควรจะมีการ
ตรวจสอบเครื่องจักรทุก 4 ชั่วโมง เพื่อที่จะตรวจดู
ค่าที่ตั้งไว้ว่าคลาดเคลื่อนหรือไม่ หากมีการพบว่าค่า
ที่ตั้งไว้คลาดเคลื่อนก็แจ้งหัวหน้าพนักงานทันทีและ
ท าการปรับตั้งค่าใหม่ 
 

 
 

ปฏิบัติงานไม่ปฏบิัติตามขัน้ตอนการท างาน 

บันทึก ค่าพารามิเตอร์ทุกครั้งและก าหนดอุณหภูมิ
ให้คงที่ ตั้งค่า พารามิเตอร์ ให้เท่ากันและบันทึกทุก
ครั้งและมีการท าคู่มือปฏิบัติงานให้กับพนักงานทุก
คน และมีการตรวจสอบเครื่องทุก 4 ชั่วโมง เพื่อ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ค่าพารามิเตอร์ ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงหรือคลาดเคลื่อน 

ความสะอาดของวัตถุดิบและความชื่นของวัตถุดิบ ควรท าความสะอาดและตรวจสอบวัตถุดิบทุกครั้ง
ก่อนน าส่งไปยังขั้นตอนต่อไป ควรจัดเก็บวัตถุดิบไว้
ใรที่สะอาดและตัด Material ลงครึ่งหนึ่งเพื่อ
ป้องกันการ คด โก่ง เนื่องจากชิ้นงานยาวเกินไม่
พอดีกับชั้นวาง 

 

สรุปผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะ 

               จากการวิจัยการลดของเสียในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยเครื่องจักร CNC กรณีศึกษาของเสีย
ประเภทความโตในใหญ่และความโตนอกเล็ก โดยใช้เครื่องมือคุณภาพ QC Tool  ของบริษัท ไทยโระคุฮะ จ ากัด เป็น
การศึกษาเพื่อเป็นการลดของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยเครื่องจักร CNC  โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อลดของเสียประเภทความโตในใหญ่และความโตนอกเล็ก จากกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพของชิ้นงานใน
อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยเครื่องจักร CNC โดยการด าเนินงานปรับปรุงกระบวนการผลิตจากการศึกษา
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สภาพปัญหาโดยใช้ผังเหตุและผล พบว่าข้อบกพร่องของชิ้นงานที่เป็นของเสียประเภทความโตในใหญ่และความโตนอก
เล็กที่อาจเกิดขึ้นได้จาก  คน เคร่ืองจักร วิธีการ วัตถุดิบ ดังนี้  
         1) น าข้อมูลมาเปรียบเทียบพบว่าข้อบกพร่องในเดือนกันยายน พ.ศ.2563 ของเสียลดลงอย่างเห็นได้ชัด ซึ่ง
สามารถลดลงได้ถึง 45 ชิ้น โดยคิดเฉลี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์จากเดิม 1.55 % ลดลงเป็น 0.49 % ลดลงไป 1.06 %  เมื่อน า
ของเสียที่ลดลงมาเปรียบเทียบเพื่อหาค่าการสูญเสียโอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑ์  เมื่อผลิตจนเป็นสินค้า
ส าเร็จรูปจะมีโอกาสจ าหน่ายสู่ลูกค้าในราคา 120.00 บาท ผลที่ได้จากกระบวนการนี้จะสามารถลดการสูญเสียมูลค่า
สิ้นค้าเป็นจ านวนเงิน 10,320.00 บาท 
            2) น าข้อมูลมาเปรียบเทียบพบว่าข้อบกพร่องในเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ของเสียลดลงอย่างเห็นได้ชัดซึ่ง
สามารถลดลงได้ถึง 39 ชิ้น โดยคิดเฉลี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์จากเดิม 1.55 %  ลดลงเป็น 0.42 % ลดลงไป  1.13 % เมื่อ
น าของเสียที่ลดลงมาเปรียบเทียบเพื่อหาค่าการสูญเสียโอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑ์  เมื่อผลิตจนเป็นสินค้า
ส าเร็จรูปจะมีโอกาสจ าหน่ายสู่ลูกค้าในราคา 120.00 บาท ผลที่ได้จากระบวนการนี้จะสามารถลดการสูญเสียมูลค่า
สินค้าเป็นจ านวนเงิน 11,040.00 บาท 
            จึงเห็นได้ว่าดว้ยวิธีการลดของเสียในกระบวนการผลติชิ้นสว่นยานยนต์ด้วย เครื่องจกัร CNCโดยใช้หลักการ
ควบคุมทางกระบวนการเชิงสถติินี้ มีการลดของเสียที่เกิดจากข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์และสามารถควบคุมการผลิต
ให้อยู่ในมาตรฐานที่ลูกค้ายอมรับได้  
             หลังจากการปรับปรงุของงานเสียประเภทความโตในใหญ่และความโตนอกเล็กในกระบวนการผลิตชิ้นสว่น
ยานยนต์ด้วยเครื่องจักร CNC  ก่อนการปรับปรุงและหลังการปรับปรุงจะเห็นได้ว่าการลดลงของๆเสียในกระบวนการ
ผลิตโดยการใช้เครื่องมือควบคุมคุณภาพ QC Tools การเกิดผลิตภัณฑ์ที่มีความโตในใหญ่และความโตนอกเล็กลดงลง
และสามารถควบคุมกระบวนการผลิตและตน้ทนุการผลิตให้อยู่ในข้อก าหนดที่ท าการตรวจสอบได้ 

ข้อเสนอแนะ  

          จากการศึกษาแนวทางในการลดของเสียประเภทความโตในใหญ่และความโตนอกเล็กในกระบวนการผลิต
ชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยเครื่องจักร CNC  โดยการใช้เครื่องมือควบคุมคุณภาพ  QC Tools มาประยุกต์ใช้กับ
กระบวนการ ทั้งนี้ยังมีของเสียอื่นๆที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยเครื่องจักร CNC อีกมากมายที่ยัง
ไม่ได้ท าการศึกษาดังนั้นในการลดปริมาณของเสียอื่นๆจะสามารถน าเครื่องมือควบคุมคุณภาพมาประยุกต์ใช้เพื่อเป็น
แนวทางในการลดของเสียในกระบวนการผลิตและในส่วนงานอื่นๆต่อไป 
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การปรับปรุงประสิทธิภาพสายการผลิตในหน่วยงานบรรจุ 
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Production Efficiency Improvement in Packing Department: 
A Case Study of Singha Kameda (Thailand) Company Limited 

 สุรภา วิมูลสุข, วิชตุา อยู่ยงค์* 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
*Email : Wichuta.hcu@gmail.com 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้ศึกษาการปรับปรุงประสิทธิภาพสายการผลิตโรงงานอาหารแห่งหนึ่งโดยการประยุกต์ใช้หลักการ
เคลื่อนไหวและเวลาเนื่องจากในปัจจุบันการท างานของพนักงานในสายการผลิตเป็นการท างานที่ไม่มีแบบแผนและไม่
มีการมอบหมายงานให้กับพนักงานแต่ละคนอย่างเหมาะสมจากสาเหตุดังกล่าวจึงท าการศึกษาปัญหาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในสายการผลิตที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเพื่อช่วยลดความสูญเปล่าและต้นทุนการผลิต  มุ่งเน้นในเรื่องการ
วิเคราะห์การ ปฏิบัติงานและเวลาในการท างานเพื่อลดจ านวนพนักงานต่อสายการผลิต ร้อยละจ านวนพนักงานที่
ลดลง 7.69 และ 38.46 ซึ่งจะน าไปสู่การลดต้นทุนการผลิตในหลายๆด้าน 

ค าส าคัญ : ประสิทธิภาพ  การเคลื่อนไหวและเวลา  ความสูญเปล่า  ตน้ทนุการผลติ 

Abstract 

This project aims to improve performance and increase efficiency in production line of rice 
snack from a case study manufacturer by applying the time and motion study. There is no work 
procedure in production line, and no proper amount of work for each worker. Corporate 
governance has recognized the problem in this production line to increase production efficiency, 
eliminate waste and reduce production costs, focus on performance analysis and work 
measurement, and to reduce the number of workers in production line of 7.69% and 38.46%, 
leading to decreasing costs, for example cost of labor.  

Keywords : Efficiency, Movement and time, Wastage, Cost of production. 
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บทน า 

       ปัจจุบันอุตสาหกรรมอาหารมีกระบวนการผลิตหลายขั้นตอน ซึ่งบริษัท  สิงห์ คาเมดะจ ากัดเองก็ได้มีความ
ประสงค์ที่จะปรับปรุงสายการผลิตเพื่อลดต้นทุนในการผลิตที่มีความสูญเปล่าอยู่ในทุกกระบวนการในแต่ละ
กระบวนการหากมีการใช้พนักงานมากกว่าที่จ าเป็นจะท าให้ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับพนักงานมีค่าสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อ
ต้นทุนการผลิตโดยรวมที่สูงขึ้นก่อให้เกิดความสิ้นเปลืองในการผลิตโดยไม่จ าเป็น ดังนั้นการจัดท ามาตรฐานการท างาน
ขึ้นมาใหม่เพื่อให้จ านวนพนักงานในสายการผลิตเหมาะสมกับงานและเพื่อให้พนักงานสามารถท างานได้อย่างเต็มที่
และมีความเหมาะสม กับงานที่ได้รับมอบหมาย สามารถที่จะผลิตงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้ประโยชน์สูงสุ ด
จากการ ลดเวลาว่างงานให้น้อยที่สุด มีความสมดุลในการท างาน และสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าได้ทันเวลา 
และยังช่วยลดต้นทุนการผลิตเนื่องมาจากต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านค่าแรงพนักงาน ต้นทุนค่า สวัสดิการพนักงาน ต้นทุนค่า
อุปกรณ์ส าหรับการปฏิบัติงานของพนักงาน เป็นต้น จากการศึกษาข้อมูล ที่ผ่านมา โรงงานแห่งนี้ผลิตขนมที่ท ามา
จากข้าวเพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศ เป็นกรณีศึกษาในช่วง เดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 พบว่าต้นทุน
ค่าใช้จ่ายของสายการผลิต ประกอบด้วย ต้นทุน วัตถุดิบคิดเป็นร้อยละของต้นทุนผลิตทั้งหมด ต้นทุนค่าแรงพนักงาน 
ต้นทุนการดูแลเครื่องจักร และ ต้นทุนอื่นๆ คิดเป็นร้อยละของต้นทุนการผลิตทั้งหมด เมื่อมีการตรวจสอบการท างาน
ของพนักงานใน สายการผลิตของบริษัท  สิงห์ คาเมดะ จ ากัดนั้นพบว่าการจัดวางพนักงานแต่ละกระบวนการนั้นจะมี 
ช่วงเวลาที่พนักงานว่าง เนื่องมาจากการท างานส่วนใหญ่จะใช้เคร่ืองจักรเป็นหลัก ช่วงเวลาที่ว่างงาน ของพนักงานถือ
เป็นความสูญเปล่าในกระบวนการผลิต โดยอาจเกิดจากการวางแผนให้มีพนักงานมาก จนเกินไป บางสถานีงานจะมี
ผลิตภัณฑ์ที่รอเข้ากระบวนการ (Work in Process) ปริมาณมากในบาง สถานีงาน และส่วนของเครื่องจักรบางครั้ง
พบว่ามีเวลาว่างงานในบางช่วงด้วยเช่นกัน  
       ดังนั้นผู้จัดท าจึงสนใจที่จะท าการศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาของการปรับปรุงประสิทธิภาพในสายการผลติใน
หน่วยงานบรรจุของบริษัท  สิงห์ คาเมดะ จ ากัดโดยใช้แนวคิดเก่ียวกับ อัตราผลิตภาพ เวลาในการผลิต การศึกษาการ
เคลื่อนไหว การศึกษาเวลา แผนภูมิกระบวนการไหล แผนภูมิคน – เครื่องจักร มาทการหาสาเหตุของปัญหาและศึกษา
แนวทางแก้ไขอันเป็นประโยชน์ต่อ องค์กร 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย  

   1. เพื่อก าหนดเวลามาตรฐานการท างานของพนักงานทีป่ฏิบตัิงานในแผนกบรรจุ  
   2. เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนในแผนกบรรจุและลดความสญูเปล่าในการท างานโดยการ ปรับปรุงกระบวนการ
และขั้นตอนในการผลิตใหม่   
   3. เพื่อเพื่อปรับปรุงก าลังในแผนกบรรจุให้มีจ านวนที่เหมาะสม 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 

       การศึกษาและรวบรวมข้อมูลสภาพปัจจุบันของสายการผลิตการวิเคราะห์และปรับปรุงวิธีการท างานของ
พนักงาน จ าเป็นที่จะต้องท าการเก็บข้อมูลในส่วนของวิธีการท างานและขั้นตอนในการท างานของพนักงาน เพื่อให้
พนักงานท างานได้ง่ายและไม่ให้ ผลิตของเสียในขณะปฏิบัติงาน โดยจะเป็นอีกทางที่จะท าให้การศึกษาการลดของเสีย
หรือข้อบกพร่องในการผลิตเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการใช้แผนภูมิกระบวนการเพื่อเป็นเครื่องมือในการ
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บันทึกกระบวนการผลิตโดยรวมของ โรงงานผลิตอาหารกรณีศึกษาอย่างกะทัดรัด เพื่อความสะดวกในการวิเคราะห์
ข้อมูลและมองเห็น ภาพรวม แยกขั้นตอนของกระบวนการผลิตไว้อย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย การทราบถึงปัญหาของ
โรงงานจะช่วยให้การปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานให้เกิด ประโยชน์สูงสุด 
       ดังนั้นจึงต้องค้นหาประเด็นการปรับปรุงโดยใช้ข้อมูลของโรงงาน จากการศึกษาการ เคลื่อนไหว (Motion 
Study) และการศึกษาเวลา (Time Study) นอกจากนี้ยังมีการใช้แผนภูมิ กระบวนการไหล (Flow Process Chart) 
และแผนภูมิคนและเครื่องจักร (Man – Machine Chart) เข้ามาใช้ในการวิเคราะห์สภาพปัญหาของกระบวนการผลิต 

ผลการทดลอง 

       จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลของกระบวนการผลิตในบทที่ผ่านมา ผลลัพธ์ที่ได้จากการ ด าเนินงานพบว่า
ปัจจัยหลักที่ผลกระทบต่อสายการผลิตของโรงงาน คือ จ านวนพนักงานใน สายการผลิตมีมากเกินความจ าเป็น อีกทั้ง
ยังไม่มีวิธีการท างานที่มาตรฐานและเวลามาตรฐานที่จะ น ามาช่วยให้การท างานมีประสิทธิภาพ ส่งผลกระทบให้
ประสิทธิภาพการท างานต่ า และมีต้นทุนการผลิตสูง ในบทนี้จะแสดงถึงผลการด าเนินงานและผลลัพธ์ที่ได้จากการ
ทดลอง 
 1. การออกแบบวิธีการท างานเพ่ือปรับปรุงประสทิธิภาพ เป็นการออกแบบวิธีการท างานให้แก่พนักงาน โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อลดความสญูเปลา่ และ ปรับปรุงประสทิธิภาพในการท างาน โดยค านึงถึงประสทิธิภาพในการท างาน
ของพนักงาน ขจัดงานที่ ซ้ าซ้อนและไม่จ าเปน็ โดยใช้เครื่องมือทางดา้นวิศวกรรมอุตสาหการเข้ามาวิเคราะห์ เพื่อ
น าไปสู่การ ปรับปรุงการท างานให้มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยเครื่องมือต่างๆ ดังนี้  

1.1 การใช้แผนภูมิการไหลและแผนภูมิคน – เครื่องจักร 
1.2 การบันทึกเวลาการท างานแต่ละกระบวนการ 

 2. การปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน ในการปรับปรุงกระบวนการจะมีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการท างาน
ของพนักงานตาม แนวทางที่วางไว้ เพื่อการท างานของพนักงานมีประสทิธิภาพเพิ่มมากข้ึน โดยมีรายละเอียดในการ 
ปรับปรุงกระบวนการสายการผลิตบรรจุ – ค้าปลีก มีปริมาณการผลิตขนมเปน็จ านวนมากและหลากหลายตามค า
สั่งซื้อของลูกค้า ทางผู้จัดท าจึงมุง่เน้นปรบัปรุงที่การผลิตผลิตภณัฑ์ตัวอย่างเพียง 4 ผลิตภัณฑ์ ดังนั้นการปรับปรุง
กระบวนการท างานโดยก าหนดเวลามาตรฐานเพื่อวิเคราะห์เวลาการท างานจริง และเวลาว่างงานของพนักงานแตล่ะ
คนในแต่ละกระบวนการ โดยเปรียบเทียบเวลาการท างานหนึ่ง รอบกระบวนการของแต่ละขั้นตอนเพื่อวิเคราะห์การท 
างานว่ามีความเหมาะสมที่จะจดัเป็นมาตรฐานในการก าหนดจ านวนพนักงาน จากการทดลองได้มีการค านวณไว้ก่อน
หน้านี้แล้ว โดยมีเวลามาตรฐานดังนี้ เวลามาตรฐานของการท างานผลิตภัณฑ์ A 260.49 วินาทีต่อกล่อง ผลิตภัณฑ์ B 
67.42 วินาทีต่อกล่อง 
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3. การเปรียบเทียบผลก่อนและหลังการปรับปรุงของสายการผลิตบรรจุ – ค้าปลีก การเปรียบเทียบผลการ
ปฏิบัติงานก่อนและหลังการปรบัปรุงของสายการผลตบิรรจุ – ค้าปลีก  

ก่อนการปรับปรุง หลังการปรับปรุง 
1. ไม่มีเวลาการท างานที่เป็นมาตรฐาน  มีเวลาการท างานที่เป็นมาตรฐาน 

2. การท างานไม่มีเวลามาตรฐานของผลิตภัณฑ์ เวลามาตรฐานของการท างาน  
ผลิตภัณฑA์ 260.49 วินาทีต่อกล่อง 
ผลิตภัณฑB์ 67.42 วินาทีต่อกล่อง 

3. ไม่มีการก าหนดหน้าที่ของพนักงานที่ชัดเจน  มีการก าหนดหน้าที่ของพนักงานที่ชัดเจน 

4. จ านวนพนักงานผลิตภัณฑ์ A จ านวน 13 คน 
ผลิตภัณฑ์ B จ านวน 13 คน  
 

จ านวนพนักงาน ผลิตภัณฑ์ A จ านวน 12 คน 
ผลิตภัณฑ์ B จ านวน 8 คน ไดจ้ านวนงาน เท่ากับก่อน
ปรับปรุง 

5. ก าลังการผลิตของผลิตภัณฑไ์ม่เป็นที่ แนน่อน
เนื่องจากไม่มีการก าหนดเวลา มาตรฐาน  
 

ก าลังการผลิตเมื่อก าหนดเวลามาตรฐานของ ผลิตภัณฑ์ 
A 55 กล่องต่อชั่วโมงผลิตภัณฑ์ B 165.14 กล่องต่อ
ชั่วโมงผลิตภัณฑ์   
 

สรุปผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะ 

 ในบทนี้จะกล่าวถึงผลการด าเนินงานที่ผ่านมาจากการศึกษาปัญหาของกรณีศึกษาพบว่า โรงงานผลิตอาหารของ
บริษัทแห่งหนึ่งซึ่งมีปัญหาการท างานของพนักงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ มีการว่างงาน และมีกระบวนการท างานที่ไม่
เหมาะสม เพื่อลดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้น จากกรณีศึกษานี้ได้ท าการวิเคราะห์การท างานด้วยแผนภูมิการท างานของ
คน – เครื่องจักร แผนภูมิกระบวนการไหล มาเป็นแนวทางในการด าเนินการแก้ไข ปรับปรุงกระบวนการ และก าหนด
วิธีการท างานรวมทั้งเวลามาตรฐาน ท าให้สามารถก าหนดจ านวนพนักงานและเวลาในการท างานที่เหมาะสมให้กับ
สายการผลิต ดังสรุปได้ ดังนี้ 

สรุปผลการด าเนินงาน 

 หากพิจารณาในรายละเอียดของร้อยละการท างานของพนักงานแต่ละคน แต่ละกระบวนการ ก่อนที่จะท าการ
ปรับปรุงกระบวนการ พบว่าบางกระบวนการมีความว่างงานของพนักงานหรือความสูญเปล่าในการผลิตมากเกินความ
จ าเป็น และในพนักงานบางรายนั้นมีรอบเวลาการท างานและเวลาการว่างงานที่มากน้อยไม่เท่ากันโดยค่าร้อยละการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคนในแต่ละ กระบวนการดังตาราง 1 และ2 
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบจ านวนพนักงานที่ใช้ในสายการผลติผลิตภัณฑ์ A และ B 

สายการผลิต จ านวนพนักงาน (คน) จ านวนพนักงานที่
ลดได ้

ร้อยละจ านวน 
พนักงานที่ลดลง ก่อนการปรับปรุง หลังการปรับปรุง 

ผลิตภัณฑ์ A  13 12 1 7.69 

ผลิตภัณฑ์ B  13 8 5 38.46 
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ตารางที่ 2 ตารางการลดค่าแรงงาน 

สายการผลิต  
 

จ านวนพนักงานที่
ลดได้  

วัน  เดือน ปี 

ผลิตภัณฑ์ A  1 331  8,606 103,272 

ผลิตภัณฑ์ B  5 1,655 43,030 516,360 

รวม  6 1,986 51,636 619,623 

ข้อเสนอแนะ 

       ในงานวิจัยครั้งถัดไปควรมีการใช้อุปกรณ์เสริมโดยใช้สายพานล าเลียง จากเดิมที่พนักงานต้อง ลุกขึ้นหยิบ
ผลิตภัณฑ์เพื่อน ามาเทกองบนโต๊ะบรรจุและมีการแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนมากขึ้น เมื่อมีสายพานล าเลียงเข้ามาช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพการท างาน โดยสายพานที่เลือกมานั้นมีคุณสมบัติที่ สามารถเคลื่อนย้าย ปรับเปลี่ยนตามความ
ต้องการการผลิตของแต่ละสินค้าที่มีความแตกต่างกันเป็นอย่างดี เนื่องจากสายการผลิตมีพื้นที่จ ากัดและความ
หลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่มีการท างานที่แตกต่างกันออกไป โดยเมื่อน าสายพานล าเลียงมาเป็นอุปกรณ์เสริมแล้ว จะ
มีการก าหนดมาตรฐานการท างานของพนักงานได้ 
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A Case Study of Chin I Metal Co., Ltd. 

จริยา  บุญแหยม*, มาริสสา อินทรเกิด 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

*Email : Pitchapa914@gmail.com 

บทคัดย่อ 

วตัถุประสงค์ของการศึกษาน้ีเพ่ือศึกษากระบวนการผลิตช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส์เพ่ือลดจ านวนของเสียใน
กระบวนการผลิตโดยใชเ้ทคนิคของเคร่ืองมือคุณภาพ หรือ 7 QC tools เพ่ือหาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการเกิดของ
เสีย วิเคราะห์จากอตัราของเสียท่ีเกิดข้ึนในระยะเวลา 3 เดือนท่ีผ่านมาพบว่ามีของเสียเฉล่ีย3 เดือนอยู่ท่ี 4.45 
เปอร์เซ็นต์ ต่อเดือน ซ่ึงการเกิดของเสียในกระบวนการผลิตแต่ละคร้ังท าให้ทางบริษทัตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเพ่ิมข้ึน 
ผูวิ้จยัไดอ้าศยัเคร่ืองมือควบคุมคุณภาพ เช่น แผนผงัเหตุและผล เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลสาเหตุการ
เกิดของเสียและวิเคราะห์หาสาเหตุหลกั เพ่ือใชใ้นการวิเคราะห์รากเหงา้ของสาเหตุปัญหา ซ่ึงจากการศึกษาพบว่ามี
สาเหตุหลกัของการเกิดของเสียในกระบวนการผลิตของบริษทั AAA จ ากดั กรณีศึกษา พบวา่มีสาตุการเกิดของเสีย 4 

สาเหตุ ไดแ้ก่ รอยขีดข่วน ทบัเศษ ใส่งานไม่ตรงลอ็ค และเสียจากแม่พิมพ ์ เม่ือทราบถึงสาเหตุท่ีแทจ้ริงของปัญหา
ดงักล่าวพร้อมทั้งหาวิธีการและด าเนินการแกไ้ขปัญหาเพ่ือลดอตัราของการเกิดของเสียในกระบวนการผลิต โดย
การปรับปรุงแกไ้ขกระบวนการผลิตและไดท้ าการเปรียบเทียบผลก่อนและหลงัการปรับปรุงแกไ้ขพบว่าสามารถลด
ร้อยละของเสียเฉล่ียจากเดิม 4.45% เหลือ 2.34%  

ค าส าคัญ : ของเสีย รอยขีดข่วน ทับเศษ 

Abstract 

The objective of this paper was to study the electronic components manufacturing process 
to reduce the amount of waste in the production process using a technique of quality or 7 QC 
tools to find factors affecting the occurrence of waste production. Analysis of the rate of waste 
occurred over a period of 3 months and found that the average waste in the production process 
rate was 4.45 percent per month. The occurrence of waste, in each time, makes the company pay 
more expenses. The researcher used Crack sheets on quality control tools such as cause-and-
effect diagrams. It is a tool for collecting data on the causes of waste and analyze the main causes 
for analyzing the root cause of the problem. The study found that there are four main causes of 
waste in the production process of AAA Company Limited. Case studies were found that there 
were 4 causes: scratches, crushing chips, inserting work does not match the lock, caused by mold. 
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When the root cause of the problem is identified and corrective actions are taken to reduce the 
rate of waste generation in the production process by improving the production process and 
comparing the results before and after the revision, it was found that the average percentage of 
waste was reduced from 4.45% to 2.34%. 

Keywords : Waste, Scratches, Scraps 

บทน า 

อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์มีบทบาทและความส าคัญต่ออุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์เป็นอย่างมากและมีแนวโน้มที่จะขยายตัวอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงทางสภาวะตลาด
รวมถึงการเปิดการค้าเสรีและการขยายการลงทุนของบริษัทต่างชาติเข้ามามีบทบาทในการค้ามากขึ้นจึงท าให้ภาครัฐ
พยายามผลักดันและสนับสนุนให้อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ช่วยในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศท าให้ผู้ประกอบการจ าเป็นต้องปรับตัวให้มีขีดความสามารถและความสามารถในการ
แข่งขันที่สูงขึ้นในสภาพเศรษฐกิจที่เกิดการชะลอตัว และก้าวเข้าสู่ภาวะถดถอยท าให้ในปัจจุบันผู้ประกอบการต่างๆ
ต้องพัฒนาและเปลี่ยนแปลงองค์กรของตนเองเพื่อให้สามารถเผชิญหน้ากับปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้ ซึ่งการท างาน
โดยมีกระบวนการผลิตแบบเดิมๆหรือผลิตภัณฑ์แบบเดิมๆ อาจไม่ได้ท าให้องค์กรของตัวเองอยู่รอดได้เสมอไปใน
อนาคตเนื่องจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ท าให้การส่งออกเกิดการชะลอตัว สถานประกอบการจึงต้องเตรียมความพร้อม
ในการรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตามองค์กรธุรกิจหรือบริษัทที่สามารถตอบสนองความต้องการที่
หลากหลายของลูกค้าได้จึงจะมีโอกาสประสบผลส าเร็จในเป้าหมายทางธุรกิจที่ได้ตั้งไว้ด้วยเหตุผลดังกล่าวสิ่งที่ควร
ได้รับการพิจารณาให้ความสนใจเป็นอันดับแรก คือ ระบบการผลิตที่สามารถผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ได้ตามความ
ต้องการของลูกค้า 

สิ่งที่องค์กรธุรกจิหรือบริษัทต้องการ คือ การผลิตสินค้าที่ดีและมีคุณภาพและสามารถจัดส่งได้ตรงตามความ
ต้องการของลูกค้าทั้งในแง่ของปริมาณและเวลาและการมีต้นทุนการผลิตที่ต่ าดังนั้นองค์กรธุรกิจหรือบริษัท ต่างมุ่งหวัง
ที่จะท าก าไรจากการขายสินค้าและการบริการซึ่งการเพิ่มขึ้นของก าไรสามารถท าได้จากการเพิ่มราคาขายและการลด
ต้นทุนสิ่งที่เหมาะสมในการด าเนินงาน คือ การลดต้นทุนซึ่งสามารถท าได้หลายวิธีโดยทั่วไปมักใช้การปรับปรุง
กระบวนการผลิตเพื่อลดของเสียและยังท าให้สินค้านั้นมีคุณภาพที่ดีซึ่งเป็นการลดต้นทุนโดยที่สินค้าไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงและในอนาคตจะสามารถลดราคาขายเพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันเมื่อส่วนแบ่งทางการตลาดมากขึ้นท า
ให้เกิดการเพิ่มขึ้นของก าไรธุรกิจจะสามารถด าเนินต่อไปได้ด้วยความมั่นคงพนักงานในองค์กรมีขวัญและก าลังใจที่ดีใน
การท างาน 

เนื่องจากปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยอยู่ในสภาวะตกต่ าเป็นสาเหตุให้อุตสาหกรรมการผลิต
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต้องมีการพัฒนามาตรฐานและวิธีการผลิตที่ประสิทธิภาพ เพื่อให้สินค้าที่ผลิตออกมามีคุณภาพ
และในขณะเดียวกันก็จ าเป็นจะต้องมีการใช้ทรัพยากรด้านคน วัสดุ เครื่องจักร อุปกรณ์ วิธีการ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
อย่างคุ้มค่าและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จึงเป็นเหตุจูงใจให้ผู้วิจัยท าการศึกษาแนวทางเพื่อปรับปรุง
แก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตให้สูงขึ้น 
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วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย 

1.เพื่อศึกษากระบวนการผลิตชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 
2.เพื่อลดปริมาณของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต 
3. เพื่อศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหา 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 

จากกรณีศึกษา บริษัท ชินอี เมลทัล จ ากัด ได้พบปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในกระบวนการผลิต มี
ข้อบกพร่อง ขาดประสิทธิภาพในผลิตชิ้นงานต่างๆท าให้เกิดของเสียจากกระบวนการผลิตต่อวันค่อนข้างมากและ
ชิ้นงานขาดประสิทธิภาพ ท าให้ลูกค้าอาจเกิดความไม่มั่นใจในสินค้า พนักงานขาดวินัยในการปฏิบัติงาน อาจเกิดจาก
ความประมาทระหว่างการท างานท าให้เกิดของเสียภายในไลน์การผลิตเป็นต้น 

ดังนั้น จากที่กล่าวมาข้างต้น จึงได้น าแนวคิดเครื่องมือคุณภาพ หรือ 7 QC tools มาประยุกต์ใช้เพื่อ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย คือ เพื่อศึกษาขั้นตอนกระบวนการผลิต และปัญหาที่เกิดจากการท างานของ
กระบวนการผลิต เสนอแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มจ านวนการผลิตและลดของเสีย โดยมุ่งเน้นในส่วนของ
การหาสาเหตุที่ท าให้เกิดของเสียในกระบวนการผลิต โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานวิจัยดังต่อไปนี้ 

1. เร่ิมต้นจากการศึกษากระบวนการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์  
2. เก็บข้อมูลปัญหาและสาเหตุที่ส่งผลให้เกิดของเสียในกระบวนการผลิต 
3. ท าการวิเคราะห์ปัญหาหรือข้อผิดพลาดจากกระบวนการผลิตในปัจจุบันถึงการท างานต่างๆโดยจะให้ผู้

ควบคุมการผลิตเข้ามามีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ถึงปัญหา และกระบวนการต่างๆ 
4. ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาจากระบบและกระบวนการท างานในปัจจุบันว่ามีระบบหรือ

กระบวนการใดที่ด าเนินการแล้วท าให้เกิดความสูญเปล่า ด าเนินการแล้วท าให้สูญเสียค่าใช้จ่ายหรือสูญเสีย
เวลา  

5. มอบหมายหน้าที่การรับผิดชอบให้แก่ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องรวมถึงการจัดท าแผนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
6. เก็บรวบรวมสถิติของการเปลี่ยนแปลงของการท างานหลังท าการปรับปรุงแก้ไขแล้วเปรียบเทียบกับสถิติก่อน

ปรับปรุง เทียบผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
7. เขียนสรุปรายงานผล 

ผลการทดลองวิจัย 

 จากการศึกษาปัญหาของเสียในกระบวนการผลิต เพื่อลดปริมาณของเสียในกระบวนการผลิตโดยใช้หลัก
เครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด กรณีศึกษา บริษัท AAA จ ากัดโดยมีการก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานวิจัยและการรวบรวม
ข้อมูลที่เก่ียวข้อง  ดังนี้ 

 ผลการวิเคราะห์อัตราการเกิดของเสียของช้ินงาน 

หลังจากการวิเคราะห์และหาแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นและหาแนวทางการแก้ปัญหาโดยการน า
แผนผังก้างปลามาประยุกต์ในการระดมความคิดจากผู้ช านาญการและสามารถสรุปแนวทางการแก้ไขเพื่อลดของเสีย
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ในกระบวนการผลิต พร้อมทั้งน าไปปฏิบัติแก้ไขในกระบวนการได้ตามรายละเอียดข้างต้น โดยมอบหมายหน้าที่การ
รับผิดชอบให้แก่ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องรวมถึงการจัดท าแผนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินการปรับปรุงแก้ไขและ
ท าการเก็บข้อมูลการแก้ไขกระบวนการผลิตตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563  - วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563 

เดือน จ านวนการผลิต ( ชิ้น ) จ านวนของเสีย( ชิ้น ) เปอร์เซ็นต์ของเสีย ( ชิ้น ) 

กันยายน 26,574 1250 2.30% 

ตุลาคม 27,684 1288 2.37% 

ค่าเฉลี่ย 27,129 1,269 2.34% 

ตารางจ านวนของเสียที่พบในกระบวนการผลิตส าหรับเดือนกันยายนและเดือนตุลาคม 2563 

ผลการปรับปรุงแก้ไขการผลิต 

จากตาราง  พบวา่เปอร์เซ็นต์ของเสียที่เกิดขึ้นลดลงจากเดิม โดยค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ของเสียก่อนปรับปรุงคือ 
4.45 เปอร์เซ็นต์  หลังการปรับปรุงแล้วลดลงเหลือ 2.34 เปอร์เซ็นต์ 

ตารางการเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ของเสียก่อนและหลังการปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะ 

การศึกษาค้นคว้านี้เป็นการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการผลิตเพื่อลดปริมาณของเสียในกระบวนการผลิตโดยใช้
หลักควบคุมคุณภาพ 7 อย่างมาท าการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่อง ผลกระทบที่เกิดขึ้น และใช้ผังสาเหตุและผล ให้
บรรลุเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาในส่วนของการเกิดของเสีย มีความสูญเปล่าในกระบวนการ จากการศึกษา
กระบวนการผลิตดังนี้ 

สรุปผลการศึกษา 

ในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ คุณภาพของชิ้นงานเป็นสิ่งส าคัญ การเกิดของเสียในระหว่าง 
กระบวนการผลิตท าให้บริษัทต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม ส าหรับกระบวนการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้วิจัยได้
ท าการศึกษานั้นมีสาเหตุหลักที่ท าให้เกิดของเสียใน กระบวนการผลิตคือ รอยขีดข่วน ทับเศษ ใส่งานไม่ตรงล็อค และ 
เกิดจากแม่พิมพ์ การปรับปรุงกระบวนการอาศัยเครื่องมือทาง สถิติส าหรับการควบคุมคณภาพ ได้แก่ แผ่นตรวจสอบ 

 

การด าเนินการ 
จ านวนเปอร์เซ็นต์ของเสีย ( % ) 

ก่อนท าการ
ปรับปรุง 

หลังท าการปรบัปรุง 

การลดของเสียที่พบใน
กระบวนการผลิตชิน้ส่วน

อิเล็กทรอนิกส์ 

 
4.45 % 

 
2.34 % 



1367 

 

แผนภูมิพาเรโต และแผนผังก้างปลา ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้าใจและใช้ปฏิบัติงานได้โดยไม่ยุ่งยาก 
และจากการท าการศึกษาพบว่าสามารถลดจ านวนของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตได้ 

ข้อเสนอแนะ 

จากการการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการผลิตเพื่อลดปริมาณของเสียโดยใช้หลักควบคุมคุณภาพ 7 อย่าง
กรณีศึกษาการผลิตขิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท AAA จ ากัดสามารถเสนอข้อเสนอข้อแนะน าได้ดังนี้ 

1. การปรับปรุงแก้ไขกระบวนการผลิตเพื่อลดปริมาณของเสียในกระบวนการผลิตโดยใช้หลักควบคุมคุณภาพ 
7 อย่าง คือ ควรจะมีการขยายผลการปรับปรุงไปยังสายการผลิตอื่นในแบบเดียวกันของบริษัท เพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การผลิตเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในอนาคต 

2. บริษัทควรมีการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการและพัฒนาวิธีการท างานอย่างต่อเนื่อง 
3. เมื่อมีการผลิตควรมีการเช็คแม่พิมพ์ทุกครั้ง เพื่อเป็นการป้องกันชิ้นงานไม่ได้ตามสเปคและเพื่อลดปัญหา

ของเสีย 
4. ควรน าเครื่องมือควบคุมคุณภาพ (QC 7 Tools) อื่นๆที่ยังไม่ได้น ามาใช้ในการศึกษาคร้ังนี้มาประยุกต์ใช้ 
5. สามารถน าหลักการแก้ปัญหาที่ผู้จัดท าได้จัดท าขึ้นไปใช้ในการแก้ปัญหากับงานที่มีลักษณะเดียวกันหรือ

คล้ายกับชิ้นงานที่ผู้จัดท าการศึกษา 
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บทบาทของ KOL ในธุรกิจออนไลน์จีน 
KOL’s role in Chinese Online Business 
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บทคัดย่อ 

       บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนที่ต้องการท าธุรกิจหรือส่งออกสินค้าไปขายในจีนว่าควรใช้  Key 
Opinion Leader หรือ KOL ในการโปรโมทสินค้าหรือไม่ KOL คือผู้มีอิทธิพลบนโลกออนไลน์ ซึ่งมีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญในด้านการโน้มน้าวใจหรือมีความเชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่ง  มีอิทธิพลต่อความคิดของผู้บริโภคและ
พฤติกรรมของผู้บริโภค ให้สนใจในตัวสินค้าโดยน าเสนอสินค้าผ่านทางโลกออนไลน์ ในประเทศจีนผู้บริโภคจะตัดสินใจ
ซื้อสินค้าหลังจากการดูสินค้าที่ผ่านการรีวิวจาก KOL ที่มีชื่อเสียงที่มีผู้ติดตามเป็นจ านวนมากหรือจาก KOL ที่ตนชื่น
ชอบเป็นการส่วนตัว หากต้องการส่งออกสินค้าไปขายที่ประเทศจีนและต้องการโปรโมทสินค้าให้เป็นที่รู้จักในประเทศ
จีนควรรู้ไว้ว่าการใช้ KOL มีความส าคัญอย่างไรและมีส่วนช่วยในการโปรโมทสินค้าอย่างไร ดังนั้นความเข้าใจใน Key 
Opinion Leader หรือ KOL จะท าให้ผู้ที่ต้องการท าธุรกิจในประเทศจีนเข้าใจในการใช้ KOL เพื่อการโปรโมทสินค้า
ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น 

ค าส าคัญ : KOL ขาย ออนไลน์ การโปรโมทสินค้า 

Abstract 

       The objective of this academic article is to be aware of Thai business that, any export 
business to China, can use Key Opinion Leader (KOL) instead of celebrity. In the old days, to do 
the advertisement of new products via TV, a celebrity was the first choice to employ. Nowadays, 
there is no need to employ such expensive celebrity anymore. One can use any person who has 
built their popularity in online networking. Consumers will read the reviews from the popular KOL 
and make their buying decision accordingly.  Therefore, Thai export should realize the importance 
of KOL’s role to introduce and promote new products, so that they will be able to carry out 
better promotion campaign in China market.  

Keywords : KOL Sale Online   Promotion Campaign 

บทน า 

       ในอดีตหากโฆษณาชิ้นไหนที่มีนักแสดงหรือดารายอดนิยม เป็นผู้น าเสนอให้แก่แบรนด์ใดก็ตาม สินค้าและ
บริการตัวนั้นมักจะได้รับความนิยมอย่างล้นหลามซึ่งในปัจจุบันกลยุทธ์การใช้นักแสดงหรือดารายอดนิยมนั้นมีแนวทาง
ที่เปลี่ยนไปจากอดีตโดยผู้มีอิทธิพลในโลกออนไลน์นั้นไม่จ าเป็นต้องเป็น ศิลปิน หรือดาราเพียงอย่างเดียว แม้แต่บุคคล
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ธรรมดาที่เป็นที่รู้จักในระดับหนึ่งบนโลกออนไลน์ซึ่งมีอิทธิพลทางด้านความคิดต่อผู้บริโภค หรือเป็นบุคคลที่มีความ
เชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่ง ก็สามารถโปรโมทสินค้าผ่านทางโลกออนไลน์ได้ สร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์ได้ 
โดยทางการตลาดเรียกกลุ่มคนเหล่านี้ว่า Key Opinion Leader หรือ KOL โดยในปี 2561 ตลาด KOL ในประเทศจีน
มีมูลค่าถึง 1.2 แสนล้านหยวน หรือคิดเป็นเงินไทย 4.72 แสนล้านบาท และมีข้อมูลจากการส ารวจของ Xinbang ชี้ว่า
ในปี 2562 มีการใช้คลิปวิดีโอสั้น และถ่ายทอดสดกระตุ้นยอดขายได้อย่างน่าทึ่ง จนกลายเป็นกระแสหลักไปเลย การ
ส ารวจยังพบว่าลูกค้าราว 68.5% เลือกซื้อสินค้าโดยที่ “ไม่ได้วางแผนมาก่อน” ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
หน้าถึง 21% และคอนเทนท์ประเภทคลิปวิดีโอสั้นกับเว็บอีคอมเมิร์ซมีส่วนช่วยอย่างมากต่อการตัดสินใจซื้อใน
ลักษณะที่เพิ่มขึ้น และการใช้ KOL เน็ตไอดอลเป็นผู้น าเสนอที่ชักชวน ดึงดูด การออกราคา ส่วนลด โปรโมชั่น การ
วิจารณ์ สาธิตการใช้สินค้าที่ชัดเจน การมีองค์ประกอบเหล่านี้ในการท าตลาดมีส่วนช่วย “กระตุ้น” ความน่าสนใจให้
ลูกค้าได้มาก คุณสมบัติของผู้ที่เป็น KOL คือ มีความเป็นผู้น า หรือเป็นผู้ที่มีความคิดในการชี้น าท าให้ผู้คนจ านวนมาก
คล้อยตามไปด้วย มีบทบาทในการท าให้คนส่วนน้อยไปจนถึงคนส่วนมากเชื่อถือและคล้อยตามได้ โดยเฉพาะในยุคที่
โลกออนไลน์มีความส าคัญมากในการขับเคลื่อนตลาด บทบาทของ KOL กับโลกออนไลน์จึงถือว่าเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่
ส าคัญซึ่งมีผลต่อการท าตลาดทางออนไลน์ในยุคปัจจุบัน KOL หรือ Key Opinion Leader คือการพัฒนาด้านคอน
เทนต์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อต้องการตอบสนองความต้องการของพฤติกรรมของผู้บริโภค เป็นการตลาดที่อาศัย
คนดังที่มีชื่อเสียงซึ่งอาจจะเป็นดารา ศิลปิน หรือบุคคลธรรมดาที่มีผู้ติดตามบนโลกออนไลน์เป็นจ านวนมาก และต้องมี
ความน่าเชื่อถือ เพื่อให้บุคคลเหล่านี้มาช่วยโปรโมทสินค้าและการวิจารณ์สินค้า คล้ายกับการตลาดแบบใช้บุคคลที่มี
ชื่อเสียงให้มาโปรโมทสินค้าทางโฆษณาบนโทรทัศน์ แต่การท าการตลาดด้วย KOL จะมีอิทธิพลบนโลกออนไลน์เป็น
หลัก ซึ่งถือว่าเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่มาแรงมาก ๆ โดยเฉพาะการท าการตลาดในประเทศจีน KOL แต่ละคนต่างก็
มีความเป็นตัวของตัวเอง ไม่ใช่ว่าทุกคนจะตอบโจทย์กับสินค้าหรือแบรนด์ของผู้ประกอบการได้และที่ส าคัญผู้บริโภค
ในปัจจุบันนั้นมีความระมัดระวังในการเสพสื่อมากข้ึน รู้เท่าทันการตลาดมากข้ึน สามารถแยกแยะได้ว่าคอนเทนต์แบบ
ไหนที่ไม่ใช้โฆษณาเกินจริงและมีความน่าเชื่อถือ และแบบไหนที่ดูโฆษณาเกินจริง ไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวสินค้าและตัวของ
KOL เองก็ต้องมีความน่าเชื่อถือด้วย การใช้ KOL แบบผิดๆ จึงอาจจะเป็นการท าลายแบรนด์หรือสินค้าโดยที่ไม่รู้ตัวก็
เป็นได้  

ความหมายของ Key Opinion Leader หรือ KOL 

       Key Opinion Leader หรือ KOL คือ ผู้มีอิทธิพลบนโลกออนไลน์ ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในดา้นใดดา้น
หนึ่ง มีอิทธิพลต่อความคิดของคน และพฤติกรรมของผู้บริโภค KOLเก่งในเร่ืองการโน้มนา้วใจผู้บริโภคให้หันมาสนใจ
สินค้าหรือแบรนด์นัน้ๆในปัจจบุนัการใช้ KOL ในการโฆษณาสินคา้ถือว่าเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่มาแรงมากใน
ปัจจุบนันี ้ โดยเฉพาะการท าการตลาดในประเทศจีน KOL นัน้จะมีความเชี่ยวชาญดา้นเฉพาะทาง มีความรู้ดา้นสาย
อาชีพ และมีอิทธิพลทางความคิดในการตัดสินใจเลือกซื้อสินคา้และบริการมากกว่า นอกจากนี้  KOL อาจะไมไ่ด้มี
ผู้ติดตามหรือมีอิทธิพลโดยตรงเหมือนพวกดารา นักร้อง แต่ KOL จะมีการใช้โลกออนไลน์เปน็สื่อกลางเพื่อเป็นสื่อใน
การติดต่อสื่อสารกับผูช้มหรือผู้ติดตามที่มีอยู่บนโลกออนไลนไ์ม่ว่าจะมาหรือน้อยก็ตามแต่ส่วนใหญ่ KOL ที่มีผู้ติดตาม
เป็นจ านวนมากมักจะได้รบัความน่าเชื่อถือมากกว่า KOL ที่มีผู้ติดตามน้อย 
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กลยุทธ์การตลาดประเภท KOL  

       KOL กลยุทธ์ทางการตลาด คือการให้คนดัง คนมีชื่อเสียงต่าง ๆ ชี้น ากลุ่มเป้าหมายให้เห็นคล้อยตาม เกิดความ
น่าเชื่อถือในสินค้านั้นๆจนส่งผลบวกต่อแบรนด์ ซึ่งในยุคปัจจุบัน KOL หรือ Influencer ถือว่ามีอิทธิพลในการเป็น
กระบอกเสียงให้กลุ่มเป้าหมายของแบรนด์อย่างมากว่าดีเพียงใด ท าไมจึงตัดสินใจใช้สินค้าหรือบริการตัวนี้ การน ากล
ยุทธ์KOL มาใช้ในจีนท าให้หลายธุรกิจประสบความส าเร็จ และน ามาเป็นกลยุทธ์หลักในการน าพาแบรนด์จาก
ต่างประเทศสู่ความส าเร็จหากลองดูกราฟด้านล่างนี้จะเห็นว่าในช่องทาง Weibo และ WeChat มีการแสดงบัญชียอด
ติดตามของบรรดาคนมีชื่อเสียงที่ทางธุรกิจเลือกให้พวกเขาเป็น KOL มากกว่าบัญชีอย่างเป็นทางการของแบรนด์ 

กลยุทธ์การตลาดประเภท KOL 

 
ที่มา: McKinsey China Luxury Report 2019 

 
รายงานของ Boston Consulting Group เปิดเผยว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่กว่า 70% มีอายุต่ ากว่า 30 ปี ซึ่ง

พวกเขาเหล่านี้ได้รับอิทธิพลจาก KOL โดยตรง ตัวอย่างแบรนด์ชั้นน าที่เลือกใช้กลยุทธ์ KOL และประสบความส าเร็จ
ในจีน หลายแบรนด์ชัน้น าระดบัโลก อาทิ Gucci, Michael Kors, Givenchy ได้ใช้แนวทางของ KOL เป็นแคมเปญ
การตลาดหลักในการต่อสู้กับแบรนด์ภายในประเทศจีน 
Influencers VS Key Opinion Leaders (KOL) 
ความแตกต่าง Influencers Key Opinion Leaders (KOL) 

ด้านความคิด Influencers มีอิทธิพลทางด้าน
ความคิดของผู้บริโภคและมี
ความสามารถในด้านการโน้มนา้วใจ
คนมีน้อยกว่า KOL 

KOLมีอิทธิพลทางด้านความคิดของ
ผู้บริโภคและมีความสามารถในด้าน
การโน้มนา้วใจคนมีมากกว่า 
Influencer 

ด้านช่องทางการสื่อสาร Influencerใช้YouTube, 
Facebook, Instagram ในการสื่อ
กับผู้ติดตาม 

KOL บางกลุ่มไมไ่ด้ใช้โซเชยีลมีเดีย
เป็นหลักเพื่อสร้างคอนเทนต์แตใ่ช้
แพลตฟอร์มWeibo, WeChat และ 
Zhihu เพื่อการสื่อสารกับผู้ติดตาม 

ด้านกลุ่มเปา้หมาย Influencer น าเสนอคอนเทนต์ที่ KOLสามารถเข้าถึงกลุ่มเปา้หมายได้
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หลากหลายมากกว่า โดยเนน้ไปที่
ไลฟ์สดและเข้าถึงกลุ่มเปา้หมายที่
หลากหลายกว่าKOL 

แบบเฉพาะเจาะจง 
มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมากกว่า 

ด้านการให้ความรู ้ Influencer ช่วยแนะน าและแสดง
ความคิดเห็น 

KOL สามารถช่วยให้ความรู้ในด้านที่
ตนเชี่ยวชาญ 

ด้านอิทธิพล Influencer อาจจะมีแฟนคลบัที่มา
จากชาติอืน่ หรือมาจากทั่วโลกก็
เป็นได้   

KOL มักจะมีอิทธิพลกับกลุ่มผูบ้ริโภค
ในสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง ซึ่งอาจเป็น
ผู้มีอิทธิพลในระดบัเมือง หรือ
ระดับชาต ิ

ด้านความนิยม Influencer มักได้รับความชืน่ชอบ
มากกว่า  

KOL มักได้รับความชืน่ชอบน้อยกว่า 
Influencer 

ตารางที่ 1-1 ความแตกต่างระหว่างInfluencers กับ Key Opinion Leaders (KOL) 

ข้อดีในการท าการตลาดด้วย KOL 

1. KOL เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง 
          เนื่องจากความเชี่ยวชาญในด้านสายอาชีพ หรือความสามารถในด้านใดด้านหนึ่งของ KOL สามารถโน้มน้าวใจ
และสร้างความเชื่อถือให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ท าให้กลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจแบบเฉพาะเจาะจง ตัดสินใจซื้อสินค้าได้
ง่ายขึ้น ซึ่งหากธุรกิจของผู้ประกอบการมีกลุ่มเป้าหมายที่มีความเฉพาะทาง ยิ่งเหมาะที่จะท าการตลาดโดยการน า 
KOL มาช่วยโปรโมท  

2. KOL เป็นกระบอกเสียงให้แก่แบรนด์  
          เหตุผลที่ KOL เข้าถึงผู้บริโภคได้ง่าย เนื่องจาก KOL จะมีผู้ติดตามเป็นทุนเดิมอยู่แล้วจ านวนหนึ่ง ซึ่งเป็นที่
นิยมและเป็นที่ยอมรับของกลุ่มเป้าหมายในโลกออนไลน์  ดังนั้นเมื่อ KOL กลายมาเป็นกระบอกเสียงให้กับแบรนด์
แล้ว สินค้าจะถูกน าออกไปให้คนภายนอกเห็นได้มากขึ้น ด้วยรสนิยมของคนที่นิยมชมชอบในอะไรบางอย่างที่
เหมือนกัน บวกกับความน่าเชื่อถือย่อมจะส่งผลให้มีการแชร์บนโลกออนไลน์ การบอกต่อๆ กันไปของผู้บริโภค เป็น
การช่วยกระจายการรับรู้ได้มากข้ึนและรวดเร็วมากกว่าเดิม 

3. KOL สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่แบรนด์สนิค้า  
          เมื่อแบรนด์เลือก KOL มาเป็นกระบอกเสียงในการโปรโมทสินค้า หาก KOL สื่อสารไปยังผู้บริโภคเกี่ยวกับ
สินค้าและบริการในเชิงบวก จะส่งผลถึงผู้ติดตามในโลกออนไลน์จากช่องทางต่าง ๆ ของ KOL ให้กลายมาเป็นลูกค้า
ของเราได้ ตัวอย่าง แบรนด์น้ าหอม KKW ซึ่งเป็นแบรนด์ของคนมีชื่อเสียงอย่าง Kim Kardashian วางแผนโปรโมท 
KKW Beauty น้ าหอมกลิ่นใหม่ ผ่านช่องทางออนไลน์ในประเทศจีน ด้วยการน า KOL นามว่า Viya ที่เป็นยอดนักขาย
มาท าการถ่ายทอดสดผ่านทางโลกออนไลน์มาโปรโมทสินค้า ผลลัพธ์ที่ได้คือ Viya สามารถช่วยขายน้ าหอมได้ถึง 
15,000 ขวด ภายในเวลาไม่ถึง 10 นาที โดยมีผู้ชมมากกว่า 13 ล้านคน 

4. KOL ท าให้ธุรกิจเหนือกว่าคู่แข่ง  
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          ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ของท่านเป็นสินค้าที่ราคาไม่สูงมาก สามารถหาได้ทั่วไปตามท้องตลาดหรือเป็นสินค้าที่มี
คนท าออกมาขายเป็นจ านวนมาก ท าให้แบรนด์ของผู้ประกอปการอาจจะมีคู่แข่งทางการตลาดอยู่ไม่มากก็น้อย ดังนั้น
หากลองใช้ KOL ในการช่วยให้ค าแนะน าเก่ียวกับสินค้า พร้อมบอกผลรีวิวจากการใช้จริง ก็สามารถช่วยให้แบรนด์อยู่
เหนือคู่แข่งได้ไม่ยาก เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายจะสามารถจดจ าสินค้าของผู้ประกอบการได้ง่ายขึ้น  

5. KOL บุคคลที่ผูบ้ริโภคไว้ใจ  
          เนื่องจาก KOL เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงบนโลกออนไลน์ เมื่อมีการวิจารณ์หรือพูดถึงสินค้าจากแบรนด์ต่าง ๆ ก็
เปรียบเสหมือนกับการได้รับการวิจารณ์สินค้าจากคนที่ไว้ใจ ท าให้การโน้มน้าวใจลูกค้าเป็นไปได้ง่ายขึ้นได้รับความ
น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น ด้วยต้นทุนเดิมที่ KOLได้สร้างคอนเทนต์จนได้รับความน่าเชื่อถือจากคนส่วนใหญ่ เมื่อมาช่วยโป
รโมทจะท าให้แบรนด์หรือสินค้าได้รับความน่าเชื่อถือตามไปด้วย  

6. KOL ช่วยให้เป้าหมายของธุรกิจประสบความส าเร็จได้เร็วขึ้น  
          หากแบรนด์ตัดสินใจเลือก KOL เพื่อช่วยโปรโมทสินค้าได้แล้ว สิ่งที่ส าคัญล าดับต่อมาคือการก าหนดเป้าหมาย
ของการโปรโมทสินค้า ว่ามีจุดประสงค์เพื่ออะไร เพราะในบางครั้งอาจมีเป้าหมายเพื่อการขาย หรืออาจมี เป้าหมาย
เพื่อการสร้างการรับรู้แบรนด์  

7. KOL เสียงพูดที่ดังกวา่  
          ด้วยความที่เป็นที่ชื่นชอบของคนและมีคนที่ติดตามอยู่เป็นจ านวนมาก เมื่อ KOL ส่งข้อมูลข่าวสารหรือคอน
เทนต์ใดออกไปก็ย่อมที่จะเป็นเสียงที่ดังฟังชัดและได้รับความสนใจมากกว่าปกติ 

KOL กับการตลาดในประเทศจีน  

       การท าการตลาดออนไลน์โดยการน า KOL มาเป็นผู้ช่วยในการโปรโมทแบรนด์สินค้าและบริการในประเทศจีน
ถือว่าเป็นที่นิยม และมีแนวโน้มที่จะได้รับความนิยมเพิ่มข้ึนอีกในอนาคต ซึ่ง KOL ในประเทศจีนนั้น KOL บางคนเป็น
เพียงแค่บุคคลธรรมดาไม่ได้มีชื่อเสียงมาก่อนแต่สามารถสร้างอิทธิพลให้กับวงการธุรกิจได้เนื่องจากประเทศจีนใช้สื่อ
เพื่อเป็น “กระบอกเสียง” ได้มากกว่าในฝั่งตะวันตก ซึ่งสามารถพบเห็น KOL ที่มีความเชี่ยวชาญในทุกๆด้านและ
ทักษะความสามารถที่หลากหลายและกลุ่ม KOL ในประเทศจีนยังสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจงได้
อย่างมีประสิทธิภาพที่สามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้บริโภคนอกจากนี้ กลยุทธ์การตลาดในประเทศจีน จะมีการ
น าบุคคลธรรมดาทั่วไป มาช่วยสร้างคอนเทนต์เพื่อวิจารณ์สินค้าและบริการ เพื่อให้เกิดความน่าสนใจและน่าเชื่อถือ 
โดยช่องทางที่ใช้น าเสนอแบรนด์ หรือโปรโมทสินค้ามีหลากหลายมากกว่าแพลตฟอร์มออนไลน์ทั่วไป เช่น YouTube, 
Facebook,  หรือ Instagram แต่การตลาดในจีน จะเจาะกลุ่มเป้าหมายด้วยการใช้แพลตฟอร์มอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน 
เพื่อเข้าถึงผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด ซึ่งแบรนด์ในจีนจะใช้ Weibo, WeChat และ  Zhihu ในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 

กรณีศึกษาการใช้ KOL กระตุ้นยอดขายสินค้า และธุรกิจบนออนไลน์ได้จริง  

       จากกรณีศึกษา Zhang Dayi มีจ านวนผู้ติดตามมากกว่า 4 ล้านคนอยู่บน Weibo ซึ่งเป็นโซเชียลยอดนิยมของ
จีน Zhang Dayi ได้สร้างสิ่งมหัศจรรย์ในการถ่ายทอดสดเพื่อวิจารณ์เกี่ยวกับเสื้อผ้า ซึ่งปรากฏว่าสามารถท ายอดขาย
เสื้อผ้าผ่านทางออนไลน์ได้สูงถึง 9 ล้านหยวนที่ส าคัญคือ การถ่ายทอดสดและยอดขายดังกล่าว เกิดขึ้นภายในเวลา
เพียงหนึ่งชั่วโมงเท่านั้น และอีกตัวอย่างหนึ่ง KOL ด้านแฟชั่นชื่อดังบนโลกออนไลน์จีน คือ Mr.Bag สามารถกระตุ้น
ยอดขายกระเป๋าผ่านการรีวิวได้มากกว่า 1.2 ล้านหยวน ภายในเวลาเพียง 12 นาทีเท่านั้น ดังนั้นพลังการขายของ 
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KOL จึงจ าเป็นมาก เพราะว่าสิ่งที่จะได้รับไม่ใช่เพียงแค่ยอดถูกใจหรือยอดติดตามเท่านั้น แต่สามารถเปลี่ยนให้เป็น
ยอดขายได้ด้วย ถ้าท าได้ถูกจุด ตรงกลุ่มเป้าหมายที่วางไว้ และตรงกับสินค้าที่ขาย แต่ทุกวันนี้ยังไม่ค่อยมีการศึกษา
เร่ืองของการใช้ KOL ในการตลาดออนไลน์เท่าที่ควร ในขณะที่ตลาดจีนถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จ าเป็นมากและขาดไม่ได้ 
ถ้าผู้ประกอบการต้องการท ายอดขายหรือสร้างแบรนด์ให้ประสบความส าเร็จ KOL จะมีส่วนช่วยให้สินค้าของผู้ประกอ
ปการเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายขึ้น และช่วยตัดทางเลือกของลูกค้าที่มองหาสินค้าประเภทเดียวกันจากแบรนด์อื่นๆออกไป
ได้ เพราะการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นทุกวัน คู่แข่งเพิ่มมากขึ้น มันไม่ใช่แค่การขายหรือแนะน าสินค้าของผู้ประกอบการให้
ลูกค้ารู้จักแต่เป็นการต้องกระตุ้นยอดขายและให้เกิดความอยากซื้อด้วยเช่นกัน (อิทธิชัย อรรถกระวีสุนทร,2562)  

4 KOL ที่จะช่วย เพิ่มยอดขายออนไลน์ในจีน 

          1. Li Jiaqi หรือที่รู้จักกันในชื่อ Austin Li คือบุคคลที่สร้างยอดขายสินค้าในหมวดความงามของตลาดจีนได้
มากที่สุด ได้รับฉายา “เจ้าพ่อลิปสติกแห่ง Taobao” ซึ่งก็แน่นอนว่าฉายานี้ไม่ได้ได้มันมาเล่น ๆ เพราะ Li Jiaqi 
มักจะท าการไลฟ์สดรีวิวลิปสติกบนแพลตฟอร์ม Taobao อยู่เสมอ ในปี 2017 ได้ท าการถ่ายทอดสดและวิจารณ์
เกี่ยวกับลิปสติก 380 เฉดสี เป็นเวลา 2 ชั่วโมงเต็ม และสามารถขายลิปสติกไปได้ทั้งหมดกว่า 15,000 แท่ง ภายใน
เวลาเพียงเเค่ 5 นาที 
          2. Luo Younghao หลังจากท าการไลฟ์สด e-commerce คร้ังแรกจบไป Luo Yonghao ปิดการขายท าเงิน
ไปได้สูงถึง 15.5 ล้านเหรียญสหรัฐ และ ได้ยอดผู้ติดตามใหม่เพิ่มขึ้นถึง 200 ล้านคน ในครั้งเดียว บนแพลตฟอร์ม 
Douyin โซเชียลมีเดียยอดนิยมของชาวจีน 
          3. Li Ziqi คือ บล็อกเกอร์สายอาหาร, ผู้ประกอบการ ที่ประสบความส าเร็จ ด้วยฐานแฟนคลับที่คอยให้การ
สนับสนุน Li Ziqi อยู่กว่า 58 ล้านคน Li Ziqi โด่งดังจากคอนเทนต์ ท าอาหาร และ งานหัตถกรรม ที่จังหวัดบ้านเกิด
ในแถบชนบท ทุกวิดีโอของ Li Ziqi ท าอาหารหลายเมนูด้วยฝีมือตัวเองล้วน ๆ จากวัตถุดิบง่าย ๆ และ เครื่องมือที่หา
ได้ทั่วไปในประเทศจีนไม่ใช่เเค่เพียงในประเทศจีนเท่านั้นที่ Li Ziqi มีชื่อเสียง และยังโด่งดังไปไกลถึงต่างประเทศด้วย
ช่อง YouTube ที่มีผู้ติดตามอยู่ 9.68 ล้านคน 
          4. Viya KOL ระดับท๊อปของประเทศจีน คือแบรนด์แอมบาสเดอร์ของแบรนด์มากมายทั่วโลก และ ยังเป็น
อันดับ 1 ของ Taobao อีกด้วย มีอัตราการปิดการขาย และ รายได้ ที่สูงอย่างไม่น่าเชื่อ จากการถ่ายทอดสดบน 
Taobao จ านวนเงินสูงสุดที่ Viya เคยท าได้จากการถ่ายทอดสดบน Taobao ก็คือหลังจากจบ 5 ชั่วโมง ของการไลฟ์
สด จ านวนเงินที่ Viya ท าได้คือ เกือบ 21 ล้านเหรียญสหรัฐ และในปี 2018 ยอดการท าธุรกรรมของลูกค้าที่มาจาก
ช่องของ Viya สูงถึง 377 ล้านเหรียญสหรัฐ 

บทสรุป 

       KOL คือ คนที่ท าหน้าที่ในการโปรโมทสินค้าผ่านทางโลกออนไลน์ เก่งในเร่ืองโน้วนาวใจผู้คนท าให้คนคล้อยตาม
และเลือกที่จะซื้อสินค้าชิ้นนั้นหากต้องการน าสินค้าไปขายที่จีนจ าเป็นต้องใช้ KOLเพราะในประเทศจีน KOL ได้รับ
ความนิยมสูงมากคนจีนส่วนใหญ่มักจะซื้อสินค้าจากการดูรีวิวหรือไลฟ์สดจากบุคคลเหล่านี้ KOL หลายคนที่ดังในจีน
สามารถท ายอดขายได้หลายล้านหยวนจากการไลฟ์สดเพียงไม่กี่นาที ถ้าหากต้องการติดตลาดจีนและเป็นแบรนด์ที่คน
จีนรู้จักต้องใช้ KOL ในการช่วยโปรโมทสินค้า ยกตัวอย่างเช่น หลี่เจี่ยฉี ฉายา Lipstick King ชายผู้ขายลิปสติกได้มาก
ที่สุดในประเทศจีน เจ้าของสถิติขายได้ 15,000 ชิ้น ภายในเวลาเพียง 5 นาที 
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