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President’s Message 
Huachiew Chalermprakiet University 

---------------------------------------------------------- 

 Huachiew Chalermprakiet University is committed to develop the 

quality of graduates under the resolution To Pursue Knowledge to Serve Society. 

From its humble beginnings as a School of Midwifery and Hygiene in 1942, then 

as a College, until it subsequently became a university in 1992 and celebrating 

the auspicious occasion of its 25th Foundation Anniversary in 2017, the 

University is committed to develop the society through the concept Academics 

to Serve Society. The University endeavors to address the needs of the society 

in general and various communities in particular by integrating teaching, 

research, academic services, and the preservation arts and culture. 

 As an academic arena at national and international levels with the 

theme Research to Serve Society, this academic conference collates the research 

studies of lecturers, researchers, academicians and graduate students to be 

disseminated through oral and poster presentations, and through academic 

publications. This tradition is hoped to introduce an academic ambience which 

may stimulate academicians and researchers to continuously conduct research 

studies that culminate in developing, increasing and broadening bodies of 

knowledge through in-depth research ventures, generating noble findings that 

may be applied for serving the society.  

 

 

Assoc. Prof. Prachak Poomvises, DVM, PhD, DTVM 
President, Huachiew Chalermprakiet University 
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สารอธิการบดี  

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

---------------------------------------------------------- 
 

 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มุงมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
ภายใตปณิธาน “เรียนรูเพื่อรับใชสังคม”  ตลอดระยะเวลาจากจุดเริ่มตนโรงเรียน
ผดุงครรภอนามัย ในป พ.ศ. 2485วิทยาลัยหัวเฉียว จนพัฒนามาเปนมหาวิทยาลัย 
และครบรอบ 25 ป ในปพุทธศักราช 2560 นี้  มหาวิทยาลัยยังคงมุง มั ่นที่จะ
พัฒนาสังคมดวยหลักคิด “วิชาการรับใชสังคม” โดยบูรณาการ การเรียนการสอน การวิจัย 
การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเขาดวยกัน เพื่อตอบสนอง
ความตองการของสังคมและชุมชน 

การจัดประชุมวิชาการเพื่อเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติครั้งน้ี  
เปนการรวบรวมผลงานวิจัยจากคณาจารย นักวิจัย นักวิชาการ  และนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา ภายใตหัวขอ “งานวิชาการรับใชสังคม” เพื่อเผยแพรความรูจาก
งานวิจัยผานการเสนอผลงาน ซ่ึงถือวาเปนกระบวนการเสริมสรางบรรยากาศวิชาการ
ดวยการวิจัย และกระตุนใหนักวิชาการและนักวิจัยดําเนินการวิจัยอยางตอเนื่อง 
เพ่ือใหเกิดการพัฒนา เพ่ิมพูนความรู และความลึกซ้ึงของผลงานวิจัย เพื่อนําองคความรู
ไปรับใชสังคมตอไป  

 

 

 

   รองศาสตราจารย ดร.ประจักษ  พุมวิเศษ 

  อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
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การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ คร้ังท่ี 5 “งานวิชาการรับใชสังคม”  
วันท่ี 26 พฤษภาคม 2560 

 
เจาของ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

บรรณาธิการ   

รองศาสตราจารย ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

กองบรรณาธิการ 

รองศาสตราจารย ดร.พรพรรณ จันทโรนานนท มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.จตุรงค บุณยรัตนสุนทร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชุติระ ระบอบ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีรโชติ เกิดแกว มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิชาญ จันทรวิทยานุชิต มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรรัชนี วีระพงศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
พันเอกหญิง ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภัสรา อาณัติ วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา  
รองศาสตราจารย ดร.ธนสุวิทย ทับหิรัญรักษ มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 
ผูชวยศาสตราจารย รอยตํารวจหญิง ดร.วรรณี  ศุขสารท มหาวิทยาลัยรังสิต 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิมพนภัส ภูมิกติติพิชญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
Prof. Dr. Enas, MM                                  Universitas Galuh, Indonesia 
Prof. Iskhak Said Universitas Galuh, Indonesia 
Prof. Dr. Yat Rospia Brata                            Universitas Galuh, Indonesia 
Dr. Hepy Adityarini                         Universitas Muhammadiyah, Indonesia (APTISI) 
Dr. Rina Arum Prastyanti                            STIMIK Duta Bangsa,  Indonesia (APTISI) 
Prof. Dr. Hu Hongyi Shanghai University of Traditional Chinese  
 Medicine, People’s Republic of China 
Prof. Dr. Alma Espartinez       Holy Angel University, Philippines 
Prof. Dr. Benita Bonus                      Holy Angel University, Philippines 
Prof. Maria Teresa Salta              Holy Angel University, Philippines 
Assoc. Prof. Dr. Edmond Maniago   Holy Angel University, Philippines 
Asst. Prof. Joel Regala            Holy Angel University, Philippines 
Assoc. Prof. Dr. Randolf L. Asistido La Consolacion College, Philippines 
Assoc. Prof. Dr. Maria Teresa T. Asistido STI West Negros University, Philippines 
Assoc. Prof Dr. Fan Jun Huachiew Chalermprakiet University, Thailand 
Asst. Prof. Dr. Noparat Tananuraksakul Huachiew Chalermprakiet University, Thailand 
Asst. Prof. Dr. Naris Wasinanon Huachiew Chalermprakiet University, Thailand 
Dr. Jonathan Rante Carreon   Huachiew Chalermprakiet University, Thailand 
Dr. Suthida Soontornwipat Huachiew Chalermprakiet University, Thailand 
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คณะกรรมการประเมินผลงานวิชาการ (Peer Review Committee) 

Prof. Dr. Alma Espartinez   Holy Angel University, Philippines  
Prof. Dr. Benita Bonus   Holy Angel University, Philippines  
Prof. Dr. Hu Hongyi   Shanghai University of Traditional   
     Chinese Medicine, China  
Prof. Maria Teresa Salta    Holy Angel University, Philippines  
Assoc. Prof. Dr. Randolf L. Asistido La  Consolacion College, Philippines  
Assoc. Prof. Dr. Maria Teresa T. Asistido STI West Negros University, Philippines  
Assoc. Prof. Dr. Edmond Maniago   Holy Angel University, Philippines  
Assoc. Prof Dr. Pornpan Juntaronanont   Huachiew Chalermprakiet University, Thailand  
Assoc. Prof Dr. Fan Jun   Huachiew Chalermprakiet University, Thailand  
Asst. Prof. Dr. Yat Rospia Brata   Universitas Galuh, Indonesia  
Asst. Prof. Dr. Enas, MM   Universitas Galuh, Indonesia  
Asst. Prof. Dr. Noparat Tananuraksakul   Huachiew Chalermprakiet University, Thailand  
Asst. Prof. Dr. Naris Wasinanon   Huachiew Chalermprakiet University, Thailand  
Asst. Prof. Joel Regala   Holy Angel University, Philippines   
Asst. Prof. Iskhak Said   Universitas Galuh, Indonesia  
Dr. Rina Arum Prastyanti   STIMIK Duta Bangsa,  Indonesia (APTISI)  
Dr. Hepy Adityarini   Universitas Muhammadiyah, Indonesia (APTISI)  
Dr. Jonathan Rante Carreon   Huachiew Chalermprakiet University, Thailand  
Dr. Suthida Soontornwipat   Huachiew Chalermprakiet University, Thailand 
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   สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ/วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ศ.ดร.พลศักด์ิ จีระวิพูลวรรณ     มหาวิทยาลัยขอนแกน  
ศ.ดร.วนิดา อิฐรัตน      มหาวิทยาลัยมหิดล  
ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล     มหาวิทยาลัยมหิดล  
รศ.ดร.จินตนา จิรถาวร      จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
รศ.ดร.ทพญ.สุทธาทิพย กมลมาตยากุล   มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  
รศ.ดร.วันดี กฤษณพันธ      มหาวิทยาลัยมหิดล  
รศ.ดร.สุเทพ ศิลปานันทกุล     มหาวิทยาลัยมหิดล  
รศ.ดวงรัตน อินทร      มหาวิทยาลัยมหิดล  
รศ.ดร.วรรธนะ ชลายนเดชะ      มหาวิทยาลัยมหิดล   
รศ.ศรีจันทร พรจิราศิลป      มหาวิทยาลัยมหิดล  
รศ.ดร.วีณา เท่ียงธรรม      มหาวิทยาลัยมหิดล  
รศ.ดร.เนติ สุขสมบูรณ       มหาวิทยาลัยมหิดล  
รศ.ดร.สรา อาภรณ       มหาวิทยาลัยมหิดล  
รศ.ดร.เกศรินทร อุทริยะประสิทธ์ิ   มหาวิทยาลัยมหิดล  
รศ.ดร.สพ.ญ.ศุภร ฟุงลัดดา     มหาวิทยาลัยมหิดล  
รศ.ดร.อุไรวรรณ อินทรมวง      มหาวิทยาลัยขอนแกน  
รศ.ดร.วิวรรธน อัครวิเชียร      มหาวิทยาลัยขอนแกน  
รศ.ดร.สมชาย รัตนทองคํา       มหาวิทยาลัยขอนแกน  
รศ.ดร.สุกัลยา อมตฉายา      มหาวิทยาลัยขอนแกน  
รศ.ดร.จุฬารัตน ปริยชาติกุล     มหาวิทยาลัยขอนแกน   
รศ.ดร.ดาริวรรณ เศรษฐีธรรม    มหาวิทยาลัยขอนแกน   
รศ. นพ.ทวีโชค วิษณุโยธิน      มหาวิทยาลัยขอนแกน  
รศ.ดร.อรวรรณ วงศมีเกียรติ      มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
รศ.ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ      มหาวิทยาลัยเชียงใหม   
รศ.ดร.จิรกฤต ลีลารุงระยับ      มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
รศ.ดร.ภก.ญ.จุราพร พงศเวชรักษ    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
รศ.ดร.ชมนาด วรรณพรศิริ       มหาวิทยาลัยนเรศวร  
รศ.ดร.กุหลาบ รัตนสัจธรรม      มหาวิทยาลัยบูรพา  
รศ.ดร.อนามัย เทศกะทึก       มหาวิทยาลัยบูรพา  
รศ.ดร.ฐิตินันท เอ้ืออํานวย       มหาวิทยาลัยบูรพา  
รศ.ดร.ศรีสมร สุริยาศศิน      มหาวิทยาลัยรามคําแหง   
รศ.ดร.นุศรา ปยะพลรุงโรจน     มหาวิทยาลัยศิลปากร    
รศ.ดร.สานนท ฉิมมณี มหาวิทยาลัยรังสิต 
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รศ.ดร.บุญทิพย สิริธรังศรี      มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช  
รศ.ดร.จริยาวัตร คมพยัคฆ      มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  
รศ.พรศิริ พันธสี       มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  
รศ.อิสยา จันทรวิทยานุชิต      มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  
รศ.อรพินท สีขาว       มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  
รศ.ดร.สัมมนา มูลสาร      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
รศ.ดร.ชม ก้ิมปาน สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน 
ผศ.ดร.ณิตชาธร ภาโนมัย      มหาวิทยาลัยขอนแกน  
ผศ.ดร.วิจิตร วงศลํ่าซํา      มหาวิทยาลัยมหิดล  
ผศ.ดร.สุมาลี จินดาดํารงเวช     มหาวิทยาลัยมหิดล  
ผศ.ดร.ทพญ.กนกวรรณ จรูญภัทรพงษ   มหาวิทยาลัยมหิดล  
ผศ.ดร.ธนาศรี สีหะบุตร เบอรตรง     มหาวิทยาลัยมหิดล  
ผศ.ดร.มยุรี นิรัตธราดร     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
ผศ.ดร.ปวีณา มีประดิษฐ     มหาวิทยาลัยบูรพา  
ผศ.ดร.ดนัย บวรเกียรติกุล     มหาวิทยาลัยบูรพา  
ผศ.ดร.อัจฉราวรรณ ทองมี     มหาวิทยาลัยรังสิต  
ผศ.ดร.ชวาลินี อัศวเหม      มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  
ผศ.ดร.นุชนาถ แชมชอย     มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  
ผศ.ดร.ดรุณวรรณ สมใจ      มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  
ผศ.ดร.วิชาญ จันทรวิทยานุชิต    มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  
ผศ.ดร.ปานทิพย รัตนศิลปกัลชาญ   มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  
ผศ.ดร.เสาวนีย วรวุฒางกูร    มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ   
ผศ.ดร.สุวรรณา เสมศรี     มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  
ผศ.ดร.พรรัชนี วีระพงศ     มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  
ผศ.มณฑิรา บํารุงกิจ ทวีศรี     มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  
พจ.ภก.สุทธิศักด์ิ ปวราธิสันต     คลินิกมังคละโอสถ  
นพ.ดร.สมภพ สูอําพัน      มหาวิทยาลัยมหิดล  
พญ.อัมพร กรอบทอง     มหาวิทยาลัยมหิดล  
นพ.ภาสกิจ วัณนาวิบูล      มหาวิทยาลัยรังสิต  
ดร.ชญาภรณ ศรัณพฤฒิ      มหาวิทยาลัยมหิดล  
ดร.กรวิภา วิกัยนภากุล      มหาวิทยาลัยมหิดล  
ดร.พีรญา อ้ึงอุดรภักดี     มหาวิทยาลัยนเรศวร  
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ดร.เพ็ญพักตร มูลธิยะ      มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  
ดร.ดวงมณี แสนม่ัน      มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  
ดร.ปยาภรณ สุภัคดํารงกุล มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

พอ.นพ.ดร.เจตนา เรืองประทีป    วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา  
ดร.สุดาสวรรค งามมงคลวงศ วิทยาลัยเซาธอีสทบางกอก 

ดร.วิภาวี เผากันทรากร      สถาบันจิตเวชศาสตรสมเด็จเจาพระยา  
  

คณะกรรมการประเมินผลงานวิชาการ (Peer Review Committee) 
สาขาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร 

รศ.ดร.มงคลชัย วิริยะพินิจ     จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
รศ.สมเกียรติ  จงประสิทธิพร     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  
รศ.ดร.ธเนศ รัตนวิไล     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
ผศ.กานตธีรา  โพธ์ิปาน     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลลานนา พิษณุโลก  
ผศ.ดร.อรสา เตติวัฒน    มหาวิทยาลัยนเรศวร  
ผศ.ดร.สมยศ อวเกียรติ     มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ  
ผศ.ดร.ดวงสมร  รุงสวรรคโพธ์ิ   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
ผศ.ดร.สิทธิชัย  ธรรมเสนห     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
ผศ.ดร.ชุติระ ระบอบ     มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  
ผศ.ดร.โชติชวัล ฟูกิจกาญจน     มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

ผศ.รุงฤดี รัตนวิไล      มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  
ผศ.สถาพร ปนเจริญ     มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  
ดร.พลวัฒน เลิศกุลวัฒน     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
ดร.กาญจนา ทวินันท     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา พิษณุโลก  
ดร.มณฑล สรไกรกิติกูล     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
ดร.สัญญา ยิ้มศิริ      มหาวิทยาลัยบูรพา   
ดร.กฤษฏิพัทธ พิชญะเดชอนันต  มหาวิทยาลัยบูรพา  
ดร.วรรณโณ ฟองสุวรรณ     มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  
ดร.อาภรณ ภูเผือก    มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  
ดร.สิทธิโชค สินรัตน     มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  
ดร.แววมยุรา คําสุข     มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  
ดร.อาภรณ ภูเผือก     มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  
ดร.ขยัน จันทรสถาพร    มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  
ดร.พวงชมพู โจนส      มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  
ดร.พิมสิริ ภูตระกูล     มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  
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ดร.ลั่นทม จอนจวบทรง     มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  
ดร.ภญ.ฐานิสร โรจนดิลก     สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน  
ดร.วลัยลักษณ อัตธีรวงศ     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  
ดร.สุนันทา เสถียรมาศ     สํานักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  
 

คณะกรรมการประเมินผลงานวิชาการ (Peer Review Committee)  
               สาขาศิลปศาสตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
รศ.ดร.พยอม ธรรมบุตร     มหาวิทยาลัยพะเยา  
รศ.ดร.ประภาพรรณ อุนอบ     มหาวิทยาลัยมหิดล  
รศ.ศุภานันท  สิทธิเลิศ     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
รศ.ดร.ดํารง ฐานดี      มหาวิทยาลัยรามคําแหง  
รศ.ดร.อัมพร  สุขเกษม    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ผศ.ดร.อัญชลี ดุสิตสุทธิรัตน     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  
ผศ.ดร.นันทชญา มหาขันธ     มหาวิทยาลัยบูรพา  
ผศ.ดร.วิธัญญา วัณโณ      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ผศ.ดร.วัชรพล  วิบูลยศริน     มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
ผศ.ดร.ธีรโชติ  เกิดแกว     มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  
ผศ.ดร.วุฒิพงษ ทองกอน     มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  
ผศ.ดร.ภุชงค  เสนานุช     มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  
ผศ.ดร.จตุรงค บุณยรัตนสุนทร   มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  
ผศ.คณพศ  สิทธิเลิศ     มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  
ดร.ณัฐา  คํ้าชู      มหาวิทยาลัยบูรพา   
ดร.นิธิอร พรอําไพสกุล     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ดร.พัชรินทร บูรณะกร     มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  
ดร.พันธุรวี  ณ ลําพูน    มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  
   

11 



The 5th National and International Conference  
Theme: Research to Serve Society  

On the auspicious occasion of Huachiew Chalermprakiet University’s  
25th Foundation Anniversary  

26 May 2017 
Huachiew Chalermprakiet University 

Bangphli District, Samutprakarn 
Thailand 

 

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

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 projects must be regularly conducted so 
research 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. Moreover, in Thailand, conducting research is one of the indicators 
in the quality assurance standard prescribed by the Office of the Higher 
Education Commission (OHEC).   

As part of its policy, the OHEC 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. By employing the expertise 
from at least one of the departments of a faculty in a higher education 
institution, 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 
society, lifestyle, arts and culture, environment, occupations, economy, 
politics and governance, quality life, and health, or those initiated for 
introducing solutions to problems and/or for catalyzing social 
developmental progress. The bottom line is the fruition of an increasing 
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number of academicians, lecturers and researchers conducting research 
studies on Service to Society. 

As an institution of higher learning that acknowledges the 
indispensable role of research in the academe, Huachiew Chalermprakiet 
University has the policy to promote, encourage and improve 
academicians, lecturers and students’ abilities to conduct research and 
other academic works not to mention the support in publishing research 
articles in local and international peer-reviewed journals and/or their 
presentations in national and international conferences.  
 Thus, in celebration of the auspicious occasion of its 25th 
Foundation Anniversary in 2017, Huachiew Chalermprakiet University will 
host the 5th 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.  
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 
4. Date: 26 May 2017  
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5. Venue:  Huachiew Chalermprakiet University  
    located at 18/18 Bangna-Trat Road Km. 18, Bangchalong sub-district,  
    Bangphli district, Samutprakarn, Thailand     

6. Target group:     Approximately 200 local and international participants  
    that include lecturers, academicians, researchers, graduate  
    students and other interested persons. 
 7. Style of presentation          

 7.1 Plenary session/Keynote presentation 
 7.2 Oral presentation 
 7.3 Poster presentation 

8. Areas of specialization 

 8.1 Science and Technology 
 8.2 Health Sciences 
 8.3 Liberal Arts, Humanities and Social Sciences 
 8.4 Business Administration and Economics  
9. Online registration: http://hcuconf.hcu.ac.th 
10. Payment  

 

 
 

 Until 28 Feb 2017 1-30 March 2017 

1. Oral presentation   

     1.1 International (with MOU) 100USD 120USD 
     1.2 International             150USD 200USD 

 
2. Participants 

 
 
 

 
 

     2.1 International (with MOU) 100USD 100USD 
     2.2 International 
     2.3 Overseas student           

150USD 
50USD 

 
 

200USD 
50USD 
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Remarks:  
1. In case of a ‘no show’, paid registration fee will not be reimbursed 

regardless of the reason(s). 
2.  The registration fee includes the programme, e-proceedings, lunch, 

and two snacks.  
3.  Poster presenters must pay an additional amount of 30USD for the 

poster preparation. 
4.  Overseas students must show a proof of their student status. 

 
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-Trad k.m. 18 Road, 
T,Bangchalong, A.Bangphli, Samutprakan 10540 Thailand 
 Swift Code:  AYUDTHBK  
 Bank Account Type: Savings  

IMPORTANT: Please kindly scan or photocopy the evidence of your 
payment and send to kongthong.porn@gmail.com  
11. Expected outcomes 

11.1 Lecturers, academicians, researchers and graduate 
students have presented their research studies in the local 
and international arena 

11.2 Lecturers, academicians, researchers, graduate students 
and interested individuals have the opportunity to 
exchange knowledge, experience and concepts in 
conducting research.  

11.3 Participants have the chance to build formal and informal 
networks during the event for future hosting of academic 
conferences.  
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12. Indicators of the success of the project 
 12.1 The average result of the satisfaction survey on hosting the 
national and international academic conference should be equivalent to 
3.51 or higher.  

 12.2 The number of participants is at least 80% of the target.  
13. Important Dates 

Activity Date 
1. Registration and Submission of 
Full Paper 

Until 28 February 2017 

2. Notification of Acceptance 31 March 2017 
3. Submission of the camera-ready 
research/academic article and 
PowerPoint slides for presentation 

15 April 2017 

14. Research/Academic articles for publication and presentation  
 14.1 Research/academic article for presentation must be ORIGINAL 
and has NOT been accepted for publication in whatever form. 
 14.2 Depending on quality (which is decided by the scientific 
committee and international examiners), accepted papers will be published 
in Thailand Citation Indexed (TCI) Journals or as international conference 
proceedings.  
 14.3 Each oral presentation is given a maximum of 20 minutes (15 
minutes for the presentation and 5 minutes for the Q&A and discussion). 
 14.4 If an academic/research paper is written by more than one 
author, all presenters attending the conference MUST register and pay the 
registration fee.  
For further details please contact: 
Academic Services Department  
Huachiew Chalermprakiet University  
18/18 Bangna-Trat Km. 18, Bangchalong, Bangphli, Samutprakarn 10540 Thailand  
Phone: +66 2 312 6300 to 79 ext. 1540 
Email address: carreonjrc@gmail.com  
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PROGRAMME 

The 5th National and International Academic Conference  
Theme: Research to Serve Society  

On the auspicious occasion of  
Huachiew Chalermprakiet University’s 25th Foundation Anniversary  

Friday, 26 May 2017 
Huachiew Chalermprakiet University 

Bangphli District, Samutprakarn 
Thailand 

 

******************************* 
08.00 - 08.45 Registration 
08.45 - 09.00 Opening remarks and report on the rationale of 

the conference Assoc. Prof. Dr. Prachak Poomvises 
 President, Huachiew Chalermprakiet University                                                

09.00 - 10.00               Opening Ceremony and Plenary Speech on 
Research and Innovations for Sustainable Society   

   Professor Emeritus Dr. Charas Suwanwela                
10.00 -10.15  Break  
10.15 -12.00                 Keynote speech on Research to Serve Society :  
 A Case Study of Lampang and Chiang Mai Provinces 
 Assoc. Prof. Dr. Woralun Boonyasurat  
 Dean, Faculty of Fine Arts, Chiang Mai University     

12.00 -13.00  Lunch 
13.00 -16.00  Parallel Session  
16.00 -16.15  Closing Ceremony 
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PROGRAMME 
The 5th National and International Academic Conference  

Theme: Research to Serve Society  
On the auspicious occasion of  

Huachiew Chalermprakiet University’s 25th Foundation Anniversary  
26 May 2017 

Huachiew Chalermprakiet University 
Bangphli District, Samutprakarn 

Thailand 
 

******************************* 
Parallel Session  I :  Health Sciences 
Venue   : Room  404    Floor 4    Building  A  
Moderator  : Lt.Col.Dr. Pitipat Jamnarnwej, MD 

Coordinator  : Kodchaporn Puwasinnara 
Time Title Presenter Institution 

13.00 - 

13.20  
Analysis Completeness of 
Inpatient Psychiatric 
Assessment Forms in 
Psychiatric Hospital   

Syarnen, Yoss Universitas 
Indonesia 

13.20 - 

13.40  
Relation of Reading Label 
Behavior Change with 
Knowledge, Characteristic, 
and Motivation of 
Housewives at four Chosen 
Village in Pancoran Mas 
District, Depok 

Hasibuan, 
Dina Isnanda 

Universitas 
Indonesia 

13.40 - 

14.00  
Immunoreactivity of OMP 
Antigen Salmonella 

enterica serovar Typhi As 
Candidate Immudiagnostic 
of Typhoid Fever 

Cut Muthiadin Alauddin Islamic 
state University 
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14.00 - 

14.20  
Effects of Turning Point 
Markers on the Outcomes 
of Timed Up and Go Test 
in Children 

Ika Guslanda 
Bustam 

Chulalongkorn 
University 

14.20 - 

14.40  
The Survey on the Use of 
Social Media by Thai 
Community Pharmacists in 
Bangkok, Thailand. 

Wirat Tongrod Huachiew 
Chalermprakiet 
University 

14.40 - 

15.00  
Formulation and 
Evaluation of Topical 
Patch Containing Tacca 
Chantrieri’s Extract 

Shisanupong 
Anukanon 

Mae Fah Luang 
University 

Awarding of Certificate of Participation  
Remarks : There maybe changes to the order of presentation without 

prior notice. 
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PROGRAMME 
The 5th National and International Academic Conference  

Theme: Research to Serve Society  
On the auspicious occasion of  

Huachiew Chalermprakiet University’s 25th Foundation Anniversary  
26 May 2017 

Huachiew Chalermprakiet University 
Bangphli District, Samutprakarn 

Thailand 
 

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

Parallel Session II :  Health Sciences/Science and Technology 
Venue   : Room  403     Floor 4    Building  A  
Moderator  : Col.Dr. Chetana Ruangpratheep, MD-PhD 
Coordinator  : Hathairat Thabthong 
 

Time Title Presenter Institution 
13.00 - 
13.20  

Potency of  Bacteriocin 
by Pediacoccus 
acidalaciti indigenous 
Dangke as Biopreservative 
for Meatballs 

Hafsan  University Islam 
Negeri Alauddin  
Makassar 

13.20 - 
13.40  

Study of Organic 
Compound Removal 
Using Cu2 (OH)3 NO3 
Crystals Synthesized at 
Ambient Conditions 

Pema Jamtsho Mahidol 
University 

13.40 - 
14.00 

Preliminary Study of 
Alu Methylation Level 
in Long-term 
Cultivation of Human 
Dental Pulp Stem Cells 

Atitaya 
Vongprommool 

Chulalongkorn 
University 

14.00 - 
14.20 

Hemodynamic 
Responses to  
3-minute Step Test in 
Sedentary Office 
Workers: A Case Study 

Manita 
Chanpaiboo 

Mahidol 
University 
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14.20 - 
14.40 

Daily Walking Step and 
Physical Activity in 
Middle-Aged and Older 
Adult in Community 

Patcharawan 
Choothong 

Mahidol 
University 

14.40 - 
15.00 

A Study of Syndrome 
Characteristic of 
Diabetic Nephropathy 
Stage 3 and 4 Based on 
Traditional Chinese 
Medicine 

Charupan  
Phosat 

Huachiew 
Chalermprakiet 
University 

15.20 - 
15.40 

Optimization of Growth 
and Biochemical 
Composition of 
Microalgae, 
Scenedesmus acutus 
Under Various Media 
and Temperatures 

Waleewan 
Changpasert 

National Pingtung  
University of 
Science and 
Technology 

15.40 - 
16.00 

Software  development 
to detect lung cancer 
on computed 
tomography scan image 

Sri Widodo Citra Medika 
Surakarta Medical 
Records and 
Health 
Information 
Academy 

16.00-
16.20 

The Design of 
Instructional 
Multimedia based on 
Vegetative and 
Generative 
Reproduction Subject 
for Primary School  

Faulinda Ely 
Natiti 

STMIK Datu 
Bangsa 

Awarding of Certificate of Participation 
Remarks : There maybe changes to the order of presentation without 

prior notice. 
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PROGRAMME 
The 5th National and International Academic Conference  

Theme: Research to Serve Society  
On the auspicious occasion of  

Huachiew Chalermprakiet University’s 25th Foundation Anniversary  
26 May 2017 

Huachiew Chalermprakiet University 
Bangphli District, Samutprakarn 

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

 

Parallel Session  V :  Liberal Arts/Humanities and Social Sciences/Law 

Venue   : Room  407    Floor 4    Building  A  
Moderator  : Dr.Korawan  Deekawong 
Coordinator  : Pavena  Paprom 
 

Time Title Presenter Institution 
13.00 - 

13.20 

Concepts of Self 
Literature Writing Skills 

Nia Rohayati  Galuh University 

13.20 - 

13.40 
Teacher Training 
Curriculum Development 
to Enhance Teachers’ 

Professionalism: A Need 
Analysis Approach 

H. Kusnandi Galuh University 

13.40 - 

14.00 
Using English Videos on 
YouTube to Develop 
Vocational Students’ 

Speaking Skills 
At Singburi Vocational 
College 
 
 

Yupin 
Boonbandol 

Huachiew 
Chalermprakiet 
University 
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14.00 - 

14.20 
The Formation Processes 
of Neologisms Word  
in Men’s Health 
Magazines 

Thawatchai 
Bunjantr 

Kasetsart 
University 

14.20 - 

14.40 
Teaching English Reading 
Comprehension with 
Reciprocal Strategy for 
Buriram Rajabhat 
University Students 

Thanyaphak 
Sarachart 

Buriram Rajabhat 
University 

14.40 - 

15.00 
An Analysis of 
Translation Strategies in 
the Novel Sherlock 
Holmes:  
A Study in Scarlet 

Kornsiri 
Soadkwunfa 

Buriram Rajabhat 
University 

15.00 - 

15.20 
Looking beyond errors: 
Analysis of Thai EFL 
Students’ Online Writing 
Outputs 

Titecha Promsu 
 

Panyapiwat 
Institute of 
Management 

Awarding of Certificate of Participation 
 

Remarks : There maybe changes to the order of presentation without 
prior notice. 
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PROGRAMME 
The 5th National and International Academic Conference  

Theme: Research to Serve Society  
On the auspicious occasion of  

Huachiew Chalermprakiet University’s 25th Foundation Anniversary  
26 May 2017 

Huachiew Chalermprakiet University 
Bangphli District, Samutprakarn 

Thailand 
 

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

Parallel Session  VII :  Business Administration/Economics 
Venue   : Room  408    Floor 4    Building  A  
Moderator  : Dr. Alma Espartinez 
Coordinator  : Rojanakorn Kalhong 
 

Time Title Presenter Institution 
13.00 - 
13.20  

Promotion Strategy Implementation (Pull) and  
Promotion Strategy (Push) Influence towards  
the Non-Starred Hotels in East Priangan 

Aini Kusniawati 

 
Galuh 
University 

13.20 - 
13.40  

Maintaining Organizational Survival of 
Organizational Environmental Demands through 
Optimization of Knowledge Management 

Nana Darna Galuh 
Unversity 

13.40 - 
14.00  

Managerial Skills of Academic Administrators 
and their Perspective on Distributed Leadership 

Alma M. 
Natividad 

Holy Angel 
University 

14.00 - 
14.20  

Online shopping experience vis-à-vis Net 
Promoter Scores of Selected Online Sellers in 
the Philippines 

Ma. Cristina G. 
Naguit 

Holy Angel 
University 

14.20 - 
14.40  

The Exploring of Sales Representative’s Culture 
and Ethics, Relationship Marketing and Their 
Effects on Relationship Quality with Medical 
Device Customers 

Rattana 
Chaikalaya 
 

Siam University 

14.40 - 
15.00  

Use of Web 2.0 to Support Human Capital 
Creation: A Case of Indigenous Knowledge in 
Rural of Thailand 

Lanthom 
Jonjoubsong 

Huachiew 
Chalertprakiet 
university 

Awarding of Certificate of Participation 
Remarks : There maybe changes to the order of presentation without 
prior notice. 
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PROGRAMME 
The 5th National and International Academic Conference  

Theme: Research to Serve Society  
On the auspicious occasion of  

Huachiew Chalermprakiet University’s 25th Foundation Anniversary  
26 May 2017 

Huachiew Chalermprakiet University 
Bangphli District, Samutprakarn, Thailand 

******************************* 
Parallel Session  :  Chinese 
Venue   : Room  410    Floor 4    Building  A  
Moderator  : Dr.Tanes  Imsamran 
Coordinator  : Napapan  Thongsamrit 
Time Title Presenter Institution 
13.00 - 
13.20  

The Development and Challenge of TCM 
in Modern Times From the Perspective of 
Inheritance and Innovation   

Hu Hong Yi Shanghai  
University 

13.20 - 
13.40  

Introduction of Standardization of 
Acupuncture and Moxibustion in China   

Wenxin Zhou   Shanghai  
University 

13.40 - 
14.00  

The Image of Thai in Chinese Ancient 
Books 

Fu Feiliang Huachiew 
Chalermprakiet 
University 

14.00 - 
14.20  

A Decipherment of Stories about 
Efficaciousness of the Vajracchedika 
Prajnaparamita-sutra in Tai Ping Guang Ji 

Fan Jun Huachiew 
Chalermprakiet 
University 

14.20 - 
14.40  

The Evolution and Essence of Da Yu 
Myth 

Tanes 
Imsamran 

Huachiew 
Chalermprakiet 
University 

14.40 - 
15.00  

The Research of Thai Students Learn 
the First-Level Chinese Vowels and 
Instructional Strategies 

Tian Ye Huachiew 
Chalermprakiet 
University 

15.00 - 
15.20  

Research Development of Chinese 
Education in Thailand 

Wang 
Tiansong 

Huachiew 
Chalermprakiet 
University 

15.20 - 
15.40  

Investigation and analysis of Chinese 
language usage among primary and middle 
school students in northen Thailand 

Mai Bao Huachiew 
Chalermprakiet 
University 

Awarding of Certificate of Participation 
 
Remarks : There maybe changes to the order of presentation without 
prior notice. 
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โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ คร้ังท่ี 5 "งานวิชาการรับใชสังคม" 
ในโอกาสครบรอบ 25 ป ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  

วันศุกรท่ี 26 พฤษภาคม 2560 
ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 

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

1. หลักการและเหตุผล 
การวิจัยเปนภารกิจที่สําคัญของสถาบันอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซ่ึงตองดําเนินการอยางตอเน่ือง เพ่ือนําผลการวิจัยมา
พัฒนาหรือตอยอดใหเกิดประโยชนสูงสุดทั้งตอผู เรียน ผูสอน สถาบัน นอกจากน้ัน
ผลงานวิจัยยังเปนตัวบงช้ีสําคัญท่ีกําหนดไวในมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
เล็งเห็นความสําคัญของภารกิจดานการวิจัย และมีนโยบายสงเสริมใหอาจารยเพ่ิมศักยภาพ
ทางดานการวิจัย การผลิตผลงานวิชาการตาง ๆ มีการสนับสนุนใหอาจารยสงผลงานลง
ตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงการนําเสนอผลงานผาน
เวทีการประชุมวิชาการท้ังภายในและภายนอกประเทศอยางตอเน่ือง 

นับตั้งแต สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมีการกําหนดใหผลงานทาง
วิชาการรับใชสังคมเปนผลงานประเภทหน่ึงท่ีสามารถเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
ได ซ่ึงผลงานวิชาการรับใชสังคม เปนผลงานท่ีเปนประโยชนตอสังคมหรือทองถ่ิน ท่ีเกิดข้ึน
โดยใชความเช่ียวชาญในสาขาวิชาอยางนอยหน่ึงสาขาวิชา โดยปรากฏผลท่ีสามารถ
ประเมินเปนรูปธรรมไดโดยประจักษตอสาธารณะ ผลงานเปนประโยชนตอสังคมเปนผลให
เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีข้ึนดานใดดานหน่ึงหรือหลายดานที่เก่ียวกับชุมชน วิถีชีวิต 
ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดลอม อาชีพ เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง คุณภาพชีวิต หรือ
สุขภาพ หรือเปนผลงานในรูปแบบอ่ืนท่ีสามารถใชแกปญหาหรือพัฒนาสังคม และ
กอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน ทําใหมีอาจารยและนักวิชาการตลอดจนนักวิจัยสนใจ
ผลิตผลงานวิชาการรับใชสังคมมากข้ึน 

 เน่ืองในโอกาสท่ีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติจะครบรอบ 25 ป ในป
พุทธศักราช 2560 เพ่ือเปนการเฉลิมฉลองในโอกาสดังกลาว จึงจัดใหมีการประชุมและ
เสนอผลงานวิจัยซ่ึงถือวาเปนกระบวนการหน่ึงท่ีชวยเสริมสรางบรรยากาศทางวิชาการดวย
การวิจัยและกระตุนใหอาจารยและนักวิชาการดําเนินการวิจัยอยางตอเน่ือง เพ่ือใหเกิด
การพัฒนาคุณภาพและเพ่ิมพูนความรู ความลึกซ้ึงของผลงานวิจัย อีกท้ังยังเปนการ
เผยแพรความรูในวงกวางอีกดวยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติไดเห็นถึง
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ความสําค ัญดังกล าว  จ ึง กําหนดจัด โคร งการประชุม ว ิช าการระดับชาติและ
นานาชาติ ค รั ้ง ที ่ 5  " งานวิชาการร ับ ใชส ังคม "  ในโอกาสครบรอบ 25 ป ของ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ทั้งน้ีเพ่ือเปนการกระตุนใหคณาจารยตระหนักถึง
ความสําคัญของการวิจัย และไดมีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกับบุคลากรตางสถาบัน 
2. วัตถุประสงค  
 2.1 เพ่ือเปนเวทีทางวิชาการในการเผยแพรผลงานวิจัยของคณาจารย 
นักวิชาการ นักวิจัย ผูเช่ียวชาญ นักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ จากสถาบันท้ัง
ภาครัฐและภาคเอกชน   

 2.2  เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู แนวคิด วิธีการปฏิบัติ และประสบการณ
ในการวิจัย 
 2.3  เพ่ือกอใหเกิดเครือขายนักวิจัยภายในประเทศและตางประเทศ  
3. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ   
          เจาภาพหลัก  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ     
          เจาภาพรวมระดับชาติ  วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  มหาวิทยาลัยรังสิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   
          เจาภาพรวมระดับนานาชาติ   Holy Angel University (Philippines),  STI 
West Negros University (Philippines), Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta 
Indonesia (APTISI) Komisariat II Surakarta (Indonesia),  Galuh University 
(Indonesia), Shanghai University of Traditional Chinese Medicine (PRC), 
Tianjin University of Traditional Chinese Medicine (PRC), Yunnan University of 
Finance and Economics  (PRC)   
4. กําหนดการ    วันศุกรที่ 26 พฤษภาคม 2560  
5. สถานท่ีดําเนินการ   มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 

6. กลุมเปาหมาย       ผูเขารวมประชุม 150 คน ประกอบดวย คณาจารย นักวิจัย 
นักวิชาการ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและบุคคลท่ีสนใจท่ัวไป 
7. รูปแบบการดําเนินการ          

 7.1 การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรกิตติมศักด์ิ (Keynote speaker) 
 7.2 การนําเสนอผลงานวิจัยดวยวาจา (Oral presentation) 
 7.3 การนําเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร (Poster presentation) 
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8. หัวขอในการนําเสนอผลงานวิจัย  4 สาขา 
 8.1 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (Science and Technology) 
 8.2 วิทยาศาสตรสุขภาพ (Health Sciences) 
 8.3 ศิลปศาสตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (Arts, Humanities and Social Sciences) 
 8.4 บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร (Business Administration & Economics) 
9. การลงทะเบียนทางเว็บไซต       http://hcuconf.hcu.ac.th 
10. อัตราคาลงทะเบียน  

  

 
หมายเหตุ  

 1. เมื่อชําระเงินคาลงทะเบียนแลว จะไมคืนเงินคาลงทะเบียนไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

       2. อัตราคาลงทะเบียนน้ีรวมรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) 
ของงานประชุมในรูปแบบส่ืออิเล็กทรอนิกส อาหารกลางวันและอาหารวาง 2 มื้อ 
      3. ผูนําเสนอแบบโปสเตอร ตองชําระคาจัดทําโปสเตอรเพ่ิมเติมจากคาลงทะเบียนอีก 500 บาท 
 

การชําระเงิน 
      1. โอนเงินเขาบัญชีออมทรัพย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) เลขท่ีบัญชี 
596-1-00001-7 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (กองทุนทั่วไป) 
สาขามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

      2. สงแบบฟอรมชําระเงินพรอมไฟล Scan หลักฐานการชําระเงินมายัง E-mail : 
kongthong.porn@gmail.com  

 บัดนี้-28 กุมภาพันธ 2560 1-30 มีนาคม 2560 

1. ผูนําเสนอผลงาน   

    1.1 ระดับชาติ 
    นําเสนอผลงานเปน
ภาษาไทย 

3,000 บาท 3,500  บาท 
 

    1.2 ระดับนานาชาติ 
    นําเสนอผลงานเปน
ภาษาอังกฤษ 

3,500 บาท 4,000  บาท 
 

2. ผูเขารวมประชุม   
    2.1 บุคคลท่ัวไป 1,500  บาท 2,500   บาท 
    2.2 นักศึกษา   1,000    บาท 1,500   บาท 
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11. ลักษณะบทความวิจัย การนําเสนอและการตีพิมพเผยแพร 
    11.1 บทความวิจัยท่ีจะนําเสนอตองเปนผลงานท่ีไมเคยตีพิมพหรือเผยแพรที่ใดมากอน 

             11.2 บทความวิจัยท่ีผานการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิแลว (Peer Review) จะได
นําเสนอผลงานดวยวาจาหรือแบบโปสเตอร และหากผลงานมีคุณภาพระดับดี จะตีพิมพ
เผยแพรในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ในรูปแบบสื่อ
อิเล็กทรอนิกส หากผลงานมีคุณภาพระดับดีมาก จะตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการใน
ฐานขอมูล TCI ตามสาขาน้ัน ๆ 

            11.3  การนําเสนอผลงานดวยวาจาจะใชเวลาในการนําเสนอไมเกิน 15 นาที ซักถาม 5 นาที 
(รวมไมเกิน 20 นาที) 
12. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
  12.1 คณาจารย นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ไดมีการ
เผยแพรผลงานวิจัยสูสาธารณชนในระดับชาติ และนานาชาติ 

12.2 เปนเวทีใหนักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผูท่ีสนใจ
ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ และแนวคิดในการวิจัย 

  12.3 ผูเขารวมประชุมมีโอกาสในการสรางเครือขายแบบไมเปนทางการในการ
ดําเนินการความรวมมือทางวิชาการในอนาคต 
13. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
  13.1 ผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดประชุมมีคาเฉลี่ยมากกวาหรือเทากับ 3.51 

 13.2 จํานวนผูเขาประชุมเปนไปตามเปาหมายรอยละ 80 
14. ระยะเวลาการดําเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา 
1. เปดรับใบสมัคร และบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) บัดนี้-28 กุมภาพันธ 2560 

2. แจงผลการพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัย 31 มีนาคม 2560 
3. สงผลงานวิจัยฉบับแกไขพรอมไฟลบทความวิจัย
ฉบับเต็มและไฟล Power Point  2010 สําหรับการนําเสนอ 

15 เมษายน 2560 

 
ติดตอสอบถาม   สํานักพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  
18/18 ถ.บางนา - ตราด กม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540   
โทร. 0-2312-6300 - 79 ตอ 1511, 1136 
E - mail address: kongthong.porn@gmail.com และ academic.hcu@gmail.com  
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กําหนดการ 
การประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ คร้ังท่ี 5  "งานวิชาการรับใชสังคม" 

ในโอกาสครบรอบ 25 ป ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

วันศุกรท่ี 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.00 - 16.30 น. 
ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (HCU 2) อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 

 

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

 

 08.00 – 08.45 น. ลงทะเบียนการเขารวมงาน 
 08.45 - 09.00 น. กลาวรายงาน  
  โดย รองศาสตราจารย ดร.ประจักษ พุมวิเศษ 
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
 09.00 – 10.00 น. พิธีเปดและบรรยายพิเศษเรื่อง Research and 

Innovations for Sustainable Society 
  โดย ศาสตราจารยกิตติคุณ นายแพทย จรัส สุวรรณเวลา 
 10.00 – 10.15 น. พักรับประทานอาหารวาง  
 10.15 - 12.00 น. บรรยายเร่ือง งานวิชาการรับใชสังคม  
   กรณีศึกษาจังหวัดลําปางและจังหวัดเชียงใหม 
                                      โดย รองศาสตราจารย ดร.วรลัญจก บุณยสุรัตน 
                                      คณบดีคณะวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม   
 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 – 16.00 น.  นําเสนอผลงานวิจัยในแตละหองยอย  
 16.00 – 16.15 น. พิธีปดการนําเสนอ 

 

 หมายเหตุ : กําหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
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กําหนดการ 
การประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ คร้ังท่ี 5  "งานวิชาการรับใชสังคม" 

ในโอกาสครบรอบ 25 ป ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  
วันศุกรท่ี 26 พฤษภาคม 2560  เวลา 13.00 - 16.30 น. 

ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (HCU 2) อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
 

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

กลุมยอยท่ี 1 :  วิทยาศาสตรสุขภาพ 

สถานท่ี  : หอง 301  ชั้น 3  อาคาร A   

ผูดําเนินรายการ : อาจารยหรรษา มหามงคล 

ผูประสานงาน      :    นายสรัญู บุดดา  

เวลา ชื่อบทความ ชื่อผูนําเสนอ สถาบัน 

13.00 - 
13.20 น. 

ประสิทธิภาพของแถบกาวสีในการดึงดูด
แมลงวันบาน 

เปรมฤดี พุฒซอน มหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิม
พระเกียรติ  

13.20 - 
13.40 น. 

ความเช่ือถือได และความเท่ียงตรงของการ
ทดสอบการกาวขามจัตุรัสส่ีชองบนพ้ืนโฟม 

ภคณัท มธุรพงศากุล จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

13.40 - 
14.00 น. 

การพัฒนากระบวนการปฏิ บั ติงานและ
ประเมินผลลัพธ การบริบาลทางเภสัชกรรม
สําหรับผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 2 ณ คลินิก
เบาหวาน แผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลบางบอ 

นิตยธิดา ภัทรธีรกุล มหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิม
พระเกียรติ  

14.00 - 
14.20 น. 

ความสัมพันธระหวางคาความดันสูงสุดขณะ
ทําการทดสอบ cranio-cervical flexion 

โดยใชการวัดดวยการคลําและเคร่ืองตรวจ
สัญญาณไฟฟาในกลามเน้ือแบบปอนกลับเพ่ือ
ตรวจสอบการ ทํางานท่ี ไมตอ งการของ
กลามเน้ือช้ันต้ืน 

ฉัตราชู ทองประเสริฐ จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

14.20 - 
14.40 น. 

ฤท ธ์ิลดไข มันสะสมใน ตับห นูทดลอง ท่ี
เหน่ียวนําใหเกิดภาวะเมตาบอลิกชินโครมของ
สารสกัดกระชายดํา 

สุภาพร พันธุธีรานุ
รักษ 

มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

14.40 - 
15.00 น. 

ผลกระทบของพาหะฮีโมโกลบินอีท่ีมีตอการ
ตรวจวิเคราะหระดับฮีโมโกลบินเอวันซีดวย
หลักการ HPLC และ immunoturbidimetric 

จารุวรรณ  บุญลาโภ มหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิม
พระเกียรติ  
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15.00 - 
15.20 น. 

ปจจัย ท่ี มีความสัมพันธ กับการ รับ รู และ
ทัศนคติตอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาอา ชีวอนามัยและความปลอดภัย 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ของ
นักเ รียนระดับช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี  6 ใน
สถานศึกษาเขตอํา เภอบางพลี  จั งห วัด
สมุทรปราการ 

ศักด์ิณรงค ไชยฤกษ มหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิม
พระเกียรติ  

15.20 - 
15.40 น. 

ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับความเม่ือยลาสวน
หลังของพนักงานฝายปมข้ึนรูปรอนของการ
ผลิตช้ินสวนรถยนต 

กสิณา เกษโกวิท มหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิม
พระเกียรติ  

15.40 - 
16.00 น. 

ผลของการติดเทปผายืด ตอการเปล่ียนแปลง
ทาง kinematic ในผูท่ีมีภาวะเอ็นรองฝาเทา
อักเสบ:งานวิจัยนํารอง 

สุลิเทพ ปนรัตน 
 

จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

16.00 - 
16.20 น. 

ปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานของผู อํานวยการโร งพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดตราด 

อภิชัย คุณีพงษ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยลงกรณ 

มอบเกียรติบัตรแกผูนําเสนอบทความ 

 

หมายเหตุ : ลําดับการนําเสนออาจมีการเปล่ียนแปลงภายหลัง 
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กําหนดการ 
การประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ คร้ังท่ี 5  "งานวิชาการรับใชสังคม" 

ในโอกาสครบรอบ 25 ป ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  
วันศุกรท่ี 26 พฤษภาคม 2560  เวลา 13.00 - 16.30 น. 

ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (HCU 2) อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
 

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

กลุมยอยท่ี 2 :  วิทยาศาสตรสุขภาพ/วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

สถานท่ี  : หอง 302   ชั้น 3  อาคาร A   

ผูดําเนินรายการ : อาจารยสุชา จุลสําลี 

ผูประสานงาน      :  นายวิมลเทพ ศรีวงศ 

เวลา ชื่อบทความ ชื่อผูนําเสนอ สถาบัน 

13.00 - 
13.20 น. 

การปนเปอนของ Escherichia coli 

ในเน้ือหมูท่ีจําหนายในเขตตําบลบาง
โ ฉ ล ง  อํ า เ ภ อ บ า ง พ ลี  จั ง ห วั ด
สมุทรปราการ 

วัชรพงศ  
เทศไทยสง 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ 

13.20 - 
13.40 น. 

การวิ เคราะหทางเศรษฐศาสตร
โครงการออกแบบระบบรวบรวมและ
บําบัดนํ้าเสีย เทศบาลเมืองบางกรวย 

อิสรี รอดทัศนา มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ 

13.40 - 
14.00 น. 

การเปรียบเทียบผลการรักษาโรค
ปอดอักเสบจากเช้ือไมโครพลาสมาใน
เ ด็กชนิดเสมหะร อนอุด ก้ันปอด
ระหวางการใชยาจีนตํารับฮ่ัวถันทง
ลั่วรวมกับยาแผนปจจุบันกับการใช
ยาแผนปจจุบันเพียงอยางเดียว 

อรภา ศิลมัฐ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ 

14.00 - 
14.20 น. 

ปริมาณการปลดปลอยกาซเ รือน
กระจกและแนวทางการลดปริมาณ
กาซเรือนกระจกจากภาคขนสงหนัก
ทางบก 

วิมล ปนประดับ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ 

14.20 - 
14.40 น. 

ป จจั ยด านบุคลิ กภาพท่ีส งผลต อ
สุขภาพจิตของนักเรียนโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม) 

กรรณิกา  
พันธศรี 

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
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14.40 - 
15.00 น. 

ปจจัยทํานายการรับรูสมรรถนะใน
การปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาล
เวชปฏิบัติชุมชน 

กิษรา มาศ
โอสถ 

โรงพยาบาล
รามคําแหง 

15.00 - 
15.20 น. 

ปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอพฤติกรรม
ความปลอดภัยในการทํางานของ
พนักงานฝายผลิตบริษัทผลิตช้ินสวน
อะไหลประกอบรถไถแหงหน่ึงใน
จังหวัดสมุทรปราการ 

สุธารินี บุตรี มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ 

15.20 - 
15.40 น. 

การพัฒนานวัตกรรมอุปกรณการใช
ยาเพ่ือปองกันการชักในหญิงต้ังครรภ
ท่ีมีภาวะความดันโลหิตสูง 

พจนา โพธ์ิจันดี โรงพยาบาล
ลาดกระบัง 
กรุงเทพมหานคร 

15.40 - 
16.00 น. 

การศึกษาศักยภาพการนําตะกรัน
ของเตาอุนนํ้าเหล็กจากกระบวนการ
ผลิตเห ล็กแผน รีดร อนชนิดม วน
กลับมาใชประโยชนใหม 

มิตรชัย 
รัตนวงศ 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ 

16.00 - 
16.20 น. 

การประเมินปริมาณกรดซิตริกจาก
ปริมาณนํ้าตาล ท้ังหมดในเศษของ
เสียจากผลไม 

ธัญญารัตน  
สงสม 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ 

มอบเกียรติบัตรแกผูนําเสนอบทความ 

 

หมายเหตุ : ลําดับการนําเสนออาจมีการเปล่ียนแปลงภายหลัง 
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กําหนดการ 
การประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ คร้ังท่ี 5  "งานวิชาการรับใชสังคม" 

ในโอกาสครบรอบ 25 ป ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  
วันศุกรท่ี 26 พฤษภาคม 2560  เวลา 13.00 - 16.30 น. 

ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (HCU 2) อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
 

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

 

กลุมยอยท่ี 3 :  บริหารธุรกิจ/เศรษฐศาสตร 
สถานท่ี  : หอง 308  ชั้น 3  อาคาร A   

ผูดําเนินรายการ : อาจารย ดร.อาภรณ ภูเผือก 

ผูประสานงาน      :    นางสาวสิริสรณ ทิพทวี 

 

เวลา ชื่อบทความ ชื่อผูนําเสนอ สถาบัน 

13.00 - 
13.20 น. 

ปจจัยความสําเร็จในการใชงานระบบ 
Application SMART ของ 
Merchandiser : กรณีศึกษา บริษัท 
ดีเคเอสเอช สมอลลาน ฟลด มารเก็ต
ต้ิง (ประเทศไทย) จํากัด 

พร้ิมเพรา กันธิยะ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ 

13.20 - 
13.40 น. 

ความพึงพอใจของลูกคาในการใช
บริการธุรกิจออนไลน กรณีศึกษา 
425 DEGREE 

รุจิพร อัศวสถิตทิพย มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ 

13.40 - 
14.00 น. 

การเพ่ิมประสิทธิภาพสินคาคงคลัง
อะไหลซอมบํารุงดวยวิธี ABC 
Analysis กรณีศึกษา บริษัท XYZ 
จํากัด 

อมรรัตน  จันลา มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ 
 

14.00 - 
14.20 น. 

การปรับปรุงการจัดเก็บอะไหลใน
คลังสินคา กรณีศึกษา บริษัท 
บางกอกโคมัตสุเซลส จํากัด 

กฤติรัตน สุวรรณ
รัตน 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ 
 

14.20 - 
14.40 น. 

การประเมินคุณภาพการบริการ 
กรณีศึกษา ทาอากาศยานนานาชาติ
อูตะเภา ระยอง-พัทยา 
 

นภกช หอมสุวรรณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ 
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14.40 - 
15.00 น. 

การลดระยะเวลาในการหยิบไดคัท
ดวยวิธีการออกแบบพ้ืนท่ีในการ
จัดเก็บโดยใชโปรแกรม Microsoft 
Excel เพ่ือระบุตําแหนง 

กรกมล ศักด์ิศศิธร มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ 

15.00 - 
15.20 น. 

ปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการทํางานเปนทีมของ
พนักงานในแผนกจัดซ้ือตางประเทศ
กับแผนกท่ีมีความเกี่ยวของกัน : 
กรณีศึกษาบริษัทเอเอ (ประเทศไทย) 
จํากัด 

ณริศรา   เจริญสุข 
 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ 

มอบเกียรติบัตรแกผูนําเสนอบทความ 

 

หมายเหตุ : ลําดับการนําเสนออาจมีการเปล่ียนแปลงภายหลัง 
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กําหนดการ 
การประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ คร้ังท่ี 5  "งานวิชาการรับใชสังคม" 

ในโอกาสครบรอบ 25 ป ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  
วันศุกรท่ี 26 พฤษภาคม 2560  เวลา 13.00 - 16.30 น. 

ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (HCU 2) อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
 

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

กลุมยอยท่ี 4 :  บริหารธุรกิจ/เศรษฐศาสตร 
สถานท่ี  : หอง 305  ชั้น 3  อาคาร A   

ผูดําเนินรายการ : ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชุติระ ระบอบ 

ผูประสานงาน      :           นางสาวปวีณา ธนะพงศเพชร 
 

เวลา ชื่อบทความ ชื่อผูนําเสนอ สถาบัน 

13.00 - 
13.20 น. 

ปจจัยท่ีสงผลตอการคัดเลือกผูผลิตวัตถุดิบ
และช้ินสวนอุตสาหกรรมยานยนตชาวจีน 
กรณีศึกษา บริษัท ไฟวสตาร ออโตพารท 
จํากัด  

สมพร เฌอหม่ือ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ 

13.20 - 
13.40 น. 

ปจจัยท่ีสงผลตอการเลือกท่ีพักราคาประหยัด 
ประเภทโฮสเทล 

ในเขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

ฉัฐสุรีย  พรหมศิริ 
 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ 

13.40 - 
14.00 น. 

การบริหารชองทางการจัดจําหนายขนมไทย
ผานเครือขายสังคมออนไลน (Online) ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ระติกร  เทพทวม มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ 

14.00 - 
14.20 น. 

คุณภาพชีวิตดานเศรษฐกิจและสังคมของ
แรงงานตางชาติในกลุม CLMV ท่ีอาศัยอยูใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ประสิทธ์ิ จันสมดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ 

14.20 – 
14.40 น. 

ความสัมพันธการบริหารทรัพยากรมนุษยกับ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีตอองคการของ
พนักงานโรงแรมในเขตพ้ืนท่ีภาคใต ประเทศไทย 

พิชุฒม  เพ็ญมาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช 

14.40 – 
15.00 น. 

การตัดสินใจเลือกซ้ือยางลอตัน 
กรณีศึกษาบริษัท วี.เอส.อุตสาหกรรมยาง 
จํากัด ของลูกคาใน จังหวัดสมุทรปราการ 

สมิธ พิทูรพงศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ 

มอบเกียรติบัตรแกผูนําเสนอบทความ 
 

 

หมายเหตุ : ลําดับการนําเสนออาจมีการเปล่ียนแปลงภายหลัง 
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กําหนดการ 
การประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ คร้ังท่ี 5  "งานวิชาการรับใชสังคม" 

ในโอกาสครบรอบ 25 ป ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  
วันศุกรท่ี 26 พฤษภาคม 2560  เวลา 13.00 - 16.30 น. 

ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (HCU 2) อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
 

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

กลุมยอยท่ี 5 :  ศิลปศาสตร/มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร/นิติศาสตร 
สถานท่ี  : หอง 412  ชั้น 4  อาคาร A   

ผูดําเนินรายการ : ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีรโชติ เกิดแกว 

ผูประสานงาน :  นายณัฐวุฒิ อินทธรรมมา 
 

เวลา ชื่อบทความ ชื่อผูนําเสนอ สถาบัน 

13.00 - 
13.20 น.  

ความสัมพันธระหวาง การรับรูความสามารถของ
ตนเอง ความฉลาดทางจิตวิญญาณ การรับรู
ความสําเร็จในงานกับความสุข ของพนักงาน
บริษัทหลักทรัพย ใน กรุงเทพมหานคร 

วรพรรณ  คงเสรี มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร 
 

13.20 - 
13.40 น. 

การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของ
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาขอนแกน เขต 4 

สาคร มหาหิงค โรงเรียน 
บานศรีสุขสําราญ  
 

13.40 - 
14.00 น. 

การพัฒนามาตรวัดความกตัญูตอองคการ
ฉบับภาษาไทย 

กวิตา พรอมเพราะ จุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลัย  

14.00 - 
14.20 น. 

สีในสถาปตยกรรม: เปรียบเทียบศาสน
สถานจีนในไทยและจีน 

Si Tong Wei มหาวิทยาลัยหัวเฉียว 
เฉลิมพระเกียรติ 

14.20 - 
14.40 น. 

การศึกษาเปรียบเทียบวัฒนธรรมชนเผาลีซอ 
: กรณีศึกษาชนเผาลีซอ จังหวัดเชียงใหม 
ประเทศไทย และชนเผาลีซอ เขตปกครอง
ตนเองนูเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน 

Zhu Wanying มหาวิทยาลัยหัวเฉียว 
เฉลิมพระเกียรติ 
 

14.40 - 
15.00 น. 

กลวิธีการแตงและแนวคิดในนวนิยายสําหรับ
เยาวชน ท่ีไดรับรางวัลแวนแกว พ.ศ. 2557 

Luo Yan มหาวิทยาลัยหัวเฉียว 
เฉลิมพระเกียรติ 

15.00 - 
15.20 น. 

ปญหาครอบครัวในสังคมไทย : ภาพสะทอน
จากนวนิยายไทยชวง พ.ศ. 2508 – 2557 

Lingfen Mo มหาวิทยาลัยหัวเฉียว 
เฉลิมพระเกียรติ 

15.20 - 
15.40 น. 

การวิเคราะหตัวละครในนวนิยายแปลชุด 
บุรุษบูรพา ทําเนียบหลางหยา 

Qiuyun Tang มหาวิทยาลัยหัวเฉียว 
เฉลิมพระเกียรติ 

มอบเกียรติบัตรแกผูนําเสนอบทความ 
 

หมายเหตุ : ลําดับการนําเสนออาจมีการเปล่ียนแปลงภายหลัง 
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กําหนดการ 
การประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ คร้ังท่ี 5  "งานวิชาการรับใชสังคม" 

ในโอกาสครบรอบ 25 ป ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  
วันศุกรท่ี 26 พฤษภาคม 2560  เวลา 13.00 - 16.30 น. 

ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (HCU 2) อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
 

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

 

กลุมยอยท่ี 6 :  ศิลปศาสตร/มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร/นิติศาสตร 
สถานท่ี  : หอง 411  ชั้น 4  อาคาร A   

ผูดําเนินรายการ : อาจารย ดร.พัชรินทร บูรณะกร 
ผูประสานงาน      :    นางสาวอิงอร พัฒนาภรณ 
 

เวลา ชื่อบทความ ชื่อผูนําเสนอ สถาบัน 

13.00 - 
13.20 น. 

การ เ รี ย น รู วั ฒนธ ร รม ไทย จ า ก
ห ลั ก สู ต ร ศิ ล ป ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต 
สาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเปน
ภาษาท่ีสองของนักศึกษาแลกเปล่ียน
ชาวจีนในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม
พระเกียรติ 

Fan Chunxia มหาวิทยาลัยหัวเฉียว 

เฉลิมพระเกียรติ 

13.20 - 
13.40 น. 

แนวทางการสงเสริมการทองเท่ียว
ตลาดนํ้าคลองพระองคเจาไชยานุชิต 
อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ 

กัญญาพัชร  วุฒิยา 
 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สุวรรณภูมิ 

13.40 - 
14.00 น. 

ปจจัยท่ีสงผลตอการยอมรับการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
เ พ่ือชุมชนของคณะสงฆ  จั งหวัด
สุรินทร 

สมเกียรติ เพ็ชรมาก มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสุรินทร   

14.00 - 
14.20 น. 

พฤติกรรมการออมของวัยรุนไทย มณิภัทร ไทรเมฆ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี  

14.20 - 
14.40 น. 

ผลกระทบดาน เศรษฐกิจ และสังคม 
ของระบบไฟฟาเซลลแสงอาทิตย
แบบลอยนํ้า กรณีศึกษา สระเก็บนํ้า
หวยเกษียร จังหวัดปราจีนบุรี 

ปยรัฐ  กลํ่าทอง สถาบันบัณฑิตพัฒน 

บริหารศาสตร  
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14.40 - 
15.00 น. 

การมีสวนรวมของประชาชนในการ
จัดการระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตยในชุมชน จังหวัดสิงหบุรี 

ณิชาภัทร   
วิสุทธิปราณี 

สถาบันบัณฑิตพัฒน 

บริหารศาสตร 

15.00 - 
15.20 น. 

คดีหนอนนิยายของวินทร เลียววาริณ : 

การพินิจดวยแนวคิดเร่ืองสัมพันธบท 

ธงชัย แซเจ่ีย มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏนครปฐม  

15.20 - 
15.40 น. 

การเขา ถึงจุดจํ าหนาย เคร่ือง ด่ืม
แอลกอฮอลท่ีสงผลตอพฤติกรรมการ
ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลของวัยรุน 
และผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

เบญจพร บัวสําลี มหาวิทยาลัยหัวเฉียว 

เฉลิมพระเกียรติ  

 

มอบเกียรติบัตรแกผูนําเสนอบทความ 

 

หมายเหตุ : ลําดับการนําเสนออาจมีการเปล่ียนแปลงภายหลัง 
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กําหนดการ 
การประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ คร้ังท่ี 5  "งานวิชาการรับใชสังคม" 

ในโอกาสครบรอบ 25 ป ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  
วันศุกรท่ี 26 พฤษภาคม 2560  เวลา 13.00 - 16.30 น. 

ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (HCU 2) อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
 

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

กลุมยอยท่ี 7 :  ศิลปศาสตร/มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร/นิติศาสตร 
สถานท่ี  : หอง 409  ชั้น 4  อาคาร A   

ผูดําเนินรายการ : อาจารย ดร.พันธุรวี ณ ลําพูน 

ผูประสานงาน      :    นายอาคม จตุเทน 
 

เวลา ชื่อบทความ ชื่อผูนําเสนอ สถาบัน 

13.00 - 
13.20 น. 

การแปล “นิราศเมืองแกลง” ของสุนทรภูเปน
ภาษาอังกฤษ : การเติมคําอธิบายประเภทเชิงอรรถ 

นพวรรณ สุขกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล  

13.20 - 
13.40 น. 

การศึกษาแรงจูงใจและความพึงพอใจมีผลตอ
พฤติกรรมของนักทองเท่ียว ชาวไทย กรณีศึกษา : 
ตลาดนํ้าอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

กิติยา มโนธรรมรักษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 

13.40 - 
14.00 น. 

ปจจัยท่ีสงผลตอความภักดีของลูกคาท่ีมีตอตรา
สินคารานคาเฟขนมหวาน  ในหางสรรพสินคา 

ณัฐพร ดิสนีเวทย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 

14.00 - 
14.20 น. 

ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชบริการของ
นักทองเท่ียวชาวจีนท่ีหางสรรพสินคาปลอด
ภาษีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

Zirong Li มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 

14.20 - 
14.40 น. 

ความยากจน คนจน การสกัดก้ัน และการ
กีดกันออกจากสังคม 

ไตรพัฒน  อ๊ึงปรมธนากูล มหาวิทยาลัยหัวเฉียว 
เฉลิมพระเกียรติ 

14.40 - 
15.00 น. 

การเปรียบเทียบการ รับรูหน า ท่ีการ
เปดเผยขอมูล ในการประกันชีวิตตาม
กฎหมายประกันภัยของผูสูงอายุ  
ในเขตอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา 

ฐิตารีย  เปรมวิไลศักด์ิ  
      บุญศักด์ิ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครราชสีมา 
 

15.00 - 
15.20 น. 

ปจจัยท่ีมีผลตอการบังคับใชกฎหมายสงเสริม
การศึกษา นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

วัยวุฒิ  บุญลอย มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

15.20 - 
15.40 น. 

บอขยะแพรกษา : มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับ
การควบคุมดูแลบอขยะขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน และการเยียวยาประชาชนผูไดรับผล 
กระทบจากไฟไหมบอขยะ จังหวัดสมุทรปราการ 

ริเรืองรอง รัตนวิไลสกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี 

 

หมายเหตุ : ลําดับการนําเสนออาจมีการเปล่ียนแปลงภายหลัง 
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HEALTH SCIENCE 

Preliminary Study of Alu Methylation Level in Long-term Cultivation  

of Human Dental Pulp Stem Cells 

 

Atitaya Vongprommool, Keskanya Subbalekha, Apiwat 

Mutirangura, Prasit Pavasant 

HSI-1 

A Study of Syndrome Characteristic of Diabetic Nephropathy Stage 3 and 

4 Based on Traditional Chinese Medicine 

 

Charupan Phosat, Chanchira Phosat HSI-2 

Optimal Conditions of Immunohistochemical Staining to Evaluate 

Expression of Engrailed 1 (EN1) Protein in Primary Invasive Breast 

Carcinoma 

 

Chetana Ruangpratheep, Punyanuch Jindatanmanusan, Pasra 

Arnutti 

HSI-9 

Immunoreactivity of 36 kDa Outer Membrane Protein (OMP) Antigen 

Salmonella enterica serovar Typhi as Candidate Immunodiagnostic of 

Typhoid Fever 

 

Cut Muthiadin, Hartina, St Aisyah S,  

Muhammad khalifah Mustami, Isna Rasdianah Aziz,  

Mochammad Hatta 

HSI-20 

Relation of Reading Label Behavior Change with Knowledge, 

Characteristic, and Motivation of Housewives at Four Chosen Village in 

Pancoran Mas District, Depok 

 

Hasibuan, Dina Isnanda HSI-27 

Effects of Turning Point Markers on the Outcomes of Timed Up and Go 

Test in Children 

 

Ika Guslanda Bustam, Sujitra Boonyong HSI-36 

Hemodynamic Responses to 3-minute Step Test in Sedentary Office 

Workers: A Case Study 

 

Manita Chanpaibool, Chutima Jalayondeja, Wattana Jalayondeja, 

Watesinee Kaewkhuntee 

HSI-44 

Daily Walking Steps and Physical Fitness in Middle-Aged and Older Adults  

in Community Dwellers 

 

Patcharawan Choothong, Chutima Jalayondeja,   

Sopa Pichaiyongwongdee, Tipwadee Bunprajun 

HSI-45 

Formulation and Evaluation of Topical Patch Containing Tacca 

Chantrieri’s Extract 

 

Shisanupong Anukanon*, Chaiyong Rujjanawate HSI-46 

Efficiency of Intra-operative Diagnosis: A Comparison Between The 

Cytological Method and The Frozen Section Technique 

 

Thirayost Nimmanon, Phaibul Punyarit, Narut Thongsorn HSI-56 

The Survey on the Use of Social Media by Thai Community Pharmacists in 

Bangkok, Thailand 

 

Wirat Tongrod, Nuttapon Rungswang, Kalunyuta Prateep na 

Talang 

HSI-62 
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Production of Aggregatibacter actinomycetemcomitans CdtB in Different 

Medium 

 

Yaowapa Puanglai , Fabien Loison, Oranart Matangkasombut  HSI-71 

Analysis Completeness of Inpatient Psychiatric Assessment Forms in 

Psychiatric Hospital   

 

Syarnen, Yossy HSI-72 

The Development and Challenge of TCM in Modern Times from the 

Perspective of Inheritance and Innovation   

 

Hu Hong Yi HSI-82 

Introduction of Standardization of Acupuncture and Moxibustion in 

China 

 

Wenxin Zhou HSI-93 

 

 

 

SCIENCE AND TECHNOLOGY 

Potency of Bacteriocin by Pediacoccus acidalacticy Indigenous Dangke  

As Biopreservative for Meatballs 

 

Hafsan, Yayu Anriana, Fatmawati Nur, Khaerani Kiramang and 

Muhammad Halifah Mustami 

STI-1 

Study of organic compound removal using Cu2(OH)3NO3 crystals 

synthesized at ambient conditions  

 

Pema Jamtsho and Siwaporn Meejoo Smith STI-6 

Optimization of growth and biochemical composition of microalgae, 

Scenedesmus acutus under various media and temperatures 

 

Waleewan Changpasert and Saou-Lien Wong STI-17 

The Design of Instructional Multimedia based on Vegetative and 

Generative Reproduction Subject for Primary School 

 

Faulinda Ely Natiti, Mira Erlinawati, and Eko Hadi Saputro STI-27 

Software Development To Detect Lung Cancer In Computed Tomography 

Scan Image 

 

Sri Widodo, Ratnasari Nur Rohmah, Bana Handaga STI-35 

 

 

 

LIBERAL ARTS, HUMANITIES,  

SOCIAL SCIENCE AND LAW 

Managerial Skills of Academic Administrators and their  

Perspective on Distributed Leadership 

 

Alma M. Natividad, PhD LAI-1 

Teacher - Students Interaction in Efl Classroom Based 

on Indonesian Curriculum Context 

 

Andi Rustandi and Elly Resly Rachlan LAI-11 

Teachers’ Self Reflected Experiences of Innovating ICT-Based Teaching 

Strategies : An Indonesian Perspective 

 

Enas, MM , Iskhak, M. Pd LAI-18 

Teacher Training Curriculum Development to Enhance Teachers’ 

Professionalism : A Need Analysis  

 

H. Kusnandi, MM., M.Pd , Nono Mulyono, MM. LAI-24 
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Policy toward Regional Development Activities   

Ida Farida, S. H., M. H. LAI-31 

War and Collective Memory : Revisiting the “Liberation”  

of Pampanga, Philippines (1944-45) 

 

Joel S. Regala, M.A. LAI-35 

An Analysis of Translation Strategies in the Novel Sherlock Holmes: A 

Study in Scarlet 

 

Kornsiri Soadkwunfa, Akkarapon Nuemaihom and 

Kampeeraphab Intanoo 

LAI-43 

Determinants of the Board Examination Performance of Teacher 

Education Graduates of Holy Angel University (HAU)  

 

Maria Cristina A. Sicat, Sherly C. Abihay, Elmer H. Sotiangco, 

Sotero C. Biag, Jr. 

LAI-56 

Concepts Of Self Literature Writing Skills   

Nia Rohayati LAI-67 

Destination attributes influencing Decision Making in Choosing Thailand 

of Tourists from East Asian countries  

 

Pisorn Janvanichyanon, Prapakorn Seetha, Tarntawan U-napark LAI-73 

Proposed Sourcebook on Recreational Activities  

for Children with Special Needs  

 

Raymond L. Patterson, Jennifer Catulong and Alvin T. Villanueva LAI-81 

Language: Acquisition and Loss  

Royal, Louise LAI-95 

A Study of Students’ Perception on Implementation of ICT in Learning in 

Upper Secondary School in Phnom Penh, Cambodia 

 

Sousdey Yann, Prachit Intaganok and Nootjaree Boonget LAI-109 

Teaching English Reading Comprehension withReciprocal Strategy for 

Buriram Rajabhat University Students 

 

Thanyaphak Sarachart, Surachai Piyanukool, Nawamin 

Prachanant 

LAI-117 

The Formation Processes of Neologisms in Men’s Health Magazines   

Thawatchai Bunjantr LAI-123 

Looking Beyond Errors: Analysis of Thai EFL Students’ Online Writing 

Outputs  

 

Titecha Promsu LAI-133 

Readiness of Tertiary Level Students of Holy Angel University  

to Enroll in Online Learning 

 

Darlina B. Formoso LAI-140 

La Castellana Scholarship Program: Its Impact to Beneficiaries’ 

Employment and Economic Lives 

 

Mae Flor G. Posadas, Patricio H. Estoya LAI-141 

Pragmatic Awareness and Its Role on Both  

Teaching and Learning English 

 

Valentin Valentinov Tassev LAI-142 

An Analysis of the House of Earth’s Main Characters from a Perspective 

of Socialist Feminism 

 

Yuanling Mo*and Noparat Tanauraksakul LAI-143 

Using English Videos on YouTube to Develop Vocational Students’ 

Speaking Skills at Singburi Vocational College 

 

Yupin Boonbandol, Suthida Soontornwipat LAI-144 
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Performance Evaluation Using Data Envelopment Analysis: A Case of a 

Philippine University 

 

Zenaida Ulpindo Garambas LAI-145 

Succeeding The Aec Through Code Mixing 

(Case Study At Karang Taruna Serengan Surakarta) 

 

Ratini Setyowati LAI-146 

Cyber Law Effectiveness in Indonesia to Protect 

Children Internet Users 

 

Rina Arum Prastyanti LAI-156 

 

 

 

BUSINESS AND ECONOMICS 

Promotion Strategy Implementation (Pull) and Promotion Strategy (Push) 

Influence towards the Non-Starred Hotels in East Priangan  

 

Dr. Hj. Aini Kusniawati, M.M BEI-1 

The Influence of Modern Market in the Process of Purchasing Decision 

Making through the Promotion Mix and Individual Internal Environment 

 

Apri Budianto BEI-12 

Financial Management as The Success Measurement of Financial 

Performance of Regional Government  

 

Ati Rosliyati and Yusup Iskandar BEI-23 

The Effect of Green Program by Constructivism Concept (GProCC) 

Relative to Willingness to Purchase Green Products for Non-Green 

Consumers at Huachiew Chalermprakiet University 

 

Kanokporn Pongthongcharoen, Pakpoom Kapitta, Thunda 

Soontorn, Chalida Dheerarattanangkura, Sutinee Sukcharoen, 

Conrad U. Aquino, Suriya Bootthaisong 

BEI-29 

Leadership styles of administrators vis-à-vis employee engagement of an 

exclusive distributor of health and wellness multinational company  

 

Claudia D. Cayanan BEI-34 

Online shopping experience vis-à-vis net promoter scores of selected 

online sellers in the Philippines  

 

Ma. Cristina G. Naguit BEI-43 

The Effect of Negative Corporate News (NCNs) on Brand Equity and 

Repurchase Intention among Undergraduate Students at Huachiew 

Chalermprakiet University 

 

Cai Xu, Chan TanTan, Fuyuan Ou, Huaijun Chen, Krittanai 

Chansrivilai, Penpan Apiraktrakul, Sadcha Chillatan, Conrad U. 

Aquino, and Suriya Bootthaisong 

BEI-52 

Maintaining Organizational Survival of Organizational Environmental 

Demands through Optimization of Knowledge Management 

 

Nana Darna, Ernie Tisnawati Sule, Maman Kusman, and Yuniza BEI-59 

Use of Web 2.0 to Support Human Capital Creation: A Case of Indigenous 

Knowledge in Rural of Thailand 

 

Lanthom Jonjoubsong, Nathaporn Thammabunwarit and Kitti 

Lertkamolruk 

BEI-68 

Guideline Human Resource Management of Hotels in Southern, Thailand  

Pitchayut  Penmas,  Jutamanee Trakulmututa, Pradthana Leekpai BEI-69 
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The Exploring of Sales Representative’s Culture and Ethics, Relationship 

Marketing and Their Effects on Relationship Quality with Medical Device 

Customers 

 

Rattana Chaikalaya BEI-74 

The Impact of Local Governmental Characteristics on the Relevant 

Accounting Information Value of Local Governmental Financial 

Statement 

 

Antin Okfitasari, Singgih Purnomo BEI-81 

The Image of Thai in Chinese Ancient Books 

中国古籍中的泰国人形象 

 

Fu Feiliang LAC-1 

A Decipherment of Stories about Efficaciousness of the Vajracchedika 

Prajnaparamita-sutra in Tai Ping Guang Ji 

《太平广记》中《金刚经》应验故事解读 泰国华侨崇圣大学 中国语言

文化学院 

 

Fan Jun LAC-18 

Investigation and analysis of Chinese language usage among primary and 

middle school students in northern Thailand 

泰北中小学生汉语使用情况调查及分析 --以清莱府美塞光明公学为例 

 

Mai Bao LAC-32 

The Evolution and Essence of Da Yu Myth 

大禹神话的演变与实质 

 

Tanes Imsamran LAC-51 

The Research of Thai Students Learn the First-Level Chinese Vowels and 

Instructional Strategies 

泰国学生汉语⼀级元音习得个案研究及教学策略——以罗勇府华裔家

庭为例 

 

Tian Ye LAC-63 

Research Development of Chinese Education in Thailand 

泰国华文教育发展研究 

 

Wang Tiansong LAC-76 
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วิทยาศาสตร
สุขภาพ 

ปัจจัยด้านบุคลกิภาพที�ส ัมพนัธ์ต่อสุขภาพจติของนักเรียนโรงเรียนสาธิต   
มหาวทิยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 

 

กรรณิกา พ ันธ์ศรี, สุรเดช ประยรูศักดิ+, ศุภช ัย ตู้กลาง HS-1 

ปัจจัยท ี�มีความสัมพนัธ์กับความเมื�อยล้าส่วนหลังของพนักงานฝ่ายปั-มข ึ /นรูปร้อน
ของการผลิตช ิ /นส่วนรถยนต์ 

 

กสิณา เกษโกวทิ, มานิตา รังกลิ�น, ฟารีดา ปะดุกา, กนกวรรณ บุญนาม, 

ศรัญย์พร แก้วโชต ,ิ จันจิรา หาญทะเล, กชกร เลิศภานุวัฒน์, สุรวิทย์ นัน
ตะพร, ฐิตาภรณ์ เหลืองวิลัย 

HS-3 

ปัจจัยทาํนายการรับรู้ สมรรถนะในการปฏิบตักิารพยาบาลของพยาบาลเวชปฏิบัต ิ
ช ุมชน 

 

กิษรา มาศโอสถ, วนิดา ดุรงค์ฤทธิช ัย และ กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม HS-13 

ผลกระทบของพาหะฮีโมโกลบินอที ี�มีต่อการตรวจวิเคราะห์ระดับฮีโมโกลบินเอวนัซ ี
ด้วยหลักการ HPLC และ immunoturbidimetric 

 

จารุวรรณ  บุญลาโภ,  กรวิภา วิก ัยนภากุล, ชมพูนุท สนิธุพบิ ูลยกิจ, ทิพย์
รัตน์ โพธิพ ิทกัษ์   

HS-25 

ความสัมพนัธ์ระหว่างค่าความดันสงูสุดขณะทาํการทดสอบ Cranio-cervical 

Flexion โดยใช้การวัดด้วยการคลาํ และเครื�องตรวจสัญญาณไฟฟ้าในกล้ามเนื /อ
แบบป้อนกลับ เพ ื�อตรวจสอบการทาํงานที�ไม่ต้องการของกล้ามเนื /อช ั /นตื /น 

 

ฉัตราช ู ทองประเสริฐ,  รสลัย กัลยาณพจน์พร HS-33 

การประเมินความสามารถในการต้านการเจริญเตบิโตของเช ื /อพลาสโมเดียม ฟาล
ซิพาลัม สายพนัธุ์  TM267 ของสารสกัดหยาบจากมะรุม 

 

ณัฐริณี หอระตะ*, ทวีพร พนัธุ์พาณิชย์, อิสสริยา เอ ี�ยมสุวรรณ, สุวรรณา 
เสมศรี, วชิรญาย์ อธ ิมัง, ศราวุธ สุทธ ิรัตน์, วศิน เอมเอาธาน, นัฏฐา ผดุง
วัฒนะโชค, กชวรรณ จันเทร์มะ 

HS-42 

ระบาดวิทยาและประสิทธ ิผลของโปรแกรมการป้องกนัการติดเช ื /อระบบทางเดนิ
ปัสสาวะที�ส ัมพนัธ์กับการคาสายสวนปัสสาวะของหอผู้ ป่วยวิกฤตศัลยกรรมและกึ�ง
วิกฤตอายุรกรรมโรงพยาบาลรามาธิบด ี

 

ถนอมวงศ์ มัณฑจิตร์, ศิริลักษณ์ อภวิาณิชย์, กาํธร มาลาธรรม, สมพร สม
สกุล 

HS-51 

ระดับอลูเมทเิลชนัในผู้ ป่วยโรคเนื /องอกเนื /อเยื�ออ่อน  

ธมลวรรณ วรฤทัย*, ชินดนัย หงสประภาส, กฤษณ์ เจริญลาภ, อภวิัฒน์ 
มุท ิรางกูร, สิทธ ิศกัดิ+  หรรษาเวก 

HS-53 
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การรับรู้ ของสมาชกิครอบครัวต่อพฤติกรรมร่วมรู้ ส ึกของพยาบาลโดยใช้ก ิจกรรม
การพยาบาลแบบมีส่วนร่วมของสมาชกิครอบครัวในผู้ ป่วยท ี�ใช้เครื�องช่วยหายใจ 

 

ธิดา แต่งประกอบ HS-55 

ประสิทธ ิภาพข้าวกํ�าไทยต่อการปรับเปลี�ยนระบบ เอนไซม์ต้านออกซิเดช ัน ไซโต
ไคน์ และลาํไส้ใหญ่ในสตัว์ทดลอง 

 

นพวัฒน์ เพ ็งคาํศรี,  ไชยวัฒน์ ไชยสุต, กนิษฐา แก้วด  ู HS-65 

ผลของการใช้ก ิจกรรมการตัดสินใจทางคลนิิกของพยาบาลต่อจาํนวนวนันอนของ
ผู้ ป่วยหลังผ่าตดัเนื /องอกสมอง 

 

นวลฉวี หวังด  ี HS-77 

การพัฒนากระบวนการปฏิบัตงิานและประเมินผลลัพธ์การบริบาลทางเภสชักรรม
สาํหรับผู้ ป่วยเบาหวานชนิดท ี�  2 ณ คลินิกเบาหวาน แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาล
บางบ่อ 

 

นิตย์ธ ิดา ภทัรธ ีรกุล, ธีรวุฒ ิพงษ์เศรษฐไพศาล, นิตยาวรรณ กุลณาวรรณ HS-86 

ความชุกของธาลัสซ ีเมียและฮโีมโกลบนิอ ี ของผู้ ป่วยนอกที�มารับบริการใน
โรงพยาบาลเซ ็นทรัลปาร์ค อาํเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  

 

ประไพ เหมหอม, ดวงมณี แสนมั�น, สุชา จุลสาํล ,ี นนทยา ทางเรือ,  

สุวรรณา เสมศรี, วีรวรรณ วงค์ห ิรัญ, อาทิยาพร ตะกูลรัมย์ 

HS-97 

ความชุกของเช ื /อ methicillin-resistant staphylococci (MRS) จากสถานที�ออก
กาํลังกายสาธารณะในจังหวดัสมุทรปราการ 

 

ปัญจพร นิ�มมณี*, พัชรี ก ัมมารเจษฎากุล, สมหญิง งามอุรุเลิศ, ณัฐ
กาญจน์ ไทยประยรู, พรชนันว์ ปุญจุบัน, เกศิณีย์ ช้อยชาญชัยกุล, 

วัชรินทร์ รังษีภาณุรัตน์, พรทพิย์ พ ึ�งม่วง, อิสยา จันทร์วิทยานุชติ 

HS-105 

การตรวจหาการกลายพนัธุ์ของ factor V Leiden และ prothrombin G20210A 

ในผู้ ป่วยโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าโดยวธิ ีปฏิก ิริยาลกูโซ่พอลิเมอเรสชนิดอ ัลลลี
จาํเพาะ 

 

ปุณยนุช จนิดาธรรมานุสาร, ภสัรา  อาณัต ,ิ สุวรรณา  เสมศรี,  
ณัฐวดี  ทรัพย์วัฒนไพศาล, ปวรรณรัตน์  เรือนงาม 

HS-116 

ประสิทธ ิภาพของแถบกาวสีในการดงึดดูแมลงวนับ้าน  

เปรมฤดี พ ุฒซ้อน, จินห์วรา สมจิตต์, ศันศนีย์ น้อยเอ ี�ยม, ณัฏฐวี ช ั� งช ัย, จิ
ริสุดา สินธุศิริ 

HS-117 

การพัฒนานวตักรรมอุปกรณ์การให้ยาเพ ื�อป้องกันการชกัในหญิงตั /งครรภ์ท ี�มีภาวะ
ความดนัโลหติสูง 

 

พจนา โพธิ+จ ันด ,ี ทรงวุฒ ิเอกวุฒวิงศา, ดารณี  ธนวัตร HS-124 

ปัจจัยท ี�มีความสัมพนัธ์กับการเลี /ยงลูกด้วยนํ /านมแม่อย่างเดียวครบ 6 เดือน ใน
อาํเภอสาํโรง จังหวัดอุบลราชธานี 

 

พัจนภา ธานี, ณัฐณิชา สายเวช, อาณิชยา บุญทอง, อาทิตย์ ธานี HS-135 

ความเช ื�อถอืได้และความเท ี�ยงตรงของการทดสอบการก้าวข้ามจัตุรัสสี�ช่องบนพื /น
โฟม 

 

ภคณัท มธุรพงศากุล, อ ัครเดช ศิริพร HS-147 
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ผลของการประกอบอาหารต่อฤทธิ+ ต้านอนุมูลอ ิสระในบรอกโคลี มะเข ือยาวเหด็
เข ็มทอง และมะเข ือเทศ 

 

ภาวดี ช่วยเจริญ, พรปวีณ์ ภเิศกวรคุณ, วรัญญ์ภคัว์ เกียรตอิมรเวช, กฤษ
ดา บุญเพนียด, ธัญรดา ดวงเนตร 

HS-156 

จาํนวนชุดไมโทคอนเดรียดีเอน็เอลดลงในโรคเนื /องอกเนื /อเยื�ออ่อน  

มณฑิรา ฐานไพศาลกิจ, กฤษณ์ เจริญลาภ, ชินดนัย หงสประภาส, สิทธ ิ
ศักดิ+  หรรษาเวก 

HS-166 

การพัฒนาวิธ ีการตรวจจีโนไทป์ของ Human platelet antigen-12w และ GHw 

(HPA-12w และ HPA-16w) โดยวิธ ี Polymerase Chain Reaction- Sequence 

Specific Primer (PCR-SSP) 

 

มยุรี เก่งเกตุ, วีรวรณ ชาญศิลป์, สมหญิง งามอุรุเลิศ, กาญจนา ศิริร ัตน์,  

พิรญาณ์ นาคศิริ, ญาณิศา ชานนตรี, ภาวิณี คุปตวนิทุ, อรรถพล ศรีสุดด  ี

HS-168 

การศึกษาศักยภาพการนําตะกรันของเตาอุ่นนํ /าเหลก็จากกระบวนการผลิตเหลก็
แผ่นรีดร้อนชนิดม้วนกลบัมาใช้ประโยชน์ใหม่ 

 

มิตรช ัย รัตนวงศ์, เทอดพงศ์ ศรีสุขพ ันธุ์ HS-182 

การศึกษาความถี�ของโพลีมอฟิซ ึม A1298C ของยนี
methylenetetrahydrofolatereductase (MTHFR)  ในผู้ ป่วยลิ�มเลือดอุดตนัชาว
ไทย 

 

รุจินี ปดิฐพร, ปุณยนุช จนิดาธรรมานุสาร, เจตนา เรืองประทีป, ภสัรา 
อาณัต  ิ

HS-191 

การปนเปื/อนของ Escherichia coli ในเนื /อหมทู ี�จาํหน่ายในเขตตาํบลบางโฉลง  
อาํเภอบางพลี จังหวดัสมุทรปราการ  

 

วัชรพงศ์ เทศไทยสง, อภญิญา มงคลเลิศมณี, อัญธิกา มุ่ยหยา, กฤติยา 
พ ันนวน, จิริสุดา สนิธุศิริ, ณัฏฐวี ช ั� งช ัย 

HS-200 

ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและแนวทางการลดปริมาณก๊าซเรือน
กระจกจากภาคขนส่งหนักทางบก 

 

วิมล ปิ� นประดบั, เทอดพงศ์ ศรีสุขพ ันธุ์ HS-209 

ผลของการบริโภคโปรไบโอตกิต่อระดับไตเตอร์ anti-A และ anti-B  

วีรวรรณ ชาญศิลป์, มยุรี เก่งเกตุ, วชิรญาย์ อธ ิมัง, สิณีนาฏ อุทา, กฤศธร 
องค์ตลิานนท์, สมภพ กลิ�นวิมล 

HS-220 

ปัจจัยท ี�มีความสัมพนัธ์กับการรับรู้ และท ัศนคติต่อหลักสตูร วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภยั มหาวทิยาลัยหวัเฉ ียวเฉลิมพระเกียรติ ของ
นักเรียนระดับช ั /นมัธยมศึกษาปีท ี�  6 ในสถานศึกษาเขตอาํเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ 

 

ศักดิ+ณรงค์ ไชยฤกษ์*, พัณณิศา ชบา, มูฮาํหมดัอาพนัดี อ ิแต, ปุญชรัสมิ+  
ไกรเทพ,  

ณัฐกานต์ จนัสมด ,ี ธนพร จันทราช, สุธ ัญญา โกษาทอง,  

อุมารินทร์ พ ูลพานิชอุปถมัย์, เสาวลกัษณ์ ลกัษมีจรัลกุล 

HS-230 
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ปัจจัยด้านบุคลกิภาพที�ส ัมพนัธ์ต่อสุขภาพจติของนักเรียนโรงเรียนสาธิต   
มหาวทิยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 

 

ศุภช ัย ตู้กลาง, สุรเดช ประยรูศักดิ+  และ กรรณิกา พนัธ์ศรี HS-241 

ปัจจัยท ี�มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมความปลอดภยัในการทาํงานของพนักงาน
ฝ่ายผลิต บริษัทผลิตช ิ /นส่วนอะไหล่ประกอบรถไถแห่งหนึ�งในจังหวดัสมุทรปราการ 

 

สุธารินี บุตรี, จิราภรณ์ พวงมี, เกศสุดา ชุ่มด ,ี เกวรินทร์ นิตกิรณ์, มาริษา 
สมจิตต์, เก้ากมล จาํนงค์ศาสตร์, เกศินี แย้มมาก, สุรวิทย์ นันตะพร*, 
อารยา ดาํช่วย 

HS-252 

ฤทธิ+ลดไขมนัสะสมในตับหนูทดลองที�เหนี�ยวนําให้เกดิภาวะเมตาบอลกิซ ินโดรม
ของสารสกัดกระชายดาํ 

 

สุภาพร พ ันธุ์ธ ีรานุรักษ์, อัจฉราพร ศรีช ัยรมย์รัตน์, อิทธ ิพล พวงเพชร HS-254 

ผลของการติดเทปผ้ายดื ต่อการเปลี�ยนแปลงทาง kinematic ในผู้ท ี�มีภาวะเอน็
รองฝ่าเท้าอกัเสบ: งานวิจัยนําร่อง 

 

สุลิเทพ ปิ� นรัตน์, รสลัย กัลยาณพจน์พร, ปราณีต เพ ็ญศรี HS-256 

ปัจจัยท ี�มีความสัมพนัธ์ต่อสมรรถนะในการปฏิบัต ิงานของผู้อาํนวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล จังหวัดตราด 

 

อภชิ ัย คุณีพงษ์, นรศักดิ+  เงางาม HS-266 

การเปรียบเท ียบผลการรักษาโรคปอดอักเสบจากเช ื /อไมโครพลาสมาในเดก็ชนิด
เสมหะร้อนอุดกั /นปอดระหว่างการใช้ยาจีนตาํรับฮั�วถนัทงลั�วร่วมกับยาแผนปัจจุบัน
กับการใช้ยาแผนปัจจุบันเพ ียงอย่างเดียว 

 

อรภา ศิลมัฐ HS-277 

การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์โครงการออกแบบระบบรวบรวมและบาํบัดนํ /าเสีย 
เทศบาลเมืองบางกรวย 

 

อิสรี รอดทัศนา, เทอดพงศ์ ศรีสุขพ ันธุ์, กมลทพิย์ รัตนสุวรรณาชัย, อัญ
ชุลี การด  ี

HS-292 

 

 

 

วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 

การประเมินปริมาณกรดซติริกจากปริมาณนํ /าตาลทั /งหมดในเศษของเสียจากผลไม้  

ธัญญารัตน์ สงสม, กาณจนาภรณ์ เปียปิ� นทอง, สุพรรณษา สร้อยโพธิ+, 
นิษฐา วงศ์คาํจนัทร และ นุชนาถ แช่มช้อย 

ST-1 
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ศิลปศาสตร
 มนุษย
ศาสตร
 

สังคมศาสตร
 และนิติศาสตร
 
การเรียนรู้ วัฒนธรรมไทยจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการสื�อสาร
ภาษาไทยเป็นภาษาที�สองของนักศึกษาแลกเปลี�ยนชาวจนีในมหาวิทยาลัยห ัวเฉ ียว
เฉลิมพระเกียรต  ิ

 

Fan Chunxia, พัชรินทร์  บูรณะกร  LA-1 

ปัญหาครอบครัวในสังคมไทย : ภาพสะท้อนจากนวนิยายไทย ช่วง พ.ศ. 2508 – 
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Lingfen Mo  จิตรลดา  แสงปัญญา LA-11 

กลวิธ ีการแต่งและแนวคดิในนวนิยายสาํหรับเยาวชนที�ได้รับรางวัลแว่นแก้ว พ.ศ. 
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Luo Yan, ธิดา โมสิกรัตน์ LA-12 

การวิเคราะห์ตัวละครในนวนิยายแปลชุด บุรุษบูรพา ทาํเนียบหลางหยา  

Qiuyun Tang, พัชรินทร์ บูรณะกร  LA-22 

สีในสถาปัตยกรรม: เปรียบเทยีบศาสนสถานจนีในไทยและจีน  

Si tong Wei, พรพรรณ จันทโรนานนท์, พัชรินทร์ บูรณะกร  LA-31 

การศึกษาเปรียบเท ียบวัฒนธรรมชนเผ่าลีซอ : กรณีศึกษาชนเผ่าลีซอ จังหวัด
เช ียงใหม่ ประเทศไทย และชนเผ่าลีซอเขตปกครองตนเองนู่ เจียง สาธารณรัฐ
ประชาชนจนี 

 

Zhu Wanying, นริศ วศินานนท์, พัชรินทร์  บูรณะกร  LA-40 

ปัจจัยท ี�มีผลต่อการตดัสนิใจใช้บริการของนักท่องเท ี�ยวชาวจีนท ี�ห้างสรรพสนิค้า
ปลอดภาษีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

Zirong Li, สุชาดา เจริญพนัธุ์ศิร ิกุล LA-52 

การพัฒนามาตรวัดความกตญัMูต่อองค์การฉบับภาษาไทย  

กวติา พร้อมเพราะ, วัชราภรณ์ บุญญศิริวัฒน์  LA-62 

แนวทางการส่งเสริมการท่องเท ี�ยวตลาดนํ /าคลองพระองค์เจ้าไชยานุชติ  อาํเภอ
บางบ่อ จังหวดัสมุทรปราการ  

 

กัญญาพัชร วุฒยิา, พิมพ์ชนก สวัสดิรักษา LA-63 

การศึกษาแรงจูงใจและความพึงพอใจมีผลต่อพฤติกรรมของนักท่องเท ี�ยว ชาวไทย 
กรณีศึกษา : ตลาดนํ /าอโยธยา จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 

 

กิติยา มโนธรรมรักษา, ดวงธิดา นันทาภริัตน์, สุชาดา เจริญพันธ์ศิริกุล, 

อาทติยา อรุณศรีโสภณ 

LA-73 

การเปรียบเท ียบการรับรู้ หน้าท ี�การเปิดเผยข้อมูล ในการประกันช ีวติตามกฎหมาย
ประกันภยัของผู้ส ูงอายุ ในเขตอาํเภอเมืองจงัหวัดนครราชสีมา 

 

ฐิตารีย์ เปรมวิไลศักดิ+  บุญศักดิ+ LA-84 
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ปัจจัยท ี�ส่งผลต่อความภกัดขีองลูกค้าท ี�มีต่อตราสนิค้าร้านคาเฟ่ขนมหวานใน
ห้างสรรพสินค้า 

 

ณัฐพร ดิสนีเวทย์, สมยศ วัฒนากมลชัย, ดวงธิดา นันทาภริัตน์, ทรงวาด 
สุขเมืองมา 

LA-101 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใน
ชุมชน จังหวัดสิงห์บุรี 

 

ณิชาภทัร วสิุทธ ิปราณี LA-112 

ความยากจน คนจน การสกัดกั /น และการกีดกันออกจากสังคม  

ไตรพัฒน์  อ ึ-งปรมธนากูล LA-121 

คดหีนอนนิยายของวนิทร์ เลียววาริณ : การพินิจด้วยแนวคิดเรื�องสัมพ ันธบท  

ธงชัย แซ่เจี�ย   LA-133 

การแปล “นิราศเมืองแกลง” ของสุนทรภู่เป็นภาษาอ ังกฤษ: การเติมคาํอธิบาย
ประเภทเช ิงอรรถ 

 

นพวรรณ สุขกลาง LA-144 

การเข้าถงึจุดจาํหน่ายเครื�องดื�มแอลกอฮอล์ท ี�ส่งผลต่อพฤตกิรรมการดื�มเครื�องดื�ม
แอลกอฮอล์ของวัยรุ่ น และผลกระทบที�เกดิข ึ /น 

 

เบญจพร บัวสาํล  ี LA-154 

ผลกระทบด้าน เศรษฐกิจ และสังคม ของระบบไฟฟ้าเซลล์แสงอาทติย์แบบลอยนํ /า 
กรณีศึกษา สระเก็บนํ /าห้วยเกษียร จังหวดัปราจีนบุรี 

 

ปิยรัฐ กลํ�าทอง, วิสาขา ภู่จนิดา, จาํลอง โพธิ+บุญ LA-155 

พฤติกรรมการออมของวัยรุ่ นไทย  

มณิภทัร์ ไทรเมฆ LA-166 

ความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของตนเอง ความฉลาดทางจิต
วิญญาณ การรับรู้ ความสาํเร็จในงาน กับความสุขของพนักงานบริษัทหลกัทรัพย์ 
ในกรุงเทพมหานคร  

 

วรพรรณ คงเสรี, สมโภชน์ เอ ื�ยมสุภาษิต   LA-176 

ปัจจัยท ี�ส่งผลต่อการยอมรับการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร  

เพ ื�อชุมชนของคณะสงฆ์ จังหวัดสุรินทร์ 

 

สมเกียรติ เพช็รมาก, นุชจรี บุญเกต LA-177 

การบริหารหลกัสตูรสถานศึกษาของโรงเรียน สังกดัสาํนักงานเขตพื /นท ี�  การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 

 

สาคร มหาหงิค์ LA-186 
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ปัจจัยท ี�มีผลต่อการบังคับใช้กฎหมายส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัย 

 

วัยวุฒ ิบุญลอย, มิ�งขวัญ คงเจริญ, ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล และ วิรุฬห์ 
นิลโมจน์ 

LW-1 

บ่อขยะแพรกษา : มาตรการทางกฎหมายเกี�ยวกับการควบคุมดูแลบ่อขยะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น และการเยยีวยาประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากไฟ
ไหม้บ่อขยะจังหวัดสมุทรปราการ  

 

ริเรืองรอง รัตนวิไลสกุล LW-4 

 

 

 

บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร
 
การลดระยะเวลาในการหยบิไดคทัด้วยวิธ ีการออกแบบพื /นท ี�ในการจัดเก็บ 

โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel เพ ื�อระบุตาํแหน่ง 

 

กรกมล ศักดิ+ศศิธร, อดุลย์ นงภา และ สิทธ ิโชค สินรัตน์ BE-1 

การปรับปรุงการจัดเก็บอะไหล่ในคลังสินค้า กรณีศึกษา บริษัท บางกอกโคมตัสุ
เซลส์ จาํกดั 

 

กฤติรัตน์ สุวรรณรัตน์ อดุลย์ นงภา และสิทธ ิโชค สนิรัตน์ BE-11 

ปัจจัยท ี�ส่งผลต่อการเลือกท ี�พกัราคาประหยดั ประเภทโฮสเทลในเขตลาดกระบัง 
จังหวดักรุงเทพมหานคร 

 

ฉัฐสุรีย์  พรหมศิริ BE-23 

ปัจจัยท ี�มีความสัมพนัธ์ต่อการเพ ิ�มประสิทธ ิภาพการทาํงานเป็นท ีมของพนักงานใน
แผนกจัดซ ื /อต่างประเทศกับแผนกที�มีความเกี�ยวข้องกนั : กรณีศึกษาบริษัทเอเอ 
(ประเทศไทย) จาํกดั 

 

ณริศรา   เจริญสุข , มรกต กาํแพงเพชร, ชรินพร งามกมล และสุชารัตน์ กู้
เก ียรติสกุลมั�น 

BE-37 

การประเมินคุณภาพการบริการ กรณีศึกษา ท่าอากาศยานานาชาติอ ู่ตะเภา 
ระยอง-พ ัทยา 

 

นภกช หอมสุวรรณ และ สิทธ ิโชค สนิรัตน์ BE-51 

คุณภาพชวีิตด้านเศรษฐกิจและสังคมของแรงงานต่างชาติในกลุ่ม CLMV ที�อาศัย
อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

ประสิทธ ิ+  จันสมดี และ สิทธ ิโชค สินรัตน์ BE-63 

ปัจจัยความสาํเร็จในการใช้งานระบบ Application SMART ของ Merchandiser : 

กรณีศึกษา บริษัท ดีเคเอสเอช สมอลลาน ฟิลด์ มาร์เก็ตติ /ง (ประเทศไทย) จาํกดั 

 

พริ /มเพรา กันธ ิยะ , มรกต กาํแพงเพชร,  และสุชารัตน์ กู้ เกยีรติสกุลมั�น BE-73 
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ความสัมพนัธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์กบัพฤตกิรรมการเป็นสมาชิกท ี�ดต่ีอ
องค์การของพนักงานโรงแรมในเขตพื /นท ี�ภาคใต้ ประเทศไทย 

 

พิชMุฒม์  เพ ็ญมาศ  วราพร  กาญจนคลอด  และ สุตมา  ชาญอาวุฒ ิ BE-85 

การบริหารช่องทางการจัดจาํหน่ายขนมไทยผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์(Online) 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ระติกร  เทพท้วม  และ ลั�นทม  จอนจวบทรง BE-87 

ปัจจัยความสาํเร็จในการใช้งานระบบ Application SMART ของ Merchandiser : 

กรณีศึกษา บริษัท ดีเคเอสเอช สมอลลาน ฟิลด์ มาร์เก็ตติ /ง (ประเทศไทย) จาํกดั 

 

พริ /มเพรา กันธ ิยะ, มรกต กาํแพงเพชร,  และสุชารัตน์ กู้ เกยีรติสกุลมั�น BE-98 

ปัจจัยท ี�ส่งผลต่อการคัดเลือกผู้ผลิตวัตถุดบิและชิ /นส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์ชาว
จีน กรณีศึกษา บริษัท ไฟว์สตาร์ ออโต้พาร์ท จาํกดั 

 

สมพร เฌอหมื�อ  แววมยุรา คาํสุข มรกต กาํแพงเพชร ปรียา เตียงธวชั 
และสุชาติ วัฒกานนท์ 

BE-110 

ความพึงพอใจของลกูค้าในการใช้บริการธุรกิจออนไลน์ กรณีศึกษา TUV DEGREE  

รุจิพร อ ัศวสถติทพิย์ มรกต กาํแพงเพชร  และสุชาติ วัฒกานนท์ BE-125 

การตัดสินใจเลือกซื /อยางล้อตนั กรณีศึกษาบริษัท วี.เอส.อ ุตสาหกรรมยาง จาํกดั 
ของลกูค้าใน จังหวดัสมุทรปราการ  

 

สมิธ พ ิท ูรพงศ์  มรกต กาํแพงเพชร  และศักดิ+ช ัย รัตนปกรณ์ BE-136 

การเพ ิ�มประสิทธ ิภาพสนิค้าคงคลังอะไหล่ซ่อมบาํรุงด้วยวิธ ี ABC Analysis  

กรณีศึกษา บริษัท XYZ จาํกัด 

 

อมรรัตน์  จันลา และ สิทธ ิโชค สินรัตน์ BE-149 

การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์โครงการออกแบบระบบรวบรวมและบาํบัดนํ /าเสีย 
เทศบาลเมืองบางกรวย 

 

อิสรี รอดทัศนา เทอดพงศ์ ศรีสุขพนัธุ์  กมลทิพย์ รัตนสุวรรณาชัย 
และอ ัญชุลี การด  ี

BE-161 
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Note:

Articles in this conference proceeding those 

show just abstract are the "selected articles".  

Their full-texted content are published in the 

corresponding journals announced in call-for-

paper.  No content of the selected articles, 

except abstract, is provided.  To find more 

information about the full content, please 

contact the author via the provided e-mail 

address stated in each article's abstract page.
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หมายเหตุ:

บทความในเอกสารรวบรวมงานวิจัยและบทคัดย�อฉบับนี้ที่มี
เนื้อหาเฉพาะบทคัดย�อคือ "บทความที่ได%รับการคัดเลือก" ซ่ึง
ได%ถูกนําไปตีพิมพ,ในวารสารตามแขนงของบทความนั้นซ่ึงได%มี
การประกาศไว%ใน call-for-paper  ในเอกสารฉบับนี้จะไม�มี

การนําเสนอเนื้อหาใดๆของบทความที่ได%รับการคัดเลือก
ดังกล�าวเว%นแต�การแสดงเฉพาะบทคัดย�อเท�านั้น  หากท�าน

ต%องการค%นหาบทความฉบับสมบูรณ,กรุณาติดต�อผู%เขียน
ตามที่อยู�อีเมล,ที่ได%มีการแจ%งไว%ในแต�ละบทคัดย�อ

การประชุมวิชาการระดับชาติ
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การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ คร้ังท่ี ๕ "งานวิชาการรับใช�สังคม" มหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลิมพระเกียรติ 
5th National and International Conference - "Research to Serve Society" - Huachiew Chalermprakiet University 

HEALTH SCIENCE 

Preliminary Study of Alu Methylation Level in Long-term Cultivation  

of Human Dental Pulp Stem Cells 

 

Atitaya Vongprommool, Keskanya Subbalekha, Apiwat 

Mutirangura, Prasit Pavasant 

HSI-1 

A Study of Syndrome Characteristic of Diabetic Nephropathy Stage 3 and 

4 Based on Traditional Chinese Medicine 

 

Charupan Phosat, Chanchira Phosat HSI-2 

Optimal Conditions of Immunohistochemical Staining to Evaluate 

Expression of Engrailed 1 (EN1) Protein in Primary Invasive Breast 

Carcinoma 

 

Chetana Ruangpratheep, Punyanuch Jindatanmanusan, Pasra 

Arnutti 

HSI-9 

Immunoreactivity of 36 kDa Outer Membrane Protein (OMP) Antigen 

Salmonella enterica serovar Typhi as Candidate Immunodiagnostic of 

Typhoid Fever 

 

Cut Muthiadin, Hartina, St Aisyah S,  

Muhammad khalifah Mustami, Isna Rasdianah Aziz,  

Mochammad Hatta 

HSI-20 

Relation of Reading Label Behavior Change with Knowledge, 

Characteristic, and Motivation of Housewives at Four Chosen Village in 

Pancoran Mas District, Depok 

 

Hasibuan, Dina Isnanda HSI-27 

Effects of Turning Point Markers on the Outcomes of Timed Up and Go 

Test in Children 

 

Ika Guslanda Bustam, Sujitra Boonyong HSI-36 

Hemodynamic Responses to 3-minute Step Test in Sedentary Office 

Workers: A Case Study 

 

Manita Chanpaibool, Chutima Jalayondeja, Wattana Jalayondeja, 

Watesinee Kaewkhuntee 

HSI-44 

Daily Walking Steps and Physical Fitness in Middle-Aged and Older Adults  

in Community Dwellers 

 

Patcharawan Choothong, Chutima Jalayondeja,   

Sopa Pichaiyongwongdee, Tipwadee Bunprajun 

HSI-45 

Formulation and Evaluation of Topical Patch Containing Tacca 

Chantrieri’s Extract 

 

Shisanupong Anukanon*, Chaiyong Rujjanawate HSI-46 

Efficiency of Intra-operative Diagnosis: A Comparison Between The 

Cytological Method and The Frozen Section Technique 

 

Thirayost Nimmanon, Phaibul Punyarit, Narut Thongsorn HSI-56 

The Survey on the Use of Social Media by Thai Community Pharmacists in 

Bangkok, Thailand 

 

Wirat Tongrod, Nuttapon Rungswang, Kalunyuta Prateep na 

Talang 

HSI-62 
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Production of Aggregatibacter actinomycetemcomitans CdtB in Different 

Medium 

 

Yaowapa Puanglai , Fabien Loison, Oranart Matangkasombut  HSI-71 

Analysis Completeness of Inpatient Psychiatric Assessment Forms in 

Psychiatric Hospital   

 

Syarnen, Yossy HSI-72 

The Development and Challenge of TCM in Modern Times from the 

Perspective of Inheritance and Innovation   

 

Hu Hong Yi HSI-82 

Introduction of Standardization of Acupuncture and Moxibustion in 

China 

 

Wenxin Zhou HSI-93 
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HSI-1 

5th National and International Conference - "Research to Serve Society" - Huachiew Chalermprakiet University 

Preliminary Study of Alu Methylation Level in Long-term Cultivation  
of Human Dental Pulp Stem Cells 

 
Atitaya Vongprommool*, Keskanya Subbalekha, Apiwat Mutirangura, Prasit Pavasant 

Department of Surgery, Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University, Thailand 

*E-mail: pikk_ey@hotmail.com 
 
Abstract 

Possessing great potential to regenerate and differentiate into several cell types, human 
dental pulp stem cells which can be isolated from pulpal tissue of tooth become an alternative 
source of stem cells that play an important role in tissue engineering and cell-based therapies. 
One obstacle encountered during cultivation of dental pulp cells (DPSCs) in vitro is their replicative 
senescence, resulting in the alteration of regeneration and differentiation potential. Genetic 
mechanism was found participating in the regulatory processes. However, the epigenetic 
mechanisms that involved with these biological processes of DPSCs remains unclear. In this study, 
we investigated methylation levels of Alu, which was reported to be associated with human aging, 
in multiple passages of DPSCs. The combined bisulfite restriction analysis was used. DPSCs showed 
their morphological alterations during expansion. They tended to lose the methylation level of 
Alu during passages with no statistical significance. 
   
Keywords: Alu methylation, Dental pulp cell, Aging 
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HSI-2 

5th National and International Conference - "Research to Serve Society" - Huachiew Chalermprakiet University 

A Study of Syndrome Characteristic of Diabetic Nephropathy Stage 3 and 4 
Based on Traditional Chinese Medicine 

 
Charupan Phosat1*, Chanchira Phosat2 

1Faculty of Chinese Medicine, Huachiew Chalermprakiet University 
2Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University, Thailand 

*E-mail: charupan.pho@outlook.com 
 
Abstract 

Diabetic nephropathy (DN) is the leading causes of death among diabetic patients. Early 
detection is needed in order to decrease its severity and its progression. However, DN diagnostic 
guideline base on Traditional Chinese Medicine (TCM) is limited. Therefore, this study aimed to 
determine the difference of syndrome characteristics between DN stage 3 and DN stage 4 based 
on TCM principle. A Retrospective study was conducted. People who went to Endocrinology 
department of the first affiliated hospital of Guangxi University of Chinese Medicine during April 
2014 and December 2015 and were diagnosed to DN were recruited. A total number of subjects 
was 186. Secondary data were collected including anthropometric data, blood glucose levels, 
liver & kidney function indicators, and clinical symptoms. These data were subsequently 
statistical analysis. The noteworthy differences found between the subjects with DN stage 3 
versus those with DN stage 4 were qi deficiency (57.9% vs. 41.5%, P=0.034) and yang deficiency 
(19.0% vs. 43.1%, P<0.001). In conclusion, this study suggested that qi deficiency was the 
outstanding syndrome of DN stage 3 and yang deficiency was a remarkable syndrome for DN 
stage 4. 
   
Keywords: Diabetic nephropathy, Traditional Chinese Medicine 
 
 
บทคัดย(อ 

โรคไตท่ีเกิดจากเบาหวานเปSนสาเหตุสําคัญอย[างนึงของการเสียชีวิตในผูcปdวยเบาหวาน การวิเคราะหfอาการ
ท่ีถูกตcองตั้งแต[เริ่มแรกจะช[วยลดความรุนแรงและยับยั้งการพัฒนาของโรคไดc อย[างไรก็ตาม ขcอมูลแนวทางการ
วินิจฉัยโรคโดยใชcศาสตรfการแพทยfแผนจีนยังมีจํากัด การศึกษาจึงน้ีมีวัตถุประสงคfเพ่ือวิเคราะหfความแตกต[างของ
กลุ[มอาการของโรคในระยะท่ี 3 และ 4 โดยใชcหลักการแพทยfแผนจีน การศึกษาผลยcอนหลังน้ีไดcรวบรวมกลุ[ม
ตัวอย[างจากผูcปdวยเบาหวานท่ีมีโรคไตแทรกซcอนท่ีเขcารับการรักษา ณ โรงพยาบาลสังกัดลําดับท่ี 1 ของ
มหาวิทยาลัยแพทยfจีนกว[างซี ระหว[างเดือนมกราคม พ.ศ. 2557 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 รวมท้ังสิ้น 186 
ราย ผูcเขcาร[วมวิจัยไดcถูกเก็บรวมรวมขcอมูลเก่ียวกับสัดส[วนร[างกาย ระดับนํ้าตาล ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการทํางาน
ของตับและไต และ อาการทางคลินิก ผลการวิจัยพบว[ากลุ[มอาการท่ีเด[นชัดของผูcปdวยโรคไตจากเบาหวานระยะท่ี 3 
คือ กลุ[มอาการลมปราณพร[อง และกลุ[มอาการท่ีเด[นชัดของผูcปdวยโรคไตจากเบาหวานระยะท่ี 4 คือ กลุ[มอาการ 
หยางพร[อง  
คําสําคัญ: โรคไตจากเบาหวาน, แพทยfแผนจีน 
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Introduction 

Diabetic Nephropathy (DN) is often reported as the consequence of blood vessels 
damage in the kidneys due to chronic increased blood sugar. In Thailand, approximately 40 
percent of diabetic patient developed DN[1]. The progression of DN can be divided into 5 
stages[2]. Its clinical symptoms usually present when the disease is progressed to stage 3. At the 
final stage, known as end stage renal disease (ESRD), the kidneys are unable to function. The 
only way for treating the patient at this stage is dialysis or transplantation which is health-harm 
and costly. Thus, early detection of DN stage 3 and stage 4 is necessary in order to relive the 
severity of DN and to prevent the progression of ESRD.     

Based on Traditional Chinese Medicine (TCM), the disease diagnosis is performed 
through 4 examination methods, without using any apparatus, including looking, listening & 
smelling, questioning, and touching[3]. Previously, there was no specific name for DN[4]. It was 
suspected to be Xiaodan (消瘅) syndrome because its characteristics were analogous to those 
of Xiaodan (消瘅) syndrome as stated in the Yellow Emperor’s Inner Classic. Likewise, the 
General Treatise of Causes and Manifestations of All Disease published in Sui dynasty (580-618) 
reported that DN was a syndrome which was typically occurred at the end stage of dispersion 
thirst (消渴) syndrome. Recently, TCM stated the concepts regarding DN development. DN 
could results from poor dietary intake and alcohol consumption. With poor eating behavior, 
stomach, kidney as well as spleen are affected. These subsequently cause damp-heat, blood 
stasis, and phlegm & dampness[5]. In addition, deficiency of yin for a long time could results in 
yang deficiency and blood stasis which can also progresses to DN[6]. Ye Hui[7] performed a study 
among the subjects with DN stage 3 (N=50). They found that almost half were qi & yin 
deficiency (48.0%) and had blood stasis (46.0%). Similarly, the study conducted by Sun Fei[8] 
revealed that qi & yin deficiency and blood stasis were detected among two third of the 
subjects with DN stage 3 (69.6% and 66.1%, respectively). In 2011, Dai Danxia[9] also reported 
that yin and qi deficiency were commonly found in DN stage 3 group (81.8% and 81.8%, 
respectively). In addition, they studied the syndrome characteristics among the subjects with DN 
stage 4 and found that half of this group were deficient in yin (56.5%), qi (55.2%), and yang 
(51.7%)[9].   

However, TCM guideline for DN diagnosis is not yet standardized and the diagnostic 
guidelines for each DN stage is hardly found. Therefore, this retrospective study aimed to 
investigate the difference of syndrome characteristics of DN stage 3 and 4 in order to providing 
DN diagnostic guideline based on TCM. With early detection, the patient could reduce severity 
as well as prevent the progression of the disease.    
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Methods 
1. Subjects 
 People who went to endocrinology department of the first affiliated hospital of Guangxi 
University of Chinese Medicine, Guangxi, China during April 2014 and December 2015 and were 
diagnosed to DN stage 3 and 4 were recruited into the study. Those who had other chronic 
diseases, cystitis, urinary tract infection, diabetic ketoacidosis, tumors, tuberculosis, or were 
pregnant or in lactation period were excluded. A total number of subject was 186. 
 
2. Data collection 
 Secondary data were collected. The data including anthropometry; weight and height, 
laboratory parameters; fasting blood glucose (FBG), 2 hours blood glucose (2hBG), glycated 
hemoglobin (HbA1c). serum creatinine concentration (Scr), blood urea nitrogen (BUN), alanine 
transaminase (ALT), and aspartate aminotransferase (AST), and clinical symptoms based on 
traditional Chinese Medicine (TCM) principle[10]. The subjects’ symptoms were classified into 2 
main type of syndrome including deficient type and excessive type, with 4 and 3 subtypes, 
respectively.  

Deficient type   
 1. Qi deficiency: fatigue, unable to deeply breathe, bored of communication, sweating 
easily, having thready pulse, and having swollen tongue with tooth print. If at least 2 symptoms 
were detected, the subjects were classified into this group. 
 2. Blood deficiency: having pale face, cadaverous lips and nails, and swollen tongue. If 
at least 2 symptoms were detected, the subjects were classified into this group. 
 3. Yin deficiency: discomfort in hot weather, sweating a lot or sweating at night, having 
dry mouth and throat, having red thin tongue with a deep groove, having thready rapid pulse, 
having dysphoria in chest palm soles, and being in a fret. If at least 2 symptoms were detected, 
the subjects were classified into this group. 
 4. Yang deficiency: feeling of shivery, lack of warmth in the limbs, having facial edema 
and edema of legs, soreness and weakness of waist and knees, night frequent micturition, having 
corpulent tongue with white coating, and having deep and moderate pulse. If at least 2 
symptoms are detected, it would be classified into this group. 

Excessive type  
 1. Phlegm and dampness: fullness and distention of the chest and abdomen, lose 
appetite, being nausea and vomiting, having overweight, being dull ache, distention and pain in 
the head. If at least 2 symptoms were detected, the subjects were classified into this group. 
 2. Damp heat: having abdominal pain, lose appetite, being nausea and vomiting, feeling 
of sliminess in the mouth, being smell breathe, being ungratifying defecation, having yellowish 
or reddish urine, having reddish tongue, having slimy yellow fur, having rolling and rapid pulse or 
having wiry and rolling pulse. If at least 3 symptoms were detected, the subjects were classified 
into this group. 
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 3. Blood stasis: The patient may feel of stabbing pain at the specific area, having purple 
lips, having dry scaly/bloody skin, having tongue with ecchymosis, dilation of sublingual duct. If 
at least one symptoms were detected, the subjects were classified into this group. 
  
3. Statistical analysis 
 The data was statistically analyzed using Statistical Package for the Social Sciences (SPSS 
version 20.0). The differences between subjects with DN stage 3 versus those with DN stage 4 
were evaluated by chi-square test and t-test. The results were presented as mean and standard 
deviation (SD). P value less than 0.05 was statistically significant.  
 
Results 
1.  Baseline characteristics and biochemical indices of the subjects 

The present study recruited 186 subjects; 103 men and 83 Women. Total number of DN 
stage 3 and 4 groups were 121 subjects (62 men and 59 women) and 65 subjects (41 men and 
24 women), respectively. Most of the subjects aged between 60 and 74 (table1). Anthropometric 
data including weight and height were not differ (P>0.05 for all). Both of DN stage 3 and DN 
stage 4 groups showed high level of blood pressure. Blood glucose parameters; 2hBG and HbA1c 
were more likely to increase in accordance with the progression of DN. Regarding indicators of 
liver and kidney function, the subjects with DN stage 4 had significantly higher Scr (P=0.000) and 
BUN (P=0.000) than those with DN stage 3 (table 2). In addition, the subjects with DN stage 4 
also showed greater trend of ALT and AST, even without statistical significance.  
 
2. Syndrome characteristics of the subjects with DN stage 3 and 4  
 Comparison of symptoms characteristics based on TCM principle between the subject 
with DN stage 3 and 4 are shown in table 2. The three most common syndrome found in the 
subject with DN stage 3 were yin deficiency (84.3%) followed by blood deficiency (64.5%) and qi 
deficiency (57.9%). Likewise, the subjects with DN stage 4 commonly presented yin deficiency 
(73.9%) and blood deficiency (70.8%). Interestingly, there were significant differences were 
observed in qi deficiency and yang deficiency. Qi deficiency was more frequently found in the 
subject with DN stage 3 (P=0.034) while yang deficiency was more frequently detected in those 
with DN stage 4 (P<0.001).  
 
Table 1 Baseline characteristics and biochemical indices of the study subjects 
 DN stage 3 

(n=121) 
DN stage 4 

(n=65) 
P value 

n (%) 
Men 
Women 

 
62 (51.2%) 
59 (48.8%) 

 
41 (63.1%) 
24 (36.9%) 

0.122a 

Age, n (%) 
     ≤ 44 years 

 
12 (9.9%) 

 
3 (4.6%) 

0.250a 
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     45-59 years 
     60-74 years 
     ≥ 75 years 

27 (22.3%) 
54 (44.6%) 
28 (23.1%) 

20 (30.8%) 
32 (49.2%) 
10 (15.4%) 

Weight (kg) 66.12±14.14 64.31±10.13 0.314b 
Height (m) 1.61±0.09 1.63±0.07 0.252b 
Systolic blood pressure (mmHg) 137.59±21.6 146.32±24.18 0.013b 
Diastolic blood pressure (mmHg) 75.86±12.41 75.63±14.67 0.910b 
Fasting blood glucose (mmol/L) 9.13±2.74 8.3±2.47 0.043b 
2-hour blood glucose (mmol/L) 8.13±3.65 9.25±4.58 0.092b 
Glycated hemoglobin (%) 13.65±5.13 15.01±5.78 0.101b 
a P value were tested by chi-square test 
b P value were tested by t-test 
 

Table 2 Characteristics of kidney and liver function indicators the study subjects 
 DN stage 3 

(n=121) 
DN stage 4 

(n=65) 
P value 

Serum creatinine concentration (µmol/L) 79.25±32.94 120.8±48.59 0.000** 
Blood urea nitrogen (mmol/L) 6.66±1.97 8.68±4.17 0.000** 
Alanine transaminase  27.5±5.71 28.32±5.32 0.340 
Aspatate Aminotransferase 32.6±8.3 34.73±6.56 0.057 
*P value were tested by t-test 
 
Table 3 Syndrome characteristics of the subjects with DN stage 3 and 4 

Syndromes 
DN stage 3 (n=121) DN stage 4 (n=65) 

P value 
n  (%) n  (%) 

Qi deficiency 70 57.9% 27 41.5% 0.034* 
Blood deficiency  78 64.5% 46 70.8% 0.384 
Yin deficiency 102 84.3% 48 73.9% 0.085 
Yang deficiency 23 19.0% 28 43.1% <0.001** 
Phlegm and dampness 20 16.5% 16 24.6% 0.183 
Damp heat 11 9.1% 6 9.2% 0.975 
Blood stasis  12 9.9% 12 18.5% 0.097 
*P value were tested by t-test 
 
Discussion  
 This present study determined the difference of syndrome characteristics between DN 
stage 3 and DN stage 4. This would be beneficial for providing effective diagnostic guideline. DN 
was commonly found when increasing age, with the subject aged between 60 and 74 
constituted the highest proportion. There were a tendency of increased blood glucose; 2hBG 
and HbA1c when the disease was progressed from stage 3 to stage 4. Compared to the group of 
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DN stage 3, the kidney function indicators; Scr and BUN were dramatically elevated higher in the 
subjects with DN stage 4. Consistently, the indicators of liver function; ALT and AST also 
increased along with increased disease severity.  
    Based on TCM, illness is occurred due to two main type of syndrome; deficiency type 
and excessive type. Each of these types consist of 4 subtypes (qi deficiency, blood deficiency, 
yin deficiency, and yang deficiency) and 3 subtypes (phlegm & dampness, damp heat, and blood 
stasis), respectively[11]. There were studies reported that qi & yin deficiency and blood stasis 
were the most common syndromes found in the subjects with DN stage 3[7,8,12]. This was also 
partially consistent to the study of Dai Danxia[9]. The author revealed that DN stage 3 patients 
frequently presented qi (81.8%) and yin (81.8%) deficiency. Additionally, qi, yin, and yang 
deficiency were often reported among DN stage 4 patients[9]. In 2007, Gao Hongjie[13] studied the 
syndrome characteristics of DN stage 3 and DN stage 4 patients. The results showed that most of 
DN stage 3 patients were qi and yang deficiency while most of DN stage 4 patients were yin and 
yang deficiency. In 2013, Wang Ying[14] revealed the two most common syndromes found in the 
subjects with DN stage 3 and DN stage 4. These were qi and yin deficiency. On the other hand, 
Sun Xin[15] believed that the progression of DN resulted from blood stasis syndrome. In this 
study, yin deficiency and blood deficiency were commonly detected in both DN stage 3 and DN 
stage 4 groups. Remarkably, the significant differences were found in yin deficiency and blood 
deficiency. The subjects with DN stage 3 tended to have qi deficiency more than those with DN 
stage 4 (57.9% vs. 41.5%, P=0.034). On contrary, yang deficiency was more frequently detected 
among the subjects with DN stage 4 than those with DN stage 3 (19.0% vs. 43.1%, P<0.001). 
These results were corresponded to those of previous studies. Therefore, it could be suggested 
that qi deficiency was a remarkable syndrome for the subjects with DN stage 3 and yang 
deficiency was a remarkable syndrome for those with DN stage 4.  
  
Conclusion 

In summary, this study suggested the remarkable syndrome for each of DN stage 3 and 
DN stage 4. During DN stage 3, the subjects often presented qi deficiency. When the disease was 
progressed to stage 4, yang deficiency was frequently detected. However, there was a limitation 
in this study. The number of DN patient who came to the hospital as well as the study time was 
limited. Therefore, further study of larger amount of subjects might be required to confirm the 
results obtained from this study. 
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Abstract 

Engrailed 1 (EN1)  gene has been reported to show gain in a human basal-like breast 
carcinoma cell line.  The presence and location of EN1 protein is directly evaluated by 

immunohistochemistry (IHC). The objective of this study was to determine the most appropriate 
immunohistochemical staining conditions based on the application of a domestic 750-watt 
Samsung® microwave oven ( GE711K)  for heat-induced antigen retrieval of proteins in tissue 

sections. The deparaffinized and rehydrated formalin-fixed, paraffin-embedded tissue sections of 
primary invasive ( infiltrating) breast carcinoma were treated in 1x 10 mM sodium citrate buffer 
solution of pH 6.0 with a microwave antigen retrieval at 650, 700, and 750 watts for 5, 10, 15, 
and 20 minutes. Mouse and Rabbit Specific Horseradish Peroxidase (HRP) / 3,3'-Diaminobenzidine 

(DAB) [Avidin-Biotin Complex (ABC)] Detection Immunohistochemistry Kit® with the anti-human 
EN1 mouse monoclonal primary antibody (clone number 1F5) (1° Ab) concentrations of 1.0, 2.5, 
5.0, and 10.0 µg/mL were used for determining EN1 protein expression in each individual slide. 
The immunohistochemical scoring (H-score)  was calculated as (0 x Percentage of no nuclear 

immunostaining)  +  (1 x Percentage of weakly nuclear immunostaining)  +  (2 x Percentage of 
moderately nuclear immunostaining) + (3 x Percentage of strongly nuclear immunostaining). The 
results showed that normal mammary epithelial cells (H-score of 300) and malignant cells (H-

score of 140) in the same tissue section microscopically revealed the greatest contrast between 
their nuclear immunoexpression of EN1 protein and nonspecific background immunostaining 
after microwaving at 700 watts for 10 minutes and using a 10.0 µg/mL of 1° Ab. 

   

Keywords: Optimal condition, Immunohistochemistry, Engrailed 1 gene, Breast carcinoma 

Introduction 
Engrailed 1 (EN1) gene is located on chromosome 2q14.2 and has a role in controlling 

development of the central nervous system (1-4). This gene is expressed in the nuclei of human 
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epidermal neural crest stem cells (5). In 2014, EN1 gene has been reported to show gain in a 
human basal-like breast carcinoma cell line. Overexpression of this gene is also associated with 
promoting survival and resistance to chemotherapy of basal-like breast cancers ( 6) . 
Immunohistochemistry (IHC) is routinely used for the identification and demonstration of cellular 
prognostic and predictive biomarkers in human cancer tissue sections.  These biomarkers are 
specific tumour antigens which are expressed de novo or upregulated in certain cancers (7). The 
IHC has been applied for the evaluation of therapeutic response in invasive breast carcinoma 
according to the immunohistochemical expression of oestrogen receptor ( ER) , progesterone 
receptor (PR), human epidermal growth factor receptor 2 (HER2), and Ki67 proteins in the cancer 
tissues (8). Since IHC is based on the specific interaction between antibodies and tissue antigens, 
formalin fixation of the tissues is associated with the formation of cross-linked antigenic proteins 
leading to variations in the reproducibility of immunohistochemical reactivity ( 8-12) .  The 
formalin-induced cross-linkages can be reversed by placing the formalin-fixed tissue sections in 
different types of buffer solutions and heating to temperatures between 80 and 125 °C. This 
antigen retrieval (AR) technique is most commonly used in pathology service and research. The 
current popular heat-induced antigen retrieval (HIAR) devices are microwave oven and pressure 
cooker.  In addition, the most widely used HIAR solution is citrate buffer pH 6.0.  Hence, any 
newer immunohistochemical antibodies will require standardisation before they are used for an 
immunostaining procedure. The optimal AR protocol and antibody concentration are primarily 
established to achieve the reproducible and reliable results of immunoexpression (8-26). 

The aim of this study was to standardise the immunohistochemical staining conditions 
of EN1 protein expression in invasive breast carcinoma.  The objective was to determine the 
optimal HIAR and primary antibody concentration for immunoreactivity of EN1 protein in 
formalin-fixed, paraffin-embedded (FFPE) tissue sections of primary invasive ( infiltrating) breast 
carcinoma (PIBC) using a domestic 750-watt microwave oven with sodium citrate buffer solution.  

 
Material and methods 

The FFPE-PIBC tissue block, which is stored in room temperature since 2014, was 
derived from Anatomical Pathology Division, Army Institute of Pathology, Bangkok, Thailand. It 
contained both normal mammary epithelial cells (NMECs) and malignant cells (MCs). There was 
ethical approval for the use of this tissue block [ Institutional Review Board of the Royal Thai 
Army Medical Department (IRB, RTA.MD.) 307/2560]. 

The unstained sections of 3 µm FFPE-PIBC tissue were mounted onto Shandon 

Superfrost Plus positively charged microscopic slides ( 6776214, Thermo Scientific) .  After 
melting paraffin at 60 °C in an air incubator for 24 hours, all sections were applied for 
deparaffinization in 2 changes of xylene and rehydration in 99%, 99%, and 95% ethyl alcohol for 
3 minutes each.  They were subsequently washed in running tap water for 5 minutes.  The 
deparaffinized and rehydrated FFPE-TS-PIBCs were submerged by 1x 10 mM sodium citrate 
buffer solution ( SCBS)  of pH 6. 0 and were performed on HIAR with a domestic 750-watt 
Samsung® microwave oven (GE711K) at 650, 700, and 750 watts for 5, 10, 15, and 20 minutes. 
The 10mM SCBS of pH 6.0 was prepared from the mixture of 2.94 grams of Tri-sodium citrate 
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(dihydrate), 1,000 mL of distilled water, 1N HCl for adjusting the final pH to 6.0, and 0.5 mL of 
TWEEN® 20 (P9416, Sigma®) .  Mouse and Rabbit Specific Horseradish Peroxidase (HRP)  /  3,3'-
Diaminobenzidine ( DAB)  [ Avidin-Biotin Complex ( ABC) ]  Detection Immunohistochemistry Kit 
(ab64264, abcam®) was used for determining EN1 protein expression in each individual slide. 

For elimination of endogenous peroxidase activity, the sections were incubated with 
200 µL of Hydrogen Peroxide Block in a humid chamber at room temperature for 10 minutes. 
Then they were incubated with 200 µL of Protein Block to reduce non-specific binding of 
primary antibody and Biotinylated Goat Anti-Polyvalent in a humid chamber at room 
temperature for 10 minutes. The sections were subsequently treated with 200 µL of anti-human 
EN1 mouse monoclonal primary antibody ( clone number 1F5)  ( ab119111, abcam®)  ( 1° Ab) 
concentrations of 1.0, 2.5, 5.0, and 10.0 µg/mL. The 50 mM Tris buffered saline (TBS) of pH 7.6 
[ BioUltra, 10 Tablets ( For 500 
mL/ Tablet) , 94158, Sigma®]  solution was used as a diluent of primary EN1 antibody.  The 
negative control sections were applied to 200 µL of TBS with no primary antibody (NPA).  All 
sections were incubated overnight in a humid chamber at 4 °C. The overnight incubated sections 
were reacted with 200 µL of Biotinylated Goat Anti-Polyvalent (secondary antibody) in a humid 
chamber at room temperature for 10 minutes. These sections were subsequently applied to 200 
µL of Streptavidin Peroxidase in a humid chamber at room temperature for 10 minutes.  All 
tissue sections were further incubated with 200 µl of DAB Substrate/Chromogen working solution 
for the development of final brown product in a humid chamber at room temperature for 10 
minutes. This working solution was prepared from the mixture of 50x DAB Chromogen and DAB 
Substrate at a 1:50 ratio. Afterwards counterstaining was performed with Modified Haematoxylin 
Solution ( Progressive Stain)  ( PATH. 1, C. V.  Laboratories, Thailand)  for one minute.  The 
immunostained tissue sections were subsequently dehydrated through 95% , 99% , and 99% 
ethyl alcohol then 2 changes of xylene for 3 minutes each. They were finally covered by Fisher 
Chemical™ Permount™ Mounting Medium (SP15-500, Fisher Scientific®). 

An evaluation of immunohistochemical staining was performed on Nikon Eclipse E400 
light microscope first using 4x objective lens (magnification of 40x) in order to scan and locate 
the histopathological appearances. Then the 10x and 40x objective lens (magnification of 400x) 
was subsequently applied for more detailed information on the staining ( 27,28) .  The 
immunostaining results were assessed by Chetana Ruangpratheep ( a Thai board-certified 
pathologist). The nuclear immunoreactivity of EN1 protein was evaluated from both NMECs and 
MCs of each PIBC tissue sections. An interpretation was based on the histochemical scoring (H-
score) assessment incorporating both the staining intensity (i) and a percentage of stained cells 
at each intensity level (Pi). The i values were indicated as 0 (no evidence of staining), 1 (weak 
staining), 2 (moderate staining), and 3 (strong staining). The Pi values varied from 0%  to 100% . 
The final H-score was derived from the sum of i multiplied by Pi as this equation: (0 x P0) + (1 x 
P1) +  (2 x P2) +  (3 x P3). This score, therefore, was in the range of 0 to 300 (29-31). The most 
optimal immunostaining condition was considered according to the H-scores of NMECs and MCs 
with the quality of nuclear immunoexpression in both cells. 
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Results 
The different microwave antigen retrieval (MAR) conditions and concentrations of EN1 

antibody yielded various H-scores of EN1 immunoexpression in NMECs and MCs.  The 
immunoexpression of both cells was inversely related to the power and time of MAR.  The 
NMECs utterly showed poor immunoreactivity according to the higher heating power with the 
longer duration of MAR and the lower concentration of primary EN1 antibody.  Similarly, an 
obvious decrease in EN1 immunoreactivity was present in MCs (Table 1). After microwaving at 
700 watts for 10 minutes and using a 10.0 µg/ mL of 1° Ab, NMECs and MCs microscopically 
revealed the greatest contrast between their nuclear immunoexpression of EN1 protein ( H-
scores of 300 and 140, respectively) and nonspecific background immunostaining (Figure 1). 

 
Discussion 

Immunohistochemistry (IHC) is a simple technique for demonstrating the presence and 
location of EN1 protein in the formalin-fixed, paraffin-embedded tissue sections of primary 
invasive (infiltrating) breast carcinoma (FFPE-TS-PIBC). Although 10%  neutral buffered formalin 
solution is a common tissue fixative reagent used in the diagnostic histopathology laboratory 
(32), it leads to poor immunohistochemical reactivity due to the cross-linking of cellular proteins 
with the reduction in the recognition of antigenic epitopes and an inefficient antibody binding 
(33,34). Hence, AR is an essential step in immunohistochemical staining of FFPE tissue sections 
(26). The reliable and reproducible immunoexpression of each antigenic protein depend on the 
optimal protocol of AR and the optimal concentration of each 1° Ab (8,11,12). HIAR is commonly 
used for recovery of antigenicity by disruption to cross-linkages between formalin and protein 
(35-39) . Microwave heating is the most popular AR method in many pathological laboratories 
because of a cost-effective, uncomplicated application. There are different brands of domestic 
microwave oven used in the previous studies, i.e. Toshiba (operating at a frequency of 2.45 GHz 
with the highest power setting of 720 W, model ER-855BT)  ( 35) , Emerson ( operating at a 
frequency of 245 MHz with the highest power setting of 600 W, model MT3410TG, North Bergen, 
New Jersey) (40), Philips (Mod AVM 600/WH, maximum output 900 W) (41), Philips (M742, The 
Netherlands; Bauknecht MCID 1125 Duo, Germany) (42), Hitachi (600W, MR-6000AL, Tokyo, Japan) 
(43), Sharp (900 W, 2450 MHz, model R-4A46) (17), and Panasonic (1000 W, NN-S65B) (44). The 
aforementioned microwave ovens yielded various immunoreactivities according to the retrieval 
medium, the time of exposure to microwave irradiation, and the dilution of 1° Ab. This study 
applied a domestic 750-watt Samsung® microwave oven (GE711K) instead of a laboratory oven 
for HIAR of EN1 protein in FFPE-TS-PIBC because it is affordable and has the heating power 
control expressed in watts. 

Basically, microwaves are electromagnetic waves with frequencies between 300 MHz 
and 300 GHz, corresponding to wavelengths between 1 m and 1 mm, respectively. All domestic 
microwave ovens operate at 2.45 GHz, corresponding to a wavelength in vucuo of 12.2 cm (45). 
The possible mechanisms of MAR are ( a)  breaking the formalin-induced cross-links between 
epitopes and unrelated proteins, ( b)  extraction of diffusible blocking proteins, and ( c) 
precipitation of proteins and rehydration of the tissue section allowing better penetration of 
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antibody and increasing accessibility of epitopes (46). SCBS of pH 6.0, which was used in this 
study, is the most popular solution for HIAR (47,48) and probably causes the dissociation of Ca2+ 
complexes by high concentrations of H+ ions and/or the breaking up of cross-links from formalin 
fixation ( 49) .  However, SCBS is previously reported that it more often produces poor 
immunostaining intensity and low number of positive cells.  The 1 mM 
ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) of pH 8.0 is the most efficient AR solution for numerous 
1° Ab because it independently achieves good intensity of intranuclear, intracytoplasmic, or 
membrane-bound immunoexpression of the target protein in the tissue section (42) .  On the 
other hand, SCBS yields a higher nuclear immunostaining intensity of ER, PR, and Ki67 proteins. 
There is least background staining (40) . Regarding nuclear expression of EN1 protein (5) , SCBS 
was used as AR solution in this study. If IHC without AR is performed, no positive staining is seen 
(40). This study utterly applied MAR with NPA instead because the heating power and time of 
MAR and the concentration of 1° Ab were determined their optimal conditions of IHC. 

For the formalin-fixed tissues, a higher temperature during HIAR causes pronounced 
breakage of the cross-links but tissue deterioration may also be developed ( 34,50,51) .  The 
longer times of microwave heating, up to a maximum of 20 minutes possibly give a better 
immunostaining intensity.  However, this likely leads to nonspecific background staining and 
some degradation in tissue architecture and morphology (40). Hence, this study revealed that 
poor immunoexpression of both NMECs and MCs was correlated with the higher heating power 
with the longer duration of MAR and the lower concentration of 1° Ab. Since the FFPE tissue 
block used in this study was stored in room temperature for 3 years prior to the 
immunostaining, immunoreactivity might be affected by antigenic degradation during tissue 
storage. However, the effect on immunohistochemical staining of stored FFPE tissue sections 
depends on the types of antigen (52). 

The immunohistochemical reactivity is actually influenced by many factors. The 
optimisation is the most important procedure for achieving the maximum immunostaining result 
(12,25,26,52). This study first shows the optimal immunohistochemical staining conditions for the 
evaluation of EN1 gene expression in the FFPE-TS-PIBC based on HIAR with a domestic 750-watt 
Samsung® microwave oven and 1x 10 mM SCBS of pH 6.0. 

 
Conclusion 

An expression of EN1 gene is distinctly detectable in the FFPE-TS-PIBC by MAR with 
SCBS at 700 watts for 10 minutes and using a 1° Ab concentration of 10.0 µg/mL. 
 
Table 1 Immunostaining H-scores of normal mammary epithelial cells and cancer cells 
according to MAR at (A) 650, (B) 700, and (C) 750 watts for 5, 10, 15, and 20 minutes with EN1 
antibody concentrations [Ab] of 1.0, 2.5, 5.0, and 10.0 µg/mL. 
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(A)  

(B)  

(C)  
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(A) 

 

 
(B) 
 

Figure 1 Immunoexpression of EN1 protein in (A) normal mammary epithelial cells (NMECs) and 
(B) malignant cells (MCs) according to MAR at 700 watts for 10 minutes and EN1 antibody (1° Ab) 

concentrations of 1.0, 2.5, 5.0, and 10.0 µg/mL. 
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Abstract  

Typhoid fever caused by Salmonella enterica serovar Typhi (S. Typhi), still remains a public 
health concern. A simple, rapid and early diagnostic test has been a long felt need for the 
clinicians. Its have been discovered 36 kDa protein from Makassar. The study was aimed to 
determine potency of OMP to react with antibody of typhoid fever patients as candidate 
immunodiagnostic of typhoid fever.  An OMP of S. Typhi with an apparent molecular mass of 36 
kDa that is highly immunogenic, evokes humoral and cell-mediated immune responses, and confers 
100% protection to immunized rats against challenge with very high doses of S. Typhi has been 
identified. Further, very efficient clearance of bacteria from the liver of immunized animals was 
seen. This protein is recognized by the antibodies present in serum of typhoid patients. The 
agglutination slide indicated that the immunoreactive protein evoked a strong immune response in 
rats. Serology test by dri-dot results OMP can react with serum of typhoid patients (n=25) with 
sensitivity 100%.   

 
Keywords: 36 kDa OMP S. Typhi, Dri-dot, Immunodiagnostic, Typhoid fever 
 
1. Introduction 

Typhoid fever remains an important public health priority, particularly in developing 
countries, with an estimated 16 million new cases annually and 600.000 death (Crump, 2004). It is 
caused by S. Typhi, which replicates within the cells of reticuloendothelial system (Pui, et al., 2011).  
The emergence of multidrug-resistant strains of Salmonella with increased virulence, 
communicability and survivability leading  to increased morbidity and mortality has further 
complicated its management. Currently available vaccines for typhoid fever have less-than-desired 
efficacy and certain unacceptable side effects, making it pertinent to search for new immunogen 
suitable for vaccine formulation (Sagi et al., 2006) (Hamid dan Jain ,. 2008). 

The outer membrane proteins (OMPs) of Salmonella have been considered possible candidates 
for conferring protection against typhoid (Aslam et al., 2012). Over the past year, several 
Salmonella OMPs have been investigated as potential vaccine candidates, virulence factors, and 
diagnostic antigen and the molecular structure and fuction of OMPs and their respective genes have 
been studied. However, only a small number of OMPs have so far been characterized (Kaur and 
Jain.,  2013).  
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In order to control the disease typhoid fever, there are currently three vaccines that Ty21a, 
ViCPS (Vi capsular polyssacaride) and Inactivated typhoid vaccine. However, given the efficacy of a 
given both vaccines (Ty21a and ViCPS) was approximately 65-70% (WHO, 2014). As for the 
inactivated typhoid vaccine in addition to the effectiveness of which only provide moderate 
protection result is 51-67%. Therefore, it seems to typhoid fever vaccine is to be developed further. 

On previous studies using S. Typhi isolates Makassar with the results that have been 
reported include: Salmonella typhi OMP (Outer Membrane Protein) with a molecular weight of 
about 36 kDa (Muthiadin et al., 2005). Then , this protein was purified and used to detect the 
immunoreactivity OMP to antibody of typhoid protein sera.  

Good vaccine is can be used widely for various isolates of S. Typhi from all over the world, 
particularly in Indonesia, because as it is known that S. Typhi has spread to many regions mainly 
due to the nature of the easy spread through contaminated water and food were also 
accompanied with high human mobility, thus need further investigation as a generalization of the 
test vaccine made from the protein. Then the results are expected to be the first step of typhoid 
fever vaccine which has high efficacy and effectiveness in inhibiting S. Typhi infection and can be 
used widely in Indonesia, where has a high population mobility, which  might be facilitate the 
spread of thyphoid fever  

2. Material And Method 
1. Adaptation of animal 
Prior to immunization in animal models of male mice (Mus musculus) ICR adaptation needs to 

be done first. Adaptation is done aims to create an animal model to use is able to adapt mutually 
to each other. Hence, in the ongoing immunization of mice (Mus musculus) ICR male does not 
interfere with each other and remain in a state of quiet because it has been used to being in the 
same enclosure 1. At this stage, 8 mice (Mus musculus) ICR male were obtained from the 
Laboratory of Biopharmaceutical Faculty of Pharmacy, University of Hasanuddin and divided into 
two groups: the treatment group and the control group. Each group consists of 4 individuals were 
placed in cages and left to stand for 7 days indoors animal pets. 

2. Immunization Animals 
After going through stage adaptation, then performed immunize mice (mus musculus) using male 

icr with omp and phosphate buffer saline (pbs) was used as a negative control. before 
immunization to injection, blood samples from mice (mus musculus) icr male was taken and stored 
st -20o c until used. then the mice (mus musculus) male icr injected subcutaneously into the omp 
36 kda protein on days 0, 7, 21.28 and day 40. the control group immunized using pbs on the same 
schedule. then take the blood at day 50, and the serum was separated and stored at -20 ° c until 
used. 

3. Protection test 
After 4 weeks immunization, the treatment group of mice (mus musculus) ICR male using OMP 

36 kDa protein were further tested with S. Typhi bacteria were injected intraperitoneally. Mice (mus 
musculus) ICR male was observed at day 14 after the test bacteria, and then note the condition of 
mice (mus musculus) male ICR to see physical changes that occur as well as the number of mice 
that survive. 
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4. Identification of the liver Mice (Mus Musculus) ICR Male 
Furthermore, the identification of the mice (Mus Musculus) ICR Male who had been challenged 

with S. Typhi. Liver of Mice (Mus Musculus) male ICR broth was added and then allowed to stand 
for 2 days. Furthermore, inoculate on selective media and incubated for 24 hours. Observations 
were made by looking at colonies on the surface of the media. Colonies of bacteria looks slick, 
shiny and transparent (Supardi and Sukamto, 1999). Isolates were then replanted on selective 
media Triple Sugar Iron Agar (TSIA) for 24 hours to see their specific S. Typhi bacteria that grows with 
the production of H2S see whether there is any alteration in black and media be lifted. 
5. Widal Test (Slide Agglutination) 
By using a special pipette for each dilution, following a number of serum was added on top of the 
circle diameter 27 mm slide: 0.08 ml; 0.04 ml; 0.02 ml; 0.01 ml And 0,005 ml. Antigens have been 
suspended completely added about 1 drop right on the circle slide. then mix and evenly to the 
entire surface of the circle. slowly and often, shake and rotate the test slide for 1 minute until you 
see their agglutination. the results obtained are matched with tube agglutination titer in a row 1:20; 
1:40; 1:80; 1: 160; and 1: 320. 

6. Serology Test (Dri-Dot) 
OMP test with serum using latex principle. Latex used for embedding OMP is dyed deep blue latex 
beads with a diameter of 0.80 μm Sigma-Aldrich production already in the form of a suspension. 
Wash latex with carbonate-bicarbonate buffer 1% then add lyophilized OMP with a ratio of 1 mg in 
100 ul Latex. Latex mixture and OMP then incubated at 37 ° C for 6 hours and then diblocking with 
PBS containing 5 mg / ml BSA to block non-specific absorption of other proteins at 37 ° C for 
overnight. Dispense 5 ml latex agglutination OMP in the card, and then added serum by the same 
amount. Mix the serum and latex using a sterile spatula meet the circle of the agglutination card. 
While shaken, agglutination observed changes on the cards for 2 minutes. The results are then 
interpreted. Agglutination occurs under 15 seconds is interpreted +4, +3 result if agglutination 
occurs between 15 to 30 seconds, +2 if agglutination seen in 30 to 45 seconds, +1 if agglutination 
formed between 45 seconds to 1 minute. Meanwhile, if there is no change in agglutination card 
over 1 minute interpreted negatively. 

 
RESULTS  
1. Protection Studies 

After 4 weeks were immunized with OMP protein, hereinafter mice (Mus musculus) male 
ICR were tested with S. Typhi bacteria. Injection was injected intraperitoneally. Observations made 
on the 14th day by looking at the number of mice (Mus musculus) survivors and results can be seen 
in Table 1.  
Table 1. Number of mice (Mus musculus) ICR male that survived until day 14 after tested protection 
with S. Typhi bacteria. 

Protein  
amount (%) Survive 

(untill day-14) 

OMP S. Typhi 4 (100) 
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Control  0 (0) 
 
2. Identification of the liver  mice (Mus musculus)  who has tested protection S. Typhi 

Mice (Mus musculus) ICR male who has tested with S. Typhi  then identified to see whether 
or not the S. Typhi bacteria that grow in the liver in mice (Mus musculus) male ICR. 
Table 2.  Results of isolates from liver of mice (Mus musculus) ICR male on selective media TSIA 
and  MacConkay 

Media 
Result  

Positive 
(S. Typhi) 

Negative 
(S. Typhi) 

MAC   �  

TSIA   �  

 
3. Widal Test 

Widal test was conducted in order to detect the presence of antibodies against S. Typhi in 
blood serum of mice (Mus musculus) ICR male with comparing results among samples of serum 
prior to immunization, serum samples after immunization and serum samples after protection test 
with S. Typhi. The results presented in Table 3, Table 4 and 5. 
Table 3. Widal test pre-immunization with OMP 
 

 Sample’s 
code 

Result  

Fe. Ri Negative 

Fe.lf Negative 

Ds Negative 

Pt Negative 

Caption : Fe. Ri  (femur-right), fe- lf (femur-left), ds (dorsal), pt (posterior) 
 
Table 4. Widal of post-immunization with OMP 

Sample’s 
code 

Result  

Fe. Ri Positive 

Fe.lf      Positive 

Ds Positive 

Pt Positive  

Caption : Fe. Ri  (femur-right), fe- lf (femur-left), ds (dorsal), pt (posterior) 
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Table 5. Widal of post-protection studies with bacteria S. Typhi. 

Sample’s 
code 

Result  

Fe. Ri Positive 

Fe.lf Positive 

Ds Positive 

Pt Positive  

Caption : Fe. Ri  (femur-right), fe- lf (femur-left), ds (dorsal), pt (posterior) 
 
4. Serology test (dri-dot) with typhoid patients sera 

An 25 sample of typhoid patients were collected then tested using blood culture (gold-
standard). 
Table 6. Sensitivity and specifity of dri-dot (latex) 
Seller’s test Latex 

positive 
Latex  
negative 

Total  

Positive’s culture 5 0 5 
Negative’sculture 18 2 20 
    Total  23 2 25 
 
 
Discussions  

After going through the immunization for 40 days, mice (Mus musculus) male ICR 
challenged with S. Typhi bacteria and injection was injected intraperitoneally. This protection test 
transactions are carried out with the aim to determine the ability of the OMP protein that is used in 
recognizing the serum of mice (Mus musculus) and see the number of male ICR mice survived until 
day 14. OMP S. Typhi plays an important role in the growth of colonies, biofilm formation, and 
disease progression (Yoshimura, 2009). OMP is also a major virulence factors associated with 
colonization of S. Typhi (Kobayashi, 2006). 

The results obtained in the protection test with S. Typhi bacteria that has been done is the 
physical condition of mice (Mus musculus) ICR males remain in a state of normal and 100% survive 
the fourth namely mice (Mus musculus) ICR male remains alive until the 14th day. This shows that 
the adaptive immune response has been to recognize foreign substances (antigens) that enter the 
body of mice (Mus musculus) ICR male having previously been immunized with OMP 36 kDa protein 
that acts as an antigen. Adaptive immunity is immunity that arise after exposure to an antigen (eg, 
an infectious agent) is specific and mediated by antibodies or lymphoid cells (Jawetz, 2005). 
Basically, adaptive immunity is the immune system of a specific nature that have the ability to 
recognize objects that are considered as new object to it self. A new objects which first appeared in 
the body immediately recognized by the specific immune system resulting in sensitization of cells 
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of the immune system. When immune system cells are passed back to the same foreign object, 
then the foreign object the latter will be known sooner, then destroyed (Baratawidjaja, 1991). 

Based on tests that have been carried out widal obtained results presented in Table 3, 4 
and 5 which antibody titers in serum of mice (Mus musculus) ICR male before being immunized 
showed negative results in all four existing samples. While the results of the serum samples were 
immunized showed that serum on the four samples tested positive with the amount of antibody 
titers in serum samples with Fe-ri code that is 1/320 and serum samples with Pt code that is 1/640. 
The results shown in serum samples that had been challenged with S. Typhi bacteria are positive in 
the fourth sample with titers in serum samples with code Ds is 1/160 and the serum samples with 
Pt code that is 1/640. While in some other samples were not obtained specific titer, this is because 
the samples obtained contained no serum with a predetermined amount so that the titer of the 
sample could not be detected. According to research Wardhani,  Widal test is considered positive 
when the antibody titer 1/160. The higher the titer the more likely people suffering from typhoid 
fever. 1/320 titer indicates that the blood samples of patients who used experienced moderate or 
mild infection. 1/640 titer indicates that the sample of patients experiencing chronic or severe 
phase and the need for further handling. The higher the serum is used and there granule shows the 
level of S. Typhi bacteria infection.  

Based on the results obtained, it proves that the OMP protein 36 kDa immunogen and S. 
Typhi are able to inhibit the growth of the S. Typhi bacteria in the body of mice (Mus musculus) ICR 
male so that it could be used as imunodiagnostic for the diagnosis of typhoid fever. 

One of the variables in this study aims to establish the necessary diagnostic diagnostic test 
with high specificity although sensitivity is not too high. This is consistent with the results of 
research on latex OMP blood culture which reached 100% sensitivity and specificity were low at 
21.74%. 
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Abstract 

Lack of behavioral habits of reading food labels in the long run can have a negative impact 
for consumers, such as high risk of obesity for consumers. Housewives become a determining factor 
to regulate food preparation in household life. This research was held to understand the 
relationship between change of knowledge, characteristics, and motivation of housewives with 
reading nutrition components behavior in four villages at Pancoran Mas district. The design of the 
study is cross-sectional design with quantitative analysis. The data were collected using 
questionnaire with 180 respondents, housewives who have received counseling. The results of this 
study showed that of 180 respondents, in the aspect of knowledge of reading the label are 57.2 % 
higher knowledge, 42.8 % lower knowledge. A total of 39.4 % consider it as important to read the 
label, while 60.6 % considered it as unimportant. There is a 53.3 % IRT often read nutritional 
components on a food label, 43.3 % occasionally, and 3.3 % never. The conclusion of this study is 
that the behavior of read nutritional components on a food label needs to be improved. It requires 
the promotion and dissemination of the importance of reading the nutritional components in the 
food label. 

   
Keywords: Behavior, Food nutrition labeling, Housewives 

 
1.  Introduction 

From time to time, people eat foods instantly without being careful in choosing foods. In the 
recent years, there has been several chronic diseases increases. Popularity increases of modern 
lifestyle urges the food industry to show its existence in making food products to look interesting, 
inexpensive, and reachable for all society level. It can trigger a number of processed food and 
beverage products in the market to make food labels become essential. (Natadjaja, 2003)”. 

Food Industry became one of the factors that affect the fulfillment of variety of food for the 
community. The need for information on the food label will be able to influence the mindset and 
consumption patterns. Food labeling on the package aims to provide information to consumers 
about the nutritional value contained in these foods (PP No. 69 of 1999). Inside the packaging labels 
provide information such as the name of food product, the nutritional content of food, expiration 
date, net weight (net), the function of nutrients, method of use, storage, and processing methods 
are appropriate. (Purwijayanto, 2005)”.   

In 2003, the results of quantitative research conducted by the International Food Information 
Council (IFIC) stated that 11% of consumers always read the ingredients or nutrition information on 
the food label, 32% almost always and 40% sometimes, 13% rarely, and 4% never.(Borra,2006)”. 
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According to the International Obesity Task Force, currently more than 1.1 billion adults 
worldwide were overweight and 312 million were obese. Meanwhile, according to Results Health 
Research Indonesia (National Health Basic Research) reports in 2007 and 2010, the case of obesity 
and overweight had increased. The increase in the prevalence of overweight and obesity in adults 
of 8.5% overweight and obesity 10.3% in 2007 increased to 10% and 11.7% in 2010. Health Basic 
Research in 2010 showed that the prevalence of obesity in West Java for the female gender 
reached 17.9%, while for men stood at 7.7%. One of the issue of increment in obesity was due to 
the low reading food labels and labeling of food products, which still had less attention from the 
consumer. Based on the research of the National Consumer Protection Agency (BPKN) found only 
6.7% of consumers who paid attention to the completeness of the labeling of food products (BPKN, 
2007). In developed countries, they do labeling or advertising of food completely and clearly, so 
that consumers can easily obtain information on products consumed.  

Society must intelligently choose a food product to purchase and consume. One behavior that 
been done in prevention by providing knowledge and encourage people to care and read the 
nutritional information label components, expiry date, and the nutrients contained in a food 
product. Habits of people on consuming the food product is affected by people's lifestyles are 
increasingly dynamic cause problems that endanger health. Therefore, reading the nutritional 
components in the food label is one of the measures for the prevention of diseases caused from 
food. 

In 2011, the practice of reading the food label packaging for housewives in the village of 
Mampang, Depok were still as low as 58.18% (Indrawani and Triyanti 2011). Based on research 
entitled: "The role of cadres in improving compliance behavior to read food labels and nutrition for 
housewives in preventing overweight and obesity with IEC media in District Pancoran Mas Depok 
City ". Therefore, this research was conducted in the village of Pancoran Mas, Rangkapan Jaya, 
Depok, Depok Jaya. 
 
2.  Objectives 

To determine the relationship between the changes in knowledge, characteristics, and 
motivation to housewives with reading nutritional components behavior on a food label in the 
village in District 4 Pancoran Mas. 
 
3.  Materials and methods 

The design of this study is cross sectional using secondary and primary data. The 
population study is a housewife who had previously participated in counseling conducted cadres. A 
sample of 180 people were included by using the concept snowballing. The analysis is conducted 
by using univariate and bivariate (chi square). 
 
4.  Results 
a. Behavior Reading Food Labels 
As much 53.3% of housewives was included in the category of frequent (> 3 times) and information 
on food labels that are often read Housewives is the expiration date. 
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b. Science of nutrition 
Housewives who had low knowledge (57.2%) were more than housewives who have a high 
knowledge (42.8%). Based on the test results of the bivariate proportion of housewives who have 
low knowledge have behavior that is lacking in reading food labels as much as 50.5%. While the 
housewives who have a high knowledge to behave less read food labels as much as 40.3% 
c. Age 
Housewife at most included in the category of ≥40 years of age as much as 54.4% or 98 
respondents. In bivariate tests there are 42 (51.2%) were aged ≥40 years who misbehave in reading 
food labels. While the mothers aged <40 years there were 41 (41.8%) who misbehave in reading 
food labels 
d. Wife Educational Background  
From the results of the analysis showed that OR = 1.169 means that mothers with low education 
have an opportunity 1,169 times more likely to misbehave in reading food labels than those who 
have higher education. 
e.  Husband Educational Background 
If a proportion of the husband education, high school education more than any other educational 
status which amounted to 104 (57.8%). Bivariate test results showed that the relationship between 
husband and behavioral education reading food labels shows that as many as 28 (52.8%) of women 
having lower educated husbands misbehave in reading food labels. 
f. Husbands Occuptional 
Husband's job status is categorized into working and not working. In bivariate test results there are 
as many as 51.7% of women yan her husband did not work have less behavior in reading food 
labels. While the mother whose husband worked there as much as 45.0% have less behavior in 
reading food labels 
g. Motivation 
Results indicate where housewives with high motivation as much as 73.9%, while those with low 
motivation 25.1%. For bivariate test results there were 26 (55.3%) of mothers who have low 
motivation to read food labels. Whereas in women who have high motivation there were 57 
(42.9%) who read food labels. Statistical test results obtained by value p = 0.174 means that there 
is no significant difference between the proportion of mothers who have low motivation to mothers 
who have high motivation to behave reading the food label. 
 
 

 
Table 1. Recapitulation Univariate Analysis Results 

  
No 

Variable    Category       Amount 
n % 

1 Knowledge High 77 42.8 
% 

  Low 103 57.2 
% 
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2 Age High 82 45.6 
% 

  Low 98 54.4 
% 

3 Wife Educational Background High 112 62.2 
% 

  Low 68 37.8% 
4 Husband Educational Background High 127 70.6 

% 
  Low 53 29.4 

% 
5 Husband Occupation Work 146 81.1 

% 
  Not work 34 18.9 

% 
6 Motivation High     133 73.9 

% 
  Low 47 25.1 

% 
7 Functional Products Important 109 60.6 

% 
  Not 

Important 
71 39.4 

% 
8 Expired date Not 

Important 
28 15.6 

% 
  Important 80 44.4 

% 
9     Nutritional components and content 

of food  products 
Not 

Important 
100 55.6% 
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Table 2. Summary of Analysis Results Bivariate 

 
 

 
Variable 

 
Category 

Behavior Reading Food 
Labels 

  p 
value 

 

 
OR 
       Less    Good 

N % N % 
Knowledge High 31 40.3 46 59.7 0.178 1.513 

(0.833-2.749) Low 52 50.5 51 49.5 
Age <40  41 41.8 57 58.2  

0.232 
  1.450 

(0.809-2.643) ≥40  42 51.2 40 48.8 
Wife 
Educational 
Background 

Low 33 48.5 35 51.5  
0.645 

      1.169 
(0.639-2.139) High 50 44.6 62 55.4 

Husband 
Educational 
Background  

Low 28 52.8 25 47.2  
0.255 

1.466 
(0.770-2.790) 

 
High 55 43.3 72 56.7 

Husband 
Occupational 

No  15 51.7 14 48.3  
0.546 

1.308 
 
(0.590-2.989)  

Yes 
 
68 

 
45.0 

 
83 

 
55.0 

 
Motivation 

      
 
0.174 

 
1.651 

(0.845-3.225) 
Low 26 55.3 21 44.7 

 High 57 42.9 76 57.1   
 

 
5.  Discussion 
a. Reading Food Labels Behavior 
Behavior of reading the food label on the packaging is one of the measures of 13 messages a 
general guideline of balanced nutrition which aims to produce quality human resources are reliable 
(Gsianturi, 2002). Based on this research, it was found that from 180 respondents housewife in the 
village of Depok, Depok Jaya Village, Village Rangkapan Jaya, and Pancoran Mas Village in research 
compliance reading food labels, there are as many as 96 (53.3%) of respondents often read the 
food label when the purchase of food products. Besides that, there are 78 (43.3%) respondents 
included in the category of sometimes, and the remaining 6 (3.3%) respondents were classified as 
never in the behavior of reading food labels. Then look also to the tendency of respondents on the 
often read the food label behavior will behave better in reading food labels compared to 
respondents who rarely read food labels when buying food products. 
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This study contradicts the studies Drichoutis et al (2007) in Zahara (2009), which shows that the 
percentage of respondents more likely to have rarely and never (64.34%) read the label behavior of 
information nutritional value of food  products packaging than respondents who have behavior 
always and often (35.7%) read the label information nutritional value of food products packaging. 
In this study, it appears that the respondent (IRT) more often read the expiration date of the 
related information when purchasing foods / drinks than having to read information on uses of 
information products and nutrient composition on the packaging of food products. Then IRT 
understands how to read the nutrient composition tables. According to Wills et al, in 2009, their 
food labeling on food packaging, particularly nutritional information aims to provide information to 
consumers about the nutritional value of which is that consumers are more prudent and selective 
in choosing food consumed. Neither survey in America showed that 60-80% of consumers have 
been reading food labels before buying a product. Of that percentage, 30-40% effect in the 
purchase of a product (Philipson, 2005)”. 
The conclusion of this study is  that the proportion of behavior reading the food label in 
housewives showed that the percentage of respondents in reading the food label on the packaging 
more who have behavioral less read the food label on the packaging rather than the behavior 
sometimes and never read a food label on the packaging. 
b. Knowledge of nutrition 
Statistical analysis showed insignificant relationship between nutrition knowledge to behavior of 
reading food labels. In the study by Nayga (2000) and Moon (2012), there were also found no 
significant relationship between the two variables, perhaps because respondents who have a high 
nutritional knowledge did not translate this knowledge into forms of everyday behavior. 
This study is also in line with Asmaiyar (2004) showing that knowledge does not relate to 
compliance reading food labels (p-value = 0.255) as well as with research Zahara (2009) showing 
that knowledge does not relate to compliance reading information labels nutritional value of food 
products (p-value = 0.157). And their knowledge of good nutrition not enough to guarantee the 
respondents to behave well in reading food labels. 
According to Notoatmodjo (2010) that the level of knowledge of an object depends on the 
intensity of attention and perception of the object. Therefore, it can be indicated that the 
knowledge of the respondent merely know or understand, but have not yet reached the stage of 
application. 
c. Age 
In the results of this study, there was no significant relationship between age and the behavior of 
reading food labels as seen from the p value of 0.178. This is in line with research Zahara (2009) 
who got the p value of 0.924 and Jannah (2010) who got the p value of 1.000 which stated that 
there was no relationship between age and the behavior of reading food labels. In that study, the 
behavior of distribution saw that reading the label information nutritional value of food products 
packaging when viewed under age no differences were found in the form of a big difference 
percentage proportion of the real. And in a study conducted Bender and Derby (1992), Nayga 
(1997), and Govindasamy and Italy (1999) age was found to significantly affect the use of nutritional 
labeling where younger individuals tend to use nutrition labels than older individuals. It can be said 
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that there was a difference in the results. This might be due to other factors such as education, 
information flow, knowledge, and so on. According to the author of the increasing age of a person, 
the more experience the more they tend to do better in the decision making and action in the 
selection of food products. Behavior of association with compliance to read food labels should 
individuals who have an older age should be more thorough and meticulous in choosing the food 
to be consumed because it is likely an older age are more at risk of various degenerative diseases. 
By always reading food labels when buying food products can prevent a person from the threat of 
disease risks caused by lifestyle and wrong diet. 
d. Wife Educational Background 
Statistical analysis showed no significant relationship between the level of education and food label 
reading behavior with p = 1.000. However, in the analysis of the relationship of two variables visible 
OR = 1.169 (95% CI: 0.639 to 2.139), meaning that respondents who have low education have less 
chance of having behavior in reading food labels by 1,169 times than the highly educated. 
However, the research conducted by Nayga, Govindasamy and Italy (1999) showed that the level of 
education is considered to have a positive relationship with the use of nutrition labels. Researchers 
suspected that the lack of meaningful research of relationship between level of education and 
food label reading behavior might be caused by not applying to read food labels when buying food 
products in everyday life. Differences in levels of consumer education is usually influenced by 
several other factors such as attitude, ability to analyze, and other skills. 
e. Husband Educational Background 

the analysis of the relationship between two variables visible OR = 1.466 (95% CI: 0.770 to 
2.790), meaning that respondents who have low education rarely have the opportunity to behave 
in reading food labels amounted to 1,466 times compared with high education. Differences in levels 
of consumer education will affect the attitude, level of analysis, and skill. Differences in education 
is one factor that can determine whether or not the behavior in reading food labels for consumers 
f. Husbands Occupational 
The lack of  meaningful research seen in the value of p Value at 0.549 and OR = 1.308 (95% CI: 
0.950 to 2.989), meaning that mothers whose husbands do not work have the opportunity to 
behave 1,308 times less in reading food labels than women whose husbands work. No sightings of 
the relationship between work affecting income to the behavior reading the food label in line with 
research conducted Govindasani and Italy (2007) in Assifa (2012) which states that of the 291 
respondents in New Jersey did not find the results of an employment relationship by adherence to 
read the food label. This can be caused by factors other than work. When connected with this 
study looks mother whose husband worked had good behavior in reading food labels than women 
whose husbands did not work. And consumers who have jobs will buy food products are safe and 
qualified according to income. 
g. Motivation 
In the results of the analysis showed that OR = 1.651 means that mothers who have low motivation 
have the opportunity to behave 1,651 times less in reading food labels than women who have high 
motivation. In this study the motivation given housewives to behave read the food label on the 
packaging to be purchased can encourage both children and husband's family. By conducting the 
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process of evolution as provide encouragement, motivation will need to read and shows the 
benefits gained by reading. Interest in reading can be nurtured through habits acquired after a 
person is born and trained for it, thus interest in reading can be nurtured and grown of age (Djamik, 
2007)”. 
 
6.  Conclusion 

The conclusion of this research is the proportion of behavior reading the food label on 
housewives showed that the percentage of housewives in reading the food label on the packaging 
more who have behavioral less read the food  label on the packaging rather than the behavior 
sometimes and never read a food label on the packaging , Feedback from the event should be 
rolled out continuously as a concept snowballing and disseminate information to reduce risk factors 
for degenerative diseases as well as the education of the housewife to the nearest person 
(husband, son, brother) had to do a refresher on-translating. 
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Abstract 

This study aimed to investigate the effects of the different three types of turning point markers on 
performance of Timed Up and Go (TUG) test in children population. Twenty-six typical children (12 boys and 14 
girls, aged 6 to 12 years) were tested. All participants were randomly performed TUG test three times in each 
three conditions which had different turning point markers, including a line, a cone, and a star picture. The results 
showed that the participants spent longer time to perform TUG test when using a line and a cone as turning 
point markers (8.17±.76, 7.81±.57 sec, respectively) and the less time when using a star picture as turning point 
marker (7.06±.71 sec, p < 0.05). The results illustrated that the outcomes of TUG test in children population was 
influenced by types of turning point marker. Therefore, clinicians should be aware and concern about the tools 
and the interpretation of TUG test.   

 
Keywords: Timed Up and Go test, Turning point markers, A cone, A line,  
A star picture, Children population. 

 
1. Introduction 

 
Timed Up and Go (TUG) test is one of the most widely used for the measure of functional 

mobility test in the adult population (Podsiadlo & Richardson, 1991). It has been also 
recommended and extensively used in typically and atypically developing children (Dhote, Khatri, & 
Ganvir, 2012; Gan, Tung, Tang, & Wang, 2008; Habib & Westcott, 1998; Habib, Westcott, & Valvano, 
1999; Williams, Carroll, Reddihough, Phillips, & Galea, 2005). This test includes complex motor tasks 
characterized by the transferring from one static posture to dynamic or bipedal posture (Podsiadlo 
& Richardson, 1991). In TUG test, the functional mobility skills are timed and reported in seconds. 
The time is taken by an investigator using a stopwatch started from the verbal instruction given to 
the participants in order to rise up from a chair, walk forward at a comfortable and safe pace for 
three meters, then, return to the chair and sit down again (Mathias, Nayak, & Isaacs, 1986; Podsiadlo 
& Richardson, 1991; Williams et al., 2005). 

  Currently, many studies about the TUG test have showed some modifications on the test 
methodologies, for instance, types of the chair (Gan et al., 2008; Heung & Ng, 2009; Siggeirsdóttir, 
Jónsson, Jónsson, & Iwarsson, 2002; Szu-Ping Lee et al., 2015), the verbal instructions (Bergmann, 
Alexiou, & Smith, 2009; Gan et al., 2008; Takarini, Williams, & L, 2003), timing methods (Dhote et al., 
2012; Williams et al., 2005), the turning point markers (Bergmann et al., 2009; Takarini et al., 2003) 
and footwear (Cheng, Ju, Chen, & Wong, 2012). Some studies demonstrated that these modifications 
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had an effects on the outcomes of TUG test (Gan et al., 2008; Heung & Ng, 2009; Mathias et al., 
1986; Siggeirsdóttir et al., 2002), especially the turning point markers (Bergmann et al., 2009; Takarini 
et al., 2003). Bergmann et al (2009) investigated the effects of the turning point markers, a line, and 
a cone, in 14 healthy young adults and 14 healthy elderly persons. They found that the healthy 
elderly persons reduced time to complete in performance TUG test when a cone was used as a 
turning point marker. However, the significant difference in the TUG outcomes between a line and a 
cone conditions was not found in healthy young adults (Bergmann et al., 2009). Several studies of 
the TUG test in children population reported that applied different types of turning point markers 
as well as in the elderly population. These various turning point markers in children population may 
have an effect on the performance during TUG test.  

There has presently been lack of evidence reported the effects of different tools that used 
as a turning point marker, especially in children. Therefore, this study was conducted to investigate 
whether the turning point markers affect the performance of TUG test in typically developing 
children.  

 
2.  Objectives 
 

To investigate the effects of the different types of turning point markers including, a line 
marked on the floor, a cone placed on the floor, and a star picture attached on the wall on the 
outcomes of TUG test in typically developing children population. 
 
3.  Materials and methods 
 
Participants 
 

Twenty-six participants, age between 6 to 12 years old, were recruited from the elementary 
school of Sekolah Indonesia Bangkok in Thailand. The study procedure was clearly explained to all 
participants. The informed consent signed by participants and their parents or guardians were 
obtained before participation in the study. The study protocol was approved by ethical review 
committee for research involving human subjects, University of Sriwijaya, Palembang, South 
Sumatera, Indonesia. 

All participants were screened by a researcher who was a physical therapist. All of the 
participants had to be able to walk independently, had appropriate age with their weight and 
height, and could follow simple verbal instruction (such as “stand up” or “go”). They were 
excluded if they had musculoskeletal and neuromuscular disorders, lower limb injury, and did not 
complete the test. 
 
Materials 
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A chair used in this study was an adjustable chair (Zimmple). A cone (20cm × 20cm × 

40cm), a tape (20 × 2.5 cm) and a star picture (20 × 30 cm) were used as turning point markers.  A 
stopwatch (Yasaya, Y008) was used to time the duration of the TUG performance.  
 
Procedure 
 

Prior testing, a demonstration was provided to participants by the researcher. Maximum 
three practice trials were allowed for participants to familiarize themselves with the procedure. 
Three successful trials for each condition were recorded using a stopwatch. One minute rest 
between trials was allowed to minimize fatigue effect. The mean from these three trials was used 
for further analysis. 

Each participant was asked to perform the TUG test without wearing footwear. All 
participants randomly performed TUG test in three conditions which had different turning point 
markers including a line, a cone, and a picture. In  a line and a cone conditions, a line and a cone 
were placed on the floor 3 meters away from the starting point. In a picture condition, a star 

picture (20 × 30 cm) was attached on the wall at the eye level of the participants, 3 meters away 
from the starting point (Figure 1). Participants were asked to sit on the adjustable chair with 90 
degrees of knee and hip flexion, the feet flat on the floor, and their back rested on the backrest. 
The verbal instruction was clearly given to the participants using the word, “ready, go”. After 
hearing the word “go”, participants promptly stood up without using arms. Then, they walked 
forward for three meters to the turning point markers at their preferred speed, turned around and 
walked back to the chair and sat down again. If the turning point marker was a star picture, 
participants were asked to touch the picture before turning. 

The timing was started on the word “go” and stopped when participants returned to the 
starting position as their back touched the backrest of the chair, by the same researcher who had 
excellent inter-rater reliability (ICC2,3 = 0.989).  

 
 
 

 
A)                                                              B) 
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C) 
 

Figure 1. The turning point markers, A) a line marked on the floor, B) a cone placed on the floor, 
C) a star picture placed on the wall. 

 
Data Analysis 

 
Descriptive statistics was used to describe the characteristics of the participants. The 

normal distribution of the data was carried out by the Shapiro-Wilk test. One-way analysis of 
variance (ANOVA) was used to investigate the different duration among three TUG test conditions. 
Pairwise comparison was carried out by using Bonferroni corrections. The significant deference was 
set at the p-value of 0.05. The statistical analysis was utilized SPSS® statistical software (IBM® SPSS® 
23.0 version for windows). 

 
4.  Results 

 
Characteristics of Participants 

Twenty-six typically developing children (14 girls, 12 boys), aged 6 to 12 years old 
participated in this study. The characteristics of the participants were showed in Table 1. 

 
Table 1. Characteristics of participants (n = 26) 

Variables Mean ± SD 
Age (years) 9.41 ± 2.15 
Weight (kg) 33.54 ± 8.74 
Height (cm) 137.04 ± 13.48 

 
 
Comparisons of TUG outcomes between Conditions 
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There was a statistically significant difference among the conditions as determined by one-
way ANOVA (F(2,75) = 17.78, p < 0.001). A Bonferroni post hoc test revealed that the time to 
complete the TUG test was statistically significantly faster in a star picture condition (7.06 ± 0.71 
sec) than in a line (8.17 ± 0.76 sec, p < 0.001) and a cone (7.81 ± 0.57 sec, p = 0.001) conditions. 
There was no statistically significant difference between a line and a cone conditions (p = 0.175) 
(Figure 2).  
 

 
Figure 2. The duration (sec) of TUG test in three different conditions. *p < 0.05 

 
 
5.  Discussion 
 

The results of this study had demonstrated that the standard protocol recommended by 
Mathias and colleges (1986) used a line marked on the floor did not show any significant difference 
of TUG outcomes when the researcher replaced it with a cone. The differences of TUG outcomes 
were found among three types of turning point markers. Participants took significantly longer time 
to complete the TUG test when a line and a cone were used as a turning point marker. 
Nonetheless, when the turning point marker was replaced to be a star picture attached on the wall, 
the time spent on TUG test was significantly reduced.  

In a star picture condition, participants performed TUG test about 0.8 - 1 sec faster than 
the other conditions. The minimum detectable changes for measuring TUG test in the pilot study 
were 0.487, 0.737, and 0.629 sec in a line, a cone, and a picture conditions, respectively. Hence, 
these values were clinically relevant, and the statistical difference that showed in this study was 
not an error of the measurement. As a star picture was attached on the wall 3-meter away from 
the starting point, participants mostly reach their hand to touch a picture before finishing 3-meter 
walking. Unlike in a line and a cone conditions, participants had to walk around the turning point 
markers placed 3-meter away from the starting point. Therefore, participants certainly walked 

* 

* 
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shorter than 3 meters in a star picture condition as compared to the other conditions. Additionally, 
in a star picture condition, participants made a sharp turn after they touched a picture, but not 
walk around as they did in a line and a cone conditions.  

In this study, typically developing children did not show significant differences in TUG 
performance between a line and a cone conditions. This finding was in contrast with the study 
reported by Bergmann et al (2009). They found the significant difference in the outcome of TUG 
test between a line and a cone conditions in healthy elderly persons. These different results could 
be explained by the characteristics of the participants. Elderly persons usually have the decline in 
visual abilities during aging process (Elliott et al., 1990). Theses might impact on their ability to 
perform TUG using a line condition compared with a cone condition. The TUG test with using a 
cone as a turning point marker might be easier to see the turning point than using a line. On the 
other hand, the participants in this present study were typically developing children aged 6-12 years 
old.  According to the previous study, typically developing children have fully developed in visual 
abilities at age of 5 years old (Leat et al., 2009).Thus, the differences of turning point markers 
between a cone and a line did not impact to their performance during the TUG test. However, in 
the present study also supports that the differences in turning point marker have an effect on the 
outcomes of the TUG test. It is important to keep in mind when using the TUG test. 

Presently, the studies of the TUG test in children population were conducted with the 
different turning point markers such as a line, a cone, and a picture. This study was conducted in 6 
to 12 years old children. It would be limited to generalize the result to all ages of the children. 
According to the development process, children who were younger than 6 years old may 
differently interfere with the turning point markers (Gan et al., 2008; Williams et al., 2005). Hence, 
the future study should be conducted in younger groups of the typically developing children.  
 
6.  Conclusion 
 

In summary, TUG test is fairly easy and simple to measure of postural control in children. 
Clinicians should be considered to select tools and protocol of testing and re-testing.  Due to, the 
results of this study showed that the differences of turning point markers in TUG test could 
statistically alter the outcomes of TUG test in typically developing children. Therefore, clinicians 
should be considering using the same turning point marker, when performing test-retest of TUG 
test, especially in children population. 
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Abstract 

Hemodynamic responses to exercise can be an indicator of cardiorespiratory fitness (CRF) 
which referred to a body’s ability to supply adequate oxygen to all tissues. Behavioral factors 
including physical activity (PA) and sedentary behaviors (SB) influences on cardiometabolic risk 
factors that related to CF and hemodynamic responses. However, lack of study was conducted 
to measure the hemodynamic responses in those combined PA and SB. Therefore, the objective 
was to compare the hemodynamic responses between office workers who were in sedentary 
exercisers group (SEG) and couch potatoes group (CPG) at resting, exercise testing and recovery 
periods. A case study was conducted in office workers at Faculty of Physical Therapy, Mahidol 
University. The inclusion criteria were: age 20-40 years, body mass index (BMI) <30 kg/m2 and 
sedentary time >8 hours/day. Demographic data were age, gender, weight, height, and job 
description. The sedentary time and PA were measured by questionnaire of Thai Physical Activity 
Guideline (TPAG). Sedentary participants were classified into SEG (with physically active) and CPG 
(with physical inactive). The hemodynamic responses were measured by a portable transthoracic 
bioimpedance cardiograph device (PhysioFlow Enduro, Paris, France). They were assessed at 
resting for 2 minutes, exercise testing using the 3-minute step test, and minute 1, 2 and 3 of 
recovery period. The Mann-Whitney U test was used for data analysis. Of total 22, 8 participants 
aged 26-36 years, BMI 18.81-29.06 kg/m2, and sedentary times 8.5-14.0 hours/day. They were in 
SEG (n=5) and CPG (n=3). Similar pattern of hemodynamic responses were found in both groups 
at resting, exercise testing and recovery period. Significant difference of blood pressure (BP), heart 
rate (HR) and cardiac output (CO) (p<0.05) between SEG and CPG at exercise testing. At the 
recovery period, these parameters were not return to the resting period in CPG. In conclusion, PA 
was a dominant factor in combined behaviors and influenced on the hemodynamic responses to 
exercise. Therefore, encouraged PA in office workers who had sedentary time more than 8 hours 
per day was recommended.  
   
Keywords: Cardiorespiratory fitness, Hemodynamic responses, Office worker, Physical activity, 
Sedentary behavior 
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Abstract 

Increasing age is related to decrease in physical activity and physical fitness. 
This leads to decline in physical function, decrease quality of life and dependency. 
This research aimed to determine daily walking steps and physical fitness in middle-
aged and older adults in community. Second objective is to examine the correlation 
between age, daily walking steps and physical fitness. A total 48 participants in 
community, 22 middle-aged (mean age 51.50 ± 4.07 years) and 26 older adults (mean 
age 69.42 ± 7.61 years) were recruited and assessed daily walking steps by wearing 
accelerometer for 7 consecutive days. Physical fitness, including handgrip strength, 
5 Times Sit-to-Stand Test (5TSST), 6-Minute Walk test (6MWT) were assessed to 
determine upper limb strength, lower limb strength and cardiovascular function, 
respectively. The result showed that there were no significantly differences in daily 
walking steps, handgrip strength and 5TSTS between middle-aged and older adults. 
Whereas, 6MWT was higher in middle-aged when compared with older adults (p = 
0.017). Age was associated with daily walking steps (r= -0.573, p= 0.000), handgrip 
strength (r=-0.287, p= 0.048), 5TSTS (r= 0.466, p= 0.001) and 6MWT (r= -0.609, p= 
0.000). In addition, daily walking steps was correlated with physical fitness. Daily 
walking steps had positive correlation with physical fitness in community dwellers 
aged over 45 years. The finding would give benefit information for promote physical 
activity and health in middle-aged and older adults in community.   
 
Keywords: Physical activity, Walking, Accelerometer, Physical fitness, Elderly 
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Abstract 

A topical patch incorporating 2% w/w of ethanol extract of Tacca chantrieri rhizomes 
was developed. The patches were prepared by using the various matrix polymers (i.e. polyvinyl 
alcohol, hydroxylethyl cellulose and hydroxypropyl methylcellulose) and polyvinyl pyrrolidone 
in different ratios using glycerin or propylene glycol as a plasticizer. The optimized patch was 
evaluated for physicochemical characteristics i.e. uniformity of thickness, weight and drug 
content; percent moisture absorption, percent moisture loss and an in vitro drug permeation 
study. The results suggested that a topical patch formulation prepared by polyvinyl alcohol and 
polyvinyl pyrrolidone, in the ratio of 1:3 with propylene glycol, was found to be the best 
formulation. 
   
Keywords: Topical patch, Tacca chantrieri, Extract 
 
Introduction 

A topical patch is a locally administered product, in the form of drugs dispersed in solid 
or semisolid matrix (1).  These products became popular because of convenience of use, and 
being painless. This led to increased patient compliance (1). The drugs are localized within the 
skin to enhance the local effect, which is useful in the treatment of skin problems, such as skin 
inflammation, skin infection and acne.  

The uses of medicinal plants as alternative treatments are increasing worldwide due to 
failure of treatment, intolerance to side effects, or denial of modern medicine therapy (2). 
Medicinal plants are also preferred as alternatives, or add-on treatments, with conventional 
therapy (2). The anti-inflammatory and antimicrobial effects of the Tacca chantrieri Andre 
(Dioscoreaceae), Nera phusi are suitable for topical preparation. This plant is a long-lived tropical 
herb with long cylindrical rhizome and long leaves in blade shapes with green to dark purple 
flowers (3). In terms of traditional medicine, its rhizome has been used for the treatment the 
pain in the body and stomach (4, 5). Several pharmacological effects of T. chantrieri have been 
reported and have confirmed its anti-inflammatory and antimicrobial effects (6, 7). Moreover, 
T.chantrieri gel products have been recently developed which have been shown to be effective 
in the treatment of acne, in a concentration of 2% w/w (8).  This is an interesting way to add 
market value, by incorporate the extract of the medicinal plant into a topical patch.  

The objectives of this study were to prepare topical patches containing a 2% w/w 
ethanol extract of T. chantrieri and to evaluate its physiochemical characteristics including study 
for the stability test of the patches. 
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Materials and methods 
Materials 
Polyvinyl pyrrolidone (PVP K30, molecular weight 58,000), hydroxypropyl methylcellulose (HPMC 
F4M) and hydroxyl ethyl cellulose (HEC) were purchased from Namsiang Company limited. 
Polyvinyl alcohol (PVA117, number-average molecular mass 75000) was purchased from Chem-
Supply Proprietary limited. Glycerin, propylene glycol, calcium chloride (CaCl2) and aluminum 
chloride (AlCl3 6H2O) were purchased from Ajax Finechem Proprietary limited. 
 
Plant material and extraction (6) 

The rhizomes of Tacca chantrieri were collected from Chiang Rai province in February 
2016. The plant was authenticated by one of the authors (Dr. Rujjanawate) and the voucher 
specimen, (no. 167-F), was deposited at the school of Medicine, Mae Fah Luang University, 
Thailand. The dried powdered rhizomes of T.chantrieri were macerated with 95% ethanol 
overnight and then filtered. The filtrate was evaporated under reduced pressure using a vacuum 
rotary evaporator. The ethanol extract was then lyophilized and its yield, (8.67% yield), from 
now referred to as “TCE”, was used. The working TCE solution was prepared by dissolving 20 g 
of TCE in 100 ml of 95% ethanol.  
 
Gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) analysis (9) 

GC-MS analysis of the TCE was carried out on a gas chromatography (GC 7890A Agilent 
Technology) fitted with a DB-5MS column (30m x 0.25 mm ID x 0.25 µm film thickness). The GC 
oven temperature was programmed to be 50°C, held for 5 min and then raised to 200°C at 
10°C/min. The temperature was then increased to 250°C, at 5°C/min, and held for 10 min. The 
injection temperature was 250°C; and the flow rate of carrier gas (helium) was at 1.5 ml/min; 5:1 
split ratio. The gas chromatograph was coupled to a mass selective detector (5975C Agilent 
Technology). The MS operating parameters were as follows: ion source temperature, 230°C. 
Identification of the TCE components was performed by compared the relative retention times 
and mass spectra with those in the W8N08.L Database (Agilent Technologies Inc.). 
 
Preparation of backing layer (10, 11) 

The backing layer composed of different concentrations of an aqueous solution of 
polyvinyl alcohol with glycerin or propylene glycol as plasticizer (Table 1). The baking layer was 
prepared by pouring and then evaporating the 5 mL of solutions in petri dishes (100 mm 
diameter), at 60°C in a hot air oven for 6 h. The optimized film was further selected to develop 
the patches. 
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Table 1 Composition of different optimized backing layer films 
Formulation 

code 
Polymer  
(w/w) 

Plasticizer  
(w/w) 

Solvent 

BL1 PVA 10% Glycerin (5%) 

Distilled water 

BL2 PVA 10% Propylene glycol (5%) 
BL3 PVA 10% - 
BL4 PVA 7.5% Glycerin (5%) 
BL5 PVA 7.5% Propylene glycol (5%) 
BL6 PVA 7.5% - 
BL7 PVA 5% Glycerin (5%) 
BL8 PVA 5% Propylene glycol (5%) 
BL9 PVA 5% - 

 
Preparation of TCE topical patches (10, 11) 

The patches were prepared by a casting method using a solvent evaporation technique. 
The matrix layer was prepared by pouring the homogeneous dispersion of polyvinyl pyrrolidone 
(PVP) with different ratios of polymer (polyvinyl alcohol, hydroxylethyl cellulose and 
hydroxypropyl methylcellulose) and plasticizer on to the backing film. The solvent from 
dispersion was evaporated under hot air oven at 40°C for 24 h. After drying, the patches were 
peeled from the petridish and cut, using sharp blade (1.5 x. 1.5 cm2). The dry patches were kept 
in desiccators until used. The optimized ratio of polymer was further selected to develop and 
evaluate the physicochemical characteristics (Table 2). 
 
Table 2 Composition of different optimized TCE topical patches 
Formulation 

code 
Polymer matrix 10% w/w Plasticizer 10% w/w TCE Solvent 

PVA:PVP HEC:PVP HPMC:PVP 
P1 1:1 - - Glycerin 

2% 
w/w 

Distilled 
water 

P2 1:2 - - Glycerin 
P3 1:3 - - Glycerin 
P4 1:1 - - Propylene glycol 
P5 1:2 - - Propylene glycol 
P6 1:3 - - Propylene glycol 
P7 - 1:1 - Glycerin 
P8 - 1:2 - Glycerin 
P9 - 1:3 - Glycerin 
P10 - 1:1 - Propylene glycol 
P11 - 1:2 - Propylene glycol 
P12 - 1:3 - Propylene glycol 
P13 - - 1:1 Glycerin 
P14 - - 1:2 Glycerin 
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P15 - - 1:3 Glycerin 
P16 - - 1:1 Propylene glycol 
P17 - - 1:2 Propylene glycol 
P18 - - 1:3 Propylene glycol 

 
Evaluation of TCE topical patches (11-13) 
1. Physical appearances  

The appearances of all topical patches were determined visually to identify its color, 
flexibility and hardness. 
2. Uniformity of thickness 

Patch thickness was measured using a micrometer caliper. The average and standard 
deviation of the thirty patches were calculated 
3. Uniformity of weight 

The dried patches were weighed on a digital balance. The average weight and standard 
deviation of the thirty patches were calculated. 
4. Uniformity of drug content 

The thirty patches, (1.5 x 1.5 cm2), were dissolved in 100 ml of phosphate buffer, pH 7.4, 
for 6 h while being continuously shaken. The 10 ml solutions were then taken and filtered using 
Whatmann filter paper. The content of TCE was determined by using a UV-Visible 
spectrophotometer, at wavelength 340 nm, against phosphate buffer pH 7.4 as a control. The 
content of TCE in the patches was determined by using the standard curves of TCE in 
phosphate buffer, pH 7.4 (y = 0.2058x + 0.1727, r2=0.9999). The average and standard deviation 
of the thirty patches was calculated. 
5. Percentage moisture absorption 

The thirty patches were weighed individually and kept in desiccators containing 
saturated aluminum chloride at room temperature for 72 hrs. After that, the patches were re-
weighed and the percentage moisture absorption was calculated using the following formula;  

%Moisture absorption = (Final weight – Initial weight) x 100 
                                Initial weight 

6. Percentage of moisture loss 
The thirty patches were weighed individually and kept in desiccators containing 

saturated anhydrous calcium chloride at room temperature for 24 hrs. After that, the patches 
were re-weighed and the percentage moisture loss was calculated using the following formula;  

%Moisture loss = (Initial weight – Final weight) x 100 
                                Initial weight 

7. In vitro drug permeation study 
The in vitro diffusion of TCE from the patches was investigated using a modified Franz 

type diffusion cell. The receptor medium was 12 mL of phosphate buffer solution pH 7.4. The 
receptor compartment was maintained at a temperature of 37 ± 1°C. The receptor medium was 
stirred by magnetic bar (100 rpm) which was placed in the diffusion cell. A weighed amount of 
patch is placed on one side of the cellulose acetate membrane. At appropriate time intervals, 2 
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ml samples were withdrawn and immediately replaced with the same volume of fresh 
phosphate buffer solution. The content of TCE was determined using a UV-Visible 
spectrophotometer, at 340 nm, against phosphate buffer pH 7.4 as control. The content of TCE 
in the patches was determined by using the standard curves of TCE in phosphate buffer solution 
pH 7.4 (y = 0.2058x + 0.1727, r2=0.9999). The average content of TCE from the patches at each 
time point and standard deviation of the thirty patches was calculated. 
 
8. Stability test of the patches  

The developed patches were sealed in laminated foil packaging and were kept at 40°C 
with 65% relative humidity for 3 months. The patches were then re-evaluated. 
 
9. Statistical analysis 

All physicochemical characteristic values were expressed as mean ± standard deviations. 
A p-value of less than 0.05 was considered to be statistically significant using unpaired Student's 
t test. 
 
Results and discussion 
Gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) analysis  

The GC-MS chromatogram of the TCE is shown in Figure 1. The result demonstrated 
that TCE contains 21 identified compounds (Table 3). The five most abundant constituents were 
linoleic acid ethyl ester (16.46%); palmitic acid ethyl ester (14.30%); palmitic acid (5.21%); ethyl 
linolenate (4.23%) and (Z, Z)-9, 12-octadecadienoic acid (3.85%). These findings can be used as 
fingerprints for further studies. 
 
Preparation of backing layer 

The formulation BL5 (7.5% w/w PVA and 5% w/w propylene glycol) was shown to be 
the most suitable backing layer for further patch preparations as it demonstrated good flexibility 
and was effectively unbreakable (Table 4).  
 
Preparation of TCE topical patches 

Base on physical appearances, all patches were formed into solid or semisolid (gel). The 
gradual increase in the concentration of all polymers resulted in an increase in the hardness and 
fragility of the patches. The formulations that contained HEC polymer (P7-P12) were found to 
contain unrefined lumps of HEC. Additionally the formulations that contained HPMC polymer 
(P13-P18) were also found to be affected by fine lump formation. These lumps could be 
occurring because these polymers are insoluble in most organic solvents from TCE solution (2% 
w/w in 95% ethanol) (14). On the other hand, the formulations that contained PVA polymer (P1-
P6) did not show any fine lump formation. 

The addition of glycerin as a plasticizer in the patches increased the patches moisture 
content, but did not alter the flexibility of the gel. On the other hand, by using propylene glycol, 
the patches were dry whilst still maintaining flexibility.  
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In summary, the formulation P6 (PVA: PVP polymer in the ratio of 1:3 with propylene 
glycol) was shown to be the most suitable composition demonstrating the appropriate hardness, 
flexibility and stickiness (Table 5). This formulation was selected as an optimized ratio for further 
experiments.  
 
Evaluation of TCE topical patches 

The formulation P6 was subjected to study the various physicochemical characteristics 
such as uniformity of thickness, weight and content of TCE extract; percent moisture absorption; 
percent moisture loss; In vitro drug permeation study. The results are shown in Table 6. 

The average thickness, weight and content of TCE extract of the patches were 0.37 ± 
0.09 mm, 0.07 ± 0.01 g and 110.20 ± 8.5 % respectively. The low standard deviation values 
indicated that the process used for the patch production is reproducible.  

The percentage moisture absorption is the capacity of the surface of a patch to absorb 
moisture from its environment, which increases the rate of decomposition and dissolution of 
drugs to the skin (15). The percentage moisture absorption of the patches was approximately -
0.2 % which found to be satisfactory. The percentage moisture loss or moisture content refers 
to the amount of water contained in the patches. The percentage moisture loss of the patches 
was approximately 4.2 % which found to be satisfactory. 

The in vitro drug permeation profile demonstrated that TCE permeation through the 
semi permeable membrane from the patches was 4.42±0.85%, 37.54±7.62%, 63.23±9.37%, 
72.20±9.51%, 79.19±8.55%, 87.76±9.47%, 97.35±10.05% for 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 8, 12 hours 
respectively. The diffusion profile of patch demonstrated sustains diffusion mechanism (Figure 2). 

The stability testing of formulation P6 was conducted for 3 months at 40°C with 65% 
relative humidity. At the end of the study, the patches were taken out to evaluate the 
physicochemical characteristic values as shown in Table 6. These results indicate that although 
the percentage moisture absorption, percentage moisture loss and the content of TCE differ 
significantly from the initial values (at 0 month), all evaluation parameters are just within the 
acceptable range. The increases in percentage moisture absorption and percentage moisture 
loss might be due to absorption of moisture from the environment. The thinner foil of the 
packaging is very fragile and easy to break (16). The moisture and oxygen from the external 
environment can possibly enter the package and accelerate the degradation of the contents of 
the TCE. So, the grade of packaging will need to be considered.  
 
Table 3 Chemical components of TCE as analyzed by GC-MS 

Peak RT % of total Compound 
1 12.492 0.733 2,3-Dihydro-3, 5-dihydroxy-6-methyl-4H-pyran-4-one 
2 13.011 1.285 3-(Difluoromethyl) pyridine 
3 13.800 1.191 2-Furancarboxaldehyde, 5-(hydroxymethyl)- 
4 14.334 0.602 Butanedioic acid, hydroxyl-, diethyl ester, (.+/-.)- 
5 15.574 0.294 Syringol 
6 18.127 0.266 3, 4, 5-Trimethoxyallylbenzene 
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7 22.195 0.559 n-Pentadecanoic acid ethyl ester 
8 23.088 5.211 Palmitic acid 
9 23.223 0.405 E-11-Hexadecenoic acid, ethyl ester 
10 23.508 14.298 Palmitic acid ethyl ester 
11 24.878 0.513 Ethyl n-heptadecanoate 
12 25.459 3.854 (Z, Z)-9, 12-Octadecadienoic acid 
13 25.531 0.807 (Z, Z)-9, 12-Octadecadienoic acid 
14 25.583 0.475 (9Z)-9, 17-Octadecadienal 
15 25.853 16.460 Linoleic acid ethyl ester 
16 25.936 4.232 Ethyl linolenate 
17 26.019 2.547 Ethyl (9Z)-9-Octadecenoate 
18 26.310 1.013 Stearic acid ethyl ester 
19 29.158 0.475 Hexanedioic acid, bis (2-ethylhexyl) ester 
20 29.241 0.269 Eicosanoic acid, ethyl ester 
21 34.529 1.236 Isopropyl linoleate 
 

 
Figure 1 GC-MS chromatogram of TCE 

 
Table 4 Optimization study of backing layer formulations 

Formulation 
code 

Result 

BL1 Hard, breakable, wet film was observed 
BL2 Hard, breakable 
BL3 Very hard, breakable  
BL4 Slightly hard, slightly flexible, wet film was observed 
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BL5 Slightly hard to smooth, flexible 
BL6 Slightly hard, breakable  
BL7 Slightly liquid, not form film 
BL8 Thin, slightly hard, fragile 
BL9 Thin, slightly hard, fragile 

 
Table 5 Optimization study of TCE topical patch formulations 

Formulation 
code 

Result 

P1 Hard, breakable, wet patch was observed  
P2 Slightly hard, breakable, less sticky, wet patch was observed 
P3 Flexible, smooth, sticky, wet patch was observed 
P4 Hard, breakable  
P5 Slightly hard, breakable, less sticky 
P6 Flexible, smooth, sticky. This  ratio was further used for formulation 
P7 Hard, breakable, less sticky, gathered at the center of mold 
P8 Slightly hard, sticky with lumps 
P9 Liquid, a lot of coarse lumps 
P10 Hard, breakable, less sticky, gathered at the center of mold 
P11 Slightly hard, sticky with lumps 
P12 Liquid, a lot of coarse lumps 
P13 Hard, breakable, less sticky, gathered at the center of mold 
P14 Flexible, smooth, sticky with lumps, wet patch was observed 
P15 Slightly hard, breakable, sticky with fine lumps, wet patch 
P16 Hard, breakable, less sticky, gathered at the center of mold 
P17 Flexible, smooth, sticky with lumps 
P18 Slightly hard, breakable, sticky with fine lumps 

 
Table 6 Characteristic of TCE topical patch (P6) and its stability 

Parameter Formulation P6 (0 months) 3 months stability 
Physical appearance Flexible, smooth, sticky, dry Flexible, smooth, sticky, little wet 
Thickness (mm) 0.37 ± 0.09 0.38 ± 0.03 
Weight variation (g) 0.07 ± 0.01 0.08 ± 0.01 
%Drug content 110.20 ± 8.5 95.22 ± 17.9* 
%Moisture absorption -0.2 ± 0.36 5.48 ± 1.89* 
%Moisture loss 4.2 ± 0.21 11.12 ± 1.54* 

* Significantly different from the P6 initial group (p < 0.05). 
 
 

121 



HSI-54 

5th National and International Conference - "Research to Serve Society" - Huachiew Chalermprakiet University 

 

 
Figure 2 In vitro diffusion of TCE topical patches P6 and its stability  

 
Conclusion 

This research work revealed that the formulation P6 of 2% w/w TCE topical patch was 
shown to be good in appearance, had good physicochemical characteristics and was stable after 
three months. However, clinical trials on human volunteers are required to further evaluate its 
efficacy. 
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Abstract 

Currently, the standard method for intra-operative diagnosis is the frozen-section 
technique. Recently, cytological examination has been utilized accompanying this standard 
technique because it renders more details of nuclear chromatin, which is important for 
distinguishing malignant from benign lesions, with fewer artifacts caused by the frozen section 
technique. Additionally, the cytological method requires no expensive instruments and might 
therefore be suitable for small hospitals in rural areas where the frozen section is not available. 
The aim of this diagnostic study is to determine sensitivity and specificity of the cytological 
technique for intra-operative diagnosis. The retrieval of the data from Army Institute of 
Pathology showed that 628 cases were requested for frozen section during the study period. Of 
these, 540 cases had slides available for review, and the cytological technique was performed in 
362 cases. Final diagnoses from permanent sections were defined as the gold standard. 
Sensitivity and specificity of the cytological technique in diagnosing malignant lesions were 
87.0 % and 96.4 %; whereas those of the frozen section technique were 91.1 % and 99.4 %, 
respectively. A McNemar test revealed no difference in the efficiency of these two methods in 
diagnosing malignant lesions, with areas under ROC curves of 0.917 and 0.952, respectively. 
Noteworthy, there were 4 false-negative cases from the frozen section technique that could be 
detected as malignant using the cytological method. This study suggests that the cytological 
technique is a helpful and beneficial auxiliary procedure to be performed along with the 
standard frozen section technique. Furthermore, it may also be a helpful standalone intra-
operative technique in the hospitals where frozen section facilities are not available. 
   
Keywords: Intra-operative diagnosis, Frozen section, Cytology 

 
Introduction 

The frozen section technique is a standard procedure to examine fresh specimens 
intraoperatively. In this technique, received specimens are put in the cryostat at -2 5  to -3 0 
degree Celsius, and stained with Hematoxylin and Eosin. This technique is useful in 
intraoperative consultation for determining the nature of a lesion with an uncertain diagnosis, 
examining the margin status (1, 2), and evaluating the lymph node involvement by a tumor (3). The 
information is helpful for consulting surgeons to make a proper therapeutic decision.  
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Recently, the cytological technique has been used in examining fresh specimens as an 
auxiliary procedure. Advantages of this technique include easy accessibility, inexpensiveness, 
fastness, absence of artifacts commonly found in the frozen section technique (ice artifact, crush 
artifact), no requirement of an expensive cryostat machine, and a low risk of contamination. A 
combination of this technique and the frozen section technique, along with the availability of 
clinical history, and careful gross examination, helps improve the accuracy of the diagnosis (4 ). 
This study aimed to determine the accuracy of the cytological technique in the intra-operative 
diagnosis.  

Materials and Methods 
Slides and request forms of the 540 cases that were submitted for intra-operative 

diagnosis within January 2005 to December 2006 were retrieved. Only cases with uncertain 
diagnoses were selected. Cases sent for determining the margin status were excluded. Slides 
from both frozen section and cytological techniques with some information about organs or 
sites of lesions were provided to 2 pathologists with a time limit of 5 minutes to reproduce to 
real situations of intra-operative consultations. Results of each slide from frozen section and 
cytological techniques were classified as positive (malignant), negative (benign), suspicious 
(criteria of malignancy not fulfilled), and unsatisfactory (diagnosis cannot be done due to 
limitation of received specimens, sampling errors of examiners, or the inadequate number of 
specimens). Data were recorded in SPSS program and analyzed using a McNemar test. An ROC 
curve was created for comparing sensitivity and specificity in diagnosis of the malignancy status 
between the frozen section technique and the cytological technique. Results from formalin-
fixed paraffin-embedded tissue were defined as the gold standard. 

Results 
There were 628 cases requested for frozen section during the study period, with 540 

cases having slides available for review and 362 cases for which the cytological technique was 
performed. Diagnoses could be made in 292 cases using a combination of cytological and frozen 
section techniques. The results from these techniques are shown in table 1, using final 
diagnoses from permanent sections of the remaining tissue as the gold standard 
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Technique Results from Permanent Sections Sum 

(%) Positive (%) Negative (%) 
Cytology Positive 107 (87.0) 6 (3.6) 113 (38.7) 

Negative 16 (13.0) 163 (96.4) 179 (61.3) 
Sum 123 (42.1) 169 (57.9) 292 (100) 
Frozen section  Positive 112 (91.1) 1 (0.6) 113 (38.7) 

Negative 11 (8.9) 168 (99.4) 179 (61.3) 
Sum 123 (42.1) 169 (57.9) 292 (100) 
Table 1. Results from cytological and frozen section techniques compared with results from 
permanent sections of formalin-fixed paraffin-embedded tissue. 

 
Accuracy, sensitivity, specificity, positive predictive value, and negative predictive value 

of the cytological technique were 92.5 %, 87.0 %, 96.4 %, 94.7 %, and 91.1 %; whereas those of 
the frozen section technique were 95.9 %, 91.1 %, 99.4 %, 99.1 % and 93.9 %, respectively. The 
McNemar test revealed a statistical correlation of numbers of positive cases when using the 
cytological technique with the final results (p=0.52) and with the frozen section technique 
(p=1.00). This relationship was not detected between the frozen section technique and the final 
diagnosis (p=0.006). However, a Kappa test revealed a stronger relationship between the frozen 
section results and the final diagnoses (0.915) than between the cytological technique results 
and the final diagnoses (0.844). Furthermore, there are 4 false-negative cases from the frozen 
section technique that could be detected as malignant using the cytological technique. 

Receiver Operating Characteristic (ROC) curves of the cytological technique and the 
frozen section technique, using final reports as the reference line, reveals that areas under the 
curves for these techniques were 0.917 and 0.952, respectively (Fig. 1). Additionally, 14 out of 18 
cases that were suspicious for malignancy from cytology were actually malignant; 2 and 5 of 
which were reported as suspicious for malignancy and benign when using the frozen section 
technique, respectively.  
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Figure 1: Receiver Operating Characteristic (ROC) curves of the cytological technique and the 
frozen section technique, using final reports as the reference line. 

 

Discussion 
The cytological technique has been studied to determine its usefulness and accuracy 

for primary examination of intraoperative diagnosis (5), including this study, revealing that it has 
90.5-97.7 % accuracy, 80.0-100.0 % sensitivity, and 95.0-100.0 % specificity (6-10). However, this 
procedure has not been performed in some institutes because of the lack of well-experienced 
cytopathologists or negligibility of its usefulness. 

Our study showed that the frozen section technique had a better correlation with final 
diagnoses than the cytological technique. However, the results from these two techniques were 
well correlated to each other. Noteworthy, 4 cases in which no malignancy was detected were 
intra-operatively detected as malignant lesions. This study suggested that the cytological 
technique is a helpful and beneficial auxiliary procedure to be performed along with the 
standard frozen section technique. Despite a higher rate of false positive and false negative 
results when using the cytological technique, this technique was able to help suggest 
malignancy in 2 cases, which were reported as suspicious for malignancy using the frozen 
section technique. Moreover, malignancy was detected using the cytological technique in 5 
cases that were falsely reported as negative using the frozen section technique. These beneficial 
effects of the cytology technique emphasize its importance in intra-operative diagnosis. 
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Most false diagnoses were caused by unfamiliarity of the reading pathologists with 
lesions of many organs that were not routinely examined in cytological practice at the institute, 
such as the brain, eye, stomach, liver, ovary, and bone. In some of these organs, the criteria for 
discernment between benign and malignant lesions were different from other organs. Another 
possible factor is the sampling error when smears were taken from non-neoplastic areas in 
specimens. These factors could be improved by more proficiency of cytopathologists who 
examine the slides. This may be achieved by more experience in examining cytological slides 
from various organs and more use of the cytological technique in intra-operative consultation. 
Noteworthy, in some cases, false diagnoses were caused by extremely well differentiation of 
malignant neoplasms. In these cases, the diagnosis of malignancy might be helped by the 
presence of stromal invasion, which could only be seen histologically.  

In conclusion, the cytological technique has been shown to be beneficial in an intra-
operative diagnosis. Potentially, this technique may also be utilized as a standalone technique 
for intra-operative consultation in hospitals where frozen section facilities are not available. 
However, the technique is still limited by its inability to determine the margin status and its 
requirement of well-experienced cytopathologists. 
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Abstract 

Social media users are rapidly expanding worldwide including pharmacists. There were 
many international researches on pharmacist’s use of social media. However, this issue among Thai 
community pharmacist remains unknown. Thus, this survey was conducted to describe the 
utilization of social media by community pharmacists in the Capital of Thailand, Bangkok. A 
questionnaire was used to collect data from 249 community pharmacists during January, 2017. The 
content validity ratio was tested and the Cronbach’s alpha coefficient was 0.90. The results showed 
that there were 57.4% of female and 42.6% of male samples with average age of 39.4 years old.  
About half of them were single, 52.6%.  Two-thirds of them worked as full time pharmacists.  The 
mean of their income were 78,963.86 Baht/month. All of them currently used social media to 
communicate with patients (82.3), pharmacist (72.7%), other health professionals (34.9%), and 
physician (20.9%). For online connecting, they used smartphone (87.1%), notebook (83.1%), tablet 
(42.2%) and desktop (19.3%). Line® (97.2%) was the most popular social media, followed by e-mail 
(75.1%), Facebook® (64.7%) and website (24.1%). The purposes of social media using were for chat, 
search, get news, and post and share with 84.7%, 79.5%, 79.1% and 45.0% respectively. About two-
fifths of them (40.96%) used social media every day for communication on drug therapy related 
information to patients. For the attitude on using social media for communicating with patients, the 
results showed that social media became a new channel to improve pharmacist-patient 
communication. In conclusion, Thai community pharmacist in Bangkok routinely uses social media to 
chat, search, get news, and post and share with patients, pharmacists, other health professionals 
and physicians. They also perceived that social media has become a new channel to improve 
pharmacist-patient communication. 

   
Keywords: Use of social media, Community pharmacist, Thailand  
 
1.  Introduction 

The term, social media, is defined as a form or a tool of online or internet communication, 
such as, Facebook®, Line®, Twitter®, or other websites to share information, idea, personal 
messages, and other content among individuals. (American Society of Health-System Pharmacists, 
2012;   Merriam-Webster, 2016,) In January 2017, the number of social media users is approximately 
2 billion worldwide and these numbers are still growing as mobile device usage and mobile social 
networks are multiplying. In Thailand, the social network users accounted for 56% of total 
population or about 37 million people with any social network in 2015. The top five popular social 
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network were Facebook® (32%), Line® (29%), Facebook® Messenger (28%), Google+® (22%) and 
Instagram®  (19%). (Statica, 2017) 

Health care professionals, like pharmacists, also use social media increasingly for social and 
professional purposes. (O'Hara, Fox and Donahue, 2013; Alsobayel, H., 2016) This led to many 
pharmaceutical professional organizations (e.g., the American Society of Healtha-System Pharmacists 
[ASHP], the Royal Pharmaceutical Society of Great Britain) to develop policy statements or 
guidelines to support pharmacists who wish to use social media for professional purposes. 
(American Society of Health-System Pharmacists, 2012; Royal Pharmaceutical Society of Great 
Britain, 2016) Thus, pharmacists could use social media, as a new tool, in pharmacy practice and 
apply them with professional judgment to meet the goal of helping people make the best use of 
medications.  

There were many studies of pharmacists’ use of social media. For examples, in a survey of 
independent community pharmacists in Texas published in 2013, 56% of samples use email, 34% 
use text messages, and 5% use Facebook® to communicate with health care professionals. To 
communicate with patients, 36% of samples use email, 30% use online text messages and 7% use 
Facebook®. These samples communicate with patients using online tools about drug therapy 
related information once a month. (Shcherbakova and Shepherd, 2014) 

The second survey used an online questionnaire during March and April 2014 in Alberta, 
Canada. Almost all of the subjects (82.8%) of samples used social media for personal or 
professional purposes. The most common social media were Facebook® and Twitter® by 
smartphones. About three-fourths (75.5%) of samples had a Facebook® account, and 49.0% of 
them used Facebook® for professional purposes. More than one-third (38.1%) of samples were 
Twitter® users and had a higher rate of professional utilization (54.8%). The factors predicted the 
use of social media for professional purposes included younger age and fewer years of professional 
experience. Subjects perceived that the most benefit of social media in professional aspect was to 
connect with pharmacy colleagues. (Barry and Pearson, 2015) 

However, the use of social media for professional purposes among community pharmacists 
in Bangkok, Thailand, remains unknown. This study was conducted to examine the use of social 
media by community pharmacists in the capital city of Bangkok, Thailand. 
 
2.  Objectives 

To examine on the use of social media in Thai pharmacist community in Bangkok, Thailand. 
 
3.  Materials and methods 

This cross-sectional study is to examine on the use of social media of Thai community 
pharmacists in Bangkok, Thailand. In January 2017, a survey was conducted with 249 subjects. This 
study used a convenience sampling. A questionnaire was designed by researchers and some items 
were modified from the research tool of Shcherbakova and Shepherd. (2014) The content validity 
was tested to be satisfactory based on the feedback from three experts and the Cronbach’s alpha 
coefficient was 0.90 for internal consistency testing. Data were analyzed by SPSS program version 
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16.0.  Descriptive statistics such as mean, standard deviation (S.D.), frequency and percentage were 
used. 
 
4.  Results 

  
1. Demographic data  
The results showed that there were 57.4% female and 42.6% male. The mean age was 

39.4 + 9.76 years old and the majority of them (80.3%) were 21-50 years old. Approximately half of 
them were single (52.6%).  About three-fourths (78.3%) were graduated as bachelor degree in 
pharmacy and 2/3 of them worked as full time pharmacists, as shown in table 1.  The monthly 
average income was 78,963.86 + 56,275.91 Baht and about a half of them had income less than 
50,000 Baht/month. 

 
Table 1 The demographic data of /249 community pharmacists. 

Demographic data 
Frequency 
(N1 = 249) 

Percentage 

Gender   

• Male 106 42.6 

• Female 143 57.4 

Age   

• 21 – 30 years 51 20.5 

• 31 – 40 years 86 34.5 

• 41 – 50 years 63 25.3 

• > 51 years 49 19.7 

Status   

• Single 131 52.6 

• Married 118 47.4 

Education   

• Bachelor  degree 195 78.3 

• Master degree 54 21.7 

Type of pharmacist   

• Full-time pharmacist 150 60.2 

• Part-time pharmacist 99 39.8 

Income/month (Baht)   

• < 50,000 Baht 126 50.6 

• 50,001 – 100,000 Baht 53 21.2 

• 100,001 – 150,000 Baht 50 20.1 

• 150,001 – 200,000 Baht 8 3.2 

• > 200,001 Baht 12 4.9 

Total 249 100.0 
1N = the number of sample 
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2. Behavior on use of social media 
  2.1 Target groups of use social media 

All subjects in the sample use social media. The most cites reason was to communicate 
with their patients. More than 80% of community pharmacists used social media to connect with 
their patients. The second group that they communicated was pharmacists (72.7%), and the third 
and the fourth were other health professionals (34.9%), and physician (20.9%), as shown in table 2. 

 
Table 2 Target groups that community pharmacist connected by social media. 

Target groups 
Frequency 
(N = 249) 

Percentage 

• Patients 205 82.3 

• Pharmacists 181 72.7 

• Other health 
professionals 

87 34.9 

• Physicians 52 20.9 

 
2.2 Equipment for using social media 

 As shown in table 3, the most common tools, that community pharmacists used, were 
smartphone (87.1%), notebook (83.1%), followed by tablet (42.2%) and desktop was the last 
(19.3%). 

 
Table 3 Equipment for using social media. 

Equipment 
Frequency 
(N = 249) 

Percentage 

• Smartphone 217 87.1 

• Notebook 207 83.1 

• Tablet 105 42.2 

• Desktop PC 48 19.3 

 
2.3 Types of social media 

 As shown in table 4, the most popular social media program used by community 
pharmacists used was Line® (97.2%). The second type of social media using was e-mail (75.1%) 
followed by Facebook® (64.7%) and website (24.1%). No subject used twitter®.  
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Table 4 Types of social media. 

Social media 
Frequency 
(N = 249) 

Percentage 

• Line®  242 97.2 

• Email 187 75.1 

• Facebook® 161 64.7 

• Website 60 24.1 

• Twitter® 0 0.0 

 
2.4 Objective of using social media 

 Subject in the sample frequently used social media for chat, search, and get news which 
accounted for 84.7%, 79.5% and 79.1% respectively. “Chat” or online message sending was the 
most popular and a little more than “search” and “get news”. About a half of them posted and 
shared on social media, as shown in table 5. 

 
Table 5 Objective of social media using 

Objective 
Frequency 
(N = 249) 

Percentage 

• Chat 211 84.7 

• Search 198 79.5 

• News 197 79.1 

• Post and share 112 45.0 

 
2.5 Frequent use of social media  

 As shown in table 6, there were 4 items that these samples response in 5 levels on 
frequency of social media use. For communication on drug therapy related information to patients, 
40.9% of them used social media every day. About one-fourth of them (23.7%) daily used for 
searching disease-related information. The majority of sample used social media 1-2 times/week for 
searching disease and drug-related information. And the last issue that was seldom used by 
samples is for searching sale promotion and price of drug products. 
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Table 6 Frequent use of social media  

Behavior 

Frequency (percentage) 

Th
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3-
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tim
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1–
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1. Communication on drug therapy related 
information to  patients 

18 
(7.2) 

84 
(33.7) 

86 
(34.5) 

61 
(24.5) 

0 
(0.0) 

2. Searching disease-related information 11 
(4.4) 

48 
(19.3) 

19 
(7.6) 

134 
(53.8) 

37 
(14.9) 

3. Searching drug-related information 23 
(9.2) 

0 
(0.0) 

73 
(29.3) 

153 
(61. 5) 

0 
(0.0) 

4. Searching sale promotion and price of drug 
products. 

11 
(4.4) 

12 
(4.8) 

49 
(19.7) 

57 
(22. 9) 

120 
(48.2) 

 
 3. Attitude of community pharmacists on use of social media for patient-pharmacist 
communications 

For the attitude of subjects on using social media for communicating with patients, the 
results showed that social media became a new channel to improve pharmacist-patient 
communication because the percentage of results as “most agree” and “more agree” of two issues 
were 29.7, 42.3 and 29.3, 41.0 respectively, as shown in table 7. 

However, they answered that social media may be used moderate frequently in 
communicating with patients (the percentage of “moderate agree” = 43.0), social media takes too 
much time to communicate with patients, (the percentage of “moderate agree” = 43.0), social 
media may improve patients’ quality of life (the percentage of “moderate agree” = 40.6), social 
media may improve patients’ knowledge, (the percentage of “moderate agree” = 34.9), and social 
media may improve the compliance of drug therapy (the percentage of “moderate agree” = 26.1). 
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Table 7 Attitude of community pharmacists on use of social media for patient-pharmacist 
communications 

Benefit 

Frequency (percentage) 
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5 4 3 2 1 

1. Social media can improve pharmacist-patient 
communication. 

74 
(29.7) 

195 
(42.3) 

70 
(28.1) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

2. Social media become a new channel for 
pharmacist-patient communication 

73 
(29.3) 

102 
(41.0) 

74 
(29.7) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3. Social media may be used more frequently in 
communicating with patients 

0 
(0.00) 

99 
(39.8) 

107 
(43.0) 

43 
(17.3) 

0 
(0.00) 

4. Social media may improve the compliance of 
drug therapy 

0 
(0.00) 

104 
(41.8) 

65 
(26.1) 

24 
(5.6) 

66 
(26.5) 

5. Social media may improve patients’ quality of 
life. 

0 
(0.00) 

68 
(27.3) 

101 
(40.6) 

32 
(12.9) 

48 
(19.3) 

6. Social media takes too much time to 
communicate with patients 

0 
(0.00) 

37 
(14.9) 

107 
(43.0) 

105 
(42.2) 

0 
(0.00) 

7. Social media may improve patients’ 
knowledge. 

0 
(0.00) 

68 
(27.3) 

87 
(34.9) 

14 
(5.60) 

48 
(19.3) 

 
5.  Discussion 

The results of this study showed that Line® (97.2%) was the most popular social media 
using by Thai community pharmacists, followed by e-mail (75.1%), Facebook® (64.7%) and website 
(24.1%). These results are different from the previous reports of Shcherbakova and Shepherd (2014) 
and Barry and Pearson (2015). The first report surveyed independent community pharmacists in 
Texas in 2013 and showed that 56% of samples use email, 34% use text messages, and 5% use 
Facebook® to communicate with health care professionals. To communicate with patients, 36% of 
samples use email, 30% use online text messages and 7% use Facebook®. The second report was 
conducted in March and April 2014 in Alberta, Canada and found that the most common social 
media were Facebook® and Twitter® by smartphones. This difference can be described by the trend 
of smartphone and social media users in Thailand. The top three popular social media, for 2017, 
were Facebook® (32%), Line® (29%), Facebook® Messenger (28%) and the number of smartphone 
users in Thailand is increasing to reach 21.8 million. (Statica, 2017) Both trends support Line® to be 
the first social media that Thai pharmacists use by smartphones because this application is easy to 
use and they can use Line anytime when they want. They easy to use Line for chat, search, get 
news, and post and share. 
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For the attitude on using social media for communicating with patients, the results showed 
that social media became a new channel to improve pharmacist-patient communication. The 
patients were the top of community pharmacists used social media connected with. These results 
are the same as the results from Shcherbakova and Shepherd (2014) and Barry and Pearson (2015) 
that they communicate with patients using online tools about drug therapy related information 
once a month and they perceived that the most benefit of social media in professional aspect was 
to connect with pharmacist colleagues.  

From this study, community pharmacists widely use social media to connect with patients 
at anytime and anywhere as they want. Thus they should try to use social media such as Line®, 
email and Facebook® more frequently to chat, search, get news, post and share health-related 
information with patients. These are new channel of communication between providers and clients 
that will promote their relationship, and also patients’ knowledge, quality of drug use, health status 
and well-being.  

However, this study was conducted with community pharmacists in Bangkok, only. It may 
not represent the whole kingdom of Thailand. The future study may conduct to survey the use of 
social media with the samples from all regions of Thailand.   
 
6.  Conclusion 

Thai community pharmacists in Bangkok daily used social media to chat, search, get news, 
and post and share with patients, pharmacist, other health professionals and physician. They used 
smartphone, notebook, tablet and desktop. The top four social media used by pharmacists were 
Line®, e-mail, Facebook® and website. They also perceived that social media became a new 
channel to improve pharmacist-patient communication, patient’s knowledge, relationship, quality 
of drug use and well-being. 
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Abstract 

Periodontitis is an inflammatory disease caused by bacterial infection at the tooth surface 
and inflammatory response against these microbes. Aggregatibacter actinomycetemcomitans (Aa), 
associated with aggressive periodontitis, commonly produce the cytolethal distending toxin (CDT), 
a holotoxin composed of 3 subunits, CdtA, CdtB and CdtC. An active CdtB subunit has been 
reported for inositol polyphosphate 5-phosphatase and DNase activities. This study aimed to 
observe the CdtB produced by Aa in different media. PCR amplification confirmed that the bacteria 

culture were Aa. Also the mutation status of both WT and ∆CdtB strain was confirmed by PCR 
targeting CdtB gene. We then measured the growth and CdtB protein expression of Aa in different 
medium. Doubling time of Aa in BHI medium was shorter than RPMI medium. CdtB protein 
expression of Aa was increased in parallel with the growth.  
   
Keywords: Aggregatibacter actinomycetemcomitans (Aa),  
  Cytolethal distending toxin (CDT), Neutrophil 
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Abstract 
Completeness in medical records is a part of indicator of quality assessment in hospitals. 

Psychiatric assessment forms is the form that be completed by nurses to describe patient 
conditions during care inwards. Those forms are became part of medical record files of patient in 
hospital. Preliminery research found that incompleteness of psychiatric assessment forms in one of 
wards is about 71,42%. High percentage of incompleteness in preliminary research (71,42%) is the 
purpose for author to analyze the related factors. Subject research is inpatient psychiatric 
assessment forms in patient medical record files. This research used two methods such as 
quantitative method to discover about percentage of completeness and qualitative method to 
describe factors associated with completeness of inpatient psychiatric assessment forms. 
Percentage of completeness in the forms is about 1,45%. Study discovered that most of nurses had 
diploma graduate and several of them had nursing high school graduate. Most of them had never 
get any training about completeness of medical records especially psychiatric assessment forms. 
Nurse’s perspective about amount of nurses in the wards is not sufficient. Amount of patients 
compared with nurses is not balance and either their workload, so they cannot fill in the forms 
optimally. Based on nurses perceptive, most of them has known and understand about the 
function of completing the forms, but they often forget to complete the form because of their high 
workload. Based on facilities and infrastructures, all of wards have place for fill in the forms and 
storage room to supply of medical record forms but is not yet sufficient in several wards. Based on 
management methods, there are procedures about completeness of medical record including 
psychiatric assessment forms. Based on monitoring and evaluation process, they did it only for 
medical resume and informed consent, another forms including inpatient psychiatric assessment 
forms was not monitored or evaluated well, this is the reason why inpatient psychiatric assessment 
forms is not filling completed. The conclusion is the percentage of completeness in this hospital is 
about 1,45%.  The level education of nurses in this hospital is around diploma and undergraduate 
and the experience of training of nurses is low because they has never get any training about 
completeness the forms. The amount of patients compared with nurses is not balance so nurses 
cannot fill in the forms completely. Based on perception, their perception about completeness is 
literally good but they often forget to complete the forms because of their high workload. 
Monitoring and evaluation in this hospital is need improvement for all the forms in medical record 
for not only several forms such as medical resume and informed consent but for also psychiatric 
assessment forms.   

 
Keywords: Completeness, Assessment, Nursing, Form, Medical record 
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1.  Introduction 

Every services in health care must be documented as called as Medical Records to be 
main sources for patient, and hospitals also a part of quality assessment of health care services. 
According to Ministry of Health Regulation in Indonesia, Medical Records is the records contains 
patient identity, examination result, and other treatment and services gave. Incompleteness in 
medical records affected in difficulties to obtain the data or information in case of patient back to 
the hospital for the next treatment. The responsibility of the hospitals will be difficult if there are 
complaints in future. (Boekitwetan; Fitriati, 1998). 

In preliminary studies by researcher, incompleteness of inpatient psychiatric assessment 
form that a part of medical records of patient in that hospitals has found about 71,42%. So that, 
researcher want to investigate further to find the related factors that influence the problems.   
 
2.  Objectives 

Aim of the study is to determining incompleteness and related factors such as : 
1. Educational background,  
2. Facilities and infrastructure,  
3. Procedures of fulfilling medical records 
4. Monitoring and evaluation in hospital that influence to fulfilling the psychiatric 

assessment form in the hospital.  
3.  Materials and methods 

Quantitative 
To describe how big the completeness by analyses secondary data inpatient’s medical 

records. The population of this study is Inpatient Psychiatric Assessment Form about 2.178 files. 
Sampling size determined by calculate the proportion of preliminary study is 71,4% and margin 
of error is 5% with formulation (Kothari, 1990) :  

 

 
The Sample size required is 275 files of Medical Records.   
Qualitative 

To describe the related factors by observation and in depth interview with several 
informant such as : 

1. 6 (Six) person Nurses in 3 (Three) ward,  
2. 1 (One) person assembling officer in Medical Records Installation,  
3. Head of Medical Records Installation, and  
4. 3 (Three) person Head Nurses in each ward. 
5. 1 (one) person inward supervisor in the hospital.  
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Place 
This study conducted in Psychiatric Hospital in Bogor, West Java in 2012.  
Collecting data instrument 

1. Recorder 
2. Questionnaire 
3. In depth Interview Guidelines  

Collecting Data Technique 
Quantitative 

Collecting data by retrospective review of secondary data in Medical Records Installation. The instrument is Check List Form 
Qualitative  

Collecting data by observation an in depth interview to the informants about 
implementation of fulfilling the inpatient psychiatric assessment form in each ward of 
hospital. The informants interviewed based on their job description.   

Analyze Data 
Quantitative 

  The quantitative approach analyze by : 
1. Overviewed to the inpatient psychiatric assessment form each item of assessment.  
2. Calculating the percentage of completeness of the forms.  

Qualitative  
 Qualitative approach analyze by :  

1. Arrange the transcript of recorded interview. 
2. Analyze the result of collecting data 
3. Classify based on the variables 
4. Resume data to the matrix of interview systematically. 
5. Identify the variables to find the relationship each variables.  
6. Interpret the data to find the factors that influence of incompleteness. 

To maintain the validity, I used triangulation method such as triangulation of sources 
and triangulation of method.  

 
4.  Results 

Quantitative   
In this study, as quantitative approach resulted that completeness in fulfilling inpatient 

psychiatric assessment form is 1,45%. Most of samples incompletely filled by nurses and just 
written blank in each point of assessment in the form. The details of incompleteness presented 
below. 

  
Table 1. Data of completeness in fulfilling Inpatient Psychiatric Assessment Form.  

 n % 
Complete 4 1,45 

Incomplete 271 98,5 
Total 275 100 
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Table 2. Details of completeness in fulfilling Inpatient Psychiatric Assessment Form.  

No Points of 
assessment 

Complete Incomplete Total 
Sample n % n % 

1 Name of Room 229 83,27 46 16,72 275 
2 Date of entry 227 82,54 48 17,45 
3 Identity 180 65,45 95 34,54 
4 Cause of 

entrance 
180 65,45 38 13,82 

5 Predisposition 
Factors 

73 26,54 202 73,45 

6 Physical 
examination 

37 13,45 238 86,54 

7 Psychosocial 59 21,45 216 78,54 
8 Mental Status 27 9,81 248 90,18 
9 Needs of 

Preparing to 
out  

32 11,63 243 88,36 

10 List of nursing 
problems 

174 63,27 101 36,73 

11 Nursing 
Diagnosis 

216 78,54 59 21,45 

12 Date of 
assessment 

210 76,36 65 23,64 

13 Sign  214 77,81 61 22,18 
Total 275 

 
From the table of details above discovered that the most of incompleteness is in the 

points of “Mental Status”. This points must be written when patient prepare to back home as 
notes how mental status of patient at the time.  

 
Qualitative 

Qualitative approach to exploring information about factors incompleteness. Aspects of 
factors influenced the incompleteness is:  

 
a. Educational Background 

Educational background analyzed by observing data in Human Resource Development 
Office about training and education history of nurses in three wards. The detail about 
educational background presented on the table below. 
 

143 



HSI-76 

 

5th National and International Conference - "Research to Serve Society" - Huachiew Chalermprakiet University 

Table 3. Details of educations and training experiences.  
No Ward Educations (%) Any 

training 
experience 

about 
medical 
records 

Bachelor 
of Nurse 

Diploma Nursing 
High 
school 

1 Ward 1 0 100 0 0 
2 Ward 2 4,55 95,45 0 0 
3 Ward 3 8,33 66,67 25 0 

 
Based on the table above, discovered that most of them graduated from Diploma, 
even in ward 3, nurses graduated just from nursing high school. For training experience, 
none of them has experienced with medical record training or especially about 
fulfilling inpatient psychiatric assessment form in medical records. Based on informant 
that interviewed, they suggested to improving the trainings about medical records for 
improving their knowledge and quality of the nurses in wards.   
 

b. Workload 
Analyze about workload, can be presented on the table below. 
 

Table 4. Details of workload of the nurses.  
No Variables Wards 

1 2 3 
1 Amount of 

nurse 
9 22 12 

2 Bed capacity 15 40 40 
3 BOR 45-78% 33,6-

66,9% 
72,25-

96,16% 
4 Patient 

characteristic 
Total 
care 

Mental 
and 

Physical 
Disorder  

Minimal 
care 

 
Based on interviewed with informants in those wards, amount of nurses in wards has 
not enough. The standard about comparison between the proportion of nurses and 
patient is 1:2 which mean one nurse giving care to two patients. Besides, of giving care 
to patient, nurses must be documenting for nursing care they did which is filling 
assessment form, writing daily nursing care and treatment. Every document must to 
monitor by nursing audit team in to each wards in hospital. All of daily task they must 
done, cause they have over workload and need additional nurse in hospital.  
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c. Facilities and Infrastructure 
Facilities and infrastructure in each wards has different problems. The overview of 
facilities and infrastructure be presented in the table below.  

Table 5. Facilities and infrastructure in wards.  
Ward 1 Ward 2 Ward 3 
There is cupboard 
to storing the 
forms 

Besides of 
cupboard, there are 
a table to 
completing medical 
records 

There are 
cupboard 

Messy 
arrangement 
makes look 
uncomfortable to 
filling the forms in 
there.  

Not enough time to 
fulfilling all the 
forms in medical 
records 

Too small to place 
all the forms 

 
d. Procedures 

Based on procedures about completing the medical records, analyzed with 
interviewing and data observation resulted that there are not procedure to completing 
the records in ward. Most of them did not know about the procedures whereas the 
hospital has been providing the procedures about medical records. Need more 
socialization about it.  

e. Monitoring and evaluation 
Head of medical and nursing care do routine monitoring for each ward, as called audit 
documentation. The audit carried out by the head of ward to every medical records of 
patient who will moving or out from hospital. Head of ward will check completeness 
of the medical records. However, based on interview discovered that sometimes for 
the patient who out the ward on weekend did not monitored by the head properly.  
Medical records officer did not monitoring through wards. Monitoring by medical 
records officer only when the files return to them. If the files is not complete yet, they 
will returned it back to the wards. However, they did not informed to nurses in wards if 
inpatient psychiatric assessment form is must to be completed well either. Therefore, 
it concluded that monitoring is still going well but need improved to all the files in 
medical records.    
 

5.  Discussion 
 
This study discovered that the completeness of fulfilling the inpatient psychiatric 

assessment form is about 1,45% that mean the form mostly fill uncompleted. The biggest point of 
incompleteness is in point “Mental Status” is about 90,18% whereas already existed the 
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procedures to completing the form (Technical Instructions) in every wards. Medical records is one 
of indicator to assess the quality of hospital. In Sembiring (2008), the interaction in hospital 
resources driven through the certain processes and procedures to produce a good quality of 
medical records. Success or failure the quality is depends on monitoring and feedback from the 
result of services for further improvement.  Through this study, we could discovered how 
monitoring goes in hospital and what factors that influence the problem based on aspect as in the 
result.  

a. Educational background  
According to Siagian (2009), the productivity of an organization influenced by many 
factors, such as the opportunity to get additional education and trainings, fairly 
performance appraisal, rewards systems and more. The trainings is important to 
provide new or existed employees skills they needed to improve their performance. 
The other aim is to developing the current and future employees for future tasks or 
solving the organizational problem. Quality improving program is requires employees 
to using their critical thinking skills, create maps and graphics, and analyze data. 
Employees must to using or acquire skills to developing teamwork, making a decisions 
and communication as said by Dessler (1997). From the result of this study discovered 
that most of nurses in wards graduated in Diploma and even high school. According to 
informant, this aspect affected to their knowledge and related to how to 
documentation of nursing care was processed. Nurse in three wards is also not 
received any training yet about fulfilling the inpatient psychiatric assessment form, so 
that the knowledge about it still low among the nurses.  

b. Workload 
According to the result of research of Boekitwetan at 1996, one of factors 
incompleteness filling the medical records is over workload cause of additional job or 
increase of patient in the ward. As observation, discovered that in ward, nurse often to 
doing administrative task which is not the main task of them in ward cause of limited 
of administrative officer in the ward. This problem affected on many task that they 
must done as nurse in ward. According to Gillies (1994), to knowing the workload of 
nurse based on:  
- Data of patient in ward 

The data used to predict the further workload and submission of required staff 
especially nurse.   

- The need of services for patient 
In predicting of workload, the leader must to calculate not only amount of patient 
in ward, but also the proportion in kind of category of care such as Self-care 
patient, minimal care patient, full care patient or intensive care patient.  

- Direct and indirect care  
Kind of nursing care. Direct care is directly services with patient such s bathing, 
giving medication or other. Meanwhile indirect care such as create nursing plan, 
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consulting with medical staff, create medical summary and other indirectly service 
with patient.  

- Health teaching 
The leader must to notice about how long time that needs to health teaching to 
patient instead of calculate the needs of daily care of patient.  

In this study found that numbers of nurse is still low as needs according to ministry of 
health regulation at 2010 said that the scale between patient and nurse in psychiatric 
hospital is 1/1 mean that one nurse giving care to one patient.  

c. Facilities and Infrastructure 
The facilities and infrastructure to supporting the implementation of nursing 
documentation was sufficient even tough based on capacity and access to using the 
facilities was inadequate. Most of cupboard that used to stock the forms mixed with 
patient clothes so it was uncomfortable.  
The facilities and infrastructure are adequate is needed to supporting the management 
of medical records were as good as the availability of a comfortable workplace, safe 
and supported equipment such as stationery, computers and its software, forms of 
medical record, and its storage area as said by Ilyas (2000) in Sembiring (2008). 

d. Procedures 
Based on resulted of this study, found that the procedures about fulfilling the inpatient 
psychiatric assessment form was already existed. However, the nurse did not know 
about this procedure. There were technical instructions about it in every ward. 
Socialize about the procedures has been done by the head of ward, it has been done 
by distributing the manual books about completeness the medical record files include 
the forms into the wards. However, it is still not optimize yet to improving the 
knowledge of nurse about it.   

e. Monitoring and evaluation 
Monitoring through audits by nursing care unit. It has done by looking the paper of 
nursing plan written in medical records, but not with the forms. The forms is very 
important as a baseline data to know patient’s condition start from the first time entry 
until want to out of the ward. If the forms is incomplete will cause in misinformation 
of the data. Monitoring by medical records staff is only for medical resume and 
informed consent not for all documents including the form of psychiatric assessment 
of inpatient. All files that associated with patients having similar interest in terms of 
legal aspects, because the files is a records of what happened to the patient during 
care in the hospital (Doenges, 1999).          

 
6.  Conclusion 

Based on result of this study, concluded that most of files of inpatient psychiatric 
assessment forms incompletely filling. Factors that influenced is background of educational of the 
nurse mostly Diploma and have not any training yet about completing the forms, the workload of 
the nurse in ward still insufficient yet for doing all the tasks in ward, such as completely fill in the 
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forms. The storage for storing the files about medical records need improvements in every wards. 
Hospital still needs to improving the socialization about completeness of medical records and the 
last but not least is need to improving monitoring and evaluation process with monitor not only 
medical resume and informed consent but to all the files in medical records.     
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Abstract 

In order to properly understand the significance of TCM modernization, it is essential to 

think about how to correctly grasp and establish its own development philosophy in the process 

of modernization and how to effectively and continuously cultivate talents who can integrate the 

inheritance and innovation of TCM.As the main educational foundation for the leading TCM 

talents, TCM universities and colleges should put it in a top concern to educate modern TCM 

talents who have a strong sense of innovation and leadership without mentioning a great grasp of 

TCM essence, and can actively discover new problems and lead the academic development. 

Modern TCM education should focus more on the combination of individualized development 

and group effect. It is necessary to construct a TCM talent educational system combined of 

college education, inheritance education, interdisciplinary and multidisciplinary education. To 

avoid the single disciplinary educational pattern, it is required to explore a teaching mechanism 

integrated with modern general education and TCM professional education to improve the 

talents’ ability to solve complex health problems.  

We should establish a disciplinary system and an ecological system for academic 
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development, which is adapted to innovation. It is noted that a talent educational system in line 

with the TCM characteristics will be established and developed by getting rid of the mechanism 

obstacles between school and industry and those among disciplines, connecting with the TCM 

industrial development, optimizing the academic ecology, as well as promoting the scientific 

research and the innovation on teaching organization model.   

 

Keywords: Modernization of Traditional Chinese Medicine, Inheritance, Innovation, 

Developmentand challenge 

 

一、人类健康和现代医学面临的挑战  

有史以来，人类健康面临过两次挑战，第一次挑战是上世纪中叶

以前的各种传染病，以欧洲中世纪的黑死病为例，其导致了数千万人

的死亡。不过，随着社会经济的发展和医学科技的进步，传染病已经

不再是人类健康主要的威胁。第二次的挑战是上世纪中叶之后非传染

性慢性病，常见的非传染性慢性病有肿瘤、心血管疾病、神经退行性

疾病等。在寻找治疗这类多基因疾病（如肿瘤等）和抗病毒感染（如

艾滋病等）的有效药物至今仍存在瓶颈，而其发生率和死亡率也呈现

井喷式爆发。其原因主要是非传染性慢性病涉及多基因多靶点调控或

是存在病毒与人类基因组/蛋白组之间的复杂关系，传统的针对单一

靶点的这种研究方式已经难以适用于。此外，从卫生经济学的角度来

看，世界医疗也面临过医疗费用恶性膨胀的挑战，甚至已经引发全球

医疗危机，世界卫生组织 GOM（医学目的研究小组）研究指出，目前
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医学的发展在全世界正在制造全球财力日益供不起的不公正的医学，

并且现在许多国家已经走到医疗经济可供性的危险边缘。现代医学以

征服非传染性慢病为目标的第二次卫生革命受到抑制，启发了人们对

现代医学模式，即生物（治疗）医学的反思。 

我们究竟需要怎么样的医学，又需要怎么样的医生？20 世纪末

叶，当时法国的总统密特朗曾邀请了 75位诺贝尔得主，以“21世纪的

挑战和希望”为主题，会聚巴黎，并于会后发布了《巴黎宣言》，这个

宣言聚焦点主要是两个，一是好的医生应该是使人不生病，而不是能

把病治好的医生，二是医学不仅是关于疾病的科学，更应该是关于健

康的科学。 

现代的医学发展主要分为三个阶段，早期的经验医学时代，现在

的实验医学时代及将要进入的整体医学时代。那么什么是整体医学？

整体医学认为，人类的健康或疾病状态，不仅受生物医学的影响，更

是受社会、环境、心理等多因素的综合影响。 

 

二、中医的哲学观和治疗观 

我们的中医药学对医学目的和模式早就有着非常深刻的思想认

识，早在两千多年前，黄帝内经就明确指出，圣人不治已病治未病、

不治已乱治未乱。这与 21 世纪医学目的调整方向是完全一致的。中

医认为，人的生命、健康和疾病等等，都是人的身心调整内外环境相

互作用的结果，中医学具有独特的辩证观、自然观、整体观和运动观，

通过综合调整治疗祛除疾病。阴阳与五行是中医独有的治疗理论体
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系，中医认为阴阳与五行是借力又反衬的哲学韵味，阴阳两者互生互

存，互相制约，形成和谐的动态平衡；五行的观点也和阴阳相通，木

火土金水，五行相生相克，可以在某种条件下发生相对独立而又相互

转化的立体关系。 

身心一体观也是具有中医特色理论观点，中医认为生理、心理、

环境及社会是互相影响的。身体与心理的统一，人与社会，人与自然

的统一就是中医传统的天人合一的理论观点。中医针对心理因素更是

提出了七情致病的理论观点，如“恬淡虚无，真气从之，精神内守，

病安从来”。同样，病与人也存在统一和谐的关系，中医认为，病从

属于人，是人的生命状态的一种，通过调养人体的平衡，就可以实现

人与疾病的和谐共存。无论是健康还是疾病都是人的身心调整和内外

环境相互作用的结果，中医的作用是作为自然的助手去调整人身心的

平衡，从而达到祛病的这个目的。这种相互协同而不是对抗的整体思

想与现代医学模式的发展方向不谋而合。此外，医生与病人也应是统

一和谐的医患关系，医生通过患者的主诉与期望，通过望闻问切的诊

疗手段，结合自身的感悟，提出结合患者、中医理论及诊疗经验的个

性化治疗手段，从而达到驱除疾病的目的，这一过程将患者、医生及

中医理论结合在一起，形成一个和谐的整体。 

 

三、中医药传承与创新发展 

五千年的中医文化博大精深，在传承的同时，也在不断地创新发

展！历史上，中医曾经缔造辉煌，创作过许多“世界第一”，不仅对中
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华民族有所影响，周边的一些国家，如日本，韩国，泰国及越南，以

中医理论为基础，结合本国特点，衍生出东洋医、韩医、泰医及东医

等。中医历来秉承“包容”、“开放”的态度，注重吸收其他科技文化的

最新成果。历史上，丝绸之路也给中国带来了许多西土药物，中医也

不断将其汉化，从中医理论上阐述其药性功效，并广泛应用于实践临

床。新中国成立后，毛泽东主席就明确指出“我们中国如果说有东西

贡献全世界，我看中医是一项，中医药学是一个伟大的宝库，应当努

力发掘，加以提高。”1953年周恩来总理也肯定了中医药重要性，并指

出，要将它推向海外，让西方懂得，中医是人类医学宝库中的重要财

富。1956年，国务院批准成立了北京，上海、广州、成都四所中医药

高等院校，标志着中医药现代发展新纪元的到来。习近平总书记更是

高度重视中医药事业的发展，在中国中医科学院成立六十周年之际致

信，他指出，中医药是中国古代科学的瑰宝，也是打开中华文明宝库

的钥匙，当前中医药振兴发展迎来天时，地利，人和的大好时机，希

望广大中医药工作者增强民族自信勇攀医学高峰，深入发掘中医药宝

库中的精华，充分发挥中医药的独特优势，推进中药现代化，推动中

药走向世界。世界卫生组织总干事陈冯富珍出席第九届全球健康促进

大会期间，专程参观上海中医药博物馆后留言，传统医学文化是中国

的魁宝，要发扬光大！ 

近十年来，在中医日益受到世界关注的同时，中医自身也主动走

出去。以我们大学为例，通过对 ISO/TC 249、ICD11 ICTM、标准化建设委员

会等机构的有机整合，成立中医药国际标准化研究中心（上海），从
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而引领标准，依托国际组织秘书处平台，主导中医药国际标准的话语

权。目前，中医药已传播到 183个国家和地区，签订了 86项国际中医

药合作协议，建立了 10 家海外中医药中心、10 所中医孔子学院。国

内外有约 15万家中医诊疗机构，近百万从业人员。 

中医缘何能够走出去，它既传统，又不失时尚。中医药不断创新

发展，趋向现代化和国际化，已经获得了国际主流医疗界的认可。2015

年，屠呦呦教授关于青蒿素类抗疟新药的研究获得了诺贝尔奖。陈竺

发现砒霜可以治疗白血病，从而使早幼粒细胞性白血病成为可被治愈

的白血病。事实证明，大力开展中医药科技创新研究，可能产生原创

性、引领性、有重要国际影响的重大科技成果。中医学强调整体观念，

以人为本，辨证论治的基本理念和诊疗模式，与精准医学，不谋而合。

精准医学的是应用现代遗传技术、生物信息技术等高科手段，并结合

患者生活环境和临床数据，实现精准的疾病分类及诊断，制定具有个

性化的疾病预防和治疗方案。中医药通过融合精准医学的特点，促进

自身在客观证据和精细化、量化上的发展，从而对中医药个性化、动

态化、整体性诊疗理念特点进行完善补充和提升。中医药与精准医学

在本质上是趋同、互补，互相促进的。同时，创新发展是中医药发展

的主要方向，中医药的协同创新主要分为三个方面： 

一是服务模式的创新。在数字化上，我们突破面舌诊识别关键技

术，实现四诊信息融合，中医诊疗技术与方法客观化，数字化研究取

得进展，具有自主知识产权的中医四诊仪参加了美国火星 500计划，

为航天员提供健康保障。在智能化方面，中医面对量大面广的健康服
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务需求，开展智能化可穿戴健康产品的研发。 

二是中医药的治疗模式的创新。中医治未病是中医独特的治疗理

念，运用中药或食物营养对紊乱临界点及疾病发生点的调节和干预，

从而减轻或消除疾病。研究数据表明，80%人体生理状态是介于健康

及高风险之间，这也是中医发挥治未病的黄金阶段。在疾病治疗及康

复期，中医也有它的特色，以晚期非小细胞肺癌中医综合治疗方案为

例，常规手术疗法+中西医联合治疗也明显有助于提高患者的生存率，

平均生存率延长 5 个多月。 

三是中医药业态模式的创新，中医药摆脱了个体上埋头单干的习

惯，开始与多行业，多商圈开展合作，协同发展，促进医疗、保健、

科研、教育、产业、文化的业态创新。 

 

四、中医药现代化与人才培养 

为推进中医药现代化，国家层面制定了《中医药发展“十三五”规

划》。为实现中医药现代化这一目标，需要从以下 4个方面着手。 

首先要深刻理解中医学发展的内在特质。一代代名医大家本着

“上知天文、下知地理、中通人事、和于术数”的自我完善的理念，不

仅时时得到中国哲学、科技发展新成果的滋养，而且还通过诸如西土

药物的汉化等过程，将中西方文化、贸易交流中所获得的新事物主动

地融合进中医学体系之内，以丰富解决当下问题的能力。博极医源、

求真求原、与时俱进，不断开拓新知、发微中医药要义，不断提高中

医药防病治病的能力和学术水平是中医药存在和发展的核心与主线。
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因此，推进中医药现代化是中医药学科发展的内在特质所决定的。 

其次要充分掌握中医学发展的时代要求。中医药学从望闻问切、

以象测脏、辨证施治，发展到对疾病认识的深化精确，创立一系列理

论学说和治疗方法，并融合现代先进的理论与科学技术，从容应对慢

性病带来的全球健康挑战和医疗费用危机，不仅符合当代医学发展的

新趋势，也为用中国式办法解决医疗卫生的世界性难题做出贡献。  

再次需要正确把握并建立自身的发展哲学。中医药现代化要满足

创新发展的新要求，就必须要从价值理性和工具理性两个层面来构建

中医药现代化的哲学体系与实现路径。我们既要坚守中医药核心思维

的主体性特色，又有机融合现代科技发展的新手段，从而达到格物致

知的思想本源，构建“一体两翼”——就是以中医药为主体，以现代科

技知识能力和中医药传统文化为两翼的发展观。 

最后需要培育传承与创新相统一的人才群体。在中医药现代化的

进程中，“人”始终是关键因素。现代科技发展和多学科交融为中医药

现代化提供了有力的保障，也对新时期中医药人才培养提出了新要

求。中医药现代化是传承与创新和谐发展的过程，这就意味着不是做

减法，更不是简单机械地做加法，而是贵在融合发展而又时时体现中

医药的整体思维，我们需要的不是“被动结合”的人，而是大量主动型

精英人才。中医药高校作为中医药现代化领军人才培养的主阵地，教

育改革之关键，不应习惯于既有的、培养一般范畴人才的教育策略，

而是要把培养深谙中医精髓、又有强烈的创新意识和领导力、还能主

动发现问题、引领学术发展方向的现代中医人作为重要命题来破解。
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为此，我们学校从以下四个方面开展建设与改革： 

第一，注重人才的个性化发展与群体效应相结合。中医药现代化

多学科协同融合是核心，未来的卓越中医药人才应该基于良好和宽泛

的学科基础和知识能力要素，同时又对某一人文与科技、基础与应用

等领域富有兴趣、特有专长的个性化人才群体（包括对于传统学习修

养深厚的个性化人才群体）。学校进一步构建院校教育、传承教育、

业内外多学科交叉复合性培养等相结合、多途径培养中医药人才的教

育体系，克服单一知识构成的人才培养模式，探索在现代通识教育与

中医药专业教育相互渗透的教学机制，注重中医药人才群体知识结构

优化。 

在本科与研究生专业教育阶段，着力构建医教协同、科教融通的育人

新格局。通过打破院校、学科、医院围墙，组建跨学科教学团队，在

创新课程开发、教学学术研究、实践教学改革等方面予以重点突破。

要打通多学科教学与中医专业学习之间、理论与实践之间的固有瓶

颈，推动“前期厚基础能力、后期重跟师悟道”的阶梯式培养路径，切

实做到“经典学习不断线、医药融通不断线、多学科支持不断线、实

践环节不断线、创新提升不断线”。充分利用协同创新中心和“三区联

动”战略等平台，探索中医药建康服务相关专业“嵌入式人才培养模

式，在专业核心课程外，更多地采取校企合作、海内外名校游学和课

程共享、学生自主创业作品等为导向的教学形式。教学过程中应重视

引入“One Health”理念，组织不同学科专业人才的跨学科学习与实践社

区建设，提升中医药人才解决复杂健康问题的思路与能力。 
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第二，重视特色为本、医文融合的中医药人文素质教育。中医药

创新必须根植于特有的文化基因，培养创新型中医人才也必须注重人

文素养的提升。学校积极寻求当代条件下深化中医药人文教育的有效

途径，打造中医特色人文通识课程与传播路径。推进德育工作与专业

教育相互渗透的有效机制，将“无负司命之责”的“大医精诚”思想润物

无声地传授给学生。坚持“以文化人”和“实践育人”相结合，开展进社

区、进临床、贴近社会、贴近患者的“服务性学习”实践活动，加强人

文关怀养成教育，发挥“知行合一”的中医药实践优势，帮助学生深刻

体验中医人文的现实魅力。通过人文修养与专业教育有机联动、立德

树人与职业成长紧密结合，为培养高素质中医药人才提供精神文化滋

养。 

第三，要建立适应创新活动的学科组织体系、学术发展生态体系。

通过破除学校与行业、学校不同学院和学科之间的体制机制障碍，对

接中医药产业发展，优化中医药院校的学术生态，推进科研、教学组

织模式创新，促进学科、人才、科研与产业互动，打通基础研究、应

用开发、成果转移与产业化的链条。依托重点研究基地、协同创新健

康服务中心，着力打造诸如“交叉科学学院”、“人文科学研究院”等开

放式平台，围绕重大科研项目，优化资源配置，在多学科交叉和合作

研究中，建立和完善符合中医药特点的人才成长体系和引智、引资体

系，使院校在催化技术变革、加速创新驱动的同时，成为中医药现代

化人才培养、应用的策源地。 

第四，遵循精培重用的原则，强化师资队伍的建设。中医教育历
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来重视师承传统，培养优秀的中医药人才离不开一代又一代名医大家

的引领，要开展“卓越教师发展工程”，注重为不同类型、不同方向人

才的发展关键阶段提供“加力”支持，为新手型向成熟型、进而向专家

型成长构建路径。对接中医药高层次人才培养战略，组建包括国家级

名中医、学科领军人才、青年优才在内的“中医药学术共同体”，有计

划地开展高级研修活动。师生间共修共悟，尤其关注年轻一代中医的

国学底蕴和中医药理论创新意识，为他们成为“未来名医名家”补上关

键的一口气，形成以学科交融、群英荟萃的成长生态，把继承创新贯

穿于人才活动的全过程。 

具有悠久历史的中医药，如何适应现代化的社会、对接产业化的

需求、迎接国际化的挑战，是时代赋予我们的重大课题。中医药现代

化必将从全局角度、战略高度，顺应时代要求，遵循内在规律，找准

发展方向，培养一流人才，产出一流成果，努力打造特色突出、世界

一流的中医药名校和学科，为增进人民健康提供有力的人才保障和智

力支撑，为推进中医药事业又好又快发展做出新的卓越贡献。习近平

总书记在全国卫生与健康大会上说要“努力实现中医药健康养生文化

的创造性转化、创新性发展。”我们也认为，传统、时尚、复杂、简

单，拥有深厚历史文化底蕴的中医药事业创新发展还在路上！ 
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中国针灸标准化介绍 
Introduction of Standardization of Acupuncture and Moxibustion in China 

 

周文新 教授 

Professor Wenxin Zhou 

中国上海中医药大学 

Shanghai University of TCM, China  

[关键词] 针灸， 标准化 

Key words Acupuncture and Moxibustion; Standardization 

 

针灸是中医的一个重要的部分，有关针灸标准化近年受到很多的关注。针灸至少

有2500年的历史，从先秦的《黄帝内经》、《难经》, 东汉时的《伤寒杂病论》, 魏晋

南北朝时的《脉经》、《针灸甲乙经》, 明清的《针灸大成》和《针灸逢源》等, 构成了

针灸史上的标准体系。当然, 这些古代针灸标准并不是极其细致和完善的。 
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Potency of Bacteriocin by Pediacoccus acidalacticy Indigenous Dangke  
As Biopreservative for Meatballs 

  
Hafsan1, Yayu Anriana1, Fatmawati Nur1, Khaerani Kiramang1 and Muhammad Halifah Mustami2 

1Faculty of Science and Technology Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Gowa, 92113,  
South Sulawesi, Indonesia, Tel: +62-811444881 E-mail: hafsan.bio@uin-alauddin.ac.id 

2Faculty of Tarbiyah and Teaching Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Gowa, 92113,  
South Sulawesi, Indonesia, Tel: +62-81354634497 E-mail: muhkhalifahmustami@gmail.com 

 

Abstract 
This study was aimed to determine the effect of Pediacoccus acidolactici’s bacteriocins 

applications originating of dangke to the storage period meatballs. Results has indicated that the 
applications of bacteriocin have been to inhibit bacterial growth on the meatballs. After the 
applications of bacteriocin, meatballs stored at room temperature (25°C) for 4 days. 
Microbiological analysis the addition of preservatives such as bacteriocins and benzoic acid has 
shown can increase the shelf life or inhibit microbial growth until the fourth curry, in other words, 
can suppress the total number of microbes than without the addition of preservatives (control). 
Before of storage, the growth of Escherichia coli was not found in the meatballs on each 
treatment. After the storage, qualitatively the meatballs by the addition of acid benzoat nor 
bacteriocins, E. coli was not found until the fourth day, whereas the control meatballs found the 
presence of E. coli. The presence of Escherichia coli in meatballs caused by contamination either 
through the air or during the processing of meatballs. This proves that Bacteriocin by P. acidolactici 
is potential as biopreservative in the product meatballs so that it can be an alternative in the use 
of food preservatives, however is necessary some research to find culture growth media that is 
more economical to be applied widely to the public. 
 
Keywords: bacteriocin, Pediacoccus acidalactici, biopreservative, meatballs.  

 
1.  Introduction 

The Meatball is one of the processed meat product with a round shape or another, food is 
highly perishable. To solve this problem, needs a food additive as preservative to prevent the damage 
caused by microbes, thus remain viable and pose no danger to the health of consumers. Some food 
additives that often used in making meatballs is nitrite and benzoic acid (chemical legal), borax and 
formaldehyde (chemical illegally). These materials use to preserve the meatballs that can cause the 
food to be carcinogenic. Development of food biopreservative (non-chemical preservatives) be an 
alternative to be used as a preservative agent that will improve the quality and extend the shelf life 
of food without altering the sensory properties (Fuziawan, 2012). This indicates that the use of 
biopreservatives is the absolute solution to be encouraged. Biopreservatives should have been put 
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into use to substitute harmful preservatives. Safe preservative materials can be derived from 
microorganisms, such as bacteriocins produced by lactic acid bacteria. 

In previous research, been known ability of lactic acid bacteria ie P. acidolactici of that have 
been isolated from Dangke (a distinctive food as a dairy products from Enrekang district, South 
Sulawesi) produces metabolites in the form of bacteriocins. Therefore, conduct further research to 
determine the effect of the use of bacteriocins as biopreservatif for food products such as meatballs 
against microbiological quality, as a measure to determine its potential to be developed as bio 
preservatif that can be seeded. 

Bacteriocins is a protein substance, generally has a low molecular weight and has a 
bactericidal and bacteriostatic activity. Bacteriocins has been widely used in the fields of antagonistic 
properties of food preservatives, because of its natural and can be degraded by proteolytic enzymes 
in the human digestive so as does not harm.The introduction should put the focus of the manuscript 
into a broader context.  As you compose the introduction, think of readers who are not experts in 
this field.  Include a brief review of the key literature.  If there are relevant controversies or 
disagreements in the field, they should be mentioned so that a non-expert reader can find out about 
these issues further.  The introduction should conclude with a brief statement of the overall aim of 
the experiments.  
2.  Objectives 

This study was aimed to determine the effect of applications Pediacoccus acidolactici’s 
bacteriocins that originated of dangke to the storage period of meatballs. 
 
3.  Materials and Methods 

Material that has been used are P. acidolactici pure culture (Indigenous Dangke, collection 
from Laboratory of Microbiology, Biology Department Faculty of Science and Technology, Alauddin 
State Islamic University of Makassar), De Man Rogosa and Sharpe Broth media (MRSB), Plate Count 
Agar (PCA) media, media of eosyn methylene blue agar (EMBA), yeast extract 3%, 1% NaCl, 0.1 N 
NaOH, ammonium sulfate, potassium fospat buffer and the dialysis membrane. The materials required 
for making meatballs are beef, tapioca flour, STPP, salt, ice cubes, garlic, benzoic acid and pepper. 
a. Production of Crude Bacteriocin Extract by Pediococcus Acidolactici 

Liter of MRSB be added 3% yeast extract and 1% NaCl, then inoculated with 10% (v/v) culture 
of P. acidolactici, after it was incubated at 37°C for 20 hours (Ogunbawo et al. 2003), then stored at 
refrigerator of 4°C for 2 hours. Centrifuge at a speed of 10,000 rpm for 20 min at 4oC, and filtering 
using Sartorius filter membrane, the cell-free supernatant subsequently its pH neutralized to pH 6 
using 0.1 N NaOH. 80% ammonium sulfate powder was added gradually to the sterile supernatant 
antimicrobial. The filtered to produce a precipitate proteins, then homogenized using a stirrer slowly 
at a 4°C for 2 hours. Furthermore supernatant was discarded and the precipitate obtained bacteriocins. 
Precipitate was collected on a size 50 mL Falcon tube. Precipitate bacteriocins are dialyzed using a 
dialysis membrane diameter of 2 cm and buffer used is potassium phosphate for 12 hours, further 
replacement of twice buffer at 2 and 4 hours at 4°C so that it has obtained extract of bacteriocins 
crude (Hata et al. 2010). 
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b. Making Meatballs 

Fresh meat is cut into pieces. The meat was then milled in a food proccessor by the addition 
of salt, STTP, ½ part ice cube and added 0.3% bacteriocins. Spices such as pepper, garlic, starch, 
flavoring and remaining ½ parts of ice be added to the dough. The dough is milled back until evenly 
mixed and become sticky. The dough is then shaped roundly and boiled at a temperature of 100ºC 
to float (approximately 10-15 minutes). Formulation of meatballs in this study are: fresh meat (62.5%), 
starch (20% -30%), STPP (0.5% -0.8%), salt (3%-3.5%), ice (35%), garlic (0.75%), pepper (0.75%), and 
flavorings (0.5%). 
c. Total Plate Count Microbes  

Amount of 5 g sample meatballs put into a sterile plastic then added 45 mL of 0.85% NaCl 
sterile, then shaken kneaded to obtain a homogeneous mixture. This sample was then diluted with 
0.85% NaCl). Pipette sample aseptically at a dilution of 10-3 to 10-5 and 1 mL pipetted into a sterile 
petri dish and pour the PCA media. Incubation was performed for 24 hours at 37°C. The number of 
bacteria is determined by the plate count method and formula of determining the number of colonies 
on each treatment with colony count between 25-250 CFU/g.  
d. Quantitative Analysis of E. coli  

As much 5 grams of sample meatballs put into a sterile plastic then added 45 mL of sterile 
0.85% NaCl, then shaken kneaded to obtain a homogeneous mixture. This sample was then diluted 
with 0.85% NaCl until the fifth dilutions (10-5). Samples were aseptically pipetted in dilution 10-1 to 
10-3 and 1 mL pipetted into pour plate of EMBA media. Incubation was performed for 24 hours at 
37°C, E. coli colonies growing purplish blue.. 
 
4.  Results and Discussion 
a. Total Plate Count Microbes 

Total plate count of microbes need to know to ensure a foodstuffs whether it is feasible or 
not to be consumed. Microbial growth into foodstuffs are closely related to the amount of water 
content and storage period. 
 
Table 1 Total plate count of microbes with the addition of Different preservatives on variations of 

storage period. 
 

Preservatives 
Total plate count of microbes days (log CFU/g) 

0 2 4 

Control 3.20 4.90 7.25 
Acid Benzoate 2.23 5.06 5.15 

Bakteriocin  2.65 3.40 4.32 

Based on statistical analysis, showed that the preservative and storage time of the total plate 
count of microbes meatballs was not significantly. But can increase the shelf life or inhibit microbial 
growth until the fourth curry, in other words, can suppress the total number of microbes than without 
the addition of preservatives. Similarly the addition of benzoic acid as is commonly added in making 
meatballs.  

According to Indonesian National Standard (INS) 01-0366-2000, the maximum limit of the 
total microbial the product meatballs were 1 x 105 CFU/g. Based on Table. 1, the total number of 
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microbes on the meatballs with the addition of bacteriocins on days 0, 2, and 4 days still meet SNI, 
but the meatballs by the addition of benzoic acid on the second day, the total number of microbes 
meatballs exceeds the limit specified by INS. Total microbial meatballs without preservatives (control) 
on day 0 is still in accordance with the INS, but on the second day and the fourth, the meatballs 
have increased the total number of bacteria that exceed the specified limits INS. Total microbes that 
exceed the normal limits can be caused by the meat used was contaminated with microorganisms 
and can also be due to contamination of the tools used (National Standard Agency, 2000). In a 
suitable amount bacteriocins isolated from lactic acid bacteria has the potential to kill and inhibit the 
growth of pathogenic bacteria (Savadogo et al. 2006). 
b. Qualitative Analysis of E. coli on Meatballs 

The presence of E. coli is one indicator of poor sanitation. E. coli is a Gram-negative 
bacterium, grows optimally at 37°C, but can be grown in the temperature range of 15-45°C (Supardi 
& Sukamto, 1999). The results showed that the addition of benzoic acid and bacteriocins were able 
to inhibit the growth of E. coli in meatballs compared to controls. This is in accordance with Arief et 
al. (2008) who stated that the bacteriocins produced by P. acidolactici showed antimicrobial activity 
to inhibit the growth of Gram-negative bacteria, such as bacteriocins is bacteriostatic in Gram-negative 
bacteria. This is in accordance with Arief et al. (2008) who stated that the bacteriocins produced from 
P. acidolactici showed antimicrobial activity to inhibit the growth of Gram-negative bacteria, such as 
bacteriocins is bacteriostatic in Gram-negative bacteria. Qualitatively, the meatballs by the addition 
of nitrite and bacteriocins, E. coli was not found until the fourth day, whereas the control meatballs 
found the presence of E. coli. This shows that nitrite and bacteriocins were able to inhibit the growth 
of E. coli during storage. 

Usage bacteriocins 0.3% does not cause changes in the physical and sensory characteristics 
of meatballs. This proves that Bacteriocin is potential as biopreservative in the product meatballs so 
that it can be an alternative in the use of food preservatives. The mechanism of bacteriocins as 
biopreservative is by forming a hole in the cell membrane of microbes. Influence the formation of 
holes cytoplasm is the impact of the bacteriocins that cause changes in membrane potential gradient 
and the release of intracellular molecules and influx of extracellular substance (environment). The 
effect causes inhibited cell growth and produces cell death process in which sensitive to bacteriocins. 
The great advantage the use of bacteriocins especially the origin lactic acid bacteria as an 
antimicrobial substance that is its ability to eliminate microbial pathogens and spoilage of food origin 
of milk and meat. Possible application is closely related to the characteristics of the antimicrobial 
substance, which is does not toxic, capable of inhibiting the low levels and is produced by bacteria 
belonging Generally Recognised as Safe (GRAS) that microbes are does not a health risk.  

5.  Conclusion 

This study has proven that proves that bacteriocin by P. acidolactici is potential as 
biopreservative in the product meatballs so that it can be an alternative in the use of food 
preservatives, however is necessary some research to find culture growth media that is more 
economical to be applied widely to the public. 
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Abstract  
This work is aimed at synthesizing copper hydroxide nitrate (Cu2(OH)3NO3) at room 

temperature and pressure conditions. Cu2(OH)3NO3 compounds have been synthesized by 
simple and convenient wet chemical precipitation method. Powder X-ray diffraction and Fourier 
transform infrared spectroscopy analysis showed that Cu2(OH)3NO3 crystals have been 
successfully developed at room temperature (250C) and pressure. Cu2(OH)3NO3 compounds have 
also been synthesized at varying temperatures and hydrolysis method and used for methyl 
orange removal from aqueous solution. Methyl orange removal efficiency prepared by current 
method showed similar MO removal efficiency compared to Cu2(OH)3NO3 catalyst developed by 
other energy-intensive methods. This catalytic compound could be successfully synthesized by 
simple precipitation method at ambient conditions which involves lower capital cost and energy 
requirements. The current method is amenable for large-scale synthesis for wastewater 
treatment purposes.    
 
Keywords: Layered Double Hydroxides, Copper Hydroxide Nitrate, Catalytic Wet Oxidation 
 
1. Introduction 

Layered Double Hydroxides (LDHs) is often called anionic clay due to presence of 
exchangeable anions in the interlayer spaces or hydrotalcite-like clays as hydrotalcite forms the 
most representative mineral of the group. It consist of sheets of hydroxides of two or more 
metals of different valence electrons. The chemical formula for the layered double hydroxide is 
[M2+

1-xM3+
x(OH)2]z+An-

z/n.yH2O. M2+ and M3+ represents bivalent and trivalent metal cation, An- is the 
exchangeable interlayer anion and X is the layer charge. Partial substitution of divalent cations 
by trivalent cations gives them a positive charge for the brucite type layers which is balanced by 
the intercalated anions. Intercalated anions in the interlayer spaces of the compound balance 
the positive layer charge to maintain electro-neutrality. The interlayer spacing of 6.91 Å is found 
in Cu2(OH)3NO3(Arizaga, Satyanarayana, & Wypych, 2007). Water molecule is usually present in 
the compound which is hydrogen bonded to the hydroxyl ions of the metal hydroxide layers 
and to the intercalated anions. The LDH compounds have octahedral layer (i.e. metal cations 
and its stoichiometry) that can be easily modified to generate LDH of different layer charge. . 
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Cu2(OH)3NO3 is a layered hydroxide salts (LHSs) which belongs to a family of inorganic 
layered compounds of hydrotalcite-like clays. Single crystal XRD determination described 
Cu2(OH)3NO3 as brucite-like layers in which one quarter of OH anions are replaced by nitrate as 
shown in Fig. 1. Nitrate anions is directly coordinated to the matrix Cu cation through one 
oxygen atom. The structure is made up of Cu2+ cation layers linked by hydrogen bonding 
between NO3

-
 and the OH groups. The Cu2+

 cations is said to occupy two non-equivalent sites 
consisting of a distorted 5OH + O-NO2

 or 4OH + 2(O-NO2) ocatahedra(Arizaga et al., 2007). It is 
known to exist in two polymorphic crystal forms. Natural Cu2(OH)3NO3 salt is constituted of 
mineral gerhardtite which possess orthorhombic crystal lattice(Biswick, Jones, Pacuła, & Serwicka, 
2006). Monoclinic modification of synthetic Cu2(OH)3NO3 salt represents metastable phase.  

The basic structure of both LDHs and LHSs is considered deriving from layered lattice of 
brucite, (Mg(OH)2). However, a layer charge develops as a result of partial substitution of divalent 
cations by trivalent transition metals whose positive charge is counter balanced by the presence 
of anions in the interlayer spaces in the case of LDHs. In the case of LHSs, the cation 
composition of the brucite-like layers is restricted to cations of the same valency which is 
usually divalent, so the presence of potentially exchangeable anions maybe created through 
two different pathways. First, an excess layer charge is created by presence of octahedral vacant 
sites which is covered above and below by two tetrahedrally coordinated divalent cations. The 
possible second mechanism could be due to the partial substitution of the framework hydroxyl 
groups by the structure forming anions like NO3, CO3, etc… during complete occupancy of 
octahedral cationic positions(Biswick et al., 2006). A significant difference between LDH and LHS 
clay is a shift of every second layer in the orthorhombic phase which causes b-axis to double in 
length. Thus, orthorhombic form is reported to be slightly more stable than the latter. Both the 
polymorph has brucite-like basic skeletal framework where Cu octahedra is found stacking upon 
one another, hence the name layered double hydroxides/layered hydroxide Salts. Biswick, T et 
al (2005) mentioned the salts as Hydroxy Double Salts (HDSs). There are two types of Cu 
octahedra in the layered compounds; 

1. Cu (1) atom which is surrounded by four –OH groups and two oxygen atoms from 
NO3

- groups 
2. Cu (2) atom which is coordinated by four –OH groups and the fifth –OH groups at 

little farther and the oxygen atom from the NO3
-.  

The NO3
- anions is present between the positive layers for balancing the charge system and are 

bonded by hydrogen bonding to the –OH groups of layers of Cu octahedra.   
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Figure 1 Schematic illustration of Copper hydroxide nitrate (Cu2(OH)3NO3) compounds 
(Aguirre, Gutiérrez, & Giraldo, 2011) 

 
 Layered Double Hydroxides (LDH) and Layered Hydroxide Salts (LHS) has diverse set of applications like selective retention of anions, topotactic incorporation of divalent cations, obtain metal oxide precursors,
retardants due to their high decomposition temperature (300-320oC), clay-modified electrodes 
and polymer electrodes(Arizaga et al., 2007; Levec & Pintar, 2007; Luck, 1999). Wide range of 
applications of layered hydroxyl salts and layered double hydroxide is due to the 
“compositional flexibility” and easy fabrication procedure with appropriate control over tunable 
metal cation chemistry(Bhargava et al., 2006; Zhang, Xiang, Li, & Duan, 2008), interlayer anion 
and the texture as shown in Fig 1. It can also be functionalized by intercalation, grafting and 
controlled calcinations to generate required functionalities.  
 Some of the most common method of layered hydroxide salts synthesis have been 
urea hydrolysis method(Stahlin & Oswald, 1970) often performed at 60oC and greater as 
suggested by Stahlin and Oswald, 1970 to produce well-defined single crystals which is suitable 
for structural characterization by X-ray diffraction (XRD) analysis. An alternative method 
employed was thermal treatment method where Cu salts are heated from 50 to 75oC 
temperature range(Masciocchi et al., 1997). Hydrothermal reaction conditions is another 
commonly used technique to obtain larger and highly crystallized samples when compared to 
alkaline precipitation method at temperatures higher than 60oC (Saarinen, Lindfors, & Fugleberg, 
1996). The catalyst synthesis procedures have all been performed at high temperatures over a 
long period of time. Wang et al, 2015 synthesized Cu2O/Cu2(OH)3NO3 composites by 
hydrothermal method at 140oC for 12 hours for MO removal via synergetic effect of adsorption 
and photo-catalysis. Srikhaow and Smith, 2013 synthesized Cu2(OH)3NO3/ZnO catalyst for MO 
removal by metal oxide assisted method which involves sonication for 30 minutes and 
hydrothermal treatment at 100oC for 30 minutes. Therefore, process optimization of 
Cu2(OH)3NO3 synthesis could significantly lower synthesis time, cost implication and energy 
requirements.  
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2. Objectives 

This work can be divided into two important parts. The first part is aimed at 
Cu2(OH)3NO3 synthesis at varying temperatures and characterization. The second part of the work 
is focused on investigating MO removal efficiency of the prepared catalyst. Therefore, research 
objectives of this work includes;  

i. Synthesize Cu2(OH)3NO3 at varying temperatures 
ii. Investigate chemical, structural and thermal properties of Cu2(OH)3NO3  
iii. Investigate MO removal efficiency of prepared Cu2(OH)3NO3 catalysts. 

 
3. Experimental  

3.1 Materials and Methods 
 The chemicals used in this work were of analytical grade and was used without further 
purification. De-ionized water was used throughout the experiments for cleaning purposes. 
Copper nitrate was purchased from Univar, while sodium hydroxide was purchased from Merck. 
 

3.2 Preparation of Cu2(OH)3NO3 powder 
 Cu2(OH)3NO3 Catalysts were prepared by simple precipitation method (Newman & Jones, 
1999). 50 ml of 0.75 M NaOH was added dropwise to 20 ml 3.5 M Cu(NO3)2·2.5H2O(aq) solution 
under vigorous magnetic stirring conditions at a room temperature. Powder Cu2(OH)3NO3 catalyst 
was prepared at varying temperatures of 25, 65 and 80oC for both Cu(NO3)2·2.5H2O and NaOH. 
The patterns are abbreviated as c25 n25, c25 n65, c25 n80, c80 n25 and c80 n80in Fig. 2. “c 
“stands for Cu(NO3)2·2.5H2O  and “n” stands for NaOH, base used for Cu2(OH)3NO3 synthesis. The 
abbreviation c25 n25 refers to Cu and NaOH at 25oC respectively. c25 n65 refers to Cu precursor 
at 25oC and NaOH at 65oC, c25 n80 refers to Cu precursor at 25oc and NaOH at 80oC. While c80 
n25 stands for Copper nitrate at 80oC and c80 n80 stands for Cu salt and NaOH, both at 80oC. 
The light-blue filtrate was immediately filtered using Buchner funnel fixed with water aspirator 
and 90 mm Whatman filter paper, washed with deionized water and dried at 65oC in a drying 
oven for 12 hours.  
 Cu2(OH)3NO3 catalyst was also synthesized by sonication and hydrothermal treatment 
procedure as reported by Srikhaow and Smith, 2013 as a reference sample for XRD analysis. 
 

3.3 Sample characterization  
FT-IR spectra were obtained on Model Spectrum GX 54591 FT-IR spectroscopy.  FT-IR 

spectra were recorded on single reflection ATR mode within the wavelength range of 400 to 
4000 cm-1. PXRD data were obtained from Bruker Axs model D8 Advance, powdered X-Ray 
diffractometer system with Cu Kα radiation (λ=1.540 Å) operating at 40 kV and 40 mA. The PXRD 
patterns were recorded from 5o to 70o with a scan speed time of 10 s at a regular scan interval.  
The samples were all grind into fine powder PXRD analysis. Thermogravimetric analysis (TGA and 

173 



STI-10 

5th National and International Conference - "Research to Serve Society" - Huachiew Chalermprakiet University 

DTG) were performed on SDT 2960, TA Instruments, thermogravimetric analyzer. The samples 
were heated in nitrogen atmosphere at a speed of 10o min-1 from room temperature to 900oC. 

 
3.4 Methyl orange oxidation  
Methyl orange removal were performed at 25oC under vigorous magnetic stirring 

conditions (10 ml of 500 ppm) within 10 minutes. MO color removal efficiency was monitored as 
a function of time by measuring the absorbance of the dye solution after the catalyst addition 
at specific time intervals.  Buchner funnel equipped with water aspirator was used in order to 
terminate the reaction at specific time periods. UV-vis absorption spectra of the filtrate after the 
catalytic treatment were measured on Perkin Elmer (Lamda 800) UV-vis spectrophotometer. The 
concentration of remaining MO in the filtrate was determined using the absorbance at 464 nm 
and curve fitting method using Beer Lambert law.   

Methyl orange removal was calculated using the equation 1 for mathematical 
calculations 

  
                                  Quantity of MO removed =    
   

Where Ci is the initial concentration of MO and Ce is the final concentration of MO after 5 
minutes of magnetic stirring. W is the weight of Cu2(OH)3NO3 powder used and V is the volume of 
MO used. % removal of methyl orange from methyl orange aqueous solution was calculated 
using the equation 2.  

 
                   % MO removal =                                                                         

 
 

4. Results and Discussion 
 

4.1 Synthesis and characterization 
Cu2(OH)3NO3 powder was prepared by a precipitation method at varying temperatures 

and compared to Cu2(OH)3NO3 powder prepared by hydrolysis method. PXRD pattern showed 
that the Cu2(OH)3NO3 powder synthesized at ambient conditions was in consistent with other 
work (Aguirre et al., 2011; Srikhaow et al., 2016; Wang et al., 2015).  

 

(1) 

(2) 

174 



STI-11 

5th National and International Conference - "Research to Serve Society" - Huachiew Chalermprakiet University 

 

Figure 2 Powder XRD patterns of Cu2(OH)3NO3 powder prepared at varying temperature. 
 
Similar PXRD pattern were obtained for all the samples prepared at varying 

temperatures as shown in Fig 2 and compared with the Cu2(OH)3NO3 prepared by sonication and 
hydrothermal route. It shows that Cu2(OH)3NO3 powder could be conveniently prepared at 
ambient conditions of 25oC. Thus, immobilization of Cu2(OH)3NO3 on HC-stalk were all carried 
out at room temperature to make the synthetic procedure easy and reproducible for industrial 
scale fabrication.  

PXRD patterns from Fig. 2 show monoclinic Cu2(OH)3NO3 which is consistent with the 
literature. The peaks at 12o, 24o and around 32o corresponds to (001), (002) and (111) facets of 
Cu2(OH)3NO3. High degree of crystallinity of the compound is also shown by the series of sharp 
and well-defined reflections at regular intervals suggesting presence of layered structure(Meyn, 
Beneke, & Lagaly, 1993). No diffraction peaks corresponding to CuO or Cu(OH)2 phases were 
observed in the pattern.  
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The peak at 3416.90 and 3413.99 cm-1 labelled as “b” in both Fig. 3 A and B 
respectively is OH stretching of the water molecule present in the catalyst sample but the peak 
at 3542.30 and 3540.76 cm-1 which is shown as “a” in both figures is due to the OH stretching of 
hydroxide from Cu2(OH)3NO3 synthesized. The signal “c” and “d” at 1418.91 and 1305 cm-1 in 
Fig. 3 A and 1417.61 cm-1 and 1303.33 cm-1 in Fig. 3 B are attributed to the O-NO2 asymmetric 
stretching and NO3 symmetric stretching respectively of NO3 groups. The next peak, “e” at 
1046.55 and 1046.93 cm-1 in both the figures is due to the N-O stretching mode. The peak “c”, 
“d” and “e” represents the strong vibration modes of NO3 groups present between copper 
hydroxide layers. Transmittance at “f” and “g” at 767.90and 672.54 cm-1 in Fig. 3 A and 775.67 
and 670.90 cm-1 in Fig. 3 B show Cu-O-H hydrogen bonding frequencies related to Cu2(OH)3NO3. 
FT-IR spectra for the Cu2(OH)3NO3 synthesized at varying temperatures show all the major signals 
at same position to suggest that the catalyst could be conveniently prepared at ambient 
conditions. 

 

 

 

 

 

 

 
 

A B 

Figure 3 A. FT-IR spectrum of Cu2(OH)3NO3 powder catalyst synthesized at 80oC. B. FT-IR spectra of 
Cu2(OH)3NO3 powder catalyst synthesized at 25oC 

A B 
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Figure 4 TGA and DTG curves of Cu2(OH)3NO3 A.  prepared at 25oC and B. prepared at 80oC. 
 
 
 

Thermogravimetric analysis (TGA) curves and the differential thermogravimetric (DTG) 
curve in nitrogen atmosphere for Cu2(OH)3NO3 synthesized at different temperature conditions as 
illustrated in Fig. 4 also show two weight loss steps. In Fig. 4 A, the removal of weakly bonded 
water molecules is followed by major weight loss occurring in the region of 200 to 250oCwhich is 
around 26%. Fig. 4 B shows decomposition pattern of Cu2(OH)3NO3 synthesized at 80oC as 
reported by Wang et al (2015) (Wang et al., 2015). Around 35% of weight loss occurs in the 
region of 230oC and the weight seems to remain constant. The major weight loss in both the 
sample is attributed to the thermal decomposition and disintegration of crystal layered 
structure. Decomposition of Cu2(OH)3NO3 takes place through de-hydroxylation and 
transformation of nitrate ions present in the interlayer spaces to nitrogen oxides as reported by 
Aguirre et al (2011)(Aguirre et al., 2011).However, the most popular mechanism for the thermal 
decomposition of of Cu2(OH)3NO3 was reported by Henrist et al (2003) (Henrist et al., 2003) is 
shown by equation 3; 

 
 Cu2(OH)3NO3        2(CuO)(s)  +  HNO3 (g)  +  H2O (g)   (3)  
 
TGA and DTG profiles of Cu2(OH)3NO3 synthesized at 25 and 80oC show both the samples have 
similar thermal stability which decomposes in around 220-230oC. The only difference was 
Cu2(OH)3NO3 synthesized at room temperature contains slightly more water vapor which does 
not have any implications in catalytic activity. 
 

4.2 MO Removal Activity 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5 Methyl orange removal efficiency of Cu2(OH)3NO3 A synthesized at 25oC and B at 80oC 
 

A B 
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MO removal efficiency of the catalyst synthesized at varying temperatures and the 

amount of dye molecules adsorbed are shown in Table 1. The MO removal efficiency of the 
catalyst synthesized at ambient conditions within 10 minutes is consistent with the MO removal 
of Cu2(OH)3NO3 synthesized at higher temperatures and other methods involving energy 
intensive processes reported in the literature(Jia et al., 2016; Srikhaow & Smith, 2013; Wang et 
al., 2015; Zhan, Zhou, Fu, & Chen, 2011). 
 
Table 1. MO removal efficiency of the Cu2(OH)3NO3 synthesized at varying temperatures.  
 

Catalyst Quantity of MO adsorbed 
(mg g-1) 

% MO removal 

c25 n25 5.94 95.7±0.67 
c25 n60 5.87 95.5±0.60 
c25 n80 5.97 96.2±0.11 
c80 n25 5.95 95.8±0.78 
c80 n80 5.99 96.6±0.31 

 

The catalyst synthesized at varying temperatures of 25, 60 and 80oC show same methyl 
orange oxidation efficiency of greater than 95% achieved within 10 minutes as shown in Table 1. 
The results suggest that Cu2(OH)3NO3 compounds could be rather synthesized at 25oC 
conveniently avoiding the loss of excessive energy requirements and chemical reagents.  
 
5. Conclusion 

Cu2(OH)3NO3 crystals is a highly efficient catalyst for methyl orange removal from 
aqueous solution. It is highly active under ambient conditions without the addition of any other 
oxidants or setting up oxidation favoring reaction conditions. The synthesis of Cu2(OH)3NO3 
crystals could be conveniently prepared at ambient conditions without any additional 
requirements.  The process optimization could significantly reduce the cost implications and 
energy requirements. The effect of variation of organic pollutants would be investigated further. 
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Abstract  
Improving the microalgal biomass is one of the keys to reduce the cost of algal cultivation. 

A chlorophyte microalga S. acutus is a species of the freshwater green algae that is used as biofuel 
feedstock. This study showed effect of various media and the adjustment of temperatures for 
increasing cell density and biochemical compositions of S. acutus. The tested media were chosen 
including Jaworski's medium, BG11 medium and Bold's Basal medium; levels of temperature were 
20, 25 and 30˚C, respectively. All treatment groups were adjusted under continuous light 
illuminated with 40W florescent lamps at light intensity of 100 µmol photons m-2s-1, incubated for 
14 days. Results showed that S. acutus was favorable with BG11 medium under temperature of 
25˚C induced the highest cell biomass (OD730 at 2.05). In addition, protein (56.12%) and lipid 
(18.14%) content were highly stimulated the accumulation under 25˚C with BG11 medium. 
However, under temperature of 30˚C are suitable for carbohydrate content (33.05%) in S. acutus. 
In this work, S. acutus was demonstrated as fast growing species and they can be considered as 
suitable species for industrial-scale outdoor which material costs can be reduced. 
 
Keywords: Scenedesmus acutus, media, temperature, protein, lipid content  
 
1.  Introduction 

Microalgae are aquatic microorganisms that important for natural biological process of 
photosynthesis of water resources. Microalgae are a group of fast growing organism which has the 
ability to fix CO2 with an efficiency of 10 to 50 times greater than that of terrestrial plants and 
higher biomass production compared to energy crops (Wang et al., 2008). Nowadays, useful of 
microalgae have received exceedingly attention in biotechnology research with the production of 
high oil content and rapid biomass production as human and animal nutrition (Bona et al., 2014). 
Microalgae consist of protein, vitamins, amino acids, minerals and pigments which have attracted 
world interest for a dietary additive for food (Xu et al., 2014). Chlorophyte microalgae are the 
most diverse group of microalgae which is famous green unicellular genus, such as Chlorella, 
Scenedesmus, Neochloris (Guiry, 2012). 

Scenedesmus spp. is a freshwater green microalgae species that is widely used for 
potential oil-producing species because of rapid growth and high lipid content (Xin et al., 2009). 
Girisha et al. (2014) stated the highest biomass with 4 mg/ml and lipid content of 49% for 
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Scenedesmus sp. compared to green species of Botryococus sp. and Chlorella sp. Scenedesmus 
spp. is microalgae belonging to Phylum Chlorophyta, Class Chlorophyceae and Family 
Scenedesmaceae with variations of oil content, with 16 to 40% for S. dimorphus while 1.9 to 18% 
of oil content was found in S. quadricauda (Mata et al., 2010). The genera Scenedesmus is one of 
the prominent feedstock for biofuel productivity, because of the its adaptability and survival to 
various environmental condition with high biomass and lipid content make as optimum choice as 
biofuel feedstock (Arumugam et al., 2011). Rousch et al. (2003) stated that the fundamental 
environmental factors influencing microalgal growth and chemical composition are nutrients and 
temperature. In this work, Scenedesmus acutus was used for comparing with different conditions 
for the best growth. Potential application of microalgae is highly influenced by nutrient availability 
and environmental factors especially by nutrient and temperature. These factors stimulate the 
algal growth and the composition of the biomass produced by causing changes in microalgal 
metabolism. Nutrients in media are needed to synthesize biomass for microalgae. Indeed, nitrogen 
and phosphate are two main important macronutrients for algal cell growth which nitrogen is a 
fundamental element for the formation of proteins and nucleic acids. Phosphate is another very 
important nutrient which is essential molecules such as ATP, the energy carrier in algal cells and 
a part of component of DNA RNA and phospholipids and, is essential macromolecules for all living 
cells (Juneja et al., 2013). For the second factor, temperature is a major factor for growing algae 
and strongly influences on cell size, growth rate, nutrient requirements and biochemical 
composition for every species (Andersen, 2005). In addition, temperature has a significant effect 
on the accumulation of protein and lipid of microalgae. Temperature is perhaps one of the most 
important environmental factors that influences. Gordillo (1998) reported that during 
photosynthesis, microalgae use many suitable factors for producing biochemical compositions. 
The relative amounts of these metabolic products are tightly linked to available nutrients and 
environmental status.  

 
2.  Objective 

The objective of this work effort was to optimize the combination of different media and 
temperatures towards maximum of growth and biochemical composition of S. acutus in pilot-
scale in order to increase the successful scale-up of microalgae in the future. 
 
3.  Materials and methods 
 
Algal cultures 

A chlorophyte microalga, Scenedesmus acutus was isolated from freshwater resources in 
Changhua, Taiwan. A microalga was isolated by Pasteur pipette technique (Parvin et al., 2007). For 
8 days prior to start experiment, S. acutus was grown in sterile JM medium. Incubation was placed 
in incubator with temperature 25±2˚C under continuous light illuminated with 40W florescent 
lamps with light intensity 100 µmol photons m-2s-1 until the medium appear green.  
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Experimental set-up 
Media and temperature were conducted to test how 2 factors affect on biochemical 

contents. The chlorophyte microalgae, S. acutus was cultured in three different media including 
Jaworski's medium (Schӧsser, 1982), BG11 medium (Stanier et al., 1971) and Bold's Basal medium 
(Schӧsser, 1982), All media with pH 7.0 was stored in 3-L glass conical flasks and sterilized in an 
autoclave at 120°C, 15 bar pressure for 20 min. An initial microalgal cell of 50×104 cell mL-1 was 
inoculated in 200 ml of media into 250 ml Erlenmeyer flask. Each treatment was incubated at 
three different temperatures i.e. 20, 25 and 30˚C. Illumination was maintained with 40W 
fluorescent lamps with 12:12 h light dark regime. Light intensity was measured using light meter 
(LI-1000 Datalogger, USA). Experiment was carried out in triplicates. The cultivation flasks were 
agitated twice daily for 2 min to avoid cell clumping. All treatment was inoculated until microalgal 
cell into stationary phase in 14 days. 
 
Growth measurements 

Optical density (OD) was recorded by using spectrophotometer at 730 nm (Hitachi U-2000 
Spectrophotometer) which this wavelength that correspond to the maximum absorption peak of 
microalgae (Guedes et al. 2011). 
 
Biochemical analysis 

S. acutus biomass was harvested at the end of experiment. Freeze-drying cell was ground 
and passed through 36-mesh-size sieve to obtain uniform particle size then stored at −20°C in an 
air-tight seal container until used. Three replicate samples of 1.0 g of dried microalga were used 
for each analysis. Analyses of proteins were conducted following the Kjeldahl method as 
described by AOAC (2005). Soxhlet distillation system (Kjeltec, 1003) was used for the lipid analysis 
using ethyl ether as the solvent. Carbohydrate was estimated by difference [Percentage 
carbohydrate content = 100-(%moisture + % ash + %protein + % lipid)] (FAO, 2003). All of data 
were calculated in %. 
 
4.  Results 
 
Effect of various media on S. acutus growth  

Effects of three different media on growth of green microalgae are aim for selecting the 
best medium for culturing S. acutus. OD values for green microalgae were measured at 730 nm. 
It was shown in Figure 1 that S. acutus was growing rapidly in 14 days in BG11 medium as compared 
to the other media, followed by Jaworski's medium and Bold's Basal medium came at the final as 
arranged. The algal growth curve showed lag phase of 1 day for BG11 medium and it demonstrated 
that S. acutus was a fast adaptation in this medium while lag phase of S. acutus when cultured 
in Jaworski's medium and Bold's Basal medium were shown in 3 days.  
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Figure 1 Growth of S. acutus in different media in 14 days.  
Values are means ± SD of triplicate samples (n = 3).  

 
Effect of various media and temperatures on S. acutus growth  

Shown in Figure 2, S. acutus was inoculated under two environmental factors (different 
media and temperatures). Cultures were investigated by OD value. S. acutus still showed the 
highest cell density when cultured with BG11 medium. With BG11 and Jaworski's medium, it 
demonstrated that at 25˚C was the suitable temperature for S. acutus growth (OD at 2.05 of BG11 
and at 1.78 of Jaworski's medium), followed by at 30 and 20˚C, respectively. While S. acutus was 
cultured in Bold's Basal medium, it had the best growth under temperature of 30, 25 and 20˚C, 
respectively. However, cell density showed lower than that cultured in BG11 and Jaworski's 
medium. It suggested that BG11 medium with 25˚C were the optimum conditions that can 
stimulate the best growth on S. acutus. Therefore, in this work, BG11 medium was chosen for 
investigating biochemical composition under different temperatures. 
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Figure 2 Growth of S. acutus in difference media and temperature (20, 25 and 30 ˚C)  

in 14 days. Values are means ± SD of triplicate samples (n = 3). 
 
Effect of various temperatures on biochemical composition of S. acutus 

S. acutus was cultured with BG11 medium under different temperature of 20, 25 and 
30˚C. The S. acutus cells were harvested at the end of experiment (14 days) for biochemical 
analysis. In Figure 3, S. acutus was cultured under 25˚C that suitable for greatly accumulation of 
protein content at 56.12% of dry weight, followed by at 30˚C (48.56% of dry weight) and at 20˚C 
(44.03% of dry weight). For lipid content, at 25˚C was appropriate pH for highly lipid accumulation 
with 18.14% followed by at 20 and 30˚C (15.11 and 10.09% of dry weight), respectively. In this 
study, the highest temperature at 30˚C was induced the accumulation of carbohydrate content 
at 33.05% of dry weight, followed by at 20˚C (30.00% of dry weight). And at 25˚C, carbohydrate 
showed the lowest content with 21.03% dry weight.  
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Figure 3 Biochemical compositions of S. acutus in BG11 medium under  

different temperature in 14 days. Values are means ± SD of triplicate samples (n = 3). 
  

 
5.  Discussion 

In this study, cell density of S. acutus was greatly increased when cultured with BG11 
medium because BG11 medium has abundant of NaNO3 that act as nitrogen (N) source for 
microalgal growth. Nitrogen is one of the most elements inorganic chemistry for the formation of 
proteins and an essential component of nucleic acids and amino acids (Juneja et al., 2013). 
Microalgae can absorb nitrogen in the form of ammonium (NH4

+), nitrate (NO3
-) or nitrite ions (NO2

-

) (Sharma et al., 2011). Sharma et al., (2011) stated that nitrogen being important constituent of 
cell protein was needed for algal growth, either in combined or in molecular form. This was similar 
with the report of Ӧrdӧg et al. (2012) green microalgae Chlorella minutissima showed high 
biomass when cultured in media with the highest nitrogen level of 700 mg l-1 N, biomass decreased 
when nitrogen became limiting in the media. It has been suggested that combined effects of 
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various factors may be more important than the effect of any one factor (Rodhe, 1948). In this 
study, S. acutus can grow in every temperature (20 to 30˚C). However, S. acutus was cultured 
with BG11 medium under temperature of 25˚C showed the best growth of algal cell density. 
Normally, microalgae can grow in water temperature around 5 to 30˚C. García-González et al., 
(2005) reported that the highest biomass of green algae was attained when culture temperature 
was maintained at 25˚C. Yin et al. (2016) illustrated that at 25°C, the algal density and chlorophyll 
a concentration of S. obliquus increased gradually during the whole experiment but at 35°C the 
photosynthesis of S. obliquus was disrupted. Similar effect on other green microalgae, Singhn and 
Singh (2015) reported that 25˚C to be the suitable temperature for freshwater microalgal growth 
belonging to genus Chlorella with a growth rate of 1.099 d-1 and cell concentration of 5.814 after 
6 days cultivation. Cho et al. (2007) studied temperature from 15 to 30˚C for optimal growth of 
green algae Chlorella ellipsoidae and mentioned that 25˚C would stimulate the highest growth 
rate. According to Yang et al. (2010), it was observed 20 to 25˚C temperature were suitable for 
the growth of C. pyrenoidosa. And also, green algae Oocystis sp. at temperature 25˚C provides 
the most robust growth at these conditions (Csavina et al., 2011). However, S. acutus in this study 
can adapt to different temperatures (20 to 30 ˚C) which indicated that S. acutus are versatile 
candidates for outdoor large culture. 

In addition, the optimum temperature can stimulate highly content of biochemical 
composition of microalgae. In this study, protein and lipid content was greatly accumulated at 
25˚C of temperature and decreased their values under high temperature of 30˚C. Konopka et al. 
(1978) reported that increasing temperature beyond the optimum reduces protein synthesis and 
consequently results in decreased algal growth rates. Liu et al. (2015) stated that highly amount 
of lipid content (28.86%) and biomass (2.876 g L−1) of Scenedesmus sp. Z-4 was stimulated under 
25 ˚C. Some reports were observed in Nannochloropsis oculata and Chlorella vulgaris. Increase 
of temperature from 25 to 30°C, doubled the lipid content (from 7.90% to 14.92%) was found in 
N. oculata while reduced lipid content in C. vulgaris from 14.71% to 5.90% (Converti et al., 2009). 
However, Rhee and Gotham (1981) illustrated that an increase in protein content of Scenedesmus 
sp. with decreasing temperature. In this work, carbohydrate had greatly content under 30˚C. High 
growth temperature has been related to significant reduce in protein content while increases in 
carbohydrates content (Oliveira et al., 1999). According to Tomaselli et al. (1988) reported the 
effect of high temperature (40°C) on Spirulina platensis M2 cultivated continuously and observed 
a significant decrease in protein content with 22%, together with a remarkable increase in 
carbohydrate contents with 30%. 
 
6.  Conclusion 

Microalgae have received considerable attention in aquaculture, biofuel feedstock and 
bioactive substances due to their biomass and biochemical potential. The present study focuses 
on green microalgae S. acutus grow at different media and temperatures. This study illustrated 
that S. acutus was favorable with BG11 medium under temperature of 25˚C induced optimum 
algal cell biomass. In addition, under 25˚C can highly stimulate the accumulation of protein and 
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lipid content. However, temperature of 30˚C is suitable for carbohydrate content in S. acutus. In 
this work, S. acutus was demonstrated as fast growing species and they can be considered as 
suitable algae for large outdoor biomass cultivation. 
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Abstract  
 

On the elementary lesson of Natural Sciences, especially material from animal and plant 
breeding, teachers sometimes difficult to explain with the detailed review process that occurred 
reproduction. If the teacher is less clear in illustrating the process of reproduction, then the 
students' understanding will be different and would not be maximal. Therefore it is necessary to 
create a learning media that can clarify the presentation of the material and easily understood 
by students. The purpose of this research is to analyze and designing multimedia learning of 
animal and plant breeding to assist students in understanding the material. Submission with 
multimedia learning can be used as a tool to explain abstract things become more obvious with 
animation. 

 
Keywords: multimedia learning, vegetative generative reproduction, primary school, education 
 
1.  Introduction 

Interest is one of the factors that influence student learning outcomes (Aritonang, 2008). 
Because without interest, students will feel forced and overburdened in learning activities (Gusti, 
2016). In addition to interest in learning, the learning success can not be separated from the 
process. One of them is the process of delivering materials by teachers to students. Nowadays 
many teachers who speak only submit material, even though much of the material that is not 
sufficiently understood by students if it is only delivered with verbal explanations without any 
concrete examples that can evoke the imagination or scientific attitude towards the material. 

The process of learning and teaching methods used by teachers play an important role in 
the delivery of a concept of subjects (Handika, 2010). Demonstration of learning methods can be 
used to illustrate more clearly about matters related to the process of arranging things, the 
process of making things, the workings something working process or use (Tarbiah, 2014). 

Learning tools is an integral part of educational success. Application of multimedia learning 
technology as a learning tool has the potential to transform traditional classroom environment 
into an imaginary world (Mukti & Hwa, 2006). Multimedia learning can help maximize the 
demonstration learning method (Muhammad Ali 2009).  

Multimedia learning facilitates learning in a simple and easy to understand. Multimedia 
learning gives control information to the user, increase interest in learning by giving feedback 
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and interaks  to students (Arkun & Akkoyunia, 2008). Multimedia learning also helps teachers 
conduct lessons more effective and efficient (Saputra & Moon, 2012). 

Therefore, in order to help students and teachers succeed in the learning process, 
instructional technology should create a multimedia learning which capable of being the 
facilitation of learning that can motivate students so as to create attention and interest of 
student learning 

2.  Objectives 

The purpose of this research is to build learning tool teachers in implementing the 
demonstration learning method base on multimedia that can improve the attention and interest 
of student learning. Creating a pedagogical tool that combines on-screen text, graphics, 
animation, audio and video material in accordance with the Vegetative and Generative 
Reproduction Subject for primary school students 

3.  Materials and Methods 

The steps undertaken in the development of this application are: 
a. System Requirements Analysis 

System Requirements Anaysis is used to figure out what kind of multimedia can 
improve attention and interest in the learning process of students. 

b. Designing Concepts 
Designing concept is done to determine the multimedia content in accordance with the 
material to be covered. 

c. Designing Navigation Structure and transition diagram 
Conducted to describe the interaction between sub applications 

d. Producing Applications 
In this phase, researchers began to build multimedia learning in accordance with the 
results of the previous stages have been done 

 
4.  Results 

4.1 System Requirement Analysis 

Functional requirements are used to describe what services are required users to multimedia 
learning. Here are the services required of the user: (1) the application can display animations 
every animal and plant breeding process. (2) Visualization animation is equipped with an 
explanation in the form of audio and text, (3) there are 10 multiple choice exercises and 5 
about stuffing as evaluation (random). 

The software required to build learning multimedia includes the following specifications: (1) 
Operating System Windows 7 Ultimate, (2) Database MySql, (3) Adobe Flash CS 6 (4) Corel Draw 
X4, (5) Programming Language Action script 3.0The hardware required to build learning 
multimedia includes the following specifications: (1) Processor intel dual core, (2) Ram 2 gb, (3) 
Hard Drive 80 GB, (4) Monitor LCD 15”  
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4.2 Designing Concepts 

Learning tools for animals and plants reproduction for sixth grade on elementary school is in 
the form of multimedia interactive learning be accompanied quizzes and answers. The 
description of the concept of the application as follows: 

 
Table 3.1 Multimedia Learning Concept Descriptions 

Specification Explanation 
Title Multimedia Learning on Vegetative and Generative Reproduction Subject 

for Primary School 
Application Type Multimedia Learning 
Education Increase knowledge of Indonesia sixth grade primary school students about 

the growth of animals and plants 
Function As a teacher teaching tool in demonstrating the vegetative and generative 

reproduction process more attractive thereby increasing student interest in 
learning 

User Teacher and Students 
Source Material Sixth grade primary school science textbooks 
Interactive Using either button links, images or text that can move from one page to 

another and also with the quiz as a means of training students in learning 
science, especially Vegetative and Generative Reproduction subject. 

 
The design of the contents of this application is made to the draft guidelines for the 

implementation of learning natural sciences sixth grade and competency standards on 
Vegetative and Generative Subject as follows: 

a. Material way of breeding animals 
b. Mentioning how animals divide and sprout 
c. Mentioning how animals lay eggs (oviparous) 
d. Mentioning how animals reproduce by giving birth (viviparous) 
e. Mentioning how animals spawn - bore (ovoviviparous) 
f. Delineates the animals breed and give birth 
g. Explain and give examples of vegetative propagation 
h. Explain and give examples of artificial vegetative propagation 
i. Explaining breeding by cuttings 
j. Explaining how the proliferation of generative plants through pollination 
k. Mention the parts of the flower 
l. Explaining the process pollination and fertilization 
m. Mentioning ways pollination. 
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4.3 Navigation Structure and Transition Diagram Design 

Navigation structure describes the sequence of the flow of information in multimedia 
applications. Navigation Structure Design can be use as a guide to understanding the direction of 
making and clear information (Sutopo, 2007). Multimedia learning the navigation structure can 
be seen in the figure 1 

 
Figure 1 Navigation Structure Multimedia Learning of Reproduction 

  
Transition diagrams can also be interpreted as the structure of the flow of a program which is 

the design chain relationships and work from different areas and can help organize all elements 
of the application. 

194 



STI-31 

5th National and International Conference - "Research to Serve Society" - Huachiew Chalermprakiet University 

 

 
Figure 2 Multimedia Learning Transition Diagram of Reproduction 

Note: 
a. Application page displays start the application and then forwards it to the main menu page. 
b. Page main menu consists of a few buttons that can be used according to the needs and 

functions. Among them there is a button material, matter, and user profile, pointing 
kehalaman respectively, as well as the entire button can view the first towards the main 
menu, while the exit button is provided to close the application. 

 
4.3 Production 

In the making interface design and image editing of this interactive multimedia Learning, 
author uses Adobe Flash CS6, Corel Draw X4. Navigation structure describes the sequence of the 
flow of information in multimedia applications.  There for as a guide to understanding the 
direction of making and clear information.  Action Script 3.0 is used to make animation of the 
process of vegetative and generative reproduction. 
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Figure 3 Movie Clip for Beginning 
 
Action script used to log into the Subject Menu, Test Menu, and the FAQ is: 

 
 

After all menus are finished to designed, the next step is to packaging the applications. At 
this stage, the application will be rendered into a form in the form of SWF and EXE. Its simply 
process to rendering  SWF  press ‘Ctrl + Enter, then will form SWF file in directory project. To 
render to EXE following steps: The first step select the files and then publish settings, it will 
appear below. Then put a check in the checkbox win projector. Then select publish. 

 

.  
Figure 4 Publish 

 

stop(); 

 

tmateri.addEventListener(MouseEvent.CLICK,mtr); 

function mtr(e:MouseEvent) { 

 MovieClip(this.root).gotoAndPlay("1","materi"); 

}  

tevaluasi.addEventListener(MouseEvent.CLICK,eva); 

function eva(e:MouseEvent) { 

 MovieClip(this.root).gotoAndPlay("1","evaluasi"); 

}  

tpetunjuk.addEventListener(MouseEvent.CLICK,ptj); 

function ptj(e:MouseEvent) { 

 MovieClip(this.root).gotoAndPlay("1","petunjuk"); 

} 

import flash.media.Sound; 

import flash.media.SoundChannel; 

 

var myMusic:Sound = new ThemeSong(); 

var channel:SoundChannel = myMusic.play(0,999); 

var myTransform = new SoundTransform(); 
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5.  Discussion 
Learning system that is still valid today is that most of the teaching system using a book 

without aids computer, therefore any material presented must involve teachers as a whole to 
 play an active role.  Actually, multimedia-based learning tools will greatly assist teachers to 
visualize the main points of discussion were not quite drawn sebum static images. The use of 
multimedia as teaching materials in schools Indonesia has not been widely implemented. 
Particularly in sub material therein should describe a process such as the process of 
reproduction. This is expected to be a solution to increase the attention and interest of students 
in the learning process Materials Vegetative and Generative Reproduction. 

 

6.  Conclusion 

With the construction of multimedia learning based on vegetative and generative 
reproduction subject, the teacher can explain the reproductive system with visualization 
animation more easily understood. That is because each process-Generative Vegetative 
reproduction of animals and plants in detail animate each process. Multimedia learning can help 
students in lessons, especially sub memehami animal and plant breeding material. 
For further research could develop this application to be added Matlab simulation of artificial 
vegetative development. 
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Abstract 
Lung cancer is a disease characterized by lung cell division that is uncontrolled. Lung cancer usually 
found incidentally on chest X-ray or CT. Diagnosis process performed by observing CT Scan.  The 
further process by taking a sample of tissue in the lungs and perform laboratory tests. This procedure 
is not effective. The aim of this study was develop software to detect lung cancer on CT scan images.  
This study consists of five steps. The first step is to build user interface. The second is to develop 
software for lung segmentation using Active Shape Model. The third is to develop software for 
candidate pulmonary cancer segmentation using mathematical morphology. The fourth is detection 
of lung cancer using Support Vector Machine (SVM). The fifth is a 3-D visualization of lung cancer using 
volume rendering. Results of detection of lung cancer is accuracy 75%, sensitivity 77%, specificity 
22%.  
 
Keywords: ASM, CT Scan, Mathematical Morphology, SVM. 
 
1. Introduction 

Currently, cancer is still a serious problem in the world. World Cancer 2014 International 
Agency for Research on Cancer (IARC) at the World Health Organization that in 2012 there were 
approximately 14 million new cases of cancer occur. Lung cancer is the most common cause of death 
with an estimated 8.2 million deaths. According to IARC, about 70 percent of cancer deaths occur in 
Africa, Asia, Central and South America (U.S. Cancer Statistics Working Group, 2015) (Horn, 2012). Lung 
cancer is a disease caused by lung cell division that is uncontrolled. If left untreated, the growth of 
lung cells to grow and spread beyond the lungs. 

Lung cancer is a disease characterized by lung cell division that is uncontrolled. Lung cancer 
will be diagnosed in more advanced with chest X-ray and CT Scan. In the X-ray will reveal a picture 
of a tumor or a liquid, while the CT scan, you will see a tumor, fluid or lymph node enlargement 
(Collins, 2007).  Furthermore, to ensure cancer or not to be held laboratory tests of samples of 
sputum and phlegm. It is also taken of lung tissue or gland, for laboratory test. Diagnostic process as 
above is not effective. Therefore we need a software that can automatically detect lung nodules. 
Several studies relating to the detection of nodules automatically among others (Golosio, 2009), 
(Messay, 2010), (Messay, 2011), (Camarlinghi, 2011), (Tan, 2011), (Hardie, 2008).  
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The aim of this study is to develop a lung cancer detection software. This study consists of 
five steps. The first step is to build user interface. The second is to develop software for segmentation 
of lung  using Active Shape Model (ASM). The third is to develop software for segmentation candidate 
lung cancer using mathematical morphology. The fourth is detection of lung cancer using Support 
Vector Machine (SVM). The fifth is a 3-D visualization of lung cancer. The end result is a software that 
can detect an existing image in CT lung cancer or artery.   

 
2. Objectives 

The aim of this study was develop software to detect and 3-D visualization lung cancer on 
CT scan images. The final result is a software that can detect an existing image in CT lung cancer or 
artery.   
 
3. Material And  Methods 

Data used in this study is CT images of 30 patients. Image sliced in axial CT scan. Image size 
of 505x427 pixels, and a thickness of 0.5 - 10 mm. Ct Scan image were taken from Moewardi Surakarta 
Hospital. 

 

Figure 1. Lung CT Scan Image With Axial Sices 

Software development for the detection of lung cancer can be explained by using Data Flow 
Diagrams (DFD) as in Figure 2. Data Flow Diagrams (DFD) level 1 illustrates the flow of information and 
transformation which is applied when data is moved from input to output. At DFD level 1 detection 
system of lung cancer present, there is only one entity that is friendly, and there are five processes, 
namely the process of making user interface, process of segmenting the lung, lung cancer 
segmentation process, process of detection of lung cancer and lung cancer visualization process. 
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Figure 2. DFD Level 1 
 

Step in the development of software for detection of lung cancer can be explained as 
follows: 

 
a. Development of User Interface 
The user interface is developed can be seen in Figure 3. 

 

Figure 3. User Interface Software Detection of Lung Cancer 
 
b. Lung Segmentation With ASM 

Lung segmentation is done to separate the pulmonary organs with the surrounding tissue. 
The aim is to simplify the process further. Method used is an Active Shape Model (Cootes, 1994). In 
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this paper we do not discuss about the segmentation of lung using ASM. This is because ASM has 
been discussed in another paper (Sri, 2013). Results of lung segmentation can be seen in Figure 4. 

 
Figure 4. Results of Lung Segmentation 

 
 

c. Cancer Candidates Segmentation Using Mathematical Morphology 
Method used for segmentation of cancer candidate is  mathematical morphology (Yu-qian, 

2005), (Angenent, 2000), (Charles, 1988).  Step-by-step process of  lung cancer candidate segmentation 
using mathematical morphology can be explained as follows: 

1) Subtraction among lung image with negative lung image 
Subtraction is done with the following steps: Image of lung segmentation results with ASM 
done complement process, which would result in a negative image of lungs. Process of 
complement in binary image, a value of zero to one and vice versa. Complement of intensity 
or RGB image, obtained from Subtraction of maximum pixel value (255) minus value of image. 
Output of complement of an image is if the dark image areas become light, and vice versa. 
Subtraction of lung image with a negative lung image. Results subtraction will be carried out 
Mathematical morphological processes. 

 
2) Edge Detection 

Edge detection of objects is an operation to detect significant changes in gray level of an 
image. Changes in the level of intensity is measured by a gradient image. For example, an 
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image f (x, y) is a two-dimensional function, the gradient vector of x and y, respectively, are a 
first derivative with respect to x and y that can be written in the form of an equation. 

� = ������=�	
(�,�)	�	
(�,�)	�
�     (1) 

Gradiant operator calculates changes in gray level intensity and direction changes. The 
changes are calculated by the difference value of the pixel neighbors. In the two-dimensional 
image, gradient approximated using equation 2. 

� = ������=��(���,�)�(�(�,�)�(�,���)��(�,�) �     (2) 

 In the above equation can be written in matrix form ��=[-1 1]          (3) 
and  ��=� ����          (4) 

While the magnitude of gradient can be calculated using equation models, one of which is 
shown in equation 5. ���(�, �)�=���� + ���    (5) 
Edge detection used in this study are: edge detection method prewit convolution. Prewit 
used size is 3x3 with horizontal elements are in the middle to Gx is equal to 0 and the 
vertical elements are in the middle to Gy are also equal to 0, as shown in equation 6 and 7 
below. 

��=� 1 1 10 0 0−1 −1 −1#    (6) 

Dan 

��=�−1 0 1−1 0 1−1 0 1#    (7) 

3) Threshold 
Thresholding is a process of separation of the pixels based on its degree of gray. Pixels that 
have a gray level less than the prescribed limit will be given a value of 0, while gray pixels that 
have a greater degree than the limit will be changed to value 1. 

4) Dilation 
Dilatation function is added for each pixel on the outskirts of a binary object that is an area 
that has a value of 1. Where dilatation added 8 pixels interconnected to the surrounding 
objects. And dilation is a process of combining the dots background (0) become part of the 
object (1). The use of dilation is put the pivot point S at point A. Give the number 1 for all 
points (x, y) that is exposed to or affected by the structure of S in that position. Dilation 
equation shown in Equation 8 below: 
D(A,S)=A+S     (8) 
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5) Fill Images Area 
To fill image area used algorithms based on morphological reconstruction. Definition of the 
image area is an area of dark pixels surrounded by lighter pixels. After the image location is 
determined, the next operation is to fill location (image area) using four neighboring connection 
background for the image of input 2-D and 6-connected background neighbors for 3-D input. 
Output of this process is an area surrounded by brightly colored pixels will have a value of 
one. 

6) Erosion 
Erosion function is to eliminate 8 pixels of the binary object associated with the periphery of 
the object. Erosion is the elimination of the object point (1) become part of the background 
(0). The use of erosion is place the pivot point S at point A is. If any part of S which are beyond 
the pivot point A deleted or used as background. Erosion is shown with equation 9 below.  
E(A,S)=AxS         (9) 

7) Multiplication 
Image multiplication performed to obtain the final image of the candidate nodules. Image 
multiplication can be done by multiplying each pixel with a certain value. Mathematically 
modeled using equation 10 below. ∀�(�, �); &�(�, �) = �(�, �) ∗ (ℎ    (10) ∀&�(�, �); *�  &�(�, �) > 255  /ℎ01 &�(�, �) = 255  (11) 
with 
Th ≥ 1 
F(x,y) is the original image, and Nf (x, y) is image of multiplication of intensity of the original 
image with a value of Th. In this study, process of multiplication is a multiplication of image of 
the mask candidate nodules result of erosion process results, with image results in a reduction 
of complement.  Results of candidate nodule segmentation using mathematical morphology 
can be seen in Figure 5 below: 

 
(a)                                 (b)                                  (c) 

Figure 5. Subtraction Process of  Image 
(a) Lung Image, (b) Negative Image, (c) Subtraction Results Between (a) and (b) image. 
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(a)                         (b)                             (c)                             (d) 

 

     
                  (e)                             (f)                               (g)        (h) 

Figure 6. Morphology Process Of Cancer Candidates  
  (a) Image of Subtraction Results, (b) Results of Edge Detection With Convolution Prewitt, 

(c) Image of Threshold With Value 60, (d) Image of Erosion Process, (e) Dilation Process 
Results With Value: 1.5, (f ) Image of Masking process Results, (g) Contour Of Segmentation 

Results, (h) Cancer  Candidate Images 

 
Figure 7. Segmentation Results Of  Lung Cancer  Candidate 

d. Detection of Lung Cancer Using SVM 
Steps in detection of lung cancer using Support Vector Machine (SVM) can be described in 

Figure 8. 
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Figure 8. Proposed Method For  Detection Of Lung Cancer 
 

The first step in lung cancer detection process is  feature extraction. Features used is analysis 
of texture. Texture analysis method used in this study is the second-order statistical feature extraction 
also called Gray Level Co-occurrence Matrix (GLCM) (Mark, 2008). Grey-Level Co-occurrence Matrix 
texture measurements have been the workhorse of image texture since they were proposed by 
Haralick in the 1970s. The GLCM is a tabulation of how Often different combinations of pixel brightness 
values (gray levels) occur in an image. First order texture measures are statistics calculated from 
original image values, like variance, and do not Consider pixel neighbor relationships. Second order 
measures Consider the relationship between groups of two (usually neighboring) pixels in the original 
image. Features of the first order include: mean, standard deviation, smoothness, third moment, 
uniformity, entropy. To calculate the above features are used the following equation. Mean is a 
measure of intensity average. 

 3 = ∑ 567��689  :(56)        (12) 

Standard deviation is a measure of contrast average: 

; = <∑ (567��689 − 3)�=(56)       (13) 

 
Smoothness measure relative smoothness of intensity in the region: > = 1 − �

��?@         (14) 

 
Third moment to measure skewness of histogram: AB = ∑ (567��689 − 3)B =(56)       (15) 
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Uniformity  C = ∑ =�7��689 (D6)         (16) 
 
Entropy: 0 = − ∑ =(D67��6�9 ) EFG� =(D6)       (17) 
 

Second-order statistics done by creating kookurensi matrix, ie a matrix that represents the 
adjacency relationship between pixels in the image at various orientation and spatial distance. One 
technique to obtain the statistical characteristics of second order is to calculate probability of 
adjacency relationship between two pixels at a certain distance and angular orientation. This 
approach works by forming a matrix kookurensi of image data, followed by determining the 
characteristics as a function of the matrix between them. Occurrences means joint events, ie number 
of occurrences of level of neighboring pixel values with one another level pixel values within (d) and 

orientation angle (θ) specific. Occurrences matrix formation of an image with 450 in the angular 
orientation shown in Figure 9. 
 

 
Figure 9. Occurrences Matrix With Angle 450 

 

While GLCM features used in this study are 20 features that include first-order features are rotated 
on the axis 00, 450, 900 and 1350. Results of GLCM features can be seen in Figure 10. 

 
Figure 10. Results of Feature Extraction Using GLCM 
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The second step is the process of classification using Support Vector Machine (SVM) [18], [19]. 
In the process of classification using SVM, performed two steps, the first step is the training, while the 
second phase is the testing step. The amount of training data is 20 per class, while the testing is done 
by using the image data that has not done the training is number 15 CT Scan. The training phase is 
used to obtain the coordinates of support vector, weight, and distance suppot bias vector, whereas 
the testing phase is to use data other than the training data to get the results of the classification, so 
as to know the level of accuracy. Some second-order statistical texture features (GLCM) has been 
selected as the input system classifier that is considered able to present nature of texture  object. 

 

Figure 11. Results of Cancer  Detection 
 
Classification results will be made a comparison with groundtruth, so that would be obtained 

four values, each of which is a true positive, false negative, false positive and true negative. True 
positive (TP) shows the image of cancers identified precisely in its class. False positive (FP) is the 
image of cancers identified another class. True negative (TN) is an image not cancers, identified the 
right not cancers.  False negative (FN) shows the image that should not cancers, identified as cancers. 
Based on the four values obtained true positive rate (TPR), which is known as sensitivity. Sensitivity 
formula is as follows: (:> = HI

HI�JK              (18) 

The false positive rate (FPR) or specificity is a value that indicates the level of error in identification 
obtained by the following equation: L:> = JI

JI�HK                                                                                                   (19)   

While the value that indicates the accuracy of identification is obtained from the following 
equation: MNNOPQN� = HI�HK

HI�JI�HK�JK �100%                      (20) 
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The greater the degree of accuracy, sensitivity and specificity declare the results more accurate 
prediction system. 
 
e. 3-D Visualization of Lung Cancer 

To assist user in detecting lung cancers, the developed software comes with modules for 
visualization of lung and lung cancers. This is because the medical image is generally a collection of 
2-D image slices are difficult to interpret, to make it more resembles its original form, subsequent 2D 
medical images is transformed into a 3-D image. Visualization is done by using volume rendering. 
Reconstruction begins with process of reading a collection of 2D medical images to be set based on 
the position spatialnya.  The next process, applying the technique of image rendering using volume 
rendering (VR). Actually, there are other rendering techniques used for 3-D reconstruction that surface 
rendering and volume rendering. Surface rendering technique shows the surface of the object 
regardless of the object inside information. It also visualize an object as a set of surface called iso-
surface. While volume rendering technique to display the overall volume of the object.  Volume 
rendering is implemented using modules from central mathwork, with vol3d.m name. Image rendering 
is performed lung from the smoothing, in a way to render the texture field of x, y, z simultaneously. 
The aspect ratio of the data [1 1 0.6], which means that one unit on the x is equal to the length of 
one unit in y and 0.6 units in z. The next is to create a linear alphamap by increasing opacity. Results 
of lung volume rendering is displayed using the command view (3), the purpose of which is to display 
3D shape with az = -37.5 el = 30. 

 

 

Figure 12. Visualization of Lung Cancer  
 

4. Experiment And Results 
The test is conducted using two scenarios. In the first scenario, the system was tested using 

data that is used for training data. This scenario is used to see the effect of selection on feature 
detection model performance. Results from the first trial showed a 100% accuracy rate. The second 
trial was conducted using data input in the form of lung CT scan images were not used in the training 
data. Data used were 15 CT Scan. System performance is then measured by indicators of the value 
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of accuracy, sensitivity and specificity. From the test results showed an accuracy of 75%, sensitivity 
77%, specificity 22%. 

 
5. Discussion 

Result of lung cancer detection that we have done indicate level of accuracy is still low. 
This is due to feature extraction that is used only statistic order. To raise the level of accuracy can 
be done by increasing the number of features. The next study will do that. 
 
6. Conclusion 

Based on the tests, it can be concluded that software detection of lung cancers by using 
Support Vector Machine (SVM) proved capable of being used as a model for the detection of lung 
cancers. This is demonstrated by the average value of an accuracy of 75%, a sensitivity of 77% and 
specificity of 22%. 
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Abstract 

 
 This research investigated the managerial skills of academic administrators of the colleges of education in 

higher education institutions in Region III and their perspective on distributed leadership. The study utilized descriptive 

cross-sectional method of research. The participants of the study were the 13 deans, 28 department heads or 

chairpersons and program coordinators and 108 full-time teachers of the college of education of the seven (7) states 

and the seven (7) private universities in Region III. The instruments employed were the Managerial Skills Questionnaire 

(MSQ) adopted from Olorisade (2011) and the Distributed Leadership Readiness Survey (DLRS) developed by the 

Connecticut State Department of Education and utilized by Gordon (2005), Gunter (2008) and Phillips (2013). 

Descriptive statistics and Pearson Product Moment Correlation (PPMC) were used to test the hypothesis. The results 

showed that academic administrators are mostly female, married, aged 31-50 years old, 6-15 years of service, doctorate 

degree holders and administrators of state universities. With regards to managerial skills, the academic administrators 

are equipped with the four managerial skills (communication, motivational, decision making and problem solving) as 

perceived by the administrators and teachers respectively. Moreover, both administrators and teachers rated the four 

dimension of distributed leadership (vision, mission and goals, school culture, shared responsibility and leadership 

practices) as “continually”. Furthermore, the findings showed that there is a significant relationship between academic 

administrators’ managerial skills and their perspective on distributed leadership. Thus, a leadership development 

program was proposed to enhance the managerial skills and distributed leadership of academic administrators. 

 

Keywords: managerial skills, distributed leadership, higher education, academic administrators 

 

1. Introduction 

Effective higher education system is a key player in the education and integral formation of  

professionally competent, service-oriented, principled, and productive citizens. Through its tri-fold function 

of teaching, research, and extension services, it becomes a prime mover of the nation's socioeconomic 

growth and sustainable development (Inocentes, 2008). These functions of higher education institutions 

were reiterated in the Manual of Regulations for Higher Education of 2008, which gives the higher 

education institutions the authority to exercise the above mentioned functions. These cited functions for 

higher education, as well as the rapid technological and social changes, have placed new responsibilities on 

colleges and universities.  

This necessitates a serious look into the management aspect of an academic institution so that they 

could fully contribute to the development of the society (Cabansag, 2013). But it is a sad fact that effective 

managers are the basic and limited resources of any enterprise. For example, statistics show that within a 

period of the first two years, one half of the new business establishments started to run out of business. By 

the end of five years only one third of the original one hundred remain in operation (Terry as cited in 

Cabansag, 2013). Most of the failures are attributed to ineffective leadership.  

This problem is not confined to private business enterprises but it is also true in government 

agencies. Ironically, the need for managerial talent is more pressing to nations that are facing difficulties in 

economic development for most of “the chief problem is not the lack of knowledge about it but how to 

employ it best” (Talingdan as cited in Cabansag, 2013). One authority once said, “If any single factor is the 

key for unlocking the force of economic growth in the underdeveloped areas of the world, the factor is 

management” (Robock, 2005). 

Leaders in management education face diverse challenges in today’s competitive and changing 

environment. Evolving demands from superiors, financial challenges, faculty, and students create a 

turbulent environment in which administrators must thrive. One of the keys to being an effective leader in 

this situation is the application of the necessary managerial and leadership skills. However, leaders in 

educational institutions are generally faculty members who do not have formal leadership experience; as 

such, their formal preparation and skill development are practically non-existent, and consist mainly of on-
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the-job training (Alalfy, Al-Aodah & Shalaby, 2013). This is the reason why the researcher decided to 

explore this topic because she herself can vouch for the truthfulness of the statement cited above. As a 

department head, the researcher was not chosen as one because she possesses managerial skills but because 

nobody among the teachers in the department wants the position. Thus, the researcher believes that leaders 

in an educational institution especially in institutions of higher education must possess the necessary 

managerial skills and as managers, they must also gain and utilize different perspectives on the kind of 

leadership they will employ to achieve the goals and objectives of the higher educational institution they 

serve.  

Understanding the skills required to meet this new objective, however, can be confusing and 

academic administrators are struggling to find the right balance between management and leadership 

(Clements, 2013). This balancing act is further complicated by the vast differences in opinion on what skills 

define leaders and managers. Unfortunately, the terms management and leadership are often used 

interchangeably in the work environment, resulting in confusion about the roles of managers and leaders 

(Kotterman, 2006; McCartney & Campbell, 2006; Toor & Ofori, 2008). In an effort to address this issue, a 

vast body of literature seeks to differentiate managers from leaders or leaders from managers and their 

respective skills (Clements, 2013; Burke & Collins, 2001; Kotter,  2001; Kotterman, 2006; Kumle & Kelly, 

2000; Maccoby, 2000; Toor & Ofori, 2008; Yielder & Codling, 2004 ; Zimmerman, 2001).  

Most researchers, however, believe that while managers and leaders differ substantially in many 

areas, an effective organization requires some combination of management and leadership skills (Gardner, 

1990; Hickman, 1990; Kotter, 1988, 1990; Kotterman, 2006; Toor & Ofori, 2008). In fact, Kotter (1990) 

argues that an organization that relies too heavily on management skills encourages bureaucracy and stifles 

innovation, whereas organizations with strong leadership skills and not many management skills can 

become distracted, cult-like, and continually focused on change with little rationale.  Newer leadership 

models such as shared leadership and collaborative leadership suggest that individuals throughout the 

organization should assume leadership roles when they have the unique expertise and knowledge to address 

the situation at hand (Pearce, 2004; Pearce, Conger, & Locke 2008; Raelin, 2003, 2006). These models 

require that managers throughout the organization exhibit leadership when the opportunity presents itself. 

This approach implies that organizations should understand the differences between the two skill sets and 

be able to develop these competencies in their employees. Virtually every employee has the opportunity to 

show leadership at some point. When given the opportunity to lead, it is essential to lead well. 

Understanding the differences between leadership and management can ensure that employees know when 

and how to apply each set of characteristics for given processes (Kotterman, 2006). 

Meanwhile, the United Nation Organization through the office of the Human Resource 

Management disclosed the profile of an effective manager for managerial excellence in the United Nations. 

The organization defines effective managerial performance within the context of the United Nations. It is 

based on the assumption that regardless of their level of responsibility within the organization, the defining 

characteristic of effective managers is that they achieve results, and that they do so with the full engagement 

of a committed and motivated staff or team of colleagues. According to UN, one of the domains to become 

effective manager is managers excel at managing people, bringing out the best in every member of their 

team. Managing people include the skills in communication, teamwork, motivation, managing individual 

performance, decision making, creativity and innovation. 

The above literature strengthened the belief of the researcher that an academic administrator (i.e. dean, 

department head, chairperson, coordinator) should display managerial and leadership skills in order for 

him/her to execute the given tasks. It is also the belief of the researcher that top management should appoint 

or choose an academic administrator with the necessary personal and professional qualifications to be 

effective and efficient. Moreover, top management of any higher educational institution must be innovative 

enough to engage in different kind of leadership to answer the needs of the ever changing environment. 

This was the reason why the researcher made this study on managerial skills of academic administrators. 

 

2. Objectives 

The study investigated the managerial skills of academic administrators of the colleges of  

education in private and state universities in region III and their perspective on distributed leadership. 

Further, the research tried to answer the following specific questions: 

1. How may the participants’ profile be described in terms of personal and professional attributes? 

2. To what extent do academic administrators demonstrate managerial skills in handling 

institutional matters in the following skills as perceived by them and the teachers: communication 

skills; motivational skills; decision making skills and problem solving skills? 
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3. What is the perspective of academic administrators and teachers on distributed leadership in 

terms of the four key dimensions: vision, mission and goals; school culture; leadership practices 

and shared responsibility? 

4. Is there a significant relationship between the academic administrators’ managerial skills and 

their perspective on the four dimensions of distributed leadership? 

5. What leadership development program can be proposed? 

 

3. Materials and methods 

                 This research undertaking employed the descriptive cross-sectional method of research in 

determining the managerial skills of academic administrators of the colleges of education in private and 

state universities in region III and their perspective on distributed leadership.  

          The participants of this study were the 41 academic administrators (deans and heads of  

departments/ chairpersons and program coordinators) and the 108 fulltime   faculty of all the colleges of 

education of seven (7) private and seven (7) public universities  in region III.  

         The self-administered instrument used in determining the managerial skills of academic 

administrators were the 30 item Managerial Skills Questionnaire adopted from the research work of 

Olorisade (2011) while a survey instrument adapted from a doctoral study on the effects of distributed 

leadership on student achievement of Gordon (2005) Gunter (2008) and Phillips (2013) was administered 

to determine the perspective of administrators on the four dimensions of distributed leadership.  

        Descriptive statistics such as frequency distribution and weighted mean, were used to 

describe the academic administrators’ demographic profile and their mean responses to managerial skills 

scales. The limit of Index for Managerial Skills of Academic administrators were the following: 1) 1.0 – 

1.74 Always; 2) 1.75 – 2.49 Sometimes; 3) 2.50 – 3.24 Rarely and 4) 3.25 – 4.0 Not at all. Furthermore, 

the limit of index for Distributed leadership were the following: 1) 1.0 – 1.79 Continually; 2) 1.8 – 2.59 

Frequently; 3) 2.6 – 3.39 Sometimes ; 4) 3.4 – 4.19 rarely/Never and 5) 4.2 – 5.0 Insufficient Information. 

         Pearson Product Moment Correlation (PPMC) was used as inferential statistics to determine 

if academic administrators’ managerial skills significantly relate to the perspective on distributed 

leadership. The hypothesis was tested at .01 and .05 level of significance using SPSS version 2.0. 

 

4. Results 

I. Profile Description of Participants 

 The participants were the 41 academic administrators (deans and chairpersons /coordinators) and 

108 full time teachers of the college of education in seven (7) state and seven (7) private universities in 

Central Luzon.  

 Table 2 displayed the personal and professional attributes of the participants. Among the 41 

academic administrators, more than half are female (58.54%), most of them are married (70.73%), between 

41 to 50 years of age (36.58%) and between 31 to 40 years old (31.71%) , nearly half  are doctorate degree 

holders (41.46%),  have been in the service for 6 to 15 years (41.46%)  and mostly  are administrators of 

state universities (63.41%).  

 With regard to the 108 teachers’ personal and professional profile, more than half are female 

(65.74%), most of them are married (68.51%),  less than half are 31 to 40 years old (34.20%), many  are 

masterate degree holders (31.48%) and with masterate units (29.62%), have been teaching for 6 to 15 years 

(34.26%)  and less than a year to 5 years (30. 56%)  and more than half are teachers of state universities 

(69.44%). 

 
Table 2 Personal and professional attributes of the participants 

Attributes Academic 

Administrators 

% Teachers % 

Gender 

Male 
Female 

Missing 

Total 
Civil Status 

Single 

Married 
Missing 

Total 

Age Range 

 

17 
24 

 

41 
 

12 

19 
 

41 

 

 

41.46 
58.54 

 

100 
 

29.27 

70.73 
 

100 

 

 

36 
71 

1 

108 
 

33 

74 
1 

108 

 

 

33.33 
65.74 

0.93 

100 
 

30.56 

68.51 
0.93 

100 
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21-30 y/o 

31-40 y/o 
41-50 y/o 

51-60 y/o 

61- above y/o 
Total 

4 

13 
15 

7 

2 
41 

9.76 

31.71 
36.58 

17.07 

4.88 
100 

27 

37 
25 

12 

7 
108 

25 

34.20 
23.11 

11.11 

6.48 
100 

Professional 

Educational Qualifications 

With doctorate 
With doctorate unit 

With masterate 

With masterate unit 
With bachelor’s degree 

Missing 
Total 

Number of Years 

Less than 1 year – 5 years 
6- 15 years 

16- 25 years 

26- 35 years 
36 and above years 

Missing 

Total 
Type of Institution 

Private 

State/Public 
Total 

 

 

17 
11 

10 

3 
0 

 
41 

 

6 
17 

10 

7 
1 

 

41 
 

15 

26 
4 

 

 

41.46 
26.83 

24.39 

7.32 
0 

 
100 

 

14.63 
41.46 

24.39 

17.07 
2.43 

 

100 
 

 

36.59 
63.41 

100 

 

 

18 
17 

34 

32 
6 

1 
108 

 

33 
37 

22 

9 
4 

3 

108 
 

 

33 
75 

108 

 

 

16.67 
15.74 

41.48 

29.62 
5.56 

0.93 
100 

 

30.56 
34.26 

20.37 

8.33 
3.70 

2.78 

100 
 

 

30.56 
69.44 

100 

 
 With regards to academic administrators’ managerial skills, the teachers and academic 

administrators rated the four skills (communication, motivational, decision making and problem solving 

skills as always being displayed with a weighted mean of 1.28 and 1.41 respectively. Communication skills 

got a weighted mean of 1.20 from academic administrators while teachers rated it with 1.37, both with a 

verbal interpretation of “always”. Motivational skills got a weighted mean 1.35 and 1.45 from academic 

administrators and teachers respectively both with verbal interpretation of “always”. Decision making skills 

got a weighted mean of 1.26 from academic administrators while the teachers rated it 1.42 with ‘always” 

as its verbal interpretation. Lastly, problem solving skills got a weighted mean of 1.33 and 1.40 respectively 

and “always” for its verbal interpretation. 

 
Table 3 Managerial Skills of Academic Administrators as perceived by the teachers and  

academic administrators themselves 
Managerial Skills Administrators Verbal Interpretation Teachers Verbal Interpretation 

Communication skills 1.20 always 1.37 always 

Motivational skills 1.35 always 1.45 always 

Decision making skills 1.26 always 1.42 always 

Problem solving skills  1.33 always 1.40 always 

Weighted mean 1.28 always 1.41 always 

 
 For the results on the perceptions of academic administrators and teachers on the four dimensions 

of distributed leadership, the two groups believed that the vision, mission and goals, school culture, 

leadership practices and shared responsibility are “continually” being practiced in their respective 

universities. The four dimensions got a weighted mean of 1.49 from the academic administrators while 

teachers gave 1.55 weighted mean (table 4). 
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Table 4 Distributed Leadership of Academic Administrators as perceived by the teachers and  

academic administrators themselves 
Distributed Leadership 
Dimensions 

Administrators Verbal Interpretation Teachers Verbal Interpretation 

Vision, mission and goals 1.48 Continually 1.53 continually 

School culture 1.38 Continually 1.49 continually 

Leadership practices 1.69 Continually 1.61 continually 

Shared responsibility 1.41 continually 1.58 continually 

Weighted mean 1.49 Continually 1.55 continually 

 

As  for the relationship between managerial skills and distributed leadership dimensions, there is 

significant relationship between communication skills of administrators and their perception on the four 

dimensions of distributed leadership as confirmed by the calculated Pearson r values of .036, .001, .002 and 

.021 respectively.  

With regard to vision, mission and goals dimension, this dimension is significantly related to 

motivational skills with a calculated value of .011. However, shared responsibility, school culture and 

leadership practices have no significant relation with motivational skills with calculated values of 3.71, .535 

and .331respectively. 

Administrators’ decision making skills have significant relation to vision, mission and goals 

dimension with a Pearson r value of .022. However, shared responsibility, school culture and leadership 

practices have no significant relation with decision making skills with Pearson r values of .076, .059 and 

.415 respectively. 

Problem solving skills of administrators have significant relation with vision, mission and goals 

and shared responsibility with value of .025 and .008 respectively. Meanwhile, there is no significant 

relationship between problem solving skills and school culture and leadership practices with Pearson values 

of .128 and .338 respectively (table 11). 

An analysis using Pearson’s correlation coefficient partially supported the hypothesis that the 

managerial skills of academic administrators are related to their characterizations of distributed leadership. 

The vision, mission and goals dimension of distributed leadership significantly correlated with all 

managerial skills. The other dimensions such as shared responsibility, school culture and leadership 

practices correlated only with one or two managerial skills (table 5) 

 

Table 5 Relationship between administrators’ managerial skills and their distributed leadership perspective 
Managerial Skills Vision, mission and 

goals 

School culture Leadership practices Shared responsibility 

Communication skills .328 

*(.036) 

.467 

**(.002) 

.359 

*(.021) 

.534 

**(.001) 

Motivational skills .394 

*(.011) 

.100 

(.535) 

.156 

(.331) 

.143 

(.371) 

Decision making skills .358 

*(.022) 

.297 

(.059) 

.131 

(.451) 

.281 

(.076) 

Problem solving skills  .350 

*(.025) 

.242 

(.128) 

.153 

(.338) 

.411 

**(.008) 

**0.01 and *0.05 level of significance 

 

5. Discussion 

Academic administrators of the colleges of education in private and state universities in region III 

are mostly female, married, young, have doctorate degrees, six to fifteen years in service and administrators 

of state universities. The data stated that female are more inclined to be in the education sector, most of 

them are in the peak of their career and have met the minimum educational qualification set by the 

Commission on higher education (CHED), have established their loyalty to the higher education institution 

they serve and most of them are in state university for the reason that state universities have big population 

in comparison with those of private universities. The National College for School Leadership carried out a 

review of the landscape of school leadership in England, between October 2011 and September 2012 

showed that the average age for their head teacher was 39, 41 and 43 respectively which is similar with the 

age group of the academic administrators of the present study.  With regards to gender,  the result of the 

review found out that female teachers chose to make far greater use of internal promotions at their existing 

school while male teachers were more likely to make long-distance (i.e. regional) geographical job moves 

in order to achieve promotion, thus, explains the reason why there are more female administrators than 

male.  
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Academic administrators possess the necessary communication skills since both administrators 

and teachers exhibited no differences in opinions regarding communication skills displayed by their 

administrators. They believed that communication is an essential element that administrators must possess.

 The result is true since academic administrators should open its line of communication to all the 

stakeholders of the school in general and of the college they served in particular. It is the tested instrument 

of effective dissemination of goals and policies of any organization. Moreover, communication between 

managers and employees provide the information necessary to get work done effectively and efficiently 

according to Robbins and Coulter (2007). These are the skills that enable people to be involved in 

interpersonal interaction and cause the process of communication (Keshtkaran et al, 2011). Additionally, 

communication skills are tools for removing the obstacles in making effective communication (Moller, 

2010). Thus, academic administrators must have communication skills to get things done in their 

organizations. 

Meanwhile, the “always” rating in motivational skills imply that both administrators and teachers 

agree on the importance of motivation towards goal attainment of the college. Motivation is an important 

ingredient to make stakeholders involve in any organization to succeed. It is the thing that drives individual 

to get things done and participates in any undertaking of the school or college. This result corroborates the 

findings in Olorisade (2011) where deans and department heads rated motivation as the most demonstrated 

skill needed for encouraging teachers and staff towards the achievement of institutions’ goals and 

objectives. This, however, may not always hold true as the study of Magbojos (2012) in the managerial 

skills of administrators among selected private institutions of higher learning in Batangas revealed a varying 

ratings between heads and teachers on motivation. The inconsistencies of findings may be interpreted that 

administrators found themselves motivating the teachers but teachers may be looking at it in different 

perspectives.  

The “always” rating of administrators and teachers in the decision making skills imply that both 

administrators and teachers agreed that administrators manifest decision making skills. This may be 

interpreted that teachers see their academic administrators as good decision makers and academic 

administrators see themselves possessing the said skills in matters related to making decisions. 

According to Griffin, (2004) decision making is the integral part of all managerial activities that 

is why, it is imperative for administrators to possess this skill. Moreover, this skill is very important among 

administrators since according to Peter Drucker, the administrator’s first job is to take effective decisions.  

The difference of the result of the studies maybe related to the decision making styles of academic 

administrators. Some academic administrators prefer to decide on their own on matters of great importance 

that is why teachers do not see this skill being displayed by their administrators. 

 With regard to academic administrators’ problem solving skills, both administrators and teachers 

rated this as “Always”. The result may mean that academic administrators are at their best in dealing with 

problems in the college and in finding solutions to these problems. As academic administrators it is 

important that they possess problem solving skills since it is one of their major functions. This result 

confirmed the findings of the studies made by Olorisade (2011) and Punia, et al (2004) wherein department 

heads displayed problem solving skills necessary in the achievement of organizational goals and 

effectiveness. 

However, the findings in this study contradicted the results of the study made by Khan et al in 

2012. The findings of their study showed revealed that problem solving skills of academic administrators 

in secondary schools in Pakistan is not given proper attention.  Administrators are not solving the problems 

of teachers and students in matters of teaching and learning.  The different results show that problem solving 

skills are very important skills for academic administrators if they want to achieve their organizational 

goals. 

 The overall results of the managerial skills of administrators (communication, motivation, decision 

making and problem solving) in this study, confirmed the belief of the researcher previously mentioned in 

this study that academic administrators should possess the necessary managerial and leadership skills to 

perform their task in their respective organizations. It also showed that these skills are necessary for 

academic administrators to perform their roles effectively and efficiently since these skills affect academic 

achievement of students (Khan, et al, 2012 and Shahzad, et al, 2010) and organizational effectiveness ( 

Olorisade, 2011).  

   

Overall, administrators and teachers gave a rating of “continually” to all the distributed leadership 

dimensions (vision, mission, goals, school culture, leadership practices and shared responsibility).  The 

results imply that higher education institutions in region three in the colleges of education agree that 
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distributed leadership is being practice in their institution. This is true because some of the colleges of the 

study are recognized by the commission on higher education (CHED) as center of development and 

excellence; meaning the school is successful in attaining its vision, mission and goals through their school 

culture, leadership practices and shared leadership. 

 As to the last question whether managerial skills are significantly related to distributed leadership 

perspectives of administrators, the results show that there is a significant relationship between managerial 

skills and distributed leadership of administrators.  

Communication skills of administrators are significantly related with the four dimensions of 

distributed leadership (mission, vision and goals, school culture, shared responsibility and leadership 

practices). This implies that communication is very important in attaining and establishing goals of 

institutions. This also implies that communication is an essential skill in direction setting, guiding and 

envisioning. Thus, leaders’ direction must be complementary with that of followers’ direction so that both 

leaders and followers go on the same direction. This is also because communication is essential in setting 

the school culture, sharing responsibility among stakeholders and establishing leadership practices.  

Moreover, effective communication for managers is important for two reasons, first,  

communication is a process by which managers do their main tasks - planning, organization, leadership and 

control, second, communication is an activity that managers spend more time with (Stoner, et all, 2010 as 

cited in Shekary & Rajabian, 2012).  

Furthermore, mission, vision and goals, school culture, shared responsibility and leadership 

practices need to be properly and clearly communicated and articulated among its stakeholders in order for 

the schools to attain its goals and effectiveness (Mirkamaly, 2011; Tonidandel, et al, 2012; Shekary, et al, 

2012 & Memari, et al, 2013). Moreover, Leithwood and Riehl (2003) believed that skillful leaders focus 

attention on key aspects of the school’s vision and communicate the vision clearly and convincingly. They 

invite interchange with multiple stakeholders through participatory communication strategies. They frame 

issues in ways that lead to productive discourse and decision-making. It is therefore imperative that 

academic administrators either in the middle or upper management possess the much needed 

communication skills.  

Meanwhile, both motivational and decision making skills of administrators have significant 

relationship with the mission, vision and goals, but do not have significant relationship with school culture, 

shared responsibility and leadership practices dimensions.  

Decision making is the most important constituent of a manager’s activity. It plays the most 

important role in the planning process. Planning involves the formulation of vision, mission and goals and 

this is the most important and far reaching decisions that can be made by a manager. When manager plan, 

they decide such matters as opportunities or goals their institution will follow, what resources they will 

utilize, and who will perform each essential task. When plans go wrong or out of track, managers have to 

decide what to do to correct the digression. In fact the whole planning process requires managers 

continuously in a series of decision making situations. How good their decisions are will determine how 

effective their plan will be (Hynes and Mukherjee, 2001as cited in Shahzad, et.al., 2010).  

However, motivation and decision making skills have no significant relationship with the school 

culture, shared responsibility and leadership practices since decision-making is intimately bound up with 

every individual manager ‘s personal values, personal goals and management style ( Shahzad, et.al., 2010).  

Lastly, problem solving skills of administrators have significant relationship with the mission, 

vision and goals and school culture but no significant relationship with shared leadership and leadership 

practices. The result implies that problem solving is associated with the formulation of school goals and 

objectives and the establishment of the beliefs, perceptions, relationships, attitudes, and written and 

unwritten rules that shape and influence every aspect of how a school functions. The academic 

administrators consider the mission, vision and goals and school culture in solving problems that they face.   

Furthermore, shared leadership and leadership practices do not affect problem solving skills since 

shared leadership is the practice of governing a school by expanding the number of people involved in 

making important decisions related to the school’s organization, operation, and academics . Moreover, 

leadership practices are viewed as both thinking and activity and are a product of the interactions between 

school leaders, followers and their situation (Spillane et al., 2001; Spillane et al., 2004; Spillane, 2006 a.).  

As Early et al. (as cited in Lewis, 2008 & Canlas, 2013) concluded that good school leaders also share their 

leadership responsibility with other members of staff and foster a mutually supportive and collaborative 

culture. Thus, it is not the sole responsibility of the administrator to find solution to the problems but it is a 

collaborative practice among students, administrators, parents and teachers.  
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 6. Conclusion 
With these findings, the researcher therefore concluded that: 

a. academic administrators of the college of education in the private and state universities of region 

III mostly female, married, young, have doctorate degrees, six to fifteen years in service and administrators 

of state universities and have the essential educational qualifications to be administrators of their respective 

educational institutions, that they are seasoned faculty having the required number of years in service, that 

they have gained the necessary personal and professional experiences to become administrators as proven 

by their personal and professional attributes. 

b. academic administrators of the college of education in the private and state universities have 

acquired the managerial skills set by the researcher , those of  communication, motivational, decision 

making and problem solving skills as reflected on  the ratings given by the administrators and by the 

teachers respectively. 

c. The four dimensions of distributed leadership (vision, mission and goals, school culture, 

leadership practices and shared responsibility) as assessed by both administrators and teachers are actually 

displayed and being practiced by academic administrators of the college of education of private and state 

universities of region III. 

d. The null hypothesis is rejected in the study since the result showed that there is a significant 

relationship between the managerial skills of academic administrators and their perspective of distributed 

leadership. 

From the conclusions, the researcher therefore, recommended the following: 

a. That top management of higher educational institutions must consider the personal and 

professional attributes in choosing their academic administrators (deans, chairpersons, department heads, 

program coordinators and alike) not only in the college of education but also in the other colleges; 

b. Although academic administrators possessed the managerial skills based on the results of the 

study,  the researcher recommends that they ( academic administrators ) be provided with professional 

development training on the areas of managerial skills (communication, motivational, decision making and 

problem solving skills)  in order for the said skills to be strengthened, enhanced or enriched.  

c. That academic administrators be ready to engage in distributed leadership in order to achieve 

institutional goals and objectives. Since, distributed leadership is the recommended leadership perspective 

for the 21st century, it is therefore necessary for academic administrators, especially for higher educational 

institutions to engage in such kind of leadership to keep pace with the ever changing world. 

d. Since the study is limited to the academic administrators (deans, program coordinators and 

chairpersons) of the colleges of education among higher education institutions, it is recommended that a 

similar study be conducted among state and private colleges in region III in the different colleges such as 

Engineering, Accountancy and Business to validate the result of this study. 

e. A similar study may also be done using qualitative method of research to validate and to give 

more in-depth analysis of the variables considered in the study.  

f. Furthermore, a similar study maybe conducted with the students as participants using different 

statistical analysis such as multiple correlation or structural equation modeling (SEM) and a similar study 

may also be made for further development of a research instrument on managerial skills and distributed 

leadership; and  

g. Lastly, the researcher also recommended that managerial skills and distributed leadership be 

studied in relation to student achievement and organizational effectiveness. 
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Abstract 

 
This study investigated teacher-students interaction in EFL classroom that implements 2013 curriculum. 

This study focused on the types as well as the characteristic of teacher-students interaction in EFL classroom that 

implements 2013 curriculum. In analyzing the data, this study was analyzed by means of Flanders Interaction 

Analysis. Flanders Interaction Analysis is a system that aims to measure the classroom interaction which has 10 

categories, namely accepting feeling, praising and encouraging, accepting or using ideas of student, asking 

questions, lecturing, giving directions, criticizing or justifying authority, student-talk response, student-talk 

initiation and silence (Walsh, 2011). In this regard, two questions are addressed: 1) What kinds of teacher-students 

interaction occurred in EFL classroom that implements 2013 curriculum based on Flanders Interaction Analysis? 

and 2) What is characteristic of teacher-students interaction reflected in EFL classroom that implements 2013 

curriculum based on Flanders Interaction Analysis?. To obtain the data, classroom observations were conducted in 

two English classes of optional program at the tenth grade in one of Senior High School in Ciamis which 

implements 2013 curriculum. Then, two English teachers and sixty students were selected purposively. The 

findings revealed that the kinds of teacher-students interaction occurred in both classes were dominated by teacher 

talk through emphasizing on asking question. In the case of teacher A, from the total of teacher talk (72.29%), 

teacher A used asking question (27.56%). While in the case of teacher B, from the total of teacher talk (64.93%), 

teacher B used asking question (25.97%). In terms of characteristic of teacher-students interaction, the 

characteristic in both classes was content-cross. In the case of teacher A, the percentage of content-cross was 

43.83%, while the percentage of content-cross of teacher B was 38.34%. From the findings above, it could be 

inferred both teachers used asking questions and lecturing to interact with the students. In line with the 

implementation of 2013 curriculum, both teachers have not been comprehended the implementation of 2013 

curriculum due to the dominance of teacher talk in teacher-student interaction during teaching and learning 

process. 

  

Keywords : Flanders Interaction Analysis, Interaction in EFL classroom, 2013 Curriculum 

 
1. Introduction 

In the year of 2013, Indonesian government has issued a new curriculum, namely the 2013 

curriculum. This curriculum is being implemented in certain schools around Indonesia, including in 

senior high school. According to Kemendikbud (2013), the structure of 2013 curriculum for Senior 

High School is divided into compulsory subjects and optional subjects. In compulsory subject, students 

learn English for two hours each week, while in optional subject, students learn English for three hours 

each week. It means that students study English more in the optional subject than in the compulsory 

subject. English which is taught both as the compulsory subject and as the optional subject has led into 

the importance of learning English as foreign language that should be mastered by students. 

To facilitate the importance of learning English as a foreign language in Indonesia, the 

government builds interactive teaching and learning process as one of 2013 curriculum characteristics. 

It means that interaction is considered to play an important role in the field of foreign language 

learning. Therefore, one of the most important parts in teaching and learning process is classroom 

interaction. According to Hall (2011, p. 11), classroom interaction is a term that is used to analyze 

what goes on among people in classroom when language is involved. It means that the term classroom 

interaction refers to verbal and non verbal interaction between teacher and students as well as among 

students in terms of language use during teaching and learning process in classroom. 

In line with the importance of interaction in foreign language learning, there are many 

researchers conducted studies about teacher-student interaction in EFL classroom (Asmara, 2007; 
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Nurmasitah, 2010; Goronga, 2013). Their study revealed that EFL classroom still put teacher as the 

centre in classroom by taking the role in classroom verbal interaction. In Indonesia, typical pattern of 

interaction in EFL classroom is still conducted in teacher-centred learning or passive learning in which 

teacher plays the main role in classroom through dominating classroom verbal interaction 

(Widyatmoko in Nurmasitah, 2013, p. 190). However, in line with the implementation of 2013 

curriculum which puts students as the centre in classroom, the previous studies are more highlighted 

the dominance of teacher’s role in classroom verbal interaction than student’s role in classroom.  

However, the research that embedded interaction and curriculum has not investigated in detail 

based on Indonesian context. Because of that, two research questions are delivered as the aims of this 

research. The research questions are 1) What kinds of teacher-students interaction occurred in EFL 

classroom that implements 2013 curriculum based on Flanders Interaction Analysis? and 2) What is 

characteristic of teacher-students interaction reflected in EFL classroom that implements 2013 

curriculum based on Flanders Interaction Analysis?.  

 

2. Objectives 

Due to aforementioned description, this study tries to describe teacher student interaction in 

EFL classroom which implements 2013 curriculum with the purpose of describing the kinds as well as 

analyzing characteristics of teacher-student interaction by means of Flanders Interaction Analysis. 

According to Walsh (2011, p. 78), Flanders Interaction Analysis (FIA) is a system of classroom 

interaction analysis by using coding system to analyze various categories of teacher talk, student talk 

and silence in order to improve teaching skills. This instrument gives an insight to who is talking in 

classroom, how much and what kinds of classroom interaction that takes place during teaching and 

learning process.  

This research gives a contribution for the government (Depdiknas) as a policy maker of 

curriculum to know the implementation of the 2013 curriculum. Besides that the teachers as the actor 

of the curriculum in the class, this research gives a description of the implementation of the curriculum 

for teaching and learning. 

 

 

3. Method 

 

This research used qualitative descriptive method by using two English classes in optional 

program that consist of two English teachers and sixty students in one of senior high school in Ciamis 

regency were taken as the sample of this study. The reason for choosing the classes, the classes were 

taught by communicative teachers. The teachers use English as a means of communication. 

In this study, the data were collected through classroom observation for six sessions. The data 

were then analyzed qualitatively and converted into percentages. In collecting the data, this study was 

divided into encoding and decoding process. Firstly, in order to obtain the data, 24 minutes (1440 

seconds) were used in each class of period of 100 minutes as observation period. Furthermore, 24 

minutes were divided into three time units in which one time unit was eight minutes.  

 Secondly, in encoding process, teacher-student interaction which occurred in the classroom 

was recorded. In each eight minutes of the class observation period, the category best represents the 

communication for three seconds was decided as stated by Flanders (1970) in Shahi (2010, p. 2) that 

“At the end of each a three seconds period, the researcher decides which category best represents the 

communication events just completed”. Therefore, the time involved in coding one tally for every 

three seconds are 160 tallies in 8 minutes and 480 tallies in 24 minutes. Then, the utterances of 

recorded classroom interaction were transcribed as a written source to be analyzed. 

Thirdly, the data transcriptions were analyzed by means coding teacher-student interaction 

into the category of Flanders Interaction Analysis. Fourthly, in decoding process, the coded category 

was plotted into a matrix. Finally, the matrices of Flanders Interaction Analysis were analyzed to draw 

several conclusion based on the result of the study. 

 

227 



LAI-13 

5th National and International Conference - "Research to Serve Society" - Huachiew Chalermprakiet University 

4. Result 

 This study is recorded in three sessions in both classes. Each meeting was observed in 24 

minutes length. The observed behavior was translated into the descriptive codes. The summary results 

could be seen as follows. 

 In order to know the kinds of teacher-students interaction occurred in EFL classroom that 

implements 2013 curriculum, Flanders Interaction Analysis was used. The following table is the 

results 

 

 

Table 1 The results of the kinds of teacher-students interaction of teacher A based on Flander 

Interaction Analysis 

Category 
Observation 

Total % 
1 2 3 

A. Teacher Talk 

1. Accepting feeling  2  0  0    2   0.13 

2. Praising or encouraging 71 99 73 243  16.87 

3. Accepting student ideas 22 28 45   95   6.59 

4. Asking question  142  126  129 397 27.56 

5. Lecturing 59 59 84 202 14.02 

6. Giving direction 40 38 14   92   6.38 

7. Criticizing or justifying authority  9  0   1   10   0.69 

Total  345  350  346 1041 72.29 

B. Student Talk 

8. Response 86 88    95 269 18.68 

9. Initiation 19 30    24   73  5.07 

Total  105  118  119 342 23.75 

C. Silence 

10. Silence 30   12    15 57 3.96 

Total 30   12    15 57 3.96 

  480 480  480 1440      100 

 

From the table above, it could be concluded that the percentage of teacher talk in the 

classroom observation of teacher A was 72.29 % which emphasized on asking questions with the 

percentage of 27.56%, while the percentage of student talk was 23.75% which emphasized on student 

response with the percentage of 18.68%  and the percentage of silence was 3.96 %. Therefore, it could 

be inferred that the teacher was dominant in the process of interaction, even though the students also 

gave enough opportunity to take a role in classroom verbal interaction. They expressed their ideas in 

responding to the teacher’s question. Due to the dominance of teacher talk in classroom verbal 

interaction, it means that the English class which was taught by teacher A was still teacher-centered. In 

line with the implementation of 2013 curriculum, teacher A has not been comprehended the 

implementation of 2013 curriculum in the classroom. 

 

Table 2 The results of the kinds of teacher-students interaction of teacher B based on Flanders 

Interaction Analysis 

Category 
Observation 

Total % 
1 2 3 

A. Teacher Talk 

1. Accepting feeling 1 0 2    3   0.20 

2. Praising or encouraging 77 84 71 232  16.11 

3. Accepting student ideas 48 34 25   107 7.43 

4. Asking question 130 145 99 374 25.97 

5. Lecturing 63 26 32   121 8.40 
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6. Giving direction 20 37 29     86 5.97 

7. Criticizing or justifying authority 9 1 2   12 0.83 

Total 348 327 260 935 64.93 

B. Student Talk 

8. Response  110 125  80 315 21.87 

9. Initiation    16  15   130 161 11.18 

Total  126  140   210 476 33.05 

C. Silence 

10. Silence   6 13 10 29 2.02 

Total   6 13 10 29 2.02 

  480  480   480 1440     100 

 

From the table above, it could be concluded that the percentage of teacher talk in the 

classroom observation of teacher B was 64.93% which emphasized on asking questions with the 

percentage of 25.97%, while the percentage of student talk was 33.05% which emphasized on student 

response with the percentage of 21.87% and the percentage of silence was 2.02%. Therefore, it could 

be inferred that the teacher was dominant in the process of interaction, even though the students also 

gave much opportunities to take a role in classroom verbal interaction. They were not only expressed 

their ideas in responding to the teacher’s question but in initiating a new topic during teaching and 

learning process as well. It means that the English class which was taught by teacher B was still 

teacher-centered. In line with the implementation of 2013 curriculum, teacher B has not been 

comprehended the implementation of 2013 curriculum in the classroom. 

Then, in order to know the characteristic of teacher-students interaction which is reflected in 

EFL classroom that implements 2013 curriculum, Flanders Interaction Analysis matrices were 

analyzed. The following table is the results. 

 

Table 3 The summary of characteristic of teacher-students interaction of teacher A 

Characteristic 
Observation 

Total Percentage 
1 2 3 

Content-Cross 402 384 426 1212 43.83 

Teacher- Control 98 61 30 189 6.83 

Teacher-Support 190 254 236 680 24.60 

Student Participation 210 236 238 684 24.74 

Total 2765 100 

 

From the table above, it could be concluded that the characteristic of teacher student 

interaction in EFL curriculum based on 2013 which was taught by teacher A was content-cross. The 

percentage of content-cross was 43.83 %. It means that teacher A built interaction in teaching and 

learning process through emphasizing on subject matter. Teaching-learning time was spent by teacher 

A by asking questions to the students as well as lecturing. 
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Table 4  The Summary of Flanders Interaction Analysis Matrices of Teacher B 

Characteristic 
Observation 

Total Percentage 
1 2 3 

Content-Cross 386 342 262 990 38.34 

Teacher- Control 58 76 62 196 6.95 

Teacher-Support 250 236 196 682 24.18 

Student Participation 252 280 420 952 33.75 

Total 2820 100 

 

From the table above, it could be concluded that the characteristic of teacher student 

interaction in EFL curriculum based on 2013 which was taught by teacher B was also content-cross. 

The percentage of content-cross was 38.34%. It means that teacher B built interaction in teaching and 

learning through emphasizing on subject matter. Teacher B spent teaching-learning time by asking 

questions to the students as well as lecturing. 

From the result above, it can be concluded that the required skill based on the curriculum 

2013 is the competency of teacher talk. Based on the 2013 curriculum, the teachers should give the 

student a lot of chances to develop their skill to be more active and should be explained by issuing 

their character. In this research, the teachers talks seemed to be dominated by the teachers. As result, 

the students are passive and tend to wait for the teachers explanation.  

 

5. Discussion 

This study focused on what is going in the classroom, specifically on teacher-student 

interaction in EFL classroom based on 2013 curriculum. In this study, teacher-student interaction was 

analyzed by means of Flanders Interaction Analysis (FIA). This study focused on three kinds of 

interaction as stated by Flanders (1970) quoted by Krypsin and Feldhusen (1974, p. 20) in Asmara 

(2007, pp. 41-46) that the kinds of interaction in Flanders Interaction Analysis consist of teacher talk, 

student talk and silence. The analysis of teacher-student interaction was conducted with the purpose on 

describing the kinds of teacher student interaction occurred in the classroom as well as analyzing the 

characteristic of teacher-student interaction by means of Flanders Interaction Analysis. Through 

conducting classroom observation, the result of this study was found as follow: 

For the first result, it was found that the kinds of teacher-student occurred in the classrooms 

were teacher talk, student talk and silence. Based on the results of the study, teacher talk gained 

highest percentage from all kinds of classroom interaction. It means that classroom interaction in both 

classrooms was dominated by teacher talk. Teacher talk occurred in the classrooms which were taught 

by teacher A and teacher B through emphasizing on asking questions. In this case, asking question was 

used to initiate interaction to the students, so the students could involve actively during teaching and 

learning process through answering the teacher’s questions. The same result also showed by Asmara 

(2007) who found that teacher talk was dominant in EFL classroom by initiating interaction through 

asking question. It means that asking question was effective to build interaction to the students in the 

classroom. Although the study which was conducted by Asmara (2007) carried out in speaking 

classroom in which classroom interaction could be carried out frequently, classroom interaction ran 

unbalance due to teacher dominance.  

In the case of teacher dominance which emphasized on asking questions, according to Brown 

(2001, p. 169),”One of the best ways to develop your role as an initiator and sustainer of interaction is 

to develop a repertoire of questioning strategies”. In Ur’s view (2000, p. 229), the teacher questioning 

provides several purposes such as letting students present their own ideas, testing their knowledge or 

skills, engaging them actively in learning, stimulating their thinking and getting them to review 

previous material. 

In line with the findings of the study above, this findings strengthen the previous argument of 

Chaudron (1988, p.131-136) as cited in Asmara (2007, p. 39) in which questioning and answering is 

one of interactive features of classroom behaviors in EFL classroom. In questioning and answering, 

teacher’s questions facilitate students in their target language production, whereas students’ response 

can be viewed as an effective attempt to promote learning. It is supported by Corey’s view (1940) as 
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cited in Tuan and Nhu (2010, p. 32) that teacher questioning is a fundamental and important means of 

classroom interaction as the central of teaching and learning process. Therefore, asking questions is 

considered as one of the teachers initiating activities and facilitates students’ language acquisition by 

asking questions and initiating responses from students.  

Moreover, the second result of this study showed that the characteristic of teacher-student 

interaction that was reflected in the classrooms was content-cross. Content-cross gained highest 

percentage from all characteristics which were reflected in the classrooms. Flanders (1970) as cited in 

Nurmasitah (2010, p. 24) asserted that content-cross is one of classroom interaction characteristic 

which emphasizes on the use of asking question and lecturing. In this study, asking question and 

lecturing were mostly used by the teachers. In line with the findings of the study which found asking 

questions and lecturing were mostly used by the teachers, the same result also showed by Nurmasitah 

(2010) who found the characteristic of classroom interaction in EFL classroom was content-cross. 

From the observation, Nurmasitah (2010) found that most of teaching-learning time was devoted to 

asking question and lecturing. It means that the study which was conducted by Nurmasitah (2010) was 

still emphasized on subject matter. However, in this study, the also supported the research of 

Nurmasitah (2010) by adding a students praising to develop of the students question. 

From the explanation above, it can be concluded that teacher talk was dominant in EFL 

classroom. It means that EFL classroom was still conducted in teacher-centered learning. In line with 

the implementation of 2013 curriculum in EFL classroom in Indonesia, Kemendikbud (2013) stated 

that teaching and learning process is conducted in student-centered learning in which students take role 

in classroom. However, in this study, the teachers were still dominant in the process of interaction. It 

means that the teachers have not been comprehended the implementation of 2013 curriculum in the 

classroom thoroughly due to teacher dominance. 

 

6. Conclusion 
 Based on the data analysis and the results of the study, the frequency of teacher talk is more 

than the frequency of student talk. It can be seen that the kinds of teacher-student interaction in EFL 

classroom based on 2013 curriculum is still dominated by the teacher. As research finding has shown, 

in the classroom which was taught by teacher A, teacher talk takes 72.29%, while student talk only 

takes 23.75%. The rest is silence which has the percentage of 3.95%. Similar to teacher A, in the 

classroom which was taught by teacher B, teacher talk takes 64.93%, while student talk only takes 

33.05%. The rest is silence has the percentage of 2.02 %. 

 Dealing with the characteristic of teacher-student interaction in EFL classroom based on 2013 

curriculum, the characteristic which is reflected in the classroom is content-cross. As research finding 

has shown, in the classroom which was taught by teacher A, content-cross takes 43.83%. Similar to 

teacher A, in the classroom which was taught by teacher B, content-cross takes 37.34%. It represents 

that the teachers emphasize on subject matter because asking questions and lecturing are mostly used 

by the teacher during teaching and learning process. In line with the implementation of 2013 

curriculum in EFL classroom, the teachers have not been comprehended the implementation of 2013 

curriculum in the classroom thoroughly because of teacher dominance in the process of interaction 

during teaching and learning process.  

In line with the findings of the study, it is recommended that the teacher not only spends the 

teaching-learning time by emphasizing on subject matter but also creates the classroom condition in 

which a good interaction can take place. Teacher can organize some activities for the students to make 

the classroom interaction more effective through optimizing each step of scientific learning, 

particularly in asking, associating or analyzing and communicating step. 

For the students, they should be more actively involved in the classroom. They should create 

their own opportunities and find strategies for getting practice in using and practicing the language. In 

addition, they should increase their motivation in studying English through learning and practicing the 

language. 

Due to the time constraint in conducting this study, it will be better for further researchers to 

conduct the study not only verbal interaction but non verbal interaction as well. In addition, it will be 

better for further researchers to conduct the study about classroom interaction in which teaching 
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methodologies of 2013 curriculum, such as problem-based learning, project based learning and 

discovery learning are implemented in the classroom. 
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Abstract 
 
The present study investigates Indonesian teachers’ self-reflection on their ways of how to innovate 

their ICT-based teaching in classroom. Teachers’innovative efforts to improve classroom dynamics are 

central in classroom management. The ideal ICT-based classroom management normally covers such 

improvements in content knowledge, pedagogical knowledge, technological knowledge, and the integration 

of the three types of knowledge, the so-called technological pedagogical content knowledge (TPACK).  The 

study involved across-level-of-education-teachers in Ciamis regency enrolled as graduate students in 

Postgraduate program of Galuh University. The study followed the tradition of surveys that entailed the use 

questionnaires to uncover the subjects’ own reflected experiences of carrying out their teaching innovations. 

The findings suggest that most of the subjects admitted that they made innovative endeavors in making use of 

ICT. Yet, innovations in pedagogical and technological knowledge and its integration in TPACK framework 

still need consistent implementing. The study recommends further studies focus on teachers’ innovations in 

teaching based on real professional performances in classrooms.  

 

Keywords : Content knowledge, Pedagogical knowledge, Teaching innovation, Technological knowledge, 

TPACK. 

 
1. Introduction 

 Literature has suggested that the discussion of teaching innovation generally relates to the 

use of ICT. The teachers’ professional competences play a very important role in that they 

characterizes the more interactive and conducive classrooms. The students then have sufficient 

rooms to autonomously create their own ideas in the forms of ICT-based projects, of which belong 

to their own needs and preferences in recent time, the digital age. In whatever subject matter 

classroom practices, both teacher and students can enjoy teaching-learning process in which 

creativity can be actualized and reflected in digitally well-designed lesson projects. Pedagogically, 

ICT-based teaching strategies help sub-consciously infuse the conceptual knowledge and skill of 

teaching materials into learners’ engagement of learning.  Without them, active learning process 

will not take place and it tends to cause learner anxiety and burden. 

 Innovation in education seems to be very strategic solution in educational ‘reform’. Sa’ud 

(2008) affirms that educational innovation is normally driven by at least three: demographic, 

scientific, and technological factors. He further argues that the use of technology is beneficial to 

develop teaching strategies and media and resources. In essence, the use of ICT should be in 

accordance with the content of teaching, the appropriate pedagogy, and well-selected technology, 

as well as the well-managed integrity of those elements. 

Non-threatening classroom situations should be pedagogically designed. The possible 

efforts are very dependent on teacher innovative and creative strategies. Teachers should have an 

appropriate approach to teaching that encourages learners to be actively involved. ICT-based one, 

which is recently relevant to learners’ digital world, corresponds to the principles of technological 

pedagogical content knowledge as regarded as TPACK. Teacher thus should master its content of 

the teaching materials, understand the pedagogy, and be literate in technology. Koehler and Mishra 

(2005, 2007) highlight the integration of the three elements into a comprehensive integration that 

reflects an educationally well-managed-catering-for strategy. The best selected innovative teaching 

should also accommodate both individual and collaborative learning. 

Liu et al. (2014) emphasize Koehler and Mishra’s (2008) the essences of Technological 

Pedagogical Content Knowledge (TPACK). They explained that the three major types of 

knowledge (content, pedagogy and technology) should be interacted into the teacher’s professional 

knowledge to develop TPACK that is comprehensively needed for successful teaching strategies to 

digitally savvy students.  
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According to Koehler et al. (2014), TPACK framework includes such elements as 

follows: 

a. Content knowledge (CK) refers to any subject matter knowledge that a teacher is 

responsible for teaching; 

b. Pedagogical knowledge (PK) refers to teacher knowledge about variety of 

instructional practices, strategies, and methods to promote students’ learning; 

c. Technology knowledge (TK) refers to teacher knowledge about traditional and new 

technologies that can be integrated into curriculum. 

The four components in the TPACK framework indicate the three bodies of knowledge 

interact, constrain, and afford each other, as indicated in the following notions: 

d. Technological content knowledge (TCK) refers to knowledge of the reciprocal 

relationship between technology and content. 

e. Pedagogical content knowledge (PCK) refers to the notion of an understanding of how 

particular topics, problems, or issues are organized, represented, and adapted to the diverse 

interests, and abilities of learners, and then presented for instruction. 

f. Technological pedagogical knowledge (TCK) refers to knowledge about the complex 

relations among technology, pedagogy, and content that enable teachers to develop appropriate 

and context-specific teaching strategies.  

In brief, the TPACK framework suggests teachers deeply understand how to 

pedagogically cater for students’ needs in mastering materials with technology so as to create 

conducive and active learning. The following figure helps illustrate the shared points among 

salient elements of TPACK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figure 0 TPACK framework and its knowledge components (Koehler & Mishra. 2009) 

 

Relevant studies on TPACK have been explored across research designs including survey 

study (e.g. Ansyari, 2015; Chai et al., 2013; Karaca, 2015; Kose, 2016), theoretical study (Harris, 

Mishra & Koehler, 2009; Koehler & Mishra, 2009; Koehler et al., 2015), evaluation study (e.g., 

Alayyar and Voogt, 2012; Cahyono et al., 2016), and case study (e.g. Dinh, 2015; Kocoglu, 2015). 

Those studies have indicated that TPACK benefit teachers in making teaching process fruitful. 

Yet, studies across different subject matter teachers are still limited.  This study is thus concerned 

with self-assessed experiences of empowering their TPACK as innovations in ICT-based teaching 

at schools among school teachers enrolled in postgraduate school of Galuh University. 
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2. Objectives  

The study is aimed to answer the guiding research question: How do the teachers across 

level of education perceive their own innovations in ICT-based teaching in classrooms in the form 

of integrated strategy, TPACK? 

 

3. Materials and Methods 

Following the survey principles (Brown, 2001), the study used questionnaires to 

investigate the teachers’ self-assessed experiences of doing their innovations in ICT-based 

teaching in classrooms. The questionnaire consisted of twelve points representing ICT-based 

teaching principles. The ICT-based teaching descriptors were developed with reference to TPACK 

principles (Koehler & Mishra, 2005a). The TPACK elements included in the questionnaire 

covered such points as: content knowledge (item number 1, 2, 3), pedagogical knowledge (item 

number 4 and 5), technological knowledge (number 6), technological content knowledge (item 7), 

pedagogical content knowledge (item number 8 and 9), technological pedagogical knowledge 

(item number 10 and 11), and technological pedagogical content knowledge, the integration of all 

elements (item number 12). The study involved 50 school teachers (10 from basic education 

group, and 39 secondary and high schools) enrolled in Post Graduate Program of Galuh 

University, majoring educational administration, representing diverse backgrounds coming from 

different level of education (basic education and secondary schools).  Yet 1 person withdrew in the 

survey for personal reason. 

 

4. Results  

The survey indicated that most subjects tried to improve their teaching strategies by 

means of ICT. The details of emerging evidence of each level of education are elaborated in the 

following part. 

 

a. Basic Education/Elementary School Teacher (in the percentage of 10 respondents) 

 

 
Figure 1 Teachers’ Responses on Questionnaires 

 

Based on the data found, the ten teachers responded that they all had experienced doing 

their innovations in their classroom practices. Generally, most respondents acknowledged that they 

mastered concept/knowledge of the subject matter related to their teaching materials. Yet, some 

teachers admitted that they had not been concerned with point 3 and 4, content knowledge, and 

point 8, pedagocical knowledge. Open response questionnaires also revealed that various academic 

programs for improving teacher’s development in the case of basic education in Ciamis, West 

Java, gave fruitful impact during classroom teaching and learning. In addition, the similar 
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reflections also indicated that the respondents confidently prepared the concept of teaching 

material in preparation phase so that they had got well-understanding of the concept including 

samples, subtopics, and some areas of the materials. The fortcoming point reported that 9 teachers 

out of 10 respondents  indicated teacher’s experience on the teaching innovation or concepts 

toward professional development for topic taught. Moreover, almost respondents of the study  

engaged their students during teaching and learning process to getting involved so that the 

transformation of knowledge between teeachers and students can run effectively. The similar 

voices also came from the teachers who agreed that the mastery of learning principles in 

classrooms toward topic taught is the best way for activating students during teaching and learning 

process. Further, the study also claimed that most of the teachers’ respondents have got 

technological knowledge. To do so, it can be implied that more than 90 percents of the respondents 

acquired technological knowledge and applied it in classroom practices. This technological 

knowledge of respondents was also proven that all the respondents have special consideration in 

determining proper innovation or technology applied for their teaching.  For doing so, almost 

respondents agreed that determining technology should be based on the students’ characteristics 

involving their age, interest, and both social and educational background.  

 

b. Secondary and High School Teachers (In percentage of 39 respondents) 

 

 
 

Figure 2Teachers’ Responses on Questionnaires 

  

The data suggest that  majority of  the respondents had been concerned with innovations in their 

ICT-based teaching. Several teachers had not focused on pedagogical and technological 

knowledge. Small number of the respondents in point 4 lacked knowledge of the teaching material. 

Some respondents claimed that they had not focused on pedagogical and technological knowledge 

(see point 5, 6, 7). Only small number of respondents had not done their innovations in 

technological pedagogical knowledge and its integration in the frame work of TPACK. Based on 

the facts, it was indicated that some of the teachers/ respondents faced difficulties in combining 

both pedagocical and technological knowledge during the classroom practices. Both aspects of 

knowledge need important concern from the teacher during teaching in 21st century especially in 

digital era. As the professional teachers, engaging students by fostering  ICT –based activities in 

classroom activities will impact to meaningful learning. For getting this intended learning, teachers 

in digital era must focus on using current ICT based on some considerations. Accordingly, the 
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teachers should see some factors such as students’ age, interest, sociocultural background, level of 

education, and gender.    

 

5. Discussion  

The findings of the study generally reflected the teacher innovations in ICT-based 

teaching. With reference to TPACK principles, some respondents (still) seemed to lack 

pedagogical and technological knowledge for certain cases though the desire and willingness of 

innovating their teaching indicated positive tendencies. The teachers’ total mastery of TPACK 

normally affect students’ engagement in learning process that consequently drive learners 

successfully master the learning objectives. At the same time, the teacher can empower him/her-

self to play an important role as facilitator, not as instructor any more. Thus, the classroom will be 

conducive. 

 The educational reform of most teachers seems to be apparent in terms of its relevance to 

society demand and technology advancements (see Sa’ud, 2008). The educational setting in digital 

era demands teachers to apply technology advancements for getting closer between teachers and 

students. The use of ICT-based teaching strategies should allow the process of communication that 

can enhance the transformation or sharing knowledge from students to teachers and vice versa. 

The effect of this technology advancements shifted from the teachers as the agents of knowledge 

into students and teachers have similar probabilty in taking turnthe knowledge or information. To 

do so, the learning style switched massively over. In the past, teacher was the positioning center 

during teaching process, and thus the role of the teacher was urgent in classroom meeting for 

getting transformation of knowledge. Otherwise, the shift phase has already impacted education 

nowadays in which digital learning tools (technology advancement) is becoming trend issue of 

learning application. Teachers in the 21st century digital era are not the only one agent of 

knowledge changes. Instead, students now deserve opportunities to explore new knowledge from 

the unlimited area, time and setting.  

 

6. Conclusion 

The present study revealed the teachers’ respondents reflections on their perceived 

experiences of TPACK-based in teaching. The emerging data of two groups at different levels of 

students taught need more focus on enriching pedagocical knowledge, technological knowledge 

and its combination (integration) in classroom practices. Thus, the problem appeared should be 

overcome by implementing some professional development related to these issues. At last, the 

developmet of TPACK or ICT-based teaching model is being  recommended issue for further 

studies toward teaching innovation in 21st century. 
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Abstract 

 
The study explores the efforts of developing teacher training curriculum that enables the trainees to 

acquire professional competences based on their own real experience of classroom practices. The required 

professional teacher competences normally include personal, social, pedagogic, and academic/professional ones. 

The descriptors of each teacher competence are reflected in the newly-revised curriculum of teacher training 

curriculum of Galuh University. The revising process of that curriculum has driven need analysis study that 

involved the senior students who had practiced teaching at schools and the alumni of the faculty. Need analysis 

through survey was aimed to uncover the subjects’ self-reflections on their views and professional needs with 

reference to experiences of teaching as affected by the existing curriculum. The findings of the study suggest that 

the curriculum had offered the trainees significant benefits in terms of personal, social, pedagogical, and 

academic/professional competences. Yet, the trainees admitted their needs in terms of enrichment of classroom 

strategies, subject matter mastery, and technological content knowledge.   

 

Keywords :  Needs analysis, Teacher competences, Teacher training curriculum, Self-reflection. 

 

1.  Introduction 

Teacher training curriculum needs revisiting and revising. The recent modern life styles and 

technological advancements allow the educational changes. The demands of dynamic society should 

be accommodated by professional teachers. The salient roles of adjustable teacher training curriculum 

are then central. The changes and revisions as well as refinements should be made in the adaptable 

teacher training curriculum so as to enable the teacher trainees to possess the qualified competences in 

educating people. Regarding the existing curriculum of the research site, Kusnandi’s (2016) study 

revealed the better professional performances among senior teacher trainees as affected by the newly 

revised curriculum in the four required competences as suggested by Indonesian Teacher and Higher 

Educators Regulations on the basis of teaching practices program at schools. Yet, with reference to 

needs analysis-based approach, it still needs revisiting. 

(Re)consideration of Curriculum Development  
In education, curriculum plays as a guideline for implementing educational goals. Curriculum 

development should then be well-planned. Mulyono (2015) affirm that curriculum development is 

normally based on several considerations. The points are as follows: 

1. Philosophical  and educational objectives 

The development process of expected curriculum should refer to educational philosophy. 

The ideal curriculum reflects good learning principles and experiences as educational best practices. 

Philosophically, two basic things that drive educational philosophy include society demand and 

learners’ needs in their lives. The subjects’ daily life values should be considered in curriculum 

development.  

2. Sociocultural and religious aspects in society 

Sociocultural and religious aspects are essential in life. Students’ daily life practices are mostly 

influenced by those factors. Social interactions in those contexts will much affect their behaviors, 

which are of importance in curriculum development in education. Different characteristics of learners 

thus deserve serious attentions in this case. 

Teacher Comptences  
As Hamalik (2008) outlines teachers should have such following competences as follows 

(among others): 

a. Determining the instructional objectives through experiments, tours, and demonstration; 

239 



LAI-25 

5th National and International Conference - "Research to Serve Society" - Huachiew Chalermprakiet University 

b. Selecting meaningful resources for the instructional/educational objectives; 

c. Designing the systematic lesson plan; 

d. Providing students with student needs; 

e. Answering and giving solutions to student questions; 

f. Encouraging students to make questions, etc. 

Thus, teachers should be competent in catering for student needs. Professionally speaking, in 

the context of Indonesian educational system, the Indonesia Regulations of Teacher and Higher 

Educator Professionalism (Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005) outlines that there are four 

competences that the teachers and educators should possess: personal, social, pedagogical, and 

academic. 

Approach to Teaching and Teacher Preparation  
Richards & Nunan (1990, p. 9) propose an alternative approach can be used by the teacher 

that is the proper strategy to develop teaching and learning process at which it usually deal with the 

interactions among the teachers, learners, and classroom management. It also can be called as a holistic 

approach which is focused on the significance of classroom management that covers low-interference 

and high-interference. Thus, teacher training curriculum should enable the trainees to be able to get 

their own best practices in attending pre-service training. 

The Collaborative Approach  
Posner (1992, p. 216) proposes collaborative approach in curriculum development. 

Specifically, the curriculum should meet some following features: 

1. It develops acknowledgement some skills that implemented to the curriculum which is specified 

and learned during teaching and learning process.  

2. The development of curriculum can improve teachers’ professionally especially in reading, 

observing, and discussing.  

3. The development of curriculum can applied as the guidance by a set of beliefs about teachers and 

teaching, learners and learning, the subject matter and its potential meaning, and the relation of 

schooling to broader social and political forces.  

4. The evaluation in curriculum tends to be less standardized, systematic, and formal, and derived 

more from classroom observations, semi structured interviews, and examination of students 

classwork.  

5. The implementation of curriculum is seen as a process of multiple interpretations by the teachers.  

Constructivism and Teacher Education  
Quoting Griffiths (1997) Roberts (1998, p. 25) recognized that curriculum development in 

teacher training can be supported by reflections of the trainees through personal experience. Roberts 

further suggest that an implicitly constructivist model covers: 

1. Each student has distinctive, complex conceptual schemata related to teaching before entering 

micro-teaching programs.  

2. There are conceptual schemata in the large of individual differences.  

3. The conceptual schemata show a high degree of stability.  

4. Students’ conceptual schemata can control their teaching behavior, and changes in teaching 

behavior result.  

In addition, according to Scarino in Tedick (2005, p. 34) teaching indeed relates to constantly 

in making judgments that are formed by teacher’s frameworks of knowledge, values, and ethical 

dispositions. Besides, it can be doing for justice to teaching and learning process by means of equity, 

fairness, and consequences of judgments students’ experience. While the assessment of teacher 

trainees’ self-reflections are central in teacher training curriculum development, studies on this trend is 

limited in the contexts of the research site. 

Needs Analysis in Curriculum Development  
Literature has suggested that needs analysis is generally central to curriculum development. 

Brown (1995) affirms that “needs analysis involves the gathering of information to find out how much 

the students already know and what they will to learn” (p. 35).  Brown further suggests that there are 

three essential points of needs analysis procedures: making basic decisions about the needs analysis, 

gathering information, and using the information (p. 36). Studies about needs analysis in teacher 
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training curriculum support that needs analysis contribute the more meditative ways of meeting student 

teachers’ expectations. For example, Kusumoto (2008) reports that needs analysis was aimed at 

uncovering Japanese elementary school homeroom teachers’ experiences, satisfaction, wants, and 

expectations concerning the existing curriculum and develop it into more accommodative one 

reflecting its professional competences. Relevant previous studies also correspond to the same 

directions of the application of needs analysis for developing teacher training curriculum (see Merc, 

2015; Simpson and Sandidge, 1994; Worrell et al., 2014). Through self-reflection technique needs 

analysis helps investigate the subjects’ wants and expectations (Catalano and Vecchio, 2014). 

 

2.  Objectives  

The study is aimed to investigate the stake holders’ (student teachers/teacher trainees and 

alumni’s) needs and expectations with regard with their betterment of classroom practices with 

reference to teacher training curriculum of Galuh University. 

  

3.  Materials and method 

In the present study, a survey (Brown, 2001; McCawley, 2009) was conducted to investigate 

the curricular needs and expectations of the pre- and in-service teacher training of Galuh University 

regarding the existing curriculum. Convenience sampling was used to include ten student teachers and 

alumni of the teacher training college representing each study program; the total number was 70 

respondents within 7 study programs (Indonesian, English, Biology, History, Accounting, Sports, and 

Mathematics). 35 alumni (as in-service teacher trainees also participated conveniently in the study. The 

open response questions (Brown, 2001, p. 38) in the administered questionnaires covered the four 

competences: personal, social, pedagogical, and professional, which are represented in the courses of 

the newly-revised curriculum.  

 

4.  Results  

The most frequently required skills or competences included classroom management, methods 

that fit students’ needs, approaches to practical classroom strategies, pedagogy for catering for learner 

needs and wants, subject matter mastery, creating classroom interaction, the selection of media and 

resources. The following are the elaboration of emerging findings of each competence. The following 

table shows the frequencies of emerging key points as recommended by the trainees/respondents of 

each study program/department on the offered courses that shape the required competences.  

 

Table 1 

Name of 

Study 

Program 

Emerging key-points mostly recommended by respondents on the 

offered courses shaping competences 

Notes 

Personal  Social Pedagogy Academic 

Indonesian 

language 

Most 

positively saw  

courses 

shaping good 

personality 

(guidance and 

counseling, 

ethics, civics, 

Pancasila, 

religion, 

teacher 

professional 

education 

Basics of 

social and 

cultural 

studies 

Psychology; 

Educational 

Foundation; 

Curriculum 

Development; 

Teaching methods 

and strategies; 

Language evaluation 

General 

linguistics; 

Literature; 

Minor 

courses 

supporting 

professional 

competences 

 

History Most agreed 

with existing 

subjects 

Basics of 

social and 

cultural 

Psychology; 

Educational 

Foundation; 

Subjects 

related to 

historical 
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shaping good 

personality  

(through 

Pancasila 

education, 

religion, 

civics, ethics) 

studies; 

Crosscultural 

understanding 

Curriculum 

Development; 

Teaching methods 

and strategies; 

Educational 

evaluation 

studies 

English Majority 

acknowledged 

the 

importance of 

moral 

education 

through such 

subjects as 

religion, 

civics, 

Pancasila, 

ethics 

Basics of 

social and 

cultural 

studies; 

Crosscultural 

understanding 

Psychology; 

Educational 

Foundation; 

Curriculum 

Development; 

Teaching methods 

and strategies; 

Language testing/ 

evaluation/assessment  

Linguistics; 

Literature; 

Language 

skills; 

Applied 

linguistics; 

Discourse 

analysis; 

Language 

for 

classroom 

interaction  

 

Accounting Most agreed 

with existing 

subjects: 

emphasized 

on ethics in 

educating 

Basics of 

Social, 

cultural 

studies 

Psychology; 

Curriculum 

Development; 

Teaching methods 

and strategies 

Subjects 

related to 

basics of 

accounting, 

financial 

calculation 

Suggested 

additional 

courses 

related to 

school 

curriculum 

Biology Most 

acknowledged 

the existing 

courses 

shaping good 

morals: 

ethics, 

religion, 

Pancasila, 

civics 

Basics of 

social and 

cultural 

studies 

Educational 

foundation; 

Psychology; 

Curriculum 

development; 

Teaching methods 

and strategies; 

Evaluation in 

education 

Subjects 

related to 

biology 

studies  

 

Sports 

Education 

Majority 

positively saw 

the existing 

subjects 

shaping 

personality 

such as ethics 

in education; 

Pancasila, 

Religion 

education   

Basics of 

Social, 

cultural 

studies 

Psychology; 

Curriculum 

Development; 

Teaching methods 

and strategies 

Theories and 

Practices in 

sports 

 

Mathematics Most 

positively saw 

the existing 

subjects 

related to 

moral 

education: 

Basics of 

social and 

cultural 

studies 

Psychology; 

Curriculum 

Development, 

Teaching methods 

and strategies; 

Teaching multimedia  

Introduction 

to Basic 

Maths; 

Capita 

selecta in 

maths, 

Statistics; 
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ethics, 

religion, 

Pancasila  

Algebra  

 

Personal Competence: 
The trainees/respondents admitted that some subjects they had experiences made them have 

good personality.  The salient subjects included Religion Courses, Civics, Pancasila (Five Priciples of 

Life) Education. The courses enable them to balance their spiritual and individual reflection. 

Social Competence: 
The inputs given to the faculty curriculum development embraced the ways of building the 

good characters in terms of social adjusting advancements. The expected courses include those 

belonging to cultural and affective accounts. The samples include basic and cultural social studies. 

Pedagogic Competence: 
The inputs of the trainees covered the subjects dealing with basics of education, psychology, 

instructional design, assessment, teaching strategies, and classroom interactions and management. The 

relevant subjects included those dealing with individual student psychology and development, 

approaches to teaching, material development, the use of media and technology, and evaluating 

educational process. 

Professional/Academic Competence  
The inputs covered such subject as content mastery, skills on doing the theory into practices 

of each major/study program. 

 

5.  Discussion  

The development of curriculum model based need of the teacher trainees should be concerned 

with their personal competence. The goal of the related courses is to develop the teachers’ good 

character in their teaching. Morality and ethics are parts of becoming professional teachers and cannot 

be separated from all other aspects of life experiences (Kang & Glassman, 2010). The teacher trainees 

are guided to be the agent of change of the students to develop their character and moral values. Moral 

education aims at promoting students’ moral development and character building. The theoretical 

framework of moral education is supported by moral philosophy, moral psychology and moral 

educational practices (Han, 2014).  The religion, civics and Pancasila education/five principles courses 

are the basic courses for developing the teachers’ characters in their best way of teaching. These 

courses offer some moral values and ethics that can promote teacher professionalism.  This personal 

competence will influence daily life of the teachers. In real context, the students will follow the teacher 

character (as the model) as their way of life.  To get trainees’ optimal personal competence, the course 

of religion, civics, and Pancasila/five principles should be given more extra time in and out of the 

classroom by the lecturers. However, those courses were still given minimum portion of time 

allotments in the existing teacher training curriculum.  

Besides personal competence, social competence is important that should be mastered by the 

teachers. The social competence will develop the teachers’ awareness of the environment. Social 

competence in education should be viewed both in psychological and in social perspectives. During 

learning process, a human socially engage his or her competent behavior. The related courses help to 

create positive learning environment which enriches all participants’ learning process experiences. 

Social competence in education emerges through the process of communication and cooperation. In 

this context it is clear that special attention to social competence should be given to teacher trainees (of 

higher education) as the required background for successful future personal and professional 

development in the fast changing social and economic conditions and for active anticipation in diverse 

community. Social competence in the teacher education should be given not only in the class but also 

right after being graduated from the college/university. However, the existing curriculum only helps 

the students to build their knowledge to get passed from their exam not to give them the life skills after 

they graduate from the college/university when they face real life in the society. Ideally, the 

professional teacher is a teacher who can give their students a chance to live together.   
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Pedagogical competence is the key of professional teacher. Pedagogical competence can be 

described as the ability and the will to regularly apply the attitude, knowledge and skills that promote 

best practices of teaching skills. This will take place in accordance with the goals that are outlined and 

the existing framework, and presupposes continuous development of the teacher’s own competence 

and course design.  In this regard, to get the goal of teachers’ professionalism, the curriculum for the 

pedagogical competence development should focus on the practice of teaching not the theory. The 

students need more time to practice their teaching on the field practice.  

Academic competence is another competence that must be acquired by professional teacher. 

To achieve the professional teacher, the curriculum should focus on the teachers’ good command of 

teaching materials for related school curriculum. In addition, the facilities of the teaching practice 

should be well-prepared to improve the trainees’ competences and self- confidence. The well-prepared 

supportive training facilities will enhance the teacher professionalism.  

 

6. Conclusion 

Enhancing professional teachers should be started from the teacher trainee curriculum. The 

teacher trainee curriculum should develop four competencies namely; personal competence, social 

competence, pedagogical competence, and professional competence. However, those competences will 

not have significant contribution to enhance the teachers’ professionalism if the supported factors such 

as facilities and society demand are not well considered. By means of these supporting factors, the 

adaptive curriculum can be developed to provide professional teachers. 
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Abstract 

 
Strengthening the institutions of spatial arrangement shown by Spatial Planning Law No. 26 Year 

2007 needs given the level of implementation of technical or procedural in field (through by law), given the 

inflow of domestic through channels such as housing and property development and office buildings, tourism 

development potential, development of strategic infrastructure such as toll road is expected to be stronger in 

the future. This study would like to investigate the implementation of the Spatial Planning Law toward the 

environmental issue in West Java Province. This study employed holistic systems approach with the 

characters that made norms or principles of spatial planning is intended to sustain at once develop the quality 

of space resulting from the use or utilization space by human beings who have a more basic nature of 

explorative on preservative or in other words, human is more spendthrift and damaging to the environment 

than saving and investing that motivated by their actions for the sake of future generations. The findings of 

the study indicated that green open space in an urban area was still low because of some reasons of budgeting 

and overcrowding of population. With gaining this information, the government or stakeholder are easily 

gotten information for starting to do conservation improvement. 

 

Keywords : Regional Development, Holistic System, Policy 

 

1. Introduction 

Strengthening the institutions of spatial arrangement shown by Spatial Planning Law No. 26 

Year 2007 needs given the level of implementation of technical or procedural in field (through by 

law) given the inflow of domestic through channels such as housing and property development and 

office buildings, tourism development potential, development of strategic infrastructure such as 

toll road is expected to be stronger in the future. 

As with most major principle of law is justice, thus, the direction and framework and 

approaches in setting (the substance of the legislation), including Law Spatial Planning Act, shall 

be inspired by the principle of justice. In terms of universal principle law, only the material, the 

scope, the depth and the skeleton work (framework) that distinguishes one product laws against 

other legal product. 

Keywords principles or norms as well as the substance of Article 3 of Law 26 of 2007 

concerning Spatial Planning is coherence, compatible, harmony, balance, sustainable, usefulness, 

meaningfulness, openness, togetherness, partnership, protection, legal certainty, fairness, and 

accountability.  Basically, reinforce the thinking formulator of Law on Spatial Planning employ an 

approach as the so-called concept of "system" which is holistic and concept social engineering 

"total intervention system". This assertion can be obtained from General explanation of the 

statement in item 2 as follows: Despite the presence of the valuable strategic, Indonesia is also in 

disaster-prone areas, which naturally can threaten the safety of the nation. In the presence of these 

conditions, the national organizing spatial arrangement should be done comprehensive, holistic, 

coordinated, integrated, effective and efficient by taking into account the political, economic, 

social, cultural, defense and environmental sustainability. 

 

2. Objectives 
This study would like to investigate the implementation of the intended policy for rebuilding 

the green open space at West Java Province Indonesia. By this investigation, the author got some 

data of an application of the policy and its realization and also the reasons or factors which cause 

some obstacles of running the policy. 

 

3. Materials and methods 

Robert L. Food and Michael C. Jackson explained the comprehensive (Flexibility and depth 

of cover and sufficient) on a holistic system with these characters as the principles n the Law on 

Spatial Planning in the context of Effect and are affected environmental systems (Plan or be 

planned for) the importance of interactive planning process framework (Interactive planning) 
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concerning over disruption the safety of the Earth's environment, among other things by involving 

stakeholder participation (stakeholders) in formulate problems and problems solving concept) 

Holistic systems approach with the characters that made norms or principles of spatial 

planning is intended to sustain at once develop the quality of space resulting from the use or 

utilization space by human beings who have a more basic nature of explorative on preservative or 

in other words, human is more spendthrift and damaging to the environment than saving and 

investing that motivated by their actions for the sake of future generations. 

 

4. Results 

An important task of spatial arrangements (particularly through planning spatial) is idealized 

future (Idealized future). In this case, a holistic system approach will be the methodology for the 

action of spatial planning (Planning, Implementation, and Control). The way of interactive 

participatory planning in the process of structuring environment in this interest is the arrangement 

of spatial (especially spatial planning). 

January 11, 2007 published the regulation of ministry of home affairs No. 1 Year 2007 

concerning Spatial Planning of Urban Green Open Space (RTHKP) with the consideration that the 

development and growth city / urban accompanied by land conversion rapidly, has caused 

environmental damage that can lower the carrying capacity of the land in sustaining community 

life in urban areas, hence efforts should be made to maintain and improve the quality environment 

through the provision of adequate green open space. 

Article 2 of Regulation of ministry of home affairs No. 1 of 2007 straightens the aim of 

Structuring RTHKP is to maintain harmony and the balance of the ecosystem urban environment, 

realize the balance between the natural environment and the built environment in urban areas, and 

improve the quality of the urban environment healthy, beautiful, clean and comfortable. 

Furthermore, Article 3 provides for the functions that RTHKP securing the existence of 

urban protected areas, pollution and damage to land control, water, and air, shelter nutfah plasma 

and biodiversity, controlling the water system, and means the aesthetics of the city. The benefits of 

RTHKP is a means to reflect regional identity, means of research, education and outreach, means 

active and passive recreation and social interaction increases the economic value of urban land, 

cultivate a sense of pride and enhance the prestige area, a means of social activities for children, 

teens, adults and the orderly means for emergency evacuation space, improve the microclimate, 

and increase the oxygen reserves in urban areas. 

Article 6 regulates the type of RTHKP as follows: 

1. city park 

2. natural park 

3. the recreation park 

4. housing and residential neighborhood parks 

5. neighborhood park office and commercial buildings 

6. the forest park 

7. the urban forest 

8. landforms such as mountains, hills. The slopes and valleys 

9. the nature reserve 

10. botanical garden 

11. zoo 

12. funeral  

13. field sport 

14. field ceremony 

15. parking lot 

16. urban agriculture land 

17. strip under high voltage (SUTT and SUTET) 

18. border rivers, beaches, buildings, lake, and marsh 

19. strip securing roads, median roads, railways, gas pipelines and pedestrian 

20. green line and area 

21. buffer zone airfield, and 

22. roof garden. 

23. forest green city area 
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Control of urban development should be done proportionally and in the balance between 

development and environmental functions. Current problems that often occur in an urban area is 

the reduction in the extent of City Green Open Space, therefore it does not fulfill the requirements 

of sufficient quantity and quality. Along with the development of human needs, a lot of cares of 

life arise, particularly in the daily environment.  The treating environment is starting to look more 

and more like symptoms unavailability of green open space (RTH) which is adequate, RTH which 

is not functional, land fragmentation, change of land’s use and function that happen oftentimes. 

This can cause a decrease in the comfort of the city, the declining capacity, and resources to 

support the region, impairment of natural aesthetics of the city, it can even lead to decreased 

mental health of the local community. 

The weakness of management institutions in the urban area of green open space could be 

due to the legal rules and regulations of RTH less assertive and less binding, besides institutional 

form and RTH management and working procedures are still unclear. Stakeholders who expected 

to be able to control the preservation of green space they tend to be weak and the perception of the 

community to a sense of ownership by communities and local governments. The threats of limited 

land for utilization of green open space should begin to be analyzed actually, functionally and 

contextually to optimize the green open space which exists as a means of fulfilling the needs of 

urban green open space. 

 

Table 1. Data of green open space in urban life 

No. Name of District/ City Number of RTH (%) Ket 

1. Bandung city 8,76  

2. Bandung regency 10,73  

5. Kuningan regency 17,89  

6. Majalengka regency 16,83  

7. Cirebon city 11,57  

8. Cirebon regency 14,18  

9. Tasikmalaya city 13,49  

10. Tasikmalaya regency 17,69  

11. Banjar city 18,03  

12. Ciamis regency 18,23  

13. Garut regency 14,54  

 

From the aforementioned data, Bandung has around 1700 hectares. While ideally, the 

green space to the city that has an area of 16729.65 hectares is about 6000 hectares. According to 

data from ministry for Environmental control in 2012, the green open spaces of Bandung then 

remained 8.76%.  Even though, ideally a city must have a green open space of the city occupied 

30% of the total area of the city, according to Law Number 26 The year 2007 on Spatial planning. 

If Bandung does not have green space, the sunshine that irradiates the ground, 90% of it will 

adhere to asphalt, roof-tile and another kind of buildings. Meanwhile, the remaining 10% will go 

back into space. This situation triggers the atmosphere in Bandung becomes heat, but if Bandung 

has RTH accordance with ideal figures, 80% of the sunlight was absorbed by trees for 

photosynthesis, 10% back into space, and 10% of them again attached to the building, asphalt and 

other. 

According to the data of the PLH Bandung in 2013, due to reducing the percentage of 

green open space in Bandung, every year the ground level in the City of Flowers shrink by about 

42 centimeters . In Babakan Siliwangi the level of underground water is at 14.35 meters from the 

notch before 22.99 meters. According to the data in the reports Green life Society at least 90% of 

shopping centers in Bandung still, owe 80,000 square meters of green space. 

According to data from the Regional Environmental Agency (BPLHD) which 

located at Jl. Baru No. 18 Comp. Kertasari Office Tel / Fax: 0265 773998 Ciamis 462 up to The 

year 2013 urban areas in Ciamis has extensive urban green open space thereabouts 4,032 ha of the 

amount that should be approximately 5.742 ha or 18%. From the result of interviewing the 

chairperson of BPLHDs Unang Danuwarso, S.IP. The reason for which the percentage of green 

open space urban is still insignificant in Ciamis regency caused a budget amount that has not been 

possible despite the efforts made by performing manufacture of finished is about 60%, hence in 

terms of aesthetics and beauty, it do not have appeal. 
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5. Discussion 

The sense of binding means having legal effect that the Government Regions must carry 

out all rules command higher ennobled contained in Law No. 12 of 2011 of the Rules of the Order 

Legislation. Associated with the principle of state law at which the primary purpose of the state is 

to create the rule of law (supremacy of law), to make it happen is implementing the laws as a 

benchmark for moral and juridical. Thus, in specify the City of Green Open Space should follow 

the provisions apply. 

Legal rules are presented in order to create a condition that peaceful and serene. How does 

the role of law as a means that control society has many factors? One of them is the source from 

which the law originated and can bind. 

Regulation of ministry of home affairs No. 1 Year 2007 concerning Structuring of Urban 

Green Open Space is applicable legal rules and guidance for Local Government with regard to 

obligation to follow the rules issued by Central Government as an extension of themselves in order 

to protect its people in this case related to the management urban environment to avoid the various 

impacts from the busy urban activities and the complex environmental problems. 

The environment as a resource is an asset that can be needful for the welfare of society. 

This is in accordance with the order of Article 33 paragraph (3) of the Constitution of 1945, which 

stated that earth, water, and natural resources contained therein utilized for the welfare of the 

people. Therefore, according to Otto Soemarwoto2316), environmental resources have the power of 

regeneration and assimilation are limited.  During exploitation or demand for services under the 

regeneration power limit or assimilation, the renewable resource can be used sustainably. 

However, if that limit is exceeded, the resources will have damage and function of those resources 

as factors of production and consumption or service facilities will be impaired. 

Environmental conditions in many cities is polluted due to urban public activities itself 

such as the smoke of vehicles, factories activities, thus the urban green open space can be used as a 

pacification of presence urban protected areas, controlling pollution and damage to soil, water and 

air, shelter and diversity plasma nutfah biological and water system controllers and it is not missed 

as a means of aesthetic city. 

 

6. Conclusion 

Green open space also brings so many benefits ranging from means to reflect regional 

identity, develop a sense of pride and enhance the prestige of the area, a means of evacuation for 

the state space emergency, as a means of research, education and outreach, improve the 

microclimate to increase the oxygen reserves in the city and it is not missed the urban and 

beneficial to increase the economic value urban land. In fact, it also contained more socially 

valuable benefits such as active and passive recreation and social interaction or as a means of 

social activities for children, adolescents, adults and the elderly. It can be said that the need for this 

kind of space in the big city is not just a need but a necessity. 

District Government / City serves a function to bridge and shorten the span of control of 

the tasks and functions of the government included in the guidance and supervision of the 

implementation of government affairs. Government representatives as stated are the central 

government in the framework of deconcentration. 
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Abstract 
  
This study sought to delve a reconstructed past through the narratives of the Filipino Guerrillas 

during World War II. Methods such as historiography and life history were utilized to unearth such valuable 

information to delineate an often forgotten and misunderstood part of the Filipino’s struggle for freedom. The 

selected key informants for this paper, are the Filipino Guerrillas and Veterans coming from the 

HUKBALAHAP (Hukbo ng Bayan Laban sa Hapon) [The People’s Anti-Japanese Army], USAFFE (United 

States Army Forces in the Far East) and PQOG (President Quezon‘s Own Group). Findings of the study 

disclosed that, these Filipino heroes who suffered neglect in the past, should be given due credit in their 

significant role in liberating Pampanga during the war, and thus recapturing a genuine history, a history retold 

and written from the Filipino’s “perceptual lens” and not from their colonizers. 

 
Keywords:  Liberation, Guerrillas, Historical myths, Oral History 

 

1.  Introduction 

Perhaps one of the events in Philippine history that is beset by controversies is the 

“Liberation” Period, which we incidentally commemorates its 70th anniversary last year, 2015.   

My curiosity on this issue was kindled when I had an encounter with one of the ground 

Commanders of the HUKBALAHAP (Hukbo ng Bayan Laban sa Hapon) [The People’s Anti-

Japanese Army], Pablo Aquino a.k.a. Kumander (Commander) Paul from Magalang, Pampanga. It 

was such a huge privilege to hear directly from this Revolutionary the nagging questions about this 

historical event. In sharing his life history, he maintained that, when the Americans reached their 

locality, the Magalang/Arayat (Pampanga) area, the war was over. He further lamented that, they 

committed a grave mistake in considering the Japanese as the true enemies, when in fact, it should 

be the Americans.      

Llanes (as cited in Agoncillo, 1994:1) argued that, “The Filipino guerilla movement had 

liberated key parts of the Philippines and was on the verge of kicking out the Japanese forces.” He 

further says, “The HUKBALAHAP, in particular, had the Philippine flag flying in some Laguna 

towns and in complete control.” 

Moreover, Dr. Milagros Guerrero stressed that in “Liberating” Manila, the Americans 

resorted to heavy bombardment to avoid casualties in ground battles but resulted to the loss of 

lives and properties of thousands of Filipinos including women and children (Agoncillo, 1994). 

And this dilemma of the people of Manila was captured and properly documented by Alfonso 

Aluit, in his book, By Sword and Fire.  Needless to say, these Filipinos were caught “in a war not 

of their own making.”  

Aluit (1994) maintained that, when General Yamashita ordered their retreat to the North 

in January 1945, some 16,000 Japanese Imperial Navy Marines under Admiral Sanji Iwabuchi, 

remained in Manila. The dilemma of the people there was that, if they will stay inside their houses, 

they might be bombarded by the Americans… but if they decided to come out, they will face the 

desperate Japanese with their samurais and bayonets. A situation which was properly coined by 

Carmen Guerrero Nakpil (as cited in Farolan, 2015,p.15):“Those who had survived Japanese hate 

did not survive American love. Both were equally deadly, the latter more so because it was sought 

and longed for.”  The result: 100,000 to 500,000 casualties on the part of the Filipinos and Manila 

became the 2nd most destroyed city during World War II, all in the name of “Liberation” 

(Aluit,1994).  The author contends that both Douglas MacArthur and Sanji Iwabuchi should bear 

the same responsibility  for the cruel fate that was inflicted in Manila. Which is why one survivor 

exclaimed, “we can survive another war, but not another liberation.” 

This is how to claim a genuine Filipino history. “A people’s history”, according to 

Constantino (2015:p.1), “is one that combats and defends, glorifies and condemns, criticizes and 
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advocates.”  The Americans distorted the country’s past, through miseducation, to serve their own 

(neocolonial rule) interests. Recently, the Japanese on their part, requested and pressured 

Philippine government to remove their atrocities written in Fort Santiago, Intramuros (Manila) 

which the Singaporeans refused to follow (Jose, 2015).   

Hence, this study will examine how life history will be able to conjoin convergences 

between national consciousness and oral history towards a rediscovery of a “genuine past.”  

 

Statement of the Problem 

The study delved and examined the historicity and historical interpretation behind the 

“Liberation” of Pampanga during World War II (1944-45). Specifically, the study sought to 

answer the following questions: 

1. How did the Kapampangans live and respond during this critical period? 

2. How did the Filipino Guerillas engage in their battle with the Japanese? 

3. How did these Filipino Veterans/Guerrillas perceive both Japanese and Americans 

during the war? 

4. How did this local view of “Liberation” affect the concept of a genuine national 

history?      

 

2. Research Methodology 

A. Methods 

This paper is a qualitative research in which its main data collection instrument was 

anchored on the life history method through the recorded in-depth interviews or oral history. Life-

history as a qualitative research method, allows the researcher to explore a person’s micro-

historical (individual) experiences within a macro-historical (history of the time) framework. ( 

http://atlasti.com/life-history-research) 

Similarly, it employed a familiar technique such as the snowball sampling. In this 

instrument, you will establish first rapport to one key informant and then you’ll ask suggestions on 

people who are also well-versed on the subject matter. The procedure will repeat until the data 

collected will substantially suffice the research.       

Using the method of historiography (the internal and external criticism), this study 

examined written records –primary documents (such diaries, memoirs, newspapers and the like)  

and secondary sources about the events during  the war. 

The interviews were analyzed through the narrative form, and then they were cross-

checked with these primary/secondary documents using historical criticism. 

B. Informants.  The informants for this research are the World War II Filipino Guerillas 

and Veterans who witnessed such historical event and other key informants who are 

knowledgeable with the said topic. 

 

The  “Fall of Bataan”  and the grueling Death March 

Pearl Harbor was “treacherously” attacked by the Japanese on December 8, 1941 

(Agoncillo, 1990).  Jose and Jose (1997) maintained that after such bombing, Japanese planes 

bombed Davao, Baguio and Clark.  Although before the war broke out, on July 27,1941,  the 

Americans created a joint forces of Filipinos and Americans, the USAFFE or United States Army 

Forces in the Far East It was ARMY Forces not ARMED Forces (as mentioned in other sources), 

because initially,  it was not a combination of Navy and Army. It was aimed at defending the 

Philippines from invaders.  

But the design of America’s War Plan Orange, according to Constantino and Constantino 

(1978) was just to defend Manila and Bataan, not the whole Philippines. The result was 

insufficient supply of food and ammunitions in defending Bataan.  The scarcity of food led to 

malnutrition.  Agoncillo (1990) argues, “diarrhea , malaria and avitaminosis or lack of Vitamins in 

the body led to a casualty bigger than that inflicted by enemy bullets (p.393).”   

 In one newspaper during the war, an Army Spokesman of the Imperial Japanese Forces 

in the Philippines explained the significance of the “Fall” of Corregidor (The Tribune, 1942).  It 

says, “The fall of Corregidor means the total collapse of the Fil-American forces in the Philippines 

and the end of  American oppression and exploitation which the Filipino people have endured for 

more than 40 years. It is a turning point in the life of the Filipinos as the people can now work in 

earnest for the establishment of a New Philippines (p.1).”  Calling it as “Fall” of Bataan is a 
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misnomer. Constantino (1977) contends, “Why we are fond of celebrating national defeats is a 

subject for psychiatric research (38).” Today, the Filipinos commemorate this event as “The Day 

of Valor.”  

Next, they were forced to join the infamous death march. Some of my informants were 

saying that, during at night, other soldiers were able to escape, but those who were too weak to 

walk, they were bayoneted by the Japanese.  The people along the road threw some food wrapped 

in banana leaves. They walked from Mariveles, Bataan to  San Ferrnando. In San Fernando, they 

were transported using boxcars up to Camp O Donell. “In Capas,” Agoncillo (1990) reveals, “the 

prisoners were huddled together like animals, hungry and sick (p.394).”   

According to one informant, Dela Cruz (personal communication 2015, August 23), upon 

reaching the camp, they were forced to dig daily to bury the dead, it’s like a mass grave. Some 

who dig today, they will be buried the next day. Every morning, they were ordered to wake up 

early and were forced to kneel and worship the Sun.  This is the fact that the dominant religion of 

the Japanese is Shintoism or nature-worship.   

 

3.  The Founding of the Guerrilla Movements 

The period before the war, as narrated by my informants, was popularly known as Peace 

Time. However, during this period, one informant, Simeona Punzalan a.k.a. Commander Guerrero, 

92 years old, (personal communication, May 16,2015) retells, “Before the arrival of the Japanese, 

the existing system was very oppressive to the marginalized farmers.”  This situation contributed 

actually to the founding of the HUKBALAHAP or Hukbo ng Bayan Laban sa Hapon [The 

People’s Anti-Japanese Army], when the Partido ng Sosyalista ng Pilipinas (Socialist Party of the 

Philippines) joined with the Partido Komunistang Pilipinas (Communist Party of the Philippines)  

(Agoncillo, 1990). They were headed by Luis Taruc, Castro Alejandrino, Bernardo Poblete, Felipa 

Culala (Dayang Dayang) and other revolutionaries.  In his autobiography, Taruc (1953), 

mentioned the other leaders (with their men) who attended the meeting, Lope dela Rosa from San 

Miguel, Bulacan , Eusebio Aquino a.k.a. Apung Biu, from Magalang and Briones and Capili from 

Cabiao, Nueva Ecija.   

Further, Taruc (1953) recounts:  

”We slaughtered carabaos in the forest and held a week- long conference. It was the hot 

season, but under the trees it was cool. We threshed out our program and our guiding principles. 

And then the soldiers under the trees shouted, “Long live the Hukbalahap! Down with the Japs! 

Death to the puppets and collaborators!(p.66)”   

Luis Taruc as recalled by my informants, didn’t want to be called as “Supremo” 

(Supreme). He wanted to be simply called, as “Kayabe” (Companion)- that is being one with the 

soldiers/people (R. Taruc and A. Gatchalian, personal communication, Sept. 14 and 19, 2015). 

“Slowly,” narrates Taruc (1953),”the people ceased to be a word, as an idea, a mass; they became 

faces that I knew, hands that I felt as I grasped, voices that I recognized, individual gestures and 

mannerisms(p.104).”      

The USAFFE (United States Army Forces in the Far East) was organized by the Americans as 

joint forces of the Filipino and Americans. While the PQOG (President Quezon’s Own Guerilla), 

organized by Quezon maintains their territories in Laguna, Batangas, Tayabas and Rizal. Though 

one informant, Cabigting, 93 years old, (personal communication, October 3, 2015) says there was 

a splinter group in Arayat, where he became a member.  

They have different tasks, the HUKBALAHAP were engaged in direct battle, while other 

members of USAFFE and PQOG were involved in intelligence work. As Agoncillo (1990) states 

that the guerrillas had three significant functions: to ambush and kill the enemy; to supply vital 

intelligence reports to MacArthur; and to exterminate Japanese spies and sympathizers.  

In his autobiography “He Who Rides the Tiger: The Story of an Asian Guerrilla”, Taruc 

(1967) retells that: 

The Huk was organized on the basis of squadrons, composed of 

approximately 100 men each. The squadron was subdivided into platoons and 

squads. Two squadrons made a battalion, and two battalions made a regiment. 

In that respect, we were organized like a regular army. But ours was an army of 

the common people, an army of volunteers organized by the common people. It 

was a revolutionary army composed of our fellow countrymen (p.22).     
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Nevertheless, there was an inevitable conflict between the two forces, the USAFFE and 

the HUKBALAHAP. The former is being viewed as close to the Americans. One tragic event was 

the ambush of Squadron 77 by USAFFE members in Malolos (Agoncillo,1990). And this was 

detailed by one informant, Angel Gatchalian, a.k.a. Commander Lusa, 84 years old, who was with 

Taruc when the incident happened. He recounted that, after liberating some garrisons in Manila, on 

their way home to Pampanga, the Squadron 77, decided to pass through the MacArthur road, while 

he and the group of Taruc passed through the pinac (swamp). The next day, they were shocked by 

the news, more than 100 Huks were massacred(personal communication, September 19, 2015). 

And such incident has contributed further in creating a wall of animosity between the two groups.      

 

4.  The Socio-economic Life 

Life during the war didn’t become easy to a lot of Filipinos. Food production went down 

and rations were reduced dramatically, people have to line up in order to purchase any essential or 

need. Others say the Japanese had converted the Philippines or Pilipinas into Pilapinas, a nation of 

queues (Jose and Jose,1997). Still some argued that, “Spain had given us relihiyon (religion), 

America had the Philippines edukasyon (education), and the Japanese, rasyon (ration)(p.112).”     

Majority of my informants were in agreement of the hardships during that period. 

Narratives such as: 

• “Life was difficulty, first there was scarcity of food and clothing. What we ate were 

gruel, sweet potatoes and bananas.” 

• “Japanese ate our food, which is why the Filipinos experienced suffering especially 

with their livelihood.” 

• “Life became hard to many and because of their fear with the Japanese, scores of 

people did not want to go out and plant.” 

• “When we were eating near the stream, you can see the flowing of the corpse’ worms. 

The only way we can drink from its water is by putting 2 purified tablet.” 

• “Others who were killed were water buffalo stealers. Which is why, if a dead person is 

found in the buffalo’s wallow, the belief there was that he stole a water buffalo.” 

• “Cigarettes were scarce during that period, what the people were using were only 

papers. What I did, I bought Liwayway magazine, then I sold them to the people. Once they light 

this type, it continues to burn because of its scanty content of tobacco.” 

   Interestingly, two informants mentioned about a certain Luis Cruz from Arayat, 

Pampanga who had three beautiful daughters who intermarried with the Japanese officials. One of 

these is Bella Cruz who was married to a Japanese Captain. These women incidentally, didn’t earn 

the ire of the community, for scores of imprisoned civilians (including Huks) were released 

because of their interventions (I. Gonzalo and P. Salac, personal communication, October 3 and 

December 23, 2015). 

Further, one key informant, Col. Datan, 86 years old, (personal communication , 

November 7, 2015) narrates his experiences in Cebu during the war, he has seen the water mud 

where the water buffalo get wet, it was full of heads (of civilians). He says, if the Japanese will cut 

your head, “you will not drop, you’ll run still!” Then before the liberation, he recalls that, “just 

imagine the dead bodies around. What I did, I pick up meats that had hairs. If you see a black hair, 

it’s either a pig or part of the horse… but if it’s smooth- that’s a human being!” 

 

5.  Views on the Japanese 
Agoncillo (1990) stressed the behavior of the Japanese using the word Kura, with double 

meaning either you will sent away or it could spell trouble. And the slapping incident, failure to 

bow down properly, you will be slapped automatically. 

Confronted with the question about their perceptions about the Japanese, my informants 

provided these replies: 

• “There were Japanese who were kind while others were with tantrums. They often 

abused their coveted women.” 

•  “The style of the Japanese when they capture a Filipino, before killing the person they 

will invite the barrio folks to witness the beheading in public.”    

• “The Filipinos trembled in fear whenever they see Japanese troops. You will be 

bayoneted for a simple mistake.” 
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• “Once you are captured, you will be punished heavily by the Japanese. They will open 

your mouth and will force the entry of a pale of water. Once you are full, they will jump at your 

stomach.” 

• “If you fail to bow down properly, you will be automatically bayoneted by these 

bastards.” 

•  “On my part I was not slapped by the Japanese but rather, I was subdued by their 

judo, that was when I  was caught eating a sugarcane.”  

•  “The first batch of Japanese who arrived were more abusive, while those who 

followed were the kinder troops.” 

• “There were those who were benevolent like Capt. Kamura. If you reported an 

abusive soldier to this officer, he will be spanked and he’ll apply his skill in judo.” 

• “He will not extend any good deed to the Filipinos, they will just cause so much 

adversity.”  

•  “The Japanese are known for their greed. Whenever they will raid a barrio, they will 

forcedly acquire  goods such as rice, chicken and vegetables.”   

• “If the Japanese police didn’t get what they want from you, they’ll report you right 

away. You will be caught by the Japanese, you’ll be maltreated and forced to drink tons of water.”    

• “There were benevolent Japanese, the Kanebo, who were in charge with the planting 

of palay. But there were also who were mean. They will throw suspicious look at you. Then he’ll 

say Kura, and you’ll be slapped right away.”     

•  “When they throw the child upward, they will hit him with a bayonet. It was like a 

fun game to them.” 

 

The Skirmishes: Strategies and Tactics 

“The guerrillas most dangerous job”, explains Kerkvliet (1982), “was to resist the 

Japanese government and fight its group (p.70).” The Huks were always making life  difficult for 

the Japanese troops. And usually they use the guerrilla warfare as their main strategy to defeat the 

enemy.  These are supported by such accounts: 

• “We engage them with a fight, after doing an ambush, we run as fast as we can.”   

• “I don’t consider the Japanese as tough opponent. I can say that one Filipino is equal 

to ten Japanese. Which is why, it was easy to exterminate them.” 

•  “If the Captain will give orders to the Japanese soldiers, they will attack even at the 

expense of their lives. No one will retreat.” 

•  “The Japanese had a blurred vision at night. What he sees is only the straight path. If 

you will avoid their direction, you can easily smash a Japanese and get his gun.”  

• “ If there were 5 or 10 Japanese encroached our area, their lives was already in our 

hands. Even their number is high as ten soldiers, once we guarded them closely… the townsfolk 

would say, ‘these Japs are considered dead automatically’.”   

•  “The Japanese when they fight are not in a prone position, but rather they prefer to  

stand. It was like as easy as shooting a chicken.” 

A lot of my informants recognized the symbiotic relationship of their group and the 

townsfolk. In terms of food and shelter, the former are dependent on the latter. Which is why, as 

long as possible, they avoid the skirmishes in the barrio, to spare the people from casualties and 

damages to their property. Hence, in capturing this relationship,  Salac, 85 years old, (personal 

communication, December 23, 2015) shared the statement of Luis Taruc, “We symbolize the fish, 

while the people reflects the water.”  He further explains, “Without the water, the fish cannot 

survive.”   

 

Retelling the “Liberation” Event 

 The  view of some of my informants with the Americans was that, they were benevolent, 

especially in treating the Prisoners of War (POW). Nevertheless, their main perspective on the 

Americans was still anchored on the controversial issue of “Liberation.”  As Gen. Douglas 

MacArthur uttered this statement, as quoted by Willoughby (1972): 

“As our forces of liberation roll forward, the splendid aid we are receiving 

from guerilla units throughout the immediate objective area and adjacent islands 

causes me at this time to pay public tribute to those great patriots both Filipino 
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and American who had led and supported the resistance movement in the 

Philippines since the dark days of 1942 (p.61).”     

Conventional textbooks will tell you that the Americans “liberated” the Filipinos from the 

hands of the Japanese … but the Filipino Guerillas will retell otherwise.    

In my previous interview with Commander Paul (Pablo Aquino) of Magalang, Pampanga  

he contends that, “The  Americans, when they arrived here,  were very nervous at that time, little 

did they know that there are no longer Japanese here in Pampanga.  The situation was already 

reversed…the Japanese retreated to the mountains, while we were already celebrating our victory. 

When I was summoned by the Americans, I just queried them:  Why do you need to show up? The 

war was over.” (Regala, n.d.) 

An old dictum goes, “People makes history”. My informants, the Filipino Guerrillas, as 

living witnesses, will recount their version of the story with such narratives: 

•  “During the time of liberation, from Tarlac we traveled by foot. We raised the 

Philippine flag to every town we passed.” 

• “The Americans didn’t find any Japanese left in this area. They were all heading to the 

mountains.” 

• “The Americans will grab all the honors and credit. But the effort to save the 

Filipinos, that credit belongs to us.” 

• “They [Americans] liberated us, but with the help of the HUKBALAHAP. What was 

disgusting, the Americans labeled the Huks as bandits.”   

• “When the Americans arrived here, there were only a small number of Japanese.”  

• “If we didn’t succor the Americans, they will suffer scores of casualties.” 

• “There was peace and order in our locality when the Americans showed up. Most of 

the barrios were already under the control of USAFFE and the Huks.”    

• “The Americans were able to win the war because of us, the HUKBALAHAP, despite 

of this, they have taken us for granted.”   

•  “There were no Japanese left when the Americans arrived in our locality. From 

Tarlac to Pampanga, our lives went back to normal then.”     

• “The Japanese in point of fact, surrendered directly to the Huk Guerrillas.”   

•  “There were no Japanese left in our locality. The war was over when the Americans 

reached our area.”    

Taruc (1953) in his auto-biography, explains this scenario: 

“... in 1945, the HUKBALAHAP and the people were the masters of Central 

Luzon. The enemy was everywhere in flight; Japanese stragglers were being killed 

in the barrios by women. Concepcion, Victoria and La Paz in Tarlac, Magalang 

and Angeles in Pampanga were all taken by the Huks. The Americans were 

amazed long after we liberated San Fernando. The other towns of Pampanga had 

been liberated by us. From Calumpit to Concepcion to Cabanatuan our local 

governments were functioning (pp.186-187).”  

But later these Huks were neutralized by the Americans because of their fear of 

“Communist“ take over. Unfortunately, the neighboring Asian nations of the Filipinos were able to 

get rid of their old colonizers, except for themselves (Jose, 2015). 

 

“History of the Inarticulate” 

One group who is always marginalized in Phillipine history is the Aeta. This researcher 

happened to interview two Aetas in Clark-Bamban area. I included their accounts, since Bamban is 

part of the Kapampangan region, and the two Aeta guerrillas are both Kapampangans. These two 

informants, Roman Sanchez (Pan Paruman) and Emiliano Sanchez, (personal communication, 

January 21, 2016), two of the last three survivors of Aeta Squadron 30, share the same accounts. 

They narrated how they adopted and hid an American, Capt. Alfred Bruce in a cave in Bagingan, 

when he was chased by the Japanese, and later the two became a part of the Bruce Guerrilla Unit. 

They planted rice and sweet potato to sustain the needs of the American. They also saved two 

American pilots. 

One incident they love to recount was, when they prepared and cooked a poisonous food , 

the bule (red beans) to the approaching and very hungry Japs. So that when they consumed the 
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food, they experienced dizziness, and these Aetas were able to annihilate them easily with their 

weapons.  But they admitted that a lot of members of their tribe were killed haplessly by the Nips.  

During the liberation, the two informants, narrated that when they went after the Japanese 

in the mountain, they were instructed by the Americans to smell first the Japs. And their smell was 

accurate. But one revelation they admitted, (at first they don’t like to admit) they consumed the 

“hearts“ of the Japanese . “We eat the heart part by frying them,” quips  Apung Duman (Roman). 

When I asked him why, “It will make you more audacious and dauntless,” he explains. 

Nevertheless,  as a neutral researcher, I surmised this is not yet a case of cannibalism, it’s 

like the head hunting of  Filipino (ancient) warriors or Bagani  like  the  Bugkalot and the Kalinga. 

It serves as a trophy for them and a measure of their manhood. There is an apparent continuity in 

this specific tradition.   

During the “Liberation”, as they escorted Capt. Bruce to his fellow Americans in Capas, 

the latter promised that they will receive their benefits or pensions for their role during the war. 

But unfortunately, from 1946 until at present, they didn’t receive a single centavo from the 

Philippines or US government.    

 

6.  Conclusion 

 Based from the gathered data, the following are concluded: 

• There were three types of Huk guerrillas: the HUKBALAHAP (Hukbo ng Bayan 

laban sa Hapon); USAFFE (United States Army Forces in the Far East) and the PQOG  (President 

Quezon Own Guerilla). Usually there was a conflict between the HUKBALAHAP and USAFFE. 

• They rather join the Huk movement, than to suffer the abuses and atrocities under the 

hands of the Japanese.  

•  Life was extremely difficult. Food production went down. Food became scarce- they 

only consumed corn and sweet potato. 

•  There were some Nips who were benevolent but rude most of the time. 

• The Huks usually utilized guerrilla tactics to ambush the Japanese who appeared to be 

easy targets. 

• As far as Pampanga is concerned, the locality was already liberated by the Huks 

before the arrival of the Americans.  

Hoopes (1979) notes that “… when there is a conflict between written and oral 

documents, it is not always the oral testimony that is unreliable. Occasionally, oral history will cast 

a new light on written records and prove them false or at least show that they must be interpreted 

in a new way(p.10).“ 

Findings in this paper divulged a confluence between national consciousness and oral 

history since the oral accounts of the informants challenged the conventional notion of the 

Filipinos with regards to the “Liberation” period, and thus reclaiming its’ proper historical context.  

One informant, Simeona Punzalan a.k.a. Commander Guerrero (personal communication, 

May 16, 2015) once said, “Since the start of the war, we were not thinking about the pension we 

will be receiving, we just want to save the Philippines.” Such statement coming from one of our 

heroines, reflects the simple nationalism and genuine heroism of these Huks. Moreover, in 

conducting this study, this researcher realized that, the enormity of the suffering, hardships and 

sacrifices experienced by these forgotten heroes couldn’t be simply fathomed and quantified by the 

inadequate pensions they are receiving. 

Another common trait with these revolutionary heroes, is their concern for the poor, the 

marginalized – their willingness to fight and uphold social justice at all cost.  

Finally, it is hoped that through this paper, such heroism, courage and concern for the 

marginalized will be underscored in Philippine textbooks for the younger generation to emulate – 

to express such virtues in their own context.  
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Abstract 

 

The purpose of this study was to examine the strategies used in the translation of the novel Sherlock 

Holmes: A Study in Scarlet from English into Thai by applying Baker’s (1992) strategies aiming at non-

equivalence at a word level. The text had two versions, the English version named Sherlock Holmes: A Study 

in Scarlet which was written by Sir Arthur Conan Doyle and translated into Thai version named Rang 

Phayabath by A. Saisuwan. The samples consisted of Chapters I, II, III from Part I which were purposively 

selected. This research is a mixed method research by combining both quantitative and qualitative methods. 

The quantitative method is used to calculate Index of Item-Objective Congruence (IOC). The qualitative 

method is used to analyze what translation strategies were found in this novel translation under the theoretical 

framework of Baker and to analyze the descriptive data and the interpretative analysis by comparing the 

source and target texts, then describing back translation and remarks in a table list. The results showed that 

the seven strategies at a word level were employed by the translator: these were translation by a more general 

word, a more neutral/ less expressive word, cultural substitution, using a loan word or a loan word plus an 

explanation, paraphrase using a related word, paraphrase using unrelated words, and omission. 

 

 

Keywords : Translation Strategies, Baker Translation Strategies, Sherlock Holmes: A Study in  Scarlet 

 

1.  Introduction 

In today’s global world, the importance of English cannot be denied and ignored. 

Although English may not be the most spoken language in the world, it is the official language in a 

large number of countries. It is estimated that a number of people in the world that use English to 

communicate on a regular basis is 2 billion (Eastbourne School of English, 2013). Everyone needs 

to know English to communicate with other people and access information about education, 

medicine, business, travel, and entertainment, etc.  

Translation is one of the most critical jobs in a modern society. As the whole globe is 

coming together based on information sharing and communicative advances, it is only natural that 

there has been a constant demand and an unprecedented need for translation of ideas from one 

language to another (Lifestyle Lounge, 2015). Depending on what language you are translating, 

the same language may translate differently between countries, as words may convey different 

meanings depending on the location that they are used. Mistranslating the word or meaning may 

become offensive, and some of the literal translations are not always correct. Therefore, keeping 

the meaning and the original message from the source text in the language translation process 

becomes more of an art rather than a science (Stephens, 2015). 
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According to Catford (1965: 20), translation is about replacement of textual material in 

one language (Source Language, SL) by equivalent of the textual material in another language 

(Target Language, TL). Besides, Nida and Taber (1982: 12) say that translating consists in the 

reproducing in the receptor language the closest natural equivalent of the source language 

message, firstly in terms of meaning and secondly in terms of style. Both definitions above imply 

that translation involves two languages: the source language (SL) and the target language (TL), 

and that an act of translating is an act of reproducing the meaning of the SL text into that of the TL 

text. Newmark (1981: 7, cited in Duangloy, 2006) states that translation is a craft to replace a 

written context and/or statement in a language by the same context and/or statement in another 

language.  

Many theorists propose different types of strategies to deal with the problems of non-

equivalence at a word level in translation. For instance, Saibua (1997: 75, cited in Aruxvanit, 

2006) states that the translator can adjust at the word level when the target language has no word 

or expression which refers to a certain thing in the source language text. These are five techniques 

for solving this problem: adding descriptions, replacing words with phrases or sentences, using 

word with the more general meanings instead of specific meanings, adding connectors between 

groups of ideas, and deleting words or expressions. The translation theorists, Baker (1992: 26-42, 

cited in Duangloy, 2006) proposes eight translation strategies to tackle non-equivalence at a word 

level including translation by a more general word, a more neutral/less expressive word, cultural 

substitution, using a loan word, or a loan word plus an explanation, paraphrase using a related 

word, paraphrase using unrelated words, omission, and illustration. 

This study focuses on the analysis of the strategies used in novel translation from English 

into Thai based on the translation theory of Baker (1992). Baker (1992: 26-42, cited in Owji, 2013) 

lists eight strategies, which have been used by professional translators, to cope with the 

problematic issues while doing a translation task: 1) Translation by a more general word, 2) 

Translation by a more neutral/ less expressive word, 3) Translation by cultural substitution, 4) 

Translation using a loan word or loan word plus explanation, 5) Translation by paraphrase using a 

related word, 6) Translation by paraphrase using unrelated words, 7) Translation by omission, and 

8) Translation by illustration. The researcher is, therefore, interested in conducting a research 

entitled “An analysis of translation strategies in the novel Sherlock Holmes: A Study in Scarlet” by 

using the translation strategies proposed by Baker (1992). The Baker’s (1992) strategies can solve 

the problems of non-equivalence at a word level in translation and these research results will be 

useful for guiding the ways to analyze and solve translation problems, and also helping the 

learners and translators to be more understandable about translation. 

 

2.  Objective 

The objective of this research was to study translation strategies proposed by Baker in 

translating the novel Sherlock Holmes: A Study in Scarlet. 
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3.  Materials and methods 

3.1 Population 

This study based on the novel Sherlock Holmes: A Study in Scarlet which was written by 

Doyle (2015) and translated into Thai, named Rang Phayabath by Saisuwan (2016). Both versions 

contained two parts, and each part has seven chapters, with the total of 14 chapters. 

3.2 Samples 

The samples consisting of Chapters I, II, III from Part I were purposively selected from a 

total population with the assistance of the advisors. Moreover, the selected chapters are adequate 

to reflect all Chapters in analyzing the use of the translation strategies for the entire Book. 

3.3 Research Design 

This research is a mixed method research. It was conducted by combining both 

quantitative and qualitative methods. 

      3.3.1 Quantitative method is used to calculate the degrees of agreement among the 

experts called Index of Item-Objective Congruence (IOC) (Pathomthong, 2015). 

      3.3.2 Qualitative method is used to analyze what translation strategies proposed by  

Baker (1992) were found in this novel translation. Moreover, the descriptive data were 

analyzed to compare the source and target languages, and the interpretative analysis was also made 

to describe back translation and remarks in a table list (Pathomthong, 2015). 

 

4.  Results 

The results were presented according to the research objectives as follows: 

This part described each of translation strategy found in this study according to Baker 

(1992) which was displayed in the tables, and showing some examples with explanations. The 

findings were presented in the tables as follows: 

4.1.1 Translation by a more general word 

 

Table 1 Translation by a more general word 

No. Source Text Target Text Back Translation Remarks 

1. So desirable in 

every way were the 

apartments, and so 

moderate did the 

terms seem when 

divided between us, 

that the bargain was 

concluded upon the 

spot, and we at once 

entered into 

possession. (p. 10) 

นับว�าเป	นห�องท่ีพึง
ประสงค�ทุกทาง  และค�า
เช�าเมื่อหารกันในระหว�าง
เราแล�วก็พอสถาน
ประมาณจนสนนราคาได�
เป	นท่ีตกลงกันฉับพลัน 
แล�วเรากเข�าครอบครอง
สถานท่ีนั้นทันที (หน�า 12) 

Regarding as the 

desirable rooms in 

every way, and 

when the rent was 

divided between us, 

it was moderately 

until the price was 

agreed abruptly, and 

we took possession 

of that place 

suddenly. 

“สนนราคา” or “price” 

gives the general 

meaning, but 

“bargain” means 

“something on sale 

at a lower price than 

its true value”, so it 

is translation by a 

more general word. 
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2. “You don’t seem to 

give much thought 

to the matter in 

hand,” I said at last, 

interrupting 

Holmes’ musical 

disquisition. (p. 23) 

“ดูคุณจะไม�ค�อย
อินังขังขอบกับเร่ืองน้ี
เท�าใดนักเลยน่ี”  ข�าพเจ�า
เอ�ยขึ้นในท่ีสุด  ทําให�การ
พูดคุยถึงการดนตรีของ
โฮล�มส�หยุดชะงักไป (หน�า 
27) 

“It seems that you 

don’t care much 

about this matter” I 

said at last, 

interrupting 

Holmes’ talking 

about musical. 

“การพูดคุยถึง” or 

“talking about” 

gives the general 

meaning, but 

“disquisition” means 

“a long and detailed 

explanation of a 

particular subject”, 

so it is translation by 

a more general 

word. 

4.1.2 Translation by a more neutral/ less expressive word 

 

Table 2 Translation by a more neutral/ less expressive word 

No. Source Text Target Text Back Translation Remarks 

1. In the year 1878 I 

took my degree of 

Doctor of Medicine 

of the University of 

London, and 

proceeded to Netley 

to go through the 

course prescribed 

for surgeons in the 

army. (p. 3) 

ในป3 ค.ศ. 1878 ข�าพเจ�า
ได�ปริญญาแพทยศาสตร
บัณฑิตจากมหาวิทยาลัย
ลอนดอน แล�วไปศึกษาต�อ
ท่ีเนตเลย�ตามหลักสูตรท่ี
วางไว�สําหรับศัลยแพทย�
ในกองทัพบก (หน�า 3) 

In A.D. 1878, I got 

the degree of Doctor 

of Medicine from 

the University of 

London, and studied 

further at Netley in 

the course that was 

specified for 

surgeons in the 

army. 

“ค.ศ.” or “A.D.” is 

added to explain 

particularly, so it is 

translation by a 

more expressive 

word. 

2. Sherlock 

Holmes sniffed 

sardonically. “Lecoq 

was a miserable 

bungler,” he said, in 

an angry voice; “he 

had only one thing 

to recommend him, 

and that was his 

energy. That book 

made me positively 

ill. The question was 

how to identify an 

unknown prisoner. I 

เชอร�ล็อก  โฮล�มส� ทําจมกู
ย�นเป	นเชิงเยาะเย�ย   
“เลอค็อกเป	นคนงุ�มง�าม
อย�างบัดซบ”เขาพูด
สําเนียงขัดเคือง“เขามี
ลักษณะท่ีจะสรรเสริญได�
อยู�อย�างเดียวน่ันคือ
พลังงานของเขา  หนังสือ
เล�มน้ันทําให�ผมหมด
ศรัทธาอย�างจริงจัง  
ป<ญหามีอยู�ว�าทํายังไงจึง
จะระบุรูปพรรณนักโทษท่ี
ไม�มีใครรู�จักได�ถูกต�อง  ผม
อาจจะทําได�ในยี่สิบส่ี

Sherlock 

Holmes wrinkled his 

nose mockingly, 

“Lecoq was a stupid 

stumblebum” he 

said with an angry 

tone, “He had only 

one appearance that 

would be admired, 

that was his energy. 

That book made me 

lose the faith 

seriously. The 

problem was what 

1. “สําเนียง” or “tone” 

which means “a 

quality in the voice 

that expresses the 

speaker’s feelings or 

thoughts, often 

towards the person 

being spoken to”, 

and it gives the 

meaning deeper 

than “voice”, so it is 

translation by a 

more expressive 

word. 
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No. Source Text Target Text Back Translation Remarks 

could have done it 

in twenty-four 

hours. Lecoq took 

six months or so. It 

might be made a 

text-book for 

detectives to teach 

them what to 

avoid.” (p. 19) 

ช่ัวโมงเท�าน้ันแหละ  แต�
เลอค็อกใช�เวลาถึงหก
เดือนหรือกว�าน้ัน  มัน
น�าจะมีตํารานักสืบเกิดขึ้น
สักเล�มหน่ึงสําหรับจะได�
สอนให�พวกนักสืบรู�จัก
หลีกเล่ียงอะไรบางอย�าง
เสียบ�าง” (หน�า 21) 

we would specify an 

unknown prisoner 

correctly, I might 

have done it in only 

twenty four hours, 

but Lecoq took six 

months or more. It 

should have a 

detectives’ textbook 

to be made for 

teaching detectives 

to know what to 

avoid.” 

2. “หมดศรัทธา” or 

“lose the faith” 

gives the meaning 

stronger than “ill” 

which means “not 

favorable”, so it is 

translation by a 

more expressive 

word. 

 

4.1.3 Translation by cultural substitution 

 

Table 3 Translation by cultural substitution 

Source Text Target Text Back Translation Remarks 

1. “By Jove!” I cried, 

“if he really wants 

someone to share the 

rooms and the 

expense, I am the 

very man for him. I 

should prefer having 

a partner to being 

alone.” (p. 5) 

“พุทโธ�!”ข�าพเจ�าร�อง
อุทาน “ถ�าเขาอยากได�ใคร
ไปอยู�ด�วยและช�วยแบ�งเบา
ค�าเช�าจริงละก็ ผมน่ีแหละ
จะเป	นคนคนน้ันผมก็
อยากได�เพื่อนอยู�มากกว�า
อยู�คนเดียวเหมือนกัน” 

(หน�า 5) 

“Oh my!” I 

exclaimed, “If he 

really wants 

someone to live 

with and to share 

the rent, I will be 

that man. I also 

want to have a 

friend more than 

being alone.” 

“พุทโธ�!” or “oh my!” 

or “By Jove!” is 

used for an 

expression, and it 

gives a more 

familiar meaning to 

the target reader, so 

it is translation by 

cultural substitution. 

2. That any civilized 

human being in this 

nineteenth century 

should not be aware 

that the earth 

travelled round the 

sun appeared to be 

to me such an 

extraordinary fact 

that I could hardly 

realize it. (p. 12) 

การท่ีมนุษย�ผู�เจริญคนใด
ในศตวรรษท่ีสิบเก�าหา
สําเหนียกไม�ว�าโลกเดิน
รอบดวงอาทิตย�นั้นทําให�
รู�สึกว�าเป	น เร่ือง พิเศษท่ี
ข�าพเจ�าแทบจะนึกไม�ถึง
เลยทีเดียว (หน�า 14) 

That any civilized 

human being in the 

nineteenth century 

did not pay attention 

to the earth orbiting 

the sun that struck 

me as a special 

thing that I hardly 

expected it. 

“สําเหนียก” or “pay 

attention to” or 

“aware” is used for 

an expression, and it 

gives the familiar 

meaning to the 

reader target, so it is 

translation by 

cultural substitution. 
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4.1.4 Translation using a loan word or loan word plus explanation 

 

Table 4 Translation using a loan word or loan word plus explanation 

No. Source Text Target Text Back Translation Remarks 

1. “Dr. Watson, Mr. 

Sherlock Holmes,” 

said Stamford, 

introducing us. (p. 7) 

“น่ีหมอวัตสันครับ  
มิสเตอร�เชอร�ล็อก  
โฮล�มส�”  สแตมฟอร�ดเอ�ย
แนะนําเราให�รู�จักกัน 
(หน�า 8) 

“This is Dr. Watson, 

Mr. Sherlock 

Holmes” Stamford 

said introducing us. 

1. “วัตสัน” or 

“Watson” is a 

western name of 

person, so it is 

translation using a 

loan word. 

2. “มิสเตอร�เชอร�ล็อก  
โฮล�มส�” or “Mr. 

Sherlock Holmes” is 

a western name of 

person, so it is 

translation using a 

loan word. 

3. “สแตมฟอร�ด” or 

“Stamford” is a 

western name of 

person, so it is 

translation using a 

loan word. 

2. “There was the case 

of Von Bischoff at 

Frankfort last year. 

He would certainly 

have been hung had 

this test been in 

existence. Then 

there was Mason of 

Bradford, and the 

notorious Muller, 

and Lefevre of 

Montpellier, and 

Samson of new 

Orleans. I could 

name a score of 

cases in which it 

would have been 

“เมื่อป3กลายน้ี  มีคดีฟอน
บิสชอฟฟ>เกิดขึ้นท่ีแฟรงก�
เฟ?ร�ต  หมอน่ีคงถูกแขวน
คอแน� ๆ ถ�าการทดสอบ
แบบน้ีได�ใช�อยู�ในเวลาน้ัน 
ยังอ�ายเมสันแห�งแบรด
ฟอร�ด  อ�ายมูลเลอร�ที่ลือ
ช่ือ  อ�ายเลอแฟฟร�แห�
งมงต�เปลลิเยร�  กับอ�าย
แซมสันแห�งนิวออร�ลีนอีก
เล�า  ผมอาจระบุชื่อคดีที่
การทดสอบแบบน้ีจะช้ี
ขาดได�เยอะแยะ” (หน�า 
9) 

“Last year, there 

was the case of Von 

Bischoff to happen 

at Frankfurt. He was 

hung certainly if this 

test could be used at 

that time. There was 

Mason of Bradford, 

and Muller who was 

famous, and Lefevre 

of Montpellier, and 

Samson of New 

Orleans. I could 

name the cases 

which this test 

would be judged.” 

1. “ฟอนบิสชอฟฟ>” or 

“Von Bischoff” is a 

western name of 

person, so it is 

translation using a 

loan word. 

2. “แฟรงก�เฟ?ร�ต” or 

“Frankfurt” is a 

name of city, so it is 

translation using a 

loan word. 

3. “เมสัน” or 

“Mason” is a 

western name of 

person, so it is 

translation using a 

loan word. 
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No. Source Text Target Text Back Translation Remarks 

decisive.” (p. 8) 4. “แบรดฟอร�ด” or 

“Bradford” is a 

name of city, so it is 

translation using a 

loan word. 

5. “มูลเลอร�” or 

“Muller” is a 

western name of 

person, so it is 

translation using a 

loan word. 

6. “เลอแฟฟร�” or 

“Lefevre” is a 

western name of 

person, so it is 

translation using a 

loan word. 

7. “มงต�เปลลิเยร�”or 

“Montpellier” is a 

name of city, so it is 

translation using a 

loan word. 

8. “แซมสัน” or 

“Samson” is a 

western name of 

person, so it is 

translation using a 

loan word. 

9. “นิวออร�ลีน” or 

“New Orleans” is a 

name of city, so it is 

translation using a 

loan word. 

4.1.5 Translation by paraphrase using a related word 

 

Table 5 Translation by paraphrase using a related word 

No. Source Text Target Text Back Translation Remarks 

1. For months my life 

was despaired of, 

ชีวิตของข�าพเจ�าร�อแร�อยู�
หลายเดือน  คร้ันเมื่อพ�น

My life was critical 

for months, when 

1. “ร�อแร�” or 

“critical” is similar 
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No. Source Text Target Text Back Translation Remarks 

and when at last I 

came to myself and 

became 

convalescent, I was 

so weak and 

emaciated that a 

medical board 

determined that not 

a day should be lost 

in sending me back 

to England. (p. 4) 

อันตรายและค�อยทุเลาขึ้น
แล�วในท่ีสุดคณะแพทย� 
เห็นว�าข�าพเจ�าอ�อนแอ
ปวกเป3ยกเต็มทีจึงตกลง
ให�ส�งข�าพเจ�ากลับประเทศ
อังกฤษทันที (หน�า 4) 

being out of danger 

and being better, 

finally a group of 

doctors thought that 

I was so weak, so 

decided to send me 

back to England 

immediately. 

to “despaired of”, so 

it is translation by 

paraphrase using a 

related word. 

2. “พ�นอันตราย” or 

“being out of 

danger” is similar to 

“came to myself”, so 

it is translation by 

paraphrase using a 

related word. 

3. “ค�อยทุเลาขึ้น” or 

“being better” is 

similar to 

“convalescent”, so it 

is translation by 

paraphrase using a 

related word. 

4. “คณะแพทย�” or “a 

group of doctors” is 

similar to “medical 

board”, so it is 

translation by 

paraphrase using a 

related word. 

5. “ตกลง” or 

“decided” is similar 

to “determined”, so 

it is translation by 

paraphrase using a 

related word. 

2. “That’s a strange 

thing,” remarked my 

companion; “you 

are the second man 

to-day that has used 

that expression to 

me.” (p. 5) 

“ประหลาด”เพื่อน
ข�าพเจ�ากล�าว  “วันน้ีคุณ
เป	นคนท่ีสองละท่ีปรารภ
ความพรรค�เดียวกันน้ันกับ
ผม” (หน�า 5) 

“Strange” my friend 

said “Today you are 

the second man who 

says like that to 

me.” 

1. “เพื่อนข�าพเจ�ากล�าว” 

or “my friend said” 

is similar to 

“remarked my 

companion”, so it is 

translation by 

paraphrase using a 

related word. 

265 



LAI-51 

 

5th National and International Conference - "Research to Serve Society" - Huachiew Chalermprakiet University 

No. Source Text Target Text Back Translation Remarks 

2. “ปรารภความพรรค�
เดียวกันน้ัน” or “says 

like that” is similar 

to “used that 

expression”, so it is 

translation by 

paraphrase using a 

related word. 

4.1.6 Translation by paraphrase using unrelated words 

 

Table 6 Translation by paraphrase using unrelated words 

No. Source Text Target Text Back Translation Remarks 

1. The campaign 

brought honours and 

promotion to many, 

but for me it had 

nothing but 

misfortune and 

disaster. (p. 3) 

ศึกคร้ังน้ันยังผลให�หลาย
คนได�รับเกียรติยศและการ
เล่ือนช้ัน  แต�สําหรับ
ข�าพเจ�ามันกลับบันดาลแต�
ความเคราะห�ร�ายและภยั
พิบัติให� (หน�า 3) 

That war caused 

many people get 

honor and 

promotion, but for 

me it destined only 

misfortune and 

disaster. 

“มันกลับบันดาล” or “it 

destined” is 

different from “it 

had nothing” which 

means “it does not 

have anything”, so it 

is translation by 

paraphrase using 

unrelated words. 

2. “I should like to 

meet him,” I said. 

“If I am to lodge 

with anyone, I 

should prefer a man 

of studious and 

quiet habits. I am 

not strong enough 

yet to stand much 

noise or excitement. 

I had enough of 

both in Afghanistan 

to last me for the 

remainder of my 

natural existence. 

How could I meet 

this friend of 

yours?” (p. 5) 

“ผมอยากจะพบเขา”  

ข�าพเจ�ากล�าว  “ถ�าผม
จะต�องอยู�กับใคร  ผมก็
อยากจะขออยู�กับคนท่ีมี
นิสัยชอบรํ่าเรียนและรัก
สงบมากกว�า  ผมยังไม�
แข็งแรงพอท่ีจะทนเสียง
เอะอะหรือความรําคาญได�
มากนัก  ผมได�รับมาแล�ว
ท้ังสองอย�างใน
อัฟกานิสถานจนพอท่ีจะ
สาปส�ง ตลอดชีวิตท่ีเหลือ
ของผมทีเดียว  ผมจะพบ
กับเพื่อนของคุณคนน้ีได�
อย�างไร” (หน�า 6) 

“I would like to 

meet him” I said, “If 

I have to stay with 

anyone, I prefer to 

stay with a man who 

has studious and 

quiet habits. I am 

not strong enough 

yet to stand much 

noise or annoyance. 

I got both of them in 

Afghanistan enough 

to curse for the rest 

of my life. How 

could I meet this 

friend of yours?” 

1. “ความรําคาญ” or 

“annoyance” is 

different from 

“excitement” which 

means “a feeling of 

being excited, or an 

exciting event”, so it 

is translation by 

paraphrase using 

unrelated words. 

2. “สาปส�ง” or “curse” 

is different from 

“last” which means 

“to continue being 

good or suitable”, so 

it is translation by 

paraphrase using 

unrelated words. 
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4.1.7 Translation by omission 

 

Table 7 Translation by omission 

No. Source Text Target Text Back Translation Remarks 

1. I was removed from 

my brigade and 

attached to the 

Berkshires, with 

whom I served at 

the fatal battle of 

Maiwand. (p. 3) 

ข�าพเจ�าถกูย�ายสังกัดจาก
กองทหารของข�าพเจ�าไป
ประจํากองเบิร�กเชอร�  
และได�ร�วมปฏิบัติราชการ
ในการรบอย�าง
ฉกาจฉกรรจ�ที่ไมวันด� 
(หน�า 3) 

I was moved from 

my army and 

attached to the 

Berkshires, and 

joined to serve in 

the severe battle at 

Maiwand. 

“with whom I” in 

the source text can 

be omitted when it 

is translated into the 

target text because 

there is no need to 

translate. 

2. “No. Heaven knows 

what the objects of 

his studies are. But 

here we are, and you 

must form your own 

impressions about 

him.” As he spoke, 

we turned down a 

narrow lane and 

passed through a 

small side-door, 

which opened into a 

wing of the great 

hospital. (p. 7) 

“ไม�ใช�  สวรรค�นั่นแหละท่ี
รู�ว�าการเรียนของเขามี
ความมุ�งหมายอย�างไร  แต�
ถึงท่ีแล�วละ  คุณพิจารณา
เร่ืองของเขาเองเถอะ”  

ในขณะท่ีเขาพูดเราได�
เล้ียวเข�าซอกทางแคบๆ  
และผ�านเข�าไปทางประตู
ข�างซ่ึงเป?ดออกให�เข�าไปสู�
ป3กหน่ึงของโรงพยาบาล
ใหญ� (หน�า 7) 

“No, heaven knows 

what the objects of 

his studies are. But 

we arrive here, you 

consider about him 

by yourself.” As he 

said, we turned to a 

narrow lane and 

passed through a 

side door that 

opened into a wing 

of the big hospital.  

1. “and” in the 

source text can be 

omitted when it is 

translated into the 

target text because 

there is no need to 

translate. 

2. “must” in the 

source text can be 

omitted when it is 

translated into the 

target text because 

there is no need to 

translate. 

3. “small” in the 

source text can be 

omitted when it is 

translated into the 

target text because 

there is no need to 

translate. 

   

5.  Discussion 

From the research results, it showed that seven strategies were employed by the translator 

to solve the problems of non-equivalence at a word level in translation. The results were discussed 

as follows: 

5.1 Translation by a more general word was found in the study. It seemed that the 

translator tried to solve the problem for the specific English words which cannot be found the 

equivalence in Thai meaning. For example (Table 1), the more general word “ก า ร พู ด คุ ย ถึ ง ” or 
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“talking about” was found to explain the specific meaning of the English word “disquisition” 

which means “a long or detailed explanation of a particular subject”. 

5.2 Translation by a more neutral/ less expressive word was found in the study. Since 

Thai words have more levels of meaning than English words, so the translator could not find 

equivalent expressive words. The translator used adding some words to give the clearer meaning to 

Thai readers. For example (Table 2), the more expressive word “ค .ศ .” or “A.D.” was added to 

explain particularly. There was using some words that gave a stronger meaning. For example, the 

more expressive word “หมดศรัทธา” or “lose the faith” gives the meaning stronger than “ill” which 

means “not favorable”. 

5.3 Because of the cultural differences between Thai and Western, the target language 

cannot express the source language correctly. So the translator used the cultural substitution to 

solve the problem. For example (Table 3), the English word “By Jove!” was translated to Thai as 

“พุ ท โธ�” or “Oh my!” is used for an expression, and it gives a more familiar meaning to the Thai 

readers. 

5.4 There were many English words which are names of person, place, city, nationality, 

etc. So, the translator used a loan word or a loan word plus explanation to give the vivid picture of 

their names to the Thai readers such as (Table 4) the word “Mr. Sherlock Holmes” or “มิสเตอร�เชอร�
ล็อก โฮล�มส�”, “New Orleans” or “นิวออร�ลีน”. 

5.5 Translation by paraphrase using a related word was found in this study. The translator 

tried to choose the most appropriate Thai word in translation which has an equivalent meaning to 

maintain the content of English word in a source text. For example (Table 5), the English word 

“despaired of” was translated to Thai as “ร�อแร�” or “critical”. 

5.6 As the distinction between forms of English and Thai language, it makes some 

concepts in English language hard to be understood in Thai language. The translator tried to use 

the Thai word which was suitable for the context, and make the Thai readers understand easily. 

For example (Table 6), the English word “excitement” was translated to Thai as “ความ รําคาญ ” or 

“annoyance”. 

5.7 Translation by omission was employed in this study when the translator considered 

that some words could be omitted, because they were not necessary to mention in the 

understanding of the translation. For example (Table 7), the word “which whom I” in the sentence 

“I was removed from my brigade and attached to the Berkshires, with whom I served at the fatal 

battle of Maiwand” was omitted out of the target text “ข�าพเจ�าถูกย�ายสังกัดจากกองทหารของข�าพเจ�าไปประจํา
กองเบิร�กเชอร�  และได�ร�วมปฏิบัติราชการในการรบอย�างฉกาจฉกรรจ�ที่ไมวันด�”. 

It is noted that translation by illustration was not found in this study.  

  

6.  Conclusion 

This objective of the study was to find out translation strategies used in the novel 

Sherlock Holmes: A Study in Scarlet by applying Baker’s (1992) strategies aiming at non-

equivalence at a word level. From the analysis, there were seven strategies of Baker (1992) 

employed by the translator: 1) translation by a more general word, 2) a more neutral/ less 

expressive word, 3) cultural substitution, 4) using a loan word or loan word plus explanation, 5) 
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paraphrase using a related word, 6) paraphrase using unrelated words, and 7) omission. However, 

the strategy of translation by illustration was not found. The translator tried to solve the problems 

of non-equivalence at a word level in translation by using various translation strategies of Baker 

(1992) in transferring the meaning of English source text to Thai target text in order to make Thai 

readers understand easily.    

For future research, it was suggested that an analysis of translation strategies can be 

studied in various sources, i.e. poetry, drama, series, song, etc. and also in various theories. 
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Abstract 

 
This study identified the determinants of the board examination performance of Holy Angel 

University Teacher Education graduates. The ex post facto research method or causal comparative method 

was employed since the study involved analyzing existing documents pertaining to specified student-related 

variables, both academic and non-academic in nature, for three school years from 2012 to 2015. The study 

also utilized the correlational method to determine the degree of relationship of these variables with the board 

examination performance of HAU graduates. All graduates who took the Licensure Examination for Teachers 

(LET) in September 2013, August 2014 and September 2015 and with complete pertinent data laid down and 

identified at the start of this undertaking befitted to be the basis of the study. The final number of participants 

was limited to 200 BSED and BEED graduates and LET takers.  

Bivariate analysis generally showed significant relationship between the academic variables and the 

board examination performance of the graduates. The results affirmed previous research outcomes that the 

overall college academic performance of examinees in their field of specialization, general education and 

professional education, served as the key and the most influential factor in determining the participants’ LET 

performance. This implies that the quality and amount of education a student receives is crucial in 

determining his board exam result. Non-academic factors, on the other hand, such as the age, gender and type 

of high school attended showed no significant relationship with the LET results and are, therefore, not 

considered determinants of probable outcomes of board examinations. 
 

Keywords : Licensure Examination for Teachers, determinants, teacher education, academic                      

achievement, graduates 

 

1.  Introduction 

To be able to predict the board examination performance, specifically, of Teacher 

Education graduates is a noteworthy undertaking as it permits to identify who among them are 

most likely going to successfully make it in this prescribed licensure examination for professional 

teachers. Various researches have already been completed to define a set of factors that will 

determine students’ academic performance, but only few studies were conducted in the Philippines 

as to what can accurately predict board examination performance for graduates who aspire to be in 

the teaching profession. 

The “Philippine Teachers Professionalization Act of 1994” which became a law on 

December 16, 1994 assigned the Professional Regulation Commission (PRC) to strengthen the 

supervision and regulation of the teaching profession, thereby prescribing the Licensure 

Examination for Teachers (LET). In addition, Article IV, Section 27 of the same Act requires that, 

except otherwise allowed under this Act, no person shall practice or offer to practice the teaching 

profession in the Philippines or be appointed as teacher to any position calling for a teaching 

position without having previously obtained a valid certificate of registration and a valid 

professional license from the Commission. The registration for a valid professional license, 

therefore, requires the registrant to pass the LET. 

The Teacher Education program aims to prepare young people for professional life as 

teacher graduates. The effectiveness of the program is measured through the performance in 

academics particularly that of general education, professional education and area of specialization 

but most importantly, the performance in the so-called board examination. Passing or not passing 

the board exam will require reviewing and evaluating the program goals, objectives, and content. 

This is necessary to improve and develop the teacher education program for the benefit of those 

who will eventually take the board exam. Excellence has become a by word in the varied 

professions nowadays. The turn-out of graduates, that is, their performances in the board exam and 

in their place of work are important outcomes of any program committed to quality service. The 

challenge rests on all concerned – the teachers, students and the stakeholders that will best prepare 
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future teachers in their role and in the specific tasks that await them in the institution where they 

will find themselves. 

In the study entitled “Academic Predictors of the Licensure Examination for Teachers’ 

Performance of the Rizal Technological University Teacher Education Graduates” conducted by 

Pachejo and Allaga (2013), it was revealed that the academic performance of examinees in the 

field of Specialization (Computer Education, English, Filipino, Mathematics, Science and Social 

Studies), General Education (Social Sciences, Mathematics, Science, Filipino and English) and 

Professional Education, served as the key factor in their LET performance. Also, the study showed 

that the academic grades of the student served as the predictor in achieving 90% of passing rate in 

the Board Examination of 2010. 

Similarly, Figuerres (2012) found out from her study entitled “An Analysis of the 

Performance of the University of Northern Philippines in the Licensure Examination for Teachers” 

that for the ten years, 2001 to 2010, the LET performance was significantly correlated with the 

achievement of the students in the area of specialization. However, the study also disclosed that 

the performance of the examinees in the LET Elementary and LET Secondary in general 

education, professional education and specialization courses failed to meet the passing rate.  

The research carried out by Pascual and Navalta (2011) in a State University showed that 

the profile of respondents, level of motivation, gender, race and career preferences were personal 

factors that served as the strong determinants of Board Examination Performance. Female 

respondents achieved higher level of passing rate in board examination and most of them took 

Music, Arts, Physical Education and Health (MAPEH) major and the examinees’ Grade Point 

average ranged from 2.00-2.25. Similarly, institutions that achieved high level of passing rate 

served as the dominant factor in the personalities of examinees to pass the board examination. 

Tan (2014) in her study entitled, “Academic Performance, Aspirations, Attitudes, and 

Study habits”, utilized the descriptive-correlational design in determining the academic 

performance, aspirations, attitudes, and study habits, the performance of the graduates in the 

Certified Public Accountant (CPA) licensure examination, as well as the relationship of the 

academic performance, aspirations, attitudes towards accounting, and study habits, and the 

performance of the graduates CPA licensure examination. A survey questionnaire was used and 

official results of the CPA Licensure Examination from the Professional Regulation Commission 

were retrieved. Results of the study revealed that the one-hundred twenty-four (124) respondents 

had good academic performances, high level of aspirations, favorable attitudes towards 

accounting, and good study habits.  Performance of the graduates was above the national passing 

percentage. Moreover, academic performance, attitudes towards accounting, and study habits were 

significantly related to the performance in the CPA licensure examination.  

Hena, et al.  (2014) traced the graduates’ High School and College Grade Point Average, 

Otis-Lennon School Ability Test (OLSAT) rating, English Placement Exam, and Honors received 

in High School; determined the performance of the examinees in the Licensure Examination in the 

areas of General Education and Professional Education; described the relationship between the 

performance in the LET and the enumerated student’s profile variables; and determined the  

varieties which could predict the results in the LET examination. The study utilized the 

descriptive-correlational method. Pertinent data were taken from the individual files and Official 

List of Examinees issued by the Philippine Regulation Commission.  Among the variables, only 

three were found significantly influential to the LET performance - College Grade point Average, 

OLSAT rating, and English Placement test rating. 

In contrast, Geiser & Santelices (2007) claimed that high school grades were often 

viewed as an unreliable criterion for college admissions. This was due to the differences in grading 

standards across high schools, whereas standardized tests were considered as methodologically 

rigorous, providing a more consistent and valid instrument for assessing student ability and 

achievement. 

Notwithstanding these various studies, there is still no uniform consensus about a 

consistent set of predictor variables for LET success. Further studies are necessary to achieve 

desired outcomes with respect to the LET performance of the graduates; hence, the necessity to 

embark in this research undertaking is indispensable. 

In response to the call and commitment to professionalism and excellence, Holy Angel 

University which is the largest university in Central Luzon, Philippines, envisions fully-equipped 
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graduates because of its curricular and co-curricular offerings, as well as, appropriate exposure and 

trainings related to their respective field of specialization.  

The obtained mean score in the LET must be higher than the national percentage rate of 

passing in order to maintain a standard. The Teacher Education program of the School of 

Education (SEd), being identified as a Center of Development (COD) in Central Luzon, should 

attain at least 65% passing in LET. As part of its goal and commitment, SEd has been aiming for a 

turnout of at least 75th percentile in the licensure examinations. However, for the past three years, 

HAU Teacher Education graduates of Bachelor of Science in Secondary Education (BSED) and 

Bachelor in Elementary Education (BEED) performed way below or just a little over the required 

rating of 65% as indicated in the following statistics provided by the Professional Regulation 

Commission (PRC). HAU’s overall passing percentages for September 2013, August 2014 and 

September 2015 BSEd-LET are 60.38%, 59.85% and 73.38%, respectively. Whereas, the overall 

passing rates for BEEd-LET on the same three-year period are 54.67%, 60.71% and 63.89%.  

Consequently, this study is conducted to address this concern by identifying the 

determinants to improve the LET performance of the graduates in the coming years. The 

conceptual paradigm used in this research undertaking involved determining the influence of the 

independent variables on the dependent variables. This research paradigm is based on Edward L. 

Thorndike’s Stimulus-Response (S-R) Learning Theory which is focused on the principles of 

conditioning. The theory, according to Thorndike (1911), stresses that human behavior is learned. 

In this study, the independent variables included were the respondents’ high school general 

weighted average (GWA), College Entrance Test ratings, and academic performance in college. 

Non-academic variables such as the participants’ age, gender and type of high school attended 

were also considered. Such variables were analyzed for possible influence in the actual licensure 

examination performance of both BSEd and BEEd graduates of the university. 

 

2.  Objectives 

The study was conducted with the main objective of identifying the determinants of the 

board examination performance of HAU Teacher Education graduates. Specifically, the study 

sought to answer the following research questions: 

1. How may the student respondents be described in terms of: 

1.1 Academic factors? 

1.1.1 Fourth year high school general weighted average 

1.1.2 College entrance test rating 

1.1.3 College academic performance or general weighted average 

1.1.4 Academic performance in the following areas: 

1.1.4.1 General education 

1.1.4.2 Professional education 

1.1.4.3 Specialization 

 

1.2 Non-academic factors? 

1.2.1 Age 

1.2.2 Gender 

1.2.3 Type of high school attended 

2. What is the  performance of the HAU Teacher Education graduates in the following LET 

areas: 

2.1  BSED 

2.1.1  General education? 

2.1.2 Professional education? 

2.1.3 Specialization? 

2.2 BEED 

2.2.1 General education? 

2.2.2 Professional education? 

3. Is there a significant relationship between LET performance and the 

3.1 Academic factors? 

3.2 Non-academic factors? 

4. What are the determinants of the LET performance of HAU Teacher Education 

graduates? 

273 



  LAI-59 

5th National and International Conference - "Research to Serve Society" - Huachiew Chalermprakiet University 

 

3.  Materials and Methods 

The ex post facto research method or causal comparative method was employed since the 

study involved analyzing existing documents pertaining to specified student-related variables, both 

academic and non-academic factors, from school years 2012 to 2015. Furthermore, the study 

utilized the correlational method to determine the degree of relationship of these variables with the 

board examination performance of HAU graduates. 

The population of the study covered the Teacher Education graduates for the school years 

2012-2013, 2013-2014, and 2014-2015. Purposively, all graduates who took the licensure 

examination in September 2013, August 2014 and September 2015   and with complete pertinent 

data laid down and identified at the start of this undertaking befitted to be the basis of this study. 

From a total of 357 students, 154 BEED and 203 BSED graduates, for the three school years, the 

final number of participants was limited to 200 and this included 87 BEED and 113 BSED teacher 

education graduates and LET takers. 

Secondary data such as the official records of the students were requested and these 

composed of fourth year high school GWA, college entrance test ratings, academic performance in 

college in terms of general weighted average, and their actual LET performance ratings. Non-

academic variables considered were the students’ age, gender, and the type of high school, whether 

public or private, where they graduated. Copies of these pertinent data were requested from the 

following offices: University Registrar, Testing Center, Information Technology Systems and 

Services, and the office of the School of Education. 

The data gathered in this study were analyzed using the following statistical tools: 

 1. Mean and standard deviation, to determine the level of performance of the students in 

fourth year high school, college entrance test, college academic performance, and the actual LET 

results; 

 2. Frequency and percentage, to describe both academic and non-academic factors. 

 LET ratings and the overall academic performance of the graduates in fourth year high 

school and college, as well as the exam results upon admission to HAU were verbally interpreted 

using the table of values presented in the study conducted by Hena, et al. (2014). 

 3. Pearson Product-Moment Correlation Analysis and Chi-square Test, to determine the 

relationship of the academic and non-academic factors with the LET performance. To interpret the 

degree of relationship, the range of values for the correlation coefficient, r, presented by Zorilla, et 

al. (2009) was adapted. 

 4. Multiple Regression Analysis, to identify the influence of the sets of variables 

considered in this study on the LET performance of the graduates. It was also used to identify the 

best determinants of the LET performances of both BSEd and BEEd graduates. 

All data were processed using the Statistical Package for Social Sciences (SPSS) version 

23 and analyzed using descriptive and inferential statistics. 

 

4.  Results and Discussions 

Research Question No. 1: How may the graduates be described in terms of: 

1.1 Academic factors? 

Obtained general weighted average (GWA) of the students in their fourth year in high 

school showed that majority of them (48.28% for BEEd and 53.10% for BSEd) got an Average 

rating.  Only one respondent (1.15%) from the BEED graduates got a Very High rating, while 44 

or 50.57% for BEEd and 53 or 46.90% for BSEd got High rating.  In general, out of 200 

respondents most belonged to the average class comprising102 students or 51%, while a total of 97 

or 48.5% obtained High rating. Note that BEEd and BSED respondents show almost equal 4th year 

GWAs, with mean values of 85.01 (s=3.89), and 85.38 (4.17), respectively, resulting to an overall 

High mean grade of 85.22 (s=4.04). 

On the other hand, the College Entrance Test Rating data of the students exemplified that 

45.98% of the respondents under BEEd and 64.60% for BSEd got a Passed rating of 70 and above, 

while 54.02% for BEEd and 35.40% for BSEd obtained a rating of 69 and below. Generally, out of 

200 respondents 56.5% obtained a Passed rating as compared with 43.5% who were placed under 

Probationary status. 
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Table 1 Frequency Distribution of the Academic Performance of BEED Graduates 

Range 

General 

Education 

Professional 

Education 

f % F % 

High (85 – 94) 53 60.92 82 94.25 

Average (75 – 84) 34 39.08 5 5.75 

Low (65 – 74) 0 0 0 0 

Total 87 100 87 100 

Mean,  86.8540 88.9398 

Std. Deviation, s 3.37837 2.35884 

 

Table 1 displays the distribution of the BEED students according to their college 

academic performance in the areas of general and professional education subjects. Data showed 

that the respondents performed better in their professional education subjects ( , s=2.36), 

since 82 out of 87 students or 94.25% obtained a grade between 85 and 94, while only 5 students, 

or 5.75%, got a grade between 75 and 84. None of the respondents got a grade below 75. On the 

other hand, respondents garnered a mean grade of 86.85% (s=3.38) in their general education 

subjects. 53 of them, or 60.92%, obtained a grade of 85 to 94 while 34, or 39.08%, got a grade 

between 75 and 84, and none of them failed in this area. 

  

Table 2 Frequency Distribution of the Academic Performance of BSEd Graduates 

Intervals 
General Education 

Professional 

Education 

Area of 

Specialization 

f % f % f % 

Very High (95 above) 3 2.65 6 5.31 6 5.31 

High (85 – 94) 69 61.06 87 76.99 91 80.53 

Average (75 – 84) 41 36.28 20 17.70 16 14.16 

Total 113 100 113 100 113 100 

Mean.  87.5521 89.4642 89.4593 

Std. Deviation, s 4.48567 3.67391 3.59172 

 

The table above reveals the frequency distribution of the academic performance of BSEd 

graduates in three areas: general education, professional education and specialization. Statistical 

analysis showed the respondents performed well in their respective area of specialization with a 

mean rating of 89.46 (s=3.59). Six (6) out of 113, or 5.31%, obtained a Very High rating, 91 or 

80.53% got a High rating, while 16, or 14.16% garnered an Average rating. Observe that students 

almost got the same mean grade in the professional education as in their major subjects ( =89.46, 

s=3.87). Six (6), or 5.31%, also got a Very High rating, while 87, or 76.99%, obtained a High 

rating and 20, or 17.70%, belonged to the Average group. It is interesting to note that the 

respondents got their lowest mean grade of 87.55 (s=4.49) in the area of general education. It 

could be noticed that 3, or 2.65% belonged to Very High group, 69, or 61.065% to High group and 

41, or 36.28% composed the Average group. 

1.2 Non-academic factors? 

With respect to the age of the graduates at the time they took the licensure examination, 

data depicted that 11% were in the 22.00-26.99 years age category and only 2% were in the 27.00-

31.99 years age category. It can be noted that the bulk of the respondents were in the 17.00-21.99 

years age category. The reason for this can probably be explained by the fact that most students are 

at the age of 20 at the time of graduation and would take the licensure examination right after 

graduation. 

The dominated gender among the respondents for both BEED (83.9%) and BSED 

(68.1%) is female. Overall, there were 50 percent more female respondents in this survey than 

male respondents.  This only showed that Education course is predominantly a female profession 

in HAU and therefore this gender distribution could be expected.   

With regard to the type of secondary schools attended by the participants, data presented 

a close ratio between public and private high schools.  Overall, 47% percent of the respondents 

graduated from the public high school and 53% came from the private high school.  
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Research Question No. 2: What is the performance of the HAU Teacher Education 

graduates in the three LET areas? 

 

Table 3 Performance of the BSED Graduates in the Licensure Examination for Teachers 

Intervals 
General Education 

Professional 

Education 

Area of 

Specialization 
General Average 

F % F % F % F % 

High  

(85 – 94) 

14 12.39 4 3.54 15 13.27 10 8.85 

Average  

(75 – 84) 

67 59.29 79 69.91 76 67.26 80 70.80 

Low  

(65 – 74) 

32 28.32 30 26.55 22 19.47 23 20.35 

Total 113 100 113 100 113 100 113 100 

Mean 76.59 76.48 77.35 76.8487 

Std. 

Deviation 

7.130 6.744 6.909 6.25130 

 

Table 3 presents the level of performance of BSED examinees in the areas of General 

Education, Professional Education, and Area of Specialization. It could be noted that majority of 

the respondents got average rating in the different areas of the examination. In the General 

Education subject,  there were 67 out of 113 respondents or 59.29% , in the Professional 

Education, there were 79 out of 113 respondents or 69.91% , and in the Area of Specialization, 

there were 67 out of 113 respondents or. 67.26%. Only 8.85% of the examinees performed high in 

the examination and 20.35% performed low in the examination. Most respondents performed 

better in the area of Professional Education which means that the students learned best when 

theories are put into practice teaching subjects. The general average showed that 90 or 79.6% of 

the respondents passed the exam while 23 or 20.4% failed. The mean score was 76.85 with a 

standard deviation of 6.25. 

 

Table 4 Performance of the BEED Graduates in the Licensure Examination for Teachers 

Intervals 
General Education 

Professional 

Education 
General Average 

f % f % f % 

High (85 – 94) 2 2.30 0 0 1 1.15 

Average (75 – 84) 65 74.71 72 82.76 70 80.46 

Low (65 – 74) 20 22.99 15 17.24 16 18.39 

Total 87 100 87 100 87 100 

Mean 76.38 76.70 76.6092 

Std. Deviation 5.991 6.117 5.64590 

 

The performance of the BEED LET takers is presented in Table 4. The mean score is 

76.61 with a standard deviation of 5.65. The general average showed that 71 out of 87 or 81.61% 

of the respondents passed the exam while 16 out of 87 or 18.39% failed.  

Majority of the examinees’ performance in all areas were in the range 75-84 with a rating 

of average.   Eighty-two percent of the examinees performed better in the area of Professional 

Education while 74% percent of the examinees performed better in the area of General Education.  

Data results could be credited to the fact that most general education learning content prescribed 

by CHED were taken by the students during their first two years in the university.  

 

Research Question No. 3: Is there a significant relationship between LET performance 

and the 

3.1 Academic factors? 
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Table 5 Correlation between Academic Factors and Overall LET Performance of BSED Graduates 

Academic Factors Pearson r Verbal 

Interpretation 

p value Remarks 

(at 0.01 level, 2-tailed) 

4th Year High School GWA 0.511 High correlation 0.000 Significant 

College Entrance Test 

Rating 

0.455 Moderate correlation 0.000 Significant 

Overall College GWA 0.594 High correlation 0.000 Significant 

 

Table 6 Relationship between Academic Factors and Overall LET Performance of BEED 

Graduates 

Academic Factors Pearson  r Verbal 

Interpretation 

p value Remarks 

(at 0.01 level, 2-tailed) 

4th Year High School GWA 0.344 Moderate correlation 0.001 Significant 

College Entrance Test Rating 0.367 Moderate correlation 0.000 Significant 

Overall College GWA 0.630 High correlation 0.000 Significant 

 

Data on Table 5 and Table 6 present the relationship between academic factors and the 

overall LET performance of the BSED and BEED graduates, respectively.  Statistical analysis 

revealed that both 4th year high school (r=0.511, p<0.001) and college general weighted averages 

(r=0.594, p<0.001) of the BSED students had significant positive high correlation with their LET 

ratings, while their college entrance test scores (r=0.455, p<0.001) showed moderate correlation 

with the board exam results. On the other hand, grades of BEED students in the 4th year secondary 

level (r=0.344, p=0.001), as well as their college admission test results (r=0.367, p<0.001) 

manifested significant moderate correlation with the LET ratings. Meanwhile, college GWA 

(r=0.630, p<0.001) of BEED respondents also showed a significant high correlation with their 

board exam performance. All the foregoing results implied the rejection of the null hypothesis that 

there is no significant relationship between academic factors, specifically, 4th year high school 

GWA, college entrance test rating, and college GWA and the overall board examination 

performance in both secondary and elementary teacher education courses. It can be inferred that a 

student’s academic achievement in high school, and in college, along with his or her entrance 

exam score in the tertiary level can contribute to the taker’s overall performance in the board 

examination.  This also proved that a good academic preparation through the effective learning 

techniques and appropriate learning materials contribute considerably to the ability of the 

examinees to perform well during the board examination. Thus, a good performance in the 

academics would most likely result to a good performance in the licensure examination and vice 

versa. 

 

Table 7  Correlation between College Academic Grades in the Three Areas and the Corresponding 

 LET Subtest Ratings of BSED Graduates 

Academic Areas Pearson r Verbal Interpretation p value Remarks 

(at 0.01 level,  

2-tailed) 

General Education 0.697 High correlation 0.000 Significant 

Professional Education 0.652 High correlation 0.000 Significant 

Area of Specialization 0.047 Negligible correlation 0.625 Not 

significant 

 

Table 8  Correlation between College Academic Grades in the Two Areas and the Corresponding 

 LET Subtest Ratings of BEED Graduates 

Academic Areas Pearson r Verbal Interpretation p value Remarks 

(at 0.01 level,  

2-tailed) 

General Education 0.675 High correlation 0.000 Significant 

Professional 

Education 

0.410 Moderate correlation 0.000 Significant 
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Referring to Tables 7 and 8, data display the relationship between the academic grades of 

teacher education graduates, broken down into areas of general education, professional education 

and specialization (for BSED graduates only) and the respondents’ performance in the 

corresponding LET subtests . Note that college grades of BSED students in general (r=0.697, 

p<0.001) and professional education (r=0.652, p<0.001) areas have significant positive high 

correlation with the LET subtest counterparts. This is almost similar with the results obtained from 

that of the BEED graduates where their general education grades in tertiary (r=0.675, p<0.001) is 

highly correlated with LET result in that area.  However, it turned out that BEED graduates’ 

professional education performance in college was only moderately correlated with its equivalent 

in the board exam. Nevertheless, this indicates that both general and professional education grades 

in college have significant relationship with their respective counterparts in the board examination 

for BSED and BEED graduates. This means that the better the performance of the graduates in 

these two areas in college, the better their performance will also be in these LET subtests, and vice 

versa.  As for the analysis made in the area of specialization (r=0.047, p>0.05) of BSED graduates, 

results showed negligible correlation with the scores obtained by the LET takers in their respective 

major subjects.  

3.2 Non-academic factors? 

 

Table 9 Relationship between Non-Academic Factors and Overall LET Performance of BSED 

Graduates 

Non-Academic Factors Chi-Square 

*Pearson r 

df Sig. (2-tailed) Verbal Interpretation 

Age *076 - 0.421 Not Significant 

Gender 2.784 1 0.095 Not significant 

Type of High School Attended 0.772 1 0.380 Not significant 

 

Table 10  Relationship between Non-Academic Factors and Overall LET Performance of BEED 

Graduates 

Non-Academic Factors Chi-Square 

*Pearson r 

df Sig. (2-tailed) Verbal 

Interpretation 

Age *-0.049 - 0.653 Not significant 

Gender 3.760 1 0.052 Not significant 

Type of High School 

Attended 

0.000 1 0.995 Not significant 

 

As shown in Table 9 and Table 10, non- academic factors such as the age, gender and 

type of high school attended by both BSED and BEED graduates of HAU had no significant 

correlation at all with their overall LET performance. This indicates that there is, indeed, no 

significant relationship between each of the specified non-academic factors of this study and the 

graduates’ overall LET ratings. This further suggests that teacher education graduates, regardless 

of their age, gender, and type of high school they attended may perform well or otherwise in the 

licensure examination. 

Research Question No. 4: What are the determinants of the LET performance of HAU 

Teacher Education graduates? 

 

Table 11 Multiple Linear Regression Analysis for the Determinants of LET Performance 

of  BSED Graduates 

Factors Beta t value Sig. Interpretation 

Academic     

4th Year High School GWA  0.209 2.173 0.032 Significant 

College Entrance Test Rating 0.113 1.206 0.230 Not significant 

Overall College GWA 0.402 3.780 0.000 Significant 

Non-Academic     

Age 0.099 1.326 0.188 Not significant 

Gender 0.095 1.238 0.215 Not significant 

Type of High School Attended 0.057 0.806 0.645 Not significant 

                                           R = 0.636              R2 = 0.405                F Ratio = 18.381 
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Table 12 Multiple Linear Regression Analysis for the Determinants of LET Performance of 

BEED Graduates 

Factors Beta t value Sig. Interpretation 

Academic     

4th Year High School GWA  0.058 0.599 0.551 Not significant 

College Entrance Test Rating 0.097 0.998 0.321 Not significant 

Overall College GWA 0.558 5.129 0.000 Significant 

     

Non-Academic     

Age -0.043 -.504 0.616 Not significant 

Gender 0.081 1.406 0.211 Not significant 

Type of High School Attended 0.071 0.319 0.467 Not significant 

                                           R = 0.640                  R2 = 0.410                  F Ratio = 14.225 

 

Finally, Tables 11 and 12 exemplify the multiple linear regression model analysis of this 

research undertaking. Data disclosed that academic achievement in 4th year high school and in 

college of BSED graduates were the best determinants of their board examination performance. 

Conversely, the college academic performance of BEED graduates seemed to be the lone predictor 

of the LET performance. Note that R squared value of 0.405 (R2=0.405) for BSED, and 0.410 

(R2=0.410) for BEED indicates that 40.5% and 41%, respectively, of the variation in the LET 

results can be accounted by the combined linear effects of the predictor variables. It is noteworthy 

to consider that both 4th year high school and college general weighted averages were found to 

have significant relationship with the teachers’ licensure examination in the bivariate analysis 

conducted. On the other hand, data also revealed that college entrance test which is also an 

academic factor and found to be moderately correlated with LET performance is not considered a 

determinant at all. Identified non-academic factors, such as the age, gender and type of high school 

attended by all the 200 respondents, which were previously found to have no correlation with the 

board examination performance in the bivariate analysis were also not considered determinants of 

the LET results in the multiple linear regression model presented.   

 

5.  Conclusion 

In the light of the findings of this study, bivariate analysis generally showed significant 

relationship between the academic variables (high school and college GWAs and college entrance 

test ratings) and the board examination performance of HAU teacher education graduates. More 

importantly, the results affirmed the research outcomes of Pachejo and Allaga (2013) and Romeo 

H, et.al.  (2014),  that the overall college academic performance of examinees in their field of 

Specialization, General Education and Professional Education, served as the key and the most 

influential factor in determining the teacher education graduates’ overall LET performance.  This 

implies that the quality and amount of education a student receives is crucial in determining his 

board exam result. A good performance in the academics, therefore, would most likely result to a 

good performance in the licensure examination and vice versa. 

 In contrast, non-academic factors such as the age, gender and type of high school 

attended by the respondents had no significant relationship with the LET results and are, therefore, 

not considered as determinants of probable outcomes of the board exams. This supports the 

findings of Oducado and Penuela (2014) and Gross (2011) who conveyed that common factors in 

the literature predictive of academic outcomes, such as gender, were not found to be related with 

academic performance, in the same way that gender was not considered a determinant of academic 

achievement in a Licensed Practical Nurse program at a two-year public technical college. 

Further studies, though, should include identifying other variables that may relate to 

board examination performance like students’ learning styles, disposition, motivation, study 

habits, and attitudes. Identifying specific areas of both the K to 12 and the new general education 

curricula can also be steered to strengthen and support the findings of this study. Future 

researchers interested on studying the board examination performance of students in the other 

courses like engineering, accountancy, nursing, medical technology and criminology should 

consider conducting the study in a wider scope. 
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Abstract 

 

The aim of the research, in general, is to develop students’ writing skills by applying model with reader response 

strategy and visual symbols to promote students’ moral. Specifically, this inquiry The Consepts of Self is expected to describe the 

acceptability, comparison, impact, strength, and shortcomings, and the model of Indonesian literature learning to promote writing 

skills (short  stories). This research used an experiment design. Nevertheless, a qualitative approach was also usable to analyze 

students’ writing. It was concluded that (1) the model of The Concepts  of Self  in Indonesian literature learning could promote 

students' writing skills (short stories), (2) the model of The Concepts of Self  possessed the strength in  the experiment class. (3) 

the shortcomings of the model where it spent much time as students responded both nonverbally and verbally and guided 

questions facilitated students to express their responses.  (4)   the model of The Concepts of Self  indicated the significant 

difference to the increasing of students' writing skills (short  stories ) in the experiment class and (5) the model of The Concepts  

of Self showed good qualification where the aspect of cognitive, affective, and psychomotor was developed.    

 

Keywords : The Concepts of Self, Students’ Moral. Specifically, learning purpose  

                                                            

1.  Introduction  

Teaching Literature cannot be separated from the teaching of the language even though it seems basic 

competencies separately. In education Indonesian, the term "language" and "literature" tends to be interpreted 

separately. The tendency often led to proposals of tune that should language and literature are taught by different 

teachers. Based on the findings Harras (2003: 314) there are 91.6% of respondents responded "agree" is separated 

from the literary language with respect to the autonomy of teaching literature. There are several reasons supporting 

such separation, including 1) the position of the teaching of literature will be more stable and more focused because 

it has clear goals and the allocation of sufficient time, 2) the teaching of literature will be taught by teachers who 

have a love and a commitment to good in literature, 3) expected the government would provide special textbooks 

and supporting literature, 4) the teaching of literature in schools will be able to achieve the expected goals and 

objectives.  

The tendency on the separation or unification of language and literature motivates writers to conduct 

research that does not make sense both of these competencies as a dichotomy.. So both of these competencies 

becomes the basis for conducting research. Furthermore, literature can enhance students' understanding of language 

Indonesia due to the diversity of sentences and vocabulary offers. Even the allegedly teaching literature at primary 

school level is very far from satisfactory because the basic competence cannot develop students' language skills.  

There are some problems concerning the low quality of learning this language skills, Imran (2000: 17) 

explains that turns writing skills of Indonesian students the lowest in Asia. Difficulty in writing experienced by 

students because the students are not unusual to be trained to write from the beginning. In a writing exercise, 
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students experienced difficulties arise because of the difficulty to prepare the first sentence. They are wondering 

where to start writing and how to open the first sentence in writing. Determine the points bouquet is a difficult thing 

for students. Student utterances like "I'm confused do not know what I would write." "Actually I have a lot of 

material / things I want to write, but I do not know how to vote." "Several times I change my mind about the subject 

I wanted to write but do not get steady." The remarks indicate that the student is difficult to start writing.  

In connection with this, the teaching of writing need to switch from conventional learning models are based 

on the assumption that "knowledge can be transferred intact from that of the teacher to the student's mind" to 

modern learning models which are models of The Concepts of Self . This model is based on the assumption that 

"knowledge is constructed in the minds of students." In the conventional learning models, many teachers focus on 

the effort of pouring knowledge into the minds of students, without thinking of ideas that already exist on students.  

In this study, the authors focused on testing the effectiveness of the model The Concepts of Self  in learning 

writing Indonesian literature, examines the significant differences in students' writing ability before and after 

applying the model The Concepts of Self  assess the effect of the model adjustment Individual Differences in the 

ability to write students, and describe the steps teaching  learning  models Adjustment Individual Differences in 

study of Indonesian literature. In accordance with the scope of the problem as has been described above, the key 

problem of research formulated as follows: "Is the model application The Concepts of Self  in learning Indonesian 

literature can improve the writing skills (short  story)  of Indonesian literary works junior high school students class 

VII? ". This study aimed to describe the increase in the ability to write Indonesian literature class VII SMP by using 

a model of The Concepts of Self .  

 

2.  Research Method   

This study uses a quantitative approach in the form of Research and Development (Borg and Gall, 2003) by 

applying experimental methods in the process of testing and revision of the model. The study population is a junior 

high school student of class VII in the town of Tasikmalaya, namely SMPN 1 Tasikmalaya. The samples are 2 

classes with the placement of one class of the experimental class learning using learning model The Concepts of Self  

while 1 class again placed as a control class that learning to use the conventional model. As for the subject matter 

tested in this experiment are material process on "The ability to write Indonesian literature."   

Technique data collection was performed using a test of learning outcomes in the form of questions about 

the ability to write literature. Test improvement in order to test the model Concepts of  Self is done by measuring the 

difference in average student learning outcomes, carried out using t-test.  

  

3.  Result and Discussion   

The advantage Learning Model of The Concepts Of Self  in facilitating the students as learners in gaining 

insight into the knowledge of who she was in the family. Through the process of learning by applying the model 

proved The Concepts of Self obtained results of the analysis on the map as the ability to author described in Ficture    

Based on the findings of the Implementation of research performed either in the learning class experiment 

using The Concepts of Self  model or in control classroom that uses the conventional learning model, the results 

gained as listed in table 1.  
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Table 1  Values of Literary Writing Ability Indonesia Student Pre-test and Post-test Experiment Class  

 

 

Figure 1  The progress graph of the pre-test to post-test in experiment class  

 

Results of further testing in the table 2 which show the results of pre-test and post-test grade experiment 

for the ability to write literature of Indonesia.  

 

Table 2  The Grades of the capability of Indonesian literary writing  

The average results of two Assessors in the experiments class  

No.  Pre-test  Post-test  Gain  

1  80  82  2  

2  79  80  1  

3  75  77  2  

4  72  75  3  

5  72  73  1  

6  72  75  3  

7  75  79  4  

8  69  72  3  

9  69  70  1  

10  65  66  1  

11  61  65  4  

12  69  70  1  

13  55  60  5  
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14  55  58  3  

15  59  64  5  

16  59  61  2  

17  61  61  0  

18  59  61  2  

19  59  61  2  

20  50  58  8  

Σ  1515  1768  53  

�  67.75  70.4  2.65  

  

Table. 1 indicates the average value of the pretest wrote literature students in the experimental class was 

65.15. Meanwhile, listening and speaking activities to do in the discussion forum, which discussed the results read 

all students.  

After learning literature by applying the model of The Concepts of Self  are implemented, the average 

value of the response to be 74.25. The average gain between the pre-test and post-test score was 11.1. Figure 4 

shows that a significant increase in the value of post-test students after learning literature by applying the model The 

Concepts of Self  do. The following figure clearly shows the difference between the pre-test to post-test values 

obtained in a quasi-experimental class of the capability of Writing Literature Indonesia.  

  Figure 1 The progress graph of the pre-test to post-test in experiment class  

Results of further testing in the table 2 which show the results of pre-test and post-test grade control for the 

ability to write literature of Indonesia.  

   In Table 2 above indicates that the average value of pretest responded to stories in the control class is 

65.75. The value increased to 68.4 after students take the post-test with a value gain of 2.65. The average gain 

between the pre-test and post-test score was 2.65. It shows that an increase of the value pre-test to the value of post-

test although the increase is much lower than grade students quasi-experimental experience learning by applying the 

model, Adapting to Individual, treatment with students who are not being treated. Because the significant value of 

post-test capability wrote literature students is 0,000 less than the real value of 0.05, then Ho is rejected. This fact 

can be seen in the table on the average difference test writing skills of Indonesian literary works between the two 

groups of students are students of experimental class and control class as follows,  

Tabel 3 Writing Ability Test Results Literature of Indonesian Students between value and post-Prates Class 

Experiments  

  Based on the results of testing the application of learning models of The Concepts  Of Self  above either 

through an experimental class and control, as well as mapping the topics that experimented, it can be analyzed as 

follows:  

From the aspect of materials developed maps, classes that are subjected to adjustment models The 

Concepts  of Self  further demonstrate the superiority, that is, when compared with the acquisition of control class 
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capabilities. This is evident from the difference in the average pre-test post-test experimental and control classes. 

The next important thing is the quality of the maps inferred / concept models . The Concepts  of Self  that have been 

developed students writing short stories. Based on the results of analyzing aspects of clarity, accuracy, interest, 

inclusiveness, and completeness, all the students' concept is based on individual differences in which includes seven 

elements of the set (determination of the characterization of short stories that became the focus of the story; the 

laying of the characters; creativity to color each characters or the gist of the story; the use of symbols, and schematic 

nature of the concept) has shown its quality is right, because the average concepts students have demonstrated the 

clarity, precision, interest, inclusiveness, and completeness with good, imaginative, and schematic. Explaining how 

to engage students' feelings toward the characters were read by the students and how to connect all the elements in 

the story with the social and cultural life in identifying literature. During the process of revision of the test in the 

form of experimental activities carried out during the study, indirectly stages in this study requires students to keep 

repeating about the ability of ideas, ideas, stories and content of the map material that has experimented. Students' 

attitude towards writing activities positively, because students perceive, that after reading activities it should be 

followed by a short story writing activity is an activity that first time they have experienced, and generally students 

always scored less satisfactory as long as they do learning activities during this writing. Students' interest in learning 

writing looked on: students are always trying to do the tasks write well; students have never submitted response to 

literature critically; students feel impressed, when analyzing the literature of Indonesia / short stories, it should be 

linked to the values of life in the real world: students feel good when reading literary works followed by analyzing 

literature, and, students feel happy if their writings published in the magazine wall. From these findings, it had 

appeared role models The Concepts of Self  Indonesian teachers who are able to make skillful use of Indonesian 

students in all its functions, especially the function of communication. In addition, students should not only be 

trained in listening skills, speaking, reading, and writing, but are trained to think and reason in an orderly manner in 

the Indonesian language. Nickerson (1985) describe the relationship of writing to think as one aspect of language 

skills. Nickerson said that utterance is another name for the author. Writing a valuable contribution to civilization, 

namely an enduring record. Note perennial accelerate the accumulation of knowledge.  

The externally within the meaning of the teacher's role when it illustrates the material into a story of them 

played by the students, then the students will be more motivated to understand it real.. Thus, students are motivated 

to learn to write short stories, because teachers create an atmosphere of fun teaching; because teachers provide a 

model of analysis of literary work is attractive and easy to do, because by studying the literature well, the students 

try to understand the diverse milieu; please compelled literary works as a teacher profile. These responses are very 

important in developing language skills for students to write freely, linking their response, to associate their actions 

with literary works were read, and share experiences about their response.  

  

Conclusion and Recommendation  

Based on analyzing and testing through research that has been done, the level of ability to write short 

stories before and after the model of The Concepts Of Self  Grade VII in SMP Negeri 1 Tasikmalaya , shows that 

there are some improvements of ability to write the Indonesian literature.   

Other evidence appears of the gain between the results of pre-test and post-test experimental class students. 

By the time students receive pre-test mean of 65.15, while the current post-test mean increased to 77.25. Gain 

between the mean of 12.1. The lowest value of pre-test is 49, while the lowest value of post-test was 59, with 

accordingly gain between pre-test and post-test of 10. Similarly, the difference occurs between the maximum value 
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on both the results of the test, the maximum pretest value is 75, while the maximum value of the post-test is 90. 

Thus, the gain between the two showed a difference of 15.  

Based on these results it can be recommended that the application of this model was very impressed with 

the students' learning model with a model to write short stories The Concepts Of Self  . For teacher, should be able 

to pay attention to aspects of the utilization of the model both in terms of ease of understanding of learning, in terms 

of functionality and creativity coloring chart and the depiction of the emblem in sociogram, in terms of usability 

order of ideas in concept, in terms of the psychology of learning, as well as in terms of the sustainability of the use 

of models The) Concepts Of Self  . Another recommendation is expected that teachers should continue to support 

the students' ability to write literary works in order to cultivate the application of this model for future learning.  

   

4.  Reference  

Gall, Meredith D., J.P. Gall, dan W.R. Borg. 2003. Educational Research: An Introduction (7th Ed.). NY: Pearson 

Education, Inc.  

Harras, Kholid A. 2003. “Sejumlah Masalah Pengajaran Sastra.” Bahasa dan Sastra: Jurnal Pendidikan Bahasa, 

Sastra, dan Pengajarannya. Vol. 3 No. 4. Bandung: FPBS UPI.  

Mulyana Yoyo. 2000. Keefektifan Model Mengajar Respons Pembaca dalam Pengajaran Pengkajian Puisi; Studi 

Eksperimen pada Mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FPBS Bandung, TA 1998/1999. 

Disertasi. Bandung: PPS UPI.  

Purves, Alan C. dkk. 1990. How Porcupines Make Love ll: Teaching a Response-Centered Literature Curriculum. 

New York: Longman Group, Ltd.  

Rosenblatt, Louise M. 1978. The Reader, the Text, the Poem: The Transactional Theory of the Literary Work. 

Illinois: Southern Illinois University Press.  

Semiawan. 2003. Retorika dalam Menulis. Jakarta: Depdikbud Dikti PPLPTK.  

                                              

Biodata 

               

 

 

 

 

 

 

1 Nama Lengkap Dr. Hj. Nia Rohayati, Dra., M.Pd. 

2 NIP 196808101995122002 

3 
Pangkat dan golongan ruang,Jabatan 

fungsional,  Institusi 

Pembina/IV-a,Lektor Kepala,DPK Univ Galuh Ciamis, Jawa Barat, 

Indonesia. 

4 Tempat Lahir/Tgl. Lahir  Tasikmalaya, 10 Agustus 1968  

5 Jenis Kelamin,  agama Perempuan,  Islam 

 

Alamat 

HP 

Jl. Benda No. 41 Kel. Cikalang, Kec. Tawang, Kota Tasikmalaya 

46114, Jawa Barat ,Indonesia 

E-mail, r_nia86@yahoo.com. 

081320115647 

 

287 



LAI-73 
 

5th National and International Conference - "Research to Serve Society" - Huachiew Chalermprakiet University 

Destination attributes influencing Decision Making in Choosing Thailand of 

Tourists from East Asian countries 
 

Pisorn Janvanichyanon, Prapakorn Seetha, Tarntawan U-napark 

Bangkok University 

Email: pisorn.j@bu.ac.th 

 
Abstract 

 

 The aim of this research is to study destination attributes influencing the decision making of tourists 

from East Asian countries who choose Thailand as their destination. A quantitative approach is conducted by 

surveying international tourists from East Asian countries who visited Thailand at main destinations in 

Bangkok. From the ten aspects, the top-five destination attributes are beautiful seaside, Thai food, natural 

attraction, Thai culture, and leisure activities respectively. An analysis of destination attributes, when 

perceived by different genders, including discussions of destination attributes when controlled by various 

demographics and behaviors are also provided. Based on the findings, it could be suggested that government 

and private sector should prioritize marketing strategy on beautiful seaside, natural scenery, recreational 

activities, culture and historical sites to attract female travelers and strengthen leisure activities targeting 

young generation tourists while reinforcing Thai food campaign, and Thailand will be competitive as a 

tourism destination for East Asian tourists. 

 

Keywords: destination attributes, East Asian tourists, tourist decision making 

 

1. Introduction 

Tourism industry has been one of the biggest income generators of Thailand for over a 

decade. It contributed 17.7 percent of the total GDP in 2016, increasing 11.09% from 2015 

(Ngamsangchaikit, 2017). The number of tourists from around the world entering Thailand has 

been increasing gradually, from 11.5 million persons in 2005 to 32.6 million persons in 2016 

(National Statistical Office, 2016). Even in just 1 year, the number of foreign tourists has increased 

by 8.91% (Department of Tourism, 2017). East Asian countries, namely People’s Republic of 

China (later refer to as China), Japan, and the Republic of Korea (later refer to as South Korea) 

have played a major role in the inbound tourism of Thailand. These countries also integrated with 

ASEAN as ASEAN plus 3 countries. Statistics have shown that China has significantly 

contributed to the tourism industry of Thailand, as China has the biggest number of tourists to 

Thailand. In 2016, 8.8 million tourists travelled to Thailand, accounting for 26.9 of all foreign 

visitors. Comparing to year 2015, visitors from China increased by 10.3 percent. Moreover, the 

number of visitors has been increased for 8 consecutive years. It can be said that China should be 

put as the main priority when discussing tourism promotion of Thailand as the biggest market.  

Apart from China, the other 2 countries have also contributed to tourism industry of 

Thailand. Japan had 1.6 million tourists visiting Thailand in 2016. The number dropped slightly in 

2013 but recovered since then and shows a biggest number ever in 2016, increased 4.1 percent 

comparing to 2015. The number of visitors from South Korea also showed a promising growth, 
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never decrease since 2010. 1.5 million tourists from South Korea, increasing 6.6 percent from 

2015. According to the data of Department of Tourism published in January 2017, China marked 

the top in inbound tourist ranking of 2016. South Korea and Japan ranked third place and fourth 

place respectively. Considering these three countries together, the number of visitors accounted for 

more than 1/3 of the total inbound visitors.  

As stated, China, Japan, and South Korea play an important role in the inbound tourism 

market of Thailand. Therefore, team of researchers are interested to study the factors influencing 

decision making in choosing Thailand as the travel destination of visitors from East Asian 

countries in the current situation. The result of the study shall be utilized as a reference for 

strategic planning, marketing, or initiating effective sustainable development of the tourism 

industry for both governmental and private sectors in order to attract more tourists from these 

countries and maintain the growth of inbound visitors later on.  

 The aim of this research is to study destination attributes influencing the decision making 

of tourists from East Asian countries who choose Thailand as destination. The objectives of this 

research are as the followings; 

1. To identify the demographic characteristics of tourists from East Asian countries who 

visit Thailand 

2. To compare the level of importance of destination attributes drawing tourists from 

East Asian countries to visit Thailand and identify the most influencing attributes 

3. To analyze the relationship between demographic characteristics of tourists from East 

Asian countries and destination attributes of Thailand 

 

2. Literature Review 

2.1 Outbound tourism from Asia and the Pacific countries 

According to the World Tourism Organization (UNWTO) statistic, the fastest growing 

number of outbound tourism was from Asia and the Pacific countries, with an increase by 6.6% 

from 2014-2015 (UNWTO, 2016). Tourists from this region have started to travel aboard as a result 

of economic growth in Asia and their higher disposable income. Due to this rising trend, marketers, 

policy planner, and service providers in target destination countries should therefore learn their 

target tourist behavior in order to link it with destination attractiveness. Thailand, as one of the 

world’s most visited travel destinations, should examine what attributes of the destinations are 

significant to target tourists in order to better focus on policy planning and marketing strategy.  

2.2 Tourists’ travel motivations 

It has been generally accepted that there are various factors driving tourists to visit a 

certain destination. Those factors are mainly divided into 2 factors, namely push and pull factors 

(Dann, 1977).  Push factors refer to those stimuli arising from one’s desire to take a vacation (eg. 

get away from their everyday life atmosphere), whereas the pull factors refer to destinations 

attributes that could influence traveller’s decision to visit a specific location (eg.sea and sunshine). 

While there has been a plenty of studies investigating push factors and a combination of push and 

pull factors, this research will rather emphasize on pull factors alone. The reason for adapting this 

approach because the researchers anticipate to focus more on controllable aspects which could be 
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planned, improved and modified by the country’s government and local service providers, 

comparing to uncontrollable elements as push factors.  

2.3 Destination attributes 

Over a decade, researchers have continuously studied and investigated various factors that 

could influence tourists’ destination selection. One of the most widely researched areas is finding 

different levels of importance in destination attributes that could draw tourists to a specific location. 

Selecting types and a number of destination attributes could be different depending on research 

nature and its objectives (Matzler et al., 2007). Kozak and Rimmington in 2000 investigated 

important attributes of a famous holiday destination in Spain and developed 4 main attributes; 

destination attractiveness (such as feeling of safety and security overall, natural environment, 

overall value for money, quality and variety of food): tourists’ attractions and facilities (such as 

availability of nightlife and entertainment): availability of English language (such as English 

language provided in brochure, menu, signpost at the airport): facilities and services at the 

destination airport (such as cleanliness of the airport). Another research done by Eusébio and Vieira 

(2013) in the central region of Portugal with both local and international tourists suggests 3 main 

attributes used to measure tourists satisfaction towards the destination; basic services (price and 

quality of accommodation, food and drinks): accessibility (ease in finding location, transportation 

infrastructure quality, and traffic congestion): attraction (cultural and historic attractions, scenery 

and other natural attractions), all were found significant.  

The destination attributes from those mentioned researches illustrate some significant 

attributes that could also be applied to other destinations. However, they were undertaken in 

Western countries (Spain and Portugal) where culture, natural resources, and other tourist 

attractions are somewhat different from Asian nations. Therefore, a closer investigation should be 

examined on other similar or different attributes tourists consider to visit Thailand.   

2.4 Tourists’ destination attributes to visit Thailand 

 Thailand, as one of the world’s top visited destinations, has been well known for its 

diversity in tourism products and services, with natural resources and other activities offered by 

service providers. Apart from business entities, this also involves a great support from government 

agencies, such as Tourism Authority of Thailand in promoting the country. As a result, the number 

of tourists has been continuously increasing, despite of political turmoil in some periods.  

Esichaikul (2012) reported 17 travel requirements of European senior tourists aged 55 and 

over who traveled to main tourist destinations in Thailand (Bangkok, Chiang Mai, Phuket, Pattaya, 

and Hua Hin). Out of those 17 attributes, the top-ten elements were safety of the destination, 

location of accommodation, natural attractions, price of inclusive packages/hotels, variety of 

suitability of food and beverage, easy accessibility of destination, historical attractions, cultural 

attractions, local transportation, and convenient immigration and customs procedure respectively. 

Safety of the destination was ranked as the first requirement due to the tourists’ safety standard 

back home. In European countries it is generally accepted that safety and security standard are high 

especially in main cities, and that they also expect the same condition while travelling. Another 

dominant attribute was natural attractions. Senior travelers are those who still prefer the sea-sand-

sun, which is one of the main attractions in Thailand.  
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Another similar study by Wongleedee (2012) reported the main motives international 

senior tourists (age 60 and over) to visit Thailand. Out of those motives, the top-three rankings 

were on natural beauty, Thai culture and historical site, and low cost of traveling. From this 

research, tourists were also asked to rate their satisfaction on five main areas of spending, and the 

result revealed that the highest score was on food and beverage, followed by lodging, shopping, 

activities and entertainment, and transportation respectively.  Wongleedee also pointed that the 

interesting outcome was on food and beverage being number-one on satisfaction level even though 

it was not on the top-three main motives. This shows the significance of Thai food as being one of 

the most popular tourism products and could be used to promote the country. Responding to such 

need, in May 2016 the Ministry of Tourism and Sports Thailand signed an agreement with other 36 

organization, institutions, and private entities to work under a project called “Amazing Thai Taste” 

aiming at branding Thai food and fruits among local and international travelers (Ministry of 

Tourism and Sports, 2016). This project’s goal is also to develop a sustainable growth in 

agriculture sector, using agricultural products as the main attraction in the tourism industry.  

Later in 2014, Yiamjanya and Wongleedee investigated factors influencing international 

tourists who traveled to Thailand and reported top-ten destination factors based on level of 

importance; Thai food, traditional markets, good weather, beach and sand, good services, historical 

sites, inexpensive shopping goods, Buddhist temples, night markets, and many kinds of tourist 

destinations. This result thus reveals various availabilities of tourism products and services in 

Thailand. It may have also corresponded to government tourism campaign launched such as 

“Amazing Thailand It Begins with the People” a campaign launching in November 2013 

emphasizing the unique Thai hospitality (Tourism Authority of Thailand, 2017).  

 By reviewing different and similar destination attributes from previous studies and to the 

best of the researchers’ knowledge and experiences, 10 main attributes have been accumulated as 

follows; Seaside or beach (1), Natural attraction (2), Thai culture (3), Thai food (4), Cultural or 

historical place (5), Low cost of living in Thailand (6), Travel cost to Thailand (7), Availability of 

tourists travel information (8), Variety of leisure activities and entertainment (9), Safety and 

security (10). 

 

3. Research Methodology 

 The present research adopted a quantitative approach by conducting a survey 

investigation to gain a data to study the influencing destination attributes drawing tourists from 

East Asian countries to visit Thailand. The research instrument is questionnaire. The convenient 

sampling approach is adopted in the data collection.  

3.1 Research instrument 

The questionnaire is self-administered, delivered to respondents and collected by hand. 

The questionnaire has two main sections. The first section consists of questions about 

demographic information of respondents. The first question of this section is about nationality. 

This is a filter question. The population of this research is tourists from China, Japan, and South 

Korea. Respondents whose questionnaire answered other nationalities were not used in analysis. 

Gender, marital status, age, level of education, and monthly income are also included in this 

section respectively.  
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The second section consists of 10 questions regarding level of importance of each 

destination attributes in the opinion of tourists. The questions are in the form of five-point Likert-

style rating scales for respondent to express the level of importance in their perception by rating; 

Not important (1), Slightly important (2), Moderately important (3), Quite important (4), Very 

important (5). 

3.2 Data Collection and Data Analysis 

Data collection was done by a questionnaire survey at Suvarnabhumi Airport,  Khaosan 

Road and area around The Grand Palace, 460 sets of data were used in this research; comprising of 

160 sets from Chinese tourists, 150 sets from Japanese tourists, and 150 sets from South Korean 

tourists. The sampling technique utilized is convenience sampling. Due to limitation of time and 

the required size of sample, convenience sampling is considered the best possible strategy. 

Statistical Package for the Social Science software (SPSS) was utilized for data analysis 

as follows; 

1. Descriptive statistic including Frequency and Percentage was used to identify the 

characteristics of demographic profile of tourists from East Asian countries.  

2. Level of importance of each destination attribute in the perception of proposed in this 

research is summarized by using descriptive statistic and finding out Frequency, Percentage, 

Mean, and Standard Deviation of each attribute. 

3. To compare the level of importance of destination attribute in the perception of 

tourists from East Asian countries who have different genders, T-Test was used. Levels of 

importance of destination attribute in the perception of tourists with different marital status, age, 

level of education, and monthly income are compared by using One way ANOVA.  

 

4. Result and Discussion  

4.1 Demographic data and destination attributes 

The demographic profile of sample of East Asian countries tourists who visited Thailand 

shows male and female respondents accounted for 52.2% and 47.8% respectively.  The potential 

visitors were mainly young age and middle age (46.3 % were 17-25 years old, 36.1% were 26-35 

years old), single (62.4%) and well educated (76.3 % have education level of college or bachelor 

degree). Their earning household average monthly income is around 1500 -3000 USD (42.8%). 

They work in various sectors, 41.3% are company employees, 28.5% are students, 15.9% are 

business owner, and 10.4% are government offices.  From data analysis, it can be found that 

demographic profile of tourist is young to middle aged, well-educated, high level of household 

income and still single. Findings also indicated that the majority of respondents are students and 

company employees. The findings can also be beneficial to tourism marketing as young tourists 

(age between 17-25 years old, students) from East Asian countries might become a new significant 

group of tourists visiting Thailand.  

Considering result of level of importance of destination attributes, the highest ranked 

attribute was seaside or beach (mean = 4.41,SD= .662) followed by Thai food (mean=4.36,SD=. 

728), Natural attraction (mean=4.33, SD=. 680), Thai Culture (mean=4.32, SD=. 697), Leisure 

activities (Mean=4.25, SD=. 720), Travelling Cost and Accessible to travel information (mean= 

4.22,SD=. 662 and mean=4.22, SD=. 698), Historical (mean= 4.21, SD=. 709), cost of living 

(mean=4.18, SD=.693) respectively. The lowest scored attribute was safety (mean=3.99, SD=. 
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814). Therefore, several comparisons were made to determine if East Asian tourists would report a 

significant relationship with different factors that influence their decision making to visit Thailand.  

4.2 Destination attributes when perceived by different genders 

T-test results indicated that overall female tourists had higher mean score than male 

across all destination attributes factors except Thai food and Leisure activities. Among ten value 

variances, female respondents had statistically higher mean score on beautiful seaside and beaches, 

natural attraction, culture, historical site, cost of living, travelling cost, travel information and 

safety. Therefore, female tourist concerned more about the above mentioned factors when 

considering destination choices.  In contrast, male gave the higher important value on food and 

leisure activities at the destination. There are earlier researches supporting this finding. Firstly the 

studies of Meng and Uysal (2008) stated that gender difference influences the perception of 

destination attribute. Women put a higher importance than men in natural scenery and recreation 

while men value facilities and activities. However, when discussing destination choosing, in the 

mid-1980 men dominated more on decision making (Cosenza & Davis, 1981). Later, Nichols and 

Snepenger (1988) found that women were more likely to dominate on travel decision with 

children. However, Mottiar and Quinn (2004) revalidated the finding that although overall 

consumption was a joint decision, however women played an important role on the all stages of 

decision making. 

4.3 Perceived Destination Attribute when controlling the demographic 

characteristics  

In order to make a further investigation of how difference of ages, income, education and 

marital statuses affected the importance of destination attributes, One Way ANOVA was utilized. 

After analysis of age variables, results have shown the significant level of 0.04 for cost of living 

and 0.01 for traveling cost.  It can be said that different ages of tourists have a different perception 

of cost of living and traveling cost in the destination.  

Safety attribute factor remains significant at 0.039 when controlling the education 

variable. Result also indicated that respondents with education level of high school have higher 

mean score than those with education of college or bachelor’s degree on Safety factor. This means 

that high school graduates value safety higher than those with bachelor’s degree.  

 However, after controlling the marital status, the data analysis shows the significant level 

of 0.031 for cultural or historical site and 0.02 for safety. It suggests that cultural or historical sites 

have positive impacts to married couple and widowed group more than tourists who are still 

single. Findings also show that safety attribution has less impact to single people than married 

couples and widows for their decision making to visit Thailand. When controlling the variable of 

income, findings again report a significant different level of 0.002 for beautiful seaside attribution. 

It could be concluded that tourists who have different income perceive importance of beautiful 

seaside differently. In addition, result has signified the different occupation present significant 

different level of .038 on safety.  This also means different occupations perceive safety attribution 

differently when they make a decision to visit Thailand.  

 

5. Conclusion and Recommendation  

East Asian countries tourists are fast-growing and Thailand has been increasingly popular 

for this group of tourists. Essentially, understanding factors influencing their decision making in 
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traveling to Thailand suggestively allows both private and public sectors related to tourism 

industry to recognize how to develop tourism marketing strategies effectively. This plan could be 

projected to build up tourists’ motivation and attract more inbound visitors.  

This study has shown that tourists from East Asian countries rank safety as the lowest 

important requirement, which is different from European tourists who ranked the destination 

safety as their first priority. However, tourists from both regions agreed that beautiful seaside or 

beaches is the key factor influencing their decision making to visit Thailand.  

In order to enhance the competitiveness of Thailand tourism destination, marketing 

strategy should be focusing on beautiful seaside, natural scenery, recreational activities, cultural 

and historical places, and sightseeing to female travelers. On the other hand, to attract male 

travelers, it is recommended that Thailand should strengthen our leisure activities such as sport 

tourism, cruise, and adventure tourism and targeting young travelers. Another high ranked 

attribute is Thai food, which corresponds with recent campaign of Thailand to promote its cuisine. 

“Amazing Thai Taste” campaign includes activities such as recommendation of local Thai food 

and seasonal fruits via events, website and application. Therefore, it is expected that this would 

increase awareness of Thai food among international tourists, especially male travelers from East 

Asian countries who perceive food as one of their primary reasons to visit Thailand.   

Moreover, demographic profile of targeted tourists shows that majority is young travelers, 

age between 17 – 25 years old. Tourism Authority of Thailand needs to develop an appropriate 

marketing campaign specializing in attracting this group. Marketing strategy should be able to 

deliver interactive message to target group, while tourism sectors need to create and promote 

activities that can interest the target group.   

 

6. Limitations and Future Direction  

Lastly, recommendation suggested for future research due to the limitation of study. In-

depth interview or qualitative research could be further conducted in order to gain an insight 

perception from potential tourists on each destination attribute. The result of further research may 

reveal new destination factors, which can pull a lot of visitors to visit Thailand.  
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Abstract 

 

 Recreational activities develop skills among individuals who engage in them as they part of academic 

or regular activities. Also they stimulate good health, release stress, facilitate socialization, and provide 

opportunity for happy and healthy living. That’s why the researchers proposed a source book in recreational 

activities for children with special needs. Moreover there are no available textbooks or materials like this in 

the market. If ever there are materials for children with special needs, they are very limited and are based 

from other countries. The researchers made use of descriptive research since the study involved the collection 

of data in order to answer questions concerning the current status of the subject of the review. The study was 

conducted in four special education schools in Angeles City and in the City of San Fernando. Based on the 

result of the study, the use of the proposed source book could enhance the teaching and learning process. 

Since the objectives, content, readability, instructional design and presentation of the material were given 

excellent rating by the experts’ evaluator in the evaluation of the proposed sourcebook. The source book is 

designed to be of great help to both teachers and student teaching and majoring in special education. 

 

Keywords :  Recreational Activities, Sourcebook, Special Needs 

 

1. Introduction 

Twenty-first century children are more into psychomotor activities. For them, recreational 

activities are more fun. Learning is achieved more easily by the children when they are engaged in 

such activities. But what is sad to know is that there are limited activities for children with special 

needs. Even more is the lack of local textbooks about recreational activities for students with 

special needs. That is why the researchers decided to propose a source book that Special Education 

(SPED) teachers could use. The sourcebook is composed of different activities for children with 

disabilities. Although it is academic in terms of approach, activities in the material were for the 

target learners to enjoy even during their leisure time. 

According to Peniston (1997), nothing divulges so much on how individuals choose to play, 

more so, on how every individual will invest their liveliness for leisure time. Leisure is that time 

that is free from required activities of daily living. Every individual desires regular recreation 

which develops skills, stimulates good health, releases stress, facilitates socialization, and provides 

happiness for living. Everyone needs to participate in different recreational activities including 

those with learning disabilities. This is because they could derive many benefits in participating to 

recreational activities such as: a) learning from the experience; b) behavior change and skill 

learning; c) direct visual memory; d) information (factual) learning; e) concept learning;  
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f) schemata learning; g) metacognition learning and attitude; and h) value learning (Roggenbuck, 

Loomis & Dagostino, 1991). 

Moreover, participating in recreational activities may also benefit the physiological aspect of a 

human being. According to the Academy of Leisure Sciences and Driver (1994) the following are 

noted benefits in participating actively in any recreational activity: a) perceived sense of freedom, 

independence, and autonomy; b) enhanced self-competence through improved sense of self-worth, 

self-reliance, and self-confidence; c) better ability to socialize with others, including greater 

tolerance and understanding; d) enriched capabilities for team membership; e) heightened creative 

ability; f) improved expressions of and reflection on personal spiritual ideals; g) greater 

adaptability and resiliency; h) better sense of humor; i) enhanced perceived quality of life; and j) 

more balanced competitiveness and a more positive outlook on life.  

Orthner and Mancini (1991) also believed that participating in recreational activities may 

benefit the family. Recreational activities promote opportunities for developing fair play or equity, 

maximize own interest and even minimize rivalry for they teach the value of negotiation, patience 

and listening with other individuals.  

But how can these benefits be achieved by individuals with disabilities. Modification on the 

recreational activities should be done to accommodate the full participation of individuals with 

disabilities. Through the modification of some readily prepared recreational activities and the 

creation of new forms of recreational activities, the personality, attitude and many other aspects of 

life of the person with disabilities can be improved. According to Morris and Stiehl (2010), 

"Modification of any game should be done to include anyone, but this will accommodate a wide 

spectrum of abilities, interests, needs, and resources." Given the foregoing reasons and knowing 

that any form of instructional material like a sourcebook is an ammunition that could be used by 

teachers to ensure learning, the researchers developed a source book on recreational activities 

specially designed for individuals with special needs. 

According to Mohnsen (2001), an instructional material is like an ammunition that is used by 

the teacher to ensure learning. Every teacher is encouraged to prepare instructional materials 

which serves as reference materials that will help the learners acquire new knowledge. According 

to Kazanas (2008), in order to prepare sources of new knowledge in any topic, proper designing 

must be done. In designing any educational material the following process should be considered: 

1) preparation of a working outline, 2) conduct intensive research for new innovation, 3) 

preparation of tailor-made educational material or story boarding, and 4) preparation of learner 

activities. To write an efficient manual one must think systematically, understand the process 

systematically and be able to illustrate it clearly step by step. The following guidelines should be 

taken into consideration: 1) Know the material; 2) Assume that the reader knows nothing at all 

about the process and that the writer needs to use descriptions when writing the manual; 3) Convey 

accurately the information that would be difficult to express in words by using diagrams; 4) Make 

the reader understand the purpose of each action and each step in the course, inspiring his/her to 

complete each one by clearing up the reason for it and the remuneration of following the directions 

presented in the manual; 5) Break the process down into small, easy-to-remember steps. 6) Be sure 

to present the stops in proper sequence and be sure not to exclude any important background 

information that will illuminate the next step and place it into the proper context; 7) Write in plain, 

297 



LAI-83 

5th National and International Conference - "Research to Serve Society" - Huachiew Chalermprakiet University 

clear, simple language, and be sure the wordings to be used in the manual are not vague; and 8) 

Test the manual on a sample group of subjects who fit the profile of the intended user group. 9) 

Observe how easy on difficult the manual is to the reader, 10) Ask for feedback from the 

experimental group about their experience and suggestions for the improvement of the manual, 

and the necessary changes in the manual that would facilitate better ease of use by those who 

acquire the material in the future. 

There are four criteria in designing learning experience for students in physical education 

(Rink, 2002). These criteria should act as a first screen in sifting out instructional experiences that 

have the potential to facilitate learning. The criteria are a blend of professional knowledge, beliefs, 

and attitudes concerning what is important in what teachers do with their students in physical 

education.  

The first criterion is that the learning experience must have the potential to improve the motor 

performance or activity skills of students. This criterion makes clear a commitment to provide 

students with skills for a physically active lifestyle as the unique purpose of the instructional 

physical education program. It is not meant to exclude from physical education those activities that 

contribute to develop an active lifestyle but may not require complex motor skills. 

The second criterion is that the learning experience must provide maximal activity or practice 

time for all students at an appropriate level of ability. This criterion is not only a marginal concern, 

but a content decision as well. There is direct a relationship between opportunity to learn and 

learning. For physical skills and ability, this relationship is related to practice time. 

The third criterion for designing learning experience is that the learning experience must be 

appropriate for the experiential level of all students. Students profit from a learning experience 

when it is appropriate to their level of ability. Teachers must design learning experiences that 

challenge students, yet are within the reach of all students in a class.  

The fourth criterion is that the learning experiences should have the potential to integrate 

psychomotor, affective and cognitive education goals whenever possible. Physical educators also 

share affective and cognitive concerns for development with all other curriculum programs. 

Students should develop positive self-concepts. They should learn how to relate to others in 

positive ways, how to exercise good judgment when making decisions, how to learn, how to 

express feelings, how to set personal goals and work toward their completion, and how to function 

in a democratically oriented society. 

According to Mcleod (2010), an instruction manual can be as straightforward as a cookbook 

or as intricate as an assembly guidebook for a jet airliner. In either case, the manual's plan can help 

or hinder the people who will use it. A "layout" can mean one or both of two things: the 

organization in which the information is presented, or the way the information is shown on the 

page or monitor and the associations between the graphic elements on the page or monitor. 

Instructions: 1) Create an outline of instruction that the manual may need in the order the writer 

decide upon. Microsoft Word contains an outlining facet that will automate the process for the 

writer; 2) Include space in the format for all the various parts of the instruction manual including 

sections and sub sections. Not all sections will however be required for all manuals; the sections to 

be included depend on what the instruction manual is intended for. Make the outline as 
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comprehensive as possible so that the manual will be easier to write in its final form; 3) Come to a 

decision on what the manual format will be. If it is a collection of self-contained tasks, the writer 

have more presentation options than if the manual is a set of chronological subtasks that lead to an 

overall result, and 4) Layout can be created using a page design program such as Frame Maker (for 

text-heavy task whose format does not change a lot from page to page) or In Design (for graphics-

manual where the fundamental visual design varies from page to page). 

Considering this, the researchers would like to propose a source book on recreational activities 

for children with special needs which will cater to the different needs of children with special 

needs. The said source book in recreational activities will add to the body of the instructional 

materials in the libraries to be used by the students especially by the SPED teachers, and the SPED 

and MAPEH Major Students of the College of Education, as well as MAPEH and College 

Physical Education Teachers. 

 

2. Objectives 

The researchers aimed to produce a source book in recreational activities for children with 

special needs; specifically it attempted to answer the following problems: 

       1. How may the proposed source book on recreational activities for children with special needs 

be designed in terms of: 

       1.1 Objectives 

            1.2 Content 

    1.2.1 Title of the Game 

1.2.2 Disability Category 

1.2.3 Objective of the Game 

1.2.4 Equipment 

1.2.5 Procedure of the Game 

     2. How may the proposed source book in recreational activities for children with special needs 

be evaluated in terms of: 

         2.1 Objectives 

    2.2 Content 

    2.3 Readability 

    2.4 Instructional Design 

    2.5 Sourcebook Design and Presentation 

     3. How may the impact of the sourcebook to the children with special needs and to the 

teaching and learning process be described?  

 

The study was limited to the production of a proposed sourcebook on recreational activities 

for children with special needs. The content, sequence and organization of the sourcebook were 

based on the impairments of the target learners with special needs. The results of the evaluation 

of the sourcebook however were just based on the perceptions given by the college physical 

education instructors and experts who evaluated the proposed materials on recreational activities 

for children with special needs. Pilot testing of the proposed sourcebook is not part of the scope 

of the study; however, selected topics were used in actual special education classes to help the 
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researchers establish its effectivity and identify some areas for improvement. This is to 

determine the impact of the source book to children with special needs and to the teaching and 

learning process at the same time. The selected topics were conducted by the SPED teachers and 

not by the researchers. This is to ensure the proper execution of the activities in consideration of 

the capabilities of the children. 

 

3. Materials and Methods 

This study is a descriptive method of research for it illustrates the nature of circumstances as it 

exists. As defined by Gay, Mills and Airasian (2008) descriptive type of research is a way of 

solving any form of inquiry by means or gathering data and also in order to answer any form of 

inquiry the researcher need to collect pertinent data concerning the current status of the subject of 

the study. The study is descriptive for it consists of finding the truth and quest of a series of steps 

starting with an examination of the problem, definition of the problem, adaptation of techniques for 

gathering data, explanation and description of data in accurate terms.  

In the preparation of the source book, the descriptive method was utilized. After the 

identification of the problem, the researcher conducted extensive library research and analysis of 

the different references, journals and instructional materials, which served as reference materials in 

the production of the source book in recreational activities for children with special needs. 

Interviews, observation of actual class and consultation were employed with people knowledgeable 

on the subject. 

The proposed source book was presented to the respondents and experts for evaluation. They 

were given time to read the proposed source book prior to the evaluation phase.  Afterwards, an 

evaluation through the use of a questionnaire which underwent validation by selected experts 

which is based on the guidelines in developing instructional material by Osborn, concept in relation 

to illustration and words by ACE the Electoral Knowledge Network, guide in lay outing or 

instructional design by Mcleod and DEC’S evaluation report for the textbook and teacher’s manual 

was distributed to the respondents. The evaluation phase centered on three areas namely: 

objectives, content, and instructional design. 

After retrieving all the evaluation results given by the respondents and experts, all suggestions 

and corrections were taken into consideration by the researcher for the final revision and 

production of the source book. 

The study was conducted in four (4) special education schools in Angeles City and Pampanga 

namely: Angeles Elementary School (R1), Francisco G. Nepomuceno High School (R2), Inocencio 

Magtoto Memorial Foundation (R3), and Hand Prints Learning School (R4). All research locales 

were chosen because they offer and share the same education program. Likewise the teaching staffs 

of the selected research locale are qualified and experience special education instructors.  

The researcher visited the four (4) schools in Pampanga to get the possible number of 

respondents who evaluated the objectives, content and instructional design of the proposed source 

book. The respondents are experienced instructors of special education. They possess 

corresponding degree and continuously upgrade themselves through professional development. 

Likewise selected experts in the field of teaching students under special education program were 
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contacted to further evaluate the proposed source book. Table 1 presents the total number of 

respondents selected per school and national experts. 

 

Table 1 Respondents of the Study 

Schools / Universities / Colleges Number of Instructors / Professors 

R1 6 

R2 3 

R3 2 

R4 3 

Experts 4 

Total 18 

 

The researchers used purposive sampling technique in identifying qualified respondents to 

ensure the validity of the results of the study and to capture precise clear-cut answer from the 

respondents who are experienced professor / instructors in the field of teaching special education. 

The respondents that were selected are considered to be most representative of the population of 

interest as a whole for they pass the criteria set by the researchers. The criteria were the following: 

a) teaching special education - should at least teach special education for two years; b) years of 

service – should be in service not less than four years; and c) seminars / trainings – able to attend 

seminars / trainings / workshops in special education. For experts, they should be a masteral 

graduate major in special education, able to handled special education program, authority 

possessing special skill or knowledge on handling special education, and a special education 

teacher.  

To draw pertinent data and information needed to answer the specific problems, the 

researchers utilized the following instruments: 

a) Questionnaire – in order for the researchers to validate the objectives, content and instructional 

design of the proposed source book, the researchers used questionnaire as its major tool. The 

questionnaire was constructed following the principles of “making an appropriate instrument” 

and is based on the guidelines in developing instructional material by Osborn(1984), concept in 

relation to illustration and words by ACE the Electoral Knowledge Network, guide in lay outing 

or instructional design by Mcleod and DEC’S evaluation report for the textbook and teacher’s 

manual. The questionnaire evaluates the following areas: objectives, content and instructional 

design. The questionnaire underwent validation by selected experts before its utilization. The 

assessment was done using a four point scale gradated as follows: 4-Strongly Agree (excellent); 

3-Agree (satisfactory); 2-Disagree (very satisfactorily); and 1-Strongly disagree (needs 

improvement).  

b) Interview – the interview was done right after collecting the questionnaire to clarify and counter 

check the given answer. The suggestions or recommendation of the experts and respondents on 

how to improve the source book was also explained. The researchers used structured and 

unstructured interview in getting additional data depending on the situation of the respondents. 

These methods were used to get the feedback of the special education instructors on the proposed 
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source book after the implementation of selected topics in actual regular special education 

classes. 

The results that were gathered from the questionnaire were tallied, tabulated, analyzed and 

interpreted. The percentage and weighted mean was employed in the treatment of data. In order to 

facilitate the analysis and interpretation of the data, the researchers constructed an arbitrary set of 

graduated four-point scale: 1.00-1.75 Needs Improvement (NI); 1.76-2.50 Satisfactory  (S); 2.51-

3.25 Very Satisfactory (VS); and 3.26-4.00 Excellent (E).  

After identifying the problem, the researchers used the following phases: Planning and 

Preparation Phase, Developmental Phase, Evaluation Phase and Final Phase in producing the 

source book. In the planning and preparation phase, the researcher organized and prepared the 

source book in recreational activities for special education students through documentary analysis 

on the different reference materials. Also the researchers conducted an interview to get the opinion 

of some experts regarding the study, visiting the different schools for the lineup of respondents. All 

of these greatly help the researchers in order to organize the source book.  

Succeeding to the first phase is the development phases were the researcher conceptualized the 

source book and its parts. Based from the data gathered by the researcher the title of the game, 

disability category, objectives of the game, equipment and mechanics of the game were finalized. 

After which the development of the evaluation tool, where the researcher made use the guidelines 

in developing instructional material set by Osborn, concept in relation to illustration and words by 

ACE the Electoral Knowledge Network, guide in lay outing or instructional design by Mcleod and 

DEC’S evaluation report for the textbook and teacher’s manual. 

Subsequent to the development of the evaluation tool was the production of the source book in 

recreational games for children with special needs. The source book was evaluated by the different 

instructors and experts in n handling children with special needs. The researchers choose two 

topics to be applied or tested in actual classroom setting. Afterwards the source book was revised 

and the final draft was produced. 

Finally the researcher administers the questionnaire to the respondents who used the 

sourcebook as their reference / instructional material in presenting recreational activities to their 

children with special needs. 

 

4. Results 

 Evaluation of the Proposed Source Book in Recreational Activities for Children with Special 

Needs. 

A. Objectives 

Table 2 presents the respondents’ evaluation on the objectives of the proposed source book. 

Data shows that the respondents gave item 1 and 2 the highest rating, 3.67 which is interpreted 

as excellent. It means that the objectives were stated in behavior and measurable and also in 

accordance to the expected output. For item no 3, the respondents also strongly agreed that the 

objectives can be attained after the said activity. 

In general, the general mean rating for objectives of the sourcebook in recreational activities 

for children with special needs is 3.65 which is equivalent to excellent. According to CHED and 
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Dep.Ed. (1998) good objectives should be stated in specific, measurable, attainable, realistic and 

time bounded. Also objectives should be stated in higher order thinking skills. This indicates 

that the proposed source book is stated in behavioral terms and able to attain after the activity. 

 

Table 2 Respondents’ Evaluation on the Objectives of the Proposed Source Book in 

              Recreational Activities for Children with Special Needs 

  OBJECTIVES MEAN INTERPRETATION 

1 The objectives are stated in behavioral terms. 3.67 Excellent 

2 The objectives are stated in measurable terms. 3.67 Excellent 

3 

The objectives can be attained after each recreational 

activity. 3.61 Excellent 

 

B. Content 

Table 3 presents the respondent’s evaluation on the content of the activities of the proposed 

sourcebook in recreational activities for children with special needs. On the content of the propose 

source book items 1 and 2 got a mean rating of 3.61 which is interpreted as excellent and items 3, 

4 and 5 got a mean rating of 3.33, which is also interpreted as excellent. This only shows that the 

following criteria were strictly followed: (1) he proposed source book adequately covers the 

necessary skills, behavior, social and emotional aspect of the life of specific children with special 

needs; (2) recreational activities are sufficiently in the source book; (3) accurate and properly 

modified information; (4) content are appropriately to the level of the learners; and (5) content are 

relevant to condition, environment and society. 

In general, the general mean rating for content is 3.44, and is interpreted as excellent. Based 

on the data presented, it can be stated that the content of the proposed source book are suited to the 

target learners. For according to Osborn (1984) the content of materials must be accurate and 

precise; task must not present wrong information or be presented in language that contains 

grammatical errors and incorrectly used words. Thus, the result further shows that there is logical 

and smooth flow of ideas from one activity to another. 

 

Table 3 Respondents’ Evaluation on the Content of the Proposed Source Book in  

              Recreational Activities for Children with Special Needs 

  CONTENT MEAN INTERPRETATION 

1 

The proposed source book adequately covers the necessary skills, 

behavior, social and emotional aspect of the life of specific special 

education student. 

3.61 Excellent 

2  The recreational activities are sufficiently in the source book. 3.61 Excellent 

3 
The information’s presented were accurately and proper modifica-

tions. 
3.33 Excellent 

4 The contents are appropriate to the learner’s level. 3.33 Excellent 

5 
The contents are relevant to conditions, environment, and society of 

the special education students. 
3.33 Excellent 
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C. Readability 

Table 4 presents the respondents’ evaluation on the readability of the proposed source book. 

Data shows that the respondents gave item 4 the highest rating, 3.44 which is interpreted as 

excellent. It means that the readability were clear to the target learners, it mechanics, instruction, 

and directions. For items 1, 2 and 3, the respondents also strongly agreed that the vocabulary, 

sentence, flow of ideas and activities were accurate.  

In general, the readability of the source book got a mean rating of 3.36, which is interpreted 

as excellent.  

 

Table 4 Respondents’ Evaluation on the Readability of the Proposed Source Book in Recreational 

Activities for Children with Special Needs 

  READABILITY MEAN INTERPRETATION 

1 
The vocabulary level and length of sentence in the source book suited 

for the target learners. 
3.33 Excellent 

2 
The sentence and paragraph structures appropriate, varied, and inter-

esting to the target learners. 
3.33 Excellent 

3 There are logical relationship and smooth flow of ideas and activities. 3.33 Excellent 

4 
The recreational activities, instructions, directions, and mechanics 

clear to the target learner. 
3.44 Excellent 

 

D. Instructional Design 

Table 5 presents the respondents evaluation on the instructional design of the proposed source 

book in recreational activities for children with special needs. Data shows that the respondents 

strongly agreed that the activities provide helpful directions; sequencing of activities within each 

recreational activity facilitates the achievement of objectives; provisions for the development of 

higher cognitive skills such as critical thinking, creativity, learning by doing, inquiry, and problem 

solving; and the strategies that allow for development of social skills such as striving for 

excellence, accepting responsibility, and working harmoniously with others. The general mean 

rating fund in table 5 is 3.53 (Excellent). It can be interpreted that the source book is relevant and 

in accordance to the need of the children with special needs. For according to Ornstein (2000), the 

instructional design of individual task and of task sequence should be carefully planned. Thus, the 

results further shows that the instructional design of the source book really meets the standard in 

preparing an instructional material. 

 

Table 5 Respondents’ Evaluation on the Instructional Design of the Proposed  

             Source Book in Recreational Activities for Children with Special Needs 

  INSTRUCTIONAL DESIGN MEAN INTERPRETATION 

1 
The recreational activities were arranged from simple to com-

plex. 
3.56 Excellent 

2  The units provide helpful introductions and directions. 3.44 Excellent 
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3 
The sequencing of activities within each recreational activity 

facilitates the achievement of objectives. 
3.56 Excellent 

4 

There are provisions for the development of higher cognitive 

skills such as critical thinking, creativity, learning by doing, 

inquiry, and problem solving. 

3.56 Excellent 

5 

There are strategies that allow for development of social skills 

such as striving for excellence, accepting responsibility, and 

working harmoniously with others. 

3.56 Excellent 

 

E. Sourcebook Design and Presentation 

Table 6 shows the evaluation of the respondents on the design and presentation of the source 

book. All of the items were rated by the respondents as 3.56 which is interpreted as excellent. The 

layouts, typographical error, visual and used of second color are clear and consistent to the content 

of the activities. In general the design and presentation according to the respondents were done 

excellent. For according to Salandanan (2001), the source book should be attractive to the readers, 

appropriate visual materials should be available, clear attractive layout, print easy to read and a 

good conveying images/illustrations. 

 

Table 5 Respondents’ Evaluation on the Design and Presentation of the Proposed 

              Source Book in Recreational Activities for Children with Special Needs 

  

RECREATIONAL ACTIVITTIES DESIGN AND PRESEN-

TATION MEAN INTERPRETATION 

1 

The layout and typographical organization enable the learners to 

easily identify themes and ideas and rank them in order of im-

portance. 

3.56 Excellent 

2 
The visuals (photographs, illustrations, chart etc) relevant to the 

text and used to facilitate comprehension. 
3.56 Excellent 

3 
The use of second color in the inside pages enhances understand-

ing of concepts presented. 
3.56 Excellent 

4  The visuals are consistently clear in the content and details. 3.56 Excellent 

The following verbatim comments from the evaluators presented to further establish the 

data gathered from the questionnaire. Verbatim comments played an essential role in the revision 

of the source book because these are honest and pure comments from the evaluators which were 

not in the questionnaire. 

According to the Special Education Teachers, the source book could improve the teaching 

and learning process by the following: the source book cover a subject matter or topics which at 

present are the lesson of the children with special needs; it was very informative; the activities was 

relevant to the environment and Philippine settings; and it covers the different objectives name 

physical, social, emotional and mental development. It is an activity not only for the children to 

enjoy but the approach in general was educational in nature. The children will learn, enjoy and 

motivated. 
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5.  Discussion 

The study was conducted in order to come up with a source book in recreational activities 

for children with special needs. The researchers who has been handling professional subjects for 

music, arts, physical education and health major subjects for several years now and able to 

conduct yearly recreational games for children with special needs. Also the researchers able to 

observe classes for children with special needs. That’s why the researchers able to 

conceptualized the insertion of recreational activities to their actual lesson. The lesson will be 

delivered in a form of an activity which is enjoyable at the same time educational. 

The study was conducted in SPED school in Pampanga with the qualified SPED teachers 

and experts as the respondents. The instruments used include documentary analysis, 

questionnaire, class observation and interview. SPED teachers and experts evaluate the source 

book in terms of the following components: objectives, content, readability, instructional design 

and sourcebook design and presentation. The floated questionnaire were based on the guidelines 

in developing instructional materials by Osborn (1984) concept in relation to illustration and 

words by ACE the Electoral Knowledge Network (2011), guide in lay outing by Mcleod (2010) 

and DEC’S evaluation report for the textbook and teachers manual (1993). 

The study made use of the descriptive method. The data obtained and gathered from the 

questionnaire were analyzed using statistical tools such as percentage and the mean rating.  

With that the proposed source book was prepared with the following as the major 

components: title of the game, category of the game, objectives, equipment / materials and 

procedure of the game. 

A. Title of the game: The expected name of the recreational activities and placed at the top 

end of the game. The name was written in overarching name. The title almost presents 

the learning outcome of the game.  

B. Objective: The expected learning outcomes for every game are enumerated at the 

beginning of every game. This is to assist the teacher in setting their goal. Everyone 

knows that every activity has a purpose.  The objectives states what the children with 

special needs will learn after completing the activity. Also these are statement of what 

the children with special needs is expected to know, understand and / or have acquired 

on successful completion of each game. 

C. Category of the game: This is the type of children with special needs who will 

participate in the recreational game. In grouping the children with special needs, may 

ensure that the children with special needs can successfully perform the given task.  

D. Equipment / Materials: These are the paraphernalia that a certain type of game needs in 

order to execute the game precisely and accurately.  

E. Procedure of the game: This presents the systematic information in order to execute the 

game exactly. Also the task and sequence of the recreational game, to make the game 

easily understood. 

The content of the recreational activities was made in conformity with the lesson to make 

the activity educational. This was evaluated and approved by the special education teachers and 
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experts. 

The special education teachers and experts evaluated the proposed sourcebook and it 

shows that the objective, content, readability, instructional design and sourcebook design and 

presentation were given an excellent rating. The overall content of the source book was relevant, 

reflect the most important aspect of what to be taught, informative, clear instruction and 

appropriate to the level and category of the children with special needs. Also teachers agreed 

that facility of the lesson became effective and efficient.  

In term of the impact of the sourcebook to the children with special needs and to the 

teaching and learning process. The following were revealed:  

A. Impact to the children with special needs and teachers 

 The following are some of the observations coming from the students after 

they perform the recreational activities in their class. The activities serves as 

motivational motion to start their lesson proper and it arouses the children to participate 

in the activity / lesson. Also the class became more enjoyable and challenging thus, the 

children became more attentive and interested in the lesson.  

B. Impact to the teaching and learning process 

 According to the teachers, the materials can improve and help the children to 

learn the lesson for the lesson was already incorporated in the game. The prepared 

activities really allow reinforcing the teaching and learning process. The children easily 

identify ideas, important matters, it even facilitates comprehension and lastly it 

stimulates critical thinking for the children with special needs. 

 As stated by Ornstein materials like sourcebook to give more activities can 

affect the children in various ways: a) motivating children to do their task; b) it 

contribute to better understanding the lesson; c) it provide varied learning experiences; 

d) it strengthen learning; e) allowing for different interests; f) encourage involvement; 

and g) changing the attitudes and feelings of the children. 

Generally the teachers agreed that the proposed sourcebook in recreational activities for 

children with special needs help the children and the teachers to improve the children interest, 

their performance in the class and made even the class organized, participatory, challenging and 

enjoyable. Finally, with the addition of the recreational activities the class became more 

effective and efficient. 
 

6.  Conclusion 

With that the researchers conclude that the proposed source book in recreational activities 

for children with special needs described according to objectives and content. For content it 

includes the following, title of the game, category, equipment, formation, and mechanics of the 

game. The design of the source book was patterned after the existing source book of the said 

discipline available in the market. The objectives, content, readability, instructional design, 

sourcebook design and presentation reflected on the source book were given an excellent rating 

in the evaluation. The overall content of the source book was relevant, reflect the most important 

aspect of what to be taught, informative, clear instruction and appropriate to the level and 

category of the children with special needs. Also teachers agreed that facility of the lesson 
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became effective and efficient. The effectivity of the proposed source book was tested in actual 

special education class. The use of the proposed source book in recreational activities for 

children with special needs could enhance the performance of the children with special needs 

academically, physically, emotionally and socially. For the students the impact of the 

recreational activities serves as motivational motion to start their lesson proper and it arouses the 

children to participate in the activity / lesson. Also the class became more enjoyable and 

challenging thus, the children became more attentive and interested in the lesson. For the 

teaching and learning process, the children easily identify ideas, important matters, it even 

facilitates comprehension and lastly it stimulates critical thinking for the children with special 

needs. 

Therefore, the researchers hereby recommend the following: to the future researchers, 

they could make a video presentation of the actual game and computer animation of the games 

in order to make it more appealing to the children with special needs; continuous revision of the 

source is encourage to include current innovation and the source book be utilized by the special 

education teachers and special education major students. 
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Abstract  

An understanding of the reasons for language acquisition and loss is useful for those who wish to 

learn or teach languages. Studies of language acquisition and loss have been manifest in at least two major 

disciplines: Cognitive Neuropsychology (Psychology and Medicine) and Applied Linguistics (Language 

Studies). These studies are made more complex by the inability to plan and perform controlled experiments, in 

the case of pathologic aphasias (Medical studies) and by the acquisition of second or even more additional 

languages (Linguistics) with the interfering factors of multiple language skills. There can be interference from 

the first language (L1) with the second (L2) and likewise the loss of L1 or L2 can be decreased or accelerated 

by exposure to the surrounding languages.  

Both Medical studies and Linguistic studies recognize the normal development of language skills. In 

fact, deviation from “normal” may be the first sign of developmental delay or disease processes. The latter field 

of inquiry, Linguistics, has examined language acquisition and attrition for purposes of education and skills in 

languages. With respect to Linguistics, language acquisition and loss are attributed to naturally occurring 

phenomena. These can be measured, assessed and influenced by the educational process.  

Medical and Linguistic research and literature have sought to identify factors involved in acquisition, 

attrition and aphasia of language. This paper seeks to review and discuss some of the more important research 

and factors involved in language acquisition, attrition and aphasia. 

 

Key words: attrition, aphasia, applied linguistics, cognition, Neuropsychology 

 

1. Introduction 

In 1719, the English writer, Daniel Defoe published Robinson Crusoe, a novel about a 

shipwrecked sailor’s isolated existence on a deserted island. Defoe’s manuscript had its basis in the 

actual fate of an 18th century Scottish sailor, Alexander Selkirk, marooned in 1705 for 4 years on the 

island of Juan Fernandez, west of Chile in the Pacific Ocean. Selkirk’s isolation came to an end 

when he was found by a passing British ship in 1709. The crew noted that he seemed to understand 

but he spoke with great difficulty:   

“It is difficult to understand what he is saying. He speaks slowly, dragging out his words 

and dividing them into halves as though he has been losing the power of speech during his long 

period of isolation.” (Severin 8). During his 4 years on the island, Selkirk had no one with whom to 

speak and he had not used English.  

In 1869, the American writer Mark Twain published The Innocents Abroad, a summary 

of his travel adventures in Europe, Egypt and the Mediterranean. His reference to Venice included 

descriptions of the Bridge of Sighs and prisoners held in the subterranean cells: 

“Down below the level of the water, by the light of smoking torches, we were shown the damp, thick-

walled cells where many a proud patrician’s life was eaten away by the long-drawn miseries of 

solitary imprisonment---without light, air, books; naked, unshaven, uncombed, covered with vermin; 

his useless tongue forgetting its office, with none to speak to….”   (Twain 140) 

Mark Twain’s observation provides a further anecdotal example of the loss of language 

due to lack of use. 

These anecdotes illustrate the phenomenon generally recognized as language attrition. In 

these cases the attrition was of the native language or first language (L1). But attrition of the second 

language (L2) is perhaps of even greater interest, since the acquisition and attrition of human 

languages affect the work of educators, research scientists and medical professionals. In addition to 

attrition, which is relatively slow, the ability to speak and/or comprehend language can be lost 

abruptly. This is termed “aphasia” and is of particular interest in medicine. 

The interest in language acquisition and loss has been manifest in at least two major 

disciplines: Neuropsychology (Psychology and Medicine) and Applied Linguistics (Language 

Studies). These studies are made more complex by the acquisition of one or more additional 

languages and the potential interferences posed by multiple languages. For example, basic well 

learned pronunciation skills in the first language (L1) may interfere with the acquisition of correct 
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pronunciation in the second language (L2). On the other hand, it is also recognized that high level 

literacy skills (the ability to read, write) in the first language greatly improve the ability to develop 

literacy in the second language. 

The medical concerns with language acquisition and attrition are well established, dating 

to papers by Broca in 1861 and Wernicke in 1874. The attention of physicians to these topics has 

been directly related to the pathologic states which have disrupted language. The sphere of the 

former, the medical sciences, is in the realm of injuries, disease processes, and the so called 

phenomenon of “natural aging”. The disease processes include embolic or hemorrhagic infarction 

(cerebrovascular accidents, strokes), tumors (both benign and invasive/metastatic), infections and 

other less acute conditions such as multiple sclerosis and dementias. 

The specific anatomic locations responsible for language have been determined during 

decades of observation and scientific inquiry of individual patients presenting with specific language 

deficits. But in recent years, the use of more advanced technology has improved the understanding 

of the specific sites within the brain which correlate with function, including language acquisition 

and loss.  

The latter field of inquiry, linguistics, has examined language acquisition and attrition for 

purposes of education and skills in languages. With respect to linguistics, language acquisition and 

loss are attributed to naturally occurring phenomenon. These can be measured and assessed as 

natural occurrences, which can be influenced by the educational process.  

 

2. Objectives 

This paper constitutes a review of the literature with regard to the origins of language, 

language learning and the acquisition/loss of language attributable to medical conditions and 

interfering factors (2nd learning acquisition). The objective is to apply this background to current 

education formats in order to facilitate language learning and prevent loss of acquired language 

skills. 

 

3. Discussion 

Origins of Language. The Connection of Motor Function (Praxia) and Language (Phasia) 

 Neuropsychological studies have found a strong relationship between the origin of 

language and praxis, the development of motor skills with the use of tools (Roby-Brami). Likewise, 

there is clearly a strong relationship between aphasia, the loss of language and apraxia, the loss of 

fine motor movements. The systems within the brain that support language and fine motor function 

are located predominantly in the left hemisphere in the vast majority (90%) of human populations. 

 A paper by Roby-Brami et al. in 2012 suggests a common evolutionary pathway between 

the development of tool use and language. The use of tools began in the distant past, as long ago as 

2.5 million years, as determined by the record of archeology. Language may have developed 

concurrently with increasing social interactions, and imitation or instruction in tool use (Steele). In 

the human species, an asymmetric brain pattern for both language and motor skills has emerged, 

with the left hemisphere responsible for language and motor function in approximately 90% of all 

individuals. This phenomenon is present in all human cultures.  

 

 
Figure 1. Illustration of cave drawings 

Handedness 

The left hemisphere is also dominant for “handedness”, with a preference for the use of the 

right hand/arm by the majority (90%) of human populations. This is a natural occurrence and 
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unrelated to cerebral pathology (Knecht). Genetic models for the prediction of handedness have been 

proposed by Annett and MacManus (Annett; MacManus). 

Based on the occurrence of handedness and the models which accurately predict its 

occurrence, handedness is best explained by a single gene which codes for right-handedness. In 

addition, one allele causes the distribution to be favored for right-handedness, with an additional 

allele which leaves handedness to chance (Corballis).                                                       

Figure 2. Human handprints, outline blown onto cave surface 

 

Handedness is also affected by culture. Worldwide, culturally imposed constraints have 

altered the choice of hand use in certain locations. Researchers have found that eastern cultures have 

a strong preference for right handedness, rooted in the belief systems and society norms. In contrast, 

comparisons with western cultures (Canada) show a higher number of left handed individuals, 

believed to be a reflection of less stringent cultural mandates to assume right handedness (Ida; 

Mandal). Although it would appear that language centers in the left hemisphere are strongly related 

to right-handedness, the association of language with motor skills is much more strongly related 

than the association of language with right handedness.  

Left Hemisphere Dominance in Language 

  A left sided cerebral dominance is also present in other vertebrates. Experimental research 

with monkeys has shown that the left cerebrum is the site of the essential neurologic network for the 

use of tools and simple motor function (Umilta).  However, the more advanced and complex usage 

of tools and language are unique to humans. Such higher level usage and complexity require 

accumulated knowledge of the meaning (semantics) of particular tools and their variety of uses. 

Further evidence for the importance of the left hemisphere for language and motor function 

has been acquired by investigation of medical cases. For a century and a half, information on 

particular patient cases and their neurologic deficits has been collected. These case studies have 

shown that lesions in the left hemisphere interfere with both language production (aphasia) and 

complex motor function (apraxia) (Roby-Brami). The anatomic areas wherein lesions can cause such 

disruption in language and motor function are located in the left hemisphere, in the homologue of 

area F5, the caudal part of the inferior frontal gyrus, also corresponding to Broca’s area in the left 

hemisphere (Fadiga; Kotz).    

Medical Sciences. Language Attrition and Aphasia 

 Over the centuries, many individuals have suffered from acute language loss, known as 

aphasia. Dating back to the era of Dr. Paul Broca (published findings,1861), it has been observed 

that the ability to learn and communicate with language relies on the normal functioning of the left 

cerebral hemisphere. 

 Paul Broca (1824-1880) was a French surgeon and anatomist, who had a series of patients 

with a similar problem: they seemed to comprehend speech, but they had developed an inability to 

speak. One in particular could only utter the word “tan”. At autopsy, Broca found that 9 similarly 

afflicted patients had lesions in the left frontal lobe. This led him to conclude that this area in the 

left hemisphere was responsible for the formation of speech. Thus came his famous statement, “We 

speak with the left hemisphere”. 

 Thirteen years later, in 1874, the German physician, Carl Wernicke (1848-1904) published 

an article "The Aphasic Symptom-Complex". He found that an area in the left posterior portion of 
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the left temporal lobe was associated with an inability to comprehend speech. Such affected patients 

could speak relatively fluently, but with somewhat disordered and incoherent speech. Wernicke 

diagrammed what he believed to be the locations and relative relationships of the anterior site of the 

frontal lobe (Broca) and the posterior site of the left temporal lobe (Wernicke). Today, "Wernicke's 

Area" in the left hemisphere is identified as areas 22 (secondary auditory) and 39 (angular gyrus). 

In fact more modern studies have confirmed that the major anatomical sites for language and 

semantics are located in these areas of the left hemisphere.   

Background Models for Language 
Based on these observations, models of how the acquisition (learning) of language occurs 

have been developed for over a century. Of these, the most widely known and understood is the 

Wernicke 1874 – Lichtheim 1885 model (Graves; Martin). By this model, the particular word sounds 

essential for language are registered and understood in the left posterior hemisphere in a region 

named “Wernicke’s area”. In contrast, the motor functions necessary for the production of sounds 

forming words and language are located in the left anterior hemisphere, in “Broca’s” area. Both of 

these areas are also connected through fibers known as the “arcuate fasiculus”. This connection is 

essential for the ability to repeat new words (as well as “non-words”) and to learn pronunciation. 

 

Figure 3. Left cerebrum, sites of Broca’s/ Wernicke’s 

 

 The association of the left hemisphere with language ability has been determined by 

observation of individuals who have suffered damage to specific areas in the brain. For example, 

damage by stroke, (cerebro-vascular accident by infarct, hemorrhage or tumor) limited to 

Wernicke’s area will result in a receptive aphasia, or an inability to comprehend the meaning of 

spoken words. Such patients retain the ability to speak, but their fluent, often grammatically correct, 

speech is not meaningful. For example, a person affected with a receptive aphasia might produce 

the following: 

“When we are going but not today in the cabinet gives them the easy way unlike most”. 

These individuals are unaware that their speech has a problem, since they are unable to 

distinguish meaning. 

In contrast to Wernicke’s aphasia, damage to Broca’s area (further anterior in the frontal 

lobe of the left hemisphere) results in an expressive aphasia, that is the inability to form and 

articulate meaningful speech. Individuals with expressive aphasia have great difficulty in producing 

words and speech, even though the motor mechanisms for speech remain intact. If they are able to 

produce some words, they are often short, limited in number, or they may lack all the words needed 

for a grammatically correct sentence. For example, after a struggle to speak the affected individual 

may produce the words “go car”. The meaning of this may be “I want to go in the car”. Such persons 

have a good understanding of the meaning of speech produced by others and by themselves, so they 

may become extremely frustrated in their inability to produce the speech needed to express their 

thoughts. Individuals with Broca’s aphasia may have an associated paralysis of the contra-lateral 
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motor function (right hand, arm), since the motor function in the brain is located in the left 

hemisphere, near Broca’s area. 

There are therefore striking differences in the speech of patients with anterior damage 

(Broca’s area) as opposed to posterior damage (Wernicke’s area). There are many variations and 

degrees of the aphasias, since there may be a great variability in the sites and extent of damage to 

particular brain areas.  

Although the Wernicke-Lichthim model is generally effective in explaining the association 

of left hemisphere damage with a distinct aphasic disorder and a loss of fine motor control, it has 

certain limitations to fully explain the more precise deficits in speech found in particular individuals. 

Those with Broca’s aphasia tend to have speech that is “agrammatic”, that is, speech with a 

simplified grammar which retains content words, but fails to keep function words, such as 

determiners, prepositions and auxiliary verbs. Furthermore, the writing of both types of aphasics 

(Broca’s and Wernicke’s) shows similar defects, with agrammatic features. 

Research in the 1970’s and 1980’s by Berndt and Caramazza led to a more refined model, 

a syndrome based approach. In this model, those suffering from a Broca’s aphasia are defined as 

having speech patterns with disrupted syntax. This would better explain the agrammatic speaking 

and writing (Berndt and Caramazza). With regard to Wernicke’s area, Caramassa and Berndt 

proposed that patients with damage to the left posterior hemisphere had a problem with semantic 

images, which affect both the comprehension and production of words (Caramazza and Berndt). 

Other studies have suggested that limited damage to Broca’s area causes short term 

interference in motor speech and language. Damage to one particular region could be quickly 

compensated for by other regions, thereby explaining the short-term nature of some aphasias. To 

have a more permanent expressive aphasia would require damage to a larger area, beyond the 

proposed limits of Broca’s area (Mohr). 

Studies in the 1990s and early 21st century (Wise) also showed that the anatomic location 

of Wernicke’s area is less defined than Broca’s. If the common defect for Wernicke’s is used (the 

posterior third of the superior temporal gyrus), damage restricted to only this area does not result in 

the more permanent findings of Wernicke’s aphasia. A much larger area of involvement is required 

to explain the longer lasting or permanent lack of speech comprehension found in Wernicke’s 

aphasics (Selnes). 

Neuroimaging Studies and Correlates with Language 

 
Figure 4. Illustration of arterial dilation 

 

Broca and Wernicke relied on careful observations of symptoms and anatomic correlation 

to determine the cerebral sites responsible for speech loss. Such studies were therefore limited to 

those individuals presenting with particular deficits in language abilities, basically natural 

observational studies. In this sense, controlled experimental studies were not possible, since the 

studies were based on individuals with naturally occurring physical and pathological deficits.  

But in recent decades, sites within the brain responsible for specific deficits in language 

have been more precisely determined by functional neurological studies, without the requirement 

for correlation by autopsy. These include fMRI (functional magnetic resonance imaging) and PET 

(positron electron emission). Such studies can measure localized changes in blood flow when neural 

activity occurs. Thus, when specific words, groups of words, or activities are presented, the brain 

responds by “activations” of the particular neural sites affected by such stimuli. This increase in 

neural activity causes an increase in blood flow to the area, which can be observed by imaging 

studies, fMRI or PET. However following the neurologic stimulus, there is a delay of 1 to 1.5 

seconds before the blood flow increases. This delay causes some limitation in the accuracy of the 

scans to reflect the actual neural activity. 
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Nevertheless, researchers have been able to conduct many experiments using these new 

technologies. These generally involve posing a stimulus and recording the observed changes in 

blood flow, pre and post stimulus. A second method is to measure differences in observed blood 

flow when two different sets of neurologic stimuli are introduced. For example, a perfectly normal 

sentence could be read to a subject to establish a baseline scan. Then a similar but anomalous 

sentence (one with errors in grammar or syntax) could be read to an attentive subject while a second 

scan is recorded. By subtraction of the observed response in the latter stimulus from the former, it 

could be concluded that a particular area of the brain was involved in processing the language of the 

sentence. 

Evidence from such experimental studies has identified more specific correlations of the 

locations for the reception and processing of language, beyond those determined by Broca and 

Wernicke. These include more precise evaluations of the components of language such as 

phonology, semantics and syntax. Phonology refers to the sounds used in language. Each language 

has a different phonology; some sounds are similar and present in different language, while other 

sounds are lacking. Semantics refers to the meaning of words and the meaning of language 

components such as phrases and sentence level information. Syntax encompasses the specific rules 

and principles for constructing lengthier language units beyond the word level, for example phrases, 

clauses and sentences. There can also be an emotional content to words and sentences, manifest by 

voice modulation. This is termed “prosody” and is primarily evaluated by activation in the right 

hemisphere as opposed to the left hemisphere. A summary of research findings based in neuro-

imaging studies has been produced by Gernsbacher et al. in “Neuroimaging studies of language 

production and comprehension” in 2003. Newer techniques may provide even more precise 

information for the anatomic sites of language. Magnetoencephalography (MEG) studies surpass 

fMRIs and PETs, with even better spatial and temporal resolution.  

                    Figure 5. Sites of activation, Right, Posterior and Left cerebral views 

 

Language Acquisition 

 Both medical specialists and linguists recognize well defined milestones for the individual 

development of language. The developmental stages are similar in all languages, though many of 

the studies have evaluated the natural development of the English language. The normal milestones 

for native language  

(L1) acquisition have long been recognized, and these are part of the physical/psychological 

assessment provided for babies and children. These include normal basic anatomy and auditory 

function, without which normal audition, speech and language functions are not acquired. Notable 

exceptions are the deaf and blind whose language skills may be acquired by alternative routes, by 

signing and the symbols of written language. However, the language acquired in these individuals 

is still based in the language sites of the left hemisphere. Such developmental milestones are 

accepted and they are basically identical for both medical practitioners and linguistic specialists. 

Language Development, Listening.  
In the natural course of language development the earliest experience of language occurs 

prior to birth. The auditory system has already become well developed by 24 weeks of gestation, 

and the fetus is capable of showing responsiveness to sounds.  

Several studies in the 1970s and 1980s found that the auditory system in the fetus is able 

to hear and discriminate the mother’s voice prior to birth (Mehler). The fetal familiarity with the 

mother’s voice has its origins prior to birth, as suggested by studies of newborns reported by De 
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Casper and Fifer in 1980.  A listening preference for stories read while intrauterine has also been 

found by DeCasper and Spence, 1986.  

Furthermore, in research published in the Jusczyk Lab Final Reports, infants from age 2 

months to 24 months have had several experimental studies of syllable and word recognition, better 

defining the age correlation of a gradually expanding facility in language (Houston). Discrimination 

of specific syllables is age related: infants at 6 months could not distinguish syllables to which they 

were frequently exposed; by 9 months, they could discriminate between frequently exposed and 

infrequently exposed syllables (Santelmann).                                                  

Language Development, Speaking.  
Verbalizing behavior begins within 3 months of birth, when children spontaneously make 

laughing and cooing sounds. These are elongated into vowel sounds and by the 6th month they have 

entered the “babbling stage”. During these states the 12 most common speech sounds of all 

languages are found, and they make up 95% of the productive babbling. By 1 year of age, normal 

infants produce fewer speech sounds which do not occur in the language spoken in the home, and 

they lose the ability to distinguish sounds not heard in the home. 

 Young children do not acquire new vocabulary words at a steady rate, but they do have a 

remarkable expansion of words. The vocabulary may double or triple between 18 and 24 months, 

possibly due to impulses for naming surroundings. This is called “referential learning”, the 

acquisition of words which refer to concrete objects in the environment. Children may also 

accelerate the learning of language by an intrinsic understanding of word categories, for example 

“animals”. 

 These single word utterances have a logical progression, so that even a single word has a 

sentence like intent. For example, “daddy” may mean I want daddy to come; “milk” may mean “I 

want to eat”. By 24 months, 2 word combinations are common, with meanings suggestive of 

complete thoughts, as in sentences. These two word structures have been analyzed and placed into 

categories of meaning. Although the studies were accomplished in English, further comparisons 

with other languages show that the semantic relationships appear in a variety of different languages. 

Between 24 and 36 months the “language” of the child becomes more similar to adult speech, with 

longer groupings of words and with the inclusion of more defined grammatical structures, as subject, 

verb, object (Kennison).  

Why is this review of language acquisition important? A major model for attrition 

(language loss) envisions a mirror image relationship, suggesting that the ultimate loss of language 

occurs similarly to acquisition, but in the opposite direction. 

Applied Linguistics. Development and Loss of Language Skills. 

In the mirror image model, language loss is the mirror image of language acquisition, In 

this model the complexities of sentence structure and grammar would be lost first, declining into an 

inability to communicate with language. This is also termed the model of “Last learned-First 

forgotten”. However, others have suggested that the best learned aspects of a language are the most 

likely to be retained, regardless of the time frame. This is the “Best learned-Last forgotten” model 

of language loss. These are two of the major theoretical models developed by linguists to explain 

how language is lost. 

 There are certainly relationships between the first, or native language (L1) and the second 

language (L2), with respect to their acquisition and loss. In fact, solid and extensive competence in 

the first language improves the ability to learn a second language. It seems that an extensive 

familiarity with the grammatical structures and ability to write well in the L1 provides a structural 

basis for overlap of the L2, making it easier to extend the grammatical rules and formation of the 

first language to the second language. However, depending on the age that the second language is 

acquired, the first language can also act as a filter, blocking some aspects of acquiring the L2, for 

instance native-like pronunciation of L2.  
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Figure 6. Mirror image 

 
Figure 7. Rapid attrition (loss) 

                                                                          

First Language Attrition  

 Attrition of the first language occurs due to non-use and interference from the process of 

learning the second language. Complete non-use of language, as in the introductory anecdotes, may 

cause attrition, though this may more likely be due to temporary difficulty with retrieval of words 

and language. Studies of 1st language attrition are most commonly carried out in individuals who 

are migrants, in situations where the 1st language is no longer used. In certain migrant situations, the 

use of the first language is even discouraged by the surrounding general population. For example, 

immigrant German Jewish children in England were surrounded by a community of English 

speakers, who were at war with Germany. The use of German in these children was strongly 

discouraged.                            

 First language (L1) attrition is therefore identified as the gradual decline in the ability to 

use the first language in a migrant population. Schmid & Köpke in 2007 viewed this attrition as due 

to declining use and lack of exposure to the 1st language, along with an increasing usage and 

proficiency in the 2nd language. Some of the same factors (less use and lack of exposure) may be at 

work in both first language attrition and second language acquisition. The factors which affect L1 

attrition and L2 acquisition may also include the amount of exposure in daily usage, attitude and 

motivation (Ben-Rafael and Schmid). L1 attrition is first noted in the lexicon, the catalogue of words 

in a given language, as noted by Schmid and Köpke in 2008. The L1 is influenced by the L2, by 

which some terms in the first language have changed their meaning, due to expansion from the L2 

to the L1.  

The Correlation of Linguistics and the Neurologic Basis of Language  

 Linguistic studies have found several characteristic features of language learning and loss. 

These are supported and to some degree explained by neurobiological research. In 1992 Yoshitomi 

developed a model of language attrition focused on the L2 (second language attrition) which 

included the basic manifestations of language attrition. He also identified the neurologic findings 

which supported the major features which were pragmatically found by linguistic studies as the 

following:  

1]  Mirror image/reverse order of acquisition: the last items learned are the first forgotten 

2]  Inverse relationship: better learned, better retained 

3] There is a critical threshold for language learning: once the learner has reached a certain 

proficiency, language loss is less likely. 

4] In the beginning of the incubation period, learning continues. This is termed residual learning. 

5] There is an initial plateau before the onset of language loss. 

6] Frequently used expressions are stored and not lost, even if there is no further language learning. 
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Figure 8. Acquisition and loss of language, high threshold of learning 

 

7] The loss of language is gradual, beginning with difficulty in retrieval and progressing to total loss. 

8] Around puberty (age 8-9) there is a critical period of language attrition 

9] The amount of use of the language is more important than the length of exposure to the language 

in the development of language proficiency and resistance to loss. 

10] Affect, meaning attention and motivation, indirectly alters the language use and degree of 

attrition. 

 It appears that animals, including humans have an adaptive capacity within the neurological 

system for new learning. This means that the neurological structures involved with memory and 

language have the ability to absorb new knowledge, and in turn this activity can affect the actual 

size and strength of neural connections. They can increase in both volume and connectivity. As a 

result, the neurological capacity to acquire, process and store new items of language changes and 

improves. It becomes better able to acquire, process, store and recall more information. The neurons 

are interconnected and learning language causes anatomical changes which increase and enhance 

the connections, leading to increased synaptic activity. This is the essential element for memory 

(Squire 1985). Prenatally, the basic neural connections in humans are directed and determined 

genetically. Thereafter, the environment and life experiences influence neurological development. 

 The idea of storage of memory over time as initially suggested by Burnham (1903) has 

been termed “memory consolidation” by Squire, in “Memory: Neural organization and behavior”. 

For long term memory, two divisions are postulated: “intermediate memory” which can be easily 

affected and “permanent memory” which is more resistant to loss. Storage areas are the medial 

temporal lobe for intermediate memory and the cortex on the external brain surface for permanent 

memory (Squire, Mechanisms of memory).  

The cerebral cortex is the layer found on the outer part of the cerebrum. It is present in 

humans and some vertebrates. The cortex is involved in memory, thought, language and 

consciousness. In humans and primates, this is also termed the “neo-cortex”, which derives from 

Latin, “new bark”. Humans have a distinctly larger neo-cortex, leading to their remarkably advanced 

abilities in memory, thought and language. In a sense, the neo-cortex in humans is similar to adding 

extra memory to a computer. 

The time periods required for “memory consolidation” correspond to the observed findings 

by linguistic studies, that learning a language follows a pattern of increasing acquisition to a plateau 

stage, which is then followed by slower attrition if no further exposure occurs. 

 Critical periods for learning a language and critical periods for loss of language have also 

been identified by linguists. For language acquisition, there are several important periods, believed 

related to the maturational level of the brain and nervous system (Johnson and Newport).  In 1990, 

Long published a review of the literature, which seems to indicate that the ability to acquire “native” 
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capabilities for speech and hearing (phonology) needs to be accomplished by about age 5. Yet the 

ability to learn a language with native like characteristics (syntactic knowledge) extends up to about 

15 years of age. Above puberty it becomes extremely difficult to acquire native language ability 

(Hyltenstam and Abrahamsson).  

Early exposure to language is essential to acquiring language. Studies done on children 

raised in isolation show that children with no language exposure, who were found after age 8 to 10 

had no language skills.  Such children could be taught only with great difficulty. One example 

seemed to develop semantics (understanding of words) but never acquired correct grammar and 

syntax (Curtiss). 

 On the other hand, children who have established a solid basis of language by the age of 9 

also have very little attrition of language (Berman & Olshtain; Cohen). These studies showed that 

children from age 5 to 8 developed significant loss of irregular noun plurals and verbal past forms 

in comparison to older children (Olshtain).  Reports by other investigators have shown similar 

results. The children over 8 years had better vocabulary and usage of language and better retention 

of oral language skills than the younger age groups (Cohen). 

Neurologic Basis of Language 

 On a neurologic basis, language input is initially brought together, processed and stored in 

working memory, which seems to be a short term holding area, located in the medial temporal lobe. 

Items more frequently heard and experienced transfer into intermediate memory, which is also 

located in the medial temporal region. Those items to which the person is frequently exposed or 

items learned earlier undergo a process of consolidation. These are retained in permanent memory, 

found in the neo-cortex. So the process of acquiring language skills advances from temporary to 

short term memory located in the medial temporal area, with transfer to permanent storage in the 

neo-cortex if there is sufficient exposure and repetition. Once items are stored in permanent memory, 

they are less susceptible to loss by attrition. This neurologic model would explain the linguistic 

models and findings in acquisition and loss of language (Yoshitomi 304-305). 

 Language attrition may be attributed to the degradation or loss of previously found neural 

connections. This attrition is initially manifest by a difficulty in retrieving information (search for 

words, unable to quickly recall and use words). This is considered a weakening of the neural 

connections, which can be modified and reformed, or “re-strengthened” by re-exposure to language 

input.  

 This neurobiological model correlates well with the “inverse relation hypothesis” as 

suggested by linguists based on empiric observations. Greater proficiency in a language suggests 

that a critical threshold of language acquisition has been reached. Biologically, this means that a 

greater number of neurological connections have been established and that the language acquired 

has been moved to long-term storage, or “permanent memory”. This increase in the number and 

strengthening of neurologic connections enables a rapid recall of information and language. In fact, 

this also suggests “efficiency” in memory recall and processing. Studies of brain activity using 

positive emission tomography (PET) indicated less active brain metabolism in the most proficient 

individuals, suggesting that very proficient L2 learners have a greater efficiency in processing, recall 

and storage of information (Haier). 

 

4. Conclusions 

 In summary, the origins of human language are closely linked to the development of 

gestures, tool recognition, tool use and the gradual development of the fine motor skills needed for 

tool use. For the majority of humans, the location of language and motor skills is in the left 

hemisphere, in the area identified as Broca’s, located in the inferior frontal gyrus of the left cerebral 

hemisphere and Wernicke’s area, in the left posterior hemisphere. However, specified storage areas 

have some variability, and the ultimate storage and use of language is dependent on a network of 

neurologic connections. The acute loss of language skills, termed aphasia, is closely linked with the 

acute loss of fine motor skills, apraxia. 

 The acquisition of language has fundamental stages which are time related and language 

learning begins prenatally. The stages of language acquisition have been established by empiric 

observation, and they are supported by neurobiological research. These models suggest an initial 

period of learning, in working or short term memory, followed by an intermediate stage of memory. 

If language repetition and exposure continue and are sufficient, the retained information is moved 

to long term, or permanent memory, located in the neo-cortex. This process is dependent on the 

achievement of a sufficient threshold of language exposure to cause consolidation into permanent 
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memory. Once established in permanent memory, the language skills are resistant to attrition. In this 

process of acquiring and losing language, there are critical time periods. The establishment of 

language with native like phonology (pronunciation and absence of syntactical errors) requires 

exposure to the language, for both L1 and L2 by the age of 5. The period of puberty, about age 10 

to 11, is also recognized as an important milestone for language retention. Some studies have shown 

that individuals placed in a new language environment, with no further exposure to the L1 prior to 

about age 9-10, can have complete loss of L1, with a replacement by the new language, L2. For 

individuals who are no longer exposed to L1 after age 10-11, the L1 is retained, and may continue 

to act as a filter, blocking some of the ability to acquire L2.    

Figure 9. Students dancing and singing 

 

The ability to communicate with language is unique to humans. The varieties of language 

expression by different cultures and over time are extensive and impressive. But the mechanisms by 

which language is learned and lost are universally the same. The unique ability to communicate 

through language has contributed to all social and scientific advances in the human species. The 

search to self-examine and identify the principles and biologic processes which make language 

possible is also a uniquely human endeavor.  

The future holds great promise for identifying even more precise correlates of language 

location and function within the brain. Linguistic studies on the acquisition and loss of languages 

continue to elucidate the processes and factors involved. With such knowledge, alteration of the 

course of language acquisition and attrition may be possible, both in terms of acute medical 

intervention and by furthering innovative educational techniques. 

 

5. Recommendations 

 Based on the studies done in Neuropsychology and Applied Linguistics, certain 

recommendations for teaching and learning of languages can be made.  

1. In order to acquire native-like fluency and pronunciation, the L2 (second language) should 

be taught and initial learning begun before about age 5. 

2. The continued use of the native language, L1, interferes with or blocks the attempts to 

acquire proficiency in the L2, second language. For this reason, the language to be learned 

should be taught in the target language, not in the native language. Likewise, day to day 

conversations in the learning situation should be conducted in the L2. The findings also 

explain why immersion programs in language, in which all surrounding input is in the L2, 

are the most effective method in language learning. 

3. In order to attain long term retention of a second language, it is essential to teach/learn to a 

high threshold level. When an individual becomes highly proficient in the L2, language 

decline/loss will occur slowly. Likewise, limited learning of a target language (L2) will 

result in a relatively rapid loss, if it is not reinforced by regular exposure and use. 

 

4. The exclusive use of the second language (L2) negatively affects the retention of the native 

language (L1). When an individual is moved into an exclusively L2 environment prior to 

puberty, it is highly likely that the L1 will be lost or forgotten. If it is desirable to learn and 
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retain both L1 and L2, then it is essential to continue some use of L1 in periods of time 

while training and exposure to L2 occurs. 

5. In a classroom setting, methods to stimulate affect (attention in class) are very important. 

These may include appropriate break times, active participation of all students in the 

classroom activities and innovative classroom methods, such as videos, role-playing, 

song/dance activities with the L2 used as the language of choice during in class. 
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Abstract 

 
 The role of information communication technology (ICT) in education is undisputed globally. 

There are many countries have invested heavily in the ICT sector in education. Upper secondary school in 

Cambodia also is one of these countries. This study aims to research on students’ perceptions on specifically 

sought to determine the availability, and accessibility of ICT infrastructure in learning in upper secondary 

schools, Phnom Penh, Cambodia. The sample group of this study consisted of upper secondary school 

students. The number of sample group, 318 students, was determined by Taro Yamane table (1960) at 5 

percentage level if error. The sampling was made by Stratified Random Sampling method. The analysis of 

upper secondary students’ perception on implementation ICT in learning was based on data collected from an 

open-ended survey. The questionnaire was created to collect data, while data analysis was carried out through 

SPSS 24.0 for window program. The statistics for data analysis comprised percentage, mean, and standard 

deviation. The study established that the availability of ICT infrastructures in the upper secondary schools is 

on demand and very inadequate for the students to use. Because of the limited number of functional 

computers and the computer laboratory accessibility is time tabled and some ICT infrastructure in learning for 

practice use. Research data will provide an opportunity to understand students’ perception on implementation 

ICT, specific thought base on   availability and accessibility of ICT infrastructures in learning at upper-

secondary school. This research data will help to support policy makers in the Ministry of Education Youth 

and Sport in Cambodia and also teachers in developing ICT use for learning and teaching within schools.  

 

Keyword : ICT, Implementation, Students’ perception, Accessibility, and Accessibility. 

 

1. Introduction 

ICT has become within a short time one of the basic building blocks of a modern society. 

Many countries now regard understanding ICT and mastering its basic concepts as part of the core 

of education (UNESCO. 2002b). In this study ICT is viewed as set of tools that can be used to 

process, avail and access, information and communication services or products. The services and 

products may include hardware and software; Internet, telephones/mobile phones, video 

conference, computer and televisions. Moreover, ICT has impacted on the quality and quantity of 

teaching, learning and research in teacher instruction.  

A number of master plans on ICT in education have been produced in many countries. 

Many countries now regard understanding ICT and mastering the basic skills and concepts of ICT 

as part of the core of education, alongside reading, writing and numeracy. As the public sector for 

general education in Cambodia lacks the funding to support assistance, multi- year and multi-
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phase plan are difficult to carry out in such circumstance. Accessing to ICT in general education in 

secondary school still in consideration for decisions and examine restated to: First, national 

capacity and/or infrastructure levels  (e.g. electricity, Internet, ICT teaching materials and 

equipment) for integrating new ICT  tools  in schools. Second, the types of ICT currently being 

neglected and/or emphasized in relation to concerns of usability and affordability (e.g. Radio- 

versus computer-assisted instruction). Third, the relative level of teacher training provided in 

relation to the demands placed on them to teach and/or use ICT in the classroom. (ICT in 

Education in Asia, UNESCO Institute for Statistic.  2014 : 6).   

 

2. Objective  

This study aims to research on students’ perceptions on implementation ICT specifically 

sought to determine the availability, and accessibility of ICT infrastructure in learning in upper 

secondary schools, Phnom Penh, Cambodia. 

 

3. Materials and Methods 

The questionnaire was created to collect data, while data analysis was carried out through 

SPSS 24.0 for window program. The statistics for data analysis comprised percentage mean and 

standard deviation. The sample group of this study consisted of upper secondary school students in 

Phnom Penh, Cambodia. The students were considered the true representative population and they 

came from the different upper secondary schools in Phnom Penh. 

On behalf of these five upper-secondary schools (from Grade 10 to grade 12), named 

such as  Preas Yuth Kun Tor upper-secondary school, Preas SeasoVath upper-secondary school, 

Baktouk upper-secondary school, Watkos upper-secondary school, and Preak Leab upper-

secondary school are all located in Phnom Penh, Cambodia and already had implemented ICT in 

education. Total population of 1559 students, and sample of the number of sample group was 318 

students, was determined by Taro Yamane table (1960). The analysis of upper secondary students’ 

perception on implementation ICT in learning was based on data collected from an open-ended 

survey.  

 

 

 

Table 1 Sample Data 

Institution Population Population 

(Persons) 

Sample 

(Persons) 

Preas Yuth Kun Tor 

upper-secondary school 

Students 311 67 

Preas SeasoVath  

upper-secondary school 

Students 300 69 

Baktouk  

upper-secondary school 

Students 322 67 

Whatkos  

upper-secondary school, 

Students 302 68 

What Phnom  

upper-Secondary School 

Students 320 67 

Total 1559 318 
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Questionnaires revised include question for closed multiple-choice answers and rating 

scale answers. There were five sections for students’ questionnaire and there were include question 

for closed multiple choice answers and rating scale answers. 

 There are five sections for students’ questionnaire. Sections 1 were invited to give 

students answer on demographic information, design according to closed multiple choice 

questions. There were 5 closed multiple choice questions for this first section part. Section 2 

consists of 15 items concerned with availability of ICT infrastructures for learning process, 

designed according to a Likert scale. This response range from rating scale answers had 1 to 5 by 

responses range from “Not available” until “Very available”.  Section 3 consists of 4 sub main 

items about students’ perception on accessibility of ICT infrastructures in learning, to know how 

about ICT infrastructures accessibility for their learning process. This response range from rating 

scale answers had 1 to 5 by responses range from “Poor” until “Excellent”.  There are there main 

sub items such as: ICT infrastructures accessible for learning, accessibility of computer usage 

skills level, accessibly of ICT software for learning, and accessibility of World Wide Web. Section 

4 consists of 4 items about planning and policy for ICT infrastructures in school. This response 

range from rating scale answers had 1 to 5, designed according to a Likert scale. The last section is 

section 5 consists 8 items about student’s opinion on implement ICT impact on students learning. 

This response range from rating scale answers had 1 to 5 by responses range from “Strongly 

Disagree” until “Strongly Agree”.    

 

4. Results 

After SPSS 24.0 processed all the data collection, results were shown. This chapter 

reports the results of the study, which is divided into these following parts that they each contain: 

Analysis of students’ perception on implementation ICT in learning to upper secondary school 

students. The results gained from 318 questionnaires can be summarized in the following tables, 

for which some symbols are gives with relevant definitions as bellows: 
 

Mean Score  Interpretation 

0.00 – 1.50 = Very Poor Implementation ICT in learning and teaching 

1.51 – 2. 50 = Poor Implementation ICT in learning and teaching 

2.51 – 3.50 = Fair Implementation ICT in learning and teaching 

 

3.51 - 4:50 = Good Implementation ICT in learning and teaching 

 

4.51 - 5.00 = Very Good Implementation ICT in learning and teaching 

 

 

Table 2 Some Facts about Respondent (Basic Information) 

Questions Items Frequency 

 

Percentage 

 

Gender 

 

Male 109 34.3 

Female 209 65.7 

What grade you are? 

 

Grade 10 163 51.3 

 

Grade 11 122 38.4 

Grade 12 33 10.4 

 

At school, on a weekly basis, I use 

computer and its applications (ICT) for 

learning purposes 

1h 318 100.0 

 

Where you use computers for learning 

purposes at school? 

Computer Lab 318 100.0 

 

 

From the survey result, the largest number of students’ gender respondent is female 

account for 65.7% meanwhile the remaining respondents of male account for 34.7%. There are 

three grades of all upper secondary school in Phnom Penh such as grade 10, grade 11, and grade 

12. The largest number of grade respond is grade 10 amounts for 51.3% meanwhile the remaining 
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of students’ grade response are grade 11 amount 38.4% and grade 12 amount 10.4%.  At school, 

on a weekly basis, the most hours for students used computer and its applications (ICT) for 

learning purpose is only one hour amount 88.1% and the rest is two hours amount 11.9%. Mostly 

100% students use computer at computer lab only.  

 

Table 3 Students’ perception on availability of ICT Infrastructure in learning process 

Questions �� S.D. Result 

 

Desktop computers in computer lab 3.16 0.85 Fairly availability 

Learning ICT materials such as PC, mouse, 

keyboarded, CPU, Computer desk, ect…. 

3.25 0.91 Fairly availability 

Internet & Email 2.19 0.94 Availability on demand 

Mobile phone provided by the school 1.45 0.87 Not available 

Use my smart phone to access internet and 

search for information 

2.29 1.32 Availability on demand 

Digital camera or camcorder 1.54 0.91 Availability on demand 

Television set classroom 1.35 0.81 Not available 

Projector LCD in classroom 2.02 1.17 Availability on demand 

Software for learning (Ms word, presentation 

PPT, Excel) 

3.46 0.74 Fairly availability 

Computer Text Book 3.42 1.02 Fairly availability 

Computer lab 

 

3.32 0.96 Fairly availability 

Computer in Library 1.48 0.72 Not available 

Video Conference 1.37 0.88 Not available 

Electricity for accessing computer lab 3.60 0.82 Available 

ICT’s Teachers teaching in upper secondary 

school 

3.64 0.89 Available 

Total 2.50 0.38 Availability on demand 

 

From the survey result, as seen in Table 2 showed that mean score and standard deviation 

of availability of ICT infrastructure for learning process was availability on demand. The 

availability of ICT Infrastructure or ICT learning material had only in computer lab, and some 

computers in the computer lab could not access for the entire student amount in learning practice. 

Moreover, for Internet, mobile phone provided by the school, smart phone, digital camera or 

camcorder, television set classroom, projector LCD in classroom, computer in Library, video 

conference all were available on demand in upper secondary school in Phnom Penh. As it is 

notable form table1 total amount showed, the level of the availability of ICT Infrastructure in 

teaching practice at upper secondary school were available on demand with an overall arithmetic 

mean of 2.50 and standard deviation of 0.38.   

 

Table 4 Students’ perception on accessibility of ICT infrastructure for learning 

Accessibility of ICT Infrastructure in Learning �� 

 

S.D. Result 

Use computers at computer lab 2.95 0.96 Good accessibility 

Use computer at home 2.28 1.23 Poor accessibility 

Use Digital camera at school 1.39 0.85 Poor accessibility 

Use Video Conference at school 1.46 1.03 Poor accessibility 

Use smart phone at school for academic purpose 2.34 1.21 Fair accessibility 

Internet-connected laptop, tablet PC, netbook or 

mini notebook computer 

2.19 1.13 Fair accessibility 

Total 

 

2.09 0.53 Fair accessibility 

 

From the survey result, the mean score and standard deviation of accessibility of ICT 

infrastructure showed that, most of the students could access computers in computer lab only, 

while there were poor accessibility of ICT infrastructure in library and home. They can access 

computer only while they have timetable for each class in computer lab only. For Students’ 
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accessibly of ICT infrastructure in learning was classified as fairly accessibility when the mean 

amount 2.09 and standard deviation 0.53. 

 

Table5 Students’ perception on accessibility of computer usage skills level  

Computer Usage Skill Level Accessibility �� 

 

S.D. Result 

 I can access operating system windows without problem 2. 53 1.06 Good accessibility 

Turn-on and Turn off computer 3.37 0.98 Good accessibility 

Install and remove computer programs 2.70 1.08 Good accessibility 

Format computer’s program, storage, window, Flash 

driver 

1.88 1.00 Poor accessibility 

Print an entire document, selected pages, and/ or the 

current page within a document 

1.91 1.15 Fair accessibility 

Total 2.48 0.61 Fair accessibility 

 

Students’ perception computer usage skill Level accessibility, show that Table 3.26 

accessing operating system windows, Table3.27 Accessing on Turn-on and Turn off computer and 

Table 3.28 accessing on install and remove computer programs are classified as good accessibility 

when the mean range between (2.53-3.37), while students accessibility on Table 3.29 format 

computer’s program, storage, window, flash driver and Table 3.29 print an entire document is 

classified as fair accessibility when the mean range between (1.88-1.91). The total of computer 

usage skill level accessibility in learning is classified as fair accessibility while total amount of 

mean about 2.48 and standard division about 0.61.  

 

Table6 Students’ perception on accessibility of ICT software for learning  

Students’ Accessibility of ICT Software for Learning �� S.D. Result 

Access Word Processors 2.70 0.92 Good accessibility 

Access Microsoft Access 2.61 0.89 Good accessibility 

Access Spreadsheets 2.62 1.01 Good accessibility 

Access Microsoft PowerPoint 2.76 0.96 Good accessibility 

Access OpenOffice.org 3.16 1.00 Good accessibility 

Computer Typing Khmer Unicode 3.08 0.91 Good accessibility 

Computer Typing English Language     3.34 0.85 Good accessibility 

Total 2.89 0.61 Good accessibility 

 

According to Table6 was about accessibility of ICT software in learning, show that office 

program such as accessing Word Processors, accessing Microsoft Access, accessing Spreadsheets, 

access Microsoft PowerPoint, accessing OpenOffice.org, computer Typing Khmer Unicode and 

Computer typing English was classified as good accessibility when the mean range between (2.61-

3.34). The total of accessibility ICT software for learning is good accessibility while total amount 

of mean about 2.89 and standard division about 0.61.  

 

Table7 Students’ perception on accessibility on World Wide Web 

Students’ Accessibility on World Wide Web �� 

 

S.D. Result 

Internet & Email 2.08 1.01 Fair accessibility 

Watch Video /TV/listen to radio/music on the Internet 

 

2.35 1.20 Fair accessibility 

Use a search engine (e.g. Yahoo, Google) to search for 

information on the Web 

2.39 1.19 Fair accessibility 

Can access website Ministry of Education Youth and 

Sport Cambodia www.moeys.gov.kh and Krou website 

krou.moeys.gov.kh 

2.38 1.21 Fair accessibility 

Access Social Network to contact people (e.g Facebook, 

Google Plus, Line) 

2.38 1.21 Fair accessibility 

Total 2.35 0.90 Fair accessibility 
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According to Table7 was about students’ perception on accessibility of World Wide Web, 

showed that accessing Internet & Email, accessing to online media such as TV online, video, 

music, radio online), searching information by search engine (e.g. Yahoo, Lycos, Google), 

accessing website Ministry of Education Youth and Sport Cambodia, website Krou, and accessing 

social network (e.g Facebook, Google Plus, Line) was classified as fair accessibility when the 

mean range between (2.08-2.39). The total responding of students accessibility of  World Wide 

Web in learning was classified as fair accessibility while total amount of mean about 2.35 and 

standard division about 0.90.  

 

Table 8 Students’ Perception on planning and policy for ICT infrastructures in School 

Planning and Policy for ICT Infrastructures �� S.D. Result 

Its own written statement about the use of ICT for learning   2.53 0.89 Good planning and policy 

Regular discussions with teaching staff about ICT use for 

learning and teaching  

2.60 0.85 Good planning and policy 

A specific policy about using internet such as  social 

networks (Facebook, etc.) in teaching and learning 

2.38 1.18 Fair planning and policy 

 School always get update information about planning 

and policy of ICT infrastructures for learning and 

teaching form Ministry of Education   

2.99 1.04 Good planning and policy 

Total 2.62 0.71 Good planning and policy 

  

From the survey result, about students’ perception on planning and policy of ICT 

infrastructures in school, shows that schools written statement about using ICT, and discussion 

with teaching staff about ICT in learning and teaching, and school also got update information on 

planning and policy of ICT infrastructures for learning and teaching form Ministry of Education 

were classified as good when the mean range between (2.53-2.99). About specific policy about 

using internet such as  social networks (Facebook, etc.) in teaching and learning’s were classified 

as fair planning and policy for ICT infrastructures when the mean amount 2.38. The total of 

students’ perception on planning and policy of ICT resource was classified as good planning and 

policy for ICT, while total amount of mean about 2.62 and standard division about 0.71.  

 

Table9 Student’s perception on ICT in learning 

Students opinion about implement ICT 

impact on students learning 

�� 

 

S.D. Result 

I enjoy learning with a computer 3.62 0.85 Agree with perception on implement ICT 

I feel comfortable working with computers 3.41 1.02 Normal with perception on implement ICT 

I have enough ICT Instructors for accessing 2.89 1.07 Normal with perception on implement ICT 

ICT lessons are easy to understand  3.52 0.76 Agree with perception on implement ICT 

It’s really worth using a computer for 

learning because it will help me in my 

future life as an adult.  

4.03 0.78 Agree with perception on implement ICT 

I use a computer to learn as it will help in 

the work that I want to do later on  

4.00 0.83 Agree with perception on implement ICT 

ICT is very helpful in my learning process 4.17 0.93 Agree with perception on implement ICT 

I want to have more time for computer class 3.86 0.84 Agree with perception on implement ICT 

Total 3.68 0.46 Agree with perception on implement ICT 

 

According to Table9 was about students’ perception on implementation ICT in learning. 

Respondents were requested to react to the items by ticking (checking) perception on a Likert scale 

ranging from of 1-5, from ‘strongly disagree (1) to ‘strongly agree’ (5). The level of students’ 

perception on implement ICT in learning were classified as agree with perception on implement 

ICT such as on item: students enjoy learning with a computer, ICT lessons are easy to understand, 

it’s really worth using a computer for learning, use a computer to learn as it will help in the work, 

ICT is very helpful in my learning process, students want to have more time for computer class, 

were classified as agree with perception on implement ICT in their learning when the arithmetic 

mean ranges between (3.52- 6.17). Students also felt comfortable working on computers and 

students have enough ICT Instructors for accessing are classified as normal agreement on this 

when the arithmetic mean rages between (2.89- 4.17). The total of students’ perception on 
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implementation ICT in learning was classified as agree with these perception, while total amount 

of mean about 3.68and standard division about 0.46.  

 
5. Discussion 

The following is the discussion according to the research objective. The discussion on the 

perception of the availability of ICT infrastructures on students’ learning established that the 

availability of the different ICT infrastructures in the upper secondary school in Phnom Penh, 

Cambodia, is available on demand. The respondents stated that they were not enough ICT 

infrastructures such as computers, and also internet connection in the computer lab and in school 

area. Some ICT infrastructures such as TV, mobile phone, projectors, digital camera, video 

conference and computers set in each classroom was not available in school, and there was no 

science laboratory for student practices use for science subjects. Students also consented to 

computer lab being available on demand. For proper and thorough implementation of ICT into the 

teaching and learning process, technology gadgets and their accessories should be made available 

for use to yield the intended benefits. According to Mbwesa (2000), the availability of ICT 

resources can enhance learning by making education less dependent on differing teacher quality 

and by making education available at home throughout the day. Furthermore, Riel (1998) stressed 

that the availability and use of ICT can help students exploit enormous possibilities for acquiring 

information for schooling purposes and can increase can increase learning through communication 

(Riel. 1998). 

According to the Swedish National Agency for School Improvement (2008), ICT provide 

a positive impact on learning and student performance when it becomes an integrated element in 

the classroom and teaching. Bonnet (1997) argues that the availability of visual digital technology 

(such as animation, simulation and moving images) involves students and reinforces conceptual 

understanding. ICT use also encourages development from a teacher-focused or teacher-led model 

to a more student-focused model in which students work together, make their own decisions and 

take an active role in learning (Swedish National Association for School Improvement. 2008). 

It was found out that emphasis was put on training students basic concepts of ICT. The 

introductions were based on students’ identification and use of computer terminology 

appropriately such as hardware and software. Students  were trained to identify the main 

components of the hardware in use (i.e. Learning ICT materials such as PC, mouse, keyboarded, 

CPU, Computer desk, input devices, output devices and storage devices); students demonstrated 

an understanding of the functions of the main components of the hardware in use;  identified 

various peripheral devices (e.g. printers, scanner, digital camera); and use of email, demonstrated 

an understanding of the functions of the various peripheral devices which was in agreement with 

UNESCO’s module one  for skills in ICT curriculum (UNESCO. 2013b).  

 
6. Conclusion  

From the discussions, the following conclusions are: The ICT infrastructure of upper 

secondary school in Phnom Penh city, Cambodia is poorly developed, unevenly distributed and 

inadequate. Moreover, some ICT infrastructures like computer lab, projectors and television sets, 

internet, mobile phone were considered to be available on demand. Though not fully adequate, 

upper secondary school recognizes the need for ICT infrastructures in its academic endeavors and 

as such there is already something to build on. ICT access in the different school sector students 

was not well attended to. The biggest challenge still affecting easy access to ICT subject in upper 

secondary school remains the limited number of ICT infrastructures which does not match with the 

ever increasing students’ population very years. But there was at least something in place to build 

on though still was limited to computers.  

Basing on the findings of this study, in order to improve on the implementation ICT in 

learning, the following recommendations may be considered. There is need for upper secondary 

schools to invest more in computers and related technology as means of not only solving 

accessibility problem but improving on the presence of science subjects especially computers set 

in the classroom and have enough computers in computer lab, and science lab. More 

infrastructures such as: printers, computers, projectors, televisions should be put in place for more 

practice and utilization for all subjects teachers to practice in teaching at upper secondary school 

use. There is a need to maintain internet connection in upper secondary schools and connect more 

computers to the internet. All upper secondary schools should then liberalize accessibility of 

internet and e-mail in schools in form of establishment of ICT resource centers where all software 
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can be accessed, students’ packages and all versions of technology. To overcome these problems, 

however, budget and effort exercised by MoEYS alone will not be sufficient. To provide sufficient 

equipment and proper teacher training, international level public private partnerships among key 

players including MoEYS, schools, international organization, NGOs, for-profit firms, and foreign 

governments is recommended, which will allow them to mobilize together institution-specific 

resource such as funding, technology, and expertise so that the power of ICT for better education 

can be fully utilized in Cambodia.     
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Abstract 

 

 The purposes of this study were 1) to investigate the effectiveness of the reciprocal strategy for Buriram 

Rajabhat University students; 2) to compare their reading comprehension achievement before and after learning 

through the reciprocal strategy, and 3) to investigate their satisfaction toward this approach. The samples were 25 

second-year students majoring in Applied Statistic in the Faculty of Science who studied the English for Science 

course (1553716) in the second semester of academic year 2015 at Buriram Rajabhat University. They were selected 

by using a simple random sampling technique. The research instruments consisted of 5 lesson plans, 40 items of 

achievement test and the satisfaction questionnaire. The statistics used to analyze the data were percentage, mean, 

standard deviation, and dependent sample t-test. The findings were as follows: 

 1. The effectiveness index of reciprocal strategy for Buriram Rajabhat University students equaled 0.6044 

which indicated that they gain more English reading comprehension knowledge up to 60.44%. 

 2. The learning achievement of students’ post-test mean score was higher than the pre-test mean score with 

statistically significant difference at .01 level. 

 3. Their satisfaction with reciprocal strategy in overall was at a high level. 

 

Keywords: Applied statistic students, English reading comprehension, Reciprocal strategy  

 

1. Introduction 

 Reading is one of the language four skills, which is very critical for learners to employ for 

gaining knowledge in studying and entertaining themselves. Curriculums of many countries including 

Thailand require learners to be able to read after they graduate grade 3 (Ministry of Education, 2008). 

This shows that reading is very crucial. Dubin (1982) stated that reading skills are considered important in 

second and foreign language learning. Also, Dorkchandra (2010) claimed that Thai university EFL 

students need to read textbooks, articles, or magazines written in English to acquire knowledge and gather 

information for both their careers and their academic studies. Therefore, they need to have effective 

reading skills in order to improve their knowledge of a foreign language and their ability. 

 However, the results from previous studies revealed that Thai students’ English reading ability 

does not reach a very high level of proficiency (Chandavimol, 1998; Mejang, 2004). Sucompa (1998) 

claimed that Rajamangala Institute of Technology (RIT) language teachers and students in tourism had 

difficulties with English reading because they could not read and write English correspondence or e-mail 

messages properly. Dorkchandra (2010) also found that Thai university EFL students’ English reading 

ability was low. These include a lack of reading resources, strong reading culture, reading strategy 

knowledge, and teachers’ use of unsuccessful teaching methods. Moreover, the method of teaching 

English reading comprehension in the Thai classrooms is based on translation from English into Thai 

instead of based on a reading process which would help the readers construct meanings from a text. This 

traditional instruction has failed to develop Thai students’ abilities to comprehend English texts or to 

interpret them meaningfully (Chandavimol, 1998; Soonthornmanee, 2002). Reading is more than just a 

receptive skill through which the readers learn new words and translate sentences or a whole text word by 

word into their native language. It is thus essential to clarify the reading process and its nature, what 

reading is, and how proficient readers engage in the reading process and comprehend a text so that a full 

understanding of these concepts help Thai EFL readers develop a higher level of reading comprehension. 

 It is significant from the previous studies that Thai students were still poor in reading. This is 

similar to the context at Buriram Rajabhat Universitystudents who enrolled in English reading course in 

the second semester of academic year 2015 got grade C and lower thanthis (Surachai, Interview, 2016). 

With this problem, the researcher, as a student taking a master degree in English at this university, would 

like to study the strategies to improve their reading comprehension. 

 In order to encourage and activate students to read interactively, the researcher need to find 

effective training for students to use different reading strategies for different purposes in order to help 

them develop reading comprehension. One particular strategy that could improve students' reading 

comprehension and ability to monitor their own learning is reciprocal strategy. This strategy consists of 

four ordered reading activities: predicting, clarifying, summarizing, and questioning. The reading 
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activities of reciprocal strategy are divided into three activities: pre reading, while reading, and after 

reading. The pre-reading stage of reciprocal strategy is to predict the content of the paragraph. Then, 

while the students read the paragraph to confirm or reject their first prediction, they have to clarify the 

unclear part in the paragraph. After students finish reading, the two activities that they have to do are 

making a summary and questions to be answered by themselves on the main ideas or important 

information. Students repeat these four reading activities when they read a new paragraph of the text. The 

reading strategy continues until they finish reading the whole text. 

 In this study, the researcher used the reciprocal strategy in teaching reading comprehension. The 

use of the reciprocal strategy as teaching in the classroom is popular, interesting for students and can 

attract their attention in acquiring the language. The reciprocal strategy approach is a model originally 

developed by Annemarie Palincsar and Ann Brown during the mid-1980s (Palincsar and Brown, 1990). 

They conducted in the form of small group sessions and consisted of 24 seventh-grade students 

nominated as adequate decoders but poor comprehending students.The main findings reveal that the 

students responded very well to the reciprocal strategy intervention.  

 Because of the aforementioned advantages of this strategy, the researcher is interested in 

conducting the research entitled “Teaching English Reading Comprehension with Reciprocal Strategy for 

Buriram Rajabhat University Students”. The research results obtained would help students improve their 

reading comprehension and become better readers.   

  

2. Objectives 

 This study comprises 3 objectives. 

 2.1 To investigate the effectiveness of teaching reading comprehension by using the reciprocal 

strategy for Buriram Rajabhat University students. 

 2.2 To compare the students’ reading comprehension achievement before and after learning 

through the reciprocal strategy.  

 2.3 To investigate their satisfaction toward the reciprocal strategy. 

 

3. Research Hypothesis 

 The effectiveness index ofteaching reading comprehension by using the reciprocal strategy for 

Buriram Rajabhat University students will be higher than 0.5, and they will have learning achievement of 

English reading comprehension on post-test mean scores than in pre-test mean scores with statistically 

significant differences at .01 level.   

 

4. Materials and methods 
 4.1 Population 

 The population of this study was 120 sophomore students majoring in Applied Statistics and 

Computer Science.They studied English for Science course (1553716) in the second semester of 2015 at 

Buriram Rajabhat University. 

 4.2 Samples 

 The samples were 25second-year Applied Statistics students who studied English for Science 

course (1553716) in the second semester of 2015 at Buriram Rajabhat University. They were selected by 

using a simple random sampling method. The students’ group was used as a sampling unit for drawing 

the lotto.   

 4.3  Research Instruments 

 The instruments employed in the study were as follows: 

 4.3.1 Five lesson plans by using reciprocal strategy were for the instruction. The researcher 

chose the appropriate contents and designed the objectives and contexts of lesson plans based on learning 

standard and indicators for English for Science course (1553716). Three experts were consulted to check 

the content and validity by using Likert’s rating scale. The mean score was 4.43. The lesson plans are 

tried out with 37 students who were not the samples. In order to find out efficiency of the lessons, three 

steps were carried out: the individual trial, the small group trial and the field trial. The process of teaching 

the students were as follows: The class was oriented and 50-minute pre-test was done. Then five lesson 

plans were taught for 10 hours, 2 hour for each plan. While using these plans, they were also assigned to 

do exercises. At the final stage, they did post-test and completed a satisfaction questionnaire.  

 4.3.2 Achievement tests (pre-test and post-test) using reciprocal strategy consisted of  

multiple-choice questions. Three experts were consulted to check the validity by using IOC formula 

(Index of Item-Objectives Congruence). The IOC was between 0.67 - 1.00. The revised test was tried out 
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with non-samples of Applied Statistics who studied English for Science course (1553716). This process 

was carried out in order to check the level of difficulty (p) and discrimination power (B). The criteria used 

to select the test items consisted of two levels: level of difficulty (p) at 0.2-0.8 and the level of the 

discrimination power (B) at 0.2-1.0 (Srisa-ard.  2002: 82-84). The level of difficulty (p) was between 0.24 

– 0.72, and the discrimination power (B) was between 0.68 – 0.88. The reliability of the test was accepted 

at ≥ 0.7 (Srisa-ard.  2002: 96). The reliability by using the Lovett’s method (Rcc) was at 0.86.  

 4.3.3 The satisfaction questionnaire toward learning by using the reciprocal strategy was 

used so as to collect the information from the samples after learning. Three experts checked for the 

correctness and appropriateness by using Likert’s method of five-point rating scales. Ten statements 

which had the most appropriate to be the questionnaires were selected. 

 4.4 Data Collection 

 To collect the data, the present research comprises of lesson plans, achievement tests (pre-test 

and post-test), and satisfaction questionnaire. The procedures for collecting data are as follows: 

 4.4.1 A study is done with an orientation and pre-test to understand about learning English 

reading comprehension by using reciprocal strategy for 2 periods.  The test consists of 40 items with 

multiple choices.  

 4.4.2 The samples were taught through the 5 lesson plans and did the activities for 10 

periods. 

 4.4.3 After learning for 10 periods, the samples were asked to do the post-test and fill out 

the questionnaires focusing on their satisfaction toward reciprocal strategy for 1 period. 

 4.5 Data Analysis 

 4.5.1 In order to evaluate the students’ English proficiency before and after being taught 

through Reciprocal strategy the pre-test and post-test are compute to find out the percentage (%), mean 

(�̅) and standard deviation (S.D.). 

 4.5.2 The researcher employed the dependent sample t-test to compare the difference 

between the pre-test and the post-test mean scores to find out a significant difference set at .01 level. 

 4.5.3 The effectiveness index (E.I) was employed to find out the learners’ progress. 

 4.5.4 In order to evaluate the students’ satisfaction toward learning English reading 

comprehension through Reciprocal strategy, the data from five-rating scales is compute for mean (�̅) and 

standard deviation (S.D.).  The following criterion is employ for interpretation (Srisa-ard, 2002: 103).   

 

5. Results 

 The results were presented according to the research objectives as follows: 

 5.1 The effectiveness index (E.I.) of the students who learned reading comprehension through 

the reciprocal strategy was investigated. This result showed the progress of the students’ learning; and it 

can be calculated by the students’ pretest scores and posttest scores as shown in Table 1. 

 

Table 1 The Effectiveness Index of Reciprocal Strategy 

 

∑ Posttest ∑ Pretest 

 

No. of Students Full Scores E.I. 

767 411 25 40 0.60 

 

 As shown in Table 1, the effectiveness indicated the index of the students who learned reading 

comprehension through the reciprocal strategywas 0.60. This indicated that the students’ learning 

progress was 60 %. 

  

 5.2 The comparison between the means of the posttest and pretest scores was made. This was 

done to see whether the posttest mean score was higher statistically than the pretest mean score as shown 

in Table 2. 

 

Table 2 The comparison between the means of the posttest and pretest scores 

 

Achievement Students (n) Total Scores  S.D. t 

Pre-test 25 40 16.44 3.01 
30.76** 

Post-test 25 40 30.68 2.46 

X
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 From Table 2, the posttest mean score was higher than the pretest mean scores. It was statistical 

significant different at .01 level. 

 

 5.3 The researcher surveyed the satisfaction by having the students answer the 5-rating scale 

questionnaire; then the researcher found the following results as shown in Table 3: 

 

Table 3 The satisfaction of the students towards the reciprocal strategy 

No. Statements 
Mean 

x̄  
S.D. Levels of satisfaction 

1 You enjoy using the reading strategies. 5.00 .50 The highest 

2 You are aware of the importance of the reading 

strategies. 

4.40 .48 High 

3 You feel more confident in reading and using the reading 

strategies. 

4.32 .46 High 

4 You enjoy being a group member. 4.00 .00 High 

5 
You like to be a predictor, questioner, summarizer, and 

clarifier. 

4.96 .20 High 

6 You have better relationship with your classmates. 4.32 .48 High 

7 You enjoy with reciprocal strategies’ activity.  4.56 .50 High 

8 You feel fun with reciprocal strategies’ activity. 4.04 .28 High 

9 Learning through reciprocal strategies improves your 

reading comprehension.  

4.96 .00 High 

10 You understand more in reading when use reciprocal 

strategies.  

4.36 .49 High 

Grand Total 4.49 .10 High 

  

 The table above indicated that the students’ overall satisfactions with learning English reading 

comprehension by using reciprocal strategy were at a high level (4.49). Having considered each item, it 

was found that the highest level (5.00) was the item 1 “You enjoy using the reading strategies.”  It was 

followed by the item 5 (4.96) “You like to be a predictor, questioner, summarizer, and clarifier.”, and 

followed by the item 9 (4.96) “Learning through reciprocal strategies improves your reading 

comprehension.” respectively.  

 

6. Discussion 

 The discussion was based on the research objectives and results; therefore, there were 3 issues of 

discussion as the following: 

 6.1 The effectiveness index of the students learned reading comprehension by using reciprocal 

strategy was 0.60. This indicated that the students’ learning progress was 60 %. The effectiveness index 

was calculated from the total of pretest and posttest scores and the number of the students. If the students’ 

posttest scores were statistically significant different than the pretest scores, the students’ progress would 

high. The 60% progress was the result of the lesson plans and teaching activities. This study found that 

the reciprocal strategy revealed good results in terms of learners' reading improvement. The sample were 

trained to use the four key strategies and to know what strategies to use, and when, why, and how to use 

each of them. They learned to predict, to generate questions, to identify the main idea of a paragraph, to 

clarify unclear words phrases, or sentences, and to summarize their reading. The four key strategies 

helped them overcome difficulties when reading texts as they planned and monitored their 

comprehension, and evaluated their planning and its outcome. For these reasons, it could be concluded 

that the sample benefited from practicing all four main strategies and their processes. This reason was 

supported by Takala (2006) who conducted a study to explore the effectiveness of reciprocal strategy on 

L1 students' reading comprehension aged 10 and 12 years. The result showed a more positive effect of 

using reciprocal strategy in the class of 10-year-olds than the class of 12-year- olds. Alfassi (1998) also 

examined the effectiveness of reciprocal strategy on L1 students who have a long history of reading 

difficulties. She found that students who were exposed to the reciprocal strategy showed greater 

improvements in reading comprehension than students studying in traditional methods of remedial 

reading. Bruce and Robinson (2004) assessed the effectiveness of the metacognitive and reciprocal 
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strategy approach for improving word identification and reading comprehension skills of upper primary 

readers experiencing difficulty in a regular classroom situation. The results indicated that the combination 

of metacognitive word identification strategies and reciprocal strategy for comprehension was clearly 

more effective than a traditional classroom. 

 6.2. The posttest scores of the students were higher than the pretest scores. The difference was 

statistical significant at .01 level. This could be concluded that reciprocal strategy is effective because it 

could make the students achieve higher learning. This is consistent with Palincsar and Brown (1984) 

found that reciprocal showed great improvement on the group of students receiving reciprocal strategy. 

The result confirms the hypothesis set that students’ learning achievement of post-test mean scores in 

reading comprehensions after learning through reciprocal strategy would higher than the pre-test mean 

scores. The findings are similar to Wisaijorn (2003) investigated the effects of RTP on Thai first year 

university students' reading comprehension. The result found that the pre- and post-tests showed a marked 

improvement in the students' reading comprehension. The average scores in the pre- and post-tests were 

36.28 and 50.79 respectively. Supasorn (2013), investigated the effects of reciprocal strategy with video 

clips on the learners' use of reading strategies, learners' reading comprehension, and learners' attitudes 

toward the instruction found that the mean scores of the pre-test was 4.40, and the mean scores of the 

post-test was 7.40. The result showed that post-test was higher than pre-test with statistical significance at 

the 0.05 level and the students’ reading comprehension by using reciprocal strategy with video clips. 

Yoosabai (2009), investigated the effects of reciprocal strategy on English reading comprehension in a 

Thai high-school classroom. The results indicated that reciprocal strategy had a significantly positive 

effect on the English reading comprehension and usage of the four main metacognitive reading strategies 

of high-school students. The posttest mean score of the experimental group was significantly higher than 

that of the control group at 0.05 level. Reciprocal strategy also enhanced the reading ability of both the 

proficient and less proficient students. 

 6.3The students’ satisfaction towards learning reading through the reciprocal strategy method 

was at a high level (x̄ =4.49).The result illustrates that students’ satisfactions in learning through 

reciprocal strategy were at a high level.  The findings show that the students were satisfied with learning 

by using reciprocal strategy. This could be explained that the lessons using reciprocal strategy that was 

evaluated by the experts had high quality, appropriate content, and suitable for the skill and proficiency 

level of students. The result is consistent with prior research works, including, Yoosabai (2009), who 

studied the effects of reciprocal strategy on English reading comprehension in a Thai high-school 

classroom and the finding of the study showed a positive attitude toward reciprocal strategy and found 

that students have positive attitudes toward using reciprocal strategy to enhance reading comprehension at 

a pass level (x̄ = 4.49). The sample was satisfied with the reciprocal strategy. Soonthonimanee (2002) 

studied the effects of the reciprocal strategy approach on the reading comprehension of EFL students. The 

findings from the satisfaction questionnaire reveal that they enjoyed learning to read while employing the 

method because they could work in group, helping each other fathom the text and in concord with 

Supasorn (2013), who investigated the effects of reciprocal strategy with video clips. The result showed 

that students have positive attitudes toward using reciprocal strategy to enhance reading comprehension. 

 

7. Conclusion 

 Three major findings in line with the research objectives were found as follows: 1) The 

effectiveness index was 60% which indicated that the students’ learning progress was satisfactory. 2) The 

post-test scores were significantly different from the pre-test score at the statistically level of .01. And 3) 

their satisfaction with learning via the reciprocal strategy was at a high level. For future research, it was 

suggested that the reciprocal strategy with social media should be studied, and interview on frequency of 

using this strategy should also be used in order to obtain the in-depth data of using the reciprocal 

approach. 
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Abstract 

 

 This study aimed to investigate word formation processes of neologisms in men’s health magazines, 

and to analyze the type of word formation process found in men’s health magazines. The data in this study 

were collected from Men’s health magazines published from March to November 2016 and the theories of 

word formation process proposed by Yule (2006), Plag (2003) and Aitchison (1994) were used to analyze and 

classify new words in the study. According to the results, there were 78 new words found in the study. Most 

of them were formed by five word formation processes including; compounding (49%), affixation (29%), 

abbreviation (8%), multiple processes (3%) and blending (1%). The findings of this study found that 

Compounding and Affixation were the most frequently used processes in creating neologisms. The 

compounding created new word by combining the word to the base word and affixation created new word by 

adding affix to base word. Most of them made the new words longer than the original words. They also added 

the meaning to the base words and changed the part of speech of the words. Moreover, the news word formed 

by the compounding and affixation can be easy to form and lead the readers to understand them easily. 

 

Keywords :  Men’s health magazines, Neologisms, Word formation processes 

 

1. BACKGROUND  

 Nowadays many of new words add to the communication in everyday life. Stockwell and 

Minkova (2001) stated that people use the new words to define their inventions. Dees (2002) also 

claimed in the same reason for the creating of new words, which are used to assign a new meaning in 

the language. However, Maxwell (2006) explained the importance of creating new word by giving an 

example from the word phone and mobile phone. These two words were formed at different time but 

nowadays they are part of language in everyday communication. Words are invented by word 

formation processes and one of the most widely used processes is neologism.    

 Neologisms are always found in the magazines because new products and inventions are 

advertised in the magazines. Neologisms are always used to denote something for their existence. 

According to Bauer (1983), new words must be used to indicate or name the item, invention, action 

and quality in order to exist in the language.  
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 Crystal (2003) said that there is no suitable word to express in the language so people create 

new words in everyday communication. Burridge (2004) said that creating of new word can effect on 

the evolution in the language. According to Yule (2006) Humans have productivity to create new 

words and understand them. 

 Neologisms are formed by word formation processes; compounding, blending, clipping, 

abbreviation and affixation etc. Lehrer (2007) cited that the short form of word can be used to create 

neologism such as abbreviation clipping and acronyms. Yule (2006) stated that the understanding of 

word formation processes will be helpful to English learners. He supported this idea that the pattern of 

word formation processes can help learners to understand new words easily. 

 Neologism can be described into two main parts: definitions of neologisms, and types of 

neologisms. 

 Algeo (1991) stated that neologism is the word which is not registered in common 

dictionaries. Fischer (1998) also allowed the same reason about neologism. He said that if words are 

not found in regular dictionary, they are said to be new words (neologisms).  According to Levchenko 

(2010) words do not occur in the dictionary, they will be neologisms. Crystal (2003) cited that new 

words will be recorded if they occur in the written material. Moreover, Korfmacher (1967) shared his 

opinion about neologism. He stated that people have to create new word for naming product and 

invention.   

 According to definitions and data mentioned above, it can be determined that neologism is a 

new word, which is not found in dictionaries until it is widely used and found in many written works.       

 There are many linguists who define the type of neologism. Isaacson (1997) stated 

neologisms can be used in all places but he defined the neologisms into nine types such as Science 

technology, politics, pop-cultural, trademark, Nonce words, psychology, and linguistic, imported 

word. 

 Moskaleva (2002) also suggested the neologisms into nine different types such as general 

neologisms refer to the word which is used by native speaker, neologisms used as the results of 

computer and technology, neologisms respecting culture of history.       

 There are many researchers who investigated the neologisms from the written materials. 

Most of them used the different material in studying new words such as newspapers, fictions and 

academic English. 

 Fansuri (2006) surveyed the word formation processes of neologism in the Cosmopolitan 

(Australia) magazine. He collected the new words from the Cosmopolitan magazine in the November 

2005 edition. For example, in the words Cosmopolian.com, you tell us, what’s Cosmo this Minute, 

Love and Lust, Real-life Reads, What You’re Dying to Know About, You, You, You, Only in Cosmo, 

Cosmo Men, Beauty News and Style Checklist.  

 According to the results, there are 39 new words found in the Cosmopolitan magazine. The 

theory of Plag (2003) was used to analyze new words. The results showed that conversion and 

affixation are the most frequently used processes in creating the neologisms in Cosmopolitan 

magazine. Changing the part of speech and adding affix to the word were used to create neologisms 

because it is easy to form and understand. Therefore, the readers will understand new words easily. 
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 This study, however, was carried out to investigate word formation process of neologisms in 

men magazines published from March to November 2016. Men’s health magazine was selected 

because it was popular and published worldwide. Many products and inventions such as car, watch, 

perfume and make-up were advertised in this magazine. Most of them could be used for investigating 

of neologisms. 

 1.1 objectives of the study 

       The objectives of this study were  

  1. To investigate the word formation processes of neologisms in men’s health 

magazines. 

  2. To analyze the type of word formation process found in men’s health magazines. 

 1.2. Research question  

  1. What is the most frequently used process of word formation in creating new word 

in Men’s health magazines? 

 1.3 Significance of the study 

    1. This work will give the knowledge of the principle of word formation processes 

to the readers. It is also the guide to understand new words and types of them.  

  2. This work will be helpful for the students who learn English as a second/ foreign 

language to have a better understanding of new words when they face them in magazines or other 

written materials.   

              1.4 Scope of the study 

  1. This work focuses on the investigating of word formation process of neologisms 

found in men magazine: Men’s health magazine, published from March to November 2016. 

  2. New words are analyzed by the theories of word formation processes proposed by 

Yule (2006), Plag (2003) and Aitchison (1994).   

 

2. METHODOLOGY 

 1. Data collection  

 New words will be collected from the men’s health magazines published from March to 

November 2016. To collect data for the study, all of the men health magazine will be cautiously 

observed and identified new words. Then the new words were checked for their existence in the 

English dictionary, Cambridge Advanced Learner’s Dictionary Fourth Edition. If the words are now 

found, they are considered to be new words. Finally, they will be chosen for the study and analyzed 

for their types of word formation processes. 

 2. Data analysis  

 In this work, data will be analyzed to find out the frequency of each process in creating new 

words. The details of data analysis will be presented as follows:  

 First, the new words will be classified for their types of word formation processes based on 

the theories of Yule (2006), Aitchison (1994) and  Plag (2003). 

 The details of new words will contain 3 details as follows:  

  1. The number of new words  

  2. New words that found in men’s health magazines  
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  3. Types of word formation process of each words. 

 After new words are classified for their types or word formation processes, the total number 

of each type of word formation process will be computed to find out the most frequent process. The 

results of finding will contain four details as follows: 

  1. Number of words,  

  2. Type of word formation process of each word  

  3. Total of numbers of new words  

  4. Percentage of each type 

 The dictionary used to consider neologisms are the international Standard English dictionary: 

Cambridge Advanced Learner’s Dictionary Fourth Edition. This dictionary is used as the criteria in 

finding new words because it is well known and accepted as international Standard English dictionary. 

In addition, the theories of word formation process proposed by Yule (2006), Plag (2003) and 

Atchison (1994) are used as a framework of the study. 

 

3. RESULTS 

 This study used the theories of word formation process suggested by Yule (2006), Plag 

(2003) and Aitchison (1994) to analyze new words. According to the findings, there are five word 

formation processes used to create neologisms including; compounding, affixation, blending, 

abbreviation and multiple processes. Based on the findings, there are 78 new words found in Men’s 

health magazines published from March to November 2016. 

 1. Compounding 

 Compounding is the word formation process in which two or more separate word combine 

into a single new word. For the results of the study, there are 2 types of compounding found in Men’s 

health magazines. They are compound noun and compound adjective 

 Compound noun is a noun that is made with two or more word. Most of them are usually 

noun+noun and adjective+noun.  

 For example: noun+noun   foot+ball = football 

   Adjective+noun soft+ware = Software 

 Compound adjective is an adjective contains two or more separates. It is used before noun. 

 For example: Aura-bright skin 

   Fresh smooth mask 

 The types of compound and the part of speech of each part of words found in Men’s health 

magazines are shown below. 

 New words formed by the compounding process (Compound nouns). 

 1. Half-Zip     Half (N) + Zip (N) 

 2. InternetExplorer  Internet (N) + Explorer 

 3. Microsoft Office  Microsoft (N) + Office (N) 

 4. Zero Carb   Zero (N) + carb (N) 

 5. Microsoft word  Microsoft (N) + word (N) 

 6. Muscle Snatch                Muscle (N) + Snatch (N) 

 7. Prioritize Product  Prioritize (V) + Product (N) 
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 8. Rocket Mortgage  Rocket (N) + Mortgage (N) 

 9. Quicken Loans                Quicken (V) + Loans (N) 

 10. Daily Total                Daily (Adj) + Total (N) 

 11. Motor trend                 Motor (N) + trend (N) 

 12. Flash pack   Flash (N) + pack (N) 

 13. Hydroxycut                Hydroxy (N) + cut (V) 

 14. Protective gear  Protective (Adj) + gear 

 15. Lip Perfection  Lip (N) + Perfection (N) 

 16. Sexual healing  Sexual (Adj) + healing (N) 

 17. Jumpstart   Jump (V) + start (N) 

 18. Fast track   Fast (Adj) + track (N) 

 19. Vapor-distilled   Vapor (N) + distilled (V) 

 20. Badass job                 Badass (N) + job (N) 

 21. Isopure   I (N) + so (Adv.) + pure (ADJ) 

 22. Extended protection               Extended (Adj) +protection (N) 

 23. High-protein                High (Adj) + protein (N) 

 24. Dairy kings   Dairy (Adj) + kings (N) 

 25. Sleep  smarter   Sleep (N) + smarter (N) 

 26. Daily lotion                Daily (Adj) + lotion (N) 

 27.  Facial serum                Facial (Adj) + serum (N) 

 28.  Exfoliating shampoo               Exfoliating (N) + shampoo (N) 

 29.  Understated cream               Understated (Adj) + cream (N) 

 30.  Heatwarp   Heat (N) + Warp (V) 

 31.  Naturespace                Nature (N) + space (N) 

 32.  Field jacked                Field (N) + jacket (N) 

 33.  Flat-belly   Flat (Adj) + belly (N) 

 34.  Fit-flex    Fit (Adj) + Flex (N) 

 

New words formed by the compounding process (Compound Adjectives). 

 1.  Aura-bright               Aura (N) + Bright (Adj) 

 2.  Pain free       Pain (N) + Free (Adj) 

 3.  Shine free   Shine (N) + Free (Adj) 

 4. Fresh smooth                Fresh (Adj) + smooth (Adj)  

 Two types of compound found in Men’s health magazines are the neologisms because they 

are not shown in the English dictionary, Cambridge Advanced Learner’s Dictionary Fourth Edition.   

 2. Affixation 

 Affixation is the word formation process in which an affix adds into a root word. There are 2 

main types of affix found in Men’s health magazines; prefix which is added to the beginning of the 

word, and suffix which is added to the end of the word. 

  New words formed by the affixation process (prefixes) 
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1. Microsoft  Micro- (small)               Adj         N 

2. Micro-peel  Micro-  (small)   N N 

3. Thermo technology Thermo - (relating to heat)  N N 

4. Untuck  Un-   (not)   N N 

5. Uncap  Un-  (not)   N N 

6. Multi-protection Multi-  (More than one)  N N 

7. Super-Protection Super- (more powerful)  N N 

8. Ultra-power  Ultra- (extreme or extremely) N N 

9. Unstructed  Un- (not)             Adj Adj 

10. Multi-layer  Multi- (More than one)               N N 

11. Multi-smooth  Multi- (More than one)            Adj Adj 

12. Extra whiff  Extra- (outside or in addition to) N N 

13. Multidirectional Multi- (More than one)            Adj Adj 

14. Multivitamin  Multi-(More than one)  N N 

15. Super-simple  Super- (more powerful)  N N 

16.Procam  Pro-  (approving; supporting) N N 

17.Antimicrobial  Anti- (opposed to; against)  N N 

18.Hyperair  Hyper-(having too much of a quality)   N N 

19.Unibrow  Uni- (having or consisting of only one) N N 

20.Anti-inflammatory Anti- (opposed to; against)             Adj Adj 

21.Ultra advance  Ultra- (extreme or extremely) N N 

 

New words formed by the affixation process (suffixes) 

1. Flip-floper  -er (denoting a person, or thing) N  N 

2. Avenger  -er (denoting a person, , or thing) V  N 

3. Breathability  -ability (forming nouns of quality) N  N 

4. calorie-free  -free (without)   N  N 

5. gluten-free  -free (without)    N  N 

 

 New words formed by the affixation process (prefixes and suffixes) 

1. Pro packs         Pro-,-s (approving; supporting) N N 

2. Ultra-lightening Ultra-,-ing (extreme or extremely),  V Adj 

3. Ultra-sculpting  Ultra-.-ing (extreme or extremely V Adj 

 

 3. Abbreviation 

 Abbreviation is shortened or contracted form of a word or phrase, used to represent the whole. 

NTRR 

Turn in Sunday November 6 NYRR. 

 The word NYRR was found in the body of column for sport. NYRR was used to stand for 

New York Road Runners and also used as the running organization based in New York City. 

UMHG 
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Meet the top 10 UMHG semifinalists. 

 The word UMHG was found in the headline of column for men’s health. It stands for 

Ultimate Men’s Health Guy search. This word is used to refer to nationwide search for the guy who 

possesses all of the qualities. 

GTX 

North face HyperAir GTX. 

 The word GTX was found in the subhead of the advertisement for training jacket. It was used 

to stand for Gore-Tex Active and also used as the model of jacket HyperAir GTX. 

BMD 

BMD leads to symptoms similar to those of babesiosis. 

 The abbreviation BMD was found in the body in the column men at risk. It was used to stand 

for Borrelia Miyamotoi Disease. This abbreviation is used to refer to species of spiral-shaped bacteria. 

AK  

AK is not cancer. 

 This abbreviation AK was found in the body in the column Health. It was used to stand for 

Actinic Keratosis. This abbreviation is used to refer to pre-cancerous patch of thick, scaly, or crusty 

skin. 

BCC 

Danger factor BCC grow slowly and fewer than 1 percent. 

 This abbreviation BCC was found in the body in the column Health. It stands for Basal Cell 

Carcinoma. It was also used to refer to a nonmelanocytic skin cancer. 

 

SCC 

SCCs have spiked by as much as 200 percent in the USA. 

 This abbreviation SCC was found in the body in the column Health. It was used to stand for 

Squamous Cell Carcinoma. It was used to refer to cancer that begins from squamous cells. 

HGH 

Claim HGH Speeds Injury Recovery.  

 This abbreviation HGH was found in the subhead in the column W. It was used to stand for 

Human Growth Hormone. This word is used to refer to hormone produced in the body by the pituitary 

gland. 
 

4. Multiple Processes 

 New words are formed more than one of the above mentioned processes. For example, in the 

word snowball, snowball is the multiple processes. It is formed by compound (snow+ball) and 

conversion (the word snowball is noun that can be used as verb). 

BCCs  Abbreviation  Affixation 

SCCs  Abbreviation  Affixation 

 BCCs 

 BCCs are lesion in the skin’s basal cells. 
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 The word BCCs was found in the body of the column Health. It was combination between 

the process of abbreviation and affixation. The word BCC was used to stand for Basal Cell Carcinoma 

and then it was combined with the suffix -s, resulting in the plural form BCCs.  

 SCCs 

 SCCs have spiked by as much as 200 percent in the USA.  

 The word SCCs was found in the body of the column Health. It was the combination 

between the process of abbreviation and affixation. The word SCC is the abbreviation for Squamous 

Cell Carcinoma and then it was combined with the suffix -s, resulting in the plural form SCCs. 
 

 5. Blending  

 Blending is the word formation process in which two parts or more of words combine to 

create a new word whose meaning is often a combination of the original words.  

       Thermacare  Thermal           take care 

 The word Thermacare was found in the headline of the advertisement for exercise. It was the 

combination between the first part of word Thermal and the second part of word take care to create 

new word Thermacare. Thermacare was used to refer to wrap used to increase circulation and 

accelerate healing. 

 The total number of new words and the percentage of each type of word formation processes 

are as follows. 

 1. Compounding  38 (49%) 

 2. Affixation  29 (37%) 

 3. Abbreviation  8 (10%) 

 4. Multiple process 2 (3%) 

 5. Blending  1 (1%) 

  Total  78 (100%) 

 Compounding was the most process used to create new words in men’s health magazines. 

Another was the affixation process, abbreviation, multiple processes and blending. 

 

4. DISCUSSION AND CONCLUSION 

 Fansuri (2006) studied the word formation processes of neologism in the Cosmopolitan 

(Australia) magazine in the November 2005 edition. 39 new words were found. In the study, 

conversion and affixation were the most frequently used processes in creating the neologisms.  

 The investigation of word formation process of neologism from written material by Kubova 

(2009) found 231 new words. Compounding was the most frequently used process. Another was 

blending. Derivation, coinage, mixed processes, acronyms, borrowing, conversion and clipping were 

rarely used. 

 In this study, however, there were 78 new words found in men’s health magazines.  Most of 

them were the Neologisms because they were not found in the English dictionary, Cambridge 

Advanced Learner’s Dictionary Fourth Edition. Word formation processes including compounding, 

affixation, abbreviation, multiple processes and blending were used to create new words. 

Compounding was the most frequently used process in creating new word.  

345 



LAI-131 

5th National and International Conference - "Research to Serve Society" - Huachiew Chalermprakiet University 

 Although the analysis showed that compounding was the most frequently process used to 

create neologisms, these samples of new words were collected from only men health magazines. The 

suggestions for the future research therefore are as follows. 

 1. This work was limited to small samples of new words. The results of this work could not 

be applied to the process of blending and multiple processes. Therefore, the future work should be 

investigated from the other written materials. 

 2. This study only focused on the word formation process of neologisms in men’s health 

magazines. Therefore, the results of this study were limited to small samples because there was not a 

lot of product and invention for men. The future work should be collected new word from both 

women and men magazines in order to find more new words. 
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Abstract 

 
In an attempt to know the ability of the students to answer Wh-questions, two online writing tasks 

were administered to first-year undergraduate students in a private university in Thailand. At least nine prior-

knowledge comprehension questions were asked, four in task 1 and the remaining 5 questions in task 2. 

Analysis of the responses demonstrated high comprehensibility to the questions asked and resulted to coding 

of response types such as single-word response and multiple-word response. Further analysis was conducted 

by coding the students’ writing errors including spellings, capitalizations, punctuations, singular/plural nouns, 

tenses, determiners, pronouns, articles, word choices and preposition, among others. Such errors were 

categorized into three including grammatical errors, syntactic errors, and lexical errors. Pedagogical 

implications in using online writing tools and online practice designs were also suggested. 

 

Keywords : errors, online writing, tasks, Thai EFL learners 

 

1.  Introduction 

 Generally, writing reflects the student’s competence in grammar use. Thus, knowing how 

to write competently in a target language is a valuable asset in foreign language communication 

(Frydrychora, 2014). Writing, however, is proven to be one of the most difficult task for language 

students as it requires both syntactic and semantic knowledge (Watcharapunyawon and Usaha, 

2013), especially in Thailand where English is taught as a foreign language (EFL).  Possible 

explanations were given. Students seemed to produce errors or mistakes when there is lack of 

practice with regards to the writing conventions of the target language. It could also be an 

interference of the student’s first language. For example, Richards (1971) classified two categories 

of errors including interlingual errors caused by L1 and intralingual errors due to language 

competence deficits. 

 Many researchers demonstrated interlingual errors in their studies. For instance, Horney 

(1998) found that the highest percentage of errors among Taiwanese EFL students is the misuse of 

articles. Also, Lush (2002) revealed the widespread misuse of articles among third year students in 

Thailand. Other  errors of Thai students were categorized into singular/plural nouns, present/past 

simple, prepositions, subject-verb agreement, incorrect tenses, word order,  have/be, and sentence 

fragment. In Thai context, it appears that students in beginner levels commit errors attributed to 

interlingual rather than intralingual category.  

In attempt to improve students’ writing outputs, Roikeaw (2009) used Error Analysis (EA) 

and found that the proper use of punctuation mark is a serious concern among Thai students. 

Likewise, Sattayatham and Hunsa (2007) revealed concerns in sentence formation, specifically, the 

order of adjectives as it received the highest frequency of the students’ writing errors. In Thai 

language, nouns are placed before adjectives. Using free and guided writing activities, Khao-urai’s 

(2004) study revealed three compositions of errors such as grammatical, syntactic and lexical 

errors. It was revealed that a verb tense error is often found in descriptive essays.  

While errors by Thai students are established in paper-based writing tasks, little research 

has been done on errors by Thai students through online writing tasks. Employing error analysis 

approach (Corder, 1967; James, 1998; Norrish, 1983) in online writing tasks to improve students’ 

writing outputs, this study attempts to know the ability of the students to complete online writing 
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task, to code their response types, and to classify writing errors, for examples, grammatical, 

syntactic, or lexical. 

 

2.  The study 

At least 20 first year undergraduate students studying foundation English course in the 

teacher-researcher’s class participated. A set of prior-knowledge comprehension questions were 

asked through online writing tasks to demonstrate the students’ ability to answer the questions and 

to categorize their responses.  Two online writing tasks were administered separately in the 

classroom. Task 1 asked the students to respond to four questions while task 2 had five questions. 

All questions are prior-knowledge comprehension questions. The questions in task 1 comprised of 

one where-question, one how-question, and two what-questions. Meanwhile, task 2 questions 

consisted of one when-question, one where-question, one yes-no question, and two why-questions. 

The data were collected using Socrative, a cloud-based student response system. It was 

chosen as it allows teachers to create the tasks where students can respond via their smartphones or 

laptops. And as the aim of the study is to know the students ability to answer questions and to look 

for errors in their writing, this program is found useful since the responses of the students can be 

seen by the teacher in real-time and as students’ responses can be exported into Excel file for 

convenience in data analysis.  

 

3.  Methods 

In the coding of responses of the comprehension questions in Table 1 and 2, three codes 

were used: (+) refers to correct information to the given question, for example, ‘Korea’ as a 

response to the question ‘Where did you go on your last holiday’; (-) refers to incorrect information 

to the given question, for instance, ‘Long time’ as a response to the question ‘When was the last 

time you stayed in a hotel’; and (++) refers to additional information given, for example, ‘I in 

chiagmai because it makes me feel good’. The clause ‘because it makes me feel good’ is not 

necessary to answer the question ‘Where did you go on your last holiday’.  

In the coding of response types in Table 3 and 4, the following codes were used:  Single-

word response, as the name implies, refers to a single-word response to a question, for example, 

‘Shopping’ as a response to the question ‘What did you do there’. Multi-word response refers to 

two or more words response, for instance, ‘very good because quite’ to the question ‘What was it 

like?’  

In addition, Response_Q1_Q2 in task 1 refers to the merging of the answer to two strings 

of questions, for example, ‘Where did you go on your last vacation? How did you go there?’ 

Herein, students can answer Single-word response or Multi-word response, for instances, 

‘Chonburi’, ‘last summer I went to Nakhon Phanom by bus’, respectively. Response_Q2_Q3 in 

task 2 refers to the merging of the answers to two strings of questions, for instance, ‘Did you enjoy 

staying at this hotel? Why? Similar to task 1, students can produce both types of responses, for 

example, ‘yes because there have a private beach as a Multi-word response’.   

In the coding of errors in tasks 1 and 2 in Table 5, errors were counted within 

grammatical errors, for example, ‘I go to swim and visit temples’ as the error in the use of tenses 

to the question ‘What did you do there’; syntactic errors, for instance, ‘Yes because it’s 

comfortable’; and lexical errors, for examples, ‘becaice’, ‘ofcause’, ‘unconfortable’.  

 

4.  Results  

This section presents the results of the study, specifically on the ability of the students to 

respond to prior-knowledge comprehension questions, type of responses by the students, and the 

errors deduced from tasks 1 and 2. 

Table 1 demonstrates the correctness of the students’ responses to the comprehension 

questions asked. Nineteen of the students had a correct answer to the question, ‘Where did you go 

on your last holiday?’ However, only 12 correct responses were observed in the subsequent 

question, ‘How did you go there?’  as Comprehension_Q2 was left unanswered. It is interesting to 
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note that all students were able to answer the third comprehension question, ‘What was it like?’ 

The fourth comprehension question, which asked for the activity during their last holiday, yielded 

only one incorrect response.  

Apart from the correctness of responses, the students wrote additional information to their 

answers. Such information included their feelings about the service, for example, ‘I upset A little 

bit because the rooms aren’t that good. The food aren’t that delicious.’; descriptions about the 

place, for instance, ‘The place is big cool and nice. Close to the shopping mall.’; and comparison to 

other places, ‘I love the beach, it is much beautiful than Pattaya beach.”  

 

Table 1 Frequency of responses in task 1 

Question Task 1 

 (+) (-) (++) 

Comprehension_Q1 19 1 11 

Comprehension_Q2 12 6 2 

Comprehension_Q3 19 1 4 

Comprehension_Q4 18 2 4 

+ means correct answer; - means incorrect answer; ++ means additional information 

written 

 

Table 2 displays the correctness of the students’ responses to the five comprehension 

questions asked - 1) When was the last time you stayed in a hotel? 2) Where was the hotel? 3) Why 

were you there? 4) Did you enjoy staying at this hotel? 5) Why or Why not? All students correctly 

answered Comprehension_Q2, Comprehension_Q4, and Comprehension_Q5. Nineteen of the 

students answered Comprehension_Q1 correctly except for one student, who answered ‘Long 

time’. The absence of ‘ago’ cannot specify that the event has had happened in the past.  One student 

left Comprehension_Q3 unanswered. The additional information ‘i don’t remember the name of 

hotel’ included in Comprehension_Q2 is an explanation to the answer ‘Hotel in bangkok’. In 

addition to question 2, seven students wrote specific hotel names while thirteen identified the town 

or city the hotel was located. 

 

Table 2 Frequency of responses in task 2 

Question Task 2 

 (+) (-) (++) 

Comprehension_Q1 19 1 0 

Comprehension_Q2 20 0 1 

Comprehension_Q3 19 1 0 

Comprehension_Q4 20 0 0 

Comprehension_Q5 20 0 0 

+ means correct answer; - means incorrect answer; ++ means additional information written 

  

 Table 3 categorizes the type of responses by the students to the questions asked in task 1. 

It can be noted that Response_Q1_Q2 are merged as responses to the two string questions can be 

one-word or multiple-word responses. Examples of a Single-word response are ‘Chonburi’ and 

‘Changmai’ or ‘Pattaya’. Examples of Multiple-word response are ‘Last year I go to Kraibi. I take 

airplane’, ‘Tald Bangna peung by walk bcuz it close to my house, or ‘in chiangmai because it 

makes me feel good. I go there by dad car’. Following the coding guidelines, there were three 

responses in Single-word response, and eighty responses in Multi-word response. 
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Table 3 Frequency of response types in task 1 

 Single-word response Multi-word response 

Response_Q1_Q2 2 31 

Response_Q3 0 27 

Response_Q4 1 22 

TOTAL 3 80 

 

Table 4 Frequency of response types in task 2 

 Single-word response Multi-word response 

Response_Q1 0 20 

Response_Q2_Q3 0 21 

Response_Q4 0 20 

TOTAL 0 61 

 

 In table 4, the frequency of the response types in task 2 were presented. Unlike 

Response_Q1_Q2 above, Response_Q2_Q3 were merged as the all answers by the students were 

written only in a multiple-word response. Examples of multiple-word responses are ‘Chalina Hotel 

in Bangkok for met my brother.’, ‘on hua-hin for travelling’, ‘koh-lan pattaya, I was a trip with my 

friend’. 

 

Table 5 Frequency of errors in tasks 1 and 2 

Categories Specific code Task 1 Task 2 Total Percentage 

 

 

Grammatical errors 

Singular/Plural form (SPF) 8 6 14 

 

3.75 

 

Verb form (VF) 17 46 63 16.89 

Preposition (Prep) 4 3 7 1.88 

Determiner (Det) 8 12 20 5.36 

Pronoun (Pron) 1 0 1 0.27 

 

Lexical errors 
Spelling (Sp) 7 11 18 4.83 

Capitalization (Cap) 34 39 73 19.57 

Word choice (WC) 0 2 2 0.54 

 

Syntactic errors 
Fragment (Frag) 68 47 115 30.83 

Comma (Co) 3 1 4 1.07 

Full stop (FS) 40 16 56 15.01 

 

Eleven specific codes of errors were found including spelling, capitalization, comma, full 

stop, singular/plural form, verb form, preposition, determiner, pronoun, word choice, and 

fragment/incomplete sentence structures. The error types were classified into 3 categories as 

follows: (1) grammatical errors including singularity & plurality of nouns, tenses, prepositions, 

determiners, and pronoun; (2) lexical errors including spelling, capitalization, and word choice 

(literal translation Thai (L1) to English (L2); and (3) syntactic errors including punctuation and 

fragment/incomplete sentence structures.  

Further, table 5 reveals that the most frequent error in both tasks is fragments or 

incomplete sentence structures. There was no error coded under word-choice in task 1, and pronoun 

in task 2. All errors are common to both task 1 and 2, except for word choice, which is specific for 

task 1, and pronoun for task 2. Under grammatical errors, verb forms have the highest frequency of 

errors in both task, n=17 and n=46, respectively. Capitalization gained the highest number of lexical 

errors in both tasks. Under syntactic errors, fragments received the highest frequencies in both 

tasks. Despite the errors surmised in table 5, all responses are comprehensible.  
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5.  Discussion 

The results of the study complement Sattayatham and Hunsa (2007)’s study where 

sentence formation was found out as one of the most common writing errors among Thai EFL 

students. The subsequent points below could be explained by interlingual error-based studies. 

Firstly, it is not surprising for punctuations as a frequent error in study since there are no 

punctuation rules in Thai language. Secondly, spelling errors could also be attributed to the way 

Thai language is pronounced and the lack of training for Thais in using the Royal Thai General 

System of Transcription (RTGS) as standardized spelling convention against International Phonetic 

Alphabet (IPA). For instances, ‘chaingmai’ instead of ‘Chiang Mai’, and ‘chaina’ as opposed to 

‘China’. Thirdly, the differences between the grammatical structures of Thai language and English 

may have led the students to omit or leave out many details when writing. Fourthly, the findings 

show the evidence of direct translation from L1 to L2. For example, the student answered ‘by walk’ 

to respond to the question ‘How did you go there?’ instead of ‘by/on foot’. Lastly, the word use of 

‘to’ and ‘too’ may have confused the students. Like previous literatures, this study shows the 

pervasiveness of errors in writing among Thai undergraduate students (Nonkukhetkhong, 2013; 

Sattayatham & Honsa, 2007), specifically, the common use of fragment(s) in written responses. 

 Despite the seemingly negative portrayal of the students due to their writing errors, there 

are also other interesting points from the two tasks. While most research pointed out Thai students’ 

writing errors, students in the study appeared to comprehend the questions and respond with ideas 

correctly, however, lacking of writing (productive) skill in producing grammatically acceptable 

responses. Nowadays, students may get used to communicative language curricula, where 

productive spoken outputs are prioritized rather than grammatical spoken outputs. There might be 

a mismatch on how students perceive spoken outputs against written outputs. Future research may 

explore other variables to explain, for instance, Thai students’ persistent capitalization errors in 

writing, which is common in Single-word and Multiple-word responses. 

 Second, there seems to be an automaticity of a single response to two separate questions, 

for example, ‘Where did you go on your last holiday?’ and ‘How did you go there?’ in task 1. 

Similarly in task 2, students had a combined response for questions ‘Did you enjoy your staying at 

this hotel?’ and ‘Why?’ Surely, in spoken language, students disregard written conventions. For 

example, ‘because’ is automatically use to explain a choice or response. It is speculated that 

regardless of the absence of a ‘Why’ string (follow-up) question, students will respond with a 

conjunction spontaneously. 

 Third, some of the student responses are short hand versions of the word, for instance, 

bcuz instead of because, among others. Follow-up research could explore the prevalence of short 

hand word versions of Thai students in academic writing classes or in social media or online 

platforms. To add literature on Thai writing errors, it is thought-provoking to look at the context, 

for example, on how teachers teach writing in the classroom rather than emphasizing L1 

interference as source or cause of error. Research on writing errors based on background variables, 

for example, primary and secondary education, could also be considered to explain the persistent 

basic lexical and syntactic errors by the Thai students. 

 Fourth, Socrative can be useful for teachers to raise the students’ awareness on errors 

including capitalization and punctuations. With regards to the number of spelling errors, this could 

be attributed to the participants’ phones’ operating systems. During the analysis of data, it was 

found out that auto-correction keyboard function was inactive for students with iOS operating 

systems against Android operating systems where it could have been activated unknowingly by the 

students. So depending on the operating system, Socrative does not have grammar-check tool other 

than a blank space (if chosen) provided for students’ answers. Based on the results of the tasks, 

there is a need for explicit and implicit ways of teaching for basic syntactic or lexical errors.  

 In the interpretation of the study, caution has to be exercised in the generalizability of the 

results as very few students participated. Nevertheless, online writing tasks provoke the idea for 

teachers to refocus language teaching from basic writing conventions to advanced levels.  
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6.  Pedagogical implications 

Most importantly, the following pedagogical implications deduced from the results of the 

study can be applied to language teaching. 

 The use of online writing tools and writing practice designs 

• The use of online writing tools may not necessarily improve directly the 

student’s writing skills. Instead, it can be utilized as a motivational 

factor for the students to write as they use their smartphones or laptops 

handedly. Accordingly, the use of these tools is a great way to reinforce 

learning including language learning (McLean, 2012). 

• Teachers should encourage students to do online-controlled out-of-class 

writing activities. For example, with the use of Socrative or Facebook, 

teachers can interact with their students without difficulties. 

• Teachers may ask students to practice writing using online platforms 

with error-detection tools. Students may have to write their observations 

or reflections to include in their writing portfolio.   

• Teachers may have to design online writing practices to encourage 

independent learning. 

 The role of the teacher in writing   

• Conduct classroom studies under different conditions or situations on 

how to teach writing and find out the merits of giving error feedback. 

• Consider affective variables in second/foreign language writing. Do 

students have high writing apprehensions? If so, the teacher has to 

understand such issues. 

• Encourage independent learning among students. For example, in giving 

feedback, teachers may choose errors to be corrected by the students 

themselves.  

  

7.  Conclusion 

This study highlighted the errors of freshmen Thai EFL undergraduate students using 

Socrative, a cloud-based student response system. Results have shown high degree of 

comprehensibility among students to the questions asked. The set of prior-based knowledge 

comprehension questions also elicited various response types including a word-response and a 

multiple-word response. With errors categorized under grammatical, syntactic and lexical, the 

findings complement previous literature on Thai students’ writing errors. Follow-up research 

should consider the use of the computer lab for uniformity of operating system as compared to 

smartphones, wherein students may use varying operating systems. As previously discussed, 

automatic error-detection function or setting in the students’ smartphone may reduce the actual 

writing errors committed.  Also, larger sample size of students is needed. Research implications 

were also highlighted for future studies to consider in exploring the writing errors of Thai EFL 

students. 
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Abstract 

 

Schools continue to enforce reforms by adapting technology in the teaching and learning process such as 

the use of internet in offering courses online so that students can study anytime, anywhere. However, the question 

persists if online learning is indeed for anybody who wishes to take advantage of this learning modality. While 

studies have shown that the attrition rate in online learning is higher compared to those enrolled in the traditional 

face-to-face program, students with high online learning readiness on the other hand have higher satisfaction and 

higher completion rate. Thus, this study was conducted to determine the online learning readiness of tertiary level 

students at Holy Angel University (HAU) based on their age, course, year level as well as their intention to enroll 

in an online learning mode. Results showed that HAU tertiary level students generally have moderately high 

readiness for online learning. Those with higher online learning readiness were female, older students as well as 

students in the higher year levels. Majority of the respondents would consider enrolling in online courses; although 

the difference with those who do not wish to enroll is minimal. Common reasons to enroll include accessibility and 

ease of technology use while for those who are not enrolling cites the absence of the physical presence of the teacher 

and the perception that online learning is not “real” learning. This study highly recommends proactive measures to 

address the issues and concerns of all stakeholders to ensure successful outcome for all online learning initiatives.  

 

Keywords:  Readiness, Online learning, Online learning readiness, Intent to enroll 
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Abstract 

 
 This descriptive research investigated the impact of the LGU CARES scholarship program of the 

Municipality of La Castellana on the lives of graduate scholars. It utilized both quantitative and qualitative 

techniques using phenomenology approach. An in-depth interview was used to supplement the data gathered from 

survey questionnaires conducted to 148 respondents who were CARES scholarship grantees from year 2011 to 

2014. Findings revealed that most of the LGU scholars belong to big and poor families with income below the 

poverty line. They have earned a job right after they graduated from College and were employed in government, 

non-government, and private agencies not only in the locality but also to different places in the country. Majority 

of the program beneficiaries have high level of satisfaction to the CARES scholarship program in terms of free 

tuition, timeliness of release of funding support, choice of career given and preferred school of choice. The 

improvements gained by scholars after employment as beneficiaries of the LGU CARES program were felt in the 

areas of personal, social, economic and professional benefits. In terms of its impact to the life of the scholars, nine 

major themes emerged: improvement of economic living condition, life style, self-confidence, better person, 

competitiveness, camaraderie to everyone, exposure to community, self-improvement, and professional growth. 

These themes explained the fullness of change that happened to the individual’s life. Improvement of economic 

living conditions and life-style were found to be the major impact on the economic status of the graduate scholars.     

 

Keywords: Scholarship program, Impact to employment, Economic living condition, Beneficiaries 
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Abstract 

 
Broadly speaking, the following research study will examine critically the impact of local socio-cultural 

factors on the process of second language acquisition (SLA) among Thai learners of English. In particular, it will 

highlight that when learning a second/foreign language (L2), people often respond to certain expressions in the new 

language more engagingly if these expressions somehow represent a concept or an ideal that people are familiar 

with or can easily identify with from the perspective of their own cultures. Throughout this research study, I am 

thus advocating for more pragmatic awareness, pragmatic competence and shared cultural knowledge among 

teachers and learners of English, as I believe it will help us interpret each other’s intended meaning(s) better and 

inform us as teachers how to conduct our teaching practices better when teaching the L2. 

 

Keywords:  Culture, Pragmatic awareness, Pragmatic competence, Shared cultural knowledge 
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Yuanling Mo*and Noparat Tanauraksakul 

Faculty of Liberal Arts, HuachiewChalermprakiet University  

*E-mail: moyuanling1@hotmail.com 

Abstract 

 
Literature work can serve a society in a sense that influences readers’ empathy and appreciation. Pearl S. 

Buck carefully illustrated the history of Chinses women’s liberation in her epic work—the House of Earth trilogy 

reflecting on three periods of history from tradition to modern, the impacts of social changes on women’s social 

status and their struggle with power and freedom. Although many papers examined this trilogy from various 

feminism angles, a socialist feminism perspective has not been applied yet. Therefore, this paper’s objective is to 

analyze Buck’s trilogy from socialist feminism angle. To fulfill the objective, there are two research questions. 

First, why were women treated unequally? Second, how did women liberate themselves? Methodology: the main 

characters’ speech, actions and consciousness are selected as data and then categorized into two themes: women’s 

social status and women’s feminist consciousness. Socialist feminists Stanley’s and Wise’s three themes on 

feminism including “women’s oppression”, “the personal is the politics” and “feminist consciousness” are taken as 

the framework. The results and discussion indicate that: 1) Chinese women’s low social status was mainly due to 

unequal social class and the patriarchy; 2) education led women to resist the patriarchy consciously; 3) the 

professional work supported women’s economic independence; and 4) women would gain contentment through 

men’s respect and love. Conclusion: The findings can be useful for modern women to reposition themselves socially 

as well as for modern men to reconsider women‘ social status. 

 

Keywords: The House of Earth trilogy, main characters, socialist feminism, social status, feminist consciousness 
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Abstract 

 

The purpose of this study was to investigate the use of English videos on YouTube as a learning tool for 

developing vocational students’ speaking skills. The samples were 25 first-year students in Food Processing 

program at Singburi Vocational College. The instruments of the study consisted of English videos on YouTube, 

English speaking tests and the data were collected qualitatively from the pre and post speaking tests to compare the 

students’ score. The data was processed by computing and analyzing the percentage, mean score, standard deviation 

(S.D.) and dependent t-test. The study findings showed that the use of YouTube videos for teaching learning process 

could develop vocational students’ speaking skills. The highest score on performance criteria was pronunciation, 

the students pronounced well after using YouTube videos. Followed by grammar, the students made sentences 

more grammatical. For the fluency, in the pre-test the students were not fluent, but in the post-test the students were 

becoming more fluent. Lastly, lexical resource, the students’ vocabulary, the students used various words after the 

use of YouTube videos. In addition, the teaching learning process was enthusiastic in the classroom activities. As 

the result, the students’ score in pre-test was 59.60 and the post-test 75.40. 

 

Keywords:  English videos on YouTube, Speaking skills, Vocational students 
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Abstract 

 

This study aimed to assess the performance of eight undergraduate colleges of a University vis-à-vis their 

efficiency along instruction (faculty and students), research, extension services, and program requirements. 

Secondary data, forming part of the virtual inputs and outputs, were collected. The inputs are the number of faculty 

and seminars/trainings attended; student enrolment and number of scholars; the number of academic programs; 

number of completed researches; number of trainings conducted. The outputs are academic rank and highest 

educational attainment; number of graduates and student awardees; number of accredited programs and 

accreditation status; number of researches presented and awards received; number of clients served. These were 

treated with xDEA software wherein the performance efficiency of the decision-making units or DMUs (the 

colleges) was assessed. It also determined the peer groups and weights of the colleges; the improvements to be in 

the efficient frontier; the reference set proposed for inefficient colleges for benchmarking efficient ones. The results 

reveal that majority of the DMUs are “fully efficient” along instruction (student category) and along program 

requirements, while the least number of efficient DMU is in Research. No particular college is “fully efficient” in 

all the indicators. The findings underscore the contribution of Data Envelopment Analysis in performance 

evaluation; they add to a growing body of literature that encourages education managers to consider the advantage 

of having a performance evaluation tool/software for the improvement of the quality of education, thus, better 

service to society. 

 

 

Keywords:  Performance evaluation, Data envelopment analysis, Efficient frontier, Peers and weights, Virtual 

inputs and outputs 
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ABSTRACT 

The Implementation of AEC ASEAN Economic Community in Indonesia needs not only the government 

roles but also needs every parts of the society. Therefore, the reseacher dedicates her knowledge to support 

the success of AEC. The research problem is how does Comunicative Approach or CLT (Communicative 

Language Teaching) method with code-mixing style influence on improving English Communicative 

Competence at Karang Taruna Serengan Districts Surakarta Central Java Indonesia? The Objectives of the 

study are: (1) To know the English Communicative Competence at Karang Taruna Serengan District 

Surakarta Central Java Indonesia before using Communicative Approach with code-mixing style . (2)  To 

analize the process of applying Communicative Approach with code -mixing style at Karang Taruna Serengan 

Districts Surakarta, (3) To know some problems on applying Communicative Approach with code-mixing 

style at  Karang Taruna Serengan District Surakarta, (4) To identify the result of applying Communicative 

Approach with code-m.ixing at Karang Taruna Serengan District Surakarta. This study is descriptive 

qualitative research. The analyses and depictions in this study will be taken from data (taken by interview, 

observation, questionnaire, TOEFL (Pre Test and Post Test) and documentations). The object of the study is 

40 members of Karang Taruna in Serengan district Surakarta central Java Indonesia. The Result of the study 

can be concluded that there is improvement of English Communicative Competence (can be seen from post-

test TOEFL Score) after the participants apply code-mixing style on their daily conversation especially when 

they meet the group to do their work programs. The mean improvement score is 4,52 and p < 0,001. It means 

that there is different competence before and after the program.  On the T test shows that there is tight 

corelation between code mixing style and English Communicative Competence, the correlation is 0,840. The 

finding of this study is studying  language is studying how to speak of the language and speaking activities 

dominate language behavior. 

 

Key Words: Communicative Competence, AEC, Code-Mixing 

 

1. Introduction  

Tran (2015) explains that the roadmap of the integration of the ASEAN (Association 

of Southeast Asian Nations) community, the ASEAN heads of States/Governments from 

Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, 

Thailand and Vietnam have Agreed to establish the ASEAN Economic Community 2015, 

known as AEC 2015, and They have also agreed to use English as the language for business 

(ASEAN, 2009, 2011).  

Tran (2015) adds that ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) countries are 

about join in a single market and production base known as ASEAN Economic Community 

(AEC) 2015, which will enhance freer flows of goods, services, investment, capital, and 

people.  

Beside that Crocco and  Bunwirat (2014) state that English is the officila language of 

ASEAN, “Southeast Asia is one of the most diverse regions in the world in nearly every 

dimension of society. Amidst this immense diversity, the Association of Southeast Asian 

Nations (ASEAN) declared English to be its sole official language in 2007” 

Crocco and  Bunwirat (2014) in their study say that certain countries in ASEAN that 

speak English fluently will be disproportionately advantaged with ASEAN’s English policy. 

This includes places like Singapore, which is poised to become the business center of 

Southeast Asia.  

Therefore the commencement of the ASEAN Economic Community had been 

anticipated by ASEAN countries. Some researches from the ASEAN countries have done some 

reseaches related to the commencement of the ASEAN Economic Community. They are 

Barbin and Nicholls (2013), their reseach was about  gaining insights into the extent to which 

tertiary students are prepared to embrace the upcoming changes heralded by the 

implementation the AEC. It focuses on evaluating the readiness of the students of a well-

known Bangkok-based University in terms of “knowledge levels” and “attitudes.”  
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Suttipun (2014) studies about the competencies of Thai accounting students and their 

readiness for the AEC, and also tests for the relationships between the students’ competencies 

and their level of readiness.  

Setyowati (2015) studies about the best method for Indonesian students in learning 

English, the method influnces the students’communicative competence therefore they will be 

ready for facing AEC. The method is Communicative Approach or CLT (Communicative 

Language Teaching).  

Nowadays is not time for commencement of ASEAN Economic Community (AEC) 

anymore but it is time for the implementation of AEC. To succeed the implementation of AEC 

needs a colaboration among government, businessmen and  public or society. 

Having an ideal target seems easy but the question is whether Indonesian Human 

resources is ready or not for competiting at the AEC or ASEAN Economic Community, 

because according to Rustono (Suara Merdeka, June 13th, 2015) in Setyowati (2015) 

“Menghadapi MEA tidak cukup dengan kemampuan akademik atau soft skill yang dimiliki 

oleh mahasiswa, tapi perlu kemampuan lain, yakni komunikasi,”, “kemampuan komunikasi 

yang dimaksud adalah penguasaan terhadap bahasa Inggris. interaksi dengan masyarakat 

global banyak menggunakan bahasa Inggris”. “Jika kita tidak menguasai bahasa Inggris 

maka akan mengalami ketertinggalan dengan bangsa-bangsa lain di dunia,”. It means that 

facing the AEC or ASEAN Economic Community does not only need hard skills or soft skills 

but also other skills like English communication skill. Indonesian must be able to competite to 

other countries in ASEAN.    

Indonesian has not been ready yet to face AEC because based on previous research 

through 40 teenagers at Karang Taruna in Serengan District Surakarta, their TOEFL score is 

around 300-350 and they have not been able to communicate in English. Improving the English 

Communicative competence needs proper method, according to Setyowati (2015) the best 

method is Communicative Language Teaching or Communicative Approach because the 

method can train the students to be more active communicative at the class so that they have 

bravery to practice the language.   

Here are several researchers who attempted to define communicative competence: (1) 

Hymes (1972) in Cetinavci (2012) coined the term communicative competence as the 

knowledge of both rules of grammar and rules of language use appropriate to a given context, 

(2) Saleh (2013) studies about understanding communicative competence and he discusses 

about the development of the term communicative competence and he takes Hymes’ (1972) 

ideas of communicative competence, communicative competence refers to the level of 

language learning that enables language users to convey their messages to others and to 

understand others’ messages within specific contexts. It also implies the language learners’ 

ability to relate what is learnt in the classroom to the outside world, (3) Larsari (2011) adds the 

same ideas to Saleh (2013) and Cetinavci (2012) about communicative competence, Larsari 

(2011) adds that learners' ability to efficiently express what they mean in the target language 

and successfully achieve communications in real-life situations.   

To prove the target of improving English communicative competence needs to apply 

the CLT atau Communicative Language Teaching method or Communicative approach. 

According to Hymes (1972) in Larsari (2011) The CLT approach highlights learners' 

communicative competence. Larsari (2011) adds that The rationale of the CLT approach is that 

the teacher should act as a facilitator to create a studentcentered classroom and engage learners 

in authentic-like and meaningful communications with the goal to increase comprehensible 

language input for learners and expect them to generate more output. Setyowati (2012, 2014, 

2015) has studied about CLT to improve English communicative competence. Communicative 

competence must be a target when someone learn a language because according to Savignon  

in  Budiasih (2007: 155) in Setyowati (2012), (2014), (2015) Communicative competence is: 

Communicative  competence  may  be  defined as  the ability to function in a truly 

communicative setting, that in a dynamic exchange in which linguistic competence must adapt 

itself to the total information input. Based on the interview, the participants have not had 

English communicative competence because when they studied at high school they just 

focused learn how to do some item questions on books.   

Because of the reason above the writer is interested in examining how to improving 

English communicative competence or CLT (Communicative Language Teaching) method 

with code- mixing style at Karang taruna that is active to produce and improve the culture of 
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Surakarta. The research problem is how does CLT method with code-mixing style influence in 

improving English communicative competence at Karang Taruna Serengan Districts Surakarta 

Central Java? 

2. The Objectives of the Study 

  The objectives of the study are:  

a. To know the English Communicative Competence at Karang Taruna Serengan District 

Surakarta before using Communicative Approach with Code -Mixing Style.  

b. To analize the process of applying Communicative Aproach with Code -Mixing Style.  

c. To know some problems on applying Communicative Approach with Code -Mixing style at  

Karang Taruna Serengan District Surakarta. 

d. To identify the result of using Communicative Approach with Code -Mixing Style at 

Karang Taruna Serengan District Surakarta.  

 

3. Materials and Methods 

Method 

This study is descriptive qualitative research, according to Creswell (1997:15) 

qualitative research means an inquiry process of understanding based on distict methodological 

traditions of inquiry that explore a social or human problems. The researcher builds a complex, 

holistic picture, analyzes words, reports detailed views of informants and conducts the study in 

a natural setting.  

Participants 

In Serengan Distrcts, there are seven villages and each villages has 25-30 Karang 

Taruna members, theya are the population of the research. The village Karang Taruna must 

send 5 to 6 deputies to be the member of District Karang Taruna therefore in the research there 

are 40 samples and they are the object of the study.  

Instruments 

To measure the participants’ communicative competence, the writer uses TOEFL test. 

There are two tests namely pre-test and post-test.  All tests are done by a professional English 

Course. the pre-test is done before the participants practice English using code mixing style 

and the writer uses pretest result score for the standard of their English communicative 

competence before being improved using Communicative Approach with code-mixing style. 

While the post test result score is used for measuring the English communicative competence 

improvement. It is taken after the program has finished. 

Phrases 

Phrases in the design of the study are presenting the problems, asking questions, 

collecting data to answer the questions, analyzing the data and answering the questions. The 

phrases of collecing the data are by interview, observation, questionnaire, TOEFL tests and 

documentations. After getting the data, the data are analyzed by using SPSS. 

 

4. Result 

To know the English Communicative Competence of theparticipants, the reseacher 

gave the participants a pre-test. The pre-test is given before they practice English using code-

mixing style. The standard of the test is TOEFL Test, that is done by the trusted and 

profesional English Course. These are the results of the pre-test and post test: 
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Figure 1. The Percentage of the Pre-Test 

 

The Percentage of the Pre-Test shows that most of the prticipants have not been able to speak 

English well, it can be seen 72, 50% are fail in the pre test and 27, 50% are pass. 

 

 
 

Figure 2. Frequency of Pre Test 

The figure is the frequency of pre-test score and it shows that the lowest TOEFL score is 300, 

the average pre-test score is 377,45 and the highest score is 450.  
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Figure 3. The Percentage of Post Test 

 

The Percentage of the Post-Test shows something different, most of the participants have 

improvement on their speaking skill, it can be seen 82, 50% participants are pass in the post-

test and 17, 50% participants are fail.    

 

Figure 4. Frequency of Post-Test 

The figure is the frequency of post-test score and it shows that the lowest TOEFL score is 

350, the average pre-test score is 422,65 and the highest score is 475. It shows that there is 

different score from the pre test and the post test.  
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        The reseacher shows the SPSS result of the pre and post test of the participants and here 

is the SPSS result:  

Table 1. SPSS Result 

 

Pair 1 

Paired Differences 

t df p 

Mean SD SE 

CI 95% 

Lower Upper 

Pre Test - Post Test -4.52 20.87 3.29 -51.87 -38.53 -13.699 39 <0.001 

 

Based on the result above, it can be concluded that there is improvement of English 

Communicative Competence (it can be seen from TOEFL Score) after the participants apply 

code-mixing style on their daily conversation especially when they meet the group to do their 

work programs. The mean improvement score is 4,52 and p < 0,001. It means that there is 

different competence before and after the program.  On the T test shows that there is tight 

corelation between code mixing style and English Communicative Competence, the 

correlation is 0,840. 

 

5. Discussion 

a. English Communicative Competence at Karang Taruna Serengan District Surakarta 

before Using Communicative Approach with Code -Mixing Style.  

Muysken (2000) in Kim (2006) defines code-mixing as all cases where lexical 

items and grammatical features from two languages appear in one sentence. In terms of 

the definition from Bhatia and Ritchie (2004) in Kim (2006), code-mixing refers to the 

mixing of various linguistic units (morphemes, words, modifiers, phrases, clauses and 

sentences) primarily from two participating grammatical systems within a sentence.  

According to Bhatia and Ritchie (2004) in Kim (2006) mentions there are four 

reasons to use code mixing, they are: (1) Participant roles and relationship, (2) Situational 

factors, (3) Message-intrinsic factors, and (4) Language attitude, dominance and security 

The reseacher applies code-mixing because based on the interview to the 

participants of this study, they have different education background thus thay have 

different English competence. Four participants are university students, two participants 

had graduated from university and they teach at elementary school , fifteen participants 

are private employees, ten participants are senior high school students, and nine 

participants are having their own work or business. To know the participants English 

communicative competence is not easy if the reseacher does not have standard test, 

therefore the reseacher uses TOEFL. The tests are pre-test and post-test, the pre-test result 

shows that 72, 50% participants are fail in the pre-test and 27, 50% participants are pass. 

Besides the tests, the reseacher had interviewed them by asking their identity through 

formal introduction and the result shows that there two participant (who had graduated 

from university) who can introduce well and have been able to communicate in English. 

Both of the participants supports much in the reseach process. 

b. The Process of Communicative Approach with Code -Mixing Style 

Code mixing here means according to Wardhaugh (1992:107) in Alam (2006) 

says, “Conversational code-mixing involves the deliberate mixing of two languages 

without an associated topic change.”, Hudson (1996:53) in Alam (2006) defines code-

mixing as a case “where a fluent bilingual talking to another fluent bilingual changes 

language without any change at all in the situation.” He also says, “To get the right effect 

the speakers balance the two languages against each other as a kind of linguistic 

cocktail.”, Haugen (1953:280) in Alam (2006), “The strongest possible motive for 

language learning is the need of associating with the speakers of the language”. Staneley 
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Lieberson (1981:173) in Alam (2006) says,” The linguistic demands of the work-world 

are among the most important forces influencing the acquisition of a second language”.  

According to Kim (2006) there are 3 processes on code-mixing. The process are: 

(1) Insertion, The concept of insertion is defined as insertion of material such as lexical 

items or entire constituents from one language into a structure from the other language. 

(2) Alternation, Approaches departing from alternation view the constraints on mixing in 

terms of the compatibility or equivalence of the languages involved at the switch point. 

(3) Congruent Lexicalization, The notion of congruent lexicalization underlies the study 

of style shifting and dialect/standard variation 

The first process is insertion, after the pre-test taken and understand the English 

competence, the reseacher sets  twelve meetings for the code-mixing process and two 

meetings for the tests. The schedule of the meetings is based on their schedule when they 

are doing the work programs so that the code-mixing style can be applied related to what 

they are doing with their friends. The program is done four times a month. The material is 

prepared by the researcher based on their work programs. Their work programs are social 

activities, charity fair, cultural fair, weekly meeting, trainings and many more activities.  

The researcher inserts the English into Indonesian and gives the clues, advices 

and supports when they practice speaking English. Besides that the researcher gives same 

simple material for their daily conversations started from greetings, thanking, asking 

questions, explaining something, interupting, apologizing, concluding, informing 

something, giving responses and making requests through speaking and so forth. The 

Samples can be practiced on their daily conversations because according to Wahyuni et al 

(2014) “Speaking is one of the language skills that is very important in social life because 

we ask questions, give responses and make requests through speaking. In short, speaking 

activities dominate our language behavior. That is why, if speaking ability is so crucial in 

human communication, Speaking is a way for someone to do an interaction with one 

another. When students want to transfer messages, it means they may use spoken 

language. Spoken language has advantages such us, students may listen to the voice 

directly and can get the message as soon as possible. The purpose of speaking is to make 

listener easy to understand”. 

The second and the third process is not a simple thing because the reseacher 

needs 3 meeting after the pre-test to make them more brave to speak. The participants 

said that ” it is very hard and diffiult to start speaking in front of public”, they prefer 

lintening to practicing speaking. Therefore for the first meeting to the third meeting of 

code mixing program the reseacher found difficulties. Besides the different education  

background, the motivation to speak influences their competence as well. Some of 

them(university students) have been able to speak although they still find some 

difficulties on vocabularies. If they find the diffulties they will stop speaking and will be 

silent and no more intraction. The participants think that speaking English needs good 

grammar and complete vocabularies.The second process is Alternation, the reseacher 

guides the participants to max the language and gives explanation after the program. Here 

is the sample of their conversation before they have meeting in code-mixing. 

Participant A: Hi good morning, how are you? 

Other partcipants: fine, and you? 

Participant A: Ok...friends, i get undangan (invitation) from kecamatan lain (other 

district) 

Participant B: what undangan?  

Participant A: undangan for ikut (join) music competition and bazar amal (charity fair) 

Participant C: when? 

Participant A: next bulan (month). 

The leader of the Participant: I think, itu your tugas (duty) to persipakan semuanya 

(prepare everything)  

Participant A: ready boss...... but I butuh friends help ( i need your help) 

The leader of the Participant: do you have rencana (plan) 

Participant A: not yet 

(some of the participants are silent and focus on their job activities) 

        Here are images to show the process of Communicative Approach with 

Code -Mixing Style 
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The participants are practicing speaking English on their weekly meeting 

 

 

The participants are practicing speaking English on their incidental activities for example 

when they preapre supporting foods for flood victims in Surakarta Central Java Indonesia. 

c. Some Problems on Aapplying Communicative Approach with Code -Mixing Style at 

Karang Taruna Serengan District Surakarta. 

The big problem of this research is some of the participants are always passive 

because they always say that they understand what people say but they cannot give 

response to the conversation. So that speaking as one of the language skills in social life 

cannot be practiced easily. Some of them find difficulty to ask questions, give responses 

and make requests in English. They still think much of making mistakes grammatically. 

Therefore the reseacher should support them by giving them some materials and guide 

them practicing English using code-mixing style.  

d. The Result of English Communicative Competence after Using Communicative 

Approach with Code -Mixing Style at Karang Taruna Serengan District Surakarta 

The result of using Communicative Approach with Code -Mixing Style at 

Karang Taruna Serengan District Surakarta can be seen from the result of the psot test. 

The process of improving communicative competence using Code -Mixing Style has been 

done for twelve meeting including pre test and post test.  

After the applying of communicative Aproach with the code-mixing style, the 

speaking  ability of the participants have improvement, it can be seen from the post test. 

The test shows that the mean of English competence is higher than Post-test. The mean 
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improvement score is 4,52 and p < 0,001. It means that there is different competence 

before and after the program.  On the T test shows that there is tight corelation between 

code mixing style and English Communicative Competence, the correlation is 0,840. The 

participant have more confident to speak and they can communicate although they have 

less vocabularies.   

 

6. Conclusion 

The conclusion of the study is the Communicative Approach using code-mixing style 

can improve the English communicative competence. The style can make the participants more 

relax and confident to speak in front of public and it can motivateis them to speak. They do not 

think much about grammar and vocabularies because the group complete and support each 

other. The improvement can be seen through the post test score as well. The score is 4,52 and p 

< 0,001. It means that there is different competence before and after the program. It show that 

communicative approach with code-mixing style can improve someone motivation to speak 

and improve their communicative competence. Therefore studying language is not only 

studying grammar but also practicing the language. Speaking is one of the language skills that 

is very important in social life because we ask questions, give responses and make requests 

through speaking. In short, speaking activities dominate our language behavior. For further 

reseacher is needed because the complex competence may be influenced by education 

background. 
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Abstract 

 
When online, children may become victims of racism and online fraud, and can easily access the images of 

violence. In addition, through participation in chat rooms and other interactive dialogue via the Internet, children 

can be vulnerable to online predators. 

This paper focuses on the effectiveness of cyber laws to protect children against Internet users based on the 

theory of the legal system of Lawrence M. Friedman. 

This study is a non-doctrinal. This research is prescriptive is a research aimed to get suggestions for solving 

certain problems. The type of data in this research is secondary data. Which is included in the secondary data is, 

documents, papers, scientific books and literature support. Data collection techniques using literature study. The 

analysis technique used is interactive model analysis techniques. 

The conclusion of this study cyber laws have not been effective in protecting children's internet users because 

substantially lexspecialis arranged only on pornography, the structure is less than the maximum law enforcement 

officials in handling cases Cyberlaw especially in protecting child Internet users due to lack of knowledge and 

education, culture disobedient people resulting in maximum not apply the rule of law to protect children on the 

internet. 

 

Keywords: cyberlaw, cybercrime, children, internet, legal protection 

 

 

1.  Introduction 

Internet is now a major channel to support education and creativity, in addition to the internet 

helps students to develop collaborative learning system, provide new skills, resources, means of 

expression and many other benefits. Internet can help children to do research as well as school 

reports, communicate with teachers and other kids, and play interactive games. Children simply by 

pressing the keyboard to access the world. Children's access to the Internet, it is possible can put 

them to see and communicate with the material that is inappropriate and potentially dangerous. The 

number of children at an early age of Internet users has increased this indicates the emergence of the 

risk of children accidentally face pornography, offensive materials, hatred sites, and sites that 

promote violence, while other children actively look for inappropriate content. How to dress a child 

with the intention of sexual and cyber bullying. It is important to realize when online, children see 

and hear on the Internet, where they can meet and share personal information about the child online. 

The implications of sharing personal information the child will pose security problems. The 

government, parents, caregivers, educators, businesses and civil society can help children to benefit 

from the Internet, but they also have a responsibility to protect them against the risk of online 

(Kavdia, 2016). 

When online, children may become victims of racism and online fraud, and can easily access 

the images of violence. In addition, through participation in chat rooms and other interactive 

dialogue via the Internet, children can be vulnerable to online predators. They can also become 

addicted to spending time online, with the risk and loss of time which is actually useful and 

disturbing child psychology. The growth of the internet and internet penetration and web when it is 

not matched with the rule of law and policy interventions, especially the use of children has certainly 

worsen the situation (QuangHuy, 2016). 

A research states that the following activities carried out by children when using the Internet, 

among others (Demner, 2001), 

1. Obtain information on things other than school work (94%) 

2. Help with school work (90%) 

3. Sending and receiving email (72%) 

4. Playing online games (70%) 

371 



LAI-157 

5th National and International Conference - "Research to Serve Society" - Huachiew Chalermprakiet University 

5. Send and receive instant messages (55%) 

6. Downloading music (45%) 

7. seeking information on careers and further education (44%) 

8. seek information and shop online (40%) 

9. Read the news (26%) 

10. Chat rooms (21%) 

Children with ages of 12-19 years who go online every day, 21% claimed to have copied 

homework from the internet. The study also concluded that the children had spent the maximum 

for Internet access and do things that are not relevant as play games, download music, chat rooms 

and information obtained in addition to schoolwork (Rowlinson, 2017). 

Online or cyber crime rate in children is become a new trend in many countries, including 

Indonesia. According to data published KPAI, from 2014 to 2016, the number of child victims of 

pornography and online crimes in Indonesia have reached the number of 1,022 children. In detail 

presented, the children who are victims of online pornography by 28%, 21% of online child 

pornography, child prostitution online 20%, 15% object cd porn and child victims of sexual abuse 

online 11% (Setiawan, 2017). Data Criminal Investigation Police that the report NCMEC 

(National Center of Missing & Exploited Children), the number of Internet Protocol (IP) Indonesia 

who do download / upload content with child pornography through social media, that in 2015 as 

many as 299 602 IP, and in 2016 up to March, as many as 96 824 IP , Facebook and Twitter is a 

social networking media most widely used user to download / upload child pornography content 

(Anonymous, 2016). 

The Indonesian government has been forcing Internet Service Providers (ISPs) to block access 

to all websites that contain pornographic content (Anonymous, 2016). Forbidden sites are sites that 

provide the words, pictures and videos of nudity, explicit sex, including homosexuality and lesbian, 

and part of the sex organs. Regulations are enforced to prevent the spread of pornography and to 

protect children from the dangers of pornography. 

The Indonesian government uses legal basis Law - Law Number 11 Year 2008 on Information 

and Electronic Transactions and Legal - Law Number 44 Year 2008 on Pornography. Both laws 

prohibit actions to distribute, transmit, provide, download or causes to be accessed any pornographic 

material. In other words, the activities of people to distribute, transmit, provide, download or causes 

to be accessed any pornographic material categorized as a criminal offense and can be punishable 

up to 12 years in prison under Indonesian law (Communication and Information Minister, 2010). 

This national Internet filtering using a "blacklist" as a database to block certain sites. This screening 

is used to block illegal sites (Warf, 2010). 

 

2.  Objectives 

This paper focuses on the effectiveness of cyber laws to protect children against Internet users based 

on the theory of the legal system of Lawrence M. Friedman 

 

3.  Materials and methods 

This study is a non-doctrinal. This research is prescriptive is a research aimed to get suggestions to 

solve specific problems (Soekanto, 1981). The type of data in this research is secondary data. Which 

is included in the secondary data is, documents, papers, scientific books and literature that support 

(Soekanto, 1981). Data collection techniques using literature study. The analysis technique used is 

interactive model analysis techniques. 

 

4.  Results 
The protection of children in a community of nations, is a measure of the nation's civilization, 

therefore must be endeavored in accordance with the ability homeland. Activities of child protection 

is a legal action that resulted in the law (Nusantara, 1996). According Satjipto Raharjo law protects 

a person's interest by allocating him a power to act in the framework of these interests. The allocation 

is done scalable power in a sense, determined breadth and depth. Power that is the so-called rights. 

Not in any power in society can be called as a right, but only certain powers that be the reason that 

rights attach to a person (Prastyanti, 2016). Legal protection is a matter of protecting the legal 

subjects through legislation in force and forced to implement the sanction. 
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The effectiveness of the operation of the law in protecting children on the impact of the Internet, 

can be understood by looking at the function of law in society. The function can be observed from 

several points of view, namely as a social control, as a means to change society, as a symbol, as a 

political tool, as well as an integration tool. This development can not be separated from the law of 

nature which is always in the midst of society, while society itself constantly progressing (Rahardjo, 

2000). While the effectiveness of the applicable law in the society can be said to be effective if it 

can meet the theory of the legal system (legal system) according to Friedman stating that the legal 

system is composed of three elements, namely the structural elements (structure), substance 

(substance), and the culture of law (legal culture) (Friedman, 1984). 

1. Substance 

In March 2008, the government has enacted Law No. 11 Year 2008 on Information and 

Electronic Transactions According to Article 27 of Law Number 11 Year 2008 on Information 

and Electronic Transactions, says about the things that are prohibited, among other things, 

(1) Every person intentionally and without right to distribute and / or transmitting and / or make 

the inaccessibility of Electronic Information and / or Electronic Documents which have a 

charge of violation of decency. 

(2) Every person intentionally and without right to distribute and / or transmitting and / or make 

the inaccessibility of Electronic Information and / or Electronic Documents which have a 

gambling charge. 

(3) Every person deliberately, and without the right to distribute and / or transmitting and / or 

make the inaccessibility of Electronic Information and / or Electronic Documents which 

have a charge of insult and / or defamation. 

(4) Any person knowingly and without the right to distribute and / or transmitting and / or make 

the inaccessibility of information. 

This Act establishes unequivocally about the punishment of violations of the 

manufacture, distribution and use of pornography that is tailored to the offense committed, the 

heavy, medium and light, as well as give weighting to the criminal acts involving children. In 

addition, the weighting was also given to perpetrators of criminal acts committed by a 

corporation by multiplying the principal sanctions and the provision of additional punishment. 

Issues of legal protection and rights of children is one side of the approach to protect 

children Indonesia. In order for the protection of children's rights can be done on a regular 

basis, orderly and responsible for the necessary legal regulations in line with the development 

of Indonesian society (Soetodjo, 2006). Children are also entitled to protection from violence 

and discrimination (Article 4 of Law Number. 23 of 2002 on the protection of children) 

(Lusyana, 2017). 

In Indonesia, the legal protection of children as a result of the dissemination of pornography 

on the internet and social media have been accommodated in several laws and regulations 

which are in Law Number 44 Year 2008 on Pornography which is lex provide protection for 

children as mandated in Article 16 of Law number 44 Year 2008 on Pornography which states: 

a. Government, social agencies, educational institutions, religious institutions, families and / 

or communities shall provide coaching, mentoring, and the recovery of social, physical and 

mental health for every child who is a victim or perpetrator of pornography. 

a. Further provisions on coaching, mentoring, and the recovery of social, physical and mental 

health as referred to in paragraph (1) shall be regulated by Government Regulation. This 

law requires that all parties, in this case the state, social agencies, educational institutions, 

religious institutions, families and / or communities to provide coaching, mentoring, social 

recovery, physical and mental health for every child who is a victim or perpetrator 

pornography. The role of the government is required to prevent the manufacture, 

distribution and use of pornography. Coaching here is a series of activities to improve and 

establish the identity of the child towards better so that children can grow and develop in a 

healthy and reasonable. Such as providing an understanding of the dangers of pornography 

to pornography offenders, mental spiritual guidance, the guidance of moral values and 

religious and counseling. 

2. Structutre 
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Government efforts to protect children against internet usage among others, the cafe 

business licensing policy, businessmen who will make the cafe must have a business license. 

The business license is issued based on several conditions, namely: 

1). Permission disorders 

2). Recommendations from the local district office, if both these conditions have been there 

then, business licenses will be issued by PerizinanTerpadu Services Office (KP2T). 

Regarding the appeal, or the terms of the visitors cafe and a cafe business hours, basically 

not listed and not regulated in licenses and permits issued by kp2t. However, if the cafe is doing 

activities that violate the law or disturbing the public, then kp2t receive complaints from the 

public to recommend that the business license of the cafe revoked. Kp2t will forward the 

complaint to the mayor, based on the consideration and decision of the mayor of the operating 

license may be revoked. In reality there are many cafe-cafe that heed the appeal. The work 

done by the local government to protect children from the dangers of interet is conducting raids 

on schools or curfew hours. Raids are conducted regularly even in time is not specified for a 

report from the public. If at the time of the raid found the children in school hours or during 

the night, it will be sent home to parents. 

Enterprises through socialization are also routinely performed well to schools and 

communities. The socialization material to schools one of which is the negative impact of 

intenet, the ban also visit the internet at the time the school day and at night, while the 

socialization to the community is done through mosques. Sosialisi material is to invite people 

not to participate in the activities of child protection such as child care and supervision of the 

development of children's behavior. Businesses that dilakukanpemerintah basically has a 

maximum, but of course every effort meniliki constraints respectively, in this case the obstacles 

encountered is coordinating with related agencies is still not effective. 

The government has also sought to block pornographic sites, hatred and / or violence 

sites, the Ministry of Information developed software called 'nanny', which is available for 

download from the website of the Ministry. The Ministry intends to cooperate with ISPs and 

Internet cafes and to create a list of illegal sites for these entities for the block. Here's part of 

the law, the local site began to close links and images that contain pornographic material. 

Website, kaskus.us, started blocking access to services BB17 (social networks), that contains 

pornographic images and links to adult sites. In 2008, Kaskus is one of the most popular sites 

in Indonesia and ranks fifth in popularity according to Internet traffic tracker Alexa.com77. 

3. Structure  

Legal compliance citizens are still relatively low. Be aware that there is a negative impact 

on children as visitors cafe. Police regularly conduct raids as one of the enforcement activities. 

Raids conducted either during school hours or in the evening hours. Children who netted in the 

raid will be taken to the police station to be fostered. The school and the child's parents were 

contacted and dikutsertakan participate in the process of child development. Activities are 

carried out to reduce the time children play in the cafe. So that the child can be a maximum 

time for activities that are beneficial such as schools, lessons, private lessons and others. Police 

activities just right the situation can not revoke the business in the event of a breach by the 

owner of the cafe. Obstacles encountered in the field are no rules governing explicitly about 

curfews and lack of participation from the community to jointly supervise the children playing 

in the cafe as well as the lack of supervision from parents each anakxvi. 

 

5.  Discussion 

The development of information technology on the one hand would facilitate human beings in 

carrying out its activities, on the other hand can cause many serious problems that require treatment 

such as the emergence of new crimes that dikenbal with cybercrime (Gultom, 2009). Cyber crime 

has special characteristics, namely: 

a. Without violence (non-violence) 

b. Slightly involve physical contact (minimizing of physical contact) 

c. Using equipment (equipment) and technology Utilizing a network of telematics 

(telecommunications, media and information technology) global (Gultom, 2009). 

374 



LAI-160 

5th National and International Conference - "Research to Serve Society" - Huachiew Chalermprakiet University 

There are basically three categories of risk that will be Obtained by a child while the child is using 

the Internet, Among others (OECD, 2012). 

1. Risk of content and contacts including exposure to pornography, cybergrooming and 

cyberbullying 

2. The risk of such purchases in online marketing and fraudulent transactions 

3. Risk of privacy and security including the use of social networks without sufficient 

understanding of potential long-term consequences. 

Misuse of the computer (cyber crime), that computer becomes a tool or media to commit crimes 

such as sites selling pornography that can lead to crimes such as rape, sexual harassment. In the form 

of computer crime, the crime which is closely related to the use of technology based on the primary 

computer and telecommunication network, called the Illegal Contents is a crime to enter data or 

information to the internet on something that is untrue, unethical and may be unlawful or disturb 

public order. 

Legal protection for children as a result of the dissemination of pornography on the internet 

and social media have been accommodated in several laws and regulations which are in Law Number 

44 Year 2008 on Pornography which is lex provide protection for children as mandated in Article 

16 of Law Number 44 Year 2008 on Pornography which states: 

a. Government, social agencies, educational institutions, religious institutions, families and / or 

communities shall provide coaching, mentoring, and the recovery of social, physical and 

mental health for every child who is a victim or perpetrator of pornography. 

b. Further provisions on coaching, mentoring, and the recovery of social, physical and mental 

health as referred to in paragraph (1) shall be regulated by Government Regulation. 

This law requires that all parties, in this case the state, social agencies, educational institutions, 

religious institutions, families and / or communities to provide coaching, mentoring, social recovery, 

physical and mental health for every child who is a victim or perpetrator pornography. The role of 

the government is required to prevent the manufacture, distribution and use of pornography. The 

effectiveness of the law must be supported by three components, among others, legal factors, 

meaning in relation to the legislation in force in Indonesia increasingly diverse forms and purpose 

and almost in daily life people must obey these rules. Each of the laws and regulations have 

weaknesses in each chapter, many laws are made which aims to reduce the number of violations and 

crimes, but in reality the number of violations and crimes is increasing from year to year on a national 

scale. Despite the fact for the year 2013 has decreased. This increase is due to inequality in society 

is the lack of understanding of the law and lack of socialization regarding legal counseling regarding 

legislation on society. 

Law enforcement will not run well, if not supported by law enforcement officials are 

particularly engaged in the field of law such as the police, prosecutors, lawyers, judiciary and 

correctional institutions. Weak strength of a rule of law derived from the law enforcement, if the 

rule of law is weak, then the public will perceive that there is no law in their environment or society 

as being in the jungle without any rules that govern them. Social life, the rule of law as a benchmark 

for the public to feel a justice. In an effort to protect children from the impact of the Internet 

community must play an active role in the matter of law enforcement, the community must fully 

support and cooperate with the law enforcement agencies in law enforcement efforts. 

 

6. Conclusion 

Based on the above explanation, it can be concluded that in order to support the protection 

of children in the surf it is necessary indicators of success, effectiveness of law based on the theory 

of the legal system. Substantially government has established Law Number. 23 of 2002 on the 

protection of children, Act No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions addition there 

are also the Law and the Law Number 44 Year 2008 on Pornography. In the structure of enforcement 

of the Act was not optimal due to factors educational background and knowledge of law enforcement 

officers who do not understand cyber law. Indonesian community culture that tends not comply as 

a result of the lack of law enforcement resulted in the child protection Internet users are still not 

optimal. 

On the ineffectiveness of the legal protection of children using the Internet can be suggested 

as follows, strengthen the network of national and international organizations that aim to protect 
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children from the impact of Internet usage. Sharing information about the approach of government 

policy on child protection internet users both qualitatively and quantitatively by comparing the 

rule of law or policy. Adopt and distribute statistical data on the use of internet by children, to 

share information about risks faced by children and parents as well as the way to resolve it. 

Harmonization of the rule of law so as to reduce statistically the number of child victims as victims 

of Internet usage. Make the rule of law on the use of internet by children on a regular basis. Support 

the establishment of a child protection policy development on the use of the Internet through public 

hearings, focus group discussion, pooling and sharing of successful education and awareness 

raising tools. To coordinate with the various international and regional organizations. 
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Abstract 
This research is aimed at obtaining the empirical proof, finding the clarification of a phenomenon, and the 

conclusion about the promotion strategy implementation (pull) and promotion strategy (push) towards the formation 

of customer’s value of non-starred hotel in East Priangan. This research is important as the strategy to promote the 

non starred hotel to be the competitive hotel in East Priangan  This research used quantitative approach with 

inductive and descriptive methods by collecting, presenting, analyzing, examining the hypothesis, and arranging the 

conclusions and suggestions. The data were obtained from questionnaires toward the customers of non-starred hotels 

in East Priangan who were selected to be the research samples. The results of data analysis and discussions showed 

that: (1) Promotion strategy implementation (pull) of non-starred hotels in East Priangan is good based on the 

customer perception, (2) Promotion strategy implementation (push) of non-starred hotels in East Priangan is good 

based on the customer perception, (3) Customer value of non-starred hotels in East Priangan is good based on the 

customer perception, (4) There is an influence of promotion strategy implementation (pull) and promotion strategy 

(push) towards the customer value of non-starred hotels in East Priangan.  
 

Keywords: Promotion strategy (pull and push), customer value, non-starred hotels.  
 

1. Introduction 

The development of industrial sector which also involves the sector of service industry need to be 

improved and directed to be one of the activators of efficient economic development, highly competitive, 

and able to empower the strong and mutual national economic structure. Badan Pusat Statistik or the 

Statistic Agency (2009) states that the trade-in sector of service industry consists of general service of 

government sub-sector and service industry of private sub-sector. Governmental general service involves 

government and defense administration and the others such as education and health. In the case of 

tourism, the Indonesian government has ruled the standards and norms through the Government 

Regulation Number 25, 2000, while the development policy of culture and tourism is regulated in 

Presidential Instruction Number 16, 2005 and the Law Number 10, 2009. 

Besides requiring the government regulation support, the development of tourism sector needs also 

an accommodation support. According to Pendit (2006) “Accommodation in the tourism industry is 

commonly in the form of hotel, motel, pension, bungalow, mes, inn, cottage, hotel, sanatorium or health 

resort, camping ground, etc”.  Talking about the hotel as a part of accommodation which supports the 

development of tourism sector, so, hotel and tourism are two inter-related parts. The important role of 

tourism accommodation, especially the hotels, can be seen from the need of accommodation for the 

foreign tourists who visit Indonesia. The Center for Data Management and Web System, Indonesia 

Culture and Tourism Ministry (2010) shows an amount of 5.002.101 foreign tourists visited Indonesia in 

2005. Of that amount, a number of 1.030.853 foreign tourists used the service of non-starred hotels and 

among the 14.012 foreign tourists used non-starred hotel in West Java. In 2009, the number of foreign 

tourists who visited Indonesia increased to be 6.323.730 in which among the 1.224.360 foreign tourists 

used non-starred hotels. The tourists who used accommodation of non-starred hotels in West Java in 2009 

were 45.426 tourists. This number was getting more than in 2005. 

An ongoing operation of non-starred hotels depends on the more or less of customers who stay in the 

hotel. The presence of customers who consume the service of non-starred hotels is assumed to create the 

customer value. Therefore, it needs a research from the side of customers concern.  The research of non-

starred hotels is viewed from the side of customer concern will relate to the customer value. Holbrook in 

Nasution (2004) defines that the customer value as preference experience of the relative and interactive 

consumer. Thus, it can be stated that many or few of non-starred hotel visitors are caused by the 

interactive perception of the customer on the service quality offered and served by the hotels. This 

perception is relative – means to have tends a change from time to time.  The customer value is formed by 

the total benefit total value and total cost. According to Kotler in Molan (2008), the customer value 

belongs to two main components, namely total value and total cost of the customer. The high or low of 

customer value will be influenced by two factors, namely internal factor and external factor.  
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Internally, the formation of customer value on the non-starred hotels, especially non-starred hotels in 

East Priangan are influenced by marketing activity. Less of promotion activity conducted by the non-

starred hotels in East Priangan could be assumed as the cause of low customer value of non-starred hotels. 

Viewed from the external side, the high or low of customer value of non-starred hotel could be caused by 

competition level among the hotels and the availability of tourism objects. Viewed from competition 

level, the data from West Java Tourism and Culture Agency in 2009, showed that the number of the non-

starred hotel in West Java were  989 hotels,  while TPK of non-starred hotels in West Java according to 

BPRSI was smaller than 40%. Viewed from the existence of tourism objects, there is a contribution trend 

of tourism objects towards the existence of non-starred hotels. The tourism objects of Pangandaran beach 

in Ciamis and Cipanas resort and Sampireun in Garut make those two regencies have more non-starred 

hotels rather than other four regencies in East Priangan.  

Considering the formation of customer value from the internal side, it can be stated that the 

marketing activity is basically an implementation of marketing management. American Marketing 

Association in Kotler and Keller (2007) states that marketing management is a planning process and 

thinking implementation, price consideration, promotion,  and idea contribution, goods, and service to 

create an exchange that can satisfy the individual and organizational objectives. This premise can be 

stated that the marketing management includes the consideration and implementation of marketing 

strategy.  

Promotion strategy is a part of marketing strategy. This idea can be viewed from the theory of  

McCarthy about “the four Ps of Marketing” and the elements of marketing strategy from Corey. 

According to Corey in Tjiptono (2008), marketing communication or marketing promotion includes 

advertising, personal selling, sales promotion, direct marketing, and public relations. Promotion strategy 

relates to the planning, implementation, and controlling persuasive communication with the customers. 

Therefore, promotion strategy is used to determine the proportion of advertising, personal selling, sales 

promotion, direct marketing, and public relations. The Corey’s thought is in accordance with the thought 

of Shimp (2003), Kotler (2007), Kotler and Keller (2007), and Tjiptono (2008).  

In relation to the efforts to increase the sales volume, Tjiptono (2008) states that to increase the sales 

in a short time and accurately needs an appropriate and creative promotion strategy, namely to conduct 

promotion strategy (pull) and promotion strategy (push). Promotion strategy (pull) involves advertising, 

brand, sales promotion directed to boost the agent of service sales (trade promo), and sales promotion 

directed to boost the customers to buy (consumer promo) while promotion strategy (push) involves the 

sales agents. Viewed from marketing mixed side, promotion or marketing communication is assumed to 

play role in creating the customer perception that can form the customer value. This assumption is very 

logical, as, in this information technology era, communication becomes an important thing in offering the 

product or service. One of the factors that influence the product or service demand is the promotion 

appropriateness. One of the factors that influence the product or service demand is a promotion 

appropriateness offered to the consumers. Considering the statements above, namely the formation of 

customer value and promotion which purpose to increase the sales in a short time on the non-starred 

hotels in East Priangan, the researcher conducted the  research entitled ”Promotion Strategy 

Implementation (Pull) and Promotion Strategy (Push) and Their Influence towards the Non-Starred 

Hotels in East Priangan”.  

2. Research Objectives 

This research is purposed to obtain the result of a discussion about: 

a. Promotion strategy implementation (push) according to the customer perception of non-starred hotels 

in East Priangan. 

b. Promotion strategy implementation (pull) according to the customer perception of non-starred hotels 

in East Priangan. 

c. Customer value according to the customer perception of non-starred hotels in East Priangan.  

d. The influence of promotion strategy implementation (pull) and promotion strategy implementation 

(push) towards the customer value of non-starred hotels in East Priangan. 
 

3. Method  

Considering the research objectives, the first step of this research uses descriptive research.  By 

descriptive approach, it is expected to obtain the illustration of promotion strategy implementation (pull), 

promotion strategy implementation (push), and the customer value of non-starred hotels in East Priangan 
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according to the customer perception. The next step is to use the kind of verification research with the use 

of the explanatory approach. The type of investigation research used is causality investigation type.  

 

 

1. Data Collection Technique 

The unit of research analysis is the visitors of non-starred hotels in East Priangan in the 

observation period. Whereas the research population is the visitors who stay in the non-starred hotels 

in East Priangan during the observation period. The number and composition are based on the number 

of non-starred hotels in East Priangan as seen in the following table.  

 

Table 1. Proportion of non-starred hotels in East Priangan  

No Regency/Town Non-starred1 Non-starred 2 Non-starred 3 Total 

1 Garut regency 25 23 17 65 

2 Tasikmalaya regency 1 3 1 5 

3 Ciamis regency 48 47 35 130 

4 Sumedang regency 2 5 7 14 

5 Tasikmalaya town 5 13 12 30 

6 Banjar town 3 5 1 9 

 Total 84 96 73 253 

Source: BPS (Central of Statistic Bureau) West Java, 2008 

Looking at the composition of non-starred hotels in the table above by using 253 non starred 

hotein East Priangan to consider the research method used, so the sampling technique used is cluster 

sampling. The result of data processing with SPSS generates the number of hotels to be the survey object 

of data collection are 7 hotels for the non-starred 1, 10 hotels for the non-starred 2, and 8 hotels for the 

non-starred 3. Based on the number of objects of data collection, the researcher then determines the non-

starred hotels which will be pointed out proportionally as the data source. The procedure of data 

collection conducted is based on the following criterions:   

a. Data collection is accomplished by the questionnaire instrument for the customers who stay in 

the 25 non-starred hotels selected as the data source.  

b. The criterion of questionnaire data that can be processed is the complete questionnaire data; all 

of the statement and questions are completely answered by the surveyed customers.  

 

2. Analysis Frame and Hypothesis Test  

a. Frame of Descriptive Analysis  

Descriptive analysis is used to obtain the customer description of non-starred hotels about the 

implementation of promotion strategy implementation (pull),   promotion strategy implementation 

(push), and customer value of non-starred hotels in the regencies/towns in East Priangan. The average 

of calculation result is assumed as an implementation level of promotion strategy and customer value 

of non-starred hotels. The interpretation of calculation result is accomplished by the following 

criterions:  

 

Table 2 Criterion of Average Interpretation in the Implementation of Promotion Strategy and 

Customer Value  

No Average Score Interpretation 

1 

2 

3 

4 

5 

8 

0,00 – 0,82 

0,83 – 1,66 

1,67 – 2,49 

2,50 – 3,32 

3,33 – 4,16 

4,17 – 5,00 

Worst/Highly unsuitable 

Bad/ Unsuitable 

Not so bad/less suitable 

Fair /Fair 

Good/Suitable 

Very good/Very suitable 

Source: Yogaswara. (2011). Pengaruh Komponen Pelatihan Terhadap Prestasi dan Implikasinya 

Bagi Kompetensi Guru Peserta Pendidikan dan Latihan Profesi Guru di Rayon 34 Sertifikasi 

Guru Tahun 2010. Adjusted. 

The success of interpretation of promotion strategy implementation  (pull), promotion strategy 

implementation  (push), and customer value conducted based on the following criterion:  
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Table 3  Criterion of Average Percentage Interpretation of promotion strategy implementation 

(Pull and Push), and Customer Value of  Non-Starred Hotels in East Priangan.  

No Percentage Interpretation 

1 1% No 

2 2 – 9 % Fewest  

3 10 – 24% Few  

4 25 – 49% Nearly middle 

5 50% Middle   

6 51 – 74% Most  

7 75 – 99% General  

8 100% All  

Source: Yogaswara. (2011). Pengaruh Komponen Pelatihan Terhadap Prestasi dan Implikasinya 

Bagi Kompetensi Guru Peserta Pendidikan dan Latihan Profesi Guru di Rayon 34 Sertifikasi 

Guru Tahun 2010. Adjusted. 
 

b. Frame of Hypothesis Test  

The hypothesis is tested by the use of path analysis by Structural Equation Modelling (SEM) 

analysis. The fittest used here includes overall fit model, measurement model fit, and structural model 

fit model. Overall fit model is purposed to evaluate the Goodness Of Fit (GOF). The criterion used in 

this research is chi-square, RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation), GFI (Goodness of 

Fit Index), and NFI (Normed Fit Index). The criterion of fit test used in the table is as follows:  

Table 4 Indexes of Criterion Fit Model   

Indexes of Criterion Fit Recommended Value 

Overall fit model Test:   

1. Chi square (χ2) ≥χ2
critical (1,96) 

2. RMSEA 0,05<RMSEA≤0,08 

3. GFI 0,80≤GFI<0,90 

4. NFI 0,80≤NFI<0,90 

 

4. Results  

(1) Descriptive Analysis 

a. Promotion strategy implementation (pull) of non-starred hotels in East Priangan.  

Recapitulation of respondents’ opinion about the Promotion strategy implementation (pull) 

according to the customer perception of non-starred hotels in East Priangan can be seen as follows:  

 

Table 5 Recapitulation of Promotion strategy implementation (pull) according to the customer 

perception of non-starred hotels in East Priangan. 

 No Indicator 
Average of 

Respondents’ 

Opinion  

Perception  

on the 

Respondents’ 

Opinion  

Estimation 

of 

Coefficient 

Line 

1. Advertising Implementation:     

a. Outdoor travel advertising  3,21 Quite  good 0,0886 

b. Dynamic Advertising  3,29 Quite  good 0,0739 

c. Advertiement that creates the pre-order  3,17 Quite  good 0,0724 

d. Advertising the shows the product excellence  3,32 Quite  good 0,0766 

e. Advertising that ensures the customers  
3,40 Good 0,0841 

 Average of respondents’ perception: 3,28 Quite  good  

2. Brand Implementation:     

a. Brand as hotel identity  3,18 Quite  good 0,0812 

b. Brand as the hotel promotion instrument 2,61 Quite  good 0,0641 

c. Brand that contracts the hotel image 3,20 Quite  good 0,0740 

d. Brand as the market controller  3,27 Quite  good 0,0814 

 Average of respondents’ perception: 3,06 Quite  good  
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 No Indicator 
Average of 

Respondents’ 

Opinion  

Perception  

on the 

Respondents’ 

Opinion  

Estimation 

of 

Coefficient 

Line 

3. Sales Promotion Implementation that Push the Agents  :    

a. Incentive Offer  3,32 Quite  good 0,0763 

b. Management Assistance 2,90 Quite  good 0,0752 

c. Providing display equipment in the agents 3,30 Quite  good  0,0763 

d. Financing the promotion of agents  3,41 Good 0,0752 

 Average of respondents’ perception: 3,23 Quite  good  

4. Sales Promotion Implementation that Push the 

Customers:  
   

a. Providing the reward 3,53 Good  0,0798 

b. Discount  3,60 Good 0,0678 

c. Demonstration of hotel location and its service  2,40 Not so bad   0,0574 

d. Assist the customers by choosing the service product  2,54 Quite  good 0,0592 

 Average of respondents’ perception: 3,02 Quite  good  

 Not so bad  percentage  

Quite  good percentage  

Good percentage  

5,88% 

70,59% 

23,53% 

  

 Average of respondents’ perception towards the Promotion 

strategy implementation (pull) 
3,15 Quite  good  

Source: Data Processing Result 

The above table expresses that most of the respondents (70,59%) give a  perception towards the 

promotion strategy implementation (pull) conducted by the non-starred hotels in East Priangan. Viewed 

from the dimension, the dimension of advertising implementation has greater average than the dimension 

of brand implementation or dimension of sales promotion that pushes the agents. Viewed from the 

estimation of the coefficient line, it can be stated that the outdoor travel advertising has the greatest 

estimation, namely 0,0886. Estimation of the smallest coefficient line from the promotion strategy (pull) 

gets the demonstration indicator of the hotel location and its service (0,0574). The average of all 

respondents’ perception is 3,15 so that it can be stated that the indicators of promotion strategy (pull) of 

non-starred hotels in East Priangan have been well implemented.  
 

b. Promotion Strategy Implementation (Push) of Non-Starred Hotels In East Priangan 

Recapitulation of respondents’ opinion about promotion strategy implementation (push) of non-

starred hotels in East Priangan can be seen as follows:  

 

Table 6 Recapitulation on Promotion Strategy Implementation (Push) of Non-Starred Hotels in East 

Priangan  

No Dimension and Indicator 
Average of 

Respondent

s’ Opinion  

Perception  

on the 

Respondents’ 

Opinion  

Estimation 

of 

Coefficient 

Line 

1. Implementation of Direct Sales      

a. Maintain the relationship with prospective customer  3,48 Good 0,1310 

b. Determining the target 3,28 Quite  good 0,1344 

c. Communication 3,17 Quite  good 0,1177 

d. Sales   3,60 Good 0,1461 

e. Serve prospective buyer/prospective customer  2,77 Quite  good 0,1229 

f. Information Collection 3,53 Good 0,1388 

g. Allocation  3,68 Good 0,1342 

 Average of respondents’ perception: 3,36 Good  

384 



BEI-6 

5th National and International Conference - "Research to Serve Society" - Huachiew Chalermprakiet University 

 
2. Implementation of Sales Promotion through Trade 

Promotion:  
   

a. Travel Agent  3,22 Quite  good 0,1255 

b. Organisation of  Tourism Agent 2,95 Quite  good 0,1303 

c. Broker 3,12 Quite  good 0,1183 

 Average of respondents’ perception: 3,10 Quite  good  

 Quite  good percentage  

Good percentage 

60,00% 

40,00% 
  

 Average of respondents’ perception  towards the 

Promotion Strategy Implementation (Push) 
3,28 Quite  good  

Source: Data Processing Result  

The table above expresses most of the respondents (60%) in perception quite and almost half of 

them (40%) perceiving good in the Promotion Strategy Implementation (Push) which is conducted by the 

non-starred hotels in East Priangan. Viewed from the dimension, the implementation of direct selling has 

greater average compared with the average of trade promotion. Viewed from the estimation of the 

coefficient line,  it can be stated that the selling indicator has the greatest estimation, namely 0,1461. 

Thus, it can be stated that selling indicator must have better attention if the non-starred hotels in East 

Priangan want to improve the promotion strategy (push). The overall average of respondents’ opinion on 

the variable of promotion strategy (push) is 3,28 and thus it can be perceived that the promotion strategy 

(push) of non-starred hotels in East Priangan have been well implemented.  

  

c.  Customer Value of Non-starred Hotels in East Priangan 

Customer value is the consumer perception towards the quality of service product consumed by 

the customers. It includes all values obtained by the customers for their cost. The dimension of customer 

value consists of a total value and total cost. Total value is formed by the product value, service value, 

workers’ value, and the value of company image. Whereas total cost is formed by the attribute of 

monetary cost, time cost, energy cost, and psychological cost. Customer value of non-starred hotels in 

East Priangan according to the customers’ perception can be seen from the following table:  

 

Tabel 7 Recapitulation of Customer Value of  Non-starred Hotels in East Priangan  

No Dimension and Indicator 
Average of 

Respondents’ 

Opinion  

Perception  

on the 

Respondents’ 

Opinion  

Estimation of 

Coefficient 

Line 

1. Total Value:     

a. Product value  2,76 Quite  good 0,1086 

b. Service Value  2,77 Quite  good 0,1274 

c. Workers’ Value 3,60 Good 0,1481 

d. Image Value  3,38 Good 0,1543  

e. Superior Value 3,48 Good 0,1411 

 Average of respondents’ perception: 3,20 Quite  good  

2. Total Cost:     

a. Monetary cost 2,87 Quite  good 0,1392 

b. Time cost 3,29 Quite  good 0,1409 

c. Energy cost 3,23 Quite  good 0,1421 

d. Psychological cost 2,96 Quite  good 0,1227  

 Average of respondents’ perception: 3,09 Quite  good  

 Quite  good percentage  

Good percentage 

66,67% 

33,33% 
  

 Average of  respondents’ perception towards the 

customer value 
3,15 Quite  good  

Source: Data Processing Result 

The above table shows that most of the respondent (66,67%) perceive quite and almost half of 

respondents (33,33%) perceive the customer value has been appropriate with the customers. Viewed from 
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the dimension, the dimension of total value has better average so that it can be stated that the non-starred 

hotels in East Priangan have created greater value compared with the cost spent by the customers.  

Viewed from the estimation of the coefficient line, it can be stated that the indicator of image value gives 

the most contribution (0,1543) of the customer value. The overall average of respondents’ opinion 

towards the variable of customer value is 3,15, so the indicators of customer value of non-starred hotels in 

East Priangan can be perceived quiet to form the customer value.  

 

(1) Hypothesis Test  

a. Model Fit Test 

Overall model fits or Goodness of Fit (GoF) is done by χ2, RMSEA,  GFI, and NFI. The result of 

processing can be seen from the following table:  

 

Table 8 Hasil Uji Keseluruhan Model (GOF) 

No 
GOF 

Criterion 
Fit Criterion Test Result 

1. Chi square (χ2) χ2
critical =1,96 χ2

count =58,7259 

2. RMSEA 0,05<RMSEA≤0,08 0,03257 

3. GFI 0,80≤GFI<0,90 0,9919 

4. NFI 0,80≤NFI<0,90 0,9988 

Source: Data Processing Result 

Data processing shows the result as of  χ2 = 58,7259 so it can be stated that viewed from χ2, then 

the overall measurement model has fulfilled the criterion of fit test of χ2
count (58,7259)>χ2

critical (1,96) and it can 

be stated as a good fit condition. Viewed from  RMSEA, the result of data processing shows as of  

RMSEA = 0,03257. Thus, RMSEA count is 0,03257≤ 0,05 so that it can be stated in the condition of 

close fit. Viewed from Goodness of Fit Index (GFI), the result of data processing shows as of GFI = 

0,9919 so that it can be stated that the overall model is a good fit. Viewed from Normed Fit Index (NFI), 

the result of data processing shows as of NFI = 0,9988 so that it can be stated as in the condition of a 

good fit. 

b. Hypothesis Test  

The number of influence in promotion strategy implementation (pull) and promotion strategy 

implementation (push) towards the customer value of non-starred hotels in East Priangan can be seen in 

the matrix of following data processing result: 

Table 9 The Matrix of Influence in Promotion Strategy Implementation (Pull) and Promotion Strategy 

Implementation (Push) towards the Customer Value of Non-starred Hotels in East Priangan  

No Description 

Number of Influence 

Direct 
Indirect Total 

Influence X1 X2 

1 Influence of promotion strategy implementation 

(pull) towards the customer value 
28,68%  6,99% 35,66% 

2 Influence of promotion strategy implementation 

(push) towards the customer value 
8,13% 6,99%  15,12% 

4 Simultaneous influence    50,78% 

5 Influence of research external variable     49,22% 

6 Fcount    15,0333 

7 Ftable    3,04 

Source: Data Processing Result 

386 



BEI-8 

5th National and International Conference - "Research to Serve Society" - Huachiew Chalermprakiet University 

The result of hypothesis test in the Table 9 above can be illustrated in the line diagram as seen in 

Figure 5: 

 

 

 

 

 
 

 

Figure 5 Big Line Diagram of  Influence of promotion strategy implementation (pull) and 

Influence of promotion strategy implementation (push) towards the Customer Value of Non-starred 

Hotels in East Priangan  
 

5. Discussion 

a. Descriptive Discussion  

1) Promotion Strategy Implementation (Pull) to the Non-starred Hotels in East Priangan 

Promotion strategy implementation (pull) towards the Non-starred Hotels in East Priangan shows 

that the indicator of discount in the dimension of sales promotion implementation which pushes the 

customers has the biggest average (3,60 Table 5). This condition indicates that the discount strategy 

applied by the Non-starred Hotels in East Priangan has been well perceived by the customers. 

Producing the discount to the customers is generally implemented by the Non-starred Hotels located 

around the tourism resort. Interview result shows that this strategy is implemented or applied by the 

hotels in order that in the ordinary days or weekday stay to have the customers to stay in the hotel. 

This condition shows that in the ordinary day, the number of demand is less than the number of offers. 

The producers, the hotel owners, try hard to apply a various strategy that is focused on finding and 

receiving the customers. Theoretically, the strategy which has been accomplished by the Non-starred 

Hotels in the tourism resort can be justified, as in the ordinary days, this resort or area is a relative lack 

of visitors, while the hotel operational is still going on.  Viewed from dimension side, Table 5 shows 

the dimension of advertising has the greatest average (3,28). This condition shows that the effectivity 

of advertising strategy implementation is better than the other dimension. The observation result 

shows that the outdoor travel advertising and dynamic advertising has commonly been conducted by 

most of the non-starred hotels in East Priangan. Both of those advertising are able to influence 

prospective customer or the customer and can create the demand from the customers to stay at the 

hotel. the outdoor travel advertising and dynamic advertising  conducted by the  non-starred hotels in 

East Priangan can ensure the customers to the good level (average 3,40 Table 5), whereas the ability 

of advertising to create the demand and point out the excellences product of hotel service is in the 

level of quite, namely in the average of  3,17 (Table 5). For the advertising which shows the 

excellences product of hotel gets the average of customer perception of 3,32 (Table 5) so that it can be 

categorized in the condition of quite good.  

Viewed from the variable, most of the respondents (70,59% Table 5) gives the quite good 

perception (average 3,15 Table 5) towards the promotion strategy implementation (pull) conducted by 

the non-starred hotels in East Priangan. The result of processing data in Table 5 is supported by Kotler 

and Keller(2007), Tjiptono (2008) and Soegoto (2010) who state that promotion strategy 

implementation (pull) is the promotion strategy to persuade the customers to do the order. While the 

customer opinion which is perceived quite good towards the promotion strategy implementation (pull) 

shows that the management of non-starred hotels in East Priangan should improve the effectivity of 

promotion strategy implementation (pull). The efforts that can be conducted by the hotel management 

are the efforts that are focused on the improvement the effectivity of implementation of outdoor travel 

advertising. This is due to the indicator of outdoor travel advertising has the greatest line coefficient, 

namely 0,0886 (Table 5).  

2) Implementation of Promotion Strategy (Push) in the Non-starred Hotels in East Priangan  

Promotion strategy implementation (push strategy) in the non-starred hotels in East Priangan can 

be seen in Table 6. That Table shows the allocation indicator which is in the direct sales (personal 

45,75% 

35,66% 

15,12%  

η 

 

ξ1 

 

ξ2 

 

49,22% 
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selling) has the greatest average (3,68). The result of data processing shows that the time allocation 

hotel conducted by the hotel management to be fitted with the time allocation of the customer has 

been well perceived by the customer. The hotel allocates visiting time to the customers after the 

agency or company as the hotel customer asks for the information about the services provided by the 

hotel. Based on the demand of this information, the hotel management then follows-up the customer’s 

wish or demand by way of visiting the customer (agency or company) to give various explanation 

relating to the services provided by the hotels. In this process, the hotel’s workers accommodate the 

customer’s expectation, harmonize the customer’s expectation with the hotel facilities and try to create 

the transaction of service purchase to the customer. Of the hotels in the tourism area, allocating 

activity is conducted by way of participating the local resident stayed near the hotel as the direct sales. 

Viewed from the dimension side, Table 6 shows the dimension of direct sales (personal selling) which 

has the greater average (3,36) compared with the dimension of sales promotion through trade 

promotion (3,10). This condition shows that the implementation of direct sales is more effective than 

the sales promotion or trade promotion.  

Viewed from the variable side, most of the respondents (60% Table 6) gives a  perception 

(average 3,28 Table 6) towards the promotion strategy (push) conducted by the non-starred hotel in 

East Priangan. The result of this research is supported by the opinion of Tjiptono (2008) who states 

that promotion strategy (push) is the promotion activity of producer to the agents through the personal 

selling and trade promotion in purposing that the agent would order which is then sold to the customer 

and promote the product produced by the producer. The effort conducted the management of non-

starred hotels in East Priangan to improve the effectivity of promotion strategy implementation (push) 

is to improve the sales activity on the activity of direct selling or personal selling. This is in 

accordance with the number of coefficient estimation line with the result of SEM calculation which 

illustrates the sales indicator that gets the biggest contribution (0,1461 Table 6) from the variable of 

promotion strategy (push). 

 

3) Customer Value of Non-starred Hotels in East Priangan 

Customer perception towards the customer value of non-starred hotels in East Priangan shows 

that the indicator of worker’s value has the greatest average (3,60 Table 5) compared with the average 

of other indicators. This condition indicates that the existence of workers has been appreciated and 

perceived well by the customers. Viewed from dimension side, Table 7 shows the dimension of total 

value has better average (3,20) than the average of total cost (3,09), so, if the ratio of customer value  

is calculated based on Monroe’s formulation (1990) of customer value – value divided by cost,  so the 

average of customer value of   non-starred hotels in East Priangan is 1,04. Thus it can be stated that 

the customers of non-starred hotels in East Priangan get greater value than the cost they have spent.   

Viewed from the variable side, most of the customers (66,67% Table 7) state that the customer 

value of non-starred hotels in East Priangan have been quite good, while the rest (33,33%) states as 

good. The result of this research is parallel with the opinion of Gale in Palitati (2007) who states that 

the customer value is the consumers’ perception towards the value of quality offered is relatively 

higher from the competitor. it is also parallel with the opinion of  Kotler (2008) who states that the 

customer value is the total difference of benefit value with the total customers’ cost. Robbin and 

Coulter (2005) state that the company needs the customers if it wants to stay exist and success – 

namely the customers who use the service or product of its company. Thus, the company must provide 

value in order to be able to pull or attract and maintain the customers. Related to the role of customer 

value, Nasution (2004) states that the customer value highly influences towards the short term and 

long term achievement of a business.  Moreover, on the result of his research about the customer 

value, states that it can be known that the wish to purchase and the consequence customer retention 

will influence towards the improvement of business financial improvement. The efforts of hotel 

management in improving the customer value can be accomplished by various efforts that reflecting 

the guidance and the improvement of hotel image. This is parallel with the calculation result of SEM 

that illustrates the estimation of coefficient line on the image value which gets the greatest 

contribution (0,1543 Table 7) from the variable of customer value.  
 

b. Verificative Discussion  

1) The Influence of Promotion Strategy Implementation (Pull) towards the Customer Value in the 

Non-starred Hotels in East Priangan  
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The result of hypothesis test shows that promotion strategy implementation (pull) provides the 

influence towards the customer value as much as 35,66%. This influence derives from the direct 

influence as much 28,68% and indirect influence through the promotion strategy implementation 

(push) as much as  6,99% (Table 9). The causes of promotion strategy implementation (pull) towards 

the customer value of non-starred hotels in East Priangan are as follows:  

a) The installation of outdoor travel advertising and dynamic advertising conducted by the non-starred 

hotels in East Priangan sufficiently create the initial demand, show an excellent, and ensure the 

customers on the existence of services provided by the hotels (Table 5). 

b) The brand used by the hotels sufficiently functions as the brand that reflects the hotel identity, build 

the image, control the market, and act as a means of hotel promotion (Tabel 5). 

c) Sales promotion conducted by the non-starred hotels in East Priangan sufficiently push the agents to 

take a part in promoting the hotels existence (Table 5). 

d) Sales promotion conducted by the non-starred hotels in East Priangan sufficiently push the customers 

to use the non-starred hotels as a place for stay (Table 5). 

The result of this research is Related with the marketing mix, this research result is parallel with 

the research result of Oesman (2007), Rachmawati’s research (2009) and Karjoluoto and 

Leppaniemi’s research (2007). The conclusion of Oesman’s research shows that the customer value is 

influenced by the performance of marketing mix, while Rachmawati’s research shows the influence of 

sales mix and management of customer relationship towards the increase of customer value. 

Karjoluoto and Leppaniemi’s research illustrate that the promotion strategy can show the position of 

the company in the product advertising.  
 

2) The Influence of Promotion Strategy Implementation (Push) towards the Customer Value of 

Non-starred Hotels in East Priangan  

The result of hypothesis test shows that the promotion strategy implementation (push) provides 

the influence towards the customer value as much as 15,12%. This influence derives from the direct 

influence as much as 8,13%  and indirect influence through the promotion strategy implementation 

(pull) as much as 6,99% (Table 9). It shows that the promotion strategy implementation (push) gives 

the smallest influence towards the customer value of customers of non-starred hotels in East Priangan. 

This is because of the non-starred hotels in East Priangan commonly do not have personal selling 

workers and the cooperation among the non-starred hotels with the travel agents and tour wholesalers 

are still limited.  

 

6. Conclusion and Suggestion  

(1) Promotion strategy implementation (push) in the non-starred hotels according to the customer 

perception on the non-starred hotels in East Priangan is quite good. (2) Promotion strategy 

implementation (push) in the non-starred hotels according to the customer perception on the non-starred 

hotels in East Priangan is quite good. (3) Customer value of non-starred hotels in East Priangan is quite 

good.  (4) There is an influence of Promotion strategy implementation (pull) and promotion strategy 

implementation (pull) towards the customer value of non-starred hotels in East Priangan. 

Through this research, it is suggested that the non starred hotel should improve promotion by 

advertising the hotel in various media, by creating brand image, by pushing the agents to promote the 

hotel to the customers, by pushing the sales promotion to inform the customers that the hotel is 

convenient to stay. Those strategy can be used to elevate the non starred hotel to be competitive. 
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Abstract 
Modern market (minimarket) influences the consumers in the process of purchasing decision- making 

through the promotion mix and individual internal environment. The objective of this research is to obtain the 

empirical evidence and find the clarity of the phenomenon as well as the conclusions about the effects of both 

variables mentioned above and to the customers’ purchasing decision-making. This research is carried out by using 

the survey method and explanatory descriptive survey of customer Minimarket with 400 samples through the simple 

random sampling technique in proportion. The method of analysis is the structural equation model (SEM). The  

conclusions obtained from the analysis and research are as follows: (1) minimarket customers generally assess that 

the performance of the promotion mix used in the area of East Priangan’s  minimarket influences the customers’  

attitudes and behavior in choosing the minimarket as a place for purchasing, (2) the individual internal environment 

which is based on the perception of  minimarket’s customers in the area of East Priangan is in the category of 

consideration in decision-making, (3) the process of making decision to use the minimarket as a place to purchase 

based on the customers’ perception in the area of East Priangan minimarket is in a strong category, (4) promotion and 

individual internal environment has positive and significant impact on customers’ purchasing decision-making 

process either partially or simultaneously.  

 

Keywords: Advertising, Motivation Indicators, Customers’ Purchasing, Decision-making Process. 

 

1. Introduction 

One of the sectors that influences the growth and acceleration of Indonesia economic are 

business sector. This sector has experienced the changes since the emergence of the modern market (mini 

markets) in which they grow very fast. The growth of modern market reaches a number of somewhat 

high. One of the purposes of Indonesia economic development is to improve the national income along 

with the equal distribution among the people, business fields, and areas. In accordance with this, to 

anticipate the globalization demand, the government has tried to make benefit of business sectors that 

have a great contribution to improve the national (government) income.  

The increase of PDRB from business sector is caused by the change of holistic marketing 

context where the works of marketing management are as follows: 1) developing the marketing plan and 

strategy; 2) taking a way of marketing enlighten; 3) relating to the customers; 4) building a strong brand; 

5)  building a market deal; 6) releasing the value; 7) communicating the value; and 8) creating a long term 

growth (Kotler & Keller, 2012). The increase of people purchasing power has opened the oppotunity for 

the businessmen especially the modern market business. This increase is also influenced by the people 

life style and the paradigm of change from the concept of the traditional market to the modern market 

namely the concept of self service developed by the modern market.  

The change of business paradigm in Indonesia is viewed that the market is not only a traditional 

market but also a modern market. The growing fast of modern market automatically changes the concept 

of the core, trend, and the work of marketing. The core concept of marketing is a set of concept that 

creates a foundation of marketing management and holistic marketing orientation (Kotler Keller, 2012). 

In the globalization era, there has been such a tight competition among the retail businesses, even in each 

individual, that it creates an innovation based competition. The integration of world economic,  in fact,  

almost all of the retail business will face the fussy customers and demanding market as stated by Poter 

(2003) in Chin-Tarn Lee a Szu-Chi Yang (2008). The customers like these always demand the better 

quality, cheaper prices, punctual stock, and prime service. As a consequence, the only efficient, effective, 

innovative and productive retail business will stay standing as the winner in the competition, while the 

rest will retreat and even unable to cover the operational cost that leads to bankrupt.  

A business or retail business in Indonesia has a great development in various form and kinds for 

the last few years, especially in the minimarket growth either in the form of a franchise or not. It proves 

that the growth in the field of business is highly increased and as a result of developing the manufacturing 
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business and market opportunity which is quite open, the government effort to support the development 

of the retail business. The government plays its role in making the regulation towards the national retail 

through making the regulation and law.  

The development of retailer in Indonesia shows that hypermarket reaches more than 200, 

supermarket 217, and minimarket up to 9000s. Based on the statement above, it shows that the modern 

market in Indonesia grows very fast especially in the East Priangan. The minimarkets that commonly 

grow and develop in Indonesia and especially in East Priangan consist of two forms, namely minimarkets 

that grow and develop under the franchise management such as Indomaret, Alfamart, and Yomart and 

under the company’s name.   

Based on the background of the problems mentioned above, the writer entitled this article as 

”The Influence of Minimarket on the Customers’ Purchasing Decision-making Process of Buying 

Through the Promotion Mix and Individual Internal Environment.” The hypothesis in this article are as 

follows : (1) promotion mix positively influences towards the customers’ purchasing decision-making 

process; (2) individual internal environment positively influences towards the customers’ purchasing 

decision-making process; and (3) promotion mix and individual internal environment  positively 

influence towards the customers’ purchasing decision-making  process simultaneously.  

 

2. Objectives 

The problems that can be answered through this article are (i)  promotion mix of minimarket in 

the area of East Priangan, (ii) the customers consider the individual internal in choosing the minimarket as 

a place for purchasing in the area of East Priangan, (iii) process of customers’ purchasing decision-

making in choosing minimarket as a purchasing place in the area of East Priangan, (iv) the influence of 

promotion mix and individual internal environment to the customers’ purchasing decision-making process  

to the minimarket in the area of East Priangan. The purpose of this article is to obtain the answers from all 

of the problems formulated in this article.  

 

3. Meterial and methods 

The method used in this research is descriptive inductive methods. The survey used in the 

inductive method is explanatory susrvey method namely the survey that tries to study the closeness of the 

relationship between independent variable and the dependent variable, and the hypothesis is tested by 

regression-based analysis of Structural Equation Modelling (SEM) with the application of Lisrel versi 7.0. 

The phase of data analysis uses Structural Equation Medelling  (SEM) in 7 (seven) phases (Hair, et al, 

1998) in Tor Willam Andereassen (1998), namely: (1) develop the model throretically, (2) make a row 

diagram that illustrates the relationship of casuality relationship, (3) convert the row diagram into a 

measurement and structural model, (4) choose the type of matrix input and estimate the proposed model, 

(5) assess the identified model, (6) evaluate Goodness-of-Fit criteria, and (7) interprete and  modify the 

proposed model. It could be stated that the indexes used to test the fasibility of a model are as indicated in 

Table 1.   

 

Table 1 Index of Model Appropriateness 

Appropriateness  Index χ2 Recommended Value 

Significanced Probability χ2 ≥ 0,05 

NFI >0,90 

RMSEA ≤ 0,08 

 

 

4. Results 

Based on the result of LISREL estimation, it is necessary to explain each research dimension in 

more detail. This explanation is important as each variable is measured indirectly but formed by a number 

of indicators that are to be studied their roles in forming the variables. To make it clearer, they will be 

discussed in each hypothesis. As a result of the use of Structural Equation Modelling by using LISREL 

8.7, it is obtained the model as in Figure 1. 
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Figure 1 Structure of Influenbce Analysis ξ1 and ξ2  to η1 

 

Of the tenth indicator which measures the promotion mix, advertising dimension and message- 

oriented of advertisement are more dominant indicator in forming the promotion mix variable. It 

illustrates in the loading of advertising dimension (0.8944) and message-oriented of advertisement 

(0.8496) is bigger than the other eight dimensions. Furthermore, the dimensions used to measure the 

variable of promotion mix has a high degree appropriateness, use construct reliablity approach and 

variance extracted. The test result for each variable dimension of promotion mix will be described in 

Table 2. 

 

 

 

 

X14 

X15 

X16 
ξ1 

 

X21 

X22 

X23 

X24 

X25 

X26 

X27 

X28 

X29 

X210 

 

 

Y16 

Y15 

Y14 

Y13 

Y17 

Y18 

Y19 

Y110 

 

ξ2 

 

η1 

Y12 

0.2782 

0.3613 

0.4215 

0.5257 

0.4835 

0.5965 

0.5075 

0.5235 

0.4872 

0.4731 

0.5554 

0.5922 

0.5450 

0.5818 

0.4309 

0.5722 

Y11 0.5442 

0.5094 

0.7478 

0.6449 

0,6001 

0.5381 

0.6180 

34,73% 

 

0.4645 

0.5336 

0.2001 

0.8074 

0.7979 

0.8496 

0.8944 

0.6751 

0.6467 

0.7544 

0.5022 

0.6541 

0.7004 

0.5959 

0.6324 

0.6796 

0.6181 

0.6887 

0.7187 

0.6352 

0.7018 

0.6903 

0.7161 

0.7258 

0.6668 

0.6386 

0.6745 

X13 

X18 

X19 

X110 

0.5105 

0.5706 

0.5134 

0.7992 

0.7606 

0.6997 

0.6553 

0.6976 

0.3634 

0.3481 

0.3824 

0.7859 

X11 

X12 

X17 
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Table 2 Summary of the Statistical Computerization Result on the Measurement Model of Promotion 

Mix Variable  

Dimension Standardized Loading 
(Standardized 

Loading)2 

t-Value 

* 
Error Variance 

X11 

X12 

X13 

X14 

X15 

X16 

X17 

X18 

X19 

X110 

0,7859 

0,8074 

0,7979 

0,8496 

0,8944 

0,7992 

0,7606 

0,6997 

0,6553 

0,6976 

0,6176 

0,6519 

0,6366 

0,7218 

0,7999 

0,6387 

0,5785 

0,4895 

0,4294 

0,4866 

18,5565 

19,3098 

18,9808 

20,8924 

22,7433 

19,0457 

17,7031 

15,7739 

14,4717 

15,7125 

0,3824 

0,3481 

0,3634 

0,2782 

0,2001 

0,3613 

0,4215 

0,5105 

0,5706 

0,5134 

Amount  0.6048  0.3953 

Construct Reliability  = 0,9386 

Variance Extracted  =  0,6048 

*t-critical = 1,96 

 

Construct Reliability of the tenth dimension used to measure the promotion mix variable is still 

bigger and the recommended one is bigger than 0,7 (Hair, et al 1998). Therefore, it could be stated that 

the constructed value has fulfilled the acceptable margin and it shows that the indicator used in the 

variable latent of promotion mix has a good appropriateness. T-value shows that the dimension used is 

significant in forming the promotion mix (t-value is bigger than 1,96).  The value of variance extracted 

0,6048 shows that 60,48% of the information contained in the tenth dimension is represented in the 

promotion mix variable.  

Of table 2, it shows that the estimation value of indicator parameter in the direct marketing is 

0,4294 which stands as the smallest loading factor value that forms exogent variable of promotion mix 

with realibility value or r2 as much as  42,94%. It means that this indicator could be interpreted in the 

exogent variable of promotion mix of 42,94%.  

The most dominant sub-variable from the Promotion Mix variable consists of five sub-variables 

can be viewed from the Table 3. 

 

Table 3 Calculation of Standardized Loading of Each Sub-Variable from promotion Mix Variable 

Indicator Sub-Variable Standardized 

Loading 

Average Standardized 

Loading  

 

X11 

X12 

X13 

Sales Promotion 0,7859 

0,8074 

0,7979 

 

0,7971 

X14 

X15 

Advertisement 0,8496 

0,8944 

0,8720 

X16 Sales Workers 0,7792 0,7792 

X17 

X18 

Public Relation 0,7606 

0,6997 

0,7080 

X19 

X110 

Direct Marketing 0,6553 

0,6976 

0,6765 

Source: Result of Data Processing  

 

Based on Table 3, it can be viewed that the most dominant sub-variabel by using LISREL is  

Advertisement in the figure of 0,8720, while the most sub-variabel are Direct Marketing. Of the tenth 

indicator that mesure the individual internal environment, the dimension of motivation and age are the 

more dominant in forming the variable of the individual internal environment. It illustrates in the loading 

factor of motivation dimension (0,7258) and age-oriented of (0.7187) is bigger than loading factor of the 

other eight dimensions. Furthermore, the test of dimensions used to measure individual internal 

environment variable has a high appropriateness degree in which using the approaches of construct 
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reliabity and variance extracted. The result of the test for each individual internal environment variable is 

discussed in Table 4.  

 

Table 4 Summary of the Statistical Computerization Result on the Measurement Model of individual 

internal environment variable 

Dimension 
Standardized 

Loading 

(Standardized 

Loading)2 
t-Value * Error Variance 

X21 

X22 

X23 

X24 

X25 

X26 

X27 

X28 

X29 

X210 

0,6887 

0,7187 

0,6352 

0,7018 

0,6903 

0,7161 

0,7258 

0,6668 

0,6386 

0,6745 

0,4743 

0,5165 

0,4035 

0,4925 

0,4765 

0,5128 

0,5269 

0,4446 

0,4078 

0,4550 

15,1485 

16,0955 

13,6415 

15,5168 

15,2080 

15,9646 

16,2754 

14,5337 

13,7142 

14,7316 

0,5257 

0,4835 

0,5965 

0,5075 

0,5235 

0,4872 

0,4731 

0,5554 

0,5922 

0,5450 

Amount  0.4710  0.5289 

Construct Reliability  = 0,8990 

Variance Extracted    =  0,4710 

*t-kritis = 1,96 

 

Construct Reliability of the tenth dimension used to measure the individual internal environment 

variable is still bigger than the recommended dimension which is bigger than 0,7 (Hair, et al 1998). It is 

so called that it can be stated that the constructed value has fulfilled the acceptable margin and it shows 

that the indicator used in the latent of individual internal environment variable has a good 

appropriateness. T-value indicates that the dimension used is significant in forming the individual internal 

environment variable (t-value is bigger than 1,96). The value of variance extracted of 0,4710 indicates 

that 47,10% of the information contained at the tenth dimension is represented in an individual internal 

environment variable. 

The Table 4 shows that the estimation value of working indicator parameter is 0,4035 which constitutes 

the smallest loading factor value which forms the exogent of the individual internal environment variable 

with realibility value or r2 as much as  40,35%. It means that this indicator can be explained in the exogent 

of an individual internal environment variable as much as 40,35%. The most dominant of sub-variabel for 

the individual internal environment variable is Motivation, whereas the smallest one is Working. 

The tenth indicator which measures the process of decision making of customer purchase, the 

alternative dimension of evaluation and the option of physical form is the more dominant indicator in 

forming the variable of customers’ purchasing decision-making process. This is reflected in the loading 

factor of evaluation alternative dimension (0,7544) and the orientation to the option of physical form 

(0.7004) is bigger than loading factor of the other eight dimensions.  Furthermore, testing if the dimension 

used to measure the variable of customers’ purchasing decision-making process has a high 

appropriateness degree, this test uses construct reliabity and variance extracted approach. The test results 

for each process variable of customers’ purchasing decision-making are described in Table 5. 
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Table 5 Summary of the Statistical Computerization Result on The Process Variable of Decision Making 

of Customer Purchase 

Dimension 
Standardized 

Loading 

(Standardized 

Loading)2 
t-value* Error Variance 

Y11 

Y12 

Y13 

Y14 

Y15 

Y16 

Y17 

Y18 

Y19 

Y110 

0,6751 

0,6467 

0,7544 

0,6541 

0,7004 

0,5022 

0,5959 

0,6324 

0,6796 

0,6181 

0,4558 

0,4182 

0,5691 

0,4278 

0,4906 

0,2522 

0,3551 

0,3999 

0,4619 

0,3820 

14,6940 

13,8254 

17,2305 

14,1831 

15,4751 

10,3391 

12,6552 

13,6038 

14,8653 

13,1208 

0,5442 

0,5818 

0,4309 

0,5722 

0,5094 

0,7478 

0,6449 

0,6001 

0,5381 

0,6180 

Jumlah  0.4213  0.5787 

Construct Reliability  = 0,8792 

Variance Extracted    =  0,4213 

*t-critical = 1,96 

The Construct Reliability of the tenth dimension used to measure the process variable of 

customers’ purchasing decision-making process is still bigger and the recommended one is bigger than 

0,7 (Hair, et al 1998). In this case, it can be stated that the constructed value has fulfilled the acceptable 

margin dan it shows that the indicator used in the process variable of customers’ purchasing decision-

making process has a good appropriateness. T-value shows that the dimension used is significant in 

forming the variable of customers’ purchasing decision-making process  (t-value is bigger than 1,96). 

Variance extracted value is 0,4213 indicates that  42,13% information contained in the thenth dimension 

is represented in the variable of customers’ purchasing decision-making process. 

From Table 5, it looks that the estimation value of indicator parameter in choosing the name of 

minimarket is 0,2522 in which the smallest loading factor value forms the endogen variable of the 

customers’ purchasing decision-making process with the realibility value or r2 as much as  25,22%. It 

means that the indicator can be indicated in the endogen variable of the customers’ purchasing decision-

making process as much as 25,22%. The most dominant sub-variable from the variable of customers’ 

purchasing decision-making process is Evaluation Alternative, whereas the smallest one is the Option 

of Minimarket Name. 

The research result in this article is shown in a model presented in Figure 1 (page 5). To know if 

the model is acceptable or not, the model is tested simultaneously or wholly by using the model of 

appropriateness measurement  (Goodness of Fit). The test result can be viewed in Table 6. 

 

Table 6 Test Result of All Model (GOF) 

 No. Size of GOF Model Criterion Estimation 

1. χ2 (Chi-square) df = 735 P-Value > 0,05 2929,58  

with P-Value = 0,0000 

2. NFI >0,90 0,9114 

3. RMSEA <0,05 0,045 

Source: Result of Research Data Processing, 2010 

 

The results of the overall model test have fulfilled the measurement of model appropriateness 

(Goodness of Fit). Thus, structural equity model presented in Figure 3 can be stated that the model is 

good and acceptable. From the calculation result of researched model, the value of  χ2 is 3939,58 with p-

value = 0,0000. This value indicates that test of χ2  is significant. Based on the above criterion, the gained 

model has not fulfilled the ideal criterion, but if χ2 value less than two times of degree of freedom, the 

value is yet to be acceptable. Of the researched model which has a degree of freedom 735, the gained 

model is stated to be good as the χ2 value of researched model is less than two times of degree of 

freedom. Viewed from both criterions, the research model of NFI-value (Normed Fit Index) of 0,9114 is 

in the acceptable margin, so that the research model is good. Furthermore, viewed from the model of 
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RSMEA, the researched model of 0,045 can be stated as an acceptable model because it is still in the 

range of acceptable RSMEA criterion among 0,05 up to 0,08. 

 

5.  Discusson 
Based on the three criterions that can be fulfilled from the research model in this article, it can be 

stated that the gained model can be used to explain or describe the relationship among the researched 

models. It means that the gained model can describe the relationship and influence of promotion mix and 

customers’ purchasing decision-making process. Thus, the simultaneous hypothesis states that there is an 

acceptable significant influence between promotion mix and individual internal environment towards the 

customers’ purchasing decision-making process. Research Hypothesis states that promotion mix and the 

individual internal environment has an influence towards the customers’ purchasing decision-making 

process to the  Minimarket in the area of East Priangan. This hypothesis illustrates the relationship among 

the promotion mix variable,  individual internal environment, and the customers’ purchasing decision-

making process to the Minimarket in the area of East Priangan. 

The relationship of those variables is appropriate with the process of marketing as asserted by  

Kotler and Keller (2012 : 6) that marketing is a set of process starting from creation, communication, and 

information of value to the customers and to manage the customer loyalty in such a benefit way  either for 

the organization or stockholders. Storbacka and Lehtinen (2001: 3) in Gronross Christan (2001) states that 

the management of customer loyalty is a cooperative relationship between provider and the customer so 

that both parties get a mutual benefit and it finally can improve their value. Furthermore,  Nykamp (2001 

: 4) in Shimp, Trence, A. (2003) states that the customer relationship management is a focus that serves 

an optimal value for the customers through the way how the company communicates with the customers, 

how the company markets the products to the customers, and through the traditional marketing mix 

consisting product, price, distributuion, and promotion. Also, Sheth, Parvatiyar (2001: 6) in Shimp, 

Trence, A. (2003) states that the management of customer loyalty is a comprehensive strategy and the 

process of how to obtain, keep, and relate with the customers to create a superior value for the company 

and customers. This opinion is also supported by Brown’s opinion (2000: 58) in Gordon H. In (2002) 

states that the long term relationship based on the mutual understanding between the company and 

customers is a loyalty phase of a high satisfactory level and the customers are personally involved with 

the company. This relationship is a ”true” loyalty and the beginning of a Customer Dependency. 

A company such a minimarket has been proper to attract the customers to put benefit the loyal 

customers and keep them and make the customers interested with the minimarket by way of giving the 

value to the superior customers (superior customer value) by ways of promotion mix, individual internal 

environment, and customers’ purchasing decision-making process. In answering the fourth formulation in 

this research – how far the influence of promotion mix and individual internal environment towards the 

process of customers’ purchasing decision-making process is as depicted in Figure 3. 

The first hypothesis is Promotion Mix and Individual Internal Environment influence to the 

customers’ purchasing decision-making process. 

H0 : there is no influence of Promotion Mix and Individual Internal Environment to the Customers’ 

Purchasing Decision-Making Process. 

H1 : there is an influence of Promotion Mix and Individual Internal Environment to the Customers’ 

Purchasing Decision-Making Process. Whereas the partial hypothesis is: First partial hypothesis: 

H01 : there is no influence of Promotion Mix to the Customers’ Purchasing Decision-Making Process 

H11 : there is an influence of Promotion Mix to the Customers’ Purchasing Decision-Making Process 

Second partial hypothesis: 

H02 : there is no influence of Individual Internal Environment to the Customers’ Purchasing Decision-

Making Process   

H12 : there is an influence of Individual Internal Environment to the Customers’ Purchasing Decision-

Making Process   

These hypotheses are tested by the use of t-test and criterion test α of a research as much as 0,5 on the 

critical margin which is stated as significant on 1,96 by the decision criterion of: If t count > t table then  H0 is 

refused. It means that there is a significant influence.  

To know more clearly, the result of hypothesis test can be viewed from the following table:  
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Table 7 Test of hypothesis on the Partial Influence Bertween Promotion Mix and Individual Internal 

Environment to the Customers’ Purchasing Decision-Making  

No. Hypothesis Row 

Coefficient 

Tcount Ttable Result Statistical Conclusions 

1 Promotion Mix 0,4645 10,4704 1,96 Sig H01  is refused, it means that 

promotion mix has a 

significant influence to the 

customers’ purchasing 

decision-making  

2 Individual 

Internal 

Environment 

0,5336 12,5825 1,96 Sig H02 is refused, it means that  

Individual Internal 

Environment has a significant 

influence to customers’ 

purchasing decision-making  

Source: Result of Research Data Processing, 2010 

 

Based on Table 7, it is known that promotion mix and individual internal environment partially 

have the influence to the customers’ purchasing decision-making. It can be identified on the statistical 

conclusions or decision criterion in which hypothesis of H0 is refused. 

The first hypothesis states that there is an influence of promotion mix to the customers’ 

purchasing decision-making process. There is a coefficient value of promotion mix influence to the 

customers’ purchasing decision-making process as much as 0,4645 in which the value of tcount is 10,4704. 

Since tcount  > of margin value tcritical = 1,96 so it can be concluded statistically that promotion mix variable 

influences to the customers’ purchasing decision-making process. It can be interpreted that promotion 

mix significantly influences to the customers’ purchasing decision-making process on the minimarket in 

the area of East Priangan. Thus, to bring the customers’ purchasing decision-making process, it is 

important for the minimarket managers to consider and implement the elements of promotion mix 

precisely.  

The second hypothesis states that there is an influence of individual internal environment to the 

customers’ purchasing decision-making process. The coefficient value of individual internal environment 

to the customers’ purchasing decision-making process as much as 0,5336 with a value of tcount is 12,5825. 

Since tcount >  margin value of tcritical = 1,96 then it can be stated that variable of individual internal 

environment influences to the customers’ purchasing decision-making process. It means that individual 

internal environment significantly influences to the customers’ purchasing decision-making process on 

the Minimarket in the area of East Priangan. Thus, it is important for the managers to keep the 

minimarket customers by considering the implementation of the individual internal environment 

seriously.  

Based on the result of hypothesis test above, both promotion mix variable and individual internal 

environment variable provide a significant influence on the customers’ purchasing decision-making 

process as experienced and felt by the customers of East Priangan area.  

While the result of exogent variables tests namely promotion mix and individual internal 

environment with endogent variable namely the customers’ purchasing decision-making process by using 

LISREL programme (Linier Structural Relationship) resulting the coefficient value of significant value. 

Furthermore,  the total direct and indirect influence of every latent promotion mix and individual internal 

environment to the customers’ purchasing decision-making process will be explained in a more detail. 

The calculation result can be viewed in Table 8 as follows:  
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Table 8 Result of Promotion Mix and Influence and Individual Internal Environment Variable to the 

Process of Decision Making of Customer Purchase  

Source: Result of Research Data Processing, 2010 

 

Based on the result presented in Table 8, it is known that the total influence of promotion mix 

and individual internal environment to the customers’ purchasing decision-making process is as much as 

65,27%. The result gained in this part shows that the variation of change in the customers’ purchasing 

decision-making process which is considered by the customers when they are purchasing in the 

Minimarket in East Priangan area can be figured out (influenced) simultaneously by the promotion mix 

and individual internal environment is  65,27% and the rest is 34,73% influenced by the other variable 

outside of the research.  Total influence  of promotion mix to the customers’ purchasing decision-making 

process  is 29,19%  which consists of a number of direct influence of promotion mix variable to the 

customers’ purchasing decision-making process  is 21,58% and the promotion mix variable influences to  

the customers’ purchasing decision-making process  indirectly since it goes through the mutual 

relationship with the  individual internal environment  is 7,61%.  Total  influence of  individual internal 

environment  to the customers’ purchasing decision-making process  is 36,08%  consisting  of  direct 

influence of individual internal environment variable to the  process of decision making of customer 

purchase is 28,47%  and the influence of individual internal environment to the customers’ purchasing 

decision-making process  indirectly goes to on in a mutual relationship with the variable of promotion 

mix of 7,61%. Statistical computation above depicts that promotion mix and individual internal 

environment are the determined factors by the minimarket customers in considering the customers’ 

purchasing decision-making process. 

Based on the computation result above, it shows that individual internal environment variable 

contributes a bigger influence either directly or indirectly compared with the promotion mix.  This 

research result indicates that minimarket in the area of East Priangan still emphasizes on the individual 

internal environment rather than promotion mix. It shows that the company or minimarket is factually still 

trying to create and manage or attract the customers through individual internal environment and 

promotion mix. This is appropriate for the opinion of Morison (1996: 69) and Lee (2002) state that the 

customers’ purchasing decision-making process is influenced by the promotion mix. This is also 

consistent with the research of  Kotler and Amstrong (2001), Kanuk and Schiffman, 2004 : 554, Foxall 

(1998) and Sucherly (2001)  who state that purchasing satisfaction involves  product option, brand 

option, dealer option, purchase timing, and  purchase amount are influenced by the promotion mix and 

environment influence (other stimuli) through the purchase characteristic and the customers’ purchasing 

decision-making process  so that the right promotion mix is a good strategy which is done by the 

company if the company wants to keep exist. The most dominant dimension from the ten indicators in the 

promotion mix is advertisement dimension. This dimension indicates that the minimarket type in the 

group of Indomaret, Alfamart, Yomart, and the others are a family company. Whereas the less dominant 

dimension is direct marketing. The first, second, and third hypothesis tests proves that promotion mix and 

individual internal environment influence the customers’ purchasing decision-making process either 

partial or simultaneous. The simultaneous influence in promotion mix and individual internal 

environment to the customers’ purchasing decision-making process is positive as of 65,27%. 

 

6. Conclusion 

Based on the result of descriptive analysis and hypothesis test which has been discussed in the 

previous discussion, it can be drawn some conclusions as follows: 

Variable 

A Number of Influence 

Formulation Direct 
 Indirect 

Total 
 Statement  

Promotion Mix γ2η1ξ1 21,58%   29,19% 

γη1ξ1 x φξ1ξ2 x γη1ξ2  7,61% Melalui ξ2 

Individual Internal 

Environment 
γ2η1ξ2 28,47%   36,08% 

γη1ξ2 x φξ1ξ2 x γη1ξ1  7,61% Melalui ξ1 

Simultan Influence ξ1ξ2 to η1 (R2η1ξ1ξ2 )  65,27% 

Influence of Beyond Variable (R2η1ε) 34,73% 

Total Influence 100% 
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1) According to the customers state that the promotion mix used in the minimarket in the area of East 

Priangan is in the interesting category.  By the use of LISREL computation, all of the promotion mix 

indicators found that tcount is bigger than tcritical, all promotion mix indicators are significant. Based on 

the percentage of customer perception and LISREL computation, it is found that the most dominant 

sub-variable is an advertisement, whereas the lowest dominant is direct marketing.  

2) Based on the minimarket customers’ perception, individual internal environment lies in the category 

of decision-making consideration. By using LISREL computation, it indicates that all indicator of the 

individual internal environment has tcount bigger than tcritical, all indicator of the individual internal 

environment is significant. Based on the percentage of customer perception and LISREL computation, 

it is found that the most dominant sub-variable is motivation, whereas the lowest dominant is working 

sub-variable. 

3) Based on the minimarket customers’ perception of minimarket in the area of East Priangan, the 

customers’ purchasing decision-making process of minimarket in the area of East Priangan lies in the 

strong category. By using LISREL computation, it indicates that all indicator of the customers’ 

purchasing decision-making process has tcount bigger than tcritical, all indicator of customers’ purchasing 

decision-making process is significant. Based on the percentage of customer perception and LISREL 

computation, the most dominant sub-variable is an alternative evaluation, whereas the lowest one is 

the minimarket option. 

4) The influence of simultaneous promotion mix and individual internal environment includes the high 

enough category. Partially, the influence of promotion mix and individual internal environment to the 

customers’purchasing decision-making process where each of them is in the adequate category. It 

indicates that the option and the use of promotion mix and individual internal environment can 

improve the customers’ purchasing decision-making process, promnotion mix should get a serious 

attention from the company (minimarket) in order the customers decide to purchase precisely to make 

the customers satisfied. The other variables that may influence the customers’ purchasing decision-

making process are the variable of the individual external environment and customer purchasing 

power. Thus, Hypothesis 01 and Hypothesis 02 are refused. It means that there is a significant 

influence on the promotion mix to the customers’ purchasing decision-making process, since tcount  >  

tcritical and the individual internal environment has a significant infuence to the customers’ purchasing 

decision-making process, since tcount  >  tcritical. It means that if the promotion used by the minimarket 

getting better and more precise, then the customers will be more selective in noticing the individual 

internal environment, so the customers’ purchasing decision-making process taken by the customers 

will be more proper.  
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Abstract 
The paradigm of regional financial management has been fundamentally changed since the enactment of 

regional autonomy in 2001. The Law No. 32 of 2004 and Law No. 33 of 2004  which become a major cornerstone in 

implementing regional autonomy, in fact, provide greater opportunities to the region to further optimize the potential 

of the area, both related to human resources, funding, and other resources. Management and accountability of 

regional financial have been set at Article 4 of the Government Regulation No. 105 of 2000 which point out that 

regional financial management should be carried out in orderly, law-abiding, efficient, effective, transparent and 

responsible manner by taking into account the principles of justice and propriety. If the regional financial 

management is done properly in accordance with rules that have been set, it will certainly enhance the performance of 

the government itself.Not all of the Regional Government in Eastern Priangan have a good financial performance, it 

can be seen from the Opinion of State Audit Agency (BPK), there are some regional governments that are still 

obtained opinions Fair With Exceptions (qualified opinion). This study aims to analyze, assess, identify and provide 

an overview of the financial performance of regional governments in eastern Priangan through the optimization of 

financial management.This study uses a descriptive approach and verification, descriptive survey and explanatory 

survey are used as a research method. A sample of this study is 180 Regional Work Unit (SKPD). The method of 

analysis in this study is Path Analysis.The results show that the financial performance of local governments in East 

Priangan can be increased by optimizing the financial management. 

 

Keywords: financial management, financial performance and regional government. 

 

1. Introduction 

 Many of the financial performance of regional governments are still in the category of a 

qualified opinion, it means that it is not fulfilled yet the criteria that set by the State Audit Agency (BPK) 

based on the Government Accounting Standards and based on the legislation in force. By looking at the 

findings of the examination of theState Audit Agency (BPK)  on Regional Government Financial Reports 

and most opinions given are Fair With Exceptions, therefore it shows that the financial performance of 

regional governments has not been optimal in Regional financial management. As stated by Mardiasmo 

(2004) that one of the aspects of the regional governments that should be regulated carefully is the issue 

of regional financial managements and regional budgets. Related to financial management, then in 

accordance with the mandate set out in article 3, paragraph (1) of Law Number 17 of 2003 on State 

Finances are managed orderly, and are obedient to laws and regulations, efficient, economical, effective, 

transparent and accountable with respect to the sense of justice and propriety. The research question in 

this study is how financial performance of Regional Government is affected by the financial management 

in East Priangan. The purpose of this study is to provide an overview and explain the relationship of the 

financial performance with the financial management. The advantage of this study is to develop the 

science of management regarding financial management. The advantage for the Regional government is 

that it can improve Financial Performance of The Regional government by optimizing the financial 

management. It encompasses the use of the budget, the financial administration (administrative 

procedures of financial receipts/payments of cash), and reporting or accounting procedures.Ahmad Yani 

(2013) argues that “financial management is the overall activities that include planning, implementation, 

administration, reporting, accountability, and regional financial oversight. Suhadak (2007) argues that 

“the problem of financial management and regional budget is an aspect that must be regulated carefully 

by the regional government”. Regional financial management is the overall activities that include 

planning, implementation, administration, reporting, accountability, and regional financial oversight were 

a very important aspect in regional  financial management. 

 In addition, Financial Performance of the Regional Government is one measure that can be 

used to look at the regional ability in carrying out regional autonomy.Indra Bastian (2006) states’ that 

financial performance is an overview about the level of achievement of the implementation of an activity 

or program or wisdom in realizing the goals, objectives, mission and vision of the organization as stated 

in the formulation of strategic planning (strategic planning) a general organization, the performance is 
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achievement which can be achieved by the organization in a certain period.While Mahsum (2006) states 

that “The financial performance of government is an overview of the level of achievement of the 

implementation of an activity/program/policy in achieving the goals, objectives, mission and vision of the 

organization as stated in the strategic planning of an organization”. 

To achieve good financial performance it is determined in the financial management undertaken. This is 

in accordance with Article 4 of the Government Regulation No. 105 of 2000 which point out that regional 

financial management should be carried out in orderly, law-abiding, efficient, effective, transparent and 

responsible manner by taking into account the principles of justice and propriety. 

From the study of theory and framework can be portrayed the relationship between the variables studied 

as follows: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. The Framework of The Variable Relationship 

 

This picture describes that to achieve good financial performance is determined by the financial 

management. Financial management should be carried out in orderly, law-abiding, efficient, effective, 

transparent and responsible manner by taking into account the principles of justice and propriety.  

 

The submitted hypothesis is financial management which strongly influences financial performance. 

 

2. Objectives 

 This study aims to analyze, assess, identify and give an overview of the capabilities of 

Regional Government in Eastern Priangan in improving financial performance by optimizing financial 

management. 

 

3. Materials and methods 

 This study uses descriptive approach and verification, the research method used in this study 

is a descriptive survey and explanatory survey. The descriptive survey is conducted to gain an overview 

of the variables studied. While the explanatory survey is used to obtain a causal relationship between the 

variables studied by testing the hypothesis based on the data obtained in the field. In this study, the unit of 

analysis is the regional and city governments at East Priangan and the observation unit is The Chief of 

Regional Work Unit (SKPD), it takes 180 Regional Work Unit (SKPD). To obtain quantitative research 

data used questionnaires to 180 respondents and conduct interviews to an expert to produce qualitative 

data. 

The analysis method of this study is Path Analysis to analyze the data descriptive and verification. 

 

4. Results 

a. Descriptive results 

Financial management is measured with the 19 item statement by 4 (four) dimensions, namely: 1) 

planning, 2) administration, 3) accountability and 4) supervision. As in table 4:15 there are the results of 

19 submitted statement items to measure variables of financial management. Based on data collection that 

refers to the questionnaire, obtained a score range of values for the variables financial management of 

data represented by 19 statement items to 180 Regional Work Unit (SKPD). The description of the 

respondents to the variable financial management which consists of 19 statement items with details of 

frequency as follows: Number of items answering respondents are stated respond a scale of 1 is 1.401 

percent, respond a scale of 2 is 0.96 percent, respond the third scale of 7.63 percent, respond a scale of 4 

is 24.89 percent, and respond scale of 5 is 91.78 percent. This means that the data is scattered from the 

smallest to the largest, with an average value of 3.326 with a standard deviation of 0.861 with response 

categories that are in the range of 2.465 to 4.187 with low criteria towards the better. Looking at the 

average score of each dimension, it is noted that: 1) the dimensions of planning gain value by an average 

of 2.854 with the criteria fairly well, 2) the dimensions of administration obtained an average value of 

Financial 

Performance 

Financial 

Management 
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3.765 with the criteria fairly well, 3) the dimensions of accountability gain value an average of 3.681 with 

the criteria fairly well, and 4) the dimensions of surveillance obtain an average value of 3.524 with the 

criteria fairly well. Of the four dimensions mentioned above, dimension planning derives the lowest 

average value of 2.854. It can be seen from several aspects, namely: statement item no. 5 is applied the 

principle of Discipline In planning, the Regional Government Budget plan must be submitted according 

to the schedule specified time so that need to be considered when drafting and authorization, with an 

average value of 2.448, no.7 statement item that is in principle applicable planning priorities, namely 

budgeting is striving to sharpen the primacy of the use of funds available to finance programs and 

activities with an average value of 2.517, the statement item no. 6 In planning applied the principle of 

flexibility, namely because it was realized that the budget is still basically a plan so that in practice it is 

possible to changes in the average value of 2,810 and statement item No. 2 is In planning applied the 

principle of comprehensive, all the activities to be carried out and has a financial consequence to be 

included in the budget with an average value of 2.871. While the dimensions of which have the highest 

average value are the dimension of the administration with an average value of 3.765. It can be seen from 

several aspects, namely: item No.10 statement that any expenditure recorded in the books with average 

values of 3.858 and statement item No. 11 any regional assets recorded in the books with an average 

value of 3.858.  

Financial Performance Financial Performance was measured by 19 items of statements with four (4) 

dimensions, namely: 1) Compatibility with SAP, 2) Adequacy of Disclosure, 3) Obedience to laws and 

regulations, and 4) the effectiveness of controls. As presented in the tables 4.16, it shows the results of 19 

items of statements filed to measure financial performance variables. Based on data collection that refers 

to the questionnaire, it shows that a score range of data values for the variables of financial performance 

which is represented by 19 items of statements for 180 SKPD. The overview of the respondents’ 

responses to the financial performance variables consisted of 19 items of statement with details of 

frequency as follows: The respondents who answered a scale of 1 is 1.11 percent, answered a scale of 2 is 

0.52 percent, then those who answered a scale of 3 is 6,89 percent, answered a scale of 4 is 49.52 percent, 

and the respondents who answered scale of 5 is 68.63 percent. This means that the data is scattered from 

the smallest to the largest, with an average value of 3.343, the standard deviation of 0.891, with response 

categories that are in the range of 2.452 to 4.234, and with low criteria towards the better.  Referring to 

the average score of each dimension, it is noted that: 1) the dimension of compatibility with government 

accounting standards obtained an average value of 3.562 with the adequately good criteria, 2) the 

dimensions of obedience with laws and regulations obtained an average value of 3.426 with adequately 

good criteria, 3) the dimensions of the adequacy of disclosure obtained an average value of 3.407 with the 

fairly well criteria, and 4) the dimensions of internal control effectiveness obtained an average value of 

3.023 with the fairly well criteria.   

Based on those four dimensions aforementioned, those revealed that the effectiveness dimensions 

obtained the lowest average value for 3023. It can be seen from several aspects covering: an item of 

statement no. 18. It says that all assets have been protected against loss caused by the taking over, the 

extrication or the use of the rights of the unauthorized average value of 2.465. Then, the item of statement 

no.17. It says that the whole transaction has been summarized adequately for the preparation of financial 

statements in conformity with accounting principles which generally accepted with an average value of 

2.871. On the other hand, the dimension which had the highest average values was the dimension of 

compatibility with governmental accounting standards in which it reached the average value of 3,562. It 

can be seen from the item statement aspect no. 4, namely recognition of the financial statements with an 

average value of 3.858.  

Table 1. Score Achievement Criteria of Each Variable 

Variable  N  Mean  Std. Dev  Range  

Financial management  180  3,326  0.861  2.465  4.187  

Financial performance  180  3.343  0.891  2,452  4.234  

Source: Data Processing Results  

b. Verificative Results  

Based on the calculation of correlation and path coefficient values that has been done, the degree 

of contribution from Regional Financial Management toward Financial Performance was obtained, as can 

be seen in Table 4.24 below:  
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Table 2. The Effect of Regional Financial Management toward Financial Performance 

Model Summary 

Model  R  
R 

Square  

Adjusted R 

Square  

Std. Error of 

the Estimate  

Change Statistics  

R Square 

Change  

F 

Change  
DF1  DF2  

Sig. F 

Change  

1  , 839 a  , 703  , 702  5.26396  , 703  422.204  1  178  .000  

a. Predictors: (Constant), Financial Management  

Source: Data Processing Results  

Variable path analysis results of the Financial Management toward Financial Performance can be 

described in Figure 4.3 below:  

 

 

Figure 2.  The Effect of Regional Financial Management toward Financial Performance 

Based on Figure 2, then the equation tracks were presented as follows:  

Z = ρzy.Y+ ɛ2 

Z = 0,839 Y+ ɛ2 

Where:  

Y = Financial Management  

Z = Financial Performance  

Based on the calculation of correlation and path coefficient value that has been done, the results 

showed that degree of contribution from the Financial Management toward the Financial Performance is 

0.839. Thus, the better the Financial Management, the better Financial Performance with a contribution 

value of 0.839. The Effect of Financial Management toward Financial Performance was 0,703. This 

indicated that the Financial Performance was affected by the Financial Management of 70.3%, it means 

that the higher the level of Financial Management, the better the Financial Performance, since the high 

level of Financial Management will create a good Financial Performance. 

 

5. Discussion   

a. Financial management  

Based on of the processing of descriptive data results, the Regional Financial Management variables 

are in the low criteria for the better. Measurement of Regional Financial Management Variables refers to 

Ahmad Yani’ theory (2013, p.  348) with four dimensions: 1) planning, 2) administration, 3) 

accountability and 4) supervision.  

Regarding the average score of each dimension, it is noted that: 1). Dimensional planning with the 

adequately good criteria, 2) the dimensions of administration with the adequately good criteria, 3) 

dimensions of accountability with the adequately good criteria, and 4) the dimensions of supervision with 

the adequately good criteria. Among those four dimensions, the dimension which gains the highest 

average value is the dimension of administration. Meanwhile, the lowest dimension was the planning 

dimension. This is because there are some aspects of the planning which are still lower in its 

implementation, such as the implementation of the principle of discipline that is still lacking 

Financial 

Management 
0,839 Financial  

Performance 

ε2=0,297 
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implemented, the budget planning has not been on time in accordance with the schedule that has been set, 

the implementation of the principle of priority in the budget planning has not been fully implemented, as 

well as inflexible principle and comprehensive have not been yet fully held.  The same case is expressed 

by the expert judgment Prof. Dr. Sadu Wasistiono, M.Si, that planning in financial management was still 

low. According to him, there are several reasons that become the cause, those are: 1) the inconsistency 

between long-term planning, medium-term and short-term national planning, 2) Parliament has always 

asked for rations of unplanned reasons aspirations of the community, and 3) planning is made not based 

on needs but based on desire. Meanwhile, according to Dr. Iwan Saputra, MM, the lack of planning is 

caused due to in planning, the principle of 3 E (Efficient, Economical and Effective) has been not fully 

applied. Besides, their unfamiliarity with the rules also become one of the causes. 

b. Financial performance  

Based on the processing of descriptive data results which show that a variable of the Regional 

Financial Performance is on good criteria. Measurement of Financial Performance Variables referring to 

the Law No. 15, 2006 consists of four dimensions, namely: 1) compatibility with the Government 

Accounting Standards, 2) adequacy of the disclosure, 3) Obedience to laws and regulations, 4) Internal 

control effectiveness. The overview of financial performance variable, the results of research from the 

whole respondents appreciates the performance of regional finance in which it is in good enough 

category. It can be seen from 1) compatibility with Government Accounting Standards, this can be seen 

from the components of financial statements prepared in accordance with government accounting 

standards, financial statements made by the qualitative characteristics of financial statements, and the 

financial statements is based on the financial statements, 2) Obedience to laws and regulations, it can be 

seen that the financial statements are arranged as the implementation of other laws and regulations 

concerning responsibility of financial management, 3) the adequacy of disclosure, this can be seen with 

the disclosure in the notes to the financial statements. From the data processing results, the highest 

variable dimensions of financial performance lie in the dimension of compatibility with government 

accounting standards, while the lowest dimension is the dimension of the effectiveness of internal control. 

Moreover, the low aspect is on: the asset is not yet fully protected from loss caused by invalid taking 

over, the use or extraction of rights and all transactions have not been summarized adequately to the 

financial statements. As proposed by the expert judgment, Dr. Iwan Saputra, MM, that the low 

effectiveness of controls which are caused not mastering financial rules therefore there are often the 

findings found, administration of assets that have not been managed properly which resulted in the assets 

that are difficult to explore, so that it leads to the differences in the value of assets listed in the balance 

with the inventory book.  

That condition is in accordance with the results of observation, analysis, and interviews with some 

of the heads of SKPD in which the weakness of the internal control system is caused by a) the planning of 

activities is inadequate, b) deviation of the legislation in the certain technical field or the provision of 

internal organization examined about revenue and expenditure, c) determination/implementation of policy 

is not appropriate or have not been implemented so that it leads to the loss of potential revenue/income, d) 

the mechanism of collection, remittance and reporting. Besides, the use of state revenues and grants are 

not in accordance with the provision, e) determination/implementation of policy is not accurate or has not 

been performed resulted so that it leads to the rise of costs /expenditure, and f) the implementation of 

expenditure out of the budget mechanism. Based on the result of weaknesses, there are still many local 

governments that obtain reasonable opinion with the exception. Therefore, it shows that the regional 

financial performance is still not optimal.  

 

6. Conclusion  

The financial performance of local government in the eastern region of Priangan still obtains 

qualified opinions so that they try to improve it by optimizing financial management. With financial 

performance which improves through optimal financial management is expected to be able to improve the 

welfare of the community. To optimize financial management, it should be consistent with long-term 

planning, short-term and national planning. Planning should be made based on the needs, as well as in 

making the planning it must apply the efficiency, economical and effective principle.  

This methodology is not limited only in one area, it can be implemented in another regional 

governments area. For further research, it is suggested to work on the same topic but in different regional 

governments area. 
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Abstract 
We The Effect of Green Program by Constructivism Concept (GProCC) Relative to Willingness to Purchase Green 

Products for Non-Green Consumers. This study is an experimental research which is one-group pretest-posttest design. Our 

intervention to be used for treating participants GProCC which consisted of perception of the effect of environmental issues 

toward advertisements, perception of the solution of environmental issues toward advertisements, and observe the green 

advertisements. We used the questionnaire adapted from the Perceived Stress Scale Program (PSS) to measure 30 

participant's willingness to purchase green products before (pretest) and after (posttest). Furthermore, we observed the real 

action of purchasing green products at Seven-Eleven at Huachiew Chalermprakiet University branch. Our findings showed 

that after the participant joined the GProCC program, the participants change their behavior to purchasing green products. 

These research results will be useful for marketers who want to change their customer attitudes toward green product buying 

decision making process 

 
Keywords: Green program by constructivism concept (GProCC), Willingness to purchase green products, non-green 

consumers  

 

1. Introduction 
 Globally, environmental issues are hot topics for discussion in the academic and industrial sectors for 

more than 30 years. A set of environmental problems, including rising sea level, air pollution, water pollution, 

global warming, deforestation, acid rain and climate change are occurring worldwide. Consumers are thereby 

becoming more concerned with environmental issues and are applying more practices to reduce environmental 

degradation (Mahalingam, 2011). As a result, the green movement and environmental protection practices have 

found place among businesses and markets (Kassaye, 2001).  Willingness to purchase is defined as willingness 

to pay (WTP).  It encompasses individuals’ maximum willingness to pay for availing a particular service or for 

the consumption of a particular product (Li, Ting & Unger, T., 2013). The most excellent predictors of the 

willingness to purchase green products are attitudes toward the behavior perceived value. The study by 

Vazifehdoust (2013) indicated that the willingness of customers to buy green products is defined by having a 

positive attitude and green perceived value toward green products.  

 Besides this, consumers propose that environmental advertisements are more effective in enhancing 

their knowledge about green products and help make informed decisions (Akehurst et al, 2012). Therefore, 

environmental advertisement can help enhance motivation towards buying green products. Moreover, according 

to Hartmann and Ibanez (2006) consumers will more likely buy a green product having ecological packaging 

provided they meet cost benefit analysis. Sustainability is also demanded from industrial suppliers, and 

exporters are under pressure for supplying eco-packed products (Saxena and Khandelwal, 2012).Ecologically 

conscious consumers are willing to pay high prices for such products (Laroche et al, 2001). 

 Various studies have indicated that green advertisement and green product marketing affected to 

willingness to purchase green products. (Rahbar & Wahid, 2011; Zhu, 2013; Ansar, 2013; Chen & Chang, 2012; 

Doszhanov and Ahmad, 2015; Ariffin et al., 2016; Mei et al., 2012; Cheah and Phau (2011). Rahbar & Wahid 

(2011) investigated the effects of green marketing tools (eco labels, eco brand, environmental advertisement and 

trust in eco label and eco brand) on actual consumer purchase behavior. Their results showed that trust in eco 

label and eco brand are significantly related. Zhu (2013) found that the credibility of claim in green advertising 

plays the most important role in influencing consumers' purchase intention of green products. Ansar (2013) 

found that besides environmental advertisements, price and ecological packaging were found to be positively 

related with the green purchase intention. According to Chen & Chang (2012) these green marketing efforts 

enhance consumer' purchase intentions. Furthermore, there were significant relationships between green brand 

awareness, green brand trust, green perceived value, and customer’s intention to use green products (Doszhanov 

and Ahmad, 2015). Green value has a significant relationship with both perceived quality and repurchase 

intention (Ariffin et al., 2016). Attitude towards the environment and peer pressure are influential factors to 

green purchase intention in Malaysia (Mei et al., 2012).  Moreover, Cheah and Phau (2011) found a strong 

correlation between eco-literacy, interpersonal influence and value orientation with attitude towards 

environmentally friendly products.  
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This study created green program by constructivism concept (GProCC) which helped participants (non-

green consumer) be concerned about environment. Green program by constructivism concept (GProCC) which 

helps consumers be concerned about environment. It is the teaching style that emphasizes the consumers to 

build up new knowledge from their old knowledge. For example, nowadays there is much news about global 

warming and consumers might see it already but they try to ignore it. However, the researchers will remind 

these participants about it again and make them learn more things on “How to Prevent Global Warming” that 

they can do even when they are at home. These are the steps for receiving knowledge included the following: 

tell participants what our project is about, let participants provide their suggestions, provide new knowledge to 

participants, test the participants individually, and achieve the results. On the other hand, we adapted 

Constructivism’s model in order to match with our purpose.  

The GProCC was used as the research intervention which consisted of three parts: perception of the effects 

of environmental issues toward advertisements, perception of the solutions to environmental issues toward 

advertisements, and observe the green advertisements. The new model of Constructivism that we adapted will 

lead participants to perceive the situations about the environment nowadays via News.  It will also provide 

solutions and some knowledge toward advertisements and experiments as well. Thus, the advertisements are the 

tools that play in the middle role between green products and the willingness to purchase. These advertisements 

show the advantages of green products that prevent the environment from any harm.  It also encourages 

participants’ awareness about the environment. The participants may buy green products in order to save the 

environment.  

We conducted this study by one-group pretest-posttest design to explore the effects of green program by 

GProCC with regard the willingness to purchase green products for non-green consumer. Therefore, we propose 

that GProCC influences non-green consumers’ willingness to purchase green preen product. 

  

2. Objectives 

 This study aimed to explore the effects of green program by GProCC with regard the willingness to 

purchase green products for non-green consumer. 

 

3. Materials and methods 
3.1 Participants  

30 undergraduate students at Huachiew Chalermprakiet University are our participants. Purposive 

sampling method was used to select the samples. The participants in this study are non-green consumers. Self-

report questionnaire which has twenty-one items to screen the participants in order to ask their opinions 

regarding environmental issues. If the participant has the score lower than fifty points, this participant is 

considered as a non-green consumer. They had normal or corrected-to-normal vision, and no history of 

neurological or psychiatric disorders. Each signed written informed consent forms prior to their participation. 

In this study, we focused on non-green consumers only because green consumers are getting behind the 

idea of being greener. In almost every opinion poll, consumers say that they are very concerned about climate 

change. They worry about rising seas, declining air quality, shrinking animal habitats, lengthening droughts, and 

newly brewing diseases. They connect the dots back to their own purchases. In contrast, a non-green consumer 

is a person who is against the indoctrination of environmentalism; a person who refuses to buy green products, 

and is even irritated upon hearing about them. There are also people who reject, or are suspicious of 

environmentalism, and making society green. They believe it is over-done and over-enforced and intrusive upon 

society. Thus, we did not select green consumers.  Rather, we focused on non-green consumers to know if they 

will buy green products after our experiment or they will continue their behavior to buy non-green products. 

3.2 Task and procedure 

The GProCC was used as an intervention. The Intervention consists of three parts: 1) perception of the 

effect of environmental issues toward advertisements for three days; 2) perception of the solution of 

environmental issues toward advertisements for two days; and 3) Observe the green advertisements for two 

days. The total days of data collection are ten days.  

We asked the participants to buy drinking water at Seven-Eleven. There were many brands in the Seven-

Eleven. Then, a paper questionnaire was provided to our participant to write the feedback as to why they bought 

this brand. Whether they bought green products such as Namtip (drinking water brand), instant noodle (paper 

cup), dishwashing liquid, etc. which are green products. We evaluated the results concerning environmental 

impacts equal to 1 and not concerning environment impacts equal to 0. In addition, the participants wrote their 

opinions in a paper questionnaire. 

3.2 Research instrument 

This study used the questionnaire adapted from the Perceived Stress Scale Program (PSS) (Paul L. 

HewittGordon L. FlettShawn W. Mosher,1992) to measure participants’ willingness to purchase green products 

before (pretest) and after (posttest). Furthermore, we observed the real action of purchasing green products at 

Seven-Eleven at Huachiew Chalermprakiet University branch. 
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3.4 Research Design and Data analysis 

This study is an experimental research. Its design is one-group pretest-posttest design which is a design in 

which a treatment condition is interjected between a pretest and posttest of the dependent variable (Christensen 

et al., 2011). Paired-samples t-test was applied to investigating the effects of green program by GProCC with 

regard the willingness to purchase green products for non-green consumer. Furthermore, we used a single-blind 

experimental design which is used where the experimenters either must know the full facts to observe the real 

action of purchasing green products. Repeated-Measures T-test was used for data analysis by SPSS Program 

(Frederick J. Gravetter, Lori-Ann B. Forzano, 2012) 

 

4. Result Analysis 

 

Table 1 Pretest and posttest (Paired t-test) 

 

Item Mean SD t p 

Pretest-Posttest -17.36667 7.16545 -13.275 0.000 

Perception of the effect of environmental issues 

toward advertisements 
-5.3000 3.19644 -8.869 0.000 

Perception of the solution of environmental 

issues toward advertisements 
-3.4667 2.06336 -7.489 0.000 

Observe the green advertisements -8.9000 5.13507 -8.622 0.000 

 

Table 1 presented paired-samples t-test analysis that there were significant differed between pretest and 

posttest for willingness to purchase green products (t = -13.275,  p = 0.000). To consider each dimension, we 

found that all of the three dimensions of GProCC were significant. The perception of the effect of environmental 

issues toward advertisements was significant most (t = -8.869, p = 0.000). Furthermore, the result from the one-

way ANOVA test as determined  by the relationship between gender from pretest and posttest. There was no 

significant difference between pretest and posttest of male and female (pretest, F(1,28) = .024, p = .878 and 

pottest,  F(1,28) = .224, p = .640). Thus, gender has no impact to the willingness to purchase green products. 

Whether male or female they have an equal tendency in the willingness to purchase green products. 

 After the Post-Test were collected, the researchers started to begin the double check test.  The 

researcher will observe participants that had to purchase drinking water in order to get the purpose of their 

purchasing. The green products of drinking water can be seen in stores like Nestle’ and Namthip. There are 

some participants that purchase continuously what they use to drink before because of their habit.  Another 

reason is because of the location that is nearby to where they are staying. 

Participant #4 

Brand: Singha. 

Reason: There is Singha Drinking Water below my dormitory, so I just grab it. 

Participant #16 

Brand: Nestle 

Reason: This brand is convenient to buy because it is in every store. 

However, there are some participants that change to buy green products because the GProCC changed 

their purchasing behavior. 

Participant #2 

Brand: Namthip 

Reason: I want to save the environment and this is the easiest way to save it, so why shouldn't 

I buy it? 

Participant #18 

Brand: Namthip 

Reason: I heard that this brand is safe for the environment. 

Participant #25 

Brand: Nestle 

Reason: I saw in the News that the Nestle Company got the award about being 

environmentally friendly, so I decided to buy this brand. 

Our findings provide insights about the perceptions that consumers have about the effect of 

environmental issues toward advertisement, perceptions of the solution of environmental issues toward 

advertisement and observation of the green advertisement that are warranted. The generalization of the findings 

is limited because the group of participants is only students from the Huachiew Chalermphrakeit University. By 

considering further evaluations, researchers should expand the group of participants.  
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5. Discussion 

 Through an extensive literature review, numerous factors affecting consumers green purchase behavior 

were identified. All these factors were found to be either willing or not willing to purchase green products.  As 

reported by most studies, consumers’ high concern for environmental and social issues, and the functional and 

green attributes of products are the two major sets of motives that drive their willingness to purchase green 

products. Consumers’ concern and sense of responsibility towards environmental and social issues were found 

to have a positive impact on green purchase behavior (Makatouni, 2002). Particularly, environmental concerns 

were found to motivate the purchase of organic food products (Padel & Foster, 2005). In addition, 

Advertisements are thus created with this theory in mind, and are designed to change not only behaviors 

themselves, but also the beliefs that will in turn, change behavior and drive a desired action or purchase 

(Coleman, Bahnan, Kelkar&amp; Curry, 2011). 

Of the three factors that the researchers had examined through GProCC, perception of the effect of 

environmental issue toward advertisement was the most significant because it was after the participants or the 

non-green consumers joined the GProCC. The non-green consumers know about the effects of environmental 

issues  by watching advertisements such as how to stop global warming, how does the world become sick as 

caused by0 earthquakes, climate change, ozone layer depletion,  pollution, flooding, tsunami and how to 

decrease behaviors that can be the cause of global warming as well as other factors. All these advertisements 

help the non-green consumers realize and think about the effect of environmental issues.  It helped them to 

change their behavior to purchase green products instead of purchasing normal products. In addition, the 

researchers tested the gender with three factors and did not arrive at anything significant because the ratios of 

changing in behavior between male and female are similar.   

 

6. Conclusion 

 The main purpose of this paper is to find the effect of green advertising program with regard the 

willingness to purchase green products for non-green consumers at Hachiew Chalermprakiet University. The 

researchers invited students of the university as sample size because previous research supports that business 

students are more concerned about the environment (Haytko, Matulich, 2010). Likewise, the perception of poor 

product quality is an important barrier identified in many studies that affects green purchase decisions (Gleim et 

al., 2013). 

The researchers identified non-green customers to be the participants in the Green Program with 

Constructivism Concept (GProCC).  The researchers provided three factors that will change participants’ 

behavior to purchase green products. These factors are perception of the effect of environmental issues toward 

advertisement, perception of the solution of environmental issues toward advertisement and observation of the 

green advertisement. These three factors were sent to the participant via the media that the researchers got from 

the news, advertisements, documentary, and cartoons. This program spent ten days to achieve the result. The 

result is from the measurement by using dependent T-test analysis.  

The findings of the study show that the hypothesis is significant to all the factors.  Due to limitations on 

the proportion of the sample size,  it is best to draw tentative conclusions from this study. A sample including a 

larger number of low involved consumers will seem worthwhile and may provide more definitive results. In 

future research studies, intentions to buy green brands should be further considered as the ultimate aim of 

advertising, that is to persuade consumers to buy.   
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Abstract 
 

This descriptive research examined the relationship of perceived leadership styles of administrators and 

employee engagement of Z-Inc.  It also investigated the presence of gaps between employees’ perceptions of their 

managers’ leadership styles and administrators’ perceptions of own leadership styles.  Participants of the study 

included Z-Inc’s 18 administrators and 63 rank and file employees.  The employees accomplished the questionnaires 

about leadership styles and employee engagement; while managers completed the survey on leadership styles only.  

This study adopted the modified leadership style questionnaire of Kanste, Miettunen, and Kyngäs (2007) on idealized 

influence (attributed), idealized influence (behavior), inspirational motivation, intellectual stimulation, individualized 

consideration, contingent rewards, passive management by exception, active management by example, and laissez-

faire leadership styles; and employee engagement from Zhang’s study (2010) based on behavioral outcomes of say, 

stay, and strive aspects.  This study used mean, Mann-Whitney U test, and Spearman rho in analyzing the data.  

Based on the results, managers and employees have similar observations on the use of the nine leadership styles in 

directing subordinates toward attainment of firm’s goals.  Likewise, employees are generally engaged with Z-Inc.’s 

activities geared towards its goals.  This study discovered that laissez-faire and active management by exception have 

no significant relationship with employee engagement. The remaining seven leadership styles have significant 

relationships with at least one employee engagement aspects.  Thus, Z-Inc. may consider formulating programs 

which can enhance further employee engagement and develop and regularly implement leadership training programs 

to improve administrators’ skills, competencies, and leadership styles to become more effective and efficient leaders. 

 

Keywords:  full-range theory leadership style, employee engagement, exclusive distributor 

 

1. Introduction 
 Employee engagement plays a vital role in achieving organizational success and in maintaining 

its competitiveness in a very challenging market environment.  Employee engagement is beyond 

employee satisfaction and commitment.  Highly engaged employees profess loyalty and willingly perform 

tasks beyond their responsibilities in the organizations.   Employee engagement is relevant in any 

organization as varied studies linked it to organization performance, work outputs, productivity, employee 

turnover, profitability, business growth, customer satisfaction and retention among others (Lockwood, 

2007).  Hence, it is imperative for organizations to retain competent employees and encourage them to 

become highly engaged employees.   Employee engagement is the outcome of various factors, which 

include the work itself, career growth opportunity, the leaders and their leadership styles among others.  

However, there are few studies which pointed to leadership styles as one contributing factor to employee 

engagement; and no studies which relate leadership styles and employee engagement in distributor firms 

have been conducted yet.   

Z-Inc., pseudo name of an exclusive distributor of health wellness products in the Philippines, 

started its operations in Pampanga in 2002.  Later on, it expanded its coverage areas beyond Pampanga.  

The health and wellness multinational company has recognized its superior performance in sales and 

distribution of the health and wellness products.  Hence, the multinational company has awarded to Z-Inc. 

the lower Cavite, upper Laguna, Quezon, Marinduque, Las Pinas, Muntinlupa, and Paranaque as 

additional coverage areas for distribution and the health and wellness food services business units in Z-

Inc’s coverage areas.  Z-Inc.’s vision is to be the best distributor of health and wellness products.  Its 

human resources have vital role in achieving its vision.  It only has 26 personnel in its first three years of 

operations.  At present, its manpower has reached 83.  However, only a few of its pioneer employees have 

stayed with the firm as majority of its present workforce have only been with the firm for six years and 

below.  This may imply a considerable employee turnover ratio although according to its human resource 

manager, the firm has not track of its turnover rate in the previous years.    

Thus, this study primarily investigated the relationship of administrators’ leadership styles and 

employee engagement of Z-Inc.  It is hoped that through this study, administrators and employees will 

have better and pleasant leader-member relationship and can work together effectively and efficiently 

towards attainment of the organization’s goals.  Likewise, members will be more satisfied, committed, 
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and highly engaged in providing quality service among clients thereby leading to higher customer 

satisfaction and customer engagement.  Also, Z-Inc. will have better understanding on the relationship of 

leadership styles and employee engagement.  Managers can create strategies and adopt appropriate 

leadership styles which may result to highly engaged employees. This study may also serves as inputs to 

Z-Inc. in creating leadership development programs that can enhance managers’ leadership skills. The 

firm can also design training programs which may improve employee engagement and devise employee 

retention strategies to maintain competent and highly engaged employees in the firm.  Similarly, this 

study can add to the body of knowledge about leadership styles and employee engagement. It can also be 

integrated as examples in the classroom discussions about management and human resource management.  

Leadership Theory 

This study is anchored on Burns’ full range leadership theory (FRLT) developed in 1978.  

Leadership styles which belong to the FRLT include the transformational, transactional, and laissez-faire 

leadership styles (Bodla & Nawaz, 2010).  Daft (2010) stated that transformational leaders have talents of 

introducing change and innovation through understanding of the employees’ needs and interests. They 

motivate, inspire, and encourage subordinates to trust the leaders, have confidence in oneself, and develop 

own abilities which can contribute to the firm’s growth.   Bass and Avolo (in Kanste, Miettunen, & 

Kyngäs, 2007) cited that idealized influence (attributed) pertains to the boss’ own effort to handle 

problems with confidence.  Idealized influence (behavior) refers to the leader’s advocacy of relevant 

values and responsibilities.  Inspirational motivation is about the superior’s skills to persuasively convey 

prospective goals, set inspiring principles, and speak out on disputable matters.  Intellectual stimulation 

refers to employees’ perceptive of the issues which confront them and deviate with their aspirations.  

Individualized consideration relates to degree to which leaders deal with subordinates as persons and 

support their professional growth. These sub-dimensional leadership styles characterize the 

transformational leaders. 

Conversely, transactional leaders focus on the roles and necessary tasks, supervision, and 

creation of reward systems relative to employees’ performance (Daft, 2010).   Bass and Avolo (in Kanste, 

Miettunen & Kyngäs, 2007) mentioned the three elements which best describe transactional leaders are 

contingent reward, active management-by-exception, and passive management-by exception.  Contingent 

reward has to do with leaders giving recognitions and rewards to subordinates who achieve the 

established accomplishment goals.  Active management-by-exception pertains to leaders’ strict 

supervision of the staff’s works to trace their mistakes.  Passive management-by-exception refers to the 

followers’ belief that superiors only engage in their work when problems occur and are aware of its 

existence.  Laissez-faire leaders fully delegate among employees the decision making relative to the tasks 

they have to accomplish (Robbins & Coulter, 2010).  Similarly, nine leadership aspects represent the 

FRLT – active management-by-exception, passive management-by-exception, contingent rewards, 

laissez-faire, idealized influence (attributed), idealized influence (behavior), inspirational motivation, 

intellectual stimulation, and individualized consideration (Antonakis, Avolio, & Sivasubramaniam, 2003; 

Bodla & Nawaz, 2010).  As leaders, managers apply varied styles in leading and motivating employees to 

perform the tasks which are aligned to organization goals.   

This study was also based on the House’s path goal leadership theory wherein leaders provide 

assistance, support, direction, and motivation among employees in performing their assigned tasks 

towards achievement of the organizations’ goals.  House believed leaders can adapt any or all leadership 

behaviors appropriate in certain situations.  Use of suitable leadership styles leads to motivated, satisfied, 

and engaged employees (Robbins & Coulter, 2010). 

Employee Engagement 

Chiumento (in Armstrong, 2006, page 272) described engagement as “a positive, two-way, 

relationship between an employee and their organization.  Both parties are aware of their own and the 

other’s needs, and the way they support each other to fulfil those needs.  Engaged employees and 

organizations will go the extra mile for each other because they see the mutual benefit of investing in 

their relationship.”  Highly engaged employees have higher levels of productivity, commitment, 

satisfaction, and lower employee turnover ratio (Batista-Taran, Gutierrez, & Baralt, 2009).  In contrast, 

disengaged employees can cause more harm to organizations and can prevent achievement of 

organizational goals, as they are less productive and are only giving their minimum effort in performing 

their assigned tasks.  Likewise, they tend to be less committed and feel dissatisfaction with their jobs; and 

the probability of leaving their present organizations when opportunities appear is high (Markos & 

Sridevi, 2010).   Robbins and Coulter (2010, page 303) stated that employee engagement pertains to 

“employees being connected to, satisfied with, and enthusiastic about their jobs.”  Soieb, Othman, and 
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D’Silva (2013) said however that many authors have varied views on employee engagement based on 

literatures they had reviewed.  Zhang’ study (2010) supported their claims as she reviewed various 

authors’ concepts of employee engagement which are personal engagement, work engagement, employee 

engagement, and staff engagement among others.  Briefly, Zhang (2010) said the authors’ varied concepts 

of employee engagement relate to three factors – cognitive commitment, emotional attachment, and 

behavioral outcomes.  Lockwood (2007) likewise used the said three aspects to classify employee 

engagement. 

Lockwood (2007) and Luthans and Peterson (in Zhang, 2010) cited that cognitive commitment 

pertains to employees’ understanding of their responsibilities in the organization; while emotional 

attachment refers to employees’ passion working with supervisors and co-workers and respect opinions of 

others. Behavioral outcomes reflect the extra efforts which employees render beyond what the 

organization expect from them (Lockwood, 2007).  In addition, Markos and Sridevi (2010) mentioned 

that behavioral outcomes have three dimensions, which are ‘say, stay, and strive’.  The ‘say’ aspect refers 

to employee’s beliefs about their co-workers and the company; the ‘stay’ aspect is about the employee’s 

fervent aspiration to be a part of the institution even though there are better opportunities in other places; 

and the ‘strive’ aspect refers to employees’ use of more time, effort, and creativity at any time the 

organizations need them to do so. 

Leadership Styles and Employee Engagement 

Liu, Lepak, Takeuchi, and Sims (in Khuong & Yen, 2014) cited that leadership is one important 

element in managing people.  Wang, Walumbwa, Macey, and Schneider (in Khuong & Yen, 2014) also 

said that leadership has a vital role in the creation and enhancement of employee engagement.   

Leadership pertains to a manager’s talent to persuade and inspire people to achieve the goals of the firms.   

In leading subordinates, leaders adopt various leadership styles which they believe are appropriate to 

certain situations (Daft, 2010).  However, do their followers notice the leadership styles which they 

employ in managing people?  Such what Caraan (2010) had in mind when he compared the teachers’ and 

high school principals’ views of the school administrators leadership styles.  According to Soieb, Othman, 

and D’Silva (2015), leaders have relevant roles in achieving organizational effectiveness.  With their 

leadership styles, they can motivate and influence employees to perform better at work and be highly 

engaged in accomplishing the vision-mission of the organizations. In view of such, some authors 

investigated the possible influence of leadership styles to employees’ engagement at work.   

Lockwood (2008) evaluated the relationship of perceived leadership styles and self-efficacy with 

employee engagement of a manufacturing firm.  She found out that transformational leadership style has 

significant moderate positive relationship with employee engagement of the firm; while laissez-faire 

leadership style has significant moderate negative correlation with employee engagement.  Moody (2012) 

has likewise discovered the positive effect of transformational leaders in encouraging employees to 

become more engaged.  The leaders’ transactional leadership style has also positive relationship with 

employee engagement; and use of laissez faire leadership style does not promote employee engagement.  

Similarly, Padmanathan (2010) learned that both transformational and transactional leadership styles have 

significant positive influence on employee engagement.  Specifically, transactional leaders have more 

influence on employees to become engaged to attain the organizational goals than transformational 

leaders.  Khuong and Yen (2014) had also proved that leadership styles have significant relationship with 

employee engagement.  Ethical, visionary, organic leadership styles have positive correlation with 

employee engagement; that is, leaders who employ these styles can greatly influence employees to be 

more engaged with their respective tasks and have better leader-member relationship.   In contrast, 

transactional leadership style has significant negative relationship to employee engagement.  

Transactional leaders somehow discourage employees to be engaged at work. 

 In addition, Gatwiri (2014) discovered that leadership styles have direct influence on employee 

engagement of Geothermal Development Company (GDC).  GDC managers are more of democratic and 

transformational leaders; and GDC has low employee engagement level.   To improve GDC employee 

engagement level, she proposed the regular use of democratic and transformational leadership styles and 

to adopt other leadership styles which are suitable to certain work situations to influence employees to 

actively engage in the attainment of the firm’s goals.   Zhang (2010) has also determined that visionary 

and organic leaders can definitely persuade employees to actively engage in the quests for organization 

success.  Leaders who adopt classical and transactional leadership styles have negative effect to employee 

engagement; that is, employees tend to have lower level of engagement, feel dissatisfied, and less 

motivated at work under the supervision of classical and transactional leaders.  She said leaders must 

adopt the proper leadership styles which can encourage high employee engagement.   
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 Like Caraan’ study (2010) on leadership styles, this study compared the perceptions of the 

employees and administrators on leadership styles.  Similar to the works of Lockwood (2008), Moody 

(2012), Padmanathan (2010), Khuong and Yen (2014), Gatwiri (2014), and Zhang (2010), this study 

looked into the possible relationship of perceived leadership styles to employee engagement. 

 

2. Objectives 

Thus, this study examined the relationship of administrators’ leadership styles and employee 

engagement of Z-Inc.  It specifically determined the respondents’ perceptions on their administrators’ 

leadership styles; described respondents’ level of employee engagement; and established the relationship 

of respondents’ views of administrators’ leadership styles with employee engagement.  Similarly, it 

looked into the administrators’ perceptions of own leadership styles and compared it with the employees’ 

views.   

This study tested the following hypotheses: 

a. There is no significant difference between employees’ and administrators’ perceptions of 

own leadership styles. 

b. There is no significant relationship between employees’ perceptions on administrators’ 

leadership and their level of employee engagement. 

 

3. Materials and Methods 

This study was descriptive in nature as it described Z-Inc. employees’ perceptions of their 

administrators’ leadership styles and their levels of employee engagement.  It also determined Z-Inc. 

administrators’ own perceptions of their leadership style practices.  Moreover, it was a comparative 

research as it matched up employees’ perceptions with administrators’ own perceptions of their leadership 

styles.  It likewise adopted the correlational research design as it measured the relationship between 

employees’ perception on administrators’ leadership styles and their level of employee engagement.  This 

study would have involved the 64 employees and 19 administrators of Z-Inc. as respondents.  However, 

one administrator was not able to participate in this study because of his busy schedule and could not find 

free time to accomplish the survey form.  In addition, one sales agent might have overlooked the second 

part of the survey form and missed to fill it out; hence, his survey form was disregarded.  As such, 18 

administrators and 63 employees of Z-Inc. participated in the study.   

Since Z-Inc.’s main business was on sales distribution, it has more male personnel than female.  

Its rank and file personnel were comprised of more male sales agents (63%) and some female staff (37%); 

while male (50%) and female (50%) managers equally represented its administration personnel.  

Likewise, it has more manpower in the sales field (75%) than in the office (25%) among its non-

managerial staff.  More administrators were also involved in the sales field (56%) than those assigned in 

the office (44%).  Also, Z-Inc. manpower could be classified as relatively young as many in the rank and 

file levels were between the age group of 21 – 25 years (56%); and some belonged to the age groups of 26 

– 30 years (21%), 31 – 35 years (14%), and 36 – 40 years (6%).  Still, fewer were those whose ages range 

from 41 – 45 years (2%) to 46 – 50 years (2%).  As regard to managers, several of them belonged to age 

groups 23 – 30 years (39%), 21 – 25 years (28%), and 36 – 40 years (22%).   A few of them have ages 

which ranged from 31 – 35 years (6%) and 51 – 55 years (6%).   Moreover, majority of its workforce 

were quite new in the firm as many staff have only been working for the firm for less than one year (60%) 

and 1 – 3 years (32%); and only a few have been with the firm for 4 – 6 years (6%) and 7 – 9 years (2%).  

On one hand, managers’ years of service with the firm range from 4 – 6 years (39%), less than one year 

(22%), 1 – 3 years (17%), 7 – 9 years (17%), and 13 years and above (6%). 

A questionnaire served as the primary tool in gathering the necessary data to achieve the 

research goals.  Two sets of questionnaire were used in the study – one set for the administrators and 

another set for the employees.  The survey form for the employees comprised of three parts.  The first part 

was about the respondents’ personal data; the second part on leadership styles; and the third part on 

employee engagement.   The questionnaire for the administrators consisted of two parts – first part on 

their personal data and the second part about how they view their own leadership styles.  The respondents 

answered the items on leadership styles and employee engagement using the five-rating scale. 

This study adopted the questionnaire from two separate studies.  It adopted the reduced and 

modified MLQ from the work of Kanste, Miettunen, and Kyngäs (2007), which contained 25 statements 

that represent the nine leadership factors.  It also used the 13-item questionnaire on employee engagement 

from the study of Zhang (2010), which measures the behavioral outcomes of employee engagement.  The 
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researcher conducted separate reliability scale tests of the MLQ and employee engagement using 

Cronbach alpha.  Alpha values for MLQ and employee engagement were recorded at 0.919 and 0.927 

respectively.  Both were above the minimum acceptable alpha value of 0.60 (Nunnally, 1988), which 

denote that the instrument has internal consistency and a reliable measure of leadership styles and 

employee engagement. 

Questionnaires were distributed to target respondents.   As most respondents were not available 

or too busy at the time of the data gathering, the researcher gave them the survey forms and came back on 

other days to retrieve the filled out survey forms.  Data gathering was conducted for three to four months. 

This study used mean rating to measure the respondents’ perceptions on their administrators’ 

leadership styles and employee engagement.  Similarly, this study adopted non-parametric tools in 

analyzing the data based on the following assumptions: sample size was not adequately big (Kuzma & 

Bohnenblust, 2003); data were not normally distributed based on its one-sample Kolmogorov-Smirnov 

test for normality p-values 0.000 < .05 alpha; and it used ranking test data.  Particularly, it applied Mann-

Whitney U-test to assess the significant differences between employees’ and administrators’ perceptions 

of the administrators’ leadership styles.  Mann-Whitney U test is a statistical tool which analyzes the 

differences or similarities of two independent groups/variables which data are not normally distributed 

(Siegel, 1956; Laerd Statistics, 2016).   It also used Spearman Coefficient of Ranks Correlation 

(Spearman rho) to examine the relationship of leadership styles and employee engagement.  Spearman 

coefficient of rank correlation is a statistical tool which measures the strength and direction of the 

relationship of two variables (Weiers, 2014).   

 

4. Results 

 Table 1 shows the employees and managers’ perceptions of administrators’ leadership style.  

Seemingly, the two groups of respondents have relatively similar perspectives on the leadership styles 

which administrators implement relative to their works particularly on eight (8) leadership styles which 

were idealized influence (attributed), idealized influence (behavior), inspirational motivation, intellectual 

stimulation, individualized consideration, contingent rewards, passive management by exception, and 

active management by exception.   Except for active management by exception style, the administrators 

opined they often practice the former seven leadership styles based on mean ratings which ranged from 

3.80 to 4.43; and claimed to only employ active management by exception as sometimes based on its 

rating of 2.72.  Similarly, the employees believed their managers often adopt idealized influence 

(attributed), idealized influence (behavior), inspirational motivation, intellectual stimulation, 

individualized consideration, contingent rewards, and passive management by exception leadership styles 

as supported by its mean ratings of 3.69 to 4.16; and their bosses sometimes use active management by 

exception in relating with them as it earned a mean rating of 2.95.  With regard to administrators’ laissez-

faire leadership style practice, employees’ view differs with their superiors’ view.  Employees observed 

that their bosses sometimes adopt the said leadership style; but administrators claimed they rarely use it in 

leading the staff towards achievement of the organization’s goals.  

 The two groups of respondents may have slight differences with their perceptions on the 

administrators’ leadership styles particularly on the use of laissez faire style; however, the observed 

differences on their perceptions were not significant as the recorded p-values of leadership styles ranged 

from .075 to .862 > .05 alpha.  Hence, the null hypothesis of no significant difference on respondents’ 

perceptions of administrators’ leadership styles practices is not rejected.   

 

Table 1.  Respondents’ perceptions of administrators’ leadership styles 
Leadership styles Employees Administrators Differences P-values 

Idealized Influence (Attributed) 3.88  4.11 -.23 .522 

Idealized Influence (Behavior) 4.15 4.33 -.18 .486 

Inspirational Motivation 4.14 4.43 -.29 .260 

Intellectual Stimulation 3.96 4.06 -.10 .822 

Individualized Consideration 4.16 4.17 -.01 .862 

Contingent Rewards 3.83 4.07 -.24 .380 

Passive Management by Exception 3.69 3.80 -.11 .593 

Active Management by Exception 2.95 2.72 .23 .424 

Laissez-Faire Leadership 2.62 2.00 .62 .075 
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As reflected in table 2, respondents can be classified as engaged with their organization towards 

the achievement of its goals and objectives in the three aspects of employee engagement and in its totality 

based on mean ratings of 3.81 (stay), 4.13 (stay), 4.07 (strive), and 4.01 as overall mean.  These results 

imply that the respondents may stay with the Z-Inc. as long as possible.  However, they may possibly 

consider leaving the firm if they see better job opportunities as they only slightly agreed on “the offer of a 

bit more money with another employer would not seriously make me think of changing my job.” 

 

Table 2.  Respondents’ level of employee engagement 
Aspect of Engagement Mean Rating  Descriptive Rating 

Stay 3.81 Engaged 

Say 4.13 Engaged  

Strive 4.07 Engaged 

Employee engagement  4.01 engaged 

 

 Table 3 shows that seven leadership styles have significant positive relationship with overall 

employee engagement and to at least one of its aspects.  Idealized influence (attributed), individualized 

consideration, and contingent rewards have significant to very significant relationship with stay 

engagement, say engagement, strive engagement, and employee engagement as its p-values < .05 alpha.  

Moreover, idealized influence (behavior), inspirational motivation, and intellectual stimulation showed 

significant to very significant positive relationship to say engagement, strive engagement, and employee 

engagement for its p-values < .05 alpha.  Passive management by exception has significant relationship to 

stay engagement and employee engagement as its p-value < .05 alpha.  Laissez-faire and active 

management by exception leadership styles have no significant relationship with employee engagement 

and its three aspects as its p-values > .05 alpha.  Hence, the null hypothesis of no relationship between 

perceived leadership styles and employee engagement is partly rejected. 

 

Table 3.  Relationship of employee engagement and perceived leadership styles 

  

Stay 

Engagement 

Say  

Engagement 

Strive 

Engagement 

Employee 

Engagement 

Idealized Influence (Attributed) .358** .319* .442** .443* 

Idealized Influence (Behavior) .114 .357** .366** .335** 

Inspirational Motivation .208 .292* .440** .374** 

Intellectual Stimulation .117 .333** .432** .349** 

Individualized Consideration .255* .387** .415** .431** 

Contingent Rewards .404** .473** .468** .527** 

Passive Management by Exception .291* .153 .212 .279* 

Laissez-Faire Leadership .182 .047 .106 .117 

Active Management by Exception .163 .084 .199 .175 

*    Correlation (r-value) is significant at the 0.05 level (2-tailed) 

**   Correlation (r-value) is very significant at the .01 level (2-tailed) 

 

5. Discussions 

 Evidently, managers often practice idealized influence (attributed), idealized influence 

(behavior), inspirational motivation, intellectual stimulation, individualized consideration, contingent 

rewards, and passive management by exception leadership styles in guiding their subordinates particularly 

if their work situations require frequent application of certain leadership styles.  Their regular use of said 

leadership styles did not go unnoticed as employees have observed that managers regularly use said styles 

towards accomplishments of assigned tasks and achievement of the firm’s goals.  Similarly, managers 

occasionally use active management by exception leadership style in some work condition; and 

employees have noted their managers’ occasional use of said leadership style at work.   

Seemingly, employees see clearly the leadership styles which administrators adopt in performing 

managerial tasks; and they can generally understand and relate to leadership styles which managers relay 

to them while working towards their target goals.  Employees’ and administrators’ views on the 

application of said leadership styles at work have differences, which are not relevant as its respective p-

values > .05 alpha. Hence, the null hypotheses of no significant differences between employees’ and 

administrators’ perceptions on leadership styles are not rejected.  Moreover, this study supports the 

findings of Caraan (2010), which revealed that there are no significant differences on the teachers’ and 

principals’ views of the principals’ leadership styles.  His findings suggested that teacher respondents in 
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his study have really experienced the leadership styles which their principals adopt in interacting with 

them.  Z-Inc. managers and employees almost have similar opinions on administrators’ leadership styles 

except for the laissez-faire leadership styles wherein their views slightly differ; the difference however is 

insignificant. 

 Conversely, although employees are engaged with Z-Inc.’s pursuit of its vision, few slightly 

engaged to highly disengaged employees must not be ignored no matter how insignificant its numbers.  

There is still the possibility that employees may disengage in the future and quit their jobs at Z-Inc. when 

they perceive more and better opportunities for personal and professional growth outside the firm, as 

there are a moderate number of respondents who only felt slightly engaged in stay engagement factor.  

Likewise, administrators must maintain and improve the level of employee engagement as it may slide 

down to disengaged level if their expectations from their superiors as well from the firm are not met. 

 Furthermore, the results of this study mostly support, at some point, the work of the previous 

authors such as Lockwood (2008), Moody (2012), Padmanathan (2010), Khuong and Yen (2014), Gatwiri 

(2014), and Zhang (2010).  Although said authors looked into different leadership styles, their findings 

support the results of this study, as said authors have found relevant and direct relationship of leadership 

styles and employee engagement.  In this study, five elements of transformational leadership styles have 

significant correlation with overall employee engagement and to one of its aspect at the least; and these 

are idealized influence (attributed), idealized influence (behavior), inspirational motivation, intellectual 

stimulation, and individualized consideration.  In contrast with the work of Zhang (2014) and Lockwood 

(2008), two transactional leadership styles, which are contingent rewards and passive management by 

exception showed significant positive correlation to employee engagement; while active management by 

exception and laissez-faire leadership styles have no significant relationship with employee engagement.  

These suggest that employees may become more engaged with managers’ frequent application of 

contingent rewards and passive management by exception leadership styles.   

 

6. Conclusions 
Undoubtedly, employees are aware of the various leadership styles which managers adopt in 

directing and supervising them performs tasks towards attainment of the firm’s goals and vision.  They 

have observed their managers regularly use idealized influence (attributed), idealized influence 

(behavior), inspirational motivation, intellectual stimulation, individualized consideration, contingent 

rewards, and passive management by exception leadership styles in relating with them at work.  They 

have also noticed that at times their bosses use active management by exception and laissez-faire 

leadership styles at work.  Their observations on superiors’ use of leadership styles do not significantly 

differ with managers’ opinions on own leadership styles. 

Accordingly, Z-Inc. managers can be described as transformational and transactional leaders, 

depending on certain work circumstances, as they regular display the elements of the said styles – 

idealized influence (attributed), idealized influence (behavior), inspirational motivation, intellectual 

stimulation, and individualized consideration for transformational leadership style; and contingent 

rewards, passive management by exception, and active management by exception for transactional 

leadership style.  In few instances, its managers portray the characteristic of laissez-faire leaders. 

Moreover, Z-Inc. has to design some programs which can enhance employee engagement as it has 

some employees who feel slightly engaged to highly disengaged with its endeavors.  Such programs must 

also be able to maintain its engaged employees within the organization.  It should also review and 

improve its present rewards system and incentive programs which managers can use in influencing 

subordinates at work, as contingent rewards leadership style showed significant positive association to 

stay, strive, and overall employee engagement.  Better and attractive rewards system and incentive 

programs may encourage employees to be more productive and actively engaged with the firm.  However, 

it should not only focus on extrinsic motivation factors such as rewards and incentives; but may also 

devise better measures on intrinsic motivation such empowerment, recognition, and promotion schemes 

to encourage active employee engagement as these factors are some elements of transformational 

leadership that have significant positive relationship to stay (idealized influence–attributed and 

individualized consideration) and strive (inspirational motivation and intellectual stimulation) 

engagements.   

It can likewise formulate staff development training which can further enhance staff competencies, 

provide opportunities among staff to acquire relevant new skills and competencies, and become more 

innovative at work.  Such can boost the staff’s confidence in performing assigned tasks accurately and 

build the trust of the managers to their subordinates.  According to Markos and Sridevi (2010), the 
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provisions of training which are suitable to employees’ needs will help them improve their knowledge 

and skills, have better understanding of their respective jobs, and develop self-confidence, self-efficacy, 

and commitment at work. 

Furthermore, Z-Inc. must devise and regularly implement leadership training programs which can 

enhance managers’ leadership skills and styles, as this study has proven the significant associations of 

leadership styles with employee engagement.  Leadership training such as influencing and motivating 

employees will greatly help managers in leading employees toward the organization’s goals.  Trainings 

on communication styles and people skills for administration can also help managers improve the firm’s 

present employee engagement level.  It may consider conducting and integrating the NOVACO anger 

scale assessments in its training programs for managers, as such will greatly help improve leader-

members relationship in the organization.   It should likewise formulate other programs which can further 

develop managers’ competencies and become more effective and efficient leaders.   

Managers must also encourage open and collaborative communication.  They should provide 

opportunities for employees to give suggestions and share ideas on concerns relevant to their works; as 

well as respect their employees’ opinions and efforts.  Such will give employees a feeling of 

belongingness and lead to improved employee engagement (Markos & Sridevi, 2010).     In addition, 

managers should keep in mind the work situations which require the use of the appropriate leadership 

styles.  They should also consider their subordinates characteristics, experiences, and capabilities in 

adopting the leadership styles suitable for the work situations. 

 Future researches on leadership styles and employee engagement should look into other factors 

which may greatly affect the interactions of said variables maybe undertaken.  A qualitative research 

approach may also be conducted about leadership styles and employee engagement to have better and in-

depth analysis of the interactions of the said variables. 
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Abstract 

 
 The study ascertained the online shopping experience variables that were significantly related to the 

respondents’ net promoter score (NPS) on their most recent purchase to an online seller. The 228 respondents were 

online buyers which were identified through snowball sampling. They gave their assessment on the web-shopping 

experience variables namely: web design, website reliability and fulfilment, customer service and website privacy and 

security using a five point Likert scale. Mean rating results showed a fairly satisfied rating, a borderline between 

satisfied and dissatisfied, following a net promoter score % of -37.72%, where most respondents were in the 

Detractors category, who were unhappy customers who can damage the brand and impede growth through negative 

word-of-mouth. Furthermore, correlation results indicated that all variables and items of the web-shopping experience 

were significantly related to the respondents’ net promoter scores, suggesting the importance of meeting the online 

buying requirements of customers to effect positive word of mouth. Moreover, to verify whether certain 

demographical elements influence online buying and NPS, a test of difference was done (gender, age, income and 

civil status) and results denoted similarity in their perception. No factor was noted to be significant except one item 

under income. Lastly, recommendations how to enhance the web-shopping experience of customers were suggested 

to online sellers not only to improve the online buying experience but also their net promoter scores.  

 
Keywords: Online shopping experience, net promoter scores, online sellers 

 

 
1. Introduction 

E-commerce has grown in importance to many businesses today. Many firms have realized that 

they need to be up to date with the current technology. One of the reasons why small enterprises need to 

use e-commerce is its ability to reduce work load. Through the use of e-business, people are able to 

complete hard tasks within or before the deadline and accuracy of operations is also improved. These are 

the very reasons why Entrepreneurs have to be always on the look for technological advancements and 

adopt them accordingly. 

There had been an increasing report on customer purchases online over the past 20 years (Zhou, 

Dai & Zhang, 2007). The twentieth century entrepreneur had been confronted in the use of the internet in 

buying and selling goods because of the prevalence and growing popularity of the internet technology. 

Based on Mc Kinsey Global Institute (2013), they had forecasted that there will be 2-3 billion internet 

users by 2025. Also in the same forecast, the fast pacing changes in internet technology will be one of the 

twelve economically disruptive technologies emerging. Because of this trend, the internet had been used 

as a channel to distribute products or a means to promote them virtually (Osterwalder & Pigneur, 2009). 

The cyberspace offered unbounded access to reach customers everywhere who wanted to buy products 

conveniently and accessibly, that is to access the goods or service with just one click away (Sahney, 

2008). Aside from these, the internet can also store and communicate huge amounts of information, cost 

efficient and easy to maintain (Doherty & Ellis-Chadwick, 2010). Utilizing the use of the internet through 

the years had increasingly became more sophisticated but could be done with so much ease from easy to 

navigate webpages to the use of the social media to make it viral. The viral effect of online buying and 

selling is what sets it apart from the conventional store-based selling (Lusch, Dune & Carver, 2009). 

More than ten years ago, the considerations on business to consumer buys from the study of Kha 

(2000) in his Master of Science thesis entitled “Critical success factors for business-to-customer e-

business: lessons from Dell and Amazon”, focused on six critical success factors: Speed, that is not only 

the first-mover in the industry but also inculcating it literally in the organizational culture of adopting a 

mindset of treating each opportunity with a sense of urgency; Integration of the web to the core of what 

the company does, that is utilizing the web to the core competency of a company, considering how the 

web can deliver customer value at a cost the company can afford, though above this, the relevance of the 

web with the company’s business is most essential; Focusing on how the company can add value for its 
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customers, that is knowing how to differentiate the offerings and the internet site as against other virtual 

stores and store-based retailers through an effective segmentation of the needs of customer segments and 

being able to customize in accord to their specifications if needed; Making easy for customers to do 

business with the online business, by forming alliances and partnerships with other online businesses so 

that the online businesses becomes a one stop shop; Focusing on improving customer’s experience across 

the channels of interaction, by treating the web as one of the many available channels and being able to 

leverage or maximize the use of it by making the products accessible and convenient for customers; 

Converting click stream into purchases, by understanding customer decision-making process and 

influencing their purchases. This is not an easy task as online sellers are usually confronted with issues on 

user friendliness of the website. It should not only have an appealing look but should be interactive with 

customers. Another is the privacy concern of customers, there should be a brief privacy policy for 

customers. Sites that needs ample time to open and are prone to time-outs are also not preferred. Lastly, 

the convenience of placing an order is also critical. 

 Another study in India by Sahney (2008) had indicated through an application of Quality 

Function Deployment and Interpretative Structural Modeling that critical success factors in online 

retailing from a customer’s perspective are: ease of navigation, quick loading times and an accurate 

product/service delivery systems were the drivers of online retail system. The facilitators/enablers of the 

online retail system were clear transaction policies, online interactivity between buyer and seller, 

transaction safety, and transaction privacy were identified. Lastly, the major driver or the dependent 

variable is the simple and unambiguous purchase transaction process. These are the essential variables 

that should be considered by online sellers when designing their online retail system. Most of the 

variables identified were affirmed by the literature review being conducted by Doherty and Ellis-

Chadwick (2010) and that they also concluded that the buying and selling online will continue to grow in 

the coming years and that it will pose significant challenges to the virtual retailers. These include 

“marketing via social networking sites; growing their brand; differentiating their product offerings; and 

working hard to ensure that their websites provide consumers with an enjoyable and reliable shopping 

experience”. They also should make sure to work on building the brand so they can compete equally with 

the established ones. The authors also recommended that as an area for future research, consumer-

oriented studies be undertaken to constantly monitor the activities of online businesses and how they are 

coping in the fast paced industry they belong.  

 Another important element of online selling is trust as stated by Baraghani (2007) in her Master 

thesis about the factors influencing the adoption of internet banking. Trust is an element deemed 

important in e-tailing since the customer can only see the product or a service through the website and 

may not be sure if what they see were reliable information. There is an element of risk when products are 

bought online which poses security threats since personal information might be needed to complete the 

purchase. Risks and security were also some of the influencers of internet banking aside from 

convenience and prior knowledge of customers in the study of Nasri (2011). 

 Zhou, Dai and Zhang (2007) had made a comprehensive review on various factors related to 

online shopping. These included the following from various literature sources: 1. Demographics such as 

gender, age, income and education and culture, 2. Internet experience such as apprehensiveness, 

frequency of internet usage, comfort of internet, 3. Normative beliefs, 4. Shopping orientation, 5. 

Shopping motivation, 6. Personal traits (innovativeness), 7. Online experience (flow and emotion), 8. 

Psychological perception (risk perception, benefit perception and apprehensiveness) and 9. Online 

shopping experience (frequency of online purchases, satisfactory levels of past online transactions). These 

were the factors identified to influence online shopping. The authors tested the Online Shopping 

Acceptance Model (OSAM) through the use of various data collection methods, where online survey was 

the main source. These were the findings of the testing made: Different motivation for online shopping; 

Shift in shopping orientations; Minimization of risks in online shopping; The need of providing positive 

online experience; Consumer acceptance of e-services; The importance of Consumer loyalty; The growth 

of mobile commerce; Evolution of consumer acceptance on online shopping; Resource constraints; The 

effect of product characteristics; To further study age groups and their online behaviours; The growing 

need for a more personalized online environment; The targeting of female consumers 

The study of Shergill and Chen (2005) also identified four important factors for web shopping in 

relation to the customers’ attitudes in terms of the frequency of their shopping. The identified factors were 

Web design factors, Website reliability and fulfilment factors, Customer service factors, Website privacy 

and security factors. The website design factors include ease of navigation, download speed, surfing 

ambience, speed of checkout, order processing, merchandise assortment, sufficient and useful information 
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and price advantage. The Website reliability and fulfilment factors indicated that it is important to 

convince buyers that E-retailers can fulfill their promises, as online consumers cannot obtain promises in 

a timely manner. The Customer service factors include, prompt response to email inquiries and the ease of 

returning goods purchased shops. Lastly, the Website privacy and security factors refer to the security of 

purchasing online. The study utilized 102 respondents and result showed that all the factors were 

important considerations when customers buy online. This study was conducted in New Zealand in 2005. 

This was the basis of the current study, since there were limited literatures about online buying in the 

Philippines.   

 Another emerging concept in online buying and selling is the net promoter score. The Net 

Promoter Score is a loyalty metric developed by Fred Reichheld. The Net Promoter Score measures how 

the customer would represent the company to friends, relatives and affiliates. Customers were classified 

as: Promoters, Passives, and Detractors. To determine the category they belong the question that is 

commonly asked is “How likely is it that you would recommend [Company X] to a friend or colleague?” 

Through this, companies will realize how customers perceive them (http://surveyanalytics.com/net-

promoter-score.html). Customers rate the probability of promoting the brand from a scale of 0-to-10 point 

rating scale and are categorized as follows:  

• “Promoters (score 9-10) are loyal enthusiasts who will keep buying and refer others, fueling 

growth. 

• Passives (score 7-8) are satisfied but unenthusiastic customers who are vulnerable to competitive 

offerings. 

• Detractors (score 0-6) are unhappy customers who can damage your brand and impede growth 

through negative word-of-mouth”.  

To get the NPS %, the proportion of the detractors to the total respondents will be subtracted from the 

proportion of the promoters (Evans & Lindsay, 2014, p.130). 

The related literatures and studies above have clearly presented the importance of e-commerce in today’s 

business. A common concept for utilizing the internet in selling is because of the convenience and unlimited 

access it offers to shoppers although it could also be subjected to risks that is why security and trust remained 

a challenge for online sellers. In order to measure the loyalty of the customers on the online seller, the net 

promoter scores were used. This study assessed the online shopping experience of an online customer and 

related it to the probability of recommending the online site or seller to other people, measured in terms of 

the net promoter scores (see figure 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 1.Conceptual framework 

 

2. Objectives 

This study described the profile of the respondents (online buyers) according to gender, age, 

status, income and frequency of purchase. It assessed the respondents’ their most recent buying 

experience using: Web design factor, Website reliability and fulfilment factors, Customer service factors 

and Website privacy and security factors.  

The website design factors include ease of navigation, download speed, surfing ambience, speed 

of checkout, order processing, merchandise assortment, sufficient and useful information and price 

advantage. The Website reliability and fulfilment factors indicated that it is important to convince buyers 

that E-retailers can fulfil their promises, as online consumers cannot obtain promises in a timely manner. 

The Customer service factors include, prompt response to email inquiries and the ease of returning goods 
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purchased shops. Lastly, the Website privacy and security factors refer to the security of purchasing 

online.  

The net promoter score (NPS) of each online seller was asked, a test of relationship between the 

factors and the NPS were done and lastly, recommendations how online sellers can improve their NPS 

were proposed. 

 

3. Materials and Methods 

 

This study used the quantitative research and the descriptive design with the use of a survey 

questionnaire to assess the web-based shopping experience of respondents and to determine the likelihood 

of referring the same (net promoter scores) to other buyers. The study was also correlational since it 

determined what factor/s was/were related to the net promoter scores of the respondents on selected 

online sellers. 

The researcher used snowball sampling and purposive sampling. Only respondents with prior online 

buying experiences were considered in the study. The researcher got sample respondents from her list of 

email, phone and Facebook contacts. Then she asked them to refer other people whom they know who 

purchased online. 228 respondents participated in the study (both from the initial list and referrals). 

The survey questionnaire was the primary source of data. It had been adopted from the study of 

Shergill and Chen (2005). This instrument had been validated and had been found to have 0.93 Cronbach 

alpha. The same variables were used. The survey form had four parts. The first part is about the respondents’ 

profile. The second part is the assessment of the web shopping experience of the customers, the fourth part is 

the net promoter score the customers rated on the online seller. To determine the level satisfaction of the 

respondents on the key components of web or online shopping, the following criteria were used (see Table 

1): 

 

Table 1. Mean Rating scale and descriptive equivalents 

Scale Range Descriptive rating 

1 1.00-1.50 Strongly Disagree/Very Dissatisfied 

2 1.51-2.50 Disagree/Dissatisfied 

3 2.51-3.50 Neither/Somewhat Satisfied 

4 3.51-4.50 Agree/Satisfied 

5 4.51-5.00 Strongly Agree/Very Satisfied 

 

The researcher floated the questionnaire to her list of contacts. The important criteria was the 

respondent should have a prior online buying experience. When the online buying experience was 

confirmed, the questionnaire was sent and respondents answered the questionnaire. Forms were retrieved 

online and in printed copy. The data collected were processed and interpreted using the following 

statistical tools: 

1. Frequency. This was used to present the profile of the respondents and the Net Promoter Scores 

(NPS). 

2. Mean rating/Weighted Mean. This is another statistical tool used to determine the average responses 

of the different options provided in the various parts of the survey questionnaire use. This described 

the assessment of the respondents and the level of the net promoter score  

3. T-Test. This test compared the assessment of the respondents when they were grouped according to 

gender and civil status (as the civil status reflected only a single or married status). 

4. Analysis of variance. This test compared the assessment of the respondents when they were grouped 

according to age, status and income. 

5. Correlation. This tool determined if there was a significant relationship between web shopping 

experience assessment of respondents and the net promoter scores of the online sellers. 

 

4. Results and Discussions 

 The following were the results of the study: 

4.1 Profile of the respondents 

4.1.1. Gender 

The table below showed the gender distribution of the respondents. Majority of the online buyers 

were female. Although the gender distribution was almost equal.  

425 



BEI-47 

5th National and International Conference - "Research to Serve Society" - Huachiew Chalermprakiet University 

 

Table 2. Gender of respondents 

Gender Frequency % 

Male 106 46.50 

Female 122 53.50 

Total 228 100.00 

 

4.1.2. Age of respondents 

 

Most of the online buyers falls within the 30 years old and below age range. The generation X, Y 

and Z are mostly the market for online products. At these ages, the usage of internet was highly inherent 

since availability of internet connection (WIFI) was also highly prevalent. 

 

Table 3. Age of respondents 

Age Frequency % 

   

20 and Below 73 32.00 

21 to 30 148 64.90 

31 to 40 4 1.80 

41 and above 3 1.30 

   

Total 228 100.00 

 

4.1.3. Civil Status 

 

The table below showed the civil status of the respondents. Majority of the online buyers were 

single. Unmarried individuals have more time to surf than married couples since more time is spent 

mostly on their personal purchases. 

 

Table 4. Civil Status of respondents 

Civil Status Frequency % 

Single 175 77.10 

Married 52 22.90 

   

Total 227 100.00 

 

4.1.4. Income 

The income mostly of respondents fell within the P20,000 and below range.  

Table 5. Income of respondents 

Income Frequency % 

   

Below 10,000 78 34.20 

10,001 to 20,000 

21,000 to 30,000 

57 

39 

25.00 

17.10 

31,000 to 40,000 30 13.10 

41,000 and above 24 10.50 

   

Total 228 100.00 

 

4.1.5. Frequency of purchase 

Majority of the respondents were regular online buyers (they purchase more than ten times in a 

year), implying a more experienced and well informed online buyers.  
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Table 6. Frequency of purchase 
Frequency of purchase Frequency % 

   

 

At least once a year (trial) 

 

9 

 

3.90 

2-4 times a year (occasional) 13 5.70 

5-10 times a year (frequent) 11 4.80 

More than 10 times a year (Regular) 195 85.50 

   

Total 227 100.00 

 

4.2. Assessment of web-shopping experience variables 

 

The respondents’ level of satisfaction is fair (somewhat satisfied) or they were neither satisfied. 

Certain problems on privacy and security and reliability and fulfilment were issues that were mostly 

encountered by the respondents but even if this was the case, most of them were satisfied with the 

customer service exerted by the online sellers (see Table 7).  

 

Table 7. Average mean rating of web-shopping experience variables 

Online-shopping experience variables Mean Std. Deviation Descriptive equivalent 

Average mean for Web design  3.47 0.945 Somewhat Satisfied 

Average mean for Website reliability and fulfilment 3.45 0.936 Somewhat Satisfied 

Average mean for Customer service 3.52 0.969 Satisfied 

Average mean for Website privacy and security  3.45 0.961 Somewhat Satisfied 

    

Overall satisfaction 3.47 0.953 Somewhat Satisfied 

 

Among the web-shopping experience variables, the highest rated variable is the customer 

service. Most websites answered order or product inquiries promptly and assisted online customers 

whenever they encounter problems. Another variable that was rated the lowest is the privacy and security 

variable. This manifest the hesitance of customers to transact online because of the fear that their private 

information will be compromised.     

 

Table 8. Mean rating for every web shopping experience variable 

Online-shopping experience variables Mean Std. Deviation Descriptive equivalent 

Web design factors 3.47 .945 Somewhat satisfied 

Website reliability and fulfilment factors 3.45 .936 Somewhat Satisfied 

Customer service factors 3.52 .969 Satisfied 

Privacy and security factors 3.45 .961 Somewhat Satisfied 

 

 

4.3. Net Promoter Score (NPS) 

Overall, based on the Net Promoter Score (NPS) given by the respondents to the online sellers, 

the customers can be categorized as Detractors since their NPS fall mostly within the zero to six NPS, 

thus, resulting to a negative net promoter score (-37.72%). This result could be associated with a 

relatively low score on privacy and security and accuracy of the product. On the contrary, out of the 228 

respondents, 26 were categorized under the promoters category and 90 were passives. Only few 

customers were satisfied with their online purchase since majority had issues with their online 
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transactions, particularly on privacy and accuracy of products. The net promoter scores were summarized 

below: 

 

Table 9. Overall  Net Promoter Scores and Customer categories 

Customer Categories based on NPS Frequency % Mean 

   
 

Promoters (9 to 10) 26 11.40 9.23 

Passives (7 to 8) 90 39.47 7.48 

Detractors (0 to 6) 112 49.12 5.01 

 

Total 

 

228 100% 
 

 

Net Promoter score %  -37.72%  

    

 

Table 10 showed the list of the online sellers where respondents had their most recent online 

buying experience. Most of the NPS reflected low mean NPS. The highest score is seven, equivalent only 

to a Passive category, then the remaining online sellers were rated six and below. This implied that 

loyalty or positive word of mouth from customers buying from the list of online sellers below can not be 

assured since majority of them had low NPS. This can also be associated with the Mean rating result of 

the assessment of web-shopping experience of the respondents, reflecting a fair or a somewhat satisfied 

rating, which means, customers’ expectations were not adequately met. This rating can be associated with 

the frequency of buying of most respondents, who were already regular buyers online, so they may have 

high expectations in their online purchases. Moreover, all the NPS % were noted to be negative, implying 

low possibility of positive word of mouth of particular online sellers. 

 

Table 10. NPS of selected Online sellers 

Online sellers Number of online buyers % 
 

NPS % 

 

Mean NPS 

 

NPS Category 

   
   

Online Seller 1 21 9.20 -76% 5.19 Detractors 

Online Seller 2 52 22.80 -21% 7.04 Passives 

Online Seller 3 4 1.80 -100% 4.25 Detractors 

Facebook (sellers) 113 49.60 -35% 6.64 Detractors 

Instagram (sellers) 29 12.70 -34% 6.41 Detractors 

Online Seller 4 5 2.20 -80% 4.80 Detractors 

Online Seller 5 2 0.90 -50% 4.50 Detractors 

Online Seller 6 2 0.90 0 7.00 Passives 

      

NPS    -38% 6.47 Detractors 

 

4.4. Test of relationship (Significant factors related to NPS) 
All web-shopping experience variables were significantly related to the net promoter scores of 

respondents. The Pearson-r of all items showed moderate degree of correlation and the p-values were all 

0.000, therefore, accept the alternative hypothesis. This meant that the net promoter scores were 

moderately explained by the web-shopping experience variables. This confirmed the findings of prior 

researches that for positive word of mouth to happen, meeting the online buying expectations of 

customers is a must. This result confirmed the study of Shergill and Chen (2005), where all factors were 

also found to be essential in satisfying customer online requirements. Based on the mean rating scores and 
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the NPS, it can be deduced that since most customers were neither satisfied nor dissatisfied, low and a 

negative NPS followed. This showed the importance of at least meeting the expectations of customers in 

their online purchases, so that referral or positive word of mouth will follow. The hesitance of customers 

to promote the online seller to other people implied low trust and low confidence that fulfilment of orders 

will be met.  

4.5. Test of difference (Significant difference on responses according to profile) 

To determine if demographic profiles affect the assessment of the web-shopping experience and 

NPS, a test of difference was done according to the respective profile of the respondents. Based on the 

results of the study, there was no significant difference in the assessment of the web shopping experience 

variables and the NPS of the customers when they were grouped according to the demographical 

variables: gender, civil status, age and income, except for the statement “the product that came was 

represented accurately by the website” for income since the p-value is less than the 0.05 significance 

level.  

For Gender, Civil Status and Age groups, their assessment on their online buying experiences 

and their net promoter scores were similar. This implied that regardless of gender (whether male or 

female), civil status (single or married) and age (teenagers, young professionals, adults), the requirements 

of each online buyer was the same.    

 

5. Conclusion And Recommendation 

 The results of the study showed that all online shopping experience variables were significantly 

related to the respondents’ net promoter scores. Based on the results, the mean rating scores were at a fair 

level, neither to high nor too low, reflecting some unfulfilled expectations from online buyers, influencing 

their NPS. As shown from the prior discussions, the NPS was low and negative (mean NPS and NPS %), 

putting majority of respondents to the Detractors category. The relationship of the variables showed a 

moderate degree of correlation, which meant that the NPS scores can be moderately explained by the 

web-shopping experience variables.  

 Moreover, the demographical variables that were tested showed no variation on assessment and 

perception on the web-shopping experience variables and NPS, thus, the demographical variables does 

not affect the buying requirements of the respondents.  

 Critical to the positive word of mouth promotion of online buyers is their shopping experience, 

that is why, satisfying their web shopping requirements is imperative for repeat purchase and word of 

mouth promotion. To address this, the following are recommended to online sellers: 

Truthful advertising. This is to show the actual and realistic look of the product online, including the 

actual product specifications to ensure product accuracy. 

Ensure timeliness of delivery. Fulfilling the promised time and date is important to build trust 

consistently. 

Ensure a more secure connection and transactions online. This can be done by increasing the 

website’s security features and provide a more secure payment facility and disclosing the risks online 

buyers will be exposed to when transactions are done online. 

Reduce pop up advertisements to facilitate fast transactions while browsing the website. 

Areas for future research can focus on buying behaviors of online buyers. Since majority of the 

users purchases more than ten times in a year, a study on products and services availed can also be a 

possible subject of research. Lastly, an in depth study on e-commerce involving both buyers and sellers 

can be undertaken to get the whole picture. 
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Abstract 

Negative Corporate News (NCNs) has an impact on corporate image and consumer attitudes toward the 
firm. We investigated the impact of NCNs on brand equity and repurchase intention, and investigated the 
relationship between NCNs and gender toward repurchasing intention. This study is an experimental research 
which is one-group pretest-posttest design. Our intervention to be used for treating participants consisted of 
product quality, service quality, price, and packaging design. Questionnaire was used to measure 30 participants’ 
perspectives included 2 parts; Brand Equity (Brand Awareness (BA), Brand Image (BI), and Perceived Quality 
(PQ)) and Repurchase Intention (RI). Our findings showed that NCNs had significant impact on brand equity and 
repurchase intention. To investigate in gender, NCNs had a higher effect in female than male toward repurchasing 
intention. The findings provided insights to help organizations concern on negative image which led to customer 
attitude toward brand equity and repurchase intention which affected to organizational profitability. 
 

Keywords: Negative Corporate News, Brand Equity, Repurchase Intention 

 

1. Introduction 

Relative to this research, the researchers have established a definition of NCNs that will affect 
customer repurchase intention. Nayyar (1995) found negative news of customer service that had only 
impact half the Cumulative Abnormal Earnings (CAR) than the positive news. The product problems 
negatively have an impact on corporate image and consumer attitudes toward the firm. 

However, news about brands and businesses is not always positive. Consumers receive a 
consistent flow of news about businesses that is less than flattering. There is a debated issue on the 
relation between perceived quality and purchase intentions. Some scholars have found a direct 
relationship between perceived quality and purchase intentions (Carman, 1990; Boulding et al., 1993; 
Parasuraman et al. , 1996), whereas some others have reported an indirect relation mediated by 
satisfaction (Cronin and Taylor, 1992; Sweeny et al., 1999). So, when people receive good quality of 
product or service, it can make customer be satisfied and come back to repurchase. The research by 
Roberts et al. (2003) verifies that perceived quality influences post-purchase behaviors indirectly by 
influencing relationships. Other researchers Zeithaml et al. (1996) think overall perceived quality has 
a significant relationship with customer behavioral intentions. 

Research studies have recognized brand to have relationships with other aspects of brand equity. 
Grewel, Krishnan, Baker & Borin (1998) found a positive relationship between the brand and the level 
of consumer perception of a product’s quality. Keller (1993 & 2003) identifies that brand and brand 
awareness are key in the quality of products and services held by the customers. So when the customer 
perceives the NCNs to brand image and brand awareness, it will affect the perceived quality of the 
customers. Various studies have indicated that negative news about a company can affect consumer 
perceptions and behavior (Griffin, Babin & Attaway, 1991; Menon, Jewel & Unnava, 1999; 
Ahluwalia, Burnkrant & Unnava, 2000; Ahluwalia, 2002). Therefore, we propose that negative 
corporate news (NCNs) influences brand equity and repurchase intention. This study aimed to explore 
the impact of negative corporate news (NCNs) on brand equity and repurchase intention.  

 H1: Negative corporate news (NCNs) has significant impact on brand equity. 
 H2: Negative corporate news (NCNs) has significant impact on repurchase intention. 
According to Ben-David (1993) he concludes out that women’s direct expression appears to 

serve expressive rather than an instrumental overwhelming feelings of anger, despair and helplessness. 
As Campbell, Muncer, & Coyle (1992)verify women’s expressions of aggression and hostility often 
reflect a loss of self-control thus, they are more reactive rather than reflective or instrumental in 
nature. Therefore, we propose that NCNs has a higher effect for female on repurchase intention than 
male. 
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 H3: Negative corporate news (NCNs) has a higher effectto female on repurchase intention 
than male. 

 

2. Literature Review 

       2.1 The Relationship between NCNs and Product quality, Service Quality, Price, and 

Packaging Design. 

NCNs have negatively impact on corporate image and consumer attitudes toward the firm. 
NCNs in this study, we focused on four dimensions: product quality, service quality, price and 
packaging design. Firstly, a product quality has a significant impact toward the product or service 
performance, and thus is linked to a customer’s value and satisfaction (Kotler and Armstrong, 2010). 
Product quality is derived from the difference between actual products and the alternative products 
that could made available or provided by the particular industry (Hardie and Walsh, 1994). It can also 
be determined by the way customers perceive product quality in the market (Wankhade and Dabade, 
2006) Perceived quality which means consumer perception on the quality of a product (Tsiotsou, 
2006); represents consumers’ overall judgment on the superiority of a product (Zeithaml, 1988). 
Tsiotsou (2006) further proves that perceived quality and purchase intention are directly positively 
correlated, so perceived quality can be used in predicting purchase intention. Secondly, service quality 
which also affects repurchase intention. Some studies that support this finding are those by Rajbarian 
et al. (2012), Kaveh (2012), Sahin et al. (2012), as well as Hume and Mort(2010). Likewise, service 
quality also affects word of mouth. The study that supports this finding is done by Marinkovic et al. 
(2012). According to ZeithamlandBitner (2003), service quality, which consists of reliability, 
responsiveness, assurance, empathy, and tangibility, affects customer satisfaction. Hollensen (2010) 
and similarly, satisfaction affects customer repurchase intention. Thirdly, price, Berkowitz, 
Kerin&Rudelius (1986) define price as the money or other consideration exchanged for the purchase 
of the product. Elements of price include competitive costs of ownership and affordability. The selling 
price of any product must be competitive to ensure acceptance, either by reflecting the perceived value 
of the product or at par price with the competitors’ offering the similar product (Fujimoto & Sheriff, 
1989). If the product being considered is rather costly to be maintained or kept (Dickerman and 
Harrison, 2010). Essentially, customers can sum up the purchase decision accordance to their ability to 
purchase the product (Abeles, 2004). Lastly, the packaging design which is considered as a powerful 
vehicle of communication between manufacturers or service providers and the consumers. According 
to Deliya and Parmar (2012) font is an important element of packaging because it attracts consumer’s 
attention. Packaging information can create contrary results. It can likewise lead to misleading or 
inaccurate information due to small fonts and dense writing styles which are used on the package. 
Package size and shape can directly affects consumer judgment and decisions more and more. 
Consumers tend to experience same products from different brands and will decide the volume later. 
       2.2 Brand Equity 

Customers use brand equity as a tool to make a decision to purchase products and services, Silk 
(2006) defines brand equity as “the positive effect that the brand has on a potential customer of a 
product. It reflects how much more consumers are willing to pay for a particular brand compared with 
a competing brand (or with a generic product)” (p. 100). Farquhar (1998) stresses that an increase in 
brand equity also increases the value of the products and services of the business. From the consumer 
perspective, the strength of brand equity is determined by the level of consumer reaction to the brand 
name (Shocker & Weitz, 1994; Keller, 1993). Brand equity is significantly influenced by the level of 
consumer brand loyalty held towards a product (Khan & Mahmmod, 2012). It affects consumer 
purchase behavior (Aaker, 1991), and has a positive relationship with brand purchase intention 
(Aaker, 1991; Chen, Chen & Huang, 2012). 

Scholars studied the diversity impact of service quality on repurchase intention in different trades. 
Baker and Crompton (2000) make an analysis on tourism, indicating customer perceived quality is a 
significant positive correlation with repurchase intention, customer loyalty and willingness to pay 
premium price. Sivadas and Baker-Prewitt (2000) found that the perceived quality influences the 
customer attitude orientation and satisfaction of the department store industry, while satisfaction has 
an impact on attitude orientation, and repurchase. 

Since brand image drives brand equity (Chen, 2010; Chen, Chen & Huang, 2012; Heidarzadeh & 
Asadollahi, 2012) the measures of repurchase intention are obtained from surveys of current 
customers assessing their tendency to purchase the same brand, same product/service from the same 
company. Brand image can influence a firm’s profits and cash flow (Yoo & Donthu, 2001) as it 
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influences on customer repurchase intention(Chen, Chen & Huang, 2012). The brand image is 
psychological constructs that impact their consumer behavior including purchase and repurchase 
behavior (Park et al., 2010). The brand image is used by consumers as a cue in the purchase decision 
process (Richardson, Dick and Jain, 1994) that affects and is a factor in consumer behavior (Burmann, 
Schaefer & Maloney 2008). Brand image has been defined as cognitive and affective based 
perceptions that consumers have toward a brand (Dobni & Zinkham, 1990; Roy & Banerjee, 
2007).Chung (2002) studies the brand image and country of origin on brand evaluation, purchase 
attitude and purchase intention while Ataman & Ulengin (2003) found that brand image is the major 
reason that customers make choices from different brands. Hsieh et al. (2004) consider that brand 
image and country of origin have significant impact on customer choice to purchase products and 
services as well as the choice to repurchase in the future. Research by Keller (1993) identifies a brand 
image as an association consumers’ hold in their memories regarding a product and services.  

Research studies have recognized brand to have relationships with other aspects of brand equity. 
Grewel, Krishnan, Baker & Borin (1998) found a positive relationship between the brandand the level 
of consumer perception of a product’s quality. Keller (1993 & 2003) identifies that brand and brand 
awarenessare key in the quality of products and services held by the customers. So when the customer 
perceives the NCNs to brand image and brand awareness, it will affect the perceived quality of the 
customers. Various studies have indicated that negative news about a company can affect consumer 
perceptions and behavior (Griffin, Babin & Attaway, 1991; Menon, Jewel & Unnava, 1999; 
Ahluwalia, Burnkrant & Unnava, 2000; Ahluwalia, 2002). Therefore, we propose that negative 
corporate news (NCNs) influences brand equity and repurchase intention. This study aimed to explore 
the impact of negative corporate news (NCNs) on brand equity and repurchase intention.  
 

3. Objectives 

This study aimed to explore the impact of negative corporate news (NCNs) on brand equity and 
repurchase intention, and to investigate the relationship between negative corporate news (NCNs) and 
gender toward repurchasing intention among undergraduate students at Huachiew Chalermprakiet 
University. 
 

4. Materials and methods 

4.1 Participants  

Thirty Huachiew Chalermprakiet University students participated in the experiment. There was 
one experimental group (30 participants). Participants used their smartphone regularly. They had 
normal or corrected-to-normal vision, and no history of neurological or psychiatric disorders. Each 
signed written informed consent forms prior to their participation. 

4.2 Research instrument 

The questionnaire was used in this study adopted by Chen and Hsieh(2011). The research 
instrument consists of the 12 questions using the rating scale according to Likert’s 5-degree scale. The 
questions included 2 parts; brand equity (brand awareness (BA), brand image (BI), and perceived 
quality (PQ)) and repurchase intention (RI). 

4.3 Intervention and data collection 

This study used negative corporate news (NCNs) as an intervention to treat participants for 4 
times, since 7th November to 12nd November 2016 (6 days) by giving 4 dimensions of question: 
product quality, service quality, price, and packaging design. This study created the time schedule 
patterned after the study of Chumanee (2015) which details that participants received negative 
corporate news (NCNs) around 3-4 times per week before making a decision to purchase. 

4.4 Research Design and Data analysis 

This study is an experimental research. Its design is one-group pretest-posttest design which is a 
design in which a treatment condition is interjected between a pretest and posttest of the dependent 
variable (Christensen et al., 2014).Paired-samples t-test was applied for investigating the impact of 
negative corporate news on brand equity and repurchase intention, and independent sample t-test was 
applied for analyzing the degree of effect that NCNs affect to gender toward repurchase intention. 

 

 

 

 

 

433 



BEI-55 

5th National and International Conference - "Research to Serve Society" - Huachiew Chalermprakiet University 

Table 1One-group pretest-posttest design and data collection period 

 
5. Results 

 

Table 2 Pretest and posttest (Paired t-test) 
 

Item 
Differed 

Mean 
SD t p 

B
ra

nd
 A

w
ar

en
es

s Brand 
Awareness 

How frequently did you receive 
the news from this Smartphone 
brand? 

0.70000 1.36836 2.80193 0.00896 

Brand 
Reputation 

Do you trust the reputation of this 
Smartphone brand? 

0.43333 0.56832 4.17628 0.00025 

What do you think of the 
reputation of this Smartphone 
brand? 

1.30000 0.91539 7.77857 0.00000 

 B
ra

nd
 I

m
ag

e 

Product 
Image 

Do you trust the performance of 
the product? 

0.56667 0.72793 4.26381 0.00019 

What do you think of the design 
of this Smartphone brand? 

0.96667 1.18855 4.45473 0.00012 

What do you think of the quality 
of this Smartphone brand? 

1.26667 1.04826 6.61841 0.00000 

 
Service 
Image 

 
 

Do you think after-sales service of 
this brand is good or not? 

0.60000 0.49827 6.595 0.00000 

How much satisfaction do you 
have regarding the service of this 
Smartphone brand? 

1.36667 1.06620 7.02077 0.00000 

P
er

ce
iv

e 
Q

ua
li

ty
 

Technical 
Quality 

What do you think about the 
technology of this Smartphone 
brand? 

1.26667 1.01483 6.83642 0.00000 

What do you think about the 
function or feature of this 
Smartphone brand? 

1.06667 1.25762 4.64558 0.00007 

Functional 
Quality 

Is it worth paying for the function 
of Smartphone of this brand? 

1.36667 0.99943 7.48985 0.00000 

Repurchase Intention 
If you have a choice, will you buy 
this Smartphone brand? 

0.36667 0.55605 3.61173 0.00114 

 
 
 

Participant Numbers 

(Randomly assigned to) 
Items Measure Time period 

 
 
                  
                  30 

 

Pretest O1 November 7th, 2016 

Quality 

X 

November 8th, 2016 

Service November 9th, 2016 

Price November 10th, 2016 

Design November 11th, 2016 

Posttest O2 November 12th, 2016 
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Table 2 presented differed mean of pretest and posttest for brand equity and repurchase. Paired-
samples t-test analysis showed that there were significant differed between pretest and posttest for 
both brand equity and repurchase intention (t >1.96, p< 0.05). Functional quality of brand equity 
dimension had the most significant difference (t = 7.49, p = 0.00). On the other hand, brand awareness 
of brand equity had the least significant difference (t = 2.80, p = 0.01). 

 

 
Figure 1.Mean of pretest and posttest for gender toward repurchasing intention 

 
Moreover, we investigated the differed mean of pretest and posttest between male and female. 

This study discovered that female had higher differed mean more than male as shown in Figure 1. 
Precisely, the t-test for independent samples for difference in means between male and female 
respondents that were calculated base repurchase intention. For pretest [F (1, 28) = 4.11, t = -1.03, p = 
0.52] and posttest [F (1, 28) = 0.04, t = -0.10, p = 0.85], the result showed that gender was not 
significant to repurchase intention. 
 
6. Discussion 

Our main findings indicate that negative corporate news (NCNs) has significant impact on brand 
equity (H1, supported) and repurchase intention (H2, supported) which is similar to the findings of 
past studies (Griffin, Babin & Attaway, 1991; Menon, Jewel & Unnava, 1999; Ahluwalia, Burnkrant 
& Unnava, 2000; Ahluwalia, 2002;Sago and Hinnenkamp, 2014). Specifically, the impact of negative 
corporate news (NCNs) on brand equity and repurchase intention might be related to brand image. 
Since brand image drives brand equity (Chen, 2010; Chen, Chen & Huang, 2012; Heidarzadeh & 
Asadollahi, 2012) the measures of repurchase intention are obtained from surveys of current 
customers assessing their tendency to purchase the same brand, same product/service from the same 
company. The brand image is psychological constructs that impact their consumer behavior including 
purchase and repurchase behavior (Park et al., 2010). The brand image is used by consumers as a cue 
in the purchase decision process (Richardson, Dick and Jain, 1994) that affects and is a factor in 
consumer behavior (Burmann, Schaefer & Maloney 2008). 

Another this present study results were discovered that negative corporate news (NCNs) has a 
higher effectto female on repurchase intention than male. This contributing is associated with women’ 
expression (Ben-David, 1993; Campbell et al., 1992). Women’s direct expression appears to serve 
expressive rather than an instrumental overwhelming feelings of anger, despair and helplessness. Their 
expressions of aggression and hostility often reflect a loss of self-control. Parkins (2012) found that 
women are the more emotionally expressive gender in the realm of face‐to‐face communication. It has 
also been found in previous studies that there are certain gender stereotypes associated with particular 
emotions and these stereotypes have been observed in children as early as pre‐school age (Kelley & 
Hutson‐Comeaux 2002). It has also been found that the emotions of happiness, sadness and fear are 
believed to be more characteristic of women, whereas men are believed to be more characteristically 
angry. 
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7. Conclusion 

The present study explored the impact of negative corporate news (NCNs) on brand equity and 
repurchase intention, and investigated the relationship between negative corporate news (NCNs) and 
gender toward repurchasing intention. We found that negative corporate news (NCNs) has significant 
impact on brand equity and repurchase intention. To  investigate in gender, negative corporate news 
has higher effect to female than male on repurchase intention. One notable limitation of the present 
study is regarding less participants, and this study did not investigate the relationship between brand 
equity and repurchase intention. Future research should conduct this research in quantitative research 
style. Structural equation model (SEM) analysis may be suitable for future research to gain more 
participants and find the effect among negative corporate news (NCNs), brand equity, and repurchase 
intention. 
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Abstract  
Maintaining the viability of an organization not only maintain high organizational performance but meet 

the changing demands organizational environment is also important. Private colleges in Indonesia have stakeholders 

who interact with one another in an effort to build an organization of higher education in accordance with national 

education standards in order to improve national education index.  Not all private colleges in West Java can fulfill the 

standard of national education, there are several colleges who violate the rules that are set so that they get the 

punishment to be closed or operating license to be revoked.  

This study aims to give an overview of the ability of private universities in Indonesia, especially in West Java 

province, in maintaining the organizational viability of the demands of the organizational environment through the 

optimization of knowledge management.  The method employed is mixed method research with the aim of answering 

formulation of research problems comprehensively in 97 respondents by using the solving formula.  The results 

showed that the life sustainability of private colleges in West Java is stronger than the demands of the organizational 

environment through the optimization of knowledge management.  

  
Keywords: Knowledge Management, Organizational Environment, Organizational Survival,  

                  Private Higher Education 

 
1. Introduction  

Universities are higher education that consists of education in formal education after secondary 

education which can be diploma program, undergraduate, magister, specialist, and doctoral degrees, 

which is held by the public and private universities. The increasing number of higher education affects the 

higher number of competition, but it provides an alternative for society to choose the university campuses 

that would be a place for them to pursue their study. 

Public university tends to differ from a private university in which public university is more stable 

while private university threatened its life sustainability, this case is proved by private universities in 

West Java which is under KOPERTIS IV. In West Java, there are nine private universities or colleges in 

shift management status, a hundred private universities in coaching status and seventeen private 

universities in lid status of 403 universities in total.  

Life sustainability of an organization is not just a performance of the organization, but the 

organization's growth is accompanied by the ability to adapt to the demands of a constantly changing 

environment. Balestrero & Udo (2014: 5) explained "if embrace organization does not change, then in all 

likelihood, their very survival will be in question in a few short years.  

The dissemination of new regulation of the establishment of higher education and the demand of 

market that should be on the level B of accreditation by the higher education institution, the demand of 

global work competition, the demand of technology, the change of assessment of work performance of 

lecturer, the change of the administration pattern of online based technology have not been familiar with 

the staff. It because of the weakness of survival organization of private university in West Java. 

Maintaining the viability of the organization of the demands of the organizational environment can 

be done by improving the management of knowledge, this is in line with Bennet’s & Bennet’s views on 

(2004: 363) "environmental forces DEMANDED specific actions for survival, leading to the development 

of culture via the need and propensity to cooperate ... "Furthermore, what is meant by Knowledge 

Management, Cricelli, Grimaldi and Hanandi (2013: 368)" KM corporation consists of managing 

knowledge through systematic Several processes, in order to acquire, organize, apply, and renew both 

tacit and explicit knowledge "and the aforementioned knowledge deals with the working mechanism, job 

descriptions and employment and other matters related to the company's value.  
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Literature review  
The organizational environment is created by the interaction of stakeholders (Guo,2013: 19) 

defines the organizational environment; "As norms and values of stakeholders, including customers, 

investors, trade unions, the board of trustees, government, and partners by adopting several structures, 

behavior or organizational processes." On the other hand, the nature of stakeholder in of Robbins’s & 

Coulter’s definition (2014: 76) is the "Any constituencies in the organization's environment that are 

affected by an organization's decision and actions." From these preliminary definitions, the organizational 

environment is defined as the interaction of stakeholders in the organization who can influence policy and 

operational activities of the organization. This is in line with the views of Mao et. al., (2012: 28) "The 

external environment is out of the organization and can influence the operation of the specific 

organization as well as many other organization; the internal environment is the specific organization and 

only Affect on the organization-specific mechanism. "  

Knowledge Management starts from the concept of Nonaka & Konno (1998) discussed Ba in 

Japanese or Place in English, as the Knowledge Creation. Recently, knowledge management has evolved 

as a new effort in attempting to organize and share intellectual assets to the employee, it is in accordance 

with the opinion of Daft (2007: 300) "Knowledge management is a new way to think about organizing 

and sharing an organization's intellectual and creative resources." Furthermore, knowledge in an 

organization consisting of an implicit or explicit knowledge and tacit knowledge. Explicit knowledge by 

Daft (2007: 301) "is a formal, systematic knowledge that can be codified, written down, and passed on to 

other in documents or general instructions. While tacit knowledge is "based on personal experience, rules 

of thumb, intuition, and judgment." The point of knowledge management is to manage the explicit and 

tacit knowledge as intellectual assets through the creation, dissemination, and utilization renews 

knowledge.  

Organizational Survival is a condition of conformity with its progress and environmental 

demands. Reker, Goldsby & Neck (2002: 137) define that Organizational Survival "is dependent on 

knowing how to rebound from the decline and avoid death." Moreover, Robbins & Judge (2015: 61) 

claim that the survival of an organization depends not just on how productive the organization is, but also 

on how well it fits with its environment. A company that is very productively making good and service of 

little value to the market is unlikely to survive for long, so survival factor in things like perceiving the 

market successfully, making good decisions about how and when to pursue opportunities, and engaging 

in successful change management to adapt to new business conditions. Meanwhile, according to Espinosa 

& Porter (2011: 58); "As with an ecosystem, survival and success are equated with the timely perception 

of key external changes and the adaptation of internal elements and processes that successfully respond to 

Reviews those changes." The arguments that are supporting of Tsoukas & Chia (2002) as quoted in Sun 

& Zhang (2013: 270) "further treat change as a normal condition for organizational survival and argue 

that in today's turbulent environment Increasingly, organisation must adapt to change openly and maintain 

consistently high performance."  

Maintaining life sustainability of the organization is very hard. It needs the commitment of all 

stakeholders in the organization. One of the challenges in maintaining the continuity of an organization is 

the organizational environment factors. Organizational survival is also influenced by the condition of the 

resources owned by the organization among them by knowledge, this is in line with the views Gupta, 

Jatinder ND, Sharma, Sushil K. & Hsu, Jeffrey (2008: 2) "Knowledge, as other resources, viewed as a 

source of resource that is very important for the organizational survival and for the successful live in the 

global market." Therefore an organization needs to create and manage knowledge as an asset that is well-

managed.  

From the theory and framework aforementioned, it can be portrayed the relationship between the 

variables studied as follows:  

 

 

 

 

 

Knowledge 

Management 

Organizational 

Survival 

Organizational 

Environment 

Figure 1 A Framework-relationship variables 
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The hypothesis proposed by the researchers is a strong organizational survival in the organizational 

environment that is conducive if the knowledge management running optimally.  

  

2. Objectives 

Research question in this study is how the organizational survival is affected by the organizational 

environment through knowledge management of private university in West Java? The aim of this study is 

to provide an overview and explain the relationship variables of organizational environment, knowledge 

management and organizational viability of universities in West Java.  

Moreover, the benefits of this research are to develop the field of management science in which it 

deals with organizational survival which is rarely to be conducted. Another benefit is for the universities. 

The result if this study is expected to find ways how to maintain the organizational viability of the 

demands of the organizational environment through the optimization of knowledge management.  

 

 

3. Materials and Method 

The method employed is mixed method research (MMR) with the paradigm of pragmatism. 

Furthermore, the strategies used were sequential explanatory research in which the writers collected 

quantitative data then analyzed it. After quantitative results were obtained, the writers collected data and 

analyzed qualitative data and last the writers interpreted of both results to complement each other.  

The unit of analysis of the study was universities in West Java which are under the Private IV 

Coordinator of universities with the unit of observation was chairperson and a trustee of the universities. 

Data were collected using questionnaires to 79 respondents (sample size) to gain quantitative data and 

employing interviews to 4 informants (sample size) to obtain qualitative data. 79 respondents are used 

and used the formula of  Slovin : 

    

 

 

Notes 

n : Total Sample 

N : Total active private higher education  

e :  (error tolerance) 10% 

n= 
210.0*3681

368

+

 

n   = 
01.0*3681

368

+

 

n = 
68,4

368  

n = 78,7 = 79 

4 informants is used by using purposive sampling for the type of private higher education is one 

informant, the types of private higher education includes; university, college, institute and academi. 

 

Descriptive data analysis and verification conducted in modeling using the approach of analysis 

tools (analysis tool) "PLS" (Partial Least Square). After the descriptive and quantitative test results were 

gained then those were compared with the results of the qualitative data in order to obtain a conclusion 

that is mutually reinforcing or otherwise and it was expected to find new ideas.  

PLS analysis tool used two important stages, namely the measurement or Outler models to measure 

the validity and reliability and structural inner model or models to test hypotheses based on the variant or 

development of the theory.  

   
4. Results 

There are three categories of findings that will be described, namely; the first, results of a descriptive 

study of the average respondents’ answers. The second, results of research verificative. The third results 

in a relationship between variables and qualitative research.  
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Results and Discussion of Descriptive 

Categorization in the interval 0.8 obtained from the reduction of the greatest value on a Likert scale 

(5) and the smallest value (1), it is divided by the number of the category itself (5).  The results showed: 

1.00-1.79 very low, 1.80-2.59 low, 2.60-3.39 moderate, 3.40-4.19 high, and 4.20-5.00 very high. The 

results of the calculation of the descriptive variable organizational environment are presented as follows: 

 

Table 1 Descriptive results of Organizational Environment 

No. 

 
Dimensions 

Strongly 

agree 
Agree 

Neither 

agree 

nor 

disagree 

Disagree 
Strongly 

disagree Average  

F % F % F % F % F % 

1 Internal 

environment 

 

116 37% 172 54% 21 7% 7 2% 0 0% 4,25 

2 External 

environment  163 21% 535 68% 73 9% 19 2% 0 0% 4,07 

Total  8,32 

Average 4.16 

Source: Data processing, 2016 

 

The results of the average value from organizational environment showed the high level; meanwhile, 

the highest value was obtained from the internal environment compared with the external environment. 

An internal environment which covers; foundation, the head of the university (rector), human resource 

and physical environment. Those aspects can been encouragement for an organization to maintain its 

existence. Moreover, an external environment which covers purchasing power parity, technology, 

government, social and cultural, the graduates, competitor, association, university students, alumni, and 

Senior High School play the important role in supporting the organization. The internal and external 

environment in the private university intertwines as a system called as the organizational environment in 

which the system gives the significant effect for the situation and condition in the private university. A 

conducive organizational environment gives the amount of chance for the private university to develop 

and improve the educational quality in Indonesia. The results of the descriptive variable knowledge 

management are presented as follows: 

 

Table 2 Descriptive results of Knowledge Management 

No. 

 
Dimensions 

Strongly 

agree 
Agree 

Neither 

agree nor 

disagree 

Disagree  
Strongly 

disagree Average 

F % F % F % F % F % 

1 

Knowledge 

creation  

 

110 20% 189 34% 11 2% 4 1% 2 0% 4,27 

2 
Dissemination 

of knowledge 85 36% 142 60% 10 4% 0 0% 0 0% 4,26 

3 
Utilization of 

knowledge 73 46% 81 51% 2 1% 2 1% 0 0% 4,43 

4 
Renewal of 

knowledge 19 12% 131 83% 8 5% 0 0% 0 0% 4,07 

Total  17,03 

Average  4,26 

Source: Data processing, 2016 
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The results of the average value of the knowledge management were in the high level. These 

were induced by optimizing knowledge management in the private university. The improvement can be 

seen from the optimization of creation, the spread of utilization and the renewal knowledge. The 

optimization of knowledge management in the private university in West Java is useful in affecting the 

decision-making process and it does not reiterate the same process in a similar framework. Furthermore, 

the optimization of implementation knowledge management in private university in West Java is 

supported by the application of information technology (IT) in various activities both intranet and 

internet. Having a good comprehension of work rules, job descriptions and employment in the private 

university are not only from the internal but also from the external parties with the use of information 

technology at which the internet-based has already been used to provide and give the information. 

The results of descriptive variable the organizational survival are presented as follows: 

 

Table 3 Descriptive results of the organizational survival 

No. 

 
Dimensions 

Strongly 

agree 
Agree 

Neither 

agree 

nor 

disagree 

Disagree 
Strongly 

disagree Average 

F % F % F % F % F % 

1 
Organizational 

conditions 
97 64% 59 39% 2 1% 0 0% 0 0% 4,60 

2 
Organizational 

ability  57 18% 246 78% 13 4% 0 0% 0 0% 4,14 

Total  8,74 

Average 4,37 

Source: Data processing, 2016 

 

The results of the average value from the organizational survival were very high. These evidence 

give the clear description of the organizational survival in the private universities’ organization in West 

Java as the indicator that the condition and the ability of the organization are adequate. 

Growing and productive private university in West Java gives the description of the 

organizational survival. The ability of the private university in the West Java to survive, active and keep 

learning give the description of the organizational survival. There are several factors that contribute to the 

existence of the private university’s organization such as external environmental changes and adaptation 

to the internal parts as the form of the optimal management in the private university. 

 

5. Discussion 

Results and Verification Discussion 

The first step of the analysis by using PLS tools is measurement model test. In the measurement 

model, every block indicator or manifest variable with latent variables must be correlated more closely 

with 0,60 or Loading Factor ≥ 0,60. If less than 0,60 manifest variable should be dropped and model is 

run again. The results of measurement model after discarding invalid manifest variable are shown a 

follows;   
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Source: Data processing, 2016 

Figure 2 The Measurement and Structural Mode 

 

Based on the results of measurement model aforementioned, all indicators were valid and 

reliable with the outer loading ≥ 0.50 and T score was > 1.96, it means that the structural model has 

already been applied. Meanwhile, there are three various variables which are known as predictor variable, 

criterion variable, and mediator variable. Those variables are employed as the way to elucidate the 

hypothesis in this study. Organizational environment (OE) as predictor variable, knowledge management 

(KM) as mediator variable and organizational survival (OS) as the criterion variable. Testing of 

organizational environment influences through knowledge management to organizational survival are 

presented as follows: 

 

Table 4 Results of Structural Model 

Variable Relation Path Coefficients R-Square T-Statistics P-Value 

OE → KM 

KM → OS 

OE → OS 

0,589 

0,548 

0,323 

0,347 

0,300 

0,104 

5,162 

3,473 

5,468 

0,000 

0,001 

0,000 

Source: Data processing, 2016 

 

To find out how knowledge management variable mediates or immediate on the influence of the 

conducive organizational environment to the strong organizational survival in the private university in 

West Java. Those can be compared with the direct influences of the organizational environment to the 

organizational survival. 

The direct influence on the organizational environment to the organizational survival is smaller 

than the influence through knowledge management (0,104 < 0,300), it means that knowledge 

management mediates the influence of organizational environment towards organizational survival in the 

private university in West Java.  

The magnitude of the influence was 30% in the moderate category and the rest of them were 

influenced by other factors. Supports of the stakeholder private university ease the creation process, 

dissemination, utilization, and renewal knowledge which are involved the establishment of organizational 

structure which supports and facilitates the member of the organization, placing IT instrument based on 

the teamwork and transferring the information among the members. The optimization of knowledge 

management assists the private university in West Java to make a progression and adapt to the changing 

of organizational environment. 

 

Results and Qualitative discussion 

The results of the quantitative study showed that organizational environment took the effect 35% 

towards knowledge management with the coefficient 59% in the moderate category. To prove, to deepen 

and to extend the influence of organizational environment towards knowledge management, it is shown in 

table 5 as follows: 
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Table 5 Results Verification Organizational Environment with Knowledge Management 

The relation between 

Variables 

Quantitative 

data  
Qualitative data Description 

Organizational 

environment with 

Knowledge management 

0,589 

The demands of the stakeholders, as 

the fact and data which lead the 

private universities to implement 

knowledge management. The private 

university has been active in 

documenting information, distributing 

information, making decision 

information-based, and continuing to 

seek the new information from the 

stakeholders. 

Strengthen 

and deepen the 

quantitative 

results 

Source: Data processing, 2016 

 

The institutional environment provides a variety of information about the organizations, at which it 

can be used as a comprehensive knowledge that influences in determining the organization’s direction 

and policies. Knowledge management is done by private colleges to enhance the organization's ability to 

manage their intellectual assets. Stakeholder interaction as a social system creates new knowledge that 

can be shared among all employees. Furthermore, the results of the quantitative research showed that 

management knowledge affects 30% of the life sustainability organizational Colleges with a path 

coefficient of 59% are in the moderate category. To testify, to deepen, and to expand the influence of the 

organizational environment on the knowledge management is shown in Table 6 below: 

 

Table 6 Verification Results with Knowledge Management Organizational Existence 

Relationship between 

variables 

Quantitative 

Data 
Qualitative Data Information 

Knowledge management 

with organizational life 

sustainability 

0,548 

Enforcement of Regulation 

Administrative Reform And 

Bureaucratic Reform Number 14 The 

year 2011 concerning the Guidelines 

of Knowledge management program 

encourages private colleges for 

employing knowledge that has been 

owned for 

enhancing the quality of the decision-

making. 

Strengthen 

and deepen 

the result of 

quantitative 

 Source: Data Processing, 2016 

Knowledge management activities in private colleges help to create, maintain, deploy and utilize 

optimally knowledge of the organization in order to survive. The impetus for this bureaucratic reforms so 

that the organization uses knowledge to streamline services. Knowledge about the organization and 

maintaining the viability of such knowledge; improvement of organizational growth, increased 

productivity, enhanced adaptability to the environment and the ability to learn from environment done by 

private colleges also gives strength to private colleges to survive in the environment that is constantly 

changing. The results of quantitative research through the organizational environment knowledge 

management affects 10% of the life sustainability organizational colleges with a path coefficient of 33% 

are in the weak category. To testify, to deepen, and to expand the influence of the environment through 

management organization knowledge toward organizational survival is shown in Table 7 below: 
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Table 7 Results of Verification Environment Influence of Organizational Through Knowledge 

Management against Organizational Survival 

Relationship between 

variables 

Quantitative 

Data 
Qualitative Data Information 

Knowledge management 

with organizational life 

sustainability 

0,325 

Enforcement of Regulation 

Administrative Reform And 

Bureaucratic Reform Number 14 The 

year 2011 concerning the Guidelines of 

Knowledge management program 

encourages private colleges for 

employing knowledge that has been 

owned for 

enhancing the quality of the decision-

making. 

Strengthen 

and deepen 

the result of 

quantitative 

Source: Data Processing, 2016 

 There is already a structured and systematic efforts of Private colleges in West Java in 

developing and using knowledge to assist in the decision-making for improving performance 

organization, while the activity is done through an acquisition attempt, storage, processing and retrieval, 

use and deployment, and evaluation and improvement of the knowledge as intellectual assets of the 

organization for these based on the demands of the environment organizationally. From the intellectual 

assets owned by the private colleges in West Java, they can maintain its viability through improved 

governance of the organization and adaptability with the environment. Knowledge of governance, job 

descriptions and employment, organizations’ value, and other things that can drive organizational 

performance. And adaptability of changes in the environment by optimizing all resources owned by 

human resources, capital resources, and intellectual resources. 

• Novelty of research 
An organization cannot control the environmental conditions, but how the existing conditions 

and the demands that arise from stakeholders can be used as a source of information to make the right 

policy. Private colleges in West Java as an organization of higher education also cannot control the 

environment, but through optimization knowledge management can encourage the creation of intellectual 

assets for the organization that can be utilized in order to maintain organizational survival during this 

time. 

 

6. Conclusions and suggestions 
All the private Colleges’ stakeholders in West Java support each other in developing the 

organization over the years, thus creating an environment organizational conducive to encourage optimal 

implementation knowledge management. Optimal implementation of knowledge management can help 

the private colleges are able to grow and adapt to an environment that is constantly changing. 

Private colleges in West Java should continue to optimize implementation of knowledge 

management by creating knowledge which is still tacit becomes explicit that can be shared with all 

employees and become intellectual assets for an organization that can be used in maintains viability. 

Besides, they can utilize all the information from stakeholders for developing organizations to avoid 

stagnation and able to survive on the ever-changing environment. 
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Abstract 
Indigenous knowledge (IK) has values for local in strengthening food, health and economic security, and sustainable 

society and ecological systems. It would be human capital for local communities, especially the young generation 

before they have been far from communities, in order to effectively utilize it. IK has specific characteristics. It is 

transferred and created based on oral transmission and informal methods within local environments and cultures. IK 

human capital creation for the young generation would be based on learning styles of the young generation known as 

the Net generation. This study aimed to apply Web 2.0 services to support IK human capital creation for the young 

generation in rural of Thailand. This study was conducted with action research at Baan Yangdaeng school in 

Sanamchaikate district of Chacheonsao province in the east-central region of Thailand. An action team chose four Web 

2.0 services—blog, social network with Facebook, and multi-media sharing with Youtube and Flickr to support IK 

human capital creation processes. The study used the knowledge of indigenous vegetable as the IK for study. The study 

found that students were interested to use social network with Facebook, and multi-media sharing with Youtube to 

learning and sharing. All the services would support both direct and indirect IK human capital creation processes. 

 

Keywords: Human capital, Human capital creation, Indigenous knowledge, Web 2.0 
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Abstract  
 

The objectives of this study are to analyze the resource management of hotel employees in southern 

Thailand by conducting study quantitative approaches. The samples in quantitative data research consisted of 1,201 

hotel employees from 45 out of 245 hotels that are members of the Thai Hotels Association - Southern Chapter. 

Statistical analyses were conducted using frequency, percentage, mean,  and standard deviation (SD) 

The quantitative findings revealed that every dimension of human resource management of hotel employees 

was rated at a high level (      = 3.82). While human resource recruitment was rated at the highest level     (      = 3.91), 

human resource development was rated relatively lower than other factors of human resource management (        = 

3.76). At the provincial level, the top-performing provinces in human resource management are Chumphon Province 

and Phang Nga Province, where both were rated at the highest level (      =  4.07) . On the other hand, Nakhon Si 

Thammarat Province was rated at the lowest level (        = 3.40).  

 

Keywords: Human Resource Management, Hotel Employees 

 

1.  Introduction 
Tourism industry is the world’s fastest growing and biggest sector with myriad employment. In 2009 

Thailand gained 527,326 baht from the business, which was about 8.5 percent of the export value (55.1 percent of all 

service sectors), or 5.8 of Thai gross domestic product (GDP). The business provides job opportunities for more than 

two million people or 6-7 percent of all businesses. This includes the spread of incomes and employment to many 

tourist attractions in rural areas; however, the sector still requires much more labor. In addition to the quantitatively 

necessity, businesses in tourism sector are active in promoting expertise of their staffs provided that the sector is 

highly competitive. Thus, those organizations have recognized the significance of employing personal management 

theories in doing such tasks (Ranee Isichaikun, 2007).  

Hotel industry is dominant to the growth of Thai tourism industry. It attracts foreign currency, reduces   the 

current account and balance of payment deficit, increases more job opportunities, and spreads incomes to staffs at 

practitioner levels (Deloitte-Travel Tourism & Leisure, 2004; Dessler; 2006). Besides, this results in the growth of 

relevant businesses such as construction, shipping, catering, handicraft and others (Getz & Petersen, 2005). 

According to National Statistical of Thailand in 2012, there were 9,865 hotels and quest houses with 457,976 rooms 

available, 93,853,419 guests, 265,906 staffs, who earned about 147,350 per year. The fast growing of hotel industry 

results in the critical needs of professional staffs, who have enough fundamental knowledge. Meanwhile, experienced 

personnel have more opportunities to work for any hotels, which offer more benefits in the forms of money or non-

money. This results in higher labor turnover (Chaisompaong Chaowprasert, 2003; Vidal, 2007). 

Considering the fast growing rates, huge market shares, high employment rates, and competitiveness, 

businesses in tourism industry are inevitably required to promote expertise for their people to be more qualified. 

Likewise, the Seventh, Eighth, Ninth, and Tenth National Economic and Social Development Plan propose the 

substantial status of human resource development, quality of life and environment, manufacturing base and service 

improvement, promotion of fairness and reduction of economic and social inequality, and the strengthening of morale 

in crises. These include the arrangement for the participation in ASEAN Community in 2015 in which eight strategies 

have been included. The fourth strategy centers at the development of human resources by improving ASEAN 

educational standard, handicraft skills, as well as language skills. The goal is to investigate labor, entrepreneurs, and 

governmental officers. Consequently, the researcher of this study is interested in examining human resource 

management and capability of hotel staff in service departments in southern Thailand. This study was aimed to 

investigate the management of those hotels because effective human resource management results in loyalty in one’s 

organization, perception on fairness, organizational citizenship behavior, and quality of tasks, which could finally 

improve the hotels’ performances. 
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2.  Objectives 

 
          To investigate human resource management of hotels in southern Thailand 

3.  Materials and methods 

 

The Population  
 The population of this study was 245 hotels staff in the south of Thailand, who were members of Thai 

Hotel Association. 

 

The Participants 
 The sample size of this study was calculated through many processes proposed in previous studies. 245 

hotels from 245 were selected and 1,500 of their staff were the participants of this study. The multi-stage method was 

employed to calculate the sample size to ensure the attainment of hotel staff in different areas in the South. The 

numbers of the staff depend on the ratio of the total amount of hotels in each province. Only those who have worked 

for at least six month were included, provided that they get through the period of probation (Chi & Gursoy, 2009). 

Simple random sampling was employed by drawing the names of all hotels in the south. After that the researcher 

contacted the hotels to request for corporation in doing questionnaire. If any hotels were inconvenient to do such task, 

the other ones were drawn again to substitute them. 

 

The Research Tools 

 This study employed mixed-methods methodology. The major approach was quantitative and the 

qualitative was compliment to answer the research questions. The research tools included: 

A set of questionnaire in which six sections were featured; 

 Section 1: Background information of the respondents such as genders, age, status, work duration, salary, 

and educational level, 

 Section 2: The survey of attitudes toward human resource management, in which Ivancevich ( 2001) ’s 

criteria were modified. They included four aspects; human resource procurement, human resource rewarding, human 

resource management, and protection and maintenance of human resources. This part featured 15 items, 

In order to ensure the reliability of the questionnaire, Cronbach’s Alpha Coefficient was performed. 

Meanwhile, Revelle, W., Zinbarg, R., 2009’s criteria were adopted. It was found that cronbach’s alpha coefficient 

was between 0.70 – 0.95, which showed high reliability of the research tool. 

 

Data Processing, Data Analysis, and Discussions 

 Descriptive statistics through SPSS was applied to provide explanations of background information of the 

participants and the intended factors. Each step can be explained as follows: The analysis of background information 

of the participants,  frequency, percentage, mean, and standard deviation (SD) were employed, 

 

4.  Results 
 

Table 1  Sample Features 

 
 

Sample Features Quality percentage 

Gender   

 Male 461 38.4 

 Female 740 61.6 

Age (years)   

 < 26 ปี 218 18.2 

 25-35  652 54.3 

 36-45  252 21.0 

 46-55  67 5.6 

 >55 ปี 12 1.0 

Marital status   

 Single 727 60.5 

 Marry 435 36.2 

 Divorce 23 1.9 

 Vidow 16 1.3 

Total experience in similar positions (years)   

 6 month – 1  267 22.2 
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 1 – 3  428 35.6 

 3 – 5  235 19.6 

 5 – 10 162 13.5 

 >10 years 109 9.1 

Income (bath)   

 <10,000  233 19.4 

 10,001 – 20,000  745 62.0 

 20,001 – 30,000  150 12.5 

 >30,001  73 6.1 

Education   

 secondary education 341 28.4 

 Diploma 255 21.2 

 Bachelor 588 49.0 

 Higher Bachelor  17 1.4 

 

 According to the first section of the questionnaire, 61.6 percent of the participants were women and 38.4 

percent were men. 54.3 percent of them aged between 25-35, while 21 percent aged between 36-45. Most of the 

participants were single (60.5%) with only 36.2 married. The majority of the participants worked for their hotels for 

1-3 years (35.6%), the rest of them had 6 month to 1 year working duration (22.2%). In terms of their monthly 

incomes, 62 percent of the participants gained between 10,001 – 20,000 baht and 19.4 percent obtained less than 

10,000 baht. Finally, most of the participants achieved bachelor’s degrees (49%), while only 28.4 percent acquired 

high school certificates/ diplomas.  

 

Table 2 percentage sizes of the targeted hotels 

 
 
 

province 
Size 

percentage 
Small Medium Large 

Krabi 0 

(0) 

5 

(11.90) 

0 

(0) 

5 

(11.90) 

Chumphon 2 

(4.76) 

0 

(0) 

0 

(0) 

2 

(4.76) 

Trang 0 

(0) 

3 

(7.14) 

0 

(0) 

3 

(7.14) 

Nakhon Si Thammarat 0 

(0) 

1 

(2.38) 

0 

(0) 

1 

(2.38) 

Narathiwat 0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

Pattani 0 

(0) 

1 

(2.38) 

0 

(0) 

1 

(2.38) 

Phang-Nga 3 

(7.14) 

1 

(2.38) 

0 

(0) 

4 

(9.52) 

Phatthalung 0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

Phuket 0 

(0) 

11 

(26.19) 

3 

(7.14) 

14 

(33.33) 

Yala 0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

Ranong 0 

(0) 

1 

(2.38) 

0 

(0) 

1 

(2.38) 

Songkhla 0 

(0) 

1 

(2.38) 

1 

(2.38) 

2 

(4.76) 

Satun 0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

Suratthani  7 

(16.66) 

2 

(4.76) 

0 

(0) 

9 

(21.42) 

Total 12 

(28.57) 

26 

(61.90) 

4 

(9.52) 

42 

(100) 

 

  Concerning the sizes of the targeted hotels, 26 of them (61.90%) were medium-sized, 12 (28.57) were 

small, and only 4 of them (9.52) were large. The majority of the participants, 721 people (60.03%) worked for 

medium-sized hotels, 360 of then (29.97%) were with small-sized hotels, and 120 (9.99%) were with large hotels. 
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Table 3 Mean and SD of overall human resource management 

 

province 
Overall HRM 

Recruitment 

Human 

Resource 

Management 

Rewarding 

Human 

Resource 

Management 

Development 

Human 

Resource 

Management 

Protection and 

maintenance 

Human 

Resource 

Management 

M SD M SD M SD M SD M SD 

Krabi 3.70 0.79 3.87 0.79 3.67 0.77 3.60 0.71 3.67 0.89 

Chumphon 4.07 0.74 4.13 0.69 4.11 0.75 3.99 0.75 4.05 0.77 

Trang 3.79 0.90 3.82 0.87 3.77 0.94 3.74 0.91 3.81 0.86 
Nakhon Si Thammarat 3.40 1.04 3.57 1.58 3.20 0.93 3.39 0.88 3.42 0.77 

Narathiwat 3.53 0.94 3.65 0.98 3.44 0.99 3.48 0.88 3.55 0.89 

Phang-Nga 4.07 0.80 4.12 0.78 4.03 0.80 3.98 0.87 4.15 0.75 

Phuket 3.89 0.83 3.96 0.83 3.88 0.85 3.84 0.82 3.86 0.82 

Ranong 4.05 1.32 4.45 0.89 4.11 0.80 3.92 0.88 3.74 0.94 

Songkhla 3.76 0.72 3.97 0.68 3.72 0.72 3.58 0.66 3.77 0.81 

Suratthani 3.90 0.83 3.57 0.81 4.00 0.84 4.01 0.81 4.00 0.85 

 

 The mean and SD of overall human resource management of each province were evaluated. Results showed 

that Chumphon obtained the highest mean scores of 4.07. Concerning human resource procurement, Ranong acquired 

the highest mean scores at 4.45, followed by Chumphon with 4.13.  In terms of human resource rewarding, 

Chumphon and Ranong also obtained the highest means, 4.11 and 4.01 respectively. Finally, Phang-Nga gained the 

highest mean scores of 4.15 regarding protection and maintenance of human resources. 

 

Table 4 Size hotels overall mean scores and SD of human resource management 

 

Size 
ภาพรวม 

Recruitment 

Human 

Resource 

Management 

Rewarding 

Human 

Resource 

Management 

Development 

Human 

Resource 

Management 

Protection and 

maintenance 

Human 

Resource 

Management 

M SD M SD M SD M SD M SD 

Small 3.56 0.84 3.20 0.93 3.76 0.72 3.60 0.71 3.67 0.89 

Medium 3.82 0.98 3.44 0.99 4.05 1.32 3.99 0.75 3.81 0.86 

Large 4.05 0.77 4.01 0.81 4.07 0.74 4.05 0.77 4.07 0.74 

 

 Moreover, the overall mean scores and SD of human resource management in terms of hotel sizes showed 

that large hotels obtained the highest score of 4.05 followed by medium hotels, which attained 3.82, and 3.56 mean 

scores of small hotels. 

 

5.  Discussion 
 The present study entitled, “Guideline Human Resource Management of Hotels in Southern, Thailand.” 

aimed to investigate human resource management  of hotels in southern Thailand. The analysis of five variables of a 

structural equation model was performed. The discussions featured two aspects according to the research objectives. 

Regarding the first research objective, considering from all the four aspects of human resource management; 

procurement, rewarding, management, and protection and maintenance, most of the hotel staff perceived human 

resource management in their organizations as “High” with the mean of 3.82. Next, in terms of human resource 

management processes, recruitment obtained the highest scores. This means that those hotels in the south of Thailand 

have qualified methods for recruiting according to Beer et al (1984)’s human resource management concepts. 

 

6.  Conclusion 
 The research objective was to investigate human resource management of the hotels in southern Thailand. 

With regard to the mean scores of the overall human resource management, almost every hotel obtained high mean 

scores of 3.16. Human resource procurement gained the highest mean scores of 3.97, and human resource 

development acquired the lowest at 3.82. Besides, considering the whole situations of human resource management 

in each province Chumphon and Phang-nga both exceeded the highest scores of 4.07, and Ranong was with 4.05. The 

one with the lowest scores was Nakhon Sri Thammarat. 

 

451 



BEI-73 

5th National and International Conference - "Research to Serve Society" - Huachiew Chalermprakiet University 

 

 

7.  References 
 
Byrne, B.M. (2010).  Structural equation modeling with AMOS: Basic concepts.  Applications,  

 and programming.  New York, NY: Routledge. 

Chi, C.G. & Gursoy, D. (2009).  Employee satisfaction, customer satisfaction and Financial  

performance: An empirical examination.  International Journal of Hospitality Management, 28, 245-253. 

Creswell, J.W., & Clark, V.L.P.  (2011)  Designing and and Conducting Mixed Methods  

 Research.  (2 nd ed.)  California.: SAGE Publications Inc. 

Deloitte-Travel Tourism & Leisure.  (2004).  Focus on Thailand/Hotel industry continues to  

Attract interest/Deloitte Report.  Retrieved December 17, 2006 from http://www.Hospitality Net-Industry 

New-Focus Thailand Hotel Industry Continues to Attract Interest Deloitte Report.htm 

Dessler, G.  (2006).  Human Resource Management.  8th ed.  New Jersey : Prentice-Hall. 

Getz, D. & Pertersen, T.  (2005).  Growth and profit-oriented entrepreneurship among family  

Business owners in the tourism industry.  International Journal Hospitality Management, 24, 219-242. 

Hair, et al., (2010).  Multivariate data analysis: A global perspective.  (7th edition). New Jersey,  

 NJ: Pearson education Inc. 

Kwok Leung, Peter B. Smith, Zhongming Wang and Haifa Sun.  (1996).  Job satisfaction in joint  

venture hotels in chaina : An organizational justice analysis.  Journal of International Business Studies; 

1996, 27,5. 

Ivancevich, John M.  (2001).  Human Resource Management.  8th ed.  New York : McGraw-Hill. 

Mowday, R.T., L.W.Porter, and R.M.Steers.  (1982).  Employee-Organization Linkages : The  

 Psychology of Commitment, Absenteeism and Turnover.  New York : Academic Press. 

Mohinder Chand, (2007).  The impact of HRM practices on organizational performance in the  

 Indian hotel industry.  Journal Employee relations vol.29 No.6, 2007. 

Narumon Kimpakorn.  (2007).  Employees’ commitment to brands in the service sector:  Luxury  

 hotel chains in Thailand.  Journal Brand Management Vol. 16,8,532-544.   

 

452 



BEI-74 

5th National and International Conference - "Research to Serve Society" - Huachiew Chalermprakiet University 

The Exploring of Sales Representative’s Culture and Ethics, Relationship 

Marketing and Their Effects on Relationship Quality with Medical 

Device Customers 
 

Rattana Chaikalaya 
 

Student of Doctor of Business Administration Program, Siam University, Thailand 

chaikalaya@hotmail.com 

 

Abstract 
This research analyzed and explored the relationship between sales representative’ s culture, ethics, and 

relationship marketing that had an impact on relationship quality with medical device customers in Thailand.  The sample 

used in this research consisted of 290 medical device customers, and 290 sales representatives, totaling 580 participants. 

Questionnaires were used for gathering data.  Data analyzing and model developing were done by both basic statistics and 

a statistical processing program. 

The results showed that sales representative’ s ethics and relationship marketing had a positive correlation with 

relationship quality.  The hypothesis that the latent variable of relationship marketing had a positive correlation with 

relationship quality was supported.   It was statistically significant at 0.05.  On the other hand, the hypothesis that sales 

representative’ s culture had a positive correlation with relationship quality was not supported.  The latent variable of sales 

representative’s culture was not in direct correlation with relationship quality.   

The analysis of Structural Equation Model, for sales representative’ s culture and ethics that have an effect on 

relationship quality with medical device customers, found the chi- square probability level to be less than .05, meaning the 

model was inconsistent with the empirical data, significantly different in statistics with the CMIN/DF at 2.583, the GFI at 

. 958, the RMSEA at . 052.  In conclusion, the model for sales representative’ s culture and ethics that had an effect on 

relationship quality with medical device customers was found to be consistent with the empirical data. 

 

Keywords: Ethics, Relationship Marketing, Relationship Quality  

 

1. Introduction  

Business ethics has stressed the importance of honesty and transparency since 1980.   Sales 

representatives play a critical role in upholding these two values.  They must maintain a good rapport with 

customers, display honesty, and avoid false advertising.  These are critical qualities in order to build a good 

relationship with customers.   

Sales representatives have to compete with the market, and specialized needs, such as extreme 

competitiveness and the fast-pace of the international market in sales and its complexity ( Belz & Schmitz, 

2007). The complexity of medical device companies and how those devices are made can result in a high-stress 

working environment for sales representatives. All of these complications make selling medical devices a very 

complicated matter.  Thus, a good sales representative finds ways to simplify the matter for their customers. 

However, there are only limited numbers of researches and data to help sales representatives accomplish the 

task. There are not many researches that look into the changing market trend in medical device industry, or the 

ethics of medical device sales representatives, especially, in terms of relationship marketing. Hence, the author 

was interested in studying and analyzing the interaction between culture, ethics, and relationship marketing. 

The author also wanted to examine how this interaction affected seller-buyer relationship in the medical device 

industry. The findings of this research can be valuable to the medical device industry in improving its ethics for 

all sales representatives.   

 

2. Objective 

To study the relationship between sales representative’s culture and ethics, and relationship marketing, 

and their effects on relationship quality with medical device customers. 

Literature review 

Ethical sales behavior is what expected in the society. Ethical sales behavior refers to a fair exchange 

of goods for an agreeable compensation, which displays justice, honesty, and transparency. It has been said that 

ethical sales behavior consists of two parts: 1) communication that is sincere and honest, and 2) confidentiality 

that must be kept between a buyer and a seller.   
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Meanwhile, unethical sales behavior means 1)  misleading customers ( for example, by concealing or 

exaggerating information about products), 2) giving false information about competitors, and 3) unreasonable 

pricing for goods and/or services (Hansen & Riggle, 2009; Román & Ruiz, 2005).  

Factors that make customers trust in their sales representatives include honesty, problem- solving 

ability, and helpfulness of their sales representatives (Román & Ruiz, 2005), as well as providing perks to the 

customers.  Ethics is different from laws in that ethics stems from thinking and considering how to behave 

(Beekun et al., 2003). Personal factors, company policies, and social expectations are all contributors to sales 

behavior (Fraedrich et al., 2005). While there are five essential factors to be ethical (which are justice, social 

standards, moral, mindfulness to the good of the society, and disciplines), but only three factors are suitable for 

marketing: justice, social standards, and trusting relationship. 

Relationship marketing affects relationship quality 

Relationship marketing is used to maintain a good rapport, and customer loyalty ( Bansal, Taylor & 

James, 2005). It consists of service quality, price awareness, reputation (including brand’s logo), and product 

quality (Peng & Wang, 2006).   

1.  Service quality is a direct result of the difference between customer’ s expectation and the reality. 

When a customer is interested in any particular product or service, service quality plays an important role in the 

customer’ s decision making.  The sales representative that can deliver high service quality resulting in high 

customer satisfaction will receive the customer’s high loyalty.   

Basic concepts in service quality consist of three main thoughts: customer satisfaction, service quality, 

and customer value. Customer satisfaction is a psychological behavior in response to provided service. In terms 

of service quality, according to Cronin and Taylor, whether or not a customer is satisfied depends on how the 

customer compares their provided service to their expectation while receiving the service.   It can also help 

measuring service quality.  In the same time, Kordupleski, Rust, and Zahorik stated that, in marketing 

perspective, service quality is an extension of service that a company uses to increase customer satisfaction.  

Furthermore, Bitner supported that service quality can be measured through customer satisfaction. According 

to the literature review, most researchers interested in studying service based on one of the two main ideas: 

customer satisfaction or service quality.  While the former one aims to measure satisfaction on various 

dimensions, the latter one aims to measure the service according to the following ten criteria.   

1.  Reliability:  reliability of a company or a sales representative involves correctness in rendering of 

services, starting right from the beginning, and carrying on throughout the relationship without fail.   

2. Responsiveness:  responsiveness refers to how willing and ready for a sales representative 

to tend to customers’  needs as promptly as possible.  In addition, it also involves how fast a sales 

representative can solve customers’ problems.   

3. Competence: a competent sales representative is a good source of correct information for customers, 

and has the ability to solve customers’ problems when presented.   

4.  Access:  an accessible sales representative is available during working hours, and can be easily 

contacted, making it convenient for customers.          

5. Courtesy: courtesy requires politeness and mindfulness from a sales representative for customers. A sales 

representative should also be friendly and personable, and dress appropriately.   

6. Communication: a clear and correct communication between a sales representative and a customer 

is very important. The sales representative must be able to not only speak effectively, but also listen tentatively 

to understand the customer’ s needs and comments.  Furthermore, the sales representative must be able to ask 

correct questions, and to answer clearly and thoroughly, with easily understood terms.   

7.  Credibility:  credibility of a company or a sales representative shows a good reputation and good 

after-sales services, as well as honesty and sincerity of the sales representative.   

8.  Security:  a sales representative should be able to keep customers free from any risks, including 

bodily harms, financial security, and the confidentiality of customers’ information.   

9.  Tangibility:  this criterion has to do with physical things such as company’ s decorations, 

appliances, and uniforms, as well as model units used for demonstration.   

10. Understanding & Knowing the Customers: according to a customer database, a sales representative 

should be able to understand the needs of the customers, and able to anticipate the volume of each order, and 

how frequent it is. Better yet, a good sales representative should learn customers’ personal needs, and how they 

live their lives.   

  

454 



BEI-76 

5th National and International Conference - "Research to Serve Society" - Huachiew Chalermprakiet University 

Relationship Quality 

A measurement of relationship quality consists of two parts—trust and commitment (Veloutsou et al., 

2002). In the same time, there is a research suggesting that relationship quality itself consists of three factors—

trust, commitment, and satisfaction (De Wulf et al., 2001).  

Relationship quality and relationship satisfaction are structurally similar. Relationship marketing is a 

process which attracts many researchers in the marketing field. Relationship quality is important, for it assesses 

the strength of the relationship between a sales representative and a customer.   

Relationship quality might be either between a customer with a company, or between a customer with 

the sales representative.  Nevertheless, a good relationship quality lengthens the relationship of the customer 

with the company.  In other words, a sales representative who can build trust with the customer will result in 

good relationship quality. Many researchers believe that there are three main indicators of a good relationship 

quality—satisfaction, trust, and commitment (Cater & Cater, 2010).  Meanwhile, some researchers argue that 

only trust and commitment are the main indicators (Curtis, 2009). 

 

3. Method 

Procedure 

Target population and sample 

Target population 

To study the effect of medical device sales representatives’  culture and ethics, and relationship 

marketing, on relationship quality with their customers, the author analyzed laboratory technicians in the 

Ministry of Public Health’ s hospitals according to their sizes, i. e. , those hospitals with the number of beds 

greater than 60.   

The numbers of the Ministry of Public Health’s hospitals as shown in Table 1. 

 

Table 1. Types of the Ministry of Public Health’s hospitals 

Types of Hospitals Size (Beds) Number (of Hospitals) 

1. Tertiary care hospitals 500 or more 25 

2. Secondary care hospitals 200-500 71 

3. Primary care hospitals 10-150 736 

3.1 Small primary care hospitals 10-30 539 

3.2 Medium primary care 

hospitals 

60 131 

3.3 Large primary care hospitals 90-120 66 

Total  832 

Source: Office of the Permanent Secretary of Public Health Ministry, 2009 

 

Sample 

For this research, the sample consisted of medical laboratory chiefs, or the equivalents, who worked 

within one of the three types of the Ministry of Public Health’ s hospitals, and targeted sales representatives. 

The author set the sample size following Structural Equation Modeling (SEM), which set the sample size at 20 

times the number of variables used in AMOS program (Diamantopoulos & Siguaw, 2000). Since this research 

had 29 variables with a 5 percent margin of error at a 95 percent level of confidence, the sample size equals 580 

(20 x 29). From the three types of hospitals examined, the 580 sample size was divided into two main groups—

290 buyers ( i. e. , the medical laboratory chiefs)  and 290 sellers ( i. e. , the sales representatives) .  The sales 

representatives were randomly selected from companies that were members of Thai Medical Device 

Technology Industry Association.   

Research instrument 

Questionnaires were used for gathering data for this research.  Each questionnaire consisted of four 

parts.   

Part 1 contained close-ended questions in the form of a check list asking information such as sex and 

age. In addition, Likert-scale questions with 5 levels were used to ask about companies’ culture and ethics.   

Part 2 asked participants to rate their answers on Likert- scale questions with 5 levels in terms of 

diligence, thriftiness, honesty, discipline, politeness, cleanliness, teamwork, kindness, and fairness.  
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Part 3 dealt with relationship marketing by asking participants to rate their answers on Likert- scale 

questions with 5 levels in terms of service quality, price awareness, brand and logo recognition, and product 

quality.   

Part 4 asked about relationship quality. Participants were to answer Likert-scale questions with 5 levels 

concerning credibility, satisfaction, and product promise.   

Research instrument test 

The author tested the research instrument, which was the questionnaire, for its validity and reliability 

as follows.   

The validity index was found by three experts to be between 0.66 – 1.00 which was acceptable.  

To test the reliability, the author did a pre- test of the questionnaire with a group of 30 people, who 

were not part of the 580 participants, according to Cronbach’s coefficient alpha.  The outcomes of the test were 

that the coefficient alpha for sales representatives’ culture was .823, for the relationship marketing was .878, 

and for relationship quality was .875.  

4. Data analysis 

The author did the following statistical analyses for this research. 

1. Descriptive statistics: Descriptive statistics was used for summarizing or describing the interested 

variables. However, the resulting statistical values could not be used to reference the population. In other words, 

the statistical values could not be used for the sample’ s personal information, sales representatives’  ethics, 

relationship marketing, and relationship quality between the sales representatives and the customers for medical 

devices in Thailand.  Descriptive statistics was used to find the percentage, the arithmetic mean, and the standard 

deviation.  

2.  Inferential statistics:  Inferential statistics was used to analyze the data to make an inference from 

the sample into the population. A Z-test was used to test the hypothesis at a 95% level of confidence.  It was 

done by using SPSS/ PC and AMOS programs for a path analysis and an SEM analysis, in order to test the 

causal relationship between the model and the empirical data.   

5. Results 

1. Statistical value estimating a consistency of the structural equation model before an adaptation found 

that the chi- square probability level was at . 000, the CMIN/ DF was at 15. 948, the GFI was at . 665, and the 

RMSEA was at . 161.  Since these values did not pass the causal relationship of the empirical data, the author 

employed the modification indices as suggested by Arbuckle ( 2011:  107- 109) .  It was accomplished by 

considering the values resulted from a program in combination with statistical theories to eliminate an 

inappropriate observed variable one by one, until the author ended up the three statistical values that were 

acceptable.  That is, the values signified the causal relationship of the empirical data.  After the modification 

indices had been done, the chi-square probability level came out to be .04 which was less than .05, meaning the 

original model did not go along with the empirical data, with the importance of statistic at .05. CMIN/DF was 

at 2.583 which was less than 3. GFI was at .928 which was not less than .90.  RMSEA was at .052 which was 

less than .08. These three statistical values were in the acceptable range. Therefore, the adapted model of how 

sales representatives’  ethics affects relationship quality with the medical device customer had a causal 

relationship with the empirical data, as shown in figure 1.  

FIGURE 1 

 
Chi-square = 297.005, df = 115, p = .000  CMIN/DF = 2.583, GFI = .958, RMSEA = .052 

Figure 1 Analysis results confirming the model stating that sales representatives’ culture and ethics could 

affect relationship quality with medical device customers. 
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An analysis of causal relationship within the model 

Variables Effect Ethics Culture Relation Marketing 

Quality DE .273 -.121 .563 

Marketing IE .154 .019 .000 

 TE .427 -.102 .563 

 R2 = 0.489 

*p <0.05 

The result from the analysis of causal relationship that had an effect on relationship quality with 

medical device customers could be written as follow. 

QMarketing = 0.427*Ethics – 0.102*Culture + .563*RMarketing:R2 = 0.489 

2. The analysis of the improved model for sales representatives’ ethics that could make an impact on 

the relationship with medical device customers showed noticeable statistics—namely, the factor loading of both 

modes ( standardized estimate and unstandardized estimate) , the R2 coefficient or the multiple correlation R2, 

the critical ratio, and the p-value of factors or latent variables and observed variables.  And they could be 

described as follows.   

Latent variables for relationship quality that had a direct effect on ethics and relationship marketing 

had a factor loading of 0.36 and 0.74, respectively. Meanwhile, the analysis of the factor loading of the latent 

variables on observed variables could be described as follows.   

The latent variable in culture had 7 observed variables, namely punishment or warning ( Cul1) , sales 

representative’s ethics (Cul2) , Policies on ethics (Cul3) , Reputation (Cul4) , Importance (Cul5) , Ministry of 

Public Health’s standards (Cul6), and Medical device company’s ethics (Cul7). The estimated coefficients for 

the standardized regression weight were in between . 253- . 903.   All of the observed variables were found to 

have statistically significance on the latent variable.  The R2, which was a coefficient forecasting observed 

variables, was in between .068-.777.   

The latent variable in ethics had 9 observed variables, i. e. , diligence ( ESB1) , thriftiness ( ESB2) , 

discipline ( ESB4) , politeness ( ESB5) , cleanliness ( ESB7) , kindness ( ESB8) , and fairness ( ESB9) .  The 

estimated coefficients for the standardized regression weight were in between .103-.957. Seven of the observed 

variables were found to be statistically significant at the level .05 of the latent variable. However, the other two 

observed variables, which were honesty (ESB3) and teamwork (ESB6), did not have significance at the level 

.05 of the latent variable. The R2, which was a coefficient forecasting observed variables, was in between .01-

.917. 

The latent variable in relationship marketing had 4 observed variables— that is, value offered ( VO) , 

brand image (BI), price perception (PP), and service quality (SQ). The estimated coefficient for the standardized 

regression weight were in between . 140-1. 080.  All of the observed variables were found to have statistically 

significance on the latent variable at .05. The R2, which was a coefficient forecasting observed variables, was 

in between 0.42-1.167. 

The latent variable in relationship quality had 3 observed variables, i.e., customer trust (CT), customer 

commitment ( CC) , and customer satisfaction ( CS) .  The estimate coefficient for the standardized regression 

weight was in between .411-.933. All of the observed variables were found to be statistically significant on the 

latent variable at .05, and the R2, which was a coefficient forecasting observed variables, was in between .159-

.863.  

Summary of hypotheses testing 

Hypotheses Results 

Effect Supported / Not Supported 

Sales representative’s culture has 

causal relationship with 

relationship quality with medical 

device customers in Thailand. 

DE = -.121 Supported 

Sales representative’s ethics has 

causal relationship with 

relationship quality with medical 

device customers in Thailand. 

- Not Supported 
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Relationship marketing has causal 

relationship with relationship 

quality with medical device 

customers in Thailand. 

DE = .563 Supported 

 

6. Discussion 

Marketing in medical device industry, especially relationship marketing concerning sales 

representative’ s ethics, will be benefited from this research.  Sales management, and those involving with 

medical device industry, can use the findings for improving sales representative quality. From this research, the 

author found the following points to be of importance for a discussion below.   

This analysis of causal relationship— between sales representative’ s culture, sales representative’ s 

ethics, and relationship marketing for relationship quality, and their effects on relationship quality with medical 

device customers— found that while sales representative’ s ethics and relationship marketing had a causal 

relationship with relationship quality, the sales representative’s culture did not have a causal relationship with 

relationship quality. Moreover, the causal relationship on relationship quality had a great validity because the 

R2 was 0. 489, or 48. 9%  which was greater than 40% , meaning it could be used for forecasting relationship 

quality for medical device customers.  It could be said that building relationship quality based upon building 

sales representative’ s ethics and upon building relationship marketing went along with the thinking that the 

relationship quality could stem from a relationship between the company and the customer, or between the sales 

representative and the customer.  Nevertheless, the fact that relationship quality can affect a long term 

relationship between a company and a customer explained that a sales representative can build credibility and 

trust with a customer, and in turn, help better the relationship quality between the customer and the sales 

representative.  Many researchers believed that the main factors in estimating a relationship quality were 

satisfaction, trust, and commitment (Cater & Cater, 2010)  Meanwhile, some researchers stated that trust and 

commitment were the main factors for the estimation (Curtis, 2009). 

 

7. Recommendations for future research 

Currently, studies involving relationship quality and studies specializing in sales representative ethics 

and relationship marketing are not widespread. The author, therefore, would like to point out some interesting 

topics that could stem from the topics on sales representative ethics, on relationship marketing, and on 

relationship quality, as follows.  

1. A definitive study concerning marketing ethics that can help explain the definition of marketing. 

2.  A study into factors of ethics in marketing and relationship marketing for other industries that are 

appropriate for relationship quality that could be beneficial to marketing.   

3. A study on a causal influence of Structural Equation Model in various forms basing on theories that 

are current, in order to strategize management for various industries in terms of relationship quality.   

Research applications 

This research concerns important national agendas which are good governance, anticorruption, and 

unethical behaviors among government employees.  It should also be beneficial in terms of credibility, 

satisfaction, commitment, relationship quality, relationship marketing, and medical device sales 

representative’s ethics. This research can be applied in the following uses. 

1.  Academic:  Since the results of medical device sales representative’ s ethics affected relationship 

marketing with the medical device customers, the findings from this research came out of an analysis based on 

theories, allowing the author to construct a useful research model which scholars, researchers, or marketing 

management in private sector and Thai Medical Device Technology Industry Association, as well as interested 

individuals can take this research model as a blueprint in order to study broader and deeper into the subject.  

2.  Applications:  This research will create a context in which the Thai Medical Device Technology 

Industry Association can use it to improve relationship marketing and sales representative’s ethics which will 

ultimately increase the sales volume for the Thai Medical Device Technology Industry. This research also offers 

guidelines for dealing with sales representative’s behavior which can affect a buying decision making process 

among the Ministry of Public Health’ s hospitals, since sales representatives are the foundation of customer 

relationship in the ever changing medical device market in Thailand.   
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This research of exploring sales representative’ s culture and ethics, and relationship marketing that 

affect relationship quality with medical device customers was a case study which the author applied to real-life 

work. In other words, the findings of this research can be beneficial in making sales strategy to both marketing 

for the industry, or for direct sales.  
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Abstract 
This research is aimed to examine the impact of local governmental characteristics on the relevant accounting 

information value of local governmental financial statement. In this research, the relevant accounting information value 

focused on the predictive value of local governmental cash flow. The characteristics of local governmental will be 

measured by using the size of local governmental, the sum of SKPD, the size of legislature, leverage, governmental 

spending and intergovernmental revenue. All of the sample are 35 cities across Central Java that have profile report as 

regulated by  BPK database from 2009 to 2012. Further, the analysis is conducted by using multiple regression analysis. 

The results showed the size of local governmental had negative effect to the accounting information relevant value, but 

the local governmental spending had positive effect. The local government’s spending embodies budget absorption 

thus, it must be accounted via reporting LKPD. This is supported by the obligation to report LKPD that had relevant 

value. The others variables, the sum of SKPD, size of legislature, leverage and governmental revenue, had no significant 

effect to the accounting information relevant value. The weak role of  SKPD and legislature and their respective of  

SAP lead to irrelevant accounting information. It is not  quickness funds from creditors  lead to leverage in effecting 

the relevant accounting information. Intergovernmental revenue no effect to a relevant accounting information because 

a local governmental will definitely receive funding regardless of whether LKPD have a relevant accounting 

information. 

 

Keywords: relevant accounting information, local governmental characteristics, size, the sum of SKPD, 

legislature, leverage, local spending and intergovernmental revenue 

 

1.  Introduction 

The value of the relevant financial statement information is divided into profit relevance, relevance cash 

flow, and the relevance of accrual (Rahmawati, 2005). Relevance profit gained by examining the influence 

of the book value of shares, the market value of shares, dividends and profits as a research model Ohlon 

(1995) to predict the value of the company. Francis, Lafond, Olsson, and Schipper (2004); Fanani (2009); 

Fanani, Ning, and Hamida (2011) examined the attributes of predictive and relevant earnings included on 

earnings. Research relevance of earnings is also associated with the prediction of future cash flows 

(Dechow, Kothari, and Watts, 1998; Chong, 2012; Dechow and Dichev, 2002; Finger, 1994). 

Research relevance of cash flows focused on cash flow in predicting cash flows coming (Dechow, 1994; 

Dechow et al., 1998; Finger, 1994; Cheng, Agnes, and Hollie, 2008; Iorek and Willinger, 2009) and stock 

return (Hodgson and Clarke, 2000; Rahmawati, 2005). Relevant research accruals associated with the 

predictive ability of cash flows (Barth, Cram, and Nelson, 2001; Dechow and Dichev, 2002; Chong, 2012; 

Cotter, 1996). 

      Several studies relevant value in the private sector are also linked to some internal indicators are often 

referred to specific factors or characteristics of the company. Characteristics of the company include the 

size of the company (Hodgson and Clarke, 2000; Francis et al., 2004; Fanani 2009; Fanani et al., 2011; 

Iorek and Willinger, 2009; Alkdai and Hanefah, 2012), the operating cycle (Francis et al ., 2004; Fanani 

2009; Fanani et al., 2011; Iorek and Willinger, 2009), the characteristics of the BOC (Akldai and Hanefah, 

2012), performance / profitability (Fanani 2009), leverage (Fanani 2009; Fanani et al., 2011; Alkdai and 

Hanefah, 2012). Research the value relevance of financial statements of the public sector has been done by 

using selection decisions residential location in the perspective of citizens (Lin and Raman, 1998), the 

ability of earnings and cash flows to predict cash flows coming (Pinnuck and Potter, 2009; Plummer, 

Hutchison, and Patton 2007), accounting variables are taken from the financial statements as net assets 

(balance sheet), receipts minus expenditure (activity reports) and current liabilities associated with the risk 

of failure of the school district (Plummer et al., 2007). 

 This research was conducted with the motivation of their research gap value relevance is primarily the 

ability of the predictive value of the financial statements of local government in Indonesia as well as 

research results have not been conclusive. The study is based on research conducted Francis et al., 2004; 
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Fanani, (2009) and Fanani et al. (2011). These studies use earnings in the relevant test values and the 

predicted value. The predicted value and the relevant value on earnings is then linked to the characteristics 

of the company include dynamic factors, static, the company's performance, risk institutions, and 

environmental risks. In contrast to these studies, this study uses cash flows in the financial statements of 

local government to test their predictions of cash flows associated with the characteristics of the local 

government. 

 

2.  Objectives & Hypothesis 

This study is aimed to examine the impact of local governmental characteristics on the relevant 

accounting information value of local governmental financial statement. In this research, the relevant 

accounting information value focused on the predictive value of local governmental cash flow.This study 

is important, because it contributes to the government in implementing SAP; for legislators provide 

empirical evidence related to the predicted value, thus becoming the basis for decision making legislator / 

DPR / D in carrying out the task of government oversight; for Investors and Creditors provide information 

relating to the predictive ability of cash flow is useful to analyze the financial statements of the government 

and determine liquidity and profitability local government-funded; for the Government Accounting 

Standards Committee (KSAP) as the standard setter to contribute in the preparation of SAP primarily 

associated with the relevant values. 

2.1 Review of Literature and Hypotheses Development 

2.1.1 Organizational Theory 

According to McAuley, Duberly, and Johnson (2007) organizational theory is a field of science that 

studies how to coordinate the people in it to achieve certain goals. Pugh (1977) in Mc Auley et al. (2007) 

stated organizational theory is the study of the structure, function and performance of the organization and 

the behavior of people and groups who are in it. This theory also learn how organizations function and how 

the organization should be regulated. Some studies suggest that the administration of organizational 

innovation is an innovation (Daft, 1978; Damanpour and Evan, 1984), administrative innovation and 

technical innovation (Naranjo-Gil, 2009), organizational innovation (OECD 2005 in Camison and Lopez, 

2014). 

Jensen (1983) describes the accounting is an integral part of the structure of each organization, so that 

the development of the theory of the organization will be associated with the development of accounting 

theory. It also explains that each organization will select the system and accounting practices are executed 

in accordance with the characteristics of the organization being run. Government is the organization which 

is obliged to present the financial report quality information, which can be used for decision making users 

of financial statements. Adoption and selection of accounting policies can be defined as an administrative 

innovation (Pattrick, 2007). Thus the Government Accounting Standards (SAP) is an innovative 

administration. Innovation involves the administration of formal organizational structures and 

administrative processes (Damanpour and Evan, 1984). 

This study uses the formal structure of the organization and administrative functions as an indicator of 

the characteristics of the local government. Agree with Damanpour and Evan (1984), Jensen (1985) and 

Pattrick (2007) who found that the administration to adopt an innovation, in this case SAP, involving formal 

structure as indicated by the differential functions and administrative processes that show actors adoption 

of administration. 

2.1.2 Characteristics of Local Government 

  Several studies using various indicators to indicate the specificity of the local government. 

Those indicators include using the size of the local government (Damanpour, 1991; Bingham, 1978; 

Pinnuck and Potter, 2009; Patrick 2007, Suhardjanto and Yulianingtyas 2011; Plummer et al., 2007), 

leverage (Sutaryo 2009; Pinnuck and Potter, 2009 ; Plummmer et al., 2007; Chong, 2012; Lin and Raman, 

1998), grants (Pinnuck and Potter, 2009), political competition (Pinnuck and Potter, 2009), 

intergovernmental revenue, the number of departments, the intensity of the administration, specialization 

of tasks, government spending (Patrick, 2007; Damanpour, 1991; Lin and Raman, 1998; Ingram, 1984; 

Suhardjanto and Yulianingtyas, 2011). Based on the above explanation, this study used the size, the number 

of SKPD, legislative as size by the number of parliament, leverage, governmental expenditures and 

intergovernmental revenue. 
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 Size of many organizations are used as part of the characteristics of an organization. The size 

of the organization can be measured by the total assets, number of employees you have, the amount of 

production and the total revenue generated. Damanpour (1991) and Patrick (2007) revealed that the size of 

the organization is part of the organizational structure. Damanpour (1991) and Pattrick (2007) explains that 

one of the critical success factors of the adoption of accounting policies is their deferential functions in an 

organization. Local Government Unit (SKPD) according Suhardjanto and Yulianingtyas (2011) is part of 

the differential function. SKPD an accounting entity is obliged to present financial statements that meet the 

qualitative characteristics including the relevant value. 

Legislative role in local government in Indonesia carried out by the Regional Representatives Council 

(DPRD). Parliament is an institution in charge state and the role of supervision over local finances (Aaron, 

2009; Sutaryo, 2013). Position of Parliament in the organization of local government is an integral part in 

the formal structures of local government in Indonesia. 

By Pattrick (2007) leverage (called debt) is part of the inter-organizational interdependencies. Thus, 

leverage shows how dependent the local government to other parties in this case is the creditor. 

Regulation No. 13 of 2006 states that the governmental expenditures are all expenditures from the 

general treasury account equity funds areas diminish smoothly, which is the obligation of the area in one 

fiscal year in a budget year that will not be earned back by the local payment. Governmental expenditures 

are used for the implementation of government affairs under the authority of the local government (province 

or city) that includes compulsory affairs and the affairs of choice. 

Intergovernmental revenue shows the level of dependency of local governments to the central 

government (Robbin and Austin 1987). Patrick (2007) using the intergovernmental revenue as an indicator 

of inter-organizational interdependencies as determinants of adoption of GASB 34. In Indonesia, the fund 

balance is shown as “DanaBagi Hasil”, General Allocation Fund (DAU) and Special Allocation Fund 

(DAK). This study uses a DAU. 

2.1.3 Value Relevance As Qualitative Characteristics of Financial Statements 

In the Government Accounting Conceptual Framework based on PP. No. 71 of 2010 is explained that in 

order to meet the objectives of government financial reporting, financial reporting, the government must 

meet the qualitative characteristics. One of the qualitative characteristics that are relevant value. The 

government's financial reporting is said to have relevant information if it has (1) Benefits feedback 

(feedback value); (2) The benefits of predictive; (3) On Time; (4) Complete (KK, p. 37). 

Values associated with the predicted value and the value of the accounting information has a value 

confirmation if the information can change expectations in the past nor the present time based on previous 

evaluation Beesr, Braam and Boelens (2009). The predictive value is the most important indicator in the 

value relevance associated with decision. This study uses a predictive value as a proxy of the value of the 

relevant accounting information. Predicted value used is the cash flow forecast. 

2.1.4 Research Accomplished 

In the private sector, Francis et al. (2004) adopted Fanani (2009) conducted a study of the determinants 

of the quality of financial reporting and its influence on the economic consequences. Sample used are 141 

companies listed on the Stock Exchange. As a result, the operating cycle, the size of the company and 

leverage do not affect the quality of financial reporting. Fanani using the model used by Francis et al. (2004) 

in determining the value relevance. 

Lorek research and Willinger (2009, 2010) and Hodgson and Clarke (2000), the greater the size of the 

company, then the predictive ability of cash flow will be more accurate and more important for large 

companies as well as cash flow forecast is more relevant in large-sized enterprise. This result contrasts with 

the results of research conducted by Lam et al. (2013), which connects the relevant values to the 

characteristics of the company in China. Characteristics of the companies selected are the size of the 

company, the growth rate and the ownership of intangible assets. The result is a small-scale company, with 

lower growth rates, and has intangible fixed assets greater will produce more relevant accounting 

information. 

In the public sector, Plummer et al. (2007) conducted a study based on the government's financial 

reporting model GASB No. 34 to prove the value of the relevant governmental accounting information in 

Texas, by connecting the accounts of accounting in financial reporting at risk of failing school districts. The 

control variables used are characteristics of school districts covering debt, size, level of independence, 

growth and economic conditions. The result is all the accounts are presented in financial reporting can be 
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used for decision making risk of failing school districts. In other words, the local government financial 

reporting has a relevant value. 

 

2.2 Hypothesis Development 

2.2.1 Local Government Size and Value Relevance of Accounting Information 

The predictive value of the cash flow is influenced by the size of the company, the bigger the size of the 

company, the more the cash flows has predictive value. Thus there is a positive effect of company size on 

the value of cash flows (Iorek and Willinger, 2009, 2010; Hodgson and Clarke, 2000; Chong, 2012; 

Farshadfar, Chew Ng and Mark Brimble, 2008). 

The larger the size of the local government, the more stable financial conditions so that more accurate 

in predicting cash flow than smaller local governments. The bigger the government, the greater the need 

for financial analysis for users of financial statements, for decision-making, so that more accurate 

predictions generated. Based on this description, can be developed hypotheses: 

  H1: The size of local government a positive effect on the value relevance of accounting information. 

2.2.2 Total of SKPD and Value Relevance of Accounting Information 

Act No. 58 of 2005 explains that the regional work units (SKPD) is the area in which local governments 

were given the power to conduct financial management, especially authority over the budget/ luggage area. 

SKPD an accounting entity is obliged to organize accounting and present financial statements. 

Patrick (2007) and Damanpour (1991) using a differential function in determining the characteristics of 

the area. SKPD is part of a functional differential in local government (Suhardjanto et al. In Suhardjanto 

and Yulianingtyas, 2011). As a local government financial reporting entity, SKPD under pressure to draft 

Local Government Finance Report (LKPD) in accordance with SAP. Thus, the greater number of sectors 

in a local authority, the more the obligation of accountability through appropriate financial reporting SAP 

and Regulation No. 64 of 2013. Based on the above, then the hypothesis can be developed: 

H2: Total of SKPD positive effect on the value relevance of accounting information. 

2.2.3 Legislative Size and Value Relevance of Accounting Information 

Oversight mandate of Parliament on the accountability reports in the form of financial reporting is 

essential to ensure that there is no fraud and irregularities committed by the delivery of local government 

(Sholeh and Rochmansjah 2010 in Harun, 2009). 

Thus, more and more legislators who provide supervision, feedback and encouragement to local 

government, the preparation and presentation of quality financial reporting will be realized. Based on the 

above description, the hypothesis developed: 

 H3: Total of DPRD positive effect on the value relevance of accounting information. 

2.2.4 Leverage and Value Relevance of Accounting Information 

Past research has shown the greater the cash flow owned by the local government, the greater funding 

for local government debt payments (Ingram and Lee, 1997). This shows there is positive leverage for 

predictive ability of cash flows. Other research shows that there is a negative correlation leverage on the 

quality of financial statements (Pinnuck and Potter, 2009) and the value of relevant accounting information 

(Lin and Raman, 1998; Lim et al. 2013). 

Supposedly, the amount of leverage caused the company to improve the quality of its financial reporting 

with the aim to gain the confidence of creditors and investors, in order to keep funds flowing to companies 

(Fanani 2009; Fanani et al., 2011; Francis et al., 2004). Thus, the greater the leverage will encourage the 

preparation of the relevant financial reporting, especially the ability to predict cash flow. From the above 

description, the hypothesis developed: 

H4: Leverage a positive effect on the value relevance of accounting information. 

2.2.5 Governmental Expenditure and Value Relevance of Accounting Information 

Research Lin and Raman (1998) found the governmental expenditure on the salaries of employees have 

a negative influence on the decision making, but a positive effect on education spending, shopping security 

(police) and housing expenditure. Thus, there is a positive influence between the governmental expenditure 

and the relevant accounting information. 
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According to Regulation No. 32 of 2004 Article 167, paragraph 1, the governmental expenditure is used 

to protect and improve the quality of community life. It is manifested in the form of improved public 

services in the economic, social, health, and education. Referring to this case, should the higher the level 

of service provided, the higher the accountability of local governments to report the expenditures that have 

been incurred. Based on the above, the hypothesis can be developed: 

  H5: Governmental expenditures positive effect on the value of the relevant accounting information. 

2.2.6 Intergovernmental revenue and Value Relevance of Accounting Information 

 Research Lin and Raman (1998) prove the intergovernmental revenue had a negative influence on the 

decision-making housing election. Pattrick (2007) found local governments with intergovernmental low 

value will be adopting SAP, resulting in relevant accounting information. 

Local governments that have a high degree of dependence on central government funding sources are 

under pressure to account for the use of these funds for the implementation of his administration. 

Accountability in the form of financial reporting must meet SAP. Thus the higher the income, the more 

relevant intergovernmental financial statements are produced. Based on the above, a hypothesis that can be 

developed: 

H6: Intergovernmental revenue effect on the value relevance of accounting information. 

 

3.  Materials and methods 

3.1 Population and Sample 

The population in this study is LKPD City on the island of Java, the 2009-2012 audited by BPK. The 

total population is 119 cities in Java (www.wikipedia.org). The sample selection is the city in Central Java 

as many as 35 cities. The sample is determined by judgment sampling, where the sample is selected based 

on certain criteria (Sekaran and Bougie, 2010). Data obtained from the data base of the BPK on Audit 

Reports 2010 to 2013. Data obtained from the non-financial BPK Audit Reports on Internal Control System 

as well as from government web. 

3.2 Variable Operational Definition and Measurement 

3.2.1 Dependent Variables 

The dependent variable in this study is a relevant value. Values relevant in this study is the predicted 

value of cash flows. Model predictions using a cash flow model that has been used by Chong (2012), Iorek 

and Willinger (2009 and 2010) and Hodgson and Clarke (2000). Predicted value is measured based on 

research Francis et al. (2004) which was also adopted by Fanani et al. (2011) only in this study using 

operating cash flow instead of earnings, which is the root of the variance of squared errors of the following 

models: 

 

CFOjt = α + β1CFOjt-1 + εjt .................................. (1) 

         Total Asset Total Asset-1 

 

3.2.2 Independent Variables  

a. Size of Local Government 

The size of local governments shows how much the organization, as measured by revenue (Patrick, 

2007), the number of employees (Bingham, 1978), population (Pinnuck and Potter, 2009), and the total 

assets (Pinnuck and Potter, 2009; Plummer et al., 2007; Francis et al., 2004; Lorek and Willinger, 2009, 

2010). The size of local governments is measured by total assets shown in the balance. 

b. Total SKPD 

Total SKPD is a differential form function (Suhardjanto and Yuliangtyas, 2011). Differential function 

is a coalition between the implementing unit within the administrative system (Damanpour, 1991). 

Number SKPD SKPD measured using the total of all contained within an area, as well as research and 

Yulianingtyas Suhardjanto (2011). 

c. The size of the legislature 

Size shows the legislative council whose role in monitoring the scope of local government (Harun, 

2009). Legislative size measured by the number of legislators who are owned by local governments. 

This is similar to Bingham (1978) and Sutaryo (2013) using the number of DPRD in his research. 

d. Leverage 
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Leverage indicate their sources of funding for operations and investment from outside the company 

(Fanani, 2009; Fanani et al., 2011; Pinnuck and Potter, 2009; Ingram and Lee, 1997; Lin and Raman, 

1998). Thus the leverage shows the ability of capital for funding from outside. Consistent with previous 

studies, the leverage is calculated by comparison liability to equity. 

e. Governmental expenditure 

Governmental expenditures are spending by the local governments in order fulfillment services to the 

community (Act No. 32 of 2004). Governmental Expenditure measured by total expenditures as 

research conducted Lin and Raman (1998) and Bingham (1978). 

f. Intergovernmental revenue 

Intergovernmental revenue shows the amount of income derived from outside sources that do not require 

repayment (Patrick, 2007). Lin and Raman (1998) measures the intergovernmental revenue to balance 

revenue divided by total revenue. Intergovernmental revenue sharing measured by DAU over the total 

actual budget revenues (Martani and Puspita, 2011). 

3.3 Data Analysis 

This study uses data analysis tools that multiple linear regression with a significance level (α) of 5%. 

Multiple regression equation was formulated following: 

 

PCFOjt = α + β1 SKPDjt SIZEjt + β2 + β3 + β4 DPRDjt LEVjt + Β5 BLjt + β6 IGRjt + εjt ........ (2) 

 

 

Information, 

PCFOjt = Operating Cash Flow Prediction Value, 

SIZE = Size of the local government , 

SKPD = Total of SKPD in the local government, 

DPRD =  Total of parliaments in local government, 

LEV = Leverage, 

BL = Govenmental Expenditure, and 

 IGR = Intergovernmental revenue. 

 

4.  Results 
Based on predetermined criteria, a total of 140 samples used LKPD cities in Central Java, namely from 

6 cities and 29 districts in Central Java with the period from 2009 through 2012. To qualify, the normality 

test on Zscore extreme value dioutlier as many as one data. So, this research uses 139 LKPD cities in Central 

Java for samples. 

4.1 Descriptive Statistics 

Before doing descriptive statistical analysis, researchers must first perform a linear regression on the 

operating cash flow in order to obtain the predictive value of operating cash flow is an indicator of the 

relevant value as the dependent variable. The results of the descriptive statistics of each variable in this 

study in Table 1. 

The predictive value of cash flow as an indicator of the quality of local government financial reports are 

relevant value, has an average value of 0.0567. The minimum value of cash flow forecast of 0.0171 is the 

value of cash flow forecast Blora in 2010. The maximum value of 0.1289 is owned by Demak in 2012. 

     In terms of size, total assets of local governments in Central Java province has an average of Rp 

2,554,472,420,000.00. Lowest total assets of Rp 924,266,334,105.13 owned Rembang in 2009. The highest 

total assets of Rp 13,094,843,705,556.70 owned by Kebumen in 2009. Number SKPD in Central Java 

average of 67.85. The lowest amount on education by 29 owned by the City of Salatiga both in 2009 and 

2012. The highest number of 179 SKPD owned by Cilacap in 2011 and 2012. Thus, both the mean value, 

minimum value and a maximum value indicates that the number of city SKPD in Central Java compliance 

with the regulations the amount of regional organizations cities / counties, ie PP. No. 41 of 2007 section 

21. 

     The size of the legislature in Central Java Province has an average value of 44.50. Lowest legislative 

size owned by Salatiga of 25. The highest legislative measure is owned by Magelang at 54. The average 

value and the minimum value of the size of the legislature (DPRD) city / regency in Central Java has 

fulfilled the requirements of Law No. 27 of 2009 Article 345 (1 ) and reinforced in Law No. 8 of 2012 

article 26 (1). The second chapter explains that the number of members of Parliament city / county is set at 
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least 20 people and a maximum of 50 people. The maximum value indicates that the Magelang district does 

not implement what is mandated in the Act, because the number of legislators in excess of regulatory 

requirements. 

Leverage local government cities / regencies in Central Java has an average value of 0.0039. Lowest 

leverage the value of 0,000 owned by Pati regency in 2009. Local governments that have the highest 

leverage value is Grobogan in 2009 of 0.0473. Good grades mean, minimum value and a maximum value 

of leverage shows that cities / regencies in Central Java has a value lower liability compared to its equity. 

This is evidenced by the leverage ratio, either the minimum, maximum and average under one. Thus, the 

source of funding cities / regencies in Central Java do not rely on outsiders (creditors). 

The average value governmental expenditures conducted by the local government in Central Java at Rp 

957,905,000,000.00. Shopping lowest area carried out by the Rembang in 2009 of Rp 56,894,049,901.00. 

The highest regional spending Rp 2418386486000.00 owned by Semarang in 2012. 

The average value of 0.6027 intergovernmental revenue. This indicated that the average value of an 

average city / regency in Central Java source of revenue that is dominated by the income transfer DAU. A 

minimum value of 0.3480 is owned by Semarang in 2011. The maximum value is owned by Purbalingga 

in 2009 with a value of 0.7530. 

4.2 Multiple Regression Analysis 

The test results showed that the adjusted R2 value of 0.268, which means that 26.8% dependent variable 

can be explained independent variables in this study. Meanwhile, the remaining balance of 73.2% is 

explained by other factors. Calculated F value of 9424 (p-value = 0.000), significant at the 5% level, the 

regression model can be used to predict the value of relevant, in other words the characteristics of the local 

government (the size of local government, the size of SKPD, the size of the legislature, leverage, 

governmental expenditures and intergovernmental revenue) simultaneously become a significant 

explanatory against the value of the relevant accounting information. The results of multiple regression can 

be seen in Table 2. 

Total SKPD does not affect the value relevance of accounting information (p value = 0686). These 

results are consistent with research conducted by Patrick (2007) and Suhardjanto and Yulianingtyas (2011) 

which states that the more SKPD or differential function in a local authority would be difficult for the 

coordination and cooperation among the sections accounting entity. This condition must lead to the hassle 

generated consolidated financial reporting. 

      The majority of local government cities in Central Java have difficulties in the implementation of the 

accounting cycle adequately primarily for inventory accounting and fixed asset accounting per SKPD. This 

is evidenced by the findings by CPC every year and every LKPD City / Regency in Central Java. The 

absence of control mechanisms, control and supervision between SKPD in preparing, presenting and 

reporting its results in LKPD LKPD city will deteriorate. This supports the results of this study showed that 

the number of SKPD not affect the value relevance of accounting information. 

Legislative size as measured by the number of Parliament do not affect the value of the relevant 

accounting information (p value = 0, 319). Consistent with research conducted by Harun (2009: 57) states 

that the accounting information generated from the local government financial reports have not been 

utilized by the DPR / DPRD in Indonesia in decision making. This is due to the weak capacity of DPR / 

DPRD to understand the meaning of the importance of quality financial statements. 

Regulation No. 27 of 2009 Article 343 and 344 mandates legislators should have the quality and ability 

to read and analyze the accountability of local government city. Accountability is embodied in LKPD city 

that produces accounting information in accordance with SAP. In other words, legislators are required to 

understand SAP, so the role of quality control LKPD reached. Research conducted by Setyaningsih (2012) 

showed 80% of 10 respondents interviewed Surakarta City Council states do not have knowledge of SAP 

in 2010, 30% do not have knowledge of LKPD and 70% do not have the ability to analyze the various types 

of results LKPD. It is thus no surprise that the role of Parliament has not been able to contribute in the 

preparation and reporting of relevant LKPD. 

Leverage does not affect the value of the relevant accounting information (p value = 0.481). These results 

are not consistent with what was found by Ingram and Lee (1997) which states that the greater the cash 

flow that is owned by an entity, the greater the leverage they have. These results are consistent with research 

conducted by Pinnuck and Potter (2009); Lam et al. (2013); Lin Raman (1998) which states that the higher 

the leverage does not affect the value of the relevant accounting information. 

This is due, as some cities in Central Java do not need to make loans to other parties. Funds in the cities 

to fulfill community service is enough even still a remaining balance / surplus. This condition is shown 

466 



BEI-88 

5th National and International Conference - "Research to Serve Society" - Huachiew Chalermprakiet University 

from a mean value of leverage cities in Central Java period 2009 to 2012 amounted to 0.039%. The average 

value indicates that the leverage is owned by the cities / regencies in Central Java is very low. Thus, the 

obligation to prepare, present and report on accountability reports to external parties such as the relevant 

financial reporting is not considered important thing. Decision-making debitor is not influenced by the 

availability of relevant accounting information. 

Intergovernmental revenue has no impact on the value relevance of accounting information (p value = 

0.164). In Act No. 33 of 2004 explained that the DAU each local government fiscal gap is determined by 

each local government. This condition shows the decision on the size of the DAU to local governments 

should not pay attention to the quality of financial statements presented include relevant value. Negative 

coefficient values are consistent with research conducted by Lin and Raman (1998), who found that the 

lower the intergovernmental revenue showed greater relevant decision-making. Meanwhile, Pattrick (2007) 

found that the more moderate and the greater the value of the intergovernmental received by a local 

government, the possibility of local governments to adopt GASB 34 lower. 

In Central Java, based LKPD cities in 2009 until 2012, showed the majority of the balance of funds 

received is the General Allocation Fund (DAU). The average value ratio intergovernmental cities in Central 

Java at 60.27%. This further confirms that the DAU is the biggest part of the total local government revenue 

cities  in Central Java without considering the quality of local government financial reports. 

Size  of local government negatively affect the value of the relevant accounting information. These 

results indicate the smaller the size of the local government, the higher the value relevance of accounting 

information. This result contrasts with Pinnuck and Potter (2009), Iorek and Willinger (2009, 2010), Francis 

et al. (2004), Chong (2012), Hodgson and Clarke (2000) and Farshadfar et al. (2008) which states that the 

greater the size of the company or local government, the more relevant accounting information (the more 

accurate prediction of cash flows), but consistent with research conducted by Lam et al. (2013) which states 

that the smaller the company, the more relevant accounting information produced. 

Governmental expenditures positive effect on the value relevance of accounting information (p value = 

0, 010). These results are consistent with Lin and Raman (1998) which states that the higher local 

government spending, then it should be getting better and the quality of service provided to the community. 

This has led to higher demand accountability of local governments to conduct regional expenditures 

efficient, effective, efficient, fair, and equitable. 

Realization of local revenues and expenditures of areas including governmental expenditures in the 

framework of the implementation of local government affairs are managed in the Regional Budget (APBD). 

Every budget year ended, all the governmental expenditure of the city government / district should be 

prepared and reported both to Parliament and to the public. This is one reason governmental expenditures 

to encourage the preparation and presentation of relevant financial reporting. Moreover, that the 

governmental expenditure is a common area so cash expenditure spending in the region will affect the cash 

flow forecast area. 

 

5.  Discussion 
      For future studies, the researchers recommend to add more independent variables, given that the 

regression model used in this study can only explain by 26.8% only on the dependent variable. In addition, 

further research needs to increase the amount of sample that research results more representative and not 

only focus on local government cities / regencies in Central Java. Subsequent research also needs to explore 

some of the causes why the size of the local government city that tiny could produce LKPD that produce 

relevant values are low. 

 

6.  Conclusion 

     The results showed Size of local government negatively affect the value relevance of accounting 

information. The smaller the size of the local government, the more relevant accounting information. This 

is because the smaller the size of the local government, the easier for local governments to control and 

consolidated financial reporting, so as to produce the relevant accounting information. Meanwhile, the 

regional expenditure also proved positive effect on the value relevance of accounting information. The 

greater govermental expenditure by the local governments, the more relevant accounting information. Total 

SKPD, Size of Parliament, Leverage and Intergovernmental revenue does not affect the value relevance of 

accounting information. 
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Table 1 Statistic Descriptive Variable 

Variabel N Minimum Maximum Mean

Std. 

Deviation

Relevance Value 139 .0171 .1289 .0567 .0197

Cities Size 139 924.2660 13094.8440 2554.4724 1642.9102

The Sum SKPD 139 29 179 67.8500 34.3680

The Sum of 

Parlement

139 25 54 44.5000 5.9100

Leverage 139 .0000 .0473 .0039 .0061

Governmental 

Expenditure

139 56.8940 2418.3860 957.9050 330.9064

Intergovermental 

Revenue

139 .3480 .7530 .6027 .0718

Source : The Data of research
 

  

Table 2 Result of  Multiple Regressionon 

Koofisien T Sig.

1 (Constant) .063 3.729 .000

Size -.565 -6.379 .000*

SKPD .032 .405 .686

DPRD .093 1.001 .319

LEV .052 .707 .481

BL .290 2.616 .010*

IGR -.131 -1.398 .164

 R Square 0.300

Adjusted R Square 0.268

F 9.424

Sig .000

* Significant value at level 5%

Model
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The Image of Thai in Chinese Ancient Books 
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Southwest University 

Email: flfu@swu.edu.cn. 

 

摘要 
 

中国古籍中的泰国人形象，大致经历了三个阶段的变化。第一阶段为汉

唐宋元时期，泰国人的形象主要为危险、落后、神秘这一较为负面的形象；

第二阶段是明朝时期及清朝前期，泰国人的形象主要为恭顺好礼、富庶知足、

奇风异俗这一较为正面的形象；第三阶段是清朝中后期，泰国人的形象比较

复杂，走向两极，负面的为苛待华人、刁滑、懒惰，正面的为明君治国、变

法自强。这种形象的变化，既与中泰两国的相互了解和熟悉程度有关，也与

两国的政治、经济、军事、文化的实力及其所产生的心态和情感密切相关。 

 

关键词 ：中国古籍；暹罗；泰国人；形象学 
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ABSTRACT 
 

The image of the Thai in Chinese ancient books has roughly experienced 

hree stages. The first stage, during Han, Tang, Song and Yuan Dynasty, the image 

of Thai mainly is the negative, dangerous, backward and mysterious. The second 

stage, during all of Ming Dynasty and in the early of Qing Dynasty, the image of 

Thai mainly is positive, respectful and polite, rich and contentment, and having 

some strange customs. The third stage, during the mid and late of Qing Dynasty, 

the image of Thai is more complex and split into two extremes. The negative 

image, which treats Chinese very badly, is cunning and lazy. The positive image, 

which has a wise monarch, and strives to improve political reform. The change of 

Thai image is concerned in the mutual understanding and familiarity between 

China and Thailand, and the strength of politics, economy and culture of the two 

countries.  

 

Keywords : Chinese ancient books, Siam, Thai, imagology 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

477 



LAC-3 

5th National and International Conference - "Research to Serve Society" - Huachiew Chalermprakiet University 

引言 

 

以泰族为主体建立起来的素可泰王朝（1238-1438 年），是当时中南半岛

上的一个强国，被称为“泰族文明的摇篮”。[1]（p.16）素可泰在中国古籍中被称

为暹国，一般被视为泰国历史的开始。但在素可泰王朝之前的很长一段历史

时期，在现今泰国的版图里，曾经出现过一些或大或小的由不同民族建立起

来的王国，如金陈国（今佛统一带）、狼牙修国（今洛坤、北大年、宋卡一带）、

盘盘国（今万伦湾一带）、堕罗钵底国（今泰国湄南河下游一带）、赤土国（今

宋卡、北大年一带）、单马令国（今洛坤一带）、登流眉（今吞武里一带）、真

里富（今尖竹汶一带）、八百媳妇国（今清迈一带）等。这些国家或前后相继，

或同时并存的，或互有交叉。中国古籍在不同时期对这些王国可能会有不同

的称谓。①中泰之间的跨文化交往，可以追溯到公元一世纪，即在汉代开始，

中国就和泰国境内的这些古国有了直接的联系。[2]（p.1） 

由于中国是史官文化，官府历来重视对历史的记载，因此，从汉代一直

到清代，史书对中泰的交往皆有记载。同时，一些朝代的档案也保留下来，

让我们可以一窥中泰的来往公文。此外，一些文人士大夫的文集与游记中，

也会有一些关于泰国的奇闻异事。从上述诸多的材料中，经过仔细梳理，可

以发现，中国古籍中的泰国人的形象，大致经历了三个阶段的变化。第一阶

段为汉唐宋元时期，第二阶段是明朝时期及清朝前期，第三阶段是清朝中后

期。泰国人的形象逐渐从等待被教化与被征服的“生番”这一负面为主的形

象，转变为爱慕中国先进文化、守礼知义的“熟番”这一正面为主的形象，

再到刁滑而自强这一正、负面皆非常鲜明的形象。 

 

 

 

 

 

                                                        
①本文所论及的泰国人包括这些王国的不同民族的国民。 

478 



LAC-4 

5th National and International Conference - "Research to Serve Society" - Huachiew Chalermprakiet University 

一、汉唐宋元时期中国古籍中的泰国人形象 

 

汉唐宋元时期，中国古籍中对泰国人的记载与描述，相对明清时期来说

不太多。这一时期泰国人的形象类似于野番，与中国人完全不同，属于化外

之民，极具危险，处于非常落后的原始文化状态。泰国人形象作为一个完全

陌生的存在，不够真实、具体，只是一种模糊的他者符号，充满了想象与荒

诞的色彩，近于幻想与传说。在这一时期，泰国人的形象大多是负面的。 

（一）危险。这一时期中国古籍中泰国人的形象是可怕的，凶悍而野蛮。

《汉书》记录了公元一至五年中国使节的一次行程，其中提及邑卢没国和谌

离国：“所至国皆禀食为耦，蛮夷贾船，转送致之。亦利交易，剽杀人。”[3]

（p.1671）据考证，邑卢没国可能在今泰国南部曼谷湾附近，谌离国可能在今泰国

西岸的佛统等地。这应该是中国古籍中最早的关于泰国的记载。这时候的泰

国人，在中国人眼中，是作为一个典型的负面型他者出现的：“剽杀人”，充

满危险。 

元人汪大渊在《岛夷志略》也把暹人描述得极具凶悍：“俗尚侵掠。每他

国乱，辄驾百十艘以沙糊满载，舍生而往，务在必取。”[4]（p.154-155）此时暹国的

统治者是著名的蓝甘亨大帝，中国史称敢木丁。 

（二）落后。在这一时期的中国古籍中，泰国人的形象是非常落后的，

而且这种落后是全方面的，包括政治、经济与社会文化等各方面。唐朝杜佑

《通典》提到的堕罗钵底国，是由孟人建立的一个重要的国家，但是非常原

始，没有马具，竟然用绳子穿过马的面颊来作为辔头：“一国之中，马不过千

匹。又无鞍辔，唯以绳穿颊为之节制。”[5]（p.1010） 

宋庆元六年（1200年），真里富国使者来朝，修养良好的宋宁宗都忍不

住嘲笑该国文书及贡物的粗陋：“真里富国金表已见之，甚可笑。止是金打小

卷子，又于木皮上别写一卷，其状屈曲皆不可晓，盛书螺钿匣子又折一足，

弊陋之甚，内有数斤缬帛。此必海上小国，如一小洲之类。”因此，等到了开

禧元年，宋皇帝借口“海道远涉”，让真里富“今后免行入贡”。[6]（p.7763-7764） 
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而元朝皇帝与大臣，更是完全没有把暹国、罗斛放在眼里。如《元史》

记载，大约在至元十九年（1282 年）之前，“朝议兴兵讨暹国、罗斛……诸

国”，大臣迦鲁纳答斯就劝元世祖忽必烈说：“此皆蕞尔之国，纵得之，何益？”

[7]（p.3260-3261）意思就是说，暹国、罗斛这样的小国，都不值得一打。忽必烈的孙

子元成宗，直接拒绝了素可泰国王蓝甘亨赐马的请求：“大德三年（1299年，

引者注），暹国主上言，其父在位时，朝廷尝赐鞍辔、白马及金缕衣，乞循旧

例以赐。帝以丞相完泽答剌罕言‘彼小国而赐以马，恐其邻忻都辈讥议朝廷’，

仍赐金缕衣，不赐以马。”[7]（p.4464） 

汪大渊描述了戎（今泰国的春蓬）的奇怪的风俗，直接抨击使头颅变成

方形是一种陋习：“俗陋，男女方头，儿生之后，以木板四方夹之，二周后，

去其板。”
[4]（p.106）

元人周致中《异域志》中描述了暹罗男子的一种奇特的生殖

器手术：“其俗男子皆割阴嵌八宝，人方以女妻之。”[8]（p.23）周致中虽未直接

抨击，但其冷漠之态可以想见。 

（三）神秘。这一时期，中国人对泰国的一些言说，类似于荒诞不经的

故事。如南北朝时期郦道元《水经注》转载了一个僧人尸身火烧不化、六十

多年不朽的奇事：“竺枝《扶南记》曰：林阳国去金陈国，步道二千里，车马

行，无水道。举国事佛，有一道人，命过烧葬，烧之数千束樵，故坐火中，

乃更著石室中，从来六十余年，尸如故，不朽，竺枝目见之。”[9]（p.2） 

又如，唐代姚思廉《梁书》记载：“国人说，立国以来四百余，后嗣衰弱，

王族有贤者，国人归之。王闻知，乃加囚执，其锁无故自断，王以为神，因

不敢害，乃斥逐出境，遂奔天竺，天竺妻以长女。俄而狼牙王死，大臣迎还

为王。”[10]（p.795-796）铁锁能够自动断落，这也类似于神话传说了。 

再如，唐朝魏征《隋书》记载，公元 607年常骏、王君政等出使赤土国：

“既入海，见绿鱼群飞水上。浮海十余日，至林邑东南，并山而行。其海水

阔千余步，色黄气腥，舟行一日不绝，云是大鱼粪也。”[11]（p.1834-1835）这也可称

为异国奇境，与奇幻小说《格列佛游记》中关于大人国、小人国的想象为一

类了。 
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二、明朝时期及清朝前期中国古籍中的泰国人形象 

 

明朝时期与清朝前期，中国人对泰国的了解与接触渐多，泰国人的形象

逐渐变得清晰起来。这一时期，泰国与中国的关系总体上比较稳定。中国古

籍中的泰国人总体形象是文化较落后，但爱慕中国先进文化，按时朝贡，恭

顺好礼、富庶知足。中国人对泰国人已经有较为具体的描述，但囿于当时的

认知水平，与真实情况会有一些出入，但已经脱离了神话传说的想象成份。

有时怀着猎奇心理，会描述泰国一些奇异的风俗人情，但并无恶意。在这一

时期，泰国人的形象大多是正面的。 

（一）恭顺好礼。可以说，明朝与清朝前期，上至皇帝百官，下至一般

老百姓，对泰国人最主要的印象就是柔顺、有礼貌。明太祖一度觉得暹国、

罗斛离中国太远，入贡太劳烦，于是在洪武七年（1374 年）告谕手下大臣说：

“他远国，如占城、安南、西洋琐里、爪哇、渤泥、三佛齐、暹罗斛、真腊

诸国，入贡既频，劳费太甚。今不必复尔，其移牒诸国俾知之。”但是这也阻

挡不了暹罗人的朝贡之心，“然而来者不止”。[12]（p.8396-8397）当然，有学者认为

阿瑜陀耶王朝的朝贡，是以贸易为目的，有利可图，才愿意来中国的。[13]（p.245）

但是不管如何，朱元璋对于暹罗人的恭顺——至少是表面上的恭顺——内心

是高兴的，所以洪武十年（1377 年），赐“暹罗国王之印”及钱物给当时的

阿瑜陀耶国王波隆摩罗阇一世。[14]（p.1513-1514）中国史书中从此正式以“暹罗”

称其王国，甚至包括后来的吞武里王朝和曼谷王朝，也都称为暹罗。直到 20

世纪 30年代末期，暹罗才改称泰国(英文译名由 Siam 改为 Thailand)。 

《明史》载：永乐年间，当“苏门答剌”（苏门答腊）、“满剌加”（马六

甲）等中国的藩属国与暹罗发生纠纷时候，明成祖朱棣居中调停，暹罗王先

后多次“遣使谢罪”，给足了朱棣的面子；永乐七年（1409年），明朝的“奸

民何八观等逃入暹罗，帝命使者还告其主，毋纳逋逃。其王即奉命遣使贡马

及方物，并送八观等还”。[12]（p.8398）也就是说，暹罗王非常爽快地按照朱棣的

要求，帮助明朝政府缉拿、遣送跨国流窜犯。 
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明朝万历二十年（1592年），日本侵略中国的属国朝鲜，暹罗人主动表

示，愿意为中国出力，去攻打日本。《明会要》载：“万历二十年，日本破朝

鲜，暹罗请潜师直捣日本，牵其后。”[14]（p.1513-1514）《明实录》也有类似记载：

“万历二十一年正月，辛酉。总督两广都御史萧彦奏：暹罗居极西，去日本

万余里。近有贡使请于兵部，愿效勤王。”[9]（p.96）万历皇帝虽然最终没有让暹

罗万里迢迢去攻打日本，但是对暹罗主动“勤王”之请，很是感动，称其“具

见忠义”。[9]（p.104）《名山藏》载：“（万历）二十八年，遣使祭其故王，赐昭禄

群膺杂缯诸物。勅曰：朕即位以来，命使出疆，周于四外诸蛮夷邦国君长，

履境者三十六，声闻者三十一，大国十有八，小国有四十九。唯暹入中华最

近，亦唯最好礼守德。”[9]（p.131） 

清朝雍正、乾隆皇帝先后赐给暹罗“天南乐国”和“炎服屏藩”的书匾，

对暹罗千里朝贡的恭顺之心表示赞扬与褒奖。《清史稿》载：“雍正二年十月，

广东巡抚年希尧陈暹罗运米併进方物，诏曰：‘暹罗不惮险远，进献谷种、果

树及洋鹿、猎犬等物，恭顺可嘉。压船货物概免征税，用奖输心向化之诚。’……

复赐国王御书‘天南乐国’扁额。”[15]（p.14693）即褒扬暹罗是天朝南方的快乐之

地。“（乾隆）十四年，国王遣陪臣朗呵派提等入贡，锡御书‘炎服屏藩’四

字。”[15]（p.14694）根据语境与《辞源》，炎，可释为南方；[16]（p.1915）服，可释为古

王畿以外的地方。[16]（p.1479）“炎服”即王畿之外的南方。乾隆皇帝激赞暹罗是

捍卫天朝南方的屏风和藩篱。 

明清时期的文人士大夫与一般百姓，对泰国人的印象也非常好，认为他

们爱慕中华文化，温顺知礼。曾经四下西洋的费信，写过一首诗评价暹罗人，

其中有一句是“蛮戎钦帝德，金表贡神京”，[17]（p.11-12）意思就是说泰国人虽然

是一个没有开化的蛮夷之国，但是对中国很是仰慕与顺从。张燮《东西洋考》

中说暹罗人对中国人非常尊敬，胜过其他的外国人：“国人礼华人甚挚，倍於

他夷，真慕义之国也。”[18]（p.40）沈德符《万历野获编》说“暹罗为入贡恭顺之

国”。[19]（p.439）屈大均《广东新语》中说暹罗人天性柔顺，不敢为乱：“夫暹

罗、真腊、爪哇、三佛齐等国，洪武初首贡方物，臣服至今。……南方蛮夷，

大抵宽柔，乃其常性，百余年间，未有敢为寇盗者。……见今番舶之在漳闽

者，亦未闻小有警动，则是决不敢为害，亦章章明矣。”[20]（p.428-432） 
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（二）富庶知足。泰国物产丰富，人们淳朴善良，泰国在这一时期的中

国人的眼中，俨然成为人间的乐土。明代兵部侍郎黄衷在《海语》中描述了

暹罗的富庶与安定：“其民饶富。豪酋各据别岛而居，奴囝数百口，畜资多至

数十巨万，不盖藏，不虞寇。西洋诸国异产奇货辐辏。其地匠艺工致，嵌宝

指环持至中国，一枚值数十金。”[9]（p.111） 

罗日褧说暹罗“物产最饶”；“沙哈鲁，古投和国也……其地民淳耻斗，

物产丰饶，……国无赋税，俱随意贡奉，无多少之限”；“淡巴，古狼牙修国

也。……其国风景秀赡，地广产多，石城瓦屋。……男女咸务耕织常业。市

有交易，国无寇盗，称乐土也。”[21]（p.150-156）虽然有学者认为里面所说述的沙

哈鲁和淡巴可能不在今天的泰国境内，但并不影响我们的判断，即罗日褧对

他想象中的泰国的印象是非常好的：民风淳朴，没有赋税与盗贼，人们安居

乐业。 

（三）奇风异俗。这一时期中国古籍中对泰国人的一些奇人异事大多持

宽容的态度。如明代马欢《瀛涯胜览》载：“男子年二十余岁，则将茎物週迴

之皮如韭菜样细刀挑开，嵌入锡珠十数颗皮内，用药封护，待疮口好，才出

行走，其状累累如葡萄一般。自有一等人开铺，专与人嵌銲，以为艺业。如

国王或大头目、或富人，则以金为虚珠，内定砂子一粒嵌之，行走玎玎有声，

乃以为美。不嵌珠之男子，为下等人。此最为可怪之事。”[22]（p.18-22）可以注意

到，马欢绘声绘色地描述这种奇特的手术，纯粹是出于猎奇的目的，明显不

同于前文提到的元代周致中《异域志》中鄙夷、厌恶的态度。 

明末屈大均《广东新语》中则记述了一种怪异而忠诚的“黑人”，颇令人

神往：“其曰 者，出暹罗之崛垅，举族巢林樾中，有同猿猱。身短小精悍，

圆目黄睛。性专悫，不知金帛。夷獠谙其性，常驯扰以备驱使。蒙以敝絮，

食以，饮以漓酒，即跃然欢喜，举族受役，至死不辞，虽历世不更他姓。尝

使之探片脑、鹤顶，皆如期而获。授以毒镖，有犀象辄往刺之，升木而匿，

犀象怒，索之弗得，移时毒发而毙。 取其齿角以输主人，他姓夺之，亦至

死弗畀也。”[20]（p.233-234）所谓的 人，未见亲历暹罗者有所记载，应当只是一种

传说。 
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三、清朝中后期中国古籍中的泰国人形象 

 

从嘉庆时期开始，尤其是同治八年(1869年)，曼谷王朝拉玛五世朱拉隆

功（1868-1910 在位）不再向清王朝纳贡后，中国古籍中的泰国人形象逐渐

发生了变化，朝向两个极端发展。一方面，一些传统守旧的中国官员及知识

分子对于泰国人不再藩属于清王朝而失落不满，对其多有批判与讽刺。在他

们的眼中，泰国人形象较为负面：泰国人失去了天真纯朴，不再是值得欣赏

的蛮族，而是变得狡猾起来了，富于手段与心机，是令人厌恶的苛待华人的

刁滑、懒惰之人。但是另一方面，中国一些开明的政府官员，尤其是游历过

外国的知识分子，往往忍不住要赞叹泰国人在英、法等西方列强的压迫之下

善于运用策略、自强图存的能力，并对拉玛五世进行的改革表示了钦佩。在

这些中国官员与知识分子心中，泰国人的形象较为正面：泰国人有明君治国，

是识时务的俊杰，能够变法自强，与各国通商缔约，顺应世界潮流，是值得

中国学习与借鉴的。 

（一）刁滑。这一时期中国古籍中泰国人的负面形象之一就是不老实。

据故宫博物院编的《清代外交史料》，嘉庆十二年（1807 年），拉玛一世

（1782-1809 年在位）说泰国人不会驾船，请求雇用中国人代驾船只来朝贡

和贸易。嘉庆皇帝觉得不可信，严辞拒绝：“至该国恳请内地商民代驾货船一

事，此则不可。向来诸国夷人货船，均令其专差夷目亲身管驾。若准倩用内

地商民代为贩运，恐奸徒等从中诓骗，接济销赃，难以查禁。况暹罗国民人

生长外夷，於洋面情形谅所熟悉。若云不谙河缐，则伊等贡船并未倩用内地

商民驶驾，何以能如期而至？所言不可信，所请不可行。嗣后该国货船不准

倩雇商民，以杜流弊。’”[9]（p.356） 

被嘉庆皇帝拒绝后，非常吊诡的事情发生了：在接下来的几年，暹罗进

贡的船只频频出事。据《粤海关志》载：嘉庆十五年（1810），拉玛二世

（1809-1824 年在位）遣使进贡，在洋遭风，沉失贡物九种；嘉庆十八年，

暹罗正贡船失火，人物皆无踪迹；嘉庆十九年，拉玛二世遣使补贡，正贡船
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又遭风，漂至越南。在连续三次贡船出事后，嘉庆二十年，“暹罗国王复表请

用内地水手”，但是依然被驳回。自此，暹罗贡船倒是没有再失事，但是，拉

玛二世不再派正贡使去中国，“嘉庆二十四年，副使到京”。[9]（p.384-385）派了一

个副使到北京进贡，不像前面两次说正使遇风遇火未能到北京。中国史官记

事，历来有所谓的春秋笔法传统，即所谓的“微言大义”、“一字寓褒贬”之

类。这次正使为何不到，没有提及，显然表明清朝对拉玛二世朝贡的诚意有

所怀疑。 

等到 1869 年泰国不再向清王朝纳贡之后，一些中国人对泰国人的批评就

不再讲究春秋笔法了，而是非常明显直露了。这种批评有直接指向泰国政府

的，也有指向一般的泰国民众的。光绪十年（1884年），郑观应在新加坡责

问暹罗领事陈金钟：“且计暹罗之罪有三：暹本中国藩属，多年不贡，其罪

一；别国之人在暹不收身税，专收华商之税，其罪二；昔年暹王郑昭系中国

人，已受中国敕封。今暹王之祖系其相臣，郑王误服盅毒，不能保护，反弑

以自立，其罪三。似此藐视中国，理宜兴师问罪。”[23]（p.952-953）甚至对在泰国

做了高官的华侨刘乾兴，郑观应也颇有怨意：“刘乾兴来回拜。余以华事两端

相询，所答皆非所问。意趣既不相投，衣冠悉更暹制。乾兴，广东嘉应州人，

其父贸易暹罗致厚资，遂入暹籍。现官丕也，总理华务。其二子亦居三、四

品官，其女选为王妃，亦客民之桀黠者。语以华事，漠不关心，亦大可怪也。”

[23]（p.955） 

（二）苛待华人。部分中国人认为泰国政府非常苛刻，虐待华人，最主

要的表现就是收取华人的人头税。田嵩岳《中外述游》对此有详细的描述：

光绪十五年（1889年），暹罗“置官治民、政颇烦苛，暹人患苦之，而虐我

华人为尤甚，惟外洋通商诸国人出入其境则不敢讥。以英、法、德、美、荷

兰、葡萄牙、吕宋、那为然、瑞国、一爹里皆各设有公使、领事官以保护之

也，而中国独无之。中国人之旅居其地者，现计有百万之众。……彼国君若

臣以华人之可欺也，於岁税数百万外，加赋华人身税，人纳暹银四钵，实洋

银二元四角，华银一两六钱也。闰年，又加取一次，违则系其人，罚作苦工，

备诸楚毒，多有凌虐至死者。其有财产词讼，无论土人与华人，华人与华人，
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暹官祇以纳贿为事。禁系频年，断结无日，因而倾复瘐毙者比比皆是。……

武备不加修，政事尚苛刻，削夺土民，横敛华众，而贡典不修者三十年。华

人居此日久，受困日甚。”[9]（p.423-424） 

在曼谷王朝初期，华人是享有优待政策的。如拉玛一世时，华人移民不

征收人头税，不需承担摇役。拉玛二世时，在泰国出生的华人，视同当地居

民，也不必交人头税。到拉玛五世实行改革，征收华人的人头税，自然引起

华人华侨的不满。为了不纳人头税，有的华人甚至隐瞒、改变华人身份。据

张荫桓《三洲日记》载：“暹于闰年，人抽身税四铢，伸洋银二元四角，他国

商民则不抽，华人遂纷冒他籍，以图免。”[9]（p.422） 

（三）懒惰。这一时期的中国人，不论是守旧派还是改革派，对于泰国

人懒散这一点，仿佛是取得了共识。如冰竹生《五大洲百一十国秘笈》对暹

罗的描述为：“人种：蒙古人，情怠惰。物产甚多，且气候炎热，故自乏勤勉

之象。”[9]（p.444） 

郑观应《南游日记》载：“惟暹人性懒，和尚日多，国弱民贫，职是故欤？”

[23]（p.961） 

张煜南《海国公余杂著》载：“惟暹罗国小而民惰，所有商务之权尽归他

国主持，与日本殊，殊无把握，苟其在民主者知米一项为土产大宗，善自为

理，何难与亚洲诸国相颉顽哉。”[1]（p.441） 

（四）明君治国。这一时期，主张改革变法的一部分中国人，甚至羡慕

泰国人拥有贤明的君王来治理国家，这与当时清王朝国运不济，受英国等西

方列强侵略，盼望有中兴之君出现的心理有关。如《清史稿》卷五二八《暹

罗传》：“暹罗叠出英君，政治修明，故介于英、法诸大国属地，而能自保其

独立也。”[15]（p.14699） 

倚剑生《中外大事汇记》：“暹罗消息云，近年暹王力图振作，事多步武

泰西，此其志固不在小。查暹国向来刑罚苛重，兼以为官者又为之变本加厉，

民不能堪。暹王稔悉其情，心生悯恻，故去年未整徂西之驾，先颁宽赦之文，

并饬令各官无得滥用非刑，轻残民命。迨行旌返国，又拟轻徭薄税，以恤民

艰。兹闻定议将杂物二十九等输运之税，悉行蠲免，订期自西七月一号起停
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止征收。查此等货物，多属人生日用所必需，故暹王特免其税。吾知此举一

行，而小民之歌功颂德，定当口碑载道矣(五月华夏报)。”[9]（p.446） 

张德彝《随使法国记》记载了同治十年在新加坡的见闻：“又，十日前暹

王（拉玛五世，引者注）来此，英官排列鼓吹，接待甚厚，言其将去英、法

一游。又言英曾攻暹罗，约王登船议事。王去，立于船边，立则左倒，蹲则

右欹，问其船系铁造者否？英众曰‘然’。‘然则如此非铁船也，何如此之轻

耶？’英乃令其去，而与之和。”[24]（p.553-554）里面对泰国王受到英国人的尊敬

与优待艳羡不已，甚至有点神化拉玛五世。 

（五）变法自强。中国这一时期的部分官员与文人，非常认可泰国的变

革。光绪三十四年（1909 年），农工商部侍郎杨士琦进奏：“暹罗一国，土地

二十馀万方里，人口数百万，自宣布独立以来，法律、政治、教育、军备及

农工商着着进步。”[9]（p.364） 

王韬《弢园文录外编》：“顾今者，西土每变愈上，东方各国亦何为不一

变哉？如越南、暹罗、缅甸皆思奋发有为，特惜为英、法之所制，国中亦无

非常之人为之区画。”[25]（p.135-136） 

沈林一《五洲属国纪略》详细地叙述了泰国改用西法的各种措施，涉及

财政税收、教育、司法、矿务、行政、军队、币制、电线、铁路等。“今王效

法欧西，改装更制，遣其世子游英国，学水师，入万国邮政会，派员整理赋

税，革包办浸渔之弊。……学校向以祭司长为师，口授无书。近编小学读本，

如算学、地志等类。国家供其费用，祭司长不得取脩，年终由官稽其勤惰。”

[9]（p.442） 

倚剑生《中外大事汇记》：“近十年来，暹罗国上下励精图治，革旧维新。

但本国人才尚少，因借材异国。溯其初变法时，先聘欧洲之丹墨与比利时二

国人相助，盖以其国小而无力以相牵制也。惟自千八百九十六年正月，沙士

勃雷侯（即当时英国驻香港总督鲍林，引者注）与暹国订立简明条约而后，

暹人即转向印度聘请能员，以为彼国振兴之助，且不向他国聘请矣。印度政

府加意鼓励其官员往助暹罗，凡愿往者，待至任满而还，仍许复旧职。故暹

罗人能聘得印度至优等官员，今暹罗理财之部及掌山林之官，均以印度极精
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熟之人充之。暹国政务，得人助理，其兴盛也，可拭目待之矣(七月知新报，

译伦敦商务报)。”[9]（p.448） 

为何中国的这些官员与文人对泰国的变革如此关注呢？当时的背景是，

泰国自 1855 年 4月 18日被迫与英国签订《英暹条约》（即《鲍林条约》）始，

到 1898年，先后与美、法、丹麦、荷兰、德国、瑞士、比利时、挪威、意大

利、俄国等 15 个国家签订了各种不平等条约，受到列强的掠夺。[26]（p.113-114）

这与清朝当时的境况大致相当。但是从拉玛四世（1851-1868年在位）开始，

尤其是到拉玛五世继位，泰国王室励精图治，进行了自上而下的改革，大力

向西方学习。通过改革，泰国的社会、经济获得了较大的发展，从而也在一

定程度上维护了国家主权的独立。因此，中国的变革派自然会将泰国视为学

习的榜样。 

 

结语 

 

根据形象学的说法，一国文学、游记和历史等各种书籍中对他国的叙述

与言说，从来不是客观的，必然会打上该国的意识形态与各种偏见的烙印。

如果承认中国人对于泰国人形象的各种认知，如落后、恭顺、刁滑等都是套

话，是中华民族在不同时期内对泰国人的一种社会集体想象，那么，从汉唐

以来，直至晚清，中国古籍中的泰国人形象从负面到正面，再到正、负面兼

具，这种形象的变化，就不仅仅与中泰两国的相互了解和熟悉程度有关，而

更主要的是与中泰两国的政治、经济、军事、文化的实力对比及其所产生的

心态和情感密切相关。 

汉唐宋元时期，中国人与泰国人的接触不多，更谈不上有深刻的了解。

泰国人相对于中国来讲，只不过是一个与中华文化完全相异的他者。在与泰

国进行文化交流中，这一时期的中国人，一方面基于对陌生事物的本能反应，

觉得泰国充满了危险和神秘；另一方面，中国人历来相信自己民族和国家是

世界的中心，又确实处于“汉唐盛世”，国力远超周边各国，于是凭借与泰国

有限的几次交往，觉得自己是天朝上国，看不起泰国，嘲笑其为落后的蛮夷
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之地。按现代交往理论来讲，这是一种严重的“人文中心主义思想”。[27]（p.16-17）

即中国人从自己的角度看待泰国，将自己的文化看做是理所当然的，将自己

的习俗和规范作为评判的标准，在泰国人及其文化面前有一种优越感。这一

时期，中国古籍中的泰国人形象，其最大的功能，只是作为中国先进文化的

一种反衬，是被征服的对象。这一时期，中国人对泰国人缺乏足够多的近距

离的接触与观察，所得出的印象也多为臆测。如当时的素可泰王国，已经拥

有较高的文明，尤其是在兰甘亨时期，通过武力与外交的明智结合，建立了

一个广阔的王国，[28]（p.43）而并非元朝君臣口中的“蕞尔小国”。但是，元朝统

治者完全没有兴趣去认真了解泰国与泰国人，反映了他们的自大与狂妄。 

明朝时期与清朝前期，中国的国力总体上依然强盛，仍旧是以强势的姿

态进行对外交往。但是，随着中国与泰国的交流越来越频繁，自然彼此也就

有了越来越深入的了解和认识。于是，先前由于陌生而造成的危险感消失了。

同时，明清皇帝大都采取柔夷怀远、厚往薄来的姿态和行为，颇为友好地对

待泰国及其人们，以达到抚谕藩邦、稳定边疆目的。因此，这一时期的中国

人，虽然仍然带有人文中心主义思想，但是已经能够以较宽容的态度来看待

泰国人。一方面，对于与中国相同或相近的制度、技术与风俗，不吝大加赞

赏。如对暹罗人像中国人一样善于织布，就将其上升到好礼敬德的高度。《殊

域周咨录》载：“公曰：明王慎德，四夷咸宾。毕献方物，惟服食器用。盖民

生不可裸形而立，则衣服之需日用急焉。故先王制贡，不贵珠玉而贵布帛。……

然暹罗海岛异俗，而能谙于织作，丝之贡数品，布之贡十有三品，如此可谓

知所重矣。”[29]（p.278-286）另一方面，对于与中国不同的风俗，虽然有时会出于

好奇而加以描述，偶尔也会加以嘲讽，但这种嘲讽往往是善意的。如马欢对

于暹罗妇女高地位、高能力和高度自由的状况，觉得不可思议，但也仅仅是

猎奇的态度来写，未见有所抨击：“其俗凡事皆是妇人主掌，其国王及下民若

有谋议、刑罚轻重、买卖一应巨细之事，皆决于妻，其妇人志量果胜于男子。

若有妻与我中国人通好者，则置酒饭同饮坐寝，其夫恬不为怪，乃曰：‘我妻

美，为中国人喜爱。’”[22]（p.20）更有有意思的是，明成祖可能已经对暹罗女性

的地位及行为有所风闻，居然对此委婉地提出了建设性的意见。《明实录》载：

“永乐二年九月，……命礼部装印《烈女传》万本，给赐诸番。暹罗国王昭
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禄群膺哆啰谛刺承玺书赐劳，遣使奈必等奉表谢恩，……命礼部宴赉其使，

遣还，仍命赐其王……《古今烈女传》万本。”[9]（p.71）为何要赐《烈女传》和

《古今烈女传》给暹罗呢？细究一下，朱棣可能是希望以中国的女性道德观

来影响、教化暹罗女性。因此，总体来看，这一时期中国古籍中的泰国人形

象，虽然仍有番夷的粗陋，但却不失可爱，以正面为主了。 

清朝中后期，由于西方列强入侵，清朝国力急剧衰弱，清王朝从上到下，

民族自尊心与自信心都受到了严重的冲击。一些人沉湎于大清帝国昔日的荣

光中，对于向来恭顺的泰国人现在竟然拒绝朝贡，自然极其愤慨，自然要对

其大加鞭挞，此时的泰国人形象基本上是意识形态式的。甚至有人对实施改

革的拉玛五世进行人身、道德攻击，如张荫桓《三洲日记》说他“国俗淫情，

以同胞姊妹为妃，以后族诸弟为相”，[9]（p.422）有污名化之嫌。郑观应讲得更是

露骨：“暹俗：凡王家之女不嫁外人，率以兄弟伯叔自相配祸。今暹王之后，

乃其胞妹。二王之妃，乃其侄女。上有好者，下必有甚焉。窃不料其宜室宜

家之好，竟纳同胞同气之亲，真谚所云，便宜不落外方矣。闻之不禁笑倒。”

[23]（p.960）而一些有志于变法图强之士，则从泰国王室近代的变革维新中，看到

了一条可资借鉴的、拯救中国的希望之路。薛福成认为，泰国这么一个弱小

的国家都能够自立，靠的就是效仿西法：“数十年来，暹罗宗尚西法，与英

法诸国交谊颇亲，国势尚称完固。盖东洋诸国力摹西法者，日本也；南洋诸

国力摹西法者，暹罗也。南洋各邦，若缅甸，若越南，若南掌，或亡或弱矣；

而暹罗竟能自立，不失为地球三等之国，殆西法有以辅之。然则今之立国，

不能不讲西法者，亦宇宙之大势使然也。”[30]（p.231）而反观清政府，在这一时

期，内政外交处处受挫，丧权辱国，自然会让一些激进的知识分子借颂扬泰

国王及其新政，甚至将其形象乌托邦化，来反观中国的前途与命运。因此，

总体来看，在清朝中后期，中国古籍中泰国人的形象比较复杂，既有正面的，

又有负面的。在言说他者的时候，我们其实也是在言说自我。泰国人形象的

这种变迁与分化，反映了当时的中国人对国家面临遭西方列强瓜分境遇的焦

虑与不满。其中既有对天朝大国走向没落的悲愤，也含有希望中国能够变法

改革，重新强大起来的梦想。 
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《太平广记》中《金刚经》应验故事解读 

泰国华侨崇圣大学 中国语言文化学院 
 

A Decipherment of Stories about Efficaciousness of 
the Vajracchedika Prajnaparamita-sutra  

in Tai Ping Guang Ji 
 

范军  

 

摘要 

 

Tai Ping Guang Ji is An Extensive Records Compiled in the Taiping Years. It is 

one of the four great encyclopedia and it is great treasure-house of classical 

Chinese stories before Song Dynasty. The Vajracchedika Prajñāpāramitā-sūtra is a 

very important sutra of Mahayana. There are a lot of retribution stories about 

worship of the Vajracchedika Prajñāpāramitā-sūtra in Tai Ping Guang Ji. 

This article studied that kind of retribution stories, investigated the reason of 

worship of the Vajracchedika Prajñāpāramitā-sūtra and relationship between the 

arising and worship of the Vajracchedika Prajñāpāramitā-sūtra, analyzed various 

patterns of worship of the Vajracchedika Prajñāpāramitā-sūtra, classified those 

retribution stories and illuminated the ethics thought of retribution and its 

significance. 

 

Keywords : Tai Ping Guang Ji ; The Vajracchedika Prajñāpāramitā-sūtra ;  

           retribution story ; karma 
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摘要 

 

《太平广记》是北宋初年著名“四大类类”之一，是保存宋前文言小说的伟大宝库。

《金刚经》是大乘佛教的重要经典，尤其是姚秦鸠摩罗什翻译的版本，在整个东东东语

系佛教信仰中都有着无与伦比的重要影响。《太平广记》中“报应类”故事中有关《金

刚经》崇拜的故事有七卷之多，内容极为丰富。 

通过过过类报应故事的研究，描述佛教经典崇拜与报应报念在中国广泛传布的情况

以及《金刚经》崇拜的形式、仪仪和历史影响；分析《金刚经》崇拜在中国的形成与禅

宗兴起之间的关系；阐明报应故事过《金刚经》崇拜的本土化、世俗化中所起的作用；

探讨《金刚经》应验故事折射出的佛教因果报应报念的演变以及中国化的发展仪迹。 

关键键：太平广记；金刚经；应验故事；因果报应 

《太平广记》是北宋初年太平兴国二年李昉等人奉宋太宗之命编修的一部大型类类，

也是收录宋前小说的大型总集。全类 500卷，分为 92大类和 150余细目。该类过古来

的轶轶轶事 搜罗甚力，收录的民间流传久远的传说故事，过后世的文学史影响深远，

宋元话本、杂杂、诸诸诸以及明清小说、戏曲的故事素材多来源于此类。 

“《金刚经》应验”故事在《太平广记》中属于第八大类“报应类”中第一个细目，

也就是说“《金刚经》”报应①故事是“报应类”故事的第一个细目。“《金刚经》”报应故

事排名位于此类故事的第一位，说明过类故事的重要性。“佛经崇拜”的故事过一大类

中还有“《报音经》”、“《法华经》”、“崇经像”等数种。然而，其他几种故事在数量、篇

幅上都远远无法与“《金刚经》应验”故事相比。 

“《金刚经》”报应故事有 7卷（自卷一百二至卷一百八），108 则故事，就数量而言

“《金刚经》”报应故事是《太平广记》“报应类”故事中辑录作品数量最多的一类，②而

“《报音经》”报应故事只有 2卷，“《法华经》”报应故事只有 1卷，“崇经像”报应故事

相过对多，但也只有 5卷。为什么《太平广记》中会有过么多《金刚经》应验故事，是

一个值得探讨的问问，本文试试就此问问做一些初步探索。 

                             
①
“《金刚经》”报应故事所叙述的故事情节基本都是持诵《金刚经》而得善报，主旨思想都是过《金刚

经》无上法力的崇拜，故而过一类“报应”故事本文中多称之为“《金刚经》应验”故事。 
②
《太平广记》中“报应”类中“冤报”故事也有 7 卷，可是辑录作品只有 102 则，所以就数量篇幅而

论，“报应”类故事中“金刚经”应验的故事位居魁首。 
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一、《金刚经》在中国佛教史上的重要性 

1.大乘般若经典的锁锁 

《金刚般若波罗蜜经》（the Vajracchedika Prajñāpāramitā-sūtra），简称《金刚经》，

是大乘佛教非常重要的一部般若部经典。过部经典的东译本，在中国漫长的佛经翻译史

上先后出现过六种译本：后秦鸠摩罗什译《金刚般若波罗蜜经》、北魏菩提流支译《金

刚般若波罗蜜经》、南朝陈真谛译《金刚般若波罗蜜经》、隋达摩笈多译《金刚能断般若

波罗蜜经》、唐玄奘译《能断金刚般若波罗蜜多经》、唐义义译《佛说能断金刚般若波罗

蜜多经》。六种译本中，以杰出的译经大师鸠摩罗什于后秦弘始九年（西元 402年）所

译出的译本为通行至今而备受信徒欢迎的法本。罗什译本在东语系佛教地区广为流传，

影响深远。可以说，过部经典是整个东东东语系佛教地区知名度最高且深受尊崇的一部

佛经。 

《摩诃般若波罗蜜经》曰：“摩诃般若波罗蜜，是诸菩萨摩诃萨母，能生诸佛。摄

持菩萨。”[1]（卷 27.常啼品.第八十八，0420c）《大智度论》曰：“般若波罗蜜，是诸佛母，父母之中，

母之功最重，是故佛以般若为母，以般舟三昧为父。”[2]（卷 34.初品中.見一切佛世界義第五十一，0314a）

“般若波罗蜜，是诸佛母。诸佛以法为师。法者，即是般若波罗蜜。”[2]（卷 34.昙无竭品.第八十

九，0755c）《金刚经》曰：“一切诸佛及诸佛阿耨多罗三藐三菩提法，皆从此经出。”[3]（82）

由此可知般若经典尤其是《金刚经》在佛经中的核心枢纽的地位。 

中国佛教特别重视《金刚经》，在《大藏经》“释经论部”、“经疏部”、“论疏部”中

我们就可以看到印中大师大量的关于《金刚经》的著作，如“释经论部”有：无着菩萨

造《金刚般若论》（2卷）、无着菩萨造《金刚般若波罗蜜经论》（3卷）、天亲菩萨造《金

刚般若波罗蜜经论》（3卷）、《金刚仙论》（10卷）、无着菩萨造颂、世亲菩萨释《能断

金刚般若波罗蜜多经论释》（3卷）、无着菩萨造《能断金刚般若波罗蜜多经论颂》（1卷）、

功德施菩萨造《金刚般若波罗蜜经破取着不坏假名论》（2卷）；“经疏部”有：天台智者

大师说《金刚般若经疏》（1卷）、胡吉藏撰《金剛般若疏》（4卷）、大乘基撰《金刚般

若经经述》、宗密述《金刚般若经疏论纂要》、子璿录《金刚经纂要刊定记》、宗泐、僧

如注《金刚般若波罗蜜经注解》、智俨述《佛说金刚般若波罗蜜经略疏》；“论疏部”有：

大乘基撰《金刚般若论会释》等等。 
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综上所述，《金刚经》是般若部经典的纲要。《大般若经》六百卷，十六会，卷帙浩

繁，而其中第九会《能断金刚分》（一卷），即是我们熟知的过部《金刚般若波罗蜜经》。

过部《金刚经》将浩繁的般若经典中的精华思想浓浓在了五千余言中，简简明了地阐发

了般若经典缘起性空的大乘义法，洵为悟解大乘空宗基本教理的关键锁锁。 

2.禅宗的立宗典要 

在中国禅宗史上，由于五祖弘忍大师师师《金刚经》，其后在禅宗过一脉中，《金刚

经》逐渐取代了《楞伽经》而成为禅宗的立宗典要。禅宗要籍《坛经》中又反复强诸六

祖慧能大师是因《金刚经》而开悟的。因而以慧能为代表的禅宗南宗，奉《金刚经》为

宗。慧能在《坛经》中所阐发的思想也主要是“摩诃般若”法，所采纳的“无相”戒，

则来自于《金刚经》中的“无我相、人相、众生相、寿者相。”慧能禅法以定慧为本，

过也来自《金刚经》中的“无所住而生其心”，“无所住”即是“定”，“生其心”则是“慧”。

由此我们可以了解，南宗禅的思想受到了《金刚经》的深刻影响，他的核心内容即来自

《金刚经》。禅宗，尤其是南宗禅，宋代以后在中土大行其道，与义土宗并为在中国影

响最巨的两大宗派。《金刚经》也随之成为中土影响最为深远的佛教典籍。 

 在唐玄宗开元二十四年（736），将《御注金刚般若经》与《孝经》《道德经》一并

颁行于天下。明成祖也十分重视《金刚经》，永乐二十一年，将其亲自辑集的《御制金

刚经集注》颁行于天下。由此可见古代帝王过《金刚经》的重视和扶持。上述诸种原因

导致了《金刚经》在漫长的佛教历史中，逐步演变成为在出家僧侣、士人阶阶和民间大

众中都非常流行的佛教典籍，可谓是家弦户诵、妇孺皆知。正如范古农为江味农《金刚

经经义》作的序中说：“《金刚般若波罗蜜经》，为《般若经》大部六百卷之一卷，文约

而义精，喻为金中之刚，良有以也。六百卷文，汪洋浩瀚，读者难之。此一卷文，家诵

户户，般若深义，庶几弘传矣。”[4] 

3.《金刚经》过中国小说的深远影响 

《金刚经》在古代中国确实可谓家喻户户，普遍流通。过可以从中国古代的小说作

品中得到印证。古代中国小说多反映中国民间的信仰世界，我们从魏晋南北朝的“释氏

辅教之类”，到隋唐五代的传奇志怪，再到明清小说，到处可见《金刚经》的影子。 

魏晋至隋唐五代过一阶段的文言小说下文将做详细分析。明清的文言、白话小说中，

涉及《金刚经》的作品俯拾皆是。 
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《金刚经》是《红楼梦》中被曹雪芹唯一点名提及的佛教经籍，并在类中反复出现。

例如王夫人常常吃斋持诵此经。在高鄂的续类中的第一一〇回《史太君寿终终地府 王

凤姐力诎失人心》中，贾母过凤姐说道：“我的儿，......就是旧年叫人写了些《金刚经》

送送人，不知送完了没有......”[5]等。《醒世姻缘传》写两世姻缘、轮回报应的故事，主

角狄希陈在小说的最后一回被高僧胡无翳点明了他们的前世因果，高僧教狄希陈念《金

刚经》一万遍，才消除了狄希陈宿世冤业[6]。从《二刻拍案惊奇》的第一卷的师问上，

我们就可以看出过是关于《金刚经》报应的故事——《进香客莽看金刚经 出狱僧巧完法

会分》。此外，在《聊斋志异》和《阅微草堂笔记》等清代文言小说中，过一类的“《金

刚经》报应”故事更是为数甚多，因而在此不一一列师了。 

二、《太平广记》中的《金刚经》应验故事 

1.《金刚经》应验的经典依据与崇拜形式 

   1.1《金刚经》应验的经典依据 

《大智度论》中强诸受持般若经典有不可思议的功德：“若有善男子、善女人，受

持般若波罗蜜，乃至正忆念，终不中毒死，兵刃不伤，水火不害，乃至四百四病所不能

中，除其宿命业报。”[7]《金刚经》中过持诵本经的不可思议的福德果报也是反反复复的

申说： 

 

“须菩提！当来之世，若有善男子、善女人，能于此经受持读诵，则为如来以

佛智慧，悉知是人，悉见是人，皆得成就无量无边功德。” 

“须菩提！若有善男子、善女人，初日分以恒河沙等身布施，中日分复以恒河

沙等身布施，后日分亦以恒河沙等身布施，如是无量百千万亿劫以身布施；若复

有人，闻此经典，信心不逆，其福胜彼，何况书写、受持、读诵、为人解说。须

菩提！以要言之，是经有不可思议、不可称量、无边功德。如来为发大乘者说，

为发最上乘者说。若有人能受持读诵，广为人说，如来悉知是人，悉见是人，皆
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得成就不可量、不可称、无有边、不可思议功德。如是人等，则为荷担如来阿耨

多罗三藐三菩提。 

“须菩提！我念过去无量阿僧祗劫，于然灯佛前，得值八百四千万亿那由他诸

佛，悉皆供养承事，无空过者，若复有人，于后末世，能受持读诵此经，所得功德，

于我所供养诸佛功德，百分不及一，千万亿分、乃至算数譬喻所不能及。” 

“须菩提！若三千大千世界中所有诸须弥山王，如是等七宝聚，有人持用布施；

若人以此《般若波罗蜜经》，乃至四句偈等，受持、为他人说，于前福德百分不及

一，百千万亿分，乃至算数譬喻所不能及。”[3]（162-163，165-172， 182-183，245-246.） 

 

过些上的论述是形成《金刚经》应验的重要经典依据，因为过些皆是经中佛陀亲口

所说，而“如来是真语者、实语者、如语者、不诳语者、不异语者。”[3]（158）从而过些

过持诵《金刚经》的福德果报的言说，过于佛教徒而言，具有不容置疑的真实性和可信

性。《太平广记》中的“《金刚经》应验”故事就是通过具体的事实来印证《金刚经》中

所说的那些持经福报，是真实不虚的。普通民众过深奥艰艰、复杂精密的佛教理论不感

兴趣也难以了解，而口耳相传的应验故事却可以过他们的心灵产生不可低估的影响，正

是过些故事过佛教信仰的传布、《金刚经》应验的形成起到了深刻久远的作用。 

1.2《金刚经》应验的形式 

详察《太平广记》[8]中“《金刚经》应验”故事，我们可知古代崇拜修习《金刚经》

的方式大致可以分为三种：持经、写经、拜经。持经，就是坚持念诵《金刚经》的功课，

每日持诵数遍至数十遍全部经文，或经问，或四句偈等；写经，就是造写《金刚经》，

以广传布；拜经，就是有些信徒尤其是不识字的信徒，不能读诵，只好过经典晨昏礼拜。 

（1）持经 

持诵全经的故事是《太平广记》“《金刚经》报应”类小说中数量最多的。例如《太

平广记》卷 102“袁志通”条①:唐袁志通，素常持诵《金刚经》。二十岁岁，被征兵，战

                             
①
本文所引用的《太平广记》“《金刚经》报应”类故事的原文皆出自中华类局 1961 年版《太平广记》

（全十册）之第三册。 
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争败退后，多日不得饮食，神人化作两位童子“持满盂饭来与之”。志通吃过后，累日

不饥，得以还还。贞报八年，志通病死，两日复活，因为常持《金刚经》的缘故，被阎

罗王放还阳间。 

念诵《金刚经》经问的故事，在《太平广记》“《金刚经》报应”类小说中，仅见到

一篇。《太平广记》卷 106“左营伍伯”条：唐南康王韦皋镇蜀岁，有左营伍伯学念《金

刚经》。伍伯资资资资，一天才学会念诵经问。当夜去堡外拾薪，被土蕃人俘去。天未

亮，伍伯被扔在地上，头发拴在木桩上。伍伯“唯念经问，忽见金一铤，放光止于前。

试师首动身，所缚悉脱，遂潜起，逐金铤走。计行未得十余里，迟明，不觉已至家”。 

念诵四句偈的故事，在《太平广记》“《金刚经》报应”类小说中也是十分罕见。《太

平广记》卷 107“强伯达”条：唐强伯达，有二百年家族病史，家中老小均得风风之病。

伯达二十岁就患上此病，过他的父兄说：“我的病情严重无法治疗，把我送到山上去吧。”

父兄备好干粮将他送到山上的岩石下，泣涕而去。“绝食无几，忽有僧过，伤之曰：‘汝

可念《金刚经》内一四句偈，或脱斯苦。’伯达既念，数日不绝。方昼，有虎来，伯达

惧甚，但瞑目至诚念偈。虎乃遍舐其疮，唯觉凉冷，如傅上药，了无他苦，良久自看，

其疮悉已干合。明旦，僧复至，伯达具说。僧即于山边，拾青草一握以授，曰：‘可以

洗疮，但终家，煎此以浴。’乃呜咽拜谢。僧抚背而别。及到家，父母大惊异，因启本

末。浴讫。身体鲜白。都无疮疾。从此相传之疾遂止，念偈终身。” 

（2）写经 

在《太平广记》“《金刚经》报应”类小说中，“写经”问材的小说，数量不多。如

卷 106“宋衎”条、卷 107“勾龙义”条、卷 108“李琚”条等。 

我们试读《太平广记》卷 107“勾龙义”条：勾龙义因为为为《金刚经》而得哑病。

后遇一老僧割下他的舌头，他才恢复语言能力。他想去感谢老僧，遍寻不见，在寺中看

到壁画上的须菩提长老的相貌，才悟得正是须菩提化身为为他治哑病的法师。其后，勾

龙义恭敬“写经，画须菩提像，终身礼拜”。 

（3） 拜经 

 拜经的故事在《太平广记》“《金刚经》报应”类小说中，也是硕果仅见。卷 107

“康仲戚”条：康仲戚，唐元和十一年往海东，数岁不终。他的母亲思念儿子，过上门

乞食的僧人表达了她的思儿情切，“僧曰：‘但持金刚经，儿疾回矣。’母不识字，令写
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得经，乃凿屋柱以陷之，加漆其上，晨暮敬礼。一夕，雷霆大震，拔此柱去。月余，儿

果还，以锦囊盛巨木以至家，入拜跪母。母问之，仲戚曰：“海中遇风，舟破坠水，忽

有雷震，投此木于波上，某因就浮之，得至岸。某命是其所与，敢不尊敬！”母惊曰：“必

吾藏经之柱。”即破柱得经，母子常同诵念。” 

2.“《金刚经》应验”故事的分类分析 

《太平广记》中《金刚经》应验故事有 7卷 108 则故事，过这的规模完全可以独立

成类了。盛唐孟献忠所撰《金刚般若经集验记》中就辑录了 70 则小说，记述了 76 桩有

关《金刚经》报应的异事。该类在中土久已亡佚，幸赖日本僧侣传抄才得以保存至今。

[8]该类将《金刚经》灵验故事分为救护、延寿、灭罪、神力、功德、诚应六个部分。本

文也借用《金刚般若经集验记》的分类法，将《太平广记》中“《金刚经》应验”故事

分为过六个部类来进行分析。 

2.1救护脱难 

“救护”过一类故事的一般情节大概是叙述虔诚持诵《金刚经》的佛教信徒在遭遇

生命威胁的岁候，例如被俘被囚、渡水遭遇风暴、遭遇火灾、遭遇盗贼战争等都能够逢

凶化吉、遇难成祥。 

例如，卷 102“卢景裕”条：后魏卢景裕释氏，还人反叛，“逼其同力以应西魏，系

晋阳狱。至心念《金刚经》，枷锁自脱。” 

卷 103“王令望”条：唐王令望，少持《金刚经》。路遇猛兽，“振怖非常。急念真

经，猛兽熟视，曳尾而去，流涎满地。”曾任安州判司，舟行扬子江上，“夜风暴起，租

船数百艘，相接尽没，唯令望船独全。” 

卷 104“银山老人”条：饶州银山，采银银的工人居住的都是草屋，“延和中火发，

万室皆尽，唯一家居中，火独不及。”有人问老人原因，老人说：“家事佛，持《金刚经》。”  

卷 105“陈哲”条：唐临安陈哲，家住余杭，持诵《金刚经》。广德初，遭到草贼贼

掠，群贼“争以剑刺之。每下一剑，则有五色圆光经五六尺，以蔽哲身，刺不能中。贼

惊叹，谓是圣人，莫不惭悔，舍之而去。”  

卷 107“王忠干”条：唐大和三年，唐文宗命李祐统统德军讨李同。参战的统州衙

内八将官健儿王忠干，长念《金刚经》，积二十余年，日数不缺。战斗中忠干战死，灵

魂仿佛做梦，“至荒野，遇大河，欲渡无因，仰天哭。忽轶人语声，忠干见一人，长丈
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余，疑其神人，因求指营路。其人云：‘尔莫怕，我令尔可得渡此河。’忠干拜之，才头

低未师，神人把腰，掷之空中，久方著地。忽如梦觉，轶贼城上交二更。初不记过水，

亦不知疮，抬手扪面，血涂眉睫，方知伤伤。乃师身强行，百余步却倒，复见向人持刀

叱曰：“起！起！”忠干惊惧，走一里余，坐歇，方轶本军喝号声，遂及本营。”  

过一类的故事意在证明只要专心持诵《金刚经》，无论遇到什么天灾人祸都可以逢

凶化吉、遇难成祥。 

2.2延寿祛病 

过一类故事叙述因奉持念诵《金刚经》而得以延年益寿，消灾祛病的应验主问。 

例如，卷 104“田氏”条：易州参军田氏，喜欢打猎和饲养鹰犬。唐天宝初，放鹰

岁，偶得《金刚经》。自此发心持诵，“数年，已诵二千余遍，然畋猎亦不辍。后遇疾，

暴卒数日，被追至地府，见诸见兽，周回数亩，从己征命。”由于持诵《金刚经》，灭除

一切杀生罪孽，延寿十五年，遂得放还。 

卷 105“孙明”条：唐孙明者，善持金刚经，日诵二十遍，经二十年。自初持经，

便绝绝血。后被追入冥府，因勤恳持诵《金刚经》，延寿二十载。 

卷 107“吴可久”条：吴可久，奉摩尼教。他的妻子随夫信奉一年多后死去。她的

丈夫梦见她说：“因为信奉邪见死后为蛇，被压在在皇子陂浮试下，明早就会死去，希

望为我请僧转《金刚经》，希望能够免除更多的痛苦。”吴可久不信，“叱之。妻怒，唾

其面。惊觉，面肿痛不可忍。妻复梦于夫之兄曰：‘园中取龙舌草，捣傅立愈。’兄寤走

取，授其弟，寻愈。诘旦，兄弟同往，请僧转《金刚经》。俄有大蛇从塔中出，师首遍

视，经终而毙。可久终佛，常持此经。” 

2.3 灭罪获福 

念诵《金刚经》福报甚大，生前无论有什么大的罪过，只要有诵经功德，即可抵消。 

卷 103“高纸”条：隋仆射高颍的孙子高纸，被追入冥司，冥王“令左右拔其舌，

以犁耕之，都无所伤。王问本吏曰：‘彼有何福德如此？’曰：‘曾念《金刚经》。’王称善，

即令放还。” 

卷 103“宋义伦”条：唐宋义伦，暴卒后，三日复活，自言被追入地狱，因为持诵

《金刚经》，不惟灭去杀生罪过，更得延年益寿。 

卷 107“鱼万盈”条：鱼万盈，京兆市井粗猛之人。唐元和七年，击杀大毒蛇，烹
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炙以食，于是得病，腹痛而死，心尚微暖。七日复活。还阳后，说入冥后，见一赵姓人

士，“独行，其光绕身，四照数尺”，口念《金刚经》。鱼万盈“随走就其光，使者不敢

进，渐失所在。久之，至其家，万盈拜谢曰：‘向不遇至人，定不回矣。’其人授以《金

刚经》，念得遂还。及再生，持本重念，更无遗缺，所疾亦失。因断酒肉，不复杀害，

日念经五十遍。” 

2.4神力示现 

神力示现类故事与前几类故事有重叠，救护、延寿、灭罪其实都是《金刚经》神力

的体现。过里主要列师其他神力示现的故事。 

卷 102“蒯武安”条：隋蒯武安善弓矢，常射杀大虫。一次去嵩山南麓杀虎，“渐至

深山，忽有异物如野人，手开大虫皮，冐武安身上，因推落涧下。及起，已为大虫矣。

惶怖震骇，莫知所为，忽轶闻声，知是僧居，往求救。果见一僧念《金刚经》，即闭目

俯伏。其僧以手摩头，忽爆作巨声，头已破矣，武安乃从中出，即述前事。又抚其背，

随手而开，既出，全身衣服尽在，有少大虫毛，盖先灸疮之所粘也。从此遂出家，专持

《金刚经》。” 

卷 103“孙寿”条: “唐显显中，平州人孙寿于海滨游猎，遇野火，草木荡尽。唯

有一丛茂草，独不焚，疑草中有伏兽。遂烛之以火，竟不爇。寿甚怪之，入草中窥视，

乃获一函《金刚般若经》，其傍又有一死僧，颜色不变。火不延燎，盖由此也。始知经

像非凡所测，孙寿亲自说之。” 

卷 106“任自信”条：任自信，常持《金刚经》，德行简白无瑕。去湖南的途中，“于

洞庭湖中，有异物如云冒舟上，俄顷而散，舟中遂失自信，不知所在。久之，乃凌波而

出。云至龙诸，谒龙王，四五人命升殿念《金刚经》，与珠宝数十事。” 

2.5持诵功德 

持诵《金刚经》可以消灾灭罪，更可以得善终生天或往生极乐。卷 104“李虚”条：

“唐开元十五年，有敕天下村坊佛堂；小者并拆除，功德移入侧近佛寺；堂大者，皆令

闭封。天下不信之徒，并望风风拆，虽大屋大像，亦残风之。”新息县令李虚嗜酒倔强，

违皇命力禁风寺。李虚好杀作恶，负气抗命。一年多余，李虚病死。以保全寺庙功德而

复活。在冥司，李虚亲眼目睹两位法师因为持诵《金刚经》被请去登阶经经，经经讲，

两法师乘五彩云，飞去生天。 
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卷 107“僧惟恭”条：“唐荆州法性寺僧惟恭，三十余年念《金刚经》，日五十遍，

不拘僧仪。好酒，多是非，为众僧所恶。遇病且死，因为持经功德，“承经之力，生不

动国”。 

过一故事还表达了持经经于持戒的思想，僧惟恭好酒，不拘僧仪，却能因持诵《金

刚经》的缘故，往生义土。 

卷 108“何轸”条：何轸的妻子妻刘氏，少年岁即戒断酒肉，常持《金刚经》。曾

发愿只活到四十五岁，临终心不乱，先知死日。“至唐大和四年冬，四十五矣，悉舍资

装供僧，欲入岁，遍别亲故。何轸以为病魅，不信。至岁除日，请僧授入关，沐浴更衣，

独处一室，趺坐高声念经，及辨色悄然。儿女排室看之，已卒，顶顶灼手。轸以僧礼塔

葬，在荆州北部。” 

2.6 诚应如愿 

持诵《金刚经》福德有求必应，过一类故事主要是救护、延寿、灭罪等之外的感应

灵验故事。 

卷 103“司马马卿”条：“唐大理司直河内司马马卿，天性纯纯，有志行。永徽中，

为扬州司户曹。丁母忧，居丧风瘠骨立，刺血写《金刚般若经》二卷。未几，于庐侧生

芝草二茎，九日长尺有八寸，绿茎朱盖，日沥汁一升食之，味甘如蜜，取而复生。马卿

同寮数人并目睹其事。” 

卷 104“吕文展”条：“唐吕文展，开元三年任阆中县丞，雅好佛经，尤专心持诵《金

刚经》，至三万余遍，灵应奇异。年既衰暮，三牙并落，念经恳请，牙生如旧。在阆中

岁，属亢旱，刺史刘浚令祈雨，仅得一遍，遂获沛然。又若霖潦，别别使祈晴，应岁便

霁。前后证验非一，不能遍师。” 

卷 105“丰州烽子”条：唐永泰初，丰州烽子暮出，为党项人俘获，缚入西蕃为奴

养马，历尽苦痛。在西蕃经普的帮助之下，得以还家。还家后方知，其母持诵《金刚经》

寝食不废，诚应如愿，感得儿子平安还家。其终途中，夜间潜行，脚被刺伤，匆忙中用

风吹来的杂物裹足，则脚不复疼痛，走步如初，得以顺利前行。回到家中之后，发现母

亲诵读的《金刚经》少了数幅，打开裹脚的杂物检视，醒悟到正是《金刚经》所少那几

幅，而脚疮已然痊愈。 
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三、《金刚经》应验故事的思想特点 

1.《金刚经》应验故事的伦理意义 

分析《太平广记》中的《金刚经》应验故事，我们可以了解中国古代佛教《金刚经》

应验的伦理意义。小说中的报应故事所传播的“报应之说”在冥冥之中为人一种恶者得

到惩惩，善者冤屈得伸的心灵慰藉。照现代人报念来看，天堂和地狱之说或许是古人荒

诞不经的想象。但它千百年来能长久地植根于中国普通民众的信仰之中，反映了生活在

现实苦难中挣扎无助的人们的一种希望和宣泄，其于社会稳定和正常运行也有一种促进

的作用。 

更重要的是，它能自动地发发某种道德的敬畏功能。上到帝王将相，下至市井细民，

在师手投足岁，总感到“头上三尺有神明”，凡事不能不三思而行。如果行善事，那就

会积功德，为日后进入天堂义土集聚资粮；如果造罪孽，死后下地狱就会遭受万般苦楚。

冥冥之中自有神灵在，因果报应的威慑力无疑会起到约束自身行为的内在强制作用。所

以梁慧皎的《高僧传•唱导论》中写到寺院俗经的宣传效果岁说：“谈无常则心形战栗，

语地狱则怖泪交零；征昔因则如见往业，覈当果则已示来报。”[10] 

被压迫被伤害的苦难民众，相信可以通过信仰脱离现实的苦难。在《太平广记》的

“《金刚经》报应”故事中，我们可以看到信仰持经可以战经天灾人祸、可以祛病延寿、

可以消抵罪孽、可以生天或往生极乐。过种信仰为无助的民众带来希望，所以民间流传

的各种《金刚经》报应故事极力宣扬《金刚经》的无上法力以及持诵《金刚经》的广大

福德果报。《法华经》《金光明经》都是中国佛教极受尊崇的大乘经典，然而在《太平广

记》卷 108的“王翰”条中，我们可以看到，王翰因杀生入冥，设斋及写《法华经》《金

光明经》都不起作用，而持诵《金刚经》七遍则可消灾灭罪，得以还阳复活。过则类事

过《金刚经》应验的传播和强化都起到了不可估量的作用。 

2.《金刚经》应验故事中印中融合的报应报念 

印度佛教典籍《阿毗昙心论》说:“若业现法报， 次受于生报， 后报亦复然， 余说

则不定。”[11]东晋慧远大师《三报论》中说:“经说有三报: 一曰现报， 二曰生报， 三曰

后报。现报者， 善恶始于此身， 即此身受。生报者， 来生便受。后报者， 或经二生

三生， 百生千生， 然后乃受。”[12] 
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中国固有的报应报念与佛教的善恶报应说不同，它是建立在家族、家庭、血亲关系

的基础上。《易经•坤卦•文言》中就有“积善之家必有余显，积不善之家必有余殃” 之

说。一个家族或一个家庭的祸福，往往取决于家族前辈所作之善恶；而自己一生的作为，

则会影响到后代子孙的祸福，过就是说在中国传统文化中，所谓报应是由家庭家族的后

代来承受，是代代相传的。过反映了中国以血缘关系为纽带的宗法制社会的特点。 

佛教与此不同，认为主宰报应的是自身的“业力”，而不是“上天”、“上帝”；报应

的载体强诸“自作自受，不由于他”，众生造业之根源在于生命内在的欲望。因而所造

之业必然在造业者自身心理意识上留下后果，而不能转嫁他人，或替他人承担果报。所

以《般泥桓经》云：“善恶随身。父有过恶，子不获殃。子有过恶，父不获殃。各自生

死，善恶殃咎，各随其身。”[13]佛教认为现在所受是前生自作，今生所作则来生自受，

如不至涅槃寂静的境界则会生生世世轮回不已，过就是所谓的“三世两重因果”。而中

国传统的报应说则认为自作自受仅限于今生今世，把来世的报应的承担者设定为今世善

恶行为的主体的子孙，过也就是主张一人作恶殃及子孙的“承负说”。 

中印报应报念的不同反映了印度伦理关注个体自身的解脱，而中土伦理则更强诸家

庭、群体和社会的伦理关系。印度佛教更侧重于生报、后报，即因果报应的来世性。与

此相反， 中国的大乘佛教，非常重视现报，即因果报应的现世性， 而将因果报应的现

世性与来世性相结合。梁启超在《余之死生报》中说：“个人之羯磨， 则个人食其报；

一家之羯磨， 则全家食其报；一族一国乃至一世界之羯磨，则全族全国全世界食其报。

由此言之，则言家族之余显余殃者，于佛说说有违异乎？”[14]梁启超说，各自作业（别

业），各自受报；集体作业（共业）， 集体受报。从过个角度而言，因果报应的家族性、

承负性并不违背因果报应的个体性、自作自受性，于佛说没有违异， 从而把中国与印

度佛教的因果报应报念协诸起来了。我们在《太平广记》“《金刚经》报应”的故事中，

也常常见到兄弟、夫妻、父母为自己的亲人持经做功德的描写，而过些功德在小说中确

实使得他们的亲人消灾灭罪，从过些故事中我也可以看出佛教报应报与中土固有报应报

念的通汇融合。 
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泰北中小学生汉语使用情况调查及分析 

--以清莱府美塞光明公学为例 

Investigation and analysis of Chinese language 
usage among primary and middle school students 

in northern Thailand 
 

麦宝 

华侨崇圣大学 

 

摘要 

 

文章是通过以社会语言学中传统的研究方面--语言使用、语言能力和语言

态度三方面为主要研究领域。在泰国地区关于汉语使用情况方面的资料时极

其缺乏的。结合了自己在阅读了前人著作的基础上对相关汉语使用情况、语

言能力和语言态度的研究成果上，进行了针对泰国北部地区中小学生汉语使

用情况的调查为研究对象。 

 

关键词:    汉语使用情况 ;  语言能力;  语言态度 
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Abstract 

Article is through the traditional research in sociolinguistics, language use, 

language, attitude and language three aspects as the main research areas. In 

Thailand about Chinese usage information is lack. Combined with him in reading 

the previous works on the basis of the relevant Chinese usage, language ability 

and language attitude, on the research results of the in northern Thailand 

investigating the situation of Chinese primary and middle school students to use 

as the research object. 

 

Keywords:  Chinese usage, linguistic competence, language attitude 

 
 

研究目的：为了详细了解泰北地区中小学生在日常生活、公共场合及私

人场合等方面汉语的使用情况，展示泰北地区中小学生汉语语言使用、汉语

能力和汉语态度这三者之间的关系。 

意义：调查研究涉及到全泰北地区中小学生汉语使用情况、语言能力及

语言态度者几个方面相互影响，具有密切的联系。借此次调查希望可以为泰

国北部甚至是全泰国华裔汉语言使用的基本情况做详细了解。对我国制定汉

语海外使用和推广有关政策，特别是在有华人所在国家有些参考的价值。在

此较为客观、合理地调查分析泰北中小学生群体中不同民族的汉语使用、汉

语能力及其汉语态度之间的相互关系等问题。不仅有助于中泰两国民族团结

友谊，促进各民族之间共同繁荣发展。更是加深了“中泰一家亲”的深厚情感，

也有一定的社会价值和实用价值；有助于发掘中泰两国民族间的语言使用状

况及其态度；也有利于两国民族间可持续发展交流。 

调查方法：这次调查使用了社会语言学中的抽样调查法，以调查问卷形

式进行了材料收集。一共收回有效调查问卷为一百份。结合了社会语言学理

论中有价值课题，研究海外（泰国地区）华裔民族的汉语言特点及语言认同
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感和调查对象的访谈及观察。对所调查的数据结果进行系统地分析讨论及验

证其科学性和事实性，更为可观的反映研究的目的性。 

一、问卷设计 

 

此项调查问卷共分为四大部分： 

第一部分是有关受调查者的个人资料，包括性别、年龄、民族、教育水

平、学习汉语时间等。 

第二部分是相关语言应用问题的调查。问题的内容包括调查对象本身泰

英两种语言的能力评估，他们与不同对象沟通时经常使用的语言，还有他们

在不同的交际场合和各种活动中所使用的语言。 

第三部分是有关汉语言能力的调查。问题的内容包括他们对汉语、泰语

和英语在听、说、读、写方面的能力。 

第四部分则是对他们调查有关汉语言所持有的态度问题。 

 

二、问卷调查结果统计分析 

      

    在有效问卷做进一步的统计与分析之后，分別依问卷设计形式四部分进行

分析报告（各图表按人数百分比显示）。 

 

（一）受调查者的基本情况 

 

统计结果显示:男性占总人数的 54%；女性占总人数的 46%，年龄分别在 8

周岁到 18 周岁之间，民族状况（如图 1-1）分别占总人数的 48%、47%、1%、

2%、1%和 1%；所在年级（如图 1-2）从小三年级到高三年级之间；学习汉语

时间（如图 1-3）从一年到十年以上分别为 3%、2%、20%、32%、6%、14%、11%、

5%、5%和 2%。如图 1-1 所示： 
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图 1-1 民族 

 

 

图 1-2 所在年级组 

 

 

图 1-3  学习汉语的时间 

 

     由于泰北地区受到历史的原因和随着中泰两国在经济、政治、文化等各方

面的加深合作，加上泰国王室成员对中国文化的热爱，在泰国掀起了一股“汉

语热”。         
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调查结果研究表明，在民族方面汉族和泰族基本持平，高居各民族首两

位。值得注意的是在泰国北部地区学生学习汉语不是全日制在校学习汉语。

而是除了在正常时间在泰语学校完成国家规定课程学习后利用下课和周末时

间来校进行华文学习。所以在各方面（包括汉语教学系统、目标、课程设置、

培养方向等）都不尽相同和完善。学校往往都参照汉语言能力的标准来安排

学生就读的年级及上课。在年龄、性别、地域，母语类型都掺杂一起上课的

现象是不足为奇的。在民族方面还有存在少数的阿卡、百夷(傣族)、拉枯、瑶

族等。 

 

（二）语言使用情况调查结果分析 

   

1．最先学会的语言 

我们首先想了解泰北中小学生当中的语言背景，他们最早接触或是获得

的语言如何。调查的结果表明最先学会的语言是汉语，占总人数的 50%，其

次是泰语，占总人数的 43%，居首两位。如图 2-1 所示： 

 

 
图 2-1  最先学会的语言 

 

根据图 1-4 表明，汉语作为最先学会的语言要比其他语言稍高。但是最

先学会泰语的比例也不低，这种现象反映出其原因是考虑到泰北地区重要的

地理位置、历史原因和语言发展变化所导致的。 
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2. 主要日常生活最常用语言 

问卷主要针对泰北地区中小学生群体，所以根据语言运用场所不同而做

的语言使用情况，问题涉及到家庭内外、学校内外、课堂内外和娱乐方面，

而发现以下现象，如图2-2所示 

   

 

图 2-2 主要日常生活最常用语言 

 

上图示表明，调查结果总的来说泰北中小学生在日常生活用语当中汉语

占各种语种的比例相当高，其次是泰语位居第二。造成这样的结果原因有以

下几点： 

 

① 一方面有些华侨陆续加入了泰国国籍, 成为泰籍华人,另一方面由于

泰国政府以前出于政治原因, 大力推行民族同化政策, 海外华文教育受到各

种程度不同的限制和打击, 处境艰难。华文教育完全陷于断裂停滞之中, 不

仅华文学校被关闭, 华文教学被禁止, 甚至于华侨华人在公共场合都不能或

不敢使用华语交谈。 
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② 随着社会交往的日益频繁，人们的语言交际经验更加丰富，应对不同

交际场合的言语交际能力明显增强。在公共空间和私人空间这两大不同的典

型交际场景中，语言人能够随之进行调整，以满足交际畅达的需要。在新的

语言生活背景下，必然会逐步约定出新的言语交际形式。 

 

③ 在于汉语普通话社会声望的不断提高并通行于较多公共场合而具有较

大影响的结果。如更详细深入的了解情况，还需要我们再进一步地做调查分

析研究。 

 

3. 整体来讲最常用的语言。 

总的来说，最常使用的语种语泰语，占总人数的 64%，居首位；其次是

汉语，占总人数的 40%；英语占总人数的 6%，其他语种占总人数的 1%，比例

相当小。调查结果如图 3-1 所示： 

 

 
图 3-1 整体最常用的语言 

 

由以上的调查结果显示，泰语和汉语是泰北地区中小学生群体在日常生

活中使用最频繁，最有活力的语言，其他语言如英语、客家语、佤语、苗语

等语言相形之下使用的频率即少得许多。在泰语的强势语言强力渗透下，年

轻一代越来越多地使用双语进行交际。 
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4、语言能力的调查分析 

事实上，讨论语言能力时存在两个基本概念，一是单纯的语言能力，最

早 是美国语言学家乔姆斯基 (Noam Chomsky)提出，指一个人习得母语的能力，

包括能够区分词汇、语法、句子结构、语义等是否正确。此后，社会语言学

家海姆斯 (Peter Hyams)提出了交际能力的概念，即运用语言进行社会交往的

能力。根据海姆斯的观点，交际能力包括语法性、可行性、得体性、现实性，

指说话人在不同的社会交往环境中，适当、得体地运用语言的能力。从现实

角度来看，培养一个人同时具有两种语言的交际能力比培养两种语言能力的

难度大得多。 

 

自“语言能力”提出以来，人们从不同的角度、不同的层面去探究语言能力

的内涵、本质及外延特征。洪堡特认为人类一开始就具有语言能力，婴儿身

上很可能已经存在某种的初始能力，同时在外界客观环境的影响下，一个人

的语言能力不断发展。洪堡特提出的语言能力的这些理论为后来的语言能力

研究提供了参考。索绪尔认为语言的掌握需要后天的学习。一个人如果想掌

握一种语言，就必须通过长期的学习，获得经验，在与外界环境的不断接触

中逐步地习得一种语言，同时这种语言也在人们的学习中得以发展、变化。

乔姆斯基认为语言能力是指一个理想的操本族语者内在化了的语法规则。而

海姆斯认为的“语言能力”比乔姆斯基的“语言能力”范围要广，指学习者在特定

的环境中，具有运用语言与人实现顺利交际、沟通的能力。从洪堡特到索绪

尔，再到乔姆斯基、海姆斯，他们的语言能力研究愈来愈深入。尽管不同的

学者研究语言能力的出发点不同，但通过对他们研究的了解有助于我们进一

步认识语言能力的本质。 

 

在问卷调查的基础上，我们针对被调查学生的语言能力评价结果，进行

描述统计分析。对部分受试对象进行访谈与观察，了解其交谈中表现出的语
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言使用情况与能力，尽量减少由于问卷的局限性所带来的不足，在以调查数

据为主要基础的前提下，适当的结合实际生活中观察和访谈得来的认识，更

为客观地反映本研究目的。如图 4-1 所示: 

 

 
图 4-1 汉、泰、英听说能力 

 

在汉语、泰语和英语三种语言听说能力方面，调查结果表明泰语在泰北

中小学生群体中能够流利而没有障碍地与人交流占总人数的 70%，汉语占

32%，英语占 8%；基本能够交谈的分别占总人数 29%，14%，25%；能听懂但

不太会说的分别占总人数的 32%，9%，32%；能听懂但不会说的分别占总人数

的 3%，5%,15%;听不懂也不会说的分别占总人数的 4%，1%，15%；在能听懂

一点也能说一点的汉语没有，泰语占 1%，英语占 20%，这是因为该题设计为

多项选择题，学生在答题时认为自己能够同时运用两种或两种以上的语言。 

而在汉语、泰语和英语三种语言读写能力方面，调查结果表明泰语在泰

北中小学生群体中非常熟练而无障碍的分别占总人数的 28%，汉语占 58%，

英语占 19%；比较熟练，有点障碍的分别占总人数 43%，21%，34%；不熟练，

障碍较大的分别占总人数的 15%，11%，15%；读的能力比写的强分别占总人

数的 11%，5%,19%;读和写都不会的分别占总人数的 3%，5%，13%。如图 4-2
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所示： 

 

 
图 4-2 汉、泰、英读写能力 

 

上图结果分析，出现了多语的现象。出现这种情况的主要原因表明多语

现象随着社会经济的持续发展而发展变化，不同语言的接触相当密切，有越来

越多的人通过学习并掌握超过一种语言，并在社会上发挥举足轻重的影响力。

从对国际社会语言生活中多言现象的研究看，多言现象有一个产生、发展、

稳定、消亡的过程。一个地区，特别是在一个移民程度比较高的地区，共同

生活在其中的人们势必需要一种能为大家广为接受的公共交际语，也就是共

同语。汉语普通话、泰语和英语学习和运用也势必在泰国更为普及，形成一

股席卷全球的语言学习热潮。在不久的将来，汉语普通话肯定会与英语并驾

齐驱。社会的各种要素直接影响人们的言语表现，形成当地的语言特点。多

语现象的形成、演变和发展的过程与整个社会的脉动和发展有密切的关系，

非常值得我们从社会语言学和应用语言学的角度进行深入的研究和探讨。 

 

 
图 4-3 第一反应使用语言 
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图 4-4 默读常用语言 

      

在平时遇到即将发言时或是在默读时，他们常常使用泰语的频率比较高，

分别占总人数的 58%和 40%，汉语分别占总人数的 19%和 36%，汉泰夹杂现象

分别占总人数的 22%和 24%，其他的只占到 1%的比例。说明在泰北中小学生

群体中泰语的地位是最高的，其次才是汉语。 

     

5、语言态度 

     

语言态度(Language attitude)是指“个人对某种语言或方言的价值评价或

倾向”（游、邹：2004a，83）。语言学者王远新（1999，128）认为“语言态度

这种心理现象实质上反映的是人们对一种语言变体的社会文化价值的认识和

评价”。（戴庆夏，1996）指出的是人们对语言的主观认识，包括价值评价和

行为趋向，即人们对语言的地位、功能、发展前途的看法以及人们的语言选

择倾向等。 

语言态度对语言的学习效果是有直接影响的（郭熙 2007）。 泰北中小学

生学生对华语的态度究竟如何呢？本文运用的是社会语言学中最常用的问卷

调查法，通过调查问卷发现其语言态度的特征和学生对汉语使用情况来分析

泰北中小学生的汉语态度对汉语学习的影响程度。 通过调查所得有关数据，

我们进一步分析，受试者的语言态度是否与他的语言行为和语言能力存在着

密切的关系。 
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① 如图 5-1 所示，觉得汉语非常好听的占总人数的 44%，比较好听占 25%，

一般占 27%,不太好听和不好听分别占 3%和 1%。 

 

 
图 5-1 汉语亲切度 

由图 5-1 不难看出，汉语在视听的好感上认为非常好听的比例要比其他

选项高。说明有大部分人是认同汉语的。 

 

② 觉得泰语非常亲切的占总人数的 58%，比较亲切的占 21%,一般的占

15%，不太亲切占 6%，不亲切的显示为 0。究其原因是在泰国所属的环境下

除了泰国政府规定现行的教育课程规划和升学制度有密切的关系以外，很多

学生已经获得了泰国国籍或部分学生本来就是属于泰族。由于历史原因，家

庭对子女在外的言语使用做叮嘱注意事项。这也不难理解为什么觉得非常亲

切度的比例如此之高。如图 5-2 所示： 

 
图 5-2 泰语亲切度 
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在语言态度方面，泰北中小学生中大多数的新生代华人对中泰两种语言

持有同等的态度。从图 5-1 和图 5-2 中明显地看以看出。当然，在以泰语作为

顶层语言的泰国社会里，大部分的泰国华人还是认为泰语是较具有社会权威

的。 

 

③ 英语的调查结果表明，觉得非常有用的占总人数的 38%，比较有用的

占 22%，一般的占 30%，不太有用的占 7%，觉得没有的占 3%。由于英语已经

是非常强势的国际通行语言，在政治、经济、贸易、文化、教育、休闲各方

面都与所有的人有关系的密切，因此成为泰北中小学生认为最有用的语言。

如图 5-3 所示： 

 

 

图 5-3 英语亲戚度 

 

④ 用汉语流利地和自己交流的感觉 

 

最羡慕别人会说流利地汉语，根据本问卷调查显示，最羡慕别人会说汉

语的占总人数的 54%，没什么感觉的占 39%，觉得反感、为他高兴及其他的

分别占 3%、1%和 3%。我们认为最羡慕别人会说的语言也是目前最想学的语

言，换个说法，就是受访的学生最羡慕别人会说汉语。而他们最不想学和羡

慕的语言，比例和汉语比较起来减少许多。如图 5-4 所示： 
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图 5-4 汉语使用感觉度 

 

⑤ 哪种语言对自己未来最重要？ 

    

我们很关心泰国华裔后代在泰国未来整个的语言概况会是如何发展和延

续的。也就是说，现在年轻一代的学生，他们的语言态度可能将影响语言使

用和存续的问题。本问卷也针对了泰北中小学生设计了问题，以期望了解他

们真正对这一方面的看法，结果如图 5-5 所显示： 

 

 
图 5-5 对未来重要的语言 
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根据结果统计显示，觉得泰语是自己未来最重要的占总人数的 48%，汉

语占 28%，英语占 14%，汉泰夹杂占 10%.上文已经讨论过其原因，可能处于在

以泰语作为顶层语言的泰国社会里，大部分的泰国华人还是认为泰语是较具

有社会权威的。 

⑥ 汉语在泰国的影响程度 

  

和图 5-5 所了解的目的一样，我们想探究汉语在泰国社会中的影响力如

何。问卷也考虑了此项题型的设置。觉得非常有社会影响的占 51%，比较有

社会影响的占 22%，觉得一般的占 18%，觉得没多大社会影响的占 5%，觉得

没有社会影响的占 4%。如图 5-6 所示： 

 

 
图 5-6 汉语在泰国的影响 

 

语言态度所涵盖的内容非常丰富，主要包括两方面:一方面是说话人在感

情、情绪上听、说特定语言时的反应和感受。它往往紧密联系于说话人的母

语和文化背景，甚至个人的生活经历(比如长期定居于某个语言地区)；另一方

面则是从语言实用性，或者说从功利目的出发，对特定语言进行客观、理性

的评价。它往往反映了说话人所处社会中特定语言的实际功能和社会地位。

这两个方面综合到一起的语言态度常常影响说话人的语码选择和使用。语言

态度和语言的社会地位有密切的关系，同时它还受语言使用者的心理素质、

语言的功能价值和社会因素等要素的影响。上图的结果表明，原因有以下几
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点：一方面是泰北中小学生(特别是泰北山区的华裔)都是由于历史等各种原因

从中国云南或是缅甸迁徙到泰国北部山区生活的华人群体。一直都沿用汉语

或汉语方言作为自己的常用语言。正如新加坡前总理李光耀先生说得好:“由于

情感上和文化上的需要,这是认清自己民族性和自尊的基本需要”。另一方面

是由于受到中国经济的快速发展影响，认为汉语在将来是有很大影响力的。

通过孔子学院在泰国的创建与大力推广汉语的程度已经越来越深，泰国王室

成员对汉文化的热爱，可以看出学生对汉语在泰国的社会影响力会越来越大。 

 

三、余论 

 

“泰国的华侨史和世界上各国的华侨史一样，都是一部部触目惊心的伤心

史。但同时它也是一部光辉灿烂的文化交流史册”。特别是泰国北部地区的华

侨史更是一个非常值得去研究的课题。同时它的汉语在海外的使用情况问题

也是值得我们去深入研究和探索的。 

随着中泰两国在各方面的不断加深合作。各地区文明的进步，多种语言

在同一地区的使用频率也来越高，地区间存在多语的现象，而泰北地区是比

较有代表性的地区。在前文也讨论到了多种历史和社会因素塑造了泰国北部

地区特有的、复杂的语言环境，让我们发现该现象带来的重大课题研究。由

于人在言语上的使用、语言态度和语言能力等方面所表现出的差异有着各种

复杂的社会原因，因此对于泰北地区这一特有的语言现象进行分析时，我们

力求客观分析，通过实地田野调查、数据分析和实事求是地加以评价与探讨

究其原因。 

本文主要调查的是泰国北部中小学生的汉语语言使用情况的相关性，虽

得出了一些有意义的结论，但也存在很多不足。 

(l)语言使用情况是存在非常复杂因素，除了语言态度的影响之外，还涉

及其他很多因素，如何对这些变量因素进行综合考察与分析，由于本人的能
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力与知识具备有限，还尚需继续探索。 

(2) 有些真实情况了解得不够准确，其代表性和精确性尚有可商讨之处。

扩大样本人数，提高样本容量的有效性，这是我们今后的研究需要注意的问

题。 

(3)问卷的设计有待进一步完善。本文的调查问卷是在前人的问卷基础进

行的修改和调整的，科学性和完善性有待进一步的考证。 

(4)对于调查结果进行分析，较多依赖于少量数据，在科学性和客观性上

存在不足。在对本文的调查研究中，我们发现对于泰国中小学生的汉语使用

情况研究还需要更加广泛的调查，可以进行多方面的探讨，如影响语言使用

和态度的背景因素间的相互关系研究，与其整个泰国的汉语使用情况，语言

态度和语言能力的对比研究等等，这些有待于我们以后在这方面的进一步工

作。 

通过本次调查结果来看，泰国北部中小学生学生的汉语使用、语言能力

和语言态度，提高包括学生的学习汉语的能力和汉语教学在泰国社会中的地

位有着紧密的联系。希望对继续调查泰国汉语使用情况的研究提供微薄之力。 
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大禹神话的演变与实质 

The Evolution and Essence of Da Yu Myth 
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摘要 

 

    大禹治水神话是中国流传较广的古代神话之一，它以征服自然的坚定

信念和豪迈气魄感染和教育着世世代代的人们。可是现在所看到的大禹治

水神话，其实早已不是它的原貌，而是被严重的历史化了。今天，它散见

于各种古籍之中内容庞杂，甚至相互抵触，除了残剩着中国原始先民不自

觉的艺术加工成的某些因素之外，显然还包含着后代人们的一系列理智的

历史行为操作，因此实际上是各个历史时期意识形态的一个混合体。 

 

关键词:  神话 伦理 大禹治水 神话的历史化 
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Abstract 

The mythology of Da Yu harnesses the river is one of our country’s 

ancient myths which spread wider and wider.In order to conquer nature and to 

infect the generations,it harbors the firm faith and bold daring to educate 

people.But what we see today about the myth of Da Yu harnesses the river is 

not the one which is its original ppreance.Today, the content scatted among 

various ancient books is numerous and conflicting,excepting some factors which 

is left by the unconscious art process of primitive people.Obviously it contains 

a series of national history behavioral operation of the offspring 

people .Therefore,on fact,it is a mixture of ideologies during eath historical 

period. 
 

Keywords : Mythology, ethics. Da Yu harnesses the river, the historics of mythology 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

527 



LAC-53 

5th National and International Conference - "Research to Serve Society" - Huachiew Chalermprakiet University 

前 言 

神话是远古无阶级社会的产物。它是先民们的口头创作，起初也只在

他们的口头流传并在流传中被丰富和加工。把神话用文字记录下来，是在

人类进入阶级社会之后。从口头流传进入文字记载，神话经历着被阶级社

会的意识形态浸染和渗透的漫长过程。在这过程的尽头，是神话的消亡——

神话被淹没在历史之中，它本身的原貌和形态变得模糊不清了。这是一般

神话都曾经经历过的，大禹神话也不例外。 

一、母系氏族社会是大禹神话产生的最早背景 

大禹神话的基本内容是洪水给人类带来灾害和人类对洪水的制服，其

中反映了洪水留给初民的可怕印象。《尚书·鲧陶谟》说：“洪水滔天，

浩浩怀山襄凌，下民昏垫。”在初民们看来，洪水来势凶猛，铺天盖地，

席卷了整个世界。他们的眼界相当狭小，根本不懂局部和整体的关系，不

知天下到底有几许大，因此自己遭了洪水，便以为普天下全被水淹了。而

且“万物有灵”的观念，又使他们把洪水视为某种“力”的有意识行为。

正如普列汉诺夫所说：“原始人的知识非常贫乏，‘他是根据自己来判断’

的，把自然现象都说成是一些有意识的力量的故意的行为。”
[1]
洪水在先民

的意识中被人格化了。《淮南子·本经训》写到：“舜之时，共工振滔洪

水以薄红桑，龙门未开，梁吕未发，江淮通流，四海溟溟”。以共工或其

他人物代表引来洪水的恶势力，很可能是后来人的附会，但把洪水看成某

个有意志者故意所为的观念，源头却是处于氏族社会发展在早期的原始人

的一种蒙昧意识。这说明夏禹神话应产生于比父系社会生产力更加低下、

人类对自然和自身都更为无知的发展阶段。 

鲧禹神话中反映了水来土湮这一基本的物理常识，如《尚书·洪范》

有“鲧湮洪水”，《国语·鲁语上》有“鲧障洪水“的记载。这些是鲧禹

神话起源于母系氏族社会的证据之一。从原始群居到母系社会，原始人的
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生活发生了一系列的变化。这时，石器的制造已大有进步，出现了初级的

复合工具和复合武器，生活资料也比以前充分，用石块或大块兽骨搭盖的

住房开始，人群的稳定性也大为增长。随之而开来，是原始人的生活由随

意迁徙逐步变为相对定居。在这种情况下，若遇洪水，为了保护住所和生

活资料，他们已不能像过去那样一走了事，“水来土掩”的观念便应运而

生了。这表明此时原始人已比单纯躲避洪水有了进步。但这毕竟还是生产

力水平低下的母系社会里才有的一种观念。因为到了父系社会，生产力有

所提高，人类对自然界完全盲目，任其支配的地位变为开始掌握一些规律，

有了一些主动。这时不但已经有了农业，并且畜牧业已经从农业中分了出

去，水利灌溉事业已有所发展。以农业为基础的中国父权社会的确立，有

一个很重要的条件就是开始出现了规模较大的水利工程。
[2]
例如，在美洲，

用灌溉来耕种植物也是母权制向父权制过度的标志。这样的社会形态下，

人们对于洪水的斗争手段当然不再限于“水来土掩”。鲧禹神话中关于以

疏导法治水的情节便是那一时期生产力发展水平的标志之一，而神话中

“湮水”、“障水”的情节，应该是刚进入定居生活的母系社会初期的产

物。这看起来，整个鲧禹神话的每一个情节，都在历史化的过程中进入神

话。鲧禹等人所代表的，是几代人在不断艰苦的摸索中经验智慧的结晶化，

并以符号形式（人名）固定下来的现象。 

之所以说鲧禹神话中反映的“水来土湮”观念产生得比较早，还因为

它与神奇的“息壤”幻想紧紧联系在一起。《山海经·海内经》注：“息

壤者，言土自长，顾可湮水也。”而鲧就是用这种息壤来同洪水作战。
[3]

这无疑是初民们借助于幻想以制服洪水的产物。这种幻想完全是为填补现

实的不足而产生的，反映的是初民对自然灾害的无能为力和由此而产生的

迫切愿望。初民们是“想通过想象以及相应的动作去影响他们还无力控制

的自然现象”。
[4]
当然，实际上“息壤”并不存在，而当时的人们除了简单
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的“水来土湮”以外，别无治水之法，于是鲧的活动只能归于失败。这种

失败，实质上是曲折地反映了原始人在洪水面前长期无能为力的状况。禹

的出现，他对鲧的事业的继承和他的最终胜利，则反映了原始人同洪水斗

争中表现出来的不息的精神和必胜的信念。而最初，禹用以制胜的法宝，

仍然不过是息壤而已。中国的古代典籍中对此多有所述。如《诗·长发》：

“洪水茫茫，禹敷下土方”。《淮南子·地形篇》：“禹乃以息土填洪水。”

《淮南子·时则讯》：“（禹）以息壤湮洪水九州。”然而，这里的制服

和以前的失败所反映的其实是同一个生产力水平之下的同一种意见即如果

找到并用上了这种“自生不息”的土壤，治水就成功，否则就失败。 

有趣的是，由于处在刚从原始群居时期进入母系社会初期的先民们对

“人”与“兽”的界限还不甚了了，也许在他们看来，“兽”比“人”还

更有力量、更聪明，所以，用息壤以湮水的好主意，竟是一种叫“鸱龟”

的动物所提出的。
[5]
而且制服洪水的神人——禹的形象最初出现时，也具有

动物的形体：“长颈鸟爰，面貌亦恶矣。”
[6]
 

在古文字中，“鲧”是一种鱼，“禹”是一种爬行的昆虫。
[7]
这就从文

字上就泄露了他们非“人”的来历。此外同，他们在神话中又都有变化为

动物的情节。禹，有化为熊的说法。
[8]
这些情节，说明鲧禹神话的产生很可

能是在图腾狩猎期间，也就是说，在母系社会的初期阶段，处于原始群居

与氏族制交替的过渡阶段。到母系氏族社会晚期，特别是进入父系社会后，

由于农业发展，采集、狩猎的重要性开始降低，图腾信仰逐渐淡薄。
[9]
早期

母权制的经济特征是靠狩猎、原始的捕鱼和采集为生，人类最经常、最主

要的是同动物和天然植物，尤其是同动物打交道。由于先民朴素地把自己

的特性加在动物身上，认为这些动物的生活、行为、感觉，乃至思想和人

类一样，甚至在自然界中有比人占优势的地方。于是，先民视动物为自己

的祖先、保护神，并相信死亡就是人返回于自己的氏族图腾。在图腾时期
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产生的，以带有图腾性质的动物面目出现的神，是狩猎时期生活方式的简

单而自然的反映。神话中，神以什么面目出现，最初并不是出于审美的选

择而是出于纯粹实际的、功利的目的。鲧禹神话中，鲧和禹的变化，就具

有这种图腾信仰的浓厚气息。而这也从某种程度上证明，它们产生的年代

是相当早的。此外，从鲧禹所化有鱼、虫、龙、熊等多种动物形体来看，

这里固然有后来流传过程中变异的因素在内，但也说明鲧禹神话反映的可

能是不止一个部族的图腾崇拜，这又可以进一步推测这个神话是最初在地

理上、民族上彼此独立的文化成分的溶合物，
[10]
而不是哪一个部族独立的

创造。 

“鲧腹生禹”，是鲧禹神话中出现很早的一个重要情节，它也是这个

神话产生于母系社会的一个重要证明。“鲧腹生禹”，见于《山海经·海

内经》。由此可见，鲧在这个神话诞生之初，显然并不是一位男性神，而

是一个女性神。在母权制的氏族社会，妇女承担主要的劳动并因此受到尊

重，她们的地位和智力都超过男子，因而首先受到神化。女性神的出现便

成为母权制社会的一个重要标志。只有到母权衰亡、父权建立后，男性神

才相应的在神话中逐步代替女性神而占据主要的、统治的地位。据此，不

妨从鲧的性别考察他出现的年代。鲧既然在最初是女性神，说明他的产生

很可能在母权制时代。鲧从女性神到被确认为男性神，那已经是鲧禹神话

经过演变的结果。 

关于禹的出生，还有种种异说：有的说是母食月精（《循甲开山图》），

有的说感石（《淮南子》）。他的出自母体，更是奇特，反映了在禹这个

神话人物诞生的时候，人类对自身的繁殖尚缺乏最基本的知识。在那时人

们的观念中，种族的延续似乎与男子无关，而只承认母亲。先民们想出种

种方法和途径来解释受胎和生育现象。禹的出生经过的传说，可以进一步

说明，鲧禹神话最早的源头只能是在只知其母，不知其父的母权制社会。 
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从这些内容所反映的时代来看，可以认为，大禹神话产生于母权制社

会初期。 

二、大禹神话在父系氏族社会之后的演变 

当鲧禹神话进入父权制社会以后，他不可避免地获得了一些新的内容。

前面提到某些研究者将鲧禹神话的产生定在父系社会的两点主要理由，其

实就是这个神话在父系社会中流传时所留下的痕迹，而不是他产生于父系

社会的根据。 

父权制社会在人类历史上是一个新时期。在这一时期中随着生产力发

展，人类思维发达起来，鲧禹神话也渐渐趋于发展、定型，增强了故事的

内在联系。由于这时在自然面前，“人的意志”的认识加深了。人们逐渐

从动物崇拜转向人类自身的崇拜，神话“人化”的倾向越来越明显，鲧禹

神话也表现出一些重要的变化。 

首先是鲧、禹开始被确认为男性英雄。父权制社会把妇女置于从属的

地位，男子是社会的主宰，所以作为治水英雄的鲧、禹当然也就必须被肯

定为男性神。又由于父权制社会新的婚姻形式“男子娶妻”的出现，在神

话中随之出现了鲧、禹娶妻的情节。男子在外劳作，女子在家等待，而且

不但有妻，还有妾。这该是父权制社会一夫多妻现象的反映。 

随着财产依父系继承这一制度的确立，也就有了子继父业的观念。鲧

禹的父子关系，现在明确起来了。《帝王世纪》说：“鲧纳有莘女氏，莘

女氏胸拆而生禹于石纽。”而且禹也有了他的后代——启。可见，神话明

显地向人类历史靠拢，给予原来动物形态的神以人间的血缘关系。 

其次，神话中出现了较为正确有效的治水方法——疏导，并结合着平

整耕地的情节。《国语·周语下》：“其后伯禹念前之非度，……高高下

下，疏川导滞。”这说明人类对洪水的斗争已经超越了“水来土掩”，走

到了一个新的阶段。人类在长期失败的教训中，终于加深了对水患的认识，
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积累了防治水患的经验，并开始出现了规模较大的水利工程。这是中国父

权制社会的一个重要标志，也就成了打在鲧禹神话身上的一个时代烙印。

但是，这时生产力水平毕竟还是低下的，人对自然和自身的认识，还远远

没有达到比较科学的程度，所以神话还处在一个不断丰富不断发展的阶段。 

奴隶制国家由父权制社会发展而成，这是人类历史上第一个以阶级压

迫为其基本矛盾的社会形态。这时强制权力和代表这种权力的统治机构陆

续产生并逐渐加强起来。人间的阶级分化和不平等现象日益明显、日趋严

重。这一切客观存在不能不变为意识形态而反映到神话中去。于是，连神

话人物都带上了明显的等级标志。神话里的人物关系开始反映出初具国家

形态的社会内容。鲧禹治水神话也在这时打上阶级社会的烙印，获得了前

所未有的内容。鲧禹神话在这以前没有提到过上帝的存在，而现在，作为

现实世界里专制君主的投影，上帝成了至高无上的神。上帝主宰天地万物，

是权力和财富的化身，这就如同奴隶主极其富有并把人民生命财产置于自

己权力的绝对支配之下的情况一样。而这在鲧禹神话中的反映，便是鲧开

始同上帝有了臣子对君主的关系。据《尚书·尧典》记载，鲧去治水是奉

了帝的命令。又据《山海经·海内经》，则鲧被杀是由于他盗窃了上帝的

私有财产和至宝息壤：“鲧切帝之息壤以湮洪水，不待帝命。帝令祝融杀

鲧于羽郊。”可见，神话中上帝与鲧关系，也就是现世中阶级关系的折射。 

鲧禹神话在奴隶社会的变化，还表现在神话人物禹手中所拿的一件农

具“耒”上。毫无疑问，当这个神话初起时，现实生活和大禹手中，都不

会有这种后代才有的农具。只是由于农业已成了奴隶制国家国民的主要生

产事业，农业生产发达，工具不断改进，才使我们现在能通过画面看到大

禹手执农具耒这样的一个神话细节。这反映了鲧禹神话流传到这个时期，

它的细节仍在不断增加着、丰富着。 
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三、大禹神话的实质 

关于大禹治水的传说，文献中多有记载，而最经典的历史文本是《尚

书》中的《禹贡》篇。在王朝历史时期，《禹贡》属于儒学经典，倍受尊崇，

人们笃信大禹治水、分画九州是事实。到 20 世纪初，中国王朝体系崩溃，

旧学沦落，新思潮涌现。在这个背景下，一批历史学家对中国早期的历史

传说进行了认真的清理，指出传世文献记录的东西不是那么可靠，于是纠

正了不少对早期历史的误传。关于大禹治水这件事，传世文献的记载受到

怀疑，而确凿的证据只有东周时期的铜器铭文，所以，大禹治水的传说到

底是什么时候出现的，谨慎的人只追溯到春秋战国，不敢讲得再早。 

谈到治水，就要提及禹的父亲鲧。正是由于他长达九年的治水历程，

从而得出治水宜疏不宜堵的伟大结论。他的儿子禹充分利用了这一指导思

想，经十三年无数次“三过家门而不入”的努力，终于治水成功。 

《史记·夏本纪》记载:“帝禹立，而举皋陶，荐之，且授政焉，而皋

陶卒。封皋陶之后于英、六，或在许。而后举益任之政。十年，帝禹东巡

狞，至于会稽而崩;以天下授益。三年之丧毕，益让帝禹之子启，而辟居箕

山之阳。禹子启贤，天下属意狩。及禹崩，虽授益，益之佐禹日浅，天下

未洽。故诸侯皆去益而朝启，曰:‘吾君，帝禹之子也!’于是启遂即天子

之位，是为夏后帝启。”禹让儿子启继承了王位。从历代王朝的开国之君

的生世考察来看，众所周知，往往这些开国者都是革命者或僭越者。他重

新给历史和社会洗牌，面对历史与社会的主体大众，尤其是知识分子群，

大多是从前代生活过来的遗民，必给他们的心理也进行洗牌，确立新伦理

和新制度，争取新政权和新君权的合法性。在古中国，这种合法性是以合

伦理性表现的，而革命或僭越是根本不合既成伦理的，新政治就必然通过

他的政治权力来促成新旧伦理间的双重超越。既要让人们接受新伦理的合

逻辑性，又要让人们继承旧伦理中符合新利益的部分。那么从夏本纪中的
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这段记载中我们可先大胆设想：启未必是、甚至根本不是禹的儿子，他只

不过是和益在争夺统治权时，获得胜利，在此之际为确立自己的合伦理合

逻辑的地位，而通过已成为自己心腹的史官（即知识分子）如此宣扬一番，

而且上文中还记载有“虽授益，益之佐禹日浅，天下未洽”这种中伤益的

话。下一句最为可疑，“故诸侯皆去益而朝启，曰：‘吾君，帝禹之子也！’”

若启确为帝禹之子，何必还要专门“曰”一下并被记到一句话里呢？大概

是这些诸侯发的一句恭维的慨语：“我的君啊，你真乃帝禹的儿子呀！”

而且还作了个益禅让给启的假象来模仿尧舜禹的禅让。而何故到了启手里

就不再禅让而成了家天下？恐怕是为了给当时还不能合于既有伦理的家天

下制度寻找类似“君权天授”，“帝王后裔”的伦理依据。 

大禹神话只是传说，不免被开“家天下”之先的启所利用。涂山氏生

启更是值得怀疑。因为中国的神话都是不系统的连缀体，具有极大的开放

性。它可以在生成过程中随意补增，也可以拿出来单独发展一种或多种。

因此中国的神话在上古乃至近古，一方面在充实和发展，一方面也不断的

被世俗功利所用，甚至说二者是同一过程。导致中国神话演变显得很芜杂。

各地统一题材的神话各不相同甚至相互抵牾。在各不同历史阶段各地方被

不同阶级不同人群所利用和发展。正如前面已经分析的，大禹神话应该是

中国远古的神话之一，产生于母系氏族时代，因此，启为禹之子，很有可

能是夏朝奴隶主的附会而已。因为母权社会初期到奴隶制王朝建立之间，

要隔整整一个母权制时代和父权制时代。 

此外，大禹治水的意义不只是战胜水灾，不只是把洪水疏导光就完事

了，这个传说中包含着一系列的整理疆土的伟业。到目前为止，我们能追

溯到的中国大地上大范围的、一体化的人文地理格局形成的起点，就是以

大禹治水这件事为标志的。大禹治过水后，他所经行过的地方，被称作“禹

迹”。经过大禹治理的地方，就变得文明，没得到大禹治理的地方依然是
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野蛮世界，所以“禹迹”就成为文明之邦的代名词。“芒芒禹迹，画为九

州”(《左传》)，在“禹迹”的范围内又划分为九个州，于是“九州”又

成为文明之邦的代名词。从历史地理的角度看，“九州”比“禹迹”有了

更进一步的演进，因为“九州”说出了一套地理分区体系、一个大范围的

地理格局。从洪荒世界到“九州”的演进，是中国古代文明发展的一个侧

面，一场重要的宏观地理变革，这场变革是在大禹治水的传说中表述出来

的。 

学界有人认为，大禹治水的成功，为中国历史上第一个朝代夏朝的建

立，捞足了足够的政治资本。完成了政治资本积累的大禹为大夏王朝的建

立还做了件锦上添花的事情。传说，在禹为了树立威信，收天下铜器熔之，

并铸成九个大鼎，象征九洲：冀、兖、青、徐、扬、荆、豫、梁、雍。各

个小部落向禹王进贡时必须顶礼膜拜。这九鼎属于大禹，大家向九鼎朝拜

时，其实也是向大禹朝拜。用心良苦的大禹，彻底征服了百姓的心。 

然而，启建立夏朝并非是一帆风顺的，向他提出挑战的是一个叫做伯

益的人。大禹治水成功，其实并不是大禹一人之功。这其中，有许多人为

之出谋划策。最出名的有伯益、契两人。尤其是伯益，其治水功劳仅次于

禹（这和关于禹在现位于山西省忻州一带治水时有两好助手相辅的传记相

吻合）。加上伯益年轻，在人们的心目中早就把伯益当成禹的继承人了。禹

和他的一心要当继任者的儿子启也意识到了这一最为严重的危机。而另外

一个叫做契的，据考是帝喾的后人，在治水过程中，他成功地大举推行并

实施了以疏为主的治水方针。治水成功后，禹为了安抚契，并不让他参与

继任者的竞争，禹给了契一块封地而将他轻易地打发了。 

大禹是四千多年前甚至上万年的历史人物，由于后人对他的敬仰与崇

拜，在古籍的记载之中，难免不加上几分神奇的色彩。他在某种程度上是

一种中华民族精神，沉淀在全民族的精神个体中了。孔子所说的他“尽力
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于沟洫”，当是历史上远古先贤们的事实整合；他的拯世济民，克己奉公，

他的以德、智、勇、能为基础的实践精神，更应当是历史事实整合后的精

神混合体。大禹神话被各个时间段的不同人群所利用、所发展，在各时期

各地呈现不同的内容和形态，至今统计的大禹神话仍呈现着许多时代性的

多样性，这是中国神话或是神话本身的开放性所决定的，在现代影视网络

技术条件下，制作个性化和大规模影视工业必将使得大禹神话演变的异彩

纷呈。 

中国神话的历史化是中国民族发展史中独特的文化观念所决定的。中

国古代的巫官，即知识分子或执笔写史的人们，由其本身的“巫”的性质，

当巫与史分流时，必然还是藕断丝连，缠绵不清。以至巫中有史，史中有

巫，不具备果断的“人”的理性观，这也影响了整个中国古代学术观。因

此，中国的远古神话具有历史文本意义。 
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泰国学生汉语一级元音习得个案研究及教
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 The Research of Thai Students Learn the First-Level  
Chinese Vowels and Instructional Strategies  

 

田野 
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Email: 562729804@qq.com 

 

摘要 

 

随着中泰友谊的日益加深，汉语教学在泰国也得到了空前的发展，越来越

多的泰国人加入到汉语学习的行列中，笔者认为, 若想获得更好的教学效果，

有必要深入研究学习者的学习习惯。故此，本文对泰国华裔学习汉语一级元音

时的发音情况进行了一系列的声学实验研究，其中包括汉语一级元音格局的分

析，泰语、汉语一级元音发音相似度以及准确度的计算，旨在发现泰国学生学

习汉语一级元音时的偏误，进而提出教学策略。 

 

关键词：泰国学生；汉语一级元音；偏误；教学策略 
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Abstract 

 

With the continuous deepening of Sino-Thai friendship, Chinese language 

teaching in Thailand is becoming unprecedentedly flourishing. To obtain a better 

teaching outcome for the increasing numbers of learners, it’s necessary to carry out 

in-depth study about the learners’ learning habit. Under such circumstances, in 

order to seek the inherent law about how Thai students learn the first-level Chinese 

vowels, the author conducted a series of acoustic studies about how Thai college 

students pronounce the first- level Chinese vowels. The studies discussed in this 

paper include the vowel pattern analysis, calculation of the similarities of the first 

level vowels between Chinese and Thai and accuracy in pronunciation, and how to 

establish the interlanguage system of first-level Chinese vowels for Thai students. 

And forward teaching method 

 

Keywords: Thai student, Chinese first level vowels, Errors, Teaching method 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

539 



LAC-65 

5th National and International Conference - "Research to Serve Society" - Huachiew Chalermprakiet University 

前 言 

 

在进行本文讨论之前，笔者首先要对如下概念进行梳理以便方便读者阅读

本文。 

1、元音：元音为成音节的纯元音（syllabic vocoid）。其主要特点是在声

道中没有明显收紧点，而且自成音节。 

2、一级元音： 

依据主要元音跟韵母中其他成分组合关系的情况可以划分出不同的级别。

出现在单韵母中的元音是一级元音，也可以称为基础元音。
1
 

3、元音格局及元音舌位图： 

元音格局是元音系统性的表现，包括的内容可以有元音的定位特征、内部

变体的表现、整体的分布关系等等。 

世界上任何一种语言或者该语言的方言变体都有各自相应的语音格局，语

音格局的观念对于我们研究语音是相当重要的。语音格局不仅仅可以用来分析

一种语言的声调，同时还可以对该语言的元音甚至于辅音进行分析。故此，语

音格局可以在很大程度上帮助我们认识不同语音或同一语音与方言之间语音的

共同规律，以及它们之间存在的个性特征。通过对不同语言之间语言格局的对

比，是符合语音类型学的要求。针对于元音来说，元音格局可以反映元音自身

的特征，以及在整个语音系统中的分布。 

本文制作的现代汉语以及现代泰语一级元音的舌位图正是建立在元音格局

图的基础之上。旨在反映出现代汉语以及现代泰语在一级元音上舌位的共同点

与不同点，从元音舌位图中我们可以更加直观地对比泰国华裔学生在发汉语一

级元音时的舌位特征。 

 

 

                                                   
1 石峰.《语音格局》[M].商务印书馆.北京.2008.P44 
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一、汉、泰语一级元音对比 

1、现代泰语一级元音 

根据前文提到的一级元音概念，笔者认为现代泰语中的一级元音共有18个，

并以长短音的形式对立。其中包括：[a]、[a:]、[i]、[i:]、[ɯ]、[ɯ:]、[u]、

[u:]、[e]、[e:]、[ɛ]、[ɛ:]、[ɔ]、[ɔ:]、[o]、[o:]、[ə]、[ə:]。下面我们结

合现代泰语一级元音舌位图就可以对这些元音有一个更加直观的认识。 

图 1 现代泰语一级元音舌位图 

其中，图上横坐标与纵坐标的顶点（图中 100 数值处）分别表示舌位的前

后与舌位的高低，横坐标的顶点表示舌位最前（100 表示舌位最靠前，0则表示

舌位最靠后）；纵坐标的顶点表示舌位最低（100 表示舌位最低，0 表示舌位最

高）。 

2、现代汉语一级元音 

现代汉语普通话的一级元音共有七个，分别是：[i]、[u]、[a]、[y]、[ɿ]、

[ʅ]、[]。元音[ɛ]、[o]、[ɚ]并不应该算作一级元音，其原因如下： 

（1）元音[ɛ]在单独做韵母时，只在象声词、语气词和叹词中出现，所以

不应被看作一级元音。 

（2）元音[o]独立成音节时只在象声词、语气词和叹词中出现，若和其它
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声母相拼时，其中会出现韵头音[u-],所以[o]不应被看作为一级元音。 

（3）卷舌元[ɚ]在实际发音的时候会出现卷舌的现象，所以[ɚ]应该属于带

韵尾的卷舌音，而不应该被看作一级元音。接下来我们在看一下现代汉语一级

元音的舌位图： 

图 2 现代汉语一级元音舌位图 

 

通过两张图的对比，我们可以确定无论是现代泰语还是现代汉语，它们的

语音格局都是以元音[a]、[i]、[u]来作为顶点。 

除此之外还可以观察到汉、泰语中的元音[a]、[i]的舌位总体来说差别不

大，但是汉语中的[u]元音要比泰语中的[u]在发音时舌位偏低，汉语中的[]

和泰语的[ə]也较为接近，但是汉语[]的舌位要比泰语[ə]的更加靠后、靠下。 

综上所述，现代汉语普通话和泰语中最为相似的元音为[a]、[i]、[u]，其

中又以[i]最为相似，[a]、[u]次之，最后汉语普通话中的[]和泰语[ə]相似度

较低，但是仍处于相似范围之内，其余的元音相对于两种语言来说均属于新元

音。故此，汉语普通话与泰语相比元音的相似顺序为：[i]>[a]>[u]>[] 
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二、泰国华裔家庭汉语一级元音个案声学实验研究 

1、实验目的 

语音研究往往离不开实验研究，现在的语音学可以说是“实验的语音学”，

本文将对具有华裔家庭背景的四名学生进行汉语一级元音的声学实验研究，旨

在帮助对外汉语教师更为直观清晰地了解泰国学生掌握汉语一级元音的情况，

以及影响汉语一级元音发音的一些相关因素。这样可以使对外汉语教师们更有

针对性地进行汉语语音教学工作。 

2、实验对象 

本文选取的实验对象来自泰国罗勇府的一所华校。被试学生来自同一家庭，

共四位，最大的学生正在读初三，最小的学生正在读小学二年级。她们的父亲

是泰国华裔，可以流利地使用潮州方言交流；母亲来自于中国的潮汕地区，除

了会使用潮州方言外，还可以流利地使用汉语普通话。 

3、实验过程 

首先笔者将事先准备好的带有汉语一级元音的例子让被试学生练熟，之后

采用 Praat 语音学软件进行第一共振峰（F1）以及第二共振峰（F2）的提取工

作，之后把采集到的数据按照共振峰的顺序分别录入 Excel 表格中，进一步利

用 Brak 值的转换公式 Bark=7*ln{(f/650)+[(f/650)2+1]1/2}将共振峰值转换

为 Brak 值。最后通过公式 V 值公式确定该元音在整个语音格局中的相对位置，

并制作好舌位图。四位被试学生的汉语一级元音舌位图如下所示： 

图 1 初三学生汉语一级元音舌位图                     图 2 初一学生汉语一级元音舌位图 
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图 3 四年级学生汉语一级元音舌位图 图 4 二年级学生汉语一级元音舌位图 

 

三、实验结果分析 

我们通过上面的舌位图可以看到一些比较明显的现象，全部的被试学生在

顶点元音的发音时舌位的位置基本准确，其中又以元音[i]最为准确。除了小学

四年级的学生在发[u]元音时的舌位比普通话发音时的舌位要低，但是元音[y]

的发音比其他三位学生要标准，剩下的三人在发元音[y]的时候均比普通话的[y]

元音的舌位稍靠前一些。除此之外，我们还可以观察到小学二年级的学生在发

元音[ɿ]、[ʅ]时出现了重叠现象，也就是我们常说的“zhi、zi”不分。 

上述的现象只是一些比较直观的现象，在制作了汉语一级元音舌位图之后，

笔者又利用收集到的数据制作了发音准确度 Z 值表，这样方便我们进一步观察

其内部规律。 

目标语的发音准确度可以通过公式进行计算后得出，准确度可以作为用来

衡量中介语元音发音的准确程度。本研究中的准确度计算方法如下：首先取得

其中一位被试发音人的元音“a”，然后用过 Praat 软件在该元音共振峰的区域

内相对稳定的一段上选取五个测量点，之后在分别对这五个测量点的数据的做

平均值处理，最后在把该元音所有发音的共振峰平均值转换为 Bark 值。然后利

用公式((B1-B1 标汉)^2+(B2-B2 标汉)^2)^(1/2)得出该元音相对于汉语普通话一级

元音的发音标准度 Z值，其中 Z值越大说明该元音的发音越不标准，Z值越小则

说明该元音的发音标准度越高。 
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 a e i u y zhi zi 

二年级 2.88313 2.934721 1.617277 0.908621 1.918318 1.269503 2.177985 

四年级 0.445981 0.69592 0.927679 0.968922 0.803761 1.248908 2.531145 

初一 0.622605 1.484598 0.63712 0.663343 1.039107 1.398223 3.213001 

初三 0.612722 1.403082 0.777805 0.582766 0.887723 1.162882 1.196039 

表 1 被试学生发音准确度表 

 

通过上表我们不难看出，从小学二年级开始，汉语一级元音发音的准确度基

本上呈现出递减的趋势，也就是说明发音的准确度是在不断提高，逐渐向普通

话标准音靠拢。 

 

四、泰国学生汉语一级元音习得偏误及教学策略 

1、泰国华裔学生汉语一级元音习得偏误分析 

在上面的实验中我们已经总结了华裔家庭学生在习得汉语一级元音方面的

一些表现和特征，但是就笔者在进行其他非华裔学生汉语一级元音声学实验的

过程中发现，华裔学生的优势比其他非华裔学生的优势并不是十分明显，就本

文而言可以排除血统因素对泰国学生掌握汉语一级元音的影响。那么，下文中

讨论的偏误方案以及教学策略可针对大多数泰国学生，因此，具有一定的普遍性。 

我们不得不承认母语的元音系统会对二语习得者对于目标语元音的掌握产

生很大的影响，这种影响主要体现在语言迁移理论。所以，母语元音系统对第

二语言的影响分正迁移和负迁移两种类型。接下来我们就华裔家庭发音人的特

点具体来分析母语正迁移和负迁移对他们掌握汉语一级元音时的影响。 

（1）三个顶点元音 

通过上面汉、泰语一级元音舌位图，我们不难发现两种语言的顶点元音是

[a]、[i]、[u]。那么，我们首先来看元音[a]。从汉、泰语一级元音的两张舌

位中可以得知汉语元音[a]以及泰语元音[a]的舌位基本相似。再看四位发音人

对于元音[a]的掌握情况是，年龄最小的学生在实际发音时要比普通话元音[a]

的发音位置靠前，但是随着年龄的增加这种现象就基本消除，并越来越向普通

话的标准靠拢。这里我们认为泰国学生掌握汉语一级元音[a]是受到母语正迁移

的影响。 
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接下来我们分析元音[i]。从上述两张舌位图来看元音[i]的位置更为接近，

几乎可以完全等同，并且无论是年龄较小的学习者还是年龄较大的学习者，对

于元音[i]的掌握都已经十分熟练，在实际发音时位置准确并且舌位十分稳定。

由此，我们可以推断出汉语元音[i]的掌握受到了母语正迁移的影响。 

最后我们来分析元音[u]。同样，通过两张舌位图的对比，我们发现泰语元

音[u]的舌位要高于汉语元音[u],但是这种影响对于实际发音的影响并不是很

大，学习者基本可以较为准确地发出此音，但是通过四位发音人舌位图的对比，

我们还可以观察到元音[u]在实际发音时会产生一些小范围的浮动，结合发音准

确率的表来看这种浮动的影响基本可以忽略，综上所述泰国学生在掌握汉语一

级元音[u]的时候同样受到了母语正迁移的作用。 

（2）前高圆唇元音[y] 

汉语一级元音[y]在泰语一级元音系统没有对应的音，所以，对于此元音对

于泰国学习者来说属于新元音，因此，新元音的习得不能用语言迁移的理论来

解释，笔者认为新元音的习得要从语音标记理论角度来考虑。即语音标记性弱

的音习得快，语音标记性强的音习得慢。就元音[y]来说，在世界语音格局中的

分布率比元音[a]、[i]、[u]要低，所以自然要比这三个元音掌握起来困难一些，

但是由于标记性较弱，所以实际发音时没有对发音者造成太大的困难，但是通

过对四位发音人舌位图的观察来看，[y]的发音在高低维度上没有问题，但是在

前后维度上就出现了问题，笔者认为这主要是由于圆唇程度造成的。 

（3）汉语元音[ɿ]和[ʅ] 

汉语元音[ɿ]和[ʅ]对于泰国学生来说，同样是新元音，而且这两个元音都属

于舌尖元音。泰语的一级元音中没有舌尖元音，再加上这两个元音在世界语音

分布很低，标记性很高所以对于这两种元音的掌握对于泰国学生来说应该是非

常困难的。通过被试四位学生的舌位图可以发现，年龄最小的学生在实际发音

时出现了[ɿ]和[ʅ]不分的现象，但是随着年龄的增加这种现象得到了改善，即已

经可以区分出这两个音，但是从发音准确率来看，这两个元音的发音极其不准

确，在舌位表现上主要表现为舌位靠前。 
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（4）汉语中元音[] 

汉语元音[]的发音在实际发音时存在着明显的动程， 主要表现在高低维

有一个从高到低的动程，实际音值为[ɯˠ ]。通过四张舌位图我们可以看出，泰

国学生在掌握汉语元音[]时出现了较强的游离性，并且从准确率上来看这个音

的发音也是最不准确的，在实际发音时会偏向泰语元音[ə]。 

 

2、泰国学生汉语一级元音教学的策略及教法探讨 

对外汉语教学活动中，语音教学占据着重要的地位，汉语元音与泰语元音

在一定程度上存在着相似性，这对于帮助泰国学生掌握汉语一级元音有一定的

帮助性，但是在实际发音时汉、泰语元音却存在着细微的差异，所以泰国学生

在掌握汉语一级元音时除了会受到母语正迁移的影响外，还会受到母语负迁移、

目的语规则泛化以及标记性强所导致的偏误。下面，笔者针对汉语一级元音提

出一些具体的建议： 

 

（1）针对汉语元音习得因素分组教学 

由于汉语的一级元音数量比较少，所以在教学时大多数教师基本上是采用

同时进行的教学方法，即不分先后顺序，一级元音的教学一般在一两节课内就

结束了教学。但是，我们根据前文的结果来看泰国学生对于汉语一级元音的习

得顺序是有先后顺序的，并且他们习得的原因是不一样的，所以在实际教学活

动中我们不能一概而论，应该按照学生的习得顺序以及习得因素将汉语一级原

因分成不同的组别有针对性地进行教学，最容易的顶点元音可以先教，而习得

顺序靠后的元音应该重点处理，并做大量的发音练习，以确保学生可以正确掌

握该音。、 

（2）针对元音特性进行教学 

汉语元音在整个音节当中占有着重要的地位，且与元音发音准确度相关的

有舌位、唇形两个因素。这两个因素当中的任一一个因素都对汉语元音的掌握
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起着至关重要的作用。下面我们以元音[y]为例，该元音为元音[i]的圆唇形式，

即教师需要在学生已经掌握元音[i]的基础上加强学生的圆唇概念即可发出此

音。但是，只是光发出此音是远远不够的，另外我们需要特别强调学生的圆唇

程度，同时还需要特别注意学生圆唇的稳定性，在笔者实际教学过程中发现，

有的学生可以顺利掌握元音[y]的发音形式，但是不是很稳定，这就需要教师在

实际教学过程中不仅仅要强调其发音形式，更需要强调其发音的稳定性，加强

学生圆唇稳定性的训练。 

同时，反复将易发生偏误的元音的正确发音与有偏误的发音进行对比，让

学生观察该元音在声学格局框架中的位置，体会正确发音与偏误发音的差异，

有助于帮助学生调整其自身的发音。具体每一组元音的教学对策如下： 

第三组舌尖元音[ɿ][ʅ]叫是泰国习得者到高级阶段仍难以发好的。这两个元

音容易混淆，舌尖前元音[ɿ]发音时舌尖抵住上齿背，而发舌尖后元音[ʅ]时舌尖

的位置在硬愕前部附近。在进行教学时，教师除了要结合舌位图重点强调舌尖

的位置，还可以把舌尖元音[ɿ][ʅ]与舌面元音[i]等可以放入音节中，与声母相

拼，以整体认读的形式进行练习和区别，加强学生的记忆。整体发音时可把音

节拖长，充分展示口腔的动态过程，让学生观察唇形、口腔的变化。同时也可

借助手势等体态语言，模拟口腔变化，使学生能更为直观的观察。 

关于最难习得的两个元音[ɿ]和[ʅ]来说，笔者认为首先要建立学生在听感上

的区分训练，只有听清楚了了，才能说清楚。另外还要注意让学生区分舌面元

音与舌尖元音的区别，因为泰语元音中只有舌面元音没有舌尖元音，所以学生

在习得过程中很容易发生用舌面来代替舌尖的发音，这也就解释了为什么泰国

学生在发这两个音的时候舌位容易靠前。笔者认为，教师应该用图片或者以手

势的方式帮助学生认清舌面与舌尖的不同，进而进一步指出这两个元音的发音

原理以消除学生由于发音部位不同而造成的偏误。一旦学生建立起正确的发音，

教师就应该更进一步地帮助学生巩固其发音，争取让学生做到发音的“本能”

反映。 
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另外，汉语和泰语最大的不同在于汉语中不像泰语那样有长短元音之分，

也就是说教师在教学过程中可以通过比较两种发音的不同之处，可拖长音比较

也可压缩发音时间比较，让学生真正体会这两种发音的区别。 

（3）抛弃血统观念 

笔者遇到的很多教师很容易犯一个错误就是按照血统来对待学生，本文的

其中一个主要目的就是消除广大对外汉语教师对于血统观念的一个迷信，起码

针对于汉语语音方面，华裔学生和非华裔学生对于汉语元音的掌握并没有太大

的区别，现在泰国的华裔学生也基本上是第三代或第四代华裔，已经基本失去

了汉语方言的技能，换一个角度考虑，即便是汉语方言，大部分的华裔学生也

是潮汕血统，而潮汕方言和现在的普通话仍相差甚远，所以广大对外汉语教师

应该抛弃血统观念一视同仁地，脚踏实地地进行汉语语音教学。 

 

结 语 

 

本文首先从基本概念出发，确定了汉语以及泰语的一级元音，并对其制作

了元音格局图，并希望通过此图来找出汉语、泰语一级元音的个性以及共性，

在此基础上通过对华裔家庭的个案研究消除了此前对外汉语教学盲目相信血统

的观念，并整理了泰国学生习得汉语一级元音的过程以及方式，并针对其偏误

提出了一些建议，希望本文可以给广大赴泰汉语教师在汉语一级元音的教学策

略上提供一些参考建议。 
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摘要 

 

本文主要论述泰国华文教育的特点及其历史发展过程，并结合学生、师资、

教材这三方面具体分析泰国华文教育的现状和存在的问题，以期对华文教育的发

展研究有所帮助。 
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Abstract 

 

This paper focuses on characteristics and development of Chinese education 

in Thailand and combined with the students, teachers, teaching materials of these 

three aspects to analyze the current situation and problems of Thailand's education 

in Chinese, in order to provide research value to the development of Chinese 

education. 
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○ 引言 

 
    中泰友好关系源远流长，在历史上有许多中国人到泰国经商和定居，带动了

泰国经济、文化、教育等诸多方面的发展，泰国的华文教育也随之产生。中华文

化的博大精深，汉语就是它的重要体现之一，由于中泰两国关系的不断发展，汉

语已经成为两国人民相互沟通交流的重要工具之一。 

笔者在泰国从事历史文化及对外汉语教学研究多年，在泰国任教期间并多次

参与指导泰国华文教师培训，对华文教育的发展历程有着浓厚的兴趣，本文试对

泰国华文教育的历史及现状等问题作一个粗浅的探讨。 

 

一  泰国的华文教育发展概述 

    泰国全称“泰王国”（The Kingdom of Thailand），位于亚洲东南亚地区

中南半岛中部。泰国也是世界上聚居华人最多的国家之一。根据史书记载，早在

汉唐时期中泰两国就有友好交往。公元 1—5 年西汉时，中国航船就到过泰国。

宋末元初以后就有许多华人到泰国经商和定居，泰国华人移民的类型可分为五种：

一、谋生移民；二、技术移民；三、垦殖移民；四、商贸移民；五、反清移民。

他们主要是来自中国福建、广东等沿海地区。在祖籍是广东澄海的泰国吞武里王

朝国王郑昭的鼓励下，大批潮州人涌入泰国从商或从事垦殖；再加上曼谷与华南

间的轮船通航，以汕头为最早，所以泰国华人中潮州人数比例居首位。 

华人的大量涌入，华文教育就随之产生。在泰国，虽然华文教育起步较早，

但由于中泰两国关系的曲折发展，它也走过了一条不平坦的道路。 

关于“华文教育”的定义，学术界一直说法不一，尚无定论。李方在《海外

华文教育管见》一文中认为，华文教育是“对海外华人华侨子女在居住地实施的

中华民族通用的现代汉语语言文化教育”。而丘进在《认清特点把握机遇》一文

中认为，华文教育应分三种类型：“国内华文教育，它是为海外华人华侨子女到

国内升学而办；国外华文教育，它是有海外华人华侨在当地举办；国内对外华文

教育，如国内不少高校推行的华文远程教学和对外汉语教育等”。但是，由于国

情及地域差异，泰国的华文教育具有自己的独特性，可以分为两大阶段来说明。 
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第一阶段的泰国华文教育是在大移民潮中迅速发展的“侨民教育”。这个时

期的华文教育的受教者主要是在泰华人华侨子女，属于母语教育；一些华人聚居

的城镇开始出现私塾，但为数很少，教授“四书五经”。据《新暹罗国志》记载：

曼谷王朝一世皇时期（1782 年—1809 年）泰国华侨在大城府阁良区创办了泰国

第一所华校，叫“阁连”，全天教授华文，拥有学生约 200 人，只教授中文课程，

并且没有受到泰国当局的管制。由于没有得到泰国官方的承认，这所学校只能说

是泰国最早成立的非正规华文学校，至于“阁连”何时终结，目前现存的史料文

献无法查实。 

四世皇统治时期（1851 年—1868 年），姜葛申先生在曼谷黎明寺旁开办了

华文学校，全部教授华文，但是都未得到泰国官方承认。直到 1860 年，姜葛申

先生辞世，由泰籍教师接手学校全部事务并重新制定了以泰语教学为基础的课程，

至此，这所华文学校名存实亡。 

以上记载说明泰国华文学校始创于 19 世纪。但大多数华文学校创办于 20

世纪初，六世皇时代（1910 年—1925 年），1907 年孙中山先生到泰国组织同盟

会，并成立了泰国中华会馆，后创办华盖学堂，是泰国华侨社团创办的早期华文

学校。1911 年辛亥革命后，泰国华侨社团相继创办本帮方言为教学用语的华文

学校。新民学术中华学校就是第一所以潮州人为创始人，以教授潮州话为基础的

华文学校。同时其他社团也纷纷创办华文学校，闽帮办培元学校，广肇帮办明衡

学校等。可以说，海外华人的华文教育萌芽时期便是潮州人在海外的教育萌芽时

期。 

据史料记载，泰国第一家正规华文学校在泰国南部普吉岛成立。公元 1901

年，当年受泰皇陛下册封爵衔的一位华侨，根据泰国没有一所正规华文学校的实

际情况。于 1902 年通过普吉府府尹许心美向曼谷内政部反映，建议创办华文学

校。因此，首家得到泰国政府承认的正规华文学校于 1913 年 5 月 30 日在普吉府

成立（校名应为普吉泰华学校）。笔者曾有幸在此华文学校任中文部主任长达 3

年，亲自聆听和见证新、老华侨们对华文教育事业发展做出的可以铭刻丰碑的巨

大贡献。以上时期的华文教育仍停留在自取所需的“侨民教育”阶段，此时的泰

国政府对华人华侨的态度是优待和自然同化，对待华文教育的态度则是不加管束

并任其发展，使得这一时期的华文教育遍地开花，泰国政府虽有介入，但并没有
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进行统一管理。 

第二阶段的华文教育则在泰国政府严厉管制和国际市场的大趋势下，一步步

艰难地从“侨民教育”发展成为可持续的、具有一定规模的“国民教育”。这个

阶段的华文教育，受教者主要是母语并非汉语的非华裔和华裔学生，属于第二语

言教育。因此，这个阶段的华文教育应被定义为，对泰国非华裔及华裔学生实施

的现代汉语教育，主要内容是中华语言和文化。五世皇 42 年的统治期间，在众

多的国家政治、社会、法律改革中也涉及到了教育改革。为六世皇时期颁布的《民

校条例（1918）》和《小学义务教育条例（1921）》奠定了重要基础。 

六世皇统治时期，在教育改革浪潮中，在泰国的五大地区的华人（潮州人、

福建人、海南人、客家人、广东人）分别建立了自己的学校。1913 年，客家人

——进德学校；1914 年，广东人——明德学校；1915 年，福建人——培元学校；

1921 年，海南人——育民学校等。 

除此之外，广东人还在 1917 年创办了第一所华文女校——坤德女校。此后

又出现了一批华文女校，如潮州女校、懿德学校、振坤女校等等。这些学校标志

着泰国华文教育初期的腾飞。 

随着华文学校的迅速自由发展，华文学校除了传承华人特性，传授华语知识

和中国文化以外，同时还宣传各派别的革命思想。与此同时，华文教育也已不是

单纯的侨民教育，是传播革命思想的介质，被泰国当局认为是推行同化政策的障

碍物，甚至把危害国家安全与其联系在一起，成为危害国家安全的因素之一。 

1916年泰国司法部长指出，华文学校的大量开办最令人担忧的问题是，新时

期华文学校的任课教师不通晓泰语。他们完全依据自己的信仰和原则去教学，这

与泰国法律不符并对国情不利。就此对华文学校的种种限制就开始了，直至二战

期间，当时政府实施亲日排华的外交政策，禁止华文教育。政府于1938年—1944

年期间先后将全泰国华校294所全部关闭，无一幸免。这是泰国华文教育最黑暗

时期，也是一段低潮的空白期。这段低潮由于华文学校已告绝迹，部分教师被迫

回国，部分教师则转为“地下工作”，泰国法律规定7人以内的家教不违法，家

长们就以三两家庭为单位请老师来家教。据说，当时从事这种教育小组的家庭教

师也有数百人。这在一定程度上满足了华侨华人学习华文的需求，保证了华教事

业的延续性。 
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随着国际政局的变化，中国加入联合国，中泰建立友好外交关系，中国经济

的飞速发展，让泰国政府对华文教育开始重新重视。不仅仅是原来的华文学校，

几乎所有的公立学校、私立学校、职业学校、国际学校和非正规学校都开设了汉

语课程。2005 年，泰国教育部明确规定，汉语教育是泰国外语教育中重要的课

程，为促进汉语教育的规范性和高效性，达到与国际汉语教育接轨的水平，泰国

教育部批准成立“泰国促进汉语教学战略规划办事处”。至此民众学习汉语的热

情高涨，汉语一跃成为仅次于英语的第二外语。华文教育事业实实在在地成为了

整个泰国社会中基础教育的一部分。 

 

二  泰国华文教育现状 

近年来，泰国的华文教育犹如枯木逢春，尽情地绽放出了生机和活力。泰国

教授华文的学校有三类：第一类是政府开办的大学（朱拉隆功大学、法政大学、

瓦拉亚隆宫皇家大学等）；第二类是教育部批准开设的公立及私立学校（皇太后

中学、曼谷商业学校、东方书院等）；第三类是民办学校，由泰国教育部开办，

其经费由华侨及华侨社团负担（普吉泰华学校等）。 

 

2.1 学生方面 

学生方面分华裔学生和非华裔学生，两者对学习汉语的自主性差距不大，华

裔学生受到家庭情感、认知的影响，是父母要求学习汉语。而非华裔学生则不存

在这个问题。两种学生在不同方面调查中呈现的差距也不大，华裔和非华裔学生

一半以上都表示不会在课后继续学习汉语；将来不会选择汉语为大学专业；就业

择业目标不明确；对未来规划意识较淡。这些现象产生的原因主要有：①华裔泰

化程度很高。大多是在泰国出生，深受泰国文化教育影响。②由于几代华人华侨

的努力，他们在泰国的社会、经济和文化等领域都占据了重要位置。泰国政府对

华人华侨实施温柔的同化政策，使在泰华人的归属感强，华裔学生对中国的故土

情怀已经淡漠，逐渐养成了泰国人悠哉心态，把汉语当做外语来学习的被动心态。

③汉语和泰语这类的拼音文字比较，学习上有一定的难度。 

 

学生是学习的主体与知识文化的接受者。虽说泰国目前各大中小学学生都开
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始学习汉语，其中一部分是凭借兴趣爱好学习，一部分是为了高考就业学习。但

不可否认的是有相当一部分学生并没有学习汉语的兴趣和动机。笔者曾在泰国诸

多学校教授过汉语课程，很多学生根本不知道为什么学习汉语，学习过程中出现

学习态度不端正、上课不认真听讲、不完成作业、考试成绩差等现象。如果学生

学习华文的目的不明确，是被动地而不是主动的，那他们怎么能有兴趣学呢？是

“要我学”而不是“我要学”。 

 

    2.2 师资方面 

    目前泰国从事汉语教学的师资队伍，主要来源是：①中国大陆、台湾有着资

深经历的教师，在学历及教学经验方面都有一定的资历。②泰国的华人华侨，这

类师资群体大部分没有接受过正规教学培训，凭借的是一腔热情和爱国心来从事

的教学工作，虽有一定的泰国文化背景，但缺乏教学专业知识，结果可想而知。

③新语教学团体，这类师资群体部分来自泰国的中国留学生，部分来自泰国本土

的中文专业学生。他们有活力、工作热情高、通晓泰文，有一定的专业知识，是

当前泰国汉语教学中的重要力量。④中国汉办及侨办公派教师和志愿者教师，这

是近年来由中国政府支持的一支主要师资力量来源。因为这些教师由中国政府认

真筛选，所以知识结构、业务能力方面相当优秀。但也有不足之处，他们基本都

是在中国本土成长，对泰国的语言文化背景生疏，加之工作时间短，构成了他们

汉语教学的障碍。 

汉语在泰国目前发展相当快，师资严重缺乏也同样是最大问题。师资不论是

数量还是质量上都存在问题，因此泰国汉语师资力量亟待建设。笔者认为解决师

资问题也不无办法，一是大量培养泰国本土的汉语教师，汉办和侨办的汉语教师

资格培训就搞得很好，有利于队伍建设。二是和中国高校合作聘请教师协助教学，

比如华中师范大学和泰国瓦拉亚隆宫皇家大学合办的汉语教育专业，学制五年，

其中一年在华中师范大学学习，所有课程由华中师范大学国际交流学院派遣具有

丰富专业知识、常年对外汉语教学教学经验的教师任教。三是政府志愿者上任前

尽可能地进行跨文化培训及语言培训等，使他们能够和学生沟通交流，增强亲近

感，从而最大程度地发挥志愿者的作用。 
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2.3 教材问题 

提高汉语教学质量，师资是重要因素，教材质量也是重要环节。教材缺乏统

一性，适用性差是泰国汉语教育不容忽视的一个问题。目前，泰国各类学校开设

的汉语课程所使用的教材五花八门，主要分两种情况：一种是直接使用国外的原

版教材，有中国引进的，有台湾的，有新加坡的等等；另一种是参考国外教材，

由教师编写适用于本土的教学资料。此外，字体也很不统一，有繁体字的，有简

体字的，有用拼音的也有用注音的，搞得学生一头雾水。目前内容贴近泰国学生

生活、适合泰国学校进行汉语教学的基础汉语教材缺乏，解决汉语教材问题应该

得到高度重视。由中泰两国编写的汉语教材《体验汉语》曾赢得广大师生的认可，

但据调查其仍未得到广泛使用。笔者认为教材的选择应该侧重于听说读写的综合

运用，内容要涵盖面广，信息量大，新颖有趣。关于繁体还是简体，拼音还是注

音，应该以中国汉语教学要求为参考，尽量保持一致。对于大学生可繁简并用，

让他们更深入了解中国语言文化。 

 

三  结语 

中国作为一个举世瞩目的崛起大国，文化崛起的首要是语言的国际化。纵观

泰国华文教育发展，汉语热将会持续升温，前景广阔。汉语推广的国际化方向毋

庸置疑，它将成为一种世界性的发展趋势。但由于华文教育发展的不平衡会出现

多方面的问题。如果我们共同携手齐心协力去解决问题，这将使泰国的华文教育

走向美好灿烂的明天。 
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วิทยาศาสตร
สุขภาพ 

ปัจจัยด้านบุคลกิภาพที�ส ัมพนัธ์ต่อสุขภาพจติของนักเรียนโรงเรียนสาธิต   
มหาวทิยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 

 

กรรณิกา พ ันธ์ศรี, สุรเดช ประยรูศักดิ+, ศุภช ัย ตู้กลาง HS-1 

ปัจจัยท ี�มีความสัมพนัธ์กับความเมื�อยล้าส่วนหลังของพนักงานฝ่ายปั-มข ึ /นรูปร้อน
ของการผลิตช ิ /นส่วนรถยนต์ 

 

กสิณา เกษโกวทิ, มานิตา รังกลิ�น, ฟารีดา ปะดุกา, กนกวรรณ บุญนาม, 

ศรัญย์พร แก้วโชต ,ิ จันจิรา หาญทะเล, กชกร เลิศภานุวัฒน์, สุรวิทย์ นัน
ตะพร, ฐิตาภรณ์ เหลืองวิลัย 

HS-3 

ปัจจัยทาํนายการรับรู้ สมรรถนะในการปฏิบตักิารพยาบาลของพยาบาลเวชปฏิบัต ิ
ช ุมชน 

 

กิษรา มาศโอสถ, วนิดา ดุรงค์ฤทธิช ัย และ กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม HS-13 

ผลกระทบของพาหะฮีโมโกลบินอที ี�มีต่อการตรวจวิเคราะห์ระดับฮีโมโกลบินเอวนัซ ี
ด้วยหลักการ HPLC และ immunoturbidimetric 

 

จารุวรรณ  บุญลาโภ,  กรวิภา วิก ัยนภากุล, ชมพูนุท สนิธุพบิ ูลยกิจ, ทิพย์
รัตน์ โพธิพ ิทกัษ์   

HS-25 

ความสัมพนัธ์ระหว่างค่าความดันสงูสุดขณะทาํการทดสอบ Cranio-cervical 

Flexion โดยใช้การวัดด้วยการคลาํ และเครื�องตรวจสัญญาณไฟฟ้าในกล้ามเนื /อ
แบบป้อนกลับ เพ ื�อตรวจสอบการทาํงานที�ไม่ต้องการของกล้ามเนื /อช ั /นตื /น 

 

ฉัตราช ู ทองประเสริฐ,  รสลัย กัลยาณพจน์พร HS-33 

การประเมินความสามารถในการต้านการเจริญเตบิโตของเช ื /อพลาสโมเดียม ฟาล
ซิพาลัม สายพนัธุ์  TM267 ของสารสกัดหยาบจากมะรุม 

 

ณัฐริณี หอระตะ*, ทวีพร พนัธุ์พาณิชย์, อิสสริยา เอ ี�ยมสุวรรณ, สุวรรณา 
เสมศรี, วชิรญาย์ อธ ิมัง, ศราวุธ สุทธ ิรัตน์, วศิน เอมเอาธาน, นัฏฐา ผดุง
วัฒนะโชค, กชวรรณ จันเทร์มะ 

HS-42 

ระบาดวิทยาและประสิทธ ิผลของโปรแกรมการป้องกนัการติดเช ื /อระบบทางเดนิ
ปัสสาวะที�ส ัมพนัธ์กับการคาสายสวนปัสสาวะของหอผู้ ป่วยวิกฤตศัลยกรรมและกึ�ง
วิกฤตอายุรกรรมโรงพยาบาลรามาธิบด ี

 

ถนอมวงศ์ มัณฑจิตร์, ศิริลักษณ์ อภวิาณิชย์, กาํธร มาลาธรรม, สมพร สม
สกุล 

HS-51 

ระดับอลูเมทเิลชนัในผู้ ป่วยโรคเนื /องอกเนื /อเยื�ออ่อน  

ธมลวรรณ วรฤทัย*, ชินดนัย หงสประภาส, กฤษณ์ เจริญลาภ, อภวิัฒน์ 
มุท ิรางกูร, สิทธ ิศกัดิ+  หรรษาเวก 

HS-53 
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การรับรู้ ของสมาชกิครอบครัวต่อพฤติกรรมร่วมรู้ ส ึกของพยาบาลโดยใช้ก ิจกรรม
การพยาบาลแบบมีส่วนร่วมของสมาชกิครอบครัวในผู้ ป่วยท ี�ใช้เครื�องช่วยหายใจ 

 

ธิดา แต่งประกอบ HS-55 

ประสิทธ ิภาพข้าวกํ�าไทยต่อการปรับเปลี�ยนระบบ เอนไซม์ต้านออกซิเดช ัน ไซโต
ไคน์ และลาํไส้ใหญ่ในสตัว์ทดลอง 

 

นพวัฒน์ เพ ็งคาํศรี,  ไชยวัฒน์ ไชยสุต, กนิษฐา แก้วด  ู HS-65 

ผลของการใช้ก ิจกรรมการตัดสินใจทางคลนิิกของพยาบาลต่อจาํนวนวนันอนของ
ผู้ ป่วยหลังผ่าตดัเนื /องอกสมอง 

 

นวลฉวี หวังด  ี HS-77 

การพัฒนากระบวนการปฏิบัตงิานและประเมินผลลัพธ์การบริบาลทางเภสชักรรม
สาํหรับผู้ ป่วยเบาหวานชนิดท ี�  2 ณ คลินิกเบาหวาน แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาล
บางบ่อ 

 

นิตย์ธ ิดา ภทัรธ ีรกุล, ธีรวุฒ ิพงษ์เศรษฐไพศาล, นิตยาวรรณ กุลณาวรรณ HS-86 

ความชุกของธาลัสซ ีเมียและฮโีมโกลบนิอ ี ของผู้ ป่วยนอกที�มารับบริการใน
โรงพยาบาลเซ ็นทรัลปาร์ค อาํเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  

 

ประไพ เหมหอม, ดวงมณี แสนมั�น, สุชา จุลสาํล ,ี นนทยา ทางเรือ,  

สุวรรณา เสมศรี, วีรวรรณ วงค์ห ิรัญ, อาทิยาพร ตะกูลรัมย์ 

HS-97 

ความชุกของเช ื /อ methicillin-resistant staphylococci (MRS) จากสถานที�ออก
กาํลังกายสาธารณะในจังหวดัสมุทรปราการ 

 

ปัญจพร นิ�มมณี*, พัชรี ก ัมมารเจษฎากุล, สมหญิง งามอุรุเลิศ, ณัฐ
กาญจน์ ไทยประยรู, พรชนันว์ ปุญจุบัน, เกศิณีย์ ช้อยชาญชัยกุล, 

วัชรินทร์ รังษีภาณุรัตน์, พรทพิย์ พ ึ�งม่วง, อิสยา จันทร์วิทยานุชติ 

HS-105 

การตรวจหาการกลายพนัธุ์ของ factor V Leiden และ prothrombin G20210A 

ในผู้ ป่วยโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าโดยวธิ ีปฏิก ิริยาลกูโซ่พอลิเมอเรสชนิดอ ัลลลี
จาํเพาะ 

 

ปุณยนุช จนิดาธรรมานุสาร, ภสัรา  อาณัต ,ิ สุวรรณา  เสมศรี,  
ณัฐวดี  ทรัพย์วัฒนไพศาล, ปวรรณรัตน์  เรือนงาม 

HS-116 

ประสิทธ ิภาพของแถบกาวสีในการดงึดดูแมลงวนับ้าน  

เปรมฤดี พ ุฒซ้อน, จินห์วรา สมจิตต์, ศันศนีย์ น้อยเอ ี�ยม, ณัฏฐวี ช ั� งช ัย, จิ
ริสุดา สินธุศิริ 

HS-117 

การพัฒนานวตักรรมอุปกรณ์การให้ยาเพ ื�อป้องกันการชกัในหญิงตั /งครรภ์ท ี�มีภาวะ
ความดนัโลหติสูง 

 

พจนา โพธิ+จ ันด ,ี ทรงวุฒ ิเอกวุฒวิงศา, ดารณี  ธนวัตร HS-124 

ปัจจัยท ี�มีความสัมพนัธ์กับการเลี /ยงลูกด้วยนํ /านมแม่อย่างเดียวครบ 6 เดือน ใน
อาํเภอสาํโรง จังหวัดอุบลราชธานี 

 

พัจนภา ธานี, ณัฐณิชา สายเวช, อาณิชยา บุญทอง, อาทิตย์ ธานี HS-135 

ความเช ื�อถอืได้และความเท ี�ยงตรงของการทดสอบการก้าวข้ามจัตุรัสสี�ช่องบนพื /น
โฟม 

 

ภคณัท มธุรพงศากุล, อ ัครเดช ศิริพร HS-147 
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ผลของการประกอบอาหารต่อฤทธิ+ ต้านอนุมูลอ ิสระในบรอกโคลี มะเข ือยาวเหด็
เข ็มทอง และมะเข ือเทศ 

 

ภาวดี ช่วยเจริญ, พรปวีณ์ ภเิศกวรคุณ, วรัญญ์ภคัว์ เกียรตอิมรเวช, กฤษ
ดา บุญเพนียด, ธัญรดา ดวงเนตร 

HS-156 

จาํนวนชุดไมโทคอนเดรียดีเอน็เอลดลงในโรคเนื /องอกเนื /อเยื�ออ่อน  

มณฑิรา ฐานไพศาลกิจ, กฤษณ์ เจริญลาภ, ชินดนัย หงสประภาส, สิทธ ิ
ศักดิ+  หรรษาเวก 

HS-166 

การพัฒนาวิธ ีการตรวจจีโนไทป์ของ Human platelet antigen-12w และ GHw 

(HPA-12w และ HPA-16w) โดยวิธ ี Polymerase Chain Reaction- Sequence 

Specific Primer (PCR-SSP) 

 

มยุรี เก่งเกตุ, วีรวรณ ชาญศิลป์, สมหญิง งามอุรุเลิศ, กาญจนา ศิริร ัตน์,  

พิรญาณ์ นาคศิริ, ญาณิศา ชานนตรี, ภาวิณี คุปตวนิทุ, อรรถพล ศรีสุดด  ี

HS-168 

การศึกษาศักยภาพการนําตะกรันของเตาอุ่นนํ /าเหลก็จากกระบวนการผลิตเหลก็
แผ่นรีดร้อนชนิดม้วนกลบัมาใช้ประโยชน์ใหม่ 

 

มิตรช ัย รัตนวงศ์, เทอดพงศ์ ศรีสุขพ ันธุ์ HS-182 

การศึกษาความถี�ของโพลีมอฟิซ ึม A1298C ของยนี
methylenetetrahydrofolatereductase (MTHFR)  ในผู้ ป่วยลิ�มเลือดอุดตนัชาว
ไทย 

 

รุจินี ปดิฐพร, ปุณยนุช จนิดาธรรมานุสาร, เจตนา เรืองประทีป, ภสัรา 
อาณัต  ิ

HS-191 

การปนเปื/อนของ Escherichia coli ในเนื /อหมทู ี�จาํหน่ายในเขตตาํบลบางโฉลง  
อาํเภอบางพลี จังหวดัสมุทรปราการ  

 

วัชรพงศ์ เทศไทยสง, อภญิญา มงคลเลิศมณี, อัญธิกา มุ่ยหยา, กฤติยา 
พ ันนวน, จิริสุดา สนิธุศิริ, ณัฏฐวี ช ั� งช ัย 

HS-200 

ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและแนวทางการลดปริมาณก๊าซเรือน
กระจกจากภาคขนส่งหนักทางบก 

 

วิมล ปิ� นประดบั, เทอดพงศ์ ศรีสุขพ ันธุ์ HS-209 

ผลของการบริโภคโปรไบโอตกิต่อระดับไตเตอร์ anti-A และ anti-B  

วีรวรรณ ชาญศิลป์, มยุรี เก่งเกตุ, วชิรญาย์ อธ ิมัง, สิณีนาฏ อุทา, กฤศธร 
องค์ตลิานนท์, สมภพ กลิ�นวิมล 

HS-220 

ปัจจัยท ี�มีความสัมพนัธ์กับการรับรู้ และท ัศนคติต่อหลักสตูร วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภยั มหาวทิยาลัยหวัเฉ ียวเฉลิมพระเกียรติ ของ
นักเรียนระดับช ั /นมัธยมศึกษาปีท ี�  6 ในสถานศึกษาเขตอาํเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ 

 

ศักดิ+ณรงค์ ไชยฤกษ์*, พัณณิศา ชบา, มูฮาํหมดัอาพนัดี อ ิแต, ปุญชรัสมิ+  
ไกรเทพ,  

ณัฐกานต์ จนัสมด ,ี ธนพร จันทราช, สุธ ัญญา โกษาทอง,  

อุมารินทร์ พ ูลพานิชอุปถมัย์, เสาวลกัษณ์ ลกัษมีจรัลกุล 

HS-230 
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ปัจจัยด้านบุคลกิภาพที�ส ัมพนัธ์ต่อสุขภาพจติของนักเรียนโรงเรียนสาธิต   
มหาวทิยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 

 

ศุภช ัย ตู้กลาง, สุรเดช ประยรูศักดิ+  และ กรรณิกา พนัธ์ศรี HS-241 

ปัจจัยท ี�มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมความปลอดภยัในการทาํงานของพนักงาน
ฝ่ายผลิต บริษัทผลิตช ิ /นส่วนอะไหล่ประกอบรถไถแห่งหนึ�งในจังหวดัสมุทรปราการ 

 

สุธารินี บุตรี, จิราภรณ์ พวงมี, เกศสุดา ชุ่มด ,ี เกวรินทร์ นิตกิรณ์, มาริษา 
สมจิตต์, เก้ากมล จาํนงค์ศาสตร์, เกศินี แย้มมาก, สุรวิทย์ นันตะพร*, 
อารยา ดาํช่วย 

HS-252 

ฤทธิ+ลดไขมนัสะสมในตับหนูทดลองที�เหนี�ยวนําให้เกดิภาวะเมตาบอลกิซ ินโดรม
ของสารสกัดกระชายดาํ 

 

สุภาพร พ ันธุ์ธ ีรานุรักษ์, อัจฉราพร ศรีช ัยรมย์รัตน์, อิทธ ิพล พวงเพชร HS-254 

ผลของการติดเทปผ้ายดื ต่อการเปลี�ยนแปลงทาง kinematic ในผู้ท ี�มีภาวะเอน็
รองฝ่าเท้าอกัเสบ: งานวิจัยนําร่อง 

 

สุลิเทพ ปิ� นรัตน์, รสลัย กัลยาณพจน์พร, ปราณีต เพ ็ญศรี HS-256 

ปัจจัยท ี�มีความสัมพนัธ์ต่อสมรรถนะในการปฏิบัต ิงานของผู้อาํนวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล จังหวัดตราด 

 

อภชิ ัย คุณีพงษ์, นรศักดิ+  เงางาม HS-266 

การเปรียบเท ียบผลการรักษาโรคปอดอักเสบจากเช ื /อไมโครพลาสมาในเดก็ชนิด
เสมหะร้อนอุดกั /นปอดระหว่างการใช้ยาจีนตาํรับฮั�วถนัทงลั�วร่วมกับยาแผนปัจจุบัน
กับการใช้ยาแผนปัจจุบันเพ ียงอย่างเดียว 

 

อรภา ศิลมัฐ HS-277 

การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์โครงการออกแบบระบบรวบรวมและบาํบัดนํ /าเสีย 
เทศบาลเมืองบางกรวย 

 

อิสรี รอดทัศนา, เทอดพงศ์ ศรีสุขพ ันธุ์, กมลทพิย์ รัตนสุวรรณาชัย, อัญ
ชุลี การด  ี

HS-292 
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HS-1 

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๕ "งานวิชาการรับใช สังคม" มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

ป�จจัยด�านบุคลิกภาพท่ีสัมพันธ�ต�อสุขภาพจิตของนักเรียนโรงเรียนสาธิต   มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (ฝ&ายมัธยม) 
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บทคัดย�อ  

การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค)เพ่ือหาความสัมพันธ)ระหวDางปEจจัยด านบุคลิกภาพกับสุขภาพจิตของนักเรียน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝKายมัธยม) กลุDมตัวอยDางจากการศึกษาครั้งน้ี เปMนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝKายมัธยม) ท่ีกําลังศึกษาอยูDในภาคเรียนท่ี 2 ปPการศึกษา 
2558 รวมท้ังสิ้น 233 คน เครื่องมือท่ีใช ในการเก็บรวบรวมข อมูลประกอบด วย 3 สDวน คือ แบบสอบถามข อมูลสDวน
บุคคล แบบทดสอบ 16 PF (The sixteen Personality Factor Questionnaire) และแบบประเมิน General 
Health Questionnaire - 28 วิเคราะห)ข อมูลโดยหาคDาสถิติพ้ืนฐาน ร อยละ คDาเฉลี่ย สDวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
รวมท้ังหาคDาสถิติสหสัมพันธ) (correlation)  ผลการวิจัยพบวDามีองค)ประกอบของแบบบุคลิกภาพท่ีมีความสัมพันธ)
กับสุขภาพจิตอยูD 5 ลักษณะ ซ่ึงแบDงออกเปMนบุคลิกภาพพ้ืนฐาน (Primary Factor) อยูD 3 องค)ประกอบ ได แกD 
องค)ประกอบ G (r= -.131, p<.05) องค)ประกอบ Q1 (r=.130, p<.05) และองค)ประกอบ Q4 (r=.256, p<.01) 
และบุคลิกภาพท่ีจะแสดงออกเมื่อถูกกระตุ นจากสิ่งแวดล อม (Global factor) 2 องค)ประกอบ ได แกD Anx (r=.194, 
p<.01) และ Adj (r=-.150, p<.05) ผลการวิจัยครั้งน้ีแสดงให เห็นวDาการทดสอบลักษณะบุคลิกภาพและสุขภาพจิต
ต า ม แ บ บ ท ด ส อ บ  1 6  PF (The sixteen Personality Factor Questionnaire) แ ล ะ  General Health 
Questionnaire - 28 มีประโยชน)ในการทําความเข าใจลักษณะบุคลิกภาพและสุขภาพจิตของนักเรียน ซ่ึงสามารถ
นําผลการศึกษาไปวางแผนระบบชDวยเหลือและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในอนาคต  

 
คําสําคัญ: บุคลิกภาพ สุขภาพจิต นักเรียน   
 
Abstract 

The objective of this research was to survey personality factors associated with mental 
health of students in Mahasarakham university demonstration school (secondary). Subjects were 
233 Mahasarakham university demonstration school (secondary) students in the second semester 
year 2015. Data collection was done by 3 instruments including a personal data form, 16 PF (The 
sixteen Personality Factor Questionnaire) and General Health Questionnaire - 28. Data was 
analyzed in descriptive statistics terms of mean, percentage, and standard deviation and using 
techniques in correlation statistics. The results finding 5 personality factors related with mental 
health Including 3 primary factors; factor G (r= -.131, p<.05), factor Q1 (r=.130, p<.05) and  factor 
Q4 Q4 (r=.256, p<.01) and 2  Global factors; anxiety (Anx) (r=.194, p<.01) and adjustment (Adj) 
(r=-.150, p<.05). The results of this study showed that personality and mental health assessment 
by 16 PF (The sixteen Personality Factor Questionnaire) and General Health Questionnaire – 28 
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had usefulness to understand personality and mental health of students for planning the health 
care system and developing student’s potentiality in the future.   

 
Keywords: Personality,  Mental Health,  Student 
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Factors Related to Fatigue Among of an Auto Part Manufacturing Factory 
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บทคัดย�อ  

การวิจัยครั้งน้ีเปIนการศึกษาวิจัยแบบภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงค/เพ่ือศึกษาปLจจัยท่ีมีความสัมพันธ/กับ
ความเมื่อยล าสMวนหลังของพนักงานฝOายปLPมข้ึนรูปร อนของการผลิตช้ินสMวนรถยนต/ กลุMมตัวอยMางเปIน พนักงาน
ฝOายปLPมข้ึนรูปร อน จํานวน 92 คน เก็บข อมูลโดยใช แบบสอบถาม  3 สMวน ได แกM ข อมูลสMวนบุคคล ข อมูลการ
สัมผัสปLจจัยด านการยศาสตร/ ข อมูลความเมื่อยล าทางกาย โดยมีการนําไปทดสอบความเท่ียงของแบบสอบถาม 
ได คMาสัมประสิทธ์ิแอลฟOาคอนบราคเทMากับ 0.849 ผู วิจัยได ตรวจสอบการกระจายของข อมูลกMอนนํามาวิเคราะห/
โดยใช สถิติเชิงพรรณา แจกแจงความถ่ี ร อยละ คMาเฉลี่ย และ สMวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิตเชิงวิเคราะห/เพ่ือหา
ปLจจัยที่มีความสัมพันธ/กับความเมื่อยล าสMวนหลังของพนักงาน ใช สถิตไคสแควร/ กําหนดระดับนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 ผลการศึกษาวิจัย พบวMา ประชากรสMวนใหญMร อยละ 91.3 เปIนเพศชาย ร อยละ 40.2 มีอายุ
อยูMในชMวง 30-39 ป^ ร อยละ 59.8  มีอายุการทํางานสMวนใหญMอยูMในชMวง 1-10 ป^ ร อยละ 41.3 มีคMาดัชนีมวล
กาย(BMI) อยูMในเกณฑ/ปกติ ประชากรสMวนใหญMร อยละ 90.2 มีการทํางานลMวงเวลา ร อยละ 53.3 จบการศึกษา
ในระดับมัธยมศึกษาตอนต นมากที่สุด ประชากรร อยละ 56.5 มีสถานภาพสมรส ร อยละ 50 เคยเข ารับการ
อบรมหัวข อทMาทางการทํางานที่ถูกวิธี และ ร อยละ 90.2 เคยทํางานลMวงเวลา  สMวนการสัมผัสปLจจัยด านการย
ศาสตร/ พบวMา ประชากรร อยละ 58.7 ไมMเสี ่ยงตMอการสัมผัสปLจจัยด านการยศาสตร/ และในสMวนของความ
เมื่อยล าบริเวณหลังสMวนบน ร อยละ 37.0 ประชากรสMวนใหญMเริ ่มรู สึกไมMสบาย เมื ่อยล าหรือมีอาการปวด
เล็กน อย และร อยละ 29.3  ปวดเมื่อยล าปานกลาง (หยุดพักงานทุเลาลง) สMวน ความเมื่อยล าบริเวณหลัง
สMวนลMางร อยละ 30.4 เริ่มรู สึกไมMสบาย เมื่อยล าหรือมีอาการปวดเล็กน อย และ ร อยละ 45.7 ปวดเมื่อยล าปาน
กลาง (หยุดพักงานทุเลาลง) ผลการศึกษาพบวMา การสัมผัสปLจจัยด านการยศาสตร/มีความสัมพันธ/กับความ
เมื ่อยล าหลังสMวนลMางของพนักงานอยMางมีนัยสําคัญทางสถิติที ่ระดับ p-value <0.05 ผลการศึกษาเปIน
ประโยชน/ สามารถใช เปIนแนวทางในการปkองกันอันตรายในการทํางานที่เกิดจากการสัมผัสปLจจัยด านการย
ศาสตร/ท่ีอาจสMงผลตMอสุขภาพพนักงาน รวมท้ังใช เปIนแนวทางปรับปรุงแก ไขสภาพการทํางานของพนักงานฝOาย
ปLPมข้ึนรูปร อนให มีระดับความเมื่อยล าท่ีเกิดจากการทํางานให ลดน อยลง  
 

คําสําคัญ: อุตสาหกรรมผลิตช้ินสMวนรถยนต/ ความเมื่อยล า การยศาสตร/ 
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Abstract 
The study is a descriptive research. The purpose of relationship between personal 

factors and ergonomics factor with factors related to fatigue among of an auto part 
manufacturing factory. The sample for this study were 92 workers who work in hot stamping. 
Questionnaires was used for data collection including 3 part, personal information, exposure risk 
for ergonomics and fatigue, body discomfort chart. The statistic level by Cronbach's alpha was 
0.849. For analysis used frequency, percentile, mean and Chi-square to test relationship. The 
result of this study showed that the majority of population 91.3% were male, age was between 
30-39 years old representing 40.2% of the population, work experience was between 1-10 years 
representing 59.8% of the population, the body mass index (BMI) found that the majority of the 
population 41.3% were normal, most of the population was 90.2% of overtime, 56.5% of 
population were married. And the exposure factors of ergonomics found that 58.7% were risk of 
exposure to ergonomic factors.  In the case of fatigue, upper back, 3 7 .0 % of the population 
began to feel fatigue or pain, and 29.3% moderate pain, in the lower back, 30.4% of the 
population feel fatigue or pain, and 45.7% moderate pain from the analysis. The relationship of 
the factors that were associated with physical fatigue of hot stamping staff is personal factors 
not related to physical fatigue in the level of p-value>0.05. The exposure factors of ergonomics 
is associated with physical fatigue, significance level of p-value<0.05. The risk of exposure to 
ergonomic related with lower back of the level of statistical significance p-valve<0.05. The study 
can be adopted to protect the worker from exposure to ergonomic factors that may affect the 
health of employees including to improve the working conditions of hot stamping staff with the 
fatigue caused by the loss of functionality. 

 

Keywords: Auto part Manufacturing Factory, Fatigue, Ergonomics    

 
บทนํา 

ในปLจจุบันอุตสาหกรรมยานยนต/และช้ินสMวนรถยนต/เปIนอุตสาหกรรมท่ีมีความสําคัญตMอการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ ท้ังในด านการผลิตการตลาด การจ างงาน และการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีทันสมัย รวมท้ังใช 
แรงงานคนเข ามาเก่ียวข องในงานอุตสาหกรรม ซ่ึงในกระบวนการผลิตมีสภาพการทํางานท่ีสMงผลให พนักงานมี
ลักษณะการทํางานท่ีซํ้าซากจําเจ ทําให พนักงานเกิดความเมื่อยล าทางกายเกิดข้ึน (กิตติ อินทรานนท/และคณะ, 
2548) 

อาการเมื่อยล าจากการทํางานเปIนอาการท่ีเกิดหลังจากการทํางานทุกชนิด โดยเฉพาะงานท่ีต องออกแรง
มาก มีสาเหตุเกิดจากปLจจัยด านการทํางาน เชMน ลักษณะงาน ภาระงาน ทMาทางการทํางาน การออกแรง ระยะเวลา
ในการทํางาน สภาพแวดล อมในการทํางาน ปLจจัยดังกลMาวสMงผลให พนักงานมีอาการเมื่อยล าทางกล ามเน้ือทําให 
ความสามารถในการหดตัวของกล ามเน้ือลดลง ความเร็ว ความแมMนยําของการเคลื่อนไหวลดลง ทําให มีการ
ประสานงานระหวMางสายตากับมือหรือเท าบกพรMองเพ่ิมโอกาสท่ีเกิดความคลาดเคลื่อนความผิดพลาดและอุบัติเหตุ
ได มากข้ึน (รศ.ประโยชน/บุญสินสุข, 2537) 
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อาการเมื่อยล าท่ีพบสMวนใหญMเปIนอาการปวดเมื่อยกล ามเน้ือสMวนหลัง ซ่ึงจากรายงานสถิติการประสบ
อันตรายหรือเจ็บปOวยเน่ืองจากการทํางานท่ีจําแนกตามความรุนแรงและอวัยวะท่ีได รับอันตรายตั้งแตMป̂ พ.ศ. 2554 
- 2558 (สํานัก กองทุนเงินทดแทน ป̂ พ.ศ. 2558) พบวMา ใน ป̂ พ.ศ.2555 มีจํานวนผู เจ็บปOวยเก่ียวกับอาการปวด
เมื่อยกล ามเน้ือ หรือบาดเจ็บท่ีหลังเพ่ิมข้ึนจากป̂ พ.ศ.2554 จํานวน 495 คน และป̂ถัดไปมีแนวโน มลดลงเรื่อยๆ 
แตMการประสบอันตรายหรือเจ็บปOวยท่ีมีผลตMอหลังยังคงมีจํานวนมาก 
 ในกระบวนการผลิตท่ีมีการยกเคลื่อนย ายสิ่งของท่ีมีนํ้าหนักมากตลอดระยะเวลาการทํางาน โดย
เฉพาะงานท่ีต องทําซํ้าๆและรีบเรMง จึงทําให พนักงานมีโอกาสสัมผัสกับปLจจัยด านการยศาสตร/ ซ่ึงการผลิตเก่ียวกับ
ช้ินสMวนรถยนต/มีกระบวนการผลิตซ่ึงมีลักษณะงานท่ีต องใช ทMาทางการทํางานท่ีอาจสMงผลทําให เกิดความเมื่อยล า
และเกิดอาการปวดหลัง เชMน การเคลื่อนย ายช้ินงานท่ีมีนํ้าหนักมากจากจุดหน่ึงไปยังจุดหน่ึง กระบวนการผลิตท่ี
พนักงานทําการปLPมข้ึนรูปร อนซ่ึงต องยกเคลื่อนย ายช้ินงานท่ีมีนํ้าหนักมาก โดยใช ทMาทางทางซํ้าๆ ติดตMอกันเปIน
ระยะเวลานาน สMงผลให พนักงานต องลาหยุดงานและสMงผลกระทบตMอระบบการจัดการด านการผลิตของบริษัท 
 ดังน้ัน เพ่ือปkองกันและแก ปLญหาดังกลMาวท่ีอาจจะเกิดข้ึน ผู วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาปLจจัยท่ีมี
ความสัมพันธ/กับความเมื่อยล าสMวนหลังของพนักงานฝOายปLPมข้ึนรูปร อน เพ่ือนําข อมูลจากการวิจัยในครั้งน้ีไป
เสนอแนะแนวทางการปkองกันการเกิดอาการเมื่อยล าท่ีเกิดจากการทํางานและนําไปพัฒนาปรับปรุงแก ไขปLญหา
ด านการยศาสตร/ของบริษัทตMอไป 
 
วัตถุประสงค� 
 1. เพ่ือศึกษาระดับการสัมผสัปLจจัยด านการยศาสตร/ ของพนักงานฝOายปLPมข้ึนรูปร อน 

2. เพ่ือศึกษาระดับความเมื่อยล าสMวนหลังของพนักงานฝOายปLPมข้ึนรูปร อน 
 3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ/ระหวMางปLจจัยสMวนบุคคล ได แกM อายุ เพศ ดัชนีมวลกาย อายุการทํางาน ระดับ
การศึกษา การทํางานลMวงเวลา สถานภาพ กับความเมื่อยล าสMวนหลัง ของพนักงานฝOายปLPมข้ึนรูปร อน 
 4. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ/ระหวMางระดับการสัมผัสปLจจัยด านการยศาสตร/กับความเมื่อยล าสMวนหลัง ของ
พนักงานฝOายปLPมข้ึนรูปร อน 

 
ขอบเขตของงานวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีเปIนการศึกษาปLจจัยท่ีมีความสัมพันธ/กับความเมื่อยล าสMวนหลัง ของพนักงานฝOายปLPมข้ึนรูป
ร อน บริษัทผลิตช้ินสMวนรถยนต/แหMงหน่ึงในกรุงเทพฯโดยการให พนักงานฝOายปLPมข้ึนรูปร อน จํานวน 92 คน ทําการ
ตอบแบบสอบถาม และเปIนพนักงานท่ีเข ารMวมการวิจัยน้ันด วยความสมัครใจระยะเวลาท่ีศึกษา ตั้งแตMเดือนสิงหาคม 
– ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 
วิธีการศึกษา 

การวิจัยครั้งน้ีเปIนการศึกษาวิจัยเชิงพรรณนาภาคตัดขวาง(Cross-sectional Descriptive Research
โดยได รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย/ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  
กลุMมตัวอยMางท่ีศึกษา เปIนพนักงานฝOายปLPมข้ึนรูปร อน บริษัทผลิตช้ินสMวนรถยนต/แหMงหน่ึงในกรุงเทพฯโดยการให 
พนักงานฝOายปLPมข้ึนรูปร อน จํานวน 92 คน ใช แบบสอบถามเพ่ือเปIนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข อมูลงานวิจัย 
ประกอบด วยข อมูล 3 สMวน ได แกM ข อมูลสMวนบุคคล ข อมูลการสัมผัสปLจจัยด านการยศาสตร/ ข อมูลความเมื่อยล า
ทางกาย และนําแบบสอบถามท่ีสร างข้ึนไปทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) และโดยนําแบบสอบถามท่ีสร างข้ึนไป
ปรึกษาอาจารย/จํานวน 3 ทMาน เพ่ือทําการตรวจสอบความถูกต องของเน้ือหา และนําไปทดลองใช เพ่ือหาคMาความ
เช่ือมั่นของแบบสอบถาม(Reliability) โดยนําแบบสอบถามท่ีผMานการตรวจสอบแล วใช กับพนักงานโรงงานแหMงหน่ึง
ในจังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 30 คน แล วนําไปทดสอบหาความเช่ือมั่นได คMาแอลฟา คอนบราค เทMากับ 0.849 
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ผู วิจัยได ตรวจสอบการกระจายของข อมูลกMอนนํามาวิเคราะห/โดยใช สถิติเชิงพรรณา แจกแจงความถ่ี ร อย
ละ คMาเฉลี่ย และ สMวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิตเชิงวิเคราะห/เพ่ือหาปLจจัยท่ีมีความสัมพันธ/กับความเมื่อยล าสMวนหลัง
ของพนักงาน ใช สถิตไคสแควร/ กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
ผลการวิจัย 

ประชากรสMวนใหญMร อยละ 91.3 เปIนเพศชาย ร อยละ 40.2 มีอายุอยูMในชMวง 30-39 ป̂ ร อยละ 59.8  มี
อายุการทํางานสMวนใหญMอยูMในชMวง 1-10 ป̂ ร อยละ 41.3 มีคMาดัชนีมวลกาย(BMI) อยูMในเกณฑ/ปกติ ประชากรสMวน
ใหญMร อยละ 90.2 มีการทํางานลMวงเวลา ร อยละ 53.3 จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต นมากท่ีสุด 
ประชากรร อยละ 56.5 มีสถานภาพสมรส  ร อยละ 78.3 ไมMเคยมีอาการปวดหลังกMอนเข าทํางาน การเข ารับการ
อบรมหัวข อทMาทางการทํางานท่ีถูกวิธีพบวMาร อยละ 50  เคยเข ารับการอบรมหัวข อทMาทางการทํางานท่ีถูกวิธี และ 
ร อยละ 90.2 เคยทํางานลMวงเวลา  

ผลการศึกษาการสัมผัสปLจจัยด านการยศาสตร/ พบวMา พนักงานไมMมีการปฏิบัติกิจกรรมท่ีต องสัมผัสกับ
ปLจจัยการยศาสตร/ หรือมีการปฏิบัติติดตMอกัน ≤ 2 ช่ัวโมงตMอวัน จํานวน 54 คน คิดเปIนร อยละ 58.7 และปฏิบัติ
กิจกรรมท่ีต องสัมผัสกับปLจจัยการยศาสตร/ > 2 ช่ัวโมงตMอวัน จํานวน 38 คน คิดเปIนร อยละ 41.3 และ เมื่อนํา
ข อมูลการสัมผัสปLจจัยด านการยศาสตร/มาแปลผลรวมเพ่ือหาระดับความเสี่ยงตMอการเกิดกลุMมอาการผิดปกติทาง
ระบบโครงรMางและกล ามเน้ือโดยใช เกณฑ/การประเมินของ Chee & Rampal , 2004  พบวMา ร อยละ 45.7 อยูMใน
ระดับเสี่ยงตMอการเกิดกลุMมอาการผิดปกติทางระบบโครงรMางและกล ามเน้ือ และ ร อยละ 54.3 ไมMเสี่ยงตMอการเกิด
กลุMมอาการผิดปกติ  ทางระบบโครงรMางและกล ามเน้ือ ดังตารางท่ี 1   
 
ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนและร อยละของประชากรจําแนกตามระดับการสัมผัสปLจจัยด านการยศาสตร/ 

ระดับการสัมผัสป�จจัยการยศาสตร�  จํานวน         (N =92) ร�อยละ 
เสี่ยงตMอการสัมผสัปLจจัยด านการยศาสตร/ 38 41.3 
ไมMเสี่ยงตMอการสัมผัสปLจจัยด านการยศาสตร/ 54 58.7 
รวม 92 100 
 

ผลการศึกษา เก่ียวกับระดับความเมื่อยล าบริเวณหลังสMวนบนพบวMากลุMมตัวอยMางสMวนใหญM ร อยละ 37.0 
มีอาการเริ่มรู สึกไมMสบาย เมื่อยล าหรือมีอาการปวดหลังบริเวณสMวนบน มีอาการปวดเล็กน อย รองลงมา ร อยละ 
29.3 มีอาการปวดเมื่อยล าปานกลาง (หยุดพักงานทุเลาลง)  ร อยละ 27.2 ไมMมีอาการ  และ มีเพียงร อยละ 6.5 ท่ีมี
อาการปวดเมื่อยล ามาก ดังตารางท่ี 2  

 
ตารางท่ี 2 แสดงจํานวนและร อยละของประชากรจําแนกตามความเมื่อยล าบริเวณหลังสMวนบน 

อวัยวะ จํานวน 
(N=92) 

ร�อยละ 

หลังส�วนบน   
ไมMมีอาการเมื่อยล า 25 27.2 
เริ่มรู สึกไมMสบายเมื่อยล าหรือมีอาการปวดเล็กน อย 34 37.0 
ปวดเมื่อยล าปานกลาง (หยุดพักงานทุเลาลง) 27 29.3 
ปวดเมื่อยล ามาก (หยุดพักงานไมMทุเลาลงหรือต องไปพบแพทย/) 6 6.5 
รวม 92 100 
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ผลการศึกษาความเมื่อยล าบริเวณหลังสMวนลMาง พบวMา กลุMมตัวอยMางสMวนใหญM ร อยละ 45.7  มีอาการปวด 

เมื่อยล าปานกลาง (หยุดพักงานทุเลาลง) รองลงมา ร อยละ 30.4 เริ่มรู สึกไมMสบายเมื่อยล าหรือมีอาการปวด
เล็กน อย  ร อยละ 18.5  ปวดเมื่อยล ามาก (หยุดพักงานไมMทุเลาลงหรือต องไปพบแพทย/) และ มีเพียง ร อยละ 5.4 ท่ี
ไมMมีอาการเมื่อยล า ดังตารางท่ี 3  

 
 
 
 
 

ตารางท่ี 3 แสดงจํานวนและร อยละของประชากรจําแนกตามความเมื่อยล าบริเวณหลังสMวนลMาง 

อวัยวะ จํานวน 
(N=92) 

ร�อยละ 

หลังส�วนล�าง   
ไมMมีอาการเมื่อยล า 5 5.4 
เริ่มรู สึกไมMสบายเมื่อยล าหรือมีอาการปวดเล็กน อย 28 30.4 
ปวดเมื่อยล าปานกลาง (หยุดพักงานทุเลาลง) 42 45.7 
ปวดเมื่อยล ามาก (หยุดพักงานไมMทุเลาลงหรือต องไปพบแพทย/) 17 18.5 
รวม 92 100 
 

ผลการวิเคราะห/หาความสัมพันธ/ปLจจัยท่ีมีความสัมพันธ/กับความเมื่อยล าสMวนหลังของพนักงานฝOายปL�มข้ึน
รูปร อน บริษัทผลิตช้ินสMวนรถยนต/แหMงหน่ึงในกรุงเทพมหานคร พบวMา  

ปLจจัยสMวนบุคคล ได แกM อายุ เพศ ดัชนีมวลกาย  อายุการทํางาน ระดับการศึกษา การทํางานลMวงเวลา
ของคนงานไมMมีความสัมพันธ/กับความเมื่อยล าสMวนหลังของพนักงานฝOายปL�มข้ึนรูป สถานภาพของคนงาน การเข า
รับการอบรมประวัติการได รับการอบรมเก่ียวกับทMาทางการทํางานท่ีถูกวิธี ไมMมีความสัมพันธ/กับความเมื่อยล าสMวน
หลัง แยกออกเปIนหลังสMวนบนและหลังสMวนลMางอยMางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมั่น (p-value >0.05) 

ด านการสัมผัสปLจจัยเสี่ยงด านการยศาสตร/ พบวMา การสัมผัสปLจจัยด านการยศาสตร/มีความสัมพันธ/กับ

ความเมื่อยล าบริเวณหลังสMวนบนของพนักงานฝOายปLPมข้ึนรูปร อน บริษัทผลิตช้ินสMวนรถยนต/แหMงหน่ึง อยMางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมั่น (p-value >0.05) การสัมผัสปLจจัยเสี่ยงด านการยศาสตร/มีความสัมพันธ/กับ
ความเมื่อยล าบริเวณหลังสMวนลMาง ของพนักงานฝOายปLPมข้ึนรูปร อน บริษัทผลิตช้ินสMวนรถยนต/แหMงหน่ึง อยMางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมั่น (p-value < 0.05) ดังตารางท่ี 4 
 

ความเมื่อยล�า 
ระดับการสัมผัสป�จจัย

ด�านการยศาสตร� 
2 df p-Value 
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ตารางท่ี 4 แสดงความสัมพันธ/ระหวMางการสัมผัสปLจจัยด านการยศาสตร/กับความเมื่อยล าบริเวณหลัง 

อภิปรายผลการวิจัย      

จากการศึกษาวิเคราะห/ข อมลูปLจจัยท่ีมีความสมัพันธ/กับความเมื่อยล าบริเวณหลังของพนักงานฝOายปLPมข้ึน
รูปร อน ของการผลิตช้ินสMวนรถยนต/ สามารถนํามาอภิปรายผลการศึกษาตามสมมติฐานการวิจัยแตMละข อได ดังน้ี    
ปLจจัยสMวนบุคคล ได แกM อายุ เพศ ดัชนีมวลกาย  อายุการทํางาน ระดับการศึกษา การทํางานลMวงเวลาของคนงาน 
สถานภาพของคนงาน การเข ารบัการอบรมประวัติการได รับการอบรมเก่ียวกับทMาทางการทํางานท่ีถูกวิธี ไมMมี
ความสัมพันธ/กับความเมื่อยล าสMวนหลัง แยกออกเปIนหลังสMวนบนและหลังสMวนลMางอยMางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ
ความเช่ือมั่น (p-value >0.05 )ไมMเปIนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว  

อายุของพนักงานฝOายปLPมข้ึนรูปร อนไมMมีความสัมพันธ/กับความเมื่อยล าสMวนหลังแยกออกเปIนหลังสMวนบน
และหลังสMวนลMางอยMางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมั่น (p-value> 0.05) ไมMเปIนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 
เน่ืองจากงานประเภทน้ีไมMจํากัดอายุของคนงานทําให คนงานสามารถเข าสูMงานได ทุกระดับอายุและในแตMละชMวงอายุ
มีจํานวนสัดสMวนของกลุMมท่ีมีอาการและไมMมีอาการเมื่อยล าสMวนหลังท่ีใกล เคียงกันและไมMมีความแตกตMางกันมากนัก
ซ่ึงสอดคล องกับงานวิจัยของ กัญญ/ฐพิมพ/ บํารุงวงศ/ และคณะ 2555 ได ทําการศึกษาวิจัยเรื่องปLจจัยท่ีมีผลตMอ
พฤติกรรมการปkองกันกลุMมอาการผิดปกติทางระบบโครงรMางและกล ามเน้ือของพนักงานนวดแผนไทย พบวMา อายุไมM
มีความสัมพันธ/ของพฤติกรรมการปkองกันกลุMมอาการผิดปกติของโครงรMางกล ามเน้ือของพนักงานนวดแผนไทยและ
จากการศึกษาวิจัยของสุนิสา ชายเกลี้ยง และคณะ 2555 ได ทําการศึกษาในพนักงานเก็บขนขยะขององค/กร
ปกครองสMวนท องถ่ินในจังหวัดหนองบัวลําภู จํานวน 160 คน โดยมีวัตถุประสงค/เพ่ือศึกษาปLจจัยเสี่ยงท่ีมี
ความสัมพันธ/กับการปวดหลัง พบวMาอายุไมMมีความสัมพันธ/กับการปวดหลังอยMางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value > 
0.05) 

เพศของพนักงานฝOายปLPมข้ึนรูปร อนไมMมีความสัมพันธ/กับความเมื่อยล าสMวนหลังแยกออกเปIนหลังสMวนบน
และหลังสMวนลMางอยMางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมั่น (p-value > 0.05) ซ่ึงไมMเปIนไปตามสมมติฐานท่ีตั้ง
ไว  เน่ืองจากกลุMมตัวอยMางสMวนใหญMเปIนเพศชายร อยละ 91.3ทําให กลุMมตัวอยMางมีลักษณะท่ีเปIนกลุMมเดียวกันเกือบ
ท้ังหมดเมื่อแยกกลุMมอาการเมื่อยล าสMวนหลังจําแนกตามเพศ ทําให ไมMสามารถเห็นความแตกตMางระหวMางอาการ
เมื่อยล าระหวMางกลุMมเพศชายและเพศหญิงได  ซ่ึงสอดคล องกับงานวิจัยของ กัญญ/ฐพิมพ/ บํารุงวงศ/ และคณะ 2555 
ปLจจัยท่ีมีผลตMอพฤติกรรมการปkองกันกลุMมอาการผิดปกติทางระบบโครงรMางและกล ามเน้ือของพนักงานนวดแผน
ไทย พบวMา เพศไมMมีความสัมพันธ/ของพฤติกรรมการปkองกันกลุMมอาการผิดปกติของโครงรMางกล ามเน้ือของพนักงาน
นวดแผนไทยอยMางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมั่น (p-value > 0.05) 

คMาดัชนีมวลกายของพนักงานฝOายปLPมข้ึนรูปร อนไมMมีความสัมพันธ/กับความเมื่อยล าสMวนหลังแยกออกเปIน
หลังสMวนบนและหลังสMวนลMางอยMางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมั่น (p-value >0.05) ซ่ึงไมMเปIนไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว  เน่ืองจากกลุMมตัวอยMางมีชMวงของคMา BMI ท่ีหลากหลายรวมท้ังในแตMละกลุMมน้ันมีจํานวนสัดสMวน

ไม�เสี่ยง เสี่ยง รวม 
หลังส�วนบน    
ไมMมีอาการ 39 20 59 

3.721 1 0.054 
มีอาการ 15 18 33 
รวม 54 38 92    
หลังส�วนล�าง    
ไมMมีอาการ 24 9 33 

4.179 1 0.041 
มีอาการ 30 29 59 
รวม 54 38 92    
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ของกลุMมท่ีมีอาการและไมMมีอาการเมื่อยล าท่ีใกล เคียงกัน ทําให ไมMเห็นความแตกตMางในกลุMม BMI ซ่ึงสอดคล องกับ
การศึกษาของ นารา กุลวรรณวิจิตร ได ทําการศึกษาพนักงานขับรถโดยสารประจําทางระหวMางจังหวัดในสถานี
ขนสMง ผู โดยสารกรุงเทพฯ จตุจักร จํานวน 337 คนพบวMาคMาดัชนีมวลกายไมMมีความสัมพันธ/กับความเมื่อยล าแตMพบ
แนวโน มการเพ่ิมขนาดของการสัมพันธ/กับความอMอนล าขณะขับรถอยMางไมMมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value >0.05)  ;
ฐิติรัตน/ พัฒนไทยานนท/ และคณะ 2558 ปLจจัยเสี่ยงตMออาการปวดหลังสMวนลMางของบุคลากรโรงพยาบาล 
วัตถุประสงค/ เพ่ือหาความสัมพันธ/พฤติกรรมสุขภาพกับอาการปวดหลังสMวนลMางของบุคลากรโรงพยาบาล จํานวน 
430 คน พบวMาดัชนีมวลกายไมMมีความสัมพันธ/กับอาการปวดหลังสMวนลMาง 

อายุการทํางานของพนักงานฝOายปLPมข้ึนรูปร อนไมMมีความสัมพันธ/กับความเมื่อยล าสMวนหลังแยกออกเปIน
หลังสMวนบนและหลังสMวนลMางอยMางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมั่น (p-value > 0.05) ซ่ึงไมMเปIนไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว  เน่ืองจากพนักงานสMวนใหญMมีอายุการทํางานอยูMในชMวง 1-10 ป̂ และรองลงมาคือชMวง 12-20 ป̂ ซ่ึง
ท้ังสองกลุMมมีจํานวนสัดสMวนระหวMางกลุMมท่ีมีอาการและไมMมีอาการเกือบเทMากัน ทําให ไมMเห็นความแตกตMางในแตMละ
กลุMมของชMวงอายุการทํางาน ซ่ึงสอดคล องกับการศึกษาของ ณัฐวุฒิ มหาวิไล ได ทําการศึกษาในแตMละกลุMมท่ีเปIน
พนักงานระดับปฏิบัติการจํานวน 80 คน พบวMาอายุงานไมMมีความสัมพันธ/กับความเมื่อยล าอยMางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p-value > 0.05) 

สถานภาพของพนักงานฝOายปLPมข้ึนรูปร อนไมMมีความสัมพันธ/กับความเมื่อยล าสMวนหลังแยกออกเปIนหลัง
สMวนบนและหลังสMวนลMางอยMางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมั่น (p-value > 0.05) ซ่ึงไมMเปIนไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว  เน่ืองจากกลุMมตัวอยMางสMวนใหญMมีสถานภาพสมรส รองลงมาคือมีสถานภาพโสดและกลุMมตัวอยMาง
ท้ังสองกลุMมมีจํานวนสัดสMวนระหวMางกลุMมท่ีมีอาการและไมMมีอาการใกล เคียงกัน ทําให ไมMเห็นความแตกตMางของกลุMม 
ซ่ึงสอดคล องกับการศึกษาของ นารา กุลวรรณ พบวMา สถานภาพไมMมีความสัมพันธ/กับความเมื่อยล า; สุกัญญา อังศิ
ริกุลและคณะ ปLจจัยท่ีมีความสัมพันธ/กับพฤติกรรมสMงเสริมสุขภาพในผู ปOวยท่ีมีอาการปวดหลังสMวนลMาง พบวMา 
สถานภาพไมMเก่ียวข องกับพฤติกรรมสMงเสริมสุขภาพของผู ปOวยปวดหลังสMวนลMางอยMางไมMมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-
value > 0.05) 

ระดับการศึกษาของพนักงานฝOายปLPมข้ึนรูปร อนไมMมีความสัมพันธ/กับความเมื่อยล าสMวนหลังแยกออกเปIน
หลังสMวนบนและหลังสMวนลMางอยMางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมั่น (p-value > 0.05) ซ่ึงไมMเปIนไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว  เน่ืองจากลักษณะงานประเภทน้ีไมMจําเปIนต องอาศัยความรู ทางวิชาการ คนงานท่ีไมMมีวุฒิทาง
การศึกษาและมีวุฒิทางการศึกษาก็สามารถทํางานได เทMาเทียมกัน ทําให กลุMมตัวอยMางท่ีจบตั้งแตMจบการศึกษาใน
ระดับประถม จนถึง ป.ตรี สMวนใหญMร อยละ 53.3 ม.ต นและร อยละ 20.7 จบในช้ัน ม.ปลาย และกลุMมตัวอยMางท้ัง
สองกลุMมมีจํานวนสัดสMวนระหวMางกลุMมท่ีมีอาการและไมMมีอาการใกล เคียงกัน ทําให ไมMเห็นความแตกตMางของกลุMม  
ซ่ึงสอดคล องกับการศึกษาของ กัญญ/ฐพิมพ/ บํารุงวงศ/ และคณะ พบวMาระดับการศึกษาไมMมีความสัมพันธ/กับ
พฤติกรรมการปkองกันกลุMมอาการผิดปกติทางระบบโครงรMางและกล ามเน้ือของพนักงานนวดแผนไทย ; สุกัญญา 
อังศิริกุลและคณะ ปLจจัยท่ีมีความสัมพันธ/กับพฤติกรรมสMงเสริมสุขภาพในผู ปOวยท่ีมีอาการปวดหลังสMวนลMาง พบวMา 
ระดับการศึกษาไมMเก่ียวข องกับพฤติกรรมสMงเสริมสุขภาพของผู ปOวยปวดหลังสMวนลMาง อยMางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับความเช่ือมั่น (p-value > 0.05)การบาดเจ็บโครงรMางกล ามเน้ือท่ีเก่ียวเน่ืองจากการทํางาน อยMางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมั่น (p-value > 0.05) 

การทํางานลMวงเวลาของพนักงานฝOายปLPมข้ึนรูปร อนไมMมีความสัมพันธ/กับความเมื่อยล าสMวนหลังแยก
ออกเปIนหลังสMวนบนและหลังสMวนลMางอยMางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมั่น (p-value > 0.05)ซ่ึงไมMเปIนไป
ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว  เน่ืองจากกลุMมตัวอยMางสMวนใหญM ร อยละ 90.2 เคยทํางานลMวงเวลา ทําให จํานวนตัวอยMางมี
ลักษณะท่ีเหมือนกันเกือบท้ังหมด เมื่อแยกกลุMมอาการเมื่อยล ากับไมMมีอาการตามลักษณะของการทํางานลMวงเวลา 
ทําให ไมMเห็นความแตกตMางระหวMางกลุMม และ ความสัมพันธ/ระหวMางปLจจัยต นการทํางานลMวงเวลาได ซึ่งสอดคล องกับ
การศึกษาของ อิสรีย/รัช  สืบศรีและคณะ ได ศึกษาปLจจัยท่ีมีความสัมพันธ/กับการบาดเจ็บโครงรMางกล ามเน้ือท่ี
เก่ียวเน่ืองจากการทํางานในผู ประกอบอาชีพผลิตธูป ผลการศึกษา พบวMาระยะเวลาการทํางานไมMมีความสัมพันธ/กับ
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การบาดเจ็บโครงรMางกล ามเน้ือท่ีเก่ียวเน่ืองจากการทํางาน อยMางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมั่น (p-value 
> 0.05) 

การสัมผัสปLจจัยด านการยศาสตร/กับความเมื่อยล าหลัง ของพนักงานฝOายปLPมข้ึนรูปร อน ของการผลิต
ช้ินสMวนรถยนต/ 

ระดับการสัมผัสปLจจัยด านการยศาสตร/ไมMมีความสัมพันธ/ กับความเมื่อยล าบริเวณหลังสMวนบน ของ
พนักงานฝOายปLPมข้ึนรูปร อนอยMางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมั่น(p-value > 0.05) ซ่ึงไมMเปIนไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว เน่ืองจาก กลุMมตัวอยMางอยูMในพ้ืนท่ีการทํางานท่ีมีลักษณะทMาทางการทํางานท่ีแตกตMางกันออกไปมี
ระดับการสัมผัสความเสี่ยงด านการยศาสตร/ในจํานวนท่ีเกือบเทMากัน แตMละพ้ืนท่ีสMวนใหญMมีอาการเมื่อยล าหลัง
สMวนบนท่ีมากกวMาแตMเมื่อเทียบเปIนสัดสMวน พบวMา กลุMมท่ีมีอาการและไมMมีอาการ มีสัดสMวนท่ีเกือบเทMากันท้ังหมด ทํา
ให ไมMเห็นความแตกตMางระหวMางกลุMมท่ีสัมผัสปLจจัยและไมMสัมผัสปLจจัยได  แตMมีแนวโน มท่ีการสัมผัสปLจจัยด านการย
ศาสตร/จะมีความสัมพันธ/กับอาการเมื่อยล าหลังสMวนบนเพราะกลุMมตัวอยMางมีทMาทางการทํางานท่ีต องใช กล ามเน้ือ
สMวนหลังอยูMเปIนประจําการศึกษาของ อิสรีย/รัช สืบศรี และคณะ (2556) ได ศึกษาปLจจัยท่ีมีความสัมพันธ/กับการ
บาดเจ็บโครงรMางกล ามเน้ือท่ีเก่ียวเน่ืองจากการทํางานในผู ประกอบอาชีพผลิตธูป ผลการศึกษา พบวMาทMาทางการ
ทํางานท่ีไมMเหมาะสมของกลุMมตัวอยMาง มีการบิดเอ้ียวลําตัวขณะคลุกไม ก านธูปบMอยครั้ง จึงมีความสัมพันธ/กับการ
บาดเจ็บโครงรMางกล ามเน้ือท่ีเก่ียวเน่ืองจากการทํางาน อยMางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมั่น (p-value > 
0.05) 

ระดับการสัมผัสปLจจัยด านการยศาสตร/กับความเมือ่ยล าหลังสMวนลMางมีความสัมพันธ/กับความเมื่อยล าสMวน
หลังของพนักงานฝOายปL�มข้ึนรูปร อน ซ่ึงอาจอธิบายได  ดังน้ี คือ กลุMมตัวอยMางอยูMในพ้ืนท่ีการทํางานท่ีมีลักษณะการ
ทํางานทMาทางการทํางานท่ีตMางกันมีความเสี่ยงในการสัมผัสปLจจัยด านการยศาสตร/ในจํานวนท่ีเกือบเทMากันซ่ึงใน
กลุMมท่ีสัมผัสกับปLจจัยเสี่ยงด านการยศาสตร/ ได แกM ทMาทางการทํางานท่ีซํ้าซากจําเจ การก มขณะยืนทํางาน การบิด
เอ้ียวตัวขณะทํางาน การใช แรงในการยกของหนัก ระยะเวลาในการทํางาน ทําให สMงผลตMออาการเมื่อยล าหลัง
สMวนลMางมีจํานวนสัดสMวนท่ีมากกวMาในกลุMมท่ีไมMมีอาการซ่ึงสอดคล องกับการศึกษาของ :ธวัชชัย คําปkองและคณะ
(2556) ได ศึกษาปLจจัยเสี่ยงท่ีมีความสัมพันธ/กับการปวดหลังจากการทํางานของแรงงานนอกระบบกลุMมเย็บผ า
สําเร็จรูป อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกMน จํานวน 313 คน พบวMา ปLจจัยท่ีมีความสัมพันธ/กับการปวดหลังของ
แรงงานเย็บผ าสําเร็จรูป ได แกM ทMาทางการทํางานซํ้าซาก ; อิสรีย/รัช  สืบศรีและคณะ (2556) ได ศึกษาปLจจัยท่ีมี
ความสัมพันธ/กับการบาดเจ็บโครงรMางกล ามเน้ือท่ีเก่ียวเน่ืองจากการทํางานในผู ประกอบอาชีพผลิตธูป จํานวน 232 
คน พบวMาการสัมผัสปLจจัยทางการยศาสตร/โดยรวม ด านทMาทางการทํางานไมMเหมาะสมและด านการทํางานซํ้าๆ มี
ความสัมพันธ/กับการบาดเจ็บโครงรMางกล ามเน้ือท่ีเก่ียวเน่ืองจากการทํางาน 

ข�อเสนอแนะจากการท่ีได�ศึกษาครั้งนี้ 
 ควรจัดให มีการสํารวจและประเมินปLญหาด านการยศาสตร/ พร อมหาแนวทางการปรับปรุงแก ไขท้ังในด าน
สถานท่ีทํางาน และ ตัวพนักงานเอง ท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีทีมีความเสี่ยงตMอการสัมผัสปLจจัยด านการยศาสตร/ 
โดยเฉพาะฝOายข้ึนรูปร อนท่ีมีทMาทางการทํางานท่ีต องยกของท่ีมีนํ้าหนักมาก ต องบิดเอ้ียวตัว และทMาทางการทํางาน
ท่ีซ้ําซากจําเจ 

จากการสํารวจประวัติผู ท่ีเคยเข ารMวมอบรมเก่ียวกับการยศาสตร/หรือทMาทางการทํางานท่ีถูกต อง พบวMา มี
จํานวนผู ท่ีไมMเคยเข าอบรมถึงร อยละ 50 ของจํานวนกลุMมตัวอยMางท้ังหมด ดังน้ันทางบริษัทควรจัดให มีหนMวยงานใน
บริษัทท่ีรับผิดชอบในการอบรมเก่ียวกับด านการยศาสตร/เรื่องทMาทางในการทํางานท่ีถูกต องเพ่ือให พนักงานได มี
ความรู และเปIนแนวทางในการปkองกันโรค 
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จัดให มีการวางแผนโปรแกรมการตรวจสุขภาพประจําป̂ให กับพนักงานฝOายข้ึนรูปร อน มีการติดตามผล
การตรวจสุขภาพและมีการจัดสวัสดิการในการรักษาพยาบาลให กับพนักงานฝOายข้ึนรูปร อนเชMน ตรวจสุขภาพ
พนักงานตามปLจจัยเสี่ยง 

จัดให มีกิจกรรมด านกีฬาเพ่ือสMงเสริมให กับพนักงานฝOายผลิตข้ึนรูปร อนให มีสมรรถภาพรMางกายท่ีแข็งแรง
มีความพร อมท่ังจากในรMางกายแลจะจิตใจท่ีจะเข าปฏิบัติงานอยูMเสมอ 

ข�อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต�อไป 
ควรมีการศึกษาปLจจัยเพ่ิมเติมท่ีเก่ียวข องด านการยศาสตร/ เชMน จิตสังคม ได แกM ความพอใจในการทํางาน 

ครอบครัว บุคลิกภาพ และด านรMางกาย ได แกM ความแข็งแรง ความอดทนด านรMางกาย 
 ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมถึงปLจจัยท่ีทําให เกิดความเมื่อยล าจากการทํางานของพนักงาน เชMน การทํางานใน
พ้ืนท่ีท่ีมีความร อนสูง หรือการทํางานในพ้ืนท่ีลาดชัน  
 ควรมีการศึกษาในกลุMมพนักงานแผนกอ่ืนๆ เชMน แผนกข้ึนรูปเย็น เน่ืองจากมีความแตกตMางไปจากแผนก
ข้ึนรูปร อน คือมีการใช กระบวนการตMางๆ สําหรับการผลิตด วยเครื่องมือโลหะภายใต สภาพเย็น  กระบวนการเหลMาน้ี
ประกอบด วยการอัดข้ึนรูปเย็น การตัดท่ีมีความละเอียด การทุบข้ึนรูปเย็น การข้ึนรูปเย็น การม วนเย็นและการตัด
เฉือน 

จัดให มีกิจกรรมด านกีฬาเพ่ือสMงเสริมให กับพนักงานฝOายผลิตข้ึนรูปร อนให มีสมรรถภาพรMางกายท่ีแข็งแรง
มีความพร อมท่ังจากในรMางกายแลจะจิตใจท่ีจะเข าปฏิบัติงานอยูMเสมอ 
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ชุมชนท่ัวประเทศไทยจํานวน 178 คน เก็บรวบรวมข!อมูลด!วยแบบสอบถามท่ีผIานการตรวจสอบความตรงเชิง
เน้ือหาจากผู!เช่ียวชาญและหาคIาความเช่ือมั่น ด!วยสัมประสิทธ์ิแอลฟSาของครอนบัคท้ังฉบับ เทIากับ 0.96 วิเคราะห/
ข!อมูลด!วยสถิติร!อยละ คIาเฉลี่ย สIวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห/ปFจจัยทํานายด!วยการวิเคราะห/ถดถอย
พหุคูณแบบข้ันตอน (Stepwise multiple regression)  

ผลการวิจัย พบวIากลุIมตัวอยIางสIวนใหญIมีอายุระหวIาง 42-49 ปc (ร!อยละ 54.50) ท้ังหมดจบปริญญาโท 
โดยสIวนใหญIจบมานาน 6-10 ปc (ร!อยละ 69.10) มีระยะเวลาท่ีสอบได!ผู!ปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 1-5 ปc 
(ร!อยละ 51.12) มีการรับรู!สมรรถนะในการปฏิบัติการพยาบาล โดยรวมอยูIในระดับมากท่ีสุด (X= 4.47 , S.D.=0.51) 
เมื่อพิจารณารายด!าน พบวIา สมรรถนะท่ี5 ด!านการให!คําปรึกษาด!านการดูแลบุคคล ครอบครัว กลุIมคนและชุมชน มี
คIาเฉลี่ยสูงสุด (X  = 4.62 , S.D. = 0.35) รองลงมาคือ สมรรถนะท่ี4 ด!านการเสริมสร!างพลังอํานาจ การสอน การฝhก 
การเปJนพ่ีเลี้ยงในการปฏิบัติ (X= 4.59 , S.D. = 0.42) และสมรรถนะท่ี3 ด!านผู!ประสานความรIวมมือ (X= 4.54 , S.D. 
= 0.62) ตามลําดับ สIวนการวิเคราะห/ปFจจัยท่ีทํานายการรับรู!สมรรถนะโดยรวมในการปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาล
เวชปฏิบัติชุมชน พบความเครียดและลักษณะของงาน สามารถทํานายโดยรวม ได!ร!อยละ 11.2 (R 2 = 0.112)  

ข!อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งน้ี ผู!บริหารทางการพยาบาลหรือหัวหน!างานอาจนําปFจจัยในด!านลักษณะของ
งานและความเครียด ท่ีรIวมกันอธิบายการรับรู!สมรรถนะในการปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ไปวาง
แผนพัฒนาและปรับปรุงผู!ปฏิบัติงานในหนIวยงานของตน ในการปฏิบัติการพยาบาล เพ่ือสIงเสริมให!บุคลากรสามารถนํา
สมรรถนะของตนเองท่ีมีอยูIมาใช!ได!เหมาะสมและเต็มความสามารถ ซ่ึงจะเปJนผลดีตIอผู!รับบริการด!วยเชIนกัน  

 

คําสําคัญ:  การรับรู!สมรรถนะในการปฏิบัติการพยาบาล พยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 
 
Abstract 
           This research aims to study the abilities in nursing. The sample is nurse is people 
who graduated from the Nursing Science Program in Community Nurse Practitioner with a 
Master’s Degree. The group consists of 178 people. The data is collected by using 
questionnaires, was employed Cronbach's alpha Coefficient 0.966. Analyzing the average 
percentage, and analyzing the predictions of Stepwise Multiple Regression. 
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 The results showed that the samples were aged between 42-49 years old (54.50 
percent) and all graduated 6-10 years (69.10 percent). They passed the community nurse 
practitioner exam 1-5 years (51.12 percent) and they have perceived high competency in nursing 
practice. Overall, the highest level is (X= 4.47,S.D.=0.51, considering the revenue competency at 
five of the consulting individuals, families, groups, and community care. The average maximum 
was (X= 4.62,S.D.= 0.35), followed by the competency of four teaching empowerments 
coaching mentors in practice (X= 4.59, S.D.= 0.42) and the third competency. The partnership 
coordinator was (X= 4.54, S.D.= 0.62), respectively.The analysis predicts the overall efficacy in 
the clinical practice of the nursing community. Stress and job description can predict the overall 
percentage 11.2. 
 Suggestions from this study. Nursing administrators or supervisors may be take factors in 
job characteristics and stress explain together. Perceived competency in nursing practice of 
community nurses found. Plan, develop, and improve the worker. In their agency In nursing 
practice To encourage staff to Self-efficacy is available. People should be encouraged  to 
perform their best and use their capabilities to benefit the patients.  
 
Keywords: Perceived in nursing practice, Community nurse practitioner 

ความสําคัญและความเปBนมาของป�ญหา 
 ในประเทศไทยพัฒนาการของพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนดําเนินมานานกวIา30ปc โดยเริ่มจาก
พยาบาลเวชปฏิบัติท่ีผIานการอบรมและได!วุฒิบัตรเพ่ือประกอบวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น 4 เดือน 6 
เดือนถึง1ปc(สมจิต หนุเจริญกุลและอรสา พันธ/ภักดี. 2553 : 58-62) ท้ังนี้สภาการพยาบาลกําหนดให!
มีการผลิตพยาบาลเวชปฏิบัติข้ึนมาเพ่ือขยายบริการด!านสาธารณสุข เนื่องจากการขาดแคลนแพทย/
และบุคลากรทางการพยาบาล ประกอบกับความซับซ!อนของโรคเพ่ิมข้ึนทําให!ความต!องการใน
บุคลากรเพ่ิมสูงตามไปด!วย เพ่ือให!เพียงพอกับความต!องการ(สภาการพยาบาล. 2556 : 12) ตIอมาใน
ปc พ.ศ.2540-2545 สภาการพยาบาลได!เรIงพัฒนาให!พยาบาลวิชาชีพสามารถปฏิบัติงานในการให!
การพยาบาลท่ีซับซ!อนได!มากข้ึน (สภาการพยาบาล. 2556 : 36) จึงเกิดการพัฒนาหลักสูตรการ
พยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน รองรับปFญหาและความต!องการทางด!านสุขภาพดังกลIาว โดยมีนโยบายให!
สถาบันการศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชนเป�ดหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการ
พยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนข้ึน ต้ังแตIปc พ.ศ. 2546 พบวIา พยาบาลท่ีสําเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้มี
ความสามารถตามสมรรถนะท่ีสภาการพยาบาลกําหนดขอบเขตไว! 9 สมรรถนะ คือ1) พัฒนา จัดการ
และกํากับระบบการดูแลกลุIมเป�าหมายเฉพาะกลุIมหรือเฉพาะโรค 2) ดูแลและให!การพยาบาล
กลุIมเป�าหมายหรือกลุIมเฉพาะโรคท่ีมีปFญหาสุขภาพซับซ!อน 3) ประสานงาน 4) เสริมสร!างพลัง
อํานาจ 5) ให!คําปรึกษาด!านการดูแลบุคคล ครอบครัว กลุIมคน และชุมชน 6) เปJนผู!นําการ
เปลี่ยนแปลง 7) ให!เหตุผลทางจริยธรรมและการตัดสินใจเชิงจริยธรรม 8) ใช!หลักฐานเชิงประจักษ/  
9) จัดการและประเมินผลลัพธ/ (สภาการพยาบาล. 2552 : 29-33) 
 แม!พยาบาลวิชาชีพจะมีความสามารถตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค/ตามหลักสูตรท่ีเรียนมา
แตIภายหลังจบการศึกษาก็ยังคงต!องพัฒนาศักยภาพของตนเองอยIางสมํ่าเสมอเพ่ือให!การทํางานมี
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ประสิทธิภาพ เปJนท่ียอมรับและมีมาตรฐาน การท่ีจะปฏิบัติงานตามสมรรถนะได!มากน!อยข้ึนอยูIกับ
ปFจจัยหลายประการ จากการทบทวนงานวิจัยพบวIา มีท้ังลักษณะสIวนบุคคล สถานการณ/การทํางาน 
ลักษณะของงานและภาวะผู!นําในการ เนื่องจากปFจจัยเหลIานี้ เปJนตัวแปรสําคัญของพยาบาล         
เวชปฏิบัติชุมชนในการปฏิบัติงานและสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานของตัวบุคคลได!เปJน
อยIางดี ดังจะเห็นจากตัวอยIางงานวิจัยและแนวคิดของ (เตือนใจ พิทยาวัฒนชัย. 2548 : 35 ; Wang, 
Kong, and Chair. 2011 : 238-243 ; Hackman & Oldham. 1980 : 250-279 ; เนตรนภา  หIาง
ภัย. 2554 : 12) ท่ีพบวIา ปFจจัยอิสระท่ีกลIาวมาในข!างต!นมีความสําคัญและสIงผลตIอการปฏิบัติงาน
ของพยาบาลเวชปฏิบั ติชุมชนท้ังสิ้น เนื่องจากปFจจัยลักษณะสIวนบุคคล สะท!อนให! เห็นถึง
ประสบการณ/  โลกทัศน/และความสามารถในการปรับตัว ขณะท่ีสถานการณ/การทํางานและลักษณะ
ของงานบIงชี้ความรับผิดชอบ ในการจัดการหรือขับเคลื่อนงานให!ประสบความสําเร็จ สIวนภาวะผู!นํา
เปJนทักษะการใช!อิทธิพลของตนเองตIอผู!อ่ืนเพ่ือให!งานบรรลุเป�าหมาย ปFจจัยเหลIานี้ล!วนชIวยเพ่ิมขีด
ความสามารถในการทํางานและประสิทธิภาพในการทํางานของตัวบุคคล โดยเฉพาะชIวยพัฒนา
ศักยภาพ สIงเสริมการปฏิบัติงานของพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนให!มีความม่ันใจและสอดคล!องกับ
สมรรถนะท่ีกําหนด 

จากความสําคัญข!างต!น จะเห็นวIา ลักษณะสIวนบุคคล สถานการณ/การทํางาน ลักษณะของ
งาน และภาวะผู!นํา สัมพันธ/หรือมีผลตIอการปฏิบัติงานในลักษณะใดลักษณะหนึ่งของพยาบาล
วิชาชีพ ซ่ึงพยาบาลเวชปฏิบัติชุมถือเปJนสาขาหนึ่งทางการพยาบาล หากมีการศึกษาเพ่ือยืนยันถึง
ความสัมพันธ/หรือการมีผลของปFจจัยนี้ โดยทราบถึงความมากน!อยและทิศทางของความสัมพันธ/ท่ีพบ
โดยมุIงความสําคัญมายังสมรรถนะ ผลการวิจัยท่ีได!จะชIวยเปJนแนวทางแกIผู!บริหารองค/กรพยาบาล 
หัวหน!างานพยาบาลและผู!ปฏิบัติงาน รวมถึงสIงเสริมให!พยาบาลพัฒนาตนเอง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพใน
การปฏิบัติงานท่ีดีข้ึน สามารถปฏิบัติงานได!อยIางเต็มความสามารถ มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
นอกจากนี้ยังเปJนประโยชน/ตIอการจัดการศึกษาพยาบาลในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของ
หลักสูตรท่ีเก่ียวข!องให!ดียิ่งข้ึนตIอไป  
วัตถุประสงคDการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการรับรู!สมรรถนะในการปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 
 2. เพ่ือศึกษาปFจจัยทํานายการรับรู!สมรรถนะในการปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาล        
เวชปฏิบัติชุมชน 
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การรับรู�สมรรถนะในการปฏบิัติการพยาบาลของพยาบาลเวชปฏบิัตชิุมชน 

สมรรถนะท่ี1. การพัฒนา จัดการและกํากับระบบการดูแลบุคคล กลุIมคน ครอบครัว
และชุมชนด!านการสร!างเสริมสุขภาพ การป�องกันโรค การรักษาโรคเบื้องต!น และการ
ฟ��นฟูสภาพโรค 
สมรรถนะท่ี2. การดูแลและให!การพยาบาลกลุIมผู!ปSวยเร้ือรัง ผู!พิการ วัยรุIน ผู!สูงอายุ 
มารดาและทารก และกลุIมอื่นในชุมชนท่ีมีปFญหาซับซ!อน  
สมรรถนะท่ี3. การประสานงาน 
สมรรถนะท่ี4. การเสริมสร!างพลังอํานาจ สอน ฝhก และเปJนพี่เล้ียงในการปฏิบัติ 
สมรรถนะท่ี5. การให!คําปรึกษาด!านการดูแลบุคคล ครอบครัว กลุIมคน และชุมชน  
สมรรถนะท่ี6. การเปJนผู!นําการเปล่ียนแปลง 
สมรรถนะท่ี7. การให!เหตุผลทางจริยธรรมและการตัดสินใจเชิงจริยธรรม 
สมรรถนะท่ี8. การใช!หลักฐานเชิงประจักษ/  
สมรรถนะท่ี9. การจัดการและประเมินผลลัพธ/   
 

 

กรอบแนวคิดในงานวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

ขอบเขตของการวิจัย  
 เปJนการวิจัยเชิงสํารวจ กลุIมประชากร คือ พยาบาลวิชาชีพท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาโท
สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนจากสถาบันภาครัฐและเอกชน ได!รับการข้ึนทะเบียนและได!
วุฒิบัตรรับรองแสดงความรู!ความชํานาญเฉพาะด!านหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติ
ชุมชน จากสภาการพยาบาล  และยังปฏิบัติงานในวิชาชีพการพยาบาล ท่ัวประเทศไทย ระยะเวลา
เก็บข!อมูลต้ังแตIเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2559 
เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย 
 เปJนแบบสอบถามท่ีผู!วิจัยสร!างจากการทบทวนวรรณกรรม ตําราบทความ เอกสารวิชาการ 
วารสาร และผลการวิจัยท่ีเก่ียวข!องและนํามาประยุกต/ใช!ในงานวิจัย ประกอบด!วย 5 สIวน ดังนี้ สIวน
ท่ี 1 ข!อมูลลักษณะสIวนบุคคล เปJนคําถามปลายเป�ด สIวนความเครียด เปJนข!อคําถามแบบ 
Numerical rating scale ระบุคะแนน 0-3 คือ  มีความ เครียดในระดับ ตํ่ า คะแนน 4-6 มี
ความเครียดในระดับปานกลางและ คะแนน 7-10 มีความเครียดในระดับสูง สIวนท่ี 2 สถานการณ/
การทํางาน จํานวน 12 ข!อ สIวนท่ี 3 ลักษณะของงาน จํานวน 21 ข!อ สIวนท่ี 4 ภาวะผู!นํา จํานวน 
39 ข!อ สIวนท่ี 5 การรับรู!สมรรถนะในการปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน จํานวน 
40 ข!อ ท้ังหมดเปJนข!อคําถามแบบประมาณคIา 5 ระดับ กําหนดเกณฑ/การให!คะแนน จากเห็นด!วย
มากท่ีสุดจนถึงน!อยท่ีสุด ให!คะแนน 5, 4, 3, 2 และ 1 ตามลําดับ แบบสอบถามท้ัง 5 สIวน ได!ผIาน
การตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเนื้อหาจากผู! เชี่ยวชาญ 3 ทIาน และหาความเชื่อม่ัน ด!วย
สัมประสิทธิ์แอลฟSา พบวIาแบบสอบถามสถานการณ/การทํางาน ลักษณะของงาน ภาวะผู!นําและการ
รับรู!สมรรถนะในการปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน มีคIาสัมประสิทธิ์แอลฟSา   
ครอนบาคเทIากับ 0.93 , 0.93 , 0.94 , 0.94 และภาพรวมท้ังฉบับเทIากับ 0.96 ตามลําดับ 

ลักษณะส:วนบุคคล 
อาย ุ
ความเครียด 
รายได! 
ประสบการณ/การ
ทํางาน 

สถานการณ/การทํางาน 

ลักษณะของงาน 

ภาวะผู!นํา 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากร คือ  พยาบาลวิชาชีพท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาการพยาบาล   
เวชปฏิบัติชุมชนจากสถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชน ได!รับใบอนุญาตข้ึนทะเบียนและได!วุฒิบัตร
รับรองแสดงความรู!ความชํานาญเฉพาะด!านหลักสูตรเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติชุมชนจากสภาการ
พยาบาล  และยังปฏิบัติงานในวิชาชีพการพยาบาล ท่ัวประเทศไทยจํานวน 307 คน  
 กลุ:มตัวอย:าง กําหนดเกณฑ/เลือกแบบเฉพาะเจาะจงจํานวน 178 คน โดยใช!เกณฑ/การ
คัดเลือกเข!าและเกณฑ/การคัดเลือกออก โดยกําหนดกลุIมตัวอยIางต!องได!รับวุฒิบัตรรับรองแสดง
ความรู!ความชํานาญเฉพาะด!านของผู!ปฏิบัติการพยาบาล หลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาล   
เวชปฏิบัติชุมชนจากสภาการพยาบาล รุIนท่ี 1ถึง 9 (ปc พ.ศ.2546 - 2554) และสามารถตอบ
แบบสอบถามทางโทรศัพท/หรืออีเมล/หรือจดหมาย พร!อมลงนามในใบยินยอมเข!ารIวม และสIงกลับ
ข!อมูลมายังผู!วิจัยภายในวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ.2559 โดยผู!วิจัยจะติดตาม 2 ครั้ง ครั้งท่ี 1 ภายใน
วันท่ี 31 มกราคม พ.ศ.2559 ครั้งท่ี 2 ภายในวันท่ี 1 มีนาคม พ.ศ.2559 และถ!ากลุIมตัวอยIางไมI
สIงกลับแบบสอบถามกลับภายในเวลาท่ีกําหนดหรือไมIได!ทํางานในวิชาชีพการพยาบาล ผู!วิจัย
สามารถคัดออกได!ตามเกณฑ/การคัดเลือกออก สIวนรุIนท่ี10 และ11 (ปc พ.ศ.2555 - 2556) ผู!วิจัย
กําหนดท่ีจะคัดเลือกไว!สําหรับทดสอบความเชื่อม่ันของเครื่องมือวิจัย 
 การวิเคราะหDข�อมูล  
 ข!อมูลลักษณะสIวนบุคคล วิเคราะห/ด!วยคIาร!อยละ คIาเฉลี่ย สIวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คIาสูงสุด
และคIาตํ่าสุด สIวนข!อมูลสถานการณ/การทํางาน ลักษณะของงานและภาวะผู!นํา วิเคราะห/โดยใช! 
คIาเฉลี่ย สIวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ข!อมูลการรับรู!สมรรถนะในการปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาล 
เวชปฏิบัติชุมชน วิเคราะห/โดยใช! คIาเฉลี่ย สIวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห/ปFจจัยท่ีมีผลตIอการ
รับรู!สมรรถนะในการปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ด!วยสถิติการวิเคราะห/ถดถอย
พหุคูณแบบข้ันตอน (Stepwise multiple regression) 
 การพิทักษDสิทธDกลุ:มตัวอย:าง  ผู!วิจัยได!รับการตรวจจริยธรรมและได!หนังสือรับรอง จาก
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เลขท่ี อ.259/2557 ผู!วิจัยได!ใช!ใบยินยอมให!ข!อมูลการวิจัย 
ชี้แจงวัตถุประสงค/การวิจัย ข้ันตอนการเก็บข!อมูล ระยะเวลาของการวิจัย พร!อมท้ังแจ!งให!ทราบถึง
การเคารพความเปJนสIวนตัว การปกป�ดความลับ สิทธิในการตอบรับและปฏิเสธการให!ข!อมูล ซ่ึง
สามารถยุติได!โดยกลุIมตัวอยIางไมIต!องแจ!งเหตุผลและนําเสนอข!อมูลท่ีได!ในภาพรวม 
 การเก็บรวบรวมข�อมูล 
 ในการเก็บรวบรวมข!อมูลครั้งนี้ผู!วิจัยได!ดําเนินการตามข้ันตอนดังตIอไปนี้ 
 1. ค!นหาชื่อท่ีอยูIและเบอร/โทรศัพท/ของกลุIมตัวอยIาง คือ พยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนสาขาการ
พยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน จากฐานข!อมูลทะเบียนของสภาการพยาบาล 
 2. สIงแบบสอบถามพร!อมหนังสือขอเก็บรวบรวมข!อมูลจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหัว
เฉียวเฉลิมพระเกียรติ พร!อมเอกสารชี้แจงวัตถุประสงค/การวิจัยและแบบยินยอม เพ่ือให!ผู!รIวมวิจัยลง
นามยินยอมเข!ารIวมการวิจัยไปให!กลุIมตัวอยIาง ทางไปรษณีย/พร!อมซองเปลIา ระบุท่ีอยูIในการตอบ
กลับพร!อมติดไปรษณียากรและท่ีอยูIผู!วิจัย 
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 3. กําหนดระยะเวลารอการตอบกลับของแบบสอบถามภายใน 2 สัปดาห/ กรณีพ!นเวลา
ดังกลIาวผู!วิจัยติดตIอกลุIมตัวอยIางทางโทรศัพท/เพ่ือขอความอนุเคราะห/ในการตอบแบบสอบถามและ
รอการตอบกลับของแบบสอบถามอีก 3 สัปดาห/ 
 4. เม่ือถึงเวลาตามท่ีกําหนด ผู!วิจัยติดตามกลุIมตัวอยIางทางโทรศัพท/อีกครั้ง พร!อมสอบถาม
ความสะดวกในการตอบแบบสอบถาม พบวIากลุIมตัวอยIางบางรายสะดวกและยินดีตอบแบบสอบถาม
ทางอีเมล/และให!สIงแบบสอบถามซํ้าอีกครั้ง 
 5. เม่ือได!แบบสอบถามกลับ ผู!วิจัยตรวจสอบความครบถ!วนและถูกต!องของข!อมูล กIอน
นําไปวิเคราะห/ 
ผลการศึกษา  แบIงการนําเสนอเปJน 2 สIวนดังนี ้
 1. ข�อมูลท่ัวไปของกลุ:มตัวอย:าง 
ตารางท่ี 1 จํานวนและร!อยละของพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน จําแนกตามลักษณะปFจจัยสIวนบุคคล
ท่ัวไป (n=178) 

ลักษณะส:วนบุคคล 
จํานวน 
(คน) 

ร�อยละ 

อายุ (ปT) 
   34-41 
   42-49  
   50-56  
อายุเฉลี่ย 46.21 ปc  S.D. = 4.59 Min = 34 ปc  Max = 56 ปc 

 
30 
97 
51 

 
16.85 
54.50 
28.65 

 

ระยะเวลาท่ีสอบได�ผู�ปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ปT) 
   1-5  
   6-10  
   มากกวIา 10  
คIาเฉลี่ย 5.52  S.D. = 2.24  Min =1 ปc  Max =11 ปc 

 
91 
85 
2 
 

 
51.12 
47.75 
1.13 

รายได�คงเหลือหลังหักค:าใช�จ:าย (เฉลี่ยต:อเดือน) 
   1,000 - 15,000 บาท 
   15,001 - 30,000 บาท 
   มากกวIา 30,000 บาท 
คIาเฉลี่ย 23,607.30 บาท  S.D. = 10,042.27 Min =1,000 บาท  Max =45,000บาท    

 
43 
103 
32 

 
24.16 
57.86 
17.98 

 จากตารางท่ี 1 กลุIมตัวอยIางสIวนใหญIอายุระหวIาง 42-49 ปc (ร!อยละ 54.50) ท้ังหมดจบ
ปริญญาโท จบมานาน 6-10 ปc (ร!อยละ 69.10) ระยะเวลาสอบได!ผู!ปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติ
ชุมชน 1-5 ปc(ร!อยละ 51.12) คIาใช!จIายเฉลี่ยตIอเดือนหลังหักคIาใช!จIาย 15,001 - 30,000 บาท   
(ร!อยละ 57.86)  
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ตารางท่ี 2 จํานวนและร!อยละของพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน จําแนกตามภาวะสุขภาพ (n = 178) 

ภาวะสุขภาพ 
จํานวน 
(คน) 

ร�อยละ 

ความเครียดจากการปฏิบัติงานในหน:วยงานในแต:ละวัน  (ช:วง 6 เดือนท่ีผ:านมา) 
   0 – 3 คะแนน 
   4 – 6 คะแนน 

 
85 
87 

 
47.75 
48.88 

ภาวะสุขภาพ 
จํานวน 
(คน) 

ร�อยละ 

   7 – 10 คะแนน 6 3.37 
ความเครียดจากภาระงานอ่ืน ๆ นอกเหนือจากการปฏิบัติงานในหน:วยงาน (ช:วง 6 
เดือนท่ีผ:านมา) 
   0 - 3 คะแนน 
   4 - 6 คะแนน 
   7-10 คะแนน 

 
 

134 
39 
5 

 
 

75.28 
21.91 
2.81 

ความเครียดจากป�ญหาสุขภาพ (ช:วง 6 เดือนท่ีผ:านมา) 
   0 – 3 คะแนน 
   4 – 6 คะแนน 
   7 – 10 คะแนน 

 
157 
19 
2 

 
88.20 
10.67 
1.13 

ความเครียดจากป�ญหาสัมพันธภาพในครอบครัว (ช:วง 6 เดือนท่ีผ:านมา) 
   0 – 3 คะแนน 
   4 – 6 คะแนน 
   7 – 10 คะแนน 

 
162 
14 
2 

 
91.01 
7.87 
1.12 

 จากตารางท่ี 2 เม่ือพิจารณาตามภาวะสุขภาพ พบวIา ชIวง 6 เดือนท่ีผIานมา สIวนใหญIมี
ความเครียดจากการปฏิบัติงานในหนIวยงานแตIละวัน 4-6 คะแนน ซ่ึงเปJนความเครียดระดับปาน
กลาง (ร!อยละ 48.88) ความเครียดจากภาระงานอ่ืนๆ นอกเหนือจากการปฏิบัติงานในหนIวยงาน   
0-3 คะแนน เปJนความเครียดระดับตํ่า (ร!อยละ 75.28) ความเครียดจากปFญหาสุขภาพ 0-3 คะแนน 
เปJนความเครียดระดับตํ่า (ร!อยละ 88.20) และความเครียดจากปFญหาสัมพันธภาพในครอบครัว 0-3 
คะแนน เปJนความเครียดระดับตํ่า (ร!อยละ 91.01) 
ตารางท่ี3 คIาเฉลี่ย สIวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จําแนกตามระดับการรับรู!สมรรถนะเก่ียวกับสถานการณ/
การทํางาน ลักษณะของงานและภาวะผู!นํา (โดยรวม) ในการปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาล     
เวชปฏิบัติชุมชน (n = 178) 

การรับรู! (โดยรวม)   S.D. ระดับ 
สถานการณ/การทํางาน 4.58 0.40 มากท่ีสุด 
ลักษณะของงาน 4.63 0.31 มากท่ีสุด 
ภาวะผู!นํา 4.64 0.28 มากท่ีสุด 
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 จากตารางท่ี 3 พบวIากลุIมตัวอยIางรับรู!สมรรถนะในการปฏิบัติการพยาบาล โดยรวมในแตI
ละด!านในระดับมากท่ีสุด โดยจําแนกเปJนสถานการณ/การทํางาน (X  = 4.58, S.D. = 0.40) ลักษณะ
ของงาน (X= 4.63, S.D. = 0.31) และภาวะผู!นํา (X= 4.64, S.D. = 0.28) 
ตารางท่ี4 คIาเฉลี่ย สIวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการรับรู!สมรรถนะในการปฏิบัติการพยาบาล
ของพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (n = 178) 

การรับรู!สมรรถนะในการปฏิบัติการพยาบาล(โดยรวม)  S.D. ระดับ 
สมรรถนะท่ี 1 การพัฒนา จัดการและกํากับระบบการดูแลบุคคล กลุIมคน 
ครอบครัวและชุมชนด!านการสร!างเสรมิสุขภาพ การป�องกันโรค การรักษาโรค
เบ้ืองต!น และการฟ��นฟูสภาพโรค 

4.53 0.44 มากท่ีสุด 

สมรรถนะท่ี 2 การดูแลและให!การพยาบาลกลุIมผู!ปSวยเรื้อรัง ผู!พิการ วัยรุIน 
ผู!สูงอายุ มารดาและทารก และกลุIมอ่ืนในชุมชนท่ีมีปFญหาซับซ!อน 

4.53 0.37 มากท่ีสุด 

สมรรถนะท่ี 3 การประสานงาน 4.54 0.62 มากท่ีสุด 

สมรรถนะท่ี 4 การเสริมสร!างพลังอํานาจ การสอน การฝhก การเปJนพ่ีเลี้ยงในการ
ปฏิบัต ิ

4.59 0.42 มากท่ีสุด 

สมรรถนะท่ี 5 การให!คําปรึกษาด!านการดูแลบุคคล ครอบครัว  
กลุIมคนและชุมชน 

4.62 0.35 มากท่ีสุด 

สมรรถนะท่ี 6 เปJนผู!นําการเปลี่ยนแปลง 4.38 0.55 มากท่ีสุด 

สมรรถนะท่ี 7 การให!เหตุผลทางจริยธรรมและการตัดสินใจเชิงจริยธรรม 4.49 0.51 มากท่ีสุด 
สมรรถนะท่ี 8 การใช!หลักฐานเชิงประจักษ/ 4.22 0.78 มากท่ีสุด 
สมรรถนะท่ี 9 การจัดการและประเมินผลลัพธ/ 4.38 0.52 มากท่ีสุด 
สมรรถนะรวม 4.47 0.51 มากท่ีสุด 

 จากตารางท่ี 4 พบวIา กลุIมตัวอยIางรับรู!สมรรถนะการปฏิบัติการพยาบาล โดยรวมในระดับ
มากท่ีสุด (X= 4.47, S.D. = 0.51) เม่ือพิจารณารายด!าน พบวIา สมรรถนะท่ี5 ด!านการให!คําปรึกษา
ด!านการดูแลบุคคล ครอบครัว กลุIมคนและชุมชนมีคIาเฉลี่ยสูงสุด ( X= 4.62, S.D. = 0.35) 
รองลงมา คือ สมรรถนะท่ี4 ด!านการเสริมสร!างพลังอํานาจ การสอน การฝhก การเปJนพ่ีเลี้ยงในการ
ปฏิบัติ (X  = 4.59, S.D. = 0.42) และสมรรถนะท่ี3 ด!านการประสานงาน (X= 4.54, S.D. = 0.62) 
สIวนด!านท่ีมีระดับการรัยรู!น!อยท่ีสุด คือ สมรรถนะท่ี8 ด!านการใช!หลักฐานเชิงประจักษ/ (X  = 4.22, 
S.D. = 0.78) 
 2.ป �จจ ัย ทํานายการรับรู �สมรรถนะในการปฏ ิบ ัต ิการพยาบาลของพยาบาล      
เวชปฏิบัติชุมชน 
ในการวิเคราะห/ปFจจัยทํานายการรับรู!สมรรถนะในการปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาลเวชปฏิบัติ
ชุมชนท้ังหมด 9 สมรรถนะ และสมรรถนะรวม โดยผู!วิจัยจะวิเคราะห/ความสัมพันธ/ระหวIางตัวแปร
พยากรณ/ท่ีจะนําเข!ามาวิเคราะห/ และนําเข!ามาสร!างสมการ ในแตIละสมรรถนะ และสมรรถนะใน
ภาพรวม (ดังตารางท่ี 5) 
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ตารางท่ี 5 การวิเคราะห/ความสัมพันธ/ระหวIางตัวแปรพยากรณ/ท่ีผู!วิจัยเลือกเข!ามาสร!างสมการ
ทํานายสมรรถนะในภาพรวม (n=178) 

ตัวแปร อาย ุ
ความ 
เครียด  

รายได!
รวม 

ประสบ 
การณ/
การ

ทํางาน 

สถาน 
การณ/
การ

ทํางาน  

ลักษณะ
ของงาน  

ภาวะ
ผู!นํา  

สมรรถนะ 
(รวม) 

อายุ 1        
ความเครียด  -.058 1       
รายได!รวม  .471** .002 1      
ประสบการณ/การทํางาน  .308** -.057  .491** 1     
สถานการณ/การทํางาน  -.263** -.154* -.173* -.045 1    
ลักษณะของงาน  -.191* -.183* -.104 .003 .734** 1   
ภาวะผู!นํา  -.101 -.146 -.090 -.012 .607** .829** 1  
สมรรถนะ (รวม) -.111 -.235**  .029 -.063 .154* .277** .253** 1 

 การวิเคราะห/ปFจจัย และการสร!างสมการทํานายการรับรู!สมรรถนะในการปฏิบัติการ
พยาบาลของพยาบาล  เวชปฏิบัติชุมชนในสมรรถนะรวม พบตัวแปรพยากรณ/ท่ีอิทธิพลตIอการรับรู!
สมรรถนะในการปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ดังนี้ 
ตารางท่ี 6 ผลการวิเคราะห/อิทธิพลของปFจจัยตIาง ๆ ท่ีมีผลตIอการรับรู!สมรรถนะในการปฏิบัติการ
พยาบาลของพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ในสมรรถนะรวม 

ตัวพยากรณ/ B Beta t Sig. 
คIาคงท่ี (Constant) 3.309  8.244 .000** 

ความเครยีด -.058 -.191 -2.634 .009** 
ลักษณะของงาน .280 .243 3.347 .001** 
R = 0.334,   R2 = 0.112,   Adj. R2 = 0.102  F = 11.054,   Sig. = 0.000 

 จากตารางท่ี 6 พบวIา ความเครียด และลักษณะของงาน เปJนตัวแปรท่ีรIวมกันทํานายการ
รับรู!สมรรถนะในการปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนในภาพรวม อยIางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (Sig. < 0.05) โดยมีคIาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ/ (R) เทIากับ 0.334 และท้ังนี้
ความเครียด และลักษณะของงาน สามารถอธิบายความแปรปรวนของการรับรู!สมรรถนะในการ
ปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนในภาพรวมได!ร!อยละ11.2 (R2 = 0.112)  
ผลการวิจัย 
 1. กลุIมตัวอยIางสIวนใหญI พบวIามีอายุระหวIาง 42-49 ปc (ร!อยละ 54.50) มีการรับรู!
สมรรถนะในการปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนท่ีสูง เนื่องจากพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนท่ีมีอายุ
มากข้ึน มักจะมีประสบการณ/ในการทํางานท่ีมากข้ึนด!วย ดังนั้นโดยปกติแล!วก็จะพัฒนาความรู!ของ
ตนเองในด!านตIางๆเชIนทางด!านคลินิก และด!านการพัฒนาสุขภาพชุมชนเปJนต!น เพ่ือให!สามารถดูแล
กลุIมประชากรเป�าหมายได!อยIางครอบคลุม และยังเปJนการพัฒนาศักยภาพของตนเองให!เพ่ิมข้ึนไป
พร!อมกันสอดคล!องกับการศึกษาของ จินตนา นัคราจารย/ และคณะ (2556 : 47) ท่ีพบวIากลุIม
ตัวอยIางอายุ 41-50 ปc สIวนใหญIมีการรับรู!ในการปฏิบัติงานและสามารถปฏิบัติหน!าท่ีท่ีเก่ียวข!องกับ
งานท่ีรับผิดชอบได!เปJนอยIางดีร!อยละ 88.1 ซ่ึงบุคคลในวัยนี้ เปJนชIวงอายุของการทํางาน จะมีการ
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พัฒนาศักยภาพของตนเองท้ังในหน!าท่ีท่ีรับผิดชอบโดยตรง รวมท้ังฝhกฝนและสร!างประสบการณ/การ
ทํางานอ่ืนท่ีนอกเหนือจากงานในหน!าท่ีเพ่ือให!มีพฤติกรรมการปฏิบัติงานท่ีดีข้ึนท้ังด!านความรู! 
ทัศนคติและทักษะ 
 2. กลุIมตัวอยIางสIวนใหญI มีความเครียดอยูIในระดับ 4-6คะแนน ซ่ึงเปJนความเครียดในระดับ
ปานกลาง และความเครียดสIวนมากมาจากภาระงานในหนIวยงานท่ีตนได!รับในแตIละวัน          
(ร!อยละ 48.88) สอดคล!องกับ  สุพรรณี พุIมแฟง และบุญใจ ศรีสถิตย/นรากูร  (2558 : 148) ท่ีพบวIา
พยาบาลมีความเครียดในระดับปานกลาง โดยปFจจัยท่ีทําให!เกิดความเครียดมากท่ีสุดคือภาระงานท่ี
ต!องรับผิดชอบ ท่ีพบเชIนนี้เนื่องจากพยาบาลท่ีจบการพยาบาลเฉพาะสาขา มีหน!าท่ีและภาระงานท่ี
ต!องรับผิดชอบคIอนข!างมาก รIวมกับการท่ีจะต!องปฏิบัติงานด!วยสมรรถนะเฉพาะกับผู!ใช!บริการท่ี
หลากหลาย เชIนการประเมินและคัดกรองภาวะสุขภาพ การประยุกต/ใช!ความรู!และทักษะในการ
ปฏิบัติงาน การให!ความรู!แกIผู!รับบริการ  เปJนต!น ซ่ึงเปJนสมรรถนะสําคัญท่ีพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
จําเปJนต!องมี จึงทําให!เกิดความเครียดในการปฏิบัติงานได! สอดคล!องกับแนวคิดในทฤษฎีความเครียด
ของselye (Selye’Stress Theory) (Virginia Hill Rice. 2012 : 24-25) ท่ีวIา การทํางานท่ีต!องใช!
ความรับผิดชอบสูงและพบเจอกับภาระงานท่ีหลากหลาย สิ่งเหลIานี้จะเปJนตัวกระตุ!น (stressor) ทํา
ให!เกิดการปรับตัวของรIางกายให!เข!าสูIภาวะสมดุล ซ่ึงจะปรากฏออกมาเปJนอาการและอาการแสดง
ลักษณะตIางๆ ในรูปแบบของความเครียด 
 3. การรับรู!สมรรถนะในการปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ในภาพรวม 
พบวIา ความเครียดและลักษณะงาน รIวมกันอธิบายการรับรู!สมรรถนะได!ร!อยละ11.2 สอดคล!องกับ
งานของ วิจิตร  ศรีสุพรรณ และกาญจนา จันทร/ไทย (2556 : 22) ท่ีวIาหน!าท่ีของพยาบาลวิชาชีพ 
คือ การดูแลประชากร  ทุกกลุIมอายุ ท่ีมีภาวะปกติ กลุIมเสี่ยง และกลุIมท่ีมีปFญหาเจ็บปSวยเรื้อรัง และ
ผู!พิการตามมาตรฐานวิชาชีพ การพัฒนาศักยภาพหรือสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพจึงเปJนสิ่งสําคัญ
ในการให!การพยาบาล จะเห็นได!วIาลักษณะงานของพยาบาล จําเปJนต!องใช!ความรู!ความสามารถท่ีสูง
ในการปฏิบัติงาน ให!เปJนไปตามมาตรฐานของการพยาบาลและท่ีสภาการพยาบาลกําหนด ด!วย
ลักษณะงานท่ีต!องใช!การพยาบาลเฉพาะด!านในการเปลี่ยนแปลงระบบสุขภาพของประชาชน ทําให!
พยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนต!องพัฒนาตนเองให!สามารถนําความรู!ท่ีได!มาปรับใช!ในการให!การพยาบาล
อยIางเหมาะสม ไมIวIาจะเปJนด!านการสIงเสริมสุขภาพ การป�องกันโรค การรักษาโรคและการฟ��นฟู
สภาพ โดยบูรณาการความรู!ทุกแขนงมาใช!ในการพยาบาลแกI บุคคล ครอบครัวและชุมชนอยIางมี
ระบบ และลักษณะงานดังกลIาว อาจเปJนตัวกระตุ!นให!พยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนเกิดความเครียด ได!
เชIนกัน 
ข�อเสนอแนะ 
 1.ข!อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช! 
  1.1 ผู!บริหารทางการพยาบาล ควรมีการกําหนดนโยบายและลักษณะการ
ปฏิบัติงานของพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนท่ีรับผิดชอบได!อยIางชัดเจนเพ่ือลดภาวะเครียดจากภาระงาน 
และจะได!สามารถใช!สมรรถนะท่ีมีได!อยIางเต็มท่ีและเต็มความสามารถ 
  1.2 ผู!บริหารทางการพยาบาลหรือหัวหน!างาน ควรพิจารณาให!มีการสIงพยาบาล
เวชปฏิบัติชุมชนไปอบรมการปฏิบัติงาน หรือเพ่ิมเติมความรู!ตIางๆ เพ่ือพัฒนาศักยภาพหรือ
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สมรรถนะท่ีมีให!ดีย่ิงข้ึน ด!วยลักษณะงานของพยาบาลจําเปJนต!องใช!ความรู!ความสามารถท่ีสูงในการ
ปฏิบัติงานให!เปJนไปตามมาตรฐานของการพยาบาลและท่ีสภาการพยาบาลกําหนด 
  1.3 ควรนําปFจจัยท่ีรIวมกันอธิบายการรับรู!สมรรถนะของพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนท่ี
พบวIา สIวนใหญIเปJนลักษณะของงานและความเครียด ไปวางแผนพัฒนาเพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ด!านการพยาบาล และสIงผลตIอประสิทธิภาพงานและคุณภาพชีวิตของพยาบาลวิชาชีพ 
  1.4 สถาบันการศึกษานําปFจจัยท่ีมีผลตIอสมรรถนะของพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนท่ี
พบคือความเครียดและลักษณะของงานไปใช!ในการจัดการเรียนการสอน ให!บัณฑิตสามารถพัฒนา
ตนเองในการปฏิบัติงานและนําไปใช!เพ่ือพัฒนาให!ได!บัณฑิตท่ีมีสมรรถนะท่ีสอดคล!องกับมาตรฐานท่ี
สภาการพยาบาลกําหนดหรือมีสมรรถนะท่ีสูงย่ิงข้ึน 
 2.ข!อเสนอแนะสําหรับการศึกษาวิจัยครั้งตIอไป 
  2.1 ควรมีการศึกษาปFจจัยอ่ืนๆ ท่ีมีผลตIอการปฏิบัติงานตามสมรรถนะของพยาบาล
เวชปฏิบัติชุมชน เชIนปFจจัยด!านสิ่งแวดล!อมภายนอก ความสามารถในการรIวมงานกับผู!อ่ืน เพ่ือนําผล
การศึกษาท่ีได!ไปใช!ประโยชน/ในการสIงเสริมปFจจัยท่ีชIวยให!มีสมรรถนะดีข้ึน หรือลดปFจจัยท่ีเปJน
อุปสรรคตIอสมรรถนะของพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนและสIงผลดีตIอระบบบริการสุขภาพ 
  2.2 ควรมีการศึกษาปFจจัยท่ีมีอิทธิพลตIอสมรรถนะของพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
โดยนําเทคนิควิธีการศึกษา เชIน การสัมภาษณ/เชิงลึก เพ่ือให!ทราบข!อมูลท่ีละเอียดและชัดเจนมากข้ึน 
เอกสารอ�างอิง 
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ผลกระทบของพาหะฮีโมโกลบินอีท่ีมีต�อการตรวจวิเคราะห�ระดับฮีโมโกลบินเอวันซีด�วยหลักการ 
HPLC และ immunoturbidimetric 

The Effects of Hb E Heterozygosity on the HbA1c Measurement by HPLC and 
Immunoturbidimetric Method 
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บทคัดย�อ  

การตรวจวิเคราะห3ระดับฮีโมโกลบินเอวันซี (HbA1c) มีข!อจํากัดในการตรวจวิเคราะห3บางหลักการและ
เครื่องตรวจวิเคราะห3บางรุRน เน่ืองจากถูกรบกวนโดยฮีโมโกลบินท่ีผิดปกติ (hemoglobin variants) หลายชนิด 
เชRน ฮีโมโกลบินเอส ฮีโมโกลบินซี ฮีโมโกลบินดี โดยเฉพาะฮีโมโกลบินอีซึ่งมีอุบัติการณ3สูงในประเทศไทย การวิจัยน้ี
มีวัตถุประสงค3เพ่ือศึกษาผลกระทบของพาหะฮีโมโกลบินอีตRอการตรวจวิเคราะห3ระดับ HbA1c ด!วยหลักการ cation-
exchange high performance liquid chromatography (HPLC) และหลักการ immunoturbidimetric ซ่ึง
เปdนหลักการท่ีนิยมใช!ในห!องปฏิบัติการในประเทศไทย โดยทําการตรวจวิเคราะห3ระดับ HbA1c ในตัวอยRางเลือด
จํานวน 90 ตัวอยRาง แบRงเปdนตัวอยRางเลือดท่ีมีชนิดฮีโมโกลบินปกติ (normal hemoglobin typing; A2A) จํานวน 
30 ตัวอยRาง และตัวอยRางเลือดท่ีเปdนพาหะฮีโมโกลบินอี (heterozygous hemoglobin E; EA) จํานวน 60 
ตัวอยRาง ด!วยหลักการ HPLC (HbA1c analyzer รุRน H9) และหลักการ immunoturbidimetric (automated 
chemistry analyzer รุRน XL-200) ผลการศึกษาเมื่อเปรียบเทียบระดับ HbA1c ท่ีวิเคราะห3ได!ในแตRละหลักการ 
พบวRาระดับ HbA1c ในตัวอยRางเลือดท่ีมีชนิดฮีโมโกลบินปกติไมRแตกตRางจากตัวอยRางเลือดท่ีเปdนพาหะฮีโมโกลบินอี 
[HPLC: 5.75% (5.62, 5.88) และ 5.66% (5.58, 5.94), p = 0.349; immunoturbidimetric: 5.79% (5.67, 
5.91) และ 5.70% (5.65, 5.90), p = 0.227] เมื่อเปรียบเทียบระดับ HbA1c ท่ีตรวจได!จากท้ัง 2 หลักการ พบวRา
ระดับ HbA1c ท่ีได!จากการตรวจด!วยหลักการ HPLC มีคRาไมRแตกตRางจากระดับ HbA1c ท่ีได!จากการตรวจด!วย
หลักการ immunoturbidimetric [A2A: 5.75% (5.62, 5.88) และ 5.79% (5.67, 5.91), p = 0.377; EA: 
5.66% (5.58, 5.94) และ 5.70% (5.65, 5.90), p = 0.360] และเมื่อวิเคราะห3ความสัมพันธ3ระหวRางคRา HbA1c ท่ี
ตรวจได!จากท้ัง 2 หลักการ พบวRามีความสัมพันธ3กันอยRางมีนัยสําคัญทางสถิติ (r = 0.789, p = 0.000) จาก
การศึกษาสรุปได!วRา ระดับ HbA1c ท่ีวิเคราะห3ได!จากท้ัง 2 หลักการมีคRาไมRแตกตRางกัน มีความสัมพันธ3กัน และไมR
ถูกรบกวนในตัวอยRางตรวจท่ีเปdนพาหะฮีโมโกลบินอี ผลการวิจัยแสดงให!เห็นวRาเครื่องตรวจวิเคราะห3ท้ัง 2 เครื่อง 
สามารถใช!แทนกันได!โดยไมRมีความแตกตRางอยRางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

 
คําสําคัญ: ฮีโมโกลบินเอวันซี  พาหะฮีโมโกลบินอี  HPLC  Immunoturbidimetric   
 
Abstract 

Hemoglobin variants are one of the most common method-specific interferences of 
hemoglobinA1c (HbA1c) measurement. It has been demonstrated that hemoglobin S, 
hemoglobin C, hemoglobin D and hemoglobin E, which is high incidence in Thailand, can 
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interfere the HbA1c analysis in some principles and models. This work aims to study the effects 
of heterozygous hemoglobin E on the HbA1c measurements by HPLC and immunoturbidimetric 
methods. The HbA1c levels of 90 EDTA blood samples, which are 30 samples of normal 
hemoglobin typing (A2A) and 60 samples of heterozygous hemoglobin E (EA), were analyzed by 
cation-exchange high performance liquid chromatography or HPLC (H9 HbA1c analyzer) and 
immunoturbidimetric method (XL-200 automated chemistry analyzer). Results: The HbA1c levels 
of normal hemoglobin typing and heterozygous hemoglobin E samples were not different 
[HPLC: 5.75% (5.62, 5.88) vs 5.66% (5.58, 5.94), p = 0.349; immunoturbidimetric: 5.79% (5.67, 
5.91) vs 5.70% (5.65, 5.90), p = 0.227]. In addition, the HbA1c levels measured by HPLC were 
also not significantly different, compared to immunoturbidimetric assay in each hemoglobin 
typing [A2A: 5.75% (5.62, 5.88) vs 5.79% (5.67, 5.91), p = 0.377; EA: 5.66% (5.58, 5.94) vs 5.70% 
(5.65, 5.90), p = 0.360]. The statistically significant correlation of the two methods was observed 
(r = 0.789, p = 0.000). This study suggested that there were no statistically significant difference 
in HbA1c levels measured by HPLC (H9 HbA1c analyzer) and immunoturbidimetric assay (XL-200 
automated chemistry analyzer). The results analyzed by two methods were correlated. The 
effect of heterozygous hemoglobin E on the HbA1c levels measured by both methods were not 
found.   

 
Keywords:  HemoglobinA1c,  Heterozygous hemoglobin E, HPLC, Immunoturbidimetric 
 
บทนํา 
        โรคเบาหวานเปdนโรคเรื้อรังท่ีเกิดจากความผิดปกติของการหลั่งหรือการออกฤทธ์ิของอินซูลินท่ีลดลงจึง
สRงผลทําให!ระดับนํ้าตาลในรRางกายสูงเปdนระยะๆ หรือสม่ําเสมอ ถ!าไมRได!รับการรักษาอยRางเหมาะสมจะทําให!ระดับ
นํ้าตาลในเลือดสูงเปdนเวลานานซ่ึงมีผลทําลายหลอดเลือดและนําไปสูRภาวะแทรกซ!อนท่ีรุนแรงได! โรคเบาหวาน
จัดเปdนป|ญหาสําคัญระดับโลก จากรายงานของสหพันธ3เบาหวานโลก (International Diabetes Federation; 
IDF) ในป~ พ.ศ. 2558 กลRาววRาสามารถพบผู!เปdนโรคเบาหวาน 1 คน จากจํานวนผู!ใหญR 11 คน และทํานายวRาอีก 
25 ป~ข!างหน!าจะพบผู!เปdนโรคน้ีเพ่ิมข้ึนเปdน 1 คนจาก 10 คน และท่ัวโลกจะมีผู!ป�วยโรคเบาหวานเพ่ิมจากจํานวน 
415 ล!านคน เปdน 642 ล!านคน ในป~ พ.ศ. 2583(1) จากรายงานของสํานักโรคไมRติดตRอพบวRาในระหวRางป~ 2555-
2558 มีแนวโน!มอัตราตายด!วยโรคเบาหวานในประเทศไทยเพ่ิมข้ึนจาก 12.1 ตRอแสนประชากรเปdน 19.4 ตRอแสน
ประชากรและยังพบวRามีอัตราการตายกRอนวัยอันควรอันมีสาเหตุมาจากโรคเบาหวานเพ่ิมข้ึนจาก 13.2 ตRอแสน
ประชากรเปdน 17.8 ตRอแสนประชากรด!วย(2) ดังน้ันโรคเบาหวานจึงเปdนป|ญหาสาธารณสุขท่ีสําคัญของประเทศไทย 
เบาหวานเปdนโรคท่ีไมRสามารถรักษาให!หายขาดได!แตRสามารถควบคุมได!โดยการปฏิบัติตนตามคําสั่งของแพทย3อยRาง
เครRงครัดเพ่ือรักษาระดับนํ้าตาลในเลือดไมRให!สูงเกินไป กระบวนการติดตามและประเมินผลการรักษาทําได!โดยการ
ตรวจระดับฮีโมโกลบินเอวันซี (HbA1c) ควบคูRกับการตรวจระดับนํ้าตาลในเลือดหลังอดอาหารอยRางน!อย 8 ช่ัวโมง 
(fasting blood glucose) เพ่ือสะท!อนถึงระดับนํ้าตาลในเลือดอยRางแท!จริง  
           HbA1c เกิดจากกระบวนการไกลเคช่ัน (glycation) ของกรดอะมิโนวาลีน (valine) บริเวณตําแหนRงท่ี 1 
บนสายเบตาโกลบิน (β – globin chain) ของฮีโมโกลบิน ระดับ HbA1c สะท!อนถึงระดับนํ้าตาลกลูโคสในเลือด
สะสมย!อนหลัง 3 เดือนได!จึงนํามาใช!ประโยชน3ในแงRของการวินิจฉัยและติดตามการดูแลรักษาผู!ป�วยโรคเบาหวาน  
ระดับ HbA1c จะมากหรือน!อยข้ึนกับความเข!มข!นของระดับนํ้าตาลในเลือด (plasma glucose) จากการศึกษา
ความสัมพันธ3ระหวRาง HbA1c และระดับนํ้าตาลในเลือดพบวRาระดับ HbA1c จะเพ่ิมข้ึนถึงร!อยละ 1 เมื่อระดับ
นํ้าตาลในเลือดเพ่ิมข้ึน 30 mg/dL(3) สหพันธ3เบาหวานโลกแนะนําวRาระดับ HbA1c ในเลือดควรมีคRาน!อยกวRา 
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6.5% ในขณะท่ีสมาคมโรคเบาหวานแหRงสหรัฐอเมริกา (American Diabetes Association; ADA) แนะนําวRาควร
ควบคุมระดับ HbA1c ให!อยูRในระดับท่ีไมRเกิน 7%  เพ่ือลดภาวะแทรกซ!อนท่ีจะเกิดจากโรคเบาหวาน(4,5) จาก
การศึกษาของ UK prospective diabetes study (UKPDS) และ diabetes control and complications trial 
(DCCT) พบวRาระดับ HbA1c มีความสัมพันธ3กับความเสี่ยงในการเกิดโรคแทรกซ!อนจากเบาหวานในระยะยาว(5)  
            ในป|จจุบันหลักการท่ีใช!ในการตรวจวิเคราะห3 HbA1c มีหลายหลักการซ่ึงสามารถจําแนกได!เปdน 3 กลุRม 
คือ 1.) การตรวจวิเคราะห3โดยอาศัยความแตกตRางของประจุไฟฟ�า ได!แกR หลักการ electrophoresis, isoelectric 
focusing แ ล ะ  cation-exchange high performance liquid chromatography (HPLC)  2 .) ก ารต ร วจ
วิเคราะห3โดยอาศัยความแตกตRางทางเคมี ได!แกR หลักการใช!ปฏิกิริยาเอนไซม3 (enzymatic  method) และ 3.) 
การตรวจวิเคราะห3โดยอาศัยความแตกตRางทางกายภาพ ได!แกR affinity chromatography และ immunoassay 
สําหรับห!องปฏิบัติการในประเทศไทยนิยมใช!หลักการ HPLC และ immunoassay หลักการ cation-exchange 
high performance liquid chromatography (HPLC) แยก HbA1c ฮีโมโกลบินเอ (hemoglobin A; HbA) 
และฮีโมโกลบินชนิดอ่ืนๆแล!วคํานวณคRาเปdนร!อยละของระดับ HbA1c โดยเทียบกับ hemoglobin A (% HbA1c) 
สRวนหลักการ immunoassay เปdนหลักการท่ีใช!โมโนโคลนัลแอนติบอดี (monoclonal antibody) ตRอตําแหนRงท่ี
จําเพาะ (epitope) บริเวณปลายด!านหมูRอะมิโน (N-terminal) ของสายเบตาโกลบิน ทําให!เกิดการรวมกลุRม 
(agglutination) ระหวRาง antibody และ HbA1c (antibody-HbA1c complex) หลักการ immunoassay 
สามารถแบRงเปdน 2 หลักการยRอย ได!แกR หลักการ immunoturbidimetric ซ่ึงวัดความขุRนท่ีเกิดจากการรวมกลุRม
ระหวRาง antibody และ HbA1c โดยตรง และหลักการ immunoturbidimetric inhibition ซ่ึงใช!สารอีกชนิดมา
จับกับแอนติบอดีท่ีเหลือจากปฏิกิริยาการรวมกลุRมแล!ววัดความขุRนท่ีเกิดข้ึน แตRอยRางไรก็ตามพบวRาความผิดปกติ
ของฮีโมโกลบินสามารถรบกวนการตรวจวิเคราะห3 HbA1c ได!ท้ังในเชิงบวกและเชิงลบ(6)ข้ึนอยูRกับชนิดของความ
ผิดปกติและหลักการท่ีใช!ในการวิเคราะห3  
            ฮีโมโกลบินอีเปdนฮีโมโกลบินผิดปกติท่ีพบมากในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต! (โดยเฉพาะประเทศไทย 
ลาว กัมพูชาและเวียดนาม) ฮีโมโกลบินอีเปdนฮีโมโกลบินผิดปกติ (abnormal hemoglobin) ท่ีเกิดจากการกลาย
พันธุ3เพียง 1 ตําแหนRง (single point mutation) ของกรดอะมิโนตําแหนRงท่ี 26 บนสายเบตาโกลบินของ
ฮีโมโกลบิน โดยเกิดการแทนท่ีของกรดอะมิโนกลูตามิก (glutamic acid) ด!วยกรดอะมิโนไลซีน (lysine) ใน
ประเทศไทยพบอุบัติการณ3ของฮีโมโกลบินอีโดยเฉลี่ยร!อยละ 13 และสูงข้ึนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือถึงร!อยละ 
30-40 (7) จากการศึกษาพบวRาฮีโมโกลบินอีสามารถรบกวนการตรวจด!วยหลักการ HPLC ได!ในเครื่องตรวจ
วิเคราะห3บางรุRน งานวิจัยของ Little และคณะ ในป~ 2008 (8) ซ่ึงศึกษาผลกระทบของตัวอยRางท่ีเปdนพาหะ
ฮีโมโกลบินอี (heterozygous hemoglobin E) ท่ีมีตRอการตรวจวิเคราะห3 HbA1c ด!วยเครื่องตรวจวิเคราะห3
หลักการ HPLC จํานวน 10 รุRน เทียบกับกลุRมตัวอยRางท่ีมีฮีโมโกลบินชนิดปกติ (homozygous hemoglobin A) 
พบวRาไมRมีความแตกตRางกันอยRางมีนัยสําคัญทางสถิติของระดับ HbA1c เฉลี่ยในกลุRมตัวอยRาง heterozygous 
hemoglobin E เมื่อเทียบกับกลุRมตัวอยRาง homozygous hemoglobin A ในเครื่องตรวจวิเคราะห3บางรุRน 
[Variant (classic)] ในขณะท่ีเครื่องตรวจวิเคราะห3บางรุRน [D-10 (short) และ Variant II Turbo)] วิเคราะห3ได!
ระดับ HbA1c เฉลี่ยของกลุRมตัวอยRาง heterozygous hemoglobin E สูงกวRากลุRมตัวอยRาง homozygous 
hemoglobin A นอกจากน้ีเครื่องตรวจวิเคราะห3บางรุRน [D-10 (extended), Variant II NU, HA8160 TP, 
HA8160 DM, 2.2 Plus, G7 และG8] วิเคราะห3 ได!ระดับ  HbA1c เฉลี่ ยในกลุRมตั วอยRาง heterozygous 
hemoglobin E ต่ํากวRาในกลุRมตัวอยRาง homozygous hemoglobin A  

สําหรับหลักการ immunoassay ในป~ 2008 Little และคณะ(8) ได!ศึกษาผลกระทบของตัวอยRางท่ีเปdน
พาหะฮีโมโกลบินอี (heterozygous hemoglobin E) ท่ีมีตRอการตรวจวิเคราะห3 HbA1c เมื่อเทียบกับกลุRมตัวอยRาง
ท่ีมีฮีโมโกลบินชนิดปกติ (homozygous hemoglobin A)  ด!วยเครื่องตรวจวิเคราะห3หลักการ immunoassay 
จํานวน 9 รุRน พบวRาเครื่องตรวจวิเคราะห3บางรุRน (A1cNow, Synchron UniCel DxC, DCA2000, Au400 และ 
Pointe Scientific) ตรวจวิเคราะห3ระดับ HbA1c เฉลี่ยในกลุRมตัวอยRาง heterozygous hemoglobin E ได!ไมR
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แตกตRางกับระดับ HbA1c เฉลี่ยในกลุRมตัวอยRาง homozygous hemoglobin A ในขณะท่ีเครื่องตรวจวิเคราะห3
บางรุRน (Dimension RxL, Vitros, Integra 800 Gen2 และ Tina-quant 917) ตรวจวิเคราะห3ระดับ HbA1c 
เฉลี่ ย ในกลุR ม ตั วอยR าง heterozygous hemoglobin E ได! ต่ํ ากวR าระดั บ  HbA1c เฉลี่ ย ในกลุR ม ตั วอยR าง 
homozygous hemoglobin A อยRางไรก็ตามความแตกตRางของระดับ HbA1c ในกลุRมตัวอยRาง heterozygous 
hemoglobin E ท่ีตรวจได!โดยเครื่องตรวจวิเคราะห3หลักการ immunoassay ทุกรุRน เมื่อเทียบกับกลุRมตัวอยRาง 
homozygous hemoglobin A พบวRาไมRมีนัยสําคัญทางคลินิกท่ีระดับ HbA1c 6% และ 9% ตามลําดับ ในขณะท่ี 
Paisooksantivatana และคณะ(9) เปรียบเทียบระดับ HbA1c ในกลุRมตัวอยRาง normal hemoglobin typing 
(A2A) และ heterozygous hemoglobin E (EA) ท่ี ต รวจ วิ เคราะห3 ด! วย เครื่ อ งตรวจ วิ เคราะห3 หลั กการ 
turbidimetric inhibition immunoassay ( Cobas Integra)  แ ล ะ ห ลั ก ก า ร  immunoturbidimetric 
(Dimension RxL) พบวRาระดับ HbA1c เฉลี่ยในกลุRมตัวอยRาง heterozygous hemoglobin E มีคRาต่ํากวRากลุRม
ตัวอยRาง normal hemoglobin typing อยRางมีนัยสําคัญทางสถิติ และไมRมีความสัมพันธ3กันระหวRางผลการตรวจ
วิเคราะห3 HbA1c ท่ีตรวจโดยเครื่องตรวจวิเคราะห3ท้ัง 2 รุRน กับปริมาณฮีโมโกลบินอีในตัวอยRาง  

จากข!อมูลข!างต!นจะเห็นได!วRาการตรวจวิเคราะห3ระดับ HbA1c ในหลายๆ หลักการ และหลายรุRนของ
เครื่องตรวจวิเคราะห3ถูกรบกวนได!จากฮีโมโกลบินชนิดผิดปกติ เชRน ฮีโมโกลบินอี ซ่ึงประเทศไทยเปdนหน่ึงใน
ประเทศท่ีมีความชุกของฮีโมโกลบินอีสูง งานวิจัยน้ีจึงมีวัตถุประสงค3เพ่ือศึกษาผลกระทบของพาหะฮีโมโกลบินอีตRอ
ก า ร ต ร ว จ วิ เค ร า ะ ห3 ร ะ ดั บ  HbA1 c ด! ว ย ห ลั ก ก า ร  cation-exchange high performance liquid 
chromatography (HPLC) และหลักการ immunoturbidimetric ซ่ึงเปdนหลักการท่ีนิยมใช!ในห!องปฏิบัติการใน
ประเทศไทย  
วิธีการดําเนินการวิจัย 

เก็บตั วอยR างเลือดท่ี ได! รับการตรวจชนิดฮี โมโกลบินด!วยหลักการ high performance liquid 
chromatography (HPLC) ด!วยเครื่องตรวจวิเคราะห3 VariantTM II hemoglobin testing system [Bio-Rad, 
USA] จากศูนย3วิทยาศาสตร3การแพทย3ท่ี 5 สมุทรสงคราม กระทรวงสาธารณสุข จํานวน 90 ตัวอยRาง โดยแบRงเปdน 
2 กลุRม คือ กลุRมตัวอยRางเลือดท่ีมีชนิดฮีโมโกลบินปกติ (normal hemoglobin typing; A2A) จํานวน 30 ตัวอยRาง 
และกลุRมตัวอยRางเลือดพาหะฮีโมโกลบินอี (heterozygous hemoglobin E; EA) จํานวน 60 ตัวอยRาง นําตัวอยRาง
เลือดมาวิเคราะห3ระดับฮีโมโกลบินเอวันซี (hemoglobin A1c; HbA1c) ด!วยหลักการ cation-exchange high 
performance liquid chromatography (cation-exchange HPLC) ด! ว ย เค รื่ อ งต รวจ วิ เค ร าะ ห3  HbA1c 
analyzer รุRน  H9 [Lifotronic, China] และหลักการ immunoturbidimetric ด! วย เครื่องตรวจ วิเคราะห3 
automated chemistry analyzer รุRน XL-200 [Erba Mannheim, Germany] วิเคราะห3ข!อมูลทางสถิติด!วย
โปรแกรม SPSS version 23.0 เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตRางของข!อมูลของตัวอยRางเลือด ได!แกR อายุเฉลี่ย 
คRาเฉลี่ยของ % Hb F คRาเฉลี่ยของ % Hb A0 ด!วยสถิติ t-test และเพศด!วยสถิติ Chi-Square เปรียบเทียบความ
แตกตRางของระดับ HbA1c ระหวRางกลุRมตัวอยRางชนิดฮีโมโกลบินปกติและตัวอยRางพาหะฮีโมโกลบินอี และความ
แตกตRางระหวRางระดับ HbA1c ท่ีตรวจวิเคราะห3จากท้ัง 2 หลักการด!วยสถิติ t-test วิเคราะห3ความสัมพันธ3ระหวRาง
ระดับ HbA1c ท่ีตรวจวิเคราะห3ด!วย 2 หลักการ ด!วยสถิติ Pearson correlation coefficient โดยกําหนด
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 งานวิจัยน้ีได!รับการรับรองจริยธรรมการวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เลขท่ีรับรอง อ.432/2559 
 
ผลการวิจัย 

จากตัวอยRางเลือดท่ีใช!ในการศึกษาครั้งน้ีมีท้ังสิ้น 90 ตัวอยRาง จัดเปdนตัวอยRางเลือดท่ีเปdนเพศชาย 40 
ตัวอยRาง เพศหญิง 50 ตัวอยRาง ซ่ึงมีอายุระหวRาง 14-47 ป~ ผลการวิเคราะห3แยกชนิดของฮีโมโกลบิน พบวRาเปdน
ชนิดฮีโมโกลบินปกติ (normal hemoglobin typing; A2A) จํานวน 30 ตัวอยRาง (33.3%) และเปdนชนิดพาหะ
ฮีโมโกลบินอี (heterozygous hemoglobin E) จํานวน 60 ตัวอยRาง (66.7%) โดยเพศและอายุระหวRางกลุRมท่ีมี
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ฮีโมโกลบินปกติ (A2A) และกลุRมท่ีเปdนพาหะฮีโมโกลบินอี (EA) ไมRแตกตRางกันอยRางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p = 0.504 
และ 0.911 ตามลําดับ)  คRาเฉลี่ย % Hb F และ % Hb A0 ระหวRางกลุRมตัวอยRางท่ีมีชนิดฮีโมโกลบิน A2A และ EA 
มีความแตกตRางกันอยRางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p = 0.000) รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 1 

จากการตรวจระดับ HbA1c ในตัวอยRางเลือดด!วยหลักการ HPLC (HbA1c analyzer รุRน H9) ท้ัง 90 
ตัวอยRาง พบวRาระดับ HbA1c ท่ีแสดงด!วยคRาเฉลี่ย (95% CI) มีคRาเทRากับ 5.69% (5.59, 5.79) โดยในกลุRมตัวอยRาง
ท่ีมีชนิดฮีโมโกลบินปกติและในกลุRมตัวอยRางท่ีเปdนพาหะฮีโมโกลบินอีมีระดับ HbA1c เทRากับ 5.75% (5.62, 5.88) 
และ 5.66% (5.58, 5.94) ตามลํ าดับ  เมื่ อ วิ เคราะห3 ระดับ  HbA1c จาก ท้ั ง 90 ตั วอยR าง ด! วยหลักการ 
immunoturbidimetric โดยใช!เครื่องตรวจวิเคราะห3 automated chemistry analyzer รุRน XL-200 พบวRา
ระดับ HbA1c มีคRาเฉลี่ย (95%CI) เทRากับ 5.73% (5.66, 5.80) โดยในกลุRมตัวอยRางท่ีมีชนิดฮีโมโกลบินปกติและใน
กลุRมตัวอยRางท่ีเปdนพาหะฮีโมโกลบินอีมีคRา HbA1c เทRากับ 5.79% (5.67, 5.91) และ 5.70 (5.65, 5.90) 
ตามลําดับ เมื่อวิเคราะห3ข!อมูลทางสถิติพบวRาไมRมีความแตกตRางกันอยRางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี p < 0.05 ระหวRาง
กลุRมตัวอยRางท่ีมีชนิดฮีโมโกลบินปกติและกลุRมตัวอยRางท่ีเปdนพาหะฮีโมโกลบินอีจากการตรวจด!วยหลักการ HPLC 
(p = 0.349) และหลักการ immunoturbidimetric (p = 0.227) ดังสรุปในตารางท่ี 2    

 เมื่อทดสอบหาความแตกตRางระหวRางการตรวจวิเคราะห3 HbA1c โดย 2 หลักการ ในกลุRมตัวอยRางท่ีมี
ชนิดฮีโมโกลบินปกติ 30 ตัวอยRาง พบวRาระดับ HbA1c ท่ีตรวจวิเคราะห3ด!วยหลักการ HPLC (HbA1c analyzer 
รุRน H9) และหลักการ immunoturbidimetric (automated chemistry analyzer รุRน XL-200) มีคRาไมRแตกตRาง
กันอยRางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p = 0.377) และในกลุRมท่ีเปdนพาหะฮีโมโกลบินอี 60 ตัวอยRาง มีคRาไมRแตกตRาง
เชRนเดียวกัน (p = 0.360) เมื่อวิเคราะห3คRาเฉลี่ยของระดับ HbA1c รวมท้ัง 90 ตัวอยRางโดยไมRแบRงชนิดฮีโมโกลบิน
พบวRาท้ัง 2 หลักการให!ผลการวิเคราะห3ท่ีไมRแตกตRางกันอยRางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p = 0.213) ดังสรุปในตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 1 ข!อมูลของกลุRมตัวอยRางท่ีใช!ในการวิจัย (N = 90) แบRงตามชนิดของฮีโมโกลบิน 
 
ND = ไมRมีข!อมูล 

a. Chi-Square 
 
 

ข�อมูล Normal 
hemoglobin typing 

(A2A) 
(N = 30) 

Heterozygous 
hemoglobin E (EA) 

(N = 60) 

p-value รวม 
(N = 90) 

เพศ  จํานวน (ร!อยละ) 
   ชาย 
   หญิง 

 
15 (50 %) 
15 (50 %) 

 
25 (41.7 %) 
35 (58.3 %) 

 
0.504a 

 
40 (44.4 %) 
50 (55.6 %) 

อายุ   คRาเฉลี่ย (พิสัย) ป~ 26 (15-45) 26 (14-47) 0.911   26 (14-47) 
คRาเฉลี่ย % Hb F (พิสัย) 0.40 (0.2-0.9) 0.98 (0.4-2.8) 0.000 0.79 

(0.20-2.80) 
คRาเฉลี่ย % Hb A0 (พิสัย)    86.96 (85.40-89.60) 61.72 (59.70-69.10) 0.000 70.14 

(59.70-89.60) 
คRาเฉลี่ย % Hb A2      2.93 (2.50-3.20) ND   
คRาเฉลี่ย % Hb E   ND 27.71 (24.50-31.00)   
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ตารางท่ี 2 ระดับ % HbA1c  [คRาเฉลี่ย (95 %CI)] ในกลุRมตัวอยRาง normal hemoglobin typing (A2A) และ 
heterozygous hemoglobin E (EA) 
Hemoglobin  type HbA1c analyzer รุ�น H9 

(HPLC) 
Automated chemistry analyzer 

รุ�น XL-200  
(Immunoturbidimetric) 

p-value 

Total (N = 90) 5.69 (5.59, 5.79) 5.73 (5.66, 5.80) 0.213 

Normal hemoglobin 
typing (A2A) 
(N = 30) 

5.75 (5.62, 5.88) 5.79 (5.67, 5.91) 0.377 

Heterozygous 
hemoglobin E (EA) 
(N = 60) 

5.66 (5.58, 5.94) 5.70 (5.65, 5.90) 0.360 

p-value 0.349a 0.227a  

a. เปรียบเทียบระหวRาง normal hemoglobin typing (A2A) และ heterozygous hemoglobin E 
 

ผลการศึกษาความสัมพันธ3ระหวRางการตรวจวิเคราะห3ระดับ HbA1c ด!วยหลักการ HPLC (HbA1c 
analyzer รุRน  H9) และหลักการ immunoturbidimetric (automated chemistry analyzer รุRน  XL-200) 
พบวRาการตรวจวิเคราะห3ท้ังสองวิธีมีความสัมพันธ3กันอยRางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยมีคRาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ3 (r) 
เทRากับ 0.789 (p = 0.000) และมีสมการถดถอยอยRางงRาย y = 0.5657x + 2.5109 ดังภาพท่ี 1 
 

 
ภาพท่ี 1 ความสมัพันธ3ระหวRางระดับ HbA1c ท่ีตรวจวิเคราะห3ด!วยหลักการ HPLC (HbA1c analyzer รุRน H9) 

และหลักการ immunoturbidimetric (automated chemistry analyzer รุRน XL-200) 
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สรุปและวิจารณ� 
จากงานวิจัยน้ีพบวRาระดับ HbA1c เฉลี่ยท่ีตรวจด!วยหลักการ cation-exchange high performance 

liquid chromatography (HPLC) จ าก เค รื่ อ งต รวจ วิ เค ราะห3  HbA1c analyzer รุR น  H9 และห ลั กการ 
immunoturbidimetric จากเครื่องตรวจวิเคราะห3 automated chemistry analyzer รุRน XL-200 ให!ผลไมR
แตกตRางกันระหวRางกลุRมตัวอยRางท่ีมีชนิดฮีโมโกลบินปกติและกลุRมตัวอยRางท่ีเปdนพาหะฮีโมโกลบินอี (p = 0.349 
และ 0.227 ตามลําดับ)  

การวิเคราะห3ด!วยหลักการ HPLC โดยเครื่องตรวจวิเคราะห3 HbA1c analyzer รุRน H9 ให!คRาระดับ 
HbA1c ท่ีแสดงด!วยคRาเฉลี่ย (95% CI) ในกลุRมตัวอยRางท่ีมีชนิดฮีโมโกลบินปกติเทRากับ 5.75% (5.62, 5.88) และใน
กลุR ม ท่ี เปd นพาหะฮี โม โกล บิน อี เทR า กับ  5.66% (5.58, 5.94) และสํ าห รับการ วิ เคราะห3 ด! วยหลั กการ 
immunoturbidimetric โดยใช!เครื่องตรวจวิเคราะห3 automated chemistry analyzer รุRน XL-200 ให!คRาระดับ 
HbA1c ท่ีแสดงด!วยคRาเฉลี่ย (95% CI) ในกลุRมตัวอยRางท่ีมีชนิดฮีโมโกลบินปกติเทRากับ 5.79% (5.67, 5.91) และ
กลุRมตัวอยRางท่ีเปdนพาหะฮีโมโกลบินอีเทRากับ 5.70% (5.65, 5.90) ซ่ึงสอดคล!องกับงานวิจัยของ Little และคณะ(8) 
ซ่ึงพบวRาพาหะฮีโมโกลบินอีไมRมีผลรบกวนตRอการตรวจวิเคราะห3 HbA1c ด!วยหลักการ HPLC ท่ีตรวจวิเคราะห3โดย
เครื่อง Variant (classic) และการตรวจวิเคราะห3 HbA1c ด!วยหลักการ immunoassay โดยเครื่องตรวจวิเคราะห3 
A1cNow, Synchron UniCel DxC, DCA2000, Au400 และ Pointe Scientific แตRผลการศึกษาครั้งน้ีตรงกัน
ข!ามกับงานวิจัยของ Pravatmuang และคณะ(10) ท่ีศึกษาผลกระทบของฮีโมโกลบินอีท่ีมีตRอการตรวจวิเคราะห3 
HbA1c ด!วยหลักการ ionic-exchange HPLC โดยเครื่องตรวจวิเคราะห3 VariantTM Hemoglobin A1c program 
และการตรวจวิเคราะห3ด!วยหลักการ turbidimetric inhibition immunoassay โดยเครื่องตรวจวิเคราะห3 BM / 
Hitachi 912 และนํ้ายา Tina-quant HB1AC II ซ่ึงพบวRาผลการตรวจวิเคราะห3 HbA1c ในกลุRมตัวอยRางพาหะ
ฮีโมโกลบินอีให!ผลการวิเคราะห3ไปในทางท่ีสูงกวRากลุRมตัวอยRางคนปกติท่ีไมRเปdนพาหะ  
              เมื่อวิเคราะห3คRาเฉลี่ยของระดับ HbA1c รวมท้ัง 90 ตัวอยRาง โดยไมRแบRงชนิดของฮีโมโกลบิน พบวRา
คRาเฉลี่ยของระดับ HbA1c ท่ีวิเคราะห3ด!วยหลักการ HPLC และ immunoturbidimetric มีคRาท่ีไมRแตกตRางกัน
อยRางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p = 0.213) โดยคRาเฉลี่ยของ HbA1c ท่ีแสดงด!วยคRาเฉลี่ย (95% CI) เมื่อวิเคราะห3ด!วย
หลักการ HPLC โดยเครื่องตรวจวิเคราะห3  HbA1c analyzer รุRน H9 ให!คRา HbA1c เฉลี่ยเทRากับ 5.69% 
(5.59,5.79) และเมื่อวิเคราะห3ด!วยหลักการ immunoturbidimetric โดยเครื่องตรวจวิเคราะห3 automated 
chemistry analyzer รุRน XL-200 ให!คRา HbA1c เฉลี่ยเทRากับ 5.73% (5.66, 5.80) 
              เมื่อ ศึกษาความสัมพันธ3ของการตรวจวิเคราะห3ระดับ HbA1c ระหวRางหลักการ HPLC และ 
immunoturbidimetric โดยเครื่องตรวจวิเคราะห3 HbA1c analyzer รุRน H9 และ automated chemistry 
analyzer รุRน XL-200 ตามลําดับ พบวRาการตรวจวิเคราะห3ท้ังสองวิธีมีความสัมพันธ3กันอยRางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
(r = 0.789, p = 0.000) และมีสมการถดถอยอยRางงRาย คือ y = 0.5657x + 2.5109 แสดงให!เห็นวRาเครื่องตรวจ
วิเคราะห3 HbA1c analyzer รุRน H9 ท่ีใช!หลักการ HPLC และเครื่องตรวจวิเคราะห3 automated chemistry 
analyzer รุRน XL-200 ซ่ึงใช!หลักการ immunoturbidimetric ให!ผลการวิเคราะห3 HbA1c ไมRแตกตRางกันและมี
ความสัมพันธ3กันดี สามารถใช!แทนกันได!โดยไมRมีความแตกตRางทางสถิติ ซ่ึงสอดคล!องกับงานวิจัยของ ลมุล วงศ3กฤต
วิทย3(11) ท่ีศึกษาเก่ียวกับการตรวจวิเคราะห3 HbA1c ด!วยหลักการ turbidimetric inhibition immunoassay โดย
เครื่องตรวจวิเคราะห3 Cobas รุRน Integra 800 และหลักการ high performance liquid chromatography 
(HPLC) โดยเครื่องตรวจวิเคราะห3 ADAMS A1C รุRน HA8180V พบวRาท้ัง 2 หลักการให!ผลการตรวจวิเคราะห3ท่ีไมR
แตกตRางกัน มีความสัมพันธ3กันดีทางสถิติเชRนกัน 
             หลักการ HPLC เปdนหลักการท่ีแยก HbA1c, HbA และฮีโมโกลบินชนิดอ่ืน ๆ แล!วคํานวณคRาเปdนร!อยละ
ของระดับ HbA1c โดยเทียบกับ hemoglobin A (% HbA1c) ดังน้ันความสามารถในการแยกชนิดฮีโมโกลบินของ
เครื่องตรวจวิเคราะห3หลักการ HPLC แตRละรุRนจึงเปdนป|จจัยสําคัญท่ีทําให!การตรวจวิเคราะห3 HbA1c คลาดเคลื่อน
ได! หากฮีโมโกลบินชนิดตRาง ๆ ถูกชะออกมาพร!อมกับ HbA1c หรือถูกชะออกมาพร!อมกับ Hb A สRวนหลักการ
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immunoturbidimetric เปdนหลักการท่ีใช!โมโนโคลนัลแอนติบอดี (monoclonal antibody) ตRอตําแหนRงท่ี
จําเพาะ (epitope) กับกรดอะมิโนท่ีปลายสายเบตาโกลบินซ่ึงมีนํ้าตาลกลูโคสจับอยูR อาจให!ผลคลาดเคลื่อนได!หาก
ตรวจวิเคราะห3ในตัวอยRางตรวจท่ีมีชนิดฮีโมโกลบินผิดปกติท่ีมีการเปลี่ยนแปลงของกรดอะมิโนในตําแหนRงท่ีตรงกับ
ความจําเพาะของแอนติบอดี 
             จากงานวิจัยน้ีจึงสรุปได!วRาพาหะฮีโมโกลบินอีไมRมีผลรบกวนการตรวจวิเคราะห3ระดับ HbA1c ด!วย
ห ลั ก ก า ร  cation-exchange high performance liquid chromatography (HPLC) ซ่ึ ง วิ เค ร า ะ ห3 ด! ว ย
เครื่องตรวจวิเคราะห3  HbA1c analyzer รุRน  H9 และหลักการ immunoturbidimetric ซ่ึงวิเคราะห3ด!วย
เครื่องตรวจวิเคราะห3 automated chemistry analyzer รุRน XL-200 ดังน้ันจึงสามารถใช!เครื่องตรวจวิเคราะห3ท้ัง
สองรุRนในการตรวจวิเคราะห3ระดับ HbA1c เพ่ือติดตามผลการรักษาผู!ป�วยเบาหวานท่ีเปdนพาหะฮีโมโกลบินอีได! 
เน่ืองจากพบวRาผลการวิเคราะห3 HbA1c จากท้ังสองหลักการ จากเครื่องตรวจวิเคราะห3ท้ังสองรุRนน้ีให!ผลการ
วิเคราะห3ท่ีไมRแตกตRางกันและมีความสัมพันธ3กันอยRางมีนัยสําคัญทางสถิติ ทําให!ผู!ปฏิบัติงานท่ีต!องใช!เครื่องตรวจ
วิเคราะห3ดังกลRาว เกิดความมั่นใจในผลการตรวจวิเคราะห3มากยิ่งข้ึนวRาจะได!ผลท่ีถูกต!อง เน่ืองจากไมRมีผลกระทบ
จากชนิดของฮีโมโกลบินในกลุRมพาหะฮีโมโกลบินอี (heterozygous hemoglobin E) แตRยังคงมีความจําเปdนใน
การศึกษาผลกระทบของชนิดฮีโมโกลบินท่ีผิดปกติชนิดอ่ืนๆ อีก เชRน โฮโมซัยกัสฮีโมโกลบิน อี (homozygous 
hemoglobin E) วRามีผลรบกวนตRอการตรวจวิเคราะห3 HbA1c ด!วยเครื่องตรวจวิเคราะห3 HbA1c analyzer รุRน 
H9 และ automated chemistry analyzer รุRน XL-200 หรือไมR เพ่ือเพ่ิมความเช่ือมั่นและความถูกต!องในการ
วิเคราะห3 HbA1c ในผู!ป�วยเบาหวานท่ีอาจมีชนิดของฮีโมโกลบินท่ีผิดปกติได! 
 
กิตติกรรมประกาศ           

ผู!วิจัยขอขอบคุณทุนสนับสนุนงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ศูนย3วิทยาศาสตร3
การแพทย3 5 สมุทรสงคราม กระทรวงสาธารณสุข ในการรวบรวมตัวอยRางเลือดและข!อมูลของตัวอยRาง ขอขอบคุณ
คณะเทคนิคการแพทย3 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ท่ีเอ้ือเฟ��อสถานท่ีในการทําวิจัย ทําให!งานวิจัยน้ี
สําเร็จลุลRวงด!วยดี  
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ความสัมพันธ
ระหว�างค�าความดันสูงสุดขณะทําการทดสอบ Cranio-cervical Flexion 
โดยใช,การวัดด,วยการคลํา และเครื่องตรวจสัญญาณไฟฟ7าในกล,ามเนื้อแบบป7อนกลับ เพ่ือ

ตรวจสอบการทํางานท่ีไม�ต,องการของกล,ามเนื้อช้ันตื้น 
Correlation Between the Highest Pressure Achieved During the Cranio-cervical 

Flexion Test Using Manual Palpation and EMG Biofeedback for Detecting 
Unwanted Superficial Muscle Contraction 

 
ฉัตราชู ทองประเสริฐ*,  รสลัย กัลยาณพจน.พร 
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บทคัดย�อ  

ในทางคลินิกเเละงานวิจัยโดยปกติใช การคลําเพ่ือตรวจจับการทํางานท่ีไมIต องการของกล ามเน้ือ 
sternocleidomastoid (SCM) ขณะทําการทดสอบ craniocervical flexion test (CCFT) แตIยังไมIมีข อมูลเรื่อง
ความสัมพันธ.ระหวIางผลของการทดสอบด วยการคลําและการใช เครื่องตรวจสัญญาณไฟฟVาในกล ามเน้ือซ่ึงเปYน
เครื่องมือมาตรฐานในการตรวจจับการทํางานของกล ามเน้ือ การศึกษาน้ีจึงมีจุดประสงค.เพ่ือหาความสัมพันธ.
ระหวIางคIาความดันสูงสุดด วยการคลําและการใช เครื่องตรวจสัญญาณไฟฟVาในกล ามเน้ือแบบปVอนกลับเพ่ือตรวจจับ
การทํางานของกล ามเน้ือ SCM ระหวIางการทดสอบ CCFT โดยมีอาสาสมัครเข ารIวมงานวิจัยจํานวน 20 คน 
ประกอบด วยผู ท่ีมีอาการปวดคอมานานมากกวIา 1 เดือนจํานวน 10 คน และผู ท่ีไมIมีอาการปวดคอจํานวน 10 คน 
ผู เข ารIวมงานวิจัยท้ังหมดได รับการทดสอบ CCFT ในขณะท่ีผู ทดสอบ 2 คนแยกตรวจจับการทํางานของกล ามเน้ือ 
SCM ด วยการคลําและการใช เครื่องตรวจสัญญาณไฟฟVาในกล ามเน้ือแบบปVอนกลับ ระดับความดันท่ีสามารถทําได 
มากท่ีสุดจะถูกบันทึกเพ่ือนําไปวิเคราะห.ข อมูล สถิติ  Spearman’s correlation coefficient (r) แสดงคIา
สัมประสิทธ์ิความสัมพันธ.ของระดับความดันท่ีสามารถทําได มากท่ีสุดระหวIางการคลําและการใช เครื่องตรวจ
สัญญาณไฟฟVาในกล ามเน้ือแบบปVอนกลับมีคIาเทIากับ 0.940 (p < 0.001) การวิเคราะห.ข อมูลแบบกลุ IมยIอย 
แสดงความสัมพันธ.อยIางมีนัยสําคัญทางสถิติในกลุIมผู ที่มีอาการปวดคอ (r = 0.856, p = 0.002) และผู ท่ีไมIมี
อาการปวดคอ (r = 0.984, p < 0.001) ผลการวิจัยน้ีแนะนําวIาการคลําเปYนวิธีการท่ีมีความเหมาะสมในการใช เพ่ือ
ตรวจจับการทํางานท่ีไมIต องการของกล ามเน้ือ SCM ขณะทําการทดสอบ CCFT 

  
คําสําคัญ: การคลํา  เครื่องตรวจสญัญาณไฟฟVาในกล ามเน้ือแบบปVอนกลับ  ปวดคอ  กล ามเน้ือคอ 

   
Abstract 

In clinical and research settings, manual palpation is commonly used for detecting an 
unwanted contraction of the sternocleiomastoid muscles (SCM) during the craniocervical flexion test 
(CCFT). Nevertheless, no studies have investigated the correlation between the test results obtained 
by the manual palpation and the electromyography (EMG) which is considered as a gold standard for 
measuring muscle activity. The objective of this study was to evaluate the correlation between the 
highest pressure achieved obtained by the manual palpation and the EMG biofeedback during the 
CCFT. Twenty volunteers participated in this study. They consisted of 10 individuals with neck pain 
for more than one month and 10 asymptomatic participants. They were instructed to perform the 
CCFT while the muscle activity of the SCM muscle was simultaneously monitored by the manual 
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palpation and the EMG biofeedback by different assessors. The highest target pressure achieved was 
recorded for analysis. A Spearman’s correlation coefficient (r) between the highest target pressure 
achieved from the manual palpation and the EMG biofeedback methods was 0.940 (p < 0.001). 
Subgroup analyses also revealed significant correlations in neck pain (r = 0.856, p = 0.002) and 
asymptomatic participants (r = 0.984, p < 0.001). The results of this study suggested that the manual 
palpation method was shown to be a suitable method for determining whether there is unwanted 
muscle activity from the SCM muscle during the CCFT. 

   
Keywords: Craniocervical flexion test, Electromyography, Neck pain, Neck muscles 
 
Introduction 

Impairments of the deep cervical flexor muscles have been presented in patients who 
suffered from neck pain. The strength and endurance of these muscles were found to reduce 
with low muscle activity while there was high muscle activity in the sternocleidomastoid (SCM) 
muscle in comparison to the asymptomatic persons.(1-9) These findings suggest that the deep 
cervical flexor muscles lose their function as active spinal segmental stabilizers and a specific 
therapeutic exercise should be initiated.(2, 10)  

The test that is generally conducted as a part of physical therapy examination for 
examining the function of the deep cervical flexor muscles are the cranio-cervical flexion test 
(CCFT). It aims to indirectly measure the strength and endurance of the deep cervical flexor 
muscles – the longus capitis and longus colli muscles.(11) The test requires an individual to 
perform cranio-cervical flexion movement over a pressure biofeedback unit in order to achieve 
the pressure targets of five incremental levels with negligible activity in the SCM muscle.(12) Any 
detectable muscle activity of SCM muscle is considered as a fail for that level. The greater the 
highest pressure achieved, the greater strength of the deep cervical flexor muscles.(13)  

From the above, an ability of a therapist to detect activity of the SCM muscle during 
the CCFT is therefore critical for classifying the level of strength of the deep cervical flexor 
muscles. In general, the method used for determining activity of the SCM muscle is performed 
by direct manual palpation over the muscle.(11) However, it is well accepted that the 
electromyography (EMG) either the surface or the needle EMG is a gold standard for indicating 
the amount of muscle activity. Nevertheless, little is known about the correlation between the 
test results during the CCFT measured by manual palpation and EMG. Therefore, the aim of this 
study was to examine the correlation between the highest pressure achieved during the CCFT 
measured by these two methods. 

 
Methods 
1. Participants 

Twenty participants aged between 20 and 45 years, both male and female with normal 
body mass index (18.5-22.9 kg/m2) were recruited. They consisted of 10 individuals with neck 
pain for more than one month and 10 asymptomatic participants. Neck pain was defined as 
region of the superior nuchal line to the third thoracic spinous process.(14) They were excluded 
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if they had undergone abdominal wall or spinal surgery in the last two years, had spinal 
deformity such as scoliosis that had a positive test from Adam’s forward bend test, had 
neurological condition, and had history of fracture, cancer, and infectious disease of the spine. 
The persons who were unable to perform CCFT and had participated in the training program of 
neck stabilization within the last one year were also excluded. The ethical approval was 
obtained from the Chulalongkron University Human Ethics Committee (No. 068.1/59). All 
participants who met the selection criteria signed the consent form before participating in the 
study. 

 
 

2. Instruments 
2.1 Pressure biofeedback unit  
A pressure biofeedback unit (Chattanooga, USA) was used for measuring the 

performance of the deep cervical flexor muscles. It is reported to be accurate at ±3 mmHg 
(Figure 1). 

 

 
Figure 1 Pressure biofeedback unit 

 
2.2 EMG biofeedback  
The muscle activity of the SCM muscles was measured by the Myomed 932® (Enraf-

Nonius, the Netherlands) EMG biofeedback. The silver/silver chloride surface electrodes of 10 
millimeters in diameter, with a 22-millimeter inter-electrode distance, were positioned along the 
lower one-third of the muscle bellies on both sides (Figure 2).(15) A reference electrode was 

600 



HS-36 

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๕ "งานวิชาการรับใช สังคม" มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

placed on the lateral epicondyle of the left elbow. According to previous studies, the 
acceptable negligible activity of the SCM muscles during the CCFT was reported to be less than 
10% of their maximum voluntary isometric contraction.(2, 13) Thus, the 10% MVIC was set as a 
threshold for the EMG biofeedback to determine that there was unwanted SCM muscle activity 
during the test. The threshold of each participant was set as a horizontal line marker shown the 
LCD screen of the EMG biofeedback. At the moment when the muscle activity rose above this 
threshold, the pressure level on the pressure biofeedback gauge would be recorded for further 
analysis. 

 
 

 
Figure 2 The placing of electrodes on the sternocleidomastoid muscles (SCM). 

 
The maximum voluntary isometric contraction of the SCM muscles was established by 

having the participants lie in supine crook lying position. Then, they were instructed to flex neck 
to just clear the head from the plinth and held for 10 seconds.(2)  
 
3. Procedure 

Each participant was positioned in supine with the knees bent and the head in the 
horizontal line of the body (Figure 3). The pressure biofeedback unit was placed behind the 
neck at suboccipital region and inflated to the baseline pressure of 20 mmHg.(9, 11) Participants 
practiced the CCFT by gently nodding their head to achieve progressive pressure targets at 
increment of 2 mmHg from 22 to 30 mmHg holding for 2 - 3 seconds. The testing period began 
after food consumption for at least 30 minutes with an empty bladder.  
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Figure 3 The setting of the participants during the craniocervical flexion test (CCFT). 

 
Two assessors monitored the contraction of the SCMs at the same time. After the CCFT 

training period, one assessor placed fingers over both SCMs to manually palpate for muscle 
contraction. Another assessor monitored the LCD screen of the EMG biofeedback for activity of 
both SCMs. Assessor who conducted the manual palpation constantly watched on the pressure 
gauge and announced the target pressure level. By this means, the assessor who monitored the 
LCD screen of the EMG biofeedback would know the target pressure level that was being tested. 
Once the participants could achieve the set target pressure level, they were asked to perform 
the CCFT at the next target pressure level. Each increment was held steadily for 10 seconds 
with 30-second rest in between until the participants reached the highest pressure level at 30 
mmHg. Each assessor independently recorded the pressure target on the pressure biofeedback 
unit at which the participants could perform the CCFT correctly. The highest pressure level 
achieved with negligible contraction of the SCM muscles was recorded for analysis.  
 
4. Statistical analysis 

Data analysis was performed using the SPSS software version 22.0. The significant level 
was set at p < 0.05. The descriptive statistics was used to describe the demographic data. The 
Spearman’s correlation coefficient was used to determine the correlation of the highest 
pressure achieved recorded between the two methods. Correlation coefficient (r) of 0-0.25 
indicates little or no relationship, 0.25-0.50 was fair, 0.50-0.75 was moderate to good and greater 
than 0.75 was good to excellence.(16) 

 
Results  

There were 9 females and 11 males participated in this study. The demographic data 
are presented in Table 1. Table 2 shows the correlation coefficients (r) between the highest 
pressure achieved from the CCFT recorded by the manual palpation and the EMG biofeedback 
methods. Significant positive correlation between the highest pressures achieved from two 
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methods was excellent correlation (r = 0.940, p < 0.001). Subgroup analyses also revealed 
significant correlations in neck pain (r = 0.856, p = 0.002) and asymptomatic participants (r = 
0.984, p < 0.001).  

 
Table 1 Demographic data (means (SD)) of the participants.  

Variables 
Total 

(n = 20) 
Neck pain 

(n = 10)  
Asymptomatic 

(n = 10)  
Male / Female 11 / 9 5 / 5 6 / 4 
Age (years)   23.0 (3.5) 22.7 (3.6) 23.3 (3.6) 
Weight (kg)   57.8 (7.1) 56.6 (6.1) 59.1 (8.2) 
Height (cm) 166.3 (8.6) 163.9 (6.6) 168.7 (10.0)  
Body mass index (kg/m2)   20.9 (1.3) 21.0 (1.2) 20.7 (1.5) 

 
 
 

Table 2 The correlation coefficients (r) between the highest pressures achieved during the CCFT 
measured by the manual palpation and EMG biofeedback.  

Variables Correlation coefficient (r) p – value 
Total 0.940 <0.001 
Neck pain 0.856 0.002 
Asymptomatic 0.984 <0.001 

 
Discussion 

This study examined the correlation between the highest pressures achieved during the 
CCFT measured by the manual palpation and EMG biofeedback methods. Excellent correlation 
between the two methods was found both in the neck pain and asymptomatic participants. 
These findings suggest that the use of manual palpation for determining whether there is 
unwanted muscle contraction from the SCM muscles during the CCFT is acceptable. 

The high correlation between the results obtained via the manual palpation and the 
EMG biofeedback methods helps validate the use of the manual palpation during the CCFT. As 
the CCFT is widely used not only in clinical setting but in research setting, these findings would 
provide both the therapists and the researchers with confidence to utilize the manual palpation 
during the CCFT.  

The results of this study are in line with previous studies that examined manual 
palpation for pelvic floor muscle contraction. The strength of the pelvic floor muscle was 
classified into five grades, ranging from zero to five on the Modified Oxford Scale which is similar 
to the 5-stage increment pressure testing for the CCFT. Manual palpation of the pelvic floor 
muscle was shown to have moderate to good correlation with perineometer (17) and EMG (18, 
19) as well as have moderate correlation with ultrasonography.(19, 20) The findings that a 
researcher could differentiate among various levels of muscle contraction suggest that an 
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individual who was trained would be able to perceive change in the strength of muscle 
contraction through manual palpation. In the present study, it was demonstrated that the 
minimal contraction of the SCM muscles as low as 10% of its maximum voluntary contraction 
was plausible to be detected via manual palpation.  

The excellent correlations demonstrated both in the neck pain and asymptomatic 
participants also support the validation for the use of manual palpation during the CCFT in both 
populations. The findings of the lower highest pressure achieved during the CCFT in the neck 
pain than the asymptomatic participants also concur with previous studies.(1-4) These results 
confirm that the deep cervical flexor muscles tend to impair in persons with neck pain. 

There are limitations to this study. Firstly, this study employed the surface electrodes 
not the intramuscular electrodes over the SCM muscles. Some artifacts during testing might 
interfere with the amount of the muscle activity. Nonetheless, this confounding would be 
minimal as the test was conducted in the superficial muscle of the neck. A previous study 
showed that at least 60% of the recorded muscle activity was from the SCM muscles. (21) 
Secondly, manual palpation closed to the surface EMG electrodes might interfere with the EMG 
data. However, the palpation in this study that took place as a light touch should not affect the 
data. This was evident by the negligible change in the resting muscle activity of the SCMs on the 
LCD screen of the EMG biofeedback during manual palpation. Thirdly, this study focused on 
identifying the highest pressure achieved during the CCFT which represents the strength of the 
deep cervical flexor muscles, the endurance of the muscles was not investigated. Nevertheless, 
it is speculated that the manual palpation of the SCM muscle activity could also be employed 
when testing for muscle endurance. However, further investigation is necessary to prove this 
notion. 
 
Conclusion 

Significant correlations between the highest pressure achieved obtained by the manual 
palpation and the EMG biofeedback during the CCFT were excellent. The results support the 
use of manual palpation for determining whether there is unwanted muscle activity from the 
SCM muscle during the CCFT.  
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บทคัดยFอ  

มาลาเรียยังคงเปFนปGญหาทางสาธารณสุขท่ีสําคัญในประเทศไทย ซ่ึงเช้ือมาลาเรียชนิด Plasmodium 

falciparum ได!ถูกพบวPามีการดื้อตPอยาหลายชนิดท่ีใช!รักษาโรคมาลาเรีย รวมถึงยาท่ีมีต!นกําเนิดจากพืชด!วย ได!แกP 
Quinine และ artemisinin ดังนั้นการทดสอบเพ่ือหาสารจากพืชชนิดอ่ืนๆท่ีมีความสามารถในการยับยั้งการ
เจริญเติบโตของเช้ือจึงมีความจําเปFน การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค.คือเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบฤทธ์ิของสารสกัดหยาบ 
(Crude extract) จากใบ ฝGก และเมล็ดของมะรุมตPอการยับยั้งการเจริญเติบโตของเช้ือมาลาเรียชนิด P. falciparum 

สายพันธุ. TM267 ซึ่งดื้อตPอยา chloroquine ด!วยวิธีการวัด parasite lactate dehydrogenase (pLDH) จากผล
การศึกษาครั้งนี้พบวPาสารสกัดหยาบจากเมล็ดมะรุมมีความสามารถในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเช้ือ P. 

falciparum สายพันธุ. TM267 ได!ดี ท่ีสุด [คPา The half maximal inhibitory concentration (IC50) เทPากับ 1.21 
มิลลิกรัม/มิลลิลิตร] รองลงมาคือสารสกัดหยาบจากใบมะรุม (คPา IC50 เทPากับ 11.07 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร)  และสารสกัด
หยาบจากฝGกมะรุม (คPา IC50 เทPากับ 210.10 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร) ตามลําดับ และเม่ือนําสารสกัดหยาบจากเมล็ด ใบ 
และฝGกของมะรุมนี้ไมPปรากฏความเปFนพิษตPอเซลล.เม็ดเลือดขาวปกติ [คPาดัชนีความจาเพาะ (Selectivity index; SI) > 
2] ดังนั้นสารสกัดหยาบจากมะรุมท่ีมีเอทานอลเปFนตัวทําละลายมีสารท่ีออกฤทธ์ิยับย้ังการเจริญเติบโตของเช้ือมาลาเรีย 
ท้ังน้ียังต!องนําสารสกัดจากมะรุมโดยเฉพาะสPวนของเมล็ดมาทําการศึกษาองค.ประกอบทางเคมีท่ีออกฤทธ์ิ เพ่ือนําไป
พัฒนาเปFนยาต!านมาลาเรียตPอไป  

 

คําสําคัญ: มะรุม  พลาสโมเดียม ฟาลซิพารัม  IC50   
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Abstract 

 Malaria remains an important health problem in Thailand. The main cause of infection is 
Plasmodium falciparum that resists to many antimalarial drugs even those obtain from plant, such 
as quinine and artemisinin. The finding of new effective antimalarial drugs from plants is necessary. 
The objective of this study is to evaluate  and compared the antimalarial activity from crude extract 
of Moringa oleifera Lam. seed, leaft and fruit against P. falciparum strain TM267 (chloroquine-
resistance strain) using parasite lactate dehydrogenase ( pLDH)  assay. The result show that the 
ethanol extract of Moringa oleifera seeds show the highest antimalarial activity (IC50 = 1.21 mg/ml) 
followed by ethanol extract from Moringa oleifera leaf (IC50 = 11.07 mg/ml) and fruit (IC50 = 210.10 
mg/ml), respectively. The cytotoxicity effect is determined against peripheral blood mononuclear 
cells (PBMCs). When all extracts were tested with PBMCs, all three crude Moringa oleifera extracts 
had no toxic effect with SI>2. It can be concluded that the ethanol extracts of Moringa oleifera 
contain antimalarial activities. Furthermore, the phytochemical of Moringa oleifera extracts 

especially Moringa oleifera seed must be investigated for antimalarial drug development. 

   

Keywords: Moringa oleifera Lam, Plasmodium falciparum, IC50 

 

 

บทนํา 
โรคมาลาเรียยังคงเปFนปGญหาสาธารณสุขท่ีสําคัญของประเทศไทย แม!วPาโรคนี้จะมีอัตราการป~วยและอัตราการ

ตาย รวมถึงอุบัติการณ.ลดลงก็ตาม เช้ือกPอโรคมาลาเรียท่ีมีการแพรPระบาดสPวนใหญPในประเทศไทย เปFนเช้ือมาลาเรีย
ชนิด Plasmodium falciparum และ P. vivax โดยในป� 2559 มีการรายงานวPามีจํานวนผู!ป~วยท้ังประเทศจํานวน 
17,913 ราย พบการติดเช้ือมากท่ีสุดบริเวณชายแดนไทยสPวนท่ีติดกับพมPา มาเลเซีย และกัมพูชา จังหวัดท่ีมีการติดเช้ือ
สูงสุด ได!แกP จังหวัดยะลา ตาก นราธิวาส สงขลา และอุบลราชธานี ตามลําดับ (1) การด้ือยาของเช้ือ P. falciparum 
นั้นยังเปFนปGญหาสําคัญสําหรับการรักษาโรคมาลาเรียในประเทศไทยรวมถึงแถบภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต! ซึ่ง
พบวPาสPวนมากจะเปFนการดื้อตPอยาหลายชนิด (multidrug resistance)  ท่ีใช!ในการรักษาเชPน คลอโรควีน ซัลฟาดอก
ซีน-ไพริเมทามีน (Sulfadoxine-Pyrimethamine) และ เมฟโฟลควิน (Mefloquine)  ในปGจจุบันพบวPาเช้ือมาลาเรีย
ชนิด P. falciparum เริ่มดื้อตPอยาผสมอนุพันธุ.อาร.ติมิซินิน (Artemisinin-based combination therapy) ซ่ึงเปFนยา
ท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด ท่ีใช!ในแถบภูมิภาคน้ี ได!แกP ไทย ลาว พมPา กัมพูชา และเวียดนาม เปFนต!น ซึ่งหากมีการ
แพรPกระจายของเช้ือท่ีดื้อยาไปยังภูมิภาคอ่ืนของโลกก็จะทําให!การควบคุมโรคมาลาเรียยุPงยากมากข้ึน นอกจากนี้การใช!
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ยาไมPได!มาตรฐานและพฤติกรรมการรักษาไมPถูกต!องก็จะสPงผลให!เกิดการระบาดและแพรPกระจายของเช้ือท่ีดื้อยามากข้ึน
อีก 

ยาท่ีใช!ในการรักษามาลาเรียท่ีมีประสิทธิภาพมีต!นกําเนิดมาจากพืช ได!แกP ควินิน และอาร.ทิซูเนต โดยยา
ควินินมีต!นกําเนิดจากต!นควินิน (Cinchona pubescens Vahl ;cinchona 49 tree bark) และยาอาร.ติมิซินิน มีต!น
กําเนิดจาก Artemisia annua (sweet wormwood) ดังนั้นการใช!สมุนไพรจึงเปFนทางเลือกหน่ึงท่ีนPาสนใจในการ
นํามาใช!เพ่ือรักษาโรค ในประเทศไทยมีการนําสมุนไพรท่ีมีฤทธ์ิเปFนยามาใช!ในการรักษาโรคตPางๆ และบันทึกเปFนข!อมูล
ไว!ตั้งแตPสมัยโบราณ โดยในปGจจุบันมีการศึกษาและรายงานฤทธ์ิการต!านการเจริญเติบโตของเช้ือกPอโรคมาลาเรียจาก
สมุนไพรประจําถ่ินหลายชนิด เชPน เจตมูลเพลิงแดง มังคุด เบญจกุล จันทร.ผา ดีปลี จันทร.เทศ และขิง (2) หนึ่งใน
สมุนไพรท่ีนPาสนใจคือ มะรุม (ช่ือวิทยาศาสตร.: Moringa oleifera Lam., ช่ือสามัญ: drumstick) ซึ่งเปFนพืชพ้ืนบ!าน
ของไทยอยูPในวงศ. Moringaceae สPวนท่ีนิยมใช!คือ เปลือก ใบ ฝGก ดอก เมล็ด ราก และน้ํามันจากเมล็ด โดยมีคุณคPา
ทางยาท่ีประกอบด! วยสารพฤกษเค มีหลากหลายชนิ ด เชPน  glucosinolates, isothiocyanates, alkaloids, 
flavonoids และ β-sitosterol ซึ่งทําให!มะรุมมีประโยชน.ทางยา เชPน มีฤทธ์ิป�องกันตับอักเสบ ลดระดับคลอ
เรสเตอรอล ลดความดันโลหิต ต!านการเกิดเนื้องอกและมะเร็ง รวมถึงสามารถต!านการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย เช้ือรา 
และไวรัส (3)  รวมถึงสารในกลุPม phenolic ท่ีมีฤทธ์ิต!านอนุมูลอิสะได! (4) นอกจากนี้ยังมีรายงานจากประเทศแถบ
แอฟริกาวPาสารสกัดหยาบจากมะรุมมีความสามารถในการต!านเช้ือมาลาเรียท้ังในหลอดทดลองและในสัตว.ทดอลอง (5) 
ซึ่งสารท่ีออกฤทธ์ิต!านเช้ือมาลาเรียนั้นประกอบด!วยสารจําพวก flavonoids alkaloids tannins และ saponins (6) 
ด!วยคุณสมบัติท่ีกลPาวมาน้ีทางคณะผู!วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาฤทธ์ิการยับยั้งการเจริญเติบโตของเช้ือมาลาเรียท่ีมี
ถ่ินกําเนิดในประเทศไทย โดยเปรียบเทียบระหวPางสารสกัดจากใบ ฝGก และเมล็ดของมะรุม 

  
วิธีการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้ผPานการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระ
เกียรติ (เลขท่ีรับรอง อ.326/2558)  
  
1. การเตรียมสารสกัดหยาบจากมะรุม 
 สารสกัดหยาบจากมะรุมท่ีใช!ในการศึกษาครั้งนี้ได!มาจากสPวนตPางๆ ของมะรุม ได!แกP ใบมะรุม เมล็ดมะรุม 
และฝGกมะรุม ซึ่งเตรียมโดยนําสPวนตPางๆท่ีกลPาวมาชนิดละ 100 กรัม แชPใน 95% เอทานอล ปริมาตร 500 มิลลิลิตร 
เก็บท่ีอุณหภูมิห!องเปFนเวลา 72 ช่ัวโมง จากนั้นนําไปกรองด!วยกระดาษกรอง Whatman ขนาด 10 นาโนเมตร และ
นําไประเหยตัวทําละลายด!วยเครื่อง rotary evaporator ท่ีอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส จนกระท่ังสารสกัดแห!ง จากน้ัน
นําสารสกัดหยาบแตPละชนิดช่ังนํ้าหนักท่ีได! และละลายใน dimethyl sulfoxide (DMSO) และเก็บไว!ท่ีอุณหภูมิ -20 
องศาเซลเซียส จนกระท่ังใช!งาน  
 
2. การเล้ียงเชื้อ P. falciparum สายพันธุ& TM267  
  เช้ือ P. falciparum สายพันธุ. TM267 ได!รับความอนุเคราะห.จาก ศ.ดร.ศรีสิน คูสมิทธ์ิ นํามาเล้ียงอยPาง
ตPอเนื่องตามวิธีท่ีปรับจากวิธีมาตรฐานของ Trager และคณะ (7) โดยเล้ียงในอาหารชนิด RPMI 1640 ท่ีมีสPวนประกอบ
เสริมของ NaHCO3 2 กรัม, 4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazineethanesulfonic acid (HEPES) 4.766 กรัม และ 
gentamicin 40 ยูนิต, Albumax II ร!อยละ 1 และเม็ดเลือดแดงหมูPเลือด “O” นําไปบPมในตู!อบ 37 องศาเซลเซียส 
และมีร!อยละ 5 ของคาร.บอนไดออกไซด. และติดตามการเจริญเติบโตของเช้ือด!วยการทําสเมียร.เลือดแบบบาง (thin 
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smear) และนับจํานวนเม็ดเลือดแดงท่ีติดเช้ือ P.falciparum เทียบกับเม็ดเลือดแดงท้ังหมด 100 ตัว (%parasitemia)
โดยนับแยกระยะตPางๆ  เมื่อได!จํานวนเช้ือท่ีต!องการจึงนําไปทําการทดสอบ 
 
3. การทดสอบฤทธ์ิในการยับย้ังการเจริญเติบโตของเชื้อ P. falciparum สายพันธุ& TM267 ของสาร
สกัดจากสFวนตFางๆของมะรุม 

การทดสอบเริ่มด!วยการเตรียมสารสกัดโดยเจือจางสารสกัดจากสPวนตPางๆของมะรุมใน DMSO ให!มีความเข!มข!น
เริ่มต!นเทPากับ 250 มิลลิกรัมตPอมิลลิลิตร (stock solution) และทําการเจือจางสารสกัดท่ีเตรียมได!แบบ 2-fold 
dilution ตามความเข!มข!นท่ีต!องการ จากน้ันเตรียมเช้ือ P. falciparum infected red blood cell ให!มีจํานวน 2% 
parasitemia และ 1-2% hematocrit ตามปริมาณท่ีต!องการ แล!วนํามาทําการทดสอบโดยเติมเม็ดเลือดแดงท่ีมีเช้ือ
ระยะ trophozoite ท่ี  2%parasitemia และ 2%hematocrit ปริมาตร 99 ไมโครลิตรตPอหลุม ลงใน 96-well 
culture plate จากน้ันเติมสารสกัดหยาบจากสPวนตPางๆของมะรุม ความเข!มข!นละ 1 ไมโครลิตรตPอหลุม นําไปบPมใน
ตู!อบ 37 องศาเซลเซียส และมีร!อยละ 5 ของคาร.บอนไดออกไซด. เปFนเวลา 72 ช่ัวโมง จากนั้นนําไปติดตามการ
เจริญเติบโตของเช้ือด!วยวิธีการวัด parasite lactate dehydrogenese (pLDH)  ในการทดสอบทุกครั้งจะใช!ยาอาร.ติมิ
ซินินเปFน positive control  อาหารเล้ียงมาลาเรีย และ DMSO เปFน negative control ใช!เม็ดเลือดแดงท่ีมีหมูPเลือด 
“O” เปFนคPาพ้ืนหลัง และในหนึ่งการารทดสอบทําการทดลองแบบ 2 ซ้ํา (duplicate)  

 
4. การติดตามการเจริญเติบโตของเช้ือ P. falciparum สายพันธุ& TM267 
 ติดตามการเจริญเติบโตของเช้ือ P. falciparum สายพันธุ. TM267 ด!วยวิธี pLDH (8) โดยเริ่มด!วยการเตรียม 
Malstat reagent (Triton X-100 ปริมาตร 400 ไมโครลิตร,  deionized water ปริมาตร 80 มิลลิลิตร, L-lactate 
จํานวน 4.00 กรัม, Tris buffer จํานวน 1.32 กรัม และ 3-acetyl pyridine adenine dinucleotide (APAD) จํานวน 
0.022 กรัม และปรับคPา pH ให!เทPากับ 9 ด!วย hydrochloric acid ปรับปริมาตรสุทธิเปFน 200 มิลลิลิตร ด!วย 
deionised water) จากนั้นเก็บไว!ท่ี 4 องศาเซลเซียส จนกวPาจะใช!งาน และเตรียม NBT/PES solution (nitro blue 
tetrazolium salt จํานวน 0.160 กรัม และ phenazine ethosulfate จํานวน 0.008 กรัม และ deionized water 
ปริมาตร 100 มิลลิลิตร) เก็บในท่ีมืดท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส จนกวPาจะใช!งาน สําหรับข้ันตอนการวัด pLDH เริ่ม
จากนํา 96-well culture plate ท่ีใช!ทําการทดสอบเช้ือ P. falciparum กับสารสกัดหยาบจากสPวนตPางๆของมะรุม แชPแข็งท่ี
อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส 30 นาที จากน้ันนําไปละลายท่ี 37 องศาเซลเซียส 30 นาที ทําซํ้าท้ังหมด 3 รอบ เพ่ือให!
เม็ดเลือดแดงแตก จากนั้นเตรียม microtiterplate อันใหมPแล!วเติม Malstat reagent ปริมาตร 100 ไมโครลิตรตPอ
หลุม (Malstat plate) จากนั้นนําเช้ือจาก plate ท่ีทําการทดสอบ (plate ท่ี freeze-thaw เรียบร!อยแล!ว) ปริมาตร 20 
มิลลิลิตร จากแตPละหลุม ใสPลงใน Malstat plate ผสมให!เข!ากัน แลPะเติม NBT/PES solution ปริมาตร 25 มิลลิลิตร
ตPอหลุม แล!วนําไปเก็บในท่ีมืดเปFนเวลา 1 ช่ัวโมง เมื่อครบเวลาเติม 5% acetic acid ปริมาตร 25 มิลลิลิตรตPอหลุม 
แล!วนําไปวัดคPาการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 620 นาโมเมตร ด!วย ELISA reader 
 
5. การเตรียมเม็ดเลือดขาวปกติ (Peripheral blood mononuclear cells; PBMCs) 
 ทําการเจาะเลือดจากอาสาสมัครท่ีมีสุขภาพปกติจากเส!นเลือดดํา ปริมาตร 8 มิลลิลิตร ใสPลงในหลอดแยก
เซลล. PBMCs สําเร็จรูป (BD vacutainer CPT) ทําการปG�นแยกเซลล.ท่ีความเร็ว 3,000 รอบตPอนาที นาน 30 นาที 
หลังจากนั้นทําการดูดเก็บเซลล. PBMCs แล!วทําการปG�นล!างเซลล. PBMCs ด!วย sterile PBS จํานวน 3 ครั้ง ๆ ละ 10 
นาที ท่ีความเร็ว 1,000 รอบตPอนาที หลังจากน้ันเก็บเซลล.เพ่ือทําการทดสอบตPอไป 
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6. การทดสอบความเป[นพิษของสารสกัดหยาบจากมะรุมตFอเซลล&เม็ดเลือดขาวปกติ ด�วยวิธี MTT 
assay 

ศึกษาความเปFนพิษของสารสกัดหยาบจากสPวนตPางๆของมะรุม โดยวิธี 3-(4,5 dimethylthiazol-2-yl)-5 
diphenyltetrazolium bromide (MTT assay) (9) โดยใช!เซลล.เม็ดเลือดขาวปกติ ความเข!มข!นเทPากับ 2.5 x 106 
เซลล.ตPอมิลลิลิตร เพาะเล้ียงในอาหารเล้ียงเซลล.ชนิด RPMI 1640 ท่ีมี 10% fetal bovine serum (FBS) ลง 96-well 
tissue culture plate ปริมาตร 100 ไมโครลิตรตPอหลุม แล!วบPมในตู!อบ 37 องศาเซลเซียส และมีร!อยละ 5 ของ
คาร.บอนไดออกไซด. เปFนเวลา 24 ช่ัวโมง เติมสารสกัดหยาบจากมะรุม ท่ีระดับความเข!มข!นตPางๆ ปริมาตร 100 
ไมโครลิตรตPอหลุม แล!วนําไปบPมในตู!อบ 37 องศาเซลเซียส และมีร!อยละ 5 ของคาร.บอนไดออกไซด. เปFนเวลา 48 
ช่ัวโมง เมื่อครบเวลา ดูดอาหารเล้ียงเซลล.ออกจาก 96-well plate ปริมาตร 100 ไมโครลิตรตPอหลุม จากนั้นเติม MTT 
dye solution ปริมาตร 10 ไมโครลิตรตPอหลุม นํ าไปบPมในตู! อบ 37 องศาเซลเซียส และมีร!อยละ 5 ของ
คาร.บอนไดออกไซด. เปFนเวลา 2 ช่ัวโมง แล!วควํ่า 96-well tissue culture plate และซับอาหารเล้ียงเซลล.ออกให!หมด
ด!วยกระดาษชําระ โดยเหลือเฉพาะผลึกฟอร.มาซาน (Formazan) ท่ีก!นหลุม เติม DMSO ลงใน 96-well tissue 
culture plate ปริมาตร 150 ไมโครลิตรตPอหลุม แล!วเขยPา plate เบาๆเพ่ือให!ผลึกฟอร.มาซาน (Formazan) ละลาย
ท้ังหมด และนําไปวัดคPาการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 540/620 นาโนเมตร ด!วย ELISA reader แล!วนําคPา การ
ดูดกลืนแสงมาคํานวณเปอร.เซ็นต.การมีชีวิตรอดของเซลล. ซึ่งในทุกการทดสอบต!องทําชุดควบคุม (vehicle control) 
ควบคูPไปด!วยโดยเติมอาหารเล้ียงเซลล.ท่ีผสม DMSO โดยให!มีความเข!มข!นสุดท!ายเปFนร!อยละ 2 

 
7. การวิเคราะห&และแปลผลข�อมูล 
 การศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเช้ือ P. falciparum สายพันธุ. 
TM267 ของสารสกัดหยาบจากสPวนตPางๆของมะรุม คํานวณหาร!อยละของการย้ับยั้งการเจริญเติบโตจากสูตร  
 
 
 
 
และคํานวณคPาความเข!มข!นของสารสกัดหยาบท่ีมีความสามารถในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเช้ือได! 50% (IC50) และ
คํานวณหาคPาความเข!มข!นท่ีทําให!เซลล.มีชีวิตรอด 50% (CC50) โดยวิธี MTT assay จากนั้นนํามาคํานวณหาคPาดัชนี
ความจําเพาะ (selectivity index: SI) ได!จากอัตราสPวนระหวPาง CC50 และ IC50 

 
ผลการวิจัย 

การคัดกรองฤทธ์ิของสารสกัดหยาบจากสPวนตPางๆของมะรุมท่ีมีเอทานอลเปFนตัวทําละลายเพ่ือทดสอบ
ความสามารถในการยับยั้งการเจริญเติบโตเช้ือ P. falciparum สายพันธุ. TM267 ได!ทําการศึกษาท้ังหมด 3 ครั้งโดยแตP
ละครั้งทําการทดสอบซ้ํา 2 ครั้ง (duplicate) พร!อมกันนี้ยังทําการทดสอบโดยใช! malaria culture medium และ 
DMSO เปFน negative control ควบคูPกับการทําการทดสอบทุกครั้ง พบวPา ท้ัง 2 สภาวะไมPมีผลตPอการเจริญเติบโตของ
เช้ือเนื่องจากเม่ือเล้ียงเช้ือกับ malaria culture medium และ เล้ียงเช้ือกับอาหารเล้ียงเช้ือท่ีมีสPวนผสมของ DMSO 
นั้นให!คPา pLDH ใกล!เคียงกัน นอกจากนี้ในทุกการทดสอบใช!ยาอาร.ติมิซินิน เปFน positive control แทนยาคลอโรควีน 
เนื่องจากเช้ือท่ีใช!ในการทดสอบคือ เช้ือ P. falciparum สายพันธุ. TM267 ซึ่งเปFนสายพันธุ.ท่ีดื้อตPอยาคลอโรควีน พบวPา

ร!อยละของการยับย้ังการเจริญเตบิโต = ร!อยละของจาํนวนเช้ือในหลุมท่ีทดสอบกับสารสกัดหยาบ X 100 
                                                                  ร!อยละของเช้ือในหลุมควบคุม 

611 



 HS-47    

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๕ "งานวิชาการรับใช!สังคม" มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

ยาอาร.ติมิซินิน มีความสามารถในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเช้ือ โดยให!คPา IC50 เทPากับ 0.0042 มิลลิกรัมตPอ
มิลลิลิตร  จากการทดสอบเพ่ือคัดกรองความสามารถในการยับย้ังการเจริญเติบโตจากสารสกัดหยาบจากสPวนตPางๆของ
มะรุมเบ้ืองต!นท่ีความเข!มข!น 2.5 มิลลิกรัมตPอมิลลิลิตรพบวPา สารสกัดท่ีมีความสามารถในการยับยั้งการเจริญเติบโตของ
เช้ือ P. falciparum สายพันธุ. TM267 ได!ดีท่ีสุด คือสารสกัดหยาบจากเมล็ดมะรุม ใบมะรุม และฝGกมะรุม โดยมี
คPาเฉล่ียร!อยละของการยับย้ังการเจริญเติบโต เทPากับ ร!อยละ 73.84, 52.02 และ 36.77 ตามลําดับ (ภาพท่ี 1) เมื่อนํา
สารสกัดหยาบจากสPวนตPางๆของมะรุมมาเจือจางและทําการทดสอบ พบวPาความสามารถในการยับยั้งการเจริญเติบโต
ของสารสกัดหยาบจากสPวนตPางๆของมะรุมมีฤทธ์ิแปรผันตรงกับความเข!มข!นของปริมาณสารสกัดท่ีเพ่ิมข้ึน (dose 
dependent manner)  โดยสารสกัดหยาบจากเมล็ดมะรุมมีความสามารถในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเช้ือ P. 
falciparum สายพันธุ. TM267 ได!ดีที่สุดโดยให!คPา IC50 เทPากับ 1.21 มิลลิกรัมตPอมิลลิลิตร รองลงมาคือสารสกัดหยาบ
จากใบมะรุม ให!คPา IC50 เทPากับ 11.07 มิลลิกรัมตPอมิลลิลิตร และสารสกัดหยาบจากฝGกมะรุมซึ่งให!คPา IC50 เทPากับ 
210.10 มิลลิกรัมตPอมิลลิลิตร นอกจากนี้เมื่อนําสารสกัดหยาบท้ัง 3 ชนิดมาทําการทดสอบความเปFนพิษตPอเซลล.เม็ด
เลือดขาวปกติ พบวPาสารสกัดหยาบจากเมล็ดมะรุม ใบมะรุม และฝGกมะรุม ไมPมีความเปFนพิษตPอเซลล.เม็ดเลือดขาวปกติ
โดยสารสกัดหยาบจากเมล็ดมะรุมให!คPา CC50 มากกวPา 1,000 มิลลิกรัมตPอมิลลิลิตร สารสกัดหยาบจากใบมะรุมให!คPา 
CC50 เทPากับ 900 มิลลิกรัมตPอมิลลิลิตร และสารสกัดหยาบจากฝGกมะรุมให!คPา CC50 มากกวPา 500 มิลลิกรัมตPอมิลลิลิตร 
ซึ่งเมื่อนํามาคํานวณคPา SI พบวPาสารสกัดหยาบจากเมล็ดมะรุมมีความสามารถในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเช้ือ P. 
falciparum สายพันธุ. TM267 ได!ดีที่สุด และมีความเปFนพิษตPอเซลล.เม็ดเลือดขาวปกติน!อยท่ีสุด (ตารางท่ี 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1  ความสามารถของสารสกัดหยาบจากฝGกมะรุม ใบมะรุม และเมล็ดมะรุมในการยับยั้งการเจรญิเติบโตของเช้ือ 

P. falciprum สายพันธุ. TM267  
 
ตารางท่ี 1 คPา IC50  CC50 และคPา SI ของสารสกัดหยาบจากฝGกมะรุม ใบมะรุม และเมล็ดมะรุม 
 

สารสกัดหยาบ IC50 (มิลลิกรัมตFอมิลลิลิตร) CC50 (มิลลิกรัมตFอมิลลิลิตร) SI 
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ฝGกมะรุม  210.10 >500  >2.38 

ใบมะรุม 11.07 900 81.74 

เมล็ดมะรุม 1.21 >1000 >826.44 

 
อภิปรายผล 

การศึกษานี้ใช!สารสกัดหยาบจากสPวนตPางๆของมะรุม มาทดสอบความสามารถในการยับยั้งการเจริญเติบโต
ของเช้ือ P. falciparum สายพันธุ. TM267 ในหลอดทดลอง ผลการศึกษาพบวPา สารสกัดหยาบจากเมล็ดมะรุมมี
ความสามารถในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเช้ือ P. falciparum สายพันธุ. TM267 มีคPา IC50 เทPากับ 1.21 มิลลิกรัม/
มิลลิลิตร รองลงมาคือสารสกัดหยาบจากใบมะรุม มีคPา IC50 เทPากับ 11.07 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร  และสารสกัดหยาบจาก
ฝGกมะรุม มีคPา IC50 เทPากับ 210.10 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ตามลําดับ ซึ่งแสดงให!เห็นวPาเมื่อนําสPวนท่ีตPางกันของมะรุมมา
สกัดจะทําให!ได!สารท่ีมีความสามารถแตกตPางกัน นอกจากนี้ผลการศึกษายังพบวPาสารสกัดหยาบจากสPวนเมล็ด ใบ และ
ฝGกมะรุมนั้น ไมPมีความเปFนพิษตPอเซลล.เม็ดเลือดขาวปกติ ซึ่งแสดงให!เห็นจาก คPา SI> 2  การศึกษาครั้งนี้มีความ
สอดคล!องกับรายงานท่ีผPานมาท่ีนําเอาสารสกัดจากสPวนตPางๆ ของมะรุมไปทดสอบความสามารถในการยับย้ังการ
เจริญเติบโตของเช้ือมาลาเรียท้ังในหลอดทดลอง (in vitro) และในสัตว.ทดลอง (in vivo) (10) ท่ีรายงานโดย 
Olasehide GI และคณะ ศึกษาพบวPาสารสกัดจากเมล็ดมะรุมท่ีใช!เอทานอลเปFนตัวทําละลาย สามารถยับย้ังการ
เจริญเติบโตของ เช้ือ P. berghei ในหนูทดลองได! (11)   สําหรับสารกัดหยาบจากใบมะรุม มีรายงานวPามีความสามารถ
ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเช้ือ P. falciparum โดยมีคPา IC50 เทPากับ 0.16 ไมโครโมลาร. (12)  ท้ังน้ีความแตกตPาง
ของผลการศึกษานั้นอาจเกิดจากปGจจัยหลายประการประกอบด!วย เช้ือ P.falciparum ท่ีใช!ในทดการสอบมีสายพันธุ.ท่ี
แตกตPางกัน วิธีการสกัดพืชสมุนไพรและสารเคมีที่ใช!ในการสกัดแตกตPางกัน รวมถึงสภาพแวดล!อมของแหลPงท่ีมาของพืช
สมุนไพรท่ีนํามาสกัด นอกจากน้ีในป� 2014 โดย Dori GU  และคณะ รายงานวPาสารสกัดจากใบและรากของ Moringa 
stenopetala  ซึ่งเปFนพืชในตระกูลเดียวกับมะรุมก็มีความสามารถในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเช้ือ P. berghei ใน
หนูทดลองเชPนเดียวกัน (2) การรายงานเก่ียวกับการใช!พืชสมุนไพรในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเช้ือมาลาเรียอีก
หลายชนิด ในป� 2011 Abiodun O และคณะ ได!ทําการศึกษาความสามารถในการยับยั้งการเจริญเติบโตของสารสกัด
จากใบยี่หรPาด!วยเอททิลอะซิเตท มีคPา IC50 อยูPระหวPาง 1.8-1.93 ไมโครกรัมตPอมิลลิลิตร (13) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ
การศึกษาครั้งนี้พบวPาสารสกัดจากยี่หรPาด!วยเอททิลอะซิเตท มีความสามารถในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเช้ือ P. 
falciparum ได!ดีกวPาสารสกัดหยาบจากเมล็ดมะรุมท่ีทําการทดสอบ  จากการสืบค!นข!อมูลมีรายงานวPาสารสกัดหยาบ
จากมะรุมเมื่อนําไปทําการแยกสารทางพฤกษเคมีจะพบสารหลายกลุPม ได!แกP tannins, alkaloids, quinines, 
saponins, flavonoids, polyphenols, terpenoids, quercetin, kaempferol, และ gypenoside (14) และสารท่ีมี
ฤทธ์ิในการต!านการเจริญเติบโตของมาลาเรีย ได!แกPสารในกลุPม terpenoids, flavonoids, alkaloids, quinines, 
quercetin และ kaempferol (14, 15) ซึ่งสอดคล!องกับการรายงาน ในป� 2009 โดย Bero J และคณะทําการศึกษา
ความสามารถของสารสกัด flavonoid จากรากของต!นชงโค มีความสามารถในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเช้ือ 
P.falciparum เชPนเดียวกับเมล็ดมะรุมโดยมีคPา IC50 เทPากับ 9.5 ไมโครโมลาร. (16) และในป� 2013 โดย Thiengsusuk 
A และคณะพบวPาสารสกัดจากโกศจุฬาลัมพาท่ีมีสPวนประกอบของ flavonoid และ alkaloid เชPนเดียวกับสารสกัดจาก
มะรุม มีความสามารถในการยับย้ังการเจริญเติบโตของเช้ือ P.falciparum K1 และ 3D7 โดยมีคPา IC50 เทPากับ 10.4 
และ 21.8 ไมโครกรัมตPอมิลลิลิตร ตามลําดับ (17)  จากท้ังหมดท่ีกลPาวมาข!างต!นจะเห็นวPามีการรายงานเก่ียวกับ
ความสามารถของสารสกัดจากพืชในการต!านการเจริญเติบโตของเช้ือมาลาเรียมีผลการทดสอบท่ีหลากหลาย ซึ่งอาจมี
สาเหตุจากหลายปGจจัย ได!แกP ความแตกตPางของการเลือกใช!ตัวทําละลาย สป�ชีส.ของเช้ือท่ีนํามาทดสอบ ชนิดของพืชท่ี
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ใช! ชนิดและวิธีท่ีใช!ในการสกัดสาร รวมถึงวิธีการตรวจวัดการเจรญิเติบโตของเช้ือมาลาเรีย โดยงานวิจัยนี้ใช!การตรวจหา
เอนไซม. lactate dehydrogenase ท่ีมีความสําคัญในกระบวนการไกลโคไลซิสของเช้ือมาลาเรียชนิด P. falciparum 
โดย pLDH จะเปล่ียนสี tetrazolium ให!เปFน formazan ซึ่งมีสีฟ�าและสามารอPานคPาการดูดกลืนแสงได!ด!วยเครื่องสเปก
โตรโฟโตมิทรี (spectrophotometry) (18)    การศึกษาครั้งน้ีเปFนเพียงการศึกษาเบ้ืองต!นดังนั้นจึงควรนําสารสกัดจาก
มะรุมโดยเฉพาะสPวนเมล็ดมาทําการศึกษาตPอไปเพ่ือให!ทราบถึงสารบริสุทธ์ิท่ีเปFนตัวออกฤทธ์ิต!านเช้ือมาลาเรีย และ
นําไปพัฒนาเปFนยาต!านโรคมาลาเรียท่ีเกิดจากการติดเช้ีอ P.falciparum ตPอไป 
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บทคัดยMอ  

การติดเช้ือระบบทางเดินปGสสาวะท่ีสัมพันธ+กับการคาสายสวนปGสสาวะเปHนการติดเช้ือท่ีพบมากท่ีสุดของ
การติดเช้ือในโรงพยาบาลรามาธิบดี โดยมีอัตราการติดเช้ือมากกวKา 10 ครั้งตKอ 1,000 วันของการคาสายสวน
ปGสสาวะของทุกปM การวิจัยก่ึงทดลองครั้งน้ีมีวัตถุประสงค+เพ่ือศึกษาผลของการใช!โปรแกรมการปPองกันการติดเช้ือ
ระบบทางเดินปGสสาวะท่ีสัมพันธ+กับการคาสายสวนปGสสาวะของกลุKมผู!ปRวยท่ีเข!ารับการรักษาในหอผู!ปRวยวิกฤต
ศัลยกรรมและหอผู!ปRวยก่ึงวิกฤตทางอายุรกรรม คณะแพทยศาสตร+โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลโดย
แบKงออกเปHน 2 ระยะการศึกษา ระยะแรกคือ วันท่ี 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2555 ระยะท่ี 2 วันท่ี 1 กันยายน 
2555 ถึง 31 พฤษภาคม 2556 ระยะแรกผู!วิจัยได!ศึกษาสภาพปGญหาการดูแลผู!ปRวยท่ีใสKสายสวนปGสสาวะ  
วิเคราะห+สถานการณ+การปPองกันการติดเช้ือ และสาเหตุท่ีเก่ียวข!อง ระยะท่ี 2 คือ การใช!โปรแกรมการปPองกันการ
ติดเช้ือระบบทางเดินปGสสาวะท่ีสัมพันธ+กับการคาสายสวนปGสสาวะตามแนวทางการปPองกันการติดเช้ือของศูนย+
ควบคุมโรคประเทศสหรัฐอเมริกา โดยให!พยาบาลปฏิบัติตามโปรแกรมและบันทึกข!อมูลลงในแบบบันทึก ผู!วิจัยเฝPา
ระวังการติดเช้ือและรวบรวมข!อมูลจากแบบบันทึกการปฏิบัติ รวมท้ัง ปPอนข!อมูลย!อนกลับ ผลการศึกษาการใช!
โปรแกรมการปPองกันการติดเช้ือพบวKา อัตราการติดเช้ือในหอผู!ปRวยวิกฤตศัลยกรรมและก่ึงวิกฤตอายุรกรรมลดลง 
จาก 15.83  เปHน 13.12 ครั้งตKอ 1,000 วันของการคาสายสวนปGสสาวะ และอัตราสKวนการใช!สายสวนปGสสาวะลดลง 
0.76 เปHน 0.67 แตKไมKมีความแตกตKางกันอยKางมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อวิเคราะห+ข!อมูลโดยใช! multiple logistic 
regression พบวKา ปGจจัยเสี่ยงของการติดเช้ือ คือ ระยะเวลาของการนอนโรงพยาบาลของผู!ปRวยก่ึงวิกฤตอายุรกรรม
ท่ีเกิน 10 วันเสี่ยงตKอการติด เช้ือ 2.84 เทKา (95% CI= 1.35-5.97, p=.006)  ระยะเวลาการคาสายสวนปGสสาวะ
เกิน 7 วันเสี่ยง ตKอการติดเช้ือ 6.03 เทKา (95% CI=2.85-12.75, p=<.001) และเพศหญิงเสี่ยงตKอการติดเช้ือ 
มากกวKาชาย 1.97 เทKา (95% CI = 1.12-3.49, p=.019) สKวนผู!ปRวยวิกฤตศัลยกรรมพบระยะเวลาท่ีนอน
โรงพยาบาลเกิน 8 วันเสี่ยงตKอการติดเช้ือ 7.42 เทKา (95% CI= 1.39-39.64, p=.019) เช้ือท่ีเปHนสาเหตุสKวนใหญK
ของการติดเช้ือท้ังสองหอผู!ปRวย คือ เช้ือรา Enterococcus spp. และ E. coli  การคาสายสวนปGสสาวะเปHน
เวลานานเปHนปGจจัยท่ีสําคัญทําให!ติดเช้ือในระบบทางเดินปGสสาวะท่ีสัมพันธ+กับการคาสายสวนปGสสาวะ แตKไมK
สามารถถอดสายสวนปGสสาวะได!เร็วตามท่ีกําหนดได! ดังน้ันต!องลดปGจจัยเสี่ยงดังกลKาวและหาวิธีการท่ีเหมาะสมใน
การดูแลผู!ปRวยกลุKมน้ีตKอไป 

  
คําสําคัญ:  การติดเช้ือในระบบทางเดินปGสสาวะท่ีสัมพันธ+กับการคาสายสวนปGสสาวะ ปGจจัยเสีย่งตKอการตดิเช้ือ 

อุบัติการณ+การตดิเช้ือ 
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Abstract 
The incidence of catheter-associated urinary tract infection (CAUTI) is a major healthcare-

associated infection in Ramathibodi Hospital. The incidence was more than 10 episodes/1000 
urinary catheter-day for many years. A quasi-experimental research was conducted in the surgical 
intensive care and semi-critical medical units, to study the effect of the intervention programs on 
the incidence of catheter-associated urinary tract infection. The first period was from January 1, 
to June 30, 2012, active surveillance was collected for the base line data and rate of CAUTI. The 
intervention period was from September 1, 2012, to May 31, 2013, the CAUTI program according 
to the CDC’s guidelines recommendation was employed and recorded CAUTI program form. The 
infection rate was determined by researcher including feedback the result to the nurse ward. We 
found non-significant reduction in the rates of CAUTI (15.83 versus 13.12 episodes/1000 urinary 
catheter-day) and urinary catheter utilization ratio (0.76 versus 0.67). Multiple logistic regression 
revealed that duration of hospitalization >10 days (OR 2.84, 95% CI= 1.35-5.97, p=.006), duration 
of indwelling catheter >7 days (OR 6.03, 95% CI=2.85-12.75, p< .001), and female gender (OR 1.97, 
95% CI = 1.12-3.49, p=.019) were associated with a higher incidence of CAUTI in the semi-critical 
medical unit, while >8 days of hospitalization was associated with CAUTI (OR 7.42, 95% CI=1.39-
39.64, p=.019) in the surgical intensive care unit. The most common organisms identified in both 
units were fungus, Enterococcus spp. and E. coli. Prolonged catheterization is associated with 
higher incidence of CAUTI and early removal of catheter may not be achievable in certain group 
of patients. Further study is needed determine the optimum care of patients who need indwelling 
catheters. 

   
Keywords: Catheter-associated urinary tract infection, Risk factors, Incidence 
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ระดับอลูเมทิเลชันในผู�ป�วยโรคเนื้องอกเนื้อเย่ืออ�อน  
 Alu Methylation Level in Patients with Soft Tissue Tumor 

 
ธมลวรรณ วรฤทัย*, ชินดนัย หงสประภาส, กฤษณ/ เจริญลาภ, อภิวัฒน/ มุทิรางกูร, สิทธิศักดิ์ หรรษาเวก 

คณะแพทยศาสตร/ จุฬาลงกรณ/มหาวิทยาลัย 
*E-mail: thamonwan.wrrt@gmail.com 

 
บทคัดย�อ  

อลู  (Alu)  เปLน repetitive  element  ท่ีพบในจีโนมของมนุษย/ โดยการเกิดอลูเมทิเลชันท่ีผิดปกติเปLน
สาเหตุท่ีเกิด mitotic recombination และความไมUเสถียรของจีโนมทําให!เกิดโรคเน้ืองอกเน้ือเยื่ออUอน อยUางไรก็
ตาม อลูเมทิเลชันมีอยูUน!อยมากในโรคเน้ืองอกเน้ือเยื่ออUอน โดยวัตถุของการศึกษาน้ีเพ่ือตรวจสอบระดับอลูเมทิเล
ชันในเน้ืองอกเปรียบเทียบกับเน้ือเยื่อปกติข!างเคียงจากผู!ป[วยโรคเน้ืองอกเน้ือเยื่ออUอน ตลอดจนตรวจหา
ความสัมพันธ/ของระดับอลูเมทิเลชันระหวUางเน้ืองอกและเซลล/เม็ดเลือดขาวในโรคเน้ืองอกเน้ือเยื่ออUอน เน้ืองอก
เน้ือเยื่ออUอนและเซลล/เม็ดเลือดขาวจากผู!ป[วยเน้ืองอกเน้ือเยื่ออUอนจํานวน 31 ราย นํามาตรวจวัดระดับอลูเมทิเลชัน
โดยใช! เทคนิค quantitative Combined Bisulfite Restriction Analysis (qCOBRA) โดยทําการตรวจสอบ
เปรียบเทียบกับระดับอลูเมทิเลชันในเน้ือเยื่อปกติข!างเคียงด!วย พบวUา ระดับอลูเมทิเลชันในเน้ืองอกเน้ือเยื่ออUอนมี
ระดับสูงกวUาเน้ือเยื่อปกติข!างเคียงอยUางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (P  =  0.01) เน้ืองอกชนิดรุนแรงมีระดับอลูเมทิเลชัน
มากกวUาเน้ือเยื่อปกติข!างเคียงอยUางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P  =  0.017) นอกจากน้ี ระดับอลูเมทิเลชันในเน้ืองอกมี
ความสัมพันธ/โดยตรงกับระดับอลูเมทิเลชันในเซลล/เม็ดเลือดขาวของผู!ป[วยโรคเน้ืองอกเน้ือเยื่ออUอน (P < 0.001) 
การศึกษาน้ีแสดงให!เห็นวUา ระดับอลูเมทิเลชันท่ีสูงข้ึนมีความสัมพันธ/เก่ียวข!องกับโรคเน้ืองอกเน้ือเยื่ออUอน และ
ระดับอลูเมทิเลชันในเน้ืองอกสัมพันธ/กันกับระดับอลูเมทิเลชันในเซลล/เม็ดเลือดขาวของผู!ป[วยโรคเน้ืองอกเน้ือเยื่อ
อUอน  

  
คําสําคัญ: อลูเมทิเลชัน  เซลล/เม็ดเลือดขาว  โรคเน้ืองอกเน้ือเยื่ออUอน  เน้ืองอกชนิดรุนแรง   
 
Abstract 

Alu is a repetitive element that presents in human genome. The aberrant methylation of 
Alu can cause mitotic recombination and genomic instability leading to soft tissue sarcoma. 
However, the information of Alu methylation in soft tissue sarcoma is still limited. The purpose of 
this study was to investigate Alu methylation level in neoplastic tissues compared to non-
neoplastic adjacent tissues from soft tissue sarcoma patients and determines the correlation of 
Alu methylation level between neoplastic tissues and peripheral blood leukocytes. A total of 31 
patients with  soft tissue  sarcoma were  recruited.  Soft tissue  sarcoma tissues  and  peripheral 
blood leukocytes were obtained for Alu methylation level using quantitative combined bisulfate 
restriction  analysis  (qCOBRA).  Alu  methylation  level  in  non-neoplastic  tissues  was  also 
investigated. These findings revealed that Alu methylation level was significantly higher (P = 0.01) 
in neoplastic tissues than in non-neoplastic adjacent tissues. In addition, Alu methylation level in 
malignant tissues was significantly greater than non-neoplastic adjacent tissues (P = 0.017). 
Moreover, there was positive correlation between Alu methylation level in neoplastic tissues  and  
that  in  peripheral  blood  leukocytes  (P < 0.001).  These  finding  suggest  that  Alu methylation 
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might be associated with the pathogenesis of soft tissue sarcoma. Alu methylation in blood 
leukocytes was positively correlated with that in neoplastic tissues. 

   
Keywords: Alu methylation, Blood leukocytes, Soft tissue sarcoma, Malignant 
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การรับรู�ของสมาชิกครอบครัวต�อพฤติกรรมร�วมรู�สึกของพยาบาลโดยใช�กิจกรรมการพยาบาล 
แบบมีส�วนร�วมของสมาชิกครอบครัวในผู�ป"วยท่ีใช�เครื่องช�วยหายใจ 

The Perceptions of the Family Members on the Nurse, Empathic Behavior in 
Participatory Nursing Activities of Family Members in Respiratory Patients 

 
ธิดา แต(งประกอบ*   

คณะพยาบาลศาสตร- มหาวิทยาลยับูรพา 
*E-mail: thi_da1@yahoo.com 

 
บทคัดย�อ  

การวิจัยก่ึงทดลองแบบสองกลุ(มวัดผลก(อนและหลังการทดลองครั้งน้ี มีวัตถุประสงค-เพ่ือศึกษาการรับรู ของ
สมาชิกครอบครัวต(อพฤติกรรมร(วมรู สึกของพยาบาล (Nurses, empathic behavior) โดยใช กิจกรรมการพยาบาล
แบบมีส(วนร(วมของสมาชิกครอบครัวในผู ปSวยท่ีใช เครื่องช(วยหายใจ กลุ(มตัวอย(างเลือกแบบเจาะจงท่ีเปTนสมาชิก
ครอบครัวของผู ปSวยท่ีใช เครื่องช(วยหายใจท่ีเข ารับการรักษาในหอผู ปSวยหนักอายุรกรรม โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ
แห(งหน่ึงในกรุงเทพมหานคร จํานวน 20 คน แบ(งเปTนกลุ(มทดลอง จํานวน 10 คน ท่ีเปTนสมาชิกครอบครัวของ
ผู ปSวยท่ีเข าร(วมทํากิจกรรมการพยาบาล และกลุ(มควบคุม จํานวน 10 คน เปTนสมาชิกครอบครัวของผู ปSวยท่ีได รับ
กิจกรรมการพยาบาลตามปกติของหอผู ปSวย เก็บรวบรวมข อมูลระหว(างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือนตุลาคม 
พ.ศ. 2559 เครื่องมือท่ีใช ในการวิจัยได แก( คู(มือกิจกรรมการพยาบาลแบบมีส(วนร(วมของสมาชิกครอบครัวในผู ปSวย
ท่ีใช เครื่องช(วยหายใจ และแบบสอบถามการรับรู ของสมาชิกครอบครัวต(อพฤติกรรมร(วมรู สึกของพยาบาล มีค(า
ความเช่ือมั่นเท(ากับ .98 วิเคราะห-ข อมูลโดยใช สถิติพรรณนา และการทดสอบที ผลการวิจัยพบว(าผลต(างของ
ค(าเฉลี่ยคะแนนการรับรู ของสมาชิกครอบครัวต(อพฤติกรรมร(วมรู สึกของพยาบาล ระหว(างก(อนกับหลังการใช 
กิจกรรมการพยาบาล ในกลุ(มทดลองสูงกว(ากลุ(มควบคุมอย(างมีนัยสําคัญทางสถิติ (t = -7.85, p < .001) และใน
กลุ(มทดลอง คะแนนเฉลี่ยการรับรู ของสมาชิกครอบครัวต(อพฤติกรรมร(วมรู สึกของพยาบาลภายหลังการใช กิจกรรม
การพยาบาลสูงกว(าก(อนการใช กิจกรรมการพยาบาลอย(างมีนัยสําคัญทางสถิติ (t = 8.79, p < .001) ผลการวิจัยน้ี
แสดงให เห็นว(าพยาบาลสามารถนํากิจกรรมการพยาบาลแบบมีส(วนร(วมของสมาชิกครอบครัวไปใช ในการ
ปฏิบัติการพยาบาล เพ่ือส(งผลให สมาชิกครอบครัวผู ปSวยมีการรับรู ต(อพฤติกรรมร(วมรู สึกของพยาบาล ทําให ผู ปSวย
และสมาชิกครอบครัวไว วางใจและเช่ือมั่นในคุณภาพการพยาบาล  

 
คําสําคัญ:  การรับรู ของสมาชิกครอบครัว กิจกรรมการพยาบาลแบบการมีส(วนร(วม  

ผู ปSวยท่ีใช เครื่องช(วยหายใจ พฤติกรรมร(วมรู สึกของพยาบาล   
 

Abstract 
This quasi-experimental two-group pretest-posttest research aimed to examine the perceptions of 

the family members on the nurse, empathic behavior in participatory nursing activities of family members in 
respiratory patients. A purposive sampling was used to recruit a sample of 20 family members of patients 
who used a respirator admitted in a medical Intensive care unit (ICU) of the tertiary hospital in Bangkok. Ten 
of family members in the experimental group participated nursing activities with staff; and the other 10 in the 
control group were the family members of patient who received usual care. Data collection was carried out 
from October, 2015 to October 2016. Research instruments included the manual of participatory nursing 
activities of family member in respiratory patients and the questionnaires about the perceptions of the family 
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member on the nurse, empathic behavior. Its reliability was .98. Data were analyzed by using descriptive 
statistics and t-test. The results revealed that the mean score difference of nurses’ empathic behavior 
between after and before the intervention of the experimental group was significantly higher than those in 
the control group (t = -7.85, p < .001). Within the control group, the nurses’ empathic behavior after the 
intervention was significantly higher than those before the intervention (t = 8.79, p < .001). These findings 
indicate that nurses can use participatory nursing activities of family members in nursing practice. In order to 
influence family members, the patients perceived nursing empathic sense of behaviors. Make patients and 
family members trust and believe in quality nursing. 

   
Keywords: Perceptions of family members, Participatory nursing activities, Respiratory patients, 
Nurses, empathic behavior 
 
บทนํา 
 พยาบาลเปTนวิชาชีพท่ีให การพยาบาลอย(างเปTนองค-รวมท้ังการดูแลผู ปSวยและครอบครัว อีกท้ังยังเปTน
บุคลากรท่ีมีโอกาสในการช(วยเหลือพิทักษ-สิทธิ และประโยชน-ของผู ปSวย ในการปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือดูแลผู ปSวย
ให ครอบคลุมท้ังทางด านร(างกาย จิตใจ อารมณ- สังคม และจิตวิญญาณ เพ่ือตอบสนองความต องการของผู ปSวย 
โดยเฉพาะในการดูแลผู ปSวยในหอผู ปSวยหนักท่ีใช เครื่องช(วยหายใจ ซ่ึงเปTนหอผู ปSวยท่ีต องให การพยาบาลอย(าง
ใกล ชิด มีลักษณะปzด จํากัดการเยี่ยม อาจทําให ผู ปSวย และสมาชิกครอบครัวเกิดความเครียด วิตกกังวล สมาชิก
ครอบครัวมีโอกาสน อยในการมีส(วนร(วมดูแลผู ปSวย ดังน้ันพฤติกรรมร(วมรู สึกของพยาบาล (nurses, empathic 
behavior) เปTนสิ่งท่ีพยาบาลแสดงออกเมื่อให การดูแลผู ปSวย และสมาชิกครอบครัวของผู ปSวยสามารถสังเกตเห็นได  
การท่ีพยาบาลได รู จักผู ปSวยและร(วมรู สึกกับผู ปSวยมากเท(าใดย(อมจะให การพยาบาลเพ่ือตอบสนองความต องการ
ของผู ปSวยและครอบครัวได ตรงกับความต องการมากข้ึน โดยส(วนมากสมาชิกครอบครัวเปTนผู ท่ีมีความสัมพันธ-
ใกล ชิด ผูกพัน รู จักและเข าใจผู ปSวยมากท่ีสุด คุ นเคยและสามารถตอบสนองความต องการให กับผู ปSวยได ตรงกับ
ความต องการของผู ปSวยได มากกว(า และดีกว(าผู อ่ืน โดยเฉพาะอย(างยิ่งทางด านจิตใจ สมาชิกครอบครัวจึงเปTน
สื่อกลางให พยาบาลได รู จักกับผู ปSวยได มากข้ึน มีความสําคัญและเปTนแหล(งสนับสนุนทางอารมณ-ท่ีดีท่ีสุดของผู ปSวย 
บ(อยครั้งท่ีพบว(าสมาชิกครอบครัวจะเฝ|าดูอาการของผู ปSวยอย(างใกล ชิด ด วยความรู สึกสับสน เครียด และวิตกกังวล 
กระวนกระวายใจ1 จากการไม(รู หรือรับรู ในสิ่งท่ีไม(ถูกต องต(อภาวะเจ็บปSวยของบุคคลอันเปTนท่ีรัก หรือมีความกลัว
และความวิตกกังวลเมื่อต องพบทีมสุขภาพ เพ่ือรับทราบข อมูลและร(วมตัดสินใจเลือกแผนการรักษา2 แต(ถ าสมาชิก
ครอบครัวได ร(วมกิจกรรมการพยาบาล จะสามารถส(งผ(านความรักและเช่ือมโยงความห(วงใยไปยังผู ปSวย นอกจากน้ี
การได ร(วมดูแลผู ปSวยยังเปTนความภาคภมูิใจท่ีสมาชิกครอบครัวรู สึกว(าได ทําหน าท่ีท่ีมีคุณค(า ดังน้ันการดูแลผู ปSวยจึง
ควรให ความสําคัญกับสมาชิกครอบครัวให เข ามามีส(วนร(วมในการดูแลผู ปSวยให ครอบคลุมท้ังด านการรักษาพยาบาล 
ด านความสุขสบาย และด านการดูแลจิตใจและจิตวิญญาณ3 การมีส(วนร(วมของครอบครัวหรือสมาชิกครอบครัว 
โดยให เข ามาเปTนส(วนหน่ึงในแผนการดูแล จะช(วยให เกิดการยอมรับและไว วางใจซ่ึงกันและกัน มีอํานาจในการ
ตัดสินใจร(วมกัน มีการแลกเปลี่ยนข อมูล การปรึกษาหารือและตั้งเป|าหมายร(วมกัน จะทําให คุณภาพการพยาบาลมี
ประสิทธิภาพ4 ในขณะเดียวกันพยาบาลถูกคาดหวังว(าต องให บริการท่ีดี มีความถูกต องและถูกใจ มีปฏิสัมพันธ-ท่ีดี
ระหว(างพยาบาล ผู ปSวยและสมาชิกครอบครัว5 
 การให สมาชิกครอบครัวได เข ามามีส(วนร(วมในการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลร(วมกับพยาบาล ตาม
แนวคิดการมีส(วนร(วมของครอบครัวของเชปป� (Schepp)6 ได แก( การมีส(วนร(วมในกิจกรรมท่ัวไปในชีวิตประจําวัน
และความสุขสบายท่ัวไปของผู ปSวย การมีส(วนร(วมในกิจกรรมการพยาบาล การแลกเลี่ยนข อมูลต(าง ๆ กับพยาบาล 
บุคลากรท่ีให การดูแลรักษาผู ปSวย และการตัดสินใจ ในขณะท่ีสมาชิกครอบครัวมีส(วนร(วมในการดูแลผู ปSวย 
พยาบาลได แสดงพฤติกรรมการดูแลท่ีเปTนการกระทําโดยผ(านการคิดไตร(ตรอง ประกอบด วย ความรู  ทักษะ 
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ทัศนคติ การสื่อสาร เพ่ือให การดูแลตรงตามความต องการของผู ปSวย และทําให ผู ปSวยรู สึกว(าตนเองได รับการดูแล
อย(างดีท่ีสุด สมาชิกครอบครัวเกิดความเช่ือมั่นในตัวพยาบาล พฤติกรรมร(วมรู สึกของพยาบาลแสดงออกมาได โดย
การให ความสนใจ พูดคุย สังเกตความต องการของผู ปSวย รับรู และเข าใจถึงความคิด ความรู สึกของผู ปSวย และ
สามารถสื่อให สมาชิกครอบครัวรับทราบว(าพยาบาลได ให การพยาบาลผู ปSวยเสมือนตัวสมาชิกครอบครัวของตนเอง7 
ผู ปSวยสัมผัสได ว(าพยาบาลมีความเข าใจป�ญหา ร(วมรู สึกกับผู ปSวย สามารถแก ไขป�ญหาให กับผู ปSวยได 8  
 ผู ปSวยท่ีอยู(หอผู ปSวยหนักท่ีไม(สามารถสื่อสารได  เช(นในกรณีท่ีต องใช เครื่องช(วยหายใจ แม ผู ปSวยจะรับรู ถึง
ความปลอดภัยในชีวิตท่ีมีเครื่องช(วยหายใจ แต(ผู ปSวยกลับต องเผชิญกับความทุกข-ทรมานท้ังด านร(างกาย จิตใจ 
สังคม และสิ่งแวดล อม ถ าสมาชิกครอบครัวมีส(วนร(วมในการดูแลผู ปSวย จะช(วยเปTนตัวกลางช(วยเหลือในการสื่อสาร
ข อมูล ให กําลังใจ อยู(เคียงข างไม(ทอดท้ิง สมาชิกครอบครัวจึงมีความสําคัญและควรมีส(วนร(วมในการดูแล และ
ตัดสินใจเก่ียวกับแนวทางการรักษารวมท้ังเป|าหมายในการดูแลผู ปSวย ด วยเหตุน้ีผู วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาผลการ
รับรู ของสมาชิกครอบครัวต(อพฤติกรรมร(วมรู สึกของพยาบาลโดยใช กิจกรรมการพยาบาลแบบมีส(วนร(วมของสมาชิก
ครอบครัวในผู ปSวยท่ีใช เครื่องช(วยหายใจ โดยเลือกศึกษาในหอผู ปSวยหนักอายุรกรรม โรงพยาบาลตติยภูมิ ท่ีผู ปSวย
อยู(ในภาวะวิกฤต ก่ึงวิกฤต และภาวะคงท่ี ผลการวิจัยครั้งน้ีจะเปTนประโยชน-ต(อคุณภาพและการพัฒนาแนว
ปฏิบัติการพยาบาลท่ีสมาชิกครอบครัวมีส(วนร(วม ซ่ึงจะช(วยให สมาชิกครอบครัวผู ปSวยรับรู พฤติกรรมร(วมรู สึกของ
พยาบาล 
 
วัตถุประสงคNของการวิจัย 
 1. เปรียบเทียบการรับรู ของสมาชิกครอบครัวต(อพฤติกรรมร(วมรู สึกของพยาบาลภายหลังการใช กิจกรรม
การพยาบาลแบบมีส(วนร(วมของสมาชิกครอบครัวในผู ปSวยท่ีใช เครื่องช(วยหายใจระหว(างกลุ(มทดลอง กับกลุ(ม
ควบคุม 
 2. เปรียบเทียบการรับรู ของสมาชิกครอบครัวต(อพฤติกรรมร(วมรู สึกของพยาบาลในกลุ(มทดลอง ระหว(าง
ก(อนกับหลังการใช กิจกรรมการพยาบาลแบบมีส(วนร(วมของสมาชิกครอบครัวในผู ปSวยท่ีใช เครื่องช(วยหายใจ 
 
สมมุติฐานของการวิจัย 
 1. การรับรู ของสมาชิกครอบครัวต(อพฤติกรรมร(วมรู สึกของพยาบาลภายหลังการใช กิจกรรมการพยาบาล
แบบมีส(วนร(วมของสมาชิกครอบครัวในผู ปSวยท่ีใช เครื่องช(วยหายใจในกลุ(มทดลอง สูงกว(าในกลุ(มควบคุมท่ีได รับการ
พยาบาลตามปกติ  
 2. การรับรู ของสมาชิกครอบครัวต(อพฤติกรรมร(วมรู สึกของพยาบาลในกลุ(มทดลองภายหลังการใช 
กิจกรรมการพยาบาลแบบมีส(วนร(วมของสมาชิกครอบครัวในผู ปSวยท่ีใช เครื่องช(วยหายใจสูงกว(าก(อนการใช กิจกรรม
การพยาบาลแบบมีส(วนร(วมของสมาชิกครอบครัว 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การศึกษาการรับรู ของสมาชิกครอบครัวต(อพฤติกรรมร(วมรู สึกของพยาบาลโดยใช กิจกรรมการพยาบาล
แบบมีส(วนร(วมของสมาชิกครอบครัวในผู ปSวยท่ีใช เครื่องช(วยหายใจ ผู วิจัยนําแนวคิดการมีส(วนร(วมของครอบครัว
ของ Schepp6 ท่ีเน นครอบครัวเปTนศูนย-กลาง (Family-centered care) โดยเช่ือว(า เมื่อบุคคลในครอบครัวมีความ
เจ็บปSวยและต องเข ารับการรักษาในโรงพยาบาล ทําให สมาชิกในครอบครัวมีความเปTนห(วง กังวล เครียด และอาจ
ทําให บทบาทของสมาชิกครอบครัวเปลี่ยนแปลงไป การให สมาชิกครอบครัวได มีส(วนร(วมในการดูแลผู ปSวยท่ีปSวยอยู(
ในโรงพยาบาล จะช(วยลดความรู สึกดังกล(าว และส(งผลต(อความเข าใจการปฏิบัติการพยาบาล องค-ประกอบของ
การมีส(วนร(วมตามแนวคิดของ Schepp ประกอบด วยการมีส(วนร(วมในกิจกรรม 4 ด าน ุ6 ได แก( การดูแลกิจกรรม
ท่ัวไปในชีวิตประจําวัน (usual care) กิจกรรมการพยาบาล (nursing care) การแลกเปลี่ยนข อมูล (information 
sharing) กับพยาบาลและผู ให การรักษา และการตัดสินใจ (decision making) ซ่ึงการท่ีสมาชิกครอบครัวได เข า
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มาร(วมดูแลผู ปSวยและปฏิบัติกิจกรรมการต(าง ๆ ร(วมกับพยาบาล ทําให สมาชิกครอบครัวได รับรู และเข าใจ
พฤติกรรมร(วมรู สึกของพยาบาล ครอบคลุม ความรู สึกนึกคิด หรือความเข าใจของสมาชิกครอบครัวท่ีมีต(อการ
กระทําของพยาบาลท่ีแสดงออกโดยการสื่อสารทางวาจา และท(าทาง ท่ีเกิดข้ึนในขณะท่ีพยาบาลมีการปฏิบัติ
กิจกรรมการพยาบาล 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีเปTนการศึกษาการรับรู ของสมาชิกครอบครัวต(อพฤติกรรมร(วมรู สึกของพยาบาลโดยใช 
กิจกรรมการพยาบาลแบบมีส(วนร(วมของสมาชิกครอบครัวในผู ปSวยท่ีใช เครื่องช(วยหายใจ โดยศึกษาในสมาชิก
ครอบครัวของผู ปSวยท่ีใช เครื่องช(วยหายใจท่ีรู สึกตัว ในหอผู ปSวยหนักอายุรกรรม โรงพยาบาลตติยภูมิแห(งหน่ึง ใน
กรุงเทพมหานคร ระหว(างเดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนตุลาคม 2559 ตัวแปรท่ีศึกษามีดังน้ี 
 ตัวแปรต น คือ กิจกรรมการพยาบาลแบบมีส(วนร(วมของสมาชิกครอบครัวในผู ปSวยท่ีใช เครื่องช(วยหายใจ 
และ กิจกรรมการพยาบาลตามปกติของหอผู ปSวย 
 ตัวแปรตาม คือ การรับรู ของสมาชิกครอบครัวต(อพฤติกรรมร(วมรู สึกของพยาบาล 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 แบบก่ึงทดลอง ชนิดศึกษา 2 กลุ(มทดสอบก(อนและหลังการทดลอง 
 ประชากร คือ สมาชิกครอบครัวของผู ปSวยท่ีใช เครื่องช(วยหายใจ ท่ีรู สึกตัว อยู(ในภาวะวิกฤต ก่ึงวิกฤต 
หรือคงท่ี เข ารับการรักษาในหอผู ปSวยหนัก โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
 กลุ(มตัวอย(าง คือ สมาชิกครอบครัวของผู ปSวยท่ีใช เครื่องช(วยหายใจท่ีคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive sampling) ตามคุณสมบัติท่ีกําหนด จากประชากรเป|าหมายในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห(งหน่ึง ใน
กรุงเทพมหานคร ในป� พ.ศ. 2559 จํานวน 20 คน ซ่ึงเปTนขนาดกลุ(มตัวอย(างอย(างน อย คือจํานวน 10 คน9 แบ(งเปTน 
2 กลุ(ม คือกลุ(มควบคุม 10 คน ได รับการปฏิบัติการพยาบาลตามปกติ และกลุ(มทดลอง 10 คน ได รับกิจกรรมการ
พยาบาลโดยการมีส(วนร(วมของสมาชิกครอบครัวในผู ปSวยท่ีใช เครื่องช(วยหายใจท่ีผู วิจัยสร างข้ึน โดยเก็บข อมูลใน
กลุ(มควบคุมและกลุ(มทดลองตามลําดับ 
 คุณสมบัติของกลุ(มตัวอย(างท่ีเปTนเกณฑ-การคัดเลือกเข าในการวิจัย (Inclusion criteria) คือ 
 1. เปTนสมาชิกในครอบครัวเดียวกันกับผู ปSวย ได แก( บิดา มารดา สามี ภรรยา หรือ บุตรคนใดคนหน่ึง
เพียงคนเดียว  
 2. มีอายุระหว(าง 20-60 ป�  
 3. สามารถสื่อสาร และเขียนภาษาไทยได เข าใจ  
 4. สามารถเข าร(วมกิจกรรมได ครบทุกครั้ง 
 เกณฑ-ในการคัดกลุ(มตัวอย(างออกจากการวิจัย (Exclusion Criteria) คือ  
 1. ไม(สามารถเข าร(วมกิจกรรมได ครบทุกครั้ง 
 2. ในระหว(างการทํากิจกรรมผู ปSวยมีอาการของโรครุนแรง ไม(รู สึกตัว เสียชีวิต หรือย ายออกจากหอ
ผู ปSวยหนัก 
 
เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย 
 1. เครื่องมือท่ีใช ในการทดลอง ได แก( คู(มือกิจกรรมการพยาบาลแบบมีส(วนร(วมของสมาชิกครอบครัวใน
ผู ปSวยท่ีใช เครื่องช(วยหายใจ 
 2. เครื่องมือท่ีใช ในการเก็บรวบรวมข อมูล ประกอบด วย 2 ส(วนคือ 
 ส(วนท่ี 1 แบบสอบถามข อมูลส(วนบุคคลของกลุ(มตัวอย(าง ผู วิจัยเปTนผู สร างข้ึนเอง ประกอบด วย เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา ลักษณะท่ีอยู(อาศัย และสมาชิกในครอบครัว 
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 ส(วนท่ี 2 แบบสอบถามการรับรู ของสมาชิกครอบครัวต(อพฤติกรรมร(วมรู สึกของพยาบาล เปTน
แบบสอบถามท่ีผู วิจัยสร างข้ึนเองโดยพัฒนา จากแนวคิดการร(วมรู สึกของ Fortinash and Worret7 ท่ีศึกษาการ
แสดงพฤติกรรมการร(วมรู สึกของพยาบาล ร(วมกับการทบทวนวรรณกรรม มีท้ังหมด 30 ข อ แบ(งออกเปTน 2 ด าน 
คือ 1) เมื่อพยาบาลและผู ดูแลร(วมปฏิบัติให กับผู ปSวย จํานวน 15 ข อ และ 2) เมื่อพยาบาลปฏิบัติให กับผู ปSวย 
จํานวน 15 ข อ เปTนการให คะแนนแบบมาตรประมาณค(า (Likert scale) คะแนนตั้งแต( 1-5 ค(าคะแนนท่ีเปTนไปได 
อยู(ระหว(าง 30 – 150 คะแนน โดย คะแนนรวมยิ่งสูง หมายถึง สมาชิกครอบครัวของผู ปSวยรับรู พฤติกรรมร(วมรู สึก
ของพยาบาลมาก คะแนนรวมยิ่งต่ํา หมายถึง สมาชิกครอบครัวของผู ปSวยรับรู พฤติกรรมร(วมรู สึกของพยาบาลน อย  
 ผู วิจัยได นําเครื่องมือท่ีใช ในการทดลอง และเครื่องมือท่ีใช ในการเก็บรวบรวมข อมูล ตรวจสอบความตรง
ตามเน้ือหาโดยผู ทรงคุณวุฒิ 5 ท(าน ได ค(าดัชนีความตรงตามเน้ือหาเท(ากับ .93 ตรวจสอบค(าความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถามพฤติกรรมร(วมรู สึกของพยาบาล มีค(าความเช่ือมั่นเท(ากับ .98 
การเก็บรวบรวมข�อมูล 
 ภายหลังการรับรองจริยธรรมการวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คณะ
พยาบาลศาสตร- มหาวิทยาลัยบูรพา ผู วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข อมูลตามข้ันตอน ดังน้ี  
 1. ผู วิจัยนําหนังสือจากคณบดีคณะพยาบาลศาสตร- มหาวิทยาลัยบูรพา เสนอต(อผู อํานวยการ
โรงพยาบาลท่ีเปTนสถานท่ีเก็บข อมูล และหัวหน ากลุ(มการพยาบาล เพ่ือช้ีแจงวัตถุประสงค- และขออนุญาตเก็บ
ข อมูลท่ีหอผู ปSวยหนักอายุรกรรม  
 2. ผู วิจัยพบหัวหน าหอผู ปSวยหนักอายุรกรรม เพ่ือช้ีแจงวัตถุประสงค- การเก็บรวบรวมข อมูลในกลุ(ม
ควบคุมและกลุ(มทดลอง พร อมกับขอความร(วมมือ เพ่ือเตรียมความพร อมของพยาบาลวิชาชีพท่ีมีคุณสมบัติท่ี
กําหนดไว  ซ่ึงเปTนผู ใช คู(มือกิจกรรมการพยาบาลแบบมีส(วนร(วมของสมาชิกครอบครัวในผู ปSวยท่ีใช เครื่องช(วยหายใจ
ท่ีผู วิจัยสร างข้ึน 
 3. เมื่อผู วิจัยได รับความเห็นชอบและยินดีให ความร(วมมือจากผู เก่ียวข อง ผู วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวม
ข อมูลด วยตนเอง โดยคัดเลือกกลุ(มตัวอย(าง ท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑ-ท่ีกําหนดไว  แนะนําตัวเอง และช้ีแจง
วัตถุประสงค-ในการทําการวิจัย วิธีดําเนินการและระยะเวลาในการเข าร(วมการวิจัยเพ่ือขอความร(วมมือในการเก็บ
รวบรวมข อมูล เปzดโอกาสให ซักถามป�ญหาและตัดสินใจ แจ งให กลุ(มตัวอย(างทราบถึงสิทธิในการตอบรับหรือการ
ปฏิเสธการเข าร(วมการวิจัยในครั้งน้ี  
 4. เมื่อกลุ(มตัวอย(างให ความร(วมมือในการวิจัย จึงให ลงนามในใบยินยอมเข าร(วมการวิจัย 
 
การดําเนินการทดลอง 
 กลุ(มควบคุม ดําเนินการ ดังน้ี 
 1. ข อมูลก(อนการทดลอง (Pretest) ในวันแรกท่ีผู ปSวยเข ารับไว ในหอผู ปSวยหนักอายุรกรรม ผู วิจัยขอพบ
สมาชิกครอบครัวท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑ-การคัดเข า ต(อจากน้ันขอความร(วมมือในการเข าร(วมวิจัย ลงนามในใบ
ยินยอม และให กลุ(มตัวอย(างตอบแบบสอบถามการรับรู ของสมาชิกครอบครัวต(อพฤติกรรมร(วมรู สึกของพยาบาล 
โดยไม(จํากัดเวลาในการตอบ ใช เวลาเฉลี่ยประมาณ 10-15 นาทีในการตอบแบบสอบถามให ครบถ วน 
 2. พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการพยาบาลตามปกติ โดยให การพยาบาลตามมาตรฐานการพยาบาลผู ปSวย
วิกฤต และตอบคําถามสมาชิกครอบครัวผู ปSวยตามอาการของผู ปSวย ดังน้ี 
  2.1 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงานตามปกติ ตั้งแต(การตรวจวัดและบันทึกสัญญาณชีพ ดูแล
ความสุขสบายท่ัวไป ให ยา และการดูแลอ่ืน ๆ ตามแผนการรักษาของแพทย- และให สมาชิกครอบครัวเข าเยี่ยมเมื่อ
ถึงเวลากําหนดเยี่ยมของหอผู ปSวย เปTนต น 
  2.2 กลุ(มตัวอย(างซ่ึงเปTนสมาชิกครอบครัวของผู ปSวยปฏิบัติตามกฎระเบียบของหอผู ปSวยหนัก
อายุรกรรมท่ีผู ปSวยใช เครื่องช(วยหายใจนอนพักรักษา โดยพยาบาลปฏิบัติกับสมาชิกครอบครัวของผู ปSวยตามปกติท่ี
เคยปฏิบัติ โดยผู วิจัยไม(ได เข าไปเก่ียวข อง  
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 3. ข อมูลหลังการทดลอง (Posttest) ในวันท่ี 7 หลังผู ปSวยเข าพักรักษา โดยให กลุ(มตัวอย(างตอบ
แบบสอบถามการรับรู ของสมาชิกครอบครัวต(อพฤติกรรมร(วมรู สึกของพยาบาล  
 4. เมื่อได รับแบบสอบถามกลับคืนเรียบร อยแล ว ผู วิจัยกล(าวสิ้นสุดการวิจัยและขอขอบคุณ 
 กลุ(มทดลอง ดําเนินการภายหลังจากเก็บข อมูลในกลุ(มควบคุมเสร็จแล ว ดังน้ี 
 1. ข อมูลก(อนการทดลอง (Pretest) ในวันแรกท่ีผู ปSวยเข ารับไว ในหอผู ปSวยหนักอายุรกรรม ผู วิจัยขอพบ
สมาชิกครอบครัวท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑ-การคัดเข า ต(อจากน้ันขอความร(วมมือในการเข าร(วมวิจัย ลงนามในใบ
ยินยอม และให กลุ(มตัวอย(างตอบแบบสอบถามการรับรู ของสมาชิกครอบครัวต(อพฤติกรรมร(วมรู สึกของพยาบาล 
โดยไม(จํากัดเวลาในการตอบ ใช เวลาเฉลี่ยประมาณ 10-15 นาทีในการตอบแบบสอบถามให ครบถ วน 
 2. พยาบาลหัวหน าหอผู ปSวยมอบหมายพยาบาลวิชาชีพท่ีเข าร(วมงานวิจัย ซ่ึงผ(านการช้ีแจงและแนะนํา
การใช คู(มือแล ว ให ปฏิบัติการพยาบาลโดยดําเนินการตามข้ันตอนในคู(มือกิจกรรมการพยาบาลแบบมีส(วนร(วมของ
สมาชิกครอบครัวในผู ปSวยท่ีใช เครื่องช(วยหายใจ มอบหมายให ดูแลผู ปSวยคนละไม(เกิน 3 รายต(อการปฏิบัติงานใน
เวรหน่ึง ๆ และผู วิจัยจะไม(เข าไปเก่ียวข องในระหว(างการทดลอง ซ่ึงกิจกรรมการพยาบาล มี 4 กิจกรรม วันละ 1 
กิจกรรม กิจกรรมละ 60 นาที ท้ังน้ีช(วงเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลให กับผู ปSวยของพยาบาลและ
สมาชิกครอบครัวของผู ปSวย อาจปรับเปลี่ยนเวลาได ตามสถานการณ-และความพร อมของผู ปSวยและสมาชิก
ครอบครัว โดยดําเนินการในช(วงเวลา 8.00 – 16.00 น. หรือ 16.00 – 24.00 น. ดังน้ี 
  วันท่ี 1 ของการเข าพักรักษาในหอผู ปSวยหนักอายุรกรรม ปฏิบัติกิจกรรมท่ี 1 (60 นาที) การมี
ส(วนร(วมด านกิจกรรมการตัดสินใจในการรักษา และการดูแลผู ปSวย เปTนการให สมาชิกครอบครัวของผู ปSวยมีส(วน
รับรู สิทธ์ิและบทบาทของครอบครัวต(อการเจ็บปSวยของผู ปSวย ให สมาชิกครอบครัวมีส(วนร(วมการตัดสินใจในการเข า
ร(วมกิจกรรมการมีส(วนร(วมในการดูแลผู ปSวย โดยการสร างสัมพันธภาพ บอกวัตถุประสงค- และประโยชน- 
  วันท่ี 2 ของการเข าพักรักษาในหอผู ปSวยหนักอายุรกรรม ปฏิบัติกิจกรรมท่ี 2 (60 นาที) การมี
ส(วนร(วมด านกิจกรรมการแลกเปลี่ยนข อมูลระหว(างสมาชิกครอบครัวของผู ปSวยกับพยาบาล เปTนกิจกรรมท่ีเตรียม
ความพร อมของสมาชิกครอบครัวในการเข ามามีส(วนร(วมในการดูแลผู ปSวย ได แก( การพูดคุย สังเกตและเปzดโอกาส
ให สมาชิกครอบครัวของผู ปSวยได ระบายความรู สึก 
  วันท่ี 3 ของการเข าพักรักษาในหอผู ปSวยหนักอายุรกรรม ปฏิบัติกิจกรรมท่ี 3 (60 นาที) การมี
ส(วนร(วมด านกิจกรรมการดูแลในกิจวัตรประจําวัน และด านกิจกรรมการพยาบาล เปTนกิจกรรมท่ีเน นให ผู ปSวยรู สึก
สุขสบาย และส(งเสริมให สมาชิกครอบครัวมีปฏิสัมพันธ-กับผู ปSวย โดยพยาบาลและสมาชิกครอบครัวร(วมกันปฏิบัติ
กิจกรรมการพยาบาลให กับผู ปSวย 
  วันท่ี 4 ของการเข าพักรักษาในหอผู ปSวยหนักอายุรกรรม ปฏิบัติกิจกรรมท่ี 4 (60 นาที) 
พยาบาลและสมาชิกครอบครัวของผู ปSวยร(วมกันประเมินผลการปฏิบัติตามเป|าหมายท่ีได กําหนดร(วมกันและ
ปรับปรุงการตอบสนองความต องการให ได ผลดียิ่งข้ึน 
 3. ผู วิจัยเก็บรวบรวมข อมูลหลังการทดลอง (Posttest) 3 วันต(อมาภายหลังทํากิจกรรมครบแล ว ซ่ึงเปTน
วันท่ี 7 หลังเข ารับการรักษาโดยใช แบบสอบถามการรับรู ของสมาชิกครอบครัวต(อพฤติกรรมร(วมรู สึกของพยาบาล 
 4. เมื่อได รับแบบสอบถามกลับคืนเรียบร อยแล ว ผู วิจัยกล(าวสิ้นสุดการวิจัยและขอขอบคุณ 
 
การวิเคราะหNข�อมูล 
 ใช โปรแกรมสถิติสําเร็จรูป กําหนดค(าความมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 ดังน้ี 
 1. ข อมูลส(วนบุคคล ได แก( เพศ อายุ ระดับการศึกษา วิเคราะห-ด วยสถิติพรรณนา 
 2. เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการรับรู ของสมาชิกครอบครัวต(อพฤติกรรมร(วมรู สึกของพยาบาล หลังการใช 
กิจกรรมการพยาบาลแบบมีส(วนร(วมของสมาชิกครอบครัวในผู ปSวยท่ีใช เครื่องช(วยหายใจและการพยาบาลตามปกติ 
โดยใช สถิติ Independent t - test 
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 3. เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการรับรู ของสมาชิกครอบครัวต(อพฤติกรรมร(วมรู สึกของพยาบาล ระหว(าง
ก(อนและหลังการใช กิจกรรมการพยาบาลแบบมีส(วนร(วมของสมาชิกครอบครัวในผู ปSวยท่ีใช เครื่องช(วยหายใจโดยใช 
สถิติ Paired t – test 
 
ผลการวิจัย 
 กลุ(มทดลอง จํานวน 10 คน เปTนเพศหญิง 9 คน ส(วนมากอายุ 31-40 ป� (5 คน) และสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี (6 คน) กลุ(มควบคุม จํานวน 10 คน เปTนเพศหญิง 8 คน ส(วนมากอายุ 21-30 ป� (4 คน) และ 
31-40 ป� (4 คน) และสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (8 คน) 
 ก(อนการใช กิจกรรมการพยาบาลแบบมีส(วนร(วมของสมาชิกครอบครัว พบว(าคะแนนเฉลี่ยการรับรู ของ
สมาชิกครอบครัวต(อพฤติกรรมร(วมรู สึกของพยาบาล ระหว(างกลุ(มทดลองและกลุ(มควบคุมแตกต(างกัน (t = 15.69, 
p < .001) ดังน้ัน จึงทดสอบสมมุติฐานโดยวิเคราะห-เปรียบเทียบโดยการใช ผลต(างของคะแนนเฉลี่ย (d) พบว(า
ผลต(างของคะแนนเฉลี่ยการรับรู ของสมาชิกครอบครัวต(อพฤติกรรมร(วมรู สึกของพยาบาล ในระยะก(อนกับหลังการ
ใช กิจกรรมการพยาบาลแบบมีส(วนร(วมของสมาชิกครอบครัว ในกลุ(มทดลองสูงกว(ากลุ(มควบคุมอย(างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (t = -7.85, p < .001) (ตารางท่ี 1) คะแนนเฉลี่ยการรับรู ของสมาชิกครอบครัวต(อพฤติกรรมร(วมรู สึกของ
พยาบาล ในกลุ(มทดลอง ภายหลังการใช กิจกรรมการพยาบาลแบบมีส(วนร(วมของสมาชิกครอบครัว สูงกว(าก(อนการ
ใช กิจกรรมการพยาบาลแบบมีส(วนร(วมของสมาชิกครอบครัว อย(างมีนัยสําคัญทางสถิติ (t = 8.79, p < .001) 
(ตารางท่ี 2) 
 
ตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบผลต(างคะแนนเฉลี่ยการรับรู ของสมาชิกครอบครัวต(อพฤติกรรมร(วมรู สึกของพยาบาล 
ก(อนกับหลังการใช กิจกรรมการพยาบาลระหว(างกลุ(มทดลองและกลุ(มควบคุม โดยใช สถิติ Independent t - test 
 
การรับรู ของสมาชิก
ครอบครัวต(อพฤติกรรม
ร(วมรู สึกของพยาบาล 

n d SD t df p-value 

   กลุ(มทดลอง 10 41.20 14.83 -7.85 9.97 .000 

   กลุ(มควบคุม 10 3.40 3.44    
หมายเหตุ: d = ค(าคะแนนความแตกต(างระหว(างก(อนกับหลังการใช กิจกรรมการพยาบาลแบบมีส(วนร(วมของ 
 สมาชิกครอบครัว 
 
ตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการรับรู ของสมาชิกครอบครัวต(อพฤติกรรมร(วมรู สึกของพยาบาลของกลุ(ม
ทดลองและกลุ(มควบคุม ในระยะก(อนและหลังการใช กิจกรรมการพยาบาลโดยใช สถิติ Paired t - test 
 
การรับรู ของสมาชิก
ครอบครัวต(อพฤติกรรม
ร(วมรู สึกของพยาบาล 

n X SD t df p-value 

   ก(อนการทดลอง 10 89.00 13.36 8.79 9 .000 

   หลังการทดลอง 10 130.20 8.51    
   ก(อนการทดลอง 10 127.70 20.01 3.13 9 .012 

   หลังการทดลอง 10 131.10 17.72    
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การอภิปรายผล 
 ผลการศึกษาครั้งน้ีกลุ(มตัวอย(างสมาชิกครอบครัวผู ปSวยท่ีใช เครื่องช(วยหายใจส(วนใหญ(เปTนผู หญิง (9 คน) 
มีอายุระหว(าง 31 – 40 ป� ซ่ึงสอดคล องกับการศึกษาท่ีเก่ียวข องกับการมีส(วนร(วมในการดูแลผู ท่ีเจ็บปSวย จะพบว(า
ผู ดูแลส(วนใหญ(เปTนผู หญิง10 ท้ังน้ีเน่ืองจากวิถีชีวิตความเปTนอยู(ในสังคมไทย ผู หญิงจะมีหน าท่ีในการดูแลสมาชิก
ครอบครัวท้ังในภาวะสุขภาพดี และในภาวะเจ็บปSวย รวมท้ังมีแรงจูงใจของการเข ามามีส(วนร(วมในการดูแลผู ปSวย
ภาวะวิกฤต ในหอผู ปSวยวิกฤตเปTนเพราะความรักความผูกพันของบุคคลในครอบครัว3 
 ผลการศึกษาสนับสนุนสมมุติฐานท่ี 1 ท่ีว(าการรับรู ของสมาชิกครอบครัวต(อพฤติกรรมร(วมรู สึกของ
พยาบาลภายหลังการใช กิจกรรมการพยาบาลแบบมีส(วนร(วมของสมาชิกครอบครัวในผู ปSวยท่ีใช เครื่องช(วยหายใจใน
กลุ(มทดลอง สูงกว(าในกลุ(มควบคุมท่ีได รับการพยาบาลตามปกติ ท้ังน้ีเน่ืองจากคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมร(วมรู สึกของ
พยาบาล ก(อนการใช กิจกรรมการพยาบาล มีความแตกต(างกัน โดยในกลุ(มควบคุมมีคะแนนมากกว(ากลุ(มทดลอง
อย(างมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังน้ันการวิเคราะห-ในลําดับข้ันตอนต(อไปเพ่ือทดสอบสมมุติฐานข อน้ีจึงต องเปรียบเทียบ
โดยการใช ผลต(างของคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมร(วมรู สึกของพยาบาลในระยะก(อนกับหลังการใช กิจกรรมการพยาบาล 
พบว(าผลต(างของคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมร(วมรู สึกของพยาบาล ในระยะก(อนกับหลังการใช กิจกรรมการพยาบาล
แบบมีส(วนร(วมของสมาชิกครอบครัวในผู ปSวยท่ีใช เครื่องช(วยหายใจในกลุ(มทดลองสูงกว(ากลุ(มควบคุม อย(างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (t = -7.85, p < .001) อธิบายได ว(า การดูแลผู ปSวยวิกฤตในหอผู ปSวยหนักอายุรกรรม พยาบาล
ได ให กิจกรรมการพยาบาลแก(ผู ปSวย และให คําแนะนําแก(สมาชิกครอบครัวผู ปSวย เมื่อผู ปSวยมีอาการเปลี่ยนแปลง 
ซ่ึงเปTนการปฏิบัติการพยาบาลตามปกติ เพียงแต(สมาชิกครอบครัวผู ปSวยไม(ได เข ามามีส(วนร(วมเท(าน้ัน แต(เมื่อ
สมาชิกครอบครัวผู ปSวยได เข ามามีส(วนร(วมในการดูแลผู ปSวยร(วมกับพยาบาล ทําให สมาชิกครอบครัวผู ปSวยได รับรู ถึง
พฤติกรรมการดูแลผู ปSวยของพยาบาล ว(าพยาบาลดูแลผู ปSวยด วยการเอาใจใส( ห(วงใย อยู(เคียงข างไม(ทอดท้ิง ทํา
ความรู จักและเข าใจถึงความต องการ คอยช(วยเหลือทํากิจกรรมต(าง ๆ ค นหาสาเหตุและแนวทางแก ไขป�ญหาให กับ
ผู ปSวย ทําให ผลต(างของคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมร(วมรู สึกของพยาบาล ในระยะก(อนกับหลังการใช กิจกรรมการ
พยาบาล ในกลุ(มทดลองสูงกว(ากลุ(มควบคุม 
 ผลการศึกษาสนับสนุนสมมุติฐานท่ี 2 ท่ีว(าการรับรู ของสมาชิกครอบครัวต(อพฤติกรรมร(วมรู สึกของ
พยาบาลภายหลังการใช กิจกรรมการพยาบาลแบบมีส(วนร(วมของสมาชิกครอบครัวในผู ปSวยท่ีใช เครื่องช(วยหายใจสูง
กว(าก(อนการใช กิจกรรมการพยาบาล อย(างมีนัยสําคัญทางสถิติ (t = 8.79, p < .001) สามารถอธิบายได ว(า การให 
สมาชิกครอบครัวผู ปSวยมีส(วนร(วมในการดูแล ทําให สมาชิกครอบครัวผู ปSวยได รับทราบข อมูล ได รับการสอน ได รับ
คําแนะนําให มีส(วนช(วยผู ปSวยทํากิจวัตรประจําวัน ร(วมกับพยาบาล ช(วยสื่อสารระหว(างผู ปSวยกับพยาบาล คอยให 
กําลังใจ นวดสัมผัสเพ่ือความผ(อนคลาย เปTนตัวแทนให กับผู ปSวยในการตัดสินใจเก่ียวกับกระบวนการรักษา 
นอกจากน้ันสมาชิกครอบครัวผู ปSวยยังมีส(วนช(วยในการประคับประคองจิตใจของผู ปSวยเปTนอย(างมากในกิจกรรมท่ีมี
ความยากลําบากสําหรับผู ปSวย ทําให ผู ปSวยรู สึกถึงความรัก ความเอาใจใส(จากครอบครัวมากข้ึน ช(วยให สมาชิก
ครอบครัวผู ปSวยรู สึกภูมิใจและมีคุณค(า แสดงให เห็นว(าการประยุกต-ใช แนวคิดของเชปป�6 ท่ีจัดทําเปTนรูปแบบของ
กิจกรรมท่ีเน นการปฏิสัมพันธ-ระหว(างผู ปSวยและครอบครัว ส(งเสริมให เกิดความช(วยเหลือซ่ึงกันและกันระหว(าง
ครอบครัวและบุคลากรทางด านสุขภาพ แบบเน นครอบครัวเปTนศูนย-กลาง เปTนการดูแลแบบองค-รวมท่ีครอบคลุม
ท้ังด านร(างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ทําให สมาชิกครอบครัวผู ปSวยได มีโอกาสให และรับข อมูลเก่ียวกับ
ความเจ็บปSวย มีโอกาสดูแลผู ปSวยร(วมกันกับพยาบาล ผลท่ีได สามารถทําให สมาชิกครอบครัวผู ปSวยเข าใจและพึง
พอใจ รับรู ได ถึงพฤติกรรมการดูแลผู ปSวยของพยาบาล จึงทําให ค(าคะแนนพฤติกรรมร(วมรู สึกของพยาบาลหลังการ
ทดลองสูงข้ึนกว(าก(อนการทดลอง  
 นอกจากน้ีผลการศึกษาน้ีสอดคล องกับผลการศึกษาของกุลวดี บุญชูช(วย11 และรุจี รัตนเสถียร12 ท่ีพบว(า
การมีส(วนร(วมของครอบครัวในการดูแลผู ปSวยในห องผู ปSวยหนัก มีผลทําให ครอบครัวเกิดความพึงพอใจ มีความ
ภูมิใจท่ีได มีส(วนร(วมในการดูแลผู ปSวย การท่ีครอบครัวตัดสินใจเข ามามีส(วนร(วมในการดูแลผู ปSวย นอกจากจะได 
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รับทราบข อมูลแล วยังมีแรงจูงใจของการเข ามามีส(วนร(วมดูแลผู ปSวย เปTนเพราะความรัก ความผูกพันของบุคคลใน
ครอบครัว และถือโอกาสน้ีเปTนการตอบแทนบุญคุณหรือความดีของผู ปSวย รวมถึงเปTนการเรียนรู ในการดูแลผู ปSวย
ต(อไป3,13 การให ครอบครัวมีส(วนร(วมในการดูแลผู ปSวย ช(วยลดความทุกข-ทรมานของผู ปSวย ลดความวิตกกังวลของ
ครอบครัว และเพ่ิมความพึงพอใจให กับครอบครัวผู ปSวย14,15  
 
ข�อเสนอแนะ 
 สําหรับการปฏิบัติการพยาบาล 
 1. ผู บริหารการพยาบาลระดับหัวหน าหอผู ปSวยข้ึนไป ควรกําหนดและส(งเสริมนโยบายให พยาบาลท่ีอยู(
ประจําหอผู ปSวย โดยเฉพาะหอผู ปSวยท่ีมีผู ปSวยท่ีใช เครื่องช(วยหายใจและรู สึกตัว ให สมาชิกครอบครัวมีส(วนร(วมใน
การทํากิจกรรมการดูแลผู ปSวยอย(างปลอดภัยและไม(กระทบต(อการรักษาของแพทย- อย(างเปTนรูปธรรมมากข้ึน 
 2. พยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบัติงานในหอผู ปSวย โดยเฉพาะหอผู ปSวยวิกฤต สามารถนํากิจกรรมการพยาบาล
แบบมีส(วนร(วมของสมาชิกครอบครัวในผู ปSวยท่ีใช เครื่องช(วยหายใจมาใช กับการปฏิบัติการพยาบาลในการดูแล
ผู ปSวยท่ีใช เครื่องช(วยหายใจ เพ่ือส(งเสริมแนวคิดความมีส(วนร(วม ทําให ผู ปSวยรู สึกปลอดภัย ไม(รู สึกโดดเดี่ยว มี
สมาชิกครอบครัวเปTนตัวแทนตนในการตัดสินใจ อันจะนําไปสู(พฤติกรรมการบริการของพยาบาลท่ีดีต(อไป  
 สําหรับการทําวิจัยครั้งต(อไป 
 1. ควรมีการนํากิจกรรมการพยาบาลแบบมีส(วนร(วมของสมาชิกครอบครัวในผู ปSวยท่ีใช เครื่องช(วยหายใจ
ไปทําการทดลองยังหอผู ปSวยอ่ืน ๆ ท่ีมีผู ปSวยใส(เครื่องช(วยหายใจ และศึกษาผลทางด านความพึงพอใจของผู ปSวย
และสมาชิกครอบครัวด วยในขณะเดียวกัน 
 2. ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมทางด านข อมูลเพ่ือลดตัวแปรแทรกซ อน และเพ่ิมจํานวนกลุ(มตัวอย(างให มาก
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Efficacy of Thai Black Rice to Antioxidant Enzyme, Cytokines  
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บทคัดย�อ  

ภาวะเครียดออกซิเดชัน (oxidative stress) คือ ภาวะความไม8สมดุลของการเกิดอนุมูลอิสระ และ
กระบวนการปUองกันอันตรายจากอนุมูลอิสระโดยสารต!านออกซิเดชัน ความเครียดออกซิเดชันจึงเกิดจากปฏิกิริยา
ทางชีวภาพและปZจจัยทางสิ่งแวดล!อม ซ่ึงปZจจุบันเราทราบกันดีว8าความผิดปกติบางอย8างของร8างกายและโรคหลาย
โรคล!วนมีสาเหตุเก่ียวข!องกับความเครียดออกซิเดชัน การศึกษาน้ีจึงมุ8งเน!นศึกษาองค)ประกอบสําคัญในสารสกัด
ข!าวกํ่า และผลของสารสกัดข!าวกํ่าต8อการปรับเปลี่ยนระบบต!านออกซิเดชันและไซโตไคน)ในร8างกายสัตว)ทดลอง ผล
การศึกษาแสดงให!เห็นว8าสารสกัดข!าวกํ่ามีสารฟ̂นอลิกและแอนโธไซยานินเป̀นองค)ประกอบหลัก และเมื่อปUอนสาร
สกัดน้ีในขนาด 500 และ 1000 มิลลิกรัม/กิโลกรัมนํ้าหนักตัว แก8หนูทดลองทุกวันเป̀นเวลานาน 14 วัน ปริมาณ
เอนไซม)ต!านออกซิเดชัน (คาตาเลส ซุปเปอร)ออกไซด)ดิสมิวเตส และกลูตาไธโอนเปอร)ออกซิเดส) และไซโตไคน)ท่ีมี
ฤทธ์ิต!านการอักเสบ (อินเตอร)ลิวคิน-10 และ ทรานสฟอร)มมิงโกรทแฟกเตอร)-เบต!า) ในเลือดเพ่ิมข้ึนอย8างมี
นัยสําคัญทางสถิติ แต8สารสกัดข!าวกํ่ามิได!ทําให!เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ ท่ีผนังเซลล)และเน้ือเยื่อของลําไส!ใหญ8 จึง
น8าจะมีการศึกษาวิจัยประสิทธิภาพและความปลอดภัยของข!าวกํ่าเพ่ิมเติมเพ่ือสนับสนุนการใช!ข!าวกํ่าเป̀นอาหาร
เสริมสุขภาพ 

  
คําสําคัญ: ข!าวกํ่า เอนไซม)ต!านออกซิเดชัน ไซโตไคน) ลําไส!ใหญ8   
 
 
Abstract 

Oxidative stress is an imbalance between the production of reactive oxygen species (free 
radicals) and antioxidant defenses. Oxidative stress is therefore originated from biological sources 
and may also be triggered by some environmental factors. Importantly, many pathologic 
conditions and diseases have been associated with oxidative stress. This study intended to 
identify the phytochemical composition of black rice extract and demonstrate its effect on 
antioxidant enzyme activity as well as anti-inflammatory cytokines in animal model. The result 
of our study indicated that the black rice extract really contained anti-oxidative constituents, the 
phenolics and anthocyanins compounds. Moreover, when rats were administered black rice 
extract 500 or 1000 mg/Kg daily for 14 days, increases significantly in blood antioxidant enzymes 
(CAT, SOD and GPx) and anti-inflammatory cytokines (IL-10 and TGF-β) were obtained. This 
treatment, however, did not induce any change in cell wall and tissue of colon. Our finding 
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suggests that black rice could be used for health promotion. But, further studies on the efficacy 
and safety of black rice are necessary. 

   
Keywords: Black rice, Antioxidant enzyme, Cytokine, Colon 
 
 
บทนํา 

ปZจจุบันสังคมอยู8ภายใต!สภาวะความเครียดท่ีเพ่ิมทวีข้ึนจากทุกๆ ด!าน ซ่ึงภาวะความเครียดท่ีเกิดข้ึนมา
จากท้ังทางร8ายกายและสิ่งแวดล!อม โดยภาวะท่ีเกิดข้ึนน้ีเรียกอีกอย8างว8า “ภาวะเครียดออกซิเดชัน”1 กระบวนการ
น้ีจะสร!างอนุมูลอิสระซ่ึงเป̀นอนุมูลอะตอมหรืออนุมูลโมเลกุลของสารทางชีวภาพท่ีมีความสามารถในการทําลาย
สารชีวโมเลกุล ได!แก8 โปรตีน คาร)โบไฮเดรต ไขมัน และสารพันธุกรรมได!โดยตรง2 อนุมูลอิสระสามารถแบ8งได! 2 
ชนิด คือ รีแอคทีฟออกซิเจนสป̂ชีส) (ROS) และ รีแอคทีฟไนโตรเจนสป̂ชีส) (RNS)3 อนุมูลอิสระท่ีเกิดข้ึนกําจัดได!
ยากเน่ืองจากมีความว8องไวในการทําปฏิกิริยากับสารชีวโมเลกุลและมีอายุสั้น4 ดังน้ันภาวะเครียดออกซิเดชันจึง
ส8งผลกระทบต8อทุกระบบของร8างกายท้ังทางตรงและทางอ!อม ซ่ึงมีการรายงานโรคและความผิดปกติท่ีเก่ียวข!อง 
ได!แก8 ระบบตา ระบบผิวหนัง ระบบสืบพันธุ) ระบบเลือด ระบบข!อต8อ ระบบตับ ระบบตับอ8อน ระบบปอด ระบบ
สมอง ระบบหัวใจ และระบบไต3,5,6 

ความเครียดออกซิเดชันเป̀นกลไกท่ีเช่ือมโยงก8อให!เกิดกระบวนการอักเสบอย8างซับซ!อนและมีแบบแผน5 
ซ่ึงกระบวนการอักเสบเป̀นระยะแรกสําหรับเหตุท่ีนําไปสู8ความเสื่อมและความผิดปกติของเซลล)และการแสดงออก
ของอวัยวะต8างๆ ตามมา อย8างไรก็ตามกระบวนการอักเสบไม8ใช8กระบวนการเดียวท่ีควบคุมกลไกทางชีวภาพยังมี
กระบวนการทางภูมิคุ!มกันท่ีเข!ามามีบทบาทในการควบคุมและแสดงผลทางชีวภาพด!วย กล8าวได!ว8ากระบวนการ
เกิดความความผิดปกติต8างๆ จะมีการทํางานร8วมกันระหว8างกระบวนการอักเสบและกระบวนการทางภูมิคุ!มกัน
อย8างเป̀นระบบ โดยเฉพาะอย8างยิ่งกระบวนการเกิดโรคมะเร็งมีกระบวนการและข้ันตอนท่ีซับซ!อนซ่ึงเก่ียวข!อง
โดยตรงกับกระบวนการอักเสบของเซลล)และการควบคุมด!วยระบบภูมิคุ!มกัน7,8 ซ่ึงกุญแจสําคัญหน่ึงในกระบวนการ
ทางชีวภาพในการทํางานของเซลล) คือ ไซโตไคน) สามารถแบ8งได! 2 ชนิด คือ ไซโตไคน)ชนิดต!านการอักเสบและชนิด
กระตุ!นการอักเสบ7,9 ดังน้ัน จึงกล8าวได!ว8าองค)ประกอบของสารใดท่ีสามารถยับยั้งความเครียดออกซิเดชัน 
กระบวนการอักเสบ และกระตุ!นการทํางานของระบบภูมิคุ!มกันได! จะเป̀นสารท่ีสามารถส8งเสริมสุขภาพและ
นํามาใช!ในการปUองกันโรคได! 

ข!าว (Oryza sativa L.) เป̀นแหล8งอาหารให!แก8ท้ังคนและสัตว) ซ่ึงสามารถพบแหล8งปลูกได!มากถึงร!อยละ 
95 ในแถบทวีปเอเชีย10 โดยท่ัวไปแล!วข!าวจะถูกนําใช!ในทางอาหารมากกว8าประโยชน)ด!านอ่ืน เน่ืองจากข!าวเป̀น
แหล8งอุดมของคาร)โบไฮเดรต11 แต8อย8างไรก็ตามนอกจากคาร)โบไฮเดรตแล!วยงัพบว8าในข!าวยังมีสารพฤกษเคมอ่ืีนอีก 
เช8น สารฟ̂นอลิก สารฟลาโวนอยด) วิตามินอี แกมมา-ออไรซนอล และกรดไฟติก12 นอกจากน้ียังมีข!าวสายพันธุ)หน่ึง
ซ่ึงถูกนํามาใช!ประโยชน)ในทางยามากกว8าอาหาร ในประเทศไทยเรียกข!าวสายพันธุ)น้ีว8าข!าวกํ่า (Oryza sativa L. 
indica) หากไม8นับคุณประโยชน)ทางอาหารแล!วข!าวกํ่ามีองค)ประกอบอ่ืนท่ีอุดมมากกว8าข!าวท่ัวไป ได!แก8 โปรตีน 
วิตามิน แร8ธาตุ และสารพฤกษเคมีต8างๆ ท่ีสําคัญในการส8งเสริมสุขภาพ13 สารพฤกษเคมีท่ีเป̀นจุดเด8นในข!าวกํ่าคือ
สารแอนโธไซยานินถูกจัดอยู8ในกลุ8มย8อยของสารกลุ8มฟ̂นอลิกซ่ึงเป̀นรงควัตถุสีดําหรือม8วงท่ีหุ!มส8วนของเมล็ดข!าวไว!
14 มีรายงานฤทธ์ิทางชีวภาพของสารพฤกษเคมีในเยื่อหุ!มเมล็ดข!าวกํ่าว8าสามารถช8วยส8งเสริมสุขภาพ15,16 และ
ปUองกันโรคในระบบองค)รวมได!17,18,19 
 ดังน้ัน คณะผู!วิจัยจึงสนใจศึกษาผลของสารพฤกษเคมีท่ีมีความสามารถในการส8งเสริมสุขภาพและปUองกัน
การเกิดความผิดปกติต8างๆ ของร8างกายจากสภาวะความเครียดในสังคมปZจจุบัน โดยมุ8งเน!นการศึกษาผลของสาร
สกัดข!าวกํ่าซ่ึงมีแหล8งปลูกในประเทศไทยต8อการแสดงออกและปริมาณของเอนไซม)ต!านออกซิเดชัน รวมท้ังการ
แสดงออกและปริมาณของไซโตไคน)ชนิดท่ีเก่ียวข!องกับการยับยั้งกระบวนการอักเสบและกระตุ!นระบบภูมิคุ!มกัน 
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โดยการศึกษาและประเมินผลของสารสกัดข!าวกํ่าในสัตว)ทดลองท่ีปกติ นอกจากน้ียังศึกษาผลของสารสกัดข!าวกํ่า
ต8อการเปลี่ยนแปลงจุลภาคศาสตร)เน้ือเยื่อของลําไส!ใหญ8ในสัตว)ทดลองท่ีปกติ เพ่ือประเมินผลท่ีเกิดกับระบบ
ทางเดินอาหารในส8วนของลําไส!ใหญ8และความสามารถในการพัฒนาเป̀นโภชนเภสัชภัณฑ)ท่ีใช!ในการส8งเสริมสุข
ภาวะของระบบลําไส!และการปUองกันการเกิดโรคในระบบลําไส!ต8อไป 
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาผลของสารสกัดข!าวกํ่าต8อเอนไซม)ต!านออกซิเดชัน 
2. เพ่ือศึกษาผลของสารสกัดข!าวกํ่าต8อไซโตไคน)ต!านการอักเสบในระบบภูมิคุ!มกัน 
3. เพ่ือศึกษาผลของสารสกัดข!าวกํ่าต8อการเปลี่ยนแปลงจุลภาคศาสตร)เน้ือเยื่อของลําไส!ใหญ8 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
1. การเตรียมและการสกัดสารพฤกษเคมีจากข�าวกํ่า 
 วัตถุดิบข!าวกํ่ามีแหล8งปลูกในอําเภอแม8ริม จังหวัดเชียงใหม8 ทําการขัดสีเพ่ือคัดเลือกเฉพาะส8วนของรํา
ข!าว จากน้ันทําการคัดแยกส8วนปลอมปนออกด!วยตะแกรงเบอร) 60 และทําการอบให!แห!งท่ี 60 องศาเซลเซียส เป̀น
เวลา 48 ช่ัวโมง จากน้ันทําการสกัดรําข!าวกํ่าด!วยตัวทําละลายสกัด 0.1 นอร)มอล กรดไฮโดรคลอริกในเอธานอล 
(15:85) ในอัตราส8วนวัตถุดิบต8อตัวทําละลายสกัด 1:10 ทําการเขย8าด!วยความเร็วรอบสกัด 150 รอบ/นาที เป̀น
เวลา 30 นาที ทําการสกัด 5 รอบ จากน้ันกรองสารละลายสกัดผ8าน 0.45 ไมโครเมตร กระดาษกรองชนิดไนลอน 
ก8อนนําไปทําให!เข!มข!นด!วยเครื่องระเหยแห!งสุญญากาศ จากน้ันทําการประเมินปริมาณในรูปของผงแห!ง ก8อนเก็บ
ไว!ท่ี -20 องศาเซลเซียส ก8อนนําไปศึกษาต8อไป 
2. การวิเคราะห�สารสําคัญจากสารสกัดข�าวกํ่า 
2.1. การวิเคราะห�ปริมาณฟRนอลิกรวมด�วยสเปกโทรโฟโตเมทรี 

เตรียมสารสกัดข!าวกํ่าความเข!มข!น 1 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร จากน้ันป�เปตสารสกัดข!าวกํ่า 200 ไมโครลิตร 
ใส8ในหลอดทดลองท่ีมีนํ้าปราศจากไอออน 1,500 ไมโครลิตร เติมสารละลายเจือจาง 10 เท8า folin-ciocalteau 
ปริมาตร 100 ไมโครลิตร ผสมให!เข!ากันอย8างดีก8อนเติมสารละลายอ่ิมตัว 20% w/v แคลเซียมคาร)บอเนต ปริมาตร 
300 ไมโครลิตร ผสมให!เข!ากันอย8างดีก8อนทําการบ8มปฏิกิริยาท่ีอุณหภูมิห!อง เป̀นเวลา 30 นาที ในท่ีมืด จากน้ันนํา
ปฏิกิริยาท่ีสมบูรณ)ไปวัดค8าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 725 นาโนเมตร ทําการเปรียบเทียบปริมาณฟ̂นอลิ
กรวมกับสารมาตรฐานกรดกอลลิก 
2.2. การวิเคราะห�ปริมาณแอนโธไซยานินรวมด�วยสเปกโทรโฟโตเมทรี 

เตรียมสารสกัดข!าวกํ่าความเข!มข!น 1 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร จากน้ันป�เปตสารสกัดข!าวกํ่า 500 ไมโครลิตร 
ใส8ในหลอดทดลองท่ีมีสารละลายบัฟเฟอร) pH 1.0 และ 4.5 หลอดละ 2,250 ไมโครลิตร ผสมให!เข!ากันอย8างดี ใน
แต8ละหลอดทําการบ8มปฏกิิริยาท่ีอุณหภูมหิ!อง เป̀นเวลา 30 นาที ในท่ีมืด จากน้ันนําปฏิกิริยาท่ีสมบูรณ)ไปวัดค8าการ
ดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 510 และ 700 นาโนเมตร ทําการเปรียบเทียบปริมาณแอนโธไซยานินรวมกับสาร
มาตรฐานไซยานิดิน 
3. การออกแบบการศึกษาผลของข�าวกํ่าในสัตว�ทดลอง 

การศึกษาผลของข!าวกํ่าต8อการปรับเปลี่ยนระบบเอนไซม)ต!านออกซิเดชันและภูมิคุ!มกันในสัตว)ทดลอง
ได!รับการพิจารณาอนุมัติจริยธรรมการวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมสัตว)ทดลองคณะเภสัชศาสตร) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม8 เลขท่ี 01/2015 โดยการศึกษาในหนูทดลองสายพันธุ)วิสต!า จํานวน 36 ตัว ท่ีได!รับจากศูนย)
สัตว)ทดลองแห8งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เป̀นระยะเวลา 21 วัน โดยการปรับสภาวะก8อนการศึกษาเป̀นเวลา 7 วัน 
และช8วงการศึกษาเป̀นเวลา 14 วัน ภายใต!สภาวะมาตรฐาน (Guide for the Care and Use of Laboratory 
Animals, National Research Council, 1996) หนูทดลองถูกแบ8งเป̀น 3 กลุ8มๆ ละ 12 ตัว เมื่อทําการศึกษาครบ
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ตามกําหนดหนูทดลองทุกตัวจะถูกทําการการุณยฆาตและทําการเก็บตัวอย8างเลือดและเน้ือเยื่อลําไส!ใหญ8เพ่ือทํา
การประเมินต8อไป ดังแสดงในภาพท่ี 1 

 
ภาพท่ี 1 การศึกษาผลของสารสกัดข!าวกํ่าในสัตว)ทดลอง 

 
4. การประเมินเอนไซม�ต�านออกซิเดชัน 

เอนไซม)ต!านออกซิเดชันท่ีทําการประเมิน ได!แก8 คาตาเลส ซุปเปอร)ออกไซด)ดิสมิวเตส และกลูตาไธโอน
เปอร)ออกซิเดส ซ่ึงเตรียมได!จากเลือดสัตว)ทดลองท่ีถูกเก็บและปZ�นแยกเก็บเฉพาะส8วนของซีรัมก8อนนําไปวิเคราะห)
กิจกรรมของเอนไซม)ด!วยเทคนิคสเปกโทรโฟโตเมทรี ตามวิธีการของ Luczaj และคณะ20 
5. การประเมินไซโตไคน�ในระบบภูมิคุ�มกัน 
 หลังจากทําการการุณยฆาตสัตว)ทดลองแล!วเลือดจะถูกเก็บและปZ�นแยกเก็บเฉพาะส8วนของซีรัมเพ่ือทํา
การประเมินไซโตไคน)ในระบบภูมิคุ!มกัน ได!แก8 อินเตอร)ลิวคิน-10 และ ทรานสฟอร)มมิงโกรทแฟกเตอร)-เบต!า 
การศึกษาทําได! โดยใช! ชุดทดสอบสํ าเร็จรูป  R&D-ELISA kit ตามหลักการของ ELISA (enzyme-linked 
immunosorbent assay) โดยการเตรียมสารละลายทดสอบตามวิธีของชุดทดสอบสําเร็จรูป จากน้ันเติมสาร
ตัวอย8าง สารมาตรฐาน และสารควบคุม อย8างละ 50 ไมโครลิตร ลงใน 96 well plate ท่ีถูกเคลือบด!วย 
monoclonal antibody จําเพาะ จากน้ันทําการล!างส8วนเกินของปฏิกิริยาออกด!วยบัฟเฟอร) และเติมสารละลาย 
detected substrate 100 ไมโครลิตร บ8มปฏิ กิริยาเป̀นเวลา 30 นาที เติมสารละลายหยุดปฏิ กิริยา 100 
ไมโครลิตร วัดการเปลี่ยนสีด!วยเทคนิคสเปกโทรโฟโตเมทรี ท่ีความยาวคลื่น 450 นาโนเมตร21 
6. การประเมินเนื้อเย่ือของลําไส�ใหญ� 

ลําไส!ใหญ8ส8วนต!น (proximal) และลําไส!ใหญ8ส8วนปลาย (distal) ของหนูทดลองจะถูกเก็บไว!ใน 10% 
buffered formalin จากน้ันทําการเตรียมเน้ือเยื่อในพาราฟ�นและทําการตัดช้ินเน้ือเพ่ือนําไปย!อมสี hematoxylin 
และ eosin (H&E) ทําการประเมินการเปลี่ยนแปลงพยาธิสภาพของเน้ือเยื่อตามเกณฑ)ของ Erben และคณะ22 
7. การวิเคราะห�ผลการทดลองทางสถิติ 
 การศึกษาวิจัยในครั้งน้ีแสดงผลเป̀นค8าเฉลี่ยและมีการเปรียบเทียบผลมากกว8า 2 กลุ8มข้ึนไป จึงใช!การ
ทดสอบทางสถิติ one way analysis of variance (one way ANOVA) และวิเคราะห)ความแตกต8างระหว8างกลุ8ม
โดยใช! Least Significant Difference (LSD) post hoc test การทดสอบทางสถิติในครั้งน้ีใช!โปรแกรม SPSS 
V.17.0 โดยกําหนดระดับความเช่ือมั่นท่ีร!อยละ 95 (α=0.05) 
ผลการวิจัย 
1. ปริมาณสารฟRนอลิกและแอนโธไซยานินรวมในสารสกัดข�าวกํ่า 
  สารสกัดข!าวกํ่าจากอําเภอแม8ริม จังหวัดเชียงใหม8 ท่ีนํามาใช!ในการศึกษาครั้งน้ีมีร!อยละสารสกัด 
10.52±0.85 โดยคิดจากนํ้าหนักรําข!าวกํ่า และมีร!อยละสารสกัด 1.97±0.01 โดยคิดจากนํ้าหนักข!าวกล!องกํ่า เมื่อ
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ทําการวิเคราะห)สารพฤกษเคมี พบว8า มีปริมาณสารฟ̂นอลิกและแอนโธไซยานินเป̀นองค)ประกอบ ดังแสดงในตาราง
ท่ี 1 
ตารางท่ี 1 ปริมาณสารพฤกษเคมีท่ีตรวจพบในข!าวกํ่า 

สารพฤกษเคม ี ข!าวกล!องกํ่า สารสกัดข!าวกํ่า 
ฟ̂นอลิกรวม 

(เทียบเท8ากรดกอลลิก มิลลิกรัม/กรัม) 
5.12±0.48 259.60±24.48 

แอนโธไซยานินรวม 
(เทียบเท8าไซยานิดิน มลิลิกรัม/กรมั) 

17.05±0.82 864.43±41.48 

 
2. ผลของข�าวกํ่าต�อปริมาณเอนไซม�คาตาเลส ซุปเปอร�ออกไซด�ดิสมิวเตส และกลูตาไธโอนเปอร�
ออกซิเดสในระบบเลือด 
 ปริมาณเอนไซม)ต!านออกซิเดชันท้ัง 3 ชนิด ซ่ึงประกอบด!วย เอนไซม)คาตาเลส (CAT) เอนไซม)ซุปเปอร)
ออกไซด)ดิสมิวเตส (SOD) และเอนไซม)กลูตาไธโอนเปอร)ออกซิเดส (GPx) ถูกตรวจพบในส8วนของซีรัมของหนู
ทดลองท้ัง 3 กลุ8มการศึกษา นอกจากน้ียังพบว8าหนูทดลองกลุ8มท่ี 2 และ กลุ8มท่ี 3 ซ่ึงได!รับสารสกัดข!าวกํ่า 500 
และ 1,000 มิลลิกรัม/กิโลกรัมนํ้าหนักตัว ตามลําดับ ถูกตรวจพบปริมาณของเอนไซม)ต!านออกซิเดชันท่ีเพ่ิมสูงข้ึน
อย8างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) เมื่อเทียบกับหนูทดลองกลุ8มควบคุม (กลุ8มท่ี 1) ผลการวิเคราะห)ปริมาณ
เอนไซม)คาตาเลสในซีรัม พบว8า กลุ8มท่ี 2 และ กลุ8มท่ี 3 มีปริมาณเพ่ิมข้ึนร!อยละ 32.40 และ 75.28 ตามลําดับ 
นอกจากน้ีผลการวิเคราะห)ปริมาณเอนไซม)ซุปเปอร)ออกไซด)ดิสมิวเตสในซีรัม พบว8า กลุ8มท่ี 2 และ กลุ8มท่ี 3 มี
ปริมาณเพ่ิมข้ึนร!อยละ 21.03 และ 46.46 ตามลําดับ และเอนไซม)กลูตาไธโอนเปอร)ออกซิเดสในซีรัม พบว8า กลุ8มท่ี 
2 และ กลุ8มท่ี 3 มีปริมาณเพ่ิมข้ึนร!อยละ 8.07 และ 16.79 ตามลําดับ การเปรียบเทียบปริมาณเอนไซม)ต!าน
ออกซิเดชันในซีรัม ดังแสดงในภาพท่ี 2 
 

 
ภาพท่ี 2 ปริมาณเอนไซม)ต!านออกซิเดชัน ซุปเปอร)ออกไซด)ดสิมิวเตส (SOD) กลูตาไธโอนเปอร)ออกซิเดส (GPx) 

และ คาตาเลส (CAT) เปรียบเทียบความแตกต8างกับกลุ8มควบคุม (กลุ8มท่ี 1) ท่ีระดับความเช่ือมั่นร!อยละ 95  
(* p<0.05) 
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3. ผลของข�าวกํ่าต�อการแสดงออกของอินเตอร�ลิวคิน-10 และ ทรานสฟอร�มมิงโกรทแฟกเตอร�-
เบต�าในระบบเลือด 
 ไซโตไคน)ต!านการอักเสบท่ีทําการประเมินในการศึกษาน้ี ได!แก8 อินเตอร)ลิวคิน-10 (IL-10) และ ทรานส
ฟอร)มมิงโกรทแฟกเตอร)-เบต!า (TGF-β) ซ่ึงไซโตไคน)ท้ังสองชนิดน้ีสามารถตรวจพบได!ในระบบเลือดและสามารถ
นําไปวิเคราะห)หาปริมาณท่ีแสดงออกในส8วนซีรัม พบว8า ท้ังอินเตอร)ลิวคิน-10 และ ทรานสฟอร)มมิงโกรทแฟก
เตอร)-เบต!า มีปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึนในกลุ8มหนูทดลองท่ีได!รับสารสกัดข!าวกํ่า 500 และ 1,000 มิลลิกรัม/กิโลกรมันํ้าหนัก
ตัว เมื่อเทียบกับหนูทดลองกลุ8มควบคุม (กลุ8มท่ี 1) จากการศึกษา พบว8า ปริมาณอินเตอร)ลิวคิน-10 เพ่ิมข้ึนในกลุ8ม
ท่ี 2 และ กลุ8มท่ี 3 ร!อยละ 0.87 และ 2.32 ตามลําดับ ส8วนปริมาณทรานสฟอร)มมิงโกรทแฟกเตอร)-เบต!าเพ่ิมข้ึนใน
กลุ8มท่ี 2 และ กลุ8มท่ี 3 ร!อยละ 4.30 และ 8.78 ตามลําดับ ซ่ึงจากผลการศึกษา พบว8า การเพ่ิมข้ึนของ ทรานส
ฟอร)มมิงโกรทแฟกเตอร)-เบต!าในกลุ8มทดลองท่ีได!รับสารสกัดข!าวกํ่า 1,000 มิลลิกรัม/กิโลกรัมนํ้าหนักตัว แตกต8าง
จากกลุ8มทดลองควบคุมอย8างมีนัยสําคัญ (p<0.05) การเปรียบเทียบปริมาณไซโตไคน)ต!านการอักเสบในซีรัม ดัง
แสดงในภาพท่ี 3 
 

 
ภาพท่ี 3 ปริมาณไซโตไคน)ต!านการอักเสบ อินเตอร)ลิวคิน-10 (IL-10) และ ทรานสฟอร)มมิงโกรทแฟกเตอร)-เบต!า 

(TGF-β) เปรียบเทียบความแตกต8างกับกลุ8มควบคุม (กลุ8มท่ี 1) ท่ีระดับความเช่ือมั่นร!อยละ 95 (* p<0.05) 
 
4. ผลของข�าวกํ่าต�อการเปล่ียนแปลงเนื้อเย่ือของลําไส�ใหญ� 

เกณฑ)การประเมินการเปลี่ยนแปลงเน้ือเยื่อของลําไส!ใหญ8อ!างอิงตาม Erben และคณะ22 ซ่ึงหัวข!อการ
ประเมินจะยึดตามเกณฑ) (1) การสูญเสียผนังลําไส! (epithelial changes) ซ่ึงประกอบด!วย ระดับการสูญเสีย 
(erosion) และ การสูญเสียเซลล)ผลิตเมือก (goblet cell lose) (2) การเกิดการอักเสบ (inflammatory cell 
infiltrate) ประกอบด!วย ระดับความรุนแรง (severity) และ ระดับการอักเสบในเน้ือเยื่อช้ันต8างๆ (extent) จาก
การศึกษา พบว8า เน้ือเยื่อลําไส!ใหญ8ท้ังส8วนต!นและส8วนปลายของหนูทดลองกลุ8มท่ีได!รับสารสกัดข!าวกํ่า 500 และ 
1,000 มิลลิกรัม/กิโลกรัมนํ้าหนักตัว ไม8มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะของจุลภาคศาสตร)ของเน้ือเยื่อ โดยเทียบกับหนู
กลุ8มควบคุมปกติ ซ่ึงไม8พบการสูญเสียเน้ือเยื่อและการอักเสบโดยการกระจายตัวของเซลล)เม็ดเลือดขาว เป̀นการ
ยืนยันได!ว8าสารสกัดข!าวกํ่ามีความปลอดภัยต8อการนําไปใช!ประโยชน)ในระบบลําไส! การเปรียบเทียบลักษณะของ
เน้ือเยื่อของลําไส!ใหญ8ของหนูทดลองท้ัง 3 กลุ8ม ดังแสดงในภาพท่ี 4 
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ภาพท่ี 4 จุลภาคศาสตร)เน้ือเยื่อลาํไส!ใหญ8ของสัตว)ทดลองกลุ8ม (1), (2) และ (3) ตามลําดับ กําลังขยาย 100x 

กําหนด EM คือ epithelium mucosa C คือ crypt และ SM คือ submucosa 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 ปริมาณสารพฤกษเคมีในสารสกัดข!าวกํ่าท่ีทําการวิเคราะห)แบบผลรวม แสดงปริมาณสารฟ̂นอลิกและสาร
แอนโธไซยานินในสารสกัดและในข!าวกล!องกํ่า พบว8า มีปริมาณสารท่ีสูงกว8างานวิจัยก8อนหน!าของ Sompong และ
คณะ ในป̂ ค.ศ. 201123 โดยการศึกษาในข!าวท่ีมีสีจํานวน 13 สายพันธุ) ซ่ึงมีแหล8งปลูกในประเทศไทย จีน และศรี
ลังกา พบว8า ในข!าวท่ีมีสีแดงจํานวน 10 สายพันธุ) ตรวจพบปริมาณสารฟ̂นอลิกรวม 79.18-691.37 มิลลิกรัม/100 
กรัม และข!าวท่ีมีสีดําจํานวน 3 สายพันธุ) ตรวจพบปริมาณสารฟ̂นอลิกรวม 336.69-555.16 มิลลิกรัม/100 กรัม 
ส8วนปริมาณสารแอนโธไซยานินรวมในข!าวท่ีมีสีแดงจํานวน 10 สายพันธุ) ตรวจพบปริมาณสาร 0.6-1.38 มิลลิกรัม/
100 กรัม และข!าวท่ีมีสีดําจํานวน 3 สายพันธุ) ตรวจพบปริมาณสาร 109.52-256.61 มิลลิกรัม/100 กรัม 
นอกจากน้ียังพบว8าแอนโธไซยานินท่ีสามารถวิเคราะห)ได! ประกอบด!วย ไซยานิดิน 3-กลูโคไซด) และ พีโอนิดิน 3-กลู
โคไซด) ซ่ึงมีปริมาณ 19.39-140.83 และ 11.07-12.75 มิลลิกรัม/100 กรัม ตามลําดับ การวิเคราะห)ปริมาณชนิด
ของสารในข!าวกํ่าด!วยเทคนิคโครมาโทกราฟ̂ของ Pengkumsri และคณะ ในป̂ ค.ศ. 201524 พบว8า สารฟ̂นอลิกท่ี
สามารถวิเคราะห)ได! ประกอบด!วย กรดโปรโตแคทีชูอิก กรดคาเฟอิก กรดไซริงจิก และ กรดพารา-คูมาริก มี
ปริมาณ 0.87, 1.02, 0.20 และ 11.40 มิลลิกรัม/กรัมสารสกัด ตามลําดับ ซ่ึงสอดคล!องกับงานวิจัยก8อนหน!าท่ี
ตรวจพบสารสองชนิดน้ีเป̀นองค)ประกอบหลักในเยื่อหุ!มเมล็ดข!าวกํ่า25,26 
 การศึกษาผลของสารสกัดข!าวกํ่าในขนาด 500 และ 1,000 มิลลิกรัม/กิโลกรัมนํ้าหนักตัว ต8อเอนไซม)ต!าน
ออกซิเดชันในหนูทดลองสายพันธุ)วิสต!า พบว8า ในซีรัมมีปริมาณเอนไซม)คาตาเลส เอนไซม)ซุปเปอร)ออกไซด)ดิสมิว
เตส และเอนไซม)กลูตาไธโอนเปอร)ออกซิเดส เพ่ิมข้ึนอย8างมีนัยสําคัญเมื่อเทียบกับกลุ8มควบคุมปกติ สอดคล!องกับ
การศึกษาของ Chiang และคณะ27 ในหนูทดลองสายพันธุ) C57BL/6 ท่ีได!รับสารสกัดข!าวกํ่าท่ีอุดมไปด!วยสาร
แอนโธไซยานินผสมในอาหารร!อยละ 5 พบว8า ปริมาณเอนไซม)คาตาเลส ซุปเปอร)ออกไซด)ดิสมิวเตส และกลูตาไธ
โอนเปอร)ออกซิเดสเพ่ิมข้ึนร!อยละ 33.25, 54.49 และ 23.05 ตามลําดับ เมื่อเทียบกับกลุ8มควบคุม นอกจากน้ี Lee 
และคณะ28 ได!ทําการศึกษาผลของสารสกัดข!าวกํ่าความเข!มข!น 100 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ในเซลล) HepG2 ท่ีถูก
เหน่ียวนําให!เกิดความเครียดออกซิเดชันด!วยสารเคมี พบว8า ปริมาณของเอนไซม)กลูตาไธโอนท่ีลดลงจากการ
เหน่ียวนําให!เกิดสภาวะเครียดออกซิเดชันมีปริมาณเพ่ิมข้ึนร!อยละ 158.92 ในขณะท่ีเอนไซม)กลูตาไธโอนรีดักเตส 
กลูตาไธโอน เอส-ทรานสเฟอเรส คาตาเลส และซุปเปอร)ออกไซด)ดิสมิวเตส ถูกปรับเปลี่ยนให!มีปริมาณเทียบเท8ากับ
กลุ8มควบคุม มีรายงานการศึกษาก8อนหน!าอ!างถึงบทบาทของเอนไซม)ต!านออกซิเดชันในระบบทางชีวภาพอย8าง
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มากมาย เช8น การปUองกันและกําจัดอนุมูลอิสระ29 การปUองกันและรักษา ulcerative colitis30 การฟ��นฟูและรักษา 
diabetic neuropathy31 และ การชะลอและยับยั้งการเจริญของเซลล)มะเร็ง32 เป̀นต!น กลไกในการต8อต!านและ
ปUองกันเซลล)จากการทําลายของรีแอคทีฟออกซิเจนและไนโตรเจนสป̂ชีส) สามารถแบ8งได!ตามแหล8งท่ีมาและกลไก 
ดังน้ี สารต!านออกซิเดชันภายใน (บิลลิรูบิน ไธออล โคเอนไซม)คิว-10 กรดยูริก เอนไซม)ต!านออกซิเดชัน) สารต!าน
ออกซิเดชันจากภายนอก (วิตามินซี วิตามินอี เบต!าแคโรทีน พอลีฟ̂นอล) สารต!านออกซิเดชันในการกําจัดโลหะดัก
จับโปรตีน (อัลบูมิน เฟอร)ริติน ไมโอโกลบิน ทรานสเฟอริน)33 เอนไซม)ต!านออกซิเดชันมีบทบาทท่ีสําคัญอย8างยิ่งต8อ
การกําจัดและทําลายอนุมูลอิสระท่ีเกิดจากกระบวนการทางชีวภาพภายในร8างกายและมลพิษในสิ่งแวดล!อม โดย
เอนไซม)คาตาเลสจะทําลายโมเลกุลไฮโดรเจนเปอร)ออกไซด)ซ่ึงเป̀นโมเลกุลตั้งต!นในการเกิดอนุมูลอิสระท่ีว8องไวต8อ
การเกิดปฏิกิริยาทําลายสารชีวโมเลกุล เอนไซม)ซุปเปอร)ออกไซด)ดิสมิวเตสจะทําลายอนุมูลซุปเปอร)ออกไซด)โดยตรง
ซ่ึงเป̀นรีแอคทีฟออกซิเจนสป̂ชีส)ท่ีมีอํานาจการทําลายท่ีสูงมาก เอนไซม)กลูตาไธโอนเปอร)ออกซิเดสจะทําลาย
โมเลกุลไฮโดรเจนเปอร)ออกไซด)เช8นเดียวกับเอนไซม)คาตาเลสแต8จะเก่ียวข!องกับระบบการกําจัดสารพิษของกลูตาไธ
โอนซ่ึงสามารถทําลายอนุมูลเปอร)ออกซิลได!ด!วย34 ดังน้ัน ระบบการทํางานของเอนไซม)ต!านออกซิเดชันจึงเป̀นส8วน
สําคัญในการปUองกันและยับยั้งการเกิดความผิดปกติท่ีจะเกิดข้ึนในระบบของสารชีวโมเลกุล 

อินเตอร)ลิวคิน-10 และ ทรานสฟอร)มมิงโกรทแฟกเตอร)-เบต!า เป̀นไซโตไคน)ชนิดต!านการอักเสบท่ีตรวจ
พบในซีรัมมีปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึนร!อยละ 0.87 และ 4.30 ตามลําดับ จากผลของสารสกัดข!าวกํ่าท่ีให!ในหนูทดลองขนาด 
500 มิลลิกรัม/กิโลกรัมนํ้าหนักตัว และเพ่ิมข้ึนร!อยละ 2.32 และ 8.78 ตามลําดับ จากผลของสารสกัดข!าวกํ่าขนาด 
1,000 มิลลิกรัม/กิโลกรัมนํ้าหนักตัว เป̀นการยืนยันถึงผลทางชีวภาพของสารแอนโธไซยานินและฟ̂นอลิกในการลด
การแสดงออกของไซโตไคน)ชนิดกระตุ!นการอักเสบ และเพ่ิมการแสดงออกของไซโตไคน)ชนิดต!านการอักเสบ35 อีก
ท้ังยังสอดคล!องกับการศึกษาผลของสารสกัดข!าวกํ่าในการต!านการอักเสบในสัตว)ทดลอง พบว8า สารสกัดข!าวกํ่าท่ี
อุดมไปด!วยแอนโธไซยานินแสดงผลในการยับยั้งการแสดงออกของยีน inducible nitric oxide synthase (iNOS) 
cyclooxygenase-2 (COX-2) และ nuclear factor-kappaB (NF-kB) ซ่ึงเป̀นยีนในกระบวนการก8อให! เกิด
ปฏิกิริยาการอักเสบ แสดงให!เห็นว8าสารสกัดข!าวกํ่าเป̀นสารพฤกษเคมท่ีีมีผลต8อการปUองกันและรกัษาโรคท่ีเก่ียวข!อง
กับการอักเสบ การอักเสบท่ีเช่ือมโยงกับการเกิดโรคมะเร็ง36,37 และโรคมะเร็งลําไส!ได!38 นอกจากน้ียังมีการศึกษาผล
ในโรคลําไส!อักเสบในสัตว)ทดลอง พบว8า สารสกัดท่ีอุดมไปด!วยสารแอนโธไซยานินสามารถฟ��นฟูและปUองกันการเกิด
โรคลําไส!อักเสบได! ท้ังชนิด inflammatory bowel disease (IBD)39 และ Crohn's disease (CD)40  โดยการ
ปรับเปลี่ยนระบบการอักเสบท่ีเก่ียวข!องกับการยับยั้งไซโตไคน)ชนิดกระตุ!นการอักเสบ (อินเตอร)ลิวคิน-12 ทูเมอร)
เนคโครสีสแฟกเตอร)-แอลฟา) และกระตุ!นไซโตไคน)ชนิดต!านการอักเสบ (อินเตอร)ลิวคิน-10) สอดคล!องกับงานวิจัย
ของ Cheng และคณะ41 ในการลดการอักเสบของสารฟ̂นอลิกและแอนโธไซยานินโดยการปรับสมดุลของไซโตไคน)
ชนิดกระตุ!นการอักเสบ (อินเตอร)ลิวคิน-1-เบต!า อินเตอร)ลิวคิน-6 อินเตอร)ลิวคิน-12) ให!เข!าสู8ระดับสมดุล 
 จากผลการประเมินผลของสารสกัดข!าวกํ่าต8อการเปลี่ยนแปลงเน้ือเยื่อของลําไส!ใหญ8 พบว8า เน้ือเยื่อลําไส!
ใหญ8ท้ังส8วนต!นและส8วนปลายของหนูทดลองกลุ8มท่ีได!รับสารสกัดข!าวกํ่าไม8มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะของจุลภาค
ศาสตร)ของเน้ือเยื่อเมื่อเทียบกับหนูกลุ8มควบคุมปกติ สอดคล!องกับงานวิจัยของ Summart และ Chewonarin42 
ได!เสนอผลของสารสกัดข!าวกํ่าได!ต8อการกระบวนการเกิดมะเร็งลําไส! ผลพบว8าปZจจัยท่ีกระตุ!นให!เกิดการก8อตัวของ
เซลล)มะเร็งถูกยับยั้งด!วยสารสกัดข!าวกํ่า แต8ไม8มีผลต8อเซลล)ปกติแต8อย8างใด นอกจากน้ี Tammasakchai และคณะ
43 ได!ศึกษาผลของสารสกัดข!าวไทยต8อลําไส!ใหญ8ปกติและผลต8อกระบวนการเกิดมะเร็งลําไส!ใหญ8ในสัตว)ทดลอง 
พบว8า สารสกัดข!าวไทยสามารถปรับเปลี่ยนและเพ่ิมความสามารถในการต!านออกซิเดชันแบบผลรวมในระบบเลือด
ท้ังกลุ8มปกติและกลุ8มท่ีถูกเหน่ียวนําให!เป̀นมะเร็งลําไส!ใหญ8 และสามารถลดการเกิด aberrant crypt foci (ACF) 
ซ่ึงเป̀นตัวช้ีวัดสําคัญของพยาธิสภาพเน้ือเยื่อในการเกิดมะเร็งลําไส!ใหญ8อย8างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อไม8นานมาน้ี 
Tan และ Norhaizan44 ได!ทําการรวบรวมงานวิจัยเก่ียวกับข!าวในการปUองกันมะเร็งชนิดต8างๆ พบว8า มีงานวิจัยท่ี
สนับสนุนมากกว8า 100 ฉบับ ได!แสดงให!เห็นว8าสารสกัดจากข!าวเป̀นสารพฤกษเคมท่ีีมีความปลอดภยัและมีฤทธ์ิทาง
ชีวภาพในการปUองกันมะเร็งหลายชนิด ได!แก8 มะเร็งผิวหนัง มะเร็งเต!านม มะเร็งกระเพาะอาหาร และมะเร็งลําไส!
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ใหญ8 แม!ว8าความสามารถในการยับยั้งเซลล)มะเร็งมีอย8างหลากหลายแต8มีเพียงมะเร็งลําไส!ใหญ8เท8าน้ันท่ีมีงานวิจัย
รองรับผลมากท่ีสุดเน่ืองจากสารพฤกษเคมีในข!าวจะเดินทางผ8านในระบบทางเดินอาหารเป̀นส8วนใหญ8และเป̀น
ลําดับแรก ตั้งแต8ป̂ ค.ศ. 2005 สมาคมการแพทย)อเมริกัน (American Health Association) ได!เสนอให!ข!าวท่ีมี
เยื่อหุ!มเมล็ดสีดํา (ข!าวกํ่า) ใช!เป̀นอาหารเสริมสําหรับปUองกันและรักษาโรคมะเร็งร8วมกับยาเคมีบําบัด ซ่ึงเป̀นการ
ยอมรับสารฟ̂นอลิกและสารแอนโธไซยานินต8อการใช!ประโยชน)ทางการแพทย)อย8างเป̀นทางการ 

จากผลการศึกษาในครั้งน้ีและรายงานก8อนหน!า5,7,15,19,44,45 สามารถเสนอแผนภาพผลของสารสกัดข!าวกํ่า
ต8อกระบวนการเกิดออกซิเดชัน ระบบการอักเสบ ระบบภูมิคุ!มกัน และกระบวนการเกิดโรคต8างๆ ได! ดังแสดงใน
ภาพท่ี 5 กล8าวคือ สารสกัดข!าวกํ่าท่ีอุดมไปด!วยสารฟ̂นอลิกและแอนโธไซยานินเป̀นสารต!านออกซิเดชันท่ีสามารถ
กระตุ!นเอนไซม)ต!านออกซิเดชันในระบบสิ่งมี ชีวิตได! อีกท้ังสารสกัดข!าวกํ่ายังสามารถเข!าไปมีส8วนร8วมใน
กระบวนการทํางานของระบบการอักเสบและระบบภูมิคุ!มกัน ซ่ึงมีผลโดยตรงในการกระตุ!นการแสดงออกของไซโต
ไคน)ชนิดต!านการอักเสบและปรับสมดุลกระบวนการอักเสบ สุดท!ายจึงส8งผลต8อการควบคุมระบบการตายของเซลล)
ตามโปรแกรม (apoptosis) และการฟ��นฟูเซลล) (repairing) และการคงอยู8ของเซลล)ปกติ รวมไปถึงเป̀นการป�ดก้ัน
โอกาสการเกิดความผิดปกติและการปUองการเกิดโรคต8างๆ ได! 
 

 
ภาพท่ี 5 แผนภาพเสนอผลของสารสกัดข!าวกํ่าต8อระบบเอนไซม)ต!านออกซิเดชัน ระบบภมูิคุ!มกัน ระบบการอักเสบ 

และกระบวนการเกิดโรค 
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บทคัดย�อ  

การวิจัยครั้งน้ีเป=นแบบก่ึงทดลองชนิดศึกษาสองกลุAมวัดผลหลังการทดลอง มีวัตถุประสงค*เพ่ือศึกษาผล
ของการใช กิจกรรมการตัดสินใจทางคลินิกของพยาบาล ตAอจํานวนวันนอนของผู ปGวยหลังผAาตัดเน้ืองอกสมอง กลุAม
ตัวอยAาง คัดเลือกแบบเจาะจง จํานวน 40 คน แบAงเป=นกลุAมทดลอง 20 คน ได รับการใช กิจกรรมการตัดสินใจทาง
คลินิกของพยาบาล และกลุAมควบคุม 20 คน ได รับกิจกรรมการพยาบาลตามปกติ เครื่องมือท่ีใช ในการวิจัย ได แกA 
คูAมือการจัดกิจกรรมการตัดสินใจทางคลินิกของพยาบาลในการดูแลผู ปGวยหลังผAาตัดเน้ืองอกสมอง และแบบบันทึก
จํานวนวันนอนในโรงพยาบาลของผู ปGวย วิเคราะห*ข อมูลโดยใช สถิติพรรณนา และการทดสอบที ผลการวิจัยพบวAา 
ภายหลังการได รับกิจกรรมการตัดสินใจทางคลินิก คะแนนเฉลี่ยจํานวนวันนอนของผู ปGวยหลังผAาตัดเน้ืองอกสมอง 
ระหวAางกลุAมทดลองกับกลุAมควบคุมแตกตAางกันอยAางไมAมีนัยสําคัญทางสถิติ (p > .05) โดยท่ีจํานวนวันนอนเฉลี่ยใน
กลุAมควบคุม (14.6 วัน) นานกวAากลุAมทดลอง (13.0 วัน) ผลการวิจัยน้ีแสดงให เห็นวAากิจกรรมการตัดสินใจทาง
คลินิกของพยาบาลท่ีพัฒนาข้ึนน้ีสามารถนําไปใช ในการปฏิบัติการพยาบาลได  โดยเฉพาะในหอผู ปGวยท่ีมีบริบท
ทํานองเดียวกันน้ี เพ่ือสAงผลให ผู ปGวยและผู ดูแลมีความรู  ความเข าใจ เก่ียวกับโรคท่ีเป=นอยูA และการดูแลตนเองอยAาง
ถูกต อง เหมาะสม และสAงผลให ลดจํานวนวันนอนของผู ปGวยในโรงพยาบาล 

  
คําสําคัญ: กิจกรรมการตัดสินใจทางคลินิกของพยาบาล  จํานวนวันนอนโรงพยาบาล   ผู ปGวยหลังผAาตัดเน้ืองอก

สมอง  
 
Abstract 

This quasi-experimental two-group posttest only research design aimed to examine effect 
of nurses’ clinical decision making activities on length of stay (LOS) of patients after brain tumor 
surgery. A purposive sampling was used to recruit a sample of 40 participants There were 20 
participants in the experimental group received the intervention of nurses’ clinical decision 
making activities, and the other of 20 participants in the control group received usual nursing 
activities of the ward. Research instruments consisted of the manual of nurses’ clinical decision 
making activities for caring of patient after brain tumor surgery and a record form of the 
participants’ LOS. Descriptive statistics and t-test were used to analyzed to data. The results 
revealed that after receiving the nurses’ clinical decision making activities, LOS of patient after  
brain tumor surgery between the experimental and the control groups were not significantly 
different (p > .05), which average LOS of the control group (14.6 days) was longer than those in 
the experimental group (13.0 days). These finding suggests that the nurses’ clinical decision 
making activities developed in this study could be used to implement for nursing practice, 
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especially in a ward that has similar context. Thus, it would be resulted in making the patients 
and caregivers have knowledgeable, understanding about the illness, as well as proper and 
appropriated self-care. Consequently, LOS of the participants would be diminished. 

   
Keywords:  Nurses’ clinical decision making activities, Length of stay,   Patients after brain tumor 

surgery 
 
บทนํา 

จากรายงานสถิติโรคปrพ.ศ. 2555 ของกรมการแพทย* กระทรวงสาธารณสุข พบวAาวันนอนเฉลี่ยของผู ปGวย
ท้ังโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย*อยูAท่ี 7.15 วัน โดยท่ีวันนอนเฉลี่ยในผู ปGวยเน้ืองอกสมองและสAวนอ่ืนของ
ระบบประสาทสAวนกลางอยูAท่ี 13.76 วัน1 ซ่ึงจํานวนวันนอนในโรงพยาบาลน้ันเป=นตัวช้ีวัดประสิทธิภาพ และ
คุณภาพในการดูแลรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลท่ีสําคัญประการหน่ึง และมีผลทําให ผู ปGวยและครอบครัวมีความ
พึงพอใจในคุณภาพบริการด วย2 การท่ีผู ปGวยต องนอนอยูAในโรงพยาบาลนานวันสAงผลเสียตAอท้ังตัวผู ปGวยและ
ครอบครัว ได แกA ภาระคAาใช จAายสําหรับผู ปGวย คAาใช จAายในการเดินทางและคAาอาหารของญาติและครอบครัวเมื่อมา
เยี่ยมผู ปGวย อาจต องลาหยุดงานบAอยๆ สAงผลเสียตAอการทํางานของญาติและครอบครัว รวมท้ังโรงพยาบาลท่ีต อง
รับภาระคAาใช จAายท่ีเพ่ิมมากข้ึนด วย3  

โรคเน้ืองอกสมองเป=นโรคทางระบบประสาทสมองท่ีเป=นปvญหาท่ีสําคัญของประเทศ พบวAาในหอผู ปGวย
ศัลยกรรมประสาท โรงพยาบาลระดับตติยภูมิแหAงหน่ึง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในกรุงเทพมหานคร มีจํานวน
วันนอนเฉลี่ยอยูAท่ี 17.24 วัน ท้ังน้ีเพราะข้ึนกับอาการและสภาพของผู ปGวยในแตAละราย รวมท้ังภาวะท่ีเกิดข้ึน
ภายหลังการรักษาพยาบาล ซ่ึงอาจเกิดความพิการหลงเหลือ อวัยวะบางสAวนของรAางกายหมดความรู สึกหรืออAอน
แรง ทําให ผู ปGวยไมAสามารถท่ีจะชAวยเหลือตัวเอง หรือปฏิบัติกิจวัตรตAางๆ ได ตามปกติ ต องมีการพ่ึงพาและรับการ
ดูแลจากบุคคลอ่ืนมากข้ึน รวมท้ังเป=นภาระของครอบครัวด วย เน่ืองจากผู ปGวยยังไมAอยูAในสภาพท่ีพร อมจะดูแล
ตนเองได  จึงต องเป=นภาระของครอบครัว จึงทําให ครอบครัวอาจไมAยอมรับผู ปGวยกลับบ าน จึงต องอยูAโรงพยาบาล
นานข้ึน และมีจํานวนวันนอนในโรงพยาบาลนาน4 ซ่ึงสAงผลกระทบตAอสมาชิกในครอบครัว ดังน้ันครอบครัวจึงต อง
เข ามาดูแลผู ปGวยมากข้ึน เพ่ือตอบสนองความต องการข้ันพ้ืนฐานตAางๆ ของผู ปGวย และชAวยเหลือในการดูแล 
ปxองกัน และฟz{นฟูสมรรถภาพของผู ปGวยให ดีข้ึน โดยในการดูแลผู ปGวยน้ันจะต องเป=นไปในทางท่ีถูกต องเหมาะสม 
เพ่ือไมAให เกิดภาวะแทรกซ อนใดๆ ตามมา หรืออาจจะเกิดความพิการท่ีรุนแรงข้ึนจนทําให ต องพ่ึงพาครอบครัวไป
ตลอด ครอบครัวจึงมีบทบาทท่ีสําคัญท่ีจะชAวยดูแลผู ปGวยอยAางตAอเน่ือง เพ่ือให ผู ปGวยได รับการตอบสนองตามความ
ต องการ และสามารถกลับมามีชีวิตตามปกติ และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ไมAเป=นปvญหาสังคม4 โดยผู ดูแลจะต องมีความรู 
ในการดูแลผู ปGวยอยAางถูกต องและเหมาะสมกับสภาพของผู ปGวย รวมท้ังยังต องมีการปรับตัวเองให เหมาะสม 
เพ่ือท่ีจะรับบทบาทในการเป=นผู ดูแล ท้ังน้ีจํานวนวันนอนโรงพยาบาลในผู ปGวยท่ีรับไว เป=นผู ปGวยใน นับเป=นตัวช้ีวัดท่ี
สําคัญท่ีแสดงถึงคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาล รวมท้ังคุณภาพของสถานบริการพยาบาลน้ันๆ ด วย5  

ลักษณะงานของพยาบาลจะเป=นงานท่ีต องให บริการอยAางใกล ชิดและตAอเน่ืองตลอด 24 ช่ัวโมง ซ่ึงจะมี
การจัดเวรพยาบาลเพ่ือดูแล โดยท่ีจะจัดพยาบาลท่ีมคีวามรู  ความสามารถ และความเช่ียวชาญ ให มีความเหมาะสม
กับผู ปGวย รวมท้ังให มีจํานวนเพียงพอเหมาะสมกับปริมาณงานท่ีได รับผิดชอบ และต องทํางานให ทันกับเวลาด วย 
และจัดให ผู ท่ีมีประสบการณ*ในการทํางานท่ีตAางกันมารAวมกันในการดูแลผู ปGวย เพ่ือให เกิดการเรียนรู จาก
ประสบการณ* หรือจากเหตุการณ*ตAางๆ ท่ีเกิดข้ึนในเวรน้ันๆ สAงผลชAวยในการพัฒนาการปฏิบัติงาน การมอบหมาย
งานโดยใช ทีมการพยาบาลจึงมีความสําคัญ และเป=นปvจจัยของความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพขององค*กร การ
ทํางานเป=นทีมการพยาบาล ถือวAาเป=นวิธีหน่ึงท่ีจะให การพยาบาลแกAผู ปGวยได อยAางครอบคลุมท้ังด านรAางกาย จิตใจ 
อารมณ* สังคมและสภาพแวดล อม ซ่ึงจําเป=นท่ีจะต องอาศัยบุคลากรหลายระดับด วยกัน โดยมีหัวหน าทีมและ
สมาชิกทีมจะต องมีการรAวมกันในการประเมินสภาพผู ปGวย และวางแผนการพยาบาลให แกAผู ปGวยในแตAละราย 

643 



HS-79 

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๕ "งานวิชาการรับใช สังคม" มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

รวมท้ังมีการปรับเปลี่ยนให ทันตAอเหตุการณ*ตลอดเวลา และมีการสAงตAอข อมูลเพ่ือให การดูแลผู ปGวยอยAางเหมาะสม 
ตามสภาพการณ*ของผู ปGวยแตAละคน6  

การตัดสินใจในงานการพยาบาลท่ีมีประสิทธิภาพน้ัน จะเป=นการเพ่ิมความมีอิสระในการปฏิบัติหน าท่ีของ
พยาบาล โดยไมAจําเป=นต องมีผู ใดมาคอยควบคุมดูแล หรือสั่งการ ภายใต สถานการณ*ทางคลินิก ท่ีมักจะมีการ
เปลี่ยนแปลงอยูAตลอดเวลา7 ซ่ึงพยาบาลจะต องมีความไวตAอการรู ปvญหาหรือการเปลี่ยนแปลงตAางๆ ท่ีเกิดข้ึน ทํา
การรวบรวมข อมูลท่ีเกิดข้ึนใหมAตลอดเวลา และนํามาพิจารณาวิเคราะห*อยAางรวดเร็ว และถูกต องแมAนยํา เพ่ือ
นํามาใช ในการตัดสินใจแก ปvญหาเหลAาน้ี พยาบาลจะต องใช ท้ังการสังเกตการณ* การคิดอยAางมีเหตุผล นํามาทําการ
ตัดสินใจทางคลินิก โดยใช ความรู ทางวิทยาศาสตร*เป=นพ้ืนฐาน8 การตัดสินใจในการปฏิบัติการพยาบาล เพียงคน
เดียวสามารถตัดสินใจได ตามขอบเขตความรู ในวิชาชีพท่ีได ศึกษามา ภายใต สถานการณ*ทางคลินิกท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนตลอดเวลาน้ัน มีความเสี่ยงสูง พยาบาลซ่ึงเป=นผู ท่ีอยูAใกล ชิดกับผู ปGวยตลอดเวลา ดังน้ันการ
ทํางานเป=นทีมมีความสําคัญและจําเป=นตAอการบริการพยาบาล และการตัดสินใจทางคลินิกของพยาบาล โดยเฉพาะ
อยAางยิ่งในการปฏิบัติการพยาบาลผู ปGวยหลังผAาตัดสมอง ท่ียังชAวยเหลือตัวเองไมAได  ซ่ึงจะต องมีทีมพยาบาลท่ีมี
ความรู ความชํานาญในการดูแลผู ปGวย รAวมกับมีการตัดสินใจทางคลินิกและการแก ไขปvญหาอยAางถูกต องเหมาะสม7  

พยาบาลเป=นผู ท่ีมีบทบาทสําคัญในการให การพยาบาล ท้ังยังมีบทบาทในการดูแลชAวยเหลือ และ
สนับสนุนผู ปGวยและผู ดูแลให มีความสามารถในการดูแล ชAวยเหลือผู ปGวยได อยAางถูกต อง ไมAเกิดภาวะแทรกซ อนท่ี
อาจเกิดข้ึนได  เชAน การเกิดแผลกดทับ การเกิดข อติดยึด และการติดเช้ือ เป=นต น เพ่ือทําให การดูแลผู ปGวยเน้ืองอก
สมองเกิดประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน สAงผลตAอการลดลงของจํานวนวันนอนโรงพยาบาลของผู ปGวย ผู วิจัยจึงมีแนวคิดท่ีจะ
ใช ทีมการพยาบาลรAวมกับการใช กิจกรรมการตัดสินใจทางคลินิกของพยาบาล เพ่ือให พยาบาลวิชาชีพมีแนวทางใน
การดูแลผู ปGวยเน้ืองอกสมอง ด วยวิธีการปฏิบัติอยAางมีเหตุผลเชิงวิชาการ ให การชAวยเหลือ และสนับสนุนผู ปGวยและ
ผู ดูแลให มีความรู ความเข าใจในการปฏิบัติตัวท่ีถูกต องตามสภาพของแตAละบุคคล เพ่ือให สอดคล องในการดูแล
ผู ปGวยเน้ืองอกสมอง โดยมุAงเน นประสิทธิภาพและคุณภาพในการรักษาพยาบาล ท่ีสAงผลให ผู ปGวยมีสุขภาพท่ีดี มีการ
ฟz{นจากโรค ไมAมีภาวะแทรกซ อนจากการรักษาและจากภาวะของโรค ให สามารถกลับบ านไปดําเนินชีวิตอยูAกับ
ครอบครัว และสังคมอยAางปกติสุขตามสภาวะของผู ปGวย โดยดูจากจํานวนวันนอนโรงพยาบาลท่ีลดลง 

 
วัตถุประสงคKของการวิจัย 

ศึกษาผลของกิจกรรมการตัดสินใจทางคลินิกของพยาบาล โดยการเปรียบเทียบจํานวนวันนอนของผู ปGวย
หลังผAาตัดเน้ืองอกสมอง ระหวAางกลุAมทดลองท่ีได รับการใช กิจกรรมการตัดสินใจทางคลินิกของพยาบาล กับกลุAม
ควบคุมท่ีได รับการพยาบาลตามปกติ  

 
สมมุติฐานของการวิจัย 

ภายหลังการใช กิจกรรมการตัดสินใจทางคลินิกของพยาบาล จํานวนวันนอนของผู ปGวยในกลุAมทดลองน อย
กวAากลุAมควบคุม  

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

กรอบในการศึกษาครั้งน้ี ผู วิจัยได นําแนวคิดการตัดสินใจทางคลินิก9 และแนวคิดการทํางานเป=นทีมการ
พยาบาล10 ซ่ึงประกอบด วยการตัดสินใจทางคลินิก ซ่ึงหมายถึงการตัดสินในการปฏิบัติการพยาบาล บนพ้ืนฐาน
ความถูกต องของความรู  การใช ความรู ท่ีได จากการปฏิบัติท่ีสั่งสมมา การใช ความเข าใจ และรับรู ความต องการของ
ผู ปGวยในแตAละราย มารAวมกับการทํางานแบบทีมการพยาบาล คือการปฏิบัติกิจกรรมรAวมกันระหวAางพยาบาล
วิชาชีพกับสมาชิกทีมท่ีเป=นกลุAมบุคคลหลายๆ ระดับ เพ่ือให การพยาบาลแกAผู ปGวยให ครอบคลุมในทุกด าน เน่ืองจาก
ผู ปGวยโรคเน้ืองอกมักจะมีความบกพรAองของรAางกายภายหลังจากการเจ็บปGวย จึงมีความจําเป=นอยAางยิ่งท่ีจะต องมี
การดูแลอยAางใกล ชิด มีการตัดสินใจให การพยาบาลท่ีถูกต อง และแมAนยําในการปฏิบัติการการพยาบาลเพ่ือให การ
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ดูแลผู ปGวยได อยAางมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด โดยเน นท่ีการเข าใจเรื่องราวท่ีเกิดข้ึนกับผู ปGวยและผู ดูแลเป=นอยAางดี 
เพราะในการดูแลผู ปGวยเน้ืองอกสมองน้ัน อาจจะต องกลับไปดูแลตAอหลังจากจําหนAายออกจากโรงพยาบาล จึงควร
ให ผู ปGวยและผู ดูแลสามารถดูแลตัวเองได ท่ีบ าน ด วยการมุAงในการสนับสนุน และรักษาไว ซึ่งคุณภาพชีวิตของผู ปGวย
และผู ดูแล ให อยูAได อยAางปกติสุข ท้ังชAวยสAงผลให การดูแลผู ปGวยโรคเน้ืองอกสมองฟz{นฟูภาวะสุขภาพด วย และ
สามารถกลับบ านได เรว็ยิ่งข้ึน เพ่ือสAงผลตAอจํานวนวันนอนโรงพยาบาลลดลง สรุปเขียนเป=นกรอบแนวคิดในการวิจัย
ดังภาพท่ี 1 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
การศึกษาครั้งน้ี เป=นการวิจัยแบบก่ึงทดลอง (Quasi-experimental research) ชนิดศึกษา 2 กลุAม 

วัดผลหลังการทดลอง (Two-group posttest only design) เพ่ือเปรียบเทียบจํานวนวันนอนของผู ปGวยหลังผAาตัด
เน้ืองอกสมอง ในกลุAมท่ีได รับการใช กิจกรรมการตัดสินใจทางคลินิกของพยาบาล กับกลุAมท่ีได รับการพยาบาล
ตามปกติ โดยศึกษาในผู ปGวยเน้ืองอกสมองและผู ดูแลท่ีเข ารับการรักษาตัวด วยการผAาตัดในหอผู ปGวยศัลยกรรม
ประสาท โรงพยาบาลระดับตตยิภูม ิสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในกรุงเทพมหานคร ระหวAางเดือนมกราคมถึงเดือน
กันยายน พ.ศ. 2559 ตัวแปรท่ีศึกษา คือ 

1. ตัวแปรต น ได แกA การใช กิจกรรมการตัดสินใจทางคลินิกของพยาบาล ซ่ึงประกอบด วยคูAมือการจัด
กิจกรรมการตัดสินใจทางคลินิกของพยาบาลในการดูแลผู ปGวยเน้ืองอกสมอง และกิจกรรมการพยาบาลตามปกติ  

2. ตัวแปรตาม คือ จํานวนวันนอนโรงพยาบาลของกลุAมตัวอยAาง 
 
นิยามศัพทKเฉพาะ 

กิจกรรมการตัดสินใจทางคลินิกของพยาบาล หมายถึง ชุดของกิจกรรมการพยาบาลท่ีผู วิจัยได จัดทําข้ึน 
เพ่ือให กลุAมผู ปฏิบัติการพยาบาลท่ีประกอบด วย พยาบาลวิชาชีพ 2 คน และบุคลากรท่ีต่ํากวAาวิชาชีพ มาปฏิบัติงาน
รAวมกัน มีการเขียนมอบหมายงานเป=นลายลักษณ*อักษร โดยมีพยาบาลวิชาชีพเป=นหัวหน าทีม มีการทํางานรAวมกัน 
เพ่ือปฏิบัติการพยาบาลให กับผู ปGวยและผู ดูแลท่ีได รับมอบหมาย โดยการใช กระบวนการพยาบาล ท่ีกําหนดตาม
เปxาหมายรAวมกัน ในการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลให แกAผู ปGวยโรคเน้ืองอกสมองตามท่ีได รับมอบหมาย โดยท่ี
พยาบาลมีการตัดสินใจบนพ้ืนฐานความถูกต องตามความรู  การใช ความรู ท่ีได จากการปฏิบัติท่ีสั่งสมมา โดย
พยาบาลมีความรู สึกรAวมกับเหตุการณ*ท่ีเกิดข้ึนกับผู ปGวย สามารถคาดคะเนความรู สึกและความต องการของผู ปGวย
ได โดยไมAต องมีเหตุผล และเข าใจเรื่องราวตAางๆ ท่ีเกิดข้ึนกับผู ปGวยเป=นอยAางดี ซ่ึงประกอบด วย 

กิจกรรมท่ี 1 พยาบาลได รับมอบหมายและรAวมปรึกษาหารือกันในทีมการพยาบาล มุAงท่ีการรู จักผู ปGวย
โรคเน้ืองอกสมอง และผู ดูแลเป=นอยAางดี 

 

กิจกรรมการตดัสินใจทางคลินิกของ
พยาบาล 

 

จํานวนวันนอนในโรงพยาบาล 
 

กิจกรรมการพยาบาล 
ตามปกต ิ
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กิจกรรมท่ี 2 พยาบาลให การดูแลผู ปGวยโรคเน้ืองอกสมองและผู ดูแลในแตAละราย โดยการใช กระบวนการ
พยาบาลการท่ีพยาบาลตัดสินใจบนพ้ืนฐานความถูกต องของความรู  และใช ความรู ท่ีได จากการปฏิบัติท่ีสั่งสมมา 

กิจกรรมท่ี 3 พยาบาลให การดูแลผู ปGวยโรคเน้ืองอกสมองและผู ดูแล โดยใช ความเข าใจเรื่องราวตAางๆ ท่ี
เกิดข้ึนกับผู ปGวย และมีความรู สึกรAวมกับเหตุการณ*ท่ีเกิดข้ึนกับผู ปGวย ใช ในการวางแผนการพยาบาลให ผู ปGวยแตAละ
ราย 

กิจกรรมท่ี 4 พยาบาลรAวมปรึกษากันในทีมการพยาบาล เพ่ือปรับแบบแผนการดําเนินชีวิตของผู ปGวยและ
ผู ดูแล ด วยการจัดการกับสิ่งแวดล อมท่ีมุAงให ผู ปGวยและผู ดูแลปฏิบัติตัวได อยAางสอดคล องกับการดําเนินชีวิตของ
ตนเอง 

กิจกรรมท่ี 5 พยาบาลและผู ดูแลรAวมให การดูแลและชAวยเหลือท่ีมุAงปxองกันภาวะแทรก ซ อนแกAผู ปGวย โดย
การรAวมปรึกษาในทีมการพยาบาลและผู ดูแล 

กิจกรรมการพยาบาลตามปกติ หมายถึง การพยาบาลผู ปGวยตั้งแตAแรกรับจนถึงจําหนAายออกจาก
โรงพยาบาล ตามมาตรฐานการดูแลผู ปGวยในหอผู ปGวยศัลยกรรมประสาท ตั้งแตAการวัดและบันทึกสัญญาณชีพ การ
สังเกตอาการทางสมองท่ีผิดปกติ การดูแลความสุขสบายท่ัวไป ให ยาและปฏิบัติการพยาบาลอ่ืนๆ ตามแผนการ
รักษาของแพทย* ตามมาตรฐานวิชาชีพ รวมถึงการดูแลเมื่อผู ปGวยกลับบ าน และติดตามการมาตรวจตามนัด 

จํานวนวันนอนโรงพยาบาล หมายถึง จํานวนวันท้ังหมดท่ีอยูAในโรงพยาบาลตั้งแตAวันท่ีเข ารับการรักษา
ตัวในโรงพยาบาล จนกระท่ังจําหนAายกลับบ าน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากร คือผู ปGวยเน้ืองอกสมอง ท่ีเข ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลระดับตติยภมูิ สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข  
 กลุ�มตัวอย�าง ในการวิจัยครั้งน้ีมีลักษณะเฉพาะ เน่ืองจากการได มาของผู ปGวยเน้ืองอกสมองและผู ดูแล ท่ี
ต องเข ารับการรักษาตัวในหอผู ปGวยศัลยกรรมประสาทน้ัน ไมAสามารถกําหนดรู ลAวงหน าได  จึงต องมีการคัดเลือกกลุAม
ตัวอยAางเมื่อผู ปGวยได เข ารับการรักษาตัวในหอผู ปGวยศัลยกรรมประสาทแล ว จึงเป=นความจํากัดของการได มาของ
กลุAมตัวอยAาง ซ่ึงไมAสามารถท่ีจะทําการสุAมตัวอยAางได  ดังน้ันการได มาของจํานวนกลุAมตัวอยAางครั้งน้ี ผู วิจัยจึงเลือก
กลุAมตัวอยAางจํานวน 40 คน ตามข อเสนอของ Polit & Hungler11 คือผู ปGวยเน้ืองอกสมองท่ีรับการรักษาตัวในหอ
ผู ปGวยศัลยกรรมประสาท โรงพยาบาลระดับตติยภูมิแหAงหน่ึง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในกรุงเทพมหานคร 
(ตั้งแตA 1 มกราคม-30 กันยายน พ.ศ. 2559) เลือกแบบเฉพาะเจาะจง แบAงเป=น 2 กลุAม คือ กลุAมควบคุม 20 คน 
ได รับกิจกรรมการพยาบาลตามปกติ และกลุAมทดลอง 20 คน ได รับกิจกรรมการพยาบาลตามปกติรAวมกับการใช 
กิจกรรมการตัดสินใจทางคลินิกของพยาบาลท่ีผู วิจัยสร างข้ึน โดยกําหนดให กลุAมตัวอยAาง 20 คนแรกเข ากลุAม
ควบคุม หลังดําเนินการรวบรวมข อมูลในกลุAมควบคุมเสร็จสิ้นแล ว ผู วิจัยจึงจัดให กลุAมตัวอยAาง 20 คนตAอไปเข าอยูA
ในกลุAมทดลอง 

คุณสมบัติของกลุAมตัวอยAาง คือมีอายุระหวAาง 20-60 ปr แพทย*วินิจฉัยโรควAาเป=นเน้ืองอกในสมองและเข า
รับการรักษาตัวโดยการผAาตัดเป=นครั้งแรก และมีภาวะรู สึกตัวอยูAในภาวะคงท่ี หรือภาวะก่ึงวิกฤต โดยต องได รับการ
ยินยอมจากครอบครัวหรือผู ดูแล และมีผู ดูแลหลักท่ีเป=นญาติสายตรงท่ีมีอายุระหวAาง 26-60 ปr 

เคร่ืองมือท่ีใช�ในการวิจัย แบAงเป=น 2 ประเภท คือ เครื่องมือในการทดลอง และเครื่องมือท่ีใช ในการเก็บ
รวบรวมข อมลู ดังน้ี 
 1. เครื่องมือท่ีใช ในการทดลอง ประกอบด วย  

1.1 คูAมือการจัดกิจกรรมการตัดสินใจทางคลินิกของพยาบาล ในการดูแลผู ปGวยเน้ืองอกสมอง 
โดยผู วิจัยสร างข้ึนจากการศึกษาแนวคิดการตัดสินใจทางคลินิก9 รAวมกับการจัดการแบบทีมการพยาบาล10 และ
ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข องมารวมเข าด วยกัน มาเป=นแนวทางพัฒนาคูAมือสําหรับใช ในการปฏิบัติงานการ
พยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ ในหอผู ปGวยศัลยกรรมประสาท 

646 



HS-82 

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๕ "งานวิชาการรับใช สังคม" มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

  1.2 พยาบาลวิชาชีพท่ีประจําในหอผู ปGวยท่ีดําเนินการทดลอง มีประสบการณ*การปฏิบัติการ
พยาบาลในหอผู ปGวยดังกลAาว เป=นระยะเวลา 3-10 ปr และทุกคนสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
 2. เครื่องมือสําหรับเก็บรวบรวมข อมูล ได แกA แบบบันทึกข อมูลสAวนบุคคลของกลุAมตัวอยAาง ประกอบด วย 
เพศ อายุ การวินิจฉัยโรค และจํานวนวันนอนโรงพยาบาล และแบบบันทึกข อมูลสAวนบุคคลของผู ดูแล 
ประกอบด วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ ความสัมพันธ*กับผู ปGวย และจํานวนสมาชิกท่ีอาศัยรAวมบ าน 
 การดําเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมข�อมูล ดําเนินการตามข้ันตอน ดังภาพท่ี 2 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 2 ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย 

กลุAมควบคุม (20 คน) 

กลุ�มทดลอง 
ทําการทดลองโดยจะใช การจัดกิจกรรมการตัดสินใจทาง
คลินิกกับกลุAมทดลองวันละ 1-2 คนโดยทําตAอเน่ืองไป
จนได ครบ 20 คน  
กลุAมทดลอง 1 คนจะต องได รบัการปฏิบัติกิจกรรมการ
ตัดสินใจทางคลินิกท้ัง 5 กิจกรรมอยAางตAอเน่ืองทุกวัน 
โดยมรีายละเอียด ดังน้ี 
กิจกรรมท่ี 1 ใช เวลาในการทํากิจกรรม 30 นาที  
กิจกรรมท่ี 2 ใช เวลาในการทํากิจกรรม 60 นาที    
กิจกรรมท่ี 3 ใช เวลาในการทํากิจกรรม 60 นาที  
กิจกรรมท่ี 4 ใช เวลาในการทํากิจกรรม 60 นาที 
กิจกรรมท่ี 5 ใช เวลาในการทํากิจกรรม 60 นาที   

กลุ�มควบคุม 
โดยจะใช การปฏิบัติการพยาบาลตามปกติ
กับกลุAมควบคุมวันละ 1-3 คน จนครบ 20 
คน โดยมรีายละเอียดดังน้ี 
1. พยาบาลปฏิบัติงานตามท่ีเคยปฏิบัติเป=น
ประจํา 
2. ผู ปGวยและผู ดูแลปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ของหอผู ปGวยท่ีนอนพักรักษาอยูA 

การเก็บข�อมูลหลังทดลอง  
โดยเก็บข อมลูจํานวนวันนอนของผู ปGวย ภายหลังจาก
ผู ปGวยจําหนAายออกจากโรงพยาบาล 

การเก็บข�อมูล 
โดยเก็บข อมลูจํานวนวันนอนของผู ปGวย 
ภายหลังจากผู ปGวยจําหนAายออกจาก
โรงพยาบาล 
 

การเก็บข�อมูลก�อนการทดลอง 
1. ผู วิจัยช้ีแจงวัตถุประสงค* ข้ันตอนการทําวิจัย ระยะเวลาในการนัดหมายและการยุติการนัดพบ และขอความ
รAวมมือในการทําวิจัย พร อมแจกหนังสือยินยอมเข ารAวมการวิจยั  
2. ผู วิจัยเก็บข อมลู ด วยแบบบันทึกข อมูลสAวนบุคคลของผู ปGวยเน้ืองอกสมองและผู ดูแล โดยเก็บข อมูลในกลุAม
ควบคุม ครบแล วจึงเก็บข อมูลในกลุAมทดลอง 

กลุAมทดลอง (20 คน) 

ผู ปGวยหลังผAาตดัเน้ืองอกสมอง (40 คน) 
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การวิเคราะหKข�อมูล 
 ใช โปรแกรมสถิติท่ีสําเร็จรูป กําหนดคAาความมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังน้ี 
 1. วิเคราะห*หาคAาความถ่ี ร อยละ คAาเฉลี่ย สAวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และพิสัยของข อมูลสAวนบุคคลของ
กลุAมตัวอยAาง 
 2. วิเคราะห*หาคAาเฉลี่ย สAวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของจํานวนวันนอนโรงพยาบาลของกลุAมตัวอยAาง 
 3. เปรียบเทียบจํานวนวันนอนโรงพยาบาลของผู ปGวยหลังผAาตัดเน้ืองอกสมอง ท่ีให การพยาบาลท่ีใช 
กิจกรรมการตัดสินใจทางคลินิกในกลุAมทดลองกับกลุAมควบคุมท่ีใช การปฏิบัติการพยาบาลตามปกติ โดยใช สถิติ 
Independent t-test  
 
ผลการวิจัย 

1. กลุAมตัวอยAางในกลุAมทดลอง จํานวน 20 คน อายุเฉลี่ย 44.45 ปr (S.D. = 11.02, range = 21-60) 
สAวนมากเป=นเพศหญิง (ร อยละ 75) มีจํานวนวันนอนในโรงพยาบาลเฉลี่ย 13 วัน (S.D. = 2.29, range = 10-17) 
ผู ดูแลผู ปGวยในกลุAมทดลอง จํานวน 20 คน มีอายุเฉลี่ย 40.40 ปr (S.D. = 10.73, range = 27-59) สAวนมากเป=น
เพศหญิง (ร อยละ 55) ความสัมพันธ*กับผู ปGวย คือ เป=นสามี/ภรรยา ร อยละ 40 รองลงมา คือ เป=นบุตร ร อยละ 35 
สAวนมากมีสมาชิกท่ีอาศัยอยูAรAวมบ านจํานวน 3-4 คน  
 2. กลุAมตัวอยAางในกลุAมควบคุม จํานวน 20 คน อายุเฉลี่ย 44.60 ปr (S.D. = 10.33, range = 25-59) 
สAวนมากเป=นเพศหญิง (ร อยละ 70) มีจํานวนวันนอนในโรงพยาบาลเฉลี่ย 14.60 วัน (S.D. = 5.13, range = 9-27) 
ผู ดูแลผู ปGวยในกลุAมควบคุม จํานวน 20 คน มีอายุเฉลี่ย 40.60 ปr (S.D. = 11.63, range = 26-57) เป=นเพศชาย
และเพศหญิงเทAากัน คือร อยละ 50 มีความสัมพันธ*กับผู ปGวย คือ เป=นบุตร ร อยละ 40 รองลงมา คือ สามี/ภรรยา 
ร อยละ 35 ร อยละ 50 ของกลุAมตัวอยAางมีสมาชิกท่ีอาศัยอยูAรAวมบ านมีจํานวน 3-4 คน  
 3. การเปรียบเทียบจํานวนวันนอนของผู ปGวยหลังผAาตัดเน้ืองอกสมอง ในกลุAมทดลองคือ ภายหลังการใช 
กิจกรรมการตัดสินใจทางคลินิก กับกลุAมควบคุมท่ีได รับการพยาบาลตามปกติ โดยใช สถิติ Independent t-test 
พบวAาคะแนนเฉลี่ยจํานวนวันนอนของผู ปGวยหลังผAาตัดเน้ืองอกสมอง ของท้ัง 2 กลุAมแตกตAางกันอยAางไมAมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p > .05) แตAอยAางไรก็ดีจํานวนวันนอนเฉลี่ยในกลุAมควบคุม (14.60 วัน) นานกวAากลุAมทดลอง (13.00 
วัน) (ดังแสดงในตารางท่ี 1) 
ตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบจํานวนวันนอนของผู ปGวยหลังผAาตัดเน้ืองอกสมอง ระหวAางกลุAมทดลองและกลุAมควบคุม 
โดยใช สถิติ Independent t - test 
จํานวนวันนอนของผู ปGวยหลัง
ผAาตัดเน้ืองอกสมอง 

n M SD t df  p-value 

     กลุAมควบคุม 20 14.60 5.13 -1.27 26.30 .21 

     กลุAมทดลอง 20 13.00 2.29    
การอภิปรายผล 

จากผลการวิเคราะห*ข อมูล สามารถอภิปรายตามสมมติฐานการวิจัย คือจํานวนวันนอนของผู ปGวยหลัง
ผAาตัดเน้ืองอกสมอง หลังการใช กิจกรรมการตัดสนิใจทางคลินิก กับกลุAมท่ีได รับการพยาบาลตามปกติ พบวAาคะแนน
เฉลี่ยจํานวนวันนอนของผู ปGวยของท้ัง 2 กลุAมแตกตAางกันอยAางไมAมีนัยสําคัญทางสถิติ (p > .05) แตAอยAางไรก็ดี
จํานวนวันนอนเฉลี่ยในกลุAมควบคุม (14.6 วัน) นานกวAากลุAมทดลอง (13.0 วัน) อภิปรายได วAาการใช กิจกรรมการ
ตัดสินใจทางคลินิกท่ีใช ในการวิจัยน้ี ซ่ึงได นําแนวคิดการตัดสินใจทางคลินิก9 ตามทฤษฎีท่ีได กลAาววAา เป=น
ความสามารถในการประเมินสถานการณ* พิจารณาทางเลือกหลักจากท่ีได รับข อมูลท่ีมีประโยชน*ตAอการตัดสินใจ 
ความสามารถในการวิเคราะห* แยกความจําเป=นและไมAจําเป=น โดยคํานึงถึงความเหมาะสม ความยุติธรรมและบน
พ้ืนฐานทางกฎหมาย และรูปแบบทีมการพยาบาลท่ีเป=นการทํางานรAวมกันระหวAางพยาบาลวิชาชีพ และกลุAม
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บุคลากรผู ชAวยเหลือทางการพยาบาลในการให การดูแลผู ปGวย ด วยการใช ความรู และทักษะทางการพยาบาล มีการ
มอบหมายงาน ประชุมปรึกษาหารือกัน โดยสมาชิกมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและให ข อเสนอแนะอันเป=น
ประโยชน*ตAอการให การบริการพยาบาล สมาชิกมีแรงจูงใจและพึงพอใจท่ีจะให การดูแลผู ปGวยให ดียิ่งข้ึน ดังน้ันเมื่อ
พยาบาลใช กิจกรรมการตัดสินใจทางคลินิกในการดูแลผู ปGวยเน้ืองอกสมอง จะชAวยให การดูแลผู ปGวยมีประสิทธิภาพ 
บรรลุผลสําเร็จตามเปxาหมายท่ีตั้งไว รAวมกัน12 

เมื่อพยาบาลวิชาชีพท่ีได รับมอบหมายจากหัวหน าหอผู ปGวยให ทํางานแบบทีมการพยาบาล เพ่ือดูแลผู ปGวย
และผู ดูแลท่ีเป=นกลุAมตัวอยAาง และปฏิบัติตามกิจกรรมการตัดสินใจทางคลินิกท่ีผู วิจัยได สร างข้ึน โดยมีหัวหน าทีม
เป=นผู มอบหมายงานให สมาชิกในทีมปฏิบัติงานตามความรู  ความสามารถและประสบการณ*ของแตAละบุคคล มีการ
วางแผนรAวมกันภายในทีม มีการประชุมปรึกษาหารือ ค นหาปvญหารAวมกัน และใช กระบวนการพยาบาลเป=น
เครื่องมือในการดูแล เพ่ือชAวยให การพยาบาลมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน และยังชAวยให ผู ปGวยและผู ดูแลผู ปGวยมีความ
เข าใจ เกิดการรับรู และให ความรAวมมือในการดูแลผู ปGวยมากข้ึน ซ่ึงการดูแลผู ปGวยโรคเน้ืองอกมีความจําเป=นท่ีต อง
อาศัยผู ดูแล เน่ืองจากการท่ีผู ปGวยยังมีความพิการหลงเหลืออยูA ผู ดูแลจึงมีความสําคัญในการท่ีจะชAวยผู ปGวยในการ
ประคับประคอง และสAงเสริมให ผู ปGวยชAวยเหลือตนเองและสามารถประกอบกิจกรรมตAางๆ ให ได มากท่ีสุด เพ่ือให 
เกิดความมั่นคงในชีวิต ท้ังทางด านรAางกาย จิตใจ และสังคม และเพ่ือให ผู ดูแลสามารถจัดการตนเองในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจําวันและมีความเครียดลดน อยลงได  ดังเชAนการศึกษาผลการใช โปรแกรมการวางแผนจําหนAายผู ปGวย
โรคหลอดเลือดสมองตAอจํานวนวันนอนในโรงพยาบาลของผู ปGวยและความสามารถในการดูแลผู ปGวยโรคหลอดเลือด
สมองของผู ดูแลโรงพยาบาลนAาน12 ท่ีพบวAาจํานวนวันนอนในโรงพยาบาลหลังการใช โปรแกรมการวางแผนจําหนAาย
น อยกวAากAอนการใช โปรแกรม อยAางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และความสามารถในการดูแลผู ปGวยสูงกวAา
กวAากAอนการใช โปรแกรม 
 จะเห็นได วAาการใช กิจกรรมการตัดสินใจทางคลินิกของพยาบาล ในการดูแลผู ปGวยเน้ืองอกสมองและ
ผู ดูแล จะชAวยสAงผลให ผู ปGวยและผู ดูแลมีความรู  ความเข าใจ เก่ียวกับโรคท่ีเป=นอยูA และการดูแลตนเองอยAางถูกต อง 
เหมาะสม ทําให สามารถดูแลผู ปGวยได อยAางมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนด วย สAงผลให ผู ปGวยนอน
โรงพยาบาลลดลง นอกจากน้ีการศึกษาผลของการใช มาตรฐานการพยาบาลผู ปGวยโรคเบาหวานตAอความพึงพอใจ
ของผู ปGวยและจํานวนวันนอนใน โรงพยาบาลสมุทรสาคร13 พบวAาของผู ปGวยตAอบริการพยาบาลหลังการใช มาตรฐาน
การพยาบาลผู ปGวยโรคเบาหวานสูงกวAากAอนการใช มาตรฐานการพยาบาลผู ปGวยโรคเบาหวานอยAางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 และจํานวนวันนอนในโรงพยาบาลลดลงหลังการใช มาตรฐานการพยาบาลผู ปGวยโรคเบาหวาน แตA
ไมAมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 
ข�อเสนอแนะ 
 สําหรับการปฏิบัติการพยาบาล 
 1. หัวหน างานการพยาบาลควรกําหนดแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของพยาบาล โดยมีการจัดอบรม
เก่ียวกับการใช กิจกรรมการตัดสินใจทางคลินิก และมีการให ความรู  ในการนําไปใช จัดระบบบริการท่ีมีคุณภาพ และ
มีการใช แนวคิดทฤษฎีในการปฏิบัติกับผู ปGวยและผู ดูแล มีแผนการพยาบาลในการให บริการผู ปGวยรายบุคคล และมี
แนวทางในการติดตามประเมินผลผู ปGวยทุกราย 
 2. พยาบาลสามารถนํากิจกรรมการตัดสินใจทางคลินิกของพยาบาล มาใช ในการดูแลผู ปGวยกลุAมโรคทาง
ระบบประสาทและสมองอ่ืนๆ เพ่ือชAวยให ผู ปGวยและผู ดูแลสามารถปฏิบัติตัวได อยAางถูกต องและมีประสิทธิภาพ 
 สําหรับการทําวิจัยครั้งตAอไป   
 1. ควรมีการใช กิจกรรมการตัดสินใจทางคลินิกของพยาบาล ไปใช ในกลุAมผู ปGวยโรคทางระบบประสาท
และสมองอ่ืนๆ เชAน โรคหลอดเลือดสมอง หรือผู ปGวยเน้ืองอกสมอง ในระยะยาวเพ่ือเป=นการประเมินความคงทน
ของกิจกรรม โดยมีการติดตามอยAางตAอเน่ือง และสามารถนําผลของการวิจัยดังกลAาวไปใช ในการพัฒนาในการดูแล
ผู ปGวยตAอไป 
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 2. ควรเลือกพยาบาลวิชาชีพท่ีผAานการอบรมเฉพาะทางหรือผAานการทดสอบความรู ด านโรคและการ
พยาบาลทางระบบประสาทและสมอง ซ่ึงจะมีศักยภาพสูงในการชAวยให งานวิจัยประสบความสําเร็จ 
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บทคัดย*อ  

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค(เพ่ือพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานและประเมินผลลัพธ(การบริบาลทางเภสัช
กรรมสําหรับผู!ปKวยเบาหวานชนิดท่ี 2 ณ คลินิกเบาหวาน แผนกผู!ปKวยนอก โรงพยาบาลบางบNอ ประกอบไปด!วย 2 
ข้ันตอน ข้ันตอนท่ี 1 พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานการบริบาลทาง เภสัชกรรม ณ คลินิกผู!ปKวยนอก ข้ันตอนท่ี 2 
ประเมินผลลัพธ(ของการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู!ปKวยโรคเบาหวาน ชนิดท่ี 2 ในด!านความรNวมมือการใช!ยา ระดับ
นํ้าตาลในเลือด อาการไมNพึงประสงค(จากยา ระดับความมั่นใจในความสามารถดูแลตนเองเพ่ือควบคุมโรคเบาหวาน
ในกลุNมตัวอยNางท่ีเปRนโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 และมีระดับนํ้าตาลในเลือดตั้งแตN 150 มิลลิกรัม/เดซิลิตรข้ึนไปในวัน
รNวมโครงการ จํานวนท้ังสิ้น 130 คน ผลจากการวิจัยการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรม
ได!กําหนดให!ผู!ปKวยเบาหวานต!องพบเภสัชกรหลังจากแพทย(ตรวจรNางกายแล!ว เพ่ือเภสัชกรจะได!ทบทวนปXญหาจาก
การใช!ยาอยNางเปRนระบบ ให!คําแนะนําพฤติกรรมสุขภาพ การป[องกันและแก!ไขปXญหาจากยา การรNวมมือในการใช!
ยา ผลการประเมินมีรายละเอียดดังน้ี ผู!ปKวยจํานวน 130 ราย อายุเฉลี่ย 61.3 ป\ (±12.5) เปRนเพศหญิงร!อยละ 
68.5 เปRนโรคเบาหวานนานมากกวNา 6 เดือนคิดเปRนร!อยละ 95.4 เมื่อเปรียบเทียบผลกNอนได!รับบริการ (เดือน0) 
และเดือนท่ี 2 ของการได!รับบริการหน่ึงครั้ง พบวNาความรNวมมือในการใช!ยา (drug adherence) เพ่ิมข้ึนร!อยละ 
5.4 แตNไมNมีนัยสําคัญทางสถิติ (p=0.09) แม!วNาจํานวนผู!ปKวยรายงานภาวะนํ้าตาลในเลือดต่ํามีจํานวนเพ่ิมข้ึนอยNางมี
นัยสําคัญ (p=0.021) แตNผู!ปKวยสามารถแก!ไขปXญหาได!ด!วยตนเองโดยไมNต!องหยุดยา สNวนคะแนนรวมของความ
มั่นใจในการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพเพ่ือการควบคุมโรคเบาหวานไมNเพ่ิมข้ึน ระดับนํ้าตาลหลังอดอาหารท่ีวัดใน
เดือนท่ี 2 เปรียบเทียบกับเดือน 0 พบวNาระดับนํ้าตาลลดลงอยNางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.001)  

จากการศึกษาสรุปได!วNา การบริบาลทางเภสัชกรรมแกNผู!ปKวยเบาหวานชนิดท่ี 2 มีแนวโน!มเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือด การเพ่ิมความรNวมมือในการใช!ยาและการจัดการอาการไมNพึงประสงค(จากยา ซ่ึง
ตัวช้ีวัดตNางๆเหลNาน้ีเปRนสิ่งท่ีต!องเฝ[าระวังและควรได!รับการย้ําเตือนอยNางตNอเน่ือง เพราะเปRนปXจจัยสําคัญในการ
ควบคุมโรคเบาหวาน ดังน้ันจึงควรมีการศึกษาผลลัพธ(ในระยะยาวด!วย 

  
คําสําคัญ: เบาหวานชนิดท่ี 2 ความรNวมมือในการใช!ยา การบริบาลทางเภสัชกรรม โรงพยาบาลชุมชน 
 
Abstract 

This study aimed to develop the pharmaceutical care process and to evaluate the 
service impacts namely: drug adherence improvement, blood sugar control, self-monitoring of 
adverse drug reaction, and self-efficacy of diabetic control, among type 2 diabetic outpatients. 
There were two phases, the first was to develop pharmaceutical care process and the second 
was to evaluate the outcomes including drug adherence improvement, blood sugar control, 
self-monitoring of adverse drug reaction, and self-efficacy of diabetic control, among type 2 
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diabetic outpatients. The study was conducted at the diabetic ambulatory clinic of Bang Bo 
Hospital. The 130 eligible participants, diabetic patients with fasting blood sugar above 150 
mg/dl at the beginning of the project, were recruited. The description and mechanism of 
pharmaceutical care process at diabetic outpatient unit was developed. Having been checked 
up by physicians at the diabetic clinic, every patient visited clinical pharmacists in order to 
obtain systematic medication and adherence review, health behavior recommendation, self-
monitoring and managing adverse drug reaction. The majority of demographic characteristics of 
130 participants were followings: female (68.5%), ≥ 6 month diabetes (95.4 %), and 61.3 years 
(±12.5) of mean age. After the first clinical pharmacist visit of participants, the outcomes at the 
end of 2nd month were compared with the baseline values. The drug adherence was slightly 
improved, but not statistically significant (p=0.09). Though the number of patients with 
hypoglycemic symptoms increased significantly (p=0.021), but they could managed them 
without medication discontinuation. The total score of self – efficacy in diabetic management 
was not increased. Comparing the fasting blood sugar of participants at 2nd month with the 
baseline value found that the reduction was statistically significant (p<0.001). Conclusion: The 
systematic pharmaceutical care service for type 2 diabetic patient’s trends to improve blood 
sugar control, medication adherence, and adverse drug reaction management. The further study 
of long term impact of this service should be evaluated. 

 
Keywords:  Diabetes Mellitus type2, Drug adherence, Pharmaceutical care, Secondary care 
 

 
บทนํา 

ประเทศไทยมีผู!ปKวยเบาหวานประมาณ 3.0 ล!านคน และยังมีภาวะนํ้าตาลบกพรNองเสี่ยงตNอการเปRน
เบาหวานจํานวน 5.6 ล!านคน คนท่ีอาศัยอยูNในเมืองเปRนเบาหวานมากกวNาคนท่ีอาศัยในเขตชนบท(1) ผู!ปKวย
เบาหวานเพียงร!อยละ 30   ท่ีสามารถควบคุมนํ้าตาลในเลือดให!อยูNในระดับปกติได! สภาพเชNนน้ีก็พบได!เชNนกันท่ี
โรงพยาบาลบางบNอ ซ่ึงมีผู!ปKวยเบาหวานมากกวNา 1,500 ราย ด!วยจํานวนผู!ปKวยท่ีเพ่ิมข้ึนและขัอจํากัดของจํานวน
แพทย(  อัตราสNวนระหวNางแพทย(กับผู!ปKวยไมNเปRนสัดสNวนท่ีเหมาะสม ทําให!การจัดการโรคเบาหวานไมNเปRนไปตาม
มาตรฐานแนวทางการรักษาโรค เพราะโรคน้ีต!องการดูแลตNอเน่ือง ท้ังจากตัวผู!ปKวยและทีมการรักษาซ่ึงต!องการ
เวลาจากแพทย( ทีมการรักษา และการดูแลตนเองของผู!ปKวย  สิ่งเหลNาน้ีจะเกิดข้ึนอยNางมีประสิทธิภาพหากผู!ปKวย
สามารถติดตามอาการของโรค การดํารงชีวิตท่ีเหมาะสม เชNน การกินยาตNอเน่ือง การมาพบแพทย(ตามนัดหรือการ
จัดการเมื่อมีอาการแทรกซ!อนในระดับท่ีดูแลตนเองได! ปรับพฤติกรรมสุขภาพ เชNน การหยุดสูบบุหรี่ หยุดดื่มเหล!า  
การบริโภคอาหารท่ีมีแคลลอรี่ต่ํา  การเพ่ิมการออกกาลังกาย  การควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดจะได!ผลหรือ
ล!มเหลวข้ึนอยูNกับความสามารถของผู!ปKวยในการบริหารกิจกรรมเหลNาน้ีได!ดีเพียงไร ผู!ปKวยสNวนใหญNต!องการกําลังใจ
และการกระตุ!นให!ปฏิบัติอยNางตNอเน่ือง(2) 

แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลผู!ปKวยเบาหวานป\2557(3) ได!กลNาวถึงความสําคัญของการให!ความรู!และ
เน้ือหาความรู!การดูแลตนเองของผู!ปKวยเบาหวานเมื่อเริ่มปKวยและได!รับความรู!ตNอเน่ืองเพ่ือการดูแลตนเองอยNาง
ยั่งยืน จากการท่ีผู!ปKวยไมNมีศักยภาพดูแลตนเองระหวNางอยูNท่ีบ!านเปRนปXจจัยสําคัญท่ีสNงผลตNอการ ควบคุมโรค หาก
ผู!ปKวยควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดไมNได!ก็สNงผลให!เกิดโรคแทรกซ!อน เชNน ตาบอด ถูกตัดขา ไตวาย โรคหัวใจ ทําให!
ผู!ปKวยต!องเข!ารับการรักษาอาการเฉียบพลันเน่ืองจากโรคแทรกซ!อนเหลNาน้ี  นอกจากน้ียังมีรายงานการวิจัย
(4)ยืนยันวNาการลดนํ้าตาลสะสม (HbA1c)  สามารถลดโอกาสเกิดโรคแทรกซ!อนเหลNาน้ีได! เชNน การลดนํ้าตาลสะสม 
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(HbA1c) ร!อยละ 1 สามารถลดความเสี่ยงตNอการถูกตัดขาได!ร!อยละ 43  สาเหตุท่ีผู!ปKวยเบาหวานยังควบคุมโรค
ไมNได!ยังคงมีจํานวนมาก ทีมวิจัยจึงได!ตระหนักวNาการพัฒนาหนNวยบริการผู!ปKวยนอกเฉพาะโรคเบาหวาน และ
กระจายงานผNานทีมรักษาแบบสหวิชาชีพ เชNน เภสัชกร พยาบาล โภชนากร  เปRนต!น  เพ่ือชNวยแบNงเบาภาระงาน
ของแพทย(ในการดูแลการรักษาให!เข!าเกณฑ(มาตรฐานของระบบสุขภาพของประเทศและให!ความรู!ผู!ปKวยเพ่ือเพ่ิม
ความเข!มแข็งในการดูแลตนเอง(2) 

ความรNวมมือการใช!ยาของผู!ปKวยเปRนสิ่งสําคัญตNอผลการรักษาโรคเรื้อรัง ในป\ 2003 องค(การอนามัยโลก
(WHO)(5) ได!กลNาวไว!ในรายงานเน!นให!เห็น ความสําคัญของความรNวมมือการใช!ยาโดยกลNาวถึงการเพ่ิมความ
รNวมมือการใช!ยาตามแพทย(สั่งอยNางตNอเน่ือง (โดยเฉพาะอยNางยิ่งผู!ปKวยโรคเรื้อรัง เชNน โรคเบาหวาน ความดันโลหิต
สูง) จะเพ่ิมผลลัพธ(ท่ีดีตNอการดูแลสุขภาพได!อยNางมากยิ่งกวNาท่ีแพทย(จะปรับวิธีการรักษาใหมNๆ ในผู!ปKวยโรคเรื้อรังมี
รายงานวNาร!อยละ 50 ของผู!ปKวยมีปXญหาความรNวมมือการใช!ยาตNอเน่ือง(6-8) และเปRนสาเหตุของการควบคุมโรค
ไมNได! เกิดโรคแทรกซ!อนและทุพพลภาพ ทําให!ต!นทุนการดูแลสุขภาพโดยรวมเพ่ิมสูงข้ึน 

การจัดการรักษาโรคด!านยา (Medication Therapy Management: MTM)(9) เปRนกระบวนการบริบาล
ทางเภสัชกรรมตNอผู!ปKวยโดยเภสัชกร การบริการน้ีมีวัตถุประสงค(เพ่ือให!เกิดผลลัพธ(จากการใช!ยาเปRนไปอยNาง
เหมาะสม มีรายงานการวิจัยท่ีผNานมาพบวNา  เภสัชกรท่ีให!การบริการการจัดการรักษาโรคด!านยา       ในผู!ปKวย
เบาหวานภายใต!รูปแบบเครือขNาย โรงพยาบาลและร!านยา สามารถชNวยให!ผู!ปKวยลดคNาเฉลี่ยของระดับนํ้าตาลใน
เลือดหลังอดอาหาร (Fasting Blood Sugar) และลดคNานํ้าตาลเฉลี่ยสะสม (HbA1C)  ได!อยNางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p<0.05) นอกจากน้ียังพบวNาชNวยค!นหาและแก!ไขปXญหาจากการใช!ยาเบ้ืองต!นได!(10) และการจัดการด!านยาโดย
เภสัชกร สามารถชNวยให!ผู!ปKวยเบาหวานมีผลลัพธ(ทางคลินิกท่ีดีข้ึน ท้ังระดับนํ้าตาลในเลือด  ความดันโลหิต  และ 
ไขมันในเลือด รวมถึงมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ท้ังด!านสุขภาพ และคุณภาพชีวิตจากการใช!ยา(11) 

ดังน้ันจะเห็นวNาการจัดการรักษาโรคด!านยาเปRนกระบวนการบริบาลทางเภสัชกรรมซ่ึงในประเทศไทยได!
ประยุกต(การบริการน้ีในผู!ปKวยโรคเรื้อรังและพบวNาสามารถเพ่ิมความรNวมมือการใช!ยาและผลลัพธ(ทางคลินิก  อีกท้ัง    
การให!บริการคําปรึกษาแกNผู!ปKวยจัดเปRนมาตรฐานการปฏิบัติงานของเภสัชกรในโรงพยาบาล ดังปรากฎในประกาศ
ของสภาเภสัชกรรม(12) วNาด!วยมาตรฐานการปฏิบัติงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล  ซ่ึงโรงพยาบาลบางบNอเปRน
โรงพยาบาลชุมชนท่ีมีนโยบายท่ีจะจัดตั้งคลินิกเบาหวานสําหรับผู!ปKวยนอก ดังน้ันทีมวิจัยจึงสนใจท่ีจะพัฒนา
กระบวนการปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมสําหรับผู!ปKวยท่ีมารับบริการ ณ คลินิกเบาหวาน และประเมินผลลัพธ(
ท่ีมีตNอผู!ปKวยเบาหวานชนิดท่ี 2 ตลอดจนนําเสนอเพ่ือเปRนแนวทางการปฎิบัติงานประจําและแนวทางการสอน
นักศึกษาเภสัชศาสตร(เพ่ือฝ�กงานเฉพาะทางในการบริบาลทางเภสัชกรรมแกNผู!ปKวยนอก ณ คลินิกเบาหวาน 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
1. รูปแบบการวิจัย 
 กระบวนการดําเนินงานแบNงออกเปRน 2 ระยะ ได!แกN ระยะแรกพัฒนากระบวนการบริการบริบาลทาง
เภสัชกรรม และสร!างเอกสารท่ีเก่ียวข!องในกระบวนการทํางาน  เมื่อได!รูปแบบการบริการท่ีสมบูรณ(แล!ว ในระยะท่ี
สอง จะนํารูปแบบกระบวนการไปบริการผู!ปKวยพร!อมประเมินผลลัพธ(ตNอผู!ปKวย 
 การศึกษาในระยะท่ี 2 เปRนการศึกษาก่ึงทดลอง (quasi-experiment) เพ่ือประเมินผลกNอนได!รับบริการ
และสองเดือนหลังจากได!รับบริการครั้งแรก โดยมีเกณฑ(คัดเข!า ดังน้ี ผู!ปKวยเบาหวานชนิดท่ี 2  อายุตั้งแตN 18 ป\ข้ึน
ไป ท่ีมีระดับนํ้าตาลในเลือดหลังอดอาหาร (Fasting blood sugar, FBS) ตั้งแตN 150 mg/dl ในวันท่ีเริ่มโครงการ 
และเปRนผู!ปKวยนอกของ คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลบางบNอ อยNางน!อย 6 เดือน และยินดีลงนามเข!ารNวมโครงการ
ศึกษา สําหรับเกณฑ(การคัดออก ได!แกN ผู!ปKวยท่ีไมNสามารถสื่อสารภาษาไทย ผู!ปKวยท่ีมีโรคแทรกซ!อนอ่ืนๆท่ีรุนแรง
ตNอระบบหายใจ หัวใจ ไต และ สมอง และผู!ปKวยท่ีวางแผนจะเปลี่ยนสถานรักษาพยาบาลภายใน 6 เดือน 
2. การสุ*มตัวอย*างและการกําหนดขนาดตัวอย*าง    
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 การศึกษาครั้งน้ี ทําการสุNมตัวอยNางตามสะดวก สัปดาห(ละหน่ึงครั้งในวันท่ีมีบริการคลินิกเบาหวาน       
ท่ีแผนกผู!ปKวยนอก เพ่ือทดสอบสมมุติฐานของสัดสNวนของความรNวมมือการใช!ยาของผู!ปKวยกNอนและหลังการบริบาล
ทางเภสัชกรรมท่ีคลินิกผู!ปKวยนอก โดยกําหนดคNาการเปลี่ยนแปลงของสัดสNวน เทNากับ 0.15 คNาอํานาจการทดสอบ
ร!อยละ 90 (beta = 0.1) ระดับความเช่ือมั่นร!อยละ 95 และ ระดับนัยสําคัญ(alpha = 0 .05) จากการศึกษานํา
รNอง(13)พบอัตราสNวนความรNวมมือการใช!ยาเทNากับ 0.7 การประมาณจํานวนผู!เข!ารNวมโครงการคํานวณจากสมการ 
 

 
    คือ จํานวนตัวอยNางน!อยท่ีสุดท่ีต!องการ 

   เทNากับ 1.96 
   เทNากับ 1.65 

   คือ สัดสNวนกNอนได!รับบริการ = 0.7 
    คือ สัดสNวนหลังได!รับบริการ = 0.85 

ผลจากการคํานวณจํานวนผู!รNวมโครงการคือ 98 ราย เพ่ือสํารองปXญหาการติดตามผู!ปKวยไมNได! การศึกษา
ครั้งน้ีต!องการผู!ปKวยรNวมโครงการท้ังสิ้น 130 ราย ณ คลินิกเบาหวานสาหรับผู!ปKวยนอก โรงพยาบาลบางบNอ อําเภอ
บางบNอ จังหวัดสมุทรปราการ 
3. เครื่องมือท่ีใช�ในการดําเนินการศึกษา 
 ประกอบไปด!วย 1) เครื่องมือท่ีใช!ในการเก็บข!อมูล ได!แกN แบบสอบถามข!อมูลท่ัวไป แบบประเมินความ
มั่นใจการดูแลโรคเบาหวานด!วยตนเอง(14) และแบบประเมินการใช!ยาของผู!ปKวย(15) 2) เครื่องมือท่ีใช!ในการ
บริบาลทางเภสัชกรรมแกNผู!ปKวยเบาหวาน ได!แกN โปรแกรมคอมพิวเตอร(สําหรับคลินิกเบาหวาน และแฟ[มรูปเม็ดยา
เบาหวาน 
4. วิธีการดําเนินการเก็บรวบรวมข�อมูล 

4.1 ข!อมูลปXญหาจาการใช!ยาและความรNวมมือในการใช!ยา  เภสัชกรผู!มีหน!าท่ีให!บริการจะเปRนผู!บันทึก      
ตามแผนกระบวนการบริการท่ีได!พัฒนาจากการดําเนินการระยะท่ี 1 ซ่ึงผู!ปKวยทุกรายท่ีเข!ารNวมโครงการ
จะได!รับการบริบาลทางเภสัชกรรมเปRนรายบุคคลตามแนวทางการจัดการโรคด!านยา (medication 
therapy management) 

4.2 ข!อมูลคNาระดับนํ้าตาลหลังอดอาหาร (FBS) และประวัติการใช!ยา จะคัดลอกจากฐานข!อมูลของ
โรงพยาบาล 
4.3 ระดับความมั่นใจในการควบคุมโรคเบาหวานด!วยตนเอง เก็บข!อมูลโดยทีมผู!วิจัยทําการสัมภาษณ(ผู!ปKวย
กNอนพบเภสัชกรในเดือน 0 และเดือน 2  

5. การวิเคราะห�ข�อมูล 
 ข!อมูลเชิงคุณภาพจะสรุปเปRนความถ่ีหรือร!อยละ และการเปรียบเทียบข!อมูลกNอนและหลังการรับบริการ 
ใช!สถิติ McNemar Chi square สําหรับข!อมูลเชิงปริมาณจะสรุปข!อมูลเปRนคNาเฉลี่ย(±คNาเบ่ียงเบนมาตรฐาน)    
และการเปรียบเทียบข!อมูลกNอนและหลังบริการด!วยสถิติ paired t-test คNา alpha ท่ี 0.05 
 
จริยธรรมการทําการวิจัยในมนุษย� 
 การวิจัยน้ีได!ผNานการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
เลขท่ีรับรอง อ.16/2556  
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ผลการศึกษา 
1. ผลการพัฒนารูปแบบกระบวนการให�บริการ 
 การพัฒนารูปแบบกระบวนการให!บริการงานบริบาลทางเภสัชกรรมผู!ปKวยเบาหวาน ณ แผนกผู!ปKวยนอก 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริการ ฝKายเภสัชกรรมได!พัฒนาการบริบาลทางเภสัชกรรมท่ีคลินิกผู!ปKวยนอกโดยรNวมกับ
ทีมสหสาขาวิชาชีพปฏิบัติงานท่ีคลินิกผู!ปKวยนอก ประกอบด!วย พยาบาล เจ!าหน!าท่ีผู!ชNวย นักกายภาพบําบัด 
โภชนากร แพทย( และเภสัชกร ซ่ึงผลจากการประชุมรNวมกับทีมบริการรักษาท่ีเก่ียวข!องและลองปฏิบัติ มีดังน้ี 
ลําดับแรกมีวัตถุประสงค(ให!เภสัชกรชNวยแพทย(คัดกรองปXญหาของผู!ปKวยเบาหวานท่ีมาพบแพทย(ตามนัด เพ่ือ
ประหยัดเวลาการทํางานของแพทย(  มีลําดับการปฏิบัติงานดังภาพท่ี 1 โดยจะแยกผู!ปKวยเปRน 2 กลุNม คือกลุNมท่ีมีคNา
ระดับนํ้าตาลในเลือดปกติ และกลุNมท่ีมีคNาระดับนํ้าตาลในเลือดสูงซ่ึงจะเปRนกลุNมท่ีได!รับการบริบาลทางเภสัชกรรม
จากเภสัชกรกNอนพบแพทย( แตNจากการนําลําดับการปฏิบัติงานน้ีไปทดลองปฏิบัติจริง พบวNา ผู!ปKวยเกือบท้ังสิ้นมี
ระดับนํ้าตาลสูงกวNาปกติ  จึงกําหนดการการไหลของระบบปฏิบัติงานตามภาพท่ี 2 โดยมีการเปลี่ยนแปลง คือ ให!
ผู!ปKวยทุกรายได!การบริบาลทางเภสัชกรรมจากเภสัชกรกNอนพบแพทย( แตNจากการนําลําดับการปฏิบัติงานน้ีไป
ทดลองปฏิบัติจริง ก็พบปXญหาผู!ปKวยมีข!อขัดแย!งเรื่องคิวพบแพทย(บางรายลัดคิวไมNพบเภสัชกร และอีกท้ังไมN
สามารถลดเวลาการแนะนําการใช!ยาท่ีจุดจNายยาผู!ปKวยนอกได! จึงได!ปรับปรุงการไหลของลําดับการปฏิบัติงาน ดัง
ภาพท่ี 3 คือ ให!ผู!ปKวยพบเภสัชกรเพ่ือรับการบริบาลทางเภสัชกรรม หลังจากพบแพทย(แล!ว หากพบปXญหาจากการ
ใช!ยา เภสัชกรจะทําการปรึกษาแพทย(เพ่ือแก!ไขปXญหาจากการใช!ยารNวมกัน  จากน้ันผู!ปKวยก็จะไปรับยา ณ จุดจNาย
ยาผู!ปKวยนอก ซ่ึงพบวNาเปRนการไหลของลําดับงานน้ีสามารถแก!ปXญหาเรื่องการลดัคิวพบแพทย(และลดระยะเวลาการ
แนะนําการใช!ยาท่ีจุดจNายยได! 
 

 

 
  

ภาพท่ี 1 การไหลของงานบริการท่ีคลินิกเบาหวาน

จากการพัฒนาครั้งท่ี 1 

ภาพท่ี 2 การไหลของงานบริการท่ีคลินิกเบาหวาน

จากการพัฒนาครั้งท่ี 2 
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ภาพท่ี 3 กระบวนการให!บริการงานบริบาลผู!ปKวยเบาหวาน ณ แผนกผู!ปKวยนอก ท่ีนําไปปฏิบัติจริง  

2. ผลการประเมินผลลัพธ�ต*อผู�ป วย 
 ผลการประเมินผลลัพธ(จากการปฎิบัติงานบริบาลเภสัชกรรมตNอผู!ปKวยเบาหวาน ณ แผนกผู!ปKวยนอก 
พบวNามีผู!ปKวยเข!ารNวมโครงการท้ังสิ้น 130 ราย อายุเฉลี่ย 61.3±12.5 ป\ เปRน เพศหญิงร!อยละ 68.5 ใช!สิทธิรักษา
ของระบบประกันสุขภาพถ!วนหน!าร!อยละ 80.8  ผู!รNวมโครงการสNวนใหญNประกอบอาชีพเกษตรกร คิดเปRนร!อยละ 
75.4 และเปRนโรคเบาหวาน นานตั้งแตN 6 เดือนข้ึนไปคิดเปRนร!อยละ 95.4 การใช!ยารักษาเบาหวานกNอนเริ่ม
โครงการและระหวNางดําเนินโครงการใกล!เคียงกัน  ดังรายละเอียดปรากฎในตารางท่ี 1 และ 2 ตามลําดับ 

ตารางท่ี 1 ข!อมูลของผู!รNวมโครงการจํานวน 130 ราย 
ข�อมูลทั่วไป จํานวนผู�ร*วมโครงการ (ร�อยละ) 

เพศ(n,ร�อยละ) 
ชาย 41(31.5) 
หญิง 89(68.5) 
สิทธิการรักษา(n,ร�อยละ) 
ระบบประกันสุขภาพถ!วนหน!า 105(80.8) 
อื่น(ประกันสังคม, รัฐวิสาหกจิ) 25(19.2) 
อาชีพ(n,ร�อยละ) 
เกษตรกร 98 (75.4) 
อื่นๆ 32 (24.6) 
พักอาศัย(n,ร�อยละ) 
อยูNคนเดียว 8 (6.1) 
ครอบครัว 122 (93.9) 
ระยะเวลาทีเ่ป_นโรคเบาหวาน(n,ร�อยละ)  
< 6 เดือน 6 (4.6) 
≥ 6 เดือน 124 (95.4) 

อายุเฉลีย่(ปa) 61.3±12.5 

 ผลการเปรียบเทียบผลลัพธ(กNอนพบเภสัชกรและ ครบ 2 เดือนหลังจากพบเภสัชกรหน่ึงครั้ง ตารางท่ี 3 
เปRนรายละเอียดการเปรียบเทียบผลลัพธ(กNอนได!รับบริการ(เดือน0) และเดือนท่ี 2 ของการได!รับบริการ พบวNาความ
รNวมมือการใช!ยา(drug adherence) เพ่ิมข้ึนร!อยละ 5.4 แตNไมNมีนัยสาคัญทางสถิติ (p=0.09) และมีผู!ปKวยรายงาน
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อาการไมNพึงประสงค(เพ่ิมข้ึนอยNางมีนัยสําคัญ (p=0.021) ผู!ปKวยมาแพทย(ตามนัดทุกราย (ร!อยละ 100) ผลการ
ติดตามระดับนํ้าตาลหลังอดอาหารของเมื่อครบเดือน 2 เปรียบเทียบ กับเดือน 0 พบวNาระดับนํ้าตาลหลังอดอาหาร
ลดลงอยNางมีนัยสําคัญทางสถิติ(p<0.001)  

ตารางท่ี 2 จําแนกผู!ปKวยตามจํานวนยาท่ีได!รบักNอนและระหวNางการศึกษา 
จําแนกกลุ*มผู�ป วยตามจํานวนยาลดนํ้าตาล จํานวนผู�ป วย(ร�อยละ) 

ก*อนเริ่มการศึกษา ระหว*างการศึกษา 
ยาเม็ดลดนํ้าตาล 2ชนิด  74 (56.9) 76(58.5) 
ยาเม็ดลดนํ้าตาลมากกวNา 2 ชนิด 10 (7.7) 11(8.5) 
ยาเม็ดลดนํ้าตาล + อินซูลิน 34 (26.2) 31(23.8) 
อินซูลิน 12 (9.2) 12(9.2) 

 อาการไมNพึงประสงค(จากยาท่ีมีรายงานจากผู!ปKวย แสดงดังตาราง 4 อาการไมNพึงประสงค(กNอนเริ่ม
โครงการ พบจํานวน 7 ราย โดยมีอาการไมNพึงประสงค(เข!าเกณฑ(อาการระดับนํ้าตาลในเลือดต่ํา และเมื่อเริ่ม
โครงการแพทย(ได!ปรับเปลี่ยนยาของผู!ปKวย 4 ราย สNวนอีก 3 รายแพทย(ไมNปรับยาเน่ืองจากระดับ นํ้าตาลในเลือด  
ยังสูงเภสัชกรได!ให!คําปรึกษาการใช!ยาแนะนําการใช!ยา การสังเกตอาการนํ้าตาลต่ํา วิธีป[องกันอาการนํ้าตาลต่ําและ
การแก!ไขเมื่อเกิดอาการ  แนะนําการรับประทานอาหารในปริมาณท่ีพอเหมาะกับการทํากิจกรรม หลังจากน้ันอีก
สองเดือนผู!ปKวยกลุNมน้ีไมNมีอาการนํ้าตาลต่ํา 3 ราย อีก 4 รายยังคงมีอาการไมNพึงประสงค(แตNสามารถแก!ไขได!ด!วย
ตนเอง เน่ืองจากอาการไมNรุนแรง และผู!ปKวยท้ัง 7 รายมีความรNวมมือในการใช!ยาท้ังกNอนเริ่มโครงการและระยะ 2  
เดือนหลังเริ่มโครงการ  มีผู!ปKวย 2 ราย (หมายเลข 1 และ 7) แพทย(ปรับลดยาเมื่อเริ่มโครงการเน่ืองจากมีรายงาน
นํ้าตาลต่ํามาก เมื่อติดตามผลในเดือนท่ี 2 ไมNมีรายงานนํ้าตาลต่ํา  แตNพบวNาระดับนํ้าตาลสูงข้ึน 

ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบผลลัพธ( กNอนเริ่มโครงการ(เดือน 0),และครบเดือน2 หลังจากพบเภสัชกรหน่ึงครั้ง, (จํานวน
ผู!ปKวย =130) 
ผลลัพธ� จํานวนผู�ป วย (ร�อยละ) ทดสอบทางสถิต ิ

เดือน 0 เดือน 2 P value 
ความรNวมมือในการใช!ยา 116(89.2) 123(94.6) 0.09* 
อาการนํ้าตาลตํ่า 7(5.7) 17(13.1) 0.021** 
มาพบแพทย(ตามนัด  130(100) 130(100) - 
ผลลัพธ�ทางห�องปฏิบตัิการ ค*าระดับนํ้าตาลในเลือดเฉลีย่(mg/dl) ทดสอบทางสถิต ิ

เดือน 0 เดือน 2 P value 

คNาระดับนํ้าตาลในเลือด (FBS) 193 ± 46.8 163±57.8 <0.001** 

หมายเหตุ, * McNemar test statistic; **paired t test  

 ผลวิเคราะห(พฤติกรรมท่ีเปRนสาเหตุของความไมNรNวมมือในการใช!ยาลดลงหลังจากได!รับคําแนะนําจาก
เภสัชกร พบวNาสNงผลให!มีความรNวมมือในการใช!ยาเพ่ิมข้ึน(ตารางท่ี 5) และพบวNาผู!ปKวยไมNมีอุปสรรคด!านคNาใช!จNายใน       
การเดินทางมาพบแพทย( ในด!านทัศนคติตNอยาผู!ปKวยตระหนักปXญหาจากการใช!ยาและเกรงวNายาจะไมNได!ผลเพ่ิมข้ึน 
สําหรับผลคะแนนความมั่นใจของผู!ปKวยในการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพในด!านตNางๆในเดือน 0 และเดือน2 พบวNา
ผู!ปKวยมีความมั่นใจในการดูแลตนเอง ด!านความรNวมมือในการใช!ยา การมาพบแพทย(ตามนัด  การรับประทาน
อาหารให!ครบทุกมื้อ และการเลือกอาหารให!เหมาะสมกับตนเองมีคะแนนสูงข้ึน สNวนความมั่นใจในการดูแล
พฤติกรรมตนเองด!านอ่ืนๆลดลง ดังตารางท่ี 6 
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ตารางท่ี 4 เปรียบเทียบอาการไมNพึงประสงค( รายการยา และระดับนํ้าตาลหลังอดอาหาร ในกลุNมท่ีเกิดอาการไมNพึง
ประสงค(กNอนเริ่มการศึกษา และระหวNางการศึกษา 
ลําดับ เดือน 0 เดือน 2  

รายการยา อาการ
นํ้าตาลต่ํา

3 

นํ้าตาลหลงั
อดอาหาร 
(มก./ดล) 

รายการยา อาการ
นํ้าตาลต่ํา3 

นํ้าตาลหลงัอด
อาหาร 
(มก./ดล) 

1 GP 5 mg. (1x2),  
Penfill NPH (18-0-
18) MFM 500 (1x3) 

 
�  

234 GP 5 mg (2-0-1) 
Penfill NPH (18-0-18) 

× 250 

2 Penfill Mixed  
(18-0-16) 

 
�  

200 GP 5 mg (2x2) 
MFM 500 mg (2x3) 
Penfill Mixed (16-0-10) 

× 119 

3 GP 5 mg (1/2x1) �  151 แพทย( งดยาเบาหวาน �  126 
4 GP 5 mg (1x2) 

MFM 500 mg (2x2) 
 

�  
180 GP 5 mg (1x2) 

MFM 500 mg (1x2) 
�  85 

5 GP 5 mg (1x2) 
MFM 500 mg(1x3) 
Penfill  (50-0-36) 

 
�  

226 GP 5 mg (1x2) 
MFM 500 mg (1x3) 
Penfill  (50-0-36) 

�  216 

6 Penfill 28-0-20 �  328 Penfill (28-0-20) × 149 
7 GP 5 mg (2x2) 

MFM 500 mg (1x2) 
Penfil (16-0-10) 

�  180 GP 5 mg (1x2) �  316 

หมายเหตุ  อักษรยNอ GP=glipizide; MFM= metformin; Penfill= insulin (ชนิดปากกาฉีด)  

  

ตารางท่ี 5 ความถ่ีของพฤติกรรมการไมNใช!ยาตามแพทย(สั่ง ความคิดเห็นด!านลบตNอยา และปXจจัยท่ีเปRนอุปสรรคท่ี
อาจทําให!ไมNสามารถมาพบแพทย(ตามนัดของกลุNมตัวอยNาง  130 ราย 
 จํานวนผูป วย(ร�อยละ) 

เดือน 0  เดือน 2 
พฤติกรรมไม*ใช�ยาตามแพทย�สั่ง 
     ลืมใช!ยา 8(6.2) 4(3.1) 
     ใช!ยาผิดขนาด 4(3.1) 2(1.5) 
     ไมNกินยาบางขนาน 1(0.8) 1(0.8) 
     ยาหมดกNอนพบแพทย( 2(1.5) 1(0.8) 
 
ตารางท่ี 6  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความมั่นใจในการดูแลตนเองของกลุNมตัวอยNาง 130 ราย 
ความมั่นใจในการดแูลตนเองในด�านต*างๆ คะแนนเฉลี่ย ± SD 

เดือน 0  เดือน 2  
ความั่นใจในการดูแลตนเองในระดบัสงูหรือเพ่ิมขึ้น 
ไปพบแพทย(ตามนัด 9.5 ± 1.29 9.8 ± 0.54 
ความรNวมมือในการใช!ยา 8.3 ± 1.9 8.5 ± 2.1 
การรับประทานอาหารครบทุกม้ือ 8.3 ± 1.9 8.6 ± 2.0 
การเลือกอาหารเม่ือรNวมรับประทานรNวมกับคนอื่น 7.2 ± 2.1 7.6 ± 2.1 
ความมั่นใจในการดแูลตนเองลดลง 
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ตารางท่ี 6  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความมั่นใจในการดูแลตนเองของกลุNมตัวอยNาง 130 ราย 
ความมั่นใจในการดแูลตนเองในด�านต*างๆ คะแนนเฉลี่ย ± SD 

เดือน 0  เดือน 2  
การเลือกอาหารวNาง 7.1 ± 2.1 6.6 ± 1.9 
การออกกําลังกายสมํ่าเสมอ 5.7 ± 3.2 5.4 ± 3.0 
การป[องกันนํ้าตาลตํ่า 8.2 ± 2.3 7.7 ± 2.4 
แก!ไขอาการนํ้าตาลตํ่า 8.0 ± 2.4 7.4 ± 1.8 
ดุลยพินิจการตัดสินใจไปพบแพทย(เม่ือไมNสบาย 8.3 ± 1.7 8.0 ± 1.2 
การดูแลเท!าอยNางสมํ่าเสมอ 8.5 ± 2.3 7.6 ± 2.2 
ความม่ันใจโดยรวมในการควบคุมโรค 8.2 ± 2.2 6.9 ± 2.1 

รวม 86.7 ± 14.0 83.2 ± 11.9 
 
อภิปราย 
 รูปแบบกระบวนการปฏิบัติงานท่ีได!พัฒนาข้ึนมามีวัตถุประสงค(เพ่ือให!เภสชักรได!ทบทวนปXญหาจากการใช!
ยาของผู!ปKวย  สร!างความรNวมมือกับผู!ปKวยและแพทย(เพ่ือแก!ปXญหารNวมกัน และติดตามผลลัพธ(ในรอบการนัดหมาย
ตNอไป ซ่ึงเปRนไปตามกระบวนการจัดโรคด!านยาและกิจกรรมน้ีจะต!องดําเนินตNอเน่ืองในทุกรอบของการมาพบแพทย(
เพ่ือเพ่ิมผลลัพธ(ในการรักษาโรคด!วยยา(16) 
 ผลลัพธ(ด!านความรNวมมือในการใช!ยา ความรNวมมือในการใช!ยามีความสําคัญตNอการควบคุมโรคไมNติดตNอ      
เรื้อรัง (6, 8) ในการศึกษาครั้งน้ี พบความรNวมมือในการใช!ยากNอนเริ่มโครงการ ร!อยละ 89.2 และเมื่อพบเภสัชกร
แล!วหน่ึงครั้งระยะสองเดือน  พบวNาความรNวมมือในการใช!ยาเพ่ิมข้ึนร!อยละ 5.4  แม!ความแตกตNางจะไมNมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ  แตNแสดงแนวโน!มของการเพ่ิมความรNวมมือในการใช!ยาหลังจากการได!รับบริบาลทางเภสัชกรรม ดังน้ันจึง
มีความจําเปRนอยNางยิ่งท่ีเภสัชกรจะทําการทบทวนการใช!ยาและตอกย้ํามิให!ผู!ปKวยละเลย เพราะความรNวมมือในการ
ใช!ยาของผู!ปKวยโรคเรื้อรังจะลดลงเรื่อยตามระยะเวลา(7, 8, 17) การให!การบริบาลทางเภสัชกรรมด!วยกระบวนการ
จัดการโรคด!านยาท่ีคลินิกผู!ปKวยนอกจึงมีความจําเปRนอยNางยิ่ง  เพ่ือเพ่ิมผลลัพธ(ในการรักษาโดยเฉพาะผู!ปKวยโรค
เรื้อรัง(18-20) หากโครงการบริบาลทางเภสัชกรรมให!บริการอยNางตNอเน่ืองในระบบบริการผู!ปKวยนอกของ
โรงพยาบาลบางบNอ โดยเภสัชกรเฝ[าระวังปXญหาจากการใช!ยาของผู!ปKวยและผู!ปKวยก็จะได!รับการตอกย้ําความสําคัญ
ของความรNวมมือในการใช!ยาในทุกๆรอบท่ีมาพบแพทย( เพ่ือเปRนการเพ่ิมความรNวมมือการใช!ยาและป[องกันมิให!
ความรNวมมือลดลงตามระยะเวลา  การศึกษาครั้งน้ียังพบวNาสาเหตุของความไมNรNวมในการใช!ยาเกิดจาก พฤติกรรม
การลืม ซ่ึงการแก!ไขอาจต!องพ่ึงหลายมาตรการ(21) เชNน การชNวยเหลือจากบุคคลใน ครอบครัว การใช!อุปกรณ(ชNวย
เตือน(22) การโทรศัพท(ชNวยเตือนความจํา(23) เสริมพลังความมั่นใจในการปฏิบัติตนเพ่ือควบคุมโรค(24) 

 การควบคุมระดับนํ้าตาลหลังอดอาหาร  พบวNาคNาระดับนํ้าตาลหลังอดอาหารลดลงเมื่อเปรียบเทียบ
ผลลัพธ(ในเดือน 2 กับกNอนเริ่มโครงการ(เดือน 0) อยNางมีนัยสําคัญซ่ึงสอดคล!องกับงานวิจัยของตNางประเทศท่ี
รายงานผลลัพธ(จากการบริบาลด!านเภสัชกรรมชNวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการรักษาโรคเรื้อรัง(6, 25)และงานวิจัย
ภายในประเทศไทยท่ีผNานมาก็แสดงให!เห็นวNา การบริบาลทางเภสัชกรรมโดยเภสัชกรท่ีคลินิกผู!ปKวยนอกชNวยเพ่ิม
ผลลัพธ(ด!านคลินิกได!เชNนกัน ตัวอยNางเชNน เสาวณีและคณะ (26) ได!รายงาน การศึกษาผลลัพธ(ด!านคลินิกของการ
บริบาลทางเภสัชกรรม 4 ครั้ง โดยแตNละครั้งหNางกัน 2 เดือนในกลุNมผู!ปKวยเบาหวานชาวมุสลิม พบวNามีคNาเฉลี่ยของ
ระดับนํ้าตาลสะสม (HbA1c)ลดลง 0.8% เมื่อเปรียบเทียบกับกลุNมควบคุมมีคNาลดลง 0.06 (p=0.056)  ผล
การศึกษาของจริญญาและคณะ(16) จากการให!การบริบาลทางเภสัชกรรมด!วยหลักการจัดการด!านยา 2 ครั้ง โดย
แตNละครั้งหNางกันหน่ึงเดือนพบวNาในเดือนท่ีสามผู!ปKวยกลุNมได!รับบริการมีคNานํ้าตาลสะสม(HbA1c) ลดลงอยNางมี
นัยสําคัญเมื่อเปรียบเทียบกับกลุNมท่ีไมNได!รับบริการ  และรายงานวิจัยแบบควบคุม(27) (randomized control) ท่ี
โรงพยาบาลสNงเสริมสขุภาพประจําตาํบล พบวNาผู!ปKวยเบาหวานกลุNมท่ีได!บริบาลทางเภสัชกรรมจากเภสัชกรสามครั้ง 
สามารถควบคุมระดับนํ้าตาล หลังอดอาหารเข!าเป[าหมายมากกวNากลุNมควบคุมอยNางมีนัยสําคัญ 
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 การเฝ[าระวังอาการไมNพึงประสงค(จากยาซ่ึงเปRนสําเหตุสาคัญประการหน่ึงท่ีทําให!  ผู!ปKวยไมNรNวมมือในการ
ใช!ยา(28)ในการศึกษาครั้งน้ีพบวNา อาการนํ้าตาลในเลือดต่ําเปRนอาการไมNพึงประสงค(ท่ีพบมากท่ีสุด จากการ
พิจารณาผู!ปKวยท่ีเกิดอาการนํ้าตาลในเลือดคNาไมNสัมพันธ( กับการปรับยาของแพทย( เพราะท้ังผู!ปKวยท่ีได!รับการปรับ
ลดยาและผู!ปKวยท่ียังคงใช!ยากลุNมเดิมก็เกิดอาการได! แตNอาการท่ีเกิดไมNรุนแรงซ่ึงผู!ปKวยสามารถตระหนักรู!ได!ไวและ
แก!ไขอาการได!จึงไมNเปRนเหตุให!ต!องหยุดยา  ซ่ึงอาการท่ีเกิดข้ึนนNาจะมาจากสาเหตุอ่ืนๆ โดยเฉพาะความไมNสมดุล
ระหวNางปริมาณแคลอรี่ท่ีได!รับกับกิจกรรมการใช!พลังงานในชีวิตประจําวันในวันท่ีมีอาการ ซ่ึงเมื่อผู!ปKวยเข!าใจ
ความสําคัญของการรับประทานอาหารและการใช!พลังงานต!องสัมพันธ(กับการใช!ยา และรู!วิธีการจัดการเมื่อเกิด
อาการไมNพึงประสงค( ผู!ปKวยก็สามารถเพ่ิมการระวังและจัดการกับอาการนํ้าตาลต่ําได!โดยไมNกังวลและหยุดความ
รNวมมือในการใช!ยา  

 ความมั่นใจในการจัดการพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสมกับโรค การดูแลตนเองในการควบคุมโรคมี
ความสําคัญในการควบคุมโรค(29,30) การเพ่ิมพลังในการดูแลตนเองให!กับผู!ปKวยควรได!รับการสNงเสริมอยNาง
สม่ําเสมอในระหวNางพบทีมการรักษา(2) ในการศึกษาครั้งน้ี พบวNาการเพ่ิมพลังในการดูแลตนเองเพ่ือควบคุมโรค
ผNานกระบวนการบริบาลทางเภสัชกรรมโดยการวัดระดับความมั่นใจในการจัดการตนเอง (self - efficacy) ในการ
ควบคุมโรค ซ่ึงวัดในเดือน 0 และในเดือนท่ี 2 ยังไมNพบวNาสามารถเพ่ิมระดับความมั่นใจให!ผู!ปKวยได! ซ่ึงแตกตNางจาก
งานวิจัยท่ีผNานมาซ่ึง โปรแกรมการพัฒนาระดับความมั่นใจโดยการจัดกิจกรรมท่ีเข!มข!นและตNอเน่ือง(2)  ทีมผู!วิจัยมี
ความเห็นวNา  การเพ่ิมระดับความมั่นใจในการดูแลของผู!ปKวยจากกระบวนการให!บริการท่ีผู!ปKวยนอกเพียงอยNางเดยีว
ยังไมNมีพลังพอท่ีจะเพ่ิมระดับความมั่นใจของผู!ปKวยให!มีวินัยของพฤติกรรมในการดูแลตนเองอยNางสม่ําเสมอ ดังน้ัน
ทีมบริการสุขภาพจึงมีความจําเปRนต!องจัดโปรแกรมท่ีเข!มข!นเพ่ือสนับสนุนเปRนเฉพาะเรื่องอยNางสม่ําเสมอ(31-33) 
 
ข�อจํากัด 
 งานวิจัยครั้งน้ีไมNได!ประเมินความคิดเห็นของผู!ปKวยตNอการบริการและทีมบุคคลากรท่ีให!บริการ ซ่ึงหาก
การบริการดําเนินตNอไปในระยะยาว ควรวางแผนการประเมินผลในด!านน้ีด!วยเพ่ือนําไปสูNการพัฒนาระบบบริการ 
อีกท้ังการวัดผลลัพธ(ด!านคลินิกโดยใช!คNาระดับนํ้าตาลในเลือดเพียงอยNางเดียว ไมNได!ใช!คNาระดับนํ้าตาลสะสม และ
การวิจัยน้ีทําเพียงระยะสั้น โดยผู!ปKวยมีโอกาสพบเภสัชกรเพียง 1 ครั้ง แตNในการเปลี่ยนพฤติกรรมและการเพ่ิม
มั่นใจในการดูแลตนเอง ต!องได!รับการตอกย้ําจากบุคลากรทางการแพทย(หลายครั้ง 
 
สรุป 
 การบริบาลทางเภสัชกรรมแกNผู!ปKวยเบาหวานชนิดท่ี 2 มีแนวโน!มเพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมระดับ
นํ้าตาลในเลือด เพ่ิมความรNวมมือในการใช!ยาและการจัดการอาการไมNพึงประสงค(จากยา ซ่ึงตัวช้ีวัดตNางๆเหลNาน้ีเปRน
สิ่งท่ีต!องเฝ[าระวังและควรได!รับบริการย้ําเตือน เพราะเปRนปXจจัยสําคัญในการควบคุมโรคเบาหวาน ดังน้ันจึงควรมี 
การศึกษาผลลัพธ(ในระยะยาวด!วย 
 
ข�อเสนอแนะ 
 การประเมินความรNวมมือในการใช!ยา ประเมินในระยะสั้นเพียงหน่ึงรอบ (ระยะหNางสองเดือน) ของการ
บริการซ่ึงผู!ปKวยได!รับบริบาลทางเภสัชกรรมเพียงครั้งเดียว ดังน้ันหากผู!ปKวยได!รับการบริบาลทางเภสัชกรรมทุกครั้ง
ท่ีมาพบแพทย(ผลลัพธ(อาจแตกตNางจากการศึกษาในครั้งน้ี  อีกประการหน่ึงเครื่องมือท่ีใช!วัดความรNวมมือในการ   
ใช!ยาเปRนแบบสัมภาษณ(ทบทวนเหตุการณ(ย!อนหลังเจ็ดวัน  ซ่ึงแม!มีการวิจัยวNามีความไวและความตรงใกล!เคียงกับ
การนับเม็ดยา(15, 34) แตNในสภาพแวดล!อมท่ีเรNงรีบท่ีแผนกผู!ปKวยนอกอาจจะเกิดความคลาดเคลื่อของการตอบ     
ข!อมูลได! ดังน้ันหากทาควบคูNด!วยการวิธีการอ่ืน เชNน การนับเม็ดยาท่ีเหลือเมื่อมาพบแพทย( 
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บทคัดยKอ  

การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค1เพ่ือสํารวจความชุกของพาหะธาลัสซีเมีย (thalassemia) และฮีโมโกลบินผดิปกต ิ
ในผู!ท่ีมารับบริการท่ีแผนกผู!ปPวยนอกของโรงพยาบาลเซ็นทรัลปาร1ค อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ด!วยการ
ทดสอบความเปราะของเม็ดเลอืดแดง (osmotic fragility; OF test) และ การทดสอบฮีโมโกลบินไมXเสถียรโดยการ
ตกตะกอนด!วยสีดีซีไอพี (dichlorophenol-indophenol precipitation; DCIP test) ซ่ึงเป_นวิธีตรวจคัดกรอง
มาตรฐาน จากเลือดผู!ปPวยนอกในโรงพยาบาลเซ็นทรัลปาร1ค อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จากกลุXมตัวอยXาง
ท่ีทําการศึกษาจํานวน 150 ราย แบXงเป_นเพศชาย 57 ราย และเพศหญิง 93 ราย มีอายุระหวXาง 9–89 ปg จากผล
การศึกษาพบวXากลุXมท่ีมีความชุกของยีนแฝงมากท่ีสุด คือ กลุXมท่ีให!ผล OF test เป_นบวกหรือลบ และDCIP test 
เป_นบวก คาดการณ1วXาเป_นกลุXมท่ีมีฮีโมโกลบินผิดปกติชนิดอี (Hb E) คิดเป_นร!อยละ 24.7 รองลงมาคือกลุXมท่ีให!ผล 

OF test เป_นบวก แตX DCIP test เป_นลบ คาดการณ1วXานXาจะเป_นพาหะแอลฟาธาลัสซีเมีย (α-thalassemia trait) 

หรือพาหะเบตาธาลัสซีเมีย (β-thalassemia trait) หรือท้ังสองชนิดรXวมกัน คิดเป_นร!อยละ 20.6 สXวนกลุXมท่ีมีผล
การทดลองท้ัง OF test และ DCIP test เป_นลบ คาดการณ1วXาเป_นคนปกติหรือพาหะธาลัสซีเมียชนิดท่ีไมXรุนแรง 
จํานวน 82 ราย คิดเป_นร!อยละ 54.7 การศึกษาครั้งน้ีแสดงวXาผู!ปPวยนอกท่ีมารับการรักษาในโรงพยาบาลแหXงน้ีเป_น
กลุXมท่ีมียีนแฝงธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินอีคXอนข!างสูง ดังน้ันบุคลากรทางการแพทย1ท่ีเก่ียวข!องจึงควรให!
ความสําคัญในการปnองกันและควบคุมพาหะธาลัสซีเมียท่ีอาจกXอให!เกิดธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง โดยข!อมูลท่ีได!จาก
การศึกษาครั้งน้ีสามารถนําไปใช!เป_นประโยชน1ในการบริหารจัดการธาลัสซีเมียในพ้ืนท่ีอําเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการตXอไป 
 
คําสําคัญ: ความชุก  จังหวัดสมุทรปราการ  ธาลัสซีเมีย  ฮีโมโกลบินอี 
 
Abstract 

The objective of this study was to investigate the prevalence of thalassemia carriers and 
hemoglobinopathies in people who attend the out-patients clinic at Central Park Hospital, 
Bangplee District, Samutprakarn Province by standard screening method using osmotic fragility 
test (OF test) and dichlorophenol indophenol precipitation test (DCIP test. Blood samples from 
150 out-patients with 57 males and 93 females, samples aged between 9 and 89 were recruited 
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in this study. The results showed 24.7% with the highest prevalence for DCIP test positive and 
OF test positive or negative result which suspect of Hb E. A  p reva lence  rate  o f 20.6% had 

positive result on OF test but negative on DCIP test, suspect of α-thalassemia trait or β-
thalassemia trait or co-inheritance of α-thalassemia a n d  β-thalassemia carriers. There were 
54.7%  with negative results on both OF and DCIP tests suspect of normal or non-clinically 
significant thalassemia. These results indicated that patients who visit this hospital mostly carry 
the gene for Hb E. Therefore, medical staffs should focus on prevention and control of 
thalassemia carriers causing the occurrence of severe thalassemia. The information acquired 
from this study could be benefits in strategic planning for management of thalassemia in 
Bangplee District, Samut Prakarn Province. 
 
Keywords: Hemoglobin E, Prevalence, Smut Prakarn province, Thalassemia 
 

บทนํา 
 ธาลัสซีเมีย (thalassemia) เป_นภาวะโลหิตจางเรื้อรังท่ีเกิดจากความผิดปกติของยีนท่ีควบคุมการ
สร!างสายโกลบิน (globin chain) โรคโลหิตจางธาลัสซีเมียเป_นปyญหาทางการแพทย1และสาธารณสุขท่ีสําคัญของ
โลกท่ีพบได!บXอยในแถบเมดิเตอร1เรเนียน อินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต! ทางตอนใต!ของจีน และหมูXเกาะใน
มหาสมุทรแปซิฟzก มีการถXายทอดทางกรรมพันธุ1แบบยีนด!อย (1) โดยเกิดจากการสร!างสายโกลบิน (globin) ชนิด
ใดชนิดหน่ึงหรือมากกวXาหน่ึงชนิดลดน!อยลงหรือสร!างไมXได!เลย ทําให!การสร!างเม็ดเลือดแดงไมXมีประสิทธิภาพ 
(ineffective erythropoiesis) เม็ดเลือดแดงอายุสั้นลงและถูกทําลายได!งXาย ความผิดปกติของฮีโมโกลบินแบXงเป_น 
2 ลักษณะ คือ 1.ความผิดปกติเชิงปริมาณ ท่ีสําคัญได!แกX แอลฟาธาลัสซีเมีย (α-thalassemia) และ เบตาธาลัสซี
เมีย (β-thalassemia) 2. ความผิดปกติเชิงคุณภาพ ท่ีสําคัญได!แกX ฮีโมโกลบินอี (Hb E) และ Hb Constant 
Spring (Hb CS) โดยโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงท่ีพบบXอยในประเทศไทยและท่ีท่ัวโลกให!การควบคุมและปnองกันมี 
3 ชนิด คือ Hb Bart's hydrops fetalis, homozygous β–thalassemia และ β-thalassemia/Hb Edisease 

(2)  
โรคธาลัสซีเมียจัดเป_นโรคทางพันธุกรรมท่ีเป_นปyญหาใหญXXสําหรับประเทศไทยและกXอให!เกิดโรคท่ีมีอาการ

รุนแรงมากน!อยตXางกัน ตั้งแตXมีโลหิตจางเล็กน!อย โลหิตจางมาก ไปจนถึงเป_นระดับรุนแรงมากท่ีสุดจนถึงแกXชีวิต 
จากผลการสํารวจความชุกของธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติเมื่อปg พ.ศ. 2531 พบวXาท่ัวภูมิภาคของประเทศ
พบกลุXมตัวอยXางคนไทยท่ีมียีนแฝงแอลฟาธาลัสซีเมียโดยเฉลี่ยร!อยละ 20-30 มียีนแฝงเบตาธาลัสซีเมียโดยเฉลี่ย
ร!อยละ 3-9 ฮีโมโกลบินอีประมาณร!อยละ 10-53 และฮีโมโกลบินคอนสแตนท1สปริงประมาณร!อยละ 1-8 (3) จะ
เห็นได!วXาประชากรไทยท่ีเป_นพาหะมีจํานวนมาก ดังน้ันคูXแตXงงานจึงมีโอกาสเสี่ยงท่ีจะได!ลูกเป_นโรคธาลัสซีเมียชนิด
รุนแรงในอัตราท่ีสูงตามไปด!วย ในประเทศไทยพบวXามีผู!ท่ีเป_นพาหะธาลัสซีเมียประมาณ 18-24 ล!านคน มีผู!ท่ีเป_น
โรคธาลัสซีเมียประมาณประมาณ 6 แสนคน ในแตXละปgมีหญิงตั้งครรภ1ท่ีเสี่ยงตXอการมีบุตรเป_นโรคธาลัสซีเมีย
ประมาณ 5 หมื่นคน (หรือทุก 1 ใน 5 ถึง 1 ใน 6 ของคูXแตXงงาน) และมีเด็กเกิดใหมXปPวยเป_นโรคธาลัสซีเมียเพ่ิมข้ึน
ประมาณ 12,000 คนตXอปg  (ประมาณ 12 คน ตXอเด็กท่ีเกิดทุก ๆ 1,000 คน) (4) โดยยีนแฝงธาลัสซีเมียพบได!ใน
ประชากรทุกภูมิภาคของประเทศไทยจึงมีโอกาสท่ีผู!ท่ีเป_นพาหะจะแตXงงานกันแล!วได!ลูกท่ีเป_นโรคธาลัสซีเมีย ผู!
ปPวยธาลัสซีเมียท่ีมีอาการรุนแรงจะได!รับผลกระทบตXอตัวผู!ปPวยเองและครอบครัว ท้ังทางรXางกาย จิตใจ และ
ทางด!านเศรษฐกิจ สาเหตุเน่ืองจากผู!ปPวยโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงต!องใช!คXาใช!จXายในการรักษาพยาบาลสูงถึง 
32,000 ล!านบาท ในปgพ.ศ. 2550และเพ่ิมงบประมาณข้ึนเป_น 41,000 ล!านบาท ในปgพ.ศ.2558 ในขณะท่ีคXาลงทุน
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ในการดําเนินงานเพ่ือปnองกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมียโดยประมาณมีราคาเพียง 1,038 ล!านบาท เมื่อนํามาคิด
ความคุ!มทุนมีคXาสูงถึง 30.83 เทXา (5, 6) จากตัวเลขความคุ!มทุนดังกลXาวนํามาสูXนโยบายการควบคุมและปnองกัน
โรคธาลัสซีเมียชXวยลดงบประมาณในการดูแลผู!ปPวยโรคธาลัสซีเมีย ดังน้ันการควบคุมและปnองกันโรคธาลัสซีเมียจึงมี
ความสําคัญมาก ซ่ึงการวินิจฉัยทางห!องปฏิบัติการเพ่ือแยกชนิดของโรคธาลัสซีเมียจึงเป_นหัวใจสําคัญท่ีจะนําไปสูX
การให!คําปรึกษาแนะนําทางพันธุศาสตร1 การพยากรณ1โรค การดูแลรักษาผู!ปPวยตลอดจนการควบคุมและปnองกัน
โรคให!มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการตรวจคัดกรองเบ้ืองต!นท่ีจะชXวยให!สามารถควบคุมและปnองกันโรคได!อยXาง
รวดเร็วจึงทําให!สามารถลดโอกาสการเกิดโรคใหมXในประชากร ลดโอกาสการเกิดโรคซํ้าในครอบครัวท่ีมีผู!ปPวย ท้ังยัง
ปnองกันไมXให!เกิดโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง เป_นต!น  

ประเทศไทยมีโครงการปnองกันและควบคุมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียมาเป_นระยะนาน นอกจากน้ียังมี
มูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแหXงประเทศไทย (Thalassemia Foundation of Thailand) ท่ีได!กXอตั้งข้ึนตั้งแตXปg
พ.ศ. 2532 อยXางไรก็ตามปyจจุบันยังพบวXาประชาชนท่ัวไปหรือแม!แตXบุคลากรทางการแพทย1ยังขาดเข!าใจเก่ียวกับ
โรคธาลัสซีเมีย คูXแตXงงานตั้งครรภ1โดยไมXได!ตรวจเลือดหาพาหะธาลัสซีเมีย หญิงตั้งครรภ1บางรายท่ีทารกในครรภ1
เสี่ยงตXอโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงไมXได!รับการวินิจฉัยกXอนคลอด เมื่อหญิงตั้งครรภ1ทราบวXาทารกมีโอกาสเป_นโรค 
ß-thalassemia/Hb E  การตัดสินใจยุติการตั้งครรภ1คXอนข!างลําบากเน่ืองจากแพทย1ไมXสามารถวินิจฉัยหรือ
คาดการณ1ได!ชัดเจนวXาลูกท่ีจะเกิดมามีฟgโนไทป�รุนแรงเพียงใด และสูติแพทย1บางทXานท่ีรับผิดชอบเคสบางครั้งไมXทํา
แท!งให!แกXแมXท่ีได!ลูกเป_นโรคชนิดรุนแรง (7, 8, 9) 

จากปyญหาและอุปสรรคดังท่ีได!กลXาวมาข!างต!นทําให!ผู!วิจัยสนใจท่ีจะค!นหาผู!ท่ีมียีนแฝงธาลัสซีเมียและ
ฮีโมโกลบินผิดปกตใินผู!ปPวยนอกจากโรงพยาบาลเซ็นทรลัปาร1ค อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เน่ืองจากยังไมX
เคยมีการศึกษาหาความชุกของพาหะธาลัสซีเมียในกลุXมประชากรน้ีมากXอน งานวิจัยน้ีมีมุXงเน!นไปท่ีการตรวจคัด
กรองธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติเพ่ือวิเคราะห1แยกเอาผู!ท่ีปกติหรือมียีนแฝงชนิดท่ีไมXรุนแรงออกจากผู!ท่ีเป_น
พาหะ เพ่ือให!บุคลากรทางการแพทย1ท่ีเก่ียวข!องได!เฝnาระวังโรค และเมื่อผู!ท่ีมารับบริการท่ีโรงพยาบาลตั้งครรภ1ควร
มีการให!ความรู!หรือสร!างความเข!าใจให!ผู!ปPวยทราบถึงอัตราเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนได!กรณีท่ีพบวXาสามีเป_นพาหะธาลัสซี
เมียชนิดเดียวกันหรือมีฮีโมโกลบินผิดปกติท่ีปฏิสมัพันธ1กับพาหะธาลัสซีเมยีบางชนิดแล!วสามารถทําให!ได!ลูกเป_นโรค
โลหิตจางรุนแรง 
 
วัตถุประสงค&ของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาความชุกของพาหะธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดอีของผู!ปPวยจากโรงพยาบาลเซ็นทรัลปาร1ค 
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ด!วยวิธีการตรวจคัดกรองเลือดในนํ้ายาทดสอบความเปราะเม็ดเลือดแดง 
(osmotic fragility test) รXวมกับนํ้ายา dichlorophenol-indophenol (DCIP) precipitation test  
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

กลุKมตัวอยKาง ตัวอยXางท่ีใช!ในการศึกษาเป_นเลือดครบสXวนท่ีมี EDTA เป_นสารกันเลือดแข็ง จากผู!ปPวย
นอกของโรงพยาบาลเซ็นทรัลปาร1ค อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยตัวอยXางท่ีใช!ในการศึกษา ต!องมี
คุณสมบัติดังตXอไปน้ี 
 1) เป_นผู!ปPวยนอกของโรงพยาบาลเซ็นทรัลปาร1ค อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
 2) เป_นเพศชายหรือหญิงท่ีมีชXวงอายุ 9-89 ปg  
 3) มีเช้ือชาติไทยและสัญชาติไทย 
 4) พํานักอยูXในประเทศไทย 
จากการสํารวจพบวXาจํานวนผู!ปPวยนอกของโรงพยาบาลเซ็นทรัลปาร1ค อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ในแตX
ละเดือนมีประมาณ 1,200 ราย เพราะฉะน้ันจึงสุXมกลุXมตัวอยXางมาร!อยละ 10-15 จากจํานวนประชากรหลักพันโดย
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คัดตัวอยXางแบบเจาะจง ดังน้ันในการศึกษาครั้งน้ีจึงคัดเลือกเลือดจากกลุXมตัวอยXางมาใช!ทดสอบจํานวน 150 ราย 
ซ่ึงพบวXามีอายุเฉลี่ยเทXากับ 60.5 ปg แบXงเป_นเพศจํานวน 93 ราย และเพศชายจํานวน 57 ราย 
 
 ขั้นตอนดําเนินการวิจัย โครงการวิจัยน้ีได!ผXานการพิจารณาเห็นชอบโดยสอดคล!องกับประเทศ
เฮลซิงกิจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เลขท่ีรับรอง อ.440/2559 โดย
คณะผู!วิจัยได!ทําเอกสารแนะนําและช้ีแจงให!อาสาสมัครทุกรายได!ทราบรายละเอียดของโครงการกXอนเซ็นหนังสือ
ยินยอม (informed consent) เข!ารXวมโครงการวิจัย ในการน้ีคณะผู!วิจัยได!นําเลือดครบสXวน (EDTA blood) 
ปริมาตร 10 มิลลิลิตรมาตรวจคัดกรองด!วยนํ้ายาสําเร็จรูป KKU-OF Reagent kit for thalassemia screening 
และ KKU-DCIP-Clear Reagent kit for Hb E screening จากคณะเทคนิคการแพทย1 มหาวิทยาลัยขอนแกXน 
(บริษัทดรูไบโอ ประเทศไทย) ดังน้ี  
 1. ทดสอบความเปราะของเม็ดเลือดแดงชนิดหลอดเดียว หรือ one tube OF test ซ่ึงเป_นการวัด
ปริมาณการแตกของเม็ดเลอืดแดงในนํ้าเกลอืเข!มข!นร!อยละ 0.36 โดยเม็ดเลือดแดงของคนปกติจะแตกมากกวXาร!อย
ละ 90 (สารละลายแดงใส) แตXในพาหะและโรคธาลัสซีเมียเซลล1จะไมXแตกหรือแตกน!อยกวXาร!อยละ 90 (สารละลาย
แดงขุXน) การทดสอบน้ีจําเป_นต!องมีการควบคุมผลบวกและผลลบทุกครั้งและมีข!อระวังในการแปลผลเน่ืองจากผู!ท่ีมี
ภาวะโลหิตจางจากการขาดเหล็กก็สามารถให!ผลบวกได!เชXนเดียวกัน 
 2. การทดสอบฮีโมโกลบินไมXเสถียรโดยการตกตะกอนสี DCIP หลักการคือ ฮีโมโกลบินอีเป_น
ฮีโมโกลบินผิดปกติท่ีเกิดจากกรดอะมิโนตําแหนXงท่ี 26 ของสาย β–globinเปลี่ยนจากกรดกลูตามิกเป_นไลซีน 
(β26Glu-Lys) ทําให!โครงสร!างไมXแข็งแรง โดยสี DCIP จะทําให!โมเลกุลของฮีโมโกลบินท่ีไมXเสถียรน้ี เกิดการสลายตัว
และตกตะกอนได!งXายเรว็กวXาฮีโมโกลบินปกติ (สารละลายขุXน) โดยความขุXนของ homozygous Hb E จะมีมากกวXา 
Hb E trait สXวนฮีโมโกลบินปกติจะให!ผลลบตXอการทดสอบน้ี (สารละลายใส) 
 
ผลการวิจัย 
  กลุXมตัวอยXางท่ีเข!ารXวมการศึกษาในครั้งน้ีเป_นผู!ปPวยนอกของโรงพยาบาลเซ็นทรัล ปาร1ค อําเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 150 ราย พบวXามีอายุตั้งแตX 9-89 ปg ซ่ึงมีอายุเฉลี่ยเทXากับ 60.5 ปg แบXงเป_นเพศหญิง 
93 รายเพศชาย 57 ราย สามารถแบXงตามชXวงอายุตXางๆได! 4 ชXวง ดังแสดงในตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 ข!อมูลกลุXมตัวอยXางจากผู!ปPวยนอกของโรงพยาบาลเซ็นทรัลปาร1ค อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
จํานวน 150 ราย ซ่ึงจากการซักประวัติพบวXาผู!เข!ารXวมการศึกษาจํานวน 132 ราย (88.0%) มีภูมิลําเนาอยูXท่ีจังหวัด
สมุทรปราการ สXวนอีก 14 ราย (9.3%) มีภูมิลําเนาอยูXในจังหวัดอ่ืนๆของประเทศไทย 

   อายุ (ปg)                     เพศหญิง (93 ราย)                เพศชาย (57 ราย) 
   ≤ 45                                 13                                      2 
   46-60                              23                                    27 
   61-75                              47                                    21 
   > 75                                10                                     7 
                                อายุ ต่ําสุด-สูงสุด (9-89)         ต่ําสุด-สูงสุด (33-84) 

 
  การแปลผล OF test และ DCIP test แบXงเป_น 4 แบบ ดังน้ี แบบท่ี 1 ให!ผลการทดสอบ OF test เป_น
บวก แตX DCIP test เป_นลบ (+/-) จํานวน 31 ราย (คิดเป_นร!อยละ 20.6) รองลงมา คือ แบบท่ี 2 ให!ผลการทดสอบ
ท้ัง OF test และ DCIP test เป_นบวก (+/+) จํานวน 25 ราย (คิดเป_นร!อยละ 16.7) แบบท่ี 3 ให!ผลการทดสอบ 
OF test เป_นลบแตX DCIP test เป_นบวก (-/+) จํานวน 12 ราย (คิดเป_นร!อยละ 8.0) และแบบท่ี 4 กลุXมท่ีให!ผลการ
ทดสอบ OF test และ DCIP test เป_นลบ (-/-) มีจํานวนเทXากับ 82 ราย (คิดเป_นร!อยละ 54.7) (ตารางท่ี 2) 
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ตารางท่ี 2 ผลการตรวจคัดกรองเบ้ืองต!น OF test และ DCIP test แบXงตามผลการทดสอบในผู!ปPวยนอกของ
โรงพยาบาลเซ็นทรัลปาร1ค อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  
OF test/ DCIP test               แปลผล                                จํานวน (150 ราย)                 ร!อยละ 

      -/-                       normal or                                          82                               54.7 
                               non-clinically significant thalassemia 
      +/+                     suspected Hb E trait or                       25                               16.7 
                               homozygous Hb E 
      +/-                      suspected α- or β-thalassemia trait     31                               20.7 
      -/+                      suspected Hb E trait                            12                                8.0 
หมายเหตุ ผู!ท่ีเป_นพาหะฮีโมโกลบินอี (Hb E trait) อาจให!ผลบวกหรือลบกับ  OF test ก็ได! สXวนผู!ท่ีให!ผลบวกแรง
กับสี DCIP เมื่อตรวจยืนยันมักพบวXาเป_นฮีโมโกลบินอีชนิดโฮโมซัยกัส (10) 
 
ตารางท่ี 3 ผลการตรวจคัดกรองรXวมกันระหวXาง OF test และ DCIP test ในผู!ปPวยนอกของโรงพยาบาลเซ็นทรัล
ปาร1ค อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 150 ราย โดยนับจํานวนเฉพาะรายท่ีให!ผลบวกจากการทดสอบ
ใดทดสอบหน่ึงหรือให!ผลการทดสอบเป_นบวกท้ังสองการทดสอบ จําแนกตามเพศและชXวงอายุ 

ชKวงอายุ 
(ปY) 

จํานวนแบKงตามเพศ 
(ชาย , หญิง ) 

จํานวนท่ีให�ผลบวกจาก
combined test  

≤ 45 
46-60 
61-75 
>75 

(2 , 13) 
(27 , 23) 
(21 , 47) 
(7 , 10) 

(5) 
(21) 
(35) 
(7) 

 
 จาก ตารางท่ี 3 จะเห็นวXาพาหะธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติเหลXาน้ีสามารถพบได!ในคนไทยทุก
เพศและทุกวัย เน่ืองจากธาลัสซีเมียจัดเป_นความผิดปกติแบบยีนเดี่ยวท่ีถXายทอดผXานออโตโซมในลักษณะยีนด!อย 
(autosomal recessive) ทําให!ผู!ท่ีมียีนผิดปกติเพียงข!างเดียวของอัลลีล (allele) ไมXแสดงอาการของโรค แตXถ!า
ประชากรในภูมิภาคใดท่ีมีความถ่ีของยีนธาลัสซีเมียหรือยีนฮีโมโกลบินอีสูง โอกาสท่ีคนเป_นพาหะมาแตXงงานกัน
แล!วได!ลูกเป_นโรคก็มากข้ึนตามไปด!วย  
 
สรุปผลและอภิปรายผล 
 จากการตรวจคัดกรองหาพาหะแอลฟาธาลัสซีเมีย เบตาธาลัสซีเมีย และฮีโมโกลบินอี ในตัวอยXาง
เลือดจํานวน  150 ราย ในผู!ปPวยนอกของโรงพยาบาลเซ็นทรัลปาร1ค อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยการ
ทดสอบอยXางงXายด!วย OF test เพ่ือค!นหาผู!ท่ีมียีนแฝงธาลัสซีเมีย และทดสอบการตกตะกอนของฮีโมโกลบินอีด!วย
นํ้ายา DCIP พบวXากลุXมตัวอยXางให!ผลบวกตXอการทดสอบใน DCIP test ซ่ึงคาดวXานXาจะเป_นผู!ท่ีมีฮีโมโกลบินอี (เฮท
เทโรซัยกัสฮีโมโกลบินอี และโฮโมซัยกัสฮีโมโกลบินอี) สูงถึงร!อยละ 24.7 สXวนกลุXมตัวอยXางท่ีให!ผลบวกตXอการ
ทดสอบ OF test ซ่ึงคาดวXานXาจะเป_นพาหะแอลฟาธาลัสซีเมีย หรือ เบตาธาลัสซีเมีย พบมากรองลงมาร!อยละ 
20.6 ทําให!เป_นไปได!วXากลุXมประชากรน้ีมีโอกาสได!ลูกธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงถ!าพบคูXเสี่ยงรXวมกันระหวXาง 
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ฮีโมโกลบินอี กับ เบตาธาลัสซีมีย, เบตาธาลัสซีเมีย กับ เบตาธาลัสซีเมีย และแอลฟาธาลัสซีเมีย 1 กับ 
แอลฟาธาลัสซีเมีย 1  
 จากการศึกษาของยงยุทธ พรหมพันธุ1ใจและคณะ (11) ท่ีได!ทําการศึกษาความชุกของธาลัสซีเมียและ
ฮีโมโกลบินผิดปกตขิองคูXสมรสกลุXมเสีย่งในภาคตะวันออก ซ่ึงมีตัวอยXางตรวจในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 9 จังหวัด ได!แกX 
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด สระแก!ว ฉะเชิงเทราปราจีนบุรี สมุทรปราการ และนครนายก ระหวXางปgพ.ศ. 2551-
2555 จํานวน 1,912 ราย โดยทําการตรวจยืนยัน Hb typing และตรวจวินิจฉัยพาหะแอลฟาธาลัสซีเมีย 1 ด!วย
ระดับชีวโมเลกุล พบวXามีความชุกของพาหะฮีโมโกลบินอีและโฮโมซัยกัสฮีโมโกลบินอี ร!อยละ 69.6 นอกจากน้ียัง
ตรวจพบพาหะแอลฟาธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงและพาหะเบตาธาลัสซีเมียร!อยละ 11.6 ท้ังน้ีจะเห็นได!วXาท้ังสอง
การศึกษามีความชุกแตกตXางกันท้ังๆ ท่ีในการศึกษาของยงยุทธ พรหมพันธุ1ใจและคณะ ก็มีตัวอยXางตรวจท่ีมาจาก
เขตพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรปราการ แตXเน่ืองจากการท่ีมีตัวอยXางตรวจมาจากจังหวัดอ่ืนๆรXวมด!วย จึงอาจทําให!ความชุก
จากท้ังสองการศึกษาน้ีแตกตXางกันได! เพราะในการศึกษาครั้งน้ีมีกลุXมตัวอยXางท่ีมีภูมิลําเนาอยูX ในจังหวัด
สมุทรปราการสูงถึงร!อยละ 88  
 จากการศึกษาของกุลนภา ฟูPเจริญและคณะ (12) ท่ีได!ทําการศึกษาการตรวจคัดกรองธาลัสซีเมียและ
ฮีโมโกลบินอีอยXางงXาย ในพ้ืนท่ีจังหวัดสุรินทร1และบุรีรัมย1 จากกลุXมตัวอยXางเช้ือสายไทย-เขมร จํานวน 301 คน โดย
ผลการตรวจ combined test แบXงได!เป_น 4 กลุXม คือ 1. กลุXมท่ีให!ผล OF +/ DCIP - คิดเป_นร!อยละ 15.0  ซ่ึง
พบวXามีความชุกน!อยกวXาในการศึกษาครั้งน้ีท่ีมีความชุกเทXากับร!อยละ 20.7 2. กลุXมท่ีให!ผล DCIP +/ OF - คิดเป_น
ร!อยละ 13.3 ซ่ึงพบวXามีความชุกสูงกวXาในการศึกษาครั้งน้ีท่ีมีความชุกเทXากับร!อยละ 8.0 3. กลุXมท่ีให!ผล OF +/ 
DCIP + คิดเป_นร!อยละ 36.2 ซ่ึงพบวXามีความชุกสูงกวXาในการศึกษาครั้งน้ีท่ีมีความชุกเทXากับร!อยละ 16.7 4. สXวน
กลุXมท่ีให!ผลลบท้ัง OF test และ DCIP test มีจํานวน 104 คน (คิดเป_นร!อยละ 34.6) ซ่ึงคาดวXาเป_นคนปกติหรือผู!
ท่ีมียีนแฝงชนิดไมXรุนแรง เมื่อเปรียบเทียบกลุXมประชาชนในเขตชายแดนจะเห็นวXาอุบัติการณ1ของฮีโมโกลบินอีสูง
กวXากลุXมคนท่ีอยูXในเขตภาคกลาง ท้ังน้ีความแตกตXางกันอาจเกิดจากตัวอยXางเลือดมาจากคนละภูมิภาค เพราะในแตX
ละภูมิภาคของประเทศไทยมีความชุกของธาลัสซีเมียแตกตXางกันออกไป เชXน ในภาคเหนือจะมีความชุกของพาหะ
แอลฟาธาลัสซีเมียสูงท่ีสุด ในทํานองเดียวกันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีความชุกของพาหะฮีโมโกลบินอีสูง
ท่ีสุด (13) อยXางไรก็ตามอุบัติการณ1และความชุกในแตXละปgอาจเปลี่ยนไปเน่ืองจากการย!ายถ่ินของแรงงานท้ังในกลุXม
คนไทยและคนตXางชาติเกิดข้ึนตลอดเวลา นอกจากน้ียังพบวXาในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต!การปฏิสัมพันธ1ของ
ยีนเบตาธาลัสซีเมียกับฮีโมโกลบินอีน้ัน มีอัตราเสี่ยงของเด็กเกิดใหมXท่ีจะเป_นโรคโลหิตจางเรื้อรังมากถึง 1 ใน 4 
หรือร!อยละ 25 ดังน้ันผู!ท่ีมียีนแฝงและแพทย1ผู!รับฝากครรภ1จึงควรตระหนักวXาทารกเกิดใหมXจากคูXแตXงงานอาจพบท่ี
เป_นพาหะหรือเป_นโรคได!ในทุกรุXนของครอบครัว (14) ดังน้ันบุคลากรทางสาธารณสุขท่ีเก่ียวข!องควรให!ความสําคัญ
โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย เพ่ือให!เกิดความตื่นตัวตXอการสร!างคุณภาพชีวิตท่ีดีให!กับมวลมนุษยชาติจากรุXนสูXรุXน 
 หลักการปnองกันโรคท่ีเป_นแตXกําเนิดโดยท่ัวไปแบXงเป_นสองระดับ คือ 1. การปnองกันระดับปฐมภูมิ ซ่ึง
หมายถึงการปnองกันโรคด!วยการควบคุมปyจจัยท่ีเก่ียวข!องตั้งแตXต!น  เชXน การรับประทานโฟเลต หรือการเลือกไมX
ตั้งครรภ1ตXอในกรณีท่ีเป_นพาหะของโรคชนิดรุนแรง และ 2. การปnองกันระดับทุติยภูมิ หมายถึง การปnองกันการเกิด
ของทารกท่ีเป_นโรค เชXน การคัดกรองหาพาหะของโรคในคูXสมรสและจัดให!มีการตรวจวินิจฉัยกXอนคลอยุติการ
ตั้งครรภ1ในรายท่ีได!ทารกเป_นโรคชนิดรุนแรง (15) หากผู!ท่ีมาฝากครรภ1ไมXได!รับการปnองกัน เน่ืองจากไมXทราบวXา
ตนเองเป_นพาหะหรือมีคูXเสี่ยงท่ีมีโอกาสได!ลูกเป_นโรคชนิดรุนแรง เด็กท่ีเกิดมาอาจต!องรักษาแบบประคับประคองไป
ตลอดชีวิต จากข!อมูลของกระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย และ  องค1การอนามัยโลก (WHO) พบวXาคXา
งบประมาณท่ีใช!ในการรณรงค1เพ่ือปnองกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมีย ด!วยการให!บริการตรวจกรอง การตรวจ
วินิจฉัยทารกในครรภ1 และการยุติการตั้งครรภ1 มีคXาใช!จXายน!อยกวXาการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการรักษาผู!ปPวยท่ี
เป_นโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงคXอนข!างมาก (16, 17) การวิจัยน้ีแสดงให!เห็นถึงประโยชน1ของการตรวจคัดกรองเพ่ือ
หายีนแฝงธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติในเขตท่ีมีอุบัติการณ1สูงของประเทศไทย 
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ข�อเสนอแนะ 
 1. การศึกษาครั้งน้ีไมXได!ทําการตรวจยืนยันผลด!วยวิธีมาตรฐาน เน่ืองจากมีข!อจํากัดในเรื่องของ
เครื่องมือและอุปกรณ1ท่ีใช!ในการทดลอง ดังน้ันจึงทําให!ไมXทราบคXาความชุกของธาลัสซีเมียแตXละชนิดท่ีแท!จริง สXวน
ผลการทดสอบฮีโมโกลบินท่ีไมXสเถียรจําเป_นต!องตรวจวิเคราะห1ชนิดฮีโมโกลบินตXอไปเพ่ือให!ได!คXาความชุกของ
ฮีโมโกลบินอีท่ีแนXนอน เน่ืองจากการตรวจคัดกรองเบ้ืองต!นน้ีให!คXาความจําเพาะร!อยละ 85 สําหรับการทดสอบ OF 
test การให!ผลบวกปลอมอาจเกิดจากภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก (iron deficiency anemia) แม!วXาการ
ทดสอบน้ีไมXสามารถแยกพาหะธาลัสซีเมียออกจากภาวะโลหิตจางชนิดอ่ืนได! แตXการนําคXาดัชนีเม็ดเลือดแดง (red 
cell indices) มาชXวยวินิจฉัยแยกชนิดโลหิตจางก็เป_นทางเลือกหน่ึงท่ีนิยมใช!ในการตรวจคัดกรองเบ้ืองต!น 
 2. ปyจจุบันการตรวจกรองข้ันต!น ได!แกX MCV/ MCH, OF test, DCIP test และ Hb E screen หาก
การตรวจกรองเบ้ืองต!นใดให!ผลบวกควรทําการตรวจวิเคราะห1ชนิดและปริมาณฮีโมโกลบิน หรือตรวจวิเคราะห1ยีน
ด!วยเทคนิค polymerase chain reaction (PCR) เพ่ือยืนยันตXอไป 
 3. ข!อมูลความชุกของธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติท่ีได!จากการวิจัยครั้งน้ี มีประโยชน1ตXอการ
นํามาคํานวณหาความถ่ีของอัลลีล ตามหลักการทางพันธุศาสตร1เพ่ือใช!ในการประเมินขนาดของปyญหาและนํามา
ประเมินอุบัติการณ1ของอัตราเด็กเกิดใหมXท่ีเสี่ยงตXอการเป_นโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยน้ีเป_นสXวนหน่ึงของภาคนิพนธ1 คณะเทคนิคการแพทย1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
คณะผู!วิจัยขอขอบคุณ นพ.อดิเทพ อธิพันธุ1อําไพ ผู!อํานวยการโรงพยาบาลเซ็นทรัลปาร1ค คุณนฤมล รXวมคิด 
หัวหน!าฝPายการพยาบาล และทนพญ.สุรัตน1 แก!วจรัส หัวหน!าห!องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย1 ท่ีได!ให!ความ
อนุเคราะห1 ความชXวยเหลือ และอํานวยความสะดวกในการทําวิจัย 
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บทคัดย>อ  

เช้ือ staphylococci เปMนเช้ือประจําถ่ินท่ีพบได"บริเวณผิวหนัง เยื่อเมือก สารคัดหลั่งในระบบทางเดิน
หายใจ รวมถึงปนเปQRอนตามสถานท่ีสาธารณะ ป)จจุบันพบว9าเช้ือกลุ9มน้ีได"พัฒนาการดื้อยามากข้ึน และสามารถ
ส9งผ9านยีนดื้อยาให"กับเช้ือก9อโรคชนิดอ่ืนได" การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค4เพ่ือหาความชุกของเช้ือ methicillin-
resistant staphylococci (MRS) จากสถานท่ีออกกําลังกายสาธารณะ 8 แห9งในจังหวัดสมุทรปราการ โดยเพาะ
แยกเช้ือจากตัวอย9างจํานวน 107 ตัวอย9าง บนอาหาร Columbia blood agar ท่ีผสมยา oxacillin และทดสอบ
ความไวต9อยา cefoxitin, clindamycin และ erythromycin ด"วยวิธี disk diffusion พบเช้ือ MRS 13 ตัวอย9าง 
(ร"อยละ 12.15) จากสถานท่ีออกกําลังกาย 4 แห9ง โดยเปMน coagulase-negative staphylococci (MRCoNS) 
ท้ังหมด ในจํานวนน้ีเปMนเช้ือท่ีดื้อยา erythromycin เพียงชนิดเดียวจํานวน 2 ตัวอย9าง (ร"อยละ 15.38)  และท่ีดื้อ 
clindamycin และ erythromycin จํานวน 7 ตัวอย9าง (ร"อยละ 53.85)  โดยเช้ือท่ีดื้อยาท้ังสามชนิดพบบน
อุปกรณ4บริเวณท่ีมือและข"อพับขาสัมผัส การพบเช้ือแบคทีเรียดื้อยาในสถานท่ีออกกําลังกายทําให"เห็นถึงบทบาท
ของสถานท่ีชุมชนในการเปMนแหล9งสะสมของเช้ือดื้อยา ดังน้ันผู"ใช"บริการควรล"างมือและทําความสะอาดร9างกาย
หลังจากสัมผัสอุปกรณ4 ยิ่งกว9าน้ันควรมีการเฝlาระวังเพ่ือควบคุมการถ9ายทอดการดื้อยาไปยังเช้ือ staphylococci 
อ่ืน ๆ ในชุมชน 

 
คําสําคัญ:  ความชุก สถานท่ีออกกําลังกายสาธารณะ methicillin-resistant staphylococci (MRS)  แบคทีเรีย

ดื้อยา 
 
Abstract 

Staphylococci are normal microbiota found in human skin, mucous membrane, 
respiratory secretion and contamination in public area. At present, these bacteria develop 
antibiotic resistance and transfer antibiotic-resistant gene to other pathogenic bacteria. The 
objective of this study is to survey the prevalence of methicillin-resistant staphylococci (MRS) 
from 8 public finesses in Samut Prakan province. Staphylococci from 107 samples were isolated 
using Columbia blood agar containing oxacillin and the susceptibility tests against cefoxitin, 
clindamycin and erythromycin were performed using disk diffusion method. The results revealed 
13 MRS (12.15%) from 4 public finesses and all of them were coagulase-negative staphylococci 
(MRCoNS). Of these, 2 samples (15.38%) resisted to erythromycin and 7 samples (53.85%) 
resisted to both erythromycin and clindamycin. MRS were determined on the handle and the 
popliteal space of the fitness equipment. Finding of antibiotic-resistant bacteria in public fitness 
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indicates the role of public place on accumulation source of antibiotic-resistant microorganisms. 
Therefore, users should have hand and body washing after touching the fitness equipment. 
Moreover, the surveillance should be done to control the transfer of antibiotic resistance to 
pathogenic staphylococci in community. 

   
Keywords:  Prevalence, Public fitness,  Methicillin-resistant staphylococci (MRS), Antibiotic-

resistant bacteria 
  
 
บทนํา 
 เช้ือ staphylococci เปMนเช้ือแบคทีเรียแกรมบวกท่ีเปMนสมาชิกของ family Staphylococcaceae (1)  
และเปMนหน่ึงในเช้ือประจําถ่ินของคนและสัตว4 โดยสามารถพบเช้ือชนิดน้ีได"ตามผิวหนัง รักแร" ขาหนีบ ต9อมใต"
ผิวหนัง และเยื่อเมือกบุผิวในคน (1,2)  ในบางคนอาจพบอยู9ในช9องปาก ทางเดินหายใจส9วนบน ทางเดินอาหาร 
ทางเดินป)สสาวะส9วนปลาย และอวัยวะสืบพันธุ4 สามารถพบเช้ือ staphylococci  สายพันธุ4ก9อโรคในคนท่ีเปMน
พาหะ โดยเช้ือจะอยู9ในตําแหน9งท่ีไม9ก9อให"เกิดโรคแต9สามารถแพร9ไปยังผู"อ่ืนได" (1) เช้ือ staphylococci ก9อโรคใน
คนท่ีสําคัญ  คือ โรคติดเช้ือ ท่ีผิวหนัง (skin and soft tissue infections) การติดเช้ือท่ี เยื่อบุหลอดเลือด 
(endovascular infections) ป อดบ วม  (pneumonia) ข" อ อั ก เสบ  (septic arthritis) เยื่ อ บุ หั ว ใจ อั ก เสบ 
(endocarditis) ไขกระดูกอักเสบ (osteomyelitis) และการติดเช้ือในกระแสเลือด (sepsis) (3) นอกจากน้ี 
staphylococci ยังเปMนหน่ึงในเช้ือท่ีก9อให"เกิดโรคติดเช้ือในโรงพยาบาล (nosocomial infections) ในการรักษา
โรคติด เช้ือ staphylococci ได"มีการนํายา penicillin มาใช"  ยา penicillin เปMนยาในกลุ9 ม  beta-lactam 
antibiotics ท่ีทําลายเช้ือโดยเข"าจับกับ penicillin-binding protein (PBP) และรบกวนการสร"างผนังเซลล4ของ
แบคทีเรีย (1,4) แต9เช้ือ staphylococci ได"มีการพัฒนาการดื้อยาโดยสร"างเอนไซม4 penicillinase ซ่ึงเปMนเอนไซม4
ในกลุ9ม beta-lactamase ท่ีมีฤทธ์ิทําลายวงแหวน beta-lactam ในโครงสร"างของยา ทําให"เช้ือดื้อยา ต9อมาจึงมี
การนํายาก่ึงสังเคราะห4ท่ีทนต9อเอนไซม4 penicillinase (penicillinase-resistant penicillin: PRP) เช9น nafcillin, 
oxacillin และ methicillin มาใช"แทน อย9างไรก็ตาม อัตราการดื้อยาในเช้ือ staphylococci ได"เพ่ิมสูงข้ึนท้ัง S. 
aureus และ coagulase-negative staphylococci โดยเช้ือกลุ9มน้ีจะผลิต PBP2a ซ่ึงจับกับยาในกลุ9ม beta-
lactam ได"ไม9ดี ทําให"เช้ือดื้อต9อยา PBP2a น้ีถูกควบคุมการสร"างโดยยีน mecA ท่ีอยู9บน mec locus บนหน9วย
พันธุกรรมเคลื่อนท่ี ท่ีเรียกว9า Staphylococcal Cassette Chromosome mec (SCCmec) ท่ีแทรกอยู9บน
โครโมโซมของเช้ือ ยีน mecA น้ีสามารถถ9ายทอดจาก staphylococci สายพันธุ4อ่ืนสู9 S. aureus ได" (1,4) เช้ือ S. 
aureus ท่ีดื้อต9อยากลุ9ม PRP เรียกว9า methicillin-resistant S. aureus (MRSA) ส9วนเช้ือท่ีไวต9อยากลุ9มน้ีเรียกว9า 
methicillin-sensitive S. aureus (MSSA) เช้ือ MRSA ชนิดแรกถูกพบในป| ค.ศ. 1961 ท่ีประเทศอังกฤษ เปMน
เวลา 2 ป|หลังจากมีการนํายา methicillin มาใช" หลังจากน้ันเช้ือได"แพร9กระจายไปยังประเทศอ่ืนในทวีปยุโรป และ
ประเทศอ่ืนๆ ท่ัวโลก ได"แก9 ออสเตรเลีย ญี่ปุ~น และอเมริกา ป)จจุบันแบคทีเรียชนิดน้ีเปMนหน่ึงในเช้ือก9อโรคในคนท่ี
ก9อให"เกิดโรคติดเช้ือในโรงพยาบาล (nosocomial infections) และโรคติดเช้ือในชุมชน (community-acquired 
infections) (5,6) โดยพบว9าร"อยละ 3-5 ของเช้ือ S. aureus เปMน เช้ือ MRSA โดย MRSA แบ9 งเปMน non-
multidrug-resistant (NMDR) ซ่ึ ง เปM น เช้ื อ  MRSA ท่ี ดื้ อ ต9 อ ส ารต" าน จุ ล ชีพ ช นิ ด  non-β-lactam  ได" แ ก9 
gentamicin, tetracycline, trimethoprim, erythromycin แ ล ะ  ciprofloxacin น" อ ย ก ว9 า  2 ช นิ ด  แ ล ะ 
multidrug-resistant (MDR) ซ่ึงได"แก9 เช้ือ MRSA ท่ีดื้อต9อสารต"านจุลชีพชนิด non-β-lactam 3 ชนิดหรือ
มากกว9า 3 ชนิดข้ึนไป (5,6,7,8) ส9วนเช้ือ coagulase-negative staphylococci (CoNS) ท่ีดื้อต9อยากลุ9ม PRP 
เรียกว9า methicillin-resistant staphylococci (MRS) ซ่ึงโดยท่ัวไปพบว9าเช้ือในกลุ9มน้ีมีอัตราการดือ้ยาต"านจุลชีพ
สูงกว9า S. aureus ท้ั งยาในกลุ9ม  beta-lactam และยากลุ9ม อ่ืนๆ ได"แก9  aminoglycosides, quinolones, 
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tetracyclines, macrolides, lincosamides, trimethroprim และ sulfonamide (1) ดังน้ันจะเห็นได"ว9า การ
รักษาการติดเช้ือ MRS น้ันมีค9าใช"จ9ายท่ีสูงกว9าและการรักษาท่ียากกว9าการตดิเช้ือ MSS เน่ืองจากมียาเพียงไม9ก่ีชนิด
ท่ีใช"รักษาการติดเช้ือได" ประกอบกับการคิดค"นยารักษาชนิดใหม9ๆ ก็เปMนไปอย9างช"าๆ (3) การเพ่ิมข้ึนอย9างรวดเร็ว
ของเช้ือ MRS จึงกลายเปMนป)ญหาใหญ9ทางด"านสาธารณสุขในการรักษาผู"ป~วยโรคติดเช้ือและป)จจุบันป)ญหาการดื้อ
ยาของเช้ือก9อโรคน้ันถือเปMนหน่ึงในวาระแห9งชาติท่ีทุกคนต"องให"ความสําคัญ  
 เช้ือ MRSA ส9วนใหญ9 พบได"ในโรงพยาบาล หรือสิ่งแวดล"อมในสถานพยาบาลต9างๆ เช้ือเหล9าน้ีจัดอยู9ใน
กลุ9ม health care-associated MRSA (HA-MRSA) อย9างไรก็ตาม ในช9วงหลายป|ท่ีผ9านมา มีการแยกเช้ือ MRSA 
ได"จากคนปกติ และบุคคลท่ีไม9ได"เก่ียวข"องกับสถานพยาบาลใดๆ เช้ือเหล9าน้ีจึงจัดอยู9ในกลุ9ม community-
associated MRSA (CA-MRSA) ซ่ึงมีการแพร9กระจายอย9างรวดเรว็ในบุคคลท่ีไม9ได"เก่ียวข"องกับสถานพยาบาล โดย
ผู"ป~วยท่ีติดเช้ือ CA-MRSA จะต"องเปMนผู"ป~วยท่ีเข"ารับการรักษาในสถานพยาบาลไม9เกิน 48 ช่ัวโมง ไม9เคยมีประวัติ
การติดเช้ือ MRSA มาก9อน และไม9มีการใส9อุปกรณ4ทางการแพทย4เข"าไปในร9างกายอย9างถาวร (5) ในประเทศไทยมี
การสํารวจหาเช้ือ MRSA ในโพรงจมูกของวัยรุ9นในจังหวัดกาญจนบุรี ผลการศึกษาพบว9าตัวอย9างท่ีเก็บได"ท้ังหมด
เปMนเช้ือ MSSA ท่ีมีการดื้อต9อยาปฏิชีวนะกลุ9มอ่ืน เช9น tetracycline, clindamycin และ erythromycin (9) ส9วน
การตรวจหาเช้ือ CA-MRSA ในผู"ใหญ9พบว9าแหล9งของเช้ือ ได"แก9 ผู"ป~วย skin and soft tissue infections (SSTIs) 
และในโพรงจมูก โดยป)จจัยของการมีเช้ือ MRSA ในโพรงจมูกน้ัน เก่ียวข"องกับการใช"สารต"านจุลชีพ การมีประวัติ
ติดแอลกอฮอล4 และการสูบบุหรี่ (3) นอกจากน้ียังมีการพบเช้ือ MRSA ได"ท้ังในโรงเรียนมัธยมและสถานท่ีออก
กําลังกายต9างๆ ทําให"นักกีฬาและผู"ออกกําลังกายกลายเปMนหน่ึงในกลุ9มเสี่ยงของการติดเช้ือ MRSA และสถานท่ี
ออกกําลังกายหรือเล9นกีฬาได"กลายเปMนสิ่งแวดล"อมใหม9ท่ีอยู9ภายนอกสถานพยาบาลท่ีมีการส9งผ9านเช้ือ MRSA โดย
ป)จจัยเสี่ยงของการติดเช้ือชนิดน้ี ได"แก9 การมีสุขลักษณะท่ีไม9ดี และการใช"สิ่งของร9วมกัน ไม9ว9าจะเปMน สบู9 ผ"าขนหนู 
อุปกรณ4กีฬา ท่ีโกนหนวด และเสื้อผ"า (3) ยิ่งกว9าน้ัน เช้ือ MRS ยังสามารถพบได"ในสถานท่ีสาธารณะ เช9น โรงเรียน 
ห"างสรรพสินค"า ตลาด และสถานท่ีทํางาน (10)  
 ป)จจุบันประชากรให"ความสนใจกับสุขภาพมากข้ึน ทําให"มีจํานวนผู"ใช"บริการสถานออกกําลังกายท้ังของ
เอกชนและสถานท่ีออกกําลังสาธารณะเพ่ิมสูงข้ึน ผู"ใช"บริการเหล9าน้ีอาจมีโอกาสสัมผัสกับเช้ือแบคทีเรียดื้อยาและ
ทําหน"าท่ีแพร9กระจายเช้ือเหล9าน้ีโดยไม9รู"ตัว จังหวัดสมุทรปราการเปMนจังหวัดหน่ึงท่ีมีการสร"างสถานท่ีออกกําลัง
กายสาธารณะกระจายอยู9ทุกตําบล บางสถานท่ีมีผู"ใช"บริการเปMนจํานวนมากเน่ืองจากอยู9ในเขตชุมชน และเน่ืองจาก
เช้ือ CoNS สามารถพบได"ท่ัวไปในสิ่งแวดล"อมและเปMนเช้ือประจําถ่ินในร9างกายของคน ท่ีสําคัญ  เช้ือ MRS มีอัตรา
การดื้อยาสูงกว9าเช้ือ MRSA (1) และสามารถถ9ายทอดการดื้อยาไปยังเช้ือก9อโรคชนิดอ่ืนในชุมชนได" ดังน้ันการ
ตรวจหาเช้ือ MRS ในสถานท่ีออกกําลังกายจึงมีความสําคัญต9อการส9งเสริมสุขภาพของประชาชน โดยเปMนการ
ควบคุมการแพร9กระจายและปlองกันการติดเช้ือชนิดน้ีของประชากรในชุมชน 
 
วัตถุประสงคFของโครงการ  

เพ่ือหาความชุกของเช้ือ methicillin-resistant Staphylococcus  (MRS) จากสถานท่ีออกกําลังกาย
สาธารณะในจังหวัดสมุทรปราการ 
ระเบียบวิธีวิจัย  

1. การเก็บตัวอย>าง 
 เก็บตัวอย9างจากสถานท่ีออกกําลังกายสาธารณะในชุมชน 8 แห9ง ท่ีเปMนสถานท่ีกลางแจ"ง อยู9ใน
ชุมชน และมีผู"มาใช"บริการเปMนประจํา ในจังหวัดสมุทรปราการ รวมท้ังสิ้น 107 ตัวอย9าง โดยใช" sterile cotton 
swab เก็บตัวอย9างจากเครื่องออกกําลังกายโดยเลือกปlายบริเวณท่ีผู"เล9นมีโอกาสใช"มือและผิวหนังสัมผัส เช9น 
บริเวณมือจับของจักรยานออกกําลังกาย หรือเบาะรองของม"าน่ังบริหารกล"ามเน้ือหน"าท"อง ทําการปlายบนผิว
อุปกรณ4เปMนพ้ืนท่ีขนาดประมาณ 10 ตารางเซนติเมตร ปlายหมุนวน 4-5 ครั้ง (ประมาณ 10 วินาที) (11) จากน้ันจุ9ม
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ใน Stuart’s transport medium นํากลับมายังห"องปฏิบัติการทันที หรือเก็บท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียสไม9เกิน 
24 ช่ัวโมง (12)  

2. การเพาะแยกเชื้อ staphylococci จากตัวอย>าง และการพิสูจนFเชื้อดPวยการทดสอบทางชีวเคมี 
 นํา cotton swab ท่ีเก็บตัวอย9างมาปlายให"ท่ัวผิวหน"าของอาหาร Columbia blood agar ท่ีผสม
ยา colistin ความเข"มข"น 10 µg/ml และยา nalidixic acid ความเข"มข"น 15 µg/ml เพ่ือยับยั้งการเจริญของเช้ือ 
Enterobacteriaceae และ Pseudomonas (12) นําไปบ9มท่ีอุณหภูมิ 35±2 องศาเซลเซียสเปMนเวลา 18-24 
ช่ัวโมง จากน้ันทําการคัดเลือกเช้ือ staphylococci ด"วยลักษณะโคโลนี  Gram stain และการทดสอบทางชีวเคมี
เบ้ืองต"น ได"แก9 การสร"างเอนไซม4 catalase การหมักย9อยนํ้าตาลกลูโคส และแมนนิทอล การผลิตเอนไซม4 
ornithine decarboxylase (OD) และ deoxyribonuclease (DNase)  

3. การทดสอบหาเชื้อ MRS ดPวยวิธี disk diffusion  
 3.1 Oxacillin screening test (ดัดแปลงจาก [12]) 
 นําเช้ือ staphylococci มาตรวจคัดกรองการดื้อยา oxacillin โดยการปlายโคโลนีบนอาหาร 
Columbia blood agar ท่ีผสมยา oxacillin ความเข"มข"น 2 µg/ml (CoBAox) นําไปบ9มท่ีอุณหภูมิ 35±2 องศา
เซลเซียสเปMนเวลา 18-24 ช่ัวโมง 
 3.2 Disk diffusion test (CLSI 2014) 
 เข่ียโคโลนี staphylococci ท่ี ข้ึนบนอาหาร CoBAox มาปรับความขุ9นให"เท9ากับ McFarland 
Standard No. 0.5 ด"วย 0.85% sterile normal saline (NSS) จากน้ันนํา sterile cotton swab จุ9มเช้ือแล"ว
นําไปปl ายให" ท่ั วผิวหน" าอาหาร Mueller Hinton agar (MHA) และทดสอบความไวต9อยา cefoxitin (30 
ไมโครกรัม) ซ่ึงเปMนยาตัวแทน (surrogate disk) ของ oxacillin บ9มท่ี 35±2 องศาเซลเซียสเปMนเวลา 24 ช่ัวโมง 
อ9านผลการทดสอบโดยการวัดขนาดของเส"นผ9านศูนย4กลางของบริเวณท่ีเช้ือถูกยับยั้ง (inhibition zone) แล"วแปล
ผลตามข"อกําหนดของ CLSI 2014 (13) ถ"าเช้ือดื้อยา cefoxitin จะรายงานผลเปMนดื้อยา oxacillin และจัดเปMน 
MRS ในการทดสอบจะใช"เช้ือ S. aureus ATCC 25923 ซ่ึงเปMนเช้ือ MSSA สายพันธุ4มาตรฐาน และเช้ือ MRSA ท่ี
แยกได"จากผู"ป~วย (clinical strain) เปMนเช้ือ negative และ positive control ตามลําดับ  

4. การทดสอบหาเชื้อ MRS ท่ีด้ือต>อยากลุ>มอ่ืน 
 เน่ืองจากเช้ือ MRS มีกลไกการดื้อยาท่ีหลากหลายและสามารถดื้อยาปฏิชีวนะได"หลายกลุ9ม 
งานวิจัยน้ีจึงได"ศึกษาเพ่ิมเติมถึงคุณสมบัติของ MRS ท่ีดื้อต9อยาในกลุ9ม macrolides ได"แก9 erythromycin และ 
กลุ9ม lincosamides ได"แก9  clindamycin โดยทําการทดสอบความไวของเช้ือ MRS ท่ีแยกได"ด"วยวิธี disk 
diffusion โดยวางยา erythromycin (15 ไมโครกรัม) และ clindamycin (2 ไมโครกรัม) ให"ห9างกันประมาณ 15-
26 มิลลิเมตร เพ่ือดูการดื้อต9อยา erythromycin แล"วเหน่ียวนําให"มีการดื้อต9อยา clindamycin (inducible 
clindamycin resistance; D-zone test) บ9มท่ี 35±2 องศาเซลเซียสเปMนเวลา 16-18 ช่ัวโมง อ9านผลการทดสอบ
โดยการวัดขนาดของเส"นผ9านศูนย4กลางของบริเวณท่ีเช้ือถูกยับยั้ง (inhibition zone) แล"วแปลผลตามข"อกําหนด
ของ CLSI ถ"าเช้ือดื้อต9อยา erythromycin และเกิดการต"านฤทธ์ิ (antagonist) กับยา clindamycin โดยบริเวณ 
inhibition zone ของยา clindamycin เปMนรูปตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวดี (D-shape) ให"รายงานผลว9าเช้ือดื้อต9อ
ยา clindamycin ตาม CLSI 2014 (13) 
ผลการวิจัย 
1. การแยกเชื้อ methicillin-resistant staphylococci (MRS) จากสถานท่ีออกกําลังกายสาธารณะใน
จังหวัดสมุทรปราการ 
 ในการเก็บตัวอย9างจากเครื่องออกกําลังกายจากสถานท่ีออกกําลังกายสาธารณะ 8 แห9งในจังหวัด
สมุทรปราการ จํานวน 107 ตัวอย9าง สามารถแยกเช้ือ MRS ได"ท้ังหมด 13 ตัวอย9าง คิดเปMนร"อยละ 12.15 (ตาราง
ท่ี 1) จากสถานท่ีออกกําลังกาย 4 แห9ง ได"แก9 ตําบลบางเมืองใหม9 สวนสุขภาพ มฉก.  ตําบลบางโฉลง (ภาพท่ี 1)
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ตําบลทรงคนอง และตําบลสําโรงใต" โดยคิดเปMนร"อยละ 50 ของสถานท่ีออกกําลังกายท้ังหมด ในขณะท่ีตําบล
ปากนํ้า บ"านเอ้ืออาทร ตําบลบางโฉลง ตําบลสําโรงเหนือ และตําบลในคลองปลากด ไม9สามารถแยกเช้ือ MRS ได"  
  เช้ือ MRS ท้ังหมดท่ีพบเปMน coagulase-negative staphylococci (MRCoNS) ท่ีข้ึนบนอาหาร 
CoBAox และดื้อต9อยา cefoxitin  โดยพบบริเวณมือจับของอุปกรณ4ออกกําลังกายมากท่ีสุดถึง 9 ตัวอย9าง 
รองลงมาได"แก9บริเวณท่ีรองข"อพับขาและเบาะรองม"าน่ังบริหารกล"ามเน้ือหน"าท"อง 3 ตัวอย9าง และ 1 ตัวอย9าง 
ตามลําดับ (ตารางท่ี 1) 
2. การศึกษารูปแบบการด้ือต>อยา erythromycin และ clindamycin ของเชื้อ MRCoNS  

ผลการนําเช้ือ MRCoNS 13 ตัวอย9าง มาทําการทดสอบความไวต9อยา erythromycin และ 
clindamycin พบเช้ือท่ีไวต9อยาท้ังสองชนิดจํานวน 4 ตัวอย9าง  ดื้อต9อยา erythromycin เพียงชนิดเดียวจํานวน 2 
ตัวอย9าง  และดื้อต9อยาท้ังสองชนิด จํานวน 7 ตัวอย9าง  คิดเปMนร"อยละ 30.77, 15.38 และ 53.85 ตามลําดับ 
(ตารางท่ี 2) โดยพบว9าเช้ือ MRS ท่ีดื้อต9อยา erythromycin และ clindamycin น้ัน กระจายอยู9ในตําบลบางเมือง
ใหม9 ตําบลบางโฉลง ตําบลทรงคนอง และตําบลสําโรงใต" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 เครื่องออกกําลังกายสาธารณะในสวนสุขภาพของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลมิพระเกียรติ ต.บางโฉลง 
 
ตารางท่ี 1 จํานวนของเช้ือ methicillin-resistant staphylococci ท่ีแยกได"จากเครื่องออกกําลังกายชนิดต9างๆ 
ในสถานท่ีออกกําลังกายสาธารณะ 8 แห9งในจังหวัดสมุทรปราการ 
 

สถานท่ี จํานวนตัวอย9าง จํานวนสายพันธุ4 MRS (%) 
1. ตําบลบางเมืองใหม9 

- มือจับอุปกรณ4บริหารขาและสะโพก 
- มือจับจักรยานออกกําลังกาย 
- มือจับอุปกรณ4บริหารขาและข"อเท"า 
- มือจับอุปกรณ4บริหารข"อเข9า 
- มือจับอุปกรณ4บริหารหัวไหล9แบบดึง 
- มือจับอุปกรณ4บิดเอวและย่ําเท"าสลับ 
- มือจับอุปกรณ4บริหารขา-หน"าท"อง 

 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 

 
0 

1 (0.94) 
0 
0 
0 
0 

1 (0.94) 
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- มือจับอุปกรณ4บริหารแขน เข9า ลดหน"าท"อง 
- มือจับอุปกรณ4บริหารแขน หน"าอก และหัวไหล9 

(แบบถ9าง-หุบ) 
- เบาะรองม"าน่ังบริหารกล"ามเน้ือหน"าท"อง 

2 
2 
 
1 

0 
0 
 
0 

2. สวนสุขภาพ มฉก. ตําบลบางโฉลง 
- มือจับอุปกรณ4บริหารขาและสะโพก 
- มือจับจักรยานออกกําลังกาย 
- มือจับอุปกรณ4บริหารแขน หน"าอก และหัวไหล9 

(แบบถ9าง-หุบ) 
- พ้ืนรองอุปกรณ4บริหารกล"ามเน้ือหน"าท"อง 
- มือจับอุปกรณ4เดินอากาศไร"การกระแทก 
- อุปกรณ4บาร4โหน 
- มือจับอุปกรณ4ฝ�กกล"ามเน้ือหน"าอก ไหล9 แขน 
- มือจับอุปกรณ4นวดเท"า 

 
2 
2 
2 
 
2 
2 
2 
1 
2 

 
1 (0.94) 

0 
0 
 
0 
0 
0 
0 
0 

3. ตําบลปากนํ้า 
- มือจับจักรยานออกกําลังกาย 
- มือจับอุปกรณ4บริหารขา-หน"าท"อง 
- มือจับอุปกรณ4บิดเอวแบบยืน 
- มือจับอุปกรณ4บริหารข"อเข9า 
- ท่ีรองข"อพับขาอุปกรณ4บริหารข"อเข9า 

 
2 
3 
2 
2 
1 

 
0 
0 
0 
0 
0 

4. บ"านเอ้ืออาทร ตําบลบางโฉลง 
- มือจับจักรยานออกกําลังกาย 
- มือจับอุปกรณ4บริหารแขน หน"าอก และหัวไหล9 

(แบบถ9าง-หุบ) 
- มือจับอุปกรณ4บิดเอวแบบยืน 
- มือจับอุปกรณ4บิดเอวและย่ําเท"าสลับ 3 ด"าน 
- อุปกรณ4ยกนํ้าหนัก 
- มือจับอุปกรณ4นวดฝ~าเท"าและออกกําลังขา (แบบ

ถังกลิ้ง) 
- มือจับอุปกรณ4บริหารหัวไหล9แบบดึง 
- มือจับอุปกรณ4เดินอากาศไร"การกระแทกแบบเดี่ยว 
- มือจับอุปกรณ4เดินอากาศไร"การกระแทกแบบคู9 
- มือจับอุปกรณ4เอนป)�นจักรยาน 

 
1 
2 
 
2 
1 
1 
1 
 
1 
2 
2 
2 

 
0 
0 
 
0 
0 
0 
0 
 
0 
0 
0 
0 

5. คลองลัดโพธ์ิ ตําบลทรงคนอง 
- มือจับเครื่องบริหารแขน หน"าอก และหัวไหล9 

(แบบถ9าง-หุบ) 
- มือจับจักรยานออกกําลังกาย 
- มือจับอุปกรณ4ดัดหลัง 
- มือจับอุปกรณ4บริหารขาและสะโพก 
- มือจับอุปกรณ4บริหารกล"ามเน้ือแขน หัวไหล9 
- มือจับอุปกรณ4บิดเอวและย่ําเท"าสลับ 

 
2 
 
2 
2 
2 
2 
2 

 
1 (0.94) 

 
1 (0.94) 

0 
0 
0 

1 (0.94) 
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6. อิมพิเรียลสําโรง ตําบลสําโรงเหนือ 
- มือจับเครื่องบริหารแขน หน"าอก และหัวไหล9 

(แบบถ9าง-หุบ) 
- มือจับเครื่องป)�นจักรยานออกกําลังกาย 
- มือจับอุปกรณ4บริหารขาและหน"าท"อง 
- มือจับเครื่องว่ิงล"อถ9วง 
- มือจับวงล"อหมุนยืดหยุ9นหัวไหล9คู9 
- มือจับอุปกรณ4บริหารกล"ามเน้ือหน"าท"อง 
- มือจับอุปกรณ4บิดเอวแบบยืน 
- เครื่องยกนํ้าหนักมือเดียว 

 
2 
 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 

 
0 
 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

7. พระสมุทรเจดีย4 ตําบลในคลองปลากด 
- มือจับอุปกรณ4บริหารแขน หน"าอก และหัวไหล9 

(แบบถ9าง-หุบ) 
- มือจับอุปกรณ4บริหารแขน หน"าอก และหัวไหล9 

(แบบดันยกตัว) 
- มือจับอุปกรณ4บริหารแขน หน"าอก และหัวไหล9 

(แบบดึงยกตัว) 
- มือจับอุปกรณ4จักรยาน/บริหารแขน หน"าอก และ

หัวไหล9 (แบบดึงยกตุ"มนํ้าหนัก) 
- มือจับจักรยานออกกําลังกาย 
- อุปกรณ4ยกนํ้าหนัก 
- มือจับอุปกรณ4เดินอากาศไร"การกระแทก 
- มือจับอุปกรณ4วงล"อหมุนยืดหยุ9นหัวไหล9คู9 
- มือจับอุปกรณ4บิดเอวและย่ําเท"าสลับ 
- มือจับอุปกรณ4บริหารขาและหน"าท"อง 
- มือจับจักรยานน่ังป)�น 
- มือจับจักรยานป)�นเอน ซ"าย-ขวา 
- มือจับอุปกรณ4บิดเอวแบบยืน 
- มือจับเครื่องว่ิงล"อถ9วง 

 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

8. วัดมหาวงษ4 ตําบลสําโรงใต" 
- มือจับเครื่องบริหารแขน หน"าอก และหัวไหล9 

(แบบถ9าง-หุบ) 
- มือจับจักรยานออกกําลังกาย 
- มือจับอุปกรณ4บริหารขาและสะโพก 
- เบาะรองม"าน่ังบริหารกล"ามเน้ือหน"าท"อง 
- ท่ีรองข"อพับขาม"าน่ังบริหารกล"ามเน้ือหน"าท"อง 
- มือจับอุปกรณ4บิดเอวแบบยืน 
- มือจับอุปกรณ4บริหารแขน เข9า ลดหน"าท"อง 

 
2 
 
2 
1 
1 
2 
2 
2 

 
2 (1.89) 

 
0 

1 (0.94) 
1 (0.94) 
3 (2.83) 

0 
0 

รวม 107 13 (12.15) 
 
 

677 



HS-112 

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ คร้ังท่ี ๕ "งานวิชาการรับใช"สังคม" มหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลิมพระเกียรติ 

ตารางท่ี 2 จํานวนของเช้ือ MRS ท่ีดื้อต9อยา erythromycin (E) และ clindamycin (DA) 
 

สถานท่ี จํานวนสายพันธุ4 
MRS 

จํานวนสายพันธุ4  
ท่ี ดื้อ E (%) 

จํานวนสายพันธุ4 
ท่ีดื้อ DA (%) 

จํานวนสายพันธุ4 ท่ี
ดื้อ E +DA (%) 

ตําบลบางเมืองใหม9 
- มือจับจักรยานออกกําลังกาย 
- มือจับอุปกรณ4บริหารขา-หน"าท"อง 

 
1 
1 

 
0 
0 

 
0 
0  

 
1 (7.69) 
1 (7.69) 

สวนสุขภาพ มฉก. ตําบลบางโฉลง 
- มือจับอุปกรณ4บริหารขาและสะโพก 

 
1 

 
0 

 
0 

 
1 (7.69) 

คลองลัดโพธ์ิ ตําบลทรงคนอง 
- ท่ีจับเครื่องบริหารแขน-หน"าอก-หัวไหล9 
- มือจับจักรยานออกกําลังกาย 
- มือจับอุปกรณ4บริหารแขน ขา ลดหน"าท"อง 

 
1 
1 
1 

 
0 
0 
0 

 
0 
0 
0 

 
1 (7.69) 
1 (7.69) 
1 (7.69) 

วัดมหาวงษ4 ตําบลสําโรงใต" 
- มือจับเครื่องบริหารแขน หน"าอก และหัวไหล9 

(แบบถ9าง-หุบ) 
- มือจับอุปกรณ4บริหารขาและสะโพก 
- เบาะรองม"าน่ังบริหารกล"ามเน้ือหน"าท"อง 
- ท่ีรองข"อพับขาม"าน่ังบริหารกล"ามเน้ือหน"าท"อง 

 
2 
 
1 
1 
3 

 
0 
 
0 
0 

2 (15.38) 

 
0 
 
0 
0 
0 

 
0 
 
0 
0 

1 (7.69) 
รวม 13 (100) 2 (15.38) 0 (0) 7 (53.85) 

 
สรุปและอภิปรายผล 
  
 แบคทีเรียมีความสามารถในการปรับตวัและมีวิวัฒนาการต9อการตอบสนองต9อยาปฏชีิวนะได"อย9างรวดเรว็ 
การปรับตัวน้ีประกอบไปด"วยการเปลี่ยนแปลงเปlาหมายของยา การผลิตเอนไซม4เพ่ือมาทําลายยา และการปlองกัน
ไม9ให"ยาเข"าไปถึงเปlาหมายภายในเซลล4 (4,14) สิ่งเหล9าน้ีนําไปสู9การดื้อยาของเช้ือแบคทีเรีย โดยการดื้อยาของเช้ือ
น้ันเกิดจากการใช"ยาปฏิชีวนะอย9างแพร9หลายและใช"เกินความจําเปMน ร9วมกับการถ9ายทอดยีนดื้อยาระหว9าง
ประชากรแบคทีเรียด"วยกันเอง ป)ญหาการดื้อยาของเช้ือแบคทีเรียทําให"ต"องมีการพัฒนาและคิดค"นยาชนิดใหม9ท่ี
สามารถเอาชนะการดื้อยาของเช้ือได" (14) 
 เช้ือ staphylococci โดยเฉพาะเช้ือ S. aureus เปMนเช้ือก9อโรคท่ีพบว9าเปMนสาเหตุของโรคติดเช้ือใน
โรงพยาบาลและในชุมชน เช้ือ methicillin-resistant S. aureus (MRSA) เปMน S. aureus สายพันธุ4ท่ีดื้อต9อยา 
methicillin ซ่ึงเปMนยาหลักท่ีใช"ในการรักษาการติดเช้ือน้ี (15) เช้ือ MRSA น้ีสามารถพบได"ในโพรงจมูกของผู"ท่ีเปMน
พาหะ และเปMนสาเหตุสําคัญของการติดเช้ือในโรงพยาบาล (1)  การศึกษาครั้งน้ีจัดทําข้ึนเพ่ือแยกเช้ือ MRS จาก
สถานท่ีออกกําลังกายสาธารณะ 8 แห9งในจังหวัดสมุทรปราการ จากการศึกษาพบเช้ือ MRS ร"อยละ 12.15 จาก 
107 ตัวอย9าง โดยเช้ือท่ีแยกได"ส9วนใหญ9จะพบในเครื่องออกกําลังกายบริเวณท่ีใช"มือและข"อพับสัมผสั ซ่ึงเปMนบริเวณ
ท่ีเช้ือประจําถ่ินสามารถปนเปQRอนอยู9ได" นอกจากน้ียังพบว9าบางสถานท่ี ได"แก9 วัดมหาวงษ4 ตําบลสําโรงใต" มีจํานวน
เช้ือดื้อยาอยู9เปMนจํานวนมาก ท้ังน้ีจํานวนผู"สัมผัสอุปกรณ4และความสะอาดของบริเวณโดยรอบอาจมีผลต9อการ
กระจายตัวของเช้ือดื้อยา 
 จากการศึกษาพบว9าเช้ือ MRS ท่ีแยกได"ท้ังหมดเปMนเช้ือ coagulase-negative staphylococci (CoNS) 
ซ่ึง MRCoNS น้ีอาจมาจากเช้ือประจําถ่ินหรือสิ่งแวดล"อม ในงานวิจัยท่ีศึกษาความหลากหลายของกลุ9มแบคทีเรีย
บนพ้ืนผิวของอุปกรณ4ฟ�ตเนสท่ีสัมผัสกับผิวหนัง ในเมืองหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกา พบท้ังเช้ือท่ีเปMนเช้ือ 
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ประจําถ่ินในคนและเช้ือในสิ่งแวดล"อม รวมท้ังเช้ือก9อโรคสําคัญในคน เช9น Salmonella, Staphylococcus, 
Klebsiella และ  Micrococcus โดย เช้ื อ ท่ี พ บมาก ท่ี สุ ด คื อ เช้ื อ  Staphylococcus (11) ใน งาน วิ จั ยของ 
Jornpakdee และคณะ (12) ท่ีแยกเช้ือ MRS จากวัตถุท่ีมือไปสัมผัสในสถานีขนส9งผู"โดยสาร พบเปMนเช้ือ 
coagulase-negative staphylococci ท้ังหมดเช9นเดียวกัน เช้ือ CoNS สามารถพบได"ง9ายบนผิวหนัง ละอองจาก
ลมหายใจ และสารนํ้าในร9างกายของคนและสัตว4 จึงแพร9กระจายได"ในอากาศท่ีพบในสถานีขนส9งสาธารณะ 
นอกจากน้ียังพบว9าเช้ือเหล9าน้ีมียีน mecA ซ่ึงเปMนยีนสําคัญท่ีทําให"เกิดการดื้อยาในกลุ9ม beta-lactams และดื้อต9อ
ยาปฏิชีวนะกลุ9มอ่ืนๆ และการดื้อต9อโลหะหนัก (10) แม"ว9าอุบัติการณ4ของเช้ือ MRS ในการก9อโรคในคนยังไม9
แพร9หลายแต9เช้ือเหล9าน้ีอาจมีบทบาทสาํคัญในการถ9ายทอดยีนดือ้ยาให"กับเช้ือ S. aureus และเช้ือก9อโรคชนิดอ่ืนๆ 
ท่ีอยู9ร9วมกันในสถานท่ีสาธารณะ ทําให"เช้ือเหล9าน้ันกลายเปMนเช้ือดื้อยาได" (12)  
 โดยท่ัวไป CA-MRS จะมีความไวต9อยาในกลุ9ม non-β-lactam เช9น clindamycin, gentamicin, และ 
ciprofloxacin อย9างไรก็ตามป)จจุบันพบเช้ือ MRS ท่ีพัฒนาการดื้อต9อยากลุ9ม non-β-lactam เพ่ิมมากข้ึน (3)  
เช้ือ MRS ท่ีแยกได"จากการศึกษาครั้งน้ีพบมีบางสายพันธุ4ท่ีดื้อต9อยา erythromycin และ clindamycin ซ่ึงเปMนยา
คนละกลุ9มกัน แสดงว9าเช้ือ staphylococci บางสายพันธุ4ท่ีพบในท่ีสาธารณะมีการดื้อยามากกว9า 1 กลุ9ม จาก
การศึกษาท่ีผ9านมาพบว9าการติดเช้ือ MRS น้ันยากต9อการรักษา เน่ืองจากเช้ือมักดื้อต9อยาปฏิชีวนะหลายชนิด ท้ังยา
ในกลุ9ม beta-lactams, aminoglycosides และ macrolides (16) เน่ืองจากเช้ือชนิดน้ีมียีน blaZ ท่ีควบคุมการ
แสดงออกของเอนไซม4 β–lactamase ทําให"เช้ือดื้อต9อยา penicillin และยีน mecA ท่ีควบคุมการแสดงออกของ 
penicillin-binding protein 2a (PBP2a) ทํ า ให" เ ช้ื อ ดื้ อ ต9 อ ย า ใน ก ลุ9 ม  beta–lactam น อ ก จ าก น้ี ก ารมี 
aminoglycoside modifying enzymes (AMEs) ซ่ึ ง ป ร ะ ก อ บ ไ ป ด" ว ย  acetyltransferase (AAC), 
aminoglycoside phosphotransferase (APH) และ  aminoglycoside nucleotidyltranferase (ANT) เปM น
ป)จจัยสําคัญท่ีทําให"เช้ือ staphylococci ดื้อต9อยาในกลุ9ม aminoglycoside (11) ในส9วนของยากลุ9ม macrolide 
เช9น ยา erythromycin พบว9าเช้ือ MRS ส9วนใหญ9 ดื้อต9อยาในกลุ9มน้ี (1) โดยการดื้อยาในกลุ9มน้ีเก่ียวข"องกับยีน 
msrA ท่ีเก่ียวข"องกับกลไกการขับยาออกจากเซลล4 (efflux mechanism) และยีน erm ท่ีทําให"เช้ือดื้อยากลุ9ม 
macrolides แล"วเหน่ียวนําให"เช้ือสามารถดื้อยากลุ9ม lincosamides เช9น  clindamycin และยา streptogramin 
B เรียกการดื้อยาลักษณะน้ีว9า MLSB (17) การพบเช้ือ MRS ท่ีดื้อต9อยาปฏิชีวนะหลายกลุ9มในสถานท่ีออกกําลังกาย
แสดงให"เห็นถึงความเสี่ยงต9อการแพร9กระจายของเช้ือดื้อยาในชุมชน ดังน้ันควรมีการทดสอบความไวต9อยา
ปฏิชีวนะในกลุ9มอ่ืนเพ่ิมเติมและตรวจหายีนดื้อยาในเช้ือ MRS เหล9าน้ีด"วยวิธีทางอณูชีววิทยา 

ในงานวิจัยน้ีพบการสะสมของเช้ือ MRS บริเวณมือจับอุปกรณ4ออกกําลังกายมากท่ีสุด แสดงให"เห็นว9ามือ
อาจเปMนอวัยวะท่ีสําคัญในการแพร9กระจายของเช้ือ MRS ในชุมชน ซ่ึงสอดคล"องกับการศึกษาท่ีพบว9ามือเปMนสาเหตุ
สําคัญของการแพร9กระจายเช้ือ MRSA ในโรงพยาบาล โดยสามารถแยกเช้ือได"จากบุคลากรท่ีทํางานใน
สถานพยาบาล และเช้ือเหล9าน้ีอาจแพร9กระจายสู9ผู"ป~วยตามบ"านท่ีได"รับการดูแลจากบุคคลท่ีเปMนแหล9งสะสมของ
เช้ือ (3) ดังน้ันเพ่ือเปMนการปlองกันการแพร9กระจายของเช้ือไปยังชุมชน การล"างมืออย9างถูกวิธีจึงเปMนเรื่องสําคัญ 
นอกจากน้ียังพบว9าผู"ท่ีมีความเสี่ยงต9อการติดเช้ือ CA-MRS ได"แก9 เด็ก นักกีฬา ชายรักร9วมเพศ ทหาร ผู"ต"องขัง 
ผู"ป~วยโรค cystic fibrosis ผู"ป~วยติดเช้ือ HIV สัตวแพทย4 และคนท่ีสัมผัสกับสัตว4เลี้ยง อาการท่ีพบคือ การติดเช้ือท่ี
ผิวหนัง ได"แก9 ผิวหนังอักเสบ หรือ ฝ| ซ่ึงกลไกยังไม9ทราบแน9ชัด (3,18) การพบเช้ือ MRS ท่ีดื้อยาหลายชนิดสะสม
อยู9ในสถานท่ีสาธารณะ โดยเฉพาะในสถานท่ีออกกําลังกาย เปMนข"อมูลท่ีช้ีให"เห็นว9าเช้ือเหล9าน้ีอาจปะปนอยู9กับเช้ือ
ก9อโรค เช9น S. aureus และอาจเกิดการถ9ายทอดยีนดื้อยาจากเช้ือในสิ่งแวดล"อมให"กับเช้ือก9อโรคได" ทําให"ผู"มาใช"
บริการท่ีมีความเสี่ยง เช9น ผู"มีบาดแผลท่ีมือ ผู"ท่ีรับประทานอาหารหลังการออกกําลังกายโดยไม9ได"ล"างมือ สามารถ
ติดเช้ือได" ดังน้ันผู"รับผิดชอบหรือผู"ท่ีเก่ียวข"องในการดูแลสถานท่ีออกกําลังกายสาธารณะควรมีการเฝlาระวังและ
ควบคุมการแพร9กระจายของเช้ือ MRS โดยอาจจัดให"มีการทําความสะอาดเช็ดถูอุปกรณ4ออกกําลังกายและสถานท่ี
โดยรอบสัปดาห4ละครั้ง และอาจมีการประชาสัมพันธ4ให"ผู"ใช"บริการสถานท่ีออกกลังกายสาธารณะทราบถึงอันตราย
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ของการติดเช้ือ MRS ในชุมชนและรณรงค4ให"ช9วยกันรักษาความสะอาด เช9น ล"างมือ หรือทําความสะอาดร9างกาย
ทุกครั้งหลังจากมีการสัมผัสเครื่องออกกําลังกายในสถานท่ีสาธารณะ 
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การตรวจหาการกลายพันธุ�ของ factor V Leiden และ prothrombin G20210A ในผู.ป0วย
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล.าโดยวิธีปฏิกิริยาลูกโซ;พอลิเมอเรสชนิดอัลลีลจําเพาะ 

Detection of Factor V Leiden and Prothrombin G20210A in Phramongkutklao 
Hospital Patients by Allele Specific Polymerase Chain Reaction (AS-PCR) 
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บทคัดย;อ  

ภาวะหลอดเลือดดําอุดตันเปJนปKญหาสําคัญท่ีหากไมMสามารถให!การวินิจฉัยและรักษาได!ทันทMวงทีอาจทําให!
ผู!ปRวยเสียชีวิตได! สาเหตุท่ีทําให!เกิดลิ่มเลือดในหลอดเลือดดํามีท้ังจากพันธุกรรมและเกิดตามหลังภาวะตMางๆ  ผู!วิจัย
ทําการศึกษาการกลายพันธุ2ของยีนชนิด factor V Leiden และ prothrombin G20210A ในผู!ปRวยท่ีมีภาวะหลอด
เลือดดําอุดตันท่ีเข!ามารับการรักษาในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล!าจํานวน 266 รายและผู!ท่ีมีสุขภาพดีจํานวน 100 
ราย โดยใช!วิธีปฏิกิริยาลูกโซMพอลิเมอเรสชนิดอัลลีลจําเพาะ ผลจากการศึกษาพบ factor V Leiden ชนิด 
heterozygous ในผู!ปRวยจํานวน 3 ราย คิดเปJนร!อยละ 1.1 และตรวจไมMพบ prothrombin G20210A จาก
ผลการวิจัยแสดงให!เห็นวMาการตรวจหายีนท่ีมีความผิดปกติทางพันธุกรรมยังคงเปJนประโยชน2และสามารถชMวยใน
การวินิจฉัยตMอการหาสาเหตุการเกิดภาวะหลอดเลือดอุดตันได! 

  
คําสําคัญ:  Factor V Leiden, Prothrombin G20210A, Venous thrombosis,  

Allele specific polymerase chain reaction   
 
Abstract 

Venous thrombosis is vascular diseases in which both inherited and acquired factors are 
involved. The most common inherited prothrombotic risk factors with significant impact on the 
development of thrombosis are factor V Leiden and prothrombin gene mutation (G20210A). We 
analyzed factor V Leiden and prothrombin G20210A in 266 patients with thrombotic events 
attended at Phramomgkutklao Hospital and 100 asymptomatic healthy blood as control group, 
by using allele specific polymerase chain reaction. Three patients were detected heterozygous for 
factor V Leiden (1.1%). None of thrombotic patients was found to carry prothrombin G20210A 
mutations. Neither the factor V Leiden nor prothrombin G20210A was detected in 100 healthy 
blood controls. The results show that detecting genes with genetic disorders is still useful and can 
help diagnose the cause of venous thromboembolism. 

   
Keywords: Factor V Leiden, Prothrombin G20210A, Venous thrombosis,  
Allele specific polymerase chain reaction 
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ประสิทธิภาพของแถบกาวสีในการดึงดูดแมลงวันบ�าน 
Efficiency of Color Strip Trap for Housefly Attraction 
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บทคัดย4อ  

งานวิจัยน้ีเปEนการศึกษาประสิทธิภาพของแถบกาวสี 6 สีและสารลKอ 2 ชนิดในการดักจับแมลงวันบ!าน 
โดยแบKงเปEน 2 การทดลอง การทดลองแรก นําแถบกาวสี 6 สี คือ สีแดง สีเหลือง สีเขียว สีดํา สีฟQา และสีใส ไป
แขวนในแตKละกลKองทดลอง (ขนาด30×30×30 เซนติเมตร) ท่ีมีแมลงวันบ!านจํานวน 100 ตัว โดยจะนับจํานวน
แมลงวันบ!านท่ีมาติดแถบกาวสีท่ี 1, 3, 6 และ 24 ช่ัวโมง ผลการศึกษาพบวKาแถบกาวสีใสมีจํานวนแมลงวันบ!านมา
ติดมากท่ีสุด เทKากับร!อยละ 48 รองลงมาคือ สีแดง สีเขียว สีดํา สีเหลือง และสีฟQา เทKากับร!อยละ 43, 42, 41, 38 
และ 35 ตามลําดับ สําหรับการทดลองท่ีสองนําแถบกาวสี 3 สีท่ีดีที่สุด มาทําการทดลองกับสารลKอ 2 ชนิด คือ 
เลือดหมูและนํ้าหวาน (เฮลบลูบอย) จากน้ันนําไปแขวนในกลKองทดลอง ผลการศึกษาของเลือดหมู พบวKาแถบกาว
สีแดงมีจํานวนแมลงวันบ!านมาติดมากท่ีสุด เทKากับร!อยละ 45 รองลงมาคือ สีเขียวและสีใส เทKากับร!อยละ 34 
และ33 ตามลําดับและผลการศึกษาของนํ้าหวาน (เฮลบลูบอย) พบวKาแถบกาวสีแดงมีจํานวนแมลงวันบ!านมาติด
มากท่ีสุด เทKากับร!อยละ 53 รองลงมาคือ สีเขียว และสีใส เทKากับร!อยละ 52 และ 36 ตามลําดับ จากผลการศึกษา
แสดงให!เห็นวKาเมื่อทาด!วยสารลKอแถบกาวสีแดงจะมีประสิทธิภาพในการดึงดูดแมลงวันบ!านได!ดีท่ีสุด โดยนํ้าหวาน 
(เฮลบลูบอย) สามารถดึงดูดแมลงวันบ!านได!ดีกวKาเลือดหมู  

 
คําสําคัญ: แมลงวันบ!าน แถบกาวสี   
 
Abstract 

This study was conducted to investigate the efficiency of 6 colors ribbons and 2 
substances housefly trap. The study was divided into two parts. First part, 6 colors traps (red, 
yellow, green, blue, black and colorless) were hung in the each cage (size 30×30×30 cm), with 
100 houseflies. The numbers of housefly sticking on the traps were counted at 1, 3, 6 and 24 
hours. The results found to be 48% trap efficiency of the colorless trap which was the most 
housefly attraction. Consequently, by red, green, black, yellow, and blue were found to be 43, 
42, 41, 38 and 35%, respectively to trap housefly. Second part, the best 3 colors traps from 
previous part were tested with pork blood and syrup (Hale’s Blue Boy) by hanging in the each 
cage. The results of pork blood showed that the red trap was the most trap efficiency which 
was 45%, followed by green and colorless were found to be 34 and 33%, respectively. Based on 
the syrup (Hale’s Blue Boy) the red trap was 53% of the trap efficiency secondly, green and 
colorless were found to be 52 and 36%, respectively. In this study revealed that red ribbon had 
highest efficiency and syrup (Hale’s Blue Boy) was more attractive to trap housefly than pork 
blood. 
Keywords: Housefly,  Color strip trap 
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บทนํา 
ประเทศไทยตั้งอยูKในเขตเส!นศูนย.สูตร มีสภาพอากาศร!อนช้ืนเหมาะกับการเจริญเติบโตของแมลง

หลากหลายชนิด แมลงบางชนิดมีประโยชน. บางชนิดก็เปEนโทษ โดยอาจจะเปEนพาหะกKอให!เกิดโรคท่ีเปEนปvญหาทาง
สาธารณสุข ซ่ึงแมลงวันเปEนแมลงชนิดหน่ึงท่ีกKอให!เกิดปvญหากับคนมากมายโดยเฉพาะโรคระบบทางเดินอาหาร 
ได!แกK ท!องรKวงอยKางรุนแรง ไทฟอยด. พาราไทฟอยด. อหิวาตกโรค อาหารเปEนพิษ นอกจากน้ีอาจกKอให!เกิดโรค
โปลิโอ โรคริดสีดวงตา เยื่อบุตาอักเสบและตาแดง แมลงวันบางชนิดไชเข!าทางผิวหนังของคนและสัตว. กKอให!เกิด
การอักเสบของผิวหนังและเปEนแผลเนKา นอกจากปvญหาทางด!านสาธารณสุข ยังพบวKาแหลKงเพาะพันธุ.ของแมลงวัน
มักมีกลิ่นเหม็นรบกวน ทําลายทัศนียภาพอันสวยงาม และมีผลตKอความเปEนอยูKของคนและสัตว. (1) สําหรับการ
ควบคุมแมลงวันสามารถทําได!หลายวิธี ได!แกK การควบคุมโดยการจัดสุขาภิบาลสิ่งแวดล!อม การควบคุมโดยวิธี
กายภาพ เชKน การติดตั้งอุปกรณ.ไฟดักจับแมลง การควบคุมโดยวิธีกล เชKน การใช!มุ!งตาขKาย การใช!ไม!ตี และการ
ควบคุมโดยการใช!สารเคมี เชKน ไดอะซินอน (diazinon), ไตรโครฟอน (trichlorfon) ซ่ึงประชาชนโดยสKวนใหญK
มักจะนิยมใช!สารเคมีในการกําจัด เน่ืองจากสารเคมีมีประสิทธิภาพดี สะดวกในการใช!งาน และหาซ้ือได!งKาย (2) 
อยKางไรก็ตามการใช!สารเคมีเปEนเวลานานจะทําให!มีผลตกค!างและสKงผลกระทบตKอมนุษย.สัตว.และสิ่งแวดล!อม อีก
ท้ังยังทําให!แมลงเกิดความต!านทานตKอสารเคมี 

จากการศึกษาค!นคว!าบทความวิจัยเก่ียวกับวิธีการควบคุมและกําจัดแมลงวันทําให!ทราบวKาธรรมชาติของ
แมลงวันเปEนแมลงท่ีชอบเกาะพักบริเวณท่ีมีปลายแหลมหรือห!อยแขวน (3) อีกท้ังยังพบวKาสีกับสารลKอมีผลตKอการ
ดึงดูดให!แมลงมาติดกับดัก (4) ดังน้ันกลุKมวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะทําการศึกษากับดักกาวสีแบบห!อยแขวนในการ
กําจัดแมลงวันบ!าน (Musca domestica L.) ท้ังน้ีเพ่ือได!กับดักกาวท่ีมีคุณภาพในการกําจัดแมลงวันบ!านท่ีสามารถ
ประดิษฐ.ใช!ได!เอง และสะดวกตKอการนําไปใช!ประโยชน.ในสถานท่ีจริง 
 
วัตถุประสงค>ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของแถบกาวสีท่ีมีผลตKอการดึงดูดแมลงวันบ!าน 
2. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของสารลKอท่ีมีผลตKอการดึงดูดแมลงวันบ!าน 

 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

เปEนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ในห!องปฏิบัติการ เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของแถบ
กาวสีและสารลKอในการดึงดูดแมลงวันบ!าน (Musca domestica L.) 
1. ข้ันตอนการเพาะเล้ียงแมลงวันบ�านในห�องปฏิบัติการ 
 ทําการเพาะเลี้ยงตามวิธีการของ Sinthusiri and Soonwera (5) ดังน้ี   

1.1 ทําการจับแมลงวันบ!านตัวเต็มวัยจากตลาดสดเจริญทรัพย. จังหวัดสมุทรปราการ จากน้ันนํากลับมา
เพาะเลี้ยงในกรงเพาะเลี้ยงท่ีห!องปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล!อม สาขาอนามัยสิ่งแวดล!อม คณะสาธารณสุขศาสตร.และ
สิ่งแวดล!อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  

1.2 อาหารสําหรับเลี้ยงแมลงวันบ!าน ได!แกK อาหารสุนัขชนิดเม็ด ปริมาณ 30 กรัม คลุกนมผง ปริมาณ 
30 กรัม นํ้าหวานความเข!มข!นร!อยละ 10 และปลาทูน่ึงท่ีวางบนขุยมะพร!าว 

1.3 หลังจากทําการเพาะเลี้ยง 2-3 วัน แมลงวันบ!านจะวางไขKบนปลาทูน่ึง จากน้ัน 24 ช่ัวโมง ไขKจะฟvก
เปEนตัวหนอน วัยท่ี 1 วัยท่ี 2 และวัยท่ี 3 ดักแด! แล!วเจริญเติบโตเปEนตัวเต็มวัย 
 1.4 เมื่อได!ตัวเต็มวัย สKวนหน่ึงจะนําไปใช!ในการทดลอง สําหรับสKวนท่ีเหลือจะนําเข!ากรงเพาะเลี้ยง 
เพ่ือให!เปEนพKอ-แมKพันธุ.ในการขยายพันธุ. เพ่ือใช!ในการทดลองตKอไป  
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2. ข้ันตอนการทดสอบประสิทธิภาพของแถบกาวสีท่ีมีผลต4อการดึงดูดแมลงวันบ�าน 
 ทําการทดสอบโดยประยุกต.จากวิธีการของ Ahmed et al. (6) ดังน้ี 
 2.1 นําแมลงวันบ!านตัวเต็มวัยท่ีได!จากการเพาะเลี้ยง จํานวน 100 ตัว เข!าไปในกรงทดลองขนาด 
30x30x30 เซนติเมตร จํานวน 6 กรง 

2.2 นําริบบ้ินพลาสติกสี 6 สี ได!แกK สีแดง สีเหลือง สีเขียว สีดํา สีฟQา และสีใส ขนาด 12 มิลลิเมตร 
ความยาว 15 เซนติเมตร ทาด!วยกาวเหนียวดักแมลงชนิดใส 
 2.3 จากน้ันนําริบบ้ินพลาสติกสี 6 สี ท่ีทากาวเหนียว ไปแขวนไว!ในกรงทดลอง 6 กรง ด!วยเส!นลวด 
ขนาด 0.3 มิลลิเมตร ทําการนับจํานวนแมลงวันบ!านท่ีมาติดแถบกาวสี ทุกๆ 1, 3, 6 และ 24 ช่ัวโมง โดยทําการ
ทดลองท้ังหมด 3 ซํ้า 
 2.4 เมื่อทําการทดสอบประสิทธิภาพของแถบกาวสีท้ัง 6 สีแล!ว นําผลท่ีได!จากการทดสอบเลือก 3 สีท่ีดี
ท่ีสุด ไปทําการทดสอบประสิทธิภาพของสารลKอท่ีมีผลตKอการดึงดูดแมลงวันบ!านตKอไป 
3. ข้ันตอนการทดสอบประสิทธิภาพของสารล4อท่ีมีผลต4อการดึงดูดแมลงวันบ�าน 
 ทําการทดสอบโดยประยุกต.จากวิธีการของ Ahmed et al. (6) ดังน้ี 
 3.1 นําแมลงวันบ!านตัวเต็มวัยท่ีได!จากการเพาะเลี้ยง จํานวน 100 ตัว เข!าไปในกรงทดลองขนาด 
30x30x30 เซนติเมตร จํานวน 3 กรง จากน้ันนําริบบ้ินพลาสติกสี 3 สี ท่ีได!จากผลของการทดสอบประสิทธิภาพ
ของแถบกาวสี ขนาด 12 มิลลิเมตร ความยาว 15 เซนติเมตร ทาด!วยสารลKอคือ เลือดหมู นํ้าหวานเฮลบลูบอย 
กลิ่นสละ แล!วท้ิงไว! 2 นาที จากน้ันทาด!วยกาวเหนียวดักแมลงชนิดใส  
 3.2 นําริบบ้ินพลาสติกสีท้ัง 3 สี ท่ีทาสารลKอและกาวเหนียว ไปแขวนไว!ในกรงทดลอง 3 กรง ด!วยเส!น
ลวด ขนาด 0.3 มิลลิเมตร ทําการนับจํานวนแมลงวันบ!านท่ีมาติดแถบกาวสี ทุกๆ 1, 3, 6 และ 24 ช่ัวโมง ทําการ
ทดลองท้ังหมด 3 ซํ้า 
 
การวิเคราะห>ข�อมูลทางสถิติ 

1. สถิติเชิงพรรณนา ได!แกK ร!อยละ เพ่ือบรรยายข!อมูลคKาเฉลี่ยร!อยละของแมลงวันบ!านท่ีมาติดท่ีกับดัก
แถบกาว 

2. สถิติเชิงอนุมาน นําจํานวนแมลงวันบ!านท่ีมาติดกับดักแถบกาวไปทดสอบความแตกตKางทางสถิติ ท่ี
ระดับความเช่ือมั่นร!อยละ 90 ด!วยวิธีการวิเคราะห. ANOVA โดยเปรียบเทียบความแตกตKางระหวKางสีและสารลKอ 
ด!วยวิธี Least Significant Different (LSD) โดยใช!โปรแกรมคอมพิวเตอร.สําเร็จรูป 
 
ผลการวิจัย 
1. ผลการศึกษาประสิทธิภาพของแถบกาวสีต4อการดึงดูดแมลงวันบ�าน 

ผลการศึกษาแถบกาวสี 6 สี ในการดึงดูดแมลงวันบ!านท่ีเวลา 1, 3, 6 และ 24 ช่ัวโมง พบวKาเมื่อครบ 1 
ช่ัวโมง แถบกาวสีท่ีดึงดูดแมลงวันบ!านมากท่ีสุด คือ สีดํา มีจํานวนแมลงวันบ!านมาติดแถบกาว เทKากับร!อยละ 10 
รองลงมา คือ สีฟQา สีเหลือง สีเขียว สีแดง และสีใส เทKากับร!อยละ 9, 9, 7, 5 และ 5 ตามลําดับ และเมื่อครบ 24 
ช่ัวโมง แถบกาวสีท่ีดึงดูดแมลงวันบ!านมากที่สุด คือ สีใส มีจํานวนแมลงวันบ!านมาติดแถบกาวเทKากับร!อยละ 
48 รองลงมา คือ สีแดง สีเขียว สีดํา สีเหลือง และสีฟQา เทKากับร!อยละ 43, 42, 41, 38 และ 35 ตามลําดับ 

 อยKางไรก็ตามเมื่อนําผลของแถบกาวสี 6 สี ในการดึงดูดแมลงวันบ!านท่ีเวลา 1, 3, 6 และ 24 ช่ัวโมง มา
วิเคราะห.ความแตกตKางทางสถิติ พบวKาแถบกาวสีท้ัง 6 สี ไมKมีความแตกตKางกันอยKางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ
ความเช่ือมั่นร!อยละ 90 (P>0.1) รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 1  
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ตารางท่ี 1 ผลของแถบกาวสีในการดึงดูดแมลงวันบ!าน ท่ีเวลา 1, 3, 6 และ 24 ช่ัวโมง 
 จํานวนแมลงวันบ!าน (ร!อยละ) 

แถบกาวส ี 1 ช่ัวโมง 3 ช่ัวโมง 6 ช่ัวโมง 24 ช่ัวโมง 
แดง 5A 16A 28A 43A 
เหลือง 9A 15A 25A 38A 
เขียว 7A 14A 26A 42A 
ดํา 10A 15A 27A 41A 
ฟQา 9A 14A 23A 35A 
ใส 5A 12A 27A 48A 

       * ตัวอกัษรในแนวต้ังท่ีอยูKบนตัวเลขตKางกันแสดงความแตกตKางกันทางสถิติ ท่ีระดับความเช่ือม่ันร!อยละ 90 โดยวิธ ีLSD 
 
จากผลการทดลองน้ีจะได!แถบกาวสีท่ีมีผลตKอการดึงดูดแมลงวันบ!าน 3 ลําดับแรก คือ สีใส สีแดง และ สี

เขียว ซ่ึงจะนําการศึกษาน้ีไปใช!ในการศึกษาตKอไป 
 
2. ผลการศึกษาประสิทธิภาพของสารล4อต4อการดึงดูดแมลงวันบ�านในแถบกาวคนละสี 

2.1 การศึกษาเลือดหมูต4อการดึงดูดแมลงวันบ�าน 
ผลการศึกษาแถบกาวสีใส สีแดง และสีเขียวท่ีทาด!วยเลือดหมู ท่ีเวลา 1, 3, 6 และ 24 ช่ัวโมง พบวKาเมื่อ

ครบ 1 ช่ัวโมง แถบกาวสีท่ีดึงดูดแมลงวันบ!านมากท่ีสุด คือ สีแดง มีจํานวนแมลงวันบ!านมาติดแถบกาว เทKากับร!อย
ละ 8 รองลงมา คือ สีเขียว และสีใส เทKากับร!อยละ 6 และ 4 ตามลําดับ และเมื่อครบ 24 ช่ัวโมง แถบกาวสีท่ีดึงดูด
แมลงวันบ!านมากท่ีสุด คือ สีแดง มีจํานวนแมลงวันบ!านมาติดแถบกาว เทKากับร!อยละ 45 รองลงมา คือ สีเขียว 
และสีใส เทKากับร!อยละ 34 และ 33 ตามลําดับ  

เมื่อนําผลการดึงดูดแมลงวันบ!านของแถบกาวสีท่ีทาเลือดหมู ท้ัง 3 สี มาวิเคราะห.ความแตกตKางทางสถิติ 
พบวKาท่ีเวลา 1 ช่ัวโมง และ 3 ช่ัวโมง แถบกาวสีท่ีทาเลือดหมู ท้ัง 3 สี ไมKมีความแตกตKางกันอยKางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ท่ีระดับความเช่ือมั่นร!อยละ 90 (P>0.1) ในขณะท่ีเวลา 6 ช่ัวโมง และ 24 ช่ัวโมง แถบกาวสีแดงท่ีทาเลือดหมู
กับแถบกาวสีเขียวและแถบกาวสีใสท่ีทาเลือดหมู มีความแตกตKางกันมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับความเช่ือมั่นร!อย
ละ 90 (P<0.1) รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 2 
 
     ตารางท่ี 2 ผลของแถบกาวสท่ีีทาเลือดหมูในการดึงดดูแมลงวันบ!าน ท่ีเวลา 1, 3, 6 และ 24 ช่ัวโมง 

 จํานวนแมลงวันบ!าน (ร!อยละ) 
แถบกาวส ี 1 ช่ัวโมง 3 ช่ัวโมง 6 ช่ัวโมง 24 ช่ัวโมง 
แดง 8A 12A 24A 45A 
เขียว 6A 9A 17B 34B 
ใส 4A 7A 14B 33B 

       *ตัวอักษรในแนวต้ังท่ีอยูKบนตัวเลขตKางกันแสดงความแตกตKางกันทางสถิติ ท่ีระดับความเช่ือม่ันร!อยละ 90 โดยวิธี LSD 
 

2.2 การศึกษาน้ําหวานเฮลบลูบอยต4อการดึงดูดแมลงวันบ�าน 
ผลการศึกษาแถบกาวสีกาวสีใส สีแดง และสีเขียวที่ทาด!วยนํ้าหวานเฮลบลูบอย ที่เวลา 1, 3, 6 และ 

24 ช่ัวโมง พบวKาเมื่อครบ 1 ชั่วโมง แถบกาวสีที่ดึงดูดแมลงวันบ!านมากที่สุด คือ สีเขียว มีจํานวนแมลงวันบ!าน
มาติดแถบกาว เทKากับร!อยละ 5 รองลงมา คือ สีแดง และสีใส เทKากับร!อยละ 3 และ 1 ตามลําดับ และเมื่อครบ 
24 ช่ัวโมง แถบกาวสีท่ีดึงดูดแมลงวันบ!านมากท่ีสุด คือ สีแดง มีจํานวนแมลงวันบ!านมาติดแถบกาว เทKากับร!อยละ 
53 รองลงมา คือ สีเขียว และสีใส เทKากับร!อยละ 52 และ 36 ตามลําดับ  
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เมื่อนําผลการดึงดูดแมลงวันบ!านของแถบกาวสีท่ีทานํ้าหวานเฮลบลูบอย ท้ัง 3 สี มาวิเคราะห.ความ
แตกตKางทางสถิติ พบวKาท่ีเวลา 1 ช่ัวโมง แถบกาวสีใสและแถบกาวสีเขียวท่ีทานํ้าหวานมีความแตกตKางกันอยKางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับความเช่ือมั่นร!อยละ 90 (P>0.1) ในขณะท่ีเวลา 3 ช่ัวโมง, 6 ช่ัวโมง และ 24 ช่ัวโมง 
พบวKาแถบกาวสีแดงและสีเขียวท่ีทาด!วยนํ้าหวานกับแถบกาวสีใสท่ีทาด!วยนํ้าหวานมีความแตกตKางกันอยKางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับความเช่ือมั่นร!อยละ 90 (P<0.1) รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 3  
 
ตารางท่ี 3 ผลของแถบกาวสีท่ีทานํ้าหวานเฮลบลูบอยในการดึงดดูแมลงวันบ!าน ท่ีเวลา 1, 3, 6 และ 24 ช่ัวโมง 

 จํานวนแมลงวันบ!าน (ร!อยละ) 
แถบกาวส ี 1 ช่ัวโมง 3 ช่ัวโมง 6 ช่ัวโมง 24 ช่ัวโมง 
แดง 3AB 11A 29A 53A 
เขียว 5A 11A 32A 52A 
ใส 1B 6B 17B 36B 

        *ตัวอักษรในแนวต้ังท่ีอยูKบนตัวเลขตKางกันแสดงความแตกตKางกันทางสถิติ ท่ีระดับความเช่ือม่ันร!อยละ 90 โดยวิธี LSD 
 
3 ผลการศึกษาประสิทธิภาพของสารล4อต4อการดึงดูดแมลงวันบ�านในแถบกาวสีเดียวกัน 

3.1 ผลการศึกษาสารล4อต4อการดึงดูดแมลงวันบ�านในแถบกาวสีใส 
ผลการศึกษาสารลKอที่มีผลในการดึงดูดแมลงวันบ!านของแถบกาวสีใสที่เวลา 1, 3, 6 และ 24 ช่ัวโมง 

พบวKา เมื่อครบ 1 ช่ัวโมง เลือดหมูสามารถดึงดูดแมลงวันบ!านได!ดีกวKานํ้าหวานเฮลบลูบอย มีจํานวนแมลงวันบ!าน
มาติดแถบกาว เทKากับร!อยละ 4 และ 1 ตามลําดับ แตKเมื่อครบ 24 ช่ัวโมง นํ้าหวานเฮลบลูบอยสามารถดึงดูด
แมลงวันบ!านได!ดีกวKาเลือดหมู โดยมีจํานวนแมลงวันบ!านมาติดแถบกาว เทKากับร!อยละ 36 และ 33 ตามลําดับ 
รายละเอียดแสดงดังตารางตารางท่ี 4  
 
      ตารางท่ี 4 ผลของสารลKอในการดึงดูดแมลงวันบ!านของแถบกาวสีใส ท่ีเวลา 1, 3, 6 และ 24 ช่ัวโมง 

 จํานวนแมลงวันบ!าน (ร!อยละ) 
สารลKอ 1 ช่ัวโมง 3 ช่ัวโมง 6 ช่ัวโมง 24 ช่ัวโมง 
เลือดหม ู 4 7 14 33 
นํ้าหวานเฮลบลูบอย 1 6 17 36 

 
3.2 ผลการศึกษาสารล4อต4อการดึงดูดแมลงวันบ�านในแถบกาวสีแดง 
ผลการศึกษาสารลKอท่ีมีผลในการดึงดูดแมลงวันบ!านของแถบกาวสีแดงท่ีเวลา 1, 3, 6 และ 24 ช่ัวโมง 

พบวKา เมื่อครบ 1 ช่ัวโมง เลือดหมูสามารถดึงดูดแมลงวันบ!านได!ดีกวKานํ้าหวานเฮลบลูบอย มีจํานวนแมลงวันบ!าน
มาติดแถบกาว เทKากับร!อยละ 8 และ 3 ตามลําดับ แตKเมื่อครบ 24 ช่ัวโมง นํ้าหวานเฮลบลูบอยสามารถดึงดูด
แมลงวันบ!านได!ดีกวKาเลือดหมู โดยมีจํานวนแมลงวันบ!านมาติดแถบกาว เทKากับร!อยละ 53 และ 45 ตามลําดับ 
รายละเอียดแสดงดังตารางตารางท่ี 5  

 
     ตารางท่ี 5 ผลของสารลKอในการดึงดูดแมลงวันบ!านของแถบกาวสีแดง ท่ีเวลา 1, 3, 6 และ 24 ช่ัวโมง 

 จํานวนแมลงวันบ!าน (ร!อยละ) 
สารลKอ 1 ช่ัวโมง 3 ช่ัวโมง 6 ช่ัวโมง 24 ช่ัวโมง 
เลือดหม ู 8 12 24 45 
นํ้าหวานเฮลบลูบอย 3 11 29 53 
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3.3 ผลการศึกษาสารล4อต4อการดึงดูดแมลงวันบ�านในแถบกาวสีเขียว 
ผลการศึกษาสารลKอที่มีผลในการดึงดูดแมลงวันบ!านของแถบกาวสีเขียวที่เวลา 1, 3, 6 และ 24 

ช่ัวโมง พบวKา เมื่อครบ 1 ช่ัวโมง เลือดหมูสามารถดึงดูดแมลงวันบ!านได!ดีกวKานํ้าหวานเฮลบลูบอย มีจํานวน
แมลงวันบ!านมาติดแถบกาว เทKากับร!อยละ 6 และ 5 ตามลําดับ แตKเมื่อครบ 24 ช่ัวโมง นํ้าหวานเฮลบลูบอยสามารถ
ดึงดูดแมลงวันบ!านได!ดีกวKาเลือดหมู โดยมีจํานวนแมลงวันบ!านมาติดแถบกาว เทKากับร!อยละ 52 และ 34 
ตามลําดับ รายละเอียดแสดงดังตารางตารางท่ี 6  

 
     ตารางท่ี 6 ผลของสารลKอในการดึงดูดแมลงวันบ!านของแถบกาวสีเขียว ท่ีเวลา 1, 3, 6 และ 24 ช่ัวโมง 

 จํานวนแมลงวันบ!าน (ร!อยละ) 
สารลKอ 1 ช่ัวโมง 3 ช่ัวโมง 6 ช่ัวโมง 24 ช่ัวโมง 
เลือดหม ู 6 9 17 34 
นํ้าหวานเฮลบลูบอย 5 11 32 52 

 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการศึกษาประสิทธิภาพของแถบกาวสีท่ีมีผลตKอการดึงดูดแมลงวันบ!าน พบวKาแถบกาวสีใสมี
จํานวนแมลงวันบ!านมาติดมากท่ีสุด อยKางไรก็ตามหากนําแถบกาวสีใสไปใช!จริงในชุมชนอาจจะไมKได!ผลเปEนไปตาม
การทดลองท้ังน้ีเน่ืองจากเมื่อมีแสงมากจะทําให!แถบกาวสีใสเกิดการสะท!อนและเกิดการกระเจิงของแสง ซ่ึงจะเปEน
การไลKแมลงวันแทนการดึงดูดแมลงวันให!มาติดท่ีแถบกาวใส (7) รองลงมา คือ แถบกาวสีแดงและสีเขียว ซ่ึงผลการ
ทดลองสอดคล!องกับชิตาภา เกตวัลห. และคณะ ท่ีกลKาวไว!วKา แมลงวันชอบพ้ืนผิวคKอนข!างมืด สีดํา หรือสีแดงโทน
มืด บางชนิดชอบสีฟQาเข!ม (2) อยKางไรก็ตามผลการศึกษาครั้งน้ีไมKสอดคล!องกับ Ahmed et al. ท่ีพบวKาริบบ้ินสีดํา
ให!ผลการดึงดูดแมลงวันบ!านมากท่ีสุด (6) และไมKสอดคล!องกับ Khan et al. ท่ีพบวKาแถบผ!าสีนํ้าเงินและสีขาว 
ให!ผลการดึงดูดแมลงวันบ!านมากท่ีสุด (8) 
 จากผลการศึกษาประสิทธิภาพของสารลKอท่ีมีผลตKอการดึงดูดแมลงวันบ!านของสารลKอท้ัง 2 ชนิด พบวKา
นํ้าหวานเฮลบลูบอย มีจํานวนแมลงวันบ!านมาติดมากกวKาเลือดหมู มีความสอดคล!องกับงานวิจัยของ Ahmed et 

al. ที ่พบวKานํ้าตาลสามารถลKอแมลงวันได!ด ีกวKาเลือด (6) ทั ้งนี ้เพราะวKานํ้าหวานเฮลบลูบอย มีรสชาติ
คล!ายคลึงกับเกสรดอกไม! มีกลิ่นหอม และนํ้าหวานเฮลบลูบอยน้ียังเปEนแหลKงอาหาร และให!พลังงานกับแมลงวันได!
อีกด!วย 

จากการวิเคราะห.ความแตกตKางทางสถิติ พบวKา แถบกาวสีท้ัง 6 สี ให!ผลการดึงดูดแมลงวันบ!านไมK
แตกตKางกัน ในขณะท่ีสารลKอนํ้าหวานเฮลบลูบอย ให!ผลการดึงดูดแมลงวันบ!านได!ดีกวKาเลือดหมู นอกจากน้ันยัง
พบวKาเมื่อทาด!วยสารลKอ แถบกาวสีแดงจะให!ผลในการดึงดูดแมลงวันบ!านได!ดท่ีีสุด ดังน้ันในการนําไปประยุกต.ใช!ใน
พ้ืนท่ีเพื่อให!เกิดประสิทธิภาพในการกําจัดแมลงวันบ!านสูงสุด จึงเห็นควรให!ใช!แถบกาวสีแดงรKวมกับสารลKอ
นํ้าหวานเฮลบลูบอย  
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688 



HS-123 

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๕ "งานวิชาการรับใช!สังคม" มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

เอกสารอ�างอิง 
1 จักรวาล ชมภูศรี. แมลงวัน. ใน: อุษาวดี ถาวระ. (บรรณาธิการ) ชีววิทยาและการควบคุมแมลงท่ีเปEนปvญหา

สาธารณสุข พิมพ.ครั้งท่ี 4 นนทบุรี: บริษัท ดีไซร. จํากัด; 2553. หน!า 38-50. 
2 ชิตาภา เกตวัลห., บุญเสริม อKวมอKอง, ณัฐพงษ. ณัฐพรพจน., ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ. แมลงวัน. ใน: สุรเชษฐ 

จามรมาน และวรรณพร ศรีสุคนธรัตน.. (บรรณาธิการ) คูKมือผู!ควบคุมการใช!วัตถุอันตรายเพ่ือใช!รับจ!าง 
พิมพ.ครั้งท่ี 3 กรุงเทพฯ: โรงพิมพ.ชุมนุมสหกรณ.การเกษตรแหKงประเทศไทย จํากัด; 2556. หน!า 112-
132. 

3 กรมปศุสัตว. [Homepage on the Internet]. แมลงวันและแมลงวันบ!าน. [cited 29 สิงหาคม 2559]. 
Available from: http://pasusat.com/แมลงวัน  

4 จตุรงค. พวงมณี, ระพีพงศ. เกษตรสุนทร, กุหลาบ อุตสุข, พิมพรรณ นันต�ะภูมิ, กรรณิการ.มณีหาญ. การ
เปรียบเทียบความแตกตKางของสีท่ีใช!เปEนกับดักแมลงในการผลิตผักปลอดสารพิษ. ใน: รายงานการ
ประชุมวิชาการศูนย.วิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร คณะเกษตรศาสตร. มหาวิทยาลัยเชียงใหมK. 
เชียงใหมK: คณะเกษตรศาสตร. มหาวิทยาลัยเชียงใหมK; 2550. หน!า 143-148. 

5  Sinthusiri J and Soonwera M. Oviposition deterrent and ovicidal activities of seven herbal 
essential oils against female adults of housefly, Musca domestica L. Parasitology 
Research. 2014; 113: 3015-3022. 

6 Ahmed S, Zia K, Akhtar I. Responses of House Fly, Musca domestica L. to a Baiting System. 
International Journal of agriculture & biology. 2005; 7(3): 424-426. 

7 เนาวรัตน. ศุขะพันธุ.. ถุงนํ้าไลKแมลงวัน. นิตยสาร UPDATE. 2537; 9(99). 
8 Khan HAA, Shad SA, Akram W. Combination of Phagostimulant and Visual Lure as an Effective 

Tool in Designing House Fly Toxic Baits. PLOS ONE. 2013;  8(9): 1-5. 
 

 

 

 

689 



HS-124 

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๕ "งานวิชาการรับใช"สังคม" มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

การพัฒนานวัตกรรมอุปกรณ�การให�ยาเพ่ือป�องกันการชักในหญิงตั้งครรภ�ท่ีมีภาวะความดันโลหิตสูง 
The Development of Innovative to Give Medicine for Preventing Convulsion in 

Pregnancy Induced Hypertension 
 

พจนา โพธ์ิจันดี1*, ทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา2, ดารณี  ธนวัตร2 

1พยาบาลวิชาชีพ ระดับชํานาญการ โรงพยาบาลลาดกระบัง 
2คณะครุศาสตร5อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล"าเจ"าคุณทหารลาดกระบัง 

*E-mail: momojojo108@gmail.com 
 
บทคัดยDอ  

วัตถุประสงค5การวิจัยในครั้งน้ี 1) เพ่ือพัฒนานวัตกรรมการให"ยาเพ่ือปGองกันการชักในหญิงตั้งครรภ5ท่ีมีภาวะ
ความดันโลหิตสงู 2) เพ่ือทดลองใช"นวัตกรรมอุปกรณ5การให"ยาท่ีสามารถให"ยาปGองกันการชักในหญิงตั้งครรภ5ท่ีมีภาวะความ
ดันโลหิตสูงได"ครบถ"วนรวดเร็วและถูกต"อง 

ประชากรและกลุLมตัวอยLาง คือ กลุLมเจ"าหน"าท่ี ตําแหนLงพยาบาลวิชาชีพ ระดับชํานาญการ ปฏิบัติงาน
ห"องคลอด โรงพยาบาลลาดกระบัง จํานวน 9 คน (เจ"าหน"าท่ีท่ีรับผิดชอบด"านการให"ยาเพ่ือปGองกันการชักในหญิง
ตั้งครรภ5ท่ีมีภาวะความดันโลหิตสูงในโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร : อ"างอิงอัตรากําลังปQ 2559)ด"วย
คุณลักษณะจําเพาะท่ีปฏิบัติงานผู"ชLวยในชLวงระยะการให"ยาเพ่ือปGองกันการชักในหญิงตั้งครรภ5ท่ีมีภาวะความดัน
โลหิตสูง เครื่องมือการวิจัย ใช"แบบทดสอบและแบบสอบถามประมาณคLา 5 ระดับ โดยวิเคราะห5ข"อมูลด"วย 
คLาเฉลี่ย คLาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย พบวLา ข้ันตอนระยะเวลาท่ีผู"ปVวยได"รับยาแมกนีเซียมซัลเฟต (MgSO4)จากกลLอง PIH BOX 
โดยเจ"าหน"าท่ีพยาบาลสามารถปฏิบัติการให"ยาคนไข" ท่ีระยะเวลาเฉลี่ย 7.44 นาที ซ่ึงต่ํากวLาระยะเวลา 30 นาที 
และมีแนวโน"มวLาเจ"าหน"าท่ีพยาบาลจะสามารถยLนระยะเวลาการให"ยาได"เรว็ข้ึนระยะเวลา 1.78 วินาที ในการให" ยา
แมกนีเซียมซัลเฟต (MgSO4) โดยมีผลคLาเฉลี่ยรวมด"านความเหมาะสมในการจัดเรียงลําดับยารักษาและปGองกัน มี
ระดับความเหมาะสมมาก ( X =4.49 , S.D.=0.11)  

  
คําสําคัญ:  การให"ยา  หญิงตั้งครรภ5ท่ีมีภาวะความดันโลหิตสูง  ปGองกันการชัก   
 
Abstract 

This research has the objectives as this following: 1. To develop the innovation of giving 
medicine to prevent the Pregnancy Induced Hypertension  and 2 . To test the applying of the 
giving medicine innovation enabling to prevent the Toxemia of pregnancy with quick times and 
correctness. Besides, the population and the group sampling are the officer group in the position 
of registered nurses in professional level working at the delivery room in Ladkrabang hospital 
totally 9 people with the specific attribution of being assistant in the period of giving medicine 
preventing pregnancy-induced, ( The officer responsible for giving medicine to prevent the 
pregnancy-induced: the force rate in A.D. 2016). Additionally, the tools used in this research are 
the test and the 5 rating scale questionnaire to analyze information with using Means and 
Standard Deviation. According to the result, it was found that the step for the registered nurses 
to give the medicine of MgSO4 Stat from PIH BOX for the patients was in the average times of 
7.44 minutes. However, it is below 30 minutes. Then, it has the prone that the registered nurse 
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can shorten the duration to give the medicine in quicker way for 1.78 seconds. According to the 
result, it was found that giving the medicine of MgSO4 Stat had the result of average times in 
suitable way with the arrangement remedy and preventive medicine in orders with most 
suitable level or ( X =4.49 , S.D.=0.11). 

   
Keywords: Giving Medicine , Pregnancy induced hypertension,  Convulsion preventing 
 
1. ความเปMนมาและความสําคัญของปPญหา 
 หญิงตั้งครรภ5ท่ีมีภาวะความดันโลหิตสูง (Pregnancy Induced Hypertension) ถือเป|นภาวะผิดปกติท่ี
พบได"ในหญิงตั้งครรภ5 ซ่ึงมักจะมีอาการเมื่อคุณแมLตั้งครรภ5ได"ประมาณ 5-6 เดือน หรือมากกวLา 20 สัปดาห5ข้ึนไป 
ถึงหลังการคลอดประมาณ 1 สัปดาห5 พบได"บLอยในชLวงเดือนท่ี 8 หรือสัปดาห5ท่ี 34-35 ข้ึนไปมีอาการหลัก 3 
อาการ ได"แกL อาการบวม ความดันโลหิตสูง และตรวจพบสารไขLขาวในป}สสาวะ (สุวชัย อินทรประเสริฐ. 
2547:185-188) 

ความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ5พบได"ประมาณร"อยละ 5 - 8 ของการตั้งครรภ5 สLวนใหญLเกิดจากการชักนํา
โดยการตั้งครรภ5 (pregnancy - induced) และสLวนน"อยเกิดจากความดันโลหิตสูงเรื้อรังท่ีเป|นอยูLกLอน ซ่ึงภาวะ
ความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ5 มีผลกระทบตLอมารดา ได"แกL อันตรายจากภาวะชัก อาจทําให"หญิงตั้งครรภ5เสียชีวิต 
เน่ืองจากมีเลือดออกในสมอง และการสําลักเศษอาหารและนํ้ายLอยเข"าหลอดลม ภาวะหัวใจทํางานล"มเหลว 
(Congestive heart failure) จากการมีภาวะ Preload ลดลงและ Afterload เพ่ิมข้ึนมากเกินไปเป|นระยะ
เวลานาน รวมถึงการเสียเลือดและช็อค จากรกลอกตัวกLอนกําหนด ตับแตกและตกเลือดหลังคลอด  ท้ังน้ียังสLงผล
ตLอทารก ได"แกL รกเสื่อม แท"งหรือทารกเสียชีวิตในครรภ5ได" คลอดกLอนกําหนด เน่ืองจากออกซิเจนไปเลี้ยงรกไมL
เพียงพอ ทําให"รกเสื่อมเร็ว รกลอกตัวกLอนกําหนด ทําให"ทารกขาดออกซิเจนและอาหาร ทําให"เสียชีวิตได" ทารก
เจริญเติบโตช"าในครรภ5 จากการได"รับสารนํ้า สารอาหารไมLเพียงพอ ทารกท่ีคลอดออกมาอาจมีภาวะแทรกซ"อน 
ได"แกL ขาดออกซิเจนเรื้อรัง ภาวะแทรกซ"อนจากการคลอดกLอนกําหนด ทารกท่ีได"รับยาแมกนีเซียมซัลเฟต 

(MgSO4) ในปริมาณมากในระยะคลอด ภาวะแทรกซ"อนเหลLาน้ีสามารถให"การดูแล เพ่ือปGองกันการเกิด
ภาวะแทรกซ"อนและลดอันตรายของโรคน้ีลงได" หากได"รับการดูแลอยLางใกล"ชิดและถูกต"อง ดังน้ันบทบาทของ
พยาบาลในการดูแลหญิงตั้งครรภ5ท่ีมีภาวะความดันโลหิตสูง ต"องเป|นผู"ท่ีประเมินได"รวดเร็ว ประเมินความรุนแรง
ของโรคได"ถูกต"อง มีความรู" เก่ียวกับภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ5 เพ่ือให"ได"รับการดูแลได"อยLางมี
ประสิทธิภาพ หากมีความรุนแรงเกิดข้ึน ความรู"ความชํานาญของพยาบาลมีความสําคัญอยLางยิ่ง ในการให"การ
พยาบาลผู"คลอดท่ีมีภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ5 เพ่ือให"ปลอดภัยท้ังผู"คลอดและทารก ซ่ึงความดันโลหิตสูง
ขณะตั้งครรภ5เป|นภาวะแทรกซ"อนขณะตั้งครรภ5ท่ีพบได"บLอยในหญิงตั้งครรภ5 เป|นสาเหตุของการเสียชีวิตของมารดา 
อันดับรองจากการเสียเลือด และการติดเช้ือ ซ่ึงโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร เป|นโรงพยาบาลระดับ
ทุติยภูมิ ขนาด 60 เตียง ยอดคลอดเฉลี่ย 30 รายตLอเดือน พบวLาสถิติความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ5 ปQงบประมาณ 
2556 พบจํานวน 3 ราย คิดเป|น 0.64 % ปQงบประมาณ 2557 พบจํานวน 1 ราย คิดเป|น 0.35 % ปQงบประมาณ 
2558 พบจํานวน 7 ราย คิดเป|น 3.46 % และปQงบประมาณ 2559 (1 ตุลาคม 58 - 10 มีนาคม 59) พบจํานวน 4 
ราย คิดเป|น 4.7 % หญิงตั้งครรภ5ท่ีมีภาวะความดันโลหิตสูง มีแนวโน"มเพ่ิมสูงข้ึน ในระดับหนLวยงานนอกจากห"อง
คลอด ยังมีหนLวยงานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ท่ีพบหญิงตั้งครรภ5ท่ีมีภาวะความดันโลหิตสูง บLอยเชLนกัน สLวนมากจะพบ
ภาวะหญิงตั้งครรภ5ท่ีมีภาวะความดันโลหิตสูงมีอาการชักรLวมด"วย (Eclampsia) กรณีเกิดภาวะชักท่ีห"องอุบัติเหตุ 
ฉุกเฉิน 1 ราย จากการทบทวนอุบัติการณ5และการวิเคราะห5สาหตุ พบวLาสาเหตุการชักของหญิงตั้งครรภ5ท่ีมีความ
ดันโลหิตสูงในโรงพยาบาลเกิดจากการได"รับยาแมกนีเซียมซัลเฟต (MgSO4) ลLาช"า และไมLสามารถปฏิบัติตามแนว
ทางการรักษาได"ถูกต"องครบถ"วน หนLวยงานห"องคลอด โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร จึงได"มีการระดม
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ความคิดเจ"าหน"าท่ีพยาบาลท่ีรับผิดชอบถึงการพัฒนานวัตกรรมการให"ยาเพ่ือปGองกันการชักในหญิงตั้งครรภ5ท่ีมี
ภาวะความดันโลหิตสูงของมารดาให"งLายและรวดเร็วมากยิ่งข้ึน ท้ังเจ"าหน"าท่ีพยาบาลท่ีไมLมีประสบการณ5ก็สามารถ
ปฏิบัติการให"ยาเพ่ือปGองกันการชักในหญิงตั้งครรภ5ท่ีมีภาวะความดันโลหิตสูงได"เป|นแนวทางเดียวกัน และสามารถ
นํานวัตกรรม ด"านการจัดเรียงตําแหนLงลําดับข้ันตอนการให"ยาตามลําดับข้ันตอนท่ีกําหนด มาขยายผลไปยัง
หนLวยงานฝากครรภ5 และห"องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน เพ่ือให"งLายตLอการให"ยาและมีความถูกต"องของลําดับการให"ยา และ
บุคลากรในห"องคลอด โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานครสามารถปฏิบัติตามแนวทางได"ทุกคน 
 
2. วัตถุประสงค�การวิจัย 
 1. เพ่ือพัฒนานวัตกรรมการให"ยาเพ่ือปGองกันการชักในหญิงตั้งครรภ5ท่ีมีภาวะความดันโลหิตสูง 
 2. เพ่ือทดลองใช"นวัตกรรมอุปกรณ5การให"ยาท่ีสามารถให"ยาปGองกันการชักในหญิงตั้งครรภ5ท่ีมีภาวะความ
ดันโลหิตสูงได"ครบถ"วน ถูกต"อง รวดเร็ว 
 
3. กรอบแนวคิดทางการวิจัย 

1. กรอบแนวความคิดรายวัตถุประสงค5ท่ี 1 : หญิงตั้งครรภ5ท่ีมีภาวะความดันโลหิตสูง (Pregnancy 
Induced Hypertension) มีหลักการคํานึง คือ 1)หญิงตั้งครรภ5ท่ีมีภาวะความดันโลหิตสูง ได"รับยาครบถ"วน 
ถูกต"อง รวดเร็ว ภายใน 30 นาที 2)หญิงตั้งครรภ5ท่ีมีภาวะความดันโลหิตสูง ไมLเกิดการชัก 3)พยาบาลสามารถใช"
แนวทางในการดูแลหญิงตั้งครรภ5ท่ีมีภาวะความดันโลหิตสูง = 100 %.  

2. กรอบแนวความคิดรายวัตถุประสงค5ท่ี 2 : กรณีมารดามีอาการรุนแรง (Severe preeclampsia) หรือ
ความดันชLวงบนและลLางวัดได" ≥ 160/110 มม.ปรอท จะให"นอนพักในทLานอนตะแคงตลอดเวลา ควบคุมอาหาร
อยLางเข"มงวด และดูแลให"ได"รับยาต"านการชัก ได"แกL ฉีดยาลดความดันโลหิต เชLน ไฮดราลาซีน (Hydralazine) 5-
10 มิลลิกรัม เข"าทางหลอดเลือดดํา เพ่ือชLวยการไหลเวียนของไตและปGองกันหลอดเลือดในสมองแตก โดยควบคุม
ความดันโลหิตชLวงลLางอยูLระหวLาง 90-100 มม.ปรอท อีกท้ังห"ามใช"ยาลดความดันโลหิตกลุLมยาต"านเอช หลีกเลี่ยง
การใช"ยาขับป}สสาวะทําให"เลือดไปเลี้ยงรกได"ไมLดีหรือใช"ฟูโรซีไมด5 (Furosemide) และมีการติดตามการ
เจริญเติบโตของทารกในครรภ5โดยใช"เครื่องอัลตราซาวนด5เป|นระยะ จากน้ันฉีดแมกนีเซียมซัลเฟต  (MgSO4) เพ่ือ
ชLวยปGองกันอาการชักและมีฤทธ์ิในการลดความดันโลหิต โดยทําการฉีดยานอนหลับ เชLน ไดอะซีแพม (Diazepam) 
เพ่ือปGองกันอาการชัก หลังจากฉีดควรสังเกตการหายใจและผลข"างเคียงของยา (สุรเกียรติ อาชานานุภาพ. 2553: 
902-903) 
 
4. ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยน้ีเน"นการพัฒนานวัตกรรมอุปกรณ5ใช"สําหรับจัดเรียงลําดับการให"ยาเพ่ือปGองกันการชักในหญิง
ตั้งครรภ5ท่ีมีภาวะความดันโลหิตสูงได"ทันระยะเวลา 30 นาที (ตามแนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภ5ท่ีมีภาวะความดัน
โลหิตสูงโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร) โดยทําการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในสLวนงานห"องคลอด 
โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร โดยมีกลุLมประชากรและกลุLมตัวอยLางในการวิจัย คือ กลุLมเจ"าหน"าท่ี 
ตําแหนLง พยาบาลวิชาชีพ ระดับชํานาญการ โรงพยาบาลลาดกระบัง ท่ีรับผิดชอบด"านการให"ยาเพ่ือปGองกันการชัก
ในหญิงตั้งครรภ5ท่ีมีภาวะความดันโลหิตสูง ทําการวิจัยในชLวง พฤศจิกายน 2559-มีนาคม 2560  
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ตารางท่ี 1 กระบวนการพัฒนานวัตกรรมอุปกรณ5จัดเรียงลําดับการให"ยาเพ่ือปGองกันการชักในหญิงตั้งครรภ5ท่ีมี
ภาวะความดันโลหิตสูง 
 
 
 
 
 
 
5. ประชากรและกลุDมตัวอยDางการวิจัย 
  
 
5. ประชากรและกลุDมตัวอยDางการวิจัย 
 1. รายวัตถุประสงค5ท่ี 1 “เพ่ือพัฒนานวัตกรรมการให"ยาเพ่ือปGองกันการชักในหญิงตั้งครรภ5ท่ีมีภาวะ
ความดันโลหิตสูง” โดยทําการกําหนดรายละเอียด ดังน้ี 
  ประชากรและกลุLมตัวอยLาง คือ กลุLมเจ"าหน"าท่ี ตําแหนLง พยาบาลวิชาชีพ ระดับชํานาญการ 
โรงพยาบาลลาดกระบัง จํานวน 9 คน (เจ"าหน"าท่ีท่ีรับผิดชอบด"านการให"ยาเพ่ือปGองกันการชักในหญิงตั้งครรภ5ท่ีมี
ภาวะความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลลาดกระบัง : อ"างอิงอัตรากําลังปQ 2559) 
  เครื่องมือการวิจัย แบบสังเกตการณ5อยLางมีสLวนรLวม เรื่องกระบวนการปฏิบัติกระบวนการให"ยา
ผู"ปVวยท่ีมีภาวะความดันโลหิตขณะตั้งครรภ5 และแบบสอบถามแบบมีโครงสร"าง เรื่อง แนวทางการพัฒนานวัตกรรม
การให"ยาเพ่ือลดระยะเวลาการให"ยาและเพ่ิมความถูกต"องการให"ยาเพ่ือปGองกันการชักในหญิงตั้งครรภ5ท่ีมีภาวะ
ความดันโลหิตสูง โดยผLานการพิจารณาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Index of Item Objective Congruence : 
IOC) ท่ีระดับ 0.67 
  การวิเคราะห5ข"อมูล การวิเคราะห5เพ่ือเปรียบเทียบประเด็นและเน้ือหาในเชิงคุณภาพ ด"วยการ
ตรวจสอบข"อมูลแบบสามเส"า (Data Triangulation) โดยเน"น ความรู"ใหมLท่ีเกิดจากความเข"าใจ (Cognitive 
Structure) , ความรู"ท่ีอยูLในระดับคุณคLา (Valence and Value) , ความรู"ท่ีได"จากการปฏิบัติ (Motoric Action) 
อ"างอิง : (วรรณดี  สุทธินรากร. 2557 : 46) บนพ้ืนฐาน ได"แกL เวลา สถานท่ีและบุคคล 
  ตัวแปรท่ีศึกษา คือ กระบวนการแนวทางการปฏิบัติปGองกันการชักในหญิงตั้งครรภ5ท่ีมีภาวะ
ความดันโลหิตสูงของเจ"าหน"าท่ีพยาบาล และแนวทางพัฒนานวัตกรรมการให"ยาตามระยะเวลาท่ีกําหนดเบ้ืองต"น 
 2. รายวัตถุประสงค5ท่ี 2 “เพ่ือทดลองใช"นวัตกรรมอุปกรณ5การให"ยาท่ีสามารถให"ยาปGองกันการชักในหญิง
ตั้งครรภ5ท่ีมีภาวะความดันโลหิตสูงได"รวดเร็วและถูกต"อง” โดยทําการกําหนดรายละเอียด ดังน้ี 

ประชากรและกลุLมตัวอยLาง คือ กลุLมเจ"าหน"าท่ี ตําแหนLง พยาบาลวิชาชีพ ระดับชํานาญการ 
ปฏิบัติงานห"องคลอด โรงพยาบาลลาดกระบัง จํานวน 9 คน (เจ"าหน"าท่ีท่ีรับผิดชอบด"านการให"ยาเพ่ือปGองกันการ
ชักในหญิงตั้งครรภ5ท่ีมีภาวะความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลลาดกระบัง : อ"างอิงอัตรากําลังปQ 2559)  
  เครื่องมือการวิจัย แบบสอบถามประมาณคLา (rating scale) 5 ระดับ เรื่องคLาระดับความพึง
พอใจท่ีมีตLอนวัตกรรมการให"ยาท่ีประกอบด"วย อุปกรณ5บรรจุยาแบบเรียงลําดับ เพ่ือปGองกันการชักในภาวะครรภ5
เป|นพิษได"รวดเร็วและถูกต"องภายใน 30 นาที โดยผLานการพิจารณาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Index of Item 
Objective Congruence : IOC) ท่ีระดับ 1.00 
  การวิเคราะห5ข"อมูล การวิเคราะห5คLาเฉลี่ย สLวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของคLาระดับความพึงพอใจ
ท่ีมีตLอนวัตกรรมการให"ยาปGองกันการชักในหญิงตั้งครรภ5ท่ีมีภาวะความดันโลหิตสูง 
  

รวบรวมข"อมูลในห"องคลอดโรงพยาบาล
ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 

บรรยายและนําเสนอ 
1. ศึกษาทําความเข"าใจป}ญหาและปรึกษาผู"ทรงคุณวุฒิสหสาขาวิชาชีพ 
2. ประชุมช้ีแจงบุคลากรในหนLวยงานให"รับทราบป}ญหา 
3. ระดมความคิดและวิเคราะห5 SWOT เพื่อสร"างสรรค5นวัตกรรม 

 

ทดลองใช�งานและประเมินคDาความพึงพอใจตDอนวัตกรรมอุปกรณ�การ
ให�ยาเพ่ือป�องกันการชักในหญิงตั้งครรภ�ที่มีภาวะความดันโลหิตสงู

ป}จจัยและสร"างแนวทางพัฒนา
นวัตกรรมอุปกรณ5การให"ยาเพือ่ปGองกัน
การชักในหญิงต้ังครรภ5ที่มีภาวะความ

ดันโลหิตสูง 
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6. การดําเนินการวิจัย 
 ข้ันตอนการศึกษาระบบการให"ยาและนวัตกรรมการให"ยาท่ีเก่ียวข"อง เพ่ือปGองกันการชักในหญิงตั้งครรภ5ท่ี
มีภาวะความดันโลหิตสูง พบวLา จุดมุLงหมายของกลุLมเจ"าหน"าท่ีพยาบาลท่ีปฏิบัติการดูแลห"องคลอดในโรงพยาบาล
ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร จํานวน 9 คน น้ันมีเปGาหมาย คือ เจ"าหน"าท่ีพยาบาลสามารถดูแลให"หญิงตั้งครรภ5ท่ีมี
ภาวะความดันโลหิตสูง ได"รับยาครบถ"วน ถูกต"องและรวดเร็ว ภายใน 30 นาที ตามแนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภ5ท่ี
มีภาวะความดันโลหิตสงูโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร และสLงผลให"หญิงตั้งครรภ5ท่ีมีภาวะความดันโลหิต
สูงไมLเกิดการชัก โดยพยาบาลสามารถใช"นวัตกรรมชLวยในการให"ยาปGองกันอาการชักของหญิงตั้งครรภ5ท่ีมีภาวะ
ความดันโลหิตสูงได"โดยไมLมีความผิดพลาด 100 %.  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 การดําเนินการวิจัยเพ่ือรวบรวมข"อมูลด"านพัฒนากิจกรรมการให"ความรู"และแนวทางการปGองกันตนเอง   
ของหญิงตั้งครรภ5ท่ีมภีาวะความดนัโลหิตสูงในมารดากลุLมเสี่ยง 

โดยรLวมกันระดมความคิดเห็นผLานกระบวนการ SWOT ป}จจัยท่ีกLอให"เกิดป}ญหาในหญิงตั้งครรภ5ท่ีมีภาวะ
ความดันโลหิตสูงและแนวทางการแก"ไขด"วยกระบวนการและนวัตกรรมอุปกรณ5เพ่ือการจัดเรียงลําดับข้ันตอนการ
ให"ยาและปริมาณการให"ยาในแตLละชLวงซ่ึงมีความแตกตLางกัน กําหนดแนวทาง ดังน้ี 
  1. ทบทวนอุบัติการณ5การเกิดการชักในหญิงตั้งครรภ5ท่ีมีภาวะความดันโลหิตสูง (Eclampsia)  
จากการวิเคราะห5สาเหตุปQ 2557-2558 พบวLาสาเหตุเกิดจากการได"รับยาลLาช"า 1 ราย (เน่ืองจากบุคลากรไมLมี
ความรู"พอเพียงในการจัดลําดับยาและกําหนดปริมาณยา ตลอดจนถึงแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจน) และบุคลากรขาด
ความเข"าใจในแนวทางการรักษา 1 ราย    
           2. ปรับปรุงระบบงาน พัฒนานวัตกรรมท่ีสามารถชLวยให"หญิงตั้งครรภ5ท่ีมีภาวะความดันโลหิต
สูงได"รับยาเร็วข้ึน และบุคลากรเข"าใจแนวทางในการพยาบาลและสามารถปฏิบัติตามได"งLายข้ึน และตLอยอดให"
สามารถนํานวัตกรรมไปใช"นอกหนLวยงานได" โดยมีข้ันตอนดําเนินการดังน้ี          
             ก) เก็บรวบรวมข"อมูลในห"องคลอดโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 
ปQงบประมาณ 2558 พบวLา พบสาเหตุการชักของหญิงตั้งครรภ5ท่ีมีภาวะความดันโลหิตสูง ในโรงพยาบาล
ลาดกระบังกรุงเทพมหานครเกิดจากการได"รับยาลLาช"า และไมLสามารถปฏิบัติตามแนวทางการรักษาได"ถูกต"อง         
             ข) ศึกษาทําความเข"าใจป}ญหา และปรึกษาผู"ทรงคุณวุฒิสหสาขาวิชาชีพ 
             ค) ประชุมช้ีแจงบุคลากรในหนLวยงานให"รับทราบป}ญหา  
             ง) จัดทํานวัตกรรม 

Continuous Quality Improvement 
(CQI) “แมLไมLชัก ลูกไมLโงL ทุกคนทําได"” 

หนLวยงาน : ห"องคลอด 
โรงพยาบาลลาดกระบัง 
สังกัดกรุงเทพมหานคร 
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            ง) นําเสนอ อธิบายวิธีการใช"นวัตกรรมแกLพยาบาลในหนLวยงาน และหนLวยงานท่ี
เก่ียวข"องและรLวมทดลองใช"งานต"นแบบกระบวนการท่ีพัฒนาใหมLพร"อมอุปกรณ5จัดลําดับการให"ยา 
             จ) กําหนดป}จจัยและสร"างแนวทางพัฒนาระบบการให"ยาเพ่ือปGองกันการชักในหญิง
ตั้งครรภ5ท่ีมีภาวะความดันโลหิตสูง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 เอกสารประกอบการใช"งานชุดนวัตกรรมอุปกรณ5การให"ยาเพ่ือปGองกันการชักในหญิงตั้งครรภ5ท่ีมีภาวะ     
ความดันโลหิตสูง 

  
     ผู"วิจัยนําอุปกรณ5ทางการแพทย5และยาท่ีใช"สําหรับรักษาภาวะความดันโลหิตสูงในหญิงตั้งครรภ5 จัดเรียง
ลงใน PHI BOX “แมLไมLชัก ลูกไมLโงL ทุกคนทําได"”ท่ีผLานกระบวนการออกแบบและจัดเรียงลําดับของการใช"ยา
รักษาและอุปกรณ5ทางการรักษา โดยผLานคณะผู"ทรงคุณวุฒิทางด"านการแพทย5และผู"ทรงคุณวุฒิทางด"านการ
พยาบาลรLวมให"ข"อเสนอแนะผLานกระบวนการพัฒนารูปแบบ (Design Development)  
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ภาพท่ี 3 ชุดอุปกรณ5การให"ยาเพ่ือปGองกันการชักในหญิงตั้งครรภ5ท่ีมภีาวะความดันโลหิตสูง 
 
7. ผลการวิจัย 
 ผู"วิจัยทําการประเมินคLาความเหมาะสมในการจัดเรียงตําแหนLงของลําดับข้ันตอนการให"ยาเพ่ือปGองกัน
การชักในหญิงตั้งครรภ5ท่ีมีภาวะความดันโลหิตสูง โดยทําการประเมินคLาความเหมาะสมกับกระบวนการรักษาตาม
หลักการแนวคิดการรักษาของ “หญิงตั้งครรภ5ท่ีมีภาวะความดันโลหิตสูง” (สายฝน ชวาลไพบูลย5 และวิชัย ชวาล
ไพบูลย5 : 164-165) ท่ีเน"นการประเมินคLาเฉลี่ยจากกลุLมเจ"าหน"าท่ี ตําแหนLงพยาบาลวิชาชีพ ระดับชํานาญการ 
ปฏิบัติงานห"องคลอด โรงพยาบาลลาดกระบัง จํานวน 9 คน  
 
ตารางท่ี 2 ประเมินคLาความเหมาะสมในการจัดเรียงลําดับยารักษาและปGองกัน (N=9) 

หัวข�อการประเมิน  S.D ระดับ 
1. ด�านความถูกต�องของการกําหนดยารักษา    
     1.1 มีความถูกต"องของชนิดยาท่ีใช"ในการรักษา 4.56 0.73 มากท่ีสุด 
     1.2 มีความเหมาะสมของปรมิาณยาแตLละชนิดท่ีใช"ในการรักษา 4.56 0.73 มากท่ีสุด 
     1.3 มีความเหมาะสมสําหรับการรักษาภาวะความดันโลหิตสูง 4.33 0.71 มาก 
2. ด�านความปลอดภัยในการรักษา    
     2.1 ยาท่ีใช"ในการรักษามีความปลอดภัยและเหมาะสมในการรกัษา 4.63 0.52 มากท่ีสุด 

     2.2 ยาท่ีใช"มีคุณภาพและมีความปลอดภัยจากผลข"างเคียงของยาท่ีใช" 4.67 0.50 มากท่ีสุด 

     2.3 ประสิทธิภาพของยามีความเหมาะสมในการใช"ยาเพ่ือการรกัษา 4.56 0.73 มากท่ีสุด 

3. ด�านความเหมาะสมของการจดัเรียงลําดับยา    
     3.1 การจัดเรยีงลําดับของยาท่ีรักษามีความถูกต"องและมีประสทิธิภาพ 4.56 0.73 มากท่ีสุด 
     3.2 ยาท่ีจัดเรียงมีความเหมาะสมในการรักษาภาวะความดันโลหิตสูง 4.11 0.78 มาก 

คDาเฉลี่ยรวม 4.49 0.11 มาก 
 ผลการประเมินคLาระดับความเหมาะสมในการจัดเรียงลําดับยารักษาและการปGองกันภาวะความดันโลหิต
สูง พบวLา มีคLาความพึงพอใจในระดับมาก ( X =4.49 , S.D.=0.11) โดยพบวLา อันดับหน่ึง ยาท่ีใช"มีคุณภาพและมี
ความปลอดภัยจากผลข"างเคียงของยาท่ีใช" มีระดับความเหมาะสมมากท่ีสุด ( X =4.67 , S.D.=0.50) อันดับท่ีสอง 
ยาท่ีใช"ในการรักษามีความปลอดภัยและเหมาะสมในการรักษา มีระดับความเหมาะสมมากท่ีสุด ( X =4.63 , 
S.D.=0.52) อันดับสาม มีความถูกต"องของชนิดยาท่ีใช"ในการรักษา และมีความเหมาะสมขอปริมาณยาแตLละชนิดท่ี
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ใช"ในการรักษา และประสิทธิภาพของยามีความเหมาะสมในการใช"ยาเพ่ือการรักษา และการจัดเรียงลําดับของยาท่ี
รักษามีความถูกต"องและมีประสิทธิภาพ มีระดับความเหมาะสมมากท่ีสุด ( X =4.56 , S.D.=0.73)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4 แผLนประชาสัมพันธ5และนําเสนอแนวทางการรักษาในกลุLมเจ"าหน"าท่ีโรงพยาบาลลาดกระบัง 
 
ตารางท่ี 3 แสดงระยะเวลาท่ีผู"ปVวยได"รับยาแมกนีเซียมซัลเฟต (MgSO4)  ด"วยการทดสอบใช"งานกลLอง PIH BOX 

ระยะเวลาการให�ยาทันที  ประสบการณ� คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3 
1. เจ"าหน"าท่ีพยาบาล (ทดสอบครัง้ท่ี 1) คนท่ี 1 15 ปQ 10 นาที 8 นาที 6 นาที 
2. เจ"าหน"าท่ีพยาบาล (ทดสอบครัง้ท่ี 2) คนท่ี 2 13 ปQ 11 นาที 9 นาที 6 นาที 
3. เจ"าหน"าท่ีพยาบาล (ทดสอบครัง้ท่ี 3) คนท่ี 3 13 ปQ 10 นาที 9 นาที 7 นาที 
4. เจ"าหน"าท่ีพยาบาล (ทดสอบครัง้ท่ี 4) คนท่ี 4 14 ปQ 11 นาที 9 นาที 8 นาที 
5. เจ"าหน"าท่ีพยาบาล (ทดสอบครัง้ท่ี 5) คนท่ี 5 11 ปQ 11 นาที 8 นาที 8 นาที 
6. เจ"าหน"าท่ีพยาบาล (ทดสอบครัง้ท่ี 6) คนท่ี 6 10 ปQ 10 นาที 8 นาที 7 นาที 
7. เจ"าหน"าท่ีพยาบาล (ทดสอบครัง้ท่ี 7) คนท่ี 7 7 ปQ 10 นาที 10 นาที 8 นาที 
8. เจ"าหน"าท่ีพยาบาล (ทดสอบครัง้ท่ี 8) คนท่ี 8 7 ปQ 13 นาที 11 นาที 8 นาที 
9. เจ"าหน"าท่ีพยาบาล (ทดสอบครัง้ท่ี 9) คนท่ี 9 7 ปQ 13 นาที 11 นาที 9 นาที 

คDาเฉลี่ย 10.77 ป̀ 11 นาที 9.22 นาที 7.44 นาที 
การทดสอบใช"งานกลLอง PIH BOX น้ันต่ํากวLาท่ีกรอบทฤษฏีการให"ยาในหญิงตั้งครรภ5ท่ีมีภาวะความดัน

โลหิตสูง โดยเจ"าหน"าท่ีพยาบาลท่ีใช"งานน้ันสามารถปฏิบัติการให"ยาคนไข" ท่ีระยะเวลาเฉลี่ย 7.44 นาที พบวLา
ระยะเวลาท่ีคนไข"สามารถได"รับยาทันที  จากการทดลองใช"งานเจ"าหน"าท่ีพยาบาลท่ีให"ยามีทักษะเพ่ิมข้ึนและ
สามารถปฏิบัติงานได"รวดเร็วมากยิ่งข้ึน โดยจะพบได"วLาเมื่อเจ"าหน"าท่ีพยาบาลมีประสบการณ5ในการใช"งานแล"วน้ัน 
กลLอง PIH BOX จะสามารถชLวยเพ่ิมศักยภาพให"เจ"าหน"าท่ีพยาบาลสามารถลดระยะเวลาในการให"ยาแมกนีเซียม
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ซัลเฟต (MgSO4) ได"อยLางถูกต"องรวดเร็วและครบถ"วนตามระยะเวลา โดยครั้งท่ี 1 ใช"ระยะเวลามากกวLาครั้งท่ี 2 
เวลา 1.78 วินาที และครั้งท่ี 2 ใช"ระยะเวลามากกวLาครั้งท่ี 3 เวลา 1.78 วินาที และมีแนวโน"มของการให"ยาแตLละ
ชLวงเร็วข้ึนเพ่ือปGองกันภาวะเสี่ยงตLอชีวิตของคนไข" 
ตารางท่ี 4 การประเมินคLาความพึงพอใจท่ีมีตLออุปกรณ5ท่ีพัฒนาใหมL PIH BOX (N=9) 
ข�อ รายการประเมิน คDาเฉลี่ย S.D. ความหมาย 
1. ด�านภาพลักษณ�ของ PIH BOX    
 1) รูปแบบอักษรและปGายบอกกระบวนการปฏิบัติงาน 3.56 0.53 ระดับมาก 

2) สีสันและรูปทรงอุปกรณ5สวยงามและมีเอกลักษณ5 3.44 0.53 ระดับปานกลาง 
3) กราฟฟ�กเพ่ือนําเสนอกระบวนการเข"าใจงLาย 3.44 0.50 ระดับปานกลาง 

รวม 3.48 0.53 ระดับปานกลาง 
2. ด�านความสะดวกสบายในการใช�งาน PIH BOX    

1) กระบวนการจัดเตรียมอุปกรณ5เพ่ือการใช"งาน 3.22 0.44 ระดับปานกลาง 
2) กระบวนการนําอุปกรณ5ออกมาใช"งานได"สะดวกและรวดเร็ว 3.67 0.71 ระดับมาก 
3) กระบวนการใช"งานมีการจัดเรียงข้ันตอนได"เหมาะสม 3.56 0.53 ระดับมาก 
4) การจัดเรียงยาท่ีใช"รักษาได"ถูกต"องและสะดวกในการใช"งาน 3.44 0.56 ระดับปานกลาง 

รวม 3.47 0.56 ระดับปานกลาง 
3. ด�านความรวดเร็วในการทํางานหลังใช�งาน PIH BOX    

1) สามารถเข"าในข้ันตอนการให"ยาแตLละชLวงระยะได"ชัดเจน 3.67 0.50 ระดับมาก 
2) ปฏิบัติการให"ยาได"ถูกต"องและตรวจสอบได"งLายและรวดเร็ว 3.44 0.73 ระดับปานกลาง 
3) สามารถเพ่ิมความเร็วในการให"ยาแตLละชLวงได"มากกวLาเดิม 3.56 0.53 ระดับมาก 

รวม 3.56 0.58 ระดับมาก 
4. ด�านประสิทธิภาพ PIH BOX สDงเสริมการปฏิบัติงาน    

1) มีตัวยาท่ีใช"ในการปGองกันอาการชักได"ครบถ"วน 3.67 0.50 ระดับมาก 
2) มีการจัดเรียงลําดับตัวยาท่ีใช"รักษาได"ถูกต"อง 3.44 0.53 ระดับปานกลาง 
3) มีฉลากและวิธีการใช"งานท่ีครบถ"วนและถูกต"อง 3.33 0.50 ระดับปานกลาง 

รวม 3.48 0.51 ระดับปานกลาง 
5. ด�านความเข�าใจในกระบวนการ    

1) สามารถเข"าใจกระบวนการให"ยาได"งLายและไมLยุLงยาก 3.67 0.50 ระดับมาก 
2) สามารถเข"าใจกระบวนการปฏิบัติตนขณะใช"งานได"ชัดเจน 3.44 0.53 ระดับปานกลาง 

รวม 3.56 0.51 ระดับมาก 
6. ด�านกระบวนการปฏิบัติงาน    

1) กระบวนการใช"งานอุปกรณ5ท่ีพัฒนาใหมLงLายไมLซับซ"อน 3.56 0.53 ระดับมาก 
2) กระบวนการปฏิบัติงานเจ"าหน"าท่ีชัดเจนแมLนยําในการใช"ยา 3.44 0.53 ระดับปานกลาง 

รวม 3.50 0.53 ระดับมาก 
รวมท้ังหมด 3.50 0.54 ระดับมาก 

 จากตารางด"านบนจะพบวLาเป|นคLาระดับความคิดเห็นท่ีเจ"าหน"าท่ีพยาบาลวิชาชีพระดับชํานาญการ 
ภายในห"องคลอด จํานวน 9 ทLาน มีความคิดเห็นตLอการใช"งานนวัตกรรมอุปกรณ5ท่ีพัฒนาใหมL สําหรับระบบการให"
ยาเพ่ือปGองกันการชักในหญิงตั้งครรภ5ท่ีมีภาวะความดันโลหิตสูง โดยจากการทดลองใช"งานแผนปฏิบัติการให"ยา
สําหรับมารดาท่ีมีภาวะเสี่ยง รLวมกับชุดอุปกรณ5ท่ีพัฒนาใหมL พบวLา มีความพึงพอใจตLอระบบการให"ยาเพ่ือปGองกัน
การชักในหญิงตั้งครรภ5ท่ีมีภาวะความดันโลหิตสูงท่ีพัฒนาใหมL ในระดับพึงพอใจมาก ( X =3.50 , S.D.=0.54) และ
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อันดับท่ี 1 ด"านความรวดเร็วในการทํางานหลังใช"งาน PIH BOX และด"านความเข"าใจในกระบวนการ ในระดับพึง
พอใจมาก ( X =3.56 , S.D.=0.51) อันดับ 2 ด"านกระบวนการปฏิบัติงาน ในระดับพึงพอใจมาก ( X =3.50 , 
S.D.=0.53) อันดับ 3 ด"านประสิทธิภาพ PIH BOX สLงเสริมการปฏิบัติงาน ในระดับพึงพอใจปานกลาง ( X =3.48 , 
S.D.=0.51)  
 สรุปได"วLาชุดอุปกรณ5สําหรับระบบการให"ยาเพ่ือปGองกันการชักในหญิงตั้งครรภ5ท่ีมีภาวะความดันโลหิตสูง 
น้ันเจ"าหน"าท่ีพยาบาลวิชาชีพ ระดับชํานาญการท่ีปฏิบัติงานมีความพึงพอใจตLอกระบวนการระดับมาก โดยเห็นวLา
ชุดอุปกรณ5ท่ีพัฒนาใหมLมีความชัดเจนทางด"านด"านความรวดเร็วในการทํางานหลังใช"งาน PIH BOX และด"านความ
เข"าใจในกระบวนการ  
 
8. อภิปรายผลการวิจัย 

การปGองกันภาวะชักในหญิงตั้งครรภ5ท่ีมีภาวะความดันโลหิตสูงน้ันจะต"องได"รับยาท่ีครบถ"วน แมLนยําใน
ลําดับข้ันตอนการให"ยาอยLางถูกต"องและรวดเร็ว ภายใน 30 นาที หากเกินระยะเวลาท่ีกําหนดอาจจะมีภาวะเสี่ยงท่ี
มีผลกระทบตLอชีวิตของแมLและเด็กในครรภ5 อีกท้ังหญิงตั้งครรภ5ท่ีมีภาวะความดันโลหิตสูงเมื่อได"รับยาท่ีครบถ"วนจะ
ไมLเกิดการชัก ซ่ึงหญิงตั้งครรภ5ท่ีมีอาการชักจากภาวะความดันโลหิตสูง เป|นภาวะแทรกซ"อนท่ีมีอุบัติการณ5ไมLบLอย
มาก แตLมีความรุนแรงมาก อาทิเชLน หญิงตั้งครรภ5เสียชีวิต ทารกมีภาวะนํ้าหนักตัวน"อย สอดคล"องกับการวิจัยของ
สิรยา กิติโยดม (2557: 130-138) โดยเจ"าหน"าท่ีพยาบาลท่ีรับผิดชอบจะต"องสามารถใช"แนวทางปฏิบัติในการดูแล
หญิงตั้งครรภ5ท่ีมีภาวะความดันโลหิตสูงได"อยLางครบถ"วนถูกต"องและรวดเร็ว ซ่ึงข้ันตอนระยะเวลาท่ีผู"ปVวยได"รับยา
แมกนีเซียมซัลเฟต (MgSO4) ทันที จากกลLอง PIH BOX โดยเจ"าหน"าท่ีพยาบาลสามารถปฏิบัติการให"ยาคนไข" ท่ี
ระยะเวลาเฉลี่ย 7.44 นาที ซ่ึงต่ํากวLาระยะเวลา 30 นาที และมีแนวโน"มให"ยาได"รวดเร็วมากยิ่งข้ึนสอดคล"องตาม
แนวคิดของ สุรเกียรติ อาชานานุภาพ (2553: 902-903) กําหนดไว"ในกระบวนการชLวยเหลือและให"ยากรณีมารดา
มีอาการรุนแรง (Severe preeclampsia) 
 
9. สรุปผลการวิจัย 

ข้ันตอนการศึกษาระบบการให"ยาเพ่ือปGองกันการชักในหญิงตั้งครรภ5ท่ีมีภาวะความดันโลหิตสูง สรุปได"วLา 
ในการให"การดูแลและรักษาหญิงตั้งครรภ5ท่ีมีภาวะความดันโลหิตสูงให"มีประสิทธิภาพน้ัน ควรมีการทบทวนแนว
ทางการดูแล และทบทวนอุบัติการณ5การเกิดภาวะชัก (Eclampsia)  เมื่อทบทวนแล"วแล"วนํามาวิเคราะห5สาเหตุปQ 
2558 และนํามาหาสาเหตุ จากการได"รับยาลLาช"า 1 ราย และบุคลากรขาดความเข"าใจในแนวทางการรักษา 1 ราย  
ผลการวิเคราะห5ป}ญหาเพ่ือวางแผนการดําเนินการและกําหนดเปGาหมายออกแบบนวัตกรรม PIH BOX ให"
สอดคล"อง 3 ด"าน คือ 1)ด"านความถูกต"องของการกําหนดยารักษาตรวจสอบความเรียบร"อย 2)ด"านความปลอดภัย
ในการรักษา 3)ด"านความเหมาะสมของการจัดเรยีงลําดับยา และนํา PIH BOX มาทดลองใช"ในหนLวยงานห"องคลอด 
โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร โดยนวัตกรรมการให"ยา (อุปกรณ5บรรจุยา) ท่ีสามารถให"ยาปGองกันการชัก
ในหญิงตั้งครรภ5ท่ีมีภาวะความดันโลหิตสูงได"ครบถ"วนรวดเร็วและถูกต"องภายใน 30 นาที ระยะเวลาท่ีผู"ปVวยได"รับ
ยาแมกนีเซียมซัลเฟต (MgSO4) ทันที  ด"วยการทดสอบใช"งานกลLอง PIH BOX น้ันต่ํากวLาท่ีกรอบทฤษฏีการให"ยา
ในคนไข"ท่ีมีภาวะความดันดลหิตสูงรLวมกับการตั้งครรภ5 โดยเจ"าหน"าท่ีพยาบาลท่ีใช"งานน้ันสามารถปฏิบัติการให"ยา
คนไข" ท่ีระยะเวลาเฉลี่ย 7.44 นาที และมีแนวโน"มวLาเจ"าหน"าท่ีพยาบาลจะสามารถยLนระยะเวลาการให"ยาได"เร็วข้ึน
ท่ีระยะเวลา 1.78 วินาที  
 
10. เอกสารอ�างอิง 
1. คณะอนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ. แนวทางการปฏิบัติของราชวิทยาลัยสตินรีแพทย5แหLงประเทศไทย 

เรื่อง การดูแลภาวะครรภ5เป|นพิษ. กรุงเทพฯ: กรรมการมาตรฐานวิชาชีพ; 2556 
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บทคัดย�อ  

การวิจัยน้ีเปGนการวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวางมีวัตถุประสงค3เพ่ือศึกษาการเลี้ยงลูกด"วยนํ้านมแมN
อยNางเดียวครบ 6 เดือน และปPจจัยท่ีมีความสัมพันธ3กับการเลี้ยงลูกด"วยนํ้านมแมNอยNางเดียวครบ 6 เดือน ในมารดา
พ้ืนท่ีอําเภอสําโรง จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 60 คน โดยใช"แบบสัมภาษณ3 และวิเคราะห3ข"อมูลโดยใช"สถิติ
พรรณนาและหาความสัมพันธ3ด"วย Fisher’s Exact Test ผลการศึกษาพบวNา มารดาท่ีเลี้ยงลูกด"วยนํ้านมแมNอยNาง
เดียวครบ 6 เดือน มีถึงร"อยละ 78.3 ซ่ึงมีเหตุผลหลักคือ มีความเช่ือวNา นํ้านมแมNมีประโยชน3ตNอสุขภาพลูก อีกท้ัง
ได"รับคําแนะนําในการเลี้ยงลูกด"วยนํ้านมแมNจากบุคลากรทางการแพทย3 (ร"อยละ 97.9) อยNางไรก็ตาม มารดาท่ีเลี้ยง
ลูกด"วยนํ้านมแมNอยNางเดียวได"เพียง 3 เดือน ร"อยละ 61.5 เน่ืองจากต"องไปทํางานนอกบ"าน ร"อยละ 69.2 และมี
นํ้านมแมNไมNเพียงพอ ร"อยละ 46.2 ผลการวิเคราะห3ความสัมพันธ3 พบวNา ปPจจัยนํา ได"แกN นํ้าหนักทารกแรกเกิด 
ความรู" ทัศนคติ และปPจจัยเอ้ือ มีความสัมพันธ3กับการเลี้ยงลูกด"วยนํ้านมแมNอยNางเดียวครบ 6 เดือน p = 0.017, 
0.029, 0.001 และ 0.044 ตามลําดับ ดังน้ัน หนNวยงานและบุคลากรทางด"านการแพทย3ท่ีเก่ียวข"องควรจะสนับสนุน
กิจกรรมท่ีเก่ียวกับการสNงเสริมการเลี้ยงลูกด"วยนํ้านมแมN โดยเฉพาะการบีบเก็บนํ้านมเมื่อมารดาต"องไปทํางานนอก
บ"าน และเทคนิคการให"มารดามีนํ้านมท่ีเพียงพอ 
คําสําคัญ: ปPจจัย การเลี้ยงลูกด"วยนํ้านมแมNอยNางเดยีวครบ 6 เดือน จังหวัดอุบลราชธานี   
 
Abstract 

This descriptive cross-sectional research aimed to investigate the proportion of the mothers 
who exclusive breastfeeding for six months, and to evaluate the factors Related to exclusive 
breastfeeding for six months from the 60 mothers who have lived in Samrong district, 
Ubonratchathani province. The research was conducted using an interviewed questionnaire and was 
then analyzed by descriptive statistics and relationship among factors by Fisher’s Exact Test. The 
results revealed that there were 78.3% of mothers exclusively breastfed. The major explanation for 
this result was that exclusive breastfeeding has a benefit effect for their children, and the suggestions 
from medical personnel also positively impacted on breastfeeding (97.9%). On the other hand, the 
infants with less than six months of breastfeeding (three months) were 61.5%. The different reasons 
of the mothers for this phenomenon were that they were required to work outside their residence 
(69.2%) and deficiency in breast milk was included (46.2%). The relationship between predisposing 
(infant weight, knowledge and attitude) and enabling factors on exclusive breastfeeding was 
statistically significant (p = 0.017, 0.029, 0.001 and 0.044, respectively). Therefore, healthcare services 
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and healthcare personnel should encourage the activity regarding the promotion of breastfeeding 
about breast milk collection for working mothers and breastfeeding tips to produce enough milk. 
Keywords:  Factors, Exclusive breastfeeding in first six months, Ubonratchathani district  
 
บทนํา 

การเลี้ยงลูกด"วยนํ้านมแมNเปGนพ้ืนฐานท่ีสําคัญในการเจริญเติบโตและความสามารถในพัฒนาการของเด็ก
แรกเกิด เน่ืองจากนํ้านมแมNถือเปGนอาหารท่ีดีท่ีสุดสําหรับเด็กแรกคลอด เด็กท่ีได"รับนํ้านมแมNอยNางตNอเน่ืองและ
เพียงพอ จะมีโอกาสได"รับการพัฒนาทางด"านรNางกาย สมอง อารมณ3 และจิตใจได"ดี เน่ืองจากในนํ้านมแมNมี
สารอาหารมากกวNา 200 ชนิด และมีสัดสNวนท่ีเหมาะสมตNอการเจริญเติบโตของรNางกายและสมอง นอกจากน้ี 
นํ้านมแมNสามารถยNอยได"งNาย สะอาด ปราศจากเช้ือโรค มีอุณหภูมิพอเหมาะ ไมNเสียเวลาในการจัดเตรียมนํ้านมแมN 
ประหยัดคNาใช"จNาย และสามารถปsองกันโรคได"เปGนอยNางดี ขณะเดียวกันการเลี้ยงลูกด"วยนํ้านมแมNยังเปGนการสร"าง
ความรักความผูกพันระหวNางแมNกับลูก ซ่ึงกระทรวงสาธารณสุขได"มีการรณรงค3สNงเสริมการเลี้ยงลูกด"วยนํ้านมแมNใน
ประเทศไทยอยNางตNอเน่ือง โดยได"เริ่มตั้งแตNแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหNงชาติ ฉบับท่ี 7 (พ.ศ.2535-2539) ถึง
ฉบับท่ี 9 (พ.ศ.2545-2549) ซ่ึงได"กําหนดเปsาหมาย อัตราการเลี้ยงลูกด"วยนํ้านมแมNอยNางเดียว 6 เดือน ร"อยละ 30 
และปPจจุบันได"มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหNงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) ซ่ึงให"ความสําคัญในการ
เลี้ยงลูกด"วยนํ้านมแมNในชNวง 6 เดือนแรก โดยได"มีการกําหนดนโยบายอัตราเด็กแรกเกิดจนถึง 6 เดือน ควรมี
คNาเฉลี่ยกินนํ้านมแมNอยNางเดียวไมNน"อยกวNา ร"อยละ 50 เพ่ือสร"างความฉลาดทางปPญญาและความฉลาดทางอารมณ3
ให"กับเด็ก นอกจากน้ียังสามารถทําให"เด็กไทยมีความสมบูรณ3แข็งแรงทางด"านรNางกาย และสามารถอยูNในครอบครัว
ได"อยNางมีความสุข (1)  

อยNางไรก็ตาม จากการสํารวจสถานการณ3เด็กขององค3กรยูนิเซฟแหNงประเทศไทย ในพ.ศ. 2549 พบวNา
ทารกท่ีมีอายุ 0-5 เดือน ได"รับนํ้านมแมNเพียงอยNางเดียว ร"อยละ 5.4 เทNาน้ัน และในพ.ศ.2552 พบวNาการให"นํ้านม
แมNเพ่ิมข้ึน คืออยูNท่ีร"อยละ 15 ซ่ึงใกล"เคียงกันกับรายงานของสํานักงานสถิติแหNงชาติ ท่ีพบวNาอัตราการเลี้ยงลูกด"วย
นํ้านมแมNอยNางเดียว 6 เดือน ท่ีร"อยละ 15.1 (ในปu พ.ศ. 2552) และจากรายงานของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร"างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2557 พบวNาครอบครัวไทยท่ีเลี้ยงลูกด"วยนํ้านมแมNยังมีไมNมากนัก คือพบวNามีเด็กเพียงร"อย
ละ 5.4 เทNาน้ัน หรือ ประมาณ 43,000 คนจากจํานวนเด็กแรกเกิดท้ังหมดประมาณ 800,000 คน ท่ีได"รับนํ้านมแมN
เพียงอยNางเดียวในชNวง 6 เดือนแรก ซ่ึงถือวNาเปGนอัตราการเลี้ยงลูกด"วยนํ้านมแมNเพียงอยNางเดียวท่ีต่ําท่ีสุดในทวีป
เอเชีย และยังถือเปGนอัตราท่ีต่ําท่ีสุดแหNงหน่ึงในโลกอีกด"วย (2) 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได"ตระหนักถึงปPญหาอัตราและระยะเวลาในการเลี้ยงลูกด"วย
นํ้านมแมN  จึงได"มีการจัดโครงการพัฒนาสติปPญญาเด็กไทย จากการวิเคราะห3ข"อมูลงานอนามัยแมNและเด็ก และ
ข"อมูลท่ีเก่ียวข"องกับการพัฒนาสติปPญญาเด็กไทย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ปuงบประมาณ 2555 
พบวNา อัตราการเลี้ยงลูกด"วยนํ้านมแมNอยNางเดียวครบ 6 เดือน มีร"อยละ 50.5 ซ่ึงมีคNาสูงกวNาเกณฑ3มาตรฐาน (ร"อย
ละ 50) (3)  ซ่ึงถือวNาประสบความสําเร็จ จากนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขดังกลNาว โรงพยาบาลสําโรง อําเภอ
สําโรง จังหวัดอุบลราชธานี จึงได"มีการจัดรูปแบบบริการสNงเสริมการเลี้ยงลูกด"วยนํ้านมแมNแกNผู"รับบริการตั้งแตN 
คลินิกฝากครรภ3 ห"องคลอด ห"องหลังคลอด และคลินิกสุขภาพเด็กดี ผลการดําเนินงานท่ีผNานมา พบวNา อัตรา
มารดาท่ีเลี้ยงลูกด"วยนํ้านมแมNอยNางเดียวครบ 6 เดือน ในปu พ.ศ. 2555 - 2557 คิดเปGนร"อยละ 37.5, 42.4  และ 
42.3 ตามลําดับ ซ่ึงถือวNาอัตราการเลี้ยงลูกด"วยนํ้านมแมNอยNางเดียวครบ 6 เดือน มีอัตราเพ่ิมข้ึน แตNยังน"อยกวNาร"อย
ละ 50 ตามนโยบายท่ีจังหวัดอุบลราชธานีกําหนดไว" (4) ท้ังท่ีโรงพยาบาลสําโรงได"พยายามจัดรูปแบบกิจกรรม
รณรงค3สNงเสริมให"เลี้ยงลูกด"วยนํ้านมแมNอยNางตNอเน่ือง แตNก็ยังไมNได"ทําให"อัตราการเลี้ยงลูกด"วยนํ้านมแมNประสบ
ผลสําเร็จตามเปsาหมาย ดังน้ัน คณะผู"วิจัยสนใจท่ีจะทําการศึกษาปPจจัยท่ีมีความสัมพันธ3กับการเลี้ยงลูกด"วยนํ้านม
แมNอยNางเดียวครบ 6 เดือน ในอําเภอสําโรง จังหวัดอุบลราชธานี โดยได"นําแนวคิดทฤษฎี PRECEDE-PROCEED 
Model มาประยุกต3ใช"ในการหาศึกษาปPจจัยใดบ"างท่ีมีความสัมพันธ3กับการเลี้ยงลูกด"วยนํ้านมแมNอยNางเดียวครบ 6 

702 



HS-137 

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๕ "งานวิชาการรับใช"สังคม" มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

เดือนของมารดา โดยมีปPจจัยนํา (predisposing factors) ซ่ึงเกิดจากตัวบุคคลเอง สังคม เศรษฐกิจ ความรู"และ
ทัศนคติในเรื่องการเลี้ยงลูกด"วยนํ้านมแมN ปPจจัยเอ้ือ (enabling factors) และปPจจัยเสริม (reinforcing factors) 
จากครอบครัวในการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด"วยนํ้านมแมN (5) เพ่ือสามารถเปGนข"อมูลพ้ืนฐานให"กับผู"ท่ีเก่ียวข"องด"าน
สุขภาพ ได"กําหนดแนวทางและวางแผนการสNงเสริมการเลี้ยงลูกด"วยนํ้านมแมNให"เปGนไปตามเปsาหมายของกระทรวง
สาธารณสุขตNอไป 

 
วัตถุประสงค�งานวิจัย 
 เพ่ือศึกษาปPจจัยท่ีมีความสัมพันธ3กับการเลี้ยงลูกด"วยนํ้านํ้านมแมNอยNางเดียวครบ 6 เดือน ในพ้ืนท่ีอําเภอ
สําโรง จังหวัดอุบลราชธานี 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีเปGนการศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตดัขวาง กลุNมตัวอยNางเปGนมารดาหลังคลอดตั้งแตN 6-12 
เดือน ซ่ึงคลอดบุตรในชNวงระหวNางเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ถึงเมษายน พ.ศ. 2558 ซ่ึงมีคุณสมบัติในการ
คัดเลือก ดังน้ี  

1) ข้ึนทะเบียนรายช่ือมารดาของโรงพยาบาลสําโรง อําเภอสําโรง จังหวัดอุบลราชธานี  
2) ปPจจุบันมีภูมิลําเนาอาศัยอยูNในเขตอําเภอสําโรง จังหวัดอุบลราชธานี  
3) สามารถเข"าใจ และสื่อสารภาษาไทยได"  
4) มีความยินดีเข"ารNวมในการวิจัย และให"ความรNวมมือในการตอบแบบสัมภาษณ3 
ดังน้ันจึงมีจํานวนมารดาหลังคลอดท่ีมีคุณสมบัติท้ังสิ้น 60 คน (4)  
 
1. เคร่ืองมือท่ีใช�ในการวิจัย 
การวิจัยน้ีใช"แบบสัมภาษณ3ท่ีผู"วิจัยสร"างข้ึนจากการทบทวนวรรณกรรมในงานวิจัยท่ีเก่ียวข"อง เปGน

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข"อมูล  ซ่ึงแบบสัมภาษณ3แบNงออกเปGน 4 สNวน คือ  
1.1) ปPจจัยนํา ได"แกN อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ โรคประจําตัว สถานภาพการสมรส จํานวนบุตรท้ังหมด 

นํ้าหนักทารกแรกเกิด และการได"รับข"อมูลขNาวสารเก่ียวกับการเลี้ยงลูกด"วยนํ้านมแมN ความรู" ทัศนคติเก่ียวกับการ
เลี้ยงลูกด"วยนํ้านมแมN โดยความรู" และทัศนคติเก่ียวกับการเลี้ยงลูกด"วยนํ้านมแมN แปลผลออกเปGน 3 ระดับคือ 
ระดับดี ระดับปานกลาง และระดับควรปรับปรุง 

1.2) ปPจจัยเอ้ือ เปGนข"อมูลเก่ียวกับปPจจัยเอ้ือตNอการเลี้ยงลูกด"วยนํ้านมแมNอยNางเดียวครบ 6 เดือน ซ่ึง
ครอบคลุมด"านอุปสรรคจากบาดแผลการทําคลอด ทักษะในการเลี้ยงลูกด"วยนํ้านมแมNของมารดา ความสมบูรณ3ของ
สรีระของเต"านม สถานท่ีทํางานและอุปสรรคจากการทํางานนอกบ"านของมารดา แปลผลออกเปGน 3 ระดับคือ 
ระดับมาก ระดับปานกลาง และระดับน"อย  

1.3) ปPจจัยเสริมจากแรงสนับสนุนทางครอบครัว แปลผลออกเปGน 3 ระดับคือ ระดับมาก ระดับปานกลาง 
และระดับน"อย  

1.4) การเลี้ยงลูกด"วยนํ้านมแมN โดยการวัดเปGน การเลี้ยงลูกด"วยนํ้านมแมNครบหรือไมNครบ 6 เดือน และ
เหตุผลของการเลี้ยงลูกด"วยนมแมNครบหรือไมNครบ 6 เดือน  

แบบสัมภาษณ3มีการตรวจสอบความตรงของเน้ือหารวมถึงความเหมาะสมของภาษา ตลอดจนความ
เหมาะสมท่ัวไปของแบบสัมภาษณ3โดยผู"เช่ียวชาญจํานวน 3 ทNาน เพ่ือปรับปรุงแก"ไขแบบสัมภาษณ3กNอนจะนําไปใช" 
และนําแบบสัมภาษณ3ท่ีปรับปรุงแก"ไขแล"วทดลองใช"กับมารดาหลังคลอดท่ีมีลักษณะคล"ายคลึงกับกลุNมตัวอยNางใน
เขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 30 คน ซ่ึงแบบสัมภาษณ3มีคNา
ความเช่ือมั่น โดยคNาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ Cronbach ได"คNาความเช่ือมั่น ดังน้ี  
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ความรู"เก่ียวกับการเลี้ยงลูกด"วยนํ้านมแมN เทNากับ 0.71 
ทัศนคติเก่ียวกับการเลี้ยงลูกด"วยนํ้านมแมN เทNากับ 0.73 
แรงสนับสนุนของครอบครัวตNอการเลี้ยงลูกด"วยนํ้านมแมN เทNากับ 0.86 
 
2. วิธีการเก็บรวบรวมข�อมูล        

  
2.1) สร"างแบบสัมภาษณ3 ตรวจสอบความเรียบร"อย ครบถ"วนของแบบสัมภาษณ3 เพ่ือนําไปเก็บรวบรวม

ข"อมูลในกลุNมตัวอยNาง          
2.2) นําแบบสัมภาษณ3ไปทดลองใช"ในมารดาหลังคลอดท่ีไมNใชNกลุNมตัวอยNาง ได"แกN มารดาในเขตพ้ืนท่ี

รับผิดชอบของโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 30 คน นําแบบ
สัมภาษณ3มาปรับปรุงแก"ไขเพ่ิมเติมให"มีความเหมาะสมและถูกต"อง กNอนนําไปเก็บรวบรวมข"อมูลจริง  
 2.3) ผู"วิจัยทําการเก็บข"อมูลโดยตรวจสอบสอบคุณสมบัติท่ีตรงกับวัตถุประสงค3การวิจัยของกลุNมตัวอยNาง
ตามรายช่ือท่ีโรงพยาบาลสําโรง ช้ีแจงวัตถุประสงค3การเก็บรวบรวมข"อมูลกับกลุNมตัวอยNาง 

2.4) เมื่อกลุNมตัวอยNางยินดีเข"ารNวมการวิจัยแล"ว คณะผู"วิจัยได"พบกับกลุNมตัวอยNางท่ีบ"าน แนะนําตัว แจ"ง
รายละเอียดการวิจัย ขอคํายินยอมเปGนลายลักษณ3อักษร โดยข้ันตอนในการตอบแบบสัมภาษณ3ให"แกNกลุNมตัวอยNาง
รับทราบ พร"อมท้ังช้ีแจงให"ทราบวNา เขามีสิทธ์ิท่ีจะปฏิเสธการตอบแบบสัมภาษณ3ในครั้งน้ีโดยไมNมีผลกระทบใดๆ 
นอกจากน้ีข"อมูลตNางๆ ท่ีได"จากแบบสัมภาษณ3จะเก็บไว"เปGนความลับ เพ่ือเปGนการพิทักษ3สิทธ์ิของผู"เข"ารNวมการวิจัย
 2.5) ผู"วิจัยทําการเก็บข"อมูลโดยดําเนินการเก็บข"อมูลตามท่ีอยูNอาศัยของกลุNมตัวอยNางจนครบตามจํานวน 
โดยการสัมภาษณ3         

2.6) ผู"วิจัยนําแบบสัมภาษณ3ท่ีจัดเก็บได"มาตรวจสอบความสมบูรณ3และความถูกต"อง เพ่ือนํามาวิเคราะห3
ข"อมูลตNอไป                                         

3. การวิเคราะห�ข�อมูล        
                ผู"วิจัยนําข"อมูลท่ีได"มาวิเคราะห3โดยใช"โปรแกรมคอมพิวเตอร3สําเร็จรูป  

 3.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
- ตัวแปรท่ีมีระดับการวัดเชิงคุณภาพ ได"แกN ระดับการศึกษา อาชีพของแมN โรคประจําตัว 

สถานภาพสมรสและการได"รับข"อมูลขNาวสารเก่ียวกับการเลี้ยงลูกด"วยนํ้านมแมN ความรู"เก่ียวกับการเลี้ยงลูกด"วย
นํ้านมแมN ทัศนคติเก่ียวกับการเลี้ยงลูกด"วยนํ้านมแมN  ปPจจัยเอ้ือ และปPจจัยเสริมจากครอบครัว พรรณนาโดยการ
แจกแจงความถ่ี และร"อยละ  

- ตัวแปรท่ีมีระดับการวัดเชิงปริมาณ ได"แกN อายุของมารดา จํานวนบุตรและนํ้าหนักทารกแรก
เกิด พรรณนาโดยคNาต่ําสุด คNาสูงสุด คNาเฉลี่ยและสNวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

3.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistic)          
การวิเคราะห3หาความสัมพันธ3ระหวNางปPจจัยท่ีมีความสัมพันธ3กับการเลี้ยงลูกด"วยนํ้านมแมNครบ 6 เดือน 

ของมารดาในพ้ืนท่ีอําเภอสําโรง จังหวัดอุบลราชธานี วิเคราะห3โดยใช"ปPจจัยนํา ปPจจัยเอ้ือตNอการเลี้ยงลูกด"วยนํ้านม
แมN และปPจจัยเสริมจากแรงสนับสนุนของครอบครัว โดยใช"สถิติ Fisher’s exact test ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
0.05  
 
ผลการวิจัย 

1) การเลี้ยงลูกด�วยน้ํานมแม� 
มารดาเลีย้งลูกด"วยนํ้านมแมNอยNางเดียวครบ 6 เดือน ร"อยละ 78.3 เหตุผลในการเลี้ยงลูกด"วยนํ้านมแมNจน

ครบ 6 เดือน ได"แกN นํ้านมแมNมปีระโยชน3ตNอสุขภาพลูก ร"อยละ 97.9 และการได"รับคําแนะนําการเลีย้งลูกด"วย
นํ้านมแมNจากบุคลากรทางการแพทย3 ร"อยละ 97.9 อีกท้ังในมารดาเลี้ยงลูกด"วยนํ้านมแมNอยNางเดยีวไมNครบ 6 เดือน  
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เปGนมารดาเลี้ยงลูกด"วยนํ้านมแมNได" 3 เดือนมากท่ีสุด ร"อยละ 61.5 โดยเหตผุลในการเลี้ยงลูกด"วยนํ้านมแมN ไมNครบ 
6 เดือน ได"แกN มารดาต"องกลับไปทํางานนอกบ"าน ร"อยละ 69.2 และปรมิาณนํ้านมแมNไมNเพียงพอ ร"อยละ 46.2 
(ตารางท่ี 1) 

2) ป�จจัยท่ีเกี่ยวข�องกับการเลี้ยงลูกด�วยน้ํานมแม� 
2.1 ป�จจัยนํา 

 (1) คุณลักษณะท่ัวไปของมารดา พบวNา มีอายุมากกวNา 30  ปu มีอายุเฉลี่ยท่ี 30.72  ปu (สNวนเบ่ียง
มาตรฐานเทNากับ 7.1 ปu) สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาระดับตอนต"น/เทียบเทNา ร"อยละ 65.0 ประกอบอาชีพรับจ"าง
ท่ัวไป ร"อยละ 48.3  มีโรคประจําตัว 2 ราย ซ่ึงเปGนโรคภูมิแพ" และโรคโลหิตจาง มีสถานภาพการสมรสแตNงงานและ
อยูNด"วยกัน ร"อยละ 86.7 มีจํานวนบุตรคนเดียว ร"อยละ 51.7 โดยนํ้าหนักของทารกแรกเกิดมีนํ้าหนักอยูNระหวNาง 
2500-3000 กรัม ร"อยละ 45.0 และมารดาท่ีเปGนกลุNมตัวอยNางทุกคนเคยได"รับข"อมูลขNาวสารเก่ียวกับการเลี้ยงลูก
ด"วยนํ้านมแมN ซ่ึงได"รับจากแพทย3, พยาบาล และเจ"าหน"าท่ีสาธารณสุข  

(2) ความรู"เก่ียวกับการเลี้ยงลูกด"วยนํ้านมแมNของมารดาอยูNในระดับดี ร"อยละ 93.3 (ตารางท่ี 3) โดยท่ี
มารดาทุกคนรู"วNาในนํ้านมแมNมีสารอาหารครบถ"วน รวมถึงเทคนิคสําคัญสูNความสําเร็จของการเลี้ยงลูกด"วยนํ้านมแมN 
คือ หลักการดูดเร็ว ดูดบNอย ดูดถูกวิธี ดูดจนเกลี้ยงเต"า และการเลี้ยงบุตรด"วยนํ้านมแมNชNวยให"ลูกหดตัวดีเข"าอูNเร็ว
และรNางกายขับนํ้าคาวปลาได"ดี แตNยังพบวNา มารดาร"อยละ 13.3 ท่ียังมีความรู"ไมNถูกต"องเก่ียวกับนํ้านมแมNท่ีบีบเก็บ
แชNเย็นไว"น้ันจะให"คุณคNาทางอาหารน"อยกวNาการดูดนํ้านมแมNจากเต"า เด็กท่ีกินนํ้านมแมNและไมNได"กินนํ้านมแมNมี
พัฒนาการทางสมองไมNตNางกัน และการเลี้ยงบุตรด"วยนํ้านมแมNทําให"มีความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเต"านมได" 

(3) ทัศนคติตNอการเลี้ยงลูกด"วยนํ้านมแมNของมารดาอยูNในระดับดี ร"อยละ 80.0 (ตารางท่ี 3) โดยมารดา
ทุกคนเห็นด"วยวNาการเลี้ยงลูกด"วยนํ้านมแมNทําให"มารดารู"สึกมีความเปGนแมNอยNางสมบูรณ3 การให"ลูกกินนํ้านมแมNเปGน
การชNวยประหยัดคNาใช"จNาย และร"อยละ 96.7 เห็นด"วยวNาการโอบกอดและพูดคุยกับลูกในระหวNางการให"นมบุตรทํา
ให"เกิดความผูกพันระหวNางแมN-ลูก ลูกท่ีกินนํ้านมแมNจะแข็งแรง ไมNคNอยเจ็บป�วยงNาย แตNก็ยังพบวNามารดาร"อยละ 
21.7 ไมNเห็นด"วยวNาการเลี้ยงลูกด"วยนํ้านมแมNสามารถทําได"ถึง 2 ปu และประมาณร"อยละ 20.0  มีความคิดเห็นวNา
การเลี้ยงลูกด"วยนํ้านมแมNทําให"แมNมีเวลาพักผNอนไมNเพียงพอ และการเลี้ยงลูกด"วยนํ้านมแมNทําให"เต"านมหยNอนยาน
ได"งNายด"วย   
 2.2 ป�จจัยเอ้ือ         
 ปPจจัยเอ้ือให"มารดาเลี้ยงลูกด"วยนํ้านมแมN พบวNาอยูNในระดับดี ถึงร"อยละ 98.3 (ตารางท่ี 3) ซ่ึงมารดาทุก
คนมีความคิดเห็นวNาบาดแผลท่ีเกิดจากการคลอดบุตรหรือผNาท"องทําคลอดไมNได"เปGนอุปสรรคตNอการเลี้ยงลูกด"วย
นํ้านมแมN มารดาสามารถเอาเต"านมออกจากปากลกูเมื่อเดก็กินนมอ่ิมแล"ว โดยท่ีมารดาไมNรู"สกึเจ็บหัวนม สามารถไลN
ลมให"ลูกเมื่อกินนมอ่ิมแล"วโดยท่ีลูกไมNอาเจียนนมออกมา ไมNมีปPญหาเรื่องหัวนมแตกในระยะให"นมบุตร แตNยังพบวNา
สถานท่ีของท่ีทํางานของมารดาน้ันไมNเอ้ืออํานวยสําหรับให"นมลูก ร"อยละ 43.3 และการทํางานนอกบ"านเปGน
อุปสรรคตNอการเลี้ยงลูกด"วยนํ้านมแมNของมารดา ถึงร"อยละ 95.0 

2.3 ป�จจัยเสริม 
ระดับแรงสนับสนุนของครอบครัวเก่ียวกับการเลีย้งลูกด"วยนํ้านมแมNอยูNในระดับมาก ร"อยละ 88.9 (ตาราง

ท่ี 3) โดยสมาชิกในครอบครัวสนับสนุนและให"คําแนะนําให"เลี้ยงลูกด"วยนํ้านมแมNครบ 6 เดือน ถึงร"อยละ 95.0  
และสมาชิกในครอบครัวให"ความชNวยเหลือการเงินตลอดระยะเวลาให"นมบุตร แตNยังพบสมาชิกในครอบครัวชNวย
จัดเตรียมอาหารหรือเครื่องดื่มท่ีมีประโยชน3ให"รับประทานเพ่ือสร"างนํ้านม และชNวยเหลือในการจัดสถานท่ีขณะ
เตรียมตัวให"นมบุตรในระดับปานกลาง ร"อยละ 78.0 และ 65.0 ตามลําดับ (ตารางท่ี 2) 

 
  3) ความสัมพันธ�ของป�จจัยนํา ป�จจัยเอ้ือ ป�จจัยเสริมกับการเลี้ยงลูกด�วยน้ํานมแม�อย�างเดียวครบ 6 
เดือน  
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ความสัมพันธ3ระหวNางปPจจัยท่ีมีความสมัพันธ3กับการเลี้ยงลูกด"วยนํ้านมแมNอยNางเดียวครบ 6 เดือน (N=60) 
พบวNา ปPจจัยนําด"านนํ้าหนักทารกแรกเกิด ความรู" ทัศนคติ และปPจจัยเอ้ือมีความสัมพันธ3กับการเลี้ยงลูกด"วยนํ้านม
แมNอยNางเดียวครบ 6 เดือน อยNางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) (ตารางท่ี 4) 

 
ตารางท่ี 1 จํานวนและร�อยละของการเลี้ยงลูกด�วยน้ํานมแม�ของมารดา (n=60) 

ประเมินการเลี้ยงลูกด�วยน้ํานมแม� จํานวน ร�อยละ 
มารดาเลี้ยงลูกด�วยน้ํานมแม�อย�างเดียว ครบ 6 เดือน 

เหตุผลในการเลี้ยงลูกด"วยนํ้านมแมN ครบ 6 เดือน (ตอบได"มากกวNา 1 ข"อ) 
            - นํ้านมแมNมีประโยชน3ตNอสุขภาพลูก 
            - ได"รับคําแนะนําการเลีย้งลูกด"วยนํ้านมแมNจากบุคลากรทางการแพทย3 

47 
 

46 
46 

78.3 
 

97.9 
97.9 

มารดาเลี้ยงลูกด�วยน้ํานมแม�อย�างเดียว ไม�ครบ 6 เดือน  13 21.7 
            จํานวนท่ีเลี้ยงลูกด"วยนํ้านมแมN   
                        - 1 เดือน  2 15.4 
                        - 3 เดือน  8 61.5 
                        - 4 เดือน  3 23.1 
            เหตุผลในการเลี้ยงลูกด"วยนํ้านมแมN ไมNครบ 6 เดือน (ตอบได"มากกวNา 1 ข"อ)   

             - ต"องไปทํางานนอกบ"าน  9 69.2 
                        -  นํ้านมแมNไมNเพียงพอ  6 46.2 

 
ตารางท่ี 2 ร�อยละของแรงสนับสนุนของครอบครัวเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด�วยน้ํานมแม�ของมารดา จําแนกตาม

รายข�อ (n=60) 
ข�อความ มาก ปานกลาง น�อย 

1. สมาชิกในครอบครัวสนับสนุนให"เลี้ยงลูกด"วยนํ้านมแมN  95.0  3.3  1.7 
2. สมาชิกในครอบครัวให"คําแนะนําการเลี้ยงลูกด"วยนํ้านมแมNให"ครบ 6 เดือน  80.0  16.7  3.3 
3. สมาชิกในครอบครัวแบNงเบาภาระงานในบ"าน เชNน กวาด ถูบ"าน  5.0  53.3  41.7 
4. สมาชิกในครอบครัวของมารดาชNวยจัดเตรียมอาหารหรือเครื่องดืม่ท่ีมีประโยชน3ให"
รับประทานเพ่ือสร"างนํ้านม  

 33.3  65.0  1.7 

5. สมาชิกในครอบครัวของมารดาให"ความชNวยเหลือการเงินตลอดระยะเวลาให"นมบุตร  33.3  56.7  10.0 
6. สมาชิกในครอบครัวคอยสอดสNองไมNให"ใครปsอนอาหารอยNางอ่ืน เชNน นํ้า ผลไม"ตNางๆ ให"
เด็กนอกจากนํ้านมแมNในระยะให"นํ้านมแมN 6 เดือนหลังคลอด 

 65.0  30.0  5.0 

7. สมาชิกในครอบครัวของมารดาคอยรับฟPงปPญหาและชNวยแก"ไขปPญหาท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับ
การเลีย้งลูกด"วยนํ้านมแมN 

 38.3  61.7 - 

8. สมาชิกในครอบครัวชNวยเหลือในการจัดสถานท่ีขณะเตรียมตัวให"นมบุตร  20.0  78.3  1.7 
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ตารางท่ี 3 ร�อยละของความรู� ทัศนคติ ป�จจัยเอ้ือ และป�จจัยเสริมของการเลี้ยงลกูด�วยน้ํานมแม� แยกตามระดับ 
(n=60) 

ป�จจัย 
ระดับ 

ดี ปานกลาง 
ความรู"เก่ียวกับการเลี้ยงลูกด"วยนํ้านมแมN  93.4 6.7 
ทัศนคติเก่ียวกับการเลีย้งลูกด"วยนํ้านมแมN  80.0 20.0 
ปPจจัยเอ้ือตNอการเลีย้งลูกด"วยนํ้านมแมN 98.3 1.7 
ปPจจัยเสริม : แรงสนับสนุนของครอบครัวตNอการเลี้ยงลูกด"วยนํ้านมแมN  88.3 11.7 
 
 
ตารางท่ี 4 ความสัมพันธ�ระหว�างป�จจัยท่ีมีความสัมพันธ�กับการเลีย้งลูกด�วยน้ํานมแม�อย�างเดียวครบ 6 เดือน 

(n=60) 

ป�จจัยท่ีมีความสัมพันธ�กับ 
การเลี้ยงลูกด�วยน้ํานมแม� 

การเลี้ยงลูกด�วยน้ํานมแม� 
Fisher’s 

exact test 
p-value ครบ 6 เดือน 

(n = 47) 
ไม�ครบ 6 เดือน 

(n = 13) 
1. ป�จจัยนํา 
อายุ  
     - อายุน"อยกวNา 20 ปu      3(5.0) 2(3.3) 

1.080 0.586      - อายุ 20 – 30 ปu  20(33.3) 5(8.3) 
     - อายุ มากกวNา 30 ปu  24(40.0) 6(10.0) 
 
ระดับการศึกษา 

    

     - ประถมศึกษา 10(16.7) 1(1.7) 5.506 0.243 
     - มัธยมศึกษาตอนต"น/เทียบเทNา 30(50.0) 9(15.0) 
     - มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช./เทียบเทNา    1(1.7) 2(3.3) 
     - อนุปริญญา/ปวส./เทียบเทNา   3(5.0) 1(1.7) 
     - ปริญญาตรีหรือสูงกวNา   3(5.0) - 
 
การประกอบอาชีพ 
     - ไมNได"ประกอบอาชีพ 14(23.3) 4(6.7)          

5.444 0.216 
     - รับจ"างท่ัวไป 25(41.7) 4(6.7) 
     - ค"าขาย    2(3.3) - 
     - เกษตรกรรม   3(5.0) 3(5.0) 
     - รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ   3(5.0) 2(3.3) 
 
โรคประจําตัว 
     - ไมNม ี 45(75.0) 13(21.7) 0.572 1.000 
     - มี     2(3.3) - 
 
สถานภาพการสมรส 

  
 

 

     - แตNงงานแล"ว สามี/ภรรยาอยูNด"วยกัน 41(68.3) 11(18.3)   
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ป�จจัยท่ีมีความสัมพันธ�กับ 
การเลี้ยงลูกด�วยน้ํานมแม� 

การเลี้ยงลูกด�วยน้ํานมแม� 
Fisher’s 

exact test 
p-value ครบ 6 เดือน 

(n = 47) 
ไม�ครบ 6 เดือน 

(n = 13) 
     - แตNงงานแล"ว สามี/ภรรยาไมNได"อยูNด"วยกัน     
        (มาเยี่ยมเปGนครั้งคราว) 

   2(3.3) - 1.042 0.760 
 
      - หยNาร"าง  4(6.7) 2(3.3) 

 
จํานวนบุตรท้ังหมด 

   
 

     - 1 คน 25(41.7) 6(10.0) 
0.204 

 
0.892      - 2 คน 19(31.7) 6(10.0) 

     - 3 คน   3(5.0) 1(1.7) 
 
น้ําหนักทารกแรกเกิด 

   
 

   - นํ้าหนักต่ํากวNา 2500 กรัม  3(5.0) 5(8.3)  
9.393 

 
0.017    - นํ้าหนัก 2500-3000 กรัม  22(36.7) 5(8.3) 

   - นํ้าหนักมากกวNา 3000 กรัม 22(36.7) 3(5.0) 
 
การได�รับข�อมูลข�าวสารเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด�วยน้ํานมแม� 

 
 
 

3.677 

 
 
 

0.217 
   - ไมNได"รับ - 1(1.7) 
   - ได"รับ 47(78.3) 12(20.0) 
ความรู� 
   - ระดับด ี 46(76.7) 10(16.7) 

7.183 0.029 
   - ระดับปานกลาง 1(1.7)   3(5.0) 
ทัศนคติ 
   - ระดับด ี 46(76.7)  2(3.3) 

43.306 <0.001 
   - ระดับปานกลาง 1(1.7)  11(18.3) 
2. ป�จจัยเอ้ือ     
   - ระดับมาก 47(78.3) 11(18.3) 7.480 0.044 
   - ระดับปานกลาง - 2(3.3) 
3. ป�จจัยเสริม     
     - ระดับมาก 43(71.7) 10(16.7) 2.097 0.166 
     - ระดับปานกลาง 4(6.7)  3(5.0) 

 
อภิปรายผล 

การเลี้ยงลูกด"วยนํ้านมแมNของมารดา ในพ้ืนท่ีอําเภอสําโรง จังหวัดอุบลราชธานี พบวNา มารดาท่ีเลี้ยงลูก
ด"วยนํ้านมแมNอยNางเดียวจนครบ 6 เดือน โดยไมNให"แม"กระท่ังนํ้า ถึงร"อยละ 78.3 ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากการสํารวจเมื่อปu 
2557 ของโรงพยาบาลสําโรง ซ่ึงเมื่อเทียบกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขถือวNาเปGนไปตามเกณฑ3คือมากกวNา
ร"อยละ 50 ซ่ึงมีเหตุผลในการเลี้ยงลูกด"วยนํ้านมแมN จนครบ 6 เดือน ได"แกN การนํ้านมแมNมีประโยชน3ตNอสุขภาพลูก 
ร"อยละ 97.9  และการได"รับคําแนะนําการเลี้ยงลูกด"วยนํ้านมแมNจากบุคลากรทางการแพทย3  ร"อยละ 97.9 ซ่ึง
สอดคล"องกับงานวิจัยของ มณฑา ไชยวัฒน3 (6) พบวNา การท่ีมารดาเลี้ยงลูกด"วยนํ้านมแมNครบ 6 เดือนมี
ความสัมพันธ3กับตัดสินใจท่ีจะเลี้ยงลูกด"วยนํ้านมแมNตั้งแตNกNอนชNวงฝากครรภ3อยูNแล"ว การได"รู"ประโยชน3ของนํ้านมแมN
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จากแพทย3 รวมถึงการดําเนินงานของโรงพยาบาลสําโรงเองเก่ียวกับการสNงเสริมการเลี้ยงลูกด"วยนํ้านมแมNน้ันได"
พยายามจัดรูปแบบกิจกรรมรณรงค3สNงเสริมให"เลี้ยงลูกด"วยนํ้านมแมNอยNางตNอเน่ือง อีกท้ังปPจจัยท่ีสนับสนุนให"มารดา
สามารถเลี้ยงบุตรด"วยนมมารดาอยNางเดียวเปGนระยะเวลานาน 6 เดือน ได"แกN ปPจจัยด"านมารดา ปPจจัยด"านบุคลากร
ทีมสุขภาพ ปPจจัยด"านครอบครัว และเพ่ือน การให"บริการและให"คําปรึกษาเก่ียวกับการสNงเสริมการเลี้ยงลูกด"วย
นํ้านมแมNอยNางเดียวครบ 6 เดือน แบบบูรณาการอยNางตNอเน่ืองเช่ือมโยงทุกระยะตั้งแตNฝากครรภ3ถึงหลังคลอด 6 
เดือน โดยเน"นให"ครอบครัวมีสNวนรNวมตลอด สNงผลให"การเลี้ยงลูกด"วยนํ้านมแมNอยNางเดียวครบ 6 เดือน ประสบ
ผลสําเร็จ ซ่ึงสอดคล"องกับงานวิจัยของ ศินีนาฏ โสวัตร และวิภาวดี พิพัฒน3กุล  (7) พบวNา มารดาหลังคลอดได"รับ
ข"อมูลเรื่องการเลี้ยงลูกด"วยนํ้านมแมNจากสื่อตNางๆโดยเฉพาะหนังสือคูNมือ แผNนพับทางหนNวยงานบริการ ร"อยละ 
88.6 และได"รับการแนะนําของพNอแมNและครอบครัวมีสNวนให"ตัดสินใจเลี้ยงลูกด"วยนํ้านมแมN ซ่ึงจากการวิจัยแม"จะ
พบวNาการเลี้ยงลูกด"วยนํ้านมแมNอยNางเดียวครบ 6 เดือน มีเกณฑ3มากกวNาร"อยละ 50  ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขได"
กําหนดไว" อยNางไรก็ตามยังมีมารดาบางสNวนท่ียังเลี้ยงลูกด"วยนํ้านมแมNไมNครบ 6 เดือน ซ่ึงเกิดจากการทํางานนอก
บ"านของมารดา การมีนํ้านมไมNเพียงพอมากกวNาร"อยละ 50.0 ซ่ึงมารดาสNวนใหญNถึงร"อยละ 95.0 ยังคิดวNาการ
ทํางานการทํางานนอกบ"านเปGนอุปสรรคตNอการเลีย้งลูกด"วยนํ้านมแมNของมารดา อีกท้ังมีความรู"วNาเด็กท่ีกินนํ้านมแมN
และไมNได"กินนํ้านมแมNมีพัฒนาการทางสมองไมNตNางกันด"วย จึงอาจจะเปGนเหตุผลหน่ึงท่ีนําไปสูNการเลี้ยงลูกด"วย
ผลิตภัณฑ3นมอ่ืนๆ ท่ีมีจําหนNายตามท"องตลาดแทน  

ความสัมพันธ3ของปPจจัยตNางๆ กับการเลี้ยงลูกด"วยนํ้านมแมNอยNางเดียวครบ 6 เดือน พบวNา ปPจจัยนําด"าน
นํ้าหนักทารกแรกเกิด ความรู" ทัศนคติ และปPจจัยเอ้ือ มีความสัมพันธ3กับการเลี้ยงลูกด"วยนํ้านมแมNอยNางเดียวครบ 6 
เดือน เน่ืองจากการศึกษาน้ีพบมารดาท่ีเลี้ยงลูกด"วยนํ้านมแมNอยNางเดียวครบ 6 เดือนมีจํานวนมาก ซ่ึงสNงผลตNอการ
วิเคราะห3ความสัมพันธ3ทางสถิติ ท้ังน้ีการศึกษายัง พบวNา มารดามีความรู"ในระดับดี ร"อยละ 93.3 ซ่ึงความรู"ของ
มารดามากพอท่ีจะสามารถกระตุ"นสนับสนุนมารดาให"เลี้ยงลูกด"วยนํ้านมแมNอยNางเดียวครบ 6 เดือนได" เน่ืองจาก
เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ3ของการเลี้ยงลูกด"วยนํ้านมแมNอยNางเดียวครบ 6 เดือน พบวNา มารดาท่ีสามารถเลี้ยงลูก
ด"วยนํ้านมแมN ล"วนมีความรู"อยูNในระดับดี สอดคล"องกับแนวคิด PRECEDE-PROCEED Model (8) กลNาววNา ความรู"
เปGนปPจจัยท่ีจะจูงใจและเปGนเหตุท่ีจะทําให"บุคคลน้ันแสดงพฤติกรรมน้ันๆ การเปลี่ยนแปลงความรู"ท่ีดีข้ึน จะนําไปสูN
การแสดงออกของพฤติกรรมด"านบวกออกมาได" ในทางกลับกันถ"ามีความรู"ท่ีน"อยก็จะสNงผลให"เกิดพฤติกรรมด"านลบ
ออกมาเชNนกัน แตNความรู"อยNางเดียวก็ไมNเพียงพอท่ีจะทําให"เกิดการแสดงออกของพฤติกรรมได" จะต"องอาศัยปPจจัย
อยNางอ่ืนรNวมด"วย จากการศึกษาน้ียังพบวNามารดามีทัศนคติในระดับดี ร"อยละ 80.0 มารดาได"รับปPจจัยเอ้ือในระดับ
มาก  ร"อยละ 74.1 และมารดาได"รับปPจจัยเสริมแรงสนับสนุนทางครอบครัวในระดับมาก ร"อยละ 98.3 ซ่ึงแม"
มารดาจะมีทัศนคติท่ีดี มีทักษะท่ีเอ้ือตNอการแสดงพฤติกรรมสุขภาพท่ีจะชNวยให"การแสดงพฤติกรรมน้ันๆ  เปGนไปได"
งNายข้ึน และได"รับแรงสนับสนุนจากบุคคลรอบข"างในการสNงเสริมการเลี้ยงลูกด"วยนํ้านมแมN แตNก็ไมNสามารถทําให"
อัตราการเลี้ยงลูกด"วยนํ้านมแมNอยNางเดียวครบ 6 เดือนเพ่ิมข้ึนได" ท้ังน้ีเน่ืองจากมารดายังไมNตระหนักถึงความสําคัญ
ของการเลี้ยงลูกด"วยนํ้านมแมNอยNางเดียวครบ 6 เดือนได" ทําให"การเลี้ยงลูกด"วยนํ้านมแมNจึงข้ึนกับการตัดสินใจ
มารดาเปGนสําคัญ 

เมื่อพิจารณารายปPจจัย พบวNา มารดามีความรู"เก่ียวกับการเลี้ยงลูกด"วยนํ้านมแมNในระดับดี ร"อยละ 93.3 
และมีทัศนคติในระดับดี ร"อยละ 80.0 ท้ังน้ีความรู"ของมารดามาจากการได"รับปPจจัยเสริม เพราะจากการศึกษา
มารดากลุNมตัวอยNางทุกคนได"รับข"อมูลขNาวสารเก่ียวกับการเลี้ยงลูกด"วยนํ้านมแมNจากแพทย3 พยาบาล เจ"าหน"าท่ี
สาธารณสุข และได"รับข"อมูลจากสามี พNอแมN ญาติพ่ีน"อง มากกวNาร"อยละ 50.0 อีกท้ังสังเกตได"จากสถานบริการทาง
การแพทย3ตNางๆ โดยเฉพาะโรงพยาบาลสําโรง จังหวัดอุบลราชธานีท่ีเปGนพ้ืนท่ีของการวิจัยมีการสNงเสริมมารดา
เก่ียวกับการเลี้ยงลูกด"วยนํ้านมแมN โดยให"ความรู"ตั้งแตNชNวงของฝากครรภ3ซึ่งเปGนการเตรียมความพร"อมเพ่ือสนับสนุน
การตัดสินใจในการเลี้ยงลูกด"วยนํ้านมแมN ชNวยให"สามารถเลี้ยงลูกด"วยนํ้านมแมNในระยะเริ่มแรกและตNอเน่ืองมากข้ึน
กวNาแตNกNอน โดยมารดาทุกคนเห็นด"วยวNา การเลี้ยงลูกด"วยนํ้านมแมNทําให"มารดารู"สึกมีความเปGนแมNอยNางสมบูรณ3 
การให"ลูกกินนํ้านมแมNเปGนการชNวยประหยัดคNาใช"จNาย และการโอบกอดและพูดคุยกับลูกทําให"เกิดความผูกพัน
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ระหวNางแมN-ลูก ลูกท่ีกินนํ้านมแมNจะแข็งแรง ไมNคNอยเจ็บป�วยงNาย ร"อยละ 96.7 และการให"ลูกกินนํ้านมแมNจะทําให"
ลูกมีความเฉลียวฉลาด ร"อยละ 91.6 ซ่ึงสอดคล"องกับงานวิจัยของ นิตยา โปสาวาท และคณะ (9) พบวNา มารดามี
ความเห็นด"วยวNาการเลี้ยงลูกด"วยนํ้านมแมNเปGนการสร"างความรัก ความผูกพันระหวNาง แมN-ลูก เพ่ิมข้ึน และลูกกิน
นํ้านมแมNจะได"นมท่ีสะอาด กินได"ทันที ไมNต"องเตรียม ประหยัดคNาใช"จNายได"มาก ถึงร"อยละ 98.1  

นอกจากน้ียังพบวNา การได"รับแรงสนับสนุนทางครอบครัวเปGนสิ่งสําคัญตNอการเลี้ยงลูกด"วยนํ้านมแมN ซ่ึง
ผลการศึกษา พบวNา มารดาได"รับแรงสนับสนุนทางครอบครัวอยูNในระดับมาก ถึงร"อยละ 87.9 แตNยังพบวNามารดามี
การเลี้ยงลูกด"วยนํ้านมแมNอยNางเดียวไมNครบ 6 เดือน แม"จะมีการสนับสนุนและสNงเสริมจากหนNวยงานและบุคคลท่ี
เก่ียวข"องกับมารดาแล"วก็ตาม อาจเน่ืองจากบริบทด"านสังคมและวัฒนธรรมของมารดา ท่ีบุคคลให"ความเคารพนับ
ถือผู"สูงอายุหรือผู"อาวุโส การเลี้ยงดู บุตรหลานจึงมักจะเลี้ยงตามท่ีได"รับการสืบทอดกันมา ระบบครอบครัวจึงนับวNา
มีอิทธิพลตNอพฤติกรรมการปฏิบัติของสมาชิกให"เปGนไปในทางเดียวกัน ซ่ึงเมื่อกNอนได"เริ่มให"อาหารอยNางอ่ืนนอกจาก
นํ้านมแมN เชNน ข"าวบด กล"วย ตั้งแตNอายุน"อยกวNา 6 เดือน เพราะมีความคิดวNาการให"นํ้านมแมNเพียงอยNางเดียวทําให"
ลูกไมNอ่ิมท"อง ลูกจึงร"องกวนบNอย อีกท้ังยังเช่ือวNาหลังจากท่ีลูกมีอายุ 1 ปu เปGนต"นไป นํ้านมแมNจะเริ่มมีสารอาหารไมN
ครบถ"วน ทําให"ลูกตัวเล็ก ไมNกินข"าว ตื่นบNอย จึงไมNควรให"ลูกกินนมนานถึง 2 ปu สอดคล"องกับงานวิจัยของนิตยา โป
สาวาท และคณะ (9) ซ่ึงพบวNาการได"รับคําแนะนําให"มารดาปsอนนํ้าและอาหารอ่ืนแกNลูก จากญาติผู"อาวุโสใน
ครอบครัว เชNน ปู� ยNา ตา ยาย มีผลทําให"ทNานเลี้ยงลูกด"วยนํ้านมแมNเพียงอยNางเดียวไมNครบ 6 เดือน สNงผลให"มารดา
มีทัศนคติท่ีไมNเหมาะสมเก่ียวกับการเลี้ยงลูกด"วยนํ้านมแมNด"วย คือไมNเห็นด"วยกับการท่ีจะให"นมลูกนานจนถึง 2 ปu 
มากกวNาร"อยละ 50.0 นอกจากน้ียังพบวNาสมาชิกในครอบครัวได"ให"ความชNวยเหลือสนับสนุนให"เลี้ยงลูกด"วยนํ้านม
แมNอยNางเดียวอยNางน"อย 6 เดือน และชNวยเหลือการเงินตลอดระยะเวลาให"นมบุตร ชNวยเหลือในการจัดสถานท่ีขณะ
เตรียมตัวให"นมบุตร เพียงร"อยละ 12.7 เทNาน้ัน ซ่ึงสNงผลตNอการเลี้ยงลูกด"วยนํ้านมแมNจนครบ 6 เดือนได" โดยเฉพาะ
มารดาท่ีมีบุตรคนแรก นอกจากน้ีมารดายังมีความรู"ท่ียังไมNเหมาะสมในการให"เด็กกินนํ้านมแมNและไมNได"กินนํ้านํ้านม
แมNมีพัฒนาการทางสมองแตกตNางกัน เน่ืองจากมารดามีความรู"ไมNถูกต"องด"านคุณประโยชน3ของนํ้านมแมNอยNาง
แท"จริงซ่ึงเปGนความเข"าใจของมารดาท่ีไมNถูกต"องสNงผลทําให"มารดามีทัศนคติตNอการเลี้ยงลูกด"วยนํ้านมแมNท่ีไมN
เหมาะสมด"านการให"ลูกหยNานํ้านมแมNเมื่อลูกอายุไมNน"อยกวNา 2 ปu โดยมารดาไมNเห็นด"วยร"อยละ 21.7 การเลี้ยงลูก
ด"วยนํ้านมแมNทําให"แมNมีเวลาพักผNอนไมNเพียงพอ โดยมารดาเห็นด"วยร"อยละ 20.0  และการเลี้ยงลูกด"วยนํ้านมแมNทํา
ให"เต"านมหยNอนยานได"งNาย ร"อยละ 18.4 ท้ังน้ีมารดาไมNแนNใจเก่ียวกับการเลี้ยงลูกด"วยนํ้านมแมNทําให"เต"านมหยNอน
ยานได"งNาย ร"อยละ 8.3 และนํ้านมเหลืองท่ีไหลออกมาครั้งแรกควรบีบท้ิงเพราะเปGนนมเสีย ร"อยละ 6.7 สอดคล"อง
กับการศึกษาของ วรัญญา กมลครและสันติ กมลคร (10) เก่ียวกับพฤติกรรมการเลี้ยงลูกด"วยนํ้านมแมNอยNางเดียว
อยNางน"อย 6 เดือนของมารดาหลังคลอดในเขตรับผิดชอบสถานีอนามัยหนองบัว อําเภอหนองกุงศรี จังหวัด
กาฬสินธุ3 ท่ีพบวNา มารดามากกวNาครึ่งหน่ึงมีความรู"ไมNเหมาะสมวNาการให"ลูกกินนํ้านมแมNทําให"แมNเสียทรวดทรง การ
ให"ลูกดูดนํ้านมแมNทําให"หน"าอกแมNหยNอนยาน และขนาดของเต"านมมีผลตNอการสร"างนํ้านม โดยธรรมชาติของเพศ
หญิงจะให"ความสําคัญกับความสวยงามทางด"านรNางกาย ทําให"เกิดความกังวลเก่ียวกับสรีระของเต"านมวNา  หากให"
ลูกดูดนมจะทําให"เต"านมเกิดการหยNอนคล"อยมากข้ึน ขนาดของเต"านมสองข"างไมNเทNากันทําให"สูญเสียรูปทรง ไมNมี
ความสวยงาม กล"ามเน้ือหน"าอกไมNกระชับ ประกอบกับความเช่ือท่ีวNาขนาดของเต"านมท่ีใหญNกวNาจะบรรจุทNอนํ้านม
ไว"ภายในมากกวNาเต"านมเล็ก สNงผลให"มารดาท่ีมีเต"านมเล็กกลัวทารกได"รับนํ้านมแมNเพียงอยNางเดียวไมNเพียงพอ จึงมี
การให"นํ้าหรืออาหารเสริมเพ่ิมเน่ืองจากมารดายังมีความรู"ท่ียังไมNถูกต"องจึงสNงผลทําให"มารดามีทัศนคติท่ีไมN
เหมาะสมตามมาด"วย 

เมื่อพิจารณาปPจจัยเอ้ือตNอการเลี้ยงลูกด"วยนํ้านมแมN ยังพบวNา การทํางานนอกบ"านเปGนอุปสรรคตNอการ
เลี้ยงลูกด"วยนํ้านมแมNของมารดา ร"อยละ 95.0 คล"ายคลึงกับงานวิจัยของ วรัญญา กมลครและสันติ กมลคร (10) ท่ี
พบวNา การไปทํางานนอกบ"านของมารดาหลังคลอดมีผลตNอการเลี้ยงลกูด"วยนํ้านมแมN ร"อยละ 41.7 ท้ังน้ีการเลี้ยงลูก
ด"วยนํ้านมแมN มารดาจําเปGนต"องอยูNกับลูกตลอดเวลา เน่ืองจากการเลี้ยงลูกด"วยนํ้านมแมNจะต"องให"ลูกดูดนํ้านมแมN
บNอยตามท่ีลูกต"องการ เพ่ือกระตุ"นการสร"างนํ้านมเพ่ิมข้ึนเพียงพอตNอความต"องการ ทําให"แมNมีเวลาในการพักผNอน
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น"อย รNางกายแมNจะทรุดโทรมได"งNาย แตNปPจจุบันจะพบวNายังมีทางเลือกสําหรับมารดาท่ีทํางานนอกบ"านในการท่ีจะ
ให"นมลูกได" โดยการบีบเก็บนํ้านมแล"วแชNเย็นไว" สามารถเก็บเก็บนํ้านมในภาชนะสําหรับใสNอาหารแบบไหนก็ได" 
หรือจะใช"ถุงเก็บนํ้านมแมN เขียนวันเวลาท่ีได"ปP�มนมไว"บนภาชนะ ท้ังน้ี การบีบเก็บนํ้านมจึงเปGนทางเลือกท่ีดีท่ีสุด
สําหรับการเลี้ยงลูกด"วยนํ้านมแมNของมารดาท่ีทํางานนอกบ"าน เน่ืองจากการบีบเก็บนํ้านมหากมีการเก็บรักษาอยNาง
ถูกต"องจะสามารถคงคุณคNาและเก็บได"สูงสุดถึง 3 เดือน (11) แตNมารดาจะต"องมีความรู"ในการเก็บนํ้านม ข้ันตอนใน
การนํานํ้านมมาให"บุตรรับประทานด"วย แตNก็ยังพบวNายังมีมารดาบางสNวนท่ีเข"าใจวNา นํ้านมแมNท่ีบีบเก็บแชNเย็นไว"จะ
ให"คุณคNาทางอาหารน"อยกวNาการดูดนํ้านมแมNจากเต"าถึงร"อยละ 86.7 แสดงให"เห็นวNาการสNงเสริมให"ความรู"กับ
มารดาหลังคลอดเก่ียวกับการบีบเก็บนํ้านม รวมถึงคุณคNาทางอาหารของนํ้านมท่ีบีบเก็บไว"ยังมีความจําเปGนอยูN 
เน่ืองจากวNาการบีบเก็บนํ้านมแมNในปPจจุบันเปGนวิธีท่ีท่ีนิยมกันมากข้ึน ประกอบในการบีบนํ้านมในปPจจุบันซ่ึงมี
อุปกรณ3ท่ีอํานวยความสะดวกและทันสมัยเพ่ิมมากข้ึน ทําให"มารดามีทางเลือกในการเลี้ยงลูกด"วยนํ้านมแมNครบ 6 
เดือน อันจะนําไปสูNการเลี้ยงลูกด"วยนํ้านมแมNอยNางเดียวจนครบ 6 เดือนเพ่ิมข้ึนในอนาคต 
 
เอกสารอ�างอิง 

1. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหNงชาติ. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหNงชาติ 
ฉบับท่ี 9 พ.ศ. 2545-2549. กรุงเทพมหานคร: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหNงชาติ; 2558. 

2. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร"างเสริมสุขภาพ. สํารวจสถานการณ3เด็ก พ.ศ.2549. กรุงเทพมหานคร: 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร"างเสริมสุขภาพ; 2557. 

3. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี. อัตราการเลี้ยงลูกด"วยนมแมNอยNางเดียว 6 เดือน  พ.ศ.2555. 
อุบลราชธานี: สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี; 2558. 

4. โรงพยาบาลสําโรง อําเภอสําโรง จังหวัดอุบลราชธานี. แผนกเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน.โรงพยาบาล
สํ า โ ร ง .  [อ อ น ไล น3 ] .  [สื บ ค" น เมื่ อ วั น ท่ี  10 พ ฤ ศ จิ ก า ย น  2559]. แ ห ลN ง สื บ ค" น   URL; 
http://www.srhospital.go.th/; 2558. 

5. จําพร วงษ3ทรัพย3ทวี. ปPจจัยท่ีมีอิทธิพลตNอการเลี้ยงลูกด"วยนมแมNในครอบครัวท่ีมีบุตรอายุ 6 เดือน ใน
จังหวัดฉะเชิงเทรา. พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยบูรพา; 2553 

6. มณฑา ไชยวัฒน3. ปPจจัยท่ีมีผลสําเร็จตNอความสําเร็จของการเลี้ยงลูกด"วยนมแมNอยNางเดียวครบ 6 เดือนใน 
โรงพยาบาลสNงเสริมสขุภาพศูนย3อนามัยท่ี 4 ราชบุรี.เอกสารประกอบการประชุม วิชาการนมแมN แหNงชาติ
ครั้งท่ี2 วันท่ี 6-8 สิงหาคม 2551 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนต3คอนเวนชัน: กรุงเทพฯ. 2551. 

7. ศินีนาฏ โสวัตร และวิภาวดี พิพัฒน3กุล.  ความสําเร็จของการเลี้ยงลูกด"วยนมแมNอยNางเดียว 6 เดือน 
กรณีศึกษา ศูนย3อนามัยท่ี 7 อุบลราชธานี. กลุNมอนามัยแมNและเด็ก ศูนย3อนามัยท่ี 7 อุบลราชธานี   
กรมอนามัย; 2552. 

8. เบญจมาศ สุขศรเีพ็ง. แบบจําลองการวางแผนสNงเสรมิสุขภาพ (PRECEDE–PROCEED Model). 
[ออนไลน3]. [สืบค"นเมื่อวันท่ี 22 สงิหาคม 2559]. แหลNงสืบค"น URL; 
http://www.gotoknow.org/blogs/posts/115416; 2550. 

9. นิตยา โปสาวาท และคณะ. ปPจจัยท่ีสNงผลตNอการเลี้ยงลูกด"วยนมแมNเพียงอยNางเดียวอยNางน"อย 6 เดือน
ของหญิงหลังคลอด โรงพยาบาลคํามNวง อําเภอคํามNวง จังหวัดกาฬสินธุ3. วารสารวิจัยและพัฒนาระบบ
สุขภาพ 2552 ; 2(2) ก.ค. – ต.ค.: 15-29.       

10. วรัญญา กมลครและสันติ กมละคร. ปPจจัยท่ีมีผลตNอพฤติกรรมการเลีย้งลูกด"วยนมแมNอยNางเดียวอยNางน"อย 
6 เดือนของมารดาหลังคลอดในเขตรับผิดชอบสถานีอนามัยหนองบัว อําเภอหนองกุงศรี จังหวัด
กาฬสินธุ3. วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ 2551; 2(2) ก.ค.– ต.ค.: 57-65. 

711 



HS-146 

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๕ "งานวิชาการรับใช"สังคม" มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

11. ศิริลักษณ3 ถาวรวัฒนะ, ป�ยะนารถ พรหมมาสกุล และวิไลลักษณ3 บุศบรรณ3. การพัฒนารูปแบบก"อนทํา
ความเย็น (นํ้าแข็งแชNนม) กับการรักษาความเย็นในภาชนะสําหรับเก็บนํ้านมเพ่ือรักษาคุณภาพนํ้านมแมN. 
กรุงเทพมหานคร: ศูนย3นมแมNแหNงประเทศไทย; 2548.  

712 



HS-147 

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๕ "งานวิชาการรับใช"สังคม" มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

ความเช่ือถือไดและความเท่ียงตรงของการทดสอบการกาวขามจัตุรัสส่ีช�องบนพ้ืนโฟม 
Reliability and Concurrent Validity of the Four Square Step Test on Foam 

Surface 
 

Phakkanut Mathurapongsakul*, Akkradate Siriphorn 

Department of Physical Therapy, Faculty of Allied Health Sciences, Chulalongkorn University  
*E-mail: arasom_mth@hotmail.com 

 
บทคัดย�อ  

วิจัยน้ีมีวัตถุประสงคN เพ่ือหาคQาความเช่ือถือได"ภายในผู"วัด ความเช่ือถือได"ระหวQางผู"วัด และความ
เท่ียงตรงของการทดสอบการก"าวข"ามจัตุรัสสี่ชQองบนพ้ืนโฟม ผู"เข"ารQวมงานวิจัย 12 คน (ผู"สูงอายุท่ีมีประวัติการล"ม 
4 คน, ผู"สูงอายุท่ีไมQมีประวัติการล"ม 4 คน และ ผู"ใหญQ 4 คน) ได"รับการทดสอบดังน้ี การทดสอบการก"าวข"ามจัตุรัส
สี่ชQอง (FSST), การทดสอบการก"าวข"ามจัตุรัสสี่ชQองบนพ้ืนโฟม (FSST+Foam), การทดสอบด"วย Timed up and 
go (TUG) และการทดสอบจากลุกข้ึนยืน 5 ครั้ง (FTSST) ผู"ประเมิน 2 คนจะทําการทดสอบพร"อมกันเพ่ือหาคQา
ความเช่ือถือได"ระหวQางผู"วัดโดยใช"แบบประเมิน FSST+Foam และ FSST สําหรับคQาความเช่ือถือได"ของผู"วัดทําการ
ทดสอบซํ้า 2 ครั้งหQางกัน 1 สัปดาหN สQวนการหาคQาความเท่ียงตรงของการทดสอบ ผู"ประเมินทําการทดสอบโดยใช" 
FSST+Foam, FSST, TUG และ FTSST คQ าความ เช่ือ ถือได" คํ านวณ ทางสถิติ โดย Intraclass correlation 
coefficient สQวนคQาความเท่ียงตรง คํานวณทางสถิติโดย Spearman Rank Correlation ผลการวิจัย พบวQา คQา
ความเช่ือถือได"ภายในผู"วัด และความเช่ือถือได"ระหวQางผู"วัดอยูQในระดับสูง (ICC3,1 = 1.00 และ 0.99 ตามลําดับ) 
และคQาความเท่ียงตรงพบวQาอยูQในระดับสูงเมื่อเทียบกับการทดสอบ TUG และ FTSST (r=0.909 และ 0.601 
ตามลําดับ) การศึกษาน้ีช้ีให"เห็นวQา การทดสอบการก"าวข"ามจัตุรัสสี่ชQองบนพ้ืนโฟมมีคQาความเช่ือถือได" และความ
เท่ียงตรงในระดับสูงเมื่อทําการประเมินในผู"ใหญQ ผู"สูงอายุท่ีมีประวัติการล"ม และผู"สูงอายุท่ีไมQมีประวัติการล"ม 

  
คําสําคัญ:  ความเช่ือถือได"  ความเท่ียงตรง  แบบประเมินการทรงตัว  แบบประเมินการก"าวข"ามจัตุรัสสี่ชQอง  การ

รบกวนระบบรับความรู"สึก   
 
Abstract 
  This study aimed to investigate the intra-rater reliability, inter-rater reliability and 
concurrent validity of the four square step test with foam (FSST+foam). Twelve participants (4 
fallers elderly, 4 non-fallers elderly and 4 adults) were assessed by the four square step test 
(FSST), FSST+foam, timed up and go test (TUG) and five times sit to stand test (FTSST). For inter-
rater reliability, two independent raters simultaneously assessed the participants using FSST and 
FSST+foam. For intra-rater reliability, participants were assessed by the FSST and FSST+foam 2 
times with one-week interval. For concurrent validity, participants were assessed by FSST, 
FSST+foam, TUG and FTSST. The data was analysed statistically by Intraclass correlation 
coefficient for reliability and Spearman Rank Correlation for concurrent validity with TUG and 
FTSST. The result showed that inter-reliability and intra-reliability of FSST+foam were high (ICC3,1 
= 1.00 and 0.99 respectively). FSST+foam highly correlated with TUG and FTSST (r=0.909 and 
0.601 respectively). The FSST+foam has high reliability, high validity in adults, faller elderly and 
non-faller elderly. 
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Keywords: Reliability, Validity, Balance assessment tool, Four square step test, Modification of sensory 
inputs  

 
INTRODUCTION 

Postural control is the basis of movement and the other activity in daily life. Poor 
postural control may induce falls. Therefore, the balance assessment tools were essential for 
appropriate prevention and rehabilitation. The balance assessment tools were classified into 
two categories as follow: 1) the laboratory instruments such as motion analysis and force plate 
and 2) the clinical balance assessment scales such as timed up and go test (TUG) and activities-
specific balance confidence (ABC) scale (1). 

Clinical balance assessment scales were also classified into two subcategories: 1) the 
self-report test (e.g., Falls Efficacy Scale (FES), ABC Scale) and 2) the functional tests (e.g., TUG, 
five times sit to stand test (FTSST) and four square step test (FSST)) (1). Dite introduced FSST in 
2002. This test was used to assess dynamic balance during step over obstacles in multi-
directions. This test was previously tested in several populations including geriatric (2), Parkinson 
disease (3,4), stroke (5,6), vestibular disorders (7), transtibial amputation (8), multiple sclerosis 
(9,10), Huntington's disease (11), cerebral palsy (12) and Down syndrome (12,13). The major 
advantage of this test bases on the fact that this test is a quick and easy test which could be 
used to assess activity level of the international classification of functioning, disability, and 
health (ICF) domain. It was categorized into observational type and used less than 5 minutes to 
administration. Also, it requires only stopwatch and four canes (2). The squares of FSST are 
made using four canes resting flat on the floor as a plus sign. This test requires the participant to 
step over canes in forward, backward and sideway directions (2). 

Additionally, there are several previous studies demonstrated the effect modification of 
sensory inputs on balance ability in elderly. Three sensory systems are commonly modified i.e. 
visual constraint (14–18), vestibular alteration (14,16) and somatosensory modification (15,17–
19). In 2009, Ricci showed that only somatosensory modification or both somatosensory 
modification and visual constraint could improve the accuracy of fall history identification (19). 
These results suggested that sensory system modifications are promising to increase the 
challenge of the postural control test. Therefore, we hypothesized that alteration the FSST by 
testing FSST on foam surface (FSST+foam) might improve accuracy to identify the risk of falls. As 
the FSST+foam is novel, the psychometric properties of this test have not been investigated. 
Accordingly, this study was designed to explore the reliability and validity of the FSST+foam. 
 
Objectives 

The purpose of this study was to examine the intra-rater and inter-rater reliability and 
concurrent validity of the FSST on foam surface. 
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Materials and methods 
The protocol was approved by the Ethics Review Committee for Research Involving 

Human Research Subjects, Health Science Group, Chulalongkorn University. Twelve participants 
(8 elderly aged older than 60 years; non-faller, n = 4, faller, n = 4) and four adults (aged 20-40 
years old) were recruited from the Bangyai district, Nonthaburi province, Thailand.  

The inclusion criteria were aged between 60 and 80 years or between 20 and 40 years, 
able to communicate and followed command, able to walk with or without a cane for at least 6 
meters, able to perform activity of daily living (ADL) independently and no cognitive impairment 
(Mini-Mental State Examination-Thai version 2002 (MMSE-Thai) score ≥24). The exclusion criteria 
were a vestibular disorder, taken the medicines that affect balance in the past 24 hours, visual 
impairment, blurred vision, diplopia, musculoskeletal problems that influence the walking ability 
and neurological diseases such as stroke or Parkinson disease.  

Faller is the person who led to rest unintentionally on the supporting surface such as 
ground or floor in last 12 months (20,21). All participants were assessed by the FSST, 
FSST+foam, TUG, and FTSST.  

For FSST, the squares of FSST are made using four canes resting flat on the floor as a 
plus sign. First, the participant stands in the square number one facing the square number two. 
Then, the participant is asked to step as fast as possible into each square in the following 
sequence: square number 2, 3, 4, 1, and back to square number 4, 3, 2, and 1 (Figure 1). This 
course requires the participant to step over the obstacles in forward, backward and sideway 
directions. The total time taken to complete this test is recorded as a score. The stopwatch 
started when the first-foot contacts the floor in square number 2 and finished when the last 
foot touches the floor in square number 1 (Dite & Temple, 2002). The participants followed 
command “Try to complete the sequence as quickly as possible without contacting the cane. 
Both feet must touch the floor in each square”. For FSST+foam, the participants performed the 
test as same as FSST but on the foam surface. The size of the foam used in this study was 7.5 
cm high x 180 cm long x 180 cm wide (Figure 2). 
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Figure 1: The four square step test procedure. The participants stand in square 1 facing square 
number 2. The stepping was as fast as possible into each square. Then participants cross Square 
2, 3, 4, 1, 4, 3, 2, and 1, respectively. 
 
 

 

 
Figure 2: A) The four square step test (FSST) and B) the four step test with foam surface 
(FSST+foam). For FSST+foam, the participants performed the test as same as FSST but on the 
foam surface. The size of the foam used in this study was 7.5 cm high x 180 cm long x 180 cm 
wide. 

 
For TUG, the participants will be asked to sit on the chair with backrest. The participants 

stood up without helping hand from the chair, walk for 3 meters, turn around the locating cone 
and walk back to the chair for 3 meters and then sit back to the chair as fast as possible. The 

A B 
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participants will stand without footwear and gait aid. The time of the test since the start to 
come back onto the seat again will be recorded.   

For FTSST, the participants will be asked to sit on the chair with backrest. When the 
researcher said to start, the participant stood up and sat down for five times as fast as possible. 
The time of the test since the start to come back onto the seat again will be recorded.   

Two raters (PM, SL) were the physical therapists. All raters were concealed to 
participant characteristics. All raters precisely practiced on accomplishing of all balance tests. 
The sequence of balance tests was randomly by drawing lots. Before performing the test, the 
participants were allowed to practice until they are familiar with all tests. Each test was 
repeated three times. The best performance was used for analysis. The rater stood in a position 
to see all steps taken by the participants, and an assistant looked after the participants with 
close supervision. The participants were allowed to rest at least 2 minutes or rest as much as 
needed during each test to avoid fatigue. 

For inter-rater reliability, the participants were tested with FSST and FSST+foam by two 
raters at the same time.  

For intra-rater reliability, the participants were tested twice by rater 1 (PM), with a 1-
week interval. An intraclass correlation coefficient (ICC3,1) were used to assess the reliability of 
FSST+foam.  
The standard error of measurement (SEM) was calculated using the following formula;  

SEM = SD x     (1) 
SEM = standard error of measurement 
SD = standard diviation 
ICC = intraclass correlation coefficient 

 
Minimum Detectable Change (MDC95) was calculated using the following formula;  

MDC95 = 1.96 x SEM x     (2) 
 MDC95 = Minimum Detectable Change 
 SEM = standard error of measurement 

For concurrent validity, the participants were tested with four tests (TUG, FTSST, FSST, 
and FSST+foam). The Spearman Rank Correlation was used to examine the correlation between 
FSST+foam with FSST, FTSST, and TUG. The statistically significant difference was set at p-value 
< 0.05.  
 
Results  

In Table 1 presents demographic data of the participants. Twelve participants were 
recruited. The mean ages of an adult, non-faller and faller elderly were 31.75±4.86, 67.25±5.26 
and 73±5.79 years respectively.  The numbers of fall in last year and orthosis/assistive devices 
used by participants are presented in Table 1. In faller group, two participants had 1-2 falls; one 
participant had 3-4 falls; another one had 5-6 falls. Moreover, one faller used a single cane; 
another one faller used tripod cane in daily life. Table 2 presented mean ± SD of FSST + foam, 
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FSST, TUG, and FTSST. The time to complete these tests were 16.40±16.35, 11.91±9.07,  
11.90±9.35, 13.23±7.85 seconds respectively.  

Table 3 presents an intra-rater and inter-rater reliability of FSST+foam. The intra-rater 
reliability and inter-rater reliability were high (0.99 and 1.00 respectively). The SEM and MDC95 of 
FSST+foam were 1.55 and 4.28 seconds respectively.  

The result showed the high concurrent validity (Table 4). It was found that FSST+foam 
correlated with FSST (r=0.95, p < 0.01), TUG (r=0.91, p = 0.04) and FTSST (r=0.60, p < 0.01).  

 
Table 1 Demographic data of the participants 
 Adult 

(n = 4) 
Non-faller 
(n = 4) 

Faller 
(n = 4) 

Age (years) 31.75±4.86 
(27 - 38) 

67.25±5.26 
(62 - 73) 

73±5.79 
(64 - 80) 

Weight (kg) 67.25±7.60 
(60 - 80) 

62.25±10.62 
(49 - 75) 

55.75±14.72 
(43 - 80) 

Height (cm) 168.25±11.99 
(155 - 183) 

168.25±9.31 
(155 - 180) 

157.75±3.96 
(153 - 163) 

Fall past one year - - Falls 1-2: 2 people 
Falls 3-4: 1 people 
Falls 5-6: 1 people 

Orthosis/Assistive 
device 

- - Single cane: 1 people 
Tripod cane: 1 
people 

 
Table 2 Assessment score of the participants (n = 12) 
Test  
 

Mean 
 

Standard Deviation 
(SD) 

Range 
 

FSST + foam (sec) 16.40 16.35 (6.90 – 62.20) 
FSST (sec) 11.91 9.07 (5.73 – 35.34) 
TUG (sec) 11.90 9.35 (6.13 – 37.64) 
FTSST (sec) 13.23 7.85 (7.23 – 34.10) 
 
Table 3 Reliability FSST + foam 
Reliability ICC3,1 (95% CI) Standard Error of 

Measurement (SEM) 
Minimum Detectable 

Change (MDC95) 
Intra-rater 0.99 1.55 sec 4.28 sec 
Inter-rater 1.00 _ _ 
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Table 4 Concurrent validity of FSST and FSST + foam 
Concurrent 
validity 

FSST + foam 
Correlation coefficient 

Spearman, rho 
p - value 

FSST 0.95 p < 0.01 
TUG 0.91 p = 0.04 
FTSST 0.60 p < 0.01 

 
Discussion 
 The present study was designed to determine the intra-rater reliability, inter-rater 
reliability, and concurrent validity of the FSST+foam, a new modification test to assess balance. 
This test is a quick and easy test which could be used to determine dynamic balance while 
stepping over obstacles and ability to change direction. The results of this study indicate that 
the FSST+foam has high intra-rater reliability, inter-rater reliability, as well as high concurrent 
validity with FSST, TUG, and FTSST.  
 No previous study had been tested the FSST+foam. Thus it is hard to explain 
additional on the findings of this study. However, this study produced results which corroborate 
the results of a great deal of the previous work of the FSST. The FSST has been reported a high 
test-retest, intra-rater and inter-rater reliabilities in several populations, e.g., elderly, individual 
with stroke, and individual with the vestibular disorder (2,5,7,9,13). One unanticipated finding 
was that the inter-rater reliability was higher than intra-rater reliability. The reason for this is not 
clear but it might be related to inter-rater reliability was tested at the same time but intra-rater 
reliability was tested twice with a 1-week interval. The participants’ performance maybe changes 
during this time interval.  
 Dite et al. (2002) also reported high correlation of FSST with step test, and TUG test 
and moderate association with functional reach test in community-dwelling older adults (2). Goh 
et al. (2013) demonstrated the moderate correlation of FSST with TUG and limit of stability test 
(LOS), the laboratory balance performance test, in the forward direction and directional control 
in the backward direction. They also reported a poor correlation of FSST with Berg balance scale 
(BBS) in community-dwelling persons with and without chronic stroke (5). Conversely, a high 
correlation of FSST with BBS, Dynamic Gait Index (DGI), and Activities-Specific Balance 
Confidence (ABC) Scale, and a moderate correlation with Expanded Disability Status Scale (EDSS) 
were reported in persons with multiple sclerosis (9). Whitney et al. (2007) investigated the 
validity of FSST in individual vestibular disorder. The results revealed a good correlation of FSST 
with TUG, gait speed, DGI but poor correlation of FSST with ABC scale (7). Verma et al. (2014) 
reported a moderate correlation of FSST and Functional reach test (FRT) in children with Down 
syndrome (DS) (13). The results of this study show a high correlation of FSST+foam with FSST, 
TUG, and FTSST. On the other word, these tests could be used interchangeable. It seems 
possible that these results are due to these tests is related to control the center of mass of 
motor tasks, cognitive ability, and executive function in postural responses (5,13). Besides, the 
FSST+foam and FSST involves several nervous system functions including 1) the motor function 
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(stepping over obstacles in multi-directions), 2) the cognitive function (multiple tasks), and 3) the 
memory capacity (remembering of the sequences of movement (5,13). In addition, the 
FSST+foam also increases challenging of the postural control because of it disturbs 
somatosensory input while stepping on the foam surface. There are three sensory inputs used 
for postural control, i.e., visual, vestibular, and somatosensory inputs. During FSST+foam test, 
the nervous system adjusted the postural control using sensory information mainly from the 
visual and vestibular system. This phenomenon known as sensory reweighting (22). Furthermore, 
FSST+foam might enhance the understanding of participants’ ability to speedily shift weight 
(2,7).  
 
Conclusion 

The following conclusions can be drawn from the present study 1) FSST+foam has high 
intra-rater and inter-rater reliability. 2) FSST+foam has a high correlation with FSST, TUG, and 
FTSST. A limitation of this study is that the numbers of participants were relatively small. It is 
recommended that further research is undertaken with a large cross-section size to confirm 
these findings. Further work needs to be done to establish whether FSST+foam is better than 
FSST in the ability to discrimination between faller and non-faller in elderly. 
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บทคัดย�อ  

การรับประทานผักได�รับความนิยมเน่ืองจากผักมีสารฟCโนลิคซ่ึงเปGนแหล$งของสารต�านอนุมูลอิสระ แต$การ
ประกอบอาหารประเภทผักอาจจะส$งผลต$อสารต�านอนุมูลอิสระในผักได� การวิจัยน้ีจึงศึกษาผลของการประกอบ
อาหารด�วยวิธีการต�ม การน่ึง การผัด และการย$างต$อการเปลีย่นแปลงฤทธ์ิต�านอนุมูลอิสระ และปริมาณฟCโนลคิรวม
ในบรอกโคลี มะเขือยาว เห็ดเข็มทอง และมะเขือเทศ ซ่ึงผักท้ัง 4 เปGนผักท่ีนิยมรับประทานในประเทศไทย โดยนํา
ผักมาสกัดด�วยสารละลายเมทานอล จากน้ันนํามาวิเคราะห*การเปGนสารต�านอนุมูลอิสระด�วยวิธี DPPH free 
radicals scavenging และปริมาณสารฟCโนลิครวมด�วยวิธี folin-Ciocalteu พบว$าการต�มมีผลเพ่ิมฤทธ์ิต�านอนุมูล
อิสระ และปริมาณฟCโนลิครวมในมะเขือยาว การน่ึงผลเพ่ิมฤทธ์ิต�านอนุมูลอิสระในบรอกโคลี การผัดมีผลเพ่ิม
ปริมาณฟCโนลิครวมในผักท้ัง 4 ชนิด ขณะท่ีการย$างมีผลเพ่ิมปริมาณปริมาณฟCโนลิครวมในมะเขือเทศ บรอกโคลี 
และเห็ดเข็มทอง ผลการทดลองแสดงวิธีการประกอบอาหารประเภทต$าง ๆ ก$อให� เกิดการเปลี่ยนแปลง
ความสามารถต�านอนุมูลอิสระในระดับท่ีแตกต$างกัน 
คําสําคัญ: สารต�านอนุมูลอิสระ  สารประกอบฟCโนลิครวม  การประกอบอาหาร  ผัก 
 
Abstract 

Consumption of vegetables has been widely popular because vegetables contain 
phenolic compounds which are source of antioxidants. However, cooking methods may affect 
antioxidant activity in vegetable. This study investigated the effect of cooking methods (boiling, 
steaming, stir-frying and grilling) on antioxidant activity and total phenolic content in broccoli, 
eggplants, mushroom and tomatoes. They are commonly consumed vegetables in Thailand.  All 
fresh vegetables were cooked (boiling, steaming, stir-frying and grilling), extracted with methanol 
and then evaluated by DPPH radical scavenging assay and Folin-Ciocalteu method. Boiling 
increased antioxidant activity and total phenolic content in eggplants. Steaming increased 
antioxidant activity in broccoli. Stir-frying increased total phenolic content in 4 types of 
vegetables. Grilling increased total phenolic content in tomatoes, broccoli and mushroom. The 
results suggested that the various cooking methods showed difference effect on antioxidant 
activity  
Keywords: Antioxidant, Total phenolic, Cooking methods, Vegetables 
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บทนํา 
ในปjจจุบันการดูแลรักษาสุขภาพเปGนสิ่งท่ีทุกคนให�ความสนใจโดยเฉพาะการออกกําลังกาย และการ

ควบคุมอาหารให�เหมาะสม ซ่ึงการควบคุมอาหารจะเน�นไปท่ีการรับประทานผัก และผลไม�เน่ืองจากผักเปGนแหล$ง
ของวิตามิน และเกลือแร$ชนิดต$าง ๆ นอกจากน้ียังมีสารต�านอนุมูลอิสระ สารต�านอนุมูลอิสระคือสารท่ีสามารถ
ชะลอ ปkองกัน หรือกําจัดปฏิกิริยาออกซิเดช่ันท่ีเกิดข้ึนกับสารชีวโมเลกุลต$าง ๆ ในร$างกาย(1) สารต�านอนุมูลอิสระ
จึงมีบทบาทในการปkองกันโรคหลายชนิด สารท่ีทําหน�าท่ีต�านอนุมูลอิสระในผักมีท้ังสารในกลุ$มวิตามิน เช$น    
วิตามินซี วิตามินอี และสารในกลุ$ม phytochemical ท่ีประกอบไปด�วยเบต�าแคโรทีน แคโรทีนอยด* สารฟCโนลิค 
เช$น กรดฟCโนลิก ฟCนิลโปรพานอยด* ฟลาโวนอยด* ลิกนิน เมลานิน และแทนนิน โดยท่ัวไปวิธีการบริโภคผักมี 2 
แบบ คือวิธีแรกเปGนการรับประทานผักสดท่ีมิได�ผ$านกระบวนการประกอบอาหารแต$อย$างใด และวิธีท่ีสองเปGนการ
รับประทานผักท่ีผ$านความร�อนด�วยกระบวนการต$าง ๆ เช$น การต�ม การน่ึง การผัด หรือย$าง การประกอบอาหาร
ท้ัง 4 วิธีน้ันมีความแตกต$างกัน คือการต�มเปGนวิธีท่ีอาศัยความร�อนจากนํ้าเดือด การน่ึงเปGนวิธีท่ีอาศัยความร�อนจาก
ไอของนํ้าท่ีต�มจนเดือด การผัดเปGนวิธีท่ีอาศัยความร�อนจากปริมาณของนํ้ามันท่ีมีเพียงเล็กน�อยแต$มีอุณหภูมิสูง 
และการย$างเปGนวิธีท่ีอาศัยความร�อนโดยตรงจากเตาไฟหรือกระทะ ในประเทศไทยการประกอบอาหารท้ัง 4 วิธี
เปGนวิธีพ้ืนฐานในการประกอบอาหารประเภทผักในครัวเรือน แต$จากรายงานการศึกษาก$อนหน�าน้ีพบว$า วิธีการ
ประกอบอาหารประเภทผักโดยใช�ความร�อนมีผลท้ังในด�านการเพ่ิมข้ึนหรือลดลงต$อปริมาณสารต�านอนุมูลอิสระ 
และสารประกอบฟCโนลิครวมในผักต$างชนิดต$าง ๆ เช$น การต�มมีผลลดฤทธ์ิต�านอนุมูลอิสระ และสารต�านอนุมูล
อิสระจําพวกวิตามินซี โพลีฟCนอล แทนนิน ฟลาโวนอยด*มากกว$าวิธีการผัดในผักกาดฝรั่ง มะระข้ีนก มะเขือยาว 
และมะเขือเทศ(2) การน่ึงสามารถรักษาฤทธ์ิต�านอนุมูลอิสระ และสารต�านอนุมูลอิสระในกะหล่ําปลีม$วงได�ดีกว$าการ
ต�มหรือการผัด(3) อน่ึงระยะเวลาในการประกอบอาหารก็มีส$วนเก่ียวข�องด�วยเช$นกัน โดยมีรายงานการประกอบ
อาหารด�วยวิธีการต�ม การน่ึง และการใช�ไมโครเวฟในช$วง 5 - 15 นาที มีผลเพ่ิมสารประกอบโพลีฟCนอลซ่ึงสัมพันธ*
กับการเพ่ิมของฤทธ์ิต�านนุมูลอิสระในมะเขือยาว(4) นอกจากน้ีการศึกษาผลของการน่ึงในผักท่ีผ$านการแช$แข็ง คือ 
แครอท กะหล่ําดอก และปวยเล�ง พบว$าการน่ึงมีผลเพ่ิมฤทธ์ิต�านอนุมูลอิสระและสารโพลีฟCนอล(5) จากรายงานจะ
เห็นการประกอบอาหารประเภทผัก ความร�อนและเวลาท่ีใช�ในการประกอบอาหารมีผลต$อคุณสมบัติของสารต�าน
อนุมูลอิสระในผัก นอกจากน้ีไม$ใช$ผักทุกประเภทท่ีสามารถประกอบอาหารได�ท้ัง 4 วิธี คือการต�ม การน่ึง การผัด 
และการย$าง ผักบางชนิดจะนิยมนํามาประกอบอาหารเพียงบางวิธีเท$าน้ัน แต$ผักบางชนิดก็นิยมนํามาประกอบ
อาหารได�หลายวิธี เช$น บรอกโคลี มะเขือยาว เห็ดเข็มทอง และมะเขือเทศ ดังน้ันเพ่ือเปGนการศึกษาผลของ
กระบวนการปรุงอาหารต$อคุณค$าทางโภชนาการด�านฤทธ์ิต�านอนุมูลอิสระในผัก ผู�วิจัยจึงศึกษาผลของการประกอบ
อาหารประเภทการต�ม การน่ึง การผัด และการย$างต$อการเปลี่ยนแปลงของสารต�านอนุมูลอิสระในบรอกโคลี 
มะเขือยาว เห็ดเข็มทอง และมะเขือเทศ  
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
1. การประกอบอาหาร และการเตรียมตัวอย$างสารสกัดผัก 

ผักสดท้ัง 4 ชนิด คือ บรอกโคลี มะเขือยาว เห็ดเข็มทอง และมะเขือเทศซ้ือมาจากตลาดสด นํามาล�างทํา
ความสะอาด (เก็บไว�ท่ีอุณหภูมิ 4 OC กรณีไม$สามารถทําได�ทันที) จากน้ันนําบรอกโคลี มะเขือเทศ และมะเขือยาว
มาห่ันเปGนช้ินๆ ตามแนวขวางของผักเปGนช้ินกลม ๆ ให�มีความหนาประมาณ 0.5 ซม. ขณะท่ีเห็ดเข็มทองใช�ท้ังต�น
ผักออกเปGน 5 กลุ$ม นําไปประกอบอาหารโดยวิธีการต�ม การน่ึง การผัด และการย$าง โดยใช�กระทะไฟฟkารุ$น:SP-
300A ยี่ห�อ otto เวลาท่ีใช�ประกอบอาหารในผักแต$ละชนิด มาจากการทดสอบเบ้ืองต�นของการหาเวลาท่ีเหมาะสม
ในการท่ีจะทําให�ผักแต$ละชนิดสุกและสามารถบริโภคได� โดยแต$ละครั้งใช�ผักประมาณ 70 – 80 กรัม 

กลุ$มท่ี 1 เปGนผักสดท่ีไม$ผ$านกระบวนการประกอบอาหาร  
กลุ$มท่ี 2 เปGนผักท่ีนําไปประกอบอาหารด�วยวิธีการต�ม โดยใช�นํ้าปริมาตร 600 มล. โดยให�ความร�อนท่ี

อุณหภูมิ 90 OC แล�วทําการต�มผักแต$ละชนิดตามเวลาท่ีแสดงตามตารางท่ี 1  
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กลุ$มท่ี 3 เปGนผักท่ีนําไปประกอบอาหารด�วยวิธีการน่ึง โดยใช�นํ้าปริมาตร 600 มล. ให�ความร�อนให�ความ
ร�อนท่ีอุณหภูมิ 90 OC แล�วทําการน่ึงผักแต$ละชนิดตามเวลาท่ีแสดงตามตารางท่ี 1  

กลุ$มท่ี 4 เปGนผักท่ีนําไปประกอบอาหารด�วยวิธีการผัด โดยให�ความร�อนท่ีอุณหภูมิ 120 OC และใช�นํ้ามัน
พืชปริมาณ 10 มล. ทําการผัดผักแต$ละชนิดตามเวลาท่ีแสดงตามตารางท่ี 1   

กลุ$มท่ี 5 เปGนผักท่ีนําไปประกอบอาหารโดยการย$าง โดยให�ความร�อนท่ีอุณหภูมิ 120 OC และทําการย$าง
ผักแต$ละชนิดตามเวลาท่ีแสดงตามตารางท่ี 1   

เมื่อผักผ$านกระบวนการประกอบอาหารจนสุกแล�ว นําผักท้ัง 4 ชนิดของแต$ละกลุ$มมาสกัดโดยใช�วิธีปjzนให�
เปGนเน้ือเดียวกัน และใช�ตัวอย$างผักท่ีบดละเอียดมาสกัดด�วยสารละลายเมทานอลความเข�มข�น 80% โดยปริมาตร 
30 มิลลิลิตรต$อปริมาณเน้ือผักละเอียดจํานวน 2 กรัม จากน้ันนําสารสกัดผักไป sonicate เปGนเวลา 30 นาที เมื่อ
ครบเวลานําสารสกัดผักมาปjzนแยกด�วยเครื่อง centrifuge ท่ีความเร็วรอบ 3,000 รอบต$อนาที เปGนเวลา 10 นาที 
จากน้ันเก็บส$วนใสเพ่ือนํามาทดสอบหาฤทธ์ิต�านอนุมูลอิสระ และปริมาณสารประกอบฟCโนลิครวมภายใน 24 
ช่ัวโมง 

 
ตารางท่ี 1 แสดงเวลาในการประกอบอาหารแต$ละวิธี  

ชนิดของผัก เวลาท่ีใช�ในการประกอบอาหาร (นาที) 
การต�ม การน่ึง การผัด การย$าง 

1. บรอกโคล ี 6 8 4 6 
2. มะเขือยาว 4 5 4 5 
3. เห็ดเข็มทอง 2 4 2 3 
4. มะเขือเทศ 4 5 2 3 

  
2 . ก าร วิ เค ราะห* ฤท ธ์ิต� าน อ นุ มู ล อิ ส ระด� วย วิ ธี  DPPH assay (2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl radical 
scavenging capacity assay) โดยดั ดแปลงมาจากวิ ธีของ Sannigrahi, Mazuder, Pal, Parida, and Jain 
(2010) 
 นําสารสกัดเมทานอลของผักปริมาตร 50 µL ผสมกับสารละลาย DPPH ปริมาตร 200 µL ใน 
microplate 98 well จากน้ันตั้งท้ิงไว�ในท่ีมืด ณ.อุณหภูมิห�อง เปGนเวลา 30 นาที จากน้ันนํามาวัดค$าการดูดกลืน
แสงท่ีความยาวคลื่น 540 นาโนเมตร คํานวณหาฤทธ์ิต�านอนุมูลอิสระของสารสกัดผักท้ัง 4 ชนิดโดยสร�างกราฟ
มาตรฐานของสารละลายมาตรฐาน trolox ท่ีความเข�มข�น 20, 40, 80, 120, 160, 200, 240, 280 µM รายงาน
ผลเปGนค$า trolox equivalent antioxidant capacity (TEAC) แสดงผลเปGนค$าเฉลี่ย โดยทําซํ้า 5 ครั้ง  
3. การวิเคราะห*หาปริมาณสารประกอบฟCโนลิครวมด�วยวิธี Folin-ciocalteu reagent โดยดัดแปลงมาจาก 
international organization for standardization (ISO) 14502-10;2005E 
 นําสารสกัดเมทานอลของผักปริมาตร 100 µL ผสมกับสารละลาย 10%  Folin-ciocalteu ปริมาตร 
500 µL ตั้งท้ิงไว� 8 นาที จากน้ันผสมกับ 7.5% Na2CO3 ปริมาตร 500 µL ตั้งท้ิงไว�เปGนเวลา 60 นาที จากน้ัน
นํามาวัดค$าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 765 นาโนเมตร คํานวณหาปริมาณสารประกอบฟCโนลิครวมของสาร
สารสกัดผักท้ัง 4 ชนิด โดยสร�างกราฟมาตรฐานของสารละลายมาตรฐาน gallic acid ท่ีความเข�มข�น 10, 20, 40, 
60 และ 80 µg/mL รายงานผลเปGนค$า gallic acid equivalent (GAE) แสดงผลเปGนค$าเฉลี่ย โดยทําซํ้า 5 ครั้ง  
4. การวิเคราะห*ข�อมูลทางสถิติ 

การวิเคราะห*ทําซํ้า 5 ครั้ง แสดงผลเปGนค$า mean ± SD และวิเคราะห*ค$าทางสถิติโดยใช� one-way 
ANOVA แบบ Tukey's multiple comparisons test ค$า p<0.05 ถือว$ามีความแตกต$างอย$างมีนัยสําคัญ โดยใช�
โปรแกรมสถิติ GraphPad Prism รุ$น 7.03 
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ผลการวิจัย 
1. ผลการวิเคราะห*หาฤทธ์ิต�านอนุมูลอิสระในบรอกโคลี มะเขือยาว เห็ดเข็มทอง และมะเขือเทศท่ีผ$านกระบวนการ
ประกอบอาหาร  

การวิเคราะห*ฤทธ์ิต�านอนุมูลอิสระของบรอกโคลี มะเขือยาว เห็ดเข็มทอง และมะเขือเทศในรูปแบบผัก
สดก$อนการประกอบอาหารพบว$า บรอกโคลีเปGนผักท่ีมีค$าฤทธ์ิต�านอนุมูลอิสระมากท่ีสุดคือมีค$า TEAC = 111.2 ± 
9.8 µM ตามมาด�วยมะเขือยาวมีค$า TEAC = 90.0 ± 5.7 µM เห็ดเข็มทองมีค$า TEAC = 75.2 ± 16.5 µM และ
มะเขือเทศมีค$าฤทธ์ิต�านอนุมูลอิสระน�อยท่ีสุดคือมีค$า TEAC =  29.6 ± 4.2 µM เมื่อศึกษาผลของการประกอบ
อาหารคือ การต�ม การน่ึง การผัด และการย$างในผักท้ัง 4 ชนิด พบว$าผักแต$ละชนิดมีการเปลี่ยนแปลงฤทธ์ิต�าน
อนุมูอิสระท่ีแตกต$างกัน ดังตารางท่ี 2 

การประกอบอาหารด�วยการต�มเปGนเวลา 4 นาทีจะมีผลเพ่ิมฤทธ์ิต�านอนุมูลอิสระในมะเขือยาวอย$างมี
นัยสําคัญ (p<0.001) เมื่อเปรียบเทียบกับมะเขือยาวสด ขณะท่ีเมื่อทําการต�มเห็ดเข็มทองเปGนเวลา 2 นาที และต�ม
บรอกโคลีเปGนเวลา 6 นาที จะทําให�ค$าฤทธ์ิต�านอนุมูลอิสระของผักท้ังสองชนิดน้ีลดลงอย$างมีนัยสําคัญ (p<0.001) 
โดยการต�มมะเขือเทศเปGนเวลา 4 นาทีไม$ทําให�เกิดการเปลี่ยนแปลงฤทธ์ิต�านอนุมูลอิสระอย$างมีนัยสําคัญเมื่อ
เปรียบเทียบกับมะเขือเทศสด นอกจากน้ีเมื่อเปรียบเทียบฤทธ์ิต�านอนุมูลอิสระในผักท้ัง 4 ชนิดท่ีผ$านการต�มเปGน
ระยะเวลาท่ีแตกต$างกัน พบว$ามะเขือยาวเปGนผักท่ีมีฤทธ์ิต�านอนุมูลอิสระมากท่ีสุด (TEAC = 365 ± 8.7 µM) 
ดังน้ันจะเห็นได�ว$า การประกอบอาหารประเภทการต�มมีผลต$อฤทธ์ิต�านอนุมูลอิสระในผักท้ังในด�านการเพ่ิมข้ึน การ
ลดลง รวมถึงไม$ส$งผลต$อการเปลี่ยนแปลงด�วย  

การประกอบอาหารด�วยวิธีการน่ึงเปGนเวลา 8 นาทีจะมีผลเพ่ิมฤทธ์ิต�านอนุมูลอิสระในบรอกโคลีอย$างมี
นัยสําคัญ (p<0.001) เมื่อเปรียบเทียบกับบรอกโคลีสด และการน่ึงเปGนเวลา 4 นาทีจะมีผลลดฤทธ์ิต�านอนุมูลอิสระ
ในเห็ดเข็มทองอย$างมีนัยสําคัญ (p<0.001) ขณะท่ีเมื่อทําการน่ึงมะเขือเทศ และมะเขือยาวเปGนเวลา 5 นาทีจะไม$
ทําให�เกิดการเปลี่ยนแปลงฤทธ์ิต�านอนุมูลอิสระอย$างมีนัยสําคัญเมื่อเปรียบเทียบกับมะเขือเทศสด และมะเขือยาว
สด นอกจากน้ีเมื่อเปรียบเทียบฤทธ์ิต�านอนุมูลอิสระในผักท่ีผ$านการน่ึงเปGนระยะเวลาท่ีแตกต$างกัน พบว$าบรอกโคลี
เปGนผักท่ีมีฤทธ์ิต�านอนุมูลอิสระมากท่ีสุด (TEAC = 197.6 ± 14.3µM) ดังน้ันจะเห็นได�ว$า การประกอบอาหาร
ประเภทการน่ึงมีผลต$อฤทธ์ิต�านอนุมูลอิสระในผักท้ังในด�านการเพ่ิมข้ึน การลดลง รวมถึงไม$ส$งผลต$อการ
เปลี่ยนแปลงด�วย  

การประกอบอาหารด�วยวิธีการผัดเปGนเวลา 4 นาทีมีผลเพ่ิมฤทธ์ิต�านอนุมูลอิสระในมะเขือยาว และ
บรอกโคลีอย$างมีนัยสําคัญ (p<0.001) เมื่อเปรียบเทียบกับมะเขือยาวสด และบรอกโคลีสด แต$พบว$าเมื่อทําการผัด
มะเขือเทศ และเห็ดเข็มทองเปGนเวลา 2 นาทีจะไม$ทําให�เกิดการเปลี่ยนแปลงฤทธ์ิต�านอนุมูลอิสระอย$างมีนัยสําคัญ
เมื่อเปรียบเทียบกับผักมะเขือเทศสด และเห็ดเข็มทองสด นอกจากน้ีเมื่อเปรียบเทียบฤทธ์ิต�านอนุมูลอิสระในผักท่ี
ผ$านการผัดพบว$า มะเขือยาวเปGนผักท่ีมีฤทธ์ิต�านอนุมูลอิสระมากท่ีสุด (TEAC = 356.2 ± 5.3 µM) ดังน้ันจะเห็นได�
ว$า การประกอบอาหารประเภทการผัดมีผลต$อฤทธ์ิต�านอนุมูลอิสระในด�านการเพ่ิมข้ึน และไม$ส$งผลต$อการ
เปลี่ยนแปลง 

การย$างมะเขือยาว และมะเขือเทศเปGนเวลา 5 และ 3 นาทีตามลําดับ จะมีผลเพ่ิมฤทธ์ิต�านอนุมูลอิสระ
อย$างมีนัยสําคัญ (p<0.001) เมื่อเปรียบเทียบกับมะเขือยาวสด และมะเขือเทศสด แต$พบว$าการย$างบรอกโคลีเปGน
เวลา 6 นาที และการย$างเห็ดเข็มทองเปGนเวลา 3 นาทีจะไม$ทําให�เกิดการเปลี่ยนแปลงฤทธ์ิต�านอนุมูลอิสระอย$างมี
นัยสําคัญ นอกจากน้ีเมื่อเปรียบเทียบฤทธ์ิต�านอนุมูลอิสระในผักท่ีผ$านการย$างพบว$ามะเขือยาวเปGนผักท่ีมีฤทธ์ิต�าน
อนุมูลอิสระมากท่ีสุด (TEAC = 162 ± 38.7 µM) ดังน้ันจะเห็นได�ว$า การประกอบอาหารประเภทการย$างมีผลต$อ
ฤทธ์ิต�านอนุมูลอิสระในด�านการเพ่ิมข้ึน และไม$ส$งผลต$อการเปลี่ยนแปลง 
 

725 



HS-160 

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๕ "งานวิชาการรับใช�สังคม" มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

ตารางท่ี 2 แสดงค$าฤทธ์ิต�านอนุมูลอิสระในบรอกโคลี มะเขือยาว เห็ดเข็มทอง และมะเขือเทศท่ีผ$านกระบวนการ
ประกอบอาหาร 

ชนิดของผัก Trolox equivalent antioxidant capacity (µM) 
ผักสด การต�ม การน่ึง การผัด การย$าง 

1. บรอกโคลี 111.2 ± 9.8 61 ± 17.1* 197.6 ± 14.3* 169.6 ± 11.6* 118.8 ± 28.1 
2. มะเขือยาว 90.0 ± 5.7 365 ± 8.7* 68.3 ± 6.7 356.2 ± 5.3* 162 ± 38.7* 
3. เห็ดเข็มทอง 75.2 ± 16.5 20.2 ± 4.3* 31 ± 5.0* 52.4 ± 9.6** 86.6 ± 17.5 
4. มะเขือเทศ 29.6 ± 4.2 19 ± 6.0 50.2 ± 6.9 38.4 ± 10.3 66.4 ± 6.2* 
 *p<0.001 ถือว$ามีความแตกต$างอย$างมีนัยสําคัญ เม่ือเปรียบเทียบกับผักสด 
 **p<0.05 ถือว$ามีความแตกต$างอย$างมีนัยสําคัญ เม่ือเปรียบเทียบกับผักสด 
 
2. ผลการวิเคราะห*ปริมาณฟCโนลิคในบรอกโคลี มะเขือยาว เห็ดเข็มทอง และมะเขือเทศท่ีผ$านกระบวนการ
ประกอบอาหาร  

การวิเคราะห*ปริมาณฟCโนลิคของบรอกโคลี มะเขือยาว เห็ดเข็มทอง และมะเขือเทศในรูปแบบผักสดก$อน
การประกอบอาหารพบว$า บรอกโคลีมีค$าปริมาณฟCโนลิคมากท่ีสุดคือมีค$า 63.4 ± 1.7 µgGAE ตามมาด�วยมะเขือ
ยาวมีค$า 43.6 ± 8.7 µgGAE เห็ดเข็มทองมีค$า 35.6 ± 1.9 µgGAE และมะเขือเทศมีปริมาณฟCโนลิคน�อยท่ีสุดคือมี
ค$า 21.0 ± 1.6 µgGAE เมื่อศึกษาผลของการประกอบอาหารคือ การต�ม การน่ึง การผัด และการย$างในผักท้ัง 4 
ชนิด พบว$าผักแต$ละชนิดมีการเปลี่ยนแปลงปริมาณฟCโนลิคท่ีแตกต$างกัน ดังตารางท่ี 2 

การประกอบอาหารด�วยวิธีการต�มเปGนเวลา 4 นาทีจะมีผลเพ่ิมปริมาณฟCโนลิคในมะเขือยาวอย$างมี
นัยสําคัญ (p<0.001) เมื่อเปรียบเทียบกับมะเขือยาวสด ขณะท่ีเมื่อทําการต�มบรอกโคลีเปGนเวลา 6 นาที ทําการต�ม
เห็ดเข็มทองเปGนเวลา 2 นาที และทําการต�มมะเขือเทศเปGนเวลา 4 นาทีมีผลทําให�ปริมาณฟCโนลิคลดลงอย$างมี
นัยสําคัญ (p<0.001) นอกจากน้ีเมื่อเปรียบเทียบปริมาณฟCโนลิคในผักท้ัง 4 ชนิดท่ีผ$านการต�มท่ีระยะเวลาต$างกัน
พบว$ามะเขือยาวเปGนผักท่ีมีปริมาณฟCโนลิคมากท่ีสุด (104.6 ± 3.9 µgGAE) ) ดังน้ันจะเห็นได�ว$า การประกอบ
อาหารประเภทการต�มมีผลต$อปริมาณฟCโนลิคในผักท้ังในด�านการเพ่ิมข้ึน และการลดลง  

การประกอบอาหารด�วยวิธีการน่ึงเปGนเวลา 5 นาทีมีผลลดปริมาณฟCโนลิคในมะเขือยาวอย$างมีนัยสําคัญ 
(p<0.001)  เมื่อเทียบกับมะเขือยาวสด แต$วิธีการน่ึงไม$มีผลต$อการเปลี่ยนแปลงปริมาณฟCโนลิคอย$างมีนัยสําคัญ 
เมื่อทําการน่ึงบรอกโคลีท่ีเวลา 8 นาที ทําการน่ึงมะเขือเทศท่ีเวลา 5 นาที และทําการน่ึงเห็ดเข็มทองท่ีเวลา 4 นาที
นอกจากน้ีเมื่อเปรียบเทียบปริมาณฟCโนลิคในผักท้ัง 4 ชนิดท่ีผ$านการน่ึงท่ีระยะเวลาต$างกันพบว$าบรอกโคลีเปGนผัก
ท่ีมีปริมาณฟCโนลิคมากท่ีสุด (67.8 ± 1.8 µgGAE) ดังน้ันจะเห็นได�ว$า การประกอบอาหารประเภทการน่ึงมีผลต$อ
ปริมาณฟCโนลิคในผักท้ังในด�านการลดลง และไม$ส$งผลต$อการเปลี่ยนแปลง 

การประกอบอาหารด�วยวิธีการผัดในผักท้ัง 4 ชนิด คือการผัดบรอกโคลี และมะเขือยาวเปGนเวลา 4 นาที 
และการผัดเห็ดเข็มทอง และมะเขือเทศเปGนเวลา 2 นาทีมีผลเพ่ิมปริมาณฟCโนลิคในผักท้ัง 4 ชนิด อย$างมีนัยสําคัญ 
(p<0.001)  เมื่อเทียบกับผักแต$ละชนิดในรูปแบบผักสด นอกจากน้ีเมื่อเปรียบเทียบปริมาณฟCโนลิคในผักท่ีผ$านการ
ผัดพบว$ามะเขือยาวเปGนผักท่ีมีปริมาณฟCโนลิคมากท่ีสุด (100.8 ± 4.8 µgGAE) ดังน้ันจะเห็นได�ว$า การประกอบ
อาหารประเภทการผัดมีผลต$อปริมาณฟCโนลิคในผักด�านการเพ่ิมข้ึน  

การประกอบอาหารด�วยวิธีการย$าง คือการย$างบรอกโคลีเปGนเวลา 6 นาที และการย$างเห็ดเข็มทอง และ
มะเขือเทศเปGนเวลา 3 นาทีมีผลเพ่ิมปริมาณฟCโนลิคอย$างมีนัยสําคัญ (p<0.001) เมื่อเทียบกับบรอกโคลีสด เห็ดเข็ม
ทองสด และมะเขือเทศสด แต$ไม$มีผลต$อการเปลี่ยนแปลงปริมาณฟCโนลิคอย$างมีนัยสําคัญในมะเขือยาวท่ีผ$านการ
ย$างเปGนเวลา 5 นาที นอกจากน้ีเมื่อเปรียบเทียบปริมาณฟCโนลิคในผักท่ีผ$านการย$างพบว$าบรอกโคลีเปGนผักท่ีมี
ปริมาณฟCโนลิคมากท่ีสุด (83.2 ± 3.1 µgGAE) การประกอบอาหารประเภทการผัดมีผลต$อปริมาณฟCโนลิคในผักท้ัง
ในด�านการเพ่ิมข้ึน และไม$ส$งผลต$อการเปลี่ยนแปลง  
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ตารางท่ี 3 แสดงปริมาณฟCโนลิคในบรอกโคลี มะเขือยาว เห็ดเข็มทอง และมะเขือเทศท่ีผ$านกระบวนการประกอบ
อาหาร 

ชนิดของผัก Gallic acid equivalent (µgGAE) 
ผักสด การต�ม การน่ึง การผัด การย$าง 

1. บรอกโคลี 63.4 ± 1.7 33 ± 3.8* 67.8 ± 1.8 95 ± 4.7* 83.2 ± 3.1* 
2. มะเขือยาว 43.6 ± 8.7 104.6 ± 3.9* 19.0 ± 5.3* 100.8 ± 4.8* 49.4 ± 0.5 
3. เห็ดเข็มทอง 35.6 ± 1.9 22 ± 2.5* 33.4 ± 1.5 56 ± 2.0* 52.2 ± 3.6* 
4. มะเขือเทศ 21.0 ± 1.6 18.6 ± 0.9* 23.6 ± 0.9 37.6 ± 0.9* 38.4 ± 2.1* 
*p<0.001 ถือว$ามีความแตกต$างอย$างมีนัยสําคัญ เม่ือเปรียบเทียบกับผักสด 
 
การอภิปรายผลและการสรุปผล 
 การศึกษาฤทธ์ิต�านอนุมูลอิสระ และปริมาณฟCโนลิครวมในผักสดท้ัง 4 ชนิดคือ บรอกโคลี มะเขือยาว เห็ด
เข็มทอง และมะเขือเทศ พบว$าผักสดท้ัง 4 ชนิดมีปริมาณสารซ่ึงทําหน�าท่ีในการออกฤทธ์ิต�านอนุมูลอิสระ และ
ปริมาณฟCโนลิครวมสอดคล�องไปในทิศทางเดียวกันอย$างท่ีเคยรายงานไว�ก$อนหน�าน้ี(6) คือบรอกโคลีมีค$าฤทธ์ิต�าน
อนุมูลอิสระและปริมาณฟCโนลิคมากท่ีสุด ตามมาด�วยมะเขือยาว เห็ดเข็มทอง โดยพบว$ามะเขือเทศมีค$าฤทธ์ิต�าน
อนุมูลอิสระและปริมาณฟCโนลิคน�อยท่ีสุด โดยท่ัวไปการประกอบอาหารโดยวิธีต$าง ๆ เพ่ือให�อาหารสุกน้ันต�องให�
ความร�อนแก$อาหารในเวลาท่ีเหมาะสม อย$างไรก็ตามการประกอบอาหารด�วยความร�อนสามารถทําได�ด�วยวิธีท่ี
แตกต$างกันดังน้ีคือ การต�มและการน่ึงเปGนวิธีท่ีใช�ความร�อนช้ืน (moist-heat cooking) ขณะท่ีการผัดเปGนวิธีท่ีใช�
ความร�อนแบบทอดท่ีใช�นํ้ามันเพียงเล็กน�อย (Fry-cooking method) และการย$างเปGนวิธีท่ีใช�ความร�อนแห�ง (dry-
heat cooking) ดังน้ันทําให�การประกอบอาหารแต$ละวิธีส$งผลต$อฤทธ์ิต�านอนุมูลอิสระ และปริมาณฟCโนลิครวมใน
ผักแตกต$างกัน การเปลี่ยนแปลงฤทธ์ิต�านอนุมูลอิสระและปริมาณฟCโนลิครวมท่ีพบในผักท้ัง 4 ชนิด เมื่อผ$าน
กระบวนการประกอบอาหารสามารถพบได� 3 แบบคือ แบบท่ีหน่ึงคือผักมีฤทธ์ิต�านอนุมูลอิสระและปริมาณฟCโนลิค
เพ่ิมข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับผักสด แบบท่ีสองคือผักมีฤทธ์ิต�านอนุมูลอิสระและปริมาณฟCโนลิค ลดลงเมื่อ
เปรียบเทียบกับผักสด และแบบท่ีสามคือผักไม$มีการเปลี่ยนแปลงฤทธ์ิต�านอนุมูลอิสระและปริมาณฟCโนลิคเมื่อ
เปรียบเทียบกับผักสด  

จากการประเมินกระบวนการประกอบอาหารท้ัง 4 วิธี พบว$าการต�มและการน่ึงเปGนวิธีประกอบอาหารท่ี
ส$งผลต$อฤทธ์ิต�านอนุมูลอิสระและปริมาณฟCโนลิครวมคล�ายกันคือ มีการเพ่ิมหรือลดคุณสมบัติด�านฤทธ์ิต�านอนุมูล
อิสระและปริมาณฟCโนลิคในผักท้ัง 4 ชนิด (ภาพท่ี 1 และ 2) การต�มมีผลเพ่ิมฤทธ์ิต�านอนุมูลอิสระและปริมาณฟCโน
ลิคในมะเขือยาว แต$มีผลลดฤทธ์ิต�านอนุมูลอิสระและปริมาณฟCโนลิคในบรอกโคลี และเห็ดเข็มทอง และมีผลต$อลด
ปริมาณฟCโนลิคอย$างเดียวในมะเขือเทศ  การน่ึงจะลดฤทธ์ิต�านอนุมูลอิสระและปริมาณฟCโนลิคในมะเขือยาวเท$าน้ัน 
ขณะท่ีมีผลลดและเพ่ิมฤทธ์ิต�านอนุมูลอิสระในเห็ดเข็มทอง และบรอกโคลีตามลําดับ แต$ไม$ส$งผลเปลี่ยนแปลงฤทธ์ิ
ต�านอนุมูลอิสระในมะเขือเทศ นอกจากน้ีพบว$าการน่ึงไม$มีผลต$อการเปลี่ยนแปลงปริมาณฟCโนลิคในบรอกโคลี เห็ด
เข็มทอง และมะเขือเทศ การประกอบอาหารประเภทการต�ม หรือการน่ึงสามารถเพ่ิมฤทธ์ิต�านอนุมูลอิสระและ
ปริมาณฟCโนลิคได�จากเหตผุล ได�แก$ ข้ันตอนการเตรียมผักโดยวิธีการห่ันผักมผีลไปทําลายผนังเซลล*ของผักเปGนสาเห
ทําให�สารต�านอนุมูลอิสระออกมาได� (5) นอกจากน้ีความร�อนจากการประกอบอาหารจะทําให�เกิดปฏิกิริยาเคมี เช$น 
Maillard reaction หรือการยับยั้งเอนไซม* polyphenol oxidase มีผลทําให�เกิดสารต�านอนุมูลอิสระเพ่ิมข้ึน หรือ
การสร�างสารต�านอนุมูลอิสระข้ึนมาใหม$ได�โดยเฉพาะสารในกลุ$มฟCโนลิค เช$น สารในกลุ$มโพลีฟCนอล ฟลาโวนอยด* 
หรือแทนนิน(6),(7) และผลการทดลองแสดงถึงการประกอบอาหารประเภทการต�มมีผลลดปริมาณฟCโนลิคในบรอกโค
ลี เห็ดเข็มทอง และมะเขือเทศ ขณะท่ีการน่ึงกลับไม$ส$งผลต$อปริมาณฟCโนลิคในบรอกโคลี เห็ดเข็มทอง และมะเขือ
เทศ เพราะวิธีการต�มเปGนวิธีประกอบอาหารท่ีต�องใช�ความร�อนช้ืนจากนํ้าท่ีได�รับความร�อนสูง ดังน้ันในระหว$างการ
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ต�มสารในกลุ$มฟCโนลิคท่ีอยู$ในผักซ่ึงมีคุณสมบัติละลายนํ้าจึงสูญเสียไปกับนํ้าท่ีใช�ในการต�มได� ขณะท่ีการน่ึงเปGนวิธีใช�
ความร�อนจากไอนํ้าผักไม$ได�สัมผัสกับนํ้าได�โดยตรง การประกอบอาหารประเภทการน่ึงจึงสามารถรักษาปริมาณ
สารฟCโนลิคในผักไว�ได�  
 การประกอบอาหารประเภทการผัด และการย$างเปGนวิธีการประกอบอาหารท่ีคล�ายคลึงกันคือการ
ประกอบอาหารท่ีให�ความร�อนโดยตรงกับผัก และผลการทดลองพบว$าการประกอบอาหารท้ัง 2 วิธีน้ีมีการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเหมือนกันคือมีการเปลี่ยนแปลงไปในการเพ่ิมข้ึน หรือไม$มีการเปลี่ยนแปลงของฤทธ์ิต�านอนุมูลอิสระ 
(ภาพท่ี 2 และ 3) การประกอบอาหารโดยการผัดมีผลเพ่ิมปริมาณปริมาณฟCโนลิคในผักท้ัง 4 ชนิด และมีผลเพ่ิม
ฤทธ์ิต�านอนุมูลอิสระเพ่ิมในมะเขือยาว และบรอกโคลี ส$วนการประกอบอาหารโดยวิธีการย$างมีผลเพ่ิมปริมาณ
ปริมาณฟCโนลิครวมในมะเขือเทศ บรอกโคลี และเห็ดเข็มทอง และเพ่ิมฤทธ์ิต�านอนุมูลอิสระในมะเขือเทศ และ
มะเขือยาว มีงานวิจัยท่ีพบว$าการประกอบอาหารโดยการผัด สามารถรักษาคุณสมบัติของสารต�านอนุมูลิสระได�
ดีกว$าการประกอบอาหารโดยการต�ม หรือการประกอบอาหารโดยวิธีไมโครเวฟ จากผลการทดลองจะเห็นได�ว$าการ
ปริมาณของสารฟCโนลิคในผักท้ัง 4 ชนิดท่ีผ$านการผัด และย$างมีปริมาณเพ่ิมข้ึน และเพ่ิมมากกว$าการประกอบ
อาหารโดยวิธีการต�มและน่ึง เน่ืองจากการผัดและการย$างใช�อุณหภูมิท่ีสูงกว$าการต�มและน่ึง และจากรายงานท่ี
เก่ียวข�องความร�อนจากการประกอบอาหารจะทําให�เกิดปฏิกิริยาเคมี เช$น Maillard reaction  หรือการยับยั้ง
ปฏิกิริยาออกซิเดช่ันมีผลทําให�เกิดสารต�านอนุมูลอิสระเพ่ิมข้ึน หรือการสร�างสารต�านอนุมูลอิสระข้ึนมาใหม$ได�
โดยเฉพาะสารในกลุ$มฟCโนลิค เช$น สารในกลุ$มโพลีฟCนอล ฟลาโวนอยด* หรือแทนนิน(6),(7) 

เมื่อพิจารณากระบวนการประกอบอาหารแต$ละวิธีจะเห็นได�ว$ากระบวนการประกอบอาหารท่ีมีการใช�นํ้า
เช$นการต�มจะทําให�เกิดการสูญเสียสารต�านอนุมูลอิสระไปในนํ้า ขณะท่ีการผัด และย$างเปGนกระบวนการประกอบ
อาหารท่ีให�ความร�อนกับอาหารโดยตรงซ่ึงการให�ความร�อนโดยตรงจะไปกระตุ�นปฏิกิริยาเคมีมีการเปลี่ยนแปลงท่ี
ส$งผลให�มีสารฟCโนลิครวมเพ่ิมข้ึนมาได� เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงฤทธ์ิต�านอนุมูลอิสระและปริมาณฟCโนลิครวม
ในผักแต$ละชนิดพบว$า มะเขือยาวเปGนผักท่ีสามารถนําไปประกอบอาหารได�หลากหลายคือ การต�ม การผัด และการ
ย$างโดยไม$สูญเสียคุณสมบัติของสารต�านอนุมูลอิสระแต$ไม$เหมาะกับการประกอบอาหารประเภทการน่ึง  

 จากผลการทดลองการประกอบอาหารประเภทผักโดยให�วิธีการ และอุณหภูมิท่ีแตกต$างกัน ส$งผลให�ผักท่ี
ถูกทําให�สุกน้ันเกิดการเปลี่ยนแปลงความสามารถต�านอนุมูลอิสระในระดับท่ีแตกต$างกัน อย$างไรก็ตามการศึกษา
ครั้งน้ีการประกอบอาหารแต$ละวิธีใช�เวลาท่ีแตกต$างกันเน่ืองจากผักแต$ละชนิดมีความแตกต$างด�านเน้ือสัมผัส โดย
เลือกเวลาน�อยท่ีสุดท่ีทําให�ผักชนิดน้ันสุก บรอกโคลีใช�เวลา 4 – 8 นาที มะเขือยาวใช�เวลา 4 – 5 นาที มะเขือเทศ
ใช�เวลา 2 – 5 นาที และเห็ดเข็มทองใช�เวลา 2 – 4 นาที และศึกษาเพียงช$วงเวลาเดียว จึงยังไม$สามารถสรุปผล
ของเวลาต$อการเปลี่ยนแปลงสารต�านอนุมูลอิสระได� และการศึกษาครั้งน้ีวิเคราะห*การเปลี่ยนแปลงปริมาณฟCโน
ลิครวมในผักสด และผักท่ีผ$านกระบวนการประกอบอาหารซ่ึงทําให�อาจจะได�ข�อมูลท่ียังไม$ครบถ�วน เพราะยังมีสาร
อ่ืน ๆ เช$น วิตามินซี แอนโทรไซยาลิน ท่ีทําหน�าท่ีเปGนสารต�านอนุมูลอิสระท่ีอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อผ$าน
กระบวนการประกอบอาหาร นอกจากน้ีเวลาท่ีใช�ในการประกอบก็เปGนปjจจัยท่ีทําให�เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ
ของสารต�านอนุมูลอิสระ ดังน้ันจึงควรศึกษาเพ่ิมเติมท้ังด�านสารต�านอนุมูลอิสระอ่ืน ๆ และเวลาท่ีเหมาะสมในการ
ประกอบอาหารแต$ละประเภท  

728 



HS-163 

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๕ "งานวิชาการรับใช�สังคม" มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 แสดงฤทธ์ิต�านอนุมูลอิสระ (ก) และปริมาณฟCโนลิค (ข) ในผักท้ัง 4 ชนิดท่ีผ$านการประกอบอาหาร
ประเภทการต�ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2 แสดงฤทธ์ิต�านอนุมูลอิสระ (ก) และปริมาณฟCโนลิค (ข) ในผักท้ัง 4 ชนิดท่ีผ$านการประกอบอาหาร
ประเภทการน่ึง 
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ภาพท่ี 3 แสดงฤทธ์ิต�านอนุมูลอิสระ (ก) และปริมาณฟCโนลิค (ข) ในผักท้ัง 4 ชนิดท่ีผ$านการประกอบอาหาร
ประเภทการผัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4 แสดงฤทธ์ิต�านอนุมูลอิสระ (ก) และปริมาณฟCโนลิค (ข) ในผักท้ัง 4 ชนิดท่ีผ$านการประกอบอาหาร
ประเภทการย$าง 
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บทคัดย�อ  

โรคเน้ืองอกเน้ือเยื่ออLอนมีความรุนแรงและมีความซับซ!อนในการวินิจฉัยและการรักษา และพบอุบัติการณ2
การเกิดของโรคน้ีเพ่ิมข้ึนทุกปP การศึกษากLอนหน!าพบการเปลี่ยนแปลงของจํานวนชุด mtDNA มีความสัมพันธ2กับ
การเกิดโรคมะเร็งหลายชนิด วัตถุประสงค2ของการศึกษาน้ีเพ่ือเปรียบเทียบจํานวนชุดไมโทคอนเดรียดีเอ็นเอ 
(mtDNA) สัมพัทธ2ในช้ืนเน้ืองอก ช้ินเน้ือปกติบริเวณข!างเคียง และเม็ดเลือดขาวในโรคเน้ืองอกเน้ือเยื่ออLอนจาก
ผู!ป[วยโรคเน้ืองอกเน้ือเยื่ออLอนท่ีเข!ารับการรักษาผLาตัดเน้ืองอกออก จํานวน 37 ราย (เน้ืองอกชนิดไมLร!ายจํานวน 9 
ราย และเน้ืองอกชนิดมะเร็งจํานวน 28 ราย) รLวมกับทําการเจาะเก็บตัวอยLางเลือดในกลุLมคนปกติ จํานวน 58 ราย 
ศึกษาจํานวนชุด mtDNA สัมพัทธ2ด!วยวิธี real-time polymerase chain reaction ผลการวิจัยพบวLาจํานวนชุด 
mtDNA สัมพัทธ2ในช้ินเน้ืองอกเน้ือเยื่ออLอนมีจํานวนน!อยกวLาในช้ินเน้ือปกติบริเวณข!างเคียงอยLางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (P = 0.006) และพบวLาเม็ดเลือดขาวมีจํานวนชุด mtDNA สัมพัทธ2น!อยกวLาท้ังในช้ินเน้ืองอกเน้ือเยื่ออLอน (P 
< 0.001) และในช้ินเน้ือปกติบริเวณข!างเคียง (P < 0.001) นอกจากน้ียังพบวLาจํานวนชุด mtDNA สัมพัทธ2ในเม็ด
เลือดขาวของผู!ป[วยโรคเน้ืองอกเน้ือเยื่ออLอนมีปริมาณน!อยกวLาในเม็ดเลือดขาวของกลุLมคนปกติอยLางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ  (P = 0.049) เมื่อทําการเปรียบเทียบจํานวนชุด mtDNA สัมพัทธ2ระหวLางช้ินเน้ือมะเร็งเน้ือเยื่ออLอนและช้ิน
เน้ือปกติบริเวณข!างเคียงในผู!ป[วยรายเดียวกัน พบวLาช้ินเน้ือมะเร็งเน้ือเยื่ออLอนมีจํานวนชุด mtDNA สัมพัทธ2น!อย
กวLาในช้ินเน้ือปกติบริเวณข!างเคียงอยLางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P = 0.016) แสดงให!เห็นวLาการลดลงของจํานวนชุด 
mtDNA มีความสําคัญตLอการดําเนินของโรคมะเร็งเน้ือเยื่ออLอน และอาจใช!เปiนตัวบLงช้ีเพ่ือจําแนกตัวอยLางช้ินเน้ือ
มะเร็งเน้ือเยื่ออLอนออกจากตัวอยLางช้ินเน้ือปกติได! 

  
คําสําคัญ: จํานวนชุดไมโทคอนเดรียดีเอ็นเอสัมพัทธ2 โรคเน้ืองอกเน้ือเยื่ออLอน เม็ดเลือดขาว 
 
Abstract 

Soft tissue tumors are life-threatening and require unique diagnostic and therapeutic 
characteristics. The prevalence of the disease has increased every year. Previous studies 
demonstrated that the alteration of mitochondrial DNA (mtDNA) was associated with cancers 
progression. The aim of this study was to examine the relative mitochondrial DNA copy number 
in soft tissue tumors patients. Neoplastic tissues, non-neoplastic adjacent tissues, and venous 
blood samples were collected from 37 soft tissue tumors patients (9 benign tumors patients, 28 
malignant tumors patients) who underwent surgical removal of their tumors at our institute. 
Venous blood was also obtained from 58 healthy controls. Relative mtDNA copy number was 
measured using quantitative real-time polymerase chain reaction in all samples. The results 
showed that the relative mtDNA copy number in neoplastic tissues was significantly decreased 
when compared with that in non-neoplastic tissues (P = 0.006). In addition, relative mtDNA copy 
number in PBLs was considerably lower than that in neoplastic tissues (P < 0.001) and that in 
adjacent tissues (P < 0.001). The results showed that relative mtDNA copy number in PBLs of the 
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patients was significantly less than that of the controls (P = 0.049). Moreover, the relative mtDNA 
copy number in malignant tissues was dramatically reduced when compared with that in non-
neoplastic tissues (P = 0.016). The findings indicated that the reduction of mtDNA is an essential 
event in soft tissue tumors progression and may be used as an indicator to distinguish between 
malignant and normal samples.   

 
Keywords: Relative mitochondrial DNA copy number, Soft tissues tumors, Peripheral blood 
leukocytes 
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การพัฒนาวิธีการตรวจจีโนไทป�ของ Human platelet antigen-12w และ 16w (HPA-12w และ 
HPA-16w) โดยวิธี Polymerase Chain Reaction- Sequence Specific Primer (PCR-SSP) 
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บทคัดยDอ  

Human platelet antigen (HPA) ปPจจุบันมีท้ังหมด 29 ระบบ HPA-12w และ HPA-16w เปSนระบบท่ี
พบว)ามีความสําคัญทางคลินิกทําให"เกิดภาวะ fetal/neonatal alloimmune thrombocytopenia (FNAIT) 
การศึกษาความถ่ีของยีนระบบน้ีในประชากรไทยมีจํานวนน"อยมาก งานวิจัยน้ีได"พัฒนาวิธีการตรวจโดยทําการ
ทดลองหาสภาวะท่ีเหมาะสม สําหรับเพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอในส)วนท่ีจําเพาะกับอัลลีลระบบ HPA-12w และ HPA-
16w ในหลอดทดลอง โดยทดสอบหาสภาวะท่ีเหมาะสมของการตรวจหาจีโนไทป/ของ ระบบ HPA-12w และ HPA-
16w ด"วยวิธี Polymerase Chain Reaction-Sequence Specific Primer (PCR-SSP) และหาความเข"มข"นท่ี
เหมาะสมของ HPA-12b และ HPA-16b control ท่ีสังเคราะห2ข้ึน และตรวจหาจีโนไทป/ของระบบ HPA-12w 
และ HPA-16w ในตัวอย)างดีเอ็นเอของผู"บริจาคของศูนย2บริการโลหิต 100 ตัวอย)าง จากการศึกษาสภาวะท่ี
เหมาะสมในการตรวจหาจีโนไทป/ท้ัง 2 ระบบ พบว)าความเข"มข"นของไพรเมอร2 HPA-12w และ HPA-16w คือ 9.6 
µM  ของ Human Growth Hormone  (HGH) คือ 6.4 µM  อุณหภูมิช)วง annealing ท่ีเหมาะสมคือ 64 oC เมื่อ
ตรวจจีโนไทป/ของ 2 ระบบในตัวอย)างดีเอนเอ 100 ตัวอย)างพบว)าเปSน HPA-12a12a และ HPA-16a16a ท้ัง 100 
ตัวอย)าง (100%)  และความเข"มข"นท่ีเหมาะสมของ HPA-12b และ HPA-16b control คือ 6.11x10-8ng และ 
1.25x�10-4ng การศึกษาน้ีช้ีให"เห็นว)าวิธี PCR-SSP เปSนเทคนิคท่ีเหมาะสมสําหรับการตรวจจีโนไทป/ของ HPA-
12w และ HPA-16w เน่ืองจากเปSนวิธีท่ีให"ผลการตรวจถูกต"องแม)นยํา ง)าย สะดวก และราคาถูก สามารถนํามาใช"
ในงานประจํา และตรวจหาความถ่ีของอัลลีลน้ีในประชากรไทยได" 

  
คําสําคัญ:  HPA-12w  HPA-16w  การตรวจจีโนไทป/    
Abstract 

Currently, 29 HPA systems have been officially nominated.  HPA-12w and HPA-16w are 
important antigenic systems involving platelet alloimmunity, such as fetal/neonatal alloimmune 
thrombocytopenia (FNAIT). The studies of these systems in Thai population had few reports. In 
this study, PCR condition optimization was developed in order to increase numbers of HPA-12w 
and HPA-16w. Determined a suitable condition for HPA-12w and HPA-16w genotyping method 
using Polymerase Chain Reaction-Sequence Specific Primer (PCR-SSP) , determined an optimal 
concentration of HPA-12b and HPA-16b control, and detected these genotypes in 100 Thai 
blood donors. A suitable PCR condition was established. The concentrations of HPA-12 and HPA-
16 primers were 9. 6 µM and for Human Growth Hormone (HGH) were 6.4 µM.  The optimal 
temperature for annealing was 64oC.  At this concentration and temperature, HPA-12a12a and 
HPA-16a16a were found 100% . The optimal concentration for HPA-12b and HPA-16b control 
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were 6.11×10-8ng และ 1.25×10-4ng, respectively. This study indicated that PCR-SSP was a simple, 
inexpensive and accurate genotyping method for HPA-12w and HPA-16w genotyping.  This 
protocol can be applied for routine laboratory and can be used for studying these alleles in 
Thai population. 

   
Keywords:  Human platelet antigen, HPA-12w, HPA-16w, Polymerase Chain Reaction-Sequence 

Specific Primer (PCR-SSP) 
 

บทนํา 
เกล็ดเลือดมีบทบาทสําคัญในกระบวนการแข็งตัวของเลือด การให"เกล็ดเลือดจึงมีความจําเปSนกับผู"ปuวยท่ี

มีภาวะเกล็ดเลือดต่ํา หรือมีเลือดออก ตามเกณฑ2มาตรฐานการให"เกล็ดเลือดสามารถให"ตามหมู) ABO ได"โดยไม)ต"อง
ทดสอบความเข"ากันได"ของเกล็ดเลือด แต)เน่ืองจากบนผิวของเกล็ดเลือดมีแอนติเจนหลายชนิด ได"แก) แอนติเจนหมู) 
ABO แอนติเจนต)อเม็ดเลือดขาว (Human leukocyte antigen: HLA) และแอนติเจนต)อเกล็ดเลือด (Human 
platelet antigen: HPA) หากผู"ปuวยได"รับเกล็ดเลือดท่ีมีแอนติเจนแตกต)างจากของตัวเอง อาจสร"างแอนติบอดีต)อ
แอนติเจนท่ีไม)ตรงกันระหว)างผู"ปuวยและผู"บริจาคได" โดยเฉพาะผู"ปuวยท่ีได"รับเกล็ดเลือดบ)อยครั้งจะมีโอกาสสร"าง
แอนติ บอดี ได" ม าก ข้ึน  ก) อ ให" เกิ ดอาการทางคลิ นิ ก ท่ี สํ า คัญ คือ  ภ าวะ  fetal neonatal alloimmune 
thrombocytopenia หรือ FNAIT เปSนภาวะเกล็ดเลือดต่ําของทารกในครรภ2หรือแรกคลอด เน่ืองจากมี HPA ไม)
ตรงกันกับมารดาส)งผลให"มารดาสร"างแอนติบอดีต)อแอนติเจนน้ัน เกิดการทําลายเกล็ดเลือดของทารก (1), post-
transfusion purpura หรือ PTP ภาวะท่ีมีจํ้าเลือดหลังการ รับเลือด มีสาเหตุจากผู"ปuวยสร"างแอนติบอดีต)อเกล็ด
เลือดท่ีให"เข"าไปเกิดการทําลายเกล็ดเลือด รวมถึงสร"างแอนติบอดีต)อเกล็ดเลือดตนเอง ทําให"ผู"ปuวยมีเกล็ดเลือดลด
ต่ํามาก และมีอาการเลือดออกอย)างรุนแรงได" (1), platelet transfusion refractoriness หรือ PTR ภาวะท่ีผู"ปuวย
ไม)ตอบสนองต)อการให"เกล็ดเลือด เมื่อให"เกล็ดเลือดไปแล"วปริมาณเกล็ดเลือดไม)เพ่ิมข้ึนตามท่ีควรจะเปSน เน่ืองจาก
เกล็ดเลือดท่ีให"น้ันถูกทําลายโดยแอนบอดีของผู"ปuวย (1,2)  ดังน้ันจึงจําเปSนท่ีต"องคัดเลือกเกล็ดเลือดท่ีมีแอนติเจนท่ี
ตรงกันให"แก)ผู"ปuวยท่ีมีแอนติบอดีน้ัน ในปPจจุบันแอนติเจนของเกล็ดเลือดมีท้ังหมด 29 ระบบ คือ HPA-1 ถึง  HPA-
29w (3) ส)วนใหญ)แต)ละระบบมีอัลลีล 2 แบบ ได"แก) a และ b ซ่ึงเกิดจากมีลําดับเบสต)างกัน 1 เบส หรือจากการ
ขาดหายไปของเบส ระบบท่ีมีความสําคัญทางคลินิก ได"แก) ระบบ HPA-1 ถึง HPA-6 และ HPA-15 ซ่ึงก)อให"เกิด
ปPญหาการสร"างแอนติบอดีบ)อยครั้งในหลายเช้ือชาติ (4) จากการศึกษาของ Sachs U. และคณะ และ Curtis BR. 
and McFarland JG.  พบว)า HPA-12w  และ HPA-16w มีความสําคัญทางคลินิกคือทําให"เกิดภาวะ FNAIT (4,5) 
ในเอเชียมีผู"ศึกษาระบบน้ีได"แก) Nie Y-M. และคณะ ได"ระบุว)าพบจีโนไทป/  HPA-12a/a และ HPA-16a/a 100% 
ไม)พบจีโนไทป/ HPA-12a/b, HPA-12b/b, HPA-16a/b และ HPA-16b/b ในชาวจีนกวางตุ"ง (6)  สอดคล"องกับ
งานวิจัยของ Feng ML. และคณะ ได"ระบุว)า พบยีน HPA-12a/a และ HPA-16a/a 100% ในชาวจีนฮั่นเช)นกัน (7) 
อุบัติการณ2การเกิดปPญหาทางคลินิกจากแอนติบอดีสองระบบในแถบเอเชียยังไม)มีรายงาน รวมถึงในประเทศไทย 
ซ่ึงอาจมีข"อจํากัดในการตรวจหาชนิดแอนติบอดี รวมถึงยังไม)มีรายงานความถ่ีของ HPA-16w ในประเทศไทยเลย 
และ ในขณะท่ี HPA-12w ก็มีการศึกษาจํานวนน"อยมาก (8) จึงยังไม)สามารถคาดเดาได"ว)าจะเปSนระบบท่ีมี
ความสําคัญทางคลินิกต)อคนไทยหรือไม) ดังน้ันผู"วิจัยจึงสนใจศึกษา HPA ท้ัง 2 ระบบ น้ี  โดยการพัฒนาเทคนิค 
Polymerase Chain Reaction-Sequence Specific Primer (PCR-SSP) สําหรับตรวจหาชนิดและความถ่ีของ 
HPA-12w และ HPA-16w  เพ่ือให"ง)าย สะดวก รวดเร็ว และมีความถูกต"อง สามารถนําไปใช"ศึกษาหาความถ่ี
ของอัลลีล และประยุกต2ใช"ในงานประจําคัดเลือกหาผู"บริจาคเกล็ดเลือดท่ีเหมาะสมต)อไป  
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วัตถุประสงคMการวิจัย 
1. เพ่ือทดสอบหาสภาวะท่ีเหมาะสมสําหรับการตรวจหายีน HPA-12w และ HPA-16w โดยวิธี PCR-

SSP 
2. เพ่ือศึกษานําร)องตรวจหายีน HPA-12w และ HPA-16w ในดีเอนเอผู"บริจาคโลหิตชาวไทย 100 

ตัวอย)าง 
ขอบเขตการทําวิจัย 
 ทําการทดลองหาสภาวะท่ีเหมาะสมสําหรับการทําการเพ่ิมปริมาณดเีอ็นเอในส)วนท่ีจําเพาะกับตาํแหน)ง 
HPA-12w และ HPA-16w ในหลอดทดลอง และตรวจหาจีโนไทป/ของยีน HPA-12 และ HPA-16  โดยใช"ตัวอย)างดี
เอ็นเอควบคุมและทดลองตรวจหา HPA-12w และ HPA-16w และดีเอ็นเอของผู"บริจาคโลหิตของศูนย2บริการโลหิต 
สภากาชาดไทย 
 
ทบทวนวรรณกรรม          
1. แอนติเจนของเกล็ดเลือด Human platelet antigen (HPA) (1) 

แอนติเจนท่ีปรากฏอยู)บนผิวของเกล็ดเลือดแบ)งออกเปSน  2  ประเภทได"แก) 1) แอนติเจนท่ีไม)จําเพาะต)อ
เกล็ดเลือด (platelet non-specific alloantigens) เปSนแอนติเจนท่ีสามารถพบร)วมกันกับเซลล2ชนิดอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากเกล็ดเลือด เช)น แอนติเจนของเม็ดเลือดแดงได"แก) แอนติเจน ABO, Lewis และแอนติเจนบนเม็ด
เลือดขาวได"แก) HLA class I  2) แอนติเจนท่ีจําเพาะต)อเกล็ดเลอืด (platelet specific alloantigens) แอนติเจน
ในกลุ)มน้ีพบเฉพาะบนผิวของเกล็ดเลือด (HPA) อยู)บนไกลโคโปรตีน (glycoprotein:GP) ได"แก) GPIa, GPIbα, 
GPIbβ, GPIIb GPIIIa และ CD109 ในปPจจุบันแอนติเจนของเกล็ดเลือดน้ันมีท้ังหมด 29 ระบบ คือ HPA-1 ถึง  
HPA-29w (3) ในแต)ละระบบมีอัลลีล 2 ชนิด ได"แก) a และ b ซ่ึงส)วนใหญ)เกิดจากมีลําดับเบสต)างกัน 1 เบส โดย
การกําหนดให"อัลลีล a เปSนแอนติเจนท่ีพบได"บ)อยกว)าอัลลีล b (ตารางท่ี 1)     

2 การเรียกช่ือของแอนติเจนท่ีจําเพาะตDอเกล็ดเลือด (The nomenclature of platelet 
specific  alloantigen ) (9) 

การตั้งช่ือระบบ HPA โดยคณะกรรมการของ International Committee for Standardization in 
Hematology (ICSH) และ The International Society of Blood Transfusion (ISBT) ซ่ึงเริ่มก)อตั้งในป� 1990 
ทําหน"าท่ีกําหนดกฎของการเรียกช่ือแอนติเจนของเกล็ดเลือดข้ึนมา ดังน้ี 1) กําหนดให"เรียกแอนติเจนท่ีจําเพาะต)อ
เกล็ดเลือดว)า “Human Platelet Alloantigen (HPA)” 2) ระบบของแอนติเจนต)างๆ กัน จะถูกกําหนดโดยใช"
ตัวเลขเรียงตามลําดับของวันท่ีนําเสนอ เช)น HPA-1 HPA-2  3) อัลลีลของแอนติเจนระบบต)างๆ กันจะใช"ตัวอักษร 
a และ b เปSนตัวกําหนดโดยให" a เปSนอัลลลีท่ีมีความถ่ีการตรวจพบมาก ส)วน b อัลลลีท่ีตรวจพบน"อย 4) 
แอนติเจนท่ีผ)านการยอมรับให"เปSนระบบใหม) ต"องผ)านการพิจารณาของกรรมการ ICSH/ISBT ก)อน ปPจจุบันนํา
วิธีการตรวจทางโมเลกุลวิทยาทําให"มีการค"นพบแอนตเิจนในระบบใหม)ๆ เพ่ิมมากข้ึน ทําให"มีการกําหนดแอนติเจน
ท่ีพ่ึงค"นพบใหม)ให"กําหนดตัวอักษร “W” ไว"ก)อน จนกว)าจะพิสจูน2ได"ว)าเปSนแอนติเจนชนิดใหม)ตามคุณสมบัติการ
กระตุ"นแอนติบอดี และไม)ใช)แอนติเจนท่ีพบเฉพาะในชนกลุ)มใดกลุ)มหน่ึงเท)าน้ัน (private antigen) จึงกําหนด
ระบบของแอนติเจนของเกลด็เลือด “HPA” ซ่ึงปPจจุบันจึงมีการจัดแบ)งแอนติเจนของเกล็ดเลือดออกเปSน 29 ระบบ 
(3) โดยส)วนใหญ)อัลลลี a และ b  น้ันมีลําดบัของเบสท่ีแตกต)างกันเพียง 1 เบส ทําให"สามารถใช"ในการแยก
ความจําเพาะของอัลลีลของแต)ละระบบได" 
3. ภาวะทางคลินิกท่ีมีสาเหตุมาจากแอนติบอดีของเกล็ดเลือด(Clinical condition caused by 
immunization of HPA)        
 HPA ท่ีมีความสําคัญทางคลินิกในเกือบทุกเช้ือชาติ มีอยู) 7 ระบบคือ HPA-1, HPA-2, HPA-3, HPA-4, 
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HPA-5, HPA-6 และ HPA-15 (4,10) ส)วนระบบอ่ืนๆ จะก)อปPญหาทางคลินิกไม)บ)อยเท)า 7 ระบบน้ี ภาวะทาง
คลินิกมีสาเหตุมาจากแอนติบอดีของเกล็ดเลือดของผู"ปuวย ทําลายเกล็ดเลือดท่ีให"เข"าไป และ/หรือ ภาวะท่ีเกล็ด
เลือดในร)างกายถูกทําลายเน่ืองจากมีแอนติบอดีท่ีจําเพาะกับแอนติเจนของเกล็ดเลือดผู"ปuวย (2) แบ)งออกเปSน 3 
ภาวะได"แก)  

3.1 ภาวะ Fetal-Neonatal Alloimmune Thrombocytopenia (FNAIT) (11-12)  เปSนภาวะท่ี
เกล็ดเลือดของทารกในครรภ2หรอืแรกคลอดถูกทําลายโดยแอนติบอดีของมารดา ทําให"เกล็ดเลือดของทารกลดต่ําลง 
มีสาเหตุจากการท่ีเกล็ดเลือดของทารกในครรภ2มีแอนติเจน HPA แตกต)างกับมารดา เช)นเด็กมีแอนติเจน HPA-1a 
แต)มารดาไม)มีแอนติเจน HPA-1a เมื่อมีเลือดทารกผ)านเข"าสู)กระแสเลือดของมารดาทางรก จึงกระตุ"นมารดาให"
สร"าง anti-HPA-1a ได" และทําปฏิกิริยากับแอนติเจนบนผิวเกล็ดเลือดของทารก ทําให"เกล็ดเลือดของทารกถูก
ทําลาย อาการทางคลินิกของโรคพบตั้งแต)ไม)แสดงอาการจนถึงมีภาวะเลือดออกอย)างรุนแรงตั้งแต)อยู)ในครรภ2ขณะ
คลอดหรือหลังคลอด อาจรุนแรงถึงข้ันเสียชีวิตได"หากไม)ได"รับการรักษาอย)างทันท)วงที   

3.2 ภาวะมีจ้ําเลือดภายหลังการรับเกล็ดเลือด (Post-transfusion purpura: PTP) (11, 13)   เปSน
ภาวะเกิดเมื่อผู"ปuวยท่ีมีเกล็ดเลือดต่ํา เมื่อได"รับเกล็ดเลือดแล"วเกล็ดเลือดน้ันถูกทําลาย ทําให"ผู"ปuวยมีภาวะ 
thrombocytopenia อยู)ประมาณ 1 สัปดาห2 ภาวะน้ีเกิดจากเกล็ดเลือดท่ีให"มี HPA ต)างจากผู"รับ จึงสร"าง
แอนติบอดีมาทําลายเกล็ดเลือดน้ัน ผู"ปuวยจะมีอาการมีจํ้าเลือดเกิดเอง และบางรายเลือดไหลไม)หยุด เน่ืองจาก
ผู"ปuวยมีจํานวนเกล็ดเลือดต่ํา 

3.3 ภาวะการไมDตอบสนองตDอเกล็ดเลือดท่ีให_ (Platelet transfusion refractoriness: PTR) (11, 
14)  พบในผู"ปuวยท่ีมีภาวะเกล็ดเลือดต่ําท่ีต"องได"รับเกล็ดเลือดบ)อยๆ และผู"ปuวยสร"างแอนติบอดีต)อแอนติเจนของ
เกล็ดเลือด แอนติบอดีท่ีพบเปSนปPญหาได"บ)อย ได"แก)แอนติบอดีต)อ HLA,  HPA และ HNA อาการของภาวะน้ีคือ
เมื่อได"รับเกล็ดเลือดในปริมาณมาก แต)ปริมาณเกล็ดเลือดไม)เพ่ิมข้ึนตามหลักการให"เกล็ดเลือด เน่ืองจากเกล็ดเลือด
ท่ีให"ถูกทําลายโดยแอนติบอดีของผู"ปuวย การพิจารณาภาวะ PTR ทําโดยการคํานวณจากค)าของเกล็ดเลือดท่ีคาดว)า
จะเพ่ิมข้ึนเรียกว)า ค)า corrected platelet count increment (CCI) และ percent of predicted platelet 
count increment (%PPCI)  
4. HPA gene frequencies ของชนชาติตDางๆ 

ความถ่ีของอัลลีลของยีน HPA แต)ละระบบมีความแตกต)างกันในแต)ละเช้ือชาติ (15) (ตารางท่ี 2) การ
ก)อให"เกิดปPญหาทางคลินิกจึงข้ึนอยู)กับความถ่ีของอัลลลีในชนชาติน้ันๆ จากการศึกษาของ Kupatawintu P.และ
คณะ พบว)า anti-HPA-2b, -3a และ -5b พบบ)อยในผู"ปuวยเกลด็เลือดต่ําชาวไทย (16) ซ่ึงสอดคล"องกับความถ่ีท่ีพบ
แอนติเจน HPA-2b, -3a และ -5b ท่ีค)อนข"างสูง (17-18)  ในขณะท่ี anti HPA-1a เปSนสาเหตุของการเกิดภาวะ 
FNAIT และ PTP ได"บ)อยท่ีสุดในประชากรผิวขาว (Caucasian) แต)มีรายงานความถ่ีของ anti-HPA-1a น"อยในคน
ไทย ประกอบกับพบแอนติเจน HPA-1a ได"ในอัตราท่ีสูงมาก จึงมโีอกาสน"อยท่ีจะเปSนสาเหตุของ FNAIT และ PTP 
ในชาวไทย  รวมถึงแอนติเจน HPA-1a, -4a, -4b, -5a และ HPA-6a ท่ีพบได"สูง จึงมีโอกาสน"อยท่ีจะเปSนสาเหตุ
ของ FNAIT, PTP และ PTR ได"น"อยเช)นกัน สําหรับแอนติเจน HPA-2b พบในอัตราท่ีต่ํากว)าในชาวเกาหลีและชาว
ญี่ปุuน จึงมีโอกาสสร"าง anti-HPA-2b ในสองชนชาติน้ีสูงกว)าชนชาวเอเชียชาติอ่ืน ส)วน anti HPA-4b พบว)ามี
ปPญหาทางคลินิกได"บ)อยในคนญี่ปุuน (19)  
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ตารางท่ี  1  แสดงชนิดของ  (HPA)  แตDละระบบ (3) 
Antigen Glyco- 

protein 
HGNC Chromosme Ref_Seq Uni-Prot dbSNP Nucleotide  

Change 
Mature 
Protein 

HPA-1 GPIIIa ITGB3  17 NM_000212  ITB3_Human  rs5918  176T>C L33P 

HPA-2 GPIba GP1BA  17 NM_000173  GPBA_Human  rs6065  482C>T T145M 

HPA-3 GPIIb ITGA2B  17 NM_000419  ITAB_Human  rs5911  2621T>G I843S 

HPA-4 GPIIIa ITGB3  17 NM_000212  ITB3_Human  rs5917  506G>A R143Q 

HPA-5 GPIa ITGA2  5 NM_002203  ITGA2_Human rs10471371  1600G>A E505K 

HPA-6w GPIIIa ITGB3  17 NM_000212  ITB3_Human  rs13306487  1544G>A R489Q 

HPA-7w GPIIIa ITGB3  17 NM_000212  ITB3_Human   1297C>G P407A 

HPA-8w GPIIIa ITGB3  17 NM_000212  ITB3_Human   1984C>T R636C 

HPA-9w GPIIb ITGA2B  17 NM_000419  ITAB_Human   2602G>A V837M 

HPA-10w GPIIIa ITGB3  17 NM_000212  ITB3_Human   263G>A R62Q 

HPA-11w GPIIIa ITGB3  17 NM_000212  ITB3_Human   1976G>A R633H 

HPA-12w GPIbb GP1BB  22 NM_000407  GPBB_Human   119G>A G15E 

HPA-13w GPIa ITGA2  5 NM_002203  ITGA2_Human  2483C>T T799M 

HPA-14w GPIIIa ITGB3  17 NM_000212  ITB3_Human   1909_1911delA
AG 

K611del 

HPA-15 CD109 CD109 6 NM_133493  Q8TDJ3  rs10455097  2108C>A S682Y 

HPA-16w GPIIIa ITGB3  17 NM_000212  ITB3_Human   497C>T T140I 

HPA-17w GPIIIa ITGB3  17 NM_000212  ITB3_Human   662C>T T195M 

HPA-18w GP1a ITGA2  5 NM_002203  ITGA2_Human  2235G>T Q716H 

HPA-19w GPIIIa ITGB3  17 NM_000212  ITB3_Human  ss120032848 487A>C K137Q 

HPA-20w GPIIb ITGA2B  17 NM_000419  ITAB_Human  ss120032852 1949C>T T619M 

HPA-21w GPIIIa ITGB3  17 NM_000212  ITB3_Human  ss120032849 1960G>A E628K 

HPA-22bw GPIIb ITGA2B  17 NM_000419  ITAB_Human  rs142811900 584A>C K164T 

HPA-23bw GPIIIa ITGB3  17 NM_000212  ITB3_Human  rs139166528 1942C>T R622W 

HPA-24bw GPIIb ITGA2B  17 NM_000419  ITAB_Human   1508G>A S472N 

HPA-25bw GPIa ITGA2  5 NM_002203  ITGA2_Human  3347C>T T1087M 

HPA-26bw GPIIIa ITGB3  17 NM_000212  ITB3_Human   1818G>T K580N 

HPA-27bw GPIIb ITGA2B  17 NM_000419  ITAB_Human  rs149468422 2614C>A L841M 

HPA-28bw GPIIb ITGA2B  17 NM_000419  ITAB_Human  ss550827881 2311G>T V740L 

HPA-29bw GPIIIa ITGB3  17 NM_000212  ITB3_Human  ss1221285311 98C>T T7M 
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5. HPA-12w (Iy) (5)         
 แอนติเจนของระบบน้ีจะอยู)บน GPIb/IX complex ซ่ึง GPIb ประกอบด"วยสาย beta (GPIb-beta) ซ่ึง
เช่ือมกับสาย alpha (GPIb-alpha) ด"วยพันธะ disulphide HPA-12w จะอยู)บนไกลโคโปรตีนชนิด GPIb-beta 
ถูกถอดรหัสจากยีน GPIBB ท่ีอยู)บนโครโมโซมคู)ท่ี 22 เกิดจากการแทนท่ีของเบสในลําดับท่ี 119 จาก guanine (G) 
เปSน adenine (A) ทําให"กรดอะมิโนในตําแหน)งท่ี 15 เปลี่ยนจาก glycine เปSน glutamic acid เดิมเรียก
แอนติเจนระบบ HPA-12w ว)า Iya ถูกค"นพบจากผู"ปuวยภาวะ FNAIT เน่ืองจากทารกมีแอนติเจน HPA-12a (Iya) 
แต)มารดาไม)มีแอนตเิจน HPA-12a เมื่อเลือดทารกเข"าสู)กระแสเลือดของมารดา จึงกระตุ"นมารดาให"สร"าง  anti-
HPA-12a ข้ึนได" ซ่ึงทําให"ทารกเกิดภาวะ FNAIT (3-5) 
6. HPA-16w (Duva) (19) 
  แอนติเจนระบบน้ีจะอยู)บนไกลโคโปรตีนชนิด GPIIIa สร"างจากยีน ITGB3 อยู)บนโครโมโซมท่ี 17 เมื่อมี
การแทนท่ีของเบสในลําดับท่ี 517 จาก  cytosine (C) เปSน thymine (T) ทําให"กรดอะมิโนในตําแหน)งท่ี 140 
เปลี่ยนจาก threonine เปSน  isoleucine  เดิมเรียกระบบ  HPA-16w น้ีว)า Duva  ซ่ึงมีความสําคัญทางคลินิกคือ
ทําให"เกิดภาวะ FNAIT ค"นพบจากการท่ีลูกท่ีมีภาวะ FNAIT เน่ืองจากมี HPA-16a16a ส)วนแม)ไม)มี HPA-16a จึง
สร"าง anti-16a มาทําลายเกล็ดเลือดของลูก ซ่ึงพิสูจน2ได"จากการหาตําแหน)งของยีน HPA ท่ีผิดปกติใน GPIIIa ของ
แม)และลูกท่ีมีภาวะ FNAIT จนพบตําแหน)งท่ีสนใจแล"วนํายีนในตําแหน)งน้ันไปสังเคราะห2เปSนยีน 2 ชนิดคือ Wild 
type และ mutation type โดยวิธี cell culture และนํายีนท้ังสองแบบเข"าไปใน cell ทดสอบ เพ่ือให"ผลิต
แอนติเจนแต)ละแบบใน cell  
7. วิธีใช_ในการตรวจหาแอนติเจนของเกล็ดเลือด (Methods for platelet alloantigen 
determination)           

การตรวจหาชนิดของแอนติเจนของเกล็ดเลือดทําได"หลายวิธี แต)ละวิธีมีข"อดีข"อเสียในการตรวจท่ีแตกต)าง
กันออกไป การคัดเลือกวิธีท่ีเหมาะสมจึงข้ึนอยู)กับความต"องการใช"งานของแต)ละห"องปฏิบัติการ ในอดีตการ
ตรวจหาแอนตเิจนของเกลด็เลือดทําด"วยวิธีซีโรโลย ี แต)พบว)ามขี"อจํากัดมากเน่ืองจากขาดแคลนแอนติบอดีชนิด
ต)างๆ และเกลด็เลือดของผู"ปuวยท่ีใช"ตรวจมักมีปรมิาณน"อยจากภาวะเกลด็เลือดต่ํา ดังน้ันวิธีท่ีนิยมตรวจในปPจจุบัน
จึงเปSนวิธีทางโมเลกุล เปSนการตรวจหาอัลลีลของยีนท่ีสร"างแอนติเจนบนเกล็ดเลือดซ่ึงมีหลายวิธี แต)ละวิธีมีข"อดี
และข"อจํากัดในการตรวจท่ีแตกต)างกันออกไป วิธีการตรวจใช"วิธีทางโมเลกุลวิทยา (Molecular method) ท่ีนิยม
ตรวจได"แก)  polymerase chain reaction with restriction fragment length polymorphism (PCR-RFLP), 
polymerase chain reaction with allele specific oligonucleotides (PCR-ASO) hybridization, 
polymerase chain reaction with single strand conformation polymorphism (PCR-SSCP) และ 
polymerase chain reaction with sequence specific primers (PCR-SSP) (1) ซ่ึงเปSนวิธีท่ีนิยมตรวจหาอัล
ลีลมากท่ีสุด เพราะมคีวามสะดวก ง)าย ราคาประหยัด 
    
ระเบียบวิธีวิจัย 
1 กลุDมตัวอยDางท่ีใช_ 
 1.1 ตัวอย)างดีเอ็นเอควบคุม HPA-12a และ HPA-16a 

1.2 ตัวอย)างดีเอ็นเอควบคุมแบบสงัเคราะห2  HPA-12b และ HPA-16b (gBlocks Gene Fragment) 
1.3 ตัวอย)างดีเอ็นเอของผู"บริจาคโลหิตของศูนย2บริการโลหิต สภากาชาดไทย จํานวน 100 ตัวอย)าง 

2 วิธีการทดลอง 
 2.1 การเตรียมไพรเมอร2 
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1) ไพรเมอร2ท่ีจําเพาะกับอัลลลีของยนี HPA (HPA primer) แต)ละระบบ  ประกอบด"วย
ไพรเมอร2 3 เส"น ได"แก) HPA-12a(HPA-16a), HPA-12b(HPA16b), HPA-12 common(HPA-16 common) 
(ตารางท่ี 3) 

2) ไพรเมอร2ควบคุมระบบ (internal control primer) คือ Human growth  
hormone (HGH) พบได"ทุกคน ใช"เปSนตัวควบคุมระบบการทําปฏิกิริยาลูกโซ)โพลีเมอร2เรส (ตาราง 3) 
                               
ตารางท่ี 3  แสดงลําดับเบสของไพร2เมอร2จําเพาะสําหรับการตรวจหายีน HPA-12 และ HPA-16 
 

Gene Primer  Name Sequences (5'-3') Length (bp) Product 
HPA-12 H-12a primer GAC GCT CGT GGA CTG CGG 18 307 bp 

H-12b primer GAC GCT CGT GGA CTG CGA 18 
H-12 common CTC GTC CTC GGC CAG ATA 18 

HPA-16 H-16a primer GTG AGC TTT CGC ATC TGG G 19 267 bp 
H-16b primer GGT GAG CTT TCG CAT CTG GA 20 
H-16 common GGCTTTCTGGTTTGCTTTGA 20 

HGH HGH-F GCC TTC CCA ACC ATT CCC TTA 21 1,024 bp 
HGH-R GTC CAT GTC CTT CCT GAA GCA 21 

 
3. การทดสอบหาสภาวะท่ีเหมาะสมของวิธีPCR สําหรับตรวจหาอัลลีล HPA-12w และ HPA-
16w 

หาโปรแกรม PCR ท่ีเหมาะสมในการตรวจจีโนไทป/ของ HPA-12w และ HPA-16w โดยการใช"ความ
เข"มข"นไพรเมอร2 6.4 µM  แล"วปรบัอุณหภูมิในช)วง annealing ของปฏิกิริยา PCR ตั้งแต) 67oC และลดลงถึง 64oC 
โดยอุณหภูมิช)วงอ่ืนๆ คงท่ี คือ denature ท่ีอุณหภมูิ 96oC นาน 5 นาที 1 รอบ ทําปฏิกิริยาท่ี 96oC นาน 30 
วินาที 67oC (ปรับจาก 67oC ถึง 64oC) นาน 45 วินาที 72oC นาน 30 วินาที จํานวน 35 รอบ และท่ีอุณหภูม ิ
72oC นาน 7 นาที  

หาความเข"มข"นท่ีเหมาะสมของไพรเมอร2 โดยปรับความเข"มข"นของ primer ท้ัง 2 คู)  เพ่ือให"ได" band 
ของ PCR ท่ีสวยงามเหมาะสม โดยเริ่มปรับจากความเข"มข"น 6.4 µM เท)ากัน จากน้ันปรับเพ่ิมหรือลดความเข"มข"น
ตามความชัดเจนของ band ท่ีได"   
4. การทดสอบหาความเข_มข_นท่ีเหมาะสมของ HPA-12b/b และ HPA-16b/b แบบสังเคราะหM 

ปรับความเข"นข"นเริ่มต"นของ HPA-12b และ HPA-16b (gBlocks Gene Fragment)  ตั้งแต) 1 x10-3 ng 
แล"วเจือจางลงไปเรื่อยๆ แบบ two fold dilution จนสามารถให"ผลท่ีชัดเจน และถูกต"องหลังจากข้ันตอนการทํา 
PCR  
5. การทดสอบหาจีโนไทป�ของยีน HPA-12w และ HPA-16w 

ตรวจหา HPA-12w และ HPA-16w genotyping ด"วยเทคนิค PCR-SSP ในตัวอย)างดีเอ็นเอผู"บรจิาค
เกล็ดเลือดจํานวน 100 ตัวอย)าง โดยการเตรยีมส)วนประกอบของ PCR master mix ดังน้ี 

HPA-12w genotyping มีส)วนผสมในแต)ละปฏิกิรยิาพีซีอาร2มีปรมิาตรท้ังหมด 10 µl ประกอบด"วย 
Gotaq® Green Master Mix (Promega/USA) 5 µl, ไพรเมอร2 2 µl (HPA-12a/HPA-12b, HPA-12 common 
เข"มข"น 9.6 µM, HGH-F และ HGH-R เข"มข"น 6.4 µM อย)างละ 0.5 µl), DW 2 µl และ DNA 1 µl  
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HPA-16w genotyping มีส)วนผสมในแต)ละปฏิกิรยิาพีซีอาร2มีปรมิาตรท้ังหมด 10 µl ประกอบด"วย 
Gotaq® Green Master Mix (Promega/USA) 5 µl, ไพรเมอร2 2  µl (HPA-16a/HPA-16b ,HPA-16 
common เข"มข"น 9.6 µM, HGH-F และ HGH-R เข"มข"น 6.4 µM อย)างละ 0.5 µl), DW 2 µl และ DNA 1 µl  

จากน้ันนําไปเพ่ิมปริมาณดเีอ็นเอด"วยเครื่อง PCR (Boeco, Germany)  โดยมี PCR program คือ 96oC 
นาน 5 นาที 1 รอบ 96oC นาน 30 วินาที 64oC นาน 45 วินาที 72oC นาน 30 วินาที จํานวน 35 รอบ และท่ี
อุณหภูมิ 72oC นาน 7 นาที จากน้ันนําดีเอ็นเอท่ีเพ่ิมจํานวนได"ไปแยกด"วยเครื่อง gel electrophoresis ท่ี 150 
โวลต2 นาน 8 นาที โดยใช" 2 % agarose gel ท่ีมี ethidium bromide 1 µl ผสมอยู) และตรวจสอบแถบดีเอ็นเอ
ด"วยเครื่อง UV transilluminator การอ)านและแปลผล HGH band จะปรากฏท่ีตําแหน)ง 1024 bp  ส)วน HPA-
12w และ HPA-16w band จะปรากฏท่ีตําแหน)ง 307 bp  และ 267 bp ตามลําดบั (ภาพท่ี 1) 
   

 

 

 

 
 
 
ภาพท่ี 1 แสดงการอ)านผลการตรวจ HPA-12 and HPA-16 genotyping โดยวิธี PCR-SSP จะปรากฏ band ของ 
PCR product ของ Internal control ตําแหน)ง 1024 bp และ specific band ของ HPA-12w และ HPA-16w 
ตําแหน)ง 307 bp และ 267 bp M คือ DNA marker (TrackIt™) 
 
ผลการทดลอง 

จากการทดลองหาความเข"มข"นท่ีเหมาะสมของไพรเมอร2ของ HPA-12w และ HPA-16w ได"ผลคือ 9.6 
µM  ไพรเมอร2ของ HGH คือ 6.4 µM ส)วนการทดสอบหาสภาวะท่ีเหมาะสมในการทํา PCR ได"อุณหภูม ิ
annealing ท่ีเหมาะสมทําให"ผลการตรวจถูกต"องและชัดเจนท่ีสุดคือ 64oC (ภาพท่ี 2) การทดสอบความเข"มข"นท่ี
เหมาะสมของ ของ HPA-12b และ HPA-16b (gBlocks Gene Fragment)  โดยเริม่ทดสอบตั้งแต)ความเข"มข"น 
1x10-3 ng แล"วเจือจางแบบ two fold dilution ลงไปเรื่อยๆ  ได"ความเข"มข"นท่ีเหมาะสมในการทํา PCR-SSP ตาม
สภาวะท่ีเหมาะสมของการทดลองน้ี คือ 6.11×10-8ng และ 1.25×10-4ng ตามลาํดับ (ภาพท่ี 3) ในการตรวจหา
ยีน HPA-12w และ HPA-16w genotyping ของดีเอ็นเอผู"บริจาคเกล็ดเลือดจํานวน 100 ตัวอย)าง ได"ผลเปSนจีโน
ไทป/ HPA-12a12a และ HPA-16a16a ท้ัง 100 ตัวอย)าง คิดเปSนร"อยละ 100 (ภาพท่ี 4)   

 

Negative control (DW) 

12a(16a) 12a(16a) 12a(16a) 12b(16b) 12b(16b) 12b(16b) 

Internal control 1024 bp 

Specific band  
HPA-12w; 307 bp 

HPA-16w; 267 bp 

  

M 2000 bp 

1000 bp 

500 bp 

250 bp 

100 bp 
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ภาพท่ี 2  ผลการทํา PCR optimization หาอุณหภูมิ annealing ท่ีเหมาะสม โดยแบ)งเปSน 3 โปรแกรมแตกต)างท่ี
อุณหภูมิ annealing โปรแกรมท่ี 1 มีอุณหภูมิ 67oC โปรแกรมท่ี 2 มีอุณหภูมิ 65oC โปรแกรมท่ี 3 มีอุณหภมู ิ
64oC โดยใช"ดีเอ็นเอควบคุมสําหรบัไพรเมอร2 HPA-12w ได"แก) HPA-12a12a, HPA-12a12b และ HPA-12b12b 
และดเีอ็นเอควบคุมสําหรับไพรเมอร2 HPA-16w ได"แก) HPA-16a16a และ HPA-16b16b พบว)าท่ีโปรแกรม 3 
ให"ผลจีโนไทป/ถูกต"องชัดเจนท่ีสุด 
 

    1              2            3           4 

HPA-12w 

Program 1 

  (67
o
C) 

HPA-16w 

Program 2 

   (65
o
C) 

Program 3 

   (64
o
C) 

a      b     a     b     a     b     a     b a     b     a      b     a     b     a     b 

    1              2            3          4 
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(A) 

 

    
 

 

(B) 

 

ภาพท่ี 3  (A) แสดงการหาความเข"มข"นท่ีเหมาะสมของ HPA-12b control ท่ีสังเคราะห2ข้ึน โดยเริม่จากความ
เข"มข"น 1×10-3 ng ถึง 6.11×10-8ng พบว)าท่ีความเข"มข"น 1×10-3 ng ถึง 1.221×10-7ng (แสดงภาพท่ีความ
เข"มข"น 1.5625×10-5 ng ลงมา) เกิด false positive ข้ึนท่ีหลอด HPA-12a ท่ีความเข"มข"น 6.11×10-8ng ไม)พบ 
false positive ข้ึนท่ีหลอด HPA-12a ดังนั้นความเข"มข"นที่เหมาะสมของ HPA-16b control ที่สงัเคราะห2ข้ึน
คือ ความเข"มข"น 6.11×10-8 ng 
         (B) แสดงการหาความเข�มข�นท่ีเหมาะสมของ HPA-16b control ท่ีสังเคราะห&ข้ึน โดยเริม่จากความ

เข�มข�น 1×10-3 ng ถึง 1.25×10-4 ng พบว7าท่ีความเข�มข�น 1.25×10-4 ng ไม7พบ false positive ข้ึนท่ีหลอด 

HPA-16a ดังน้ันความเข�มข�นท่ีเหมาะสมของ HPA-16b control ท่ีสังเคราะห&ข้ึนคือ 1.25×10-4 ng  
 
 

12a 12a 12a 12a 12a 

12a 12a 12a 12a 

1.5625×10
-5

ng  7.8125×10-6ng  3.9063×10-6ng  1.9532×10-6ng    9.766×10-7ng 

 

12b 12b 12b 

12b 12b 12b 

12b 12b 

12b 

4.883×10-7ng   2.442×10-7ng    1.221×10-7ng      6.11×10-8ng 

      1×10
-3 

ng          5×10
-4 

ng         2.5×10-4ng    1.25×10-4ng       

16a 16b 16a 16 a 16a 16b 16b 16b  
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ภาพท่ี 4 ตัวอย)างผลการตรวจ HPA-12w genotyping  (A) และ HPA-16w genotyping (B) ในหลอด HPA-12b 
พบ non specific band จางๆ แต)อยู)ในตําแหน)งสูงกว)า specific  M คือ DNA marker (TrackIt™) 
(Invitrogen™, USA)  
 
สรุปและวิจารณMผล 
 การตรวจหาแอนติเจน HPA มีหลายวิธี ในอดีตตรวจด"วยวิธีซีโรโลยีซึ่งเปSนวิธีท่ีมีข"อจํากัดหลายประการ 
เช)น นํ้ายาแอนติซีรัมท่ีใช"ตรวจมีไม)ครอบคลุมระบบท้ังหมด และเปSนการตรวจหาแอนติเจนบนเกล็ดเลือดจึง
จําเปSนต"องใช"เกล็ดเลือดปริมาณมาก แต)เน่ืองจากผู"ปuวยส)วนใหญ)จะมีอาการเกล็ดเลือดต่ํา (Thrombocytopenia) 
ปPจจุบันจึงไม)นิยมตรวจหาชนิดแอนติเจน HPA ด"วยเทคนิคน้ี โดยการใช"วิธีทางโมเลกุลซ่ึงเปSนวิธีท่ีสะดวกมากกว)า 
ราคาประหยัด และให"ผลถูกต"องแม)นยําสูงกว)าวิธีซีโรโลยี โดยวิธีท่ีนิยมมากคือ PCR-SSP เน่ืองจากวิธีน้ีไม)
จําเปSนต"องใช"เครื่องมือและนํ้ายาท่ีเฉพาะเจาะจงและมีราคาแพงเหมือนบางเทคนิค เช)น real-time PCR หรือ 
DNA sequencing base typing ดังน้ันวิธี PCR-SSP จึงเปSนวิธีท่ียังนิยมในงานประจํา โดยเฉพาะอย)างยิ่งใน
ประเทศท่ีกําลังพัฒนาซ่ึงมีงบประมาณไม)มาก อย)างไรก็ตามวิธี real-time PCR ก็เปSนอีกหน่ึงวิธีท่ีได"รับความนิยม
รองลงมา เพราะมีความเหมาะสมในการตรวจในผู"บรจิาคท่ีมีจํานวนมาก (20) การศึกษาน้ีได"พัฒนาวิธี PCR-SSP 
สําหรับตรวจจีโนไทป/ของระบบ HPA-12w และ HPA-16w โดยใช"นํ้ายา PCR master mix สําเร็จรปู ซ่ึงสามารถ
ลดข้ันตอนการเตรียมนํ้ายาลง โดยราคาไม)แตกต)างจากเดมิ (ประมาณ 100 บาทต)อตัวอย)าง) ซ่ึงช)วยให"การทํางาน
ประจําสะดวกและสามารถทําการตรวจได"ง)ายข้ึน 
 งานวิจัยน้ีได"ตรวจจีโนไทป/ของดีเอ็นเอผู"บริจาคเกลด็เลือดจํานวนท้ังหมด 100 ราย พบว)าท้ัง 100 
ตัวอย)างให"ผลจีโนไทป/เปSน HPA-12a12a และ HPA-16a16a (100%) หรือมีอัลลีล HPA-12a คิดเปSน 100%  
จากรายงานการตรวจหาจีโนไทป/ของ HPA-12w และ HPA-16w ในแถบเอเชียยังมีไม)มาก การศึกษาส)วนใหญ)

A 
HPA-16b control Negative control 

HPA-16a16a 

HPA-12b Negative control 

M 

HPA-12a12a 

B 

a      b       a      b      a      b 
 a        b       a        b       a       b M M 
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พบว)าผลจีโนไทป/เปSนแบบ HPA-12a12a และ HPA-16a16a เกือบ 100% ซ่ึงสอดคล"องกับงานวิจัยของ Nie Y-M 
และคณะ (6) และงานวิจัยของ Feng ML และคณะ (7) ท่ีได"ระบุว)าพบยีน HPA-12a12a และ HPA-16a16a 
100% ในชาวจีนกวางตุ"งและชาวจีนฮั่น ดังน้ันแนวโน"มการเกิดปPญหา alloimmunization จากแอนติเจนสอง
ระบบน้ีจึงมไีม)มาก แต)อย)างไรก็ตามการศึกษาน้ียังเปSนเพียงการศึกษานําร)องท่ีใช"ตัวอย)างตรวจจํานวนไม)มาก จึง
ควรเพ่ิมขนาดประชากรศึกษาให"มากข้ึน เพ่ือให"ได"ผลความถ่ีของอัลลีลท่ีถูกต"องและการพยากรณ2การเกิด 
alloimmunization ได"แม)นยาํยิ่งข้ึน 
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Study of Recycling Potential of Ladle Furnace Slag (LFS) form Production 
Process of Hot Rolled Coil Steel 

 
มิตรชัย รตันวงศ$*, เทอดพงศ$ ศรีสขุพันธุ$ 

คณะสาธารณสุขศาสตร$และสิ่งแวดล�อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ
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บทคัดย�อ  

งานวิจัยน้ีเป?นการวิจัยเชิงทดลองมีวัตถุประสงค$เพ่ือศึกษาปริมาณตะกรันของเตาอุDนนํ้าเหล็ก Ladle 
furnace slag (LFS) ท่ีเหมาะสมมาใช�ทดแทนปูนซีเมนต$ ทราย และหินในการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จท่ีสามารถรับ
แรงอัดได�ไมDน�อยกวDา 145 kg/cm2 ผู�วิจัยได�ใช� LFS แทนปูนซีเมนต$ ทราย และหิน ในสัดสDวนร�อยละ 25, 50, และ 
75 โดยนํ้าหนักตDอปริมาตร โดยทําการทดลองซํ้าท้ังหมด 3 ครั้ง จากผลการทดลองพบวDา ในกรณีท่ีใช� LFS 
ทดแทนปูนซีเมนต$ จะสามารถทดแทนได� 75 kg สําหรับการผลิตคอนกรีต 1 m3 ซ่ึงสามารถรับกําลังอัดเฉลี่ยได�
เทDากับ 168.56 kg/cm2 (เวลาบDมคอนกรีต 28 วัน) และสามารถลดต�นทุนการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จลงได�ร�อยละ 
16.40 สําหรับกรณีท่ีใช� LFS ทดแทนทราย พบวDา ในการผลิตคอนกรีต 1 m3 สามารถใช� LFS แทนสDวนผสมของ
ทรายได� 312 Kg และ 468 Kg โดยสามารถรับกําลังอัดเฉลี่ยได� 160.64 kg/cm2 (เวลาบDมคอนกรีต 21 วัน) และ 
179.53 kg/cm2 (เวลาบDมคอนกรีต 28 วัน) จากสDวนผสมน้ีทําให�สามารถลดต�นทุนการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จลงได�
ร�อยละ 12.46 และ 18.69 สDวนในกรณีท่ีใช� LFS ทดแทนหิน พบวDา ทุกสDวนผสมมีกําลังรับแรงอัดต่ํากวDา 145 
kg/cm2 

  
คําสําคัญ: ตะกรันของเตาอุDนนํ้าเหล็ก  คอนกรีตผสมเสร็จ   
 
Abstract 

The objectives of this experimental research is studying of the appropriate proportions 
among cement, sand, rock and ladle furnace slag (LFS) for preparation of ready mixed concrete 
with the compressive strength higher than 145 kg/cm2. LFS was substituted with cement sand 
and rock with the properties of 25, 50 and 75 % weight by volume. The triplicate experiment 
was applied. According to the result, it found that in case that cement was substituted by LFS, it 
was found that the acceptable content of LFS was 75 Kg per 1 m3 of the ready mixed concrete. 
The average strength of concrete was 168.56 kg/cm2 (curing time of 28 days). The cost of ready 
mixed concrete was decreased by 16.40%. In the case where sand was substituted by LFS, the 
acceptable contents were 312 Kg and 468 Kg per 1 m3 of the ready mixed concrete. The 
average strengths of concrete were 160.64 kg/cm2 (curing time of 21 days) and 179.53 kg/cm2 

(curing time of 28 days)  respectively. The costs of ready mixed concrete were decreased by 
12.46 and 18.69 %. In case that rock was substituted by LFS, all of proportions performed 
strength lower than 145 kg/cm2 

   
Keywords: Ladle furnace slag,  Ready mixed concrete 
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บทนํา 
โรงงานผลิตเหล็กรีดร�อนเป?นโรงงานผลิตเหล็กแผDนขนาดยDอม (Mini-mill) ประกอบด�วยการหลอม

วัตถุดิบด�วยไฟฟnา (Electric Arc Furnace) การปรุงแตDงนํ้าเหล็ก (Ladle Heating Furnace) การหลDอเหล็กแผDน
อยDางบาง (Thin Slab Casting) และกระบวนการรีดร�อน (Hot Strip Mill) ตDอเน่ืองผDานแทDนรีด 6 แทDน โดย
วัตถุดิบสําหรับการหลอมถูกสDงมาตามระบบลําเลียงและให�ความร�อนแบบตDอเน่ือง (Conveyor steel Process) 
ปrจจุบันปริมาณการผลิตของบริษัทอยูDท่ีประมาณ 19 Heat/Day และการหลอม 1 Heat ใช�วัตถุดิบประมาณ 200 
ตัน จะได�นํ้าเหล็กประมาณ 180 ตัน และเกิดตะกรันของเตาอุDนนํ้าเหล็ก (Ladle furnace slag, LFS) ประมาณ 
10,800 ตัน/ปt [1] และปลดปลDอยกwาซเรือนกระจกจากการขนย�าย LFS เพ่ือไปฝrงกลบถึง 63,236.16 KgCO2eq/y 
[3] 

LFS ประกอบไปด�วย ซิลิกา อะลูมินา แมกนีเซีย แคลเซียมออกไซด$ และเหล็กออกไซด$ LFS ท่ีผDานมามี
การนํา LFS ใช�ในการถมท่ีหรือนําไปยDอยให�มีขนาดเล็กสําหรับโรยกลบหลุมหรือบDอของ ทางเดิน ใช�เป?นวัสดุมวล
รวมในคอนกรีตสําหรับงานถนน [5] ใช�เป?นวัตถุดิบสําหรับผลิตเม็ดปูน โดยการผสมในเตาเผาปูนรDวมกับสDวนผสม
อ่ืนๆ ในบางกรณีสามารถใช�งานแทน Portland cement ได�เน่ืองจากวัสดุท้ังสองชนิดมีสDวนผสมทางเคมีคDอนข�าง
ใกล�เคียงกัน [2] LFS ถูกจัดให�เป?นของเสียไมDอันตรายจากแหลDงกําเนิดจําเพาะประเภทหรือจําเพาะชนิด จาก
ประกาศ กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2548 เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมDใช�แล�ว หากต�องการกําจัด LFS 
ด�วยการนําไปฝrงกลบ จะต�องเสียคDาใช�จDายในการฝrงกลบวันละ 840 บาทตDอเท่ียวตDอคัน  
  งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค$เพ่ือท่ีจะนํา LFS ท่ีไมDใช�แล�วมาเป?นสDวนผสมในการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ ท่ี
กําลังอัดไมDต่ํากวDา 145 kg/cm2 เพ่ือท่ีจะเป?นการสDงเสริมการนําของเสียกลับมาใช�ใหมDเป?นการประหยัดคDาใช�จDาย
ในการกําจัดของเสียและเพ่ือเป?นการลดต�นทุนในการผลติคอนกรีตผสมเสรจ็เน่ืองจากเป?นทดลองเบ้ืองต�นงานวิจัยน้ี 
จะใช� LFSเป?นสDวนผสมในการผลิตคอนกรีตแทน ปูนซีเมนต$ ทราย และหิน ในสัดสDวน 25, 50, 75 และ 100 
เปอร$เซ็นต$ โดยปริมาตร  
 
วัตถุประสงค(ของการศึกษา  
  1.เพ่ือนําตะกรันของเตาอุDนนํ้าเหล็ก (Ladle furnace Slag, LFS )จากกระบวนการหลDอหลอมเหล็กมา
ทดลองผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ เพ่ือลดปrญหาการฝrงกลบ  

2.ศึกษาอัตราการคืนทุนจากการนําตะกรันของเตาอุDนนํ้าเหล็ก (Ladle furnace Slag, LFS ) จาก
กระบวนการหลDอหลอมเหล็กมาผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ และเพ่ิมมูลคDาให�กับกากอุตสาหกรรม  
 
ระเบียบวิธีวิจัย 

งานวิจัยในครั้งน้ีเป?นงานวิจัยเชิงทดลองเพ่ือพัฒนาคอนกรีตผสมเสรจ็โดยใช�กาก LFS โดยมีข้ันตอนการ
วิจัยดังน้ี 
1.การทดสอบความเปOนของเสียอันตรายของ LFS 

นํากากตะกรันจากเตาอุDนนํ้าเหล็กมาตรวจวิเคราะห$โลหะหนัก ได�แกD As, Cd, Cr, Pb, Hg, Ni, และ Zn 
แล�วนํามาเปรียบเทียบกับมาตรฐาน ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2548 เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ
ท่ีไมDใช�แล�ว  (ตารางท่ี 1) 
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ตารางท่ี 1 วิธีการตรวจวิเคราะห$โลหะหนัก 

 
2.ทดสอบคุณสมบัติของคอนกรีตท่ีมีส�วนผสมจาก LFS  

การเตรียมคอนกรีตผสม LFS ได�สัดสDวนของวัตถุดิบท่ีใช�ในการผสมคอนกรีตปริมาตร 1 ลบ.ม.
ประกอบด�วย ปูนซีเมนต$ นํ้า หิน ทราย และ LFS แสดงในตารางท่ี 2 สําหรับคุณสมบัติของคอนกรีตผสมเสร็จได�
ทดสอบคDาการยุบตัว (Slump Test) ซ่ึงดําเนินการทดสอบในขณะท่ียังเป?นคอนกรีตและทดสอบความสามารถใน
การรับกําลังอัดของคอนกรีตท่ีแข็งตัวแล�ว ท่ีอายุของการบDม 7, 14, 21 และ 28 วัน ตามลําดับ 
ตารางท่ี 2  แสดงสัดสDวนของวัตถุดิบท่ีใช�ในการผสมคอนกรีตผสมเสร็จ 

ตัวอย�างท่ี แทนปูน (%) ปูน(กก.) ทราย(กก.) หิน(กก.) น้ํา(กก.) LFS(กก.) 
A1 100 0 624 1296 180 300 
A2 75 75 624 1296 180 225 
A3 50 150 624 1296 180 150 
A4 25 225 624 1296 180 75 
B1 100 300 0 1296 180 624 
B2 75 300 156 1296 180 468 
B3 50 300 312 1296 180 312 
B4 25 300 468 1296 180 156 
C1 100 300 624 0 180 1296 
C2 75 300 624 324 180 972 
C3 50 300 624 648 180 648 
C4 25 300 624 972 180 324 

ทําการบDมคอนกรีตและทดสอบกําลังรับแรงอัด (Compression Test) ของคอนกรีตผสมเสร็จตามมาตรฐาน
ASTM C39 และทดสอบการยุบตัว (Slump test) ตามมาตรฐาน ASTM C143 ตามลําดับ 
3. ต"นทุนการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จท่ีแทนท่ีปูนซีเมนต(, ทราย หิน และน้ํา ด"วย LFS 

ต�นทุนในการผลิตคอนกรตีผสมเสร็จท่ีแปรรูปจาก LFS ได�คํานวณจากราคาวัสดุกDอสร�างตDอหนDวยท่ีแสดง
ไว�ในตารางท่ี 3 

ลําดับ พารามิเตอร$ วิธีการตรวจวิเคราะห$ 
1 As Atomic Absorption, Furnace Technique 
2 Cd Atomic Absorption, Direct Aspiration 
3 Cr Colorimetric (Discrete-FIA) 
4 Pb Atomic Absorption, Furnace Technique 
5 Hg Manual Cold-Vapor Technique (CVAA) 
6 Ni Atomic Absorption, Furnace Technique 
7 Zn Atomic Absorption, Furnace Technique 
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ตารางท่ี 3 ต�นทุนราคาวัสดุกDอสร�างท่ีใช�ในการประเมินต�นทุนของผลิตภณัฑ$ 
วัสดุ ราคาต�อหน�วย หน�วย 

ทราย 0.08 บาทตDอกิโลกรัม 
หิน 0.16 บาทตDอกิโลกรัม 

ปูนซีเมนต$ 2.7 บาทตDอกิโลกรัม 
นํ้า (ราคานํ้าประปา กปภ.) 10 บาทตDอลูกบาศก$เมตร 

 
4. การวิเคราะห(ข"อมูล 

การวิเคราะห$เชิงสถิติ : คDาเฉลี่ยเลขคณิต 
 
ผลการวิจัย 
1. ผลการทดสอบความเปOนของเสียอันตรายของ LFS 
  การนําLFS ไปใช�เป?นวัสดุรีไซเคิลเพ่ือแปรรูปเป?นผลิตภัณฑ$ จําเป?นต�องตรวจสอบสถานภาพความเป?น
ของเสียอันตรายเสียกDอน หากตรวจพบวDาเป?นของเสียอันตราย จะไมDสามารถนํามารีไซเคิลได� จากตารางท่ี 3 พบวDา 
LFS ท่ีนํามาใช�งานมีคุณสมบัติเป?นกากของเสียไมDอันตรายจึงสามารถนําLFS ไปใช�ประโยชน$ตDอไปได� ซ่ึงสอดคล�อง
กับประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2548 เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมDใช�แล�วแสดงในตารางท่ี 4 

 
ตารางท่ี 4  ผลการตรวจวิเคราะห$กากตะกรันนํ้าเหล็ก 

พารามิเตอร$ หนDวย 
ผลการตรวจวิเคราะห$ 

LFS 

Soluble Threshold Limit 
Concentration, STLC 

(มิลลิกรัมตDอลิตร) 
Chromium mg/kg 0.045 5 
Cadmium mg/kg 0.006 1.0 
Mercury mg/kg **ND 0.2 

Lead mg/kg 0.004 5 
Arsenic mg/kg 0.002 5 
Nickel mg/kg 0.013 20 
Zinc mg/kg 0.098 250 

หมายเหต:ุ ND = ไมDพบ (Not detected) 
 
2. ผลการทดสอบคุณสมบัติของคอนกรีตท่ีมีส�วนผสมจาก LFS 
    2.1 ค�าการยุบตัวของคอนกรีตผสมเสร็จ 
         จากผลการทดสอบ พบวDา เมื่อเพ่ิมสดัสDวนของการผสม LFS ทดแทนตัวอยDาง A1 และ A2 ในอัตราสDวนร�อย
ละ 100 และร�อยละ 75 ตามลําดบั จะทําให�คDาการยุบตัวของคอนกรีตลดลง แตDเมื่อดผูลการทดสอบจากการนําเอา 
LFS มาทดแทนตัวอยDาง B และ C (ไมDได�ลดปริมาณปูนซีเมนต$) จะพบวDาคDาการยุบตัวจะยังเกาะกลุDมอยูDในคDาท่ีได�
มาตรฐานคือตัวอยDาง B3, B4, C1, C2, C3 และ C4  เน่ืองจาก LFS มีคุณสมบัติในการดูดซึมนํ้าได�ดีกวDาปูนซีเมนต$ 
สDงผลให�คอนกรีตมคีวามข�นเพ่ิมมากข้ึนซ่ึงคDาท่ียอมรับได�คือ 7.5 ± 2.5 ซม. หรือ 5-10 ซม.ดังแสดงในกราฟท่ี 1 
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กราฟท่ี 1 แสดงคDาการทดสอบการยุบตัว (Slump Test) 

 
 
หมายเหตุ : ST คือคDามาตรฐาน  
               A1 คือแทนปูน 100%, A2 คือแทนปูน 75%, A3 คือแทนปูน 50%, A4 แทนปูน 25% 
        B1 คือแทนทราย 100%, B2 คือแทนทราย 75%, B3 คือแทนทราย 50%, B4 แทนทราย 25% 
        C1 คือแทนหิน 100%, C2 คือแทนหิน 75%, C3 คือแทนหิน 50%, C4 แทนหิน 25% 
  
    2.2 ความสามารถในการรับกําลังอัดของคอนกรีตผสมเสร็จ (กรณีไม�มีส�วนผสมของ LFS) 
         ผู�วิจัยได�จัดทําคอนกรีตผสมเสร็จท่ีมีสDวนผสมของปูนซีเมนต$ ทราย และหิน เทDากับ 300 Kg, 624 Kgและ 
1296 Kg  และได�ทดสอบความสามารถในการรับกําลังอัดของคอนกรีตท่ีอายุการบDม 7, 14, 21 และ 28 วัน พบวDา 
กําลังรับแรงอัดเทDากับ 306.07 Kg/cm2, 343.62 Kg/cm2, 390.92 Kg/cm2 และ 436.56 Kg/cm2 ตามลําดับ ดัง
แสดงในกราฟท่ี 2  
 
กราฟท่ี 2 แสดงคDาการรับนํ้าหนักสDวนผสมตามคDามาตรฐาน ASTM C192  (ทรงลูกบาศก$)   
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    2.3 ความสามารถในการรับกําลังอัดของคอนกรีตผสมเสร็จ (กรณีใช" LFS ทดแทนปูนซีเมนต() 
          เมื่อดูผลการทดสอบคDาการรับแรงอัดของคอนกรีตแสดงในกราฟท่ี 3 หากพิจารณาในด�านของกําลังรับ
นํ้าหนักท่ีชDวงอายุการบDมตDาง ๆ จะเห็นวDา เมื่อเพ่ิมสัดสDวนของ LFS มากข้ึน ความสามารถในการรับนํ้าหนักของ
คอนกรีตท่ีชDวงอายุตDาง ๆ จะพัฒนาได�ช�าลง ซ่ึงสรุปได�วDา หากต�องการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จท่ีมีคุณสมบัติของ
กําลังรับนํ้าหนักตั้งแตD 145-240 Kg/cm2  พบวDา จะสามารถผสม LFS ทดแทนปูนซีเมนต$ตDอสDวนผสม 1 m3 ได�ไมD
เกินร�อยละ 25 ท่ีอายุการบDมเทDากับ 28 วัน 
 
กราฟท่ี 3 แสดงคDาการรับนํ้าหนักสDวนผสมทดแทนปูนซีเมนต$ 

 
    
2.4 ความสามารถในการรับกําลังอัดของคอนกรีตผสมเสร็จ (กรณีใช" LFS ทดแทนทราย) 
 เมื่อดูผลการทดสอบคDาการรับแรงอัดของคอนกรีตแสดงในกราฟท่ี 4 หากพิจารณาในด�านของกําลังรับ
นํ้าหนักท่ีชDวงอายุการบDมตDาง ๆ จะเห็นวDา เมื่อเพ่ิมสัดสDวนของ LFS มากข้ึน ความสามารถในการรับนํ้าหนักของ
คอนกรีตท่ีชDวงอายุตDาง ๆ จะพัฒนาได�ช�าลง ซ่ึงสรุปได�วDา หากต�องการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จท่ีมีคุณสมบัติของ
กําลังรับนํ้าหนักตั้งแตD 145-240 Kg/cm2  พบวDา จะสามารถผสม LFS ทดแทนทรายตDอสDวนผสม 1 m3 ได�ไมDเกิน
ร�อยละ 25 ท่ีอายุการบDมเทDากับ 21 วัน และ 28 วัน และทดแทนทรายตDอสDวนผสม 1 m3 ได�ไมDเกินร�อยละ 50 ท่ี
อายุการบDมเทDากับ 28 วัน 
 
กราฟท่ี 4 แสดงคDาการรับนํ้าหนักสDวนผสมแทนทราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
     2.5 ความสามารถในการรับกําลังอัดของคอนกรีตผสมเสร็จ (กรณีใช" LFS ทดทนหิน) 
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          เมื่อดูผลการทดสอบคDาการรับแรงอัดของคอนกรีตแสดงในกราฟท่ี 5 หากพิจารณาในด�านของกําลังรับ
นํ้าหนักท่ีชDวงอายุการบDมตDาง ๆ จะเห็นวDา เมื่อเพ่ิมสัดสDวนของ LFS มากข้ึน ความสามารถในการรับนํ้าหนักของ
คอนกรีตท่ีชDวงอายุตDาง ๆ จะพัฒนาได�ช�าลง เน่ืองจากคDาสูงสุดของกําลังรับนํ้าหนัก มีคDาเพียง 122.37 Kg/cm2  ท่ี
อายุการบDม  28 วัน จึงสรุปได�วDาเมื่อดูจากผลการทดสอบแล�วไมDสามารถนํามาใช�งานได� 
 
กราฟท่ี 5 แสดงคDาการรับนํ้าหนักสDวนผสมแทนหิน 
 
 
 
 
 
 
 

3. ต"นทุนการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จท่ีแทนท่ีปูนซีเมนต(ด"วย LFS 
 
ราคาต�นทุนโดยเฉลี่ยของคอนกรีตผสมเสร็จตDอลูกบาศก$เมตรท่ีได�จากราคาตลาดกลางแสดงในตารางท่ี 3 

ซ่ึงพบวDาในกรณีท่ีไมDผสม LFS คอนกรีตเสร็จผสมมีต�นทุนในการผลิตเทDากับ 1,069.08 บาทตDอลูกบาศก$เมตร และ
ราคาต�นทุนของคอนกรีตผสมเสร็จจะลดต่ําลงเมื่อได�ทําการเพ่ิมสัดสDวนของการใช� LFS ทดแทนปูนซีเมนต$ ในการ
ผสมคอนกรีตผสมเสร็จร�อยละ 25, 50, และ 75 ดังแสดงในตารางท่ี 5 

 
ตารางท่ี 5 ราคาต�นทุนเฉลี่ยตDอหนDวยของคอนกรีตผสมเสร็จ (แทนปูนซีเมนต$) 

ปริมาณLFS ท่ีผสมในคอนกรีต (ร"อยละ) ราคาต�อหน�วย (บาท/ลบ.ม) 

0 1,069.08 
25 866.58 
50 664.08 
75 461.08 

 
4. ต"นทุนการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จท่ีแทนท่ีทรายด"วย LFS 

ราคาต�นทุนโดยเฉลี่ยของคอนกรีตผสมเสร็จตDอลูกบาศก$เมตรท่ีได�จากราคาตลาดกลางแสดงใน ตารางท่ี 
3 ซ่ึงพบวDาในกรณีท่ีไมDผสม LFS คอนกรีตเสร็จผสมมีต�นทุนในการผลิตเทDากับ 1,069.08 บาท/ลบ.ม. และราคา
ต�นทุนของคอนกรีตผสมเสร็จจะลดต่ําลงเมื่อได�ทําการเพ่ิมสัดสDวนของการใช� LFS ทดแทนทราย ในการผสม
คอนกรีตผสมเสรจ็ร�อยละ 25, 50, และ 75 ดังแสดงใน ตารางท่ี 6 
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ตารางท่ี 6 ราคาต�นทุนเฉลี่ยตDอหนDวยของคอนกรีตผสมเสร็จ (ทดแทนทราย) 

ปริมาณLFS ท่ีผสมในคอนกรีต (ร"อยละ) ราคาต�อหน�วย (บาท/ลบ.ม.) 

0 1,069.08 
25 1056.60 
50 1044.12 
75 1031.64 

 
5. ต"นทุนการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จท่ีทดแทนหินด"วย LFS 

ราคาต�นทุนโดยเฉลี่ยของคอนกรีตผสมเสร็จตDอลูกบาศก$เมตรท่ีได�จากราคาตลาดกลางแสดงในตารางท่ี 3 
ซ่ึงพบวDาในกรณีท่ีไมDผสม LFS คอนกรีตเสร็จผสมมีต�นทุนในการผลติเทDากับ 1,069.08 บาท/ลบ.ม. และราคา
ต�นทุนของคอนกรีตผสมเสร็จจะลดต่ําลงเมื่อได�ทําการเพ่ิมสัดสDวนของการใช� LFS ทดแทนหิน ในการผสมคอนกรีต
ผสมเสร็จร�อยละ 25, 50, และ 75 ดังแสดงใน ตารางท่ี 7 
 
ตารางท่ี 7 ราคาต�นทุนเฉลี่ยตDอหนDวยของคอนกรีตผสมผสมเสร็จ (ทดแทนหิน) 

ปริมาณLFS ท่ีผสมในคอนกรีต (ร"อยละ) ราคาต�อหน�วย (บาท/ลบ.ม) 

0 1,069.08 
25 1017.24 
50 965.40 
75 913.56 

 
สรุปและผลอภิปราย 
  งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค$เพ่ือหาปริมาณท่ีเหมาะสม ของการใช� LFS ทดแทนปูนซีเมนต$ ทราย และหิน ใน
การผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ เพ่ือเป?นแนวทางในการนําของเสีย ท่ีเกิดข้ึนจากอุตสาหกรรมเหล็กท่ีไมDมีมูลคDาไปใช�ให�
เกิดประโยชน$ ลดคDาใช�จDายในการกําจัดของเสีย และเพ่ือลดต�นทุนในการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ โดยยังคงได�
คอนกรีตท่ีมีการรับแรงอัดในระดับท่ียอมรับได� สําหรับสDวนผสมท่ีเหมาะสม ของคอนกรีตท่ีได�จากงานวิจัยน้ีแบDง
ออกเป?น 3 กรณีดังน้ี 

1. กรณีใช� LFS ทดแทนปูนซีเมนต$ พบวDาสDวนผสมท่ีเหมาะสมสําหรับคอนกรีตท่ีมีคDาการรับแรงอัดได� 
สูงสุด ถ�าใช� LFS 75 Kg ในการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ 1 m3 จะทําให�มีการรับแรงอัดได�สูงถึง 168.56 kg/cm2 ท่ี
อายุการบDม 28 วัน จากสDวนผสมน้ีจะทําให�สามารถลดต�นทุนในการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จลงประมาณ 202.5 
บาท/ลบ.ม. คิดเป?น 16.40%  

2. การใช� LSFทดแทนทราย พบวDาสDวนผสมท่ีเหมาะสมสําหรับคอนกรีตท่ีมีคDาการรับแรงอัดได�สูงสุดถ�า 
ใช� LSF จํานวน 312 Kg และ 468 Kg ในการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ 1 m3 จะทําให�มีการับแรงอัดได�สูงถึง 160.64 
kg/cm2 และ 179.53 kg/cm2 จากสDวนผสมน้ีจากสDวนผสมน้ีจะทําให�สามารถลดต�นทุนในการผลิตคอนกรีต
ผสมเสร็จลงประมาณ 24.96 บาท/ลบ.ม. และ 37.44 บาท/ลบ.ม.คิดเป?น 12.46% และ คิดเป?น 18.69 % 
ตามลําดับ 

3. กรณีใช� LSF ทดแทนหิน พบวDาสําหรับสDวนผสมน้ีมีคDาการรับแรงอัดท่ี 44.10-122.37 kg/cm2   
เทDาน้ันซ่ึงคDาดังกลDาวต่ํากวDาคDาท่ีต�องการคือ 145 kg/cm2  
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ข"อเสนอแนะ 
1. ควรมีการบDม LFS โดยการผึ่งแห�งในท่ีโลDงกDอนนํามาใช�งาน  เพ่ือลดความช้ืนไมDน�อยกวDา 6 เดือน 

กDอนนํามาใช�งาน 
2. ควรมีการรDอน LFS โดยใช�ตะแกรงเบอร$ 16 (ขนาดชDองวDางตะแกรง 1.19 cm.) เพ่ือให�มีขนาด

ใกล�เคียงกับปูนซีเมนต$ผงกDอนนํามาใช�งาน 
3. ในการทดลองครั้งตDอไปควรมีการทดสอบลูกปูนตัวอยDางท่ีมีอายุการบDมมากกวDาน้ี เชDน 60 วันหรือ 

90 วัน อาจจะได�ทราบคDากําลังอัดท่ีสามารถรับแรงกดได�มากกวDาน้ี เมื่อตัวอยDางมีอายุการบDมเพ่ิม
มากข้ึน 
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การศกึษาความถ่ีของโพลีมอฟ�ซึม A1298C ของยีนmethylenetetrahydrofolatereductase 
(MTHFR)  ในผู8ป:วยล่ิมเลือดอุดตันชาวไทย 

The Study of Frequency of A1298C Polymorphism of the 
Methylenetetrahydrofolate Reductase (MTHFR) Gene in Thrombosis Thai 

Patients 
 

รุจินี ปดิฐพร*, ปุณยนุช จินดาธรรมานุสาร, เจตนา เรืองประทีป, ภสัรา อาณัติ 

ภาควิชาพยาธิวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร2พระมงกุฎเกล!า 
*E-mail: rujinee44@yahoo.com   

 
บทคัดยMอ  

ภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลอืด (thrombosis) ในประชากรไทยยังคงเปLนปMญหาทางสาธารณสุข และยัง
ไมPเคยมีรายงานความสัมพันธ2ระหวPางโพลีมอฟSซึม A1298Cของยีน MTHFR กับความเสี่ยงในการเกิดภาวะลิ่มเลือด
อุดตันในหลอดเลือด การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค2เพ่ือศึกษาความสัมพันธ2ของยีน MTHFR กับความเสี่ยงในการเกิด
ภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดในคนไทย โดยวิเคราะห2โพลีมอฟSซึม MTHFR*A1298C ด!วยวิธี Restriction 
fragment length Polymerase chain (RFLP) ในผู!ปdวยภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดชาวไทย 200 ราย 
และคนสุขภาพดี 102 ราย ผลการศึกษา ไมPพบความแตกตPางของความถ่ีของยีนในโพลีมอฟSซึม MTHFR*A1298C 
กับความความเสี่ยงตPอการเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดในคนไทย OR (95% CI) = 1.059 (0.66-1.71); 
P= 0.813 สรุปผลการศึกษาน้ีไมPพบความสัมพันธ2ระหวPางโพลีมอฟSซึมของ MTHFR*A1298C กับความเสี่ยงตPอการ
เกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือด 
คําสําคัญ: โพลีมอฟSซึม A1298C Methylenetetrahydrofolate reductase gene ภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอด

เลือด 
 Abstract 
 Thrombosis in Thai population is still a public health problem and there has never 
been reported about A1298C polymorphisms of MTHFR gene in Thai thrombosis risk. The aim of 
this study was to investigate the influence of MTHFR gene in Thrombosisrisk in Thai patients. 
This case-control study analyzed MTHFR*A1298C gene polymorphisms using a polymerase chain 
reaction restriction fragment length polymorphism method. In 200 Thai Thrombosis patients and 
102 Thai healthy controls.  The genotype frequencies were not significantly different between 
MTHFR*A1298C polymorphisms and the risk of Thai Thrombosis patients. OR (95% CI) = 1.059 
(0.66-1.71);P= 0.813.   This study found no significant association between MTHFR*A1298C 
polymorphisms and Thai Thrombosis patients risk. 
 
Keywords: A1298C polymorphisms, MTHFR, Methylenetetrahydrofolate reductase gene, 

Thrombosis 
 
บทนํา  
 ภาวะลิม่เลือดอุดตันในหลอดเลือด (thrombosis) หมายถึงภาวะท่ีเกิดมลีิ่มเลือด (thrombus) เข!าไปอุด
ตันในหลอดเลือดของรPางกาย โดยพบวPาสามารถเกิดข้ึนได!ท้ังในหลอดเลือดดํา (vein) และหลอดเลือดแดง (artery) 
ภาวะน้ีพบได!ท้ังในเด็กและผู!ใหญP สาเหตุอาจมาจากพันธุกรรม (hereditary) หรือเกิดข้ึนมาในภายหลัง 
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(acquired) รวมท้ังอาจเกิดจากการมีปMจจัยเสีย่งหลายชนิดรPวมกันก็ได! (multicausal disease) ได!แกP อายุ การ
ตั้งครรภ2 การทานยาคุมกําเนิด ความอ!วน การผPาตดั เปLนต!น (1) การศึกษาในคนไทยพบวPาสาเหตุสําคัญท่ีทําให!เกิด
ภาวะอุดตันในหลอดเลือดจากพันธุกรรมน้ัน เกิดจากการมี natural anticoagulant ในรPางกายลดลง ซ่ึงเปLนการ
ถPายทอดแบบ autosomal dominant ได!แกP protein C, protein S และ antithrombin  ในขณะท่ีการตรวจ 
activated protein C resistance (APC-R) สามารถนําไปสูPการค!นพบความผดิปกติในระดบัโมเลกุลของ 
coagulation factor ตPางๆ ได! (1-3) อยPางไรก็ตามพบวPาสาเหตุทางพันธุกรรมในคนยุโรป (Caucasian) และคน
เอเชีย (Mongoloid) มีความแตกตPางกัน ยีนกลายพันธุ2ท่ีมีการศึกษาและพบวPาเปLนสาเหตุหลักของการเกิดภาวะลิม่
เลือดอุดตันในคนยุโรป ได!แกP factor V Leiden (FVL)  prothrombin G20210A และ 
methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR) C677T ในขณะท่ีคนเอเชียโดยเฉพาะในคนไทยยังมี
การศึกษาเก่ียวกับเรื่องน้ีน!อยมาก (4-6) 

เอนไซม2 methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR) เปLนเอนไซม2สําคัญในกระบวนการ 
metabolism ของ homocysteine  มีรายงานพบเอนไซม2น้ีเกิดการแปรผันของยีน (polymorphism) ได!บPอย 2 
ตําแหนPง คือท่ีนิวคลีโอไทด2ตําแหนPง 677 เปลี่ยนจาก cytosine เปLน thymine (C677T)  ทําให! amino acid ท่ี
ตําแหนPง 222 เปลี่ยนจาก alanine เปLน valine (A222V) สPงผลให!การทํางานของเอนไซม2 MTHFR ลดลง ทําให!
ปริมาณของhomocysteine สูงข้ึน (hyperhomocysteinemia) และปริมาณของ folic acid ในเลือดลดลง มี
รายงานพบวPาการเปลี่ยนแปลงแบบ homozygous (TT) จะสPงผลให!ปริมาณของ homocysteine สูงข้ึน 20% (7)  
การแปรผันอีกแบบเกิดท่ีนิวคลีโอไทด2ตําแหนPง 1298 เปลี่ยนจาก adenine เปLน cytosine (A1298C) ทําให!
สมรรถนะของเอนไซม2 MTHFR ลดลง การเกิด remethylation ของ homocysteine ไปเปLน methioine เสียไป 
สPงผลให!ระดับของ homocysteine ในเลือดสูงข้ึนได!เชPนกัน การเกิด polymorphism ท้ัง 2 ตําแหนPงมีผลทําให!
เกิด hyperhomocysteinemia ซ่ึงชักนําให!เกิดการบาดเจ็บจากภาวะออกซิเดชันของเซลล2ผนังหลอดเลือดทําให!
สูญเสียความสามารถในการทําหน!าท่ีของหลอดเลือดสPงผลให!เกิดกระบวนการ atherosclerosis และเปLนปMจจัย
เสี่ยงในการเกิดลิ่มเลือดอุดตัน (8-12) 

การรายงานท่ีเก่ียวข!องกับยีนท่ีมีผลตPอการเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันในผู!ปdวยชาวไทยยังมีไมPมากนัก กPอน
หน!าน้ีเคยมีรายงานการศึกษาเก่ียวกับยีน FVL, prothrombin G20210A และ MTHFR C677T ในผู!ปdวยชาวไทย
พบท้ังมีความสําคัญและไมPมีความสําคัญตPอการเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตัน (4-6, 13-14)  ซ่ึงการศึกษาถึงการ
แพรPหลายของโพลีมอฟSซึมของยีน MTHFR ท่ีตําแหนPง C677T ในผู!ปdวยชาวไทยพบวPา C677T MTHF gene 
mutation ไมPมีความสัมพันธ2กันในผู!ปdวย DVT ชาวไทย ซ่ึงอาจแตกตPางจากประชากรท่ีมีชาติพันธุ2อ่ืนๆท่ีพบวPามี
ความเก่ียวข!องกัน (4) แตPยังไมPเคยมีรายงานการศึกษาความสัมพันธ2โพลีมอ- ฟSซึม A1298C ของยีน MTHFR ใน
ผู!ปdวยชาวไทย จึงเปLนเหตุให!คณะผู!วิจัย มีความสนใจท่ีจะศึกษาในครั้งน้ี    

การศึกษาในครั้งน้ีผู!วิจยัมีความประสงค2ท่ีจะตรวจหาโพลีมอฟSซมึ A1298C ของยีน MTHFR ซ่ึงมีรายงาน
วPา อาจเปLนสาเหตุของความเสี่ยงทางพันธุกรรมท่ีทําให!เกิดลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือด ในผู!ปdวยชาวไทย โดยวิธี 
polymerase chain reaction–restriction fragment length polymorphism (PCR-RFLP) ซ่ึงจะสามารถ
นําไปใช!ประโยชน2ในเรื่องการหาสาเหตุและความเสีย่งของการเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดตPอไป   
 
วัตถุประสงคWของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาโพลีมอฟSซึม A1298C ในยีน MTHFR ในกลุPมผู!ปdวยภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือด และ
ในกลุPมคนปกตไิมPมภีาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือด ชาวไทย โดยการวิเคราะห2ด!วยเทคนิค PCR-RFLP  
(Polymerase Chain Reaction – Restriction Fragment Length Polymorphism) วPาอาจมีความเก่ียวข!อง
สัมพันธ2ตPอการเกิดภาวะลิม่เลือดอุดตันในหลอดเลือด ในผู!ปdวยชาวไทย 
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สมมติฐานการวิจัย 
คาดวPาเมื่อตรวจความเก่ียวข!องสัมพันธ2ระหวPางโพลมีอฟSซึม A1298C ของยีน  MTHFR นPาจะมี

ความสัมพันธ2ตPอการเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันในผู!ปdวยชาวไทย 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ระเบียบวิธีวิจัย การศึกษาในครั้งน้ีเปLนการวิจัยเชิงพรรณนาแบบไปข!างหน!า (prospective case-
control study) เพ่ือทําการศึกษาความเก่ียวข!องสัมพันธ2ระหวPางโพลีมอฟSซึม  A1298C ของยีน  MTHFR ตPอการ
เกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันในผู!ปdวยชาวไทย  โดยวิธี polymerase chain reaction–restriction fragment length 
polymorphism (PCR-RFLP)  

กลุMมตัวอยMาง เก็บตัวอยPางเลือดท่ีเหลือของผู!ปdวยท่ีมีประวัติภาวะลิ่มเลือดอุดตัน (vascular 
thrombosis) ท่ีห!องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร2พระมงกุฎเกล!า จํานวน 200 ราย และ
เลือดผู!บริจาคโลหิตท่ีหมดอายุแล!วจากธนาคารเลือด กองพยาธิวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล!าใช!เปLน normal 
control จํานวน 102 ราย   
 

ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 
1. การสกัด ดีเอ็นเอ  
เก็บเซลล2เม็ดเลือดขาวของผู!ปdวยท่ีมีประวัตภิาวะลิ่มเลือดอุดตันจํานวน 200 ราย และเซลล2เมด็เลือดขาว

จากเลือดผู!บรจิาคโลหิตท่ีหมดอายุแล!ว ท่ีไมPได!มีภาวะลิม่เลือดอุดตนัเปLน normal control  จํานวน 100 ราย  
นํามาสกัด ดีเอ็นเอ ด!วยชุดสกัด ดเีอ็นเอ (Blood Genomic DNA Miniprep kit)   

2. การวิเคราะห2จโีนไทป� (Genotype Analysis) 
การศึกษาน้ีวิเคราะห2โพลีมอฟSซึม A1298C ของยีน  MTHFR โดยการทํา Polymerase Chain 

Reaction- Restriction Fragment Length Polymorphism (PCR-RFLP)  
สําหรับการวิเคราะห2 A1298C MTHFR gene polymorphism โดยการทํา PCR  เพ่ือตรวจการแปรผัน

ของนิวคลีโอไทด2 ท่ีเปลี่ยนจาก adenine เปLน cytosine (A1298C) ของลําดับเบสท่ีตําแหนPง 1298 ของยีน 
MTHFR  โดยท่ีปฏิกิรยิา PCR น้ีมี primer คือ Forward primer 5’-CTT TGG GGA GCT GAA GGA CTA CTA-
3’ และ Reverse primer 5’-CAC TTT GTG ACC ATT CCG GTT TG-3’    
 ปฏิกิริยา PCR ทําในหลอดทดลอง ปริมาตร 10 ไมโครลิตร ประกอบด!วย ดีเอ็นเอเริ่มต!น 4-5 นาโนกรัม 
(ng), 30 pmole ของแตPละ primer, 1.5mM MgCl2, , 0.2 mM ของแตPละ dNTP,  และเอ็นไซม2 Taq DNA 
polymerase 0.5 Unit/25 µl reaction (KAPA Biosystem, USA) สPวนปฏิกริยา PCR ทําในเครื่อง 
Mastercycler pro (eppendorf) จํานวน 35 รอบ (cycles) แตPละรอบประกอบด!วยข้ันตอนตPางๆ ได!แกP ข้ันตอน 
Denaturation ใช!อุณหภูม ิ95°C  นาน 30 วินาที  ข้ันตอน Annealing ใช!อุณหภูมิ 62°C  นาน 20 วินาที  และ
ข้ันตอน Extension ใช!อุณหภูมิ 72°C  นาน 1 วินาที ท้ังหมดน้ีทําซํ้า 35 รอบ ให!ผลผลิต PCR ขนาด 163 bp. 

จากน้ันนําผลผลิต PCR ของ A1298C MTHFR gene polymorphism มาตัดด!วยเอ็นไซม2ตดัจําเพาะ 
(Restriction enzyme) MboII 5 Unit (Thermo scientific, USA) ท่ีอุณหภูมิ 37°C นาน 18 ช่ัวโมง ตรวจผล
ด!วยการทํา Electrophoresis ใน 4% Agarose gel (Invitrogen,USA) โดยมี 10 base pairs DNA ladder 
(biotechrabbit, Germany)  เปLน DNA marker.  

RFLP product ของ A1298C MTHFR gene polymorphism จะแสดงลักษณะท่ีตPางกัน 3 ลักษณะ
ได!แกP AA คือ wild type homozygote (homozygous normal allele) (56, 31, 30, 28,18 bp fragments), 
AC คือ heterozygote (84, 56, 30 bp),  CC คือ polymorphic homozygote (homozygous mutant)  (84, 
31, 30, 18 bp) 
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การวิเคราะหWข8อมูล 
วิเคราะห2ผลการวิจัย โดยนําผลการทดลองมาวิเคราะห2เชิงคุณภาพ และวิเคราะห2ข!อมลูทางสถิตโิดยการ

เปรียบ เทียบความแตกตPางของอัตราการเกิดของ A1298C MTHFR ชนิด Heterozygotes ในกลุPมคนปกติ กับ 
อัตราการเกิดของ A1298C MTHFR  ชนิด Heterozygotes ในคนไข! Thrombosis โดยใช! Chi-square test ท่ี
ระดับนัยสําคัญ 0.05 

จริยธรรมการวิจัย 

การศึกษาวิจัยในครั้งน้ี ได�รบัการรับรองจากคณะกรรมการจรยิธรรม รพ.พระมงกุฎเกล�าแล�ว 
(No.S001h/60)   

 
ผลการวิจัย 

จากผลการศึกษาในกลุPมผู!ปdวยภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือด และในกลุPมคนปกติในคนไทย  
วิเคราะห2จีโนไทป�รูปแบบแผนของดีเอ็นเอ (genetic patterns) ของ RFLP product ของ MTHFR*A1298C 
gene polymorphism แสดงในรูปท่ี 1. ผลท่ีได!คือมีจํานวน wild type homozygote = 97 ราย(48.5%) 
polymorphic homozygote = 20 ราย (10%)  และ heterozygote = 83 ราย (41.5%)    

ผลการศึกษาความถ่ีของอัลลีล (allele) ของยีน MTHFR  ในผู!ปdวยท่ีมีภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือด
ชาวไทย เทียบกับกลุPมคนปกติ แสดงผลในตารางท่ี 1.  ในยีน MTHFR พบความถ่ีของอัลลีล wild type (AA) มีคPา 
= 0.69 ในผู!ปdวยท่ีมีภาวะลิม่เลือดอุดตันในหลอดเลือดชาวไทย และ 0.71 ในกลุPมกลุPมคนปกติ  และพบความถ่ี
ของอัลลีล  MTHFR*A1298C  polymorphism  ในกลุPมผู!ปdวยมีคPา = 0.31 และในคนปกตมิีคPา = 0.29 

ไมPพบความแตกตPางของความถ่ีของยีนในโพลีมอฟSซึม MTHFR*A1298C กับความความเสี่ยงตPอการเกิด
ภาวะลิม่เลือดอุดตันในหลอดเลือดในคนไทย OR(95%CI) = 1.059 (0.66-1.71); P = 0.813 

 
สรุปและอภิปรายผล 

การเกิดลิ่มเลือดอุดตันทางพันธุกรรมมสีาเหตุมาจากการมีปMจจัยแข็งตัวของเลือดเพ่ิมมากข้ึนกวPาปกติ 
โดยเกิดจากการสูญเสยีหน!าท่ีในการทํางานของยีนท่ีเก่ียวข!องกับการต!านการแข็งตัวของเลือด รวมถึงการทํางานท่ี
เพ่ิมข้ึนของยีนกลายพันธุ2 (mutation)  อยPางไรก็ตามพบวPาสาเหตทุางพันธุกรรมในคนยุโรป (Caucasian) และคน
เอเชีย (Mongoloid) มีความแตกตPางกัน ยีนกลายพันธุ2ท่ีมีการศึกษาและพบวPาเปLนสาเหตุหลักของการเกิดภาวะลิม่
เลือดอุดตันในคนยุโรป ได!แกP factor V Leiden (FVL)  prothrombin G20210A และ 
methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR) C677T ในขณะท่ีคนเอเชียโดยเฉพาะในคนไทยยังมี
การศึกษาเก่ียวกับเรื่องน้ีน!อยมาก 

เอนไซม2 methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR) เปLนเอนไซม2สําคัญในกระบวนการ 
metabolism ของ homocysteine  มีรายงานในคนยุโรปพบเอนไซม2น้ีเกิดการแปรผันของยีน (polymorphism) 
ได!บPอย ท่ีนิวคลโีอไทด2 2 ตาํแหนPงคือ MTHFR C677T และ MTHFR 1298 (7, 9-12) ซ่ึงมีการศึกษาในผู!ปdวยชาว
ไทยถึงการแพรPหลายของโพลมีอฟSซึมของยีน MTHFR ท่ีตําแหนPง C677T พบวPา C677T MTHF gene mutation 
ไมPมีความสมัพันธ2กันในผู!ปdวย Deep Vein Thrombosis ชาวไทย ซ่ึงอาจแตกตPางไปจากรายงานในประชากรท่ีมี
ชาติพันธุ2อ่ืนๆ ท่ีพบวPามีความเก่ียวข!องกันอยูP (4) อยPางไรก็ตามยังไมPเคยมีรายงานการศึกษาความสมัพันธ2ของโพลี
มอฟSซึม A1298C ของยีน MTHFR ในผู!ปdวยภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดชาวไทย จึงเปLนเหตุให!คณะผู!วิจัย มี
ความสนใจท่ีจะศึกษาในครั้งน้ี    

นอกจากน้ียังมีการศึกษาความสัมพันธ2ของโพลีมอฟSซึม C677T ของยีน MTHFR กับโรคตา Glaucoma 
ในประชากรเกาหลี พบวPามีความสัมพันธ2อยPางมีนัยสําคัญในแงPของการเปLนปMจจัยเสี่ยงของ Normal Tension 
Glaucoma (NTG) (15)  นอกจากน้ียังมีการศึกษาความสัมพันธ2ของโพลีมอฟSซึม C677T และ A1298C ของยีน 

760 



HS-195 
 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ คร้ังท่ี ๕ "งานวิชาการรับใช!สังคม" มหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลิมพระเกียรติ 

MTHFR ในโรคตา primary open angle glaucoma (POAG) และ NTG ในกลุPมประชากรชาวญี่ปุdนอีก ผลคือไมP
พบวPามีความเก่ียวข!องสมัพันธ2กัน (16)    

การศึกษาของ Soudabeh et al. ในป� 2015 ในผู!ปdวยชาวอิหรPานพบวPา โพลีมอฟSซึมของยีน MTHFR ท่ี
ตําแหนPง C677T และ A1298C มีความเก่ียวข!องสัมพันธ2ในลักษณะเปLนปMจจัยเสี่ยงตPอการพัฒนาไปเปLน deep 
venous thrombosis (DVT) แสดงให!เห็นวPาโพลีมอฟSซึมของยีนน้ีท้ัง 2 ตําแหนPง เก่ียวข!องกับปMจจัยเสีย่งตPอการ
เกิด DVT (17)  นอกจากน้ียังมีการศึกษาในโพลมีอฟSซึม C677T และ A1298C ของยีน MTHFR ในชาวอเมริกัน 
พบวPาความเก่ียวข!องสัมพันธ2ในโพลีมอฟSซึม กับการเพ่ิมความเข!มข!นของ total homocysteine ในพลาสมPา ยังไมP
ถึงระดับท่ียอมรับได!ทางสถิติ (18) และไมPพบความเก่ียวข!องสัมพันธ2กับ heterozygous mutation ของ MTHFR 
ท่ีตําแหนPง A1298C กับภาวะลิ่มเลือดอุดตันในผู!ปdวยชาวตรุกี (19, 20)   การศึกษาในชาวอิหรPานพบวPา 
homozygous ของโพลีมอฟSซึม A1298C ในยีน MTHFR  ไมPมีความสัมพันธ2กับ cerebral venous thrombosis 
(CVT) (21, 22)   และศึกษาความสัมพันธ2ระหวPางความเสี่ยงในการเกิด venous thromboembolism (VTE) ใน
สตรีชาวโรมาเนียท่ีตั้งครรภ2 กับโพลีมอฟSซึมของ C677T และ A1298C ของยีน MTHFR ก็ไมPพบความเก่ียวข!อง
สัมพันธ2กัน (23)  เชPนเดียวกับการศึกษาครั้งน้ีในกลุPมผู!ปdวยภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดชาวไทย ไมPพบ
ความสัมพันธ2ระหวPางโพลีมอฟSซึมของ MTHFR*A1298C กับความเสีย่งตPอการเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอด
เลือด อยPางไรก็ตามการศึกษาในครั้งน้ี กลุPมตัวอยPางท่ีใช!ในการศึกษายังนับวPามีจํานวนน!อยเมื่อเทียบกับประชากร
ไทย คาดวPาหากเพ่ิมจํานวนให!มากข้ึนอาจทําให!คPาทางสถิติชัดเจนยิง่ข้ึน  
 
สรุป  

การศึกษาโพลมีอฟSซึม A1298C ของยีน MTHFR ในผู!ปdวยท่ีมีประวัติภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลอืด
ชาวไทย ในครั้งน้ี  ไมPพบความแตกตPางอยPางมีนัยสําคัญทางสถิติในแงPของการกระจายของโพลีมอฟSซึมของยีนกับ
การเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดชาวไทย  

 
ข8อเสนอแนะ 

การศึกษาโพลมีอฟSซึม A1298C ในยีน MTHFR ในกลุPมผู!ปdวยมีประวัติภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลอืด 
และในกลุPมคนปกติในเบ้ืองต!น ในหมูPประชากรชาวไทยน้ี  ไมPพบความแตกตPางอยPางมีนัยสําคัญทางสถิติ ในแงPของ
การกระจายของ  โพลีมอฟSซึมของยีนกับการเกิดภาวะลิม่เลือดอุดตันในหลอดเลือด และเน่ืองจากจํานวนผู!ปdวย
และกลุPมคนปกติท่ีใช!ในการศึกษาในครั้งน้ีมีจํานวนยังไมPมากพอ คาดวPาหากเพ่ิมจํานวนให!มากข้ึนอาจทําให!คPาทาง
สถิติชัดเจนยิ่งข้ึน 
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ตารางท่ี 1 : การกระจายโพลมีอฟ/ซึมของยีน MTHFR  ในผู�ป5วยท่ีมีประวัตภิาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดชาว
ไทย เทียบกับคนปกต ิ
Genotypes              Thrombosis (n=200)       Control (n=102)           OR, 95%CI*           

P-value 

MTHFR*A1298C a 

Wild type (AA)    97 (48.5%)     48 (47.06%)           
Heterozygous (AC)    83 (41.5%)     48 (47.06%)        1.059 (0.6592-1.712)        
0.813 
Homozygous (CC)   20 (10%)      6 (5.88%)                 
Allele Frequency of MTHFR b 
A    0.69           0.71 
C      0.31           0.29 
       
a for MTHFR, odd ratio (OR) were calculate by comparison of control individuals and vascular thrombosis groups for MTHFR 

*A1298C  
b for MTHFR, the frequency of C polymorphism in the vascular thrombosis cases was 0.31. 

* for wild type VS heterozygote + Homozygote 
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MTHFR*A1298C gene analysis 

รูปท่ี 1 :   PCR-RFLP analysis of MTHFR genotype of vascular thrombosis. The PCR product was 
digested by MboII restriction enzyme, electrophoresed in 4% agarose gel, and stained with 
Nucleic acid gel stain (GelStar Lonza, USA). 
 50 bp DNA molecular weight marker (Fermentas, Life Sciences): Lane M 
 Wild type : Lanes 2, 4, 5, 9, 10 
 Heterozygote polymorphism : Lanes 3, 6, 7, 11  
 Homozygote polymorphism : Lanes 1, 8 
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บทคัดย�อ  

วัตถุประสงค)ของการศึกษาน้ี เพ่ือวิเคราะห)การปนเปNOอนของโคลิฟอร)มแบคทีเรียท้ังหมด ฟRคัลโคลิฟอร)ม
แบคทีเรีย และ E. coli ในตัวอย1างเน้ือหมู ด!วยวิธี conventional MPN โดยทําการสุ1มเก็บตัวอย1างเน้ือหมู จํานวน 
24 ตัวอย1าง จากตลาดสดและร!านสะดวกซ้ือ ตําบลบางโฉลง อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ในเดือนตุลาคม 
– เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ผลการตรวจวิเคราะห)พบการปนเปNOอนของโคลิฟอร)มแบคทีเรียท้ังหมด ฟRคัลโคลิ
ฟอร)มแบคทีเรีย และ E. coli ในตัวอย1างเน้ือหมู คิดเป̀นร!อยละ 100, 95.8  และ 45.8 ตามลําดับ ตัวอย1างเน้ือหมู
จากตลาดสดส1วนใหญ1มีปริมาณโคลิฟอร)มแบคทีเรียท้ังหมดและฟRคัลโคลิฟอร)มแบคทีเรียอยู1ในระดับสูงกว1า 1,000 
MPN ต1อกรัม ซ่ึงสูงกว1าตัวอย1างจากร!านสะดวกซ้ือท่ีมีปริมาณอยู1ในช1วง 3-100 MPN ต1อกรัม ในขณะท่ีตัวอย1าง
ส1วนใหญ1จากตลาดสดและร!านสะดวกซ้ือมีปริมาณ E. coli อยู1ในระดับต่ําคือ น!อยกว1า 3 MPN ต1อกรัม ท้ังน้ี 
ตัวอย1างจากตลาดสดและร!านสะดวกซ้ือมีปริมาณ E. coli ผ1านเกณฑ)คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหาร คิดเป̀น
ร!อยละ 90.1 และร!อยละ 100 ตามลําดับ จากผลการวิจัยจะเห็นได!ว1าเน้ือหมูมีการปนเปNOอนของจุลินทรีย)กลุ1มโคลิ
ฟอร)มแบคทีเรียอยู1ในระดับสูง ดังน้ัน ผู!บริโภคจึงควรตระหนักถึงความเสี่ยงของการเกิดโรคอุจจาระร1วงอันมีสาเหตุ
มาจากการบริโภคเน้ือหมูเหล1าน้ี  

 
คําสําคัญ:  เ น้ือหมู  ตลาดสด ร!านสะดวกซ้ือ โคลิฟอร)มแบคทีเรีย 

ฟR คัลโคลิฟอร)มแบคทีเรีย  E.col i    

 
 
Abstract 

The objective of this study was to analyse the contamination of total coliform bacteria, 
fecal coliform bacteria and E. coli in pork by conventional MPN method. Twenty-four pork 
samples were collected from fresh markets and convenience stores in Bang Chlong, Bang Phli, 
Samut Prakan Province, during October to November 2016. The result showed that 
contamination of total coliform bacteria, fecal coliform bacteria and E. coli in pork samples were 
100%, 95.8% and 45.8%, respectively. The quantity of total coliform bacteria and fecal coliform 
bacteria in most of fresh market samples, with the high number of over 1,000 MPN/g, were 
greater than convenience store samples with 3-100 MPN/g. While major samples obtained from 
fresh market and convenience store were demonstrated the low number of E. coli as less than 
3 MPN/g. The quantity of E. coli in fresh market and convenience store samples were below the 
limit of food microbiological standard accounting for 90.1% and 100%, respectively. According to 
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the results, pork was contaminated with high level of coliform bacteria. Therefore, consumer 
should be aware the risk of acute diarrhea through the consumption of these pork products.   

 
Keywords: Pork, Fresh market, Convenience store, Coliform bacteria,  

 Fecal coliform bacteria,   E. coli   
  
 
บทนํา 

การปนเปNOอนของจุลินทรีย)กลุ1มก1อโรคในอาหารเป̀นสาเหตหุลักของโรคต1างๆ ท่ีเกิดข้ึนกับผู!บริโภค ซ่ึงเป̀น
ปzญหาทางด!านสาธารณสุขท่ีสําคัญของประเทศไทย โดยเฉพาะโรคอุจจาระร1วงเฉียบพลัน (Acute diarrhea) ซ่ึง
กระทรวงสาธารณสุข ได!กําหนดให!เป̀นโรคท่ีเฝ~าระวังทางระบาดวิทยาและกําหนดให!ต!องรายงานจํานวนผู!ป�วยใน
บัตรรายงานผู!ป�วย (แบบ รง. 506) เพ่ือใช!ในการเฝ~าระวังการระบาดของโรคท่ีเกิดจากอาหารและนํ้าเป̀นสื่อ จาก
สรุปรายงานสถานการณ)โรคอุจจาระร1วงของประเทศไทย พ.ศ. 2557 มีจํานวนผู!ป�วยโรคอุจจาระร1วงเฉียบพลัน 
จํานวน 1,055,513 ราย คิดเป̀นอัตราป�วย 1,637.55 ต1อประชากรแสนคน จํานวนผู!เสียชีวิต 7 ราย (1) อาหารท่ี
ปนเปNOอนเช้ือโรคเหล1าน้ีมักเป̀นอาหารพร!อมบริโภคหรืออาหารปรุงสําเร็จท่ีซ้ือมาจากตลาด ห!างสรรพสินค!า 
ร!านอาหารและแผงลอย ท้ังน้ี การเฝ~าระวังการปนเปNOอนของจุลินทรีย)ในอาหารมักจะใช!วิธีการตรวจวิเคราะห)ดัชนี
บ1งช้ีความปลอดภัยในอาหาร (Indicator of food safety) โดยท่ัวไปแล!วนิยมตรวจวิเคราะห)จุลินทรีย)กลุ1ม               
โคลิฟอร)มแบคทีเรีย  

โคลิฟอร)มแบคทีเรีย (Coliform bacteria) คือกลุ1มของแบคทีเรียแกรมลบ (Gram negative bacteria) 
รูปร1างเป̀นท1อนไม1สร!างสปอร) (Non spore forming) เป̀นแบคทีเรียท่ีเจริญได! ท้ังมีอากาศและไม1มีอากาศ 
(Facultative anaerobe) สามารถหมักย1อยนํ้าตาลแล็กโทส (Lactose) ให! เกิดกรดและแก�สได! ท่ี อุณหภูมิ                
35-37 องศาเซลเซียส ภายใน 48 ช่ัวโมง (2) โคลิฟอร)มแบคทีเรีย ประกอบด!วย 4 จีนัส ได!แก1 Escherichia, 
Klebsiella, Enterobacter และ Citrobacter รวมท้ัง Escherichia coli ด!วย โคลิฟอร)มแบคทีเรียแบ1งออกเป̀น 
2 กลุ1มใหญ1 คือ กลุ1มฟRคัลโคลิฟอร)มแบคทีเรีย (Fecal coliform bacteria) และกลุ1มนันฟRคัลโคลิฟอร)มแบคทีเรีย 
(Non-fecal coliform bacteria) โดยกลุ1มฟRคัลโคลิฟอร)มแบคทีเรียถูกนํามาใช!เป̀นดัชนีบ1งช้ีการปนเปNOอนของ
อุจจาระ (Fecal indicator bacteria) ในอาหารและนํ้า เน่ืองจากเป̀นแบคทีเรียท่ีอาศัยอยู1ในลําไส!คนและ
สัตว)เลือดอุ1นและปนเปNOอนออกมากับอุจจาระ (3)  

Escherichia coli เป̀นแบคทีเรียในกลุ1มฟRคัลโคลิฟอร)มแบคทีเรีย ซ่ึงถูกนํามาใช!เป̀นดัชนีบ1งช้ีการ
ปนเปNOอนอุจจาระในอาหารและนํ้าท่ีสําคัญ เน่ืองจาก E. coli มีแหล1งท่ีอยู1อาศัยในลําไส!ของคนและสัตว)เลือดอุ1น 
โดยปกติแล!วแบคทีเรียชนิดน้ีจะไม1ก1อโรคในคนแต1จะเป̀นประโยชน)ต1อการทํางานของลําไส! ส1วนสายพันธุ)ก1อโรคมัก
มาจากนํ้าเสียหรือแพร1กระจายจากคนท่ีเป̀นโรคอยู1แล!วสู1ผู!อ่ืนผ1านทางอุจจาระและปนเปNOอนในอาหารหรือนํ้าดื่ม (4) 
E. coli สามารถทําให!เกิดอาการโรคอุจจาระร1วงเฉียบพลันได!ท้ังในเด็กและผู!ใหญ1 บางสายพันธุ)เกิดการแพร1ระบาด
มากและก1อโรครุนแรงถึงข้ันเสียชีวิต ตัวอย1างเช1น E. coli ซีโรไทป� O157:H7 ซ่ึงมีรายงานการแพร1ระบาดท่ัวโลก
ท้ังในประเทศพัฒนาแล!วและประเทศกําลังพัฒนา โดยผู!ป�วยจะมีอาการท่ีสําคัญคือ ถ1ายปzสสาวะปนเลือด 
(Haemolyticuraemic syndrome; HUS) ซ่ึงทําให!เกิดไตล!มเหลวเฉียบพลัน โลหิตจาง และเกล็ดเลือดลดลง 
จนถึงข้ันเสียชีวิตในท่ีสุด (4, 5) ท้ังน้ี การพบ E. coli ในอาหารหรือนํ้าหมายความว1าอาจพบจุลินทรีย)ก1อโรคในคน
ชนิดอ่ืนด!วย ซ่ึงการปนเปNOอนของจุลินทรีย)เหล1าน้ีมักมาจากสิ่งแวดล!อมและสภาพการสุขาภิบาลท่ีไม1เหมาะสม (3) 
แหล1งโรคท่ีสําคัญ (Reservoirs) ของ E. coli คือ สัตว)เลือดอุ1น เช1น หมู วัว แพะ และแกะ (6)  

เน้ือหมูเป̀นเน้ือสัตว)ท่ีนิยมของผู!บริโภคมีจําหน1ายท่ัวไปทุกพ้ืนท่ี เน้ือหมูมีโอกาสปนเปNOอนจุลินทรีย)ก1อโรค
ต1างๆ ได!สูง และหากผู!บริโภคนําเน้ือหมูเหล1าน้ีมารับประทานโดยเฉพาะแบบดิบหรือแบบก่ึงสุกก่ึงดิบ อาจได!รับ
ความไม1ปลอดภัยและเกิดการเจ็บป�วยได! กระทรวงสาธารณสุขได!กําหนดให!เน้ือสัตว)ดิบท่ีแช1เย็นหรือแช1แข็ง ต!องมี
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ปริมาณ E. coli ไม1เกิน 100 MPN ต1อกรัม (7) มีงานวิจัยได!รายงานถึงการปนเปNOอนของ E. coli ในตัวอย1างเน้ือหมู
บดท่ีจําหน1ายในตลาดสดและห!างสรรพสินค!า มีอัตราการปนเปNOอนร!อยละ 90.4 และร!อยละ 50.0 ตามลําดับ (8) 
แสดงว1าหากแหล1งจําหน1ายเน้ือหมูมีสภาพการสุขาภบิาลท่ีไม1เหมาะสมจะทําให!เน้ือหมูเกิดการปนเปNOอนจุลินทรีย)ก1อ
โรคได!มาก       

สําหรับพ้ืนท่ีตําบลบางโฉลง อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีความหลากหลายของชุมชนและ
เศรษฐกิจ ประกอบด!วยสถาบันการศึกษา โรงงานอุตสาหกรรม บริษัท ห!างร!าน และหมู1บ!านจัดสรร หลายแห1ง มี
ประชาชนอาศัยอยู1เป̀นจํานวนมาก พฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชาชนส1วนหน่ึงนิยมซ้ืออาหารท่ีตลาดสด
และร!านสะดวกซ้ือใกล!ท่ีพักอาศัยเพ่ือนํากลับไปปรุงประกอบอาหารด!วยตนเอง จากงานวิจัยก1อนหน!าน้ีของ ณัฏฐวี 
ช่ังชัย และคณะ (9) ได!ทําการศึกษาการปนเปNOอนของจุลินทรีย)กลุ1มโคลิฟอร)มแบคทีเรียในตัวอย1างเน้ือหมูท่ีเก็บจาก
ตลาดสดแห1งหน่ึงในตําบลบางโฉลง อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พบว1ามีการปนเปNOอนโคลิฟอร)มแบคทีเรีย
ท้ังหมด ฟRคัลโคลิฟอร)มแบคทีเรีย และ E. coli ทุกตัวอย1าง (ร!อยละ 100) ท่ีปริมาณมากกว1า 1,000 MPN ต1อกรัม 
ดังท่ีกล1าวมาข!างต!นน้ี คณะผู!วิจัยจึงมีความสนใจท่ีตรวจสอบการปนเปNOอนของจุลินทรีย)กลุ1มโคลิฟอร)มแบคทีเรียใน
เน้ือหมูท่ีจําหน1ายในตลาดสดและร!านสะดวกซ้ือ ตําบลบางโฉลง อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือทราบถึง
สถานการณ)การปนเปNOอนของจุลินทรีย)กลุ1มโคลิฟอร)มแบคทีเรียในเน้ือหมูท้ังสองแหล1ง และเป̀นข!อมูลให!หน1วยงาน
ท่ีเก่ียวข!องวางแผนการเฝ~าระวังการปนเปNOอนของจุลินทรีย)ในอาหาร รวมถึงป~องกันอันตรายต1อสุขภาพผู!บริโภคจาก
การบริโภคเน้ือหมูเหล1าน้ี 
  
วัตถุประสงคHการวิจัย  

เพ่ือวิเคราะห)การปนเปNOอนของโคลิฟอร)มแบคทีเรียท้ังหมด ฟRคัลโคลิฟอร)มแบคทีเรีย และ E. coli ใน
ตัวอย1างเน้ือหมูจากแหล1งจําหน1ายประเภทตลาดสดและร!านสะดวกซ้ือ ตําบลบางโฉลง อําเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ 

  
วิธีดําเนินงานวิจัย    
1. การเก็บตัวอย�าง 

สุ1มเก็บตัวอย1างเน้ือหมู จํานวน 200 กรัมต1อตัวอย1าง ใส1ในถุงพลาสติกสะอาด รวมท้ังหมด 24 ตัวอย1าง 
จากพ้ืนท่ีตําบลบางโฉลง อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ (ภาพท่ี 1) แบ1งเป̀นตัวอย1างจากแผงจําหน1ายใน
ตลาดสด 5 ร!าน จํานวน 11 ตัวอย1าง และตัวอย1างจากร!านสะดวกซ้ือ 3 ร!าน จํานวน 13 ตัวอย1าง ทําการเก็บ
ตัวอย1างระหว1างเดือนตุลาคม – เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ตัวอย1างถูกแช1เย็นในกล1องโฟมบรรจุนํ้าแข็งท่ีมี
อุณหภูมิประมาณ 4 องศาเซลเซียส และดําเนินการส1งตัวอย1างไปยังห!องปฏิบัติการเพ่ือทําการวิเคราะห)ทันที 
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ภาพท่ี 1  บริเวณเก็บตัวอย1างเน้ือหมู ตําบลบางโฉลง อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
  

2. การวิเคราะหHจุลินทรียHกลุ�มโคลิฟอรHมแบคทีเรีย 
วิเคราะห)การปนเปNOอนของจุลินทรีย)กลุ1มโคลิฟอร)มแบคทีเรียในตัวอย1างเน้ือหมู ด!วยวิธี Conventional 

Most Probable Number (Conventional MPN) ระบบ 3 หลอด ตามวิ ธีการ ท่ี ระบุ ใน  Bacteriological 
Analytical Manual (BAM) (10) โดยเตรียมตัวอย1างท่ีระดับการเจือจาง 10 -1 ถึง 10 -3  ด!วยสารละลาย 
Butterfield’s phosphate-buffered dilution water (BPB) ดังน้ี ช่ังตัวอย1างเน้ือหมู จํานวน 25 กรัม เติม
สารละลาย BPB ปริมาตร 225 มิลลิลิตร (10-1) นําตัวอย1างไปตีปz�นให!เข!ากันด!วยเครื่องตีปz�นอาหารท่ีความเร็วสูงสุด 
เป̀นเวลา 60 วินาที และเตรียมตัวอย1างท่ีระดับการเจือจาง 10-2 และ 10-3 ตามลําดับ ด!วยสารละลาย BPB เช1นกัน 
หลังจากน้ันนําไปวิเคราะห)ดังต1อไปน้ี  

2.1 การทดสอบขั้นตQน (Presumptive test) ป�เปตตัวอย1างท่ีระดับการเจือจาง 10-1 ถึง 10-3 อย1างละ 1 
มิลลิลิตร ใส1ในหลอดอาหาร Lauryl Sulphate Broth (LST) ปริมาตร 10 มิลลิลิตร ท่ีบรรจุหลอดดักก�าซ 
(Durham tube) นําไปบ1มท่ีอุณหภูมิ 35+2 องศาเซลเซียส เป̀นเวลา 24-48 ช่ัวโมง จากน้ันสังเกตหลอดทดลองท่ี
เกิดก�าซในหลอดดักก�าซ ถือว1าอาจจะมีโคลิฟอร)มแบคทีเรีย ให!ผลการทดสอบเป̀นบวก 

2.2 การทดสอบขั้นยืนยัน (Confirm test) ป�เปตตัวอย1างหลอดอาหาร LST ท่ีให!ผลบวก ปริมาตร 1 
มิลลิลิตร ใส1ในหลอดอาหาร Brilliant Green Bile Broth 2% (BGLB 2%) ปริมาตร 10 มิลลิลิตร ท่ีบรรจุหลอด
ดักก�าซ นําไปบ1มท่ีอุณหภูมิ 35+2 องศาเซลเซียส เป̀นเวลา 24-48  ช่ัวโมง จากน้ันสังเกตหลอดทดลองท่ีเกิดก�าซ
ในหลอดดักก�าซ แปลผลได!ว1ามีโคลิฟอร)มแบคทีเรีย ผลการทดสอบเป̀นบวก นําไปอ1านปริมาณโคลิฟอร)มแบคทีเรีย
จากตาราง MPN ระบบ 3 หลอด (11)  

2.3 การทดสอบขั้นสมบูรณH (Complete test) ป�เปตตัวอย1างหลอดอาหาร LST ท่ีให!ผลบวก จํานวน 1 
มิลลิลิตร ใส1ในหลอดอาหาร EC medium ปริมาตร 10 มิลลิลิตร ท่ีบรรจุหลอดดักก�าซ นําไปบ1มท่ีอุณหภูมิ 45.5 
องศาเซลเซียส เป̀นเวลา 24-48  ช่ัวโมง จากน้ันสังเกตหลอดทดลองท่ีเกิดก�าซในหลอดดักก�าซ แปลผลได!ว1ามีฟRคัล
โคลิฟอร)มแบคทีเรีย ผลการทดสอบเป̀นบวก นําไปอ1านปริมาณฟRคัลโคลิฟอร)มแบคทีเรียจากตาราง MPN ระบบ 3 
หลอด (11) และถ1ายเช้ือจากหลอดอาหาร EC medium ท่ีให!ผลบวก จํานวน 1 ลูป ขีดแยกบนจานอาหาร Levine 
Eosin Methylene Blue (L-EMB) agar นําไปบ1มท่ีอุณหภูมิ 35+2 องศาเซลเซียส เป̀นเวลา 24-48  ช่ัวโมง 
สังเกตโคโลนีท่ีมีลักษณะจุดดําตรงกลาง ผิวมีสีเขียวเหลือบแสงคล!ายรอยตัดของช้ินโลหะท่ีเรียกว1า เงาโลหะ 
(Metallic sheen) เป̀นโคโลนีสงสัย (Suspected colony) ของ E. coli นําโคโลนีลักษณะดังกล1าวไปทดสอบ
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คุณลักษณะทางชีวเคมีต1อไป สําหรับหลอดอาหาร EC medium ท่ีผ1านการยืนยัน E. coli แล!ว แปลผลได!ว1ามี             
E. coli ผลการทดสอบเป̀นบวก นําไปอ1านปริมาณ E. coli จากตาราง MPN ระบบ 3 หลอด (11) เช1นกัน  
3. การตรวจสอบคุณลักษณะทางชีวเคมีของ E. coli  

นําโคโลนีสงสัยของ E. coli จํานวน 3-5 โคโลนีต1อหลอดทดลองท่ีให!ผลทดสอบบวก มาขีดแยกบนจาน
อาหาร Nutrient agar นําไปบ1มท่ีอุณหภูมิ 35+2 องศาเซลเซียส เป̀นเวลา 24 ช่ัวโมง หลังจากน้ันนําเช้ือบริสุทธ์ิท่ี
คัดแยกได!ไปตรวจสอบคุณลักษณะทางชีวเคมีด!วยการทดสอบ IMViC ได!แก1 Indole Methyl-Red Voges-
Proskauer และ Citrate (11)     
 

ผลการวิจัย 
1. การปนเป��อนของจุลินทรียHกลุ�มโคลิฟอรHมแบคทีเรียในตัวอย�างเนื้อหมู  

การวิเคราะห)การปนเปNOอนของจุลินทรีย)กลุ1มโคลิฟอร)มแบคทีเรียในตัวอย1างเน้ือหมู ผลการวิจัยพบว1า
ตัวอย1างเน้ือหมูท้ังจากตลาดสดและร!านสะดวกซ้ือมีการปนเปNOอนโคลิฟอร)มแบคทีเรียท้ังหมด ฟRคัลโคลิฟอร)ม
แบคทีเรีย และ E. coli คิดเป̀นร!อยละ 100.0, 95.8 และ 45.8 ของจํานวนตัวอย1างท้ังหมด ตามลําดับ โดยตัวอย1าง
จากตลาดสดมีการปนเปNOอนของโคลิฟอร)มแบคทีเรียท้ังหมดและฟRคัลโคลิฟอร)มแบคทีเรียมากกว1าตัวอย1างจากร!าน
สะดวกซ้ือ ส1วน E. coli ตัวอย1างจากท้ังสองแหล1งมีการปนเปNOอนท่ีใกล!เคียงกัน ดังแสดงในตารางท่ี 1 

 
 

ตารางท่ี 1  การปนเปNOอนของจุลินทรีย)กลุ1มโคลิฟอร)มแบคทีเรียในตัวอย1างเน้ือหมู 

 
2. ปริมาณจุลินทรียHกลุ�มโคลิฟอรHมแบคทีเรียในตัวอย�างเนื้อหมู 

ปริมาณจุลินทรีย)กลุ1มโคลิฟอร)มแบคทีเรียในตัวอย1างเน้ือหมู มีดังน้ี ตัวอย1างจากตลาดสดมีปริมาณโคลิ
ฟอร)มแบคทีเรียท้ังหมด อยู1ในช1วงระหว1าง 460 ถึง มากกว1า 1,000 MPN/g ตัวอย1างส1วนใหญ1 (10 ตัวอย1าง, ร!อย
ละ 90.9) มีปริมาณโคลิฟอร)มแบคทีเรียท้ังหมด มากกว1า 1,000 MPN/g และตัวอย1างจากร!านสะดวกซ้ือมีปริมาณ
โคลิฟอร)มแบคทีเรียท้ังหมด อยู1ในช1วงระหว1าง 7.4 ถึง มากกว1า 1,000 MPN/g ตัวอย1างส1วนใหญ1 (6 ตัวอย1าง, ร!อย
ละ 46.1) มีปริมาณโคลิฟอร)มแบคทีเรียท้ังหมด อยู1ในช1วง มากกว1า 10 ถึง 100 MPN/g (ภาพท่ี 2)  

 

ตัวอย�าง จํานวนตัวอย�าง จํานวนตัวอย�างท่ีปนเป��อน (รQอยละ) 

Total  coliform 
bacteria 

Fecal coliform 
bacteria 

E. coli 

ตลาดสด 11 11 (100.0) 11 (100.0) 5 (45.4) 

ร!านสะดวกซ้ือ 13 13 (100.0) 12 (92.3) 6 (46.1) 

รวม 24 24 (100.0) 23 (95.8) 11 (45.8) 
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ภาพท่ี 2  ปริมาณโคลิฟอร)มแบคทีเรียท้ังหมดในตัวอย1างเน้ือหม ู
 

สําหรับฟRคัลโคลิฟอร)มแบคทีเรีย ตัวอย1างจากตลาดสดมีปริมาณฟRคัลโคลิฟอร)มแบคทีเรีย อยู1ในช1วง
ระหว1าง 460 ถึง มากกว1า 1,000 MPN/g ตัวอย1างส1วนใหญ1 (10 ตัวอย1าง, ร!อยละ 90.9) มีปริมาณฟRคัลโคลิฟอร)ม
แบคทีเรียท้ังหมดอยู1ในระดับสูง มากกว1า 1,000 MPN/g และตัวอย1างจากร!านสะดวกซ้ือมีปริมาณฟRคัลโคลิฟอร)ม
แบคทีเรียท้ังหมด อยู1ในช1วงระหว1าง น!อยกว1า 3.0 – มากกว1า 1,000 MPN/g ตัวอย1างส1วนใหญ1 (10 ตัวอย1าง, ร!อย
ละ 76.9) มีปริมาณโคลิฟอร)มแบคทีเรียท้ังหมด อยู1ในช1วง มากกว1า 3.0 – 10 MPN/g (ภาพท่ี 3)   

 

 
 

ภาพท่ี 3  ปริมาณฟRคลัโคลิฟอร)มแบคทีเรียในตัวอย1างเน้ือหม ู
 
ในขณะท่ีปริมาณ E. coli ในตัวอย1างเน้ือหมูน้ัน ผลการวิจัยพบว1าตัวอย1างจากตลาดสดมีปริมาณ             

E. coli อยู1ในช1วง น!อยกว1า 3 – 290 MPN/g โดยท่ีตัวอย1างส1วนใหญ1 (6 ตัวอย1าง, ร!อยละ 54.5) มีปริมาณ E. coli 
น!อยกว1า 3 MPN/g ส1วนตัวอย1างจากร!านสะดวกซ้ือ มีปริมาณ E. coli อยู1ในช1วง น!อยกว1า 3 – 28 MPN/g 
ตัวอย1างส1วนใหญ1 (7 ตัวอย1าง, ร!อยละ 53.8) มีปริมาณ E. coli น!อยกว1า 3 MPN/g เช1นกัน (ภาพท่ี 4)  
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ภาพท่ี 4  ปริมาณ E. coli ในตัวอย1างเน้ือหมูสด 
 
3. ตัวอย�างเนื้อหมูท่ีมีปริมาณ E. coli ผ�านตามเกณฑHมาตรฐานคุณภาพทางจุลชีววิทยา 

ตัวอย1างเน้ือหมูในงานวิจัยน้ี ส1วนใหญ1มีปริมาณ E. coli ผ1านตามเกณฑ)มาตรฐานคุณภาพทางจุลชีววิทยา
ของอาหาร ภาชนะ และผู!สัมผัสอาหาร ของกรมวิทยาศาสตร)การแพทย) กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2553 (7) ซ่ึง
กําหนดให!เน้ือสัตว)ดิบต!องมีปริมาณ E. coli ไม1เกิน 100 MPN/g ตัวอย1างเน้ือหมูจากตลาดสดผ1านเกณฑ)มาตรฐาน 
จํานวน 10 ตัวอย1าง คิดเป̀นร!อยละ 90.9 และตัวอย1างเน้ือหมูจากร!านสะดวกซ้ือผ1านเกณฑ)มาตรฐานทุกตัวอย1าง 
(13 ตัวอย1าง) คิดเป̀นร!อยละ 100.0      
 

 
 

ภาพท่ี 5  ร!อยละของตัวอย1างเน้ือหมูท่ีผ1านเกณฑ)มาตรฐานคุณภาพทางจุลชีววิทยา 
 
สรุปและอภิปรายผล 

  งานวิจัยน้ีเป̀นการวิเคราะห)การปนเปNOอนของโคลิฟอร)มแบคทีเรียท้ังหมด ฟRคัลโคลิฟอร)มแบคทีเรีย และ 
E. coli ในตัวอย1างเน้ือหมูจากแหล1งจําหน1ายสองประเภท ได!แก1 ตลาดสดและร!านสะดวกซ้ือ ในตําบลบางโฉลง 
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ผลจากการวิจัยพบว1าตัวอย1างเน้ือหมูท่ีจําหน1ายในบริเวณตําบลบางโฉลงมีการ
ปนเปNOอนของโคลิฟอร)มแบคทีเรียท้ังหมดและฟRคัลโคลิฟอร)มแบคทีเรียอยู1ในระดับสูง คิดเป̀นร!อยละ 95.8-100 
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และมีปริมาณสูงถึงมากกว1า 1,000 MPN/g สําหรับ E. coli มีการปนเปNOอนในตัวอย1างเน้ือหมู คิดเป̀นร!อยละ 45.8  
ท่ีปริมาณน!อยกว1า 290 MPN/g ผลการวิจัยยังแสดงให!เห็นว1าตัวอย1างจากตลาดสดมีการปนเปNOอนโคลิฟอร)ม
แบคทีเรียท้ังหมดและฟRคัลโคลิฟอร)มแบคทีเรียมากกว1าตัวอย1างจากร!านสะดวกซ้ือ และมีตัวอย1างท่ีมีปริมาณ                

E. coli ผ1านตามเกณฑ)มาตรฐานคุณภาพทางจุลชีววิทยาของเน้ือสัตว)ดิบน!อยกว1าตัวอย1างจากร!านสะดวกซ้ืออีก
ด!วย 

ในงานวิจัยน้ีตัวอย1างเน้ือหมูส1วนใหญ1ท้ังจากตลาดสดและร!านสะดวกซ้ือมีปริมาณ E. coli อยู1ในระดับต่ํา 
(น!อยกว1า 3 MPN/g) ซ่ึงสอดคล!องกับผู!วิจัยหลายท1านดังเช1นงานวิจัยของ Pannuch et al. (2014) (12) ท่ีได!
ตรวจสอบปริมาณ E. coli ในตัวอย1างเน้ือหมูจากตลาดสด อําเภอหาดใหญ1 จังหวัดสงขลา พบว1าตัวอย1างท่ี
ตรวจสอบ ร!อยละ 70.0 มีการปนเปNOอนของ E. coli ท่ีปริมาณน!อยกว1า 3 MPN/g เช1นกัน และงานวิจัยของ Ryan 
et al. (2016) (13) ได!ศึกษาเน้ือหมูท่ีจําหน1ายในตลาดสดสาธารณะ เมืองเซบู ประเทศฟ�ลิปป�นส) พบว1าตัวอย1าง
ของเน้ือหมูท่ีตรวจสอบ ร!อยละ 55.0 มีปริมาณ E. coli อยู1ในช1วง น!อยกว1า 0.3 -15 MPN/g นอกจากน้ีเมื่อ
เปรียบเทียบอัตราการปนเปNOอนของ E. coli ในตัวอย1างจากแหล1งจําหน1ายแต1ละประเภทของพ้ืนท่ีตําบลบางโฉลง 
ตัวอย1างจากตลาดสด (ร!อยละ 45.4) และร!านสะดวกซ้ือ (ร!อยละ 46.1) มีอัตราการปนเปNOอนน!อยกว1าตัวอย1างเน้ือ
หมูบดท่ีเก็บจากพ้ืนท่ีเขตเทศบาลนครขอนแก1น ท่ีมีอัตราการปนเปNOอนของ E. coli ในตัวอย1างจากตลาดสด คิดเป̀น
ร!อยละ 90.4 และห!างสรรพสินค!า คิดเป̀นร!อยละ 50.0 (8)  

การปนเปNOอนของ E. coli ในตัวอย1างเน้ือหมูของงานวิจัยน้ี แม!ตัวอย1างส1วนใหญ1จะมี E. coli ในปริมาณ
ต่ํา แต1ก็มีบางตัวอย1างท่ีพบปริมาณสูงกว1าเกณฑ)มาตรฐานคุณภาพทางจุลชีววิทยา ซ่ึงเป̀นไปได!ว1าอาจจะพบการ
ปนเปNOอนของจุลินทรีย)ก1อโรคอ่ืนๆ ด!วย ผู!บริโภคจึงควรตระหนักในการบริโภคเน้ือหมูเหล1าน้ี ท้ังน้ี เพ่ือความ
ปลอดภัยของผู!บริโภค จึงควรพิจารณาเลือกซ้ือเน้ือหมูจากแหล1งจําหน1ายท่ีมีการสุขาภิบาลท่ีดี ถูกสุขลักษณะ ดังน้ี 
(1) ฟาร)มเลี้ยงสัตว) ควรเป̀นเน้ือหมูจากฟาร)มเลี้ยงท่ีถูกสุขลักษณะ (2) โรงฆ1าสัตว) เน้ือหมูควรมาจากโรงฆ1าสัตว)ท่ี
ถูกสุขลักษณะ มีใบอนุญาตตั้งโรงฆ1าสัตว) โรงพักสัตว)และการฆ1าสัตว) (3) การขนส1งโดยเฉพาะอุณหภูมิในการขนส1ง 
ยานพาหนะท่ีใช!ขนส1งเน้ือหมูควรเป̀นแบบป�ดเพ่ือป~องกันการปนเปNOอนจากภายนอก และมีการควบคุมอุณหภูมิใน
การขนส1งให!ต่ํากว1า 10 องศาเซลเซียส (4) การเก็บรักษาเพ่ือการจําหน1าย ควรเก็บรักษาเน้ือหมูในภาชนะหรือ
บรรจุภัณฑ)ท่ีมีการปกป�ดมิดชิด สะอาด และมีการรักษาอุณหภูมิ ให!ต่ํากว1า 10 องศาเซลเซียส (5) สถานท่ีจําหน1าย 
มีการควบคุมสุขลักษณะอย1างถูกต!อง เช1น การล!างทําความสะอาดทุกวัน มีการกําจัดขยะมูลฝอยไม1ให!เป̀นแหล1ง
แพร1พันธุ)เช้ือโรค เป̀นต!น (6) สุขวิทยาส1วนบุคคลของผู!จําหน1ายอาหาร เช1น ความสะอาดของผู!จําหน1าย การปฏิบัติ
ตัวตามหลักสุขลักษณะ มีสุขภาพแข็งแรงไม1เป̀นโรคติดต1อ เป̀นต!น (14, 15)  
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บทคัดย
อ  

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค/เพ่ือศึกษาปริมาณการปลดปลKอยกLาซเรือนกระจก และเสนอแนะแนว
ทางการลดปริมาณกLาซเรือนกระจกภาคการขนสKงหนักทางบก โดยใช"วิธีการคํานวณระดับท่ี 1 (Tier 1) และทําการ
เปรียบเทียบข"อมูลจากรถบรรทุกลากจูงจํานวน 62 คันของบริษัทขนสKงหนักทางบก พ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรปราการ 
ได"แกK ชนิดของเช้ือเพลิง ปริมาณเช้ือเพลิง ภาระบรรทุก กําลังแรงม"าของเครื่องยนต/ จากการวิจัย พบวKา ในปY 
2553-2558 รถบรรทุกลากจูงมีการปลดปลKอยกLาซเรือนกระจกท้ังสิ้น 12,070,937.72 kgCO2 เปbนรถบรรทุกลากจูงท่ี
ใช"นํ้ามันดีเซลเปbนเช้ือเพลิง 11,688,540.17 kgCO2 และรถบรรทุกใช"กLาซซีเอ็นจี (CNG) เปbนเช้ือเพลิง 382,397.52 
kgCO2 ซ่ึงพบวKาระยะทางการเดินรถและภาระบรรทุกมีความสัมพันธ/เชิงเส"นตKอการปลดปลKอยกLาซเรือนกระจกท้ังกรณี
ท่ีใช"นํ้ามันดีเซลและกLาซซีเอ็นจีเปbนเช้ือเพลิง สKวนอัตราการปลดปลKอยกLาซเรือนกระจกจําเพาะของรถบรรทุกลากจูง
หางเทรลเลอร/ชนิด 2 เพลา และ 3 เพลา ท่ีใช"นํ้ามันดีเซลเปbนเช้ือเพลิงมีอัตราการปลKอยต่ําสุดท่ี 3.9 kgCO2/km-
%load สKวนรถบรรทุกลากจูงหางเทรลเลอร/ชนิด 3 เพลา ท่ีใช" CNG เปbนเช้ือเพลิง และหางไฮโดรลิคมีอัตราการ
ปลดปลKอยท่ี 4.0 และ 4.7 kgCO2/km-%load ตามลําดับ จากผลการศึกษา พบวKาแนวทางในการลดการปลดปลKอย
กLาซเรือนกระจก ได"แกK 1) ควรวางแผนการเดินทางเพ่ือให"ได"ระยะทางท่ีสั้นท่ีสุด และ 2) ควรเลือกใช"รถบรรทุกลาก
จูงหางเทรลเลอร/ชนิด 2 เพลาหรือ 3 เพลา ท่ีใช"นํ้ามันดีเซลเปbนเช้ือเพลิง  

  
คําสําคัญ: กLาซเรือนกระจก  กLาซซีเอ็นจี  งานขนสKงหนักทางบก  นํ้ามันดีเซล  รถบรรทุก   
 
Abstract 

This research aims to study of the greenhouse gas (GHG) emissions and suggest the 
approach to reduce GHG emissions from inland heavy transport sector using Tier 1 calculation 
method. The activity data (types of fuel, quantity of fuel, loading and horse power of engine) 
collected from 62 tow-trucks of inland heavy transport company located in Samutprakarn 
Province were compared in this research.  In 2010-2015, the total tow-trucks released GHG 
emissions of 12,070,937.72 kgCO2. The total GHG emissions consisted of emissions from diesel 
tow-trucks of 11,688,540.17 kgCO2 and emissions from the compressed natural gas (CNG) tow-
trucks of 382,397.52 kgCO2. In both cases of fuels, it was found that, the relationship between 
distances and GHG emissions were linear equation. Moreover, the specific greenhouse gas 
emissions (SGE) were lowest (3.9 kgCO2/km-%load) in the case of diesel truck towing double-
shaft trailer and diesel truck towing three-shaft trailer. The SGE of CNG truck towing three-shaft 
trailer and diesel truck towing hydraulic trailer were 4.0 and 4.7 kgCO2/km-%load, respectively. 
According to the results, the approach to reduce GHG emissions were 1) Planning the traveled 
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distance to get the shortest distance and 2) Choose to use the diesel truck towing double-shaft 
trailer and three-shaft trailer. 

   
Keywords: Greenhouse gas, CNG, Inland heavy transport, Diesel fuel, Truck 

 

บทนํา 
การเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาประเทศ และการเพ่ิมประชากรของโลก เปbนผลทําให"มีความต"องการ

ทรัพยากรตKางๆ เพ่ือใช"ในกระบวนการผลิตเปbนจํานวนมากท้ังในรูปแบบของเช้ือเพลิง ซ่ึงเปbนปyจจัยสําคัญท่ีนําไปสูK
การปลดปลKอยกLาซเรือนกระจก (Green-house Gas : GHG) ท่ีมีแนวโน"มเพ่ิมมากข้ึน [1] ในภาคการขนสKงปY ค.ศ. 
2004 มีสัดสKวนปริมาณการปลKอยกLาซเรือนกระจก คิดเปbนร"อยละ 13.1 ของการปลKอยกLาซเรือนกระจกท่ัวโลกหรื
อประมาณ 3.48 พันล"านตัน ตKอมาในปY ค.ศ. 2010 มีปริมาณการปลKอยกLาซเรือนกระจกท่ัวโลกประมาณ 6.76 
พันล"านตัน [2] จะเห็นได"วKา ปริมาณกLาซเรือนกระจกในภาคการขนสKงท่ัวไปมีปริมาณท่ีเพ่ิมสูงข้ึน และนอกจากน้ัน
จากข"อมูลในประเทศเยอรมนี พบวKารถบรรทุกหนักมีสัดสKวนเพ่ิมข้ึนในปY 2010 เปbนผลให"มีการบริโภคเช้ือเพลิงสูง
ถึง 23% ของเช้ือเพลิงท้ังหมดในภาคขนสKงบนท"องถนน และเปbนผลให"มีอัตราการการปลKอยกLาซเรือนกระจกท่ี
สูงข้ึน  [3] เชKนเดียวกับสหรัฐอเมริกาท่ีมีรถบรรทุกหนักเพียง 7% จากยานพาหนะบนท"องถนนท้ังหมด แตKมีการ
บริโภคนํ้ามันเช้ือเพลิงสูงถึง 25% ของเช้ือเพลิงท้ังหมดในภาคขนสKงบนท"องถนน [4] โดยท่ีผKานมาประเทศตKางๆท่ัว
โลก มีนโยบายเพ่ือลดการปลKอยกLาซเรือนกระจก แตKปริมาณการปลKอยกLาซเรือนกระจกยังคงเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยปYละ 1 
พันล"านตัน โดยประเทศไทยน้ันปลKอยกLาซเรือนกระจกสูงเปbนอันดับท่ี 25 ของโลกคิดเปbนร"อยละ 0.81 ของปริมาณ
การปลKอยท้ังหมดท่ัวโลกและมีแนวโน"มสูงข้ึนทุกปY [5] 
 จากการศึกษาข"อมูลงานวิจัยเก่ียวกับการปลKอยกLาซเรือนกระจกในภาคการขนสKงหนักทางบกของ
ประเทศไทยน้ัน พบวKามีข"อมูลงานวิจัยภายในประเทศคKอนข"างน"อย ดังน้ัน ผู"วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาปริมาณการ
ปลดปลKอยกLาซเรือนกระจก และแนวทางการลดปริมาณกLาซเรือนกระจกในภาคการขนสKงหนักทางบก เพ่ือใช"เปbน
ข"อมูลพ้ืนฐานด"านการพัฒนาการลดปริมาณกLาซเรือนกระจกในด"านการขนสKงทางบกตKอไป 
 
วัตถุประสงคE 

1. เพ่ือศึกษาปริมาณการปลKอยกLาซเรือนกระจก (Greenhouse gas) ในงานขนสKงหนักทางบก  
 2. เพ่ือศึกษาแนวทางการลดปรมิาณกLาซเรือนกระจก (Greenhouse gas) ในงานขนสKงหนักทางบก 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 
1. การศึกษาปริมาณกาซเรือนกระจก 

1.1  กลุ
มตัวอย
างท่ีใชPในการศึกษา 
 กลุKมตัวอยKางท่ีใช"ในการศึกษาเปbนรถบรรทุกลากจูงของบริษัทขนสKงแหKงหน่ึง จังหวัดสมุทรปราการ ท้ังสิ้น 
62 คัน โดยแบKงเปbน 2 กลุKม กลุKมรถบรรทุกท่ีใช"นํ้ามันดีเซลเปbนเช้ือเพลิง 54 คัน และรถบรรทุกท่ีใช"กLาซซีเอ็นจีเปbน
เช้ือเพลิง 8 คัน (ดังภาพท่ี 1) และเมื่อแบKงตามชนิดหรือยี่ห"อรถ และแรงม"า พบวKา รถบรรทุกลากจูงยี่ห"อฮีโนK 
(Hino) จํานวน 20 คัน มีกําลังแรงม"า 380 และ 260 (ใช"แกLส NGV เปbนเช้ือเพลิง) ยี่ห"อเบนซ/ (Benz) จํานวน 21 
คัน โดยแบKงเปbน 400 440 540 และ 650 แรงม"า ยี่ห"อวอลโวK (Volvo) จํานวน 26 คัน โดยแบKงเปbน 360 380 
400 440 และ 520 แรงม"า และยี่ห"อแมน (Man) จํานวน 3 คัน โดยแบKงเปbน 370 และ 420 แรงม"า  
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1.2 การเก็บรวบรวมขPอมูล  
 เก็บรวบรวมข"อมูลของรถบรรทุกลากจูงของบริษัท จากฝ�ายปฏิบัติการขนสKง (Transport Operation) g
เก่ียวกับชนิด ยี่ห"อ แรงม"า ภาระบรรทุก ปริมาณเช้ือเพลิง และอัตราการสิ้นเปลืองนํ้ามันเช้ือเพลิงของรถบรรทุกแตK
ละคัน รวมท้ังประเภทหางเทรลเลอร/ท่ีใช"ในแตKละเท่ียวของการขนสKง โดยเก็บรวบรวมข"อมูลในปY 2553 – 2558  
 
 

   
(a)  รถบรรทุกลากจูงท่ีใช"นํ้ามันดีเซลเปbนเช้ือเพลิง        (b) รถบรรทุกลากจูงท่ีใช"กLาซซีเอ็นจีเปbนเช้ือเพลิง      
ภาพท่ี 1 รถบรรทุกลากจูงของบริษัทขนสKงหนักทางบกแหKงหน่ึงในพ้ืนท่ีสมุทรปราการชนิดท่ีใช"นํ้ามันดีเซลเปbน
เช้ือเพลิง (a) และกLาซซีเอ็นจีเปbนเช้ือเพลิง (b) 
  

1.3 การคํานวณการปล
อยกาซเรือนกระจก 
 การคํานวณการปลดปลKอยกLาซเรือนกระจกในงานขนสKงหนักทางบก ใช"การคํานวณแบบระดับการ
คํานวณท่ี 1 (Tier 1) อ"างอิงจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม [6] และมีคKาสัมประสิทธ์ิการปลKอยกLาซเรือนกระจก 
อ"างอิง IPCC [7] ดังตารางท่ี 1 โดยมีสูตรคํานวณดังน้ี 
 
 CO2, eq Emissions = [ADfuel x CO2EFfuel] + [∑ (ADfuel x N2OEFfuel) x 310] + 
                                         [∑ (ADfuel x CH4EFfuel)  x 21]       
 
 เมื่อ  ADfuel  = ปริมาณเช้ือเพลิงท่ีถูกเผาไหม"เพ่ือเปbนแหลKงพลังงาน (TJ/yr) 
    = Fuel x LHV 
  Fuel  = ปริมาณเช้ือเพลิงแตKละชนิดท่ีใช"เปbนแหลKงพลังงาน (unit/yr) 
  LHV  = คKาความร"อนต่าํของเช้ือเพลิงแตKละชนิด (TJ/unit) 

CO2EFfuel = คKาสัมประสิทธ์ิการปลKอย CO2 ของเช้ือเพลิงแตKละชนิด (kg/TJ) 
N2OEFfuel = คKาสัมประสิทธ์ิการปลKอย N2O ของเช้ือเพลิงแตKละชนิด (kg/TJ) 
CH4EFfuel  = คKาสัมประสิทธ์ิการปลKอย CH4 ของเช้ือเพลิงแตKละชนิด (kg/TJ) 
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ตารางท่ี 1 คKาสัมประสิทธ์ิการปลKอยกLาซเรือนกระจกจากการขนสKงในระดับการคํานวณท่ี 1 (Tier 1) 
 

เชื้อเพลิง 
สัมประสิทธ์ิการปล
อยกาซเรือนกระจก 

(kg gas / TJ fuel) 
CO2 CH4 N2O 

นํ้ามันดีเซล 74,100 3.9 3.9 
กLาซป)โตรเลยีมเหลว 63,100 62 0.2 
กLาซซีเอ็นจี 56,100 92 3.0 
กLาซธรรมชาติเหลว 56,100 NA NA 

 
1.4  สถิติท่ีใชPในการวิจัย 

 ในการศึกษาการปลดปลKอยกLาซเรือนกระจก การวิเคราะห/ข"อมูลท่ัวไปของกลุKมตัวอยKางโดยใช""สถิติเชิง
พรรณนา เชKน คKาร"อยละ, คKาเฉลี่ย ( x ) และ R-square (R2) 
 
2. การเสนอแนวทางการลดปริมาณกาซเรือนกระจก 
 เสนอแนวทางการเลือกรถบรรทุกลากจูงท่ีมีการปลดปลKอยกLาซเรือนกระจกต่ําท่ีสุด โดยการเปรียบเทียบ
ปyจจัยตKางๆ ท่ีสKงผลตKอการปลดปลKอยกLาซเรือนกระจก เชKน ชนิดเช้ือเพลิง ระยะทาง ภาระบรรทุก และแรงม"าเปbน
ต"น 
 
ผลการวิจัย 
1. ปริมาณการปลดปล
อยกาซเรือนกระจกของบริษัท 
1.1 รถบรรทุกลากจูงท่ีใชPน้ํามันดีเซลเปaนเช้ือเพลิง 

จากการศึกษาปริมาณการปลดปลKอยกLาซเรือนกระจกโดยรวมของรถบรรทุกลากจูงท่ีใช"นํ้ามันดีเซลเปbน
เช้ือเพลิง ท้ังสิ้น 54 คัน ในปY 2553 – 2558 พบวKา มีการปลดปลKอยกLาซเรือนกระจกท้ังสิ้น 11,693,021.21 
kgCO2 โดยปลดปลKอยคาร/บอนไดออกไซด/ (CO2) 11,488,400.18 kgCO2 กLาซไนตรัสออกไซด/ (N2O) 187,442.31 
kgCO2 กLาซมีเทน (CH4) 12,702.57 kgCO2 ดังตารางท่ี 2 และภาพท่ี 2  
 
ตารางท่ี 2 ปริมาณการปลKอยกLาซเรือนกระจกของรถบรรทุกลากจูงท่ีใช"นํ้ามันดีเซลเปbนเช้ือเพลิง ปY 2553-2558 

ปb ปริมาณดีเซล 
(L) 

ปริมาณ CO2 
(kgCO2) 

ปริมาณ N2O 
(kgCO2) 

ปริมาณ CH4 
(kgCO2) 

ปริมาณ CO2eq 
(kgCO2) 

2553 406,107.00 1,095,969.90 17,881.61 1,211.34 1,115,062.85 
2554 625,189.00 1,687,211.34 27,528.18 1,864.81 1,716,604.33 
2555 1,334,795.00 3,602,240.63 58,773.39 3,981.40 3,664,995.42 
2556 672,487.00 1,814,855.46 29,610.80 2,005.89 1,846,472.15 
2557 657,534.00 1,774,501.47 28,952.39 1,961.29 1,805,415.15 
2558 560,866.00 1,513,621.41 24,695.93 1,672.95 1,539,990.29 
รวม 4,256,978.00 11,488,400.18 187,442.31 12,697.68 11,688,540.17 
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1.2 รถบรรทุกลากจูงท่ีใชPกาซซีเอ็นจีเปaนเช้ือเพลิง 
 จากการศึกษาปริมาณการปลดปลKอยกLาซเรือนกระจกของรถบรรทุกลากจูงท่ีใช"กLาซซีเอ็นจีเปbนเช้ือเพลิง 
ท้ังสิ้น 8 คัน ในปY 2556 – 2558 พบวKา มีการปลดปลKอยกLาซเรือนกระจกรวมท้ังสิ้น 382,397.52 kgCO2 โดย
ปลดปลKอยกLาซคาร/บอนไดออกไซด/ 363,836.04 kgCO2 กLาซไนตรัสออกไซด/ 6,031.51 kgCO2 กLาซมีเทน 
12,529.97 kgCO2 ดังตารางท่ี 3 และภาพท่ี 2 
 
ตารางท่ี 3 ปริมาณการปลKอยกLาซเรือนกระจกของรถบรรทุกลากจูงท่ีใช"กLาซซีเอ็นจีเปbนเช้ือเพลิง ปY 2556-2558 

ปb 
ปริมาณกาซ 
ซีเอ็นจี (kg) 

ปริมาณ CO2 
(kgCO2) 

ปริมาณ N2O 
(kgCO2) 

ปริมาณ CH4 
(kgCO2) 

ปริมาณ CO2eq 
(kgCO2) 

2556 57,234.44 121,755.51 2,018.41 4,193.08 127,967.00 
2557 65,202.59 138,706.25 2,299.41 4,776.84 145,782.50 
2558 48,593.85 103,374.28 1,713.69 3,560.06 108,648.03 
รวม 171,030.89 363,836.04 6,031.51 12,529.97 382,397.52 

 

  
(a) ปริมาณนํ้ามันดีเซลและปริมาณกLาซเรือนกระจก     (b) ปริมาณกLาซซีเอ็นจีและปริมาณกLาซเรือนกระจก 
ภาพท่ี 2 เปรียบเทียบปรมิาณการปลKอยกLาซเรือนกระจกของรถบรรทุกลากจูงท่ีใช"นํ้ามันดีเซลเปbนเช้ือเพลิง (a) 
และกLาซซีเอ็นจีเปbนเช้ือเพลิง (b)  
 
1.3 ปริมาณกาซเรือนกระจกโดยรวม 
 จากการศึกษาปริมาณกLาซเรือนกระจกรวมของรถบรรทุกลากจูง ท้ังสิ้น 62 คัน ตั้งแตKปY 2553-2558 
พบวKามีการปลKอยกLาซเรือนกระจกรวม 12,070,937.72 kgCO2 โดยเกิดจากรถบรรทุกลากจูงท่ีใช"นํ้ามันดีเซลเปbน
เช้ือเพลิงปลKอยกLาซเรือนกระจก 11,688,540.17 kgCO2 และรถบรรทุกท่ีใช"กLาซซีเอ็นจีปลKอยกLาซเรือนกระจก
382,397.52 kgCO2 ดังตารางท่ี 4 และภาพท่ี 3 
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ตารางท่ี 4 ปริมาณกLาซเรือนกระจกโดยรวมของรถบรรทุกลากจูง ปY 2553-2558 

ปb 
ปริมาณ CO2eq (kgCO2) 

Diesel  
ปริมาณ CO2eq (kgCO2) 

CNG 
ปริมาณ CO2eq (kgCO2) 

Total 
2553 1,115,062.85 - 1,115,062.85 
2554 1,716,604.33 - 1,716,604.33 
2555 3,664,995.42 - 3,664,995.42 
2556 1,846,472.15 127,967.00 1,974,439.15 
2557 1,805,415.15 145,782.50 1,951,197.65 
2558 1,539,990.29 108,648.03 1,648,638.32 
รวม 11,688,540.17 382,397.52 12,070,937.72 

 

   
(a) ปริมาณการปลKอยกLาซเรือนกระจกโดยรวม (kgCO2)  (b) สัดสKวนการปลKอยกLาซเรือนกระจกของนํ้ามันดีเซล  

                                                                    และกLาซซีเอ็นจี 
ภาพท่ี 3 ปริมาณกLาซเรือนกระจกโดยรวมของรถบรรทุกลากจูงปY 2553-2558 และสัดสKวนการปลKอยกLาซเรือน

กระจกของนํ้ามันดีเซลและกLาซซีเอ็นจี 
 
2. การแสดงความสัมพันธEระหว
างปmจจัยต
างๆท่ีมีผลต
อการการปลดปล
อยกาซเรือนกระจก 
 จากการศึกษาความสัมพันธ/ระหวKางระยะทาง ภาระบรรทุก แรงม"า กับปริมาณการปลKอยกLาซเรือน
กระจกน้ัน พบวKา ปริมาณการปลดปลKอยกLาซเรือนกระจกไมKมีความสัมพันธ/กับแรงม"า แตKมีความสัมพันธ/กับ
ระยะทางและภาระบรรทุก ดังน้ี 
 
2.1 ปริมาณการปล
อยกาซเรือนกระจกและระยะทางการเดินรถ  

จากการศึกษาข"อมูลระยะทางการเดินรถของรถบรรทุกลากจูงท่ีใช"นํ้ามันดีเซลเปbนเช้ือเพลิง ท้ังสิ้น 54 คัน 
ในปY 2556 – 2558 พบวKามีระยะทางการเดินรถท้ังสิ้น 2,933,800.70 km และปลดปลKอยกLาซเรือนกระจกท้ังสิ้น 
5,191,877.59 kgCO2 สKวนรถบรรทุกลากจูงท่ีใช"กLาซซีเอ็นจีเปbนเช้ือเพลิง ท้ังสิ้น 8 คัน มีระยะทางเดินรถท้ังสิ้น 
288,559.00 km โดยปลดปลKอยกLาซเรือนกระจกท้ังสิ้น 382,397.52 kgCO2 เมื่อนํามาเปรียบเทียบความสัมพันธ/ 
พบวKา ระยะทางการเดินรถมีความสัมพันธ/เชิงเส"นตKอการปลดปลKอยกLาซเรือนกระจกดังภาพท่ี 4  
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(a) ปริมาณกLาซเรือนกระจกและนํ้ามันดีเซล               (b) ปริมาณกLาซเรือนกระจกและกLาซซีเอ็นจี 
ภาพท่ี 4 แสดงความสัมพันธ/ระหวKางปริมาณการปลดปลKอยกLาซเรือนกระจก (kgCO2) และระยะทางการเดินรถ
(km) ของรถบรรทุกลากจูงท่ีใช"นํ้ามันดีเซลและกLาซซีเอ็นจีเปbนเช้ือเพลิง 
 

จากภาพท่ี 4 จะเห็นได"วKา ปริมาณการปลKอยกLาซเรือนกระจก (CO2eq, kgCO2) มีความสัมพันธ/กับระยะ
ทางการเดินรถ (distance, km) ดังสมการ   

กรณีนํ้ามันดีเซล : CO2eq    = 2.7457 x distance – 0.0016 ; R2 = 1.00  
กรณีกLาซซีเอ็นจี : CO2eq    = 0.0098 x distance – 5.6837 ; R2 = 0.87 
 

2.2 ปริมาณการปล
อยกาซเรือนกระจกและภาระบรรทุกของรถ 
จากการศึกษาข"อมูลภาระบรรทุกของรถบรรทุกลากจูงท่ีใช"นํ้ามันดีเซลเปbนเช้ือเพลิง ท้ังสิ้น 54 คัน ในปY 

2556 – 2558 พบวKามีภาระบรรทุกเฉลี่ย 33.38% สKวนรถบรรทุกลากจูงท่ีใช"แกLสซีเอ็นจีเปbนเช้ือเพลิง ท้ังสิ้น 8 คัน 
มีภาระบรรทุก 29.38% และเมื่อนํามาเปรียบเทียบความสัมพันธ/ พบวKา ภาระบรรทุกของรถบรรทุกมีความสัมพันธ/
เชิงเส"นตKอการปลดปลKอยกLาซเรือนกระจกของรถบรรทุกลากจูงท่ีใช"นํ้ามันดีเซล ดังภาพท่ี 5 
 

  
(a) ปริมาณกLาซเรือนกระจกและภาระบรรทุกท่ีใช"         (b) ปริมาณกLาซเรือนกระจกและภาระบรรทุกท่ีใช" 

นํ้ามันดีเซล                                                       กLาซซีเอ็นจี 
ภาพท่ี 5 แสดงความสัมพันธ/ระหวKางปริมาณการปลดปลKอยกLาซเรือนกระจกและภาระบรรทุกของรถบรรทุกลากจูง
ท่ีใช"นํ้ามันดีเซลและกLาซซีเอ็นจีเปbนเช้ือเพลิง 

 
จากภาพท่ี 5 จะเห็นได"วKา ปริมาณการปลKอยกLาซเรือนกระจก (CO2eq, kgCO2) มีความสัมพันธ/กับภาระ

บรรทุก (%load) ดังสมการ  
กรณีนํ้ามันดีเซล : CO2eq   = 2994.6 x % load) – 3807.9 ; R2 = 0.76  
กรณีกLาซซีเอ็นจี : CO2eq   = 5.1073 x % load) – 38.345 ; R2 = 0.75 
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2.3 ชนิดของหางลากจูงและปริมาณการปลดปล
อยกาซเรือนกระจก 
 หางลากจูงหรือหางเทรลเลอร/ท่ีอยูKในขอบเขตของงานวิจัยน้ีมีท้ังสิ้น 3 ชนิด คือ หางเทรลเลอร/ 2 เพลา, 
3 เพลา (ดีเซล/ ซีเอ็นจี) และหางไฮโดรลิค (ดังภาพท่ี 6) และจากการศึกษาข"อมูลในปY 2556-2558 พบวKา
รถบรรทุกลากจูงหางเทรลเลอร/ชนิด 2 เพลามีท้ังสิ้น 18 คัน รถบรรทุกลากจูงหางเทรลเลอร/ 3 เพลา 52 คัน (เปbน
รถใช"กLาซซีเอ็นจี 8 คัน) และรถบรรทุกลากจูงหางไฮโดรลิคมีท้ังสิ้น 52 คัน โดยมีปริมาณการใช"นํ้ามันดีเซล (ลิตร) 
กLาซซีเอ็นจี (kg) ระยะทางการเดินรถ (km) ภาระบรรทุกเฉลี่ย (% load) ปริมาณกLาซเรือนกระจกท่ีปลดปลKอย 
(kgCO2) ดังตารางท่ี 5  
 
ตารางท่ี 5 ข"อมูลจําเพาะของรถบรรทุกลากจูงหางเทรลเลอร/ 2 เพลา 3 เพลา และไฮโดรลิค ปY 2556-2558  

ชนิดหาง 
เทรลเลอรE 

ชนิด
เชื้อเพลิง 

ปริมาณเชื้อเพลิง 
(L,kg) 

ระยะทาง 
(km) 

ภาระบรรทุก 
(%load) 

CO2eq 
(kgCO2) 

2 เพลา ดีเซล 71,713.43 138,932.40 32.04 227,250.37 
3 เพลา ดีเซล 927,744.33 1,782,044.30 36.66 2,939,899.10 
3 เพลา ซีเอ็นจี 171,030.88 288,599.00 29.38 363,836,04 
ไฮโดรลิค ดีเซล 624,963.20 972,300.58 34.64 1,980,425.76 

 
 

   
(a) หางเทรลเลอร/ชนิด 2 เพลา       (b) หางเทรลเลอร/ชนิด 3 เพลา        (c) หางเทรลเลอร/ชนิดไฮโดรลิค 
ภาพท่ี 6 หางลากจูงหรือหางเทรลเลอร/ท่ีใช"ในการขนสKงหนัก ชนิด 2 เพลา (a) ชนิด 3 เพลา (b)และ ชนิดไฮโดร
ลิค (c) 
 

จากการศึกษาการปลดปลKอยกLาซเรือนกระจกจําเพาะ (Specific Gas Emission, SGE) ตKอระยะทางตKอ
ภาระบรรทุกของรถบรรทุกลากจูงหางเทรลเลอร/ชนิด 2 เพลา 3 เพลา (นํ้ามันดีเซล) 3 เพลา (ซีเอ็นจี) และหาง
ไฮโดรลิค พบวKา รถบรรทุกลากจูงหางเทรลเลอร/ชนิด 2 เพลา และ 3 เพลา ท่ีใช"นํ้ามันดีเซลเปbนเช้ือเพลิงมีอัตรา
การปลดปลKอยกLาซเรือนกระจกจําเพาะต่ําท่ีสุดท่ี 3.88 และ 3.89 kgCO2/km-%load สKวนรถบรรทุกลากจูงหาง
เทรลเลอร/ชนิด 3 เพลา มีอัตราการปลดปลKอยกLาซเรือนกระจกจําเพาะท่ี 3.98 kgCO2/km-%load สKวนหางไฮโดร
ลิค มีอัตราการปลดปลKอยกLาซเรือนกระจกจําเพาะท่ีสูงท่ีสุดท่ี 4.71 kgCO2/km-%load ดังตารางท่ี 6 และภาพท่ี 
7 
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ตารางท่ี 6 เปรียบเทียบอัตราการปลKอยกLาซเรือนกระจกจําเพาะ 
 

การปลดปล
อยกาซเรือนกระจกจาํเพาะ 
(SGE) 

หางเทรลเลอรE 
2 เพลา 
(Diesel) 

หางเทรลเลอรE 3 เพลา หางไฮโดรลิค 
(Diesel) (Diesel) (CNG) 

ตKอระยะทาง / ภาระบรรทุก 3.9 3.9 4.0 4.7 
 
 

  
ภาพท่ี 7 เปรียบเทียบอัตราการปลKอยกLาซเรือนกระจกจําเพาะ ของรถบรรทุกลากจูงท่ีใช"นํ้ามันและกLาซซีเอ็นจีเปbน

เช้ือเพลิง  
 
สรุปและอภิปรายการวิจัย 
 จากการศึกษา พบวKา ในปY 2553-2558 รถบรรทุกลากจูงมีการปลดปลKอยกLาซเรือนกระจกท้ังสิ้น 
12,070,937.72 kgCO2 โดยเปbนรถบรรทุกลากจูงท่ีใช"นํ้ามันดีเซลเปbนเช้ือเพลิง 11,688,540.17 kgCO2 และ
รถบรรทุกใช"แกLสซีเอ็นจีเปbนเช้ือเพลิง 382,397.52 kgCO2 โดยบทความหน่ึงของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
กลKาววKารถรุKนเดียวกัน (หรือแม"แตKเปbนรถคันเดียวกัน) อาจมีอัตราการใช"นํ้ามันท่ีแตกตKางกันเน่ืองจากหลายปyจจัย 
ได"แกK ผู"ขับข่ี สภาพการจราจร เส"นทาง เช้ือเพลิงท่ีใช" การใช"เครื่องปรับอากาศและเครื่องใช"ไฟฟ�าในรถยนต/และ
สภาพภูมิอากาศและความกดอากาศ เปbนต"น [8] ซ่ึง ACEA ของสหภาพยุโรปได"รายงานวKาหากมีการพัฒนาด"าน
การอบรมพนักงานขับรถ การเลือกใช"ความเร็วท่ีเหมาะสม การวางแผนการใช"เส"นทางการใช"รถหรือการใช"ระบบ 
GPS เข"ามาเก่ียวข"อง ภาระบรรทุกท่ีเหมาะสม และการใช"หางเทรลเลอร/ท่ีเหมาะสมจะทําให"สามารถลดปริมาณ
กLาซเรือนกระจกได"ถึง 7% ของการปลKอยกLาซเรือนกระจกของรถบรรทุกท้ังหมดท่ีใช"ถนน [9] 

จากการศึกษาความสัมพันธ/ของระยะทางและภาระบรรทุกตKอการปลดปลKอยกLาซเรือนกระจก พบวKา
ระยะทางการเดินรถของรถบรรทุกและภาระบรรทุกมีผลตKอการปลดปลKอยกLาซเรือนกระจกของรถบรรทุกลากจูงท่ี
ใช"นํ้ามันดีเซลเปbนเช้ือเพลิง โดยมีคKา R-square (R2) 1.00 และ 0.76 ตามลําดับ สKวนรถบรรทุกลากจูงท่ีใช"กLาซซี
เอ็นจีเปbนเช้ือเพลิงน้ัน มีคKา R2 0.87 และ 0.75 ตามลําดับ ซ่ึงสอดคล"องกับบทความ ขององค/การบริการกLาซเรือน
กระจก (องค/การมหาชน) (2552) และ Frank D. (2012) ท่ีกลKาววKาเมื่อภาระบรรทุกสูงข้ึน ปริมาณการบริโภค
เช้ือเพลิงก็สูงข้ึน เปbนผลให"ปริมาณการปลดปลKอยกLาซเรอืนกระจกจึงสงูข้ึนโดยเฉพาะออกไซด/ของไนโตรเจน (NOx) 
[4,10] และนอกจากน้ันจากการศึกษาของยุทธพงศ/และคณะ (2556) พบวKาการปลดปลKอยกLาซเรือนกระจกผันแปร
ตามปริมาณการใช"เช้ือเพลิงด"วย [11] 

และจากการศึกษาการการปลKอยกLาซเรือนกระจกสําหรับรถบรรทุกท่ีลากจูงหางเทรลเลอร/ตKางกัน พบวKา 
รถบรรทุกลากจูงหางเทรลเลอร/ชนิด 2 เพลา และ 3 เพลา ท่ีใช"นํ้ามันดีเซลเปbนเช้ือเพลิงมีอัตราการปลดปลKอยกLาซ
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เรือนกระจกจําเพาะต่ําท่ีสุดเทKากับ 3.9 และ 3.9 kgCO2/km-%load ตามลําดับ สKวนรถบรรทุกลากจูงหางเทรล
เลอร/ชนิด 3 เพลา ท่ีใช"กLาซซีเอ็นจีเปbนเช้ือเพลิงมีอัตราการปลดปลKอยกLาซเรือนกระจกจําเพาะ 4.0 kgCO2/km-
%load และหางไฮโดรลิคมีอัตราการปลดปลKอยกLาซเรือนกระจกจําเพาะสูงสุดท่ี 4.7 kgCO2/km-%load ซ่ึงเมื่อ
เปรียบเทียบผลของคุณอิทธิพลเมื่อทําการการตรวจวัดสารมลพิษและอัตราการใช"เช้ือเพลิงของรถยนต/ดีเซล พบวKา 
รถยนต/ท่ีใช"ดีเซลมีอัตราการปลKอย CO2 ไมKตKางจากรถยนต/ดัดแปลงการใช"เช้ือเช้ือเพลิงรKวมระหวKางนํ้ามันดีเซลและ
กLาซซีเอ็นจีแตKการปลKอยกLาซมีเทนของรถยนต/ดีเซลต่ํากวKารถยนต/ดัดแปลงการใช"เช้ือเช้ือเพลิงรKวมระหวKางนํ้ามัน
ดีเซลและกLาซซีเอ็นจีถึง 577 เทKา [12] ซ่ึงกLาซมีเทนมีศักยภาพในการทําให"เกิดภาวะโลกร"อน (Global Warming 
Potential : GWP) สูงกวKากLาซคาร/บอนไดออกไซด/ถึง 25 เทKา [2] 
  
ขPอเสนอแนะแนวทางในการลดการปลดปล
อยกาซเรือนกระจก  
 จากการศึกษาข"อมูลอัตราการปลKอยกLาซเรือนกระจกของรถบรรทุกลากจูงในงานขนสKงหนักปY 2556-
2558 มีข"อเสนอแนะเพ่ือลดปริมาณการปลดปลKอยกาซเรือนกระจก ดังน้ี 

1. จากการศึกษาพบวKาระยะทางการเดินรถมีความสัมพันธ/ตKอการปลKอยกLาซเรือนกระจก ดังน้ัน การ
ตรวจสอบเส"นทางหรือการสํารวจเส"นทางกKอนการเดินรถหรือการใช" GPS นําทางจะสามารถชKวยลด
ปริมาณกLาซเรือนกระจกได" [9] 

2. จากการศึกษาพบวKาภาระบรรทุกของรถบรรทุกลากจูงมีความสัมพันธ/ตKอการปลKอยกLาซเรือนกระจก 
ดังน้ัน ควรเลือกใช"รถบรรทุกลากจูงหางเทรลเลอร/ชนิด 2 เพลาหรือ 3 เพลา ท่ีใช"นํ้ามันดีเซลเปbน
เช้ือเพลิง เน่ืองจากมีอัตราการปลดปลKอยกLาซเรือนกระจกตKอระยะทางตKอนํ้าหนักบรรทุกต่ําสุดท่ี 3.9 
kgCO2/km-%load 

3. จากข"อมูลภาระบรรทุกท่ีมีผลตKอการปลดปลKอยกLาซเรือนกระจกน้ัน หากมีการจัดสรรสินค"าบนหางเทรล
เลอร/ให"มีภาระบรรทุกน"อย จะปลดปลKอยกLาซเรือนกระจกน"อย เชKน ปyจจุบันรถบรรทุกลากจูงหางเทรล
เอลร/ชนิด 2 เพลา มีอัตราการปลKอยกLาซเรือนกระจกท่ี 3.9 kgCO2/km-%load โดยมีภาระบรรทุกท่ี 
32.04 % หากสามารถจัดสินค"า(สินค"าหลายประเภทและหลายขนาดท่ีสามารถจัดได") บนเทรลเลอร/ให"
สามารถบรรทุกได" 25% จะสามารถลดกLาซเรือนกระจกได" 27.16 kgCO2/km 
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ผลของการบริโภคโปรไบโอติกต�อระดับไตเตอร� anti-A และ anti-B 
Effects of Consuming Probiotic on the Anti-A and Anti-B Titers Level 
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บทคัดย�อ  

มีรายงานปฏิกิริยาการแตกทําลายของเม็ดเลือดแดงในผู!ปSวยหมู/ B ท่ีได!รับเกล็ดเลือดหมู/ A จากผู!บริจาค
เกล็ดเลือดที่มีไตเตอร0 anti-B สูงจากการบริโภคโปรไบโอติก ปริมาณมาก จุดประสงค0ของงานวิจัยครั้งน้ีคือเพ่ือ
ศึกษาความสัมพันธ0ระหว/างการบริโภคโปรไบโอติก กับระดับไตเตอร0 anti-A และ anti-B โดยเปรียบเทียบระหว/าง
ก/อนและหลังการบริโภคโปรไบโอติกในรูปนมเปรี้ยวของกลุ/มตัวอย/างจํานวน 16 ราย และเปรียบเทียบระดับไต
เตอร0ของ anti-A และ anti-B ระหว/างกลุ/มผู!บริจาคโลหิตท่ีบริโภคโปรไบโอติกและไม/ได!บริโภคโปรไบโอติกกลุ/มละ 
50 ราย ซีรั่มจากตัวอย/างท้ังหมดถูกรวบรวมตามระยะเวลาต/างๆ และนํามาตรวจหาระดับไตเตอร0ของ anti-A และ 
anti-B ชนิด IgM ด!วยวิธี column agglutination technique (CAT) ผลการศึกษาพบว/าระดับไตเตอร0 anti-A 
และ anti-B ก/อนและหลังการบริโภคโปรไบโอติกของกลุ/มตัวอย/าง 16 ราย ไม/มีความแตกต/างกันอย/างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p ≥ 0.05) ในกลุ/มผู!บริจาคโลหิตพบว/ามีเพียง anti-B ของผู!บริจาคหมู/ A เท/าน้ันท่ีผู!บริโภคโปรไบโอติกให!
ค/าไตเตอร0สูงกว/าผู!ท่ีไม/ได!บริโภคอย/างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p=0.037) ท้ังน้ีอาจเกิดจากปjจจัยหลายอย/าง เช/น 
ภูมิคุ!มกันของผู!ใหญ/อาจไม/ตอบสนองต/อโปรไบโอติกท่ีได!รับโดยการบริโภค (oral immunotolerance) ชนิดของ
สายพันธุ0จุลินทรีย0ท่ีได!รับ ระยะเวลาท่ีถูกกระตุ!น และความสามารถของระบบภูมิคุ!มในการตอบสนองต/อโปรไบโอ
ติกท่ีแตกต/างกันในคนหมู/เลือด A, B และ O ซ่ึงจะต!องมีการศึกษาในเชิงลึกต/อไป 

  
คําสําคัญ: โปรไบโอติก ปฏิกิริยาการแตกทําลายของเมด็เลือดแดง anti-A ไตเตอร0  anti-B ไตเตอร0 
 
Abstract 

PLT-mediated HTRs in group B patient associated with the group A plateletpheresis 
component, collected from a high anti-B titer donor  taking high doses of probiotics are 
reported. The aim of this study was to investigate the relation of the consumption of probiotics 
and anti-A and anti-B titers level. Anti-A and anti-B in 16 subjects were compared before and 
after consuming probiotic yogurt. Fifty subjects of each blood donors who consumed and did 
not consume probiotics were studied as well. Serum was collected and test for anti-A และ anti-B 
titer using column agglutination technique (CAT). The results showed that there was no 
statistically significant difference (p ≥ 0.05) titer level of anti-A and anti-B in 16 subjects before 
and after consuming probiotics. For blood donors, only the average titer of anti-B in group A 
donors who consumed probiotics was statistically significant higher than those who did not 
consume probiotics (p = 0.037). The results suggested that the consumption of probiotics had 
no effect on the anti-A and anti-B titers level, except in group A donors. This might come from 
several factors such as the adult immune system might not respond to probiotics received from 
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eating (oral immunotolerance), a variety of probiotics, the period of time of immunization and 
the received probiotics might have different effects on the immune system of each blood group 
which further studies might be needed. 

   
Keywords: Probiotic, HTRs: hemolytic transfusion reactions, Anti-A, Anti-B titer 
 
บทนํา 

ในปx  2009 Jennifer Daniel-Johnson และคณ ะ ได! รายงาน อุ บัติ การณ0  passive mediated 
hemolytic transfusion reactions (PMHTRs) ในผู!ปSวยหมู/เลือด B จํานวน 2 ราย ซ่ึงได!รับเกล็ดเลือดหมู/ A ชนิด 
single donor platelets (SDPs) ท่ีเตรียมจากผู!บริจาครายเดียวกัน1 ภายหลังได!รับเกล็ดเลือด ผู!ปSวยท้ังสองรายมี
อาการบ/งช้ีอย/างชัดเจนว/ามีการแตกทําลายของเม็ดเลือดแดง เมื่อสืบสวนหาสาเหตุพบว/าใน SDPs มีระดับไตเตอร0
ของ anti-B สูงถึง 16,384 เท/ากันท้ังชนิด IgM และ IgG ในขณะท่ีกลุ/มควบคุมมีระดับไตเตอร0ระหว/าง 16 - 64 
และ 16 - 128 สําหรับ IgM และ IgG ตามลําดับ จากการศึกษาประวัติของผู!บริจาคพบว/าระดับไตเตอร0ท่ีสูงมี
ความสัมพันธ0กับการบริโภคสารเสริมอาหารท่ีมีโปรไบโอติก (probiotics) เป~นส/วนประกอบ ซ่ึงประกอบไปด!วย
แบคทีเรียท่ีมีชีวิต ได!แก/ Lactobacillus จํานวน 7 สายพันธ0 Bifidobacteria จํานวน 3 สายพันธ0 และ Bacillus 
subtilis  

เป~นท่ีทราบกันดีว/าแอนติบอดีในหมู/เลือดระบบ ABO ซ่ึงได!แก/ anti-A และ anti-B เป~นแอนติบอดท่ีี
เกิดข้ึนจากการกระตุ!นทางธรรมชาติในช/วง 3-6 เดือนแรกของชีวิต2 สิ่งกระตุ!นทางธรรมชาติอาจเป~นละอองเกสร
ดอกไม! อาหาร หรือจากแอนติเจนของแบคทีเรียบางชนิดโดยเฉพาะแบคทีเรียแกรมลบท่ีปนเป��อนมากับอาหาร 
โดยเฉพาะอย/างยิ่งใน colostrum คือนํ้านมท่ีผลิตระหว/างการตั้งครรภ0และภายใน 72 ช่ัวโมงช/วงหลังคลอด ซ่ึงเป~น
นมท่ีมีคุณภาพสูงและมสีารอาหารท่ีจําเป~นต/อร/างกายทารก ท่ีสําคัญคือมีรายงานการพบ Lactobacillus และ 
Bifidobacterium บางสายพันธ0อยู/ใน colostrums ด!วย3,4 นอกจากน้ียังมีรายงานการพบจุลินทรีย0ในกลุ/ม 
Enterobacteriaceae ในระบบทางเดินอาหารของทารกแรกเกิดได!ตั้งแต/วันท่ีสองหลังจากคลอด5 แบคทีเรีย
เหล/าน้ีมีโครงสร!างบางส/วนคล!ายกับ แอนติเจน A และ B ของหมู/เลือดระบบ ABO ตัวอย/างเช/น 
lipopolysacharide ของ Escherichai coli serotype 086:B7 มีบางส/วนท่ีคล!ายแอนตเิจน B ซ่ึงสามารถกระตุ!น
ให!ร/างกายสร!าง anti-B ได!6 การบริโภคอาหารและสารเสรมิอาหาร เช/น นมเปรี้ยว โยเกิร0ต ท่ีมีจุลนิทรีย0โปรไบโอ
ติกเป~นส/วนประกอบจึงอาจเป~นช/องทางหน่ึงท่ีช/วยกระตุ!นให!ร/างกายสร!างแอนติบอดีของหมู/เลือดระบบ ABO 
เพ่ิมข้ึนด!วยกลไกเดียวกันกับท่ีเกิดข้ึนในเด็กแรกเกิด งานวิจัยน้ีมวัีตถุประสงค0ท่ีจะเปรียบเทียบระดบัไตเตอร0ของ 
anti-A และ anti-B ก/อนและหลังการบรโิภค probiotics ในกลุ/มตัวอย/าง และศึกษาถึงความสมัพันธ0ของการ
บริโภค probiotics กับระดับ anti-A และ anti-B ในผู!บริจาคโลหิต   

 
วิธีดําเนินการวิจัย 
1. กลุ�มตัวอย�าง 
1.1 การเปรียบเทียบระดับไตเตอร�ของ anti-A และ/หรือ anti-B ชนิด IgM ก�อนและหลังจากท่ี

ไดLรับโปรไบโอติก 
งานวิจัยน้ีได!ผ/านการอนุมัติเพ่ือทําการวิจยัในคน จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของมหาวิทยาลัย

หัวเฉียว เฉลิมพระกียรติ โดยใช!กลุ/มตัวอย/างจํานวน 16 ราย มีอายุระหว/าง 20-30 ปx มีคุณสมบัติตามเกณฑ0การ
คัดเลือกผู!บริจาคโลหิตของศูนย0บริการโลหิตแห/งชาติ สภากาชาดไทย และเป~นผู!ท่ีไม/ได!บริโภคโปรไบโอติกแบบ
ต/อเน่ืองเป~นเวลาไม/ต่ํากว/า 1 ปx โดยกลุ/มตัวอย/างน้ีจะเป~นกลุ/มท่ีได!รับนมเปรี้ยวชนิดบีทาเก!น ท่ีมี Lactobacillus 
paracasei ตามข!อกําหนดของงานวิจัยคือ บริโภควันละ 1 ขวด (110 มิลลิลิตร) ในหน่ึงเดือนแรก บริโภควันละ 2 
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ขวด (220 มิลลิลิตร) ในเดือนท่ีสองและบริโภควันละ 3 ขวด (330 มิลลิลิตร) ในเดือนท่ีสาม กลุ/มตัวอย/างถูกเจาะ
เลือดเพ่ือตรวจติดตามค/าไตเตอร0ของ anti-A และ anti-B จํานวน 5 ครั้ง โดยครั้งแรกคือหน่ึงวันก/อนบริโภคนม
เปรี้ยว จากน้ันมีการเจาะเลือดอีก 4 ครั้ง ในระหว/างบริโภคนมเปรี้ยว คือเมื่อสิ้นสุดสัปดาห0ท่ี 2, สัปดาห0ท่ี 4, 
สัปดาห0ท่ี 8 และสัปดาห0ท่ี 12 เลือดท่ีเจาะได!จะถูกนําไปปj�นเพ่ือแยกเก็บซีรั่มไว!และทําการทดสอบพร!อมกัน
ภายหลังจากท่ีเก็บตัวอย/างเลือดครบในสัปดาห0ท่ี 12 
1.2 การเปรียบเทียบระดับไตเตอร�ของ anti-A และ/หรือ anti-B ชนิด IgM ในผูLบริจาคโลหิต 

ซีรั่มจากผู!บริจาคหิต ณ ศูนย0บริการโลหิตแห/งชาติ สภากาชาดไทย จํานวน 150 ตัวอย/างท่ีไม/ได!บรโิภค
โปรไบโอติกต/อเน่ืองกันภายในระยะเวลา 1 ปxท่ีผ/านมา โดยแบ/งเป~นหมู/ A, B และ O อย/างละ 50 ตัวอย/าง และอีก 
150 ตัวอย/างได!จากผู!บริจาคโลหิตท่ีบริโภคโปรไบโอติกเป~นประจําไม/ต่ํากว/าสัปดาห0ละ 5 ครั้ง โดยแบ/งเป~นหมู/ A, B 
และ O อย/างละ 50 ตัวอย/าง ทําการรวบรวมจนครบตามจํานวนท่ีต!องการแล!วจึงนํามาทดสอบพร!อมกัน 

 
2. การตรวจหาระดับไตเตอร�ของ anti-A และ/หรือ anti-B ชนิด IgM 

เจือจางซีรัมแบบ two fold dilution ด!วย NSS โดยเริ่มจาก 1:2 จนถึง 1: 2048 จากน้ันใส/ standard 
A cell ห รื อ  B cell ค วาม เข! ม ข! น  1% ป ริ ม าต ร  25 μl ใส/ ซี รั ม  50 μl ล ง ใน  reaction chamber ขอ ง 
microcolumn นําไป incubate ท่ี 37˚C นาน 15 นาที จากน้ันนําไปปj�นท่ี 1100 rpm นาน 10 นาที อ/าน
ปฏิกิริยาการเกาะกลุ/มของเม็ดเลือดแดง (red cells agglutination) ระบุเป~น 4+, 3+, 2+ และ 1+ โดยท่ีค/าไต
เตอร0คือส/วนกลับของค/าเจือจางสุดท!ายท่ีให!ผลการเกาะกลุ/มของเม็ดเลือดแดงเท/ากับ 1+  

 
3. การวิเคราะห�ขLอมูล 

การเปรียบเทียบค/าเฉลี่ยไตเตอร0ท่ีตรวจได!ก/อนและหลังบริโภคโปรไบโอติก จะแสดงข!อมูลโดยใช!
แผนภูมิ histogram ส/วนการเปรียบเทียบข!อมูลระหว/างกลุ/มตัวอย/างของผู!บริจาคโลหิตท่ีบริโภคและไม/บริโภคโปร
ไบโอติก จะใช! pair t-test (α=0.05) สําหรับเปรียบเทียบข!อมูลโดยทดสอบความเป~นอิสระต/อกันของประชากร
สองกลุ/ม (Chi-square test) และ ทดสอบความแตกต/างของค/าเฉลี่ยระหว/างกลุ/มตัวอย/าง 2 กลุ/มท่ีเป~นอิสระจาก
กันด!วยการทดสอบทางสถิติชนิด independent sample t-test (α=0.05) โดยแปลงระดับการเกาะกลุ/ม 4+, 3+, 
2+ และ 1+  เป~น คือ 12, 10, 8 และ 5 ตามลําดับ ซ่ึงค/า agglutination score ท่ีได!จะแปรผันตามค/าไตเตอร0 
การวิเคราะห0ทางสถิติทําโดยใช!โปรแกรม SPSS 20.0  
ผลการวิจัย 
1. ผลของการบริโภคโปรไบโอติกต�อค�าพารามิเตอร�ทางหLองปฏิบัติการทางการแพทย� 

เมื่อทําการตรวจวิเคราะห0ค/าพารามิเตอร0ทางโลหิตวิทยาและ lipid profile ก/อนและหลังการบริโภค
โปรไบโอติกท่ีมี L. paracasei ของกลุ/มตัวอย/างจํานวน 16 ราย พบว/ามีค/าพารามเิตอร0ทางโลหิตวิทยา ได!แก/ 
hemoglobin concentrate, hematocrit, white blood cell count, platelet count และ red blood cell 
count และค/า lipid profile ได!แก/ cholesterol, triglyceride, HDL และ LDL ได!ผลดังแสดงในตารางท่ี 4.1 
และเมื่อนําข!อมูลท่ีได!มาเปรียบเทียบระหว/างก/อนและหลังการได!รับโปรไบโอติก โดยใช! paired sample t-test 
(α=0.05) ในการทดสอบทางสถิตพิบว/าไม/มีความแตกต/างกันอย/างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p ≥ 0.05) 
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ตารางท่ี 1 ค/าเฉลี่ยพารามิเตอร0ทางโลหิตวิทยา และ lipid profile 
 Hb 

(g/dl) 
Hct 
(%) 

WBC 
(cell/µl) 

RBC 
(x106cell/µl) 

Plt 
(cell/µl) 

Chol 
mg/dl 

Trig 
mg/dl 

HDL 
mg/dl 

LDL 
mg/dl 

Before 42.3 13.8 6732.4 4.80 226,138 199.9 105.3 62.0 117.1 

After 41.8 14.1 7543.6 4.57 231,893 198.5 106.5 63.6 115.4 

p-value 0.25 0.19 0.52 0.31 0.67 0.511 0.347 0.095 0.294 

 
2. ระดับไตเตอร�ของ anti-A และ anti-B ก�อนและหลังบริโภคโปรไบโอติก 

จากการศึกษาระดับไตเตอร0ชนิด IgM ของ anti-A และ anti-B ก/อนและหลังบริโภคโปรไบโอติกของ
กลุ/มตัวอย/าง 16 ราย แบ/งเป~นหมู/เลือด A, B และ O จํานวน 6, 6 และ 4 รายตามลําดับ ผลการศึกษาพบว/าระดับ
ไตเตอร0ของ anti-A และ anti-B มีค/าคงท่ีตั้งแต/ก/อนการบริโภคนมเปรี้ยว ระหว/างการบริโภคและจนกระท้ังสิ้นสุด
เวลาท่ีทําการศึกษา ดังแสดงในรูปท่ี 1, 2, 3 และ 4  
 

 
ภาพท่ี 1 ระดับไตเตอร0 anti-B ชนิด IgM ในกลุ/มตัวอย/างหมู/เลือด A (N=6) 
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ภาพท่ี 2 ระดับไตเตอร0 anti-A ชนิด IgM ในกลุ/มตัวอย/างหมู/เลือด B (N=6) 

 
 
 

 
ภาพท่ี 3 ระดับไตเตอร0 anti-A ชนิด IgM ในกลุ/มตัวอย/างหมู/เลือด O (N=4) 
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ภาพท่ี 4 ระดับไตเตอร0 anti-B ชนิด IgM ในกลุ/มตัวอย/างหมู/เลือด O (N=4) 

3. ค�าการเกาะกลุ�ม (agglutination score) ของ anti-A และ anti-B ชนิด IgM ของหมู�เลือด
ระบบ ABOในกลุ�มผูLบริจาคโลหิตท่ีไม�ไดLบริโภคและบริโภคโปรไบโอติก 

ผลการศึกษาพบว/าค/าเฉลี่ยการเกาะกลุ/มของ anti-A ของผู!บริจาคโลหิตหมู/ B ท่ีไม/ได!บริโภคและ
บริโภคโปรไบโอติก มีค/าเท/ากับ 57.76 และ 61.46 ตามลําดับ ค/าเฉลี่ยการเกาะกลุ/มของ anti-B ของผู!บริจาค
โลหิตหมู/ A ท่ีไม/ได!บริโภคและบริโภคโปรไบโอติก มีค/าเท/ากับ 56.42 และ 60.98 ตามลําดับ ค/าเฉลี่ยการเกาะกลุ/ม
ของ anti-A ของผู!บริจาคโลหิตหมู/  O ท่ีไม/ได!บริโภคและบริโภคโปรไบโอติก มีค/าเท/ากับ 60.9 และ 63.56 
ตามลําดับ และค/าเฉลี่ยการเกาะกลุ/มของ anti-B ของผู!บริจาคโลหิตหมู/ O ท่ีไม/ได!บริโภคและบริโภคโปรไบโอ-ติก 
มีค/าเท/ากับ 64.74 และ 65.98 ตามลําดับ ดังแสดงในตารางท่ี 2 เมื่อเปรียบเทียบค/าเฉลี่ยการเกาะกลุ/มของ anti-A 
และ anti-B ระหว/างกลุ/มตัวอย/างท่ีไม/ได!บริโภคและบริโภคโปรไบโอติกโดยใช!การทดสอบทางสถิติชนิด 
independent sample t-test (α=0.05) พบว/าผู!บริจาคโลหิตหมู/ A ท่ีบริโภคโปรไบโอติกมีค/าเฉลี่ยการเกาะกลุ/ม
ของ anti-B สูงกว/าผู!ท่ีไม/ได!บริโภคอย/างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p=0.037) และไม/พบความแตกต/างอย/างมีนัยสําคัญ
ของค/าเฉลี่ยการเกาะกลุ/มของ anti-A และ anti-B ระหว/างผู!บริจาคโลหิตท่ีไม/ได!บริโภคและบริโภคโปรไบโอติกในผู!
บริจาคหมู/ O เช/นเดียวกับ anti-A ในผู!บริจาคโลหิตหมู/ B (p≥0.05)  
ตารางท่ี 2 ค/าเฉลี่ยการเกาะกลุ/มของ anti-A และ anti-B ของหมู/เลือดระบบ ABO 

Antibody Group B Group A Group O 
None Probiotics None Probiotics None Probiotics 

Anti-A 57.76 61.46 - - 60.9 63.56 
Anti-B - - 56.42 60.98 64.74 65.98 
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ภาพท่ี 5 Agglutination score ของ anti-A และ anti-B ของผู!บรจิาคโลหิตหมู/เลือด A, B และ O 

 
สรุปและอภิปรายผล 

จากผลการตรวจวิเคราะห0ค/ าพารามิ เตอร0ทางโลหิต วิทยาท้ังก/อนและหลังการบริโภค 
โปรไบโอติกท่ีมี L. paracasei ของกลุ/มตัวอย/างจํานวน 16 ราย พบว/าไม/มีความแตกต/างกันอย/างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p ≥ 0.05) กล/าวคือการบริโภค L. paracasei ไม/ได!มีผลต/อค/าพารามิเตอร0ต/าง ๆ ทางโลหิตวิทยาและ lipid 
profile ซ่ึงผลท่ีได!สอดคล!องกับงานวิจัยของ Olivares และคณะ ท่ีทําการวิเคราะห0เลือดของอาสาสมัครก/อนและ
หลังบริโภคจุลินทรีย0โปรไบโอติกสองสายพันธุ0คือ L. gasseri CECT5714 และ L. coryniformis CECT5711 และ
พบว/าทุกพารามิเตอร0ท่ีเก่ียวข!องกับพยาธิวิทยาทางคลินิกอยู/ภายในช/วงของคนปกติ7 สอดคล!องกับรายงานของ 
Zhou และคณะ ท่ีได!ทําการทดสอบความปลอดภัยของจุลินทรีย0โปรไบโอติกชนิด L. rhamnosus HN001, L. 
acidophilus HN017, และ Bifidobacterium lactis HN019 ในหนูทดลองเป~นเวลาสี่สัปดาห0 จากน้ันทําการวัด
ค/าพารามิเตอร0ทางโลหิตวิทยา ได!แก/ red blood cell, platelet counts, haemoglobin concentration, 
mean corpuscular volume, mean corpuscular haemoglobin และ mean corpuscular haemoglobin 
concentration ผลท่ีได!พบว/าจุลินทรีย0โปรไบโอติกสายพันธุ0ดังกล/าวไม/มีผลในการเปลี่ยนแปลงค/าใด ๆ เหล/าน้ี
เช/นกัน8  

มีรายงานเก่ียวกับผลของโปรไบโอติกต/อ lipid profile ท่ีกล/าวว/าโปรไบโอติกสามารถช/วยลดระดับ
ไขมันในเส!นเลือดได! โดยผ/านกลไกหลายอย/าง เช/น ทําให!กรดนํ้าดีไม/สามารถมารวมตัวกันได!โดยปฏิกิริยาการย/อย
เกลือนํ้าดี จึงต!องดึงคลอเรสเตอรอลในเลือดไปใช!ในการผลิตเกลือนํ้าดีส/งผลให!คลอเรสเตอรอลในเลือดลดลง การ
ดูดซึมและนําคลอเรสเตอรอลไปใช!เพ่ือความเสถียรของเยื่อหุ!มเซลล0 การเปลี่ยนคลอเรสเตอรอลให!เป~นโคโปรสตา
นอล (coprostanol) การยับยั้งการสังเคราะห0คลอเลสเตอรอลท่ีตับจากกรดไขมันสายสั้นเช/น propionate โดย
แบคทีเรียโปรไบโอติก และการเปลี่ยนแปลงสัดส/วนของคลอเรสเตอรอลระหว/างพลาสมาและตับ แต/อย/างไรก็ตาม
รายงานการลดคลอเรสเตอรอลระบุว/า การลดคลอเรสเตอรอลเหล/าน้ีเกิดข้ึนได!จากโปรไบโอติกบางสายพันธุ0เท/าน้ัน 
เช/น L. Plantarum, L. acidophilus9 และยังมีจุลินทรีย0โปรไบโอติกอีกหลายสายพันธุ0ท่ีไม/มีผลต/อ lipid profile 
ของผู!บริโภค เช/น ในรายงานของ Hatakka และคณะ10 ท่ีทดลองให!กลุ/มตัวอย/างบริโภคโปรไบโอติกท่ีมีจุลินทรีย0
สายพันธุ0 L. rhamnosus ขนาด 1010CFU ต/อแคปซูล วันละสองแคปซูลเป~นเวลาสี่สัปดาห0 และตรวจพบว/าการ
บริโภคโปรไบโอติกไม/มีผลกระทบใด ๆ ต/อไขมันในเลือดของกลุ/มตัวอย/าง เช/นเดียวกับงานของ Simon และคณะ11  

ท่ีรายงานว/าการบริโภค L. fermentum ขนาด 2×1010 CFU ต/อแคปซูล โดยบริโภควันละสี่แคปซูล เป~นเวลา 10 
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สัปดาห0 ก็ไม/ทําให!มีการเปลี่ยนแปลงของไขมันในกระแสเลือดเช/นเดียวกัน แต/ท้ังการทดลองของ Hatakka และ 
Simon น้ันต/างก็บริโภคโปรไบโอติกในในรูปแบบของแคปซูล อาจกล/าวได!ว/าการบริโภคโปรไบโอติกท่ีสามารถลด
ไขมันในเลือดได!น้ัน ต!องมีอย/างน!อยสองปjจจัย คือ สายพันธุ0ท่ีเฉพาะเจาะจงของจุลินทรีย0โปรไบโอติก และจุลินทรีย0
สายพันธุ0น้ันต!องมีชีวิตและอยู/ในรูป active form นอกจากน้ีอาจจะเก่ียวข!องกับสภาวะทางพยาธิวิทยาทางคลินิก
ของกลุ/มตัวอย/าง ระยะเวลาท่ีได!รับโปรไบโอติก ขนาดตัวอย/าง และการควบคุมท่ีเหมาะสมด!วย12 ผลการทดลองท่ี
ได!ยั งสอดคล!องกับงานของ Olivares และคณะ 13 ท่ี ทําการวัดค/ าความเข!มข!นของ cholesterol  และ 
triacylglycerides ในพลาสมา ในเลือดของอาสาสมัครก/อนและหลังบริโภคจุลินทรีย0โปรไบโอติกสองสายพันธุ0คือ 
L. gasseri CECT5714 และ L. coryniformis CECT5711 ซ่ึงผลท่ีได!พบว/าไม/มีการเปลี่ยนแปลงอย/างมีนัยสําคัญ
เช/นเดียวกัน  

จากสมมุติฐานการวิจัยท่ีว/าจุลินทรีย0โปรไบโอติกสามารถกระตุ!นให!เกิดการสร!างแอนติบอดีเพ่ิมมาก
ข้ึน แต/เมื่อพิจารณาผลท่ีได!จากการเปรียบเทียบระดับไตเตอร0ของ anti-A และ anti-B ของกลุ/มตัวอย/าง ท้ังก/อน
และหลังการบริโภคโปรไบโอติกชนิดนมเปรี้ยวซ่ึงมีจุลินทรีย0ชนิด L. paracasei ท่ีมีชีวิต พบว/าผลท่ีได!ไม/มีความ
แตกต/างกันอย/างมีนัยสําคัญ ซ่ึงแตกต/างจากงานของ Jennifer Daniel-Johnson และคณะท่ีรายงานว/า ระดับไต
เตอร0ท่ีสูงของแอนติบอดีมีความเก่ียวข!องกับการบริโภคสารเสริมอาหารท่ีมีจุลินทรีย0โปรไบโอติกเป~นส/วนประกอบ 
ซ่ึงการท่ีระดับไตเตอร0ของกลุ/มตัวอย/าง 16 ราย ไม/มีการเปลี่ยนแปลงอย/างมีนัยสําคัญ หรือไม/ตอบสนองต/อโปร
ไบโอติกท่ีบริโภคเข!าไปน้ันอาจเน่ืองมาจากหลายปjจจัย เช/น สายพันธุ0ของโปรไบโอติกท่ีใช!ในการทดลองแตกต/างกัน 
ปริมาณจุลินทรีย0โปรไบโอติกท่ีกลุ/มตัวอย/างได!รับแตกต/างกัน เน่ืองจากมีรายงานว/าหากได!รับจุลินทรีย0ท่ีแปรเปลี่ยน
ไปเป~นแอนติเจนเมื่อถูกย/อยในระบบทางเดินอาหารและลําไส!เล็กในปริมาณท่ีมากเกินกว/าปริมาณท่ีเหมาะสมใน
การเสริมสร!างภูมิคุ!มกัน ก็อาจทําให!ภูมิคุ!มกันของร/างกายไม/ตอบสนองต/อแอนติเจนน้ัน ๆ ได!14 นอกจากน้ียังมี
ปjจจัยสําคัญอีกอย/างหน่ึงท่ีอาจเป~นเหตุผลของการท่ีระดับไตเตอร0ในเลือดของกลุ/มตัวอย/างไม/เพ่ิมข้ึน น่ันก็คือ
วิธีการท่ีรับแอนติเจนเข!าสู/ร/างกาย ในกรณีน้ี คือ สภาวะภูมิคุ!มกันไม/ตอบสนองต/อจุลินทรีย0โปรไบโอติกท่ีได!รับโดย
การกิน (oral immunotolerance) ทําให!ไม/เกิดการกระตุ!นให!สร!างแอนติบอดีเพ่ือตอบสนองต/อแอนติเจนของ L. 
paracasei นักวิจัยยอมรับว/าในบางกรณี การได!รับสิ่งแปลกปลอมเข!าสู/ร/างการโดยการบริโภคกลับไม/ได!รับการ
ตอบสนองจากภูมิคุ!มกันในร/างกาย แม!ว/าจะมีเซลล0ท่ีสามารถตอบสนองต/อสิ่งกระตุ!นจํานวนมากในเยื่อบุลําไส! อาจ
เน่ืองจากการได!รับผ/านการกินเป~นเส!นทางท่ีได!รับตามธรรมชาติและไม/ส/งสัญญาณอันตรายต/อร/างกาย15 ผลจาก
การทดลองในหนูพบว/าหลังจากท่ีร/างกายได!รับสิ่งแปลกปลอม เช/น เมื่อจุลินทรีย0ถูกย/อยสลายจะเกิดโปรตีน
แอนติเจนต/าง ๆ ท่ีละลายนํ้าได! และโปรตีนเหล/าน้ีน่ีเองท่ีไปลดการตอบสนองของภูมิคุ!มกัน โดยเฉพาะ T cell 
และ B cell อย/างไรก็ตามการตอบสนองเช/นน้ีไม/ได!เกิดข้ึนโดยท่ัวไป แต/จะเกิดข้ึนอย/างเฉพาะเจาะจงต/อแอนติเจน
บางชนิดเท/าน้ัน13  และน่ีอาจเป~นสาเหตุสําคัญท่ีทําให!จุลินทรีย0โปรไบโอติกบางชนิดไม/ส/งผลกระทบต/อระดับไต
เตอร0ของแอนติบอดีหลังจากการบริโภคเข!าไป 

การพบว/าค/าไตเตอร0ของ anti-A และ anti-B ในกลุ/มตัวอย/าง16 ราย ทีบริโภคและไม/ได!บริโภคโปร 
ไบโอติกไม/มีความแตกต/างกัน รวมถึงค/าเฉลี่ยการเกาะกลุ/มของ anti-A และ anti-B ในผู!บริจาคโลหิตหมู/เลือด O 
และค/าเฉลี่ยการเกาะกลุ/มของ anti-A ในผู!บริจาคโลหิตท้ังหมู/ B ไม/แตกต/างกันอย/างมีนัยสําคัญระหว/างผู!ท่ีบริโภค
และไม/บริโภคโปรไบโอติกน้ัน แสดงให!เห็นว/าการบริโภคโปรไบโอติกไม/มีส/วนในการทําให! anti-A และ anti-B ใน
คนหมู/เลือด B และ O เพ่ิมข้ึนอย/างมีนัยสําคัญทางสถิติ มีงานวิจัยหลายฉบับท่ีระบุว/าโปรไบโอติกไม/มีผลต/อการ
กระตุ!นภูมิคุ!มกัน เช/น งานวิจัยของ Matsuda และคณะ ท่ีได!ทดลองใช!จุลินทรีย0โปรไบโอติก Bifidobacterium 
breve เพ่ือช/วยปรับปรุงภูมิคุ!มกันของเด็กท่ีอายุต่ํากว/า 5 ขวบในบังคลาเทศท่ีได!รับวัคซีน cholera ทางปาก พวก
เขาพบว/าจุลินทรีย0โปรไบโอติกท่ีให!แก/เด็กน้ันไม/ช/วยทําให!ภูมิคุ!มกันตอบสนองได!ดีข้ึนแต/อย/างใด16 Pe´rez และ
คณะได!ศึกษาผลของโปรไบโอติกในการกระตุ!นภูมิคุ!มกันของเด็ก 162 คน ท่ีมีดัชนีการสัมผัสกับจุลินทรีย0ใน
ธรรมชาติสูง โดยกลุ/มเด็กท่ีเข!าร/วมการทดลองจะได!รับประทานนมท่ีหมักด!วยโปรไบติกท่ีประกอบด!วยจุลินทรีย0
สายพันธุ0 Streptococcus thermophilus, และ L. casei กับ L. acidophilus เป~นเวลาอย/างน!อย 4 เดือน ผล
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การทดลองพบว/า immunoglobulin และ isoagglutinin ในกลุ/มควบคุมและกลุ/มท่ีได!รับโปรไบโอติกไม/มีความ
แตกต/างกันแต/อย/างใดเช/นกัน17 

อย/างไรก็ตามในกลุ/มผู!บรจิาคโลหิตหมู/ A ท่ีบริโภคโปรไบโอติกน้ันกลับมีผลค/าเฉลี่ยการเกาะกลุ/ม
ของ anti-B สูงกว/า ผู!ท่ีไม/ได!บรโิภคอย/างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p=0.037) ซ่ึงต/างจากผลท่ีได!จากกลุ/มตัวอย/างหมู/
เลือด  A จํานวน 6 ราย ท่ีพบว/าก/อนและหลังได!รับโปรไบโอติกมีระดับของ  anti-B ไม/แตกต/างกัน สาเหตุหน่ึงท่ีทํา
ให!ผลการทดลองในผู!บริจาคโลหิตหมู/เลือด A แตกต/างจาก กลุ/มตัวอย/างหมู/เลือด A คือ ความแตกต/างของสายพันธุ0
จุลินทรีย0โปรไบโอติก จุลินทรีย0ท่ีกลุ/มตัวอย/างบริโภคมีเพียงสายพันธุ0เดียวคือ L. paracasei ส/วนในผู!บริจาคโลหิต
หมู/ A น้ันมีการบริโภคโปรไบโอติกท่ีมีจุลินทรยี0หลากหลายสายพันธุ0แตกต/างกันไป จึงอาจมผีลทําให!ได!ผลการ
ทดลองท่ีแตกต/างกัน นอกจากน้ีแล!วยังอาจเป~นไปได!ว/า การท่ีได!รับจุลินทรีย0โปรไบโอติกหลายชนิดพร!อมกัน หรือ
ได!รับเฉพาะบางชนิดท่ีมีความเฉพาะเจาะจง จะมผีลต/อ antibody ของหมู/เลือด A, B และ O แตกต/างกัน 
เช/นเดียวกับในรายงานของ Daniel-Johnson และคณะ ท่ีพบว/าระดับไตเตอร0 anti-B จากผู!บริจาคหมู/เลือด A มี
ค/าสูงผิดปกติหลังจากรับประทานโปรไบโอติก และงานวิจัยของ Kinoshita และคณะ ท่ีกล/าวว/า 
glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase (GAPDH) บนผิวเซลล0ของจุลินทรยี0โปรไบโอตกิสายพันธุ0 L. 
plantarum LA 318 สามารถยดึเกาะกับ antigen ของหมู/เลือด A, B ได!ดีกว/า O ในเยื่อเมือกลําไส!ของมนุษย018 
นอกจากน้ียังมีรายงานของ Springer และ Horton6 ท่ีสอดคล!องกับแนวคิดท่ีว/าแอนติเจนท่ีได!รับจากจุลินทรีย0มีผล
ต/อการกระตุ!นแอนติบอดีของร/างกายในคนหมู/เลือด A, B และ O แตกต/างกัน โดย Springer และ Horton ได!ทํา
การทดลองโดยให!เช้ือแบคทีเรยี Escherichia coli O แก/กลุ/มตัวอย/างท่ีมีสุขภาพดีและกลุ/มตัวอย/างท่ีมีอาการของ
ลําไส!แปรปรวนด!วยวิธีรบัประทานและพ/นเข!าทางจมูก ผลท่ีได!พบว/า หน่ึงในสามของผู!มสีุขภาพดก็ีมีระดบัของ 
Anti-A และ Anti-B เพ่ิมข้ึนอย/างมีนัยสําคัญ และ 80% ของผู!ปSวยท่ีมีอาการลําไส!แปรปรวน ท่ีมีหมู/เลือด A และ 
O ก็มีระดับของ Anti-B ในเลือดสูงข้ึนอย/างมีนัยสําคัญ ท่ีน/าสนใจคือผู!ปSวยหมู/เลือด A มีระดับของ Anti-B สูงกว/า
คนหมู/เลือด O ถึงสามเท/า ผู!วิจัยดังกล/าวคาดว/าการท่ีระดับของ Anti-B ในคนหมู/เลือด A สูงกว/า หมู/เลือด O น้ัน
อาจเน่ืองจากประสิทธิภาพในการกําจัดแอนติเจนจาก E. coli  ในคนหมู/เลือด O เกิดข้ึนได!ดีกว/าหมู/เลือด A น่ันเอง  

จะเห็นได!ว/าปjจจัยต/าง ๆ ได!แก/ วิธีการได!รับโปรไบโอติก สายพันธุ0ของจุลินทรีย0โปรไบโอติก และ 
แอนติเจนจากจุลินทรีย0โปรไบโอติกท่ีจําเพาะต/อหมู/เลือด A, B และ O ล!วนเป~นปjจจัยท่ีมีผลต/อการเพ่ิมข้ึนของ
แอนติบอดีท้ังสิ้น ซ่ึงต!องมีการศึกษาปjจจัยเหล/าน้ีเพ่ิมเติมอย/างละเอียดในเชิงลึกต/อไป  
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บทคัดย�อ  

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค,เพ่ือศึกษาปNจจัยท่ีมีความสัมพันธ,กับการรับรู"และทัศนคติตOอหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปRท่ี6 ในสถานศึกษาเขตอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ สุOมตัวอยOางจํานวน 255 คน  โดยวิธีสุOม
หลายข้ันตอน เครื่องมือท่ีใช"เก็บข"อมูลประกอบด"วยแบบวัดการรับรู"และทัศนคติ มีคOาความเช่ือมั่นเทOากับ 0.93 , 
0.88 ตามลําดับ วิเคราะห,ข"อมูลโดยใช"สถิติเชิงพรรณนาและไคสแควร, ผลการศึกษาพบวOาสOวนใหญOเปYนเพศหญิง
จํานวน 171 คน อายุเฉลี่ย 17.67 (Min=16 , Max=19) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ย 3.15 (Min=1.74, 
Max=3.99) มีการรับรู"ข"อมูลขOาวสารจากการประชาสัมพันธ,ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร"อยละ 
42.75 แหลOงข"อมูลท่ีรับรู"สOวนใหญOจากเว็บไซต,และรุOนพ่ี รับรู"จากการประชาสัมพันธ,ของครูแนะแนว ร"อยละ 20.39 
นักเรียนสOวนใหญOมีการรับรู"หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยหัว
เฉียวเฉลิมพระเกียรติ อยูOในระดับน"อยร"อยละ 49.71 และมีทัศนคติตOอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอ
นามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อยูOในระดับทัศนคติปานกลาง ร"อยละ 58.04 การ
หาความสัมพันธ,พบวOาปNจจัยด"านเพศ โรงเรียนท่ีกําลังศึกษา บุคคลในครอบครัว ญาติพ่ีน"องหรือคนรู"จักเปYน
เจ"าหน"าท่ีความปลอดภัยระดับวิชาชีพ การประชาสัมพันธ,ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และการ
แนะนําของครูแนะแนวมีความสัมพันธ,กับระดับการรับรู"หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อยOางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05    (p-value = 0.017, 
<0.001, <0.001, 0.005, <0.001 ตามลําดับ) โรงเรียนท่ีกําลังศึกษา ระดับการศึกษาของผู"ปกครองและการ
ประชาสัมพันธ,ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติมีความสัมพันธ,กับระดับทัศนคติตOอหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อยOางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (p-value = 
<0.001, 0.041, 0.028 ตามลําดับ) และระดับการรับรู"มีความสัมพันธ,กับระดับทัศนคติตOอหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิตสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อยOางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (p-value = 0.015)  
 
คําสําคัญ: การรับรู"  ทัศนคติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
   
Abstract 

The objectives of this research were to analyze factors associated with perception and 
attitude towards Bachelor of Science Program in Occupational Health and Safety in 
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Mathayomsuksa six students, Bangplee District, Samutprakan Province. Totally, 255 participants 
were randomly selected from high-school students in Bangplee District, Samutprakan Province 
using multi-stage sampling technique. All participants were collected using a structured 
questionnaire consisting of socio-demographic characteristics, perception and attitude with the 
reliability of 0.93 and 0.88 respectively. Results showed that 171 participants were female, mean 
age was 17.67 years (Min = 16, Max = 19 years), and mean GPA was 3.15 (Min = 1.74, Max = 3.99). 
About 42.75% received the information from Huachiew Chalermprakiet University. For other 
sources of information, 20.39% received the information from school guidance counselors. 
Approximately 49.71% had low level of perception and 58.04% had moderate level of attitude 
towards Bachelor of Science Program in Occupational Health and Safety. Factors significantly 
associated with perception level were sex, schools, members of the family, cousin or people who 
work as safety officer, Huachiew Chalermprakiet University 's information and school guidance 
counselor, p = 0.017 , <0.001, <0.001, 0.005, and <0.001 respectively. The schools, education of 
parents and Huachiew Chalermprakiet University's information were significantly associated with 
attitude level, p-value <0.001, 0.041 and 0.028, respectively. Additionally, the perception level 
was significantly associated with the attitude level of Bachelor of Science Program in Occupational 
Health and Safety, p-value = 0.015. 
 
Keywords: Perception, Attitude, Bachelor of Science Program in Occupational Health and Safety 
 

บทนํา 
จังหวัดสมุทรปราการเปYนจังหวัดท่ีมีโรงงานอุตสาหกรรมจํานวนมากอยูOในอันดับต"นๆของประเทศไทย 

โดยในปR พ.ศ.2557 มีจํานวนโรงงาน 8,439 แหOง(สํานักงานสถิติแหOงชาติ,2557) การมีโรงงานอุตสาหกรรมจํานวน
มากในพ้ืนท่ีสOงผลให"มี  การจ"างงานและต"องจ"างเจ"าหน"าท่ีความปลอดภัยระดับวิชาชีพ ตามท่ีกฎหมายระบุไว" (ราช
กิจจานุเบกษา,2549) คณะสาธารณสุขศาสตร,และสิ่งแวดล"อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได"เป�ด
ดําเนินการผลิตเจ"าหน"าท่ีความปลอดภัยระดับวิชาชีพโดยใช"หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย ในการจัดการเรียนการสอนมาแล"วเปYนเวลา 20 ปR (เอกสารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย, 2539) และพบวOานักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของจังหวัด
สมุทรปราการยังมีการรับรู"เก่ียวกับหลักสูตรน้ีน"อย จากการสํารวจการรับรู"เบ้ืองต"นโดยใช"แบบสอบถามการรับรู"
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในกลุOมนักศึกษาช้ันปRท่ี 1 ซ่ึงเพ่ิงผOานการ
เปYนนักเรียน ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายและกOอนท่ีจะตัดสินเลือกเข"ามาศึกษาตOอในหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ พบวOานักศึกษาช้ันปRท่ี 1 
จํานวนท้ังหมด 61 คน ซ่ึงมาจากจังหวัดตOางๆท่ัวประเทศ มีผู"ท่ีไมOเคยรับรู"หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  มากOอนมีจํานวน 43 คน คิดเปYนร"อยละ 70.50 และมีผู"ท่ีรับรู"หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมากOอน มีจํานวน 18 คน คิดเปYนร"อยละ 29.50 (สํารวจ
เมื่อวันท่ี 14 กันยายน 2559) ผู"วิจัยจึงสํารวจการรับรู"หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปRท่ี 6 สายวิทยาศาสตร,-คณิตศาสตร, ในสถานศึกษาเขตอําเภอบาง
พลี จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 5 แหOง จํานวนนักเรียนท้ังสิ้น 102 คน พบวOามีผู"ท่ีไมOรับรู"หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมากOอนมีจํานวน 54 คน คิดเปYนร"อยละ 52.90 และมีผู"ท่ีรับรู"
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  มากOอนมีจํานวน 48 คน คิดเปYนร"อยละ 
47.10 (สํารวจเมื่อวันท่ี 18 ตุลาคม 2559) ผลการสํารวจข"างต"นของศึกษาช้ันปRท่ี 1 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและ
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ความปลอดภัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  และนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาช้ันปRท่ี 6 สาย
วิทยาศาสตร,-คณิตศาสตร, ในสถานศึกษาเขตอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ทําให"ทราบวOา นักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาช้ันปRท่ี 6 สายวิทยาศาสตร,-คณิตศาสตร, ในสถานศึกษาเขตอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีการ
รับรู"หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
มากกวOานักศึกษาช้ันปRท่ี 1 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จึงทํา
ให"ผู"วิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงปNจจัยท่ีมีความสัมพันธ,กับการรับรับรู"และทัศนคติตOอหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาช้ันปRท่ี 6 แผนการเรียน
วิทยาศาสตร,-คณิตศาสตร,ในสถานศึกษา เขตอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
 
วัตถุประสงค� 

เพ่ือศึกษาปNจจัยท่ีมีความสัมพันธ,กับระดับการรับรู"และระดับทัศนคติตOอหลักสูตรและศึกษาความสัมพันธ,
ระหวOางระดับการรับรู"กับทัศนคติตOอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปR 6 ในสถานศึกษาเขตอําเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ 

 
สมมุติฐาน 
1.ปNจจัยสOวนบุคคล ปNจจัยทางสังคมและปNจจัยด"านประชาสัมพันธ,มีความสัมพันธ,กับระดับการรับรู"และระดับ
ทัศนคติตOอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระ
เกียรติ ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปRท่ี 6 ในสถานศึกษาเขตอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  
2.ระดับการรับรู"มีความสัมพันธ,กับระดับทัศนคติตOอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปRท่ี 6 ในสถานศึกษาเขตอําเภอ
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีเปYนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) ประชากรท่ีศึกษา คือ นักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปRท่ี 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร,-คณิตศาสตร, ในสถานศึกษาเขตอําเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ จํานวน 755 คน คํานวณจํานวนตัวอยOางโดยใช"สูตรของเครจซ่ีและมอร,แกน(Robert V. Krejcie 
and Earyle W. Morgan, อ"างถึงใน ธานินทร, ศิลป�จารุ, 2549) ได"กลุOมตัวอยOาง 255 คน สุOมตัวอยOางแบบหลาย
ข้ันตอน เครื่องมือท่ีใช"เปYนแบบสอบถามท่ีผู"วิจัยสร"างข้ึน ประกอบด"วย 5 สOวนคือ 1) ข"อมูลสOวนบุคคล 2) ข"อมูล
ทางด"านสังคม 3) ข"อมูลทางด"านการประชาสัมพันธ, 4) การรับรู"หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 5) ทัศนคติตOอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ แบบสอบถามในสOวนท่ี 4 และ 5 มีคOาความ
สอดคล"องของเน้ือหาของแบบสอบถาม (index of item-objective congruence; IOC) สูงกวOา 0.50 ทุกข"อ และ
มีความความเท่ียงเทOากับ 0.93 และ 0.88 ตามลําดับ 
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วิธีการวัดและแปลความหมาย การวัดการรับรู"หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติใช"แบบสอบถามจํานวน 20 ข"อ ให"คะแนนโดยหากตอบ” รับรู"” ให" 1 
คะแนน ตอบ  ”ไมOรับรู"” หรือ “ไมOแนOใจ” ให" 0 คะแนน คะแนนเต็ม 20 คะแนน  แบOงคะแนน ออกเปYน 3 ระดับ
ความกว"างของอันตรภาคช้ันเทOากับ 7 มีการแบOงชOวงคะแนนและแปลผล ดังน้ี  

0 - 6     คะแนน  หมายถึง  การรับรู"น"อย 
7 - 13   คะแนน  หมายถึง  การรับรู"ปานกลาง 
14 - 20  คะแนน  หมายถึง  การรับรู"มาก 

การวัดระดับทัศนคติตOอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ       ใช"แบบสอบถามจํานวน 20 ข"อ ประกอบด"วยคําถามเชิงบวก 10 ข"อ 
คําถามเชิงลบ 10 ข"อ 

 
เกณฑ,การให"คะแนนแบOงตามคําถามเชิงบวก และคําถามเชิงลบ 

 

คําตอบ คะแนนจากคําถามเชิงบวก คะแนนจากคําถามเชิงลบ 
เห็นด"วยอยOางยิ่ง 5 1 
เห็นด"วย 4 2 
ไมOแนOใจ 3 3 
ไมOเห็นด"วย 2 4 
ไมOเห็นด"วยอยOางยิ่ง 1 5 

 
การแปลผลคะแนนทัศนคติ คิดจากคะแนนสูงสุด 100  คะแนน คะแนนต่ําสุด 20 แบOงคะแนนออกเปYน 3 

ระดับความกว"างของอันตรภาคช้ันเทOากับ 27 มีการแบOงชOวงคะแนนและแปลผลดังน้ี 

20 – 46   คะแนน   หมายถึง    ทัศนคติเชิงลบ 
47 – 73   คะแนน   หมายถึง    ทัศนคติเปYนกลาง 
74 – 100  คะแนน  หมายถึง    ทัศนคติเชิงบวก 

วิเคราะห,ข"อมูลโดยการแจกแจงความถ่ี ร"อยละ คOาเฉลี่ย สOวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน วิเคราะห,หา
ความสัมพันธ,โดยการทดสอบไคว,สแควร, (chi square) 
 
ผลการศึกษา 

1. ป�จจัยส�วนบุคคล นักเรียน ร"อยละ 67.06 เปYนเพศหญิง มีอายุเฉลี่ยเทOากับระหวOาง 17.67 ปR      มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยเทOากับ3.15 (Min=1.74,Max=3.99) 
 2. ป�จจัยทางสังคม กลุOมตัวอยOางสOวนใหญOมีบุคคลในครอบครัว ญาติพ่ีน"องหรือคนรู"จักท่ีเคยศึกษาหรือ
กําลังศึกษาในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร"อยละ 20.39 มีบุคคลในครอบครัวญาติพ่ีน"องหรือคนรู"จักเปYน
เจ"าหน"าท่ีความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) ร"อยละ 13.73 มีบุคคลในครอบครัวญาติพ่ีน"อง
หรือคนรู"จักท่ีทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม ร"อยละ 34.12 อาชีพของผู"ปกครอง  
สOวนใหญOรับจ"างท่ัวไป ร"อยละ 35.29 ระดับการศึกษาของผู"ปกครองอยูOในระดับปริญญาตรี ร"อยละ 25.49 รายได"ของ
ผู"ปกครองสOวนใหญOอยูOระหวOาง 10,000-20,000 บาทตOอเดือน ร"อยละ 35.69  

3. ป�จจัยด�านการประชาสัมพันธ� กลุOมตัวอยOางมีการรับรู"การสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร"อยละ 35.29 มีการรับรู"จากการ
ประชาสัมพันธ,ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร"อยละ 42.75 โดยรับรู"จากเว็บไซต, ร"อยละ 56.88 รับรู"
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติจาก
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แหลOงข"อมูลสื่อบุคคล ร"อยละ 55.29 จากรุOนพ่ี ร"อยละ54.60 มีการรับรู"จากประชาสัมพันธ,ของครูแนะแนว ร"อยละ 
20.39 

4. ระดับการรับรู�หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อยูOในระดับการรับรู"น"อยร"อยละ 49.41 (ดังแสดงในตารางท่ี 1)  

5. ระดับทัศนคติตOอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อยูOในระดับทัศนคติปานกลางร"อยละ58.04 (ดังแสดงในตารางท่ี 2) 
 
ตารางท่ี 1  แสดงจํานวนและร"อยละของกลุOมตัวอยOางจําแนกตามระดับการรับรู"หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (n=255) 
 

ระดับการรับรู�  จํานวน  ร�อยละ 
                        รับรู"น"อย              126 49.41 
                       รับรู"ปานกลาง      90 35.29 
                       รับรู"มาก               39 15.30 
x̄ ± S.D. (Min-Max)=7.24 ± 0.38(0-20)   

 
ตารางท่ี 2 แสดงจํานวนและร"อยละของกลุOมตัวอยOางจําแนกตามระดับทัศนคติตOอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (n=255) 
 

ระดับทัศนคติ จํานวน (n=255) ร�อยละ 
ทัศนคติทางลบ 32 12.55 

   ทัศนคติปานกลาง 148          58.04 
 ทัศนคติทางบวก 75          29.41 

x̄ ± S.D. (Min-Max)=65.91 ± 0.92(20-96)   
 

 

6. ความสัมพันธ�ระหว�างป�จจัยส�วนบุคคล ป�จจัยทางสังคมและป�จจัยด�านการประชาสัมพันธ�กับระดับ
การรับรู�หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม
พระเกียรติ พบวOาปNจจัยด"านเพศโรงเรียนท่ีกําลังศึกษา (ดังแสดงในตารางท่ี 3) บุคคลในครอบครัวญาติพ่ีน"องหรือ
คนรู"จักเปYนเจ"าหน"าท่ีความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (ดังแสดงในตารางท่ี 4) การประชาสัมพันธ,ของมหาวิทยาลัยหัว
เฉียวเฉลิมพระเกียรติ และการแนะนําของครูแนะแนว (ดังแสดงในตารางท่ี 5) มีความสัมพันธ,กับระดับการรับรู"
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
อยOางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (p-value = 0.017,<0.001,<0.001, 0.005,<0.001 ตามลําดับ) 
 
ตารางท่ี 3 แสดงความสัมพันธ,ระหวOางปNจจัยสOวนบุคคลกับระดับการรับรู"หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา        
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  
 

ป�จจัยส�วนบุคคล X
 2 df p-value 

1. เพศ 8.171 2 0.017* 
2. อายุ 2.693 2 0.260 
3.ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน 3.447 4 0.486 
4.โรงเรียนท่ีกําลังศึกษา 31.152 8 < 0.001* 

*หมายความวOามีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ0.05 
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ตารางท่ี 4 แสดงความสัมพันธ,ระหวOางปNจจัยทางสังคมกับระดับการรับรู"หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา           
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  

ป�จจัยทางสังคม X
 2 df p-value 

1.บุคคลในครอบครัว ญาติพ่ีน"อง หรือคนรู"จักเคยศึกษาหรือกําลังศึกษา
ในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ

3.067 2 0.216 

2. บุคคลในครอบครัว ญาติพ่ีน"อง หรือคนรู"จักเปYนเจ"าหน"าท่ีความ
ปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ 

27.293 2 < 0.001* 

3.บุคคลในครอบครัว ญาติพ่ีน"อง หรือคนรู"จักทํางานในโรงงาน
อุตสาหกรรม 

0.871 2 0.647 

4.อาชีพของผู"ปกครอง 5.161 6 0.523 
5.ระดับการศึกษาของผู"ปกครอง 6.616 4 0.158 
6.รายได"เฉลีย่ตOอเดือนของผู"ปกครอง 1.371 2 0.504 
*หมายความวOามีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ0.05 

 
ตารางท่ี 5 แสดงความสัมพันธ,ระหวOางปNจจัยด"านประชาสัมพันธ,กับระดับการรับรู"หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  

ป�จจัยด�านประชาสัมพันธ� X
 2 df p-value 

1. การประชาสมัพันธ,ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ 10.452 2 0.005* 
2. การแนะแนวของครูประจําวิชาแนะแนว 16.043 2 < 0.001* 

*หมายความวOามีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ0.05 
 
7. ความสัมพันธ�ระหว�างป�จจัยส�วนบุคคล ป�จจัยทางสังคมและป�จจัยด�านการประชาสัมพันธ�กับระดับทัศนคติ
ต�อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

พบวOาโรงเรียนท่ีกําลังศึกษา (ดังแสดงในตารางท่ี 6) ระดับการศึกษาของผู"ปกครอง (ดังแสดงในตารางท่ี 7)  การ
ประชาสัมพันธ,ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (ดังแสดงในตารางท่ี 8) มีความสัมพันธ,กับระดับทัศนคติ
ตOอหลักสูตรอยOางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (p-value = <0.001, 0.041, 0.028 ตามลําดับ) 
 
ตารางท่ี  6 แสดงความสัมพันธ,ระหวOางปNจจัยสOวนบุคคลกับระดับทัศนคติตOอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

ป�จจัยส�วนบุคคล X
 2 df p-value 

1. เพศ 2.030 2 0.362 
2.อายุ 1.901 2 0.387 
3.ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน 7.528 4 0.110 
4.โรงเรียนท่ีกําลังศึกษา 55.337 8 < 0.001* 

*หมายความวOามีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ0.05 
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ตารางท่ี 7 แสดงความสัมพันธ,ระหวOางปNจจัยทางสังคมกับระดับทัศคติตOอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอา
ชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  

ป�จจัยทางสังคม X
 2 df p-value 

1.บุคคลในครอบครัว ญาติพ่ีน"อง หรือคนรู"จักเคย
ศึกษาหรือกําลังศึกษาในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลมิ
พระเกียรต ิ

1.641 2 0.440 

2. บุคคลในครอบครัว ญาติพ่ีน"อง หรือคนรู"จักเปYน
เจ"าหน"าท่ีความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ 

2.214 2 0.331 

3.บุคคลในครอบครัว ญาติพ่ีน"อง หรือคนรู"จักทํางาน
ในโรงงานอุตสาหกรรม 

0.135 2 0.935 

4.อาชีพของผู"ปกครอง 4.198 6 0.650 
5.ระดับการศึกษาของผู"ปกครอง 9.954 4 0.041* 
6.รายได"เฉลีย่ตOอเดือนของผู"ปกครอง 2.327 2 0.312 

*หมายความวOามีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ0.05 
 
ตารางท่ี 8  แสดงความสัมพันธ,ระหวOางปNจจัยทางประชาสัมพันธ,กับระดับทัศนคติตOอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  

ป�จจัยด�านประชาสัมพันธ� X
 2 df p-value 

1. การประชาสัมพันธ,ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม
พระเกียรติ 

7.167 2 0.028* 

2. การแนะแนวของครูประจําวิชาแนะแนว 4.910 2 0.086 
*หมายความวOามีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ0.05 
 

8. ความสัมพันธ�ระหว�างระดับการรับรู�กับระดับทัศนคติต�อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอา
ชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ พบวOามีความสัมพันธ,กัน อยOางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (ดังแสดงในตารางท่ี 9) 
 
ตารางท่ี 9  แสดงความสัมพันธ,ระหวOางระดับการรับรู"กับระดับทัศนคติตOอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

ระดับการรับรู� ระดับทัศนคติ 
X

 2 df p-value 
ทางลบ ปานกลาง ทางบวก รวม 

น�อย 14 86 26 126    
ปานกลาง 11 45 34 90    

มาก 7 17 15 39 12.320 4 0.015* 

รวม 32 148 75 255    
*หมายความวOามีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ0.05 
 
  

802 



HS-237 

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๕ "งานวิชาการรับใช"สังคม" มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

อภิปรายผล 
1.ปNจจัยสOวนบุคคลท่ีมีความสัมพันธ,กับการรับรู"หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีว อนามัยและ

ความปลอดภัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ พบวOา เพศ มีความสัมพันธ,กับระดับการรับรู"หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีว อนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อาจเน่ืองจาก
ข"อมูลด"านการรับรู"หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิม   พระเกียรติของเพศหญิงตอบวOารับรู"มากคิดเปYน   ร"อยละ67.06  สOงผลให"การทดสอบสมมุติฐานมี
ความสัมพันธ,กัน ซ่ึงสอดคล"องกับการศึกษาของ ศิริรัตน, อมรประเสริฐชัย (2555) ได"กลOาววOา เพศหญิงมีแนวโน"มและ
ความต"องการท่ีจะสOงและรับขOาวสารมากกวOาเพศชาย ในขณะท่ีเพศชายไมOได"มีความต"องการท่ีจะสOงและรับขOาวสาร
เพียงอยOางเดียวเทOาน้ัน แตOมีความต"องการท่ีจะสร"างความสัมพันธ,อันดีให"เกิดจากการรับขOาวสารน้ันด"วยและ
สอดคล"องกับงานวิจัยของ ชมัยพร บุญรําไพและคณะ (2554) ได"ทําการศึกษา การรับรู"ความสามารถของตนเอง
และพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา สาขาการจัดการโรงพยาบาลคณะสาธารณสุขศาสตร,และสิ่งแวดล"อม 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ พบวOา ความแตกตOางในเรื่องเพศเปYนสาเหตุท่ีทําให"คนเราแตกตOางกันในเรื่อง
การรับรู" ทัศนคติ ความสนใจและการแสดงพฤติกรรม   

2.ปNจจัยสOวนบุคคลด"านโรงเรียนท่ีกําลังศึกษาเปYนปNจจัยท่ีมีความสัมพันธ,กับการรับรู"และทัศนคติตOอ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
กลOาวคือสภาพความเปYนอยูOของนักเรียน การจัดบริการตOางๆจากโรงเรียนเพ่ือสOงเสริมพัฒนาการด"านรOางกาย อารมณ, 
จิตใจ สติปNญญา ของโรงเรียนท่ีมีคุณภาพท่ีแตกตOาง สOงผลทําให"คุณภาพของนักเรียนเกิดความแตกตOางโรงเรียนท่ี
ทําการศึกษา 5 แหOงมีความแตกตOางกันท้ังด"านขนาดของโรงเรียน จํานวนนักเรียนและความนิยมเข"าศึกษาซ่ึง
สะท"อนคุณภาพของโรงเรียนท่ีอาจสOงผลทําให"ปNจจัยด"านโรงเรียนท่ีศึกษามีความสัมพันธ,กับการรับรู"และทัศนคติตOอ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัย     หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  
สอดคล"องกับงานวิจัยของ ธนภพ สอนดี (2558) ได"ศึกษาปNจจัยท่ีมีผลตOอการเข"าศึกษาในระดับช้ันปริญญาตรีของ
คณะวิทยาศาสตร,ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, วิทยาเขตศรีราชา พบวOา ปNจจัยด"านโรงเรียน มีผลในการรับรู"
และตัดสินใจศึกษาตOอในระดับช้ันปริญญาตรีของคณะวิทยาศาสตร, ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 

3. ปNจจัยทางสังคมท่ีมีความสัมพันธ,กับการรับรู"หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีว  อนามัยและ
ความปลอดภัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ พบวOา บุคคลในครอบครัวญาติพ่ีน"องหรือคนรู"จักเปYน
เจ"าหน"าท่ีความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพมีความสัมพันธ,กับระดับการรับรู"หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม   พระเกียรติ ท้ังน้ีอาชีพเจ"าหน"าท่ีความ
ปลอดภัย  ในการทํางานระดับวิชาชีพเปYนอาชีพท่ีมีรายได"ดี  มีความก"าวหน"าในสายงาน มีกฎหมายกําหนดให"มีการจ"าง
งานในโรงงานอุตสาหกรรมอยOางชัดเจน สําเร็จการศึกษาแล"วได"งานทําอยOางรวดเร็ว บุคคลในสายงานอุตสาหกรรม
จะรู"จักอาชีพน้ีและทราบวOาต"องเรียนหลักสูตรด"านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และบอกเลOากับบุคคลในครอบ
ครัวหรือผู"อ่ืน สOงผลให"ปNจจัยน้ีมีความสัมพันธ,กับการรับรู"หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม   พระเกียรติ สอดคล"องกับการศึกษาของศรันย,   จันทร,ศรี(2557) ท่ี
กลOาวไว"วOาครอบครัวเปYนสิ่งท่ีมีอิทธิพลตOอความรู"สึกนึกคิด การรับขOาวสาร การตัดสินใจ การมองโลก การมอง
ตนเอง นอกจากบุคคลจะอยูOภายใต"อิทธิพลของครอบครัวแล"ว  ตัวบุคคลก็มีอิทธิพลตOอครอบครัวด"วยในขณะ  
เดียวกัน และสอดคล"องกับการศึกษาของ สํานักวิจัยและพัฒนา (2557) ท่ีได"ทําการศึกษาการตัดสินใจเลือกศึกษา
ตOอสายวิชาชีพ พบวOา ปNจจัยท่ีสOงผลมากท่ีสุดคือมีรุOนพ่ีหรือคนรู"จักท่ีประสบความสําเร็จเรียนอยูOสายวิชาชีพทําให"
อยากเรียน สายวิชาชีพ เน่ืองจากผู"เรียนได"เห็นแบบอยOางท่ีดีจากรุOนพ่ีเมื่อสําเร็จการศึกษาแล"วสามารถประสบ
ความสําเร็จในการประกอบอาชีพ และมีความก"าวหน"าในหน"าท่ีการงาน  

4.ปNจจัยด"านประชาสัมพันธ,ท่ีมีความสัมพันธ,กับการรับรู"หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  พบวOา การประชาสัมพันธ,ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม
พระเกียรติ และการแนะแนวของครูประจําวิชาแนะแนวมีความสัมพันธ,กับระดับการรับรู"หลักสูตรวิทยาศาสตร
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บัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัย      หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ข"อมูลท่ีศึกษาพบวOา
นักเรียนมีการรับรู"การประชาสัมพันธ,หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จาก
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติร"อยละ42.75 รับรู"จากการแนะแนวของครูประจําวิชาแนะแนวร"อยละ 20.39 
จึงสOงผลให"ปNจจัยด"านประชาสัมพันธ,ท้ังสองประการมีความสัมพันธ,กับการรับรู"หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาอาชีว อนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ   ซ่ึงสอดคล"องกับงานศึกษาของ 
ปฐมา ศรีสังข, (2556) ได"กลOาวไว"วOา การประชาสัมพันธ, คือ การติดตOอสื่อสารท่ีมุOงถOายทอดเรื่องราวขOาวสาร ท้ังท่ีเปYน
เรื่องจริงและความคิดเห็นจากสถาบันหรือหนOวยงานใดงานหน่ึงไปยังกลุOมเป�าหมาย โดยมีการวางแผนและวัตถุประสงค,
เพ่ือต"องการให"เกิดการรับรู"และเข"าใจท่ีถูกต"อง ซ่ึงนําไปสูOการสนับสนุนและเปYนท่ียอมรับของกลุOมเป�าหมาย  และ
สอดคล"องกับการศึกษาของ ปฐมา ศรีสังข, (2556) ได"กลOาวไว"วOาครูแนะแนวเปYนสื่อบุคคลเปYนการประชาสัมพันธ,ท่ี
สามารถนําข"อมูล ความรู"ท่ีต"องการเผยแพรOไปสูOนักเรียนได"โดยตรงสามารถจูงใจกลุOมเป�าหมายโดยวิธีการพูดคุย
แบบกันเองทําให"เผยแพรOข"อมูลขOาวสารมีการยืดหยุOน รวมท้ังสามารถซักถามทําความเข"าใจและมีปฏิกิริยาโต"ตอบ
กันได" ทําให"สามารถรับรู"ความรู"สึกของกลุOมเป�าหมายได"ทันที และสอดคล"องกับ ศศิวิมล แสนเมือง (2554) ได"ศึกษา
ปNจจัยท่ีสOงผลตOอการตั้ งใจเลือกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีของนักเรียนท่ีมีผลการเรียนดีในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลOาง พบวOา อิทธิพลจากครูแนะแนว มีผลตOอการเลือกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ห"อง
แนะแนวถือเปYนแหลOงข"อมูลของมหาวิทยาลัยท่ีนักเรียนสามารถศึกษาค"นคว"าหาข"อมูลของแตOละมหาวิทยาลัยได"
ด"วยตัวเองจากสื่อของมหาวิทยาลัยท่ีได"นําเข"าไปเผยแพรOไว"โดยมีครูแนะแนวทําหน"าท่ีเปYนท่ีปรึกษาด"านการศึกษาตOอและ
กระจายข"อมูลของมหาวิทยาลัยตOาง ๆ แกOนักเรียน ดังน้ันห"องแนะแนวและครูแนะแนวถือวOามีความสําคัญในการเปYน
แหลOงกระจายข"อมูลเบ้ืองต"น 

5.ความสัมพันธ,ระหวOางระดับการรับรู"กับระดับทัศนคติตOอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอ
นามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ พบวOาระดับการรับรู"มีความสัมพันธ,กับระดับทัศนคติ
ตOอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
ข"อมูลการวิจัยน้ีพบวOาปNจจัยสOวนบุคคล ปNจจัยทางสังคม และปNจจัยด"านการประชาสัมพันธ, มีตัวแปรท่ีมี
ความสัมพันธ,กับการรับรู"และทัศนคติตOอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ท้ังน้ีการรับรู"เปYนองค,ประกอบหน่ึงของการเกิดทัศนคติท้ังด"านบวกและด"าน
ลบซ่ึงสอดคล"องกับการศึกษาของ พัชรนันท,  อ่ิมท่ัว (2550) ได"กลOาววOา การรับรู"และทัศนคติมีความสัมพันธ,กัน 
การรับรู"คือกระบวนการทางด"านความคิดท่ีเก่ียวข"องกับกระบวนทางด"านจิตใจ และเก่ียวข"องกับการจัดระเบียบ
ความคิด ทัศนคติ รวมท้ังพฤติกรรมในการแสดงออก ซ่ึงเมื่อพิจารณาแล"วจะเห็นวOา การรับรู"ได"เข"ามาเปYน
องค,ประกอบสําคัญท่ีทําให"เกิดความคิดและทัศนคติ 

 

ข�อเสนอแนะ 
1.ข�อเสนอแนะจากงานวิจัย 
 การศึกษาครั้งน้ีมีปNจจัยท่ีมีความสัมพันธ,กับการรับรู"และทัศนคติตOอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติหลายปNจจัย แตOปNจจัยท่ีหลักสูตร 
คณะวิชา และมหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการปรับปรุงแก"ไขได" คือปNจจัยด"านประชาสัมพันธ, จึงเสนอแนะดังน้ี 1)
จัดทําข"อมูลหลักสูตรในรูปวิดิทัศน,ซ่ึงมีภาพและข"อมูลท่ีครบถ"วน นOาสนใจ เพ่ือเปYนสื่อสําหรับอาจารย, นักศึกษา 
เจ"าหน"าท่ีแนะแนวของมหาวิทยาลัยใช"ในการประชาสัมพันธ,       ในชOองทางตOางๆรวมถึงมอบให"ครูแนะแนวใช"แนะ
แนวการศึกษาด"วย 2) จัดทําโปสเตอร,ประชาสัมพันธ,หลักสูตรท่ีประกอบด"วยรายละเอียดของหลักสูตร จํานวน
หนOวยกิต คOาใช"จOายตOอหลักสูตรเพ่ือติดประกาศแนะแนวการศึกษาให"แกOโรงเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาซ่ึงเปYนชOองทางท่ี
นักเรียนสามารถเข"าถึงได"งOาย  
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 2. ข�อเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังต�อไป 

การศึกษาปNจจัยท่ีมีผลตOอการรับรู"และทัศนคติของนักศึกษาท่ีกําลังศึกษาสาขาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม   พระเกียรติในระดับช้ันปRท่ี 1-4 เพ่ือนําข"อมูลไปปรับปรุงกระบวนการรับ
นักศึกษา ให"รับนักเรียนท่ีมีความเข"าใจและความพร"อมตOอการเรียนในหลักสูตร  และเปYนข"อมูลในจัดการเรียนการ
สอนให"มีคุณภาพตOอไป 
 
กิตติกรรมประกาศ 

คณะผู"วิจัยขอขอบคุณ อาจารย,และนักเรียนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาท้ัง 5 แหOงในอําเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ ท่ีให"ความรOวมมือในการตอบแบบสอบถามและการทดลองใช"เครื่องมือวิจัย ซ่ึงเปYนสOวนสําคัญท่ีทําให"
งานวิจัยสําเร็จลุลOวง 
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เขตกรุงเทพมหานคร.การศึกษาอิสระสังคมสงเคราะห,ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสังคม 

           มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. (2539). หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย     

พ.ศ.2539(ฉบับทบวงมหาวิทยาลัยอนุมัติ). เอกสารอัดสําเนา. 
ราชกิจจานุเบกษา. (2549 ). (ออนไลน,) กฎกระทรวง : กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด�านความ

ปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล�อมในการทํางาน พศ.2549. เล�ม123 ตอนท่ี65ก
http://www.fio.co.th/p/document/safetyfio/law1-1.pdf. (27 กุมภาพันธ, 2560). 

สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา. (2557). (ออนไลน,) การตัดสินใจเลือกศึกษาตOอสายวิชาชีพ. 
            แหลOงท่ีมา : file:///C:/Users/windows/Downloads/Documents/summary_1.pdf (20  
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บทคัดย�อ  

การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค0เพ่ือหาความสัมพันธ0ระหวFางปGจจัยด"านบุคลิกภาพท่ีกับสุขภาพจิตของ
นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝMายมัธยม) กลุFมตัวอยFางจากการศึกษาครั้งน้ี เปOนนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝMายมัธยม) ท่ีกําลังศึกษาอยูFในภาคเรียนท่ี 2 ปQ
การศึกษา 2558 รวมท้ังสิ้น 233 คน เครื่องมือท่ีใช"ในการเก็บรวบรวมข"อมูลประกอบด"วย 3 สFวน คือ 
แบบสอบถามข"อมูลสFวนบุคคล แบบทดสอบ 16 PF (The sixteen Personality Factor Questionnaire) และ
แบบประเมิน General Health Questionnaire - 28 วิเคราะห0ข"อมูลโดยหาคFาสถิติพ้ืนฐาน ร"อยละ คFาเฉลี่ย สFวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน รวมท้ังหาคFาสถิติสหสัมพันธ0 (correlation)  

 ผลการวิจัยพบวFามีองค0ประกอบของแบบบุคลิกภาพท่ีมีความสัมพันธ0กับสุขภาพจิตอยูF 5 ลักษณะ ซ่ึง
แบFงออกเปOนบุคลิกภาพพ้ืนฐาน (Primary Factor) อยูF 3 องค0ประกอบ ได"แกF องค0ประกอบ G (r= -.131, p<.05) 
องค0ประกอบ Q1 (r=.130, p<.05) และองค0ประกอบ Q4 (r=.256, p<.01) และบุคลิกภาพท่ีจะแสดงออกเมื่อถูก
กระตุ"นจากสิ่งแวดล"อม (Global factor) 2 องค0ประกอบ ได"แกF Anx (r=.194, p<.01) และ Adj (r=-.150, p<.05) 

ผลการวิจัยครั้งน้ีแสดงให"เห็นวFาการทดสอบลักษณะบุคลิกภาพและสุขภาพจิตตามแบบทดสอบ 16 PF 
(The sixteen Personality Factor Questionnaire) และ General Health Questionnaire - 28 มีประโยชน0
ในการทําความเข"าใจลักษณะบุคลิกภาพและสุขภาพจิตของนักเรียน ซ่ึงสามารถนําผลการศึกษาไปวางแผนระบบ
ชFวยเหลือและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในอนาคต 
คําหลัก : บุคลิกภาพ สุขภาพจิต นักเรียน 
 
Abstract 

The objective of this research was to survey personality factors associated with mental 
health of students in Mahasarakham university demonstration school (secondary). Subjects were 
233 Mahasarakham university demonstration school (secondary) students in the second 
semester year 2015. Data collection was done by 3 instruments including a personal data form, 
16 PF (The sixteen Personality Factor Questionnaire) and General Health Questionnaire - 28. Data  
was analyzed in descriptive statistics terms of mean, percentage, and standard deviation and 
using techniques in correlation statistics.  

The results finding 5 personality factors related with mental health Including 3 primary 
factors; factor G (r= -.131, p<.05), factor Q1 (r=.130, p<.05) and  factor Q4 Q4 (r=.256, p<.01) and 
2  Global factors; anxiety (Anx) (r=.194, p<.01) and adjustment (Adj) (r=-.150, p<.05). 
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The results of this study showed that personality and mental health assessment by 16 
PF (The sixteen Personality Factor Questionnaire) and General Health Questionnaire – 28 had 
usefulness to understand personality and mental health of students for planning the health 
care system and developing student’s potentiality in the future.  
Keywords : Personality,  Mental Health,  Student 
 
ท่ีมาและความสําคัญของป�ญหา 

จากสภาพสังคมและเศรษฐกิจของ ไทยขณะน้ี มีผลกระทบตFอความเปOนอยูFของประชาชน โดยเฉพาะด"าน
สุขภาพจิต ซ่ึงทําให"เกิดความเครียดในชีวิตประจําวันและเจ็บปMวยทางจิตใจได"ผลการสํารวจระดับชาติลFาสุดในปQ 
2556 (กรมสุขภาพจิต. 2556) พบคนไทยร"อยละ 14 หรือ 9 ล"านกวFาคนมีปGญหาสุขภาพจิต และในภาวะไมFปกติ
เชFน ภัยธรรมชาติ แผFนดินไหว จะเพ่ิมจํานวนผู"ท่ีมีปGญหาสุขภาพจิตมากข้ึน ขณะเดียวกันผลสํารวจของ องค0การ
อนามัยโลกลFาสุดระบุวFาในประชากร 4 คน จะมีผู"มีปGญหาสุขภาพจิต 1 คน และอีก 2 คนเปOนผู"ได"รับผลกระทบจาก
ปGญหาสุขภาพจิต เชFน เปOนญาติพ่ีน"อง คนในครอบครัว เปOนต"น ปGญหาสุขภาพจิตจึงเปOนเรื่องใหญFท่ีกระทรวง
สาธารณสุขให"ความสําคัญ เพราะมีผลกระทบตFอสังคมอยFางมาก โดยปGญหาทางสุขภาพจิตสFงผลตFอสภาพจิตใจท่ีไมF
สมดุล เชFน ความเครียด ความวิตกกังวล และยังสFงซ่ึงทําให"เกิดการเจ็บปMวยทางกายหลายโรค เชFน โรคมะเร็ง 
โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคอ"วน ซ่ึงเปOนโรคไมFติดตFอท่ีกําลังเปOนปGญหารุนแรงท้ังในไทยและท่ัวโลก รวมท้ัง
ยังนําไปสูFการใช"สารเสพติดตFางๆ และเกิดการทําลายสมองตามมา  

ปGญหาสุขภาพจิตไมFได"เกิดข้ึนเพียงแคFในผู"ใหญF หรือ ผู"สูงอายุเทFาน้ัน แตFสามารถเกิดข้ึนในเด็กและด"วย
ข้ึนอยูFกับความสามารถในการปรับตัว (Adjusted Person) เมื่อเผชิญกับความคับข"องใจ ผู"ท่ีมีภาวะสุขภาพจิตดีจะ
ไมFแสดงความท"อแท" หรือเสียใจเกินกวFาเหตุ และเมื่อเผชิญปGญหาก็จะแก"ปGญหาได"อยFางมีประสิทธิภาพมากกวFาผู"ท่ี
มีสุขภาพจิตไมFดี ซ่ึงคนท่ีมีสุขภาพจิตไมFดี คือ คนท่ีปรับตัวไมFได" (Maladjusted Person) คือ เมื่อพบกับความคับ
ข"องใจจะแสดงความท"อแท"และวิตกกังวลออกมาเสมอและแก"ปGญหาโดยการหนีความจริง (เดือน สินธุพันธ0ประทุม. 
2511 : 1,  อ"างอิงใน ชนะ ธนะสาร และคณะ, 2553 : 12)  

จากการสํารวจปGญหาสุขภาพจิตของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปQท่ี 4 - 6 (ชมภูนุช หนูน"อย. 2539 : 
บทคัดยFอ) พบวFา 1) สุขภาพจิตของนักเรียนโดยรวมอยูFในระดับปกติในด"านความรู"สึกผิดปกติของรFางกาย ด"านการ
ย้ําคิดย้ําทํา ด"านความรู"สึกไมFชอบติดตFอกับผู"อ่ืน ด"านซึมเศร"า ด"านความวิตกกังวล ด"านความก"าวร"าว ด"านความ
กลัว โดยไมFมีเหตุผล ด"านหวาดระแวง และด"านอาการทางจิต 2) สุขภาพจิตของนักเรียนชายและนักเรียนหญิง 
สFวนใหญFไมFมีความแตกตFางกัน ยกเว"น ด"านความกลัวโดยไมFมีเหตุผล และด"านอาการทางจิต ท่ีมีความแตกตFางกัน
อยFางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยนักเรียนหญิงมีความกลัวโดยไมFมีเหตุผลมากกวFานักเรียนชาย และ
นักเรียนชายจะมีอาการทางจิตมากกวFานักเรียนหญิง 3) นักเรียนมีความต"องการบริการสุขภาพจิตในโรงเรียนใน
ระดับมากทุกด"านได"แกF ด"านการป}องกันการเกิดปGญหาสุขภาพจิต ด"านการสFงเสริมสุขภาพจิต และด"านการ
ชFวยเหลือการรักษา และ4)นักเรียนชายและนักเรียนหญิงมีความต"องการ บริการสุขภาพจิตในโรงเรียนในทุกด"านไมF
แตกตFางกันอยFางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05   

การศึกษาบุคลิกภาพของนักเรียนนับวFามีความสําคัญในการทําความเข"าใจภาวะสุขภาพจิต รวมท้ัง
ลักษณะทางรFางกายและจิตใจของมนุษย0ท่ีปรากฏออกมาเปOนพฤติกรรมในการปรับตัวตFอสถานการณ0ตFางๆ ซ่ึงเปOน
การแสดงออกทางความคิดและจิตใจ เชFน การใช"ศักยภาพทางสมอง เชาวน0ปGญญา การวางแผนจัดการ การสื่อ
อารมณ0ความรู"สึก การจัดการควบคุมอารมณ0 การทําความเข"าใจตนเอง ผู"อ่ืน และสิ่งแวดล"อม ฯลฯ เมื่อเกิดความ
เข"าใจพ้ืนฐานของบุคลิกภาพแตFละบุคคลแล"ว จะนําไปสูFความสามารถในการค"นหาแนวทางพัฒนามนุษย0 รวมไปถึง
สามารถปรับปรุงจุดท่ีควรพัฒนาของมนุษย0ให"สามารถใช"ชีวิตได"อยFางเต็มศักยภาพ และดํารงชีวิตได"อยFางมีความสุข 
อยFางไรก็ตามการศึกษาบุคลิกภาพน้ันมีความซับซ"อนและยากลําบากในการตัดสินวFาบุคคลใดมีลักษณะบุคลิกภาพ
แบบใด รวมท้ังมีแนวโน"มของการแสดงออกตFางๆ แบบใด มนุษย0ยFอมมีบุคลิกภาพท่ีแตกตFางกันไปตามลักษณะของ
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พันธุกรรม และลักษณะการเลี้ยงดู (อารี พันธ0มณี. 2546) นอกจากน้ีบุคลิกภาพยังเปOนลักษณะจําเพาะหรือแบบ
แผนของแตFละบุคคล จึงเปOนผลรวมของความรู"สึกนึกคิดการรับรู" เเละพฤติกรรมการแสดงออกของแตFละคนอาจ
เดFนออกมาในเเตFละด"านไมFเทFากัน บุคลิกภาพจึงเปOนพัฒนาการท่ีถูกหลFอหลอมด"วยลักษณะทางพันธุกรรมและ
สิ่งแวดล"อม เพ่ือให"บุคคลสามารถดํารงชีวิตยูFในสังคมได"อยFางมีความสุข อยFางไรก็ตาม เราพบวFาบุคลิกภาพบาง
รูปแบบอาจทําให"คน ๆ น้ันมีโอกาสหรือเกิดโรคทางจิตเวชได"งFาย (มาโนชย0 หลFอตระกูลและคณะ. 2546)  

จากข"อมูลข"างต"นเห็นได"วFา บุคลิกภาพมีความสัมพันธ0กับภาวะสุขภาพจิตของบุคคลซ่ึงบุคคลท่ีจะมี
สุขภาพจิตดีต"องรู"จักปรับปรุง เปลี่ยนแปลงตัวเองให"เข"ากับสิ่งแวดล"อมให"ได" เพ่ือสามารถอยูFในสังคมอยFางเปOนสุข 
ไมFมีสิ่งแวดล"อมใด ๆ ในโลกท่ีจะโน"มตัวเข"ามาหาบุคคล แตFบุคคลตFางหากท่ีจะต"องปรับตัวให"เข"ากับสิ่งแวดล"อม 
ดังน้ันผู" วิจัยจึงสนใจปGจจัยด"านบุคลิกภาพท่ีสัมพันธ0ตFอสุขภาพจิตของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (ฝMายมัธยม) เพ่ือสถานศึกษาสามารถนําผลการศึกษาไปใช"ประโยชน0ในการกําหนดแนวทางการ
วางแผนระยะยาวจัดกิจกรรมสFงเสริมบุคลิกภาพและสุขภาพจิตของนักเรียนในโอกาสตFอไป 
 
วัตถุประสงค�การวิจัย 

เพ่ือศึกษาปGจจัยด"านบุคลิกภาพท่ีสัมพันธ0ตFอสุขภาพจิตของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (ฝMายมัธยม) 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 ปGจจัยด"านบุคลิกภาพมีความสัมพันธ0กับสุขภาพจิตของนักเรยีนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
(ฝMายมัธยม) 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

ประชากร 
ประชากรท่ีใช"ในการวิจัยครั้งน้ีได"แกF นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม ( ฝMายมัธยม ) สังกัดสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปQการศึกษา 2558  จํานวน 916 
คน 
 กลุ�มตัวอย�าง 
            กลุFมตัวอยFางท่ีใช"ในการวิจัยครั้งน้ี ได"แกF นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยา
มหาสารคาม (ฝMายมัธยม) สังกัดสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปQการศึกษา 2558 จํานวน 233 คน 
ซ่ึงกําหนดขนาดกลุFมตัวอยFางและการได"มาซ่ึงกลุFมตัวอยFางโดยการสุFมแบบแบFงช้ัน  
 
เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช"ในการศึกษาประกอบด"วย 3 สFวน 
ส�วนท่ี 1 แบบสอบถามข"อมูลสFวนบุคคล  
ส�วนท่ี 2 แบบประเมิน General Health Questionnaire - 28 ฉบับภาษาไทย  
Thai GHQ เปOนแบบคัดกรองปGญหาสุขภาพจิตท่ีพัฒนามาจาก GHQ ของ Goldberg (1972) ซ่ึงเปOน 

แบบคัดกรองปGญหาสุขภาพจิตท่ีได"รับการยอมรับกว"างขวางท่ีสุดในปGจจุบันฉบับหน่ึง และมีผู"แปลเปOนภาษาตFาง ๆ 
มาก กวFา 36 ภาษา Thai GHQ ท่ีพัฒนาข้ึน สามารถคัดกรองปGญหาสุขภาพจิตได"ดีโดยบอกได"วFาบุคคลน้ันจะมี
ปGญหา สุขภาพจิตหรือไมF แตFไมFสามารถบอกการวินิจฉัยได"วFาเปOนโรคทางจิตเวชชนิดใด โดยเครื่องมือชนิดน้ีมี
คุณภาพของเครื่องมือท่ีมีความเช่ือมั่นอยูFในเกณฑ0ดี ซ่ึงมีคFา Cronbach’s alpha coefficient ตั้งแตF 0.84 ถึง 
0.94 คFาความไว (Sensitivity) ตั้งแตFร"อยละ 78.1 ถึง 85.3 และความจําเพาะ (Specificity) ตั้งแตFร"อยละ 84.4 ถึง 
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89.7 สําหรับการแปลผลผู"ท่ีมีแนวโน"มมีปGญหาสุขภาพจิตใช"เกณฑ0จุดตัดคะแนนตั้งแตF 6 คะแนนข้ึนไป (กรม
สุขภาพจิต. 2545)  

ส�วนท่ี 3 แบบทดสอบ 16 Personality Factors (กรมสุขภาพจิต. 2552) แบบทดสอบบุคลิกภาพ 16 
PF (The Sixteen Personality Factor Questionnaire)  เปOน Objective personality test ใช"ในการประเมิน
องค0ประกอบบุคลิกภาพท้ัง 16 ด"าน  ซ่ึงผู"รับการทดสอบสามารถทําแบบทดสอบน้ีได"ด"วยตนเอง (Self-report 
questionnaire) สร"างข้ึนโดย   เรย0มอนด0 บี แคทเทล (Raymond B. Cattel)  ในปQ ค.ศ. 1949  มีท้ังหมด 5 
ฟอร0ม  คือ  ฟอร0ม A, B, C, D และ E   แตFละฟอร0มวัดองค0ประกอบบุคลิกภาพ 16 ด"าน  ฟอร0ม A เปOนฟอร0ม
มาตรฐานท่ีใช"สําหรับผู"ใหญF  และฟอร0ม B สามารถใช"สลับกับฟอร0ม A ได"  ท้ังฟอร0ม A และฟอร0ม B เปOนฟอร0มท่ี
นิยมใช"กันอยFางกว"างขวาง  แตFละฟอร0มประกอบด"วยข"อคําถามท้ังหมด 187 ข"อ  โดยมีความเช่ือมั่นโดยวิธีหาคFา
สัมประสิทธ์ิแบบแบFงครึ่ง (Split-half) ได"คFาเฉลี่ย 0.80     

องค0ประกอบบุคลิกภาพตามแบบทดสอบ 16 Personality Factors มีดังตFอไปน้ี 
Primary factors   

องค0ประกอบ A ปรับตัวเข"ากับผู"อ่ืนได"งFาย (Outgoing) 
องค0ประกอบ B ฉลาด คิดแบบนามธรรม (Abstract) 
องค0ประกอบ C อารมณ0มั่นคง (Emotionally stable)  
องค0ประกอบ E กล"าแสดงออก (Assertive) 
องค0ประกอบ F ทําตัวตามสบาย (Happy go lucky) 
องค0ประกอบ G มีคุณธรรม (Conscientious) 
องค0ประกอบ H กล"าหาญและกล"าเสี่ยง (Venturesome) 
องค0ประกอบ I จิตใจอFอนไหว (Tender - minded)  
องค0ประกอบ L ชFางสงสัย (Suspicious)  
องค0ประกอบ M สร"างจินตนาการ  (Imaginative)  
องค0ประกอบ N มีทักษะทางสังคม (Astute, socially aware)  
องค0ประกอบ O จิตใจหวาดหว่ันไมFมั่นคง (Worrying, insecure)  
องค0ประกอบ Q1 อิสระและเสรีนิยม (Free thinking, liberal) 
องค0ประกอบ Q2 พ่ึงตนเอง (Self suffecient) 
องค0ประกอบ Q3 มุFงมั่นและควบคุมตนเอง (Exactingwill power, controlled) 
องค0ประกอบ Q4 ตึงเครียด  คับข"องใจ (Tense, Frustrated) 

Second-order factors   
องค0ประกอบ Ext (Extraversion) การแสดงตัวและกล"าแสดงออกในสังคม 
องค0ประกอบ Anx (Anxiety)  ความวิตกกังวล 
องค0ประกอบ Tou (Tough poise) จิตใจเข"มแข็งหนักแนFน 
องค0ประกอบ Ind (Independent) การเปOนตัวของตัวเอง 
องค0ประกอบ Con (Control) การควบคุมตนเอง 
องค0ประกอบ Adj (Adjustment) การปรับตัว  
องค0ประกอบ Lea (Leadership)  ความเปOนผู"นํา  
องค0ประกอบ Cre (Creativity) ความคิดสร"างสรรค0 

หลักเกณฑ�ในการแปลผล  
พิจารณาจากคะแนนสูงหรือต่ํา ประกอบกับความหมายขององค0ประกอบบุคลิกภาพ  ซ่ึงพิจารณาจาก

คะแนนมาตรฐาน (Sten score)  ซ่ึงได"มาจากการแปลงคะแนนดิบ (Raw score)  โดยเทียบคะแนนตามตาราง
เกณฑ0ปกติ  ก็จะทําให"ทราบวFาผู"รับการทดสอบได"คะแนนสูงหรือต่ํา  ดังน้ี 
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ผู"ท่ีได"คะแนนมาตรฐาน 1, 10 หมายถึง  มีลักษณะบุคลิกภาพในองค0ประกอบน้ัน ๆ สูงหรือต่ําอยFางเต็มท่ี 
(Extreme deviant)   

ผู"ท่ีได"คะแนนมาตรฐาน 2, 3, 8, 9 หมายถึง มีลักษณะบุคลิกภาพในองค0ประกอบ  น้ัน ๆ คFอนไปทางสูง
หรือต่ําเปOนอยFางมาก (Strongly deviant)   

ผู"ท่ีได"คะแนนมาตรฐาน 4, 7 หมายถึง มีลักษณะบุคลิกภาพในองค0ประกอบน้ัน ๆ มีแนวโน"มสูงหรือต่ํา
เพียงเล็กน"อย (Slightly deviant)   

ผู"ท่ีได"คะแนนมาตรฐาน 5, 6 หมายถึง  มีลักษณะบุคลิกภาพในองค0ประกอบน้ัน ๆ ปานกลางเหมือนคน
สFวนใหญF  (Average) 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข�อมูล 

ผู"วิจัยดําเนินการรวบรวมข"อมูลด"วยตนเอง ปQการศึกษา 2558 โดยดําเนินงาน ตามลําดับข้ันตอน 
ดังตFอไปน้ี 

1. ติดตFอขออนุญาตใช"แบบทดสอบในการวิจัย 
2. ผู"วิจัยคัดเลือกกลุFมตัวอยFาง จากน้ันนัดหมายกลุFมตัวอยFาง เพ่ือช้ีแจงวัตถุประสงค0ของการวิจัย และขอ

รFวมมือในการทําการวิจัย โดยมีการลงนามยินยอมเปOนลายลักษณ0 
3. ดําเนินการทดสอบเปOนรายกลุFม หลังจากทําการทดสอบเสร็จ ทําการตรวจสอบความสมบูรณ0และ

รวบรวมข"อมูลให"เรียบร"อย 
4. ผู"วิจัยนําแบบทดสอบมาให"คะแนนและรวมคะแนน  
5. นําข"อมูลท่ีได"ไปวิเคราะห0โดยใช"วิธีการทางสถิติ ด"วยโปรแกรมสําเร็จรูป 

 
สถิติท่ีใช�ในการวิจัย  

วิเคราะห0ข"อมูลโดยใช"โปรแกรมสําเร็จรูป เพ่ือวิเคราะห0ผล ดังน้ี 
1. หาคFาสถิติพ้ืนฐาน ร"อยละ คFาเฉลี่ย สFวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของข"อมูลสFวนบุคคล  
2. หาคFาสถิติคFาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ0  (Pearson correlation) เพ่ือหาความสมัพันธ0ระหวFางลักษณะ

บุคลิกภาพกับสุขภาพจิต  
 
ผลการวิจัย 
ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนและร�อยละของลักษณะพ้ืนฐานของกลุ�มตัวอย�าง 

ข�อมูลพ้ืนฐาน  จํานวน ร�อยละ 
เพศ    
        ชาย 79 33.9 
        หญิง 154 66.1 
อายุ   
        14 1 .4 
        15 50 21.5 
        16 113 48.5 
        17 58 24.9 
        18 11 4.7 
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ชั้นการศึกษา   
        มัธยมศึกษา 4  129 55.4 
        มัธยมศึกษา 5 61 26.2 
        มัธยมศึกษา 6 43 18.5 
ผลการเรียนเฉลี่ย   
        ตํ่ากว�า 2.00 5 2.1 
        2.01 – 2.50 36 15.5 
        2.51 – 3.00 43 18.5 
        3.01 – 3.50 41 17.6 
        3.51 – 4.00 108 46.4 
สถานภาพสมรสของบิดามารดา   

อยู�ด�วยกัน 182 78.1 
แยกกันอยู� 41 17.6 
บิดาหรือมารดาเสียชีวิต 9 3.9 
ท้ังบิดาและมารดาเสียชีวิต 1 .4 

รายได�ของครอบครัว/เดือน   
        ตํ่ากว�า 10,000 บาท 2 .9 
        10,001 – 20,000 บาท 21 9.0 
        10,001 – 20,000 บาท 55 23.6 
        มากกว�า 30,000 บาท 155 66.5 
อาชีพของผู�ปกครอง   
        เจ�าหน�าท่ีของรัฐ 142 60.9 
        เจ�าหน�าท่ีรัฐวิสาหกิจ 15 6.4 
        พนักงานเอกชน 11 4.7 
        อ่ืน ๆ  65 27.9 

รายได�ต�อวันในการมาโรงเรียน   
        น�อยกว�า 50 บาท 16 6.8 
        51 – 100 บาท 137 58.8 
        มากกว�า 101 บาท 80 34.2 
การทํางานในขณะเรียน   
        เรียนอย�างเดียว 211 90.6 
        เรียนและช�วยครอบครัว 

ทํางาน 
22 9.4 

โรคประจําตัว   
        มี 54 23.2 
        ไม�มี 179 76.8 
เคยมีป�ญหาสุขภาพจิต   
        เคย 9 3.9 
        ไม�เคย 224 96.1 
รวม 233 100 
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จากตารางท่ี 1 พบวFานักเรียนท่ีเปOนกลุFมตัวอยFางสFวนใหญFเปOนเพศหญิง (66.1%) อายุ 16 ปQ (48.5%) ศึกษาอยูFใน
ช้ันมัธยมศึกษาปQท่ี 4 (55.4%) มีผลการเรียนอยูFในชFวง 3.51-4.00 (46.4) ได"รับเงินมาโรงเรียนอยูFในชFวง 50-100 
บาท (58.8%) มีหน"าท่ีเรียนอยFางเดียวโดยไมFต"องชFวยครอบครัวทํางาน (90.6%) ไมFมีโรคประจําตัว (76.8%) และ
ไมFเคยมีปGญหาด"านสุขภาพจิต (96.1%) ในสFวนท่ีเก่ียวข"องกับครอบครัวพบวFาสFวนใหญFบิดามารดาของกลุFมตัวอยFาง
อยูFรFวมกัน (78.1%) ประกอบอาชีพเปOนเจ"าหน"าท่ีของรัฐ (60.9%) ทีรายได"เฉลี่ยอยูFในชFวงท่ีมากกวFา 30,000 ตFอ
เดือน (66.5%)     
 

ตารางท่ี 2 ค�าเฉล่ียและส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของสุขภาพจิต (GHQ) และลักษณะบุคลิกภาพ
ในแต�ละมาตร  
องค�ประกอบ คะแนนตํ่าสุด คะแนนสูงสุด ค�าเฉลี่ย ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

A 1 10 5.6567 1.88750 
B 1 10 5.0987 1.56845 
C 1 9 5.0601 1.59357 
E 1 10 6.3348 1.64250 
F 1 10 4.7296 1.68917 
G 1 10 4.8412 1.70082 
H 1 10 5.0901 1.64933 
I 1 10 5.1760 2.0107 
L 1 10 5.9657 1.74411 
M 1 9 4.8326 1.57084 
N 1 10 4.7425 1.95703 
O 3 10 6.6481 1.73347 
Q1 2 10 6.9185 1.61279 
Q2 3 10 6.3605 1.61581 
Q3 1 9 4.5494 1.60506 
Q4 2 9 5.7725 1.65434 
Ext 1 10 4.7906 1.73255 
Anx 1 10 6.2472 1.24734 
Tou 1 10 6.0742 1.83130 
Ind 1 10 6.2833 1.49012 
Con 1 10 4.5482 1.56352 
Adj 1 10 4.9150 1.61186 
Led 1 10 4.7511 1.13991 
Cre 1 10 6.2468 1.34255 
GHQ 0 32 5.3433 5.2118 

 

จากตารางท่ี 2 พบวFาภาพรวมของบุคลิกภาพพ้ืนฐาน (Primary Factor) ของกลุFมอยFางมีลักษณะท่ีคFอนข"างตึง
เครียด จริงจัง (F, 4.7296) กล"าแสดงออก (E, 6.3348 ) คFอนข"างชอบทําตามใจตนเอง (G, 4.8412) ชอบลงมือ
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ปฏิบัติ (M, 4.8326) ตรงไปตรงมา (N, 4.7425) คFอนข"างวิตกกังวลได"งFาย (O, 6.6481)  กล"าคิดกล"าทํา (Q1, 
6.9185) ชอบพ่ึงพาตัวเอง (Q2, 6.3605) ไมFคFอยชอบทําตามกฎเกณฑ0 (Q3, 4.5494) ในสFวนของภาพรวมของ
บุคลิกภาพท่ีจะแสดงออกเมื่อถูกกระตุ"นจากสิ่งแวดล"อม (Second-order factors) พบวFากลุFมตัวอยFางมีลักษณะท่ี
คFอนข"างวิตกกังวล (Anx, 6.2472 ) มีแนวโน"มท่ีจะเก็บตัว (Ext, 4.7906) คFอนข"างมีความเปOนตัวของตัวเอง (Ind, 
6.2833) มีแนวโน"มท่ีจะควบคุมตนเองได"ยาก (Con,4.5482) คFอนข"างชอบเปOนผู"ตาม (Led, 4.7511) คFอนข"างมี
ความคิดสร"างสรรค0 (Cre, 6.2468 ) ในสFวนของสุขภาพจิต (GHQ )ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (ฝMายมัธยม) พบวFามีคะแนนเฉลี่ยเทFากับ 5.3433 แสดงถึงวFาในภาพรวมของนักเรียนในโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝMายมัธยม) มีสุขภาพจิตอยูFในเกณฑ0ปกติ 
 
ตารางท่ี 3 ค�าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�ระหว�างลักษณะของบุคลิกภาพในแต�ละมาตรกับภาวะ
สุขภาพจิต (GHQ) ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ&ายมัธยม) 
 

 
คFาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ0 (Pearson correlation) 

GHQ 
มาตรตFางใน 16PF  

A .059 
B -.103 
C -.083 
E .064 
F .005 
G -.131* 
H -.007 

I -.069 
L -.081 

M .028 
N .029 
O .121 
Q1 .130* 
Q2 -.019 
Q3 -.014 
Q4 .256* 
Ext .018 
Anx .194* 
Tou .030 
Ind .074 
Con -.107 
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Adj -.150* 
Led -.120 
Cre -.008 

* p<.05 **p<.01 
จากตารางท่ี 3 พบวFามีองค0ประกอบของแบบบุคลิกภาพท่ีมีความสัมพันธ0กับสุขภาพจิตอยูF 5 ลักษณะ ซ่ึง

แบFงออกเปOนบุคลิกภาพพ้ืนฐาน (Primary Factor)  อยูF 3 องค0ประกอบ ได"แกF องค0ประกอบ G (r= -.131, p<.05) 
องค0ประกอบ Q1 (r=.130, p<.05) และองค0ประกอบ Q4 (r=.256, p<.01) และบุคลิกภาพท่ีจะแสดงออกเมื่อถูก
กระตุ"นจากสิ่งแวดล"อม (Second-order factors) 2 องค0ประกอบ ได"แกF Anx (r=.194, p<.01) และ Adj (r=-
.150, p<.05) 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิเคราะห0คFาเฉลี่ยของสุขภาพจิต (GHQ) และลักษณะบุคลิกภาพในแตFละมาตร พบวFา 
ภาพรวมของบุคลิกภาพพ้ืนฐาน (Primary Factor) ของกลุFมตัวอยFางมีลักษณะท่ีคFอนข"างตึงเครียด จริงจัง กล"า
แสดงออก คFอนข"างชอบทําตามใจตนเอง ชอบลงมือปฏิบัติ ตรงไปตรงมา คFอนข"างวิตกกังวลได"งFาย กล"าคิดกล"าทํา 
ชอบพ่ึงพาตัวเอง ไมFคFอยชอบทําตามกฎเกณฑ0 นอกจากน้ียังพบวFาคFาเฉลี่ยในสFวนภาพรวมบุคลิกภาพท่ีจะ
แสดงออกเมื่อถูกกระตุ"นจากสิ่งแวดล"อม พบวFา กลุFมตัวอยFางมีลักษณะ คFอนข"างวิตกกังวล มีแนวโน"มท่ีจะเก็บตัว 
คFอนข"างมีความเปOนตัวของตัวเอง มีแนวโน"มท่ีจะควบคุมตนเองได"ยาก คFอนข"างชอบเปOนผู"ตาม คFอนข"างมีความคิด
สร"างสรรค0 (แสดงในตารางท่ี 2) และในสFวนของสุขภาพจิต (GHQ) ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (ฝMายมัธยม) พบวFามีคะแนนเฉลี่ยเทFากับ 5.3433 แสดงถึงวFาในภาพรวมของนักเรียนในโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝMายมัธยม) มีสุขภาพจิตอยูFในเกณฑ0ปกติ (แสดงในตารางท่ี 2) ผลการวิจัยดังกลFาว
สอดคล"องกับงานวิจัยของ อรุณี โสตถิวนิชย0วงศ0 (2544) พบวFา โดยภาพรวมนักเรียนมีเจตคติตFอปGญหาสุขภาพจิต
วัยรุFนและการปรับตัวอยูFในระดับปานกลาง เจตคติตFอปGญหาสุขภาพจิตวัยรุFนและการปรับตัวมีความสัมพันธ0กันเชิง
บวก และปGจจัยสFวนบุคคล ได"แกF เพศ ระดับการศึกษา ผลการเรียนเฉลี่ย ปGจจัยด"านครอบครัว ได"แกF ความสัมพันธ0
ในครอบครัว ลักษณะของครอบครัว วิธีการอบรมเลี้ยงดู ปGจจัยด"านสิ่งแวดล"อม ได"แกF ขนาดโรงเรียน กฎระเบียบ
ในโรงเรียน และการทํากิจกรรมกับกลุFมเพ่ือน มีความสัมพันธ0กับเจตคติตFอปGญหาสุขภาพจิตวัยรุFนและการปรับตัว
ของนักเรียน ผลการวิจัยน้ีแสดงให"เห็นวFา ควรมีการสFงเสริมเจตคติท่ีดีตFอปGญหาสุขภาพจิตโดยนําทักษะชีวิต
เก่ียวกับการสFงเสริมสุขภาพจิตนักเรียนมาใช" จะชFวยให"นักเรียนเกิดความรู" ความเข"าใจท่ีถูกต"อง และมีเจตคติท่ีดี
ตFอปGญหาสุขภาพจิต สามารถดําเนินชีวิตได"อยFางเปOนสุข  และงานวิจัยของ ชมภูนุช หนูน"อย  (2539) พบวFา 
สุขภาพจิตของนักเรียนโดยรวมอยูFในระดับปกติในด"านความรู"สึกผิดปกติของรFางกาย ด"านการย้ําคิดย้ําทํา ด"าน
ความรู"สึกไมFชอบติดตFอกับผู"อ่ืน ด"านซึมเศร"า ด"านความวิตกกังวล ด"านความก"าวร"าว ด"านความกลัว โดยไมFมีเหตุผล
ด"านหวาดระแวง และด"านอาการทางจิต  

จากผลการวิเคราะห0คFาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ0ระหวFางลักษณะบุคลิกภาพในแตFละมาตรกับภาวะ
สุขภาพจิต (GHQ) ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝMายมัธยม) พบวFามีองค0ประกอบของแบบ
บุคลิกภาพท่ีมีความสัมพันธ0กับสุขภาพจิตอยูF 5 ลักษณะ ซ่ึงแบFงออกเปOนบุคลิกภาพพ้ืนฐาน (Primary Factor) อยูF 
3 องค0ประกอบ ได"แกF องค0ประกอบ G  คือ ทําตามใจตนเอง องค0ประกอบ Q1 คือ อนุรักษ0นิยม องค0ประกอบ Q4 
คือ ผFอนคลายไมFคับข"องใจและบุคลิกภาพท่ีจะแสดงออกเมื่อถูกกระตุ"นจากสิ่งแวดล"อม (Second-order factors)  
2 องค0ประกอบ ได"แกF Anx คือ วิตกกังวล และ Adj คือ การปรับตัว (แสดงในตารางท่ี 3) ผลการวิจัยใน
องค0ประกอบ G คือ ทําตามใจตนเอง และองค0ประกอบ Q1 คือ อนุรักษ0นิยม สอดคล"องกับงานวิจัยของ สุทธิ
ลักษณ0 นาคอยูFสุข  (2543) พบวFา พฤติกรรมสุขภาพจิตของนักเรียนซ่ึงแบFงเปOน 5 ด"าน ได"แกF ด"านอารมณ0 ด"าน
พฤติกรรมเกเร ด"านพฤติกรรมอยูFไมFน่ิง ด"านความสัมพันธ0กับเพ่ือน และด"านสัมพันธภาพทางสังคม พบปGจจัยท่ีมี
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อิทธิพลตFอพฤติกรรมสุขภาพจิตของเด็กแตFละระดับดังน้ี พฤติกรรมสุขภาพจิตด"านอารมณ0 เด็กหญิงท่ีได"รับการ
เลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนน"อยและใช"อารมณ0มากกวFาเหตุผล จะมีปGญหาพฤติกรรมสุขภาพจิตด"านอารมณ0 พฤติกรรม
สุขภาพจิตด"านอยูFไมFน่ิง เด็กท่ีอยูFกับพFอแมFถูกเลี้ยงดูแบบใช"อารมณ0มากกวFาเหตุผล ถูกลงโทษทางกายมากกวFาทาง
จิต และถูกควบคุมน"อย จะมีพฤติกรรมอยูFไมFน่ิง พฤติกรรมสุขภาพจิตด"านความเกเร เด็กชายท่ีมีพ่ีน"องน"อย แม"จะมี
ความสัมพันธ0ในครอบครัวดีแตFได"รับการเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนน"อย ถูกควบคุมน"อยอาจมีพฤติกรรมเกเรได" 
พฤติกรรมสุขภาพจิตด"านความสัมพันธ0กับเพ่ือน เด็กท่ีมีพFอแมFอยูFด"วยกัน อาจมีปGญหาด"านความสัมพันธ0กับเพ่ือนได"
หากสัมพันธภาพในครอบครัวไมFอบอุFนไมFมีเวลาและเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนน"อย พฤติกรรมสุขภาพจิตด"าน
สัมพันธภาพทางสังคม เด็กชายท่ีได"รับการเลี้ยงดูแบบควบคุมมากจะมีสัมพันธภาพทางสังคมดี นอกจากน้ีใน
องค0ประกอบ Q4 คือ ผFอนคลายไมFคับข"องใจ Anx คือ วิตกกังวล และ Adj คือ การปรับตัว มีความสัมพันธ0กับ
สุขภาพจิต เน่ืองจากในมาตรวัดดังกลFาวเปOนปGจจัยท่ีเก่ียวของกับอารมณ0 ความรู"สึก ความคิดท่ีสัมพันธ0กับอาการ
ทางจิตเวช โดยสอดคล"องกับองค0ประกอบยFอยของแบบทดสอบ GHQ-28 ท้ัง 4 ด"าน ได"แกF อาการทางรFางกาย 
(Somatic symptoms) อาการวิตกกังวลและการนอนไมFหลบั (Anxiety and insomnia) ความบกพรFองทางสังคม 
(Social dysfunction) และอาการซึมเศร"า (Depression) (ธนา นิลชัยโกวิทย0. 2545) 
 
ข�อเสนอแนะ 

ข�อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้ 
ในการดําเนินการเก็บรวบรวมข"อมูล สFวนใหญFใช"แบบทดสอบโดยการประเมินตนเอง และดําเนินการเก็บ

รวบรวมข"อมูลเปOนรายห"อง จึงทําให"การสังเกตพฤติกรรมขณะทดสอบของกลุFมตัวอยFางได"น"อย เน่ืองจากจํานวนข"อ
คําถามมีจํานวนมาก และใช"เวลานาน กลุFมตัวอยFางอาจมีสมาธิไมFตFอเน่ืองในการทําหรืออาจเกิดการตอบแบบเดา
สุFมได" 

ข�อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต�อไป 
 1. สามารถศึกษาความสัมพันธ0ของลักษณะของบุคลิกภาพท่ีสัมพันธ0ตFอสุขภาพจิตนักเรียนและนักศึกษา 
ไปศึกษากับนักเรียนกลุFมตัวอยFางในระดับช้ันประถมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต"น และระดับอุดมศึกษา 
เพ่ือนําข"อมูลและนําผลท่ีได"ไปพัฒนาให"เกิดประโยชน0แกFนักเรียนนักและนักศึกษาตFอไป 
 2. จากผลการวิจัยในครั้งน้ี สามาถนําข"อมูลไปศึกษาเพ่ือติดตามผลระยะยาวนักเรียน เพ่ือให"ทราบถึง
พัฒนาการทางด"านบุคลิกภาพ  
 3. ควรทําการศึกษาโดยออกแบบการวิจัยท่ีสามารถพัฒนาบุคลิกภาพของนักเรียนท่ีสัมพันธ0ตFอสุขภาพจิต
ในทางท่ีถูกต"องและเหมาะสม 
 
กิตติกรรมประกาศ 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย0ประจําภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการและแนว คณะคณะ
ศึกษาศาสตร0 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ท่ีได"ถFายทอดความรู" ประสบการณ0 คําแนะนํา การดูแลเอาใจใสFและให"
กําลังใจ ทําให"มีความรู" ความเข"าใจ และมุมมองในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ตลอดจนเลขานุการภาควิชา ท่ีให"ความ
ชFวยเหลือในการดําเนินการด"านเอกสาร และประสานงานตลอดระยะเวลาในการทํางานและการศึกษาวิจัย 

ขอกราบขอบพระคุณผู"บริหารของมหาวิทยาลัย คณะ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝMาย
มัธยม) ท่ีเป�ดโอกาสและสนับสนุนในการทําวิจัย รวมไปถึงคณาจารย0ทุกทFานและนิสิตโดยเฉพาะนิสิตสาขาวิชา
จิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร0 มหาวิทยาลัยมหาสารคามท่ีให"ความรFวมมือ ชFวยเหลือในการเก็บข"อมูลวิจัยเปOนอยFางดี
ยิ่ง 
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ขอกราบขอบพระคุณกรมสุขภาพจิต คณะกรรมการวิชาชีพสาขาจิตวิทยาคลินิก สมาคมนักจิตวิทยา
คลินิกไทย ท่ีได"รวบรวมองค0ความรู"เก่ียวกับเครื่องมือท่ีใช"ในวิจัยโดยได"รวบรวมข"อมูลเปOนคูFมือมาตรฐานสําหรับ
นักจิตวิทยาคลินิกใช"เครื่องมือในเชิงคลินิกและการทําวิจัย 
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Factors Related to Safety Behaviors in the Workplace among Production Staff in 

Assembly Part's Tractor at Samutprakan Province 
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บทคัดย�อ  

การศึกษาวิจัยนี้เปGนการวิจัยแบบภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงค-เพื่อศึกษา ปJจจัยที่มีความสัมพันธ-ต/อ
พฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานฝMายผลิตบริษัทผลิตชิ้นส/วนอะไหล/ประกอบรถไถแห/ง
หนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ  กลุ/มตัวอย/างเปGนพนักงานฝMาย จํานวน 88 คน เก็บข!อมูลโดยใช!แบบสอบถาม
ประกอบด!วยข!อมูล 3 ส/วน ได!แก/  ข!อมูลส/วนบุคคล    ข!อมูลวัดระดับทัศนคติและข!อมูลด!านพฤติกรรม
ความปลอดภัยในการทํางาน  โดยมีการนําไปทดสอบความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม ได!ค/าสัมประสิทธิ์
แอลฟาคอนบราคของข!อมูลในส/วนการวัดระดับทัศนคติและพฤติกรรมความปลอดภัยเท/ากับ  0.741 , 
0.775 ตามลําดับ  ผู!วิจัยได!ตรวจสอบการกระจายของข!อมูลก/อนนํามาวิเคราะห-โดยใช!สถิติเชิงพรรณา แจก
แจงความถ่ี ร!อยละ ค/าเฉลี่ยและส/วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิตเชิงวิเคราะห-เพื่อหาปJจจัยที่มีความสัมพันธ-กับ
พฤติกรรมความปลอดภัยของพนักงาน ใช!สถิตไคสแควร- กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 ผลการวิจัยพบว/ากลุ/มตัวอย/างส/วนใหญ/ร!อยละ  80.7  เปGนเพศชาย  ร!อยละ  62.5  มีอายุอยู/
ในช/วง   36 – 50 ป_ ร!อยละ   42.1   มีอายุงานต่ํากว/า  5  ป_  ร!อยละ  51.1  จบการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา ร!อยละ  64 มีสถานภาพสมรส ร!อยละ  42.1  ปฏิบัติงานในแผนกปJaมข้ึนรูป  ร!อยละ  76.1   
มีสัญชาติไทย  ร!อยละ  63.6  มีรายได!เฉลี่ยอยู/ที่  10,001-15,000  บาท   ร!อยละ   92    เคยได!รับการ
ฝcกอบรมเก่ียวกับความปลอดภัยในการทํางาน  ร!อยละ  51.1   เคยประสบอุบัติเหตุจากการทํางาน   ร!อย
ละ  80.7   มีทัศนคติเก่ียวกับความปลอดภัยอยู/ในระดับดีและ ร!อยละ  92  มีพฤติกรรมความปลอดภัยใน
การทํางานอยู/ในระดับดี  ผลการทดสอบหาความสัมพันธ-พบว/าปJจจัยส/วนบุคคล  ประกอบด!วย แผนกงานที่
ทํา  ประวัติการประสบอุบัติเหตุจากการทํางานมีความสัมพันธ-ต/อพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางาน 
อย/างมีนัยสําคัญทางสถิติที่  P - value  <  0.05 และปJจจัยด!านทัศนคติเก่ียวกับความปลอดภัยในการ
ทํางาน มีความสัมพันธ-ต/อพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานอย/างมีนัยสําคัญทางสถิติที่  P - value  <  
0.05  ดังนั้นเพื่อสร!างเสริมพฤติกรรมความปลอดภัยและทัศนคติที่ดีให!กับพนักงานมากข้ึน ควรมีการจัด
กิจกรรมส/งเสริมให!พนักงานมีส/วนร/วมในงานด!านความปลอดภัยเพื่อเปGนการเสริมสร!างทัศนคติและ
พฤติกรรมที่ดีให!มีความยั่งยืนต/อไป  
 

คําสําคัญ:  ช้ินส/วนอะไหล/ประกอบรถไถ  พฤติกรรมความปลอดภัย  ทัศนคติด!านความปลอดภัย 
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Abstract 
In this study was cross-sectional descriptive research. The purpose of relationship 

between personal and safety attitude factor with safety behaviors  among production staff in of 
assembly part’s  tractor manufacturing in Samutprakan province. The sample for this study were 
92 workers who work in production department. Questionnaires was used for data collection 
including 3 part, personal factors, safety attitudes and safety behaviors in the workplace. The test 
results, the confidence of the attitude and safety behavior by means of Cronbach. Had the 
confidence α = 0.741, 0.775 for analysis used frequency, percentile, mean, standard deviation 
and Chi-square to test relationship. The result of this study showed that the majority of 80.7 for 
males   62.5 percent for age range 36-50 years old   42.1 percent for last job less than five years   
51.1 percent for graduated in the primary  64 percent were married   42.1 percent worked in 
stamping    76.1 percent were Thai nationality 63.6 percent had earn at average between 10,001-
15,000 THB    92 percent had to training on safety at work   51.1 percent had  accident from 
working 80.7 percent had a positive attitude about safety at a good level   and 92 percent were 
good safety behavior. Test results showed that the relationship between personal factors include 
accident history department at work was related to safe behavior in the workplace by statistically 
significant at P - value <0.05 and the attitude about safety attitude was related to safe behaviors 
in the workplace by a significant statistical P - value <0.05 Thus, to promote safety behaviors and 
safety attitudes for employees to moreover. This company should be encouraged to participate 
in safety to reinforce attitudes and safety behaviors to a sustainable.   
 
Keywords: Assembly part’s tractor, Safety behaviors, Safety attitude 
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ฤทธิ์ลดไขมันสะสมในตับหนูทดลองท่ีเหนี่ยวนําให�เกิดภาวะเมตาบอลิกซินโดรมของสารสกัด
กระชายดํา 

Fatty Liver Reduction Effect in Induced Metabolic Syndrome Mice of 
Kaempferia parviflora Extract 
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บทคัดย>อ  

การกินอาหารไขมันและนํ้าตาลสูงเปHนประจําเปHนสาเหตุสําคัญของภาวะอ"วนลงพุงท่ีนําไปสูJภาวะเมตาบอลกิซินโด
รม ซ่ึงมักพบรJวมกับการมีไขมันสะสมในตับเพ่ิมข้ึน จากงานวิจัยกJอนหน"าของผู"วิจัยพบวJาการกินสารสกัดกระชายดํา 8 
สัปดาห+ สามารถลดปริมาณไขมันสะสมในชJองท"องของหนูท่ีเหน่ียวนําให"เกิดภาวะเมตาบอลิกซินโดรมด"วยการกินอาหาร
ไขมันและนํ้าตาลสูงนาน 28 สัปดาห+ได" งานวิจัยน้ีจึงมุJงศึกษาตJอถึงผลของสารสกัดกระชายดําตJอการสะสมหยดไขมนัในตบั
โดยใช"ช้ินตัวอยJางจากหนูทดลองในงานวิจัยกJอนหน"า ด"วยวิธีทางจุลกายวิภาคโดยการย"อมสี Hematoxylin และสี Eoxin 
เพ่ือดูโครงสร"างท่ัวไปของตับ และการย"อมสี Oil Red O เพ่ือดูปริมาณไขมันสะสมในเซลล+ตับ พบวJาตับของหนูทดลองท่ีกิน
อาหารไขมันและนํ้าตาลสูงมีการสะสมหยดไขมันในเซลล+กระจายท่ัวไปอยJางชัดเจนเมื่อเทียบกับตับของหนูทดลองท่ีกิน
อาหารปกติ สารสกัดกระชายดําท่ีความเข"มข"นต่ํา (10 mg/kg BW) ชJวยลดปริมาณหยดไขมันสะสมในเซลล+ตับได"อยJางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) และไมJเปลี่ยนแปลงโครงสร"างทางจุลกายวิภาคโดยรวม สJวนสารสกัดกระชายดาํท่ีความเข"มข"น
สูง (100 mg/kg BW) มีแนวโน"มชJวยลดปริมาณหยดไขมันสะสมในเซลล+ตับแตJไมJแตกตJางอยJางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(P>0.05) นอกจากน้ันยังมีผลเพ่ิมขนาดของ hepatic sinusoid ในบางบริเวณของตับซ่ึงอาจแสดงถึงการเกิดพยาธิสภาพ
ของตับได" จึงสรุปได"วJาฤทธ์ิลดการสะสมหยดไขมันในตับของหนูทดลองท่ีเหน่ียวนําให"เกิดภาวะเมตาบอลกิซินโดรมจากการ
กินอาหารไขมันและนํ้าตาลสูงของสารสกัดกระชายดําน้ันพบเฉพาะท่ีความเข"มข"นต่ําและการออกฤทธ์ิไมJข้ึนกับความ
เข"มข"นสารสกัด  

คําสําคัญ: ไขมันสะสมในตับ  สารสกัดกระชายดํา  อาหารไขมันและนํ้าตาลสูง ภาวะเมตาบอลิกซินโดรม 
 
 
Abstract 

Regular consumption of high fat and high sucrose diet is a major cause of abdominal obesity 
and leads to a metabolic syndrome which frequent found along with fatty liver. From our previous 
study demonstrated that 8-week-fed Kaempferia parviflora extract (KPE) reduced the 
accumulation of visceral fat in metabolic syndrome mice induced with high fat and high sucrose 
diet for 28 weeks. This present research investigate further the effect of KPE on fat accumulation 
in liver by using samples from our previous work. Staining with Hematoxylin and Eoxin dye was 
used to reveal general histological structure of the liver. Staining with Oil Red O dye was used to 
elucidate lipid droplets deposition in liver cells. Results showed the obvious accumulation of lipid 
droplets in hepatocytes of mice fed high fat and high sucrose diet when compared to that of mice 
fed normal chow. Low concentration (10 mg/kg BW) of KPE significantly decreased amount of lipid 
droplets deposition in hepatocytes (P<0.05), and did not change overall histological structure of 
the liver. High concentration (100 mg/kg BW) of KPE slightly decreased the collection of lipid 
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droplets in hepatocytes but no significant difference (P>0.05), moreover, size of hepatic sinusoid 
increased in some area of liver which may reflected the pathology of liver. It is concluded that 
the fatty liver reduction in induced metabolic syndrome mice by consumed high fat and high 
sucrose diet of KPE found only at low concentration and was not dose dependent effect. 

   
Keywords: Fatty liver, Kaempferia parviflora extract, High fat and high sucrose diet, Metabolic syndrome 
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ผลของการติดเทปผ�ายืด ต�อการเปล่ียนแปลงทาง kinematic  
ในผู�ท่ีมีภาวะเอ็นรองฝ(าเท�าอักเสบ: งานวิจัยนําร�อง 

Effects of Elastic Therapeutic Taping on Kinematic Alterations in 
Individuals with Plantar Fasciitis: a Pilot Study 

 
สุลิเทพ ป#$นรตัน%*, รสลัย กัลยาณพจน%พร, ปราณีต เพ็ญศรี 

คณะสหเวชศาสตร% จุฬาลงกรณ%มหาวิทยาลัย 
*E-mail: Sulithep.Pin@student.chula.ac.th 

บทคัดย�อ  
การติดเทปผ�ายืดเปDนวิธีการรักษาท่ีนิยมใช�สําหรับลดปวดและลดภาวะทุพพลภาพของเท�าในผู�ท่ีมีภาวะเอ็น

รองฝMาเท�าอักเสบ อยNางไรก็ตามยังไมNมีงานวิจัยใดอธิบายผลของเทปผ�ายืดตNอการเปลี่ยนแปลงทาง kinematic ของ
ผู�ปMวยกลุNมน้ี การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค%เพ่ือทดสอบผลของการใช�เทปผ�ายืดตNอการเปลี่ยนแปลงทาง kinematic ใน
ผู�ท่ีมีภาวะเอ็นรองฝMาเท�าอักเสบ โดยศึกษาในผู�ปMวยชายไทยท่ีมีภาวะเอ็นรองฝMาเท�าอักเสบ จํานวน 9 คน (อายุ 
23.13 ± 1.96 ป[, ดัชนีมวลกาย 22.99 ± 2.51 กก./ม2) โดยผู�ปMวยแตNละคนได�รับการรักษาเอ็นรองฝMาเท�าอักเสบ
ด�วยการติดเทปผ�ายืดท่ีเอ็นรองฝMาเท�า กล�ามเน้ือ gastrocnemius และอุ�งเท�า จากน้ันวัดผลการรักษาโดยใช�ระบบ
โมชันแคปเจอร% 3 มิติพร�อมกล�องบันทึกภาพ 8 ตัว ในการบันทึกคNาตัวแปรตNางๆ ทาง kinematic รวมท้ัง peak 
angle และ angle excursion ของข�อสะโพก ข�อเขNา และข�อเท�า ท่ีเกิดข้ึนขณะเดินท้ังกNอนและหลังการรักษา 
ผลการวิจัยพบวNาหลังการติดเทปผ�ายืด ผู�ปMวยมีมุม peak hip adduction angle ลดลงอยNางมีนัยสําคัญทางสถิติ
เมื่อเปรียบเทียบกับกNอนการติดเทป โดยเปลี่ยนแปลงจาก 3.43 ± 2.85 องศา เปDน -1.19 ± 6.16 องศา (p = 
0.028) สรุปผล งานวิจัยน้ีเปDนงานวิจัยแรกท่ีแสดงให�เห็นวNาการติดเทปผ�ายืดเพ่ือรักษาเอ็นรองฝMาเท�าอักเสบ มีผล
ให�เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง kinematic ของข�อตNอสะโพกในขณะผู�ปMวยเดิน ดังน้ัน เทคนิคการติดเทปผ�ายืดท่ีใช�ใน
งานวิจัยน้ีอาจจะปรับเปลี่ยนทNาทางการเดินของผู�ปMวยได� ซ่ึงอาจสNงผลให�อาการปวดเท�าลดลงตามไปด�วย หากมี
งานวิจัยตNอไปโดยเพ่ิมขนาดของกลุNมตัวอยNาง คาดวNาผลการวิจัยท่ีเกิดข้ึนนNาจะชNวยสนับสนุนข�อสรุปดังกลNาว 

 
คําสําคัญ: เอ็นรองฝMาเท�าอักเสบ  การติดเทปผ�ายืด  โมชันแคปเจอร% 

 
Abstract 

Elastic therapeutic tape is commonly used for reducing foot pain and disability in 
individuals with plantar fasciitis. However, there is no research study to explain the effect of 
taping on kinematic changes in such condition. This study aimed to examine the effects of 
elastic therapeutic taping on kinematic alterations in patients with plantar fasciitis. Nine male 
patients with plantar fasciitis were recruited to the study (age 23.13 ± 1.96 years, BMI 22.99 ± 
2.51 kg/m2). For the treatment of plantar fasciitis, each patient was taped with elastic 
therapeutic tapes at plantar fascia, gastrocnemius muscle and arch of foot. Treatment outcomes 
were collected using a three-dimensional (3D) motion capture system with eight cameras to 
detect various kinematic variables including peak angle and excursion angle of hip, knee, and 
ankle during walking both before and after treatment. There was statistically significant reduction 
of peak hip adduction angle compared between pre-treatment and post-treatment with 3.43 ± 
2.85 and -1.19 ± 6.16 degrees, respectively (p = 0.028). This is the first study to document the 
effects of elastic therapeutic taping on kinematic alterations of hip joint during walking in 
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patients with plantar fasciitis. Therefore, the application of the elastic therapeutic tape used in 
the current study may adjust the patient’s gait pattern and may subsequently relieve foot pain. 
A further study with a larger sample size is needed to verify this finding. 

   
Keywords: Plantar fasciitis, Elastic therapeutic taping, Motion capture system  
 
Introduction 

Plantar fasciitis is a common foot disease which causes pain at medial longitudinal arch 
of foot (1). Plantar fasciitis affected up to 15% of all adult foot complaints and 10% of the 
population over the course of a lifetime (2, 3). In each year, there were about 1 million patients 
suffering from plantar fasciitis who looked for health care providers (2, 4). The plantar fasciitis or 
plantar heel pain syndrome was the critical disease that led to foot pain among both athletic 
and non-athletic population (3). 

  The etiology of plantar fasciitis was still vague (5-7). Individual factors associated with 
plantar fasciitis was various such as obesity, gender, aging, and prolonged walking (1, 3, 7, 8). 
Additionally, anatomical and biomechanical factors such as pes planus, pes cavus, excessive 
foot pronation, greater rear foot motion, forefoot plantarflexion at initial contact, total sagittal 
plane forefoot motion, and 1st metatarsophalangeal joint dorsiflexion at late stance phase, as 
well as reduced vertical ground reaction force at propulsive phase also led to plantar fasciitis (7, 
9-11). Moreover, tightness of thigh or calf muscle might cause plantar fasciitis (3, 12). 

For treatment approaches, various physical modalities have been applied for plantar 
fasciitis such as therapeutic ultrasound, low level laser therapy, and extracorporeal shockwave 
therapy. Elastic therapeutic tape, or kinesiology tape, was one choice for treating plantar fasciitis 
(13, 14). Tsai et al. demonstrated that elastic therapeutic taping had more benefit to reduce pain 
in short term than physical modalities (13). The study of Yamsri et al. showed that the 1-week 
elastic therapeutic taping combined with 2-week stretching of plantar fascia and Achilles tendon 
could significantly reduce heel pain and foot disability (14). 

Though elastic therapeutic taping could improve outcome of treatment, there was still 
lack of scientific evidence regarding the effect of such taping on kinematic changes in patients 
with plantar fasciitis. We, therefore, hypothesized that elastic therapeutic taping immediately 
affected the kinematic changes in patients with plantar fasciitis. Hence, the aim of this study was 
to investigate the immediate effect of elastic therapeutic taping on kinematic changes in 
patients with plantar fasciitis. 
 
Methods 
1. Participants 

Patients with plantar fasciitis were recruited from the health care service unit of the 
Faculty of Allied Health Sciences, Chulalongkorn University. The inclusion criteria were male 
patients aged between 18 and 40 years with a diagnosis of plantar fasciitis from 6 weeks to 24 
months. The specific criteria for plantar fasciitis diagnosis were immediate heel pain at first few 
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steps after long period of inactivity; and gradually reduced throughout the day during normal 
walking; and worsened after prolonged walking; and presented tenderness at medial side of 
calcaneus or along the medial longitudinal side of plantar fascia (2, 14). Participants were 
excluded from the study if they were obese (BMI > 25 kg/m2), if they had positive sciatica sign, 
history of lower extremity fracture or surgery, leg length inequality, or tape allergy, or if they 
received plantar steroid injection within 3 months, or used NSAIDs within 1 week.  Participants 
who were diagnosed gout, diabetes neuropathy, rheumatoid arthritis, infection disease, systemic 
lupus erythymatosus, cancer, and tumor were also excluded (2, 14). This study was approved by 
the Research Ethics Review Committee for Research Involving Human Research Participants, 
Health Sciences Group from Chulalongkorn University. All participants provided their written 
informed consent before participating in the study. Institutional Review Board (IRB) approved this 
research project on August 1, 2016.  
2. Study design 

This study was a pretest-posttest design investigating the effects of elastic therapeutic 
taping on kinematic changes in patients with plantar fasciitis. Eligible participants who met the 
criteria were included to this study. 

 
3. Materials 

A three-dimensional (3D) motion capture system with eight cameras and three force 
transducers (BERTEC) was used to assess kinematic variables.  Elastic therapeutic tape made 
from thin cotton fabric with acrylic adhesive (Kinesio tape® by Ken Ikai Co. Ltd., Tokyo, Japan) 
with 5-cm width and 0.5-mm thickness will be used in the study.  

 
4. Procedures 
4.1 Outcome measurement 

The screening process was performed to recruit the patients with plantar fasciitis at the 
beginning of the study. Patients who agreed to participate in the study signed the consent form.  

The 3D kinematic gait variables at baseline were examined by the main researcher 
before taping. The main researcher placed twenty-nine reflexive markers onto the skin of each 
participant. The anatomic landmarks of the reflexive markers were based on the Helen Hayes 
marker set, as seen in Figure 1. Static and dynamic calibrations of data collection were 
performed before gait trials. The participants were asked to stand on the 10-meter walkway and 
abduct shoulder for five seconds for static calibrations of data collection devices. For dynamic 
calibrations, participants were asked to practice walking on the walkway with their preferred 
speed. The five successful practicing walking was required for each participant for the precise 
weight bearing on the walkway (10). Then, the main researcher collected five successful gait 
trials for each participant.  
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Figure 1. The Helen Hayes marker se 
 
Next, the participants were treated for plantar fasciitis by elastic therapeutic taping. 

Afterwards, the participants were collected the kinematic data for post-treatment gait analysis 
using the same protocol as the baseline assessment. For bilaterally symptomatic participant, any 
changes of the kinematic data were evaluated using the data collected from the leg with more 
foot pain intensity.  

Kinematic variables of interest in the study included eighteen peak angle variables and 
nine excursion angle variables. The peak angle was defined as the point with the greatest 
magnitude in a data set. The excursion angle was defined as the displacement in angular 
movement that was measured from the beginning of the range of motion to the end of the 
range of motion (ROM) in each anatomical plane; i.e. sagittal, frontal, and horizontal planes. All 
kinematic variable were recorded for hip, knee, and ankle joints during stance phase (15). To 
process the kinematic data, the Cortex 2.6.2 software and the OrthoTrack 6.6.1 gait analysis 
program, as well as the Microsoft Excel 2010 program were used. 

 
4.2 Elastic therapeutic taping 

During baseline assessment, a small strip of elastic therapeutic tape was applied to the 
inner aspect of the participant’s upper arm for the examination of skin irritation. If any 
participants reported skin irritation, they were asked to withdraw from the study. To prevent skin 
problems for all participants, the physical therapist, however, cleaned their skin prior to the tape 
application. For controlling the consistency and appropriateness of the tape application 
technique, all participants were taped by a well-trained physical therapist with nine years of 
clinical experience in foot and ankle region. The physical therapist applied tape to each 
participant using the Kinesio Taping® protocol for plantar fasciitis recommended by Dr. Kenzo 
Kase, the tape developer (16).  

A total of three strips of elastic therapeutic tape were used for each participant 
including the first strip for mechanical correcting plantar fascia and Achilles tendon (Figure 2), 
the second strip for increasing the flexibility of gastrocnemius muscle (Figure 3), and the third 
strip for supporting the longitudinal arch of foot (Figure 4). 
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     Figure 2. The 1st strip                  Figure 3. The 2nd strip                 Figure 4. The 3rd strip 
 

5. Statistical analysis 
IBM SPSS statistical software version 22.0 was used to analyze all data in this study. 

Descriptive statistics was calculated for all variables. Shapiro-Wilk test was used to determine 
normal data distribution. In order to compare the significant differences of kinematic data at 
baseline and after treatment, paired t-test was used for parametric statistics, whereas Wilcoxon 
signed ranks test was used for non-parametric statistics. The significant level was set as p-value 
less than 0.05. 
 
Results  

Nine male patients with plantar fasciitis were recruited to this study. None of them has 
experience of elastic therapeutic taping. Baseline characteristics of the patients are summarized 
in Table 1. With regards to the twenty-seven kinematic data measured, the Shapiro-Wilk test 
showed normal distribution of all data except those of hip adduction, hip flexion, and knee 
tibial external rotation. 
 
Table 1 Baseline characteristics of participants. 

Variable mean± SD 

Age (year) 23.13 ± 1.96 

Height (cm) 173.71 ± 3.07 

Body weight (kg) 69.69 ± 8.63 

BMI (kg/m2) 22.99 ± 2.51 

Right foot length (cm) 69.69 ± 0.94 

Left foot length (cm) 25.94 ± 1.08 

Right foot width (cm) 11.38 ± 0.64 

Left foot width (cm) 11.44 ± 0.62 
When comparing the peak angle between pre-treatment and post-treatment, the test 

result showed that there was a statistically significant difference in the peak hip adduction angle 
with p-value <0.05 (Table 2). Peak hip adduction angles of pre-treatment and post-treatment 
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were 3.43 ± 2.85 and -1.19 ± 6.16 degrees, respectively. There was no significant difference on 
alterations of the peak angle for other parametric and non-parametric data (Table 2-3). 
Moreover, no significant change of the excursion angles between pre-treatment and post-
treatment were found (Table 4). 
 
Table 2: Results for the peak angle of non-parametric data* 

 Pre-treatment Post-treatment p-Value 

 1. Hip adduction 3.43 ± 2.85 -1.19 ± 6.16 0.028** 

 2. Hip flexion 40.49 ± 13.26  42.03 ± 12.33 0.091 

 3. Knee tibial external rotation 21.59 ± 13.13 19.20 ± 8.97 0.310 
* Wilcoxon Signed Ranks test 
**Significant difference between pre- and post-treatment (p-value <0.05 
 
Table 3: Results for the peak angle of parametric data* 

 

Paired Differences 
p-Value 

Mean difference 
95% Confidence Interval 

of the Difference 
 1. Hip internal rotation -3.00 ± 5.46 (-8.72, 2.73) 0.300 
 2. Hip external rotation -0.44 ± 3.70 (-4.33, 3.45) 0.877 
 3. Hip abduction -0.74 ± 5.42 (-6.42, 4.95) 0.703 
4. Hip extension -0.57 ± 1.52 (-2.16, 1.02) 0.497 
5. Tibial internal rotation  0.98 ± 6.66 (-6.01, 7.97) 0.628 
6. Knee valgus -0.07 ± 2.63 (-2.83, 2.70) 0.843 
7. Knee varus  0.73 ± 1.59 (-0.93, 2.40) 0.454 
8. Knee flexion  1.02 ± 3.04 (-2.17, 4.21) 0.392 
9. Knee extension  1.49 ± 3.59 (-2.28, 5.26) 0.359 
10. Ankle internal rotation -1.27 ± 5.34 (-6.88, 4.33) 0.543 
11. Ankle external rotation  2.65 ± 5.00 (-2.60, 7.90) 0.221 
12. Ankle supination -0.08 ± 7.47 (-7.91, 7.76) 0.921 
13. Ankle pronation   -2.22 ± 13.67 (-16.57, 12.13) 0.653 
14. Ankle dorsiflexion  1.52 ± 1.84 (-0.41, 3.45) 0.103 
15. Ankle plantarflexion -0.64 ± 3.82 (-4.65, 3.37) 0.998 
* Paired t-test 
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Table 4: Results for the excursion angle* 

 

Paired Differences 
p-Value 

Mean difference 
95% Confidence Interval 

of the Difference 

1. Hip horizontal excursion  -1.76 ± 1.24 (-3.06, -0.46) 0.247 

2. Hip frontal excursion 0.387 ± 2.69 (-2.43, 3.21) 0.975 

3. Hip saggital excursion  -1.77 ± 2.59 (-4.49, 0.95) 0.181 

4. Knee horizontal excursion  -1.24 ± 1.47 (-2.78, 0.31) 0.117 

5. Knee frontal excursion   0.67 ± 2.65 (-2.11, 3.44) 0.776 

6. Knee saggital excursion   2.52 ± 5.52 (-3.27, 8.31) 0.292 

7 Ankle Horizontal excursion -1.42 ± 2.09 (-3.36, 0.51) 0.122 

8. Ankle frontal excursion  -1.05 ± 2.58 (-3.76, 1.65) 0.190 

9. Ankle saggital excursion   0.87 ± 2.71 (-1.97, 3.72) 0.255 
* Paired t-test 
 
Discussion 

The purpose of this study was to assess the effects of elastic therapeutic taping on 
kinematic alterations in patients with plantar fasciitis. The hypothesis of this study was that 
elastic therapeutic taping immediately affected the kinematic changes in patients with plantar 
fasciitis. We found that there was a significant difference in peak hip adduction angle between 
pre-treatment and post-treatment. Therefore, the hypothesis was supported by the finding. To 
our knowledge, this is the first study to report the immediate effect of elastic therapeutic taping 
on kinematic alterations in patients with plantar fasciitis, and it suggested that elastic therapeutic 
taping could reduce peak hip adduction angle during stance phase. 

It had been suggested that hip adduction could contribute to dynamic genu valgus 
leading to an increase in medially directed forces through the foot (17, 18). Previous 
biomechanical evidence showed the relationship among hip adduction, genu valgus, and 
excessive foot pronation (17, 18). There is growing evidence that over pronation is associated 
with excessive internal rotation of femur and tibia during walking. This internal limb position is 
proposed to place the patella laterally on the femur as well as induce a valgus position of the 
knee and proximally increase femoral adduction (19). Owing to the study of Wearing and 
colleagues, excessive foot pronation generated mobility in which the joints of foot to move over 
normal range of motion (11). Moreover, Chang and his colleagues demonstrated that patients 
with plantar fasciitis exhibited greater total rearfoot eversion than normal population; in 
addition, greater total rearfoot motion might put undue loads on the plantar fascia (10). It could 
be implied that excessive foot pronation caused plantar fasciitis. Our finding supported the 
benefit of elastic therapeutic taping for treatment plantar fasciitis. Since, after taping, peak hip 
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adduction angle was reduced, this might result in the inhibition of loads at the medial side of 
plantar fascia. 

Elastic therapeutic tape might increase dorsiflexion movement of ankle joint during 
walking (14). Anyways, our study did not find the kinematic changes of ankle joint in sagittal 
plane after taping. Theoretically, a lack of ankle dorsiflexion induced excessive midfoot 
pronation during midstance phase, which resulted in the tensile stress of plantar fascia from its 
elongation (20). In this study, we used the tape to support plantar fascia and the longitudinal 
arch; however, we collected data using Helen Hayes marker set which could not identify the 
motion of multi-segment foot such as rearfoot, midfoot, and forefoot motion. Besides, no 
significant difference in peak ankle pronation or ankle frontal excursion angle existed.  
 Our study was the first study to determine the effects of elastic therapeutic tape on the 
changes of lower-extremity kinematics during walking. Two previous studies identified the 
benefits of tape to reduce pain and foot disability, reported by the studied patients as 
subjective outcomes (13, 14). The outcome measurement from objective examination provided 
more information to explain the mechanism of pain reduction via the kinematic alterations of 
lower extremity. However, there were some limitations of the study that are needed to be 
addressed for future research and clinical implication. There is a lack of data regarding the multi-
segment foot kinematics due to the limitation of marker placement currently used; other type 
of marker placement would have provided such data and offered more understanding the 
effect of taping at the multi-segment foot motion. In addition, the present study conducted 
among few participants and used pretest-posttest design which was not enough to clarify the 
effectiveness of elastic therapeutic taping among the patients with plantar fasciitis. A further 
study with a larger sample size and higher quality of the research methodology is needed to 
verify this finding. 
 
Conclusion 

There was a kinematic alteration after the application of the elastic therapeutic taping 
in patients with plantar fasciitis. A decrease in the peak hip adduction angle during stance phase 
was discovered between pre-treatment and post-treatment. Further studies should be 
conducted to determine kinematic alterations of total lower extremity including multi segment 
foot motion after elastic therapeutic taping. 
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บทคัดย�อ  
การวิจัยน้ีเปJนการวิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค,เพ่ือศึกษาระดับสมรรถนะในการปฏิบัติงานและปMจจัยท่ี

มีความสัมพันธ,กับสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผู!อํานวยการโรงพยาบาลสOงเสริมสุขภาพตําบล ประชากรท่ีศึกษา
คือ ผู!อํานวยการโรงพยาบาลสOงเสริมสุขภาพตําบลในจังหวัดตราด จํานวน 65 คน เครื่องมือท่ีใช!ในการศึกษาคือ 
แบบสอบถามท่ีผู!วิจัยสร!างข้ึน มีคOาความเท่ียงท้ังฉบับเทOากับ 0.89 วิเคราะห,ข!อมูลโดยใช!สถิติเชิงพรรณนา ได!แกO 
จํานวน การแจกแจงความถ่ี คOาร!อยละ คOาเฉลี่ย สOวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอ!างอิง ได!แกO สัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ,ของเพียร,สัน ผลการศึกษาพบวOา ผู!อํานวยการโรงพยาบาลสOงเสริมสุขภาพตําบลมีระดับสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานภาพรวมอยูOในระดับสูง ผลการวิเคราะห,ความสัมพันธ, พบวOา ปMจจัยคุณลักษณะสOวนบุคคลด!านรายได! 
ปMจจัยสนับสนุนการบริหารด!านกําลังคน ด!านการเงินและด!านวัสดุอุปกรณ,มีความสัมพันธ,กับสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานอยOางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ข!อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งน้ี ผู!บริหารควรสOงเสริมสนับสนุน
ปMจจัยด!านการบริหารให!แกOผู!อํานวยการโรงพยาบาลสOงเสริมสุขภาพตําบลเพ่ือให!สามารถปฏิบัติงานในหน!าท่ีความ
รับผิดชอบได!อยOางมีประสิทธิภาพตOอไป 

  
คําสําคัญ: สมรรถนะในการปฏิบัติงาน  ผู!อํานวยการโรงพยาบาลสOงเสริมสุขภาพตําบล      
 
Abstract 

The purposes of this descriptive research was to study the level of working competencies 
of directors of sub-district health promoting hospital and factors related to the level of working 
competencies of directors of sub-district health promoting hospital. The samples were 65 
directors of sub-district health promoting hospital in Trad Province. The instrument used in 
research was questionnaire created by the researcher and the overall reliability was 0.89. 
Statistics used for data analyze were frequency, percentage, mean, standard deviation, 
pearson’s product moment correlation coefficient. The results showed as follow:  the level of 
working competencies of directors of sub-district health promoting hospital were at high level. 
The results showed that salary, manpower, money and material supporting administrative were 
all positively related to working competencies of directors of sub-district health promoting 
hospital at the statistical significant level of 0.01. Recommendation of this research, 
administrators should support administrative factors to help improve competencies of the 
director of Sub-district health promoting hospital. 

   
Keywords: Working Competencies, Director of Sub-District Health Promoting Hospital 
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บทนํา 
สถานีอนามัย เปJนสถานบริการสาธารณสุขระดับต!นของกระทรวงสาธารณสุขและเปJนหนOวยงาน         

อยูOใต!บังคับบัญชาของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ มีบทบาทหน!าท่ีบริการสาธารณสุขผสมผสานท้ังในและ        
นอกสถานบริการ สอดคล!องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมและความต!องการของประชาชนในแตOละท!องท่ี ได!แกO       
การสOงเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาล การปkองกันควบคุมโรค การฟmnนฟูสภาพ อนามัยสิ่งแวดล!อม รวมท้ัง
สนับสนุนการดําเนินงานสาธารณสุขและพัฒนาชุมชน การวางแผนแก!ไขปMญหาสาธารณสุข และการบริการวิชาการ
ได!อยOางเหมาะสม (1) ตOอมามีการพัฒนายกระดับสถานีอนามัยข้ึนเปJนโรงพยาบาลสOงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) 
ซ่ึงเปJนนโยบายท่ีให!ความสําคัญตOอการสOงเสริมสุขภาพและปkองกันโรค การเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของ
บุคลากรให!สามารถทํางานเชิงรุกท่ีมุOงเน!นการมีสOวนรOวมของประชาชน ชุมชนและองค,กรปกครองสOวนท!องถ่ินและ
เพ่ิมคุณภาพการรักษาพยาบาล ระบบสOงตOอยาและเวชภัณฑ,ให!สามารถเช่ือมโยงกับโรงพยาบาลแมOขOาย 
โรงพยาบาลสOงเสริมสุขภาพตําบลเปJนหนOวยบริการสาธารณสุขระดับตําบล ท่ีเปJนเปkาหมายสําคัญของการจัดระบบ
สุขภาพแนวใหมOตามทิศทางของการปฏิรูประบบสุขภาพและการกระจายอํานาจลงสูOองค,กรปกครองสOวนท!องถ่ิน
ด!านสุขภาพ ด!วยการประสานความรOวมมือกับภาคีหรือผู!มีสOวนได!สOวนเสียท่ีเก่ียวข!องในการจัดระบบการดูแล
สุขภาพของชุมชน อันจะนําไปสูOการพ่ึงพาตนเองด!านสุขภาพ (2) สําหรับเปkาหมายระยะยาวของโรงพยาบาล
สOงเสริมสุขภาพตําบล คือ ประชาชนในเขตรับผิดชอบมีสุขภาพดีสามารถจัดการตนเองทางสุขภาพได! (self-care)    
มีระบบสนับสนุนการทํางานจากหนOวยคูOสัญญาบริการปฐมภูมิ (CUP) และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด การมีสOวน
รOวมจากภาคีเครือขOาย โรงพยาบาลสOงเสริมสุขภาพตําบลมีคุณภาพมาตรฐาน บริการ เจ!าหน!าท่ีปรับบทบาทการ
ทํางานตนเองจากผู! ให!บริการ (Health Provider) ไปสูOผู! จัดการสุขภาพ (Health Manager) ผู! อํานวยการ
โรงพยาบาลสOงเสริมสุขภาพตําบล ในฐานะเปJนผู!บริหารงานท้ังในหนOวยบริการและการประสานงานกับภาคี
เครือขOาย จําเปJนต!องมีสมรรถนะหรือความสามารถอยOางเพียงพอท่ีจะปฏิบัติหน!าท่ีให!บรรลุเปkาหมายดังกลOาว       
สมรรถนะท่ีจําเปJนประกอบด!วย สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจํากลุOมงาน โดยในกลุOมงานทางด!านบริการ
สุขภาพและสวัสดิภาพ มี 8 สมรรถนะ ได!แกO การมุOงผลสัมฤทธ์ิ การบริการท่ีดี การสOงเสริมความเช่ียวชาญในงาน
อาชีพ จริยธรรม ความรOวมแรงรOวมใจ การพัฒนาศักยภาพคน ความคิดริเริ่มสร!างสรรค, และการคิดวิเคราะห, (3) 
จากการศึกษาทบทวน พบวOา แตOยังไมOมีการกําหนดมาตรฐานหรือสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผู!อํานวยการ
โรงพยาบาลสOงเสริมสุขภาพตําบลไว! สOงผลทําให!หนOวยงานท่ีเก่ียวข!องขาดทิศทางและแผนยุทธศาสตร,ท่ีจะนําไปใช!
ในการพัฒนาสมรรถนะของผู!อํานวยการโรงพยาบาลสOงเสริมสุขภาพตําบลได!อยOางชัดเจน เปJนรูปธรรม  

จังหวัดตราด เปJนจังหวัดหน่ึงท่ีตั้งอยูOสุดฝMyงทะเลตะวันออก มีเน้ือท่ีประมาณ 2,819 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 1,761,875 ไรO และยังมีพ้ืนท่ีตามเขตปกครองทางทะเลประมาณ 7,257 ตารางกิโลเมตร โดยมีชายฝMyง
ทะเลยาวประมาณ 165 กิโลเมตร แบOงการปกครองสOวนภูมิภาคเปJน 7 อําเภอ 37 ตําบล 261 หมูOบ!าน 86,029 
ครัวเรือน มีสถานบริการสาธารณสุขระดับตําบล ประกอบด!วย สถานีอนามัยขนาดใหญO จํานวน 17 แหOง สถานี
อนามัยท่ัวไป จํานวน 49 แหOง รวม 66 แหOง รับผิดชอบเฉลี่ยแหOงละ 3,320 คน ซ่ึงตOอมาได!ยกฐานะเปJน
โรงพยาบาลสOงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) จากการดําเนินการท่ีผOานมาพบวOายังมีปMญหาท่ีเก่ียวข!องกับสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงานของผู!อํานวยการโรงพยาบาลสOงเสริมสุขภาพตําบลท่ีหลากหลาย เชOน ปMญหาการจัดกําลังบุคลากร 
การมีสOวนรOวมของภาคีเครือขOาย ปMญหาการจัดการสุขภาพของประชาชนคิดเปJนสัดสOวนเจ!าหน!าท่ีตOอประชากรท่ี
รับผิดชอบไมOผOานเกณฑ, การมีสOวนรOวมในการจัดการสุขภาพยังไมOผOานเกณฑ, และผลการประเมินการดําเนินงาน
ตามเกณฑ,การประเมินโรงพยาบาลสOงเสริมสุขภาพตําบล พบวOา ผOานเกณฑ,ระดับดี ร!อยละ 43.97 ผOานเกณฑ,ระดับ
ดีมาก ร!อยละ 2.13 ผOานเกณฑ,ระดับดีเยี่ยม ร!อยละ 24.82 ยังมีบางสOวนท่ียังไมOสามารถผOานเกณฑ,การประเมิน 
ร!อยละ 29.08 และจากการศึกษาทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและรายงานวิจัยท่ีเก่ียวข!อง พบวOา มีปMจจัยท่ีมีผลตOอ
สมรรถนะหรือการปฏิบัติงานของบุคคล ประกอบด!วย คุณลักษณะทางประชากร ได!แกO เพศ อายุ สถานภาพสมรส 
ระดับการศึกษา รายได! อายุราชการ (5-10) ปMจจัยเอ้ือตOอการบริหาร ได!แกO จํานวนเจ!าหน!าท่ี ระยะเวลาการดํารง
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ตําแหนOงผู!อํานวยการโรงพยาบาลสOงเสริมสุขภาพตําบล การได!รับการอบรมหลักสูตรทางการบริหาร การศึกษา
ตOอเน่ือง และปMจจัยสนับสนุนด!านกําลังคน ด!านการเงิน และด!านวัสดุอุปกรณ, (6-16) 

จากสถานการณ,ปMญหาดังกลOาว ผู!วิจัยจึงสนใจท่ีจะนําแนวคิดของสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจํา
กลุOมงาน (3,4) มาใช!เปJนเครื่องมือและแนวทางการศึกษาระดับสมรรถนะหลักของผู!อํานวยการโรงพยาบาลสOงเสริม
สุขภาพระดับตําบล โดยคาดวOาผลของการศึกษาครั้งน้ีจะเปJนประโยชน,ในการกําหนดนโยบายหรือแนวทาง       
การพัฒนาสมรรถนะหลักของผู!อํานวยการโรงพยาบาลสOงเสริมสุขภาพตําบลในอนาคตตOอไป 
 
วัตถุประสงค�การวิจัย  
 1. เพ่ือศึกษาระดับสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผู!อํานวยการโรงพยาบาลสOงเสริมสุขภาพตําบล  
 2. เพ่ือศึกษาปMจจัยด!านคุณลักษณะสOวนบุคคล ปMจจัยเอ้ือตOอการบริหารและปMจจัยสนับสนุนการบริหาร
ของผู!อํานวยการโรงพยาบาลสOงเสริมสุขภาพตําบล  
 3. เพ่ือวิเคราะห,ความสัมพันธ,ระหวOางปMจจัยด!านคุณลักษณะสOวนบุคคล ปMจจัยเอ้ือและปMจจัยสนับสนุนกับ
สมรรถนะในการปฏิบัติงานของผู!อํานวยการโรงพยาบาลสOงเสริมสุขภาพตําบล  
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1. ปMจจัยด!านคุณลักษณะสOวนบุคคลมีความสัมพันธ,กับสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผู!อํานวยการ
โรงพยาบาลสOงเสริมสุขภาพตําบล 
 2. ปMจจัยเอ้ือตOอการบริหารมีความสัมพันธ,กับสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผู!อํานวยการโรงพยาบาล
สOงเสริมสุขภาพตําบล 
 3. ปMจจัยสนับสนุนการบริหารด!านกําลังคน ด!านการเงิน และด!านวัสดุอุปกรณ, มีความสัมพันธ,กับ
สมรรถนะในการปฏิบัติงานของผู!อํานวยการโรงพยาบาลสOงเสริมสุขภาพตําบล 
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กรอบแนวคิดท่ีใช"ในการวิจัย  
   ตัวแปรต"น                  ตัวแปรตาม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดท่ีใช!ในการวิจัย 
 

วิธีดําเนินการวิจัย  
 การวิจัยครั้งน้ีเปJนการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive research)  
 ประชากรท่ีศึกษาวิจัยในครั้งน้ี คือ ผู!อํานวยการโรงพยาบาลสOงเสริมสุขภาพตําบลในจังหวัดตราดท่ีได!รับ
การแตOงตั้งและปฏิบัติหน!าท่ีเปJนผู!อํานวยการโรงพยาบาลสOงเสริมสุขภาพตําบลมาแล!วไมOน!อยกวOา 1 ป| นับถึงเดือน
ธันวาคม 2557 จํานวน 65 คน โดยการวิจัยครั้งน้ีทําการศึกษาทุกหนOวยของประชากร  
 เครื่องมือท่ีใช!ในการเก็บรวบรวมข!อมูล คือ แบบสอบถามท่ีผู!วิจัยสร!างข้ึน ประกอบด!วย 4 ตอน ดังน้ี  
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามปMจจัยด!านคุณลักษณะสOวนบุคคล ได!แกO เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ 
การศึกษา รายได! และอายุราชการ จํานวน 6 ข!อ เปJนแบบให!เลือกตอบและเติมคําในชOองวOาง  
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามปMจจัยเอ้ือตOอการบริหาร ได!แกO จํานวนเจ!าหน!าท่ี ประเภทตําแหนOง ระยะเวลา 
การดํารงตําแหนOงผู!อํานวยการโรงพยาบาลสOงเสรมิสขุภาพตําบล การเข!ารับการอบรมหลักสตูรทางการบริหาร และ
การเข!ารับการศึกษาตOอเน่ือง จํานวน 5 ข!อ เปJนแบบเติมคําในชOองวOางและเลือกตอบ   
 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามปMจจัยสนับสนุนการบริหาร ได!แกO ปMจจัยสนับสนุนการบริหารด!านกําลังคน ปMจจัย
สนับสนุนการบริหารด!านการเงิน ปMจจัยสนับสนุนการบริหารด!านวัสดุอุปกรณ, จํานวน 22 ข!อ เปJนแบบประมาณคOา 
(Rating Scale) โดยกําหนดให!มีตัวเลือก 5 ระดับคือ ปฏิบัติมากท่ีสุด ปฏิบัติมาก ปฏิบัติปานกลาง ปฏิบัติน!อย 
และไมOได!ปฏิบัติ  
 ตอนท่ี 4 แบบสอบถามสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผู!อํานวยการโรงพยาบาลสOงเสริมสุขภาพตําบล 5 
ด!าน ประกอบด!วย การกระทําและผลสัมฤทธ์ิ การบริหารคนอ่ืนและการชOวยเหลือ การใช!อิทธิพลและผลกระทบ       

ป�จจัยด"านคุณลกัษณะส�วนบุคคล  
- เพศ  
- อายุ  
- สถานภาพสมรส  
- ระดับการศึกษา  
- รายได!   
- อายุราชการ  

ป�จจัยสนับสนุน  
- ด!านกําลังคน 

- ด!านการเงิน 

- ด!านวัสดุอุปกรณ, 

สมรรถนะในการปฏิบัติงานของ
ผู"อํานวยการโรงพยาบาลส�งเสริม

สุขภาพตําบล 

ป�จจัยเอ้ือ  
- จํานวนบุคลากร 
- ประเภทตาํแหนOง 
- ระยะเวลาการดํารงตาํแหนOง 
- การได!รบัการอบรมหลักสูตรทางการบริหาร 
- การศึกษาตOอเน่ือง 
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การรู!คิด และประสิทธิผลสOวนตัว จํานวน 50 ข!อ เปJนแบบประมาณคOา (Rating Scale) โดยกําหนดให!มีตัวเลือก 5 
ระดับคือ ดีมาก ดี พอใช! ปรับปรุง และไมOดี   
 เกณฑ,การแปลผลคะแนนในแบบสอบถามตอนท่ี 3 และ 4 ตามแนวคิดของเบสท, (Best, 1970)      
แบOงออกเปJน 3 ระดับ ดังน้ี มีคะแนนเฉลี่ย 3.67-5.00 อยูOในระดับสูง คะแนนเฉลี่ย 2.34-3.66 อยูOในระดับ       
ปานกลาง และคะแนนเฉลี่ย 1.00-2.33 อยูOในระดับต่ํา    
 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือท่ีใช!ในการวิจัย ผู!วิจัยนําเครื่องมือเสนอให!ผู!เช่ียวชาญจํานวน 3 ทOาน
ตรวจสอบความตรงทางเน้ือหา(Content Validity) หาคOาดัชนีความสอดคล!อง IOC (Index of Item Objective 
Congruence) โดยมีคOาIOC ตั้งแตO 0.67–1.00 พบวOา ข!อคําถามทุกข!อมีคOา IOC มากกวOา 0.67 ถือวOา มีความตรง
ทางเน้ือหา แล!วจึงนําไปทดลองใช! (Try out) กับผู!อํานวยการโรงพยาบาลสOงเสริมสุขภาพตําบลในจังหวัดจันทบุรี  
ท่ีมีคุณลักษณะคล!ายคลึงกับกลุOมตัวอยOาง จํานวน 30 คน แล!วนํามาคํานวณเพ่ือหาคOาความเช่ือมั่น (Reliability) 
ด!วยวิธีการหาคOาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ได!คOาความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถามแตOละสOวนอยูOระหวOาง 0.85-0.95 และภาพรวมท้ังฉบับเทOากับ 0.89 จึงถือวOาแบบสอบถามท่ีผู!วิจัย
สร!างข้ึนมีความเช่ือมั่นและสามารถนําไปใช!ในการเก็บรวมรวมข!อมูลวิจัย 

วิธีการเก็บรวบรวมข!อมูล  
1. ผู!วิจัยสํารวจรายช่ือโรงพยาบาลสOงเสริมสุขภาพตําบลในจังหวัดตราด เพ่ือเปJนข!อมูลเบ้ืองต!น  
2. ขออนุญาตหนOวยงานโดยทําหนังสือจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดเพ่ือขออนุเคราะห,ในการ

จัดเก็บข!อมูลจากสาธารณสุขอําเภอทุกอําเภอในจังหวัดตราด 
3. ประสานงานกับสาธารณสุขอําเภอทุกอําเภอเพ่ือช้ีแจงวัตถุประสงค,และขอความ รOวมมือและอํานวย

ความสะดวกในการจัดเก็บข!อมูล โดยขอให!ชOวยสOงแบบสอบถามให!กับผู!อํานวยการโรงพยาบาลสOงเสริมสุขภาพ
ตําบลในวันประชุมประจําเดือน และตอบแบบสอบถามด!วยตนเอง จํานวน 65 ฉบับ และกําหนดรับแบบสอบถาม
กลับคืนภายใน 4 สัปดาห, กรณีท่ีแบบสอบถามได!ไมOครบถ!วนตามจํานวนท่ีสOง ผู!วิจัยจะติดตาม ทวงถามเก็บข!อมูล
โดยการสัมภาษณ,ทางโทรศัพท,เอง จากหมายเลขโทรศัพท,สOวนตัวท่ีได!จัดพิมพ,ไว!ให!ทุกสถานบริการแล!ว  

4. เมื่อได!รับแบบสอบถามกลับคืนมาครบถ!วนแล!ว ผู! วิจัยตรวจสอบความถูกต!อง ความครบถ!วน       
ความตรงประเด็นของแบบสอบถาม และลงรหัสในแบบสอบถาม เพ่ือเตรียมบันทึกข!อมูลและวิเคราะห,ข!อมูลตOอไป  
 
การวิเคราะห�ข"อมูลและสถิติท่ีใช"ในการวิเคราะห�  

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช!บรรยายเชิงพรรณนาข!อมูลคุณลักษณะสOวนบุคคล 
ปMจจัยเอ้ือ ปMจจัยสนับสนุนของผู!อํานวยการโรงพยาบาลสOงเสริมสขุภาพตาํบล ระดับสมรรถนะในการปฏิบัติงานของ
ผู! อํานวยการโรงพยาบาลสOงเสริมสุขภาพตําบล โดยใช!สถิติ พ้ืนฐาน ได!แกO ร!อยละ (Percentage) ความถ่ี 
(Frequency) คOาเฉลี่ย และสOวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เพ่ือวิเคราะห,หาความสัมพันธ,ระหวOางคุณลักษณะสOวนบุคคล 
ปMจจัยเอ้ือ ปMจจัยสนับสนุน สมรรถนะในการปฏิบัติงานของผู!อํานวยการโรงพยาบาลสOงเสริมสุขภาพตําบล ในกรณี
ตัวแปรต!นเปJนข!อมูลท่ีวัดแบบตOอเน่ือง หรือแบบชOวงข้ึนไป ได!แกO อายุ รายได! อายุราชการ จํานวนเจ!าหน!าท่ี 
ระยะเวลาการดํารงตําแหนOงผู!อํานวยการโรงพยาบาลสOงเสริมสุขภาพตําบล ใช!คOาสัมประสิทธ์ิของเพียร,สัน 
(Pearson’s Product Moment Correlation) 
 
ผลการวิจัย  
 1. ด!านคุณลักษณะสOวนบุคคล พบวOา ผู!อํานวยการโรงพยาบาลสOงเสริมสุขภาพตําบล เปJนเพศชาย        
ร!อยละ 52.3 มีอายุระหวOาง 41-50 ป|  ร!อยละ 43.1 (mean = 50.6, SD = 6.196) มีสถานภาพสมรส คูO            
ร!อยละ 73.8 สOวนใหญOจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ร!อยละ 81.5 มีรายได!เฉลี่ยตOอเดือนระหวOาง 30,001-40,000 
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บาท ร!อยละ 69.2 (mean = 31,004.86, SD = 5,176.34) และมีอายุราชการมากกวOา 25 ป| ข้ึนไป ร!อยละ 63.1 
(mean = 26.9, SD = 7.36) (ตารางท่ี 1) 
 2. ด!านปMจจัยเอ้ือ พบวOา โรงพยาบาลสOงเสริมสุขภาพตําบลสOวนใหญOมีเจ!าหน!าท่ีปฏิบัติหน!าท่ี 2-5 คน 
ร!อยละ 86.2 ดํารงตําแหนOงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ร!อยละ 75.4 เปJนผู!อํานวยการโรงพยาบาลสOงเสริม
สุขภาพตําบลมาเปJนระยะเวลา 1-10 ป| ร!อยละ 75.4 น!อยท่ีสุด 1 ป| และมากท่ีสุด 24 ป| เคยเข!ารับการอบรม
หลักสูตรทางการบริหาร ร!อยละ 56.9 และเคยเข!ารับการศึกษาตOอเน่ือง ร!อยละ 41.5 (ตารางท่ี 2)    
 3. ด!านปMจจัยสนับสนุน พบวOา สOวนใหญOได!รับการสนับสนุนอยูOในระดับปานกลาง (mean = 3.67,            
SD = 0.431) เมื่อวิเคราะห,เปJนรายด!าน พบวOา ด!านวัสดุอุปกรณ,มีคOาเฉลี่ยมากท่ีสุด (mean = 3.89, SD = 0.528) 
รองลงมาได!แกO ด!านงบประมาณและด!านกําลังคน มีคOาเฉลี่ยเทOากับ 3.59 และ 3.58 ตามลําดับ (ตารางท่ี 3) 
 4. ด!านสมรรถนะในการปฏิบัติงาน พบวOา ผู!อํานวยการโรงพยาบาลสOงเสริมสุขภาพตําบลมีสมรรถนะ    
ในการปฏิบัติงานอยูOในระดับสูง (mean = 4.07, SD = 0.409) เมื่อวิเคราะห,เปJนรายด!าน พบวOา ด!านท่ีมีคOาเฉลี่ย
มากท่ีสุด คือ ด!านการใช!อิทธิพลและผลกระทบ (mean = 4.16, SD = 0.443) รองลงมาคือ การบริหารคนอ่ืนและ
การชOวยเหลือ (mean = 4.12, SD = 0.464) ประสิทธิผลสOวนตัว (mean = 4.10, SD = 0.474) และการรู!คิด 
(mean = 3.98, SD = 0.418) และด!านท่ีมีคOาเฉลี่ยน!อยท่ีสุด คือ การกระทําและผลสมัฤทธ์ิ (mean = 3.97, SD = 
0.82) (ตารางท่ี 4) 
 5. ผลการวิเคราะห,ความสัมพันธ,ระหวOางตัวแปรอิสระกับสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผู!อํานวยการ
โรงพยาบาลสOงเสริมสุขภาพตําบล พบวOา ปMจจัยสนับสนุนด!านวัสดุอุปกรณ, ด!านงบประมาณ ด!านกําลังคน และ
รายได!เฉลี่ยตOอเดือน มีความสัมพันธ,กับสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผู!อํานวยการโรงพยาบาลสOงเสริมสุขภาพ
ตําบลอยOางมีนัยสําคัญสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีคOา r = 0.677, 0.530, 0.460 และ 0.360 ตามลําดับ (ตารางท่ี 5)   
 
ตารางท่ี 1  จํานวน ร!อยละ คOาเฉลี่ย และสOวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของผู!อํานวยการโรงพยาบาลสOงเสริมสุขภาพ 
 ตําบล จําแนกตามคุณลักษณะสOวนบุคคล  

คุณลักษณะสOวนบุคคล จํานวน ร!อยละ 

1. เพศ   

- ชาย 34 52.3 
- หญิง 31 47.7 

2. อายุ   

- ต่ํากวOา  39  ป| 10 15.4 
- 40 - 49 ป| 28 43.1 
- 50 - 59 ป| 27 41.5 

3. สถานภาพสมรส   

- โสด 7 10.8 
- คูO 48 73.8 
- หม!าย/หยOา/แยก 10 15.4 
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4. ระดับการศึกษา   

- ต่ํากวOาปริญญาตร ี 10 15.4 
- ปริญญาตร ี 53 81.5 
- ปริญญาโท 2 3.1 

5. รายได!เฉลีย่ตOอเดือน (บาท)   

- 20,000-30,000 บาท 17        26.2  
- 30,001-40,000 บาท 45        69.2  
- 40,001-45,000 บาท 3         4.6  

x ± SD =31,004.86±5,176.34 ,Min =20,160.00, Max = 43,100.00 บาท 

6. อายุราชการ (ป|)   

- ต่ํากวOา 20 ป| 12        18.5  
- 20-25 ป| 12        18.5  
- มากกวOา 25 ป| 41        63.1  

x ± SD =26.91±7.360  ,Min =5 ป|, Max = 38 ป| 

 
ตารางท่ี 2  จํานวน ร!อยละ คOาเฉลี่ย และสOวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของผู!อํานวยการโรงพยาบาลสOงเสริมสุขภาพ 
 ตําบล จําแนกตามปMจจัยเอ้ือ  

คุณลักษณะสOวนบุคคล จํานวน ร!อยละ 

1.จํานวนบุคลากรหรือเจ!าหน!าท่ีท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสOงเสรมิสุขภาพตําบล 

- 2 – 5 คน 56        86.2  
- 6 – 8 คน 6         9.2  
- 9 – 12 คน 3         4.6  

2. ตําแหนOงในปMจจุบัน   

- ประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงาน 12        18.5  
- ประเภทท่ัวไป ระดับอาวุโส 3         4.6  
- ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 1         1.5  
- ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ 49        75.4  
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3. ระยะเวลาในการดํารงตําแหนOงผู!อํานวยการโรงพยาบาลสOงเสรมิสขุภาพตําบล (ป|) 

- 1 - 10 ป| 49        75.4  
- 11-15 ป| 8        12.3  
- 16 ป|ข้ึนไป 8        12.3  

4. การได!รับการอบรมหลักสูตรบรหิาร 

- เคยเข!ารับการอบรม 37        56.9  
- ไมOเคยเข!ารับการอบรม 28        43.1  

5. การได!รับการศึกษาตOอเน่ือง 

- เคยได!รับการศึกษาตOอเน่ือง 27        41.5  
- ไมOเคยได!รับการศึกษาตOอเน่ือง 38        58.5  

 
ตารางท่ี 3  คOาเฉลี่ย สOวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปMจจัยสนับสนุนของผู!อํานวยการ  
               โรงพยาบาลสOงเสริมสุขภาพตําบลรายด!านและภาพรวม 

ปMจจัยสนับสนุน  Mean S.D. ระดับ 

- ปMจจัยด!านกําลังคน 3.58 0.501 ปานกลาง 

- ปMจจัยด!านงบประมาณ 3.59 0.511 ปานกลาง 

- ปMจจัยด!านวัสดุอุปกรณ, 3.89 0.528 สูง 

ภาพรวม 3.67 0.431 ปานกลาง 
 
ตารางท่ี 4 คOาเฉลี่ย สOวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผู!อํานวยการโรงพยาบาล 
             สOงเสริมสุขภาพตําบลจําแนกตามภาพรวมและรายด!าน 

สมรรถนะด!านการบริหารงานสาธารณสุข Mean S.D. ระดับ 

- การใช!อิทธิพลและผลกระทบ 4.16 0.443 สูง 

- การบริหารคนอ่ืนและการชOวยเหลือ 4.12 0.464 สูง 

- ประสิทธิผลสOวนตัว 4.10 0.474 สูง 

- การกระทําและผลสมัฤทธ์ิ 3.97 0.482 สูง 

- การรู!คิด 3.98 0.418 สูง 

ภาพรวม 4.07 0.409 สูง 
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ตารางที ่5 คOาสัมประสิทธิส์หสมัพันธ,เพียร,สันระหวOางปMจจัยด!านคุณลักษณะสOวนบุคคล ปMจจัยเอ้ือและ 
 ปMจจัยสนับสนุนกับสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผู!อํานวยการโรงพยาบาลสOงเสริมสุขภาพตาํบล  

ตัวแปร r p - value 
1. คุณลักษณะสOวนบุคคล   
- อายุ  -.054 .667 
- รายได!เฉลี่ยตOอเดือน .360* .003 
- อายุราชการ  -.014 .913 
2. ปMจจัยเอ้ือ   
- ระยะเวลาในการดํารงตําแหนOง .046 .716 
3. ปMจจัยสนับสนุน   
- ปMจจัยด!านกําลังคน .460* .000 
- ปMจจัยด!านงบประมาณ .530* .000 
- ปMจจัยด!านวัสดุอุปกรณ, .677* .000 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
 
อภิปรายผลการวิจัย  
 จากผลการศึกษาครั้งน้ี ผู!วิจัยขออภิปรายผลการวิจัยดังน้ี  
 1. ผู!อํานวยการโรงพยาบาลสOงเสริมสุขภาพตําบลมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานภาพรวมอยูOในระดับสูง 
สอดคล!องกับผลการศึกษาท่ีพบวOา สมรรถนะการปฏิบัติงานของหัวหน!าสถานีอนามัยหรือผู!อํานวยการโรงพยาบาล
สOงเสริมสุขภาพตําบลสOวนใหญOอยูOในระดับสูง (5,6,7) ท้ังน้ีอาจเปJนผลเน่ืองมาจากผู!อํานวยการโรงพยาบาลสOงเสริม
สุขภาพตําบลสOวนใหญOจะเข!ารับการฝ�กอบรมหลักสูตรผู!บริหารตOางๆ เชOน หลักสูตรผู!บริหารระดับต!น หลักสูตร
ผู!อํานวยการโรงพยาบาลสOงเสริมสุขภาพตําบล และหัวหน!าสถานีอนามัย รวมท้ังได!รับการพัฒนาศักยภาพจาก
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดด!วย เมื่อวิเคราะห,เปJนรายด!านพบวOา ผู!อํานวยการโรงพยาบาลสOงเสริมสุขภาพตําบล    
มีสมรรถนะทุกด!านอยูOในระดับสูง สอดคล!องกับการศึกษาเรื่องความสัมพันธ,ระหวOางสมรรถนะกับกระบวนการ
บริหารสาธารณสุขของหัวหน!าสถานีอนามัย จังหวัดสุพรรณบุรี (11)   
 
 2. ผู!อํานวยการโรงพยาบาลสOงเสริมสุขภาพตําบลมีรายได!เฉลี่ยตOอเดือน 31,004.86 บาท และรายได!
เฉลี่ยตOอเดือนมีความสัมพันธ,กับสมรรถนะในการปฏิบัติงานอยOางมีนัยสําคัญสถิติท่ีระดับ .01 (p < 0 .01)          
สอดคล!องกับผลการศึกษาท่ีพบวOา รายได!มีความสัมพันธ,กับสมรรถนะหลักของหัวหน!าสถานีอนามัย (5,7,12) ท้ังน้ี
อาจเปJนเพราะผู!อํานวยการโรงพยาบาลสOงเสริมสุขภาพตําบล กลุOมท่ีมีรายได!สูงจะมีความมั่นคงในชีวิต มีขวัญ
กําลังใจ ทําให!มีความมุOงมั่นในการทําหน!าท่ีได!เปJนอยOางดี  
 3. ปMจจัยสนับสนุนด!านกําลังคนมีความสัมพันธ,กับสมรรถนะในการปฏิบัติงานอยOางมีนัยสําคัญสถิติ        
ท่ีระดับ .01 (r = 0.460) สอดคล!องกับผลการศึกษาท่ีพบวOา ปMจจัยด!านกําลังคนมีความสัมพันธ,กับการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรสาธารณสุขระดับตําบล (5-7,11) ท้ังน้ีอาจเปJนเพราะไมOมีการโยกย!ายเจ!าหน!าท่ีบOอยๆ และเจ!าหน!าท่ี
ในหนOวยงานได!รับการพัฒนาความรู!ทุก 1 ป| มีการวางแผนด!านกําลังคน ทําให!สามารถท่ีจะพัฒนางานได!อยOาง
ตOอเน่ือง  

4. ปMจจัยสนับสนุนด!านงบประมาณมีความสัมพันธ,กับสมรรถนะในการปฏิบัติงานอยOางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01 (r = 0.530) สอดคล!องกับผลการศึกษาท่ีพบวOา ปMจจัยด!านงบประมาณมีความสัมพันธ,กับการ
ปฏิบัติงานของหัวหน!าสถานีอนามัยหรือผู!อํานวยการโรงพยาบาล (5,7) ท้ังน้ีอาจเปJนเพราะวOามีการควบคุมกํากับ
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และประเมินผลการใช!งบประมาณอยOางเปJนระบบ ได!รับงบประมาณจากหนOวยคูOสัญญาหลักได!ใช!งบประมาณท่ี
ได!รับครอบคลุมทุกกิจกรรม ซ่ึงทําให!การบริหารมีประสิทธิภาพ  

5. ปMจจัยสนับสนุนด!านวัสดุอุปกรณ,มีความสัมพันธ,กับสมรรถนะในการปฏิบัติงานอยOางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01 (r =0.677) สอดคล!องการศึกษาของอาคม ปMญญาแก!ว (7) ท้ังน้ีอาจเพราะวOา ผู!อํานวยการ
โรงพยาบาลสOงเสริมสุขภาพตําบลได!รับการพัฒนาศักยภาพด!านการบริหารพัสดุ การจัดทําทะเบียนการรับจOายวัสดุ
อุปกรณ, การประมาณการความต!องการใช!วัสดุอุปกรณ, มีการบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ,เมื่อชํารุดหรือเสียหายมีการ
ซOอมแซมเพ่ือให!ใช!การได!  
 
ข"อเสนอแนะ  
 ข!อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช! 
 1. ในการคัดเลือกผู!เข!ารับตําแหนOงผู!อํานวยการโรงพยาบาลสOงเสริมสุขภาพตําบล ควรมีการพิจารณา
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Comparison of the Results of Treatment in Phlegm Heat Closed Lung 
Syndrome of Pediatric Mycoplasma pneumoniae Pneumonia During the Use of 
Huotan Tongluo Prescription Combine with Azithromycin and Azithromycin Alone 
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บทคัดย$อ  

การวิจัยทางคลินิกในครั้งน้ี มีวัตถุประสงค.เพ่ือศึกษาผลการรักษาโรคปอดอักเสบจากเช้ือไมโครพลาสมา
ในเด็กชนิดเสมหะร!อนอุดก้ันปอด ตามการแยกแยะกลุFมอาการด!วยทฤษฏีพ้ืนฐานทางการแพทย.แผนจีน ด!วยการใช!
ยาจีนตํารับฮั่วถันทงลั่ว กลุFมตัวอยFางเปKนผู!ปMวยเด็กโรคปอดอักเสบจากเช้ือไมโครพลาสมาท่ีรักษาตัวอยูFใน
โรงพยาบาลหลงหัว นครเซ่ียงไฮ! สาธารณรัฐประชาชนจีน จํานวน 60 คน สุFมแบFงออกเปKนกลุFมควบคุม 30 คน 
ได!รับการรักษาด!วยยาแผนปSจจุบัน (Azithromycin) เปKนเวลา 20 วัน และกลุFมทดลอง 30 คน ได!รับการรักษาด!วย
ยาแผนปSจจุบัน (Azithromycin) ควบคูFกับยาจีนตํารับฮั่วถันทงลั่วอยFางตFอเน่ืองเปKนเวลาเทFากัน เก็บรวบรวมข!อมูล
กFอนและหลังทําการรักษาโดยแบบสอบถาม วิเคราะห.ข!อมูลด!วยสถิติ วิเคราะห.ข!อมูลเชิงปริมาณด!วยคFาเฉลี่ย สFวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบT-test ชนิดกลุFมตัวอยFางสองกลุFมสัมพันธ.กัน เพ่ือเปรียบเทียบผลการรักษา
อาการพ้ืนฐานของโรคปอดอักเสบทางการแพทย.แผนปSจจุบัน ได!แกF อาการไข!ลดลง อาการไอ ปริมาณเสมหะ 
อาการหอบ ภาวะหลอดลมอุดก้ัน และปริมาณออกซิเจนในเลือด รวมท้ังอาการข!างเคียงท่ีได!รับการวินิจฉัยทาง
การแพทย.แผนจีน ได!แกF ปริมาณเหง่ือ ความแดงของคอ ปริมาณนํ้ามูก การขับถFาย ความอยากอาหาร สีหน!า สีลิ้น 
ฝ^าบนลิ้น และชีพจร ผลการวิจัย พบวFา การใช!ยาจีนตํารับฮั่วถันทงลั่วควบคูFกับการรักษาด!วยยา Azithromycin 
ในกลุFมทดลอง  ให!ผลการรักษาท่ีมีประสิทธิภาพดีกวFาการรักษาด!วยยา Azithromycin เพียงอยFางเดียวในกลุFม
ควบคุม อัตราการรักษาได!ผลดีคิดเปKน 86.67% และ 83.33% ตามลําดับ นอกจากน้ีการใช!ยาจีนควบคูFกับการใช!
ยา Azithromycin ยังชFวยเพ่ิมอัตราการฟbcนตัวของผู!ปMวยจากอาการไอ ลดปริมาณเสมหะ ทําให!ภาวะหลอดลมอุด
ก้ันหายได!เร็วข้ึน มีประสิทธิภาพในการฟbcนฟูอาการข!างเคียงตFาง ๆ ท่ีได!รับการวินิจฉัยทางการแพทย.แผนจีน ได!แกF 
คอแดง, นํ้ามูกไหลและเหง่ือออกน!อยลง ความอยากอาหารมากข้ึน สีลิ้นและฝ^าท่ีลิ้นฟbcนฟูกลับเปKนสีชมพูอมแดง
และฝ^าขาวบางซ่ึงถือเปKนปกติได!เร็วกวFากลุFมควบคุม ชีพจรปกติ อัตราการฟbcนตัวคิดเปKน 93.33% และเพ่ิมปริมาณ
ออกซิเจนในเลือดให!กลับสูFระดับปกติได!เร็วกวFากลุFมควบคุม ในขณะท่ีการใช!ยา Azithromycin เพียงอยFางเดียว มี
อัตราการฟbcนตัวเพียง 46.67% เทFาน้ัน ดังน้ัน ยาจีนตํารับฮั่วถันทงลั่วชFวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการรักษาโรคปอด
อักเสบจากเช้ือไมโครพลาสมาในเด็กท่ีอยูFในกลุFมอาการเสมหะร!อนอุดก้ันปอด ซ่ึงไมFเพียงแตFจะชFวยรักษาและฟbcนฟู
อาการตFาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนได!เทFาน้ัน แตFยังสามารถลดผลข!างเคียงจากการใช!ยาแผนปSจจุบัน และชFวยลดระยะเวลาใน
การรักษาให!น!อยลงได!อีกด!วย  
 
คําสําคัญ: ขับเสมหะระบายลมปราณ เสมหะร!อนอุดกั้นปอด โรคปอดอักเสบจากเชื้อไมโครพลาสมา การ
รักษาด!วยการแพทย.แผนจีน ยาจีน   

843 



HS-278 

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๕ "งานวิชาการรับใช!สังคม" มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

Abstract 
The purpose of this clinical research was to evaluate of Huatan Tongluo prescription in 

treating pediatric phlegm heat closed lung mycoplasma pneumoniae pneumonia clinical 
curative effect. In accordance with the diagnostic criteria of phlegm heat closed lung 
mycoplasma pneumoniae pneumonia in 60 children were randomly divided into control group 
30 cases and experimental group 30 cases. Foundation treatment at the same time, control 
group were treated with azithromycin sequential therapy and group were treated with 
azithromycin and oral phlegm and collaterals prescription named Huatan Tongluo. Both groups 
were Treated for 20 days, Clinical signs and symptoms were observed ,fever, cough, 
expectoration, wheezing promote the four main symptoms, combining complexion perspiration, 
appetite, stool, tongue, pulse, etc. TCM syndrome curative effect to improve the situation, and 
evaluated. Excluded “Huatan Tongluo prescription” in the treatment of children with phlegm 
heat closed lung mycoplasma pneumoniae pneumonia, clinical therapeutic effect analysis, the 
markedly effective rate of 86.67%; control group, the markedly effective rate was 83.33%, 
treatment group was better than control group. Chinese medicine syndrome curative effect 
comparison shows that the treatment group was 93.33%, the control group was 46.67%, the 
experimental group was significantly higher than that of control group. The main symptoms of 
cough, phlegm the obvious curative effect compared with control group. In the clinical curative 
effect comparison shows combine traditional Chinese and western medicine treatment of 
throat, nasal congestion, sweating, loss of appetite, tongue and pulse or fingerprint symptoms 
obviously effective. The main symptom onset showed that the cough, phlegm, asthma 
promoting, the lungs symptom improvement time of experimental group were shorter than 
control group. Oxygen saturation analysis of the results showed that the blood oxygen 
saturation increased rate of experimental group was significantly higher than the control group 
treated with western medicine, that showed treatment group be able to promote the blood 
circulation, improve the pulmonary ventilation more than control group. Therefore, Huotan-
Tongluo prescription in treating phlegm heat closed lung of pediatrics mycoplasma pneumoniae 
pneumonia can significantly improve the clinical efficacy. It not only improve phlegm heat 
closed lung type of children mycoplasma pneumoniae pneumonia’s symptoms and syndromes 
of traditional Chinese medicine, but the children are able to get good clinical efficacy, shorten 
treatment time, and reduce the adverse reactions, it is worth further study and clinical 
application. 
   
Keywords:  Eliminating phlegm and dredging collaterals, Phlegm heat closed lung, Mycoplasma 
pneumoniae pneumonia, Curative effect of Chinese Medicine, Chinese herbs 
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บทนํา 

 โรคปอดอักเสบจากเช้ือไมโครพลาสมา（Mycoplasma Pneumoniae Pneumonia，MPP）เปKน
โรคระบบทางเดินหายใจท่ีพบได!บFอยท่ีสุดโรคหน่ึงในเด็ก ศาสตร.การแพทย.แผนจีนเรียกวFา “เฟMยเหยียนฉFวนโซFว” 
โดยผู!ปMวยจะมีอาการหลัก4ประการ ได!แกF เปKนไข! ไอ มีเสมหะ และหอบ เน่ืองจากโรคน้ีมีการเปลี่ยนแปลงของโรค
อยFางรวดเร็ว บางรายอาจพบวFามีอาการแทรกซ!อนอ่ืนๆเกิดข้ึนนอกระบบทางเดินหายใจ เชFน สมองอักเสบ 
กล!ามเน้ือหัวใจอักเสบ ตับอักเสบ เปKนต!น จึงกลFาวได!วFาโรคน้ีเปKนอันตรายตFอสุขภาพและการเจริญเติบโตของเด็ก
และยังครFาชีวิตของเด็กมากมายด!วย หลายป�ท่ีผFานมาน้ีมีรายงานวFามีผู!ปMวยเด็กโรคปอดอักเสบเพ่ิมข้ึนทุกป�และมี
อัตราการเสียชีวิตท่ัวโลกเปKนอันหน่ึง(1) ในการรักษาโรคปอดอักเสบจากการติดเช้ือMycoplasma Pneumoniae 
หรือ MP ในปSจจุบันยังคงใช!ยายาปฏิชีวนะเปKนหลัก ซ่ึงมีผลข!างเคียงของการใช!ยาคFอนข!างมาก เช้ือมีความ
ต!านทานตFอยาปฏิชีวนะและอัตราการกลับมาเปKนซํ้าในผู!ปMวยเด็กคFอนข!างสูง สําหรับการแพทย.แผนจีนน้ันจะเน!น
การรักษาแบบองค.รวม ฟbcนฟูอาการข!างเคียงตFางๆโดยรวมโดยใช!ยาจีน มีงานวิจัยท่ีแสดงให!เห็นวFายาจีนบางชนิด
สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของMPได! ชFวยปรับภูมิคุ!มกันรFางกายของผู!ปMวย ซFอมแซมความเสียหายของเยื่อบุ
ทางเดินหายใจและหลอดเลือดภายในปอด ป̂องกันการเกิดพังผืดระหวFางเน้ือเยื่อถุงลมในปอด และลด
ปฏิกิริยาข!างเคียงตFอการใช!ยาของทางเดินอาหาร ดังน้ันการใช!ยาจีนรFวมกับการใช!ยาแผนปSจจุบัน ไมFเพียงแตFจะ
สามารถบรรเทาอาการทางคลินิกของโรคปอดอักเสบจากเช้ือไมโครพลาสมาในเด็กได!เทFาน้ัน แตFยังทําให!ระยะเวลา
การดําเนินโรคสั้นลง หลีกเลี่ยงหรือลดการใช!ยาตFอระบบทางเดินอาการ และชFวยลดการเกิดซํ้าของโรค(2) 
 
วัตถุประสงคOการวิจัย  
 1.เพ่ือเปรียบเทียบผลการรักษาโรคปอดอักเสบจากเช้ือไมโครพลาสมาในเด็กท่ีอยูFในกลุFมอาการเสมหะ
ร!อนอุดก้ันปอดตามการแยกแยะกลุFมอาการด!วยทฤษฏีพ้ืนฐานทางการแพทย.แผนจีน ด!วยการใช!ยาจีนตํารับฮั่ว
ถันทงลั่วรFวมกับยาแผนปSจจุบัน และการใช!ยาแผนปSจจุบันเพียงอยFางเดียว 
 2.เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงของอาการทางคลินิก ได!แกF ไข! ไอ มีเสมหะ หอบ และเสียงว้ีดในปอด 
ภายหลังจากการใช!ยาจีนตํารับฮั่วถันทงลั่วรFวมกับยาแผนปSจจุบัน 
 3.เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงของอาการข!างเคียงจากการวินิจฉัยด!วยทฤษฎีพ้ืนฐานทางการแพทย.แผน
จีน ได!แกF ปริมาณเหง่ือ ความแดงของคอ ปริมาณนํ้ามูก การขับถFาย ความอยากอาหาร สีหน!า สีลิ้น ฝ^าบนลิ้น และ
ชีพจร ภายหลังจากการใช!ยาจีนตํารับฮั่วถันทงลั่วรFวมกับยาแผนปSจจุบัน 
 4.เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงของปริมาณออกซิเจนในเลือด ภายหลังจากการใช!ยาจีนตํารับฮั่วถันทงลั่ว
รFวมกับยาแผนปSจจุบัน 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ี ใช!กรอบแนวคิดตามทฤษฎีพ้ืนฐานทางการแพทย.แผนจีน ซ่ึงกลFาววFาเด็กมีอวัยวะภายใน
โดยเฉพาะปอดท่ีอFอนนุFม ได!รับกระทบจากพิษภายนอกรFางกาย（外邪） เชFน ลมร!อน ลมเย็น เปKนต!น ได!
งFายกวFาปอดของผู!ใหญF สFงผลให!การไหลเวียนของช่ี（气）ภายในปอดเกิดความผิดปกติจนแปรเปลี่ยนเปKน
พยาธิสภาพตFางๆข้ึน หน่ึงในความผิดปกติท่ีพบได!บFอยท่ีสุดในเด็กคือ ปอดอักเสบ การแพทย.แผนจีนจะใช!วิธีการ
รักษาโรคปอดอักเสบในเด็กชนิดเสมหะร!อนอุดก้ันปอดภายในขอบเขตวิธีระบายความร!อน（清热） ขับ
เสมหะ（豁痰） หยุดอาการไอ（止咳） และเพ่ิมการไหลเวียนของเลือดภายในปอด（祛瘀） 
ด!วยการใช!สมุนไพรจีนท่ีมีคุณสมบัติดังกลFาว เพ่ือพัฒนาการรักษาโรคปอดอักเสบในเด็กชนิดเสมหะอุดก้ันปอดด!วย
สมุนไพรจีนให!มีประสิทธิภาพมากข้ึน ลดอาการข!างเคียงจากการใช!ยาแผนปSจจุบันและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก
ให!ดีข้ึน  
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สมมติฐานของการศึกษา 
 1.การรักษาโรคปอดอักเสบจากเช้ือไมโครพลาสมาในเด็กท่ีอยูFในกลุFมอาการเสมหะร!อนอุดก้ันปอดตาม
การแยกแยะกลุFมอาการด!วยทฤษฏีพ้ืนฐานทางการแพทย.แผนจีน ด!วยการใช!ยาจีนตํารับฮั่วถันทงลั่วรFวมกับยาแผน
ปSจจุบันให!ผลการรักษาท่ีดีกวFาการใช!ยาแผนปSจจุบันเพียงอยFางเดียว 
 2.อาการทางคลินิก ได!แกF ตัวร!อน ไอ มีเสมหะ หอบ และเสียงว้ีดในปอด ภายหลังจากการใช!ยาจีน
ตํารับฮั่วถันทงลั่วรFวมกับยาแผนปSจจุบันลดลงได!มากกวFาการใช!ยาแผนปSจจุบันเพียงอยFางเดียว 
 3.อาการแสดงหรือสิ่งตรวจพบจากการวินิจฉัยด!วยทฤษฎีพ้ืนฐานทางการแพทย.แผนจีน ได!แกF ปริมาณ
เหง่ือ ความแดงของคอ ปริมาณนํ้ามูก การขับถFาย ความอยากอาหาร สีหน!า สีลิ้น ฝา̂บนลิ้น และชีพจร ภายหลัง
จากการใช!ยาจีนตํารับฮั่วถันทงลั่วรFวมกับยาแผนปSจจุบันลดลงได!เร็วและมากกวFาการใช!ยาแผนปSจจุบันเพียงอยFาง
เดียว 
 4.ปริมาณออกซิเจนในเลือดภายหลังจากการใช!ยาจีนตาํรับฮั่วถันทงลั่วรFวมกับยาแผนปSจจุบันเพ่ิมข้ึนได!
เร็วกวFาการใช!ยาแผนปSจจุบันเพียงอยFางเดียว 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย 
1.วิธีการวิจัย 
 เปKนรูปแบบการศึกษาวิจัยแบบทดลอง(experimental research) ชนิดศึกษาแบบสองกลุFมเปรียบเทียบ
กัน เก็บข!อมูลกFอนและหลังทดลอง (clinical control-trial group) โดยกลุFมตัวอยFางจํานวน 60 คนจะถูกแบFงด!วย
วิธีการสุFมออกเปKนสองกลุFม คือ กลุFมควบคุม 30 คน และกลุFมทดลอง 30 คน  
 ผู!ปMวยเด็กกลุFมควบคุมจะได!รับการรักษาด!วยยาแผนปSจจุบัน(Azithromycin)10mg/kg.d ในสารละลาย
กลูโคส1mg/1mlให!ยาทางหลอดเลือดดํา 5 วัน หยุดยา 5 วัน；ให!ยา Azithromycin ชนิดรับประทานขนาด
10mg/kg.d รับประทานวันละ 1ครั้ง เปKนเวลา 3 วัน หยุดยา 4 วัน จากน้ันรับประทานตFออีก 3 วัน รวมระยะเวลา
หน่ึงรอบของการรักษาท้ังหมด 20 วัน 
 ผู!ปMวยเด็กกลุFมทดลองจะได!รับการรักษาด!วยยาแผนปSจจุบัน(Azithromycin)ควบคูFกับยาจีนตํารับฮั่ว
ถันทงลั่ว โดยให!ยาAzithromycin10mg/kg.d ในสารละลายกลูโคส1mg/1mlทางหลอดเลือดดํา 5 วัน ควบคูFกับ
การรับประทานยาจีนตํารับฮั่วถันทงลั่วทุกวันตFอเน่ืองนาน 20 วัน ในตํารับฮั่วถันทงลั่วประกอบด!วยตัวยา ได!แกF จ้ื
อหมาหวง6กรัม,สือเกา30กรัม,ยว่ีจิน10กรัม,เซ่ียไป�10กรัม, เฉวียนกวาโหลว10กรัม,ตFานหนานซิง6กรัม,ถาวเหริน
10กรัม,ซ่ิงเหริน10กรัม,ไป�ฟูMจึ10กรัม,ฉือสือ 30กรัม,กานฉFาว3กรัม ยาจีนตํารับน้ีมีลักษณะเปKนผงละลายนํ้าได! 
ปริมาณยาท่ีควรบริโภคตFอวันข้ึนอยูFกับอายุของผู!ปMวยเด็ก ได!แกF ผู!ปMวยเด็กท่ีมีอายุ1-3ป� ละลายยาผงรับประทานวัน
ละ1/2ซอง,อายุ3-6ป� รับประทานวันละ2/3ซอง,อายุ6-14ป� รับประทานวันละ1ซอง (ปริมาณยาเหลFาน้ีให!แบFง
รับประทานวันละ2ครั้ง หลังอาหารเช!า-เย็นครึ่งช่ัวโมง)  
2.ประชากร 
 คือ ประชากรท่ีศึกษาเปKนผู!ปMวยเดก็ท่ีได!รับการวินิจฉัยวFาเปKนโรคปอดอักเสบจากเช้ือไมโครพลาสมาชนิด
เสมหะร!อนอุดก้ันปอด จากแผนกกุมารเวชศาสตร. โรงพยาบาลหลงหัว นครเซ่ียงไฮ! สาธารณรัฐประชาชนจีน  
3.กลุ$มตัวอย$าง 
 คือ ผู!ปMวยเด็กท่ีได!รับการวินิจฉัยวFาเปKนโรคปอดอักเสบจากเช้ือไมโครพลาสมาชนิดเสมหะร!อนอุดก้ันปอด 
จากแผนกกุมารเวชศาสตร. โรงพยาบาลหลงหัว นครเซ่ียงไฮ! สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเลือกกลุFมตัวอยFางแบบ
สุFม จํานวน 60 คน กําหนดกลุFมคุณสมบัติของกลุFมตัวอยFาง ดังน้ี 
 1. ผู!ปMวยเด็กท่ีได!รับการวินิจฉัยวFาเปKนโรคปอดอักเสบจากเช้ือไมโครพลาสมา ชนิดเสมหะร!อนอุดก้ันปอด 
ด!วยวิธีการทางการแพทย.แผนปSจจุบันและวิธีการทางการแพทย.แผนจีน  
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 2. มีอายุระหวFาง 1-14 ป� ท้ังเพศชายและเพศหญิง 
 3. สมัครเข!ารFวมการวิจัยโดยได!รับความยินยอมจากผู!ปกครองและให!ความรFวมมือกับงานวิจัยได! 
  
เครื่องมือท่ีใช ในงานวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช!ในการวิจัย ประกอบด!วย 
1.เครื่องมือท่ีใช ในการเก็บข อมูล 
1.1 แบบบันทึกข อมลูท่ัวไป  
ประกอบด!วย เพศ อายุ วันเกิด นํ้าหนัก สFวนสูง ประวัติการเกิด ประวัติการเจ็บปMวย ประวัติการ 
เจ็บปMวยของบุคคลในครอบครัว และระยะเวลาท่ีเคยปMวยเปKนโรคทางเดินหายใจอ่ืนๆ 
1.2 แบบสอบถามท่ีผู วิจัยสร างขึ้น 
จากการศึกษาข!อมูลเบ้ืองต!นของกลุFมตัวอยFางจากทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวข!อง ทําให!ได!แบบสอบถาม ดังน้ี 
สFวนท่ี1 ข!อมูลสํารวจอาการท่ีเก่ียวข!องของผู!ปMวยเด็ก ท้ังอาการทางคลินิก ได!แกF ตัวร!อน ไอ มีเสมหะ หอบ และ
เสียงว้ีดในปอด(ดังตารางท่ี1) และอาการข!างเคียงจากการวินิจฉัยด!วยทฤษฎีพ้ืนฐานทางการแพทย.แผนจีน ได!แกF 
ปริมาณเหง่ือ ความแดงของคอ ปริมาณนํ้ามูก การขับถFาย ความอยากอาหาร สีหน!า สีลิ้น ฝ^าบนลิ้น ชีพจร(ดัง
ตารางท่ี2) ระยะเวลาท่ีใช!ขจัดอาการทางคลินิก(ดังตารางท่ี3) และปริมาณออกซิเจนในเลือด(ดังตารางท่ี4)  ในวันท่ี
ได!รับการวินิจฉัยวFาเปKนโรคปอดอักเสบจากเช้ือไมโครพลาสมาชนิดเสมหะร!อนอุดก้ันปอด (กFอนได!รับยา) โดย
นับเปKนวันท่ี0 
สFวนท่ี2 ข!อมูลสํารวจอาการท่ีเก่ียวข!องของผู!ปMวยเด็ก ท้ังอาการทางคลินิก ได!แกF ตัวร!อน ไอ มีเสมหะ หอบ และ
เสียงว้ีดในปอด(ดังตารางท่ี1) และอาการข!างเคียงจากการวินิจฉัยด!วยทฤษฎีพ้ืนฐานทางการแพทย.แผนจีน ได!แกF 
ปริมาณเหง่ือ ความแดงของคอ ปริมาณนํ้ามูก การขับถFาย ความอยากอาหาร สีหน!า สีลิ้น ฝ^าบนลิ้น ชีพจร(ดัง
ตารางท่ี2) ระยะเวลาท่ีใช!ขจัดอาการทางคลินิก(ดังตารางท่ี3)  และปริมาณออกซิเจนในเลือด(ดังตารางท่ี4)  ตั้งแตF
วันท่ีได!รับยาจนหายจากโรคหรือใช!ยาครบ20วัน แบบสอบถามในสFวนท่ี2น้ีใช!สําหรับสํารวจอาการในวันท่ี
1,2,3,4,5,6,7,10,20 หลังจากได!รับยา โดยให!วันแรกท่ีรับประทานยาเปKนวันท่ี1 
 ท้ังแบบสอบถามสFวนท่ี1และสFวนท่ี2 เปKนแบบสอบถามท่ีมีลักษณะคําตอบเปKนมาตราประมาณคFา(Rating 
Scale) 4 อันดับ ได!แกF อาการปกติ เบา ปานกลาง และหนัก โดยมีกําหนดเกณฑ.คะแนน ดังน้ี  
 
 
ตารางท่ี1  ตารางแสดงกําหนดคะแนนตามอาการทางคลินิก 

อาการ  0（ปกติ） 2（เบา） 4（ปานกลาง） 6（หนัก） 

ตัวร อน ≤37.2℃ 37.3~38.0℃ 38.1~38.9℃ ≥39.0℃ 

ไอ 
ไมFมีอาการหรือนานๆ

ครั้ง 
ไอเปKนเวลาสั้นๆ และ/หรือ

ไอไมFมีเสมหะ 
ไอถ่ีๆ และ/หรือ ไอมีเสมหะ ไอหนัก，มีเสมหะ，

และ/หรืออาเจียน 

มีเสมหะ ไมFม ี เสมหะน!อย 
เสมหะมาก ในลําคอมี

เสียงว้ีด 
เสมหะเหลือง ปริมาณมาก 
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หอบ 
อัตราการหายใจ

ปกติ，ข้ึนอยูFกับอายุ
และปSจจัยแวดล!อม 

อัตราการหายใจถ่ีกวFาเมื่อ
เทียบกับชFวงอายุ≤10ครั้ง/
นาที，ไมFมีอาการหอบ 

อัตราการหายใจถ่ีกวFาเมื่อ
เทียบกับชFวงอายุ11~20

ครั้ง/นาที， 

มีอาการหอบ 

อัตราการหายใจถ่ีกวFาเมื่อ
เทียบกับชFวงอายุ≥21

ครั้ง/นาที，มีอาการหอบ
หนัก 

เสียงว้ีดใน
ปอด 

 
เสียงปอดปกต ิ

 
มีเสียงเสมหะในปอด

เล็กน!อย 

 
มีเสียงเสมหะ และ/หรือมี

เสียงว้ีดในปอด 

มีเสียงเสมหะปรมิาณมาก 
และ/หรือมเีสียงว้ีดในปอด 
หรือเสยีงหายใจเบามาก 

หมายเหต：ุอัตราการหายใจปกติ：อายุ2-3ป� หายใจ25-30ครั้ง/นาที；อาย4ุ-7ป� หายใจ20-25ครั้ง/นาที；
อายุ8-14ป� หายใจ18-20ครั้ง/นาที ตัวร!อนหรืออาการไข!ให!พิจารณาจากคFาอุณหภูมริFางกายท่ีวัดด!วยปรอทวัดไข!ทุก
วัน（24H） 
 
ตารางท่ี2  ตารางแสดงกําหนดคะแนนตามอาการข!างเคียงจากการวินิจฉัยด!วยทฤษฎีพ้ืนฐานทาง
การแพทย.แผนจีน 
อาการ 0（ปกติ） 2（เบา） 4（ปานกลาง） 6（หนัก） 

สติ ปกติ 
บางครั้งงอแง หรือ

อFอนเพลีย 
หงุดหงิดงอแงหรือสลมึสลือ หงุดหงิด ร!องไห!ตลอดเวลา 

คอแดง ปกติ แดงระเรื่อ แดง แดงมาก 

คัดจมูก ปกติ คัดจมูกระดับเบา คัดจมูกระดับกลาง คัดจมูกระดับหนัก 

น้ํามูก ไมFม ี บางครั้ง ไหลบFอย 
ไหลตลอดเวลา นํ้ามูกสี

เหลือง 

สีหน า ปกติ หน!าซีด แดงระเรื่อ แดงหรือซีดเหลือง 

กระหายน้ํา ไมFม ี เล็กน!อย ปานกลาง มาก 

กลัวลม ไมFม ี เล็กน!อย ปานกลาง มาก ต!องใสFเสื้อผ!ามากช้ิน 

เหง่ือออก ไมFม ี เล็กน!อย เหง่ือออกคFอนข!างมาก เหง่ือออกมาก ต!องเปลี่ยน
เสื้อผ!าบFอยๆ 

นอนหลับ ปกติ ไมFคFอยหลับ หลับไมFสนิท，ตื่นงFาย 
เข!านอนยาก หรือไมFนอน

เลย 
ความอยาก

อาหาร 
ปกติ 

ปริมาณอาหารลดลง
1/4~1/3 

ปริมาณอาหารลดลง
1/3~1/2 

ปริมาณอาหารลดลง>1/2 

การขับถ$าย ปกติ 
ไมFเปKนรูปรFาง หรือ 

แห!งแข็ง 
ออกเหลวหรือ แห!งก!อน

ใหญF 
ถFายเหลวหรือท!องผูก 

สีลิ้น แดงอมชมพู 
แดงเข!ม、ซีด、ดํา
คล้ํา、ลิ้นมีจดุดํา

คล้ํา 
/ / 
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ฝ̂าท่ีลิ้น บางขาว 
แห!ง、ฝ^าสีขาวหรือ
เหลืองบางๆ、ฝ^า
หนา、ลิ้นแตก 

/ / 

ชีพจร ปกติ 
ชีพจรลอย、จม、
ลื่น、เร็ว เปKนต!น 

/ / 

 
ตารางท่ี3     ตารางแสดงกําหนดคะแนนตามระยะเวลาท่ีใช!ขจัดอาการทางคลินิก 

 
 
ตารางท่ี4 ตารางแสดงระดับการขาดออกซิเจนในเลือด(3)หรือSPO2 

ระดับการขาด 
ออกซิเจนในเลือด 

อาการแสดงทางคลินิก ค$า SPO2 ท่ีอ$านได จากเคร่ืองวัด
ค$าท่ีปลายนิ้ว 

ระดับเบา อัตราการหายใจปกติ ปากเล็บเปKนสีมFวง
เล็กน!อย มสีติรู!ตัว 

≤94%  

ระดับกลาง ปากเล็บเปKนสีมFวง หายใจลําบาก มีสตริู!ตัว
หรือหงุดหงิดงFาย 

81-93% 

ระดับหนัก ปากเล็บเปKนสีมFวงชัดเจน หายใจตดิขัด 
อาจหมดสต ิ

≤80% 

  

 การแปลผลคะแนนท้ังในด!านผลการรักษาโดยรวม อาการทางคลินิก อาการข!างเคียงทางการแพทย.แผน
จีน ระยะเวลาการหาย และระดับออกซิเจนในเลือดของท้ังสองกลุFม เมื่อเทียบระหวFางกลุFมทดลองและกลุFมควบคุม
ใช!วิธีการคํานวณด!วยNimodipine Method ท่ีคํานวณจากสูตร  
ร!อยละของผลการเปรียบเทียบ = [（คะแนนของกลุFมกFอนให!ยา-คะแนนของกลุFมหลังให!ยา）÷คะแนนของ
กลุFมกFอนให!ยา]  

อาการ 6 คะแนน 4 คะแนน 2 คะแนน 0 คะแนน 

ตัวร อน 
≤2วันไข!ลด(ใต!รักแร!

＜37.2°C） 

2＋～3วันไข!ลด(ใต!

รักแร!＜37.2°C） 

3＋～5วันไข!ลด(ใต!รักแร!

＜37.2°C） 

5วันข้ึนไปยังคงมีไข!(ใต!รักแร!

＜37.2°C） 

ไอ ≤4วันหยุดไอ 4＋～7วันหยุดไอ 7＋～10วันหยุดไอ 10วันข้ึนไปยังคงไอ 

มีเสมหะ 
≤4วันเสมหะหายไป 4＋～7วันเสมหะ

หายไป 

7＋～10วันเสมหะ

หายไป 

10วันข้ึนไปเสมหะยังคงอยูF 

หอบ 
≤2วัน，อัตราการ

หายใจเปKนปกต ิ

2＋～4วัน，อัตรา

การหายใจเปKนปกต ิ

4＋～6วัน，อัตราการ

หายใจเปKนปกต ิ

6วันข้ึนไป，อัตราการ

หายใจเปKนปกต ิ

เสียงว้ีดในปอด 
≤4วันไมFมีเสียงว้ีดใน

ปอด 

4＋～7วันไมFมเีสียง

ว้ีดในปอด 

7＋～10วันไมFมีเสียงว้ีด

ในปอด 

10วันข้ึนไปยังคงมีเสียงว้ีดใน

ปอด 
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ซ่ึงร!อยละของผลการเปรียบเทียบการรักษาสามารถแปลความหมายได! ดังน้ี 
รักษาไมFได!ผล ：อาการตFางๆยังคงมีอยูF ร!อยละของผลการเปรียบเทียบ ＜30% 
รักษาได!ผล：อาการตFางๆลดลงบ!าง ร!อยละของผลการเปรียบเทียบ ≥30%-70% 
รักษาได!ผลดี：อาการตFางๆลดลงอยFางชัดเจน ร!อยละของผลการเปรียบเทียบ＞70%-95% 
รักษาหาย：ไมFปรากฏอาการทางคลินิก ร!อยละของผลการเปรียบเทียบ 95%ข้ึนไป 
 
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือและการพิทักษOสิทธิ์กลุ$มตัวอย$าง 
 แบบสอบถามผFานความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมวิจัยแหFงมหาวิทยาลัยการแพทย.
แผนจีนเซ่ียงไฮ! สาธารณรัฐประชาชนจีน ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหาโดยผู!เช่ียวชาญโรคเด็กท้ังหมด3ทFาน 
และแบบสอบถามมีคFาสัมประสิทธ์ิแอลฟMา 0.91 
 
การวิเคราะหOข อมูล 
 ข!อมูลท่ัวไปของกลุFมตัวอยFางท้ังสองกลุFม วิเคราะห.โดยการแจกแจงหาคFาความถ่ี ร!อยละ พิสัย คFาเฉลี่ย
และสFวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สFวนข!อมูลอาการท่ีเก่ียวข!องของผู!ปMวยเด็กกFอนและหลังการทดลอง เปรียบเทียบความ
แตกตFางของคFาเฉลี่ยโดยใช!สถิติการทดสอบกลุFมตัวอยFางสองกลุFมท่ีสัมพันธ.กัน (dependent T-test) โดยมีการ
ทดสอบข!อตกลงเบ้ืองต!นของสถิติ พบวFากลุFมตัวอยFางได!มาด!วยการสุFมและมีการแจกแจงแบบปกติ 
 
ผลการศึกษา 
1.ข อมูลท่ัวไป 
จากการทดลองในกลุFมผู!ปMวยเด็กท่ีเปKนโรคปอดอักเสบจากเช้ือไมโครพลาสมาชนิดเสมหะร!อนอุดก้ันปอด จาก
โรงพยาบาลหลงหัว นครเซ่ียงไฮ! สาธารณรัฐประชาชนจีนพบวFา ในกลุFมควบคุม(ใช!ยาแผนปSจจุบันอยFางเดียว)
จํานวน 30 คน เปKนเพศชาย 18 คน เพศหญิง 12 คน มีอายุอยูFในชFวง 1-3 ป�จํานวน 6 คน,อายุ 3-7 ป�จํานวน 12 
คนและอายุ 7-14 ป�จํานวน 12 คน ในกลุFมทดลอง(ใช!ยาจีนตํารับฮั่วถันทงลั่วควบคูFกับยาแผนปSจจุบัน)จํานวน 30 
คน เปKนเพศชาย 14 คน เพศหญิง 16 คน มีอายุอยูFในชFวง 1-3 ป�จํานวน 4 คน,อายุ 3-7 ป�จํานวน 17 คนและอายุ 
7-14 ป�จํานวน 9 คน (ดังตารางท่ี5-6) 
 
ตารางท่ี5 ตารางแสดงจํานวนประชากรเพศหญิงและชาย 

กลุ$ม n เพศชายn(%) เพศหญิงn(%) χ2 P-value 

ควบคุม 30 18(60.0) 12(40.0)  
1.071 0.301 

ทดลอง 30 14(46.7) 16(53.3) 

รวม 60 32（53.3） 28（46.7）   

หมายเหตุ:P>0.05 
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ตารางท่ี6 ตารางแสดงจํานวนประชากรในแตFละชFวงอายุ 
กลุ$ม/อายุ n 1-3ปl 3+-7ปl 7+-14ปl χ2 P-value 

ควบคุม 30 6（20.0） 12（40.0） 12(40.0) 
1.691 0.429 

ทดลอง 30 4（13.3） 17(56.7) 9(30.0) 

หมายเหตุ:P>0.05 
 
2.ผลการเปรียบเทียบการรักษาโดยรวม  
การเปรียบเทียบผลการรักษา พบวFาผู!ปMวยเด็กท้ังสองกลุFม มีอาการตัวร!อน ไอ มีเสมหะ หอบ มีเสียงว้ีดในปอด มี
อาการข!างเคียงตFางๆทางการแพทย.แผนจีน ได!แกF คอแดง เหง่ือออก ท!องผูก นํ้ามูกไหล นอนไมFหลับ เปKนต!น ซ่ึงถือ
เปKนอาการท่ีพบได!จากการเจ็บปMวยโรคปอดอักเสบจากเช้ือไมโครพลาสมา จากการทดลองพบวFากลุFมทดลองมีอัตรา
การรักษาหายคิดเปKน86.67% (รักษาหาย12คน รักษาได!ผลเดFนชัด14คน รักษาได!ผล4คน) กลุFมควบคุมมีอัตราการ
รักษาหายคิดเปKน83.33% (รักษาหาย7คน รักษาได!ผลเดFนชัด18คน รักษาได!ผล5คน) แสดงวFาการใช!ยาจีนตํารับฮั่ว
ถันทงลั่วควบคูFกับยาแผนปSจจุบันให!ผลการรักษาโดยรวมท่ีดีกวFาการใช!ยาแผนปSจจุบันเพียงอยFางเดียวอยFางมี
นัยสําคัญทางสถิติ(P<0.05) (ดังภาพท่ี1) 
นอกจากน้ียังพบวFาเมื่อใช!ยาแผนปSจจุบันและยาจีนควบคูFกับยาแผนปSจจุบันครบตามระยะเวลาท่ีกําหนดแล!ว กลุFม
ทดลองใช!ระยะเวลาในการขจัดอาการทางคลินิกตFางๆ ได!แกF ไข! ไอ มีเสมหะ หอบ และเสียงว้ีดในปอดสั้นกวFากลุFม
ควบคุมอยFางมีนัยสําคัญทางสถิติ(P<0.05) แสดงวFาการใช!ยาจีนตํารับฮั่วถันทงลั่วควบคูFกับยาแผนปSจจุบันรักษา
อาการทางคลินิกให!ดีข้ึนได!รวดเร็วกวFาการใช!ยาแผนปSจจุบันเพียงอยFางเดียว (ดังตารางท่ี7) 
 
 ภาพท่ี1 แผนภูมิเปรียบเทียบผลการรักษาของท้ังสองกลุFม  
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ตารางท่ี7  ตารางแสดงคะแนนรวมของระยะเวลาท่ีใช!ขจัดอาการทางคลินิกของผู!ปMวยท้ังสองกลุFม 
กลุ$ม n คะแนนรวม(min,max) Z-value P-value 

ควบคุม 30 12.00(6.00,30.00)  

-5.346 

 

0.000※ 
ทดลอง 30 20.60(10.00,30.00) 

หมายเหตุ: P＜0.01 
 
3.ผลการเปรียบเทียบอาการทางคลินิก  
การเปรียบเทียบอาการทางคลินิก ได!แกF ตัวร!อน ไอ มีเสมหะ หอบ และเสียงว้ีดในปอด พบวFากFอนให!ยา ผู!ปMวยเด็ก
ท้ังสองกลุFมมีอาการไข! ไอ มีเสมหะ หอบและมีเสียงว้ีดในปอดทุกคนตามอาการของปอดอักเสบจากเช้ือไมโครพลา
สมา ภายหลังให!ยาพบวFาอาการไอ มีเสมหะของผู!ปMวยเด็กในกลุFมทดลองมีอาการดีข้ึนมากกวFากลุFมควบคุมอยFางมี
นัยสําคัญทางสถิติ(P<0.05) สFวนอาการไข! หอบ และเสียงว้ีดในปอดได!ผลการรักษาของท้ังสองกลุFมดีใกล!เคียงกัน(P
＞0.05) แสดงวFาการใช!ยาจีนตํารับฮั่วถันทงลั่วควบคูFกับยาแผนปSจจุบันให!ผลการรักษาอาการไอ ขับเสมหะได!
ดีกวFาการใช!ยาแผนปSจจุบันเพียงอยFางเดียว (ดังตารางท่ี8) 
 
ตารางท่ี8  ตารางเปรียบเทียบอาการทางคลินิกหลังการรักษาของท้ังสองกลุFม 

อาการ 
กลุ$มควบคุม กลุ$มทดลอง 

Z-value P-value 
M(QR) ค$าเฉลี่ย M(QR) ค$าเฉลี่ย 

ไข  0(0) 30.50 0(0) 30.50 0.000 1.000 

ไอ 1(4) 34.77 1(4) 26.23 -2.109 0.035※ 

มีเสมหะ 1(2) 34.50 1(2) 26.50 -2.067 0.039※ 

หอบ 0(0) 30.50 0(0) 30.50 0.000 1.000 

เสียงว้ีดในปอด 0(2) 31.00 0(2) 30.00 -0.399 0.690 
หมายเหตุ: P＜0.05 
 
4.ผลการเปรียบเทียบอาการข างเคียงทางการแพทยOแผนจีน  
อาการข!างเคียงจากการวินิจฉัยด!วยทฤษฎีพ้ืนฐานทางการแพทย.แผนจีน ได!แกF สติ ปริมาณเหง่ือ คอแดง นํ้ามูก 
การขับถFาย ความอยากอาหาร สีหน!า สีลิ้น ฝ^าบนลิ้น และชีพจร เมื่อเปรียบเทียบกันพบวFา กFอนให!ยาผู!ปMวยเด็กแตF
ละคนมีอาการตFางๆเหลFาน้ีแตกตFางกันไป แตFเมื่อเปรียบเทียบท้ังสองกลุFมพบวFาข!อมูลมีลักษณะใกล!เคียงกันมาก 
ภายหลังให!ยา อาการคอแดง คัดจมูก เหง่ือออกมาก ความอยากอาหาร สีลิ้น ฝ^าบนลิ้นและชีพจรของผู!ปMวยเด็กใน
กลุFมทดลองดีข้ึนมากกวFากลุFมควบคุมอยFางเห็นได!ชัด แสดงวFาการใช!ยาจีนตํารับฮั่วถันทงลั่วควบคูFกับยาแผน
ปSจจุบันให!ผลการรักษาอาการข!างเคียงทางการแพทย.แผนจีนดังกลFาวได!ดีกวFาการใช!ยาแผนปSจจุบันเพียงอยFางเดียว
อยFางมีนัยสําคัญทางสถิติ(P<0.05) (ดังตารางท่ี9) 
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ตารางท่ี9  ตารางเปรียบเทียบอาการข!างเคียงทางการแพทย.แผนจีนหลังการรักษาของท้ังสองกลุFม 

อาการ 

จํานวนเด็กในกลุ$มควบคุม 

(คน) 

จํานวนเด็กในกลุ$มทดลอง

(คน) χ2 P-value 

ปกติ ไม$ปกติ ปกติ ไม$ปกติ 

สต ิ 30 0 30 0 -- -- 

คอแดง 26 4 30 0 4.286 0.038※ 

คัดจมูก 24 6 29 1 4.043 0.044※ 

นํ้ามูก 29 1 30 0 1.017 0.313 

สีหน!า 30 0 30 0 -- -- 

กระหายนํ้า 30 0 30 0 -- -- 

ข้ีหนาว 30 0 30 0 -- -- 

เหง่ือออก 17 13 28 2 10.756 0.001※ 

การนอนหลับ 30 0 30 0 -- -- 

ความอยากอาหาร 15 15 29 1 16.705 0.000※ 

อุจจาระ 27 3 29 1 1.071 0.301 

ลักษณะลิ้น 3 27 13 17 8.523 0.004※ 

ฝ^าบนลิ้น 13 17 21 9 4.344 0.037※ 

ชีพจร 3  27 13 17 8.523 0.004※ 
หมายเหตุ: P＜0.05 
 
5.ผลการเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงของปริมาณออกซิเจนในเลือด 
จากการวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดของผู!ปMวยเด็กโรคปอดอักเสบจากเช้ือไมโครพลาสมาชนิดเสมหะร!อนอุดก้ัน
ปอดท้ังสองกลุFมทุกวันชFวง7.00น.ด!วยเครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดชนิดวัดท่ีปลายน้ิวกFอนให!ยา พบวFาในกลุFม
ควบคุมมีผู!ปMวยเด็กท่ีมีออกซิเจนในเลือดอยูFในระดับปกติ10คน อยูFในภาวะออกซิเจนในเลือดต่ําระดับเบา20คน 
กลุFมทดลองมีผู!ปMวยเด็กท่ีมีออกซิเจนในเลือดอยูFในระดับปกติ9คน อยูFในภาวะออกซิเจนในเลือดต่ําระดับเบา21คน 
หลังการให!ยาพบวFาผู!ปMวยเด็กในกลุFมทดลองมีระดับออกซิเจนในเลือดมากข้ึนกวFากลุFมควบคุมอยFางชัดเจนตั้งแตF
ได!รับยาวันท่ี5เปKนต!นไปอยFางมีนัยสําคัญทางสถิติ(P<0.05) แสดงวFาการใช!ยาจีนตํารับฮั่วถันทงลั่วควบคูFกับยาแผน
ปSจจุบันทําให!ปริมาณออกซิเจนในเลือดของผู!ปMวยเด็กเพ่ิมข้ึนได!รวดเร็วกวFาการใช!ยาแผนปSจจุบันเพียงอยFางเดียว 
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ภาพท่ี2 กราฟแสดงปริมาณออกซิเจนในเลือดของผู!ปMวยเด็กท้ังสองกลุFม 

                
                                                กลุFมทดลอง 
                                                กลุFมควบคุม 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยสามารถอธิบายตามสมมติฐานได! ดังน้ี 
1.การรักษาโรคปอดอักเสบจากเช้ือไมโครพลาสมาท่ีอยูFในกลุFมอาการเสมหะร!อนอุดก้ันปอดตามการแยกแยะกลุFม
อาการด!วยทฤษฏีพ้ืนฐานทางการแพทย.แผนจีนในเด็ก60คน พบวFาการใช!ยาจีนตํารับฮั่วถันทงลั่วควบคูFกับการ
รักษาด!วยยาAzithromycinในกลุFมทดลองให!ผลการรักษาท่ีมีประสิทธิภาพดีกวFาการรักษาด!วยยาAzithromycin
เพียงอยFางเดียวในกลุFมควบคุม อัตราการรักษาได!ผลดีคิดเปKน86.67% และ83.33% ตามลําดับ  
2.อาการทางคลินิก ได!แกF ตัวร!อน ไอ มีเสมหะ หอบ และเสียงว้ีดในปอด ภายหลังจากการใช!ยาจีนตํารับฮั่วถันทง
ลั่วรFวมกับยาแผนปSจจุบันลดลงมากกวFาและมีระยะเวลาฟbcนตัวเร็วกวFาการใช!ยาแผนปSจจุบันเพียงอยFางเดียว ยกเว!น
อาการไข!ท่ีมีระยะเวลาฟbcนตัวใกล!เคียงกันท้ังสองกลุFม การทดลองน้ีสนับสนุนทฤษฎียาจีนในตํารับฮั่วถันทงลั่วท่ีมี
ฤทธ์ิขับร!อนระบายปอด（清热宣肺） ขับเสมหะระงับอาการไอ（豁痰止咳）ได!เปKนอยFางดี ตัว
ยาหลักท่ีมีสรรพคุณขับความร!อนในปอด ได!แกF หมาหวง（麻黄） สือเกา（石膏）; ตัวยารองของ
ตํารับท่ีมีสรรพคุณระบายปอด（宣肺）(4) ขับเสมหะ（化痰）(5) ขับเคลื่อนช่ีของปอด（宣利

肺气）(6) ได!แกF ยว่ีจิน（郁金） เซ่ียไป�（薤白） เฉวียนกวาโหลว（全瓜蒌） ตFานหนาน
ซิง（胆南星）(7); ตัวยาท่ีมีสรรพคุณชFวยเสริมให!การขับเสมหะ（化痰）และการระบายช่ี（宣

肺）ในปอดของยารองแข็งแกรFงข้ึน(8) ได!แกF เถาเหริน（桃仁） ซ่ิงเหริน（杏仁） ไป�ฟูMจึ（白

附子） ฉือสือ（磁石）ซ่ึงแม!วFาไป�ฟูMจึจะเปKนยาท่ีมีพิษอFอนๆ แตFเมื่อใช!รFวมกันกับฉือสือจะถูกฤทธ์ิของฉื
อสือขจัดพิษน้ีออกได! จึงไมFเปKนอันตรายกับผู!ปMวย(9); และตัวยาสมานท่ีชFวยระบายร!อน（清热） มีฤทธ์ิฆFา
เช้ือโรค（解毒） บรรเทาอาการไอ（宣肺止咳） และทําให!รสยากลมกลFอม(10) ได!แกF กานเฉFา
（甘草） เปKนต!น 
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 3.อาการข!างเคียงจากการวินิจฉัยด!วยทฤษฎีพ้ืนฐานทางการแพทย.แผนจีน ได!แกF ปริมาณเหง่ือ ความแดง
ของคอ อาการคัดจมูก ความอยากอาหาร สีลิ้น ฝ^าบนลิ้น และชีพจร ภายหลังจากการใช!ยาจีนตํารับฮั่วถันทงลั่ว
รFวมกับยาแผนปSจจุบันลดลงเปKนปกติได!ดีกวFาการใช!ยาแผนปSจจุบันเพียงอยFางเดียว ปกติแล!วผู!ปMวยเด็กโรคปอด
อักเสบจากเช้ือไมโครพลาสมามักจะถูกให!ยาAzithromycin ตัวยาน้ีมีผลข!างเคียงตFอการทํางานของระบบยFอย
อาหาร ทําให!ผู!ปMวยเด็กท่ีได!รับยาน้ีมักมีอาการอยากอาหารน!อยลง ปวดท!อง ท!องอืด ท!องผูก เปKนต!น จากมุมมอง
ของศาสตร.การแพทย.แผนจีน จะเรียกอาการผิดปกติของระบบยFอยอาหารในลักษณะดังกลFาวน้ีวFา ม!ามและ
กระเพาะอาหารพรFอง（脾胃虚弱） ทําให!การยFอยอาหารผิดปกติ ช่ีในรFางกายก็พรFองไปด!วย（气

虚） เมื่อช่ีในรFางกายน!อย ไมFสามารถขับเคลื่อนสารนํ้า（津液）ภายในรFางกายให!เปKนปกติได! ก็สFงผลให!
สารนํ้าน้ันหนืดและเหนียว เมื่อหมักหมมในรFางกายเปKนระยะเวลานาน ก็จะมีความร!อนเกิดข้ึน  ความร!อนเหลFาน้ี
จะเผาไหม!สารนํ้าท่ีมีอยูFในรFางกายให!กลายเปKนสารเหนียวข!นมากข้ึน เรียกวFา “เสมหะ”（痰） ด!วยเหตุน้ีเอง
จึงเปKนสาเหตุให!มีเสมหะในลําคอ คัดจมูก มีนํ้ามูกเหนียวข!น เหง่ือออกมาก ความอยากอาหารลดน!อยลง สFงผลให!
ลิ้นมีสีซีด ฝ^าท่ีลิ้นมีลักษณะเฉพาะทีบFงบอกวFาในรFางกายมีเสมหะค่ังค!างน่ันก็คือฝ^าหนา การทดลองน้ีจึงแสดงให!
เห็นวFา ยาจีนตํารับฮั่วถันทงลั่วสามารถลดผลข!างเคียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใช!ยาAzithromycinได! 
 4.การวัดปริมาณออกซิเจนในเลือด（Oxygen saturation，SO2）เปKนการสะท!อนการทํางานของ
ปอดได!ดีอีกวิธีหน่ึง อาศัยหลักการแลกเปลี่ยนก�าซภายในถุงลมปอด สFงผFานออกซิเจนเข!าสูFเส!นเลือดฝอยภายใน
ปอดเพ่ือสFงไปยังหัวใจ ให!หัวใจสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงสFวนตFางๆของรFางกาย หากการทํางานของปอดเสื่อมถอยลง 
หน!าท่ีแลกเปลี่ยนก�าซภายในถุงลมของปอดยFอมมีประสิทธิภาพท่ีถดถอยลงไปด!วย สFงผลให!เลือดท่ีถูกสFงไปเลี้ยง
สFวนตFางๆของรFางกายมีองค.ประกอบของออกซิเจนท่ีน!อยลง ทําให!อวัยวะเหลFาน้ันเกิดพยาธิสภาพตามมาได!(11)  
การวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดของผู!ปMวยเดก็โรคปอดอักเสบจากเช้ือไมโครพลาสมาชนิดเสมหะร!อนอุดก้ันปอดท้ัง
สองกลุFมทุกวันชFวง7.00น.ด!วยเครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดชนิดวัดจากปลายน้ิว กFอนทดลองพบวFาในกลุFม
ควบคุมมีผู!ปMวยเด็กท่ีมีออกซิเจนในเลือดอยูFในระดับปกติ10คน อยูFในภาวะขาดออกซิเจนในเลือดระดับเบา 20คน 
กลุFมทดลองมีผู!ปMวยเด็กท่ีมีออกซิเจนในเลือดอยูFในระดับปกติ9คน อยูFในภาวะขาดออกซิเจนในเลือดระดับเบา 21
คน ผู!ปMวยเด็กท่ีมีขาดภาวะออกซิเจนในเลือดเหลFาน้ีมีการทางคลินิกท่ีสามารถสังเกตได!ชัดเจน ได!แกF หน!าซีด ริม
ฝ�ปากและเล็บมีสีเขียวคล้ํา เห็นรอยบุ�มระหวFางกระดูกซ่ีโครง กระดูกไหปลาร!า และกระดูกอกอยFางชัดเจน หลังให!
ยา พบวFาผู!ปMวยเด็กในกลุFมทดลองมีระดับออกซิเจนในเลือดมากข้ึนกวFากลุFมควบคุมอยFางชัดเจนตั้งแตFวันท่ี5เปKนต!น
ไป จึงกลFาวได!วFาปริมาณออกซิเจนในเลือดภายหลังจากการใช!ยาจีนตํารับฮั่วถันทงลั่วรFวมกับยาแผนปSจจุบันเพ่ิมข้ึน
ได!เร็วกวFาการใช!ยาแผนปSจจุบันเพียงอยFางเดยีว สะท!อนถึงประสิทธิภาพการทํางานของปอดท่ีมีแนวโน!มดีข้ึนน่ันเอง 
 

ข อเสนอแนะ 
1.ข อเสนอแนะสําหรับการนําไปใช  
 1.1ด านการรักษาโรคทางคลินิก 
 การวิจัยน้ีได!ผลอยFางชัดเจนวFาการใช!ยาจีนตํารับฮัว่ถันทงลั่วรFวมกับยาแผนปSจจุบันให!ผลการรักษาท่ีดีกวFา
การใช!ยาแผนปSจจุบันเพียงอยFางเดียว ท้ังในแงFของผลการรักษาโดยรวม การรักษาอาการทางคลินิก การขจัดอาการ
ข!างเคียงท่ีได!รับการวินิจฉัยทางการแพทย.แผนจีน ชFวยยFนระยะเวลาการรักษา รวมถึงชFวยเพ่ิมระดับออกซิเจนใน
เลือดได!อยFางรวดเร็วอีกด!วย ดังน้ันจึงเปKนการเพ่ิมความเช่ือมั่นในการนํายาจีนไปใช!ในการรักษาโรคทางคลินิกได!
อยFางเปKนรูปธรรม เห็นผลชัดเจน ชFวยลดข!อจํากัดและผลข!างเคียงในการใช!ยาแผนปSจจุบัน เปKนทางเลือกหน่ึง
สําหรับผู!ท่ีต!องการรักษาโรคปอดอักเสบในเด็กจากเช้ือไมโครพลาสมาด!วยวิธีการใช!สมุนไพร และใช!สารเคมีให!
น!อยลงน่ันเอง 
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1.2ด านการวิจัย 
 การศึกษาค!นคว!าอยFางจริงจัง ท้ังด!านผลการรักษาและด!านคุณสมบัติตFางๆของยาสมุนไพรจีนแตFละชนิด
ท่ีนํามาใช!รักษาโรค ทําให!องค.ความรู!ด!านสมุนไพรจีนเกิดการพัฒนาและตFอยอด ผลจากการวิจัยสามารถใช!เปKนแนว
ทางการวิจัยอ่ืนๆเพ่ือขยายขอบเขตพัฒนาตํารับยา ปริมาณของยา และสารประกอบๆตFางๆท่ีอยูFในตัวยาของตํารับ
ได! อันจะกFอให!เกิดประโยชน.สูงสุดตFอวงการแพทย.จีนและวงการกุมารแพทยศาสตร.ตFอไป 
2.ข อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต$อไป 
 งานวิจัยครั้งตFอๆไปจะมีคุณคFามากข้ึนหากนําการวิจัยในครั้งน้ีมาปรับเปลี่ยนให!เข!ากับสังคมและการ
รักษาโรคในประเทศไทย เน่ืองจากประเทศไทยมีผู!ปMวยโรคปอดอักเสบจากเช้ือไมโคร พลาสมาเปKนจํานวนมาก 
นอกจากน้ียังควรขยายงานวิจัยให!ครอบคลุมผู!ปMวยเด็กในประเทศไทยท่ีปMวยเปKนโรคปอดอักเสบจากการติดเช้ืออ่ืนๆ
ท่ีพบได!บFอยในท!องถ่ินของไทย เชFน เช้ือไวรัสRSV เช้ือแบคทีเรียอ่ืนๆ เปKนต!น 
 และหากมีการทําวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพของตํารับยาสมุนไพรจีนเพ่ือรักษาโรคปอดอักเสบในเด็กจากเช้ือ
ไมโครพลาสมาท่ีมีการจําแนกโรคด!วยวิธีทางการแพทย.แผนจีนชนิดอ่ืนๆ เชFน ลมร!อนป�ดก้ันปอด ภาวะเลือดค่ัง 
ปอดและม!ามพรFอง เปKนต!น ควรเพ่ิมระยะเวลาในการติดตามอาการของผู!ปMวยเด็ก เน่ืองจากโรคน้ีเปKนโรคท่ีมีโอกาส
เกิดซํ้าได!บFอย นอกจากจะเปKนการพัฒนาทางด!านสรรพคุณในด!านการป̂องกันและฟbcนฟูภูมิคุ!มกันโรคในเด็กของยา
สมุนไพรจีนเองแล!ว ยังชFวยเพ่ิมคุณภาพชีวิตให!กับผู!ปMวยเด็กได!เปKนอยFางดีอีกด!วย 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 วิทยานิพนธ.ฉบับน้ีสําเร็จลุลFวงไปได!ด!วยดีผู!วิจัยขอกราบขอบพระคุณศาสตราจารย.เจียงจือเหยียน 
หัวหน!าแผนกกุมารเวชศาสตร.แผนจีน โรงพยาบาลหลงหัว นครเซ่ียงไฮ! สาธารณรัฐประชาชนจีน อาจารย.ท่ีปรึกษา
ผู!เปรียบเสมือนแมFของผู!วิจัยเปKนอยFางสูงท่ีกรุณาช้ีแนวทางท่ีเปKนประโยชน.ในการทําวิทยานิพนธ.ฉบับน้ีให!สําเร็จ
และสมบูรณ.มากยิ่งข้ึน  
 ขอขอบพระคุณแผนกกุมารเวชศาสตร.แผนจีน โรงพยาบาลหลงหัว นครเซ่ียงไฮ! ท่ีเอ้ือเฟbcออุปกรณ.และ
สถานท่ีในการทํางานวิจัย อีกท้ังยังเอ้ือเฟbcอองค.ความรู!ทางการแพทย.แผนจีนให!กับผู!วิจัยอยFางล!นหลาม  
 สุดท!ายน้ี ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติท่ีสFงเสริมโอกาสและทุนทรัพย.ในการศึกษาตFอ
และทําวิจัยของผู!วิจัย รวมถึงขอบคุณครอบครัว และเพ่ือนๆคณะการแพทย.แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระ
เกียรติทุกทFานท่ีชFวยเหลือและให!กําลังใจท่ีดีเสมอมา  
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การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค,เพ่ือวิเคราะห,ความคุ!มคFาทางเศรษฐศาสตร,ของโครงการออกแบบระบบ
รวบรวมและบําบัดนํ้าเสียในพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองบางกรวย โดยพิจารณาตลอดอายุโครงการ 20 ปL (พ.ศ.2558-2577) 
คํานวณโดยใช!อัตราคิดลดเทFากับร!อยละ 12 ตFอปL ประเมินมูลคFาต!นทุนของโครงการ ได!แกF คFากFอสร!าง คFาเปลี่ยน
อุปกรณ,ทดแทน และคFาดําเนินการและบํารุงรักษา พบวFา มูลคFาปUจจุบันของต!นทุนทางเศรษฐศาสตร, (PVC) มีคFา
เทFากับ 229,880,326 บาท และเมื่อประเมินมูลคFาผลประโยชน,ของโครงการ ประกอบด!วย การทําให!แหลFงนํ้าผิว
ดินมีคุณภาพดีข้ึน ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีข้ึน และมูลคFาท่ีดินเพ่ิมข้ึน พบวFา มูลคFาปUจจุบันของผลประโยชน, 
(PVB) มีคFาเทFากับ 760,066,741 บาท เมื่อวิเคราะห,ความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร,ของโครงการ พบวFา 
โครงการมีความเหมาะสมและคุ!มคFาทางเศรษฐศาสตร, โดยมีมูลคFาปUจจุบันสุทธิ (NPV) เทFากับ 530,186,418 บาท 
อัตราสFวนระหวFางมูลคFาปUจจุบันของผลประโยชน,กับต!นทุน (B/C) เทFากับ 3.31 และอัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 
(EIRR) เทFากับร!อยละ 375 
 
คําสําคัญ: การวิเคราะห,โครงการทางเศรษฐศาสตร, ระบบบําบัดนํ้าเสีย   
 
Abstract 

The aim of this study is to analyze the economic value of collection system and 
wastewater treatment plant design at Muang-Bangkroei municipality project. The conditions 
were determined the life of project 20 years (2015-2034) and using the discount rate of 12%. 
Estimation of the investment cost, replacement costs, operation and maintenance costs were 
done. The present value cost (PVC) was 229,880,326 baht. Benefit of the project consisted of 
improved surface water quality, enhancement of better health and increase of land value. The 
present value benefit (PVB) was 760,066,741 baht. The results of economic value assessment 
showed that this project was the worthwhile investment: net present value (NPV) was 
530,186,418 baht, benefit-cost (B/C) ratio was 3.31, and the economic internal rate of return 
(EIRR) was 375%. 
 
Keywords: Economic value assessment, Wastewater treatment plant 
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บทนํา 
เทศบาลเมืองบางกรวย ตั้งอยูFในพ้ืนท่ีอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลบางกรวย

และตําบลวัดชลอ อยูFหFางจากกรุงเทพมหานครประมาณ 4 กิโลเมตร ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองบางกรวยสFวนใหญFมี
ลักษณะเปtนชุมชนเมือง จากข!อมูลจํานวนประชากรจากงานทะเบียนราษฎร ณ เดือนตุลาคม พ.ศ.2558 พบวFา ใน
เขตเทศบาลเมืองบางกรวย มีจํานวนประชากรรวมท้ังสิ้น 42,101 คน โดยมีจํานวนครัวเรือนท้ังสิ้น 19,058 
ครัวเรือน คิดเปtนความหนาแนFนของประชากรเทFากับ 5,012.02 คนตFอตารางกิโลเมตร ซ่ึงมากกวFาความหนาแนFน
ของประชากรในจังหวัดนนทบุรีท่ีมีความหนาแนFนของประชากรเทFากับ 1,886.33 คนตFอตารางกิโลเมตร จาก
รายงานการศึกษาโครงการศึกษาความเปtนไปได!ระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียท่ีเหมาะสมกับจังหวัดนนทบุรี(1) 
ได!คาดการณ,จํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร,และประชากรแฝงในปL พ.ศ.2573 จะเพ่ิมข้ึนเปtน 46,576 คน 
และคาดวFาจะกFอให!เกิดนํ้าเสียชุมชนในพ้ืนท่ีประมาณ 8,384 ลูกบาศก,เมตรตFอวัน 

ปUจจุบันสถานการณ,ด!านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อมในพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองบางกรวยได!รับ
ผลกระทบจากการเจริญเติบโตของชุมชนเมือง โดยเฉพาะปUญหาเรื่องมูลฝอย และปUญหาแหลFงนํ้าสาธารณะเนFาเสีย
จากการท้ิงมูลฝอยและนํ้าเสียจากแหลFงกําเนิดตFางๆลงสูFแหลFงนํ้าธรรมชาติโดยไมFผFานการบําบัด สFงผลให!คุณภาพ
นํ้าในคลองหลายสายมีคุณภาพต่ํากวFาเกณฑ,มาตรฐานคุณภาพนํ้าในแหลFงนํ้าผิวดินโดยท่ัวไป เชFน คลองบางกอก
น!อย คลองบางกรวย เปtนต!น เน่ืองจากในปUจจุบันเทศบาลเมืองบางกรวยยังไมFมีระบบบําบัดนํ้าเสียรวม มีการ
ระบายนํ้าโดยใช!ทFอระบายนํ้ารวม ครอบคลุมพ้ืนท่ีประมาณร!อยละ 50 ของพ้ืนท่ีเทศบาลฯ ท้ังหมด นอกจากน้ียังมี
บ!านเรือนท่ีอยูFนอกโครงขFายแนวทFอระบายนํ้าท่ีมีในปUจจุบัน จึงมีการตFอทFอระบายนํ้าท้ิงลงสูFแหลFงนํ้าโดยตรง 
กFอให!เกิดปUญหาแหลFงนํ้าเนFาเสียข้ึนและสFงผลกระทบตFอสุขภาพอนามัยของประชาชนในพ้ืนท่ี  

จากปUญหาดังกลFาวทางเทศบาลเมืองบางกรวย ได!มีการสํารวจศึกษาความเหมาะสม และออกแบบ
รายละเอียดระบบรวบรวมนํ้าเสียและระบบบําบัดนํ้าเสียในพ้ืนท่ีข้ึน เพ่ือจัดทําเปtนแผนการดําเนินงานเรFงดFวน
สําหรับดําเนินการแก!ไขและฟ|}นฟูปUญหาความเสื่อมโทรมด!านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อมในพ้ืนท่ีข้ึน ดังน้ัน
ในงานวิจัยน้ีจึงประเมินและวิเคราะห,ทางเศรษฐศาสตร,โครงการออกแบบระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียในพ้ืนท่ี
เทศบาลเมืองบางกรวย เพ่ือใช!เปtนข!อมูลในการวางแผนและดําเนินการในการจัดการเพ่ือแก!ไขปUญหาความเสื่อม
โทรมของคุณภาพนํ้าผิวดินในจังหวัดนนทบุรีตFอไป 

 
วัตถุประสงค
 

1. เพ่ือวิเคราะห,ความคุ!มคFาทางเศรษฐศาสตร,ของโครงการออกแบบระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียใน
พ้ืนท่ีเทศบาลเมืองบางกรวย 

2. เพ่ือวิเคราะห,ความอFอนไหวของโครงการออกแบบระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียในพ้ืนท่ีเทศบาล
เมืองบางกรวย 

 
ขอบเขตการศึกษา 
 งานวิจัยน้ีวิเคราะห,ความคุ!มคFาทางเศรษฐศาสตร,โครงการออกแบบระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียในพ้ืน
ท่ีเทศบาลเมืองบางกรวย โดยประเมินมูลคFาต!นทุนของโครงการ ประกอบด!วย คFาลงทุน คFาดําเนินการ 
และการบํารุงรักษา และประเมินมูลคFาผลประโยชน,ของโครงการ ประกอบด!วย การมี คุณภาพนํ้าดี ข้ึน 
ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดี ข้ึน และมูลคFาท่ีดินท่ีเพ่ิมข้ึน ในการวิเคราะห,ความคุ!มคFาทางเศรษฐศาสตร, 
ของโครงการพิ จารณ าจากมู ลคF าปU จ จุ บันสุท ธิ  (Net Present Value; NPV) อัตราสF วนมู ลคF าปU จ จุ บั น 
ของผลประโยชน, กับต!นทุน (Benefit Cost Ratio; B/C) และอัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (Economic 
Internal Rate of Return; EIRR) โดยมีอายุโครงการ 20 ปL  (พ.ศ.2558-2577) คํานวณโดยใช!อัตราคิดลด 
(Discount Rate; r) เทFากับร!อยละ 12 ตFอปL 
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การทบทวนวรรณกรรม 
 เทศบาลเมืองบางกรวย ตั้งอยูFในพ้ืนท่ีอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี มีเน้ือท่ี 8.4 ตารางกิโลเมตร 
ครอบคลุมพ้ืนท่ี 2 ตําบล ได!แกF ตําบลบางกรวย จํานวน 9 หมูFบ!าน และตําบลวัดชลอ จํานวน 10 หมูFบ!าน แผนท่ี
เทศบาลเมืองบางกรวยแสดงดังรูปท่ี 1-1  
 

 
 

รูปท่ี 1-1 แผนท่ีหมูFบ!านในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย 
ท่ีมา: แผนยุทธศาสตร,การพัฒนาเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ.2558-2561(2) 

 
ในพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองบางกรวยมีแหลFงนํ้าผิวดินจํานวนมาก และกระจายอยูFท่ัวพ้ืนท่ี เน่ืองจากในอดีต 

ประชาชนสFวนใหญFในพ้ืนท่ีมีอาชีพเกษตรกร จึงได!ขุดรFองนํ้าหรือคลองเพ่ือชักนํ้าเข!าไปยังพ้ืนท่ีเพาะปลูก แตFเมื่อ
ความเจริญของชุมชนเมืองขยายตัว ประชาชนจึงหันไปประกอบอาชีพอ่ืนทําให!พ้ืนท่ีเพาะปลูกเปลี่ยนเปtนท่ีอยูFอาศัย 
คลองในปUจจุบันจึงมีหน!าท่ีรองรับนํ้าเสียจากบ!านเรือนและเปtนพ้ืนท่ีรองรับนํ้าผิวดินในฤดูฝน คลองสายหลักในเขต
เทศบาลเมืองบางกรวยมีจํานวน 2 คลอง ได!แกF คลองบางกอกน!อย และคลอง บางกรวย โดยคลองบางกอกน!อย มี
ความกว!างประมาณ 50 เมตร ยาว 15,000 เมตร อยูFทางทิศตะวันตกของพ้ืนท่ี สFวนคลองบางกรวยอยูFทิศเหนือ
ของเขตเทศบาลเช่ือมตFอระหวFางคลองบางกอกน!อยกับแมFนํ้าเจ!าพระยา มีความกว!างประมาณ 50 เมตร ยาว 
3,380 เมตร เปtนท่ีรองรับนํ้าท้ิงจากชุมชนปริมาณมากเน่ืองจากบริเวณดังกลFาวเปtนชุมชนท่ีอาศัยอยFางหนาแนFน 
นอกจากน้ี ในพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองบางกรวยมีคลองสายยFอยอยูFเปtนจํานวนมากถึง 37 คลอง ซ่ึงกระจายอยูFท่ัวพ้ืนท่ี 
ดังแสดงในรูปท่ี 1-2  
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รูปท่ี 1-2 แผนท่ีคลองในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย 
ท่ีมา: รายงานการศึกษาโครงการ สํารวจ ศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมนํ้าเสีย

และระบบบําบัดนํ้าเสยี เทศบาลเมืองบางกรวย (2558)(3) 
 

สําหรับโครงการออกแบบระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียในพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองบางกรวยอยูFภายใต!
แผนพัฒนาสามปL (พ.ศ. 2559 – 2561) ของเทศบาลเมืองบางกรวย(4) ในยุทธศาสตร,ด!านการพัฒนาคุณภาพ
สิ่งแวดล!อม โดยมีวัตถุประสงค,เพ่ือปรับปรุงสภาพนํ้าในคูคลองในเขตเทศบาลเมืองบางกรวยให!มีคุณภาพดี ซ่ึงจาก
ผลการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบ้ืองต!นระบบรวบรวมและระบบบําบัดนํ้าเสีย พบวFา แนวทางท่ี
เหมาะสมคือการกFอสร!างระบบบําบัดนํ้าเสียแบบ Biological contact oxidation รFวมกับ Aerobic filter ซ่ึงจะ
สามารถบําบัดนํ้าเสียได! 10,280 ลูกบาศก,เมตร/วัน คิดเปtนร!อยละ 72 ของปริมาณนํ้าเสียท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี  
 

วิธีการศึกษา 
1. การวิเคราะห,ต!นทุนและผลประโยชน,โครงการ 

1.1 การวิเคราะห,ต!นทุนของโครงการ 
             ประเมินต!นทุนทางการเงินของโครงการออกแบบระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียในพ้ืนท่ี
เทศบาลเมืองบางกรวย โดยคิดตลอดอายุโครงการ 20 ปL (พ.ศ.2558-2577)  ประกอบด!วย  

1.1.1 คFาลงทุน ได!แกF ต!นทุนท่ีใช!ในการสร!างองค,ประกอบหลักของโครงการ เชFน ระบบ
รวบรวมนํ้าเสีย ระบบบําบัดนํ้าเสีย เปtนต!น รวมท้ังคFาลงทุนทดแทนในการเปลี่ยนอุปกรณ,และเครื่องมือเมื่อ
หมดอายุการใช!งาน 

1.1.2 คFาดําเนินการและบํารุงรักษา ได!แกF คFาไฟฟ�าเดินระบบ คFาบํารุงรักษา และคFาบุคลากร  
ท้ังน้ีได!ปรับคFาจากต!นทุนทางการเงินให!เปtนมูลคFาทางเศรษฐศาสตร, โดยในกรณีของประเทศ

ไทย ได!ใช!ตัวปรับคFา (Conversion Factor) ซ่ึงอ!างอิงจากธนาคารโลกดังตารางท่ี 1-1  
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ตารางท่ี 1-1 คFา Conversion Factor ในการปรับราคาต!นทุนทางการเงินให!เปtนมูลคFาต!นทุนทางเศรษฐศาสตร, 
 

ประเภท ตัวปรับค>า (Conversion Factor) 
รายการอุปกรณ,และเครื่องมือ 0.84 
งานกFอสร!าง/โยธา  0.88 
การขนสFง 0.87 
แรงงาน 0.92 
ไฟฟ�า 0.90 
รายการอ่ืน ๆ 0.92 

 

ท่ีมา : World Bank (1982)(5) 
 
1.2  การวิเคราะห,ผลประโยชน,ของโครงการ 

             รวบรวมข!อมูลและวิเคราะห,มูลคFาผลประโยชน,ของโครงการท้ังผลประโยชน,ทางตรง (Direct 
Benefits) และผลประโยชน,ทางอ!อม (Indirect Benefits) ซ่ึงประกอบด!วย 

1.2.1 การทําให!แหลFงนํ้าผิวดินมีคุณภาพดีข้ึน ใช!วิธีการสํารวจและตลาดสมมติ (Contingent 
Valuation Method; CVM)(6) โดยการสอบถามความเต็มใจของประชาชนท่ีจะจFายเงินเพ่ือท่ีจะรักษาปรับปรุง
หรือฟ|}นฟูคุณภาพสิ่งแวดล!อมให!ดีข้ึน โดยมีการสร!างสถานการณ,จําลอง (Hypothetical Scenario) เก่ียวกับการ
เปลี่ยนแปลงของคุณภาพสิ่งแวดล!อม เพ่ือสอบถามความเต็มใจท่ีจะจFายเงิน (Willingness to Pay; WTP) ซ่ึงใน
การศึกษาครั้งน้ีใช!สอบถามความยินดีจFายคFาบริการบําบัดนํ้าเสียสูงสุด โดยสร!างสถานการณ,จําลองในการปรับปรุง
คุณภาพนํ้าให!ดีข้ึนใน 2 กรณี ได!แกF กรณีท่ี 1 การปรับปรุงคุณภาพนํ้าจากระดับเสื่อมโทรมให!อยูFในระดับพอใช! (ไมF
มีปUญหากลิ่นเหม็นรบกวน) และกรณีท่ี 2 การปรับปรุงคุณภาพนํ้าจากระดับเสื่อมโทรมให!อยูFในระดับดี (สิ่งมีชีวิตใน
นํ้าอาศัยอยูFได!) โดยในการวิเคราะห,ผลประโยชน,ของโครงการจะพิจารณาจากจํานวนประชากรในพ้ืนท่ีศึกษาซ่ึง
ได!รับประโยชน,จริงและระดับของคุณภาพนํ้าท่ีดีข้ึนจากการดําเนินการแตFละทางเลือก ซ่ึงสามารถคํานวณได!ดังน้ี 

 
ผลประโยชน
ของคุณภาพนํ้าท่ีดีข้ึน = ความเต็มใจจะจ$ายเฉลี่ย x จํานวนผู(ได(รับผลประโยชน
 

 
1.2.2 ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีข้ึน ใช!วิธีการวิเคราะห,ต!นทุนของความเจ็บป�วย (Cost of 

illness; COI)(7) ซ่ึงประเมินจากจํานวนผู!ป�วยและผู!เสียชีวิตท่ีลดลงจากการเจ็บป�วยเปtนโรคท่ีมีนํ้าเปtนสื่อจากการมี
โครงการ เชFน ท!องรFวง อหิวาตกโรค บิด และไทฟอยด, โดยใช!ข!อมูลพ้ืนฐาน ประกอบด!วย ข!อมูลอุบัติการณ,ของโรค
ท่ีมีนํ้าเปtนสื่อในเขตจังหวัดนนทบุรี และโอกาสการลดลงของโรคท่ีมีนํ้าเปtนสื่อจากการมีโครงการ จากน้ันจึงแปลง
ขนาดผลกระทบตFอสุขภาพให!อยูFในรูปมูลคFาเงิน โดยคิดจากต!นทุนคFาใช!จFายทางตรง ได!แกF คFาใช!จFายในการ
รักษาพยาบาล และ คFาใช!จFายทางอ!อม ได!แกF การสูญเสียรายได!จากการทํางาน สามารถคํานวณได!ดังน้ี 

 

ผลประโยชน
ด(านประชาชนมีสุขภาพดีข้ึน  = จํานวนผู(ป-วยท่ีลดลง x ต(นทุนค$าใช(จ$าย 
 
1.2.3 มูลคFาท่ีดินเพ่ิมข้ึน พิจารณาจากพ้ืนท่ีในเขตเทศบาลเมืองบางกรวยซ่ึงได!รับประโยชน,

จากการมีโครงการระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียซ่ึงทําให!มูลคFาท่ีดินเพ่ิมข้ึน สามารถคํานวณได!ดังน้ี 
 

มูลค$าท่ีดินท่ีเพ่ิมข้ึน  =  ราคาท่ีดนิท่ีเพ่ิมข้ึนอันเน่ืองมาจากมีโครงการ x พ้ืนท่ีบริการท้ังหมด 
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2. การวิเคราะห,ความคุ!มคFาทางเศรษฐศาสตร,ของโครงการ 
การวิเคราะห,ความคุ!มคFาทางเศรษฐศาสตร,ของโครงการจะใช!หลักการวิเคราะห,ต!นทุนและ

ผลประโยชน,ตลอดอายุโครงการ 20 ปL (พ.ศ.2558-2577) ใช!อัตราคิดลด (Discount Rate; r) เทFากับร!อยละ 12 
ตFอปL  โดยมีเกณฑ,พิจารณาความเหมาะสมของโครงการ ดังน้ี 

2.1 มูลคFาปUจจุบันสุทธิ (Net Present Value; NPV) 
ตัวช้ีวัด NPV เปtนคFาแสดงถึงความสามารถในการทํากําไรของโครงการ ณ อัตราคิดลดท่ี

กําหนด ซ่ึงถ!าหากคFา NPV > 0 แสดงวFา โครงการมีความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร, สามารถคํานวณได!จาก
สมการ 

 
          Bt - Ct  

              (1+r)t  
 

โดยท่ี   Bt คือ  มูลคFาของผลประโยชน, (Benefit) ท่ีเกิดข้ึนในปLท่ี t 
    Ct คือ  มูลคFาของต!นทุน (Cost) ท่ีเกิดข้ึนในปLท่ี t 

      r คือ  อัตราคิดลด (Discount rate; r) (ใช! r เทFากับร!อยละ 12) 
      t คือ  ปLของโครงการ (อายุโครงการ 20 ปL) 
 
2.2 อัตราสFวนมูลคFาปUจจุบันของผลประโยชน,กับต!นทุน (Benefit Cost Ratio; B/C) 

ตัวช้ีวัด B/C เปtนอัตราสFวนระหวFางมูลคFาปUจจุบันของผลประโยชน, (PVB) ตFอมูลคFาปUจจุบันของ
ต!นทุน (PVC) ซ่ึงแสดงถึงประสิทธิภาพการใช!ทุนของโครงการ ณ อัตราคิดลดท่ีกําหนด ซ่ึงถ!า B/C >1 แสดงวFา 
โครงการมีความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร, สามารถคํานวณได!จาก 

      

     PVB 
     PVC 
 

โดยท่ี  PVB คือ  มูลคFาปUจจุบันของผลประโยชน,รวม (Present value benefit) 
   PVC คือ  มูลคFาปUจจุบันของต!นทุนรวม (Present value cost) 
 

2.3 อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (Economic Internal Rate of Return; EIRR)  
ตัวช้ีวัด EIRR เปtนคFาแสดงถึงอัตราผลตอบแทนท่ีแท!จริงของโครงการ ซ่ึงถ!าหาก EIRR > อัตรา

คFาเสียโอกาสของต!นทุนทรัพยากร แสดงถึงโครงการมีความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร, สามารถคํานวณได!จาก 
  

            Bt - Ct  
             (1+EIRR)t  
 

2.4 การวิเคราะห,ความอFอนไหวตFอการเปลีย่นแปลง (Sensitivity Analysis) ของโครงการ 
เปtนการวิเคราะห,ในกรณีท่ีการประมาณต!นทุนและผลประโยชน,ของโครงการไมFเปtนไปตามท่ี

คาดการณ,ไว! โดยวิเคราะห,ความอFอนไหวใน 4 กรณี คือ 
- กรณีท่ี 1 : ต!นทุนของโครงการเพ่ิมข้ึน ร!อยละ 10 โดยปUจจัยอ่ืนคงท่ี 
- กรณีท่ี 2 : ผลประโยชน,ของโครงการลดลง ร!อยละ 10 โดยปUจจัยอ่ืนคงท่ี 
- กรณีท่ี 3 : ต!นทุนของโครงการเพ่ิมข้ึนร!อยละ 10 และผลประโยชน,ของโครงการลดลงร!อย

ละ 10 โดยปUจจัยอ่ืนคงท่ี 
- กรณีท่ี 4 : โครงการลFาช!าไป 1 ปL 

NPV        = 
∑ 
t = 0 

20 

B/C        = 

∑ 
t = 0 

NPV        =        0       = 
20 
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ผลการศึกษา 
1. ผลการวิเคราะห,ต!นทุนของโครงการ 

ต!นทุนของโครงการสําหรับระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียแบบ Biological contact oxidation 
รFวมกับ Aerobic filter เมื่อพิจารณาอายุของโครงการ 20 ปL (พ.ศ.2558-2577) พบวFา มีต!นทุนทางการเงินรวม 
407,377,423 บาท โดยเปtนต!นทุนคFากFอสร!าง 170,897,741 บาท และคFาดําเนินบํารุงรักษา 236,479,682 บาท 
เมื่อปรับให!เปtนมูลคFาต!นทุนทางเศรษฐศาสตร, พบวFามีคFาเทFากับ 361,699,224 บาท โดยเปtนต!นทุนคFากFอสร!าง 
150,390,012 บาท คFาซFอมบํารุง 31,445,184 บาท คFาเปลี่ยนเครื่องจักรเทFากับ 65,647,008 บาท และคFาไฟฟ�า
เดินระบบเทFากับ 114,217,019 บาท และเมื่อปรับให!เปtนมูลคFาปUจจุบันโดยใช!อัตราคิดลดเทFากับร!อยละ 12 ตFอปL 
พบวFา มีมูลคFาปUจจุบันของต!นทุนทางเศรษฐศาสตร,เทFากับ 229,880,326 บาท รายละเอียดผลการวิเคราะห,ต!นทุน
ของโครงการแสดงดังตารางท่ี 1-2 

 
ตารางท่ี 1-2 มูลคFาปUจจุบันของต!นทุนทางเศรษฐศาสตร,ของโครงการ 
 

ปTที ่ ปT พ.ศ. 
มูลค>าปWจจุบันของตYนทุนทางเศรษฐศาสตร
 (บาท)  (r = 12%) 

ค>าก>อสรYาง 
(บาท) 

ค>าซ>อมบํารุง 
(บาท) 

ค>าเปลี่ยน
เครื่องจักร (บาท) 

ค>าไฟฟ_าเดิน
ระบบ (บาท) 

รวม 
(บาท) 

1 2558 150,390,012 1,572,259 0 4,715,382 156,677,653 
2 2559 0 1,403,803 0 4,303,721 5,707,524 
3 2560 0 1,253,395 0 3,926,143 5,179,538 
4 2561 0 1,119,103 0 3,580,070 4,699,173 
5 2562 0 999,199 10,429,965 3,263,084 14,692,248 
6 2563 0 892,142 0 2,972,927 3,865,069 
7 2564 0 796,555 0 2,707,487 3,504,042 
8 2565 0 711,210 0 2,464,799 3,176,009 
9 2566 0 635,009 0 2,243,035 2,878,044 
10 2567 0 566,972 5,918,242 2,040,497 8,525,711 
11 2568 0 506,225 0 1,855,610 2,361,835 
12 2569 0 451,987 0 1,686,918 2,138,905 
13 2570 0 403,560 0 1,533,073 1,936,633 
14 2571 0 360,321 0 1,392,830 1,753,151 
15 2572 0 321,715 3,358,170 1,265,039 4,944,924 
16 2573 0 287,246 0 1,148,643 1,435,889 
17 2574 0 256,470 0 1,042,667 1,299,137 
18 2575 0 228,991 0 946,215 1,175,206 
19 2576 0 204,456 0 858,461 1,062,917 
20 2577 0 182,550 1,905,516 778,649 2,866,715 

รวม 150,390,012 13,153,170 21,611,893 44,725,251 229,880,326 

หมายเหตุ  :  คํานวณมลูคFาปUจจุบัน ณ อัตราคิดลด (Discount rate; r) เทFากับร!อยละ 12  
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2. ผลการวิเคราะห,ผลประโยชน,ของโครงการ 
ผลประโยชน,ของโครงการสําหรับระบบรวบรวมบําบัดนํ้าเสีย ประกอบด!วย ผลประโยชน,ด!าน

การทําให!แหลFงนํ้าผิวดินมีคุณภาพดีข้ึน ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีข้ึน และมูลคFาท่ีดินเพ่ิมข้ึน มีรายละเอียดผล
การศึกษาดังน้ี 

2.1 การทําให!แหลFงนํ้าผิวดินมีคุณภาพดีข้ึน 
ในการวิเคราะห,ผลประโยชน,ของโครงการด!านการทําให!คุณภาพนํ้าดีข้ึนใช!วิธีการสํารวจ

และตลาดสมมติ (CVM) ซ่ึงในการศึกษาครั้งน้ีเก็บข!อมูลโดยใช!แบบสอบถามเพ่ือสอบถามความยินดีจFายคFาบริการ
บําบัดนํ้าเสียสูงสุด โดยสร!างสถานการณ,จําลองในการปรับปรุงคุณภาพนํ้าให!ดีข้ึนเปtน 2 กรณี ผลการศึกษาพบวFา 

- กรณีท่ี 1 การปรับปรุงคุณภาพนํ้าจากระดับเสื่อมโทรมให!อยูFในระดับพอใช! (ไมFมีปUญหา  
กลิ่นเหม็นรบกวน) พบวFา ประชาชนมีความเต็มใจจะจFายเฉลี่ยเทFากับ 42 บาท/ครัวเรือน/เดือน 

- กรณีท่ี 2 การปรับปรุงคุณภาพนํ้าจากระดับเสื่อมโทรมให!อยูFในระดับดี (สิ่งมีชีวิตในนํ้า
อาศัยอยูFได!) พบวFา ประชาชนมีความเต็มใจจะจFายเฉลี่ยเทFากับ 62 บาท/ครัวเรือน/เดือน 

โดยโครงการสามารถบําบัดนํ้าเสียได! 10,280 ลบ.ม./วัน คิดเปtนร!อยละ 72 ของปริมาณ
นํ้าเสียท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี ดังน้ันจึงพบวFาสามารถชFวยปรับปรุงคุณภาพนํ้าจากระดับเสื่อมโทรมให!อยูFในระดับดี 
(สิ่งมีชีวิตในนํ้าอาศัยอยูFได!) ได!ครอบคลุมท้ังเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองบางกรวย ซ่ึงจากข!อมูลงานทะเบียนราษฎร,
เทศบาลเมืองบางกรวย พบวFา ปL พ.ศ.2558 มีจํานวนหลังคาเรือนรวมท้ังสิ้น 19,059 หลังคาเรือน โดยประชาชนมี
ความเต็มใจจะจFายเฉลี่ยเทFากับ 62 บาท/ครัวเรือน/เดือน เมื่อพิจารณาอายุของโครงการ 20 ปL (พ.ศ.2558-2577) 
พบวFาผลประโยชน,มีมูลคFารวมเทFากับ 267,310,487 บาท และเมื่อปรับให!เปtนมูลคFาปUจจุบันโดยใช!อัตราคิดลด
เทFากับร!อยละ 12 ตFอปL พบวFา มีมูลคFาปUจจุบันของผลประโยชน,ด!านการทําให!คุณภาพนํ้าดีข้ึนเทFากับ 103,628,913 
บาท  

2.2 ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีข้ึน 
ในการวิเคราะห,ผลประโยชน,ของโครงการด!านการทําให!ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีข้ึน 

ใช!วิธีการวิเคราะห,ต!นทุนของความเจ็บป�วย (COI) ซ่ึงผลการศึกษาพบวFา จากข!อมูลของระบบรายงานการเฝ�าระวัง
โรค 506 ของกระทรวงสาธารณสุข ในปL พ.ศ.2558 ประชาชนในเขตจังหวัดนนทบุรีไมFมีผู!ป�วยและผู!เสียชีวิตด!วย
โรคอหิวาตกโรคและโรคไทฟอยด, และมีประชาชนป�วยด!วยโรคท!องรFวงเฉียบพลัน จํานวน 1,444 ราย/ปL ซ่ึงคิดเปtน 
123.94 คน/ประชากร 100,000 คน หรือร!อยละ 0.12 ของจํานวนประชากรท้ังหมด ซ่ึงจากข!อมูลของกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ วันท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ. 2558 รายงานวFาในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลเมืองบางกรวยมี
จํานวนประชากรท้ังสิ้น 42,101 คน จึงคาดการณ,จํานวนผู!ป�วยโรคท!องรFวงเฉียบพลันได!ประมาณ 51 คน  

ในการประเมินมูลคFาผลประโยชน,ของโครงการด!านการทําให!ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดี
ข้ึน กําหนดให!โครงการสามารถบรรเทาการเจ็บป�วยของประชาชนในพ้ืนท่ีได!เทFากับร!อยละ 50 ดังน้ันจึงสามารถ
ชFวยลดจํานวนผู!ป�วยโรคท!องรFวงเฉียบพลัน ลงได! 25 คน และเมื่อพิจารณาถึงคFาใช!จFายในการรักษาพยาบาลผู!ป�วย
โรคท!องรFวงเฉียบพลัน สามารถประมาณได!จากงบประมาณท่ีใช!ในการรักษาหารด!วยจํานวนผู!ป�วยจะได!เทFากับ 720 
บาทตFอคน และการป�วยเปtนโรคท!องรFวงเฉียบพลันมีจํานวนวันท่ีต!องหยุดพักรักษาตัวประมาณ 1 วัน ซ่ึงทําให!เกิด
คFาเสียโอกาสของรายได! โดยสมมติให!เทFากับคFาแรงข้ันต่ําของประเทศไทย 300 บาทตFอวัน ดังน้ันการเจ็บป�วยด!วย
โรคท!องรFวงเฉียบพลันแตFละครั้งทําให!เกิดความสูญเสียเทFากับ 1,020 บาทตFอคนตFอปL คิดเปtนผลประโยชน,ของ
โครงการด!านการทําให!ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีข้ึนเทFากับ 25,500 บาท/ปL เมื่อพิจารณาอายุของโครงการ 20 
ปL (พ.ศ.2558-2577) พบวFาผลประโยชน,มีมูลคFารวมเทFากับ 484,500 บาท และเมื่อปรับให!เปtนมูลคFาปUจจุบันโดยใช!
อัตราคิดลดเทFากับร!อยละ 12 ตFอปL พบวFา มีมูลคFาปUจจุบันของผลประโยชน,ด!านการทําให!ประชาชนมีสุขภาพ
อนามัยดีข้ึนเทFากับ 187,827 บาท  
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2.3  มูลคFาท่ีดินเพ่ิมข้ึน 
เทศบาลเมืองกรวยมีพ้ืนท่ีเขตการปกครองประมาณ 8.4 ตารางกิโลเมตร ซ่ึงจะได!รับ

ผลประโยชน,จากโครงการทําให!ท่ีดินมีมูลคFาสูงข้ึน จากการศึกษาของกรมท่ีดินรายงานวFา เมื่อมีโครงการพัฒนาจะ
สFงผลให!ราคาท่ีดินจะมีมูลคFาเพ่ิมข้ึนร!อยละ 12.5 ตFอปL  อยFางไรก็ตาม เน่ืองจากในสภาพปUจจุบันราคาท่ีดินมีโอกาส
เปtนไปได!ไมFมากนัก อีกท้ังยังมีปUจจัยอ่ืนๆ ท่ีมีผลตFอราคาท่ีดิน เชFน ระดับรายได!ของประชากร การคมนาคม ดังน้ัน 
การศึกษาครั้งน้ีจะกําหนดให!ราคาท่ีดินเพ่ิมข้ึนจากการมีโครงการประมาณร!อยละ 1.00  และจะมีผลกระทบใน
ระยะเวลาอันสั้น ซ่ึงกําหนดให!มีผลกระทบประมาณ 1 ปL และนําไปคํานวณโดยใช!ราคาประเมินของกรมท่ีดินโดย
เฉลี่ยของจังหวัดนนทบุรี ซ่ึงมีราคาโดยเฉลี่ย 50,000 บาทตFอตารางวา โดยโครงการท่ีสามารถบําบัดนํ้าเสีย
ครอบคลุมพ้ืนท่ีบริการร!อยละ 70 ของพ้ืนท่ีท้ังหมดในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย คิดเปtนพ้ืนท่ีบริการเทFากับ 
1,491,000 ตารางวา ดังน้ันผลประโยชน,ของโครงการจึงมีมูลคFาเทFากับ 735,000,000บาท/ปL และเมื่อปรับให!เปtน
มูลคFาปUจจุบันโดยใช!อัตราคิดลดเทFากับร!อยละ 12 ตFอปL พบวFา มีมูลคFาปUจจุบันของผลประโยชน,ด!านการทําให!มูลคFา
ท่ีดินเพ่ิมข้ึนเทFากับ 656,250,000 บาท  

เมื่อประเมินผลประโยชน,ของโครงการรวมท้ัง 3 ด!าน โดยพิจารณาอายุของโครงการ 20 
ปL (พ.ศ.2558-2577) จะพบวFามีมูลคFาผลประโยชน,รวมเทFากับ 1,002,794,987 บาท เมื่อปรับให!เปtนมูลคFาปUจจุบัน
โดยใช!อัตราคิดลดเทFากับร!อยละ 12 ตFอปL พบวFา มีมูลคFาปUจจุบันของผลประโยชน, เทFากับ 760,066,741 บาท 
รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 1-3 
 

ตารางท่ี 1-3 มูลคFาปUจจุบันของผลประโยชน,ของโครงการ  
 

ปTที ่ ปT พ.ศ. 
มูลค>าปWจจุบันของผลประโยชน
 (บาท) (r = 12%) 

คุณภาพนํ้าดขีึ้น  
(บาท) 

สุขภาพอนามยัดขีึ้น 
(บาท) 

มูลค>าที่ดินเพ่ิมขึ้น 
(บาท) 

รวม  
(บาท) 

1 2558 0 0 0 0 
2 2559 12,561,583 22,768 656,250,000 668,834,351 
3 2560 11,215,699 20,328 0 11,236,027 
4 2561 10,014,017 18,150 0 10,032,167 
5 2562 8,941,086 16,206 0 8,957,292 
6 2563 7,983,113 14,469 0 7,997,582 
7 2564 7,127,779 12,919 0 7,140,698 
8 2565 6,364,089 11,535 0 6,375,624 
9 2566 5,682,222 10,299 0 5,692,521 
10 2567 5,073,413 9,196 0 5,082,609 
11 2568 4,529,833 8,210 0 4,538,043 
12 2569 4,044,493 7,331 0 4,051,824 
13 2570 3,611,155 6,545 0 3,617,700 
14 2571 3,224,245 5,844 0 3,230,089 
15 2572 2,878,791 5,218 0 2,884,009 
16 2573 2,570,349 4,659 0 2,575,008 
17 2574 2,294,954 4,160 0 2,299,114 
18 2575 2,049,066 3,714 0 2,052,780 
19 2576 1,829,523 3,316 0 1,832,839 
20 2577 1,633,503 2,961 0 1,636,464 

รวม 103,628,913 187,828 656,250,000 760,066,741 

หมายเหตุ  :  คํานวณมลูคFาปUจจุบัน ณ อัตราคิดลด (Discount rate; r) เทFากับร!อยละ 12  
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3. ผลการวิเคราะห,ความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร,ของโครงการ 
ในการวิเคราะห,ความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร,ของโครงการพิจารณาจากเกณฑ,ช้ีวัดความ

เหมาะสม ประกอบด!วย มูลคFาปUจจุบันสุทธิ (NPV) อัตราสFวนมูลคFาปUจจุบันของผลประโยชน,กับต!นทุน (B/C) และ 
อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (EIRR) ภายใต!ข!อกําหนด คือ ระยะเวลาโครงการเทFากับ 20 ปL และ อัตราคิดลด
เทFากับร!อยละ 12 ผลการศึกษาความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร, พบวFา โครงการมีความเหมาะสมทาง
เศรษฐศาสตร, โดยมีมูลคFาปUจจุบันสุทธิ (NPV) เทFากับ 530,186,418 บาท (เกณฑ,พิจารณาความเหมาะสม NPV > 
0) อัตราสFวนระหวFางมูลคFาปUจจุบันของผลประโยชน,กับต!นทุน (B/C) เทFากับ 3.31 (เกณฑ,พิจารณาความเหมาะสม 
B/C > 1)  และอัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (EIRR) เทFากับร!อยละ 375 (เกณฑ,พิจารณาความเหมาะสม EIRR 
> r) รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 1-4  

 
ตารางท่ี 1-4 การวิเคราะห,ความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร,ของโครงการ 
 

ปTที ่ ปT พ.ศ. 
มูลค>าปWจจุบันของตYนทุน 

(บาท) 
มูลค>าปWจจุบันของผลประโยชน
 

(บาท) 
มูลค>าปWจจุบันสุทธิ (NPV) 

(บาท) 
1 2558 156,677,653 0 -156,677,653 
2 2559 5,707,524 668,834,351 663,126,827 
3 2560 5,179,538 11,236,027 6,056,489 
4 2561 4,699,173 10,032,167 5,332,994 
5 2562 14,692,248 8,957,292 -5,734,956 
6 2563 3,865,069 7,997,582 4,132,513 
7 2564 3,504,042 7,140,698 3,636,656 
8 2565 3,176,009 6,375,624 3,199,615 
9 2566 2,878,044 5,692,521 2,814,477 
10 2567 8,525,711 5,082,609 -3,443,102 
11 2568 2,361,835 4,538,043 2,176,208 
12 2569 2,138,905 4,051,824 1,912,919 
13 2570 1,936,633 3,617,700 1,681,067 
14 2571 1,753,151 3,230,089 1,476,938 
15 2572 4,944,924 2,884,009 -2,060,915 
16 2573 1,435,889 2,575,008 1,139,119 
17 2574 1,299,137 2,299,114 999,977 
18 2575 1,175,206 2,052,780 877,574 
19 2576 1,062,917 1,832,839 769,922 
20 2577 2,866,715 1,636,464 -1,230,251 

รวม 229,880,323 760,066,741 530,186,418 
NPV (บาท) 530,186,418 

B/C 3.31 
EIRR (%) 375 

หมายเหตุ  :  คํานวณมลูคFาปUจจุบัน ณ อัตราคิดลด (Discount rate; r) เทFากับร!อยละ 12  
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4. ผลการวิเคราะห,ความอFอนไหวตFอการเปลีย่นแปลงของโครงการ 
การวิเคราะห,ความอFอนไหวของโครงการในการศึกษาครั้งน้ีจะวิเคราะห,ใน 4 กรณี คือ 
- กรณีท่ี 1 : ต!นทุนของโครงการเพ่ิมข้ึน ร!อยละ 10 โดยปUจจัยอ่ืนคงท่ี 
- กรณีท่ี 2 : ผลประโยชน,ของโครงการลดลง ร!อยละ 10 โดยปUจจัยอ่ืนคงท่ี 
- กรณีท่ี 3 : ต!นทุนของโครงการเพ่ิมข้ึนร!อยละ 10 และผลประโยชน,ของโครงการลดลงร!อยละ 

1 โดยปUจจัยอ่ืนคงท่ี 
- กรณีท่ี 4 : โครงการลFาช!าไป 1 ปL 
ผลการวิเคราะห,ความอFอนไหวของโครงการ พบวFา กรณีท่ี 1 – 4 มีมูลคFาปUจจุบันสุทธิ (NPV) 

เทFากับ 507,198,386, 454,179,744, 431,191,712 และ 447,289,567 บาท มีอัตราสFวนระหวFางมูลคFาปUจจุบัน
ของผลประโยชน,กับต!นทุน (B/C) เทFากับ 3.01, 2.98, 2.71 และ 2.95 และมีอัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 
(EIRR) เทFากับร!อยละ 332, 327, 288 และ 116 ตามลําดับ รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 1-5 
 
ตารางท่ี 1-5 การวิเคราะห,ความอFอนไหวของโครงการ 
 

การวิเคราะห
ความอ>อนไหวของโครงการ 
การวิเคราะห
ความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร
 

NPV (บาท) B/C EIRR (%) 
กรณีท่ี 1 : ต!นทุนของโครงการเพ่ิมข้ึน ร!อยละ 

10 โดยปUจจัยอ่ืนคงท่ี 
507,198,386 3.01 332 

กรณีท่ี 2 : ผลประโยชน,ของโครงการลดลง ร!อย
ละ 10 โดยปUจจัยอ่ืนคงท่ี 

454,179,744 2.98 327 

กรณีท่ี 3 : ต!นทุนของโครงการเพ่ิมข้ึนร!อยละ 10 
และผลประโยชน,ของโครงการลดลง
ร!อยละ 1 โดยปUจจัยอ่ืนคงท่ี 

431,191,712 2.71 288 

กรณีท่ี 4 : โครงการลFาช!าไป 1 ปL 447,289,567 2.95 116 

หมายเหตุ  :  คํานวณมลูคFาปUจจุบัน ณ อัตราคิดลด (Discount rate; r) เทFากับร!อยละ 12  
 
สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 
 จากการวิเคราะห,ความคุ!มคFาทางเศรษฐศาสตร,โครงการออกแบบระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียแบบ 
Biological contact oxidation รFวมกับ Aerobic filter ในพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองบางกรวย โดยประเมินมูลคFาต!นทุน
ของโครงการ ประกอบด!วย ต!นทุนท่ีใช!ในการสร!างองค,ประกอบหลักของโครงการ ได!แกF ระบบรวบรวมนํ้าเสีย 
ระบบบําบัดนํ้าเสีย คFาลงทุนทดแทนในการเปลี่ยนอุปกรณ,และเครื่องมือเมื่อหมดอายุการใช!งาน และต!นทุนคFา
ดําเนินการและบํารุงรักษา ได!แกF คFาไฟฟ�าเดินระบบ คFาบํารุงรักษา และคFาบุคลากร เมื่อพิจารณาตลอดอายุ
โครงการ 20 ปL (พ.ศ.2558-2577) คํานวณโดยใช!อัตราคิดลดเทFากับร!อยละ 12 ตFอปL พบวFา โครงการมีมูลคFา
ปUจจุบันของต!นทุนทางเศรษฐศาสตร,เทFากับ 229,880,326 บาท ในสFวนของการประเมินมูลคFาผลประโยชน,ของ
โครงการ ประกอบด!วย การทําให!แหลFงนํ้าผิวดินมีคุณภาพดีข้ึน ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีข้ึน และมูลคFาท่ีดิน
เพ่ิมข้ึน จะมีมูลคFาปUจจุบันของผลประโยชน, เทFากับ 760,066,741 บาท  

ในการวิเคราะห,ความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร,ของโครงการ พบวFา โครงการมีความเหมาะสมและ
คุ!มคFาทางเศรษฐศาสตร, โดยมีมูลคFาปUจจุบันสุทธิ (NPV) เทFากับ 530,186,418 บาท อัตราสFวนระหวFางมูลคFา
ปUจจุบันของผลประโยชน,กับต!นทุน (B/C) เทFากับ 3.31 และอัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (EIRR) เทFากับร!อยละ 
375  
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เมื่อวิเคราะห,ความอFอนไหวตFอการเปลี่ยนแปลงของโครงการใน 4 กรณี ได!แกF กรณีท่ี 1 ต!นทุนของ
โครงการเพ่ิมข้ึน ร!อยละ 10 โดยปUจจัยอ่ืนคงท่ี กรณีท่ี 2 ผลประโยชน,ของโครงการลดลง ร!อยละ 10 โดยปUจจัยอ่ืน
คงท่ี กรณีท่ี 3 ต!นทุนของโครงการเพ่ิมข้ึนร!อยละ 10 และผลประโยชน,ของโครงการลดลงร!อยละ 1 โดยปUจจัยอ่ืน
คงท่ี และกรณีท่ี 4 โครงการลFาช!าไป 1 ปL พบวFา สถานการณ,ท่ีเปลี่ยนแปลงไปท้ัง 4 กรณีดังกลFาวยังสFงให!โครงการ
มีความเหมาะสมและคุ!มคFาทางเศรษฐศาสตร, เน่ืองจากมีมูลคFาปUจจุบันสุทธิ (NPV) เทFากับ 507,198,386, 
454,179,744, 431,191,712 และ 447,289,567 บาท มีอัตราสFวนระหวFางมูลคFาปUจจุบันของผลประโยชน,กับ
ต!นทุน (B/C) เทFากับ 3.01, 2.98, 2.71 และ 2.95 และมีอัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (EIRR) เทFากับร!อยละ 
332, 327, 288 และ 116 ตามลําดับ  
 ท้ังน้ีเน่ืองจากโครงการออกแบบระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียในพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองบางกรวยเปtน
โครงการสาธารณูปโภคท่ีภาครัฐลงทุนเพ่ือให!บริการกับประชาชนโดยไมFแสวงหาผลกําไร ดังน้ันในการศึกษาน้ีจึง
ไมFได!วิเคราะห,อัตราการคืนทุนของโครงการ  
 
ขYอเสนอแนะ 

ข!อมูลผลการศึกษาการประเมินต!นทุนของโครงการสามารถนําไปใช!ในการคํานวณต!นทุนเฉลี่ยของการ
บําบัดนํ้าเสียของโครงการและวิเคราะห,อัตราการจัดเก็บคFาบริการบําบัดนํ้าเสียท่ีเหมาะสมกับแหลFงกําเนิดนํ้าเสีย
แตFละประเภทได! 
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การประเมินปริมาณกรดซิตริกจากปริมาณน้ําตาลท้ังหมดในเศษของเสียจากผลไม   
Assessment of Citric Acid Amount from Total Sugar in Fruit Wastes  

 
ธัญญารตัน) สงสม, กาณจนาภรณ) เป.ยป/0นทอง, สุพรรณษา สร อยโพธ์ิ, นิษฐา วงศ)คําจันทร และ นุชนาถ แช9มช อย 

คณะสาธารณสุขศาสตร)และสิ่งแวดล อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  จ.สมุทรปราการ 10540 
*E-mail: nutchanatch4@gmail.com เบอร)โทร: 0-23126300 ต9อ 1227 

 
บทคัดย9อ  

การวิจัยน้ีเปRนการวิจัยเชิงทดลอง เพ่ือศึกษาปริมาณของแข็งและปริมาณนํ้าตาลท้ังหมดในเศษของเสีย
จากผลไม  7 ชนิด ได แก9 เปลือกกล วยนํ้าว า จุกสับปะรด เปลือกส มเขียวหวาน เปลือกเงาะโรงเรียน เปลือกลองกอง 
เปลือกมะนาว และเปลือกแก วมังกรพันธุ)เน้ือขาวเปลือกแดง แล วทําการประเมินปริมาณกรดซิตริกจากค9าปริมาณ
นํ้าตาลท้ังหมดในเศษของเสียจากผลไม  รวมท้ังศึกษาผลของการปรับสภาพเศษของเสียจากผลไม ท่ีมีต9อปริมาณ
นํ้าตาลท้ังหมดท่ีวิเคราะห)ได  โดยทําการวิเคราะห)ปริมาณของแข็งท้ังหมดและของแข็งระเหยด วยการทําให แห งท่ี
อุณหภูมิ 103-105 องศาเซลเซียส แล วนําไปเผาต9อท่ีอุณหภูมิ 550 องศาเซลเซียส ปริมาณนํ้าตาลท้ังหมดวิเคราะห)
โดยใช ค9าการดูดกลืนแสงด วยเครื่องสเปกโตโฟโตมิเตอร) ส9วนปริมาณกรดซิตริกคํานวณจากสมการการหมักแบบใช 
อากาศ 

จากผลการศึกษา พบว9า เปลือกเงาะโรงเรียน มีปริมาณของแข็งท้ังหมดและของแข็งระเหยสูงท่ีสุด โดย
มีค9าเท9ากับ 23.98% และ 23.20% รองลงมาได แก9 เปลือกส มเขียวหวาน เปลือกลองกอง เปลือกมะนาว เปลือก
กล วยนํ้าว า เปลือกแก วมังกรพันธุ)เน้ือขาวเปลือกแดง และจุกสับปะรด ตามลําดับ สําหรับปริมาณนํ้าตาลท้ังหมด 
พบว9า เปลือกส มเขียวหวานมีปริมาณนํ้าตาลท้ังหมดสูงท่ีสุด โดยมีค9าเท9ากับ 45.25 mg/L รองลงมาได แก9 เปลือก
กล วยนํ้าว า เปลือกแก วมังกรพันธุ)เน้ือขาวเปลือกแดง เปลือกลองกอง เปลือกมะนาว และจุกสับปะรด ตามลําดับ 
ในขณะท่ีเปลือกเงาะโรงเรียนมีปริมาณนํ้าตาลท้ังหมดต่ําท่ีสุด โดยจากการคํานวณปริมาณผลผลิตนํ้าตาลท้ังหมด 
พบว9า เปลือกกล วยนํ้าว า มีปริมาณผลผลิตนํ้าตาลท้ังหมดสูงท่ีสุด โดยมีค9าเท9ากับ 44.95 %Total Sugar/gVS 
รองลงมาได แก9 เปลือกส มเขียวหวาน เปลือกแก วมังกรพันธุ)เน้ือขาวเปลือกแดง เปลือกลองกอง จุกสับปะรด และ
เปลือกมะนาว ตามลําดับ ในขณะท่ีเปลือกเงาะโรงเรียนมีปริมาณผลผลิตนํ้าตาลท้ังหมดต่ําท่ีสุด นอกจากน้ี ยัง
พบว9า การปรับสภาพเศษของเสียจากผลไม โดยการนําไปน่ึงท่ีอุณหภูมิ 121°C เปRนเวลา 15 นาที แล วปรับสภาพ
ต9อด วยกรดซัลฟ/วริก 98% มีผลต9อปริมาณนํ้าตาลท้ังหมดท่ีวิเคราะห)ได  โดยทําให ปริมาณนํ้าตาลท้ังหมดมีค9าต่ํากว9า
เมื่อผ9านการปรับสภาพด วยกรดซัลฟ/วริก 98% เพียงอย9างเดียว โดยผลการประมาณการปริมาณกรดซิตริกจาก
ปริมาณนํ้าตาลท้ังหมดในเศษของเสียจากผลไม  พบว9า หากทําการหมักเปลือกส มเขียวหวานและเปลือกกล วยนํ้าว า 
จะได กรดซิตริกในปริมาณสูง โดยมีค9าประมาณการเท9ากับ 48.27 mg/L และ 47.69 mg/L ซ่ึงจากผลการศึกษาใน
ครั้งน้ี ช้ีให เห็นว9า เปลือกส มเขียวหวานและเปลือกกล วยนํ้าว า มีศักยภาพสูงสําหรับการนําไปใช ประโยชน)ใน
รูปแบบต9างๆ ต9อไป  
 
คําหลัก : กรดซิตริก เศษของเสียจากผลไม  การประเมินปริมาณกรดซิตริก 
 
Abstract 

This research was an experimental research for studying of the amount of solids and total 
sugar in seven types of fruit waste such as the banana peel, the pineapple stopper, the tangerine 
peel, the rambutan peel, the longkong peel, the lime peel, and the dragon fruit peel. The 
assessment of citric acid was carried out consequently using the amount of total sugar from such 
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fruit wastes. The effect from fruit wastes treatment to the analyzed total sugar was also observed. 
The total solids and volatile solid were analyzed by drying at the temperature of 103-105 °C and 
burn future at the temperature of 550 °C. The total sugar was analyzed by using the absorbance 
values obtained from spectrophotometer. For the amount of citric acid, it was calculated from 
the aerobic fermentation equation. 

From the results, it was found that the rambutan peel contained highest amount of total 
solids and volatile solid with the value of 23.98% and 23.20%. The tangerine peel, the longkong 
peel, the lime peel, the banana peel, the dragon fruit peel, and the pineapple stopper contained 
lower amount of total solids and volatile solids, respectively. For the amount of total sugar, the 
tangerine peel showed highest amount of total sugar with the value of 45.25 mg/L. The banana 
peel, the dragon fruit peel, the longkong peel, the lime peel, and the pineapple stopper contained 
lower amount of total sugar, respectively. While, the rambutan peel showed lowest amount of 
total sugar. From the total sugar yield calculation, it indicated that the banana peel contained 
highest amount of total sugar yield with 44.95 %Total Sugar/gVS. The tangerine peel, the dragon 
fruit peel, the longkong peel, the pineapple stopper, and the lime peel contained lower amount 
of total sugar yield, respectively. While, the rambutan peel showed lowest amount of total sugar 
yield. Moreover, it was found that the fruit wastes treatment by autoclave at 121°C for 15 minutes 
and then continue with sulfuric acid 98% effect to the obtained analyzed total sugar as the 
obtained amount was lower than the amount from treatment by sulfuric acid 98% only. The 
results of assessment of citric acid amount from total sugar in fruit wastes showed that under 
fermentation, the tangerine peel and the banana peel will provide high amount of citric acid with 
the expected amount of 48.27 mg/L and 47.69 mg/L. The results from this study indicated that 
the tangerine peel and the banana peel contained high potential for future utilization in various 
forms. 
 
Keywords : Citric acid, Fruit wastes, Assessment of citric acid 
 
บทนํา 

ในปvจจุบัน ประเทศไทยมีการพัฒนาอุตสาหกรรมหลายด าน โดยอุตสาหกรรมการเกษตร และ
อุตสาหกรรมอาหารเพ่ือการแปรรูปวัสดุทางการเกษตรให เปRนผลิตภัณฑ)อุตสาหกรรมและส9งออก เปRนหน่ึงใน
อุตสาหกรรมท่ีกําลังได รับการพัฒนา ก9อให เกิดของเสียตามมาในปริมาณสูง เช9น โรงงานผลิตนํ้าผลไม บรรจุขวด ท่ีมี
เศษผลไม เหลือจากกระบวนการผลิตสูงถึงร อยละ 50 ของวัตถุดิบท่ีใช  (1) เปRนต น ภาคอุตสาหกรรมจึงต องหา
แนวทางในการลดต นทุนค9าใช จ9ายในการกําจัดของเสียดังกล9าว ซ่ึงแนวทางในการใช ประโยชน)จากของเสีย (Waste 
Utilization) เปRนแนวทางท่ีมีการนํามาใช เพ่ือให สามารถใช ประโยชน)จากของเสียให ได มากท่ีสุด เช9น การแปรรูป
เศษผักผลไม  เศษเปลือกทับทิมท่ีเหลือจากการค้ันนํ้าเปRนสีย อมผ า การนําเปลือกมะนาวและเปลือกส มมาใช ดับกลิ่น
ท9อระบายนํ้าเสีย การผลิตกรดแลคติกและกรดซิตริกจากเศษของเสียจากผลไม  (2) (3) เปRนต น 

จากการท่ีภาคอุตสาหกรรมมีการนํากรดซิตริกไปใช ประโยชน)ในหลากหลายรูปแบบ ท้ังในอุตสาหกรรม
อาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมการผลิตยา และอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ทําให มีการคิดค นและวิจัยเพ่ือหาแหล9ง     
ชีวมวลหรือเศษของเสีย มาใช ในการศึกษาศักยภาพการผลิตกรดซิตริกจากกระบวนการหมัก เช9น เศษอาหาร และ
เศษของเสียจากผลไม ประเภทต9างๆ เปRนต น ดังน้ัน การวิจัยในครั้งน้ี จึงมุ9งเน นศึกษาการประมาณการปริมาณกรด
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ซิตริกจากปริมาณนํ้าตาลท้ังหมดในเศษของเสียจากผลไม  เพ่ือใช เปRนข อมูลสําหรับเลือกชนิดของเศษของเสียจาก
ผลไม  ท่ีมีศักยภาพในการนําไปหมักเพ่ือผลิตกรดซิตริกและนําไปใช ประโยชน)ต9อไป  
 
วัตถุประสงคB  
 1. เพ่ือวิเคราะห)ปริมาณของแข็งและปริมาณนํ้าตาลท้ังหมดในเศษของเสียจากผลไม  
 2. เพ่ือประเมินปริมาณกรดซิตริกจากปริมาณนํ้าตาลท้ังหมดในเศษของเสียจากผลไม  
 3. เพ่ือศึกษาผลของการปรับสภาพเศษของเสียจากผลไม ท่ีมีต9อปริมาณนํ้าตาลท้ังหมดท่ีวิเคราะห)ได  

     
วิธีการศึกษา  

1. รูปแบบการศึกษา การวิจัยครั้งน้ี เปRนการวิจัยเชิงทดลองในระดับห องปฏิบัติการ   
2. สถานท่ีท่ีทําการศึกษา ห องปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล อม คณะสาธารณสุขศาสตร)และสิ่งแวดล อม 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
 3. ระยะเวลาในการดําเนินการศึกษา ตั้งแต9เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 ถึง เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 
 4. กลุ9มตัวอย9าง ใช เศษของเสียจากผลไม  7 ชนิด ได แก9 1) เปลือกกล วยนํ้าว า 2) จุกสับปะรด 3) เปลือก
ส มเขียวหวาน 4) เปลือกเงาะโรงเรียน 5) เปลือกลองกอง 6) เปลือกมะนาว และ 7) เปลือกแก วมังกรพันธุ)เน้ือขาว
เปลือกแดง 

5. ข้ันตอนการศึกษา 
5.1 เก็บข อมูลจากการทดลองในห องปฏิบัติการ โดยมีข้ันตอนดังภาพท่ี 1  

พารามิเตอร)ท่ีทําการศึกษาและวิเคราะห) แสดงดังตารางท่ี 1 
5.2 การเตรียมเศษของเสียจากผลไม ในการศึกษาครั้งน้ี ใช การห่ันเปRนช้ินเล็กๆ ขนาดเท9าๆ กัน หลังจาก

น้ันทําการแบ9งเศษของเสียจากผลไม ท่ีเตรียมเสร็จแล วส9วนหน่ึงไปทําการปรับสภาพ 2 แบบ ได แก9 1) การปรับ
สภาพด วยกรดซัลฟ/วริก 98% และ 2) การปรับสภาพโดยการน่ึงท่ีอุณหภูมิ 121ºC เปRนเวลา 15 นาที แล วปรับ
สภาพต9อด วยกรดซัลฟ/วริก 98% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 การเก็บข อมลูจากการทดลองในห องปฏิบัติการ 

เตรียมเศษของเสยีจากผลไม  
 

นําไปวิเคราะห)ปริมาณของแข็ง
ท้ังหมด และของแข็งระเหย 

 

นําไปปรับสภาพด วยกรดซัลฟ/วริก 98% และปรับ
สภาพโดยการน่ึงท่ี 121°C 15 นาที  

แล วปรับสภาพต9อด วยกรดซัลฟ/วรกิ 98% 
 

นําไปวิเคราะห)ปริมาณนํ้าตาลท้ังหมด 
 

คํานวณปรมิาณกรดซิตริกจาก 
ปริมาณนํ้าตาลท้ังหมดท่ีวิเคราะห)ได  
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ตารางท่ี 1 พารามิเตอร)ท่ีทําการศึกษาและวิธีวิเคราะห) 

*วิธีวิเคราะห)ตาม APHA. (1998) (4) 
**วิธีวิเคราะห)ตาม Dobois et al. (1956) (5) 
 

5.3 การประเมินปริมาณกรดซิตริก 
      ประเมินโดยใช ทฤษฏีการหมักแบบใช ออกซิเจน ซ่ึงนํ้าตาลกลูโคส 1 โมล เมื่อหมักแบบใช ออกซิเจน 
ด วยเช้ือจุลินทรีย) จะให ผลผลิตกรดซิตริก 1 โมล (สมการท่ี 1) 
                      C6H12O6 + 1.5 O2 + เช้ือจุลินทรีย)                  C6H8O7 + 2H2O                (1) 

6. การวิเคราะห)ข อมูล 
วิเคราะห)ข อมูลโดยใช สถิติเชิงพรรณนา ได แก9 ค9าพิสัย ค9าเฉลี่ย ค9าส9วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค9าร อยละ 
 

ผลการศึกษา  
การศึกษาปริมาณของแข็งท้ังหมด ปริมาณของแข็งระเหย และปริมาณนํ้าตาลท้ังหมด และประเมิน

ปริมาณกรดซิตริกจากปริมาณนํ้าตาลท้ังหมดในเศษของเสียจากผลไม  7 ชนิด ได แก9 เปลือกกล วยนํ้าว า            จุก
สับปะรด เปลือกส มเขียวหวาน เปลือกเงาะโรงเรียน เปลือกลองกอง เปลือกมะนาว และเปลือกแก วมังกรพันธุ)เน้ือ
ขาวเปลือกแดง มีรายละเอียดของผลการศึกษาดังต9อไปน้ี 

ผลการวิเคราะหBปริมาณของแข็งท้ังหมดและปริมาณของแข็งระเหยในเศษของเสียจาก
ผลไม    

จากผลการวิเคราะห)ปริมาณของแข็งท้ังหมดและของแข็งระเหยในเศษของเสียของผลไม  7 ชนิด พบว9า 
เปลือกเงาะโรงเรียนมีปริมาณของแข็งท้ังหมดสูงท่ีสุด (23.98%) รองลงมา ได แก9เปลือกส มเขียวหวาน (22.73%) 
โดยจุกสับปะรดมีปริมาณของแข็งท้ังหมดต่ําท่ีสุด (9.53%) และเมื่อนําไปวิเคราะห)ปริมาณของแข็งระเหย พบว9า 
เปลือกเงาะโรงเรียนมีปริมาณของแข็งท้ังหมดสูงท่ีสุด (23.20%) รองลงมา ได แก9 เปลือกส มเขียวหวาน (21.83%) 
โดยจุกสับปะรดมีปริมาณของแข็งระเหยต่ําท่ีสุด (8.40%) รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 2 

 
เมื่อทําการวิเคราะห)ข อมูลสัดส9วนปริมาณของแข็งท้ังหมดและของแข็งระเหยในเศษของเสียจากผลไม ท้ัง 

7 ชนิด พบว9า ปริมาณของแข็งท้ังหมดและของแข็งระเหยมีค9าอยู9ในช9วงร อยละ 9.53-23.98 และร อยละ 8.40-
23.20 โดยสัดส9วนท่ีระเหยไป ได แก9 ส9วนประกอบของนํ้า มีค9าร อยละ 52.82-82.07  

 
  

พารามิเตอร) วิธีวิเคราะห) 
ของแข็งท้ังหมด *(Total Solids) Gravimetric Method (อบท่ี 103-105 °C) 
ของแข็งระเหย *(Volatile Solids) Gravimetric Method (เผาท่ี 550 °C) 
นํ้าตาลท้ังหมด **(Total Sugar) Colorimetric Method (Phenol-Sulfuric) 
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ตารางท่ี 2 ปริมาณของแข็งท้ังหมดและของแข็งระเหยในเศษของเสียจากผลไม  (ทําการวิเคราะห) 2 ซํ้า) 

 
ผลการวิเคราะหBและเปรียบเทียบปริมาณน้ําตาลท้ังหมดในเศษของเสียจากผลไม ท่ีผ9าน

การปรับสภาพด วยวิธีต9างกัน 
จากผลการศึกษา พบว9า ปริมาณนํ้าตาลท้ังหมดท่ีวิเคราะห)ได จากเศษของเสียจากผลไม ท่ีผ9านการปรับ

สภาพด วยกรดซัลฟ/วริก 98% มีค9าสูงกว9าในเศษของเสียจากผลไม ท่ีผ9านการปรับสภาพโดยการน่ึงแล วปรับสภาพ
ต9อด วยกรดซัลฟ/วริก 98% (ภาพท่ี 2) โดยเปลือกส มเขียวหวานมีปริมาณนํ้าตาลท้ังหมดสูงท่ีสุด เท9ากับ 45.25 
mg/L (87.36 mg/g) รองลงมาได แก9 เปลือกกล วยนํ้าว า มีค9าเท9ากับ 44.71 mg/L (57.76 mg/g) เปลือกแก วมังกร
พันธุ)เน้ือขาวเปลือกแดง มีค9าเท9ากับ 31.61 mg/L (31.93 mg/g) เปลือกลองกอง มีค9าเท9ากับ 28.89 mg/L (53.70 
mg/g) เปลือกมะนาว มีค9าเท9ากับ 25.58 mg/L (92.00 mg/g) จุกสับปะรด มีค9าเท9ากับ 25.36 mg/L (21.35 
mg/g) และเปลือกเงาะโรงเรียน มีค9าเท9ากับ 21.83 mg/L (49.16 mg/g) ตามลําดับ (ตารางท่ี 3) 

1) ร อยละของการลดลงของค9าปริมาณนํ้าตาลท้ังหมดท่ีวิเคราะห)ได จากเศษของเสียจากผลไม ท่ีทําการ
ปรับสภาพด วยวิธีต9างกัน 
       จากผลการวิเคราะห)ปริมาณนํ้าตาลท้ังหมดในเศษของเสียจากผลไม ท่ีทําการปรับสภาพด วยวิธี
ต9างกัน พบว9า ปริมาณนํ้าตาลท้ังหมดท่ีวิเคราะห)ได จากเศษของเสียจากผลไม ท่ีผ9านการปรับสภาพโดยการน่ึงแล ว
ปรับสภาพต9อด วยกรดซัลฟ/วริก 98% มีค9าต่ํากว9าปริมาณนํ้าตาลท้ังหมดท่ีวิเคราะห)ได จากเศษของเสียจากผลไม ท่ี
ผ9านการปรับสภาพด วยกรดซัลฟ/วริก 98% เพียงอย9างเดียว โดยมีร อยละของการลดลงอยู9ในช9วงร อยละ 7.01-
57.96 และเปลือกเงาะโรงเรียนมีค9าลดลงน อยสุด เท9ากับร อยละ 7.01 รองลงมาได แก9 เปลือกมะนาว มีค9าลดลง
เท9ากับร อยละ 20.41 เปลือกกล วยนํ้าว า มีค9าลดลงเท9ากับร อยละ 27.85 เปลือกลองกอง มีค9าลดลงเท9ากับร อยละ 
33.47 เปลือกส มเขียวหวาน มีค9าลดลงเท9ากับร อยละ 38.47 จุกสับปะรด มีค9าลดลงเท9ากับร อยละ 41.47 ในขณะ
ท่ีเปลือกแก วมังกรพันธุ)เน้ือขาวเปลือกแดง มีค9าลดลงมากท่ีสุดเท9ากับร อยละ 57.96 ตามลําดับ (ตารางท่ี 4) 

 

ชนิดของเศษของเสีย     จาก
ผลไม  

ปริมาณของแข็ง
ท้ังหมด (%) 

ส9วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (SD) 

ปริมาณของแข็ง
ระเหย (%) 

ส9วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (SD) 

1. เปลือกกล วยนํ้าว า 15.79 0.55 12.85 0.52 

2. จุกสับปะรด 9.53 0.57 8.40 0.57 
3. เปลือกส มเขียวหวาน 22.73 0.36 21.83 0.13 
4. เปลือกเงาะโรงเรียน 23.98 0.45 23.20 0.50 
5. เปลือกลองกอง 22.06 0.58 20.72 0.43 

6. เปลือกมะนาว 19.19 0.40 17.15 0.28 
7. เปลือกแก วมังกรพันธุ) 
    เน้ือขาวเปลือกแดง 

12.82 0.61 10.28 0.58 
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ภาพท่ี 2 ปริมาณนํ้าตาลท้ังหมดในเศษของเสียจากผลไม  

 
ตารางท่ี 3 ปริมาณนํ้าตาลท้ังหมดในเศษของเสียจากผลไม   
 
ชนิดของเศษของเสีย 
จากผลไม  

ค9าเฉลี่ยปริมาณนํ้าตาลท้ังหมดในเศษ
ของเสียจากผลไม ท่ีปรับสภาพด วย
กรดซัลฟ/วริก 98% 

ค9าเฉลี่ยปริมาณนํ้าตาลท้ังหมดในเศษของ
เสียจากผลไม ท่ีปรับสภาพโดยการน่ึงแล ว
ปรับสภาพต9อด วยกรดซัลฟ/วริก 98% 

mg/g mg/L mg/g mg/L 
1. เปลือกกล วยนํ้าว า 57.76 44.71 42.12 32.26 
2. จุกสับปะรด 21.35 25.36 12.54 14.92 
3. เปลือกส มเขียวหวาน 87.36 45.25 58.77 27.86 
4. เปลือกเงาะโรงเรียน 49.16 21.83 43.02 20.30 
5. เปลือกลองกอง 53.70 28.89 36.96 19.22 
6. เปลือกมะนาว 92.00 25.58 82.09 20.36 
7. เปลือกแก วมังกรพันธุ) 
    เน้ือขาวเปลือกแดง 

31.93 31.61 13.59 13.29 

 
 
  

878 



ST-7 

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๕ "งานวิชาการรับใช สังคม" มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
 

ตารางท่ี 4  ร อยละของการลดลงของค9าปริมาณนํ้าตาลท้ังหมดท่ีวิเคราะห)ได จากเศษของเสียจากผลไม ท่ีทําการ
ปรับสภาพด วยวิธีต9างกัน 

 
2) ปริมาณผลผลิตนํ้าตาลท้ังหมด (Total Sugar Yield) ในเศษของเสียจากผลไม  

 จากผลการศึกษา พบว9า ปริมาณผลผลิตนํ้าตาลท้ังหมดในเศษของเสียจากผลไม ท่ีทําการศึกษาท้ัง 7 
ชนิด มีค9าอยู9ในช9วง 21.19-44.95 %Total Sugar/gVS และ 12.34-32.78 %Total Sugar/gVS สําหรับเศษของ
เสียจากผลไม ท่ีผ9านการปรับสภาพแบบท่ี 1 และแบบท่ี 2 ตามลําดับ โดยเปลือกกล วยนํ้าว า และเปลือก
ส มเขียวหวาน มีปริมาณผลผลิตนํ้าตาลท้ังหมดในปริมาณสูง (ปรับสภาพแบบท่ี 1) เท9ากับ 44.95 และ 
40.02 %Total Sugar/gVS (ภาพท่ี 3) 
  

ชนิดของเศษของเสีย 
จากผลไม  

ค9าเฉลี่ยปริมาณนํ้าตาล
ท้ังหมดในเศษของเสียฯ ท่ี
ป รั บ ส ภ า พ ด ว ย ก ร ด
ซัลฟ/วริก (mg/L) 

ค9า เฉลี่ ยปริมาณนํ้าตาล
ท้ังหมดในเศษของเสียฯ ท่ี
ปรับสภาพโดยการน่ึงแล ว
ปรับสภาพต9อด วยกรด
ซัลฟ/วริก (mg/L) 

ร อยละของการลดลงของ
ปริมาณนํ้าตาลท้ังหมดท่ี
วิเคราะห)ได จากเศษของเสีย
ฯ ท่ีทําการปรับสภาพด วย
วิธีต9างกัน 

1. เปลือกกล วยนํ้าว า 44.71 32.26 27.85 

2. จุกสับปะรด 25.36 14.92 41.17 

3. เปลือกส มเขียวหวาน 45.25 27.86 38.43 

4. เปลือกเงาะโรงเรียน 21.83 20.30 7.01 

5. เปลือกลองกอง  28.89 19.22 33.47 

6. เปลือกมะนาว  25.58 20.36 20.41 

7. เปลือกแก วมังกรพันธุ)   
    เน้ือขาวเปลือกแดง  

31.61 13.29 57.96 
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ภาพท่ี 3 ปริมาณผลผลิตนํ้าตาลท้ังหมดในเศษของเสียจากผลไม  

 
ผลการประมาณการปริมาณกรดซิตริกจากปริมาณน้ําตาลท้ังหมดในเศษของเสียจาก

ผลไม  
จากการประมาณการปริมาณกรดซิตริกจากปริมาณนํ้าตาลท้ังหมดในเศษของเสียจากผลไม ท่ีผ9านการ

ปรับสภาพด วยกรดซัลฟ/วริก 98% พบว9า เปลือกส มเขียวหวานมีประมาณการปริมาณกรดซิตริกเฉลี่ยสูงท่ีสุด
เท9ากับ 48.27 mg/L (SD = 0.77) รองลงมา ได แก9 เปลือกกล วยนํ้าว า มีค9า 47.69 mg/L (SD = 1.54) เปลือกแก ว
มังกรพันธุ)เน้ือขาวเปลือกแดง มีค9า 33.72 mg/L (SD = 1.77) เปลือกลองกอง มีค9า 30.82 mg/L (SD = 1.00)  
เปลือกมะนาว มีค9า 27.28 mg/L (SD = 2.46) จุกสับปะรด มีค9า 27.05 mg/L (SD = 1.08) และเปลือกเงาะ
โรงเรียน มีค9าประมาณการปริมาณกรดซิตริกเฉลี่ยต่ําท่ีสุด เท9ากับ 23.28 mg/L (SD = 0.69) ตามลําดับ สําหรับ
การประมาณการปริมาณกรดซิตริกในเศษของเสียจากผลไม ท่ีปรับสภาพโดยการน่ึงแล วปรับสภาพต9อด วยกรด
ซัลฟ/วริก 98% พบว9า เปลือกกล วยนํ้าว า มีประมาณการปริมาณกรดซิตริกเฉลี่ยสูงท่ีสุด เท9ากับ 34.41 mg/L (SD 
= 3.00) รองลงมาได แก9 เปลือกส มเขียวหวาน มีค9า 29.72 mg/L (SD = 0.46) เปลือกมะนาว มีค9า 21.72 mg/L 
(SD = 0.31) เปลือกเงาะโรงเรียน มีค9า 21.66 mg/L(SD = 3.30) เปลือกลองกอง มีค9า 20.50 mg/L (SD = 0.23) 
จุกสับปะรด มีค9า 15.92 mg/L(SD = 0.61) และเปลือกแก วมังกรพันธุ)เน้ือขาวเปลือกแดง มีค9าประมาณการ
ปริมาณกรดซิตริกเฉลี่ยต่ําท่ีสุด เท9ากับ 14.18 mg/L (SD = 0.77) ตามลําดับ (ตารางท่ี 5) 

โดยการคํานวณค9าประมาณการปริมาณกรดซิตริกจากปริมาณนํ้าตาลท้ังหมดท่ีวิเคราะห)ได ในเศษของเสีย
จากผลไม ในการศึกษาครั้งน้ี อ างอิงจากสมการการหมักกลูโคสแบบใช อากาศโดยเช้ือจุลินทรีย) ดังน้ี 

 
ปริมาณกรดซิตริก   =	                                               ×      มวลโมเลกุลของกรดซิตริก 

 
  
 
 
  

มวลโมเลกุลของนํ้าตาลกลูโคส 
ปริมาณนํ้าตาลท้ังหมด (mg/L)     
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ตารางท่ี 5 ประมาณการปริมาณกรดซิตริกจากปริมาณนํ้าตาลท้ังหมดในเศษของเสียจากผลไม    
 
 
ชนิดของเศษของเสีย 
จากผลไม  

ปรับสภาพด วยกรดซัลฟ/วริก 98% 
ปรับสภาพโดยการน่ึงแล วปรับสภาพต9อ 

ด วยกรดซัลฟ/วริก 98% 
ปริมาณนํ้าตาล 
ท้ังหมด (mg/L) 

ประมาณการ 
ปริมาณกรดซิตริก 

(mg/L) 

ปริมาณนํ้าตาล 
ท้ังหมด (mg/L) 

ประมาณการ 
ปริมาณกรดซิตริก 

(mg/L) 
ค9าเฉลี่ย SD ค9าเฉลี่ย SD 

1. เปลือกกล วยนํ้าว า 44.71 1.54 47.69 32.26 3.00 34.41 

2. จุกสับปะรด 25.36 1.08 27.05 14.92 0.61 15.92 

3. เปลือกส มเขียวหวาน 45.25 0.77 48.27 27.86 0.46 29.72 

4. เปลือกเงาะโรงเรียน 21.83 0.69 23.28 20.30 3.30 21.66 

5. เปลือกลองกอง 28.89 1.00 30.82 19.22 0.23 20.50 

6. เปลือกมะนาว 25.58 2.46 27.28 20.36 0.31 21.72 

7. เปลือกแก วมังกรพันธุ)  
    เน้ือขาวเปลือกแดง 

31.61 1.77 33.72 13.29 0.77 14.18 

 
สรุปผลการศึกษา และการอภิปรายผล  

สรุปผลการศึกษา 
1) ปริมาณของแข็งท้ังหมด และของแข็งระเหยในเศษของเสียจากผลไม   
ค9าเฉลี่ยปริมาณของแข็งท้ังหมดและปริมาณของแข็งระเหยจากเศษของเสียจากผลไม  7 ชนิด ท่ีผ9านการ

ปรับสภาพ 2 แบบ โดยแบบท่ี 1 เปRนการปรับสภาพด วยกรดซัลฟ/วริก 98 % และแบบท่ี 2 ปรับสภาพโดยการน่ึง
แล วปรับสภาพต9อด วยกรดซัลฟ/วริก 98% มีดังน้ี เปลือกกล วยนํ้าว า มีค9า 15.79% (SD = 0.55) และ 12.85% (SD 
= 0.52) จุกสับปะรด มีค9า 9.53% (SD = 0.57) และ 8.40% (SD = 0.57) เปลือกส มเขียวหวาน มีค9า 22.73% 
(SD = 0.36) และ 21.83% (SD = 0.13) เปลือกเงาะโรงเรียน มีค9า 23.98% (SD = 0.45) และ 23.20% (SD = 
0.50) เปลือกลองกอง มีค9า 20.06% (SD = 0.58) และ 20.72% (SD = 0.43) เปลือกมะนาว มีค9า 19.19% (SD = 
0.40) และ 17.15% (SD = 0.28) และเปลือกแก วมังกรพันธุ)เน้ือขาวเปลือกแดง มีค9า 12.82% (SD = 0.61) และ 
10.28% (SD = 0.58) ตามลําดับ 

2) ปริมาณนํ้าตาลท้ังหมดในเศษของเสียจากผลไม  
ค9าเฉลี่ยปริมาณนํ้าตาลท้ังหมดในเศษของเสียจากผลไม  7 ชนิด ท่ีผ9านการปรับสภาพ 2 แบบ มีดังน้ี 

เปลือกกล วยนํ้าว า มีค9า 44.71 mg/L (SD = 1.54) และ 32.26 mg/L (SD = 3.00) จุกสับปะรด มีค9า 25.36  
mg/L (SD = 1.08) และ 14.92 mg/L (SD = 0.61) เปลือกส มเขียวหวาน มีค9า 45.25 mg/L (SD = 0.77) และ 
27.86 mg/L (SD = 0.46) เปลือกเงาะโรงเรียน มีค9า 21.83 mg/L (SD = 0.69) และ 20.30 mg/L (SD = 3.30) 
เปลือกลองกอง มีค9า 28.89 mg/L (SD = 1.00) และ 19.22 mg/L (SD = 0.23) เปลือกมะนาว มีค9า 25.58 mg/L 
(SD = 2.46) และ 20.36 mg/L (SD = 0.31) และเปลือกแก วมังกรพันธุ)เน้ือขาวเปลือกแดง มีค9า 31.61 mg/L (SD 
= 1.77) และ 13.29 mg/L (SD = 0.77) ตามลําดับ 
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3) ปริมาณผลผลิตนํ้าตาลท้ังหมด (Total Sugar Yield) ในเศษของเสียจากผลไม  
ปริมาณผลผลิตนํ้าตาลท้ังหมดในเศษของเสียจากผลไม  7 ชนิด ท่ีปรับสภาพ 2 แบบ มีค9าเฉลี่ยอยู9ในช9วง 

7.01-57.96 %Total Sugar/gVS โดยเปลือกกล วยนํ้าว า  มีค9าเฉลี่ยสูงท่ีสุดเท9ากับ 44.95 และ 32.78 %Total 
Sugar/gVS รองลงมาคือ เปลือกส มเขียวหวาน มีค9า 40.02 และ 26.92 %Total Sugar/gVS เปลือกแก วมังกรพันธุ)
เน้ือขาวเปลือกแดง มีค9า 28.36 และ12.34 %Total Sugar/gVS เปลือกลองกอง มีค9า 25.92 และ 17.84 %Total 
Sugar/gVS จุกสับปะรด  มี ค9 า  25.41 และ  14.93 %Total Sugar/gVS เปลื อกมะนาว มี ค9 า  22.94 และ 
18.90 %Total Sugar/gVS และเปลือกเงาะโรงเรียน มีค9า 21.19 และ18.54 %Total Sugar/gVS ตามลําดับ 

4) การประมาณการปริมาณกรดซิตริกจากปริมาณนํ้าตาลท้ังหมดในเศษของเสียจากผลไม   
ผลการประมาณการปริมาณกรดซิตริกในเศษของเสียจากผลไม  7 ชนิด ท่ีปรับสภาพ 2 แบบ พบว9า 

เปลือกส มเขียวหวาน มีค9า 48.27 mg/L และ 29.72 mg/L เปลือกกล วยนํ้าว า มีค9า 47.69 mg/L และ 34.41 
mg/L เปลือกแก วมังกรพันธุ)เน้ือขาวเปลือกแดง มีค9า 33.72 mg/L และ 14.18 mg/Lเปลือกลองกอง มีค9า 30.82 
mg/L และ 20.50 mg/L เปลือกมะนาว มีค9า 27.28 mg/L และ 21.72 mg/L จุกสับปะรด มีค9า 27.05 mg/L 
และ 15.92 mg/L และเปลือกเงาะโรงเรียน มีค9า 23.28 mg/L และ 21.66 mg/L ตามลําดับ 
 

การอภิปรายผล  
เมื่อทําการเปรียบเทียบปริมาณนํ้าตาลท้ังหมดในเศษของเสียจากผลไม ท่ีได จากการศึกษาในครั้งน้ี กับ

ปริมาณนํ้าตาลท้ังหมดท่ีได จากงานวิจัยของ ศิริลักษณ) ชมช่ืนกลิ่น และคณะ (2557) (6) พบว9า    
1) ปริมาณนํ้าตาลท้ังหมดในเปลือกกล วยนํ้าว าท่ีวิเคราะห)ได จากงานวิจัยครั้งน้ี มีค9าใกล เคียงกับค9าท่ีได ใน

งานวิจัยของศิริลักษณ) ชมช่ืนกลิ่น และคณะ (2557) โดยมีค9าเท9ากับ 44.71 mg/L และ 40.01 mg/L  
2) ปริมาณนํ้าตาลท้ังหมดในจุกสับปะรดท่ีวิเคราะห)ได จากงานวิจัยครั้งน้ี มีค9าต่ํากว9าในงานวิจัยของ      ศิ

ริลักษณ) ชมช่ืนกลิ่น และคณะ (2557) โดยมีค9าเท9ากับ 25.36 mg/L และ 48.48 mg/L ซ่ึงน9าจะมาจากการเลือก
ขนาดช้ินส9วนของจุกสับปะรดท่ีมีความแตกต9างกัน 

 
จากการศึกษา พบว9า เปลือกส มเขียวหวาน และเปลือกกล วยนํ้าว า เปRนเศษของเสียจากผลไม ท่ีมี

ศักยภาพสูงในการนําไปใช หมักทางชีวภาพเพ่ือผลิตกรดซิตริก เน่ืองจากมีส9วนประกอบเปRนสารอินทรีย)สูง (VS = 
21.83% และ 12.85%) โดยมีปริมาณนํ้าตาลท้ังหมดเปRนองค)ประกอบอยู9 45.25 mg/L และ 44.71 mg/L ในขณะ
ท่ีเปลือกเงาะโรงเรียน มีส9วนประกอบเปRนสารอินทรีย)ในปริมาณสูงเช9นกัน (VS = 23.20%) แต9มีศักยภาพในการ
นําไปใช หมักต่ํากว9า เน่ืองจากมีปริมาณนํ้าตาลท้ังหมดเปRนองค)ประกอบอยู9เพียง 21.83 mg/L ท้ังน้ี ส9วนประกอบ
ดังกล9าว อาจเปRนสารอินทรีย)เชิงซ อนชนิดอ่ืน เช9น ลิกโนเซลลูโลส เปRนต น 

 
การปรับสภาพเศษของเสียจากผลไม  ด วยกรดซัลฟ/วริก 98% เปRนวิธีท่ีเหมาะสมท่ีได จากการศึกษาในครั้ง

น้ี ส9วนการปรับสภาพโดยการนําเศษของเสียจากผลไม ไปน่ึงแล วปรับสภาพต9อด วยกรดซัลฟ/วริก 98% มีผลต9อ
ปริมาณนํ้าตาลท้ังหมดท่ีวิเคราะห)ได  โดยทําให ปริมาณนํ้าตาลท้ังหมดลดลงร อยละ 7.01-57.96 ท้ังน้ี น9าจะเกิดจาก
ปฏิกิริยา Wet Oxidation ขณะทําการปรับสภาพโดยการน่ึงด วยไอนํ้า ท่ีทําให นํ้าตาลในเศษของเสียจากผลไม ถูก
ออกซิไดซ) ส9งผลให ปริมาณนํ้าตาลท้ังหมดท่ีวิเคราะห)ได  มีค9าต่ํา 
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ประกอบรายวิชา EH 4233, คณะสาธารณสุขศาสตร)และสิ่งแวดล อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระ
เกียรติ. 
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Fan Chunxia, พัชรินทร์  บูรณะกร  LA-1 
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Lingfen Mo  จิตรลดา  แสงปัญญา LA-11 

กลวิธ ีการแต่งและแนวคดิในนวนิยายสาํหรับเยาวชนที ได้รับรางวัลแว่นแก้ว พ.ศ. 
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Luo Yan, ธิดา โมสิกรัตน์ LA-12 

การวิเคราะห์ตัวละครในนวนิยายแปลชุด บุรุษบูรพา ทาํเนียบหลางหยา  
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ประชาชนจนี 

 

Zhu Wanying, นริศ วศินานนท์, พัชรินทร์  บูรณะกร  LA-40 

ปัจจัยท ี มีผลต่อการตดัสนิใจใช้บริการของนักท่องเท ี ยวชาวจีนท ี ห้างสรรพสนิค้า
ปลอดภาษีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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กรณีศึกษา : ตลาดนํ ;าอโยธยา จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 

 

กิติยา มโนธรรมรักษา, ดวงธิดา นันทาภริัตน์, สุชาดา เจริญพันธ์ศิริกุล, 
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ชุมชน จังหวัดสิงห์บุรี 

 

ณิชาภทัร วสิุทธ ิปราณี LA-112 

ความยากจน คนจน การสกัดกั ;น และการกีดกันออกจากสังคม  
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แอลกอฮอล์ของวัยรุ่ น และผลกระทบที เกดิข ึ ;น 

 

เบญจพร บัวสาํล  ี LA-154 

ผลกระทบด้าน เศรษฐกิจ และสังคม ของระบบไฟฟ้าเซลล์แสงอาทติย์แบบลอยนํ ;า 
กรณีศึกษา สระเก็บนํ ;าห้วยเกษียร จังหวดัปราจีนบุรี 

 

ปิยรัฐ กลํ าทอง, วิสาขา ภู่จนิดา, จาํลอง โพธิ>บุญ LA-155 

พฤติกรรมการออมของวัยรุ่ นไทย  

มณิภทัร์ ไทรเมฆ LA-166 

ความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของตนเอง ความฉลาดทางจิต
วิญญาณ การรับรู้ ความสาํเร็จในงาน กับความสุขของพนักงานบริษัทหลกัทรัพย์ 
ในกรุงเทพมหานคร  

 

วรพรรณ คงเสรี, สมโภชน์ เอ ื ยมสุภาษิต   LA-176 

ปัจจัยท ี ส่งผลต่อการยอมรับการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื อสาร  

เพ ื อชุมชนของคณะสงฆ์ จังหวัดสุรินทร์ 

 

สมเกียรติ เพช็รมาก, นุชจรี บุญเกต LA-177 

การบริหารหลกัสตูรสถานศึกษาของโรงเรียน สังกดัสาํนักงานเขตพื ;นท ี  การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 

 

สาคร มหาหงิค์ LA-186 
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การเรียนรู	วัฒนธรรมไทยจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเป$นภาษาท่ีสองของนักศึกษาแลกเปลีย่น 

ชาวจีนในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลมิพระเกียรติ 
Learning Thai Culture from the Curriculum of Thai 

Communication as a Second Language of Exchange Chinese 
Students in Huachiew Chalermprakiet University 

 

Fan Chunxia, พัชรินทร0  บูรณะกร  
คณะศิลปศาสตร0 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  

E-mail: patcharintara@yahoo.com 
 

บทคัดยKอ 
 

 งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค0เพ่ือสํารวจความคิดเห็นการเรียนรู วัฒนธรรมไทยจาก
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเปMนภาษาท่ีสองของนักศึกษา
แลกเปลี่ยนชาวจีนในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดยการสัมภาษณ0นักศึกษา
แลกเปลี่ยนชาวจีน จํานวน 31 คนผลการวิจัยพบวRา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
สื่อสารภาษาไทยเปMนภาษาท่ีสองของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได จัดการเรียนการ
สอนรายวิชาวัฒนธรรมไทยโดยใช วิธีการเรียนรู ท่ีนRาสนใจและเหมาะสมกับความต องการของ
นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีน ทําให นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนสนใจ ได ความรู ความเข าใจ
ภาษาไทยอยRางลึกซ้ึง และนําผลการเรียนรู วัฒนธรรมไทยนําไปใช ประโยชน0ในชีวิตการเรียนภาษา
และวัฒนธรรมไทยมากข้ึน เกิดความสนใจการเรียนรู วัฒนธรรมไทยด วยตนเอง สRงผลให ประสบ
ความสําเร็จในการเรียนสาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเปMนภาษาท่ีสอง สามารถใช ชีวิตรRวมกับคน
ไทยและหางานทําท่ีประเทศไทย นอกจากนี้ นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนมีบทบาทสําคัญในการ
เผยแพรRวัฒนธรรมของประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนให ประชาชนของท้ังสองประเทศ 
ทําให ประชาชนท้ังสองประเทศเข าใจกันอยRางดี พัฒนาความสัมพันธ0ระหวRางประเทศไทยและ
สาธารณรัฐประชาชนจีนอยRางแนRนแฟWนและยาวนาน 
 

คําสําคัญ : การเรียนรู    วัฒนธรรมไทย   นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีน 
 

Abstract 
 

 This research aimed at exploring opinions of Chinese exchange students’ 
learning of Thai culture from the curriculum of Thai communication as a second 
language in Huachiew Chalermprakiet University. Documents are gathered by 
interviewing 31 Chinese students. It was found in this study that courses focused 
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on Thai culture study arranged for the degree of master of arts programme in 
Thai language as a second language in Huachiew Chalermprakiet University. The 
programme is well-prepared so that can be served students’ demands. These 
leaded to evidently learning and intention of studying for Chinese students. Thus, 
the exchange students experienced that the knowledge on Thai culture can help 
them improve their Thai language skills and understandings about Thai culture. It 
causes their achievement of learning Thai language as the second language, 
which make the student get involve with Thai people and easily get jobs in 
Thailand. In additional, the exchange students have an important role to the 
cultural exchange, which are counted as a route to stably develop the 
relationship between the Kingdom of Thailand and the People’s Republic of 
China. 

 
Keywords :  Learning, Thai Culture, Chinese Exchange Students 
 
บทนํา 
 ปmจจุบันการเรียนการสอนภาษาไทยได รับความนิยมมากในสาธารณรัฐประชาชนจีนและ 
มีมหาวิทยาลัยจํานวนมากท่ีได เปnดสอนภาษาไทยในแตRละมณฑลของสาธารณรัฐประชาชนจีน 
เชRน มหาวิทยาลัยของมณฑลยูนนาน มหาวิทยาลัยของมณฑลกวRางซี และมหาวิทยาลัยของ
มณฑลเสฉวน ในขณะเดียวกัน มหาวิทยาลัยท่ีสอนวิชาภาษาไทยสRวนมากได รRวมมือกับ
มหาวิทยาลัยตRาง ๆ ของประเทศไทย เพ่ือสRงนักศึกษาจีนมาแลกเปลี่ยนเรียนภาษาและวัฒนธรรม
ไทยท่ีประเทศไทย และมหาวิทยาลัยท่ีได เปnดสอนวิชาภาษาไทยในแตRละมณฑลสRวนมากได เปnด
โครงการ 3+1 หรือ 2+2 เพ่ือให นักศึกษาจีนมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนภาษาไทยและวัฒนธรรม
ไทยท่ีประเทศไทย 1-2 ปq ท้ังนี้เปMนเพราะการเรียนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยท่ีประเทศไทยจะ
ทําให นักศึกษามีบรรยากาศท่ีดี มีประโยชน0ชRวยให นักศึกษาจีนเรียนรู และเข าใจภาษาไทย 
และวัฒนธรรมไทย ดังนั้น จึงมีนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนจํานวนมากไปเรียนภาษาไทย 
ท่ีประเทศไทยตามโครงการตRาง ๆ ในปq พ.ศ. 2551 มีนักศึกษาจีนจํานวน 7,900 คน เรียนท่ี
ประเทศไทย (SOHU. 2016 : ออนไลน0) 
 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเปMนศูนย0กลางการศึกษาในภูมิภาคตะวันออกของ
ประเทศไทย มีบทบาทในการสร างความสัมพันธ0ท่ีดีระหวRางประเทศไทยกับสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ลงนามสัญญาความรRวมมือ (MOU) กับสถาบันการศึกษาในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนในการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับสถาบันการศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน ซ่ึงเปMน
ประโยชน0ตRอการสRงเสริมความเข าใจอันดีระหวRางประชาชนของท้ังสองประเทศ ดังท่ี ZHENG 
CUIXIANG (2557: 97) ได กลRาววRา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได ให ความสําคัญในการ
สร างความรRวมมือในด านการศึกษากับมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน มีการรRวมมือและ
แลกเปลี่ยนความรู กับมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีนอยRางตRอเนื่อง ปmจจุบันได สาน
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สัมพันธ0อันดีกับมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีนกวRา 40 แหRง ในแตRละปqมีการสอน
แลกเปลี่ยนวิชาการและค นคว าวิจัยรRวมกัน ท้ังยังได สRงเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวRางกัน 
ซ่ึงในปmจจุบันมีนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปศึกษาท่ีสาธารณรัฐประชาชนจีนประมาณ 300 คนตRอปq 
เพ่ือเสริมทักษะภาษาและเรียนรู วิถีชีวิต พร อมทํางานท่ีเก่ียวข องกับสาธารณรัฐประชาชนจีน และ
มีนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนมาศึกษาท่ี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ประมาณ 400 คน เปMนเวลา 1-2 ปq นับเปMนมหาวิทยาลัยท่ีมีความรRวมมือกับสถาบันการศึกษาใน
สาธารณรัฐประชาชนจีนมากท่ีสุด 
 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเปnดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
สื่อสารภาษาไทยเปMนภาษาท่ีสองมาต้ังแตR พ.ศ. 2551 จนถึงปmจจุบันเปMนเวลา 9 ปq ผลิตบัณฑิตชาวจีน 
จํานวน 345 คน โดยบัณฑิตชาวจีนเหลRานั้นทํางานท้ังในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน  
ดังท่ี Tang Yihong (2557 : 127-131) ได วิจัยเรื่องวิถีชีวิตของบัณฑิตชาวจีนในสังคมไทย : 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ พบวRา บัณฑิตชาวจีนเม่ือสําเร็จการศึกษาแล วจะดํารงชีวิต
อยูRในสังคมไทยตRอ เนื่องจากประเทศไทยไมRมีนโยบายกีดกันชาวตRางชาติ จึงทําให มีโอกาสท่ีดีใน
การหางานทําได งRาย และต องการใช ความรู ท่ีเก่ียวกับภาษาไทยและภาษาจีนเพ่ือดํารงชีวิต 
นอกจากนี้ยังพบวRาบัณฑิตชาวจีนในสังคมไทยมีคุณธรรมท่ีนRายกยRองคือ มีความอดทนสามารถ
ปรับตัวเข ากับสังคมไทย และรู จักประยุกต0ใช ความรู ในการดํารงชีวิต ทําให ชีวิตได อยRางมีความสุข 
บัณฑิตจีนมีบทบาทในการพัฒนาการศึกษาและสRงเสริมการทRองเท่ียวของไทย มีบทบาทในการนํา
เทคโนโลยีจากสาธารณรัฐประชาชนจีนในประเทศไทย ในด านเศรษฐกิจ บัณฑิตชาวจีนชRวย
สRงเสริมการค าขายสินค าระหวRางประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยทําหน าท่ีเปMนผู 
ขนสRงสินค าออกตRางประเทศ ทําให ประเทศไทยได ผลกําไรจากการค าขายมากข้ึน และเศรษฐกิจไทยได 
ขยายตัวมากข้ึน จากการวิจัยข างต นแสดงให เห็นวRา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
สื่อสารภาษาไทยเปMนภาษาท่ีสองของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติประสบความสําเร็จ 
ท้ังนี้  หลักสูตรได เปnดรายวิชาด านวัฒนธรรมไทยสําหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนอยRาง
หลากหลาย เชRน วัฒนธรรมและภูมิปmญญาไทย วัฒนธรรมไทย-จีน ภาษาไทยกับวัฒนธรรม 
สัมมนาการใช ภาษาและวัฒนธรรมไทย สํานวนไทย ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ภาษาและ
วัฒนธรรมในบทเพลงไทย รายวิชาเหลRานี้เปnดโอกาสให นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนได เรียนรู 
วัฒนธรรมไทย ควบคูRกับการเรียนการสอนภาษาไทย ชRวยให นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนเข าใจ
ภาษาไทยจนสามารถนําไปใช ในการดํารงชีวิต โดยมีเนื้อหาวิชาด านวัฒนธรรมไทยเปMนสําคัญใน
การเรียนการสอนภาษาควบคูRกับวัฒนธรรมไทยสําหรับชาวตRางชาติ 
 ดังท่ีกลRาวมา ผู วิจัยในฐานะนักศึกษาชาวจีนท่ีศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเปMน
ภาษาท่ีสอง จึงสนใจศึกษาการเรียนรู วัฒนธรรมไทยจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การสื่อสารภาษาไทยเปMนภาษาท่ีสองของนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนในมหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ เพ่ือสํารวจความคิดเห็นการเรียนรู วัฒนธรรมไทยจากหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเปMนภาษาท่ีสองของนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนใน
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ซ่ึงจะเปMนแนวทางสําหรับการเรียนการสอนภาษาและ
วัฒนธรรมไทยสําหรับนักศึกษาตRางชาติตRอไป 
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วัตถุประสงคTของการวิจัย 
 เพ่ือสํารวจความคิดเห็นการเรียนรู วัฒนธรรมไทยจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเปMนภาษาท่ีสองของนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนในมหาวิทยาลัยหัว
เฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ผู วิจัยใช วิธีวิจัยเอกสาร (Documentary Research) และการเก็บข อมูล
ภาคสนาม โดยดําเนินการตามลําดับข้ันตอน ดังนี้ 

1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข องกับวัฒนธรรมไทย การจัดการเรียนการ
สอนวัฒนธรรมไทย และการจัดการเรียนการสอนวัฒนธรรมไทยสําหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน 
ชาวจีน 

2. ศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเปMนภาษาท่ีสอง 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เลือกวิชาด านวัฒนธรรมไทยท่ีเปnดสอนให นักศึกษา
แลกเปลี่ยนชาวจีน จํานวน 12 วิชา 

3. ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวกับวิชาด านวัฒนธรรมไทยท่ีเปnดสอนให นักศึกษาแลกเปลี่ยน 
ชาวจีน จํานวน 12 วิชา และสร างเครื่องมือวิจัยด วยการต้ังคําถามสัมภาษณ0นักศึกษาแลกเปลี่ยน
ชาวจีน โดยครอบคลุมวัตถุประสงค0ในการทําวิจัย และให อาจารย0ท่ีปรึกษาตรวจสอบ 

4. ปรับปรุงและแก ไขแบบสัมภาษณ0ตามข อเสนอแนะของอาจารย0ท่ีปรึกษา และนําไป
เก็บข อมูลกับกลุRมตัวอยRาง 

5. วิเคราะห0ข อมูลด านการเรียนรู วัฒนธรรมไทยสําหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีน 
ท่ีศึกษาในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

6. สํารวจความคิดเห็นการเรียนรู วัฒนธรรมไทยจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเปMนภาษาท่ีสองของนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนในมหาวิทยาลัยหัว
เฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

7. นําเสนอการศึกษาวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห0 (Descriptive Analysis) 
 
ผลการวิจัย 

นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนเรียนรู วัฒนธรรมไทยในรายวิชาในสาขาวิชาการสื่อสาร
ภาษาไทยเปMนภาษาท่ีสอง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
จึงมีประโยชน0ทําให นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนนําความรู วัฒนธรรมไทยไปใช ในด านชีวิตการ
เรียน ชีวิตประจําวัน การใช ชีวิตรRวมกับคนไทย การหางานทําในประเทศไทย จนกระท่ังพัฒนา
ความสัมพันธ0ไทย – จีน มีผลการวิจัยดังนี้ 
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1.  นําการเรียนรู	วัฒนธรรมไทยไปใช	ประโยชนT 
  1.1 ด	านชีวิตการเรียน 
   1.1.1 ประโยชน0ท่ีได จากการเรียนรู วัฒนธรรมไทย รายวิชาวัฒนธรรมไทยใน
หลักสูตรท่ีเหมาะสม ทําให นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนได ความรู วัฒนธรรมไทย และสามารถ
พัฒนาความสามารถในการใช ภาษาไทยให ดี ข้ึน ดังท่ี Tao Min (16 พฤศจิกายน 2559 : 
สัมภาษณ0) นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ได กลRาววRา 
 

 หลังจากเรียนรายวิชาวัฒนธรรมไทยท่ีจัดสอนให*นักศึกษาแลกเปลี่ยน
ชาวจีนมีประโยชน2ให*เราเข*าใจภาษาและวัฒนธรรมไทยได*มากข้ึน ยังสามารถฝ8ก
ทักษะการฟ:ง การเขียน การพูดอย=างดี และบางวิชาต*องการปฏิบัติและทําแบบ
สัมภาษณ2ด*วยตนเอง กิจกรรมเหล=านี้ทําให*เราได*ฝ8กใช*ภาษาไทยและสามารถนํา
ความรู*ท่ีเรียนไปใช*ในการปฏิบัติ 

  จากตัวอยRางการสัมภาษณ0แสดงให เห็นวRา รายวิชาวัฒนธรรมไทยท่ีเหมาะสมจะมี
เนื้อหาความรู ท่ีนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีน ได ความรู ความเข าใจวัฒนธรรมไทยมากข้ึน และยัง
พัฒนาความสามารถด านการเขียน การพูด และการฟmงให ดีข้ึน และสามารถทําให นักศึกษา
แลกเปลี่ยนชาวจีนเข าใจการใช ภาษาไทยให ถูกต องเหมาะสมข้ึน  
  รายวิชาวัฒนธรรมไทยท่ีจัดสอนให นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีน มีเนื้อหาความรู  
และมีประโยชน0กระตุ นให นักศึกษาแลกเปลี่ยนจีนสนใจในการเรียนรู ภาษาและวัฒนธรรมไทย 
เข าใจภาษาและวัฒนธรรมไทยได มากข้ึน ซ่ึงได สอดคล องกับ Teng Chunbo (16 พฤศจิกายน 
2559 : สัมภาษณ0) นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ท่ีได 
กลRาววRา 
  วิชาวัฒนธรรมไทยหลายวิชาน=าสนใจมาก มีกิจกรรมหลากหลายให*เราได*ชม 

เรียนรู*ทฤษฎีและฝ8กปฏิบัติ เช=น วิชาการใช*ภาษาไทยเพ่ือการแสดง อาจารย2มี
กระบวนการสอนด*วยให*นักศึกษาเข*าร=วมพิธีไหว*ครู การแสดงโขนและเรียนรู*
มวยไทย เปGนต*น ซ่ึงท้ังหมดทําให*พวกเราได*เข*าใจวัฒนธรรมไทยอย=างลึกซ้ึงข้ึน 
นอกจากนี้ วิชาอาหารและขนมไทย ก็เปGนวิชาท่ีผมสนใจมาก เพราะวิชานี้ 
ทฤษฎีกับการปฏิบัติผสมกันในการเรียนการสอน ได*ฝ8กเทคนิคการดํารงชีวิตใน
เรียนและฝ8กปฏิบัติความรู*การทําอาหารและขนมไทย วิธีการสอนดังกล=าวช=วย
ดึงดูดความสนใจให*นักศึกษาสนใจเรียนรู*วัฒนธรรมไทยด*วย ทําให*วิชานี้น=าสนใจ
เปGนอย=างย่ิง ส=งเสริมความสนใจการเรียนรู*ภาษาไทยของพวกเรา 

  จากตัวอยRางการสัมภาษณ0แสดงให เห็นวRา รายวิชาวัฒนธรรมไทยในหลักสูตรท่ี
เปnดสอนให นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีน เปMนวิชาท่ีนRาสนใจ เนื่องจากมีกิจกรรมตRาง ๆ ให นักศึกษา
แลกเปลี่ยนชาวจีนนําความรู ไปใช และปฏิบัติได  สRงเสริมความรู ความเข าใจวัฒนธรรมไทยได อยRาง
ดี หลังจากเรียนรู รายวิชาวัฒนธรรมไทย นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนเข าใจภาษาและวัฒนธรรม
ไทยได มากข้ึน และเกิดความสนใจเรียนรู ภาษาและวัฒนธรรมไทย ดังนั้น รายวิชาวัฒนธรรมไทย 
ท่ีจัดสอนในหลักสูตรมีรายวิชาท่ีมีเนื้อหาความรู ท่ีเหมาะสมกับความต องการของนักศึกษา
แลกเปลี่ยนชาวจีน 
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   1.1.2 ความสําเร็จในการเรียนสาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเปMนภาษาท่ีสอง  
การเรียนรู วัฒนธรรมไทยนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนได ฝ�กทักษะการฟmง การพูด และการเขียน 
และเพ่ิมเติมความรู วัฒนธรรมไทยเพ่ิมข้ึนอีกด วย ทําให นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนเข าใจคนไทย
และประเทศไทยได ดีข้ึน ดังท่ี Huang Dongfen (16 พฤศจิกายน 2559 : สัมภาษณ0) นักศึกษา
แลกเปลี่ยนชาวจีนในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได กลRาววRา 
  ในการเรียนรู*วัฒนธรรมไทยเราได*ฝ8กทักษะการฟ:ง การพูด และการ

เขียน และเพ่ิมเติมความรู*วัฒนธรรมไทยด*วย และเนื่องจากวัฒนธรรมไทยเปGน
เรื่องสําคัญของประเทศไทย ท่ีได*พบเจอในชีวิตประจําวันในประเทศไทย  
การเรียนรู*วิชาวัฒนธรรมไทยทําให*เราเข*าใจคนไทยและประเทศไทยได*ดีข้ึน  
ในขณะเดียวกัน เวลาเรียนวัฒนธรรมไทยเราก็ได*เรียนรู*คําศัพท2ใหม=ด*วย ดังนั้น 
ฉันคิดว=า ความรู*ของวิชาวัฒนธรรมไทยต=าง ๆ ท่ีจัดในสาขาวิชาการสื่อสาร
ภาษาไทยเปGนภาษาท่ีสอง  มีประโยชน2ช=วยฉันได*สําเร็จการเรียนภาษาไทย 

  จากตัวอยRางการสัมภาษณ0แสดงให เห็นวRา นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนได เรียนรู 
วัฒนธรรมไทยผRานการฝ�กทักษะภาษาไทยด วยการฟmง การพูด และการเขียน ซ่ึงมีประโยชน0 
ให นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนเข าใจภาษาไทยและการใช ภาษาไทยอยRางดีข้ึน รายวิชาวัฒนธรรมไทย 
ยังเพ่ิมเติมความรู วัฒนธรรมไทยเปMนอยRางดีด วย ทําให นักศึกษาจีนเข าใจคนไทยและประเทศไทยได ดีข้ึน 
นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนมีความรู วัฒนธรรมไทยเปMนพ้ืนฐาน จะได เข าใจวิถีชีวิตของคนไทยงRายข้ึน 
ทําให การเรียนรู ภาษาไทยข ามวัฒนธรรม และการสื่อสารกับคนไทยได ดี ข้ึน ดังท่ี  Tao Min  
(16 พฤศจิกายน 2559 : สัมภาษณ0) นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม 
พระเกียรติ  ได กลRาววRา 

การเรียนรู*รายวิชาวัฒนธรรมไทยในหลักสูตรมีประโยชน2ช=วยผมได*
ประสบสําเร็จในการเรียนสาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเปGนภาษาท่ีสอง 
เพราะว=า มีความรู*วัฒนธรรมไทยเปGนพ้ืนฐาน จะได*เข*าใจวิถีชีวิตของคนไทยได*
ง=ายข้ึน ทําให*การเรียนภาษาไทยข*ามวัฒนธรรมได* สื่อสารกับคนไทยได*ดีข้ึน 

  จากตัวอยRางการสัมภาษณ0แสดงให เห็นวRา รายวิชาวัฒนธรรมไทยท่ีจัดสอน ทําให 
นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนมีความรู ความเข าใจวัฒนธรรมของคนไทยอยRางมาก การท่ีนักศึกษา
แลกเปลี่ยนชาวจีนมีความรู วัฒนธรรมไทยเปMนพ้ืนฐานดีข้ึน จะได เข าใจวิถีชีวิตของคนไทยงRายข้ึน  
จึงมีประโยชน0ให นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนการใช ภาษาไทยอยRางถูกต องเหมาะสม ทําให การ
เรียนภาษาไทยข ามวัฒนธรรมดีข้ึน จนกระท่ังให นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนการสื่อสารกับคนไทย
อยRางเหมาะสม ดังนั้น การเรียนรู รายวิชาวัฒนธรรมไทยท่ีจัดสอนในสาขาวิชาการสื่อสาร
ภาษาไทยเปMนภาษาท่ีสอง มีประโยชน0ชRวยนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนได สําเร็จในการเรียนรู 
สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเปMนภาษาท่ีสอง 
  1.1.3 การเรียนรู วัฒนธรรมไทยด วยตนเอง การเรียนรู วัฒนธรรมไทยควบคูRกับ
การเรียนรู ภาษาไทย จะได เข าใจและการใช ภาษาไทยให ถูกต องเหมาะสม และวัฒนธรรมไทย 
มีประเภทหลากหลายท่ีนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนสนใจและต องเรียนรู  ดังนั้น การเรียนรู 
วัฒนธรรมไทยด วยตนเองเปMนวิธีหนึ่งท่ีได ความรู วัฒนธรรมไทย และนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีน
สามารถใช วิธีการเรียนท่ีตนเองชอบมาเรียนรู  ดังท่ี Teng Chunbo (16 พฤศจิกายน 2559 : 
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สัมภาษณ0) นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได กลRาววRา 
ในการเรียนรู*รายวิชาวัฒนธรรมไทยในหลักสูตรทําให*ผมเกิดความสนใจ

ในการเรียนรู*วัฒนธรรมไทย และอยากมีความรู*วัฒนธรรมไทยมากข้ึน แต=
วัฒนธรรมไทยเปGนวัฒนธรรมท่ีมีหลากหลายและเจริญมาก ไม=สามารถเรียนให*
หมดในหลักสูตร ดังนั้น ผมจึงเรียนรู*วัฒนธรรมไทยด*วยตนเองโดยอ=านหนังสือท่ี
ห*องสมุด ค*นหาท่ีอินเทอร2เน็ต และเรียนร*องเพลงไทย ผมคิดว=า ผมเรียนวิชาเอก
ภาษาไทยท่ีประเทศไทย และในฐานะท่ี เปGนนัก ศึกษาต= างชาติ ท่ี เรียน
ภาษาต=างประเทศจําเปGนต*องเรียนรู*วัฒนธรรมของภาษาเปPาหมายด*วย ซ่ึงจะได*
เข*าใจและการใช*ภาษาไทยให*ถูกต*องเหมาะสม ส=วนเปPาหมายของผมท่ีเรียน
ภาษาไทย ก็คืออยากรู*วัฒนธรรมของประเทศไทยท่ีเปGนประเทศนับถือศาสนา
พุทธ 

  จากตัวอยRางการสัมภาษณ0แสดงให เห็นวRา รายวิชาวัฒนธรรมไทยในหลักสูตรเปMน
รายวิชาท่ีนRาสนใจทําให นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนเกิดความสนใจในการเรียนรู วัฒนธรรมไทย
มากข้ึน แตRเนื่องจากวัฒนธรรมไทยมีประเภทหลากหลาย ไมRสามารถเรียนรู ท้ังหมดในหลักสูตร 
จึงมีนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนเรียนรู วัฒนธรรมไทยด วยตนเอง โดยใช วิธีอRานหนังสือท่ีห องสมุด 
ค นหาทางอินเทอร0เน็ต และเรียนร องเพลงไทย ซ่ึงเปMนวิธีท่ีตนเองชอบและได ความรู วัฒนธรรม
ไทยอยRางดี ดังนั้น การจัดรายวิชาวัฒนธรรมไทยท่ีนRาสนใจและเหมาะสมกับความต องการของ
นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีน ทําให นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนเกิดทัศนคติการเรียนวัฒนธรรมไทย
ในชีวิตประจําวัน  
  1.2 ด	านชีวิตประจําวัน 
  เพ่ือให นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนเข าใจภาษาและวัฒนธรรมไทอยRางดีข้ึน ผRานการ
เรียนรู วัฒนธรรมไทยตามหลักสูตร และสามารถนําความรู ท่ีเรียนในวิชาวัฒนธรรมไทยประยุกต0ใช 
ในชีวิตประจําวันได จริง ดังท่ี Teng Chunbo (16 พฤศจิกายน 2559 : สัมภาษณ0) นักศึกษา
แลกเปลี่ยนชาวจีนในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได กลRาววRา 

ผมคิดว=า ความรู*ท่ีเรียนในวิชาวัฒนธรรมไทยสามารถประยุกต2ใช*ใน
ชีวิตประจําวันได*จริง เช=น ความรู*การทําอาหารและขนมไทยท่ีเรียนในวิชา
อาหารและขนมไทย ผมได*นํ าความรู*มาใช* ทําอาหารรับประทานเองใน
ชีวิตประจําวัน และยังมีความรู*เรื่องการแสดงท่ีเรียนรู*ในวิชาการใช*ภาษาไทย
เพ่ือการแสดง เนื่องจากได*เรียนรู*ประเภทของการแสดง ทําให*พวกเราได*เข*าใจ
การแสดงๆ ในชีวิตประจําวันได*มากและลึกซ้ึงข้ึน 

จากตัวอยRางการสัมภาษณ0แสดงให เห็นวRา เนื้อหาความรู ท่ีจัดสอนในรายวิชา
วัฒนธรรมไทยเปMนความรู ท่ีเก่ียวกับวิถีชีวิตของคนไทย และเปMนความรู เก่ียวกับชีวิตท่ีแท จริงของ
คนไทย สามารถให นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนเข าใจคนไทยและสังคมไทยอยRางดี ผRานวิธีการ
สอนของอาจารย0ท่ีสอนวิชาวัฒนธรรมไทย มุRงให นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนนําความรู ตRาง ๆ ท่ีได 
เรียนในวิชาวัฒนธรรมไทยประยุกต0ใช ในชีวิตประจําวัน  
  1.3 ด	านการใช	ชีวิตรKวมกับคนไทย 
  ความรู วัฒนธรรมไทยทําให นักศึกษาจีนสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนไทยได  
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และไมRเกิดความเข าใจผิดในการสื่อสาร แม จะมีวัฒนธรรมท่ีตRางกัน ดังท่ี Huang Dongfen (16 
พฤศจิกายน 2559 : สัมภาษณ0) นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระ
เกียรติ ได กลRาววRา 

เรียนรู*วัฒนธรรมไทยและมีความรู* เก่ียวกับวัฒนธรรมไทยแล*ว มี
ประโยชน2ทําให*เราใช*ชีวิตร=วมกับคนไทย เพราะเราสามารถสื่อสารได*และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได* และไม=ทําให*เข*าใจผิดกับคนไทยในการสื่อสาร  

   จากตัวอยRางการสัมภาษณ0แสดงให เห็นวRา นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนมี
วัฒนธรรมของตนเอง ซ่ึงแตกตRางกับวัฒนธรรมไทย นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนจึงต องการเรียนรู 
วัฒนธรรมไทยท่ีถูกต องเหมาะสม และความรู วัฒนธรรมไทยในรายวิชาวัฒนธรรมไทยชRวยให 
นักศึกษาจีนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนไทยได ถูกต องเหมาะสม และไมRทําให เกิดความเข าใจ
ผิดในการสื่อสาร แม จะมีวัฒนธรรมท่ีตRางกัน ดังนั้น รายวิชาวัฒนธรรมไทยในสาขาวิชาการสื่อสาร
ภาษาไทยเปMนภาษาท่ีสอง เปMนรายวิชาท่ีเหมาะสมความต องการของนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีน 
  1.4 ด	านการหางานทําท่ีประเทศไทย 
  การเรียนรู วิชาวัฒนธรรมไทย สามารถพัฒนาพ้ืนฐานความรู ภาษาและวัฒนธรรมไทย
ของนักศึกษาจีน ดังท่ี Zhang Yifan (16 พฤศจิกายน 2559 : สัมภาษณ0 ) ท่ีเปMนนักศึกษา
แลกเปลี่ยนชาวจีนในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได กลRาววRา 

ในการเรียนรู*วิชาวัฒนธรรมไทย ทําให* พ้ืนฐานความรู*ภาษาและ
วัฒนธรรมไทยของฉันพัฒนาดีข้ึน และได*ส=งเสริมความรู*การร=วมงานและทํางาน
ในการเรียน ดังนั้น ฉันคิดว=า ความรู*ทางวัฒนธรรมไทยท่ีเรียนมีประโยชน2ช=วย
เราหางานท่ีประเทศไทยและทํางานท่ีไทยได*ดีข้ึน 

จากตัวอยRางการสัมภาษณ0แสดงให เห็นวRา การเรียนรู วิชาวัฒนธรรมไทย ชRวยให 
สามารถพัฒนาพ้ืนฐานความรู ภาษาและวัฒนธรรมไทยของนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีน ทําให 
นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนสื่อสารกับคนไทยอยRางดี และถูกต องเหมาะสม ทําให มีความสามารถ
ทํางานกับคนไทย ดังนั้น รายวิชาวัฒนธรรมไทยในสาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเปMนภาษาท่ีสอง 
มีประโยชน0ให นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนหางานทําในประเทศไทยได  
  1.5 ด	านการพัฒนาความสัมพันธTไทย – จีน 
  นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนท่ีเรียนภาษาและวัฒนธรรมไทยเปรียบเสมือนเปMนสะพาน
ท่ีเชื่อมโยงประเทศไทยกับประเทศจีน สามารถเผยแพรRวัฒนธรรมท่ีนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนรู 
ให ประชาชนท้ังสองประเทศ ดังท่ี Teng Chunbo (16 พฤศจิกายน 2559 : สัมภาษณ0) นักศึกษา
แลกเปลี่ยนชาวจีนในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได กลRาววRา 

ผมคิดว=า ความรู*ท่ีเรียนรู*ในวิชาวัฒนธรรมไทยต=าง ๆ ท่ีจัดในสาขาวิชา
การสื่อสารภาษาไทยเปGนภาษาท่ีสองมีประโยชน2พัฒนาความสัมพันธ2ระหว=าง
ประเทศไทยกับประเทศจีนอย=างแน=นแฟPน เพราะว=า นักศึกษาท่ีเรียนภาษาไทย
เปรียบเสมือนเปGนสะพานท่ีเชื่อมโยงประเทศไทยกับประเทศจีน เพราะพวกเรามี
ความรู*ท้ังวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมจีน เราสามารถเผยแพร=วัฒนธรรมท่ีเรารู*
ให*ประชาชนท้ังสองประเทศได*เข*าใจกันอย=างดีข้ึน จึงมีประโยชน2พัฒนา
ความสัมพันธ2ระหว=างประเทศไทยกับประเทศจีนอย=างแน=นแฟPน 
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จากตัวอยRางการสัมภาษณ0แสดงให เห็นวRา นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนท่ีเรียน
ภาษาและวัฒนธรรมไทยเปรียบเสมือนเปMนสะพานท่ีเชื่อมโยงประเทศไทยกับประเทศจีน 
นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนท่ีเรียนรู วัฒนธรรมไทยจะทําหน าท่ีเผยแพรRวัฒนธรรมไทยท่ีตนเอง
เข าใจให คนจีน และการแลกเปลี่ยนระหวRางประเทศในความจริงเปMนการแลกเปลี่ยนระหวRาง
ประชาชนของท้ังสองประเทศ ดังนั้น นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนจึงทําให ประชาชนจีนเข าใจคน
ไทยและสังคมไทยเปMนอยRางดี นอกจากนี้ นักศึกษาจีนเปMนประชาชนจีนท่ีมีความรู วัฒนธรรมไทย 
สามารถแลกเปลี่ยนเผยแพรRวัฒนธรรมจีนให ประชาชนไทยรู จักได  ในสภาวการณ0นี้ ประชาชนท้ัง
สองประเทศเข าใจกันดีแล ว จะมีความสัมพันธ0สนิทสนมมากข้ึน มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 
การศึกษา เศรษฐกิจ ฯลฯ เพ่ิมมากข้ึนเชRนกัน ดังนั้น นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนท่ีเข าใจ
วัฒนธรรมไทยเปMนอยRางดี และมีบทบาทสําคัญในการเผยแพรRวัฒนธรรมไทย สามารถปูพ้ืนฐานท่ี
ดีในการพัฒนาความสัมพันธ0ระหวRางท้ังสองประเทศได เปMนอยRางดี 
 

อภิปรายผล 

 ผลของการเรียนรู วัฒนธรรมไทยของนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนในมหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติพบวRา นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนสามารถนําการเรียนรู วัฒนธรรมไทยไปใช 
ประโยชน0ด านการใช ชีวิตรRวมกับคนไทยและด านการหางานทําในประเทศไทย จากการเรียนรู 
วัฒนธรรมไทยให นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนเข าใจความคิด ความเชื่อ ประเพณี มารยาท 
วัฒนธรรม และสังคมไทยอยRางดีข้ึน ซ่ึงนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนสามารถใช ชีวิตรRวมกับคนไทย
ได และทํางานท่ีประเทศไทยได เปMนอยRางดีสอดคล องกับคํากลRาวของย่ิงยง เรืองทอง (2542 : 29) 
ท่ีวRา เนื่องจากวัฒนธรรมมีความสําคัญตRอชีวิตประจําวัน ความเปMนอยูRหรือวิถีชีวิตของบุคคล 
วัฒนธรรมยังมีความสําคัญตRอการศึกษา การศึกษา คือ กระบวนการท่ีสังคมได จัดข้ึนเพ่ือให 
สมาชิกในสังคมได รับการเรียนรู  การฝ�กอบรม เน นการเตรียมสมาชิกมีความเตรียม มีอุดมการณ0 
มีประสิทธิภาพและมีคุณธรรม ในสังคมแตRละสังคมจะจัดการศึกษาอยRางไร เปMนไปตามระบบไหน 
จะต องคํานึกถึง “วัฒนธรรม” ดังนั้นวัฒนธรรมจึงเปMนสRวนสําคัญประการหนึ่งในการกําหนด
การศึกษา โดยเฉพาะการถRายทอดวัฒนธรรม วัฒนธรรมมีความสําคัญตRอการประกอบอาชีพและ
ตRอความเปMนชาติ โดยการประกอบอาชีพจะได รับการยกยRองเพราะเปMนอาชีพท่ีสุจริต ไมRผิด
ศีลธรรมวัฒนธรรมอันดีงาม รวมท้ังยังมีความสําคัญตRอบุคลิกภาพของคนในสังคมท่ีปฏิบัติไปตาม
วัฒนธรรมนั้น การเรียนรู ภาษาและวัฒนธรรมในสถาบันศึกษาจึงมีอิทธิพลตRอความรู สึกนึกคิดและ
พฤติกรรมของมนุษย0ในสังคมนั้น ๆ ดังนั้น การเรียนรู ความรู ในรายวิชาวัฒนธรรมไทยตาม
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สามารถทําให นักศึกษา
แลกเปลี่ยนชาวจีนมีความรู ความเข าใจ และสามารถนําความรู วัฒนธรรมไทยไปใช ประโยชน0ด าน
การใช ชีวิต การติดตRอหรือดํารงชีวิตรRวมกับคนไทย และการประกอบอาชีพหรือหางานท่ีประเทศ
ไทยได เปMนอยRางดี  
 นอกจากนี้ ผลการวิจัยเรื่องการเรียนรู วัฒนธรรมไทยทําให นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนได 
เข าใจวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อและสังคมของคนไทย สอดคล องกับงานวิจัย Tang Yihong 
(2557) เรื่อง วิถีชีวิตของบัณฑิตชาวจีนในสังคมไทย: มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ พบวRา 
บัณฑิตชาวจีนจะดํารงชีวิตอยูRในสังคมไทยตRอ เนื่องจากประเทศไทยไมR มีนโยบายกีดกัน
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ชาวตRางชาติ จึงทําให มีโอกาสท่ีดีในการหางานทําได งRาย และต องการใช ความรู เพ่ือดํารงชีวิต มี
อาชีพท่ีเก่ียวข องกับการใช ภาษาไทยและภาษาจีน นอกจากนี้ บัณฑิตชาวจีนในสังคมไทยมี
คุณธรรมท่ีนRายกยRอง คือ มีความอดทนสามารถปรับตัวเข ากับสังคมไทย และรู จักประยุกต0ใช 
ความรู ในการดํารงชีวิต ทําให ชีวิตได อยRางมีความสุข นอกจากนี้ บัณฑิตจีนมีบทบาทในการพัฒนา
การศึกษาและสRงเสริมการทRองเท่ียวของไทย การนําเทคโนโลยีจากสาธารณรัฐประชาชนจีนใน
ประเทศไทย การมีสRวนสนับสนุนในด านเศรษฐกิจ ชRวยสRงเสริมการค าขายสินค าระหวRางประเทศ
ไทย ทําให ประเทศไทยได ผลกําไรจากการค าขายเศรษฐกิจไทยได ขยายตัวมากข้ึน ในด านสังคม
และวัฒนธรรม บัณฑิตชาวจีนมีบทบาทในการสRงเสริมความสัมพันธ0ระหวRางไทย-จีนให แนRน
แฟWนมากข้ึน 
 
ข	อเสนอแนะ 
 1. ควรวิจัยเรื่องการจัดการเรียนการสอนวัฒนธรรมไทยสําหรับนักศึกษาจีนท่ีศึกษา
ภาษาไทยในมหาวิทยาลัยของประเทศจีน 
 2. ควรวิจัยเปรียบเทียบการจัดการเรียนการสอนวัฒนธรรมไทยสําหรับนักศึกษาจีนกับ
นักศึกษาประเทศอ่ืน ๆ เปMนต น 
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during 1965-2014 
 

Lingfen Mo  จิตรลดา  แสงป/ญญา*  
คณะศิลปศาสตร4 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลมิพระเกียรต ิ

*E-mail: chitralada_or@hotmail.com 
 

บทคัดย�อ 
 

 งานวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค4เพ่ือวิเคราะห4ป/ญหาและสาเหตุท่ีทําให เกิดป/ญหาครอบครัวในสังคมไทย ท่ี
สะท อนผHานนวนิยายแนวชีวิตครอบครัวไทยชHวง พ.ศ. 2508-2557 โดยผลจากการศึกษาวิเคราะห4นวนิยายสี่
เรื่อง ได พบป/ญหาครอบครัวที่สะท อนจาก นวนิยาย ดังน้ี 1) ป/ญหา ท่ีเกิดจากพฤติกรรมท่ีไมHเหมาะสมของ
สมาชิกในครอบครัว พฤติกรรมท่ีทําให เกิดป/ญหาได แกH สามีคบหาสนิทสนมกับผู หญิงอ่ืนและมีพฤติกรรม
นอกใจภรรยา การไมHพูดจาเพ่ือทําความเข าใจระหวHางกัน และพฤติกรรมท่ีขาดสติเน่ืองมาจาก เมาสุรา 2) 
ป/ญหาท่ีเกิดจากการรับคHานิยมจากตะวันตกท่ีเห็นวHาการหยHาร างเปWนเรื่องปกติ การสมรสครั้งท่ีสองของผู หญิง
ไมHใชHเรื่องนHาอับอาย และการมีเพศสัมพันธ4กับหญิงหรือชายท่ีไมHใชHคูHสมรสเปWนเรื่องธรรมดาในสังคมป/จจุบัน 3) 
ป/ญหาท่ีเกิดจากป/ญหาเศรษฐกิจ รายได ไมHเพียงพอกับรายจHาย ทําให เกิดความเครียดหรือต องทํางานเพ่ิมเติม
จนไมHมีเวลาให ครอบครัว ชีวิตสมรสหHางเหิน และมีป/ญหาการแยHงชิงทรัพย4สมบัติและป/ญหาความเห็น แกHตัว 
และ 4) ป/ญหาเกิดจากพ้ืนฐาน วิถีชีวิตแตกตHางกันทําให มีป/ญหาในการปรับตัว  
 
คําสําคัญ: ป/ญหาครอบครัว ภาพสะท อน นวนิยายแนวชีวิตครอบครัว   
 

Abstract 
 

This research aimed to analyze the problems and causes of family’s problems in Thai 
society which reflects from Thai family drama novels during 1965-2014. The study analyzed 
four Thai family novels and reflected 4 main family problems: 1) the improper behavior of 
family members: a unfaithful husband having an intimate relationship with another woman, 
members did not have conversations over the problem to make clear understanding, and 
senseless behavior caused by alcohol drinking, 2) influences of western value that divorce was 
common, remarriage of the women was not shameful, and having sex with ones who were 
not spouses was common in today's society, 3) insufficient income causing a family problem 
since insufficient income that lead to stress, needed additional time to work, and had no time 
for family. These marriage and financial problems would end with selfishness, and 4) 
differences of family background caused problems for adjusting to married life. 
 
Keywords:  Family’s problems, Reflection, Family saga novels 
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กลวิธีการแต�งและแนวคิดในนวนิยายสําหรับเยาวชน 
ที่ได�รับรางวลัแว�นแก�ว พ.ศ. 2557 

Literary Techniques and Ideas in Young Adult Novels  
Winning 2014 Wankaew Award 

 
Luo Yan, ธิดา โมสิกรัตน0*  

คณะศิลปศาสตร0 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
*E-mail: thidamos@hotmail.com 

 
บทคัดย�อ 

 
 งานวิจัยเรื่องน้ีมีวัตถุประสงค0เพื่อวิเคราะห0กลวิธีการแตDงในนวนิยายสําหรับเยาวชนท่ีได!รับ
รางวัล แวDนแก!ว พ.ศ. 2557 จํานวน 4 เลDม ได!แกD เสียงเดือนในเสียงหวูดรถไฟ ในสระนํ้า ไม!หมอน
กับก!อนหิน และดินสอแทDงส้ัน โดยนําเสนอผลการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห0 ผลการวิจัยพบวDา  
นวนิยายสําหรับเยาวชนที่ได!รับรางวัล แวDนแก!ว พ.ศ. 2557 ใช!กลวิธีการแตDง ได!แกD การต้ังช่ือบทด!วย
เหตุการณ0และส่ิงท่ัวไป การวางโครงเรื่องใช!วิธีการลําดับเรื่องตามเหตุการณ0และตามเวลา การเปMด
เรื่องใช!การบรรยายฉากและบรรยากาศ การเลDาเรื่อง และการใช!บทสนทนา การดําเนินเรื่องใช!กลวิธี
การสร!างความขัดแย!งระหวDางมนุษย0กับมนุษย0 และความขัดแย!งภายในจิตใจของมนุษย0 การปMดเรื่อง
ใช!วิธีแบบสุขนาฏกรรม โศกนาฏกรรม และท้ิงท!ายให!ผู!อDานคิดเอง การสร!างตัวละครเปRนบุคคล 
ในชีวิตจริง คือ ตัวละครเด็ก ตัวละครผู!ใหญD และได!สร!างตัวละครท่ีเหนือมนุษย0และตัวละครสัตว0  
ใช!บทสนทนาเพื่อชDวยดําเนินเรื่อง บอกลักษณะนิสัยตัวละคร ให!คติและข!อคิด มีการสร!างฉากที่เปRน
สถานท่ี ส่ิงแวดล!อมธรรมชาติ และเหตุการณ0ในเน้ือเร่ือง  

 
คําสําคัญ : กลวิธีการแตDง  นวนิยายสําหรับเยาวชน  รางวัลแวDนแก!ว 

 
Abstract 

 
 This research aimed to analyze literary techniques in 4 young adult novels 
that won Wankaew Award in 2014: Siang Duan nai Siang Wood Rodfai, Nai Sanam, 
Maimorn kab Kon Hin, and Dinsaw Tang San. The results of the descriptive analysis 
showed that the 2004-award winning young adult novels used several techniques: 
naming the chapters by using events and common things, plotting the story 
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chronologically, opening the the story by describing the scene and atmosphere or by 
using conversation, narrating or telling story by using conflict between human beings 
and human and their internal conflicts, ended the novels using tragedy, comedy,  
or by leaving the up issue for readers’ considerations. In term of character creation, 
the authors used inspivation from real-life people to create children and adults, 
supernatural and animal characters. The conversations between characters were 
used to proceed the story or describe each character or to give the readers some 
morals considerations. Suggestion: irrelevant to the abstract as a whole. 
 

Keywords :  Literary Techniques, Young Adult Novels, Wankaew Award 
 
บทนํา 
 นวนิยายเปRนวรรณกรรมประเภทหน่ึงที่สะท!อนภาพของสังคม ที่เปRนเรื่องราวของกลุDมชนท่ี
อยูDรDวมกันในระบบวัฒนธรรมเดียวกัน วิทย0 ศิวะศิริยานนท0 (2541 : 197) ได!อธิบายเพิ่มเติมวDา นว
นิยายสะท!อนภาพของสังคมและคนท่ีอยูDรวมกันโดยนักประพันธ0ได!เขียนนวนิยายข้ึนจากส่ิงท่ีมีใน
สังคม หรือได!รับอิทธิพลจากสังคม ส่ิงแวดล!อม และระบบวัฒนธรรมรอบตัว การอDานนวนิยายจึงเปRน
การสDงเสริมประสบการณ0ให!แกDคนทั่ว ๆ ไป โดยเฉพาะการให!คุณคDาแกDเด็กหรือเยาวชน ดังท่ี ธัญญา 
สังขพันธานนท0 (2536 : 89) กลDาววDานักเขียนที่ดีต!องเปRนนักเขียนท่ีมีคุณภาพ ยDอมสร!างผลงานที่มี
คุณคDาในเชิงการสะท!อนภาพสังคม มุDงเสนอแนวคิดท่ีมีสาระแสดง ความเปRนจริงของชีวิตผู!คนใน
สังคมรDวมสมัย และใช!กลวิธีการแตDงท่ีประกอบด!วยองค0ประกอบทางวรรณศิลปvซึ่งมีอิทธิพลและมี
คุณคDาตDอวงการศึกษาของสังคม 
 นอกจากน้ี นวนิยายที่ดียังประกอบด!วยกลวิธีในการแตDงที่ดีอีกด!วย เปRนความสามารถ
เฉพาะตัวของ    นักประพันธ0แตDละคน ดังเชDนนวนิยายเยาวชนท่ีได!รับรางวัลแวDนแก!วได!รับการ 
ยกยDองวDาเปRนนวนิยายท่ีแตDงดีและมีบทบาทตDอผู!อDานท่ีเปRนเด็กและเยาวชนมาก เปRนผลงานท่ีได!รับ
การยอมรับและมีการเผยแพรDอยDางกว!างขวาง คุณคDาของนวนิยายเยาวชนดังกลDาวแสดงถึงการใช!
กลวิธีการแตDง นวนิยายท่ีดี สามารถสะท!อนเรื่องราวและแนวคิดตDาง ๆ สูDผู!อDานได!ผDานการนําเสนอ
เน้ือหา แนวคิด และกลวิธีการแตDง เชDน การสร!างสรรค0ตัวละคร การเลDาเรื่อง บทสนทนา และฉาก 
เปRนต!น ทําให!ผู!อDานได!รับประสบการณ0ความรู!และข!อคิดเรื่องเหลDาน้ีสามารถนําไปเปRนแนวทางในการ
ดําเนินชีวิตตDอไป ผู!วิจัยจึงสนใจศึกษาวิเคราะห0กลวิธีการแตDงนวนิยายของนวนิยายเยาวชนท่ีได!รับ
รางวัลแวDนแก!วประจําปx พ.ศ. 2557 ซ่ึงจะทําให!เข!าใจคุณคDาของวรรณกรรมประเภทนวนิยายเรื่อง
ตDาง ๆ ได!อยDางชัดเจนตDอไป 
 
วัตถุประสงคJของการวิจัย 
 เพื่อวิเคราะห0กลวิธีการแตDงนวนิยายสําหรับเยาวชนท่ีได!รับรางวัลแวDนแก!วใน พ.ศ. 2557 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีผู!วิจัยดําเนินการตามข้ันตอน ดังตDอไปน้ี 
 1. ศึกษาความรู!ท่ัวไปเก่ียวกับวรรณกรรมและนวนิยาย 
 2. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข!องกับนวนิยายสําหรับเยาวชน 
 3. ศึกษาผลงานของนวนิยายสําหรับเยาวชนได!รับรางวัลแวDนแก!วใน พ.ศ. 2557 
 4. คัดเลือกนวนิยายสําหรับเยาวชนที่ได!รับรางวัลแวDนแก!วในประจําปx พ.ศ. 2557 จํานวน 4 เร่ือง 
ได!แกD เสียงเดือนในเสียงหวูดรถไฟ ในสระนํ้า ไม!หมอนกับก!อนหิน และดินสอแทDงส้ัน 
 5. วิเคราะห0กลวิธีการแตDงของนวนิยายสําหรับเยาวชนได!รับรางวัลแวDนแก!วใน พ.ศ. 2557 
 6. วิเคราะห0แนวคิดในของนวนิยายสําหรับเยาวชนได!รับรางวัลแวDนแก!วใน พ.ศ. 2557 
 7. นําเสนอผลการศึกษาวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห0 (Descriptive Analysis) 
 
ผลการวิจัย 
 การวิเคราะห0กลวิธีการแตDงในนวนิยายเยาวชนที่ได!รับรางวัล แวDนแก!ว พ.ศ.2557 พบวDา  
ผู!แตDงได!ใช!กลวิธีการแตDง 8 ประการ ดังผลการวิจัยโดยสรุปตDอไปน้ี 
 1. การต้ังชื่อบท  
     เปRนกลวิธีกําหนดช่ือบทโดยสรุปเน้ือเร่ืองในตอนน้ัน ๆ ใช!กลุDมคําหรือวลีท่ีบอกวDาเน้ือเร่ือง
เปRนเรื่องเก่ียวกับอะไรและจะดําเนินไปอยDางไร นวนิยายเยาวชนท่ีได!รับรางวัลแวDนแก!ว พ.ศ. 2557 มีเพียง 
นวนิยาย 2 เรื่องท่ีใช!กลวิธีการต้ังช่ือบท ได!แกD เสียงเดือนในเสียงหวูดรถไฟ และ ในสระนํ้า ผู!แตDงใช!
กลวิธีการต้ังช่ือ 3 ลักษณะ ได!แกD การต้ังช่ือบทด!วยเหตุการณ0สําคัญ การต้ังช่ือบทด!วยฉากสําคัญ 
และการต้ังช่ือบทด!วยส่ิงท่ีอยูDแวดล!อม ดังตัวอยDาง 
 เรื่อง ในสระนํ้า ต้ังช่ือบทด!วยฉากสําคัญ ได!แกD บ!านหลังใหมD สระนํ้าหลังบ!าน อุทยาน 
ด!านหลังโรงงาน และบ!านหลังเกDา เปRนช่ือที่บอกถึงฉากธรรมชาติท่ีอยูDแวดล!อมเยาวชน จะทําให!รู!วDา
ในบทน้ีจะเกิดเหตุการณ0ท่ีใดมีลักษณะสมจริงในการดําเนินเรื่องเก่ียวกับตัวละครเยาวชน 
 2. การวางโครงเร่ือง  
 เปRนกลวิธีกําหนดเหตุการณ0ท่ีดําเนินเรื่องต้ังแตDต!นจนจบโดยเริ่มจากการอธิบายสถานการณ0
ในตอนเริ่มเรื่อง แล!วผูกปมที่เปRนเหตุการณ0ท่ีซับซ!อน ท้ังความขัดแย!ง อุปสรรคและการตDอสู!ของ 
ตัวละครที่ตDอเน่ืองเปRนเรื่องราวยึดยาวจนจบ ดังตัวอยDาง 
 เรื่อง ไม�หมอนกับก�อนหิน มีโครงเรื่องวDา เด็กชายที่เปRนเด็กดีเรียนเกDง ขยัน ชDวยงานพDอแมD
เสมอเด็กชายคิดวDาโลกน้ีมีสีเทาไมDมีความสุข เมื่อเขาได!พบกับวิญญาณซ่ึงเปRนเด็กหญิงที่รDาเริงสดใส 
และช่ืนชอบรถไฟเหมือนกัน เร่ืองดําเนินไปจนถึงตอนจบท่ีตัวละครเปล่ียนความคิดและรู!สึกวDาโลกน้ี
นDาอยูDและมีความสุข  
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 จากตัวอยDาง แสดงถึงกลวิธีการวางโครงเรื่องแบบลําดับเรื่องตามเหตุการณ0ที่สัมพันธ0กัน  
มีจุดเริ่มต!นท่ีเปRนเรื่องราวของมิตรภาพระหวDางเยาวชนและจบด!วยการให!แงDคิดเก่ียวกับการมองโลก
ในแงDดี 
 3. การเปRดเร่ือง  
 เปRนสDวนแรกของเรื่องที่ดึงความสนใจให!อDานเรื่องตDอเน่ืองไป ผู!แตDงใช!วิธีเปMดเรื่อง 3 ลักษณะ 
ได!แกD การบรรยาย การเลDาเรื่อง และการใช!บทสนทนา กลวิธีการเปMดเรื่องที่เปRนจุดเดDนคือ การเปMด
เรื่องโดยการเลDาเรื่องซึ่งผู!แตDงจะลําดับเหตุการณ0ท่ีเกิดข้ึนตามเวลา ได!แกD การเปMดเรื่องโดยเลDาเรื่อง 
ในอดีต การเปMดเรื่องโดยเลDาเร่ืองในป{จจุบัน และการเปMดเรื่องโดยเลDาเร่ืองในอนาคต ดังตัวอยDาง เรื่อง 
เสียงเดือนในเสียงหวูดรถไฟ บทท่ี 14 เปMดเรื่องโดยเลDาเรื่องและความคิดของตัวละครในอดีต  

 บ� า ย วั น ห น่ึ ง  เ ดื อ น แ รม เห็ น บุ รุ ษ ไป รษ ณี ย� 
ข่ีจักรยานยนต�ผ�านหน�าบ�าน บรรทุกหีบห�อไปรษณียภัณฑ�
มากมาย... ตอนอยู� ช้ันประถมศึกษาป-ที่ ส่ี  ครูเคยสอนให�
นักเรียนเขียนจดหมายถึงเพื่อนและญาติ พอเขียนแล�วให�ไปส�ง
จดหมายจริง ๆ ตอนน้ันเขายังต่ืนเต�นกับการได�เขียน เขาเคย
สงสัยว�าเมื่อหย�อนจดหมายใส�ตู� ไปรษณีย�แล�วจดหมายจะ
เดินทางไปถึงมือผู�รับได�อย�างไร ... เขาเพิ่งรู�ความจริงตอนครูให�
ปฏิบัติจริงน่ันละ 

(เสียงเดือนในเสียงหวูดรถไฟ.  2558 : 111) 
 จากตัวอยDาง ผู!แตDงเปMดเรื่องโดยเลDาเรื่องในอดีตของตัวละครท่ีไมDรู!จักการสDงจดหมายทาง
ไปรษณีย0นําไปสูDเหตุการณ0ป{จจุบันท่ีตัวละครได!รู!ความจริง การเปMดเรื่องโดยเลDาเรื่องในอดีตน้ีทําให!
รู!จักตัวละครวDาเปRนเด็กท่ีมีความคิด และทําให!เร่ืองดําเนินตDอไปอยDางสนุกสนาน 
 4. การดําเนินเร่ือง  
 เปRนรายละเอียดตอนกลางของเรื่อง ชักจูงความสนใจให!ติดตามเรื่องอยูDเสมอ ใช!กลวิธีสร!าง
ความขัดแย!งและคล่ีคลายความขัดแย!งจนถึงเป|าหมายที่เปRนตอนปMดเรื่อง ดังตัวอยDางน้ี 
  4.1 ความขัดแย�งระหว�างมนุษยJ กับมนุษยJ  เปRนความขัดแย!งระหวDางบุคคลที่มี
ความสัมพันธ0กัน ดังตัวอยDาง 

 “ใบหม�อน มาทําไมแต�เช�า” 
 ... “เราอยากมาชวนนายไปบ�านลุงช�างเพื่อนข�างบ�าน

นายน�ะ” 
 “ไปดูไก�ชน สวยดีนะ” 
“ไม�ดูหรอก จะไปดูทําไม เห็นอยู�ทุกวัน” 
“โธ� นายก็เปCนแบบน้ีตลอดเลย ไปดูกันเถอะ เด๋ียวต�นตาลก็

มาแล�ว” 
(ไม�หมอนกับก�อนหิน.  2558 : 45) 
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  จากตัวอยDาง เปRนการดําเนินเรื่องท่ีแสดงให!เห็นถึงความขัดแย!งระหวDางตัวละครในเรื่อง
การไปดูไกDชนเพราะเยาวชนจะมีความสนใจแตกตDางกัน จึงเกิดความขัดแย!งกับเพื่อน 
  4.2  ความขัดแย�งภายในใจของตัวละคร เปRนความขัดแย!งในความนึกคิดของตัวละคร 
ซึ่งต!องตัดสินใจเลือกทางเลือกที่มีหลาย ๆ ทางให!เหมาะสม ตัวละครจึงเกิดความสับสน ซ่ึงเปRนความ
ทุกข0ท่ีเกิดกับมนุษย0ตลอดเวลา ดังตัวอยDาง 

ครอบครัวของก�อนหินกับเพื่อน ๆ ออกจากเทเวศร�ราว
หกโมงเย็นโดยพ�อแวะส�งใบหม�อนกับต�นตาลที่บ�าน พ�อแม�ของ
ใบหม�อนและต�นตาลมีท�าทียินดีเมื่อได�พบก�อนหิน เพราะทุก
คนช่ืนชมเขามาก ก�อนหินคิดว�าพ�อแม�ของเพื่อนคงได�รับแต�
ข�อมูลดี ๆ เก่ียวกับเขาผ�านลูกชายตัวเองแน�นอน เขารู� สึก
ขอบคุณเพื่อนท้ังสองที่พูดถึงเขาแต�ในแง�ดี หลาย 
ครั้งเขาอาจรําคาญเพื่อนอยู�บ�าง แต�ทั้งคู�ก็ไม�เคยมีท�าทีไม�พอใจ
เขาเลย 

(ไม�หมอนกับก�อนหิน.  2558 : 54) 
  จากตัวอยDาง เปRนกลวิธีที่ใช!ความขัดแย!งในจิตใจของตัวละคร เพื่อนมักพูดถึงเขาแตDแงDดี 
จึงทําให!พDอแมDได!รับแตDข!อมูลดี ๆ ตัวละครจึงรู!สึกอับอาย สะท!อนให!เห็นถึงความขัดแย!งและการ
เปล่ียนแปลงความคิดของเยาวชนอยDางชัดเจน  
 5. การปRดเร่ือง  
 เปRนเรื่องราวสDวนสุดท!าย ได!แกD การปMดเรื่องแบบสุขนาฏกรรม การปMดเรื่องแบบโศกนาฏกรรม 
และการปMดเร่ืองแบบทิ้งป{ญหา ในการวิเคราะห0กลวิธีการปMดเร่ืองของนวนิยายสําหรับเยาวชนท่ีได!รับ
รางวัลแวDนแก!ว พ.ศ. 2557 พบวDา การปMดเร่ืองแบบท้ิงป{ญหาให!ผู!อDานคิดเองมีลักษณะเดDนซึ่งจะทําให!
ผู!อDานได!แงDคิดเชิงสร!างสรรค0และได!แนวคิดตามเจตนาของผู!แตDง ดังตัวอยDางเรื่อง ไม�หมอนกับก�อนหิน 
บทท่ี 9 ผู!แตDงปMดเรื่องแบบท้ิงท!ายให!ผู!อDานคิดเอง โดยเลDาเรื่องการเล้ียงสัตว0โดยที่น!องชายของตัวละคร
วDาจะมีความรับผิดชอบเล้ียงสัตว0ตDอไปได!นานเทDาไร  

ก�อนหินยืนมองน�องชายเล�นกับแมวจากระเบียง
บ�าน เด็กอายุหกขวบคงต่ืนเต�นกับเรื่องต�าง ๆ ได�ไม�นาน 
ยินดีกําลังเห�ออยากเล้ียงสัตว�ถึงขนาดยอมทําทุกอย�าง
แม�แต�คลุกข�าวให�แมวกินตามที่แม�บอก เขาจะรอดูว�า
น�องชายจะทําหน�าที่น้ีไปได�นานเท�าไหร� และเม่ือแมวตัวน้ี
โตข้ึน น�องของเขาจะยังรักและเอ็นดูมันอยู�หรือไม� 

(ไม�หมอนกับก�อนหิน.  2558 : 74) 
 จากตัวอยDาง ผู!แตDงใช!กลวิธีทิ้งป{ญหาให!คิดวDาเหตุการณ0ตอนจบวDาน!องชายของตัวละครซ่ึง
ต!องการจะเล้ียงแมว เขาจะเล้ียงได!นานเทDาไร ผู!อDานจะคาดเดาจากลักษณะนิสัยของน!องชายท่ีเปRนเด็ก
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ตามธรรมชาติเปRนวัยท่ีสนใจส่ิงตDาง ๆ ในชDวงเวลาส้ัน ๆ จะเบื่อหนDายหันไปสนใจส่ิงอ่ืน ๆ ใหมD ๆ 
ตDอไป จึงเปRนกลวิธีการปMดเรื่องแบบให!ข!อคิดแกDผู!อDานท่ีทําให!เร่ืองสนุกสนาน 
 6. ตัวละคร  
 เปRนผู!ที่ มีบทบาทและพฤติกรรมตามเหตุการณ0 ในเรื่อง หรือเปRนผู!รับผลจากเหตุการณ0 
ตามโครงเรื่อง ผู!แตDงใช!กลวิธีการสร!างตัวละครแบDงเปRนตัวละครเด็กและตัวละครผู!ใหญD ตัวละคร 
ท่ีเหนือมนุษย0และตัวละครสัตว0 ลักษณะเดDนในการสร!างตัวละครในนวนิยายเยาวชนท่ีได!รับรางวัลแวDนแก!ว 
พ.ศ. 2557 เปRนตัวละครที่เหนือมนุษย0และตัวละครสัตว0ซ่ึงผู!แตDงใช!เปRนสัญลักษณ0หรือเปRนส่ือกลาง
เช่ือมตัวละคร ดังตัวอยDาง 
  6.1 ตัวละครเหนือมนุษยJ ได!แกD ตัวละครที่เปRนวิญญาณ เปRนตัวละครเด็กที่เสียชีวิตแล!ว 
ได!เปRนวิญญาณที่ผูกพันกับส่ิงที่เด็กรักและหDวงใย เรื่อง ไม�หมอนกับก�อนหิน ตัวละครวิญญาณเปRน
เด็กหญิงท่ีเสียชีวิต เพราะถูกรถไฟชน จึงเปRนวิญญาณท่ีผูกพันและอาศัยอยูDในไม!หมอนรางรถไฟ ดัง
ตัวอยDาง 

“น�อง มาน่ังทําอะไร ร�านปGดแล�วนะ กลับบ�านเถอะ” 
เด็กหญิงไม�ตอบ เพียงแต�มองก�อนหินแล�วย้ิมให� 
เมื่อก�อนหินถามยํ้า เธอจึงตอบว�า “มารอแม�”... 
“เธออยากให�เราช�วยอะไรหรือเปล�าไม�หมอน” 
“ช�วยคุยกับเราก็พอ” ก�อนหินได�ยินเช�นน้ีก็ถึงกับใจอ�อนยวบ 

 (ไม�หมอนกับก�อนหิน.  2558 : 11,59) 
  จากตัวอยDาง ตัวละครวิญญาณเด็กหญิงที่เสียชีวิตเพราะถูกรถไฟชน มีความรักและคิดถึง
พDอแมDแตDไมDสามารถไปหาได! จึงเหงาและต!องการมีเพื่อนท่ีพูดคุยได! วิญญาณไม!หมอนจึงเปRนส่ือกลางท่ี
ทําให!ก!อนหินรู!จักความรักในครอบครัวและการสร!างมิตรภาพระหวDางเพื่อน ๆ  
  6.2 ตัวละครสัตวJ เปRนสัตว0ที่เด็ก ๆ ชอบเล้ียง เชDน แมว เรื่อง ในสระนํ้า ผู!แตDงได!สร!างตัว
ละครสัตว0ท่ีเปRนแมว โดยมีบทบาทเปRนส่ือกลางการติดตDอระหวDางตัวละคร ดังตัวอยDาง 

เขาเฝKารออย�างต่ืนเต�นที่จะได�พบพรายสาวอีกครั้ง 
ทีแรกเขาต้ังใจไปรอที่ท�านํ้าด�วยซํ้า แต�เจ�าสองสีห�ามไว�
เพราะกลัวเขาจะไม�สบายไปเสียก�อน และมันรู�ว�ายังไม�ถึง
เวลา 

(ในสระนํ้า.  2558 : 74) 
  จากตัวอยDาง ตัวละครสัตว0ท่ีเปRนแมวมีลักษณะพิเศษคือพูดคุยกับมนุษย0และผีพรายได!ตัว
ละครแมวได!สร!างความสัมพันธ0ระหวDางผีพรายกับเยาวชน จึงมีบทบาทชDวยให!ตัวละครสามารถตDอสู!
กับคนที่ทําลายธรรมชาติ และให!แงDคิดเก่ียวกับการอนุรักษ0ธรรมชาติ 
 7. บทสนทนา  
 เปRนถ!อยคําท่ีตัวละครเจรจาโต!ตอบกันหรือพูดคุยกัน มีสDวนชDวยดําเนินเรื่องจนจบเรื่องเปRนวิธี
เลDาเหตุการณ0 ความรู!สึกนึกคิด อารมณ0และเจตนาของตัวละคร แสดงถึงบุคลิกภาพของตัวละคร 
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ได!เปRนอยDางดี โดยผู!แตDงสร!างบทสนทนาที่ เหมาะสมกับสภาพ ฐานะ และบทบาทของตัวละคร  
ดังตัวอยDาง 
  7.1 บทสนทนาที่ช�วยดําเนินเร่ือง เปRนวิธีการบอกวDาจะเกิดเหตุการณ0อะไรตDอไป หรือตัว
ละครมีการกระทําอยDางไร และจะเกิดเหตุการณ0หรือเรื่องราวอยDางไร การใช!บทสนทนาทําให!เรื่อง
ดําเนินได!รวดเร็วและสอดคล!องกับโครงเรื่อง ดังตัวอยDางเรื่อง ในสระนํ้า ผู!แตDงได!สร!างบทสนทนาท่ี
ชDวยดําเนินเรื่องจากเหตุการณ0หน่ึงไปอีกเหตุการณ0หน่ึง  

“มีอะไรเหรอครับ” ตันนํ้าถาม เกือบเดินชนกาสาร 
“มีคนตามเรามา” กาสารตอบ แต�ดูไม�ทุกข�ร�อนเท�าไร 
“ใครเหรอครับ” เขากวาดตาไปรอบทิศทันที รู�สึกตกใจแทน 
“เพื่อนของท�าน” 
ต�นนํ้าประมวลคําตอบอยู�ครู�หน่ึงแล�วร�องอย�าง

ตกใจ บอย คงแอบตามเขามาน่ันเอง แบบน้ีพรายนํ้าก็ถูก
คนอ่ืนเห็นตัวน�ะสิ 

“คุณรีบซ�อนเร็วเข�า” ต�นนํ้าบอกอย�างลุกล้ีลุกลน 
“ไม�เปCนไรหรอกจ�ะ เชิญเขาออกมาเถิด” เธอย้ิม “น่ีคงเปCนโชคชะตา” 

(ในสระนํ้า.  2558 : 83) 
  จากตัวอยDาง ผู!แตDงใช!กลวิธีการสร!างบทสนทนาท่ีชDวยดําเนินเรื่องจากเหตุการณ0ท่ีต!นนํ้า
และกาสารเดินทางไปบ!านหลังเกDาของกาสาร เปRนความลับของต!นนํ้ากับกาสาร แตDบอยพบวDา ต!นนํ้า
อยูDกับคนหน!าแปลกจึงได!ติดตามไป บทสนทนาน้ีได!นําไปสูDเหตุการณ0ท่ีต!นนํ้ากับกาสารมีเพื่อนเพิ่มข้ึน
ท่ีจะชDวยกันตDอสู!กับปxศาจด!วย 
  7.2 บทสนทนาที่บอกลักษณะนิสัยของตัวละคร เปRนบทสนทนาท่ีจะแสดงความคิด
ความรู!สึก และอารมณ0ของตัวละครในเหตุการณ0ตDาง ๆ ที่เกิดข้ึน ดังตัวอยDางเรื่อง ไม�หมอนกับก�อนหิน 
ผู!แตDงได!สร!างบทสนทนาท่ีบอกลักษณะนิสัยของตัวละครก!อนหิน 

“ก�อนหิน อยู�ไหมลูก” เสียงลุงช�างตะโกนจากหน�าบ�าน 
“อยู�ครับลุง มีอะไรครับ” ก�อนหินส�งเสียงตอบพร�อมกับว่ิงลงบันไดบ�าน 
“เห็นไก�ลุงบ�างไหม มันหายไปอีกแล�ว” 
“อ�าว อีกแล�วเหรอ เด๋ียวไปถามพ�อกับแม�ให�นะ ลุงเข�า

มาก�อน” 
“ที่บ�านเล้ียงแมวแล�วใช�ไหม” 
“ใช� แย�ละสิ ไม�รู�ว�ายินดีปล�อยให�นํ้าตาลลงมาว่ิงเล�น

หรือเปล�า” 
...“ถ�ามันลงมาก็คงแค�จ�องไก�นะ ไม�น�าถึงข้ันกัดหรอก” 
“นํ้าตาลไม�อยู�บนบ�านจริง ๆ ด�วยลุง” ก�อนหินเดินสํารวจตาม
ใต�โตNะและพุ�มไม� “เอ แต�ไม�เห็นไก�ลุงเลยนะ เขาช�วยลุงข�างหาไก�” 
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(ไม�หมอนกับก�อนหิน.  2558 : 84) 
  จากตัวอยDาง ผู!แตDงได!สร!างตัวละครเยาวชนที่มีนํ้าใจ รู!จักชDวยเหลือคนอ่ืน ๆ ซ่ึงทําให!เห็น
ตัวละครเยาวชนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม บDงบอกลักษณะนิสัยของตัวละครเด็กที่มีนํ้าใจ 
  7.3 บทสนทนาที่ให�คติและข�อคิด เปRนวิธีการท่ีผู!แตDงสอดแทรกแนวคิดท่ีมีตDอเรื่องราว
หรือเหตุการณ0ที่ เกิดข้ึน ผDานคําพูดของตัวละคร แสดงความคิดเห็นและแงDคิดเปRนคติธรรมที่มี
ประโยชน0สามารถนําไปเปRนแนวทางการดําเนินชีวิตหรือนําไปปฏิบัติตDอไป ในเรื่อง ไม!หมอนกับก!อน
หิน ดังตัวอยDาง 

“อะไรกันน่ี ยินดีไม�ค�อยได�ไปบ�านลุงช�าง แต�ทําไมเล�า
ได�เปCนเร่ืองเปCนราวขนาดน้ี” 

“ยินดีรู�” 
“พอเถอะลูก กินข�าวเถอะ” ผู�เปCนแม�ขําในความเดียงสา

ของลูกชาย 
“แต�ยินดีไม�เล�นพนันนะ ไม�ดี” 
“หือ อะไรนะ แสดงว�าเวลาไปท่ีบ�านน้ันเขาเล�นพนันไก�ชนด�วย

หรือ” 
... “แม� ก�อนหินว�าอย�าให�น�องไปบ�านน้ันดีกว�านะ อีก

อย�างไปคุยกับลุงช�างก็คงช�วยอะไรไม�ได�หรอก เพราะยังไงพวก
เขาก็ไม�เลิกอยู�ดี ก�อนหินออกความเห็น ... ทางที่ดีที่สุดคือต�อง
ปKองกันไม�ให�เด็กในบ�านตนเองเข�าไปเก่ียวข�องกับเรื่องพวกน้ี” 

(ไม�หมอนกับก�อนหิน.  2558 : 46) 
  จากตัวอยDาง ผู!แตDงใช!บทสนทนาที่ให!คติและข!อคิดในการเล้ียงดูลูก หากต!องการให!เด็ก 
มีนิสัยที่ดีก็ต!องสร!างสภาพแวดล!อมท่ีดีให!ลูกได!พบเห็น ดังเชDนในบทสนทนาน้ี แสดงวDาก!อนหินเปRน
หDวงน!องชาย ไมDอยากให!น!องชายพบเรื่องที่ไมDดี ก!อนหินจึงเสนอความคิดเห็นวDาการแก!ป{ญหาคือไมDให!
น!องชายไปบ!านลุงชาย เปRนข!อคิดวิธีการเล้ียงดูลูกท่ีดี และเปRนแนวทางการพัฒนาเด็กหรือเยาวชน
ตDอไป 
  8. ฉาก  
  เปRนองค0ประกอบท่ีบDงบอกยุคสมัยของเรื่อง สถานที่และเวลาท่ีเกิดเหตุการณ0ข้ึนในเรื่อง 
ฉากจะให!รายละเอียดประกอบในเน้ือเร่ือง เชDน การสร!างอารมณ0 การสร!างบรรยากาศของเรื่อง  
นวนิยายเยาวชนท่ีได!รับรางวัลแวDนแก!ว พ.ศ. 2557 ใช!กลวิธีสร!างฉากและบรรยากาศ 3 ลักษณะ 
ได!แกD การสร!างฉากและบรรยากาศท่ีเปRนสถานท่ี เปRนส่ิงแวดล!อมธรรมชาติ และเปRนเหตุการณ0 ฉากท่ี
มีลักษณะเดDนคือ ฉากและบรรยากาศส่ิงแวดล!อมธรรมชาติ ซึ่งจะทําให!ผู!อDานเห็นความสวยงามของ
ธรรมชาติ เห็นความสําคัญของการรักษาและอนุรักษ0ส่ิงแวดล!อม ดังตัวอยDางเรื่อง เสียงเดือนในเสียง
หวูดไฟ ผู!แตDงได!สร!างฉากท่ีเปRนส่ิงแวดล!อมธรรมชาติในเวลากลางคืน  
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เดือนแรมค�อย ๆ หย�อนก�นลงบนม�าน่ังหินขัดตรง
ตําแหน�งเดิม แต�ไม�ใช�บนม�าตัวเดิมท่ีเขาเคยน่ังเม่ือตอนเปCน
เด็กชายเดือนแรม เขาวางกระเปPาเอกสารไว�ใกล�ตัว ชานชาลา
ยังมีกล่ินเฉพาะตัวเหมือนเดิม เขาแหงนมองเดือนเส้ียวเก่ียวฟKา 
ดวงดาวพราวแสงระยิบระยับกลางท�องฟKาราตรี สายลมแผ�ว
พัดมาทักทายพอรู�สึกเย็น เดือนคืนน้ียังคงเปCนเดือนดวงเดิมท่ี
เขารักและหลงใหล ยังส�งย้ิมให�เขาอย�างเมตตาและอบอุ�น เขา
เพ�งพินิจดวงเดือนเหมือนจะค�นหาบางส่ิงบางอย�างท่ีเคยเก็บไว�
ในน้ัน เพียงช่ัวอึดใจเดียว เรื่องราวต�าง  ๆก็ผุดพร�างข้ึนในมโนภาพ 

(เสียงเดือนในเสียงหวูดรถไฟ.  2558 : 1) 
  จากตัวอยDาง เปRนกลวิธีการสร!างฉากที่เปRนสภาพแวดล!อมธรรมชาติในเวลากลางคืน 
สะท!อนถึงความรู!สึกของตัวละครท่ีสงบมีความสุข เพราะมี “เดือนเส้ียวเก่ียวฟ|า” “ดวงดาวพราวแสง
ระยิบระยับ” และ “สายลมแผDวพัดมา” ทําให!เห็นวDาตัวละครท่ีความรู!สึกอบอุDนช่ืนใจและมีความหวัง 
และเปRนฉากภูมิหลังของเหตุการณ0ในทั้งเรื่อง 
 สรุปได!วDากลวิธีการแตDงนวนิยายสําหรับเยาวชนท่ีได!รับรางวัล แวDนแก!ว พ.ศ. 2557 ผู!แตDงได!
ใช!กลวิธีการแตDงตามแนวการแตDงนวนิยายเยาวชน ได!แกD การต้ังช่ือบทด!วยเหตุการณ0สําคัญในเรื่อง
และด!วยส่ิงที่อยูDแวดล!อม  มีการเปMดเรื่องโดยใช!การบรรยาย การเลDาเรื่อง และการใช!บทสนทนา  
การดําเนินเรื่องใช!กลวิธีการสร!างความขัดแย!งระหวDางมนุษย0กับมนุษย0 และภายในจิตใจของมนุษย0 
วิธีการปMดเรื่องใช!วิธีจบเรื่องแบบสุขนาฏกรรม แบบท้ิงป{ญหาให!คิด และแบบโศกนาฏกรรม ในด!านตัว
ละคร ผู!แตDงสร!างตัวละครเด็ก ตัวละครผู!ใหญD ตัวละครเหนือมนุษย0 และตัวละครสัตว0 สร!างฉากที่เปRน
สถานท่ี ส่ิงแวดล!อมธรรมชาติ และเหตุการณ0  ใช!บทสนทนาที่ชDวยดําเนินเรื่อง บDงบอกลักษณะนิสัย  
ตัวละคร ให!คติและข!อคิด การใช!กลวิธีการแตDงดังกลDาวทําให!นวนิยายมีเน้ือหาสาระที่สมจริงและ 
มีชีวิตชีวา ชDวยให!เรื่องดําเนินไปอยDางสมเหตุสมผลและนDาสนใจ นอกจากน้ี ยังดึงดูดความสนใจของ
ผู!อDาน ชDวยให!ผู!อDานเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินจากเรื่อง และนําความคิด โลกทัศน0เชิงบวก 
ท่ีผู!แตDงนําเสนอในเรื่องไปใช!ประโยชน0ตDอไป 
 
การอภิปรายผล 
 จากการวิเคราะห0เรื่องกลวิธีการแตDงในนวนิยายเยาวชนที่ได!รับรางวัล แวDนแก!ว พ.ศ. 2557  
ผู!แตDงได!ใช!กลวิธีการแตDงนวนิยายเยาวชน ได!แกD การต้ังช่ือบทด!วยเหตุการณ0สําคัญในเรื่องและด!วยส่ิงท่ี
อยูDแวดล!อมทั่วไป เปMดเรื่องโดยใช!การบรรยาย การเลDาเรื่อง และการใช!บทสนทนา ใช!กลวิธีการดําเนิน
เรื่องโดยสร!างความขัดแย!งระหวDางมนุษย0กับมนุษย0 และภายในจิตใจของมนุษย0 มีวิธีการปMดเรื่องแบบ
สุขนาฏกรรม แบบทิ้งป{ญหาให!คิด และแบบโศกนาฏกรรม  ผู!แตDงสร!างตัวละครที่เปRนตัวละครเด็ก  
ตัวละครผู!ใหญD ตัวละครเหนือมนุษย0 และตัวละครสัตว0  การสร!างฉากเปRนสถานที่ ส่ิงแวดล!อมธรรมชาติ 
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และเหตุการณ0 ใช!บทสนทนาท่ีชDวยดําเนินเรื่อง บDงบอกลักษณะนิสัยตัวละคร และให!คติและข!อคิด  
ผลวิจัยดังกลDาวแสดงถึงกลวิธีการแตDงที่มีองค0ประกอบ 5 ประการสอดคล!องกับแนวคิดและทฤษฏี
การสร!างสรรค0วรรณกรรม ท่ีพบวDา นวนิยายเยาวชนที่ได!รับรางวัล แวDนแก!ว พ.ศ. 2557  ได!ใช!กลวิธี
การแตDงเชDนเดียวกับวรรณกรรมประเภทนวนิยาย ทําให!มีคุณคDาและให!ความเพลิดเพลินแกDผู!อDาน  
ซึ่งสอดคล!องกับแนวคิดเก่ียวกับกลวิธีการแตDงวรรณกรรม ดังที่ศิวกานต0 ปทุมสูติ (2553 : 260-262)  
ได!อธิบายวDา กลวิธีการแตDงชDวยให!วรรณกรรมมีเรื่องราวนDาอDานต้ังแตDต!นจนจบ  และมีคุณคDาให!ความรู! 
ข!อคิด และความบันเทิงแกDผู!อDาน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน โดยใช!กลวิธีการต้ังช่ือบท การวางโครงเร่ือง 
และได!ใช!กลวิธีที ่หลากหลายมาเปMดเรื่อง ดําเนินเรื ่อง ปMดเรื่อง การสร!างบทสนทนานอกจากน้ี  
ผู!แตDงยังสร!างฉากและบรรยากาศที่เปRนสถานที่ ส่ิงแวดล!อมและเหตุการณ0 และการสร!างตัวละคร
เด็กและผู!ใหญDซึ่งสมจริง ตอบสนองความสนใจของผู!อDานทุกวัย สอดคล!องกับผลการวิจัยของ 
Jiang Nannan (2555) ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง กลวิธีการแตDงและแนวคิดในนวนิยายชุด ความสุขของ
กะทิ โดยงามพรรณ เวชชาชีวะ ซึ่งพบวDา ผู!แตDงได!ใช!กลวิธีการแตDงนวนิยายที่ทําให!เรื่องเกี่ยวกับ
เด็กและเยาวชนได!นDาสนใจโดยใช!กลวิธีการตั้งชื่อ การวางโครงเรื่อง การสร!างตัวละคร การสร!าง
บทสนทนา การสร!างฉากและบรรยากาศท่ีเหมาะสม ทําให!นวนิยายมีคุณคDานDาสนใจ นDาติดตามมากข้ึน 
 
ข�อเสนอแนะ 
 จากการศึกษางานวิจัยครั้งน้ี มีข!อเสนอแนะเพื่อการวิจัยตDอไปดังน้ี 
 1. ควรศึกษาวิเคราะห0เชิงเปรียบเทียบกลวิธีการแตDงและแนวคิดวรรณกรรมสําหรับเด็กหรือ
เยาวชนที่ได!รับรางวัลจากหนDวยงานรัฐหรือเอกชนอ่ืน ๆ  
 2. ควรศึกษาวิเคราะห0กลวิธีการแตDงและแนวคิดในวรรณกรรมสําหรับเยาวชนท่ีได!รับรางวัล 
แวDนแก!ว ในปxอ่ืน ๆ 
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บทคัดย:อ 

 
งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค0เพ่ือวิเคราะห0บทบาทของตัวละครเอกในครอบครัวในนว

นิยายแปลชุด บุรุษบูรพา ทําเนียบหลางหยา จํานวน 5 เลIม ผู แตIง ไหIเย่ียน ผู แปล ลี หลินลี่ 
ผลการวิจัยพบวIา นวนิยายแปลชุด 5 เลIมนี้ นําเสนอเนื้อหา ตัวละครเอก 2 กลุIม คือ ตัวละครเอก
ผู ชาย มีบทบาทเปLนสามี เม่ือภรรยากระทําความผิด สามีก็จะอบรมสั่งสอนสิ่งใดควรทํา สิ่งใดไมI
ควรทํา และดูแลด วยความรักหIวงใยภรรยา ในฐานะท่ีเปLนบิดา เม่ือบุตรได กระทําความผิดก็จะ 
สั่งสอนลงโทษ เพ่ือให บุตรเปLนคนท่ีมีประโยชน0ตIอสังคม ปกปQองบุตร ต องการให ทํางานท่ีไมI
อันตราย ในฐานะท่ีเปLนบุตรชาย ตัวละครชายจะปฏิบัติตามคําสั่งของบิดามารดา ไมIทําให บิดา
มารดาผิดหวัง ตัวละครเอกอีกกลุIมหนึ่งคือ ตัวละครผู หญิง มีบทบาทในฐานะท่ีเปLนภรรยา ปฏิบัติ
หน าท่ีดูแลสามี เข าใจสิ่งท่ีสามีทํา ไมIสร างปUญหาแกIสามี ในฐานะท่ีเปLนมารดา มีหน าท่ีอบรม 
สั่งสอนบุตร เม่ือบุตรชายได กระทําเรื่องท่ีผิดพลาด มารดาก็ออกมาชIวยปกปQองบุตรของตนเอง  
รับโทษแทนบุตร สั่งสอนให ลูกหลานทําตัวเปLนคนดี  

 
คําสําคัญ :  ตัวละครเอก บทบาทในครอบครัว นวนิยายแปลชุด บุรุษบูรพา ทําเนียบหลางหยา 
 

Abstract 
 

This research aimed to analyze the family roles of the protagonists in the 
translated novel series; Burut Burapa Thamniab Lang Yah (Nirvana in Fire) volume   
1 -5  which were written by Hai Yan and translated by Lee Linli. The research 
found that the series of 5 translated novels presented the matter of the 
protagonists in two groups; male and female characters. Roles as a husband 
when found one’s wife guilty he would discipline wife well and preach her what 
should or should not do. He treated wife with love and care. As a father, when a 
child has committed an offense father would preach and punish because he 
wanted a child to be beneficial to society. tried to protect children and did not 
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want them work in a dangerous job. And as a son, he would follow the orders of 
their parents and would not disappoint his parents. The other group was female 
protagonists. A wife had a duty to take care well of her husband, understand 
what their husbands do and not to make any problems for husband. As a 
mother, teach their children, protect children when they had committed an 
offense. Mothers even received penalties for the children. This was a good way 
to help teach children to behave well.  

 
Keywords: protagonists, the family roles, translated novel series, Burut Burapa  
  Thamniab Lang Yah 
 
บทนํา 

ตัวละครตามบทบาทในวรรณกรรมบันเทิงคดี สIวนมากจะแบIงเปLน 2 ประเภท คือ ตัวละครสําคัญ
และตัวละครประกอบ ดังท่ี ชไมพร พรเพ็ญพิพัฒน0 (2549 : 29) ได กลIาววIา “ตัวละครมีอยูI 2 ประเภท คือ 
ตัวละครเอกและตัวละครยIอย ตัวละครเอกทําหน าท่ีดําเนินเรื่องโดยตลอด สIวนตัวละครยIอยทํา
หน าท่ีเปLนตัวประกอบและเสริมให ตัวละครเอกเดIนข้ึนมา” ตัวละครมีบทบาทสําคัญตIอวรรณกรรม 
วรรณกรรมได รับความนิยมจากผู อIานหรือไมIก็มีสIวนเก่ียวข องกับตัวละคร  

นวนิยายชุด บุรุษบูรพา ทําเนียบหลางหยา เปLนวรรณกรรมบันเทิงคดีประเภทนวนิยายยอด
นิยมในประเทศจีน มีเนื้อเรื่องกลIาวถึงเรื่องราวในราชสํานัก วิถีชีวิตของชาวจีน และได แสดงภาพ
สังคมจีนได อยIางชัดเจน รวมถึงคIานิยม และสถานภาพของคนจีนผIานบทบาทของตัวละครชั้นสูง   
นวนิยายเรื่องดังกลIาวได รับการแปลเปLนภาษาตIางประเทศหลายภาษา รวมถึงภาษาไทย โดยลี หลินลี่ 
เปLนผู แปล และได รับความนิยมจากผู อIานชาวไทย จากความโดดเดIนของเนื้อเรื่องและตัวละคร ดังท่ี 
บรรณาธิการจีน (2558 : คํานํา) กลIาววIา “บุรุษบูรพา ทําเนียบหลางหยา ดําเนินด วยเรื่องราวหักเลIห0
ชิงเหลี่ยมในราชสํานัก ความลึกลับและยอกย อนไมIแพ นวนิยายเรื่องใด ท้ังยังแฝงด วยกลิ่นอายแบบ
กําลังภายใน ทําให เรื่องนี้มีเสนIห0ท่ีแปลกใหมIนIาสนใจ” ฉะนั้น นวนิยายแปลชุด บุรุษบูรพา ทําเนียบ 
หลางหยา จึงเปLนหนึ่งในวรรณกรรมแปลท่ีมีคุณคIา และตรึงตราผู อIาน 

นวนิยายชุดนี้ยังได รับรางวัลในประเทศจีน ดังท่ี สํานักพิมพ0 เจ อเจียง (2558 : ออนไลน0)  
ได กลIาววIา นวนิยายแปลชุด บุรุษบูรพา ทําเนียบหลางหยา เปLนนวนิยายยอดนิยมได รับรางวัล 
“วรรณกรรมท่ีมีอิทธิพลตIอการพัฒนาสังคม” อันดับท่ีสอง และถูกนําไปสร างเปLนละครโทรทัศน0  
ในปu พ.ศ. 2559 และได รับความนิยมจากผู ชมท่ัวประเทศ ตลอดจนได รับรางวัลอันดับหนึ่งของทีวีซีรีย0จีน 
และรางวัลทีวีซีรีย0ยอดเย่ียมของชIองเซ่ียงไฮ ด วย  

นวนิยายดังกลIาว ได กลIาวถึงชีวิตความเปLนอยูI คุณธรรมท่ีดีงาม สั่งสอนให รุIนหลังไมIวIาจะอยูI 
ท่ีใด ได พบความยากลําบากอยIางไรควรอดทน ตIอสู  กระทําสิ่งความดี เปLนคนดี แงIคิดดังกลIาว  
มีประโยชน0ตIอการปลูกฝUงคุณธรรมและจริยธรรมของมนุษย0 ดังนั้น ผู วิจัยในฐานะชาวจีนท่ีศึกษา
สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเปLนภาษาท่ีสอง จึงสนใจศึกษาวิเคราะห0ตัวละครจีนในนวนิยายแปลชุด 
บุรุษบูรพา ทําเนียบหลางหยา ท่ีมีบทบาทในเนื้อเรื่อง ซ่ึงมุIงเน นให ผู อIานเข าใจพฤติกรรมตัวละครจีน
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ในนวนิยายชุด บุรุษบูรพา ทําเนียบหลางหยา ชIวยให เข าใจวิถีชีวิตของคนจีนโดยผIานตัวละครจีน
ในนวนิยายแปลชุด บุรุษบูรพา ทําเนียบหลางหยา ซ่ึงสIงผลให เข าใจวิถีชีวิตของมนุษย0 แม จะเปLน
เรื่องราวตIางชาติ ตIางภาษา และตIางวัฒนธรรมกัน แตIก็ได สะท อนถึงความดีงามของการเปLนมนุษย0 
ท่ีต องตIอสู ด้ินรนและอยูIรIวมกันในสังคมอยIางเข าใจกัน และชIวยเหลือกันด วย  

 
วัตถุประสงค
ของการวิจัย 

เพ่ือวิเคราะห0บทบาทของตัวละครในนวนิยายแปลชุด บุรุษบูรพา ทําเนียบหลางหยา  
ท่ีสะท อนถึงบทบาทหน าท่ีของชายและหญิงในครอบครัวจีน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย  

การวิจัยครั้งนี้ผู วิจัยดําเนินการตามข้ันตอนการวิจัยเอกสาร ดังตIอไปนี้ 
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข องกับตัวละครในนวนิยาย เพ่ือนํามาเปLนแนวทาง

ในการศึกษาวิจัย ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับองค0ประกอบนวนิยายและนวนิยายชุดท่ีเปLนกลวิธีการแตIง
ด านการสร างตัวละคร ศึกษาและรวบรวมวรรณกรรมท่ีมีลักษณะเปLนนวนิยายชุด คัดเลือกนวนิยาย
แปลชุด บุรุษบูรพา ทําเนียบหลางหยา จํานวน 5 เลIม 

2. วิเคราะห0บทบาทของตัวละครในนวนิยายแปลชุด บุรุษบูรพา ทําเนียบหลางหยา          
ท่ีสะท อนถึงบทบาทหน าท่ีของชายและหญิงในครอบครัวจีน และคIานิยมของสังคมจีน 

3. นําเสนอผลการศึกษาวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห0 (Descriptive Analysis) 
 
ผลการวิจัย 

จากการวิเคราะห0ตัวละครในนวนิยายแปลชุด บุรุษบูรพา ทําเนียบหลางหยา พบวIาตัวละคร
เอกผู ชาย และตัวละครเอกผู หญิงท่ีมีบทบาทในครอบครัว คือ ตัวละครชาย มีบทบาท 3 ด าน คือ  
ในฐานะท่ีเปLนสามี ในฐานะท่ีเปLนบิดา ในฐานะท่ีเปLนบุตร และตัวละครหญิงมีบทบาทในครอบครัว  
2 ด าน คือ ในฐานะท่ีเปLนภรรยา ในฐานะท่ีเปLนมารดา ดังรายละเอียดตIอไปนี้ 

1. ลักษณะของตัวละครเอกผูIชาย 
 จากการศึกษาตัวละครเอกผู ชายในนวนิยายแปลชุด บุรุษบูรพา ทําเนียบหลางหยา สะท อน
ถึงบทบาท หน าท่ีในครอบครัวของชาวจีน โดยมีฐานะเปLนสามี บิดา และบุตร ดังตัวอยIางตIอไปนี้ 
  1.1 บทบาทในฐานะท่ีเปLนสามี ตัวละครเอกผู ชายในฐานะเปLนสามี สะท อนผIานตัว
ละครท่ีเปLนชนชั้นสูง หรือ กษัตริย0 ซ่ึงเปLนบทบาทของผู ชายจีนในครอบครัวโดยท่ัวไป ดังนี้ 
   1.1.1 สั่งสอนภรรยา คนจีนมีแนวคิดวIา ในครอบครัวสามีเปLนคนท่ีมีอํานาจท่ีสุด  
มีสิทธิ์ตัดสินทุกอยIาง และมีหน าท่ีสั่งสอนลูก ภรรยาให กระทําเรื่องดี เปLนคนดีเพ่ือความสุขของ
ครอบครัว นวนิยายชุด เปLนเรื่องในพระราชวัง และคนในวังหลัง มีแตIเรื่องการแยIงชิงอํานาจ  
เพ่ือประโยชน0ของตนเองใช วิธีการอํามหิตมากมายไมIเลือกวิธี แม เปLนมารดาจะอบรมสั่งสอนลูกให 
เปLนคนร าย ในฐานะเปLนสามี แม จะเปLนกษัตริย0ก็จะไมIยอมให เกิดเรื่องเชIนนี้ จะสั่งสอนภรรยาหรือ
ลงโทษด วย ดังนี้ 
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“เหลวไหล” จักรพรรดิเหลียงทรงแผดเสียงตวาดด�วย
ความพิโรธ พลางยกพระหัตถ ผลักเยว!กุ�ยเฟยกระเด็นล�มแทบพ้ืน 
“รัชทายาทมีฐานะเป,นผู�สืบทอดราชบัลลังก  จะมีใครกล�าลอบกัด 
เจ�าเป,นถึงพระมารดา สมควรอบรมสั่งสอนให�ลูกกอปรด�วย
ทศพิธราชธรรม สํานึกในหน�าท่ีรับผิดชอบ แบ!งเบาภาระเสด็จพ!อ 
เป,นท่ีเทิดทูนของขุนนางและไพร!ฟ6าประชาชน เช!นนี้จึงเรียกว!า
ปรารถนาดีต!อบุตร” 

(บุรุษบูรพา ทําเนียบหลางหยา เล�มท่ี 1.  2558 : 229) 
จากตัวอยIางข างต น ได เห็นวIา ตัวละครในนวนิยายแปลชุด บุรุษบูรพา ทําเนียบหลางหยา  

จักรพรรดิเหลียงมีบทบาทเปLนสามี มีอํานาจใหญIท่ีสุดในครอบครัว มีภรรยาหลายคน ถ าภรรยาคนใด
กระทําสิ่งใดผิด จักรพรรดิเหลียงก็สั่งสอนลงโทษภรรยา ท่ีไมIเชื่อฟUงคําสั่งของเขา เชIน เยวIกุ ยเฟย 
อบรมสั่งสอนลูกกระทําเรื่องร าย จักรพรรดิเหลียงรู แล วโกรธมาก ได สั่งสอนภรรยาวIา เยวIกุ ยเฟย 
ในฐานะเปLนมารดา ไมIได ทําหน าท่ีของตนเองให ดี ไมIได สั่งสอนลูกเปLนคนดี แสดงให เห็นวIาจักรพรรดิ 
เหลียงเปLนภาพสะท อนของผู ชายจีน ท่ีมีบทบาทในฐานะท่ีเปLนตัวละครท่ีมีฐานะเปLนสามีต องมี
บทบาทสั่งสอนภรรยา 
  1.1.2 การดูแลครอบครัว คนท่ีเปLนสามีภรรยาควรรักกันชIวยเหลือกัน สามีเปLนผู ท่ีมี
อํานาจท่ีสุดมีหน าท่ีปกปQองดูแลครอบครัวด วยความรัก หIวงใยภรรยาในทุกเรื่อง เชIน สุขภาพ 
อารมณ0 การปฏิบัติงานของภรรยาท่ีต องดูแลครอบครัว สองคนเปLนสามีภรรยาท่ีได อยูIด วยกันต อง
พ่ึงพาซ่ึงกันและกัน นอกจากการดูแลบิดามารดาอาจจะเหลือภรรยาเปLนคนท่ีได อยูIกับสามีอยIาง
ใกล ชิดท่ีสุด ผู ชายจึงต องรักภรรยาและดูแลให มีความสุขด วยกัน ดังนี้ 

แต!จิตใจของเซ่ียอวี้กลับมิได�อยู!ท่ีบทเพลง ทางหนึ่งสดับ
ฟ@ง ทางหนึ่งลอบสังเกตพิรุธบนสีหน�าของพระขนิษฐาลี่หยาง พอ
เห็นนางห!วงค้ิวคลี่คลาย มุมปากอมย้ิมเบาบาง ยามนี้ค!อยเบาใจ 
ลอบระบายลมจากปากคําหนึ่ง 

                          (บุรุษบูรพา ทําเนียบหลางหยาเล�มท่ี 3.  2558 : 99) 
จากตัวอยIางข างต น ได เห็นวIา ตัวละครชายในนวนิยายแปลชุด บุรุษบูรพา ทําเนียบ     

หลางหยา ขุนนางเซ่ียอวี้ในฐานะเปLนสามี มีความรัก หIวงใยภรรยาเปLนอยIางมาก ในสถานการณ0   
งานเลี้ยงทุกคนกําลังฟUงดนตรีอยูI เซ่ียอวี้ก็ดูแลเอาใจใสIภรรยา หIวงใยภรรยาวIาจะทุกข0ใจ เม่ือได เห็น
รอยย้ิมของภรรยา เซ่ียอวี้คIอยเบาใจ การแสดงออกของตัวละครจากเรื่องเล็ก ๆ นี้ได สะท อนความรัก
ของผู ชายจีนในฐานะสามีผIานเรื่องราวและบทบาทของขุนนาง เซ่ียอวี้ตIอภรรยาพระขนิษฐาลี่หยาง
วIาเปLนความรักแท ท่ีเกิดในครอบครัว โดยไมIเลือกสถานะของภรรยาท่ีสูงกวIา ท่ีเปLนพ่ีของกษัตริย0 

 1.2 ในฐานะท่ีเปLนบิดา ตัวละครเอกผู ชายท่ีสะท อนลักษณะและบทบาทของการเปLน
บิดา สะท อนผIานตัวละครดังตัวอยIาง 
   1.2.1 อบรมสั่งสอนบุตร ในครอบครัว บิดามารดามีบทบาทหน าท่ีอบรมสั่งสอน
บุตร เพ่ือให เปLนคนดี เม่ือเติบโตแล วจะเปLนคนท่ีมีประโยชน0ตIอสังคม ในฐานะเปLนบิดามีวิธีการ 
สั่งสอนลูกไมIเหมือนกับมารดา บิดาจะเข มงวดกวIา ถ าลูกทําผิดแล วก็จะดุดIา สั่งสอนโดยตรงทันที 
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ไมIได นึกถึงความรู สึกของลูก บิดามุIงหวังให ลูกของตนเองเปLนคนท่ีเข มแข็ง กล าหาญ มีบุคลิกภาพท่ีดี 
รู จักกาลเทศะ ทําสิ่งท่ีควรทํา พูดสิ่งท่ีควรพูด ถ าเปLนลูกผู หญิงต องสุภาพเรียบร อย ฝ�กฝนฝuมือของ
ผู หญิงให ดี ไมIยุIงเก่ียวกับเรื่องของการเมือง ดังตัวอยIาง 

“ไม!ต�องพูดแล�ว ” จักรพรรดิเหลียงทรงตวาดตัดบท 
“เอาแต!ใจตัวเองจริง ๆ ไม!รู�จักกาลเทศะ เอ!ยถึงนักโทษเหล!านั้น
ทําไมกัน รีบไปนั่งลง คณะทูตกําลังจะเข�ามาแล�ว เจ�าต�องจดจํา
ฐานะองค หญิงของเจ�าไว�ตลอดเวลา ดูอย!างพ่ีหนีหวงว!าสุภาพ
เรียบร�อยปานไหน” 

(บุรุษบูรพา ทําเนียบหลางหยา เล�มท่ี 1.  2558 : 153) 
จากตัวอยIางข างต น ได เห็นวIา แม วIาตัวละครเปLนจักรพรรดิเหลียง แตIในฐานะเปLนบิดา  

ก็อบรมสั่งสอนบุตรอยIางเข มงวด ถึงแม วIาเปLนลูกสาวท่ีตนเองรัก แตIเม่ือลูกสาวได ทําสิ่งท่ีไมIดีใน
ฐานะเปLนบิดาก็จะสั่งสอนลูกโดยตรง องค0หญิงเซียวจิ่งหนิงเปLนคนท่ีมีน้ําใจ ชอบชIวยเหลือคนอ่ืน 
นางสงสารนักโทษจึงขอจักรพรรดิเหลียงบิดาให อภัยนักโทษ ปลIอยให เปLนอิสระ จักรพรรดิเหลียงไมI
เห็นด วยและเห็นวIาไมIถูกต อง จึงสั่งสอนลูกสาววIา เปLนคนท่ีไมIรู จักกาลเทศะ ไมIมีบุคลิกภาพของ
ผู หญิง ทําตัวไมIสุภาพเรียบร อย เพราะในสมัยโบราณ เรื่องการเมืองเปLนเรื่องของผู ชาย ผู หญิงไมIควร
ยุIงกับการเมือง สิ่งท่ีผู หญิงควรทําคือ เรียนความรู  ฝ�กฝuมือเลIนดนตรีให ดี เรียนคุณธรรมและ
จริยธรรมให ดีก็เพียงพอ จักรพรรดิเหลียงจึงอบรมสั่งสอนลูกสาวตIอหน าคนอ่ืน ถือวIาเปLนบิดาท่ีทํา
หน าท่ีอยIางเข มงวดตIอลูก 
  1.2.2 ความรัก หIวงใยบุตร มีคํากลIาววIา บิดามารดาเปLนคนท่ีรัก หIวงใยบุตรมาก 
พยายามให บุตรมีความสุข ไมIต องการให บุตรตนเองมีความทุกข0แม แตIน อย สIวนใหญIบิดาไมIชอบ
แสดงความรู สึกออกมาชัดเจน ไมIพูดตรง ๆ แตIก็รักบุตร หIวงใยบุตรโดยไมIแสดงออกมา มีแตIจะชIวย
ปกปQองบุตรอยูIข างหลัง ให บุตรเติบโตอยIางปลอดภัย มีเรื่องอันตรายก็ไมIให บุตรไปเสี่ยง พยายามทํา
ทุกสิ่งทุกอยIางเพ่ือบุตรได รับแตIสิ่งท่ีดี ๆ  ดังตัวอยIาง 

เหยียนอวี้จินหัวเราะข่ืน “พ่ีซูนี่ก็ เรื่องมาถึงข้ันนี้แล�ว  
ข�าจะไม!ยินดีได�อย!างไร ตกลงจะให�ข�าช!วยอะไร” 

“เขาไม!ได�บอก แต!พ!อยังต�องเจอเขาอีกครั้งหนึ่ง ถึงตอน
นั้นค!อยถามก็แล�วกัน” เหยียนเชวียบีบไหล!ลูกชายโดยแรง  
แล�วกล!าว “เหมยฉางซูสัญญาว!าจะไม!ให�เจ�าต�องกระทําเรื่อง 
สุ!มเสียง พ!อเองก็ไม!อยากให�เจ�ามีอันตรายเช!นกัน” 

(บุรุษบูรพา ทําเนียบหลางหยา เล�มท่ี 4.  2558 : 106) 
จากตัวอยIางข างต น ได เห็นวIา ตัวละครในนวนิยายแปลชุด บุรุษบูรพา ทําเนียบหลางหยา 

เหยียนเชวียในฐานะเปLนบิดา ปกติจะไมIชอบพูดอะไร เข มงวดตIอบุตรชาย แตIเขารักบุตรมาก หIวงใย
บุตรตลอดเวลา จากกิริยาของเหยียนเชวียท่ีบีบไหลIลูกชายก็ได เห็นถึงความรักในฐานะท่ีเปLนบิดา 
เม่ือในเรื่องรIวมมือกับเหมยฉางซู เหยียนเชวียเตือนวIาจะไมIให เหยียนอวี้จินทําเรื่องอันตราย แสดงให 
เห็นความหIวงใยของบิดา เปLนลูกของตนเองจะไมIมีใครจะไมIรักไมIหIวงใยของลูก มีแตIบางทีอาจจะไมI
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อยากแสดงออกมา แตIครั้งนี้เหยียนเชวียได บอกความรักตIอบุตรชายอยIางจริงจัง เปLนบิดาท่ีปฏิบัติ
หน าท่ีอยIางดี นอกจากหาเงินเลี้ยงบุตรยังได ให ความรักแกIบุตร ทําให ครอบครัวเต็มไปด วยความสุข 
  1.3 ในฐานะท่ีเปLนบุตรชายท่ีทําตามคําส่ังของบิดามารดา เนื่องจากวIา คนจีนมีความ
กตัญ�ูตIอบิดามารดา เชื่อฟUงบิดามารดา ไมIขัดใจบิดามารดา และไมIอยากให พวกเขาเสียใจด วย  
ไมIวIาเรื่องใดท่ีบิดามารดาสั่งไว  บุตรจะพยายามทําให ดีท่ีสุด คนโบราณมีคํากลIาวสั่งสอนวIา บิดา
มารดาเลี้ยงเราต้ังแตIเกิดมา ได ผIานความทุกข0ยากลําบากมากมาย เราต องรู จักตอบแทนบุญคุณของ
บิดามารดา ไมIควรทําเรื่องราวตIาง ๆ ให พวกเขาเสียใจ ดังตัวอยIาง 

เช�าตรู!วันนี้  สองพ่ีน�องรับคําสั่งบิดา มุ!งหน�าคฤหาสน       
สี่หยางเพ่ือรับมารดากลับมายังจวนหนิงก๋ัวโหว พระขนิษฐา     
สี่หยางสั่งให�ตรงกลับห�องพักในเรือใหญ!ของนาง เพราะท้ังบิดา
มารดาของสามีล�วนจากไปแล�ว ไม!จําเป,นต�องรุดไปคํานับทักทาย 

(บุรุษบูรพา ทําเนียบหลางหยา เล�มท่ี 1.  2558 : 37) 
จากตัวอยIางข างต น ได เห็นวIา ตัวละครในนวนิยายแปลชุด บุรุษบูรพา ทําเนียบหลางหยา 

เซียวจิ่งรุIยกับเซ่ียปu�เปLนลูกชายท่ีดี เชื่อฟUงคําสั่งของบิดา เม่ือบิดาได สั่งให ท้ังสองคนไปรับมารดา
กลับมาจวนหนิงก๋ัวโหว สองพ่ีน องทําตามคําสั่งของบิดาโดยไมIมีขัดใจแม แตIนิดเดียว จากตัวอยIางก็
เห็นได วIา ในสมัยโบราณคนจีนมีนิสัยการเชื่อฟUงบิดามารดา ทําตามคําสั่งของบิดามารดา ทําให ผู อIาน
เข าใจวIา เราในฐานะท่ีเปLนลูก ควรกตัญ�ูกับบิดามารดา ทําตามคําสั่งของเขา ไมIควรขัดคําสั่งซ่ึง 
ทําให เขาผิดหวัง 

2. บทบาทในครอบครัวของตัวละครเอกผูIหญิง 
    จากการศึกษาตัวละครเอกผู หญิงในนวนิยายแปลชุด บุรุษบูรพา ทําเนียบหลางหยา 

สะท อนถึงบทบาทหน าท่ีในครอบครัวของชาวจีน โดยมีฐานะเปLนภรรยา และมารดา ดังตัวอยIาง
ตIอไปนี้ 
  2.1 ในฐานะท่ีเปLนภรรยา 
  2.1.1 ดูแลสามี ในสมัยโบราณของคนจีน ผู หญิงเม่ือแตIงงานแล วจะไมIให ออกจาก
บ าน ต องอยูIบ านดูแลงานบ าน ดูแลสามีกับลูก ถึงแม วIาในบ านคนรวย มีคนรับใช  แตIภรรยาก็จะ
พยายามดูแลทุกสิ่งทุกอยIางของสามี ไมIใชIเพราะวIาหน าท่ีอยIางเดียว แตIเพราะวIาตนเองรักสามี  
ไมIไว ใจให คนอ่ืนชIวยเนื่องจากกลัววIาคนอ่ืนจะดูแลได ไมIดี ไมIละเอียดเทIาท่ีตนเองทํา ดังตัวอยIาง 

 “เจ�าวางใจ ถ�าฝNาบาททรงบรรทมต่ืนกลางดึกก็มีพวก
นางกํานัลคอยรับใช� แม!ไม!ต�องคอยเฝ6าตลอดเวลา” จิ้งกุ�ยเฟยย้ิม
แย�มมองบุตรชาย “ไม!เหนื่อยอะไร เจ�าต!างหาก เม่ือคืนไม!ได�
พักผ!อนหรือ” 

(บุรุษบูรพา ทําเนียบหลางหยา เล�มท่ี 5.  2558 : 28) 
 จากตัวอยIางข างต น ได เห็นวIา ตัวละครในนวนิยายแปลชุด บุรุษบูรพา ทําเนียบ

หลางหยา สนมจิ้งในฐานะท่ีเปLนภรรยา ปฏิบัติหน าท่ีดูแลสามีอยIางดี ไมIวIาในด านการกิน หรือวIา
ด านการแตIงกาย การทํางาน ดังเชIน จิ้งกุ ยเฟยเฝQาดูสามีตลอดเวลา ถึงแม วIามีนางรับใช อยูI ตัวเองก็
ปฏิบัติทําเอง หIวงใยสามีตลอดเวลา ดูแลสามีอยIางดี จากตัวอยIางทําให ผู อIานเข าใจวIา ในฐานะท่ีเปLน
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ภรรยา เราควรรู จักหน าท่ีของตนเองให ดี ถึงแม วIามีผู รับใช ชIวยดูแล แตIสิ่งท่ีตนเองทําเองยIอมดีกวIา
ให คนอ่ืนมาทํา  
  2.1.2 เข าใจสามี ผู หญิงในครอบครัว ถ าเปLนภรรยาท่ีดีนอกจากดูแลงานบ านแล วยัง
จําเปLนต องดูแลสามีให ดี เข าใจสามี มอบความสุขแกIสามี ไมIวIาตนเองมีฐานะสูงขนาดไหนเม่ือ
แตIงงานแล วไมIควรทําให สามีหนักใจ เกรงใจฐานะของตนเอง ในสมัยโบราณคนท่ีเปLนลูกหลานของ
พระมหากษัตริย0สIวนมากจะมีนิสัยไมIเข าใจคนอ่ืน เห็นแกIตัว นึกวIาตนเองฐานะสูงไมIมีใครทําอะไรได  
เม่ือแตIงงานแล วทําให คูIหม้ันอีกฝ�ายหนึ่งไมIสบายใจ แตIความสุขของครอบครัวข้ึนอยูIกับท้ังสามีและ
ภรรยา ท้ังสองฝ�ายต องรู จักเข าใจกันถึงจะมีความสุข ดังตัวอยIาง 

พระขนิษฐาลี่หยางเปOPยมด�วยคุณธรรมและสติป@ญญา 
นิสัยใจคอหนักแน!น มีคําสั่งต!อบ!าวรับใช�ว!า หากอยู!ภายในจวน 
ต�องเรียกขานนางว!า ฟูเหริน บ!าวรับใช�ในวังท่ีติดตามมา ย่ิงต�อง
ปฏิบัติตามอย!างเคร!งครัด ต!อมาเซ่ียอวี้ชนะศึกสงครามสร�างความ
ดีความชอบติดต!อกัน นับวันย่ิงสั่งสมบารมีในราชสํานักมากข้ึน 
พระขนิษฐาลี่หยางก็ยิ่งจงใจวางตัวเรียบง!ายไม!ฟุ6งเฟ6อ  

   (บุรุษบูรพา ทําเนียบหลางหยา เล�มท่ี 1.  2558 : 36) 
 จากตัวอยIางข างต น ได เห็นวIา ตัวละครในนวนิยายแปลชุด บุรุษบูรพา ทําเนียบ

หลางหยา พระขนิษฐาลี่หยางในฐานะเปLนภรรยา มีจิตใจนิสัยดี ดูแลสามีได อยIางดี เข าใจความคิด
ความรู สึกของสามี ตนเองมีฐานะสูงเปLนเจ าหญิงและยังเปLนพ่ีสาวของจักรพรรดิเหลียง แตIนางเปLน
คนท่ีไมIถือตัว เม่ือแตIงงานแล วบังคับบIาวต องเปลี่ยนเปLนคําเรียกธรรมดา สามีได สร างผลงานดี ๆ  
ในราชสํานัก พระขนิษฐาลี่หยางก็ภูมิใจกับสามีด วย วางตัวเรียบงIาย จากท้ังหมดนี้สะท อนให เห็นวIา 
พระขนิษฐาลี่หยางเปLนภรรยาท่ีดี เปLนคนท่ีเข าใจสามีอยIางดี   

 2.2 ในฐานะท่ีเปLนมารดา 
  2.2.1 อบรมสั่งสอนบุตร ในครอบครัว มารดามีหน าท่ีดูแล อบรมสั่งสอนบุตร  
ให แนวคิดท่ีถูกต องแกIบุตรเพ่ือให บุตรเปLนคนดี ทําความดี รู จักกาลเทศะ มีความกตัญ�ู ชIวยแบIงเบา
ภาระของบิดามารดา โดยเฉพาะเปLนบุตรของฮIองเต  ต องมีความรู การศึกษาดี มีความสามารถ จึงจะ
ชIวยบิดารักษาความสงบสุขของแผIนดินได  หน าท่ีของลูกหลานฮIองเต จะหนักกวIาคนท่ัวไป ในฐานะท่ี
เปLนมารดาก็ไมIควรเอาใจบุตรตลอด ต องรู จักใช วิธีอบรมสั่งสอนบุตรให เปLนคนท่ีมีประโยชน0ตIอ
ประเทศ ดังตัวอยIาง 

จิ้งผินเอ!ยทูลเสียงเรียบ “เรื่องนอกวังหม!อมฉันไม!ใคร!  
จัดเจน แต!ในฐานะท่ีเป,นองค ชาย การพิทักษ แผ!นดินคือหน�าท่ีซ่ึง
ต�องรับผิดชอบให�ถึงท่ีสุด เด็กคนนี้แม�ไม!ชอบปNาวประกาศ แต!ใน
ใจคํานึงถึงฝNาบาทและต�าเหลียงเสมอ หากฝNาบาททะนุถนอมเขา 
ให�เสพสุขไปวัน ๆ อยู!ในเมืองหลวง เขากลับจะทนไม!ได�มากกว!า” 

 (บุรุษบูรพา ทําเนียบหลางหยา เล�มท่ี 3.  2558 : 60) 
 จากตัวอยIางข างต น ได เห็นวIา ตัวละครในนวนิยายแปลชุด บุรุษบูรพา ทําเนียบ

หลางหยา สนมจิ้งเปLนคนท่ีรู จักกาลเทศะ ไมIชอบแสดงตัว ปฏิบัติหน าท่ีในฐานะมารดาได อยIางดี  
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นางไมIเอาใจบุตร ไมIวIาจะเปLนงานท่ีเหนื่อยก็ตาม นางก็ไมIได ห ามไว  เพราะนางรู อยูIดีวIา เปLนลูกผู ชาย 
เปLนลูกของฮIองเต  มีหน าท่ีชIวยงานของบิดา มีหน าท่ีปกปQองประเทศให ปลอดภัย ต้ังแตIบุตรของ
สนมจิ้งเกิดมา นางก็สั่งสอนบุตรได อยIางดี บุตรของนางเปLนคนท่ีกล าหาญ มีฝuมือเกIง ไมIใชIเปLนคนท่ี
ชอบอยูIสบายโดยไมIทําอะไร จากคํากลIาวของสนมจิ้งก็เห็นได ชัดวIา นางใช วิธีอบรมสั่งสอนบุตร 
ตIางกับสนมคนอ่ืน ให บุตรทํางานท่ีเหนื่อย ยอมเสียสละเพ่ือแผIนดิน  
  2.2.2 ปกปQองบุตร ในฐานะมารดา ไมIมีใครจะไมIรักบุตรของตนเอง บางทีบุตร 
ทําผิดอะไร มารดาไมIอยากให บุตรถูกลงโทษก็จะพยายามปกปQองบุตร รับความผิดท้ังหมดเปLนของ
ตนเอง แตIถ าบุตรทําเรื่องร ายกับคนอ่ืน มารดาไมIสั่งสอนยังปกปQองอยูIจะทําให บุตรเปLนคนเลว  
ไมIมีประโยชน0ตIอสังคม ในวังหลังมีแตIเรื่องการแยIงชิงอํานาจ มารดาจะสั่งสอนบุตรแยIงชิงอํานาจโดย 
ไมIเลือกวิธี ถ าบิดารับรู จะลงโทษบุตร มารดาก็ออกมาชIวยปQองกันบุตรของตนเอง ดังตัวอยIาง 

เย!วกุ�ยเฟยเงยหน�าข้ึนกล!าวว!า “หม!อมฉันมิได�ถูกปรักปรํา 
แต!รัชทายาทถูกปรักปรําเพคะ เรื่องท้ังหมดนี้ ล�วนเป,นแผนการ
ของหม!อมฉันคนเดียว รัชทายาทไม!รู�เรื่องด�วย เป,นหม!อมฉันกล!าว
เท็จว!าอยากเห็น จึงให�เขาเรียกซือหม!าเหลยเข�ามาในตําหนัก  
เขาเพียงแต!ทําตามคําสั่งพระมารดาเท!านั้น ฝNาบาททรงทราบดี      
เซวียนเอRอร เป,นเด็กกตัญSูเชื่อฟ@ง ไม!เพียงต!อหม!อมฉัน ต!อฝNาบาท
ก็เช!นกัน” 

(บุรุษบูรพา ทําเนียบหลางหยา เล�มท่ี1.  2558 : 229) 
  จากตัวอยIางข างต น ได เห็นวIา ตัวละครในนวนิยายแปลชุด บุรุษบูรพา ทําเนียบ
หลางหยา สนมเยIวเปLนภรรยาท่ีจักรพรรดิเหลียงรักท่ีสุด บุตรชายของนางถูกยกยIองเปLนรัชทายาท 
สนมเยIวในฐานะเปLนมารดาปกปQองชIวยบุตรชายมาตลอด สั่งสอนบุตรชายทําเรื่องเลวร ายเพ่ือ
ประโยชน0ของตนเอง ไมIวIาจะใช วิธีอะไร ถ าอยากจะได อะไรต องทําให ได  สนมเยIวเพ่ือหาคนเข าข าง
รัชทายาท อยากให ซือหมIาเหลยแตIงงานกับหนีหวงจะได มีฐานะสูงข้ึน เลยรIวมมือกับรัชทายาทใสIยา
ให หนีหวงกินทําให นางไมIมีสติ สุดท ายจักรพรรดิเหลียงรู เรื่องนี้ สนมเยIวจึงออกมาปกปQองบุตรชาย
แล วรับวIาเรื่องนั้นเปLนผีมือของตนเอง ไมIเก่ียวกับรัชทายาท จากเรื่องนี้แสดงให เห็นวIาสนมเยIวยอม
เสียสละปกปQองบุตรชาย 
 
อภิปรายผล 

 งานวิจัยมีวัตถุประสงค0เพ่ือวิเคราะห0บทบาทในครอบครัวของตัวละครเอกในนวนิยายแปล
ชุด บุรุษบูรพา ทําเนียบหลางหยา ผลงานวิจัยได สะท อนบทบาทของผู ชายในด านความกตัญ�ูของ
บุตรอยIางละเอียด ความกตัญ�ูของบุตรเปLนวัฒนธรรมท่ีดีงามสืบทอดกันมาต้ังแตIอดีตจนถึงปUจจุบัน 
เพราะคนจีนรู วIาถ าไมIมีบิดามารดาดูแลเรา เราก็จะไมIมีชีวิตในวันนี้ได  เราควรรู จักตอบแทนบุญคุณ
ของบิดามารดา สอดคล องกับสมมุติฐานข อท่ี 2 คือ นวนิยายแปลชุด บุรุษบูรพา ทําเนียบ หลางหยา 
ได สะท อนแนวคิดเชิงสังคมของผู เขียน เก่ียวกับคIานิยมในการดําเนินชีวิตของคนจีนในสังคมจีน  
การสืบทอดประเพณีจีน การปลูกฝUงคุณธรรมและการชี้นําแนวทางในการดําเนินชีวิตให แกIบุตรหลาน  
ซ่ึงทําให คนไทยสามารถทําความเข าใจตลอดจนคIานิยมของคนจีน สอดคล องกับแนวคิดของบุญย0เสนอ  
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ตรีวิเศษ (2550 : 163) การวิเคราะห0บทบาทของตัวละครมีสาระสําคัญอยูIท่ีการศึกษาบทบาทของ 
ตัวละครในเรื่อง ผู วิจารณ0จะต องนําประสบการณ0และความเข าใจตIอชีวิตมนุษย0เปLนเกณฑ0
ประกอบการวินิจฉัยด วย เพราะตัวละครก็คือตัวแทนของมนุษย0ท่ัวไปนั่นเอง  
 
ขIอเสนอแนะ 

จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีข อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยตIอไปดังนี้  
1. ควรวิเคราะห0วัฒนธรรมจีนท่ีมีอิทธิพลตIอแนวคิดของชาวไทยในนวนิยายท่ีคนไทย 

เชื้อสายจีนเขียน 
2. ควรศึกษาค	านิยมของประเพณีและวัฒนธรรมจีนในไทย 
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บทคัดย1อ 

 
 งานวิจัยเรื่องนี้ผู�วิจัยได�ศึกษาสีในสถาป�ตยกรรม โดยใช�วิธีการเปรียบเทียบศาสนสถาน
จีนในไทยและจีน มีวัตถุประสงค+เพ่ือศึกษาความเชื่อและวัฒนธรรมท่ีแฝงอยู/ในการใช�สีของ
สถาป�ตยกรรมของจีนในไทยและจีนในจีน วิเคราะห+ความเหมือนและความต/างของความเชื่อกับ
วัฒนธรรมระหว/างการใช�สีของสถาป�ตยกรรมจีนในไทยและจีนในจีน ขอบเขตการวิจัยคือ การใช�
สีของวัดจีนทางศาสนาพุทธมหายานท่ีอยู/ในประเทศจีนสองแห/ง ได�แก/ วัดต�าหมิงซ่ือ (大明寺) 
กับวัดก๋ัวเอินซ่ือ (国恩寺) และการใช�สีของวัดจีนทางศาสนาพุทธมหายานท่ีอยู/ในประเทศไทยสอง
แห/ง ได�แก/ วัดมังกรกมลาวาส (龙莲寺) กับวัดโพธิ์แมนคุณาราม (普门报恩寺) ผลการวิจัยพบว/า 
การใช�สีของวัดจีนทางศาสนาพุทธมหายานท่ีอยู/ในไทยและอยู/ในจีนมีความเชื่อและวัฒนธรรม
แฝงอยู/ ความเชื่อท่ีแฝงอยู/กับการใช�สีของวัดจีนทางศาสนาพุทธมหายานท่ีอยู/ในไทยและอยู/ในจีน 
4 แห/งนี้เหมือนกันและต/างกันอย/างไร 

 
คําสําคัญ : สี  สถาป�ตยกรรม วัด  
 

Abstract 
 

 This research studied the colors of Chinese Buddhism Temples in 
Thailand and China by comparing culture and beliefs inherited in the use of 
colors. The study also analyzed the similarities and differences in using colors of 
both countries. The scope of the research was to study the colors used in 2 
Mahayana Buddhist temples colors in China:  Da Ming Zhi Temple (大明寺) and 

919 



LA-32 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๕ "งานวิชาการรับใช!สังคม" มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

Guo’en Zhi Temple (国 恩 寺) and 2 Mahayana Chinese Buddhist temples colors in 
Thailand: Mungkorn Kamalavas Temple (龙 莲 寺) and Pho-Mankunaram Temple 
(普 门 报恩寺). The study found that colors of the Mahayana Buddhist Temples in 
China and Thailand inherited beliefs and culture. The belief behind the use the 
colors between those Chinese temples had similarities have differences.  
  

Keywords :  Color, Architecture, Temple 

 

บทนํา 
 ในประเพณีวัฒนธรรมของคนเรา มักจะมีปรากฏการณ+บางอย/างท่ีมีความหมายทาง
สัญลักษณ+ อย/างเช/น ในวัฒนธรรมจีน มังกรมีความหมายทางสัญลักษณ+เปbนมงคล เปbนอํานาจของ
พระมหากษัตริย+ ในสมัยโบราณ ชาวบ�านธรรมดาจะไม/มีใครกล�าเอาเสื้อผ�าลายมังกรมาสวมใส/  
ในสังคมไทย สิ่งท่ีเปbนสัญลักษณ+แห/งความเชื่อก็มีอยู/กันท่ัวไปในชีวิตประจําวัน เช/น นกแสกร�อง 
ชาวบ�านจะเห็นว/าเปbนลางท่ีไม/ดี เชื่อกันว/าจะมีสิ่งท่ีไม/ดีเกิดข้ึน เปbนลางร�ายว/าจะมีคนตายใน
ครอบครัว เช/นเดียวกับวัตถุธรรมชาติหรือวัตถุท่ีมนุษย+สร�างข้ึนเอง สีของวัตถุท่ีมนุษย+สร�างข้ึนมักจะมี
เหตุผลของการใช�สีนั้น ๆ และมีความหมายเปbนสัญลักษณ+แฝงอยู/ อย/างเช/นในเทศกาลตรุษจีน คนจีน
นิยมใส/สีแดงกัน หรือไม/ก็ใส/สีโทนร�อน เช/น สีส�ม สีเหลือง ฯลฯ ไม/นิยมใส/สีโทนเย็น เช/น สีดํา  
สีน้ําตาล ฯลฯ มีความหมายทางสัญลักษณ+ดังเช/น สีแดงแสดงให�เห็นถึงความเปbนสิริมงคล หรือสีโทน
ร�อนก็เปbนสีมงคล ให�ความหวัง หากใครใส/สีดําเข�าบ�านคนจีนในวันตรุษจีนอาจทําให�เจ�าของบ�านไม/
สบายใจหรืออาจจะโกรธก็ได� เนื่องจากสีดําเปbนสีท่ีแสดงถึงอัปมงคลในวัฒนธรรมจีน หรือสีโทนเย็น
เปbนสัญลักษณ+สื่อความหมายถึงความชั่วร�าย ความอัปมงคลในวัฒนธรรมจีน ฉะนั้นเราจึงเห็นได�ว/า 
ในงานมงคลของชาวจีน มักใช�สีแดงในการตกแต/งเปbนหลัก และมีสีโทนเหลืองมาปนกัน ในงาน
อวมงคล มักจะใช�สีดําหรือสีโทนเย็นในการตกแต/ง ปรากฏการณ+นี้แสดงให�เห็นความคิดความเชื่อท่ี
ชาวจีนมีกับการใช�สี (พรพรรณ จันทโรนานนท+.  2556 : 63) 
 ชาวไทยเชื้อสายจีนท่ีอพยพเข�ามาในประเทศไทย ได�นําความคิดความเชื่อทางศาสนาเข�ามา 
พุทธศาสนามหายานเปbนความเชื่อท่ีสําคัญอย/างหนึ่งท่ีชาวไทยเชื้อสายจีนได�นําเข�ามาประเทศไทย  
มีการสร�างศาสนสถาน หลังจากชุมชนคนไทยเชื้อสายจีนได�ขยายออกไป เริ่มมีวัดจีนสร�างข้ึนแบบ
ทางการ ตามคติทางศาสนาท่ีคนไทยเชื้อสายจีนในสังคมไทยนับถือ คือพุทธศาสนามหายาน  
คณะสงฆ+จีนนิกายแห/งประเทศไทย (泰国佛教华宗) ได�เกิดข้ึนในสังคมไทย การก/อสร�างวัดจีน  
มีรูปแบบโครงสร�างท่ีคล�ายคลึงกับวัดจีนท่ีอยู/ในจีนท่ีในนิกายเดียวกัน ท้ังนี้เพราะคนไทยเชื้อสายจีน
ส/วนใหญ/อพยพมาจากเมืองฉาวโจว (潮州) ซ/านโถว (汕头) ฝูเจี้ยน (福建) และห/ายหนาน (海南) 
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ของประเทศจีน ลักษณะการก/อสร�างของวัดจีนท่ีอยู/ในไทยจึงคล�ายคลึงกับวัดจีนทางภาคใต�ของจีน 
การใช�สีเปbนลักษณะสําคัญอย/างหนึ่งทางสถาป�ตยกรรม บ/งบอกถึงภูมิอากาศและความคิดความเชื่อของ
ชาวจีนท่ีแตกต/างท�องถ่ินหรือคนไทย ตามอิทธิพลทาง สภาพแวดล�อมกับทางวัฒนธรรมความเชื่อ การใช�สี
ของสถาป�ตยกรรมในแต/ละท่ีมีลักษณะเฉพาะตน ประเทศจีนกับประเทศไทยมีภูมิประเทศท่ีอยู/ทางเอเชีย
ด�วยกัน มีความคล�ายคลึงกันอีกท้ังยังมีความแตกต/างในหลายประการ ดังจะเห็นได�จากการใช�สีของอาคาร 
การใช�สีของสิ่งตกแต/ง โครงสร�างของอาคาร ฯลฯ (พรพรรณ จันทโรนานนท+.  2553 :30) 
 สีเปbนภาษาทางจักษุสัมผัส เปbนสิ่งท่ีประสาททางจักษุสัมผัสตอบสนองได�เร็วท่ีสุด เปbนป�จจัย
สําคัญในการถ/ายทอดสารข�อมูลหลายอย/างท่ีเก่ียวข�องกับความคิดความเชื่อ วัฒนธรรมของสังคม  
มีการวิจัยความเชื่อเรื่องสีและการใช�สีในสถาป�ตยกรรม เช/น โหล ฉ้ิง ซี (楼庆⻄.  2004) ได�ศึกษา
เรื่องวัฒนธรรมและความเชื่อเรื่องสีในสังคมจีน การใช�สีพ้ืนฐาน 5 สี คือ สีน้ําเงิน สีแดง สีเหลือง  
สีขาว และสีดําในศิลปวัฒนธรรมจีนโบราณ ส�าน จี้ เหวิน (单纪文.  1988) ได�ศึกษาเรื่องการใช�สีใน
วัฒนธรรมจีน บทบาทและความเชื่อในการใช�สีพ้ืนกับสีสันในศิลปวัฒนธรรมของสถาป�ตยกรรมและ
การแต/งกายของชาวจีน  
 การใช�สีของสถาป�ตยกรรมโบราณของจีนมีเอกลักษณ+ของตนในแต/ละยุคสมัย ก/อนราชวงศ+
ถัง สถาป�ตยกรรมไม/ได�นําสีมาแสดงบทบาทอํานาจ การใช�สีเปbนสีด้ังเดิมของวัสดุก/อสร�าง และอยู/ใน
สังกัดของหลี่ปูr (礼部 แปลว/ากระทรวงท่ีรับผิดชอบเรื่องจารีตประเพณีตามระบบชนชั้นของสังคม)
การใช�สีของสถาป�ตยกรรมก็มีระเบียบกําหนดตามชนชั้นสังคม มีการกําหนดว/า สีเหลืองเปbนสีของ
ราชวงศ+เท/านั้น ราชวังและวัดใช�สีเปbนโทนสีเหลืองกับสีแดง ขุนนางใช�สีแดง สีเขียวกับสีฟrา ประชาชน
ท่ัวไปใช�แค/สีดํา สีเทา กับสีขาวเท/านั้น สมัยราชวงศ+ซ/ง (宋พ.ศ.1503 – 1822) การออกแบบและการใช�สี
ของสถาป�ตยกรรมมีความใกล�เคียงกับสมัยราชวงศ+ถัง เนื่องจากมีการใช�สีน้ํามันและได�รับอิทธิพลจาก
ศาสนาอินเดีย มีการเน�นการใช�สีแดงในสถาป�ตยกรรมต/าง ๆ ในสมัยราชวงศ+หยวน (元 พ.ศ.1814 – 1911) 
การออกแบบและการใช�สีของสถาป�ตยกรรมได�รับอิทธิพลจากช/างท่ีมาจากต/างประเทศ และราชวงศ+หยวน
เปbนราชวงศ+ท่ีผสมผสานด�วยชนชาติต/างๆ รูปแบบการก/อสร�างจึงมีเอกลักษณ+ของหลายชนชาติ  
มีการผสมผสานรูปแบบสถาป�ตยกรรมจีน กับสถาป�ตยกรรมอิสลาม ในสมัยราชวงศ+ชิ ง  
(清 พ.ศ. 2187 - 2455) ภาพสีน้ํามันได�พัฒนามากข้ึนและมีใช�กันอย/างท่ัวไป ระบบสังคมได�รับ
อิทธิพลจากต/างประเทศ ไม/ได�ม่ันคงเหมือนเดิม จึงมีการเน�นบทบาทการใช�สีของสถาป�ตยกรรมมาก
ย่ิงข้ึน คือ สถาป�ตยกรรมท่ีมีฐานะสูดสุดใช�สีท่ีแจ/มใสมากท่ีสุด รองลงมาก็ใช�สีท่ีแจ/มใสลดน�อยลง 
ความแจ/มใสของการใช�สีของสถาป�ตยกรรมอยู/กับฐานะของสถาป�ตยกรรม เช/น พระราชวังต�องห�าม
ใช�สี เปbนสีเหลืองกับสีแดงเปbนหลัก สถาป�ตยกรรมรอบข�างใช�สีแดง หลังคาเปbนสีเขียว และ
สถาป�ตยกรรมท่ีห/างไกลจากนี้อีกมักจะใช�สีเทา (各朝代建筑与颜色.  25 June 2016 : Online) 

921 



LA-34 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๕ "งานวิชาการรับใช!สังคม" มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

 ผู�วิจัยเปbนนักศึกษาจีนท่ีศึกษาในสาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเปbนภาษาท่ีสอง โดยศึกษา
ภาษาและวัฒนธรรมไทยในด�านต/าง ๆ จึงสนใจศึกษาวัฒนธรรมการใช�สีของชาวจีนในไทยและ 
ชาวจีนในจีน การเปรียบเทียบการใช�สีในศาสนสถานของจีนในไทยและจีน เพ่ือค�นคว�าความเหมือน
และความต/างของความคิด ความเชื่อกับวัฒนธรรมระหว/างจีนและไทย เข�าใจประวัติความเปbนมา 
อิทธิพลท่ีมีต/อกันของความคิดความเชื่อและวัฒนธรรมได�มากย่ิงข้ึน  

 

วัตถุประสงค;ของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค+เพ่ือศึกษาความเชื่อและวัฒนธรรมท่ีแฝงอยู/ในการใช�สีของ
สถาป�ตยกรรมของจีนในไทยและของจีนในจีน 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ผู�วิจัยใช�วิธีวิจัยเอกสารและการเก็บข�อมูลภาคสนาม โดยดําเนินการตามลําดับ
ข้ันตอนดังนี้ 
 1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับประวัติความเปbนมา วิถีชีวิต และวัฒนธรรม
ของคนไทยเชื้อสายจีน 
 2. ศึกษาประวัติและความเปbนมาของศาสนาพุทธมหายานท้ังของจีนในไทยและของจีนในจีน   
 3. ศึกษาลักษณะการใช�สีของศาสนสถานจีนท่ีอยู/ในจีนและอยู/ในไทย 
 4. ศึกษาการใช�สีของหลังคา เสา สิ่งประดับ ประติมากรรมของวัด 4 แห/งในการทําวิจัย 
 5. สรุปและอภิปรายผลการศึกษาความเชื่อการใช�สีของศาสนสถานจีนท่ีอยู/ในจีนกับท่ีอยู/ในไทย 

 

ผลการวิจัย 
 ป�จจุบันคณะสงฆ+จีนนิกายแห/งประเทศไทย มีวัดในสังกัดท้ังหมด 14 วัด และมีสํานักสงฆ+  
3 แห/ง (https://th.wikipedia.org/wiki/คณะสงฆ+จีนนิกายแห/งประเทศไทย) ผู�วิจัยได�เลือกวัดจีน  
2 แห/งท่ีอยู/ในกรุงเทพฯ เปรียบเทียบกับวัดจีน 2 แห/งท่ีอยู/ในประเทศจีน วัดจีนท่ีอยู/ในกรุงเทพฯ  
2 แห/งนี้คือ วัดมังกรกมลาวาส (龙莲寺) กับวัดโพธิ์แมนคุณาราม (普门报恩寺) ท่ีกรุงเทพฯ วัดจีนท่ี
อยู/ในจีน 2 แห/งคือวัดต�าหมิงซ่ือ (大明寺) กับวัดก๋ัวเอินซ่ือ (国恩寺) หลักการท่ีเลือกวัด 4 แห/งนี้ คือ
ยึดลัทธิของวัดจีนท่ีอยู/ในไทย 2 แห/งเปbนหลัก ต/อจากนั้นได�เลือกวัดจีนท่ีอยู/ในจีนท่ีเปbนลัทธิเดียวกัน
กับวัดจีนท่ีอยู/ในไทย 2 แห/งนี้ สิ่งท่ีเปรียบเทียบกําหนดเปbน 4 ส/วนคือ การใช�สีของ ① หลังคา  
② เสา  ③ สิ่งประดับ ④ ประติมากรรม หลักการท่ีเลือก 4 ส/วนนี้ เนื่องจากส/วนประกอบ 4 ส/วนนี้
จะมีครบในทุกวัดในการวิจัย มีความเหมือนและความต/างอย/างชัดเจนสําหรับการศึกษาวิจัย 
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 1. การใชCสีของหลังคาของวัดจีน  
 สําหรับหลักเกณฑ+การใช�สีของหลังคา ได�อ�างอิงจากข�อมูลท่ีโหล ฉ้ิง ซี (楼庆⻄.  2547 : 
305-326) ได�กล/าวถึงการใช�สีของสถาป�ตยกรรมจีนไว�ว/า สีเหลืองเปbนหนึ่งในห�าสีแท�ของจีน ตามคติ
ความเชื่อเรื่องหยินหยางและธาตุท้ัง 5 ของจีน ดินอยู/ในตําแหน/งกลาง สีเหลืองเปbนสีของดิน ฉะนั้น 
สีเหลืองจึงเปbนสีท่ีมีอํานาจท่ีสุด ต้ังแต/ราชวงศ+ถัง (唐朝 เวลา พ.ศ.1161-1450）สีเหลืองเปbนสีของ
พระจักรพรรดิ ตามระบบชนชั้นของวัฒนธรรมจีนนี้ สีเหลืองจึงเปbนสีประจําพระจักรพรรดิ และเปbน
สีท่ีใช�กับวัง นอกจากวังแล�ว มีแต/อาคารสําคัญของวัดเท/านั้นท่ีได�อนุญาตใช�สีเหลืองในสถาป�ตยกรรม 
ส/วนประกอบของสถาป�ตยกรรมในวัดจีน จะแบ/งเปbน 4 ส/วน คือ วิหารส/วนข�างหน�า (前殿) ด่ังวิหาร
ท�าวจตุโลกบาล วิหารส/วนกลาง (中殿) วัดบางแห/งมีบางแห/งไม/มี วิหารส/วนหลัง (后殿) ด่ังต�าสยง
เป|าเต้ียน ซ่ึงเปbนวิหารท่ีมีความสําคัญสูงสุดในวัด และวิหารรอบข�าง (旁殿) ซ่ึงไม/ใช/วิหารท่ีสําคัญ
ของวัด วัดจีนหลายแห/งท่ีประเทศจีนมีซุ�มประตู แต/วัดจีนท่ีอยู/ในประเทศไทยส/วนมากไม/มีซุ�มประตู 
ฉะนั้น หลังคาสีเหลืองแสดงให�เห็นถึงความสูงศักด์ิและความมีอํานาจ 
 จากหลังคาของวัด 4 แห/งท่ีศึกษานี้ พบว/า การใช�สีของหลังคาของวัดจีนมีสีส�ม สีเขียว และ
สีเทาดําเปbนหลัก ซ่ึงสังเกตได�ชัดว/า หลังคาของวัดจีนท่ีอยู/ในไทย นิยมใช�หลังคาเปbนสีส�ม กับสีเขียว 
หลังคาของวัดจีนท่ีอยู/ในจีน นิยมใช�หลังคาสีเทาดํา ซ่ึงสีเทาดํานี้เปbนสีเดิมของกระเบ้ืองดินเผา ไม/มี
การทาสีเพ่ิมเติม มีลักษณะโดยรวมคือ ประดับด�วยรูปมังกรคู/อ�าปากอมสันหลังคา ตรงกลางของสัน
หลังคาเปbนรูปมังกรคู/ชูไข/มุกไฟหรือรูปธรรมจักร ปลายท้ังสองข�างของสันหลังคาเล็กประดับด�วยรูป
พันธุ+พฤกษาเปbนช/ออ/อนโค�ง 
 สรุปว/า วัดจีน 4 แห/งไม/ได�ยึดคติความเชื่อท่ีเปbนหลักการใช�สีตามท่ีหลักเกณฑ+โบราณกําหนด 
คือ วัดโพธิ์แมนคุณารามหลังคาท้ังหมดใช�สีเปbนสีส�ม ไม/ได�นําสีมาแบ/งระดับความสําคัญของหลังคา 
วัดมังกรกมลาวาสมีวิหารท�าวจตุโลกบาลเปbนหลังคาสีเขียว แต/หลังคาของโรงเรียนวัดมังกรกมลาวาส
กับหลังคาของศาลาใหม/ท่ีอยู/บนดาดฟrาของโรงเรียนเปbนสีส�ม วัดต�าหมิงซ่ือกับวัดก๋ัวเอินซ่ือมีหลังคา
ส/วนใหญ/เปbนสีเทาดํา มีแต/หลังคาของส/วนลิ้นจี่พันป}ของวัดก๋ัวเอินซ่ือกลับมาใช�หลังคาเปbนสีเขียว 
 2. การใชCสีของเสาของวัดจีน 

 เสาของสถาป�ตยกรรมของงานวิจัยครั้งนี้มีสองแบบ คือเสากลมกับเสาเหลี่ยม และมีสีท่ีใช�
เปbนสองสี คือ สีเทากับสีแดง เสาของวัดโพธิ์แมนคุณาราม วัดมังกรกมลาวาส วัดต�าหมิงซ่ือเปbนเสา 
สีแดง เสาของวัดก๋ัวเอินซ่ือท้ังหมดเปbนเสาสีเทา ซ่ึงสีเทานี้เปbนสีของปูนท่ีทําเสา ไม/มีการทาสีเพ่ิมเติม 
 การใช�สีของเสาในวัดจีนท่ีอยู/ในไทยกับวัดจีนท่ีอยู/ในจีนส/วนมากจะเปbนเสาสีแดง มีแค/เสา
ของวัดโก~วเอินซ่ือเปbนเสาสีเทา ซ่ึงเปbนสีเดิมของปูน ลักษณะของเสาในวัดจีนท่ีอยู/ในจีนสองแห/งนี้มี
ความเรียบง/าย เปbนเสากลมสีแดง ไม/มีการแกะสลักตัวอักษรหรือลวดลายบนพ้ืนเสา ลักษณะของเสา
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ในวัดจีนท่ีอยู/ในไทยมีท้ังเสาท่ีเปbนแบบเสากลมสีแดงท่ีมีพ้ืนเสาแบบเรียบง/าย ยังมีเสามักกรท่ีมีตัว
มังกรเปbนหลากสีหรือสีทองอย/างเดียว และมีการแกะสลักตัวอักษรจีนสีทองบนพ้ืนเสา สําหรับ
เหตุผลท่ีเสาของวัดเปbนสีแดงหรือสีเทา โหล ฉ้ิง ซี (楼庆⻄.  2004 : 312-316)  ได�กล/าวในการใช�สี
ของวัดจีน ตามคติความเชื่อท่ีเปbนทฤษฎีทางพุทธศาสนา คนท่ีบําเพ็ญตนจากทางโลก ต�องการกําจัด
กิเลส บําเพ็ญจิตใจ ก็จะนิยมสร�างวัดในป|าหรือบนภูเขาท่ีห/างไกลจากตัวเมือง ถึงแม�จะสร�างวัดในตัว
เมือง ก็พยายามสร�างบรรยากาศทางวัดตามคติความเชื่อให�เปbนแบบสงบสุข นิยมใช�เปbนแบบกําแพง
สีเทา หลังคาสีเทาหรือสีดํา เสาสีเทา ให�เกิดบรรยากาศแบบสงบ ไร�กิเลส หรือสร�างกําแพงสีเหลือง
หลังคาสีเทา เสาและหน�าต/างสีแดง ให�ผสมผสานกับบรรยากาศรอบข�างท่ีเปbนสีเขียว ทําให�เกิด
บรรยากาศแบบเงียบสงบ ไม/วุ/นวาย 
 3. การใชCสีของส่ิงประดับของวัดจีน 

 สิ่งประดับท่ีอยู/ในวัดจีน มีรูปแกะสลักจากก�อนหินกับไม� ภาพวาดหรือหัตถกรรมต/าง ๆ  
วัด 4 แห/ง มีรูปแกะสลักจากก�อนหินมีรูปสิงโต กิเลน เทาเท่ีย (饕餮) ฝู|ซี (负屓) กับ ป}�ซี (赑屃)  
การใช�สีของสิงโต กิเลนกับเทาเท่ียท่ีประดับหน�าอาคาร ส/วนมากเปbนสีเทากับสีดํา ไม/ได�ใช�สีแบบ 
สิริมงคล สันนิษฐานว/า สัตว+วิเศษเหล/านี้มีหน�าท่ีปกปrองอํานาจ ฐานะและทรัพย+สิน ต�องทําให�คนรู�สึก
เกรงขามและเกิดความนับถือ จึงใช�สีท่ีทําให�เกรงขาม ไม/ใช�สีสิริมงคล  
 นอกจากนี้ ยังมีก�อนหินท่ีแกะสลักด�วยลายมือของผู� ย่ิงใหญ/ เช/นก�อนหินก�อนหนึ่งของ 
วัดต�าหมิงซ่ือ มีการแกะสลักตัวอักษรจีนตามลายมือของอดีตประธานาธิบดีของประเทศจีน เจียง จื๋อ หมิน 
(江泽⺠) อักษรท่ีสลักไว� คือ เจี้ยน เจิน สวีย เหย้ียน (鉴真学院) ต�าหมิงซ่ือ (大明寺) แปลว/า 
วิทยาลัย หลวงจีนเจี้ยนเจิน ของวัดต�าหมิงซ่ือ ตัวอักษรจีนเปbนสีทอง ลงนามอดีตประธานาธิบดีจีน
ด�วยลายมือสีแดง  
 รูปท่ีแกะสลักด�วยไม�มักมีการทาสีให�ดูเปbนสิริมงคลและสวยงาม รูปแกะสลักด�วยไม�มีรูป
มังกรเขียว รูปหงส+ รูปนกกระเรียน รูปหงส+ท่ีประดับอยู/บนหลังคาซุ�มประตูวัดมังกรกมลาวาสนี้ มีหัว
เปbนสีเขียว กายเปbนสีทองกับสีฟrา มีหางเปbนสีทองกับสีแดง  นกกระเรียนท่ีประดับนี้เปbนรูปนก
กระเรียนสองตัว ตัวหนึ่งตัวเปbนสีแดง ปลายขนเปbนสีเหลือง อีกตัวหนึ่งตัวเปbนสีเขียว ปลายขนเปbนสี
เหลือง 
 การใช�สีของสิ่งประดับต/าง ๆ ในวัดจีนท่ีอยู/ในไทยสองแห/งมีหลากหลาย มีสีแดงเปbนหลัก 
และประกอบด�วยสีฟrา เหลือง เขียว สีขาวกับสีดําก็มีการใช�ในลวดลายหรือภาพประดับ แต/ไม/ได�ใช�
เปbนพ้ืนใหญ/ สิงโต กิเลน หรือเทาเท่ียใช�สีเทาหรือสีดําล�วน  

สรุปว/า สิ่งประดับต/าง ๆ ในวัดจีนท่ีอยู/ในจีน 2 แห/งนี้ มีการใช�สีแดงกับสีเทาดําเปbนหลัก 
สิ่งประดับหลายอย/างเปbนสีแดง ประดับด�วยสีฟrา สีเขียวกับสีเหลือง ฯลฯ และสิ่งประดับหลายอย/าง
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เปbนก�อนหินหรือสิ่งท่ีแกะสลักด�วยก�อนหิน ไม/มีการทาสีเพ่ิมเติม จึงออกมาเปbนสีเทาดํา ซ่ึงเปbนสี
ด้ังเดิมของก�อนหิน 
 4. การใชCสีของประติมากรรมของวัดจีน 

ในวัดโพธิ์แมนคุณารามบูชา “ เจ�าแม/กวนอิมพันมือ” สีทอง รอบข�างพระองค+เปbนรูปไม�ไผ/ 
สีเขียว เมฆสีเปbนสีขาว มีความย่ิงใหญ/และสง/างาม ในวิหารพระนอน (卧佛殿) ของวัดต�าหมิงซ่ือ      
มีการบูชาพระนอนองค+ใหญ/ ตัวพระองค+เปbนสีขาว ใส/จีวรเปbนสีขาวตัดขอบด�วยสีทอง ในวิหาร      
ในวิหารต�าสยงเป|าเต้ียนของวัดต�าหมิงซ่ือ มีรูปเจ�าแม/กวนอินลอยน้ํา (海岛观音) เจ�าแม/กวนอิม 
ลอยน้ําเปbนรูปหล/อด�วยโลหะสีทอง มีจีวรเปbนสีแดง มีพาหนะเปbนมังกรสีทอง ด�านหลังรูปเจ�าแม/กวน
อินลอยน้ําเปbนรูปของเซียนพุทธะท้ังหลาย การใช�สีของหมู/เซียนพุทธมีสีทองเปbนหลัก ประกอบด�วย 
สีแดง สีฟrา สีขาว สีแดง และสีเขียว (ป�ยะแสง จันทรวงศ+ไพศาล.  2552 : 27-28)  

นอกจากนี้ มีประติมากรรมท�าวจตุโลกบาลท้ัง 4 ของ 4 วัดนี้ สรุปได�ว/า ท�าวธตรฐของจีนท่ี
อยู/ในไทย 2 แห/งมีกายและหน�าเปbนสีแดง ของวัดจีนท่ีอยู/ในจีนมีกายและหน�าเปbนสีขาว ท�าววิรุฬหก
ของวัดจีนท่ีอยู/ในไทยสองแห/งมีกายและหน�าเปbนสีขาว มือถือร/ม ของวัดจีนท่ีอยู/ในจีนสองแห/งนี้ 
มีกายและหน�าเปbนสีเขียวหรือสีน้ําตาลเข�ม มือถือดาบ ท�าววิรูป�กษ+ของท้ังสี่วัดจีนท่ีอยู/ในไทยมีกาย
และหน�าเปbนสีน้ําตาลเข�ม มือถืองูเขียว ท่ีวัดจีนท่ีอยู/ในจีนสองแห/งนี้มีกายและหน�าเปbนสีแดง มือถือ
มังกรสีทอง ท�าวเวสสุวรรณของวัดจีนท่ีอยู/ในไทยสองแห/งมีกายและหน�าเปbนสีเขียว มือถือเจดีย+ ของ
วัดจีนท่ีอยู/ในจีนสองแห/ง สีกายและหน�าเปbนสีขาว มือถือร/ม  
 

การอภิปรายผล 
 จากการศึกษาข�อมูลของวัด 4 แห/งนี้ พบข�อสรุปท่ีนํามาอภิปรายผล ดังนี้ 
 วัดต�าหมิงซ่ือสร�างข้ึนในป} พ.ศ. 1144 สมัยราชวงศ+สุย (隋朝) ในความประสงค+ท่ีจะฉลอง 
วันเกิดของพระจักรพรรดิ หยางเจียน (杨坚พ.ศ.1084-1147 ) ในสมัยราชวงศ+เป|ยซ/ง (北宋พ.ศ.1503-
1670) บูรณะซ/อมแซมวัดครั้งใหญ/ครั้งหนึ่ง ในสมัยป�จจุบัน ป} พ.ศ. 2522 ได�บูรณะซ/อมแซมเปbน 
ครั้งใหญ/อีกครั้งหนึ่ง ป�ดทองพระ การใช�สีของวัดต�าหมิงซ่ือมีลักษณะเปbนสีเทากับสีดําเปbนหลัก หรือ
เรียกได�ว/าไม/มีการใช�สี หลังคาของอาคารหลักส/วนมากเปbนสีดํา กําแพงเปbนสีเทา ตรงกับทฤษฎี 
ท่ีกล/าวไว�ข�างต�นว/า สมัยก/อนราชวงศ+ถัง สถาป�ตยกรรมไม/ได�นําสีมาแสดงบทบาทอํานาจ การใช�สี
เปbนสีด้ังเดิมของวัสดุก/อสร�าง 
 วัดก๋ัวเอินซ่ือได�สร�างข้ึนในป} พ.ศ. 1201 สมัยราชวงศ+ถัง (唐朝) เริ่มสร�างโดยพระฮุ/ยเหนิง   
(六祖慧能 ) พระสังฆปรินายกองค+ท่ี 6 ของศาสนาพุทธนิกายเซน ประชาชนท่ีเลื่อมใสท/านพระฮุ/ย  
เหนิงได�ร/วมแรงร/วมทรัพย+สร�างวัดก๋ัวเอินซ่ือเหมือนกัน เปbนวัดท่ีสร�างโดยประชาชนท่ัวไป การใช�สี
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ของวัดก๋ัวเอินซ่ือมีลักษณะแบบหลังคาสีดํา กําแพงสีเทา เสาเปbนสีเทา สิ่งประดับต/าง ๆ มักทําจาก
ก�อนหินเปbนสีเทา ซ่ึงเปbนสีเดิมของก�อนหิน การใช�สีของวัดก๋ัวเอินซ่ือตรงกับทฤษฎีท่ีกล/าวมาว/า  
ถึงราชวงศ+ถัง สถาป�ตยกรรมอยู/ในสังกัดของหลี่ปูr การใช�สีของสถาป�ตยกรรมก็มีระเบียบกําหนดตาม
ชนชั้นสังคม ประชาชนท่ัวไปใช�แค/สีดํา สีเทา กับสีขาวเท/านั้น 
 วัดมังกรกมลาวาสก/อต้ัง เม่ือป} พ.ศ. 2414 ใช�เวลาก/อสร�าง 8 ป}กว/า มีลักษณะสถาป�ตยกรรม
เปbนแบบทางจีนตอนใต�ของสกุลช/างแต�จิ๋ว เปbนวัดท่ีสําคัญแห/งหนึ่งในสังกัดคณะสงฆ+จีนนิกายแห/ง
ประเทศไทย เปbนท่ีคุ�นเคยในหมู/ชาวไทยเชื้อสายจีน และชาวจีนจากต/างประเทศ การใช�สีของวัด 
มีลักษณะแบบสีสันแจ/มใส มีการใช�สีส�ม สีเขียว สีแดง สีฟrา สีทอง ฯลฯ การใช�สีของวัดมังกรกมลาวา
สตรงกับทฤษฎีดังกล/าวว/า ถึงสมัยราชวงศ+ชิง (清 พ.ศ. 2187 - 2455) ภาพสีน้ํามันได�พัฒนามากข้ึน
และมีใช�กันอย/างท่ัวไป เนื่องจากระบบสังคมได�รับอิทธิพลจากต/างประเทศมากข้ึน ไม/ได�ม่ันคง
เหมือนเดิม จึงส/งผลในการเน�นบทบาทการใช�สีของสถาป�ตยกรรมมาแบ/งระดับชนชั้นของสังคม  
คือสถาป�ตยกรรมท่ีมีฐานะสูงสุดใช�สีท่ีแจ/มใสมากท่ีสุด รองลงมาก็ใช�สีท่ีแจ/มใสลดน�อยลง  
 วัดโพธิ์แมนคุณารามก็เหมือนกัน เปbนวัดฝ|ายมหายาน สังกัดคณะสงฆ+จีนนิกายแห/งประเทศ
ไทยเปbนเปbนศูนย+กลางหลักธรรมคําสอนของนิกายวินัย  เริ่มก/อสร�างสถาปนาวัดเม่ือป} พ.ศ. 2502 
โดยมีพระมหาคณาจารย+จีนธรรมสมาธิวัตร (โพธิ์แจ�ง) เจ�าคณะใหญ/จีนนิกาย รูปท่ี 6 เปbนผู�นําสร�าง 
พร�อมด�วยคณะข�าราชการชั้นผู�ใหญ/ พ/อค�า ประชาชนตลอดจนพุทธบริษัทชาวไทย การใช�สีของวัดมี
ลักษณะแบบสีสันแจ/มใส หลังคาของอาคารต/าง ๆ เปbนสีส�ม เสาเปbนสีแดง สิ่งประดับต/าง ๆ มีการใช�
สีแดง สีทอง สีฟrา สีเขียวฯลฯ วิหารต�าสยงเป|าเต้ียนมีโครงสร�างอาคารท่ีย่ิงใหญ/และมีการใช�สี
หลากหลายท่ีสุด อาคารอ่ืนของวัดมีการใช�หลายสีเหมือนกัน แต/ลักษณะการใช�สีจะเรียบง/ายกว/า
วิหารต�าสยงเป|าเต้ียน ตรงกับทฤษฎีดังกล/าวว/า สถาป�ตยกรรมท่ีมีฐานะสูงสุดใช�สีท่ีแจ/มใสมากท่ีสุด 
รองลงมาก็ใช�สีท่ีแจ/มใสลดน�อยลง ความแจ/มใสของการใช�สีของสถาป�ตยกรรมอยู/กับฐานะของ
สถาป�ตยกรรม 
 

ขCอเสนอแนะ 
 1. ควรศึกษาอิทธิพลของความเชื่อและวัฒนธรรมท่ีมีต/อการใช�สีในวัดของศาสนาพุทธ
หินยานในประเทศไทย 
 2. ควรศึกษาอิทธิพลของความเชื่อและวัฒนธรรมท่ีมีต/อการใช�สีในวัดของศาสนาพราหมณ+
ในประเทศไทย 
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บทคัดย�อ 
 

งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาวัฒนธรรมชนเผ"าลีซอในประเทศไทยและ
วัฒนธรรม        ชนเผ"าลีซอของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยศึกษาเปรียบเทียบความ
เหมือนและความแตกต"างทางวัฒนธรรมของชนเผ"าลีซอในประเทศไทยและชนเผ"าลีซอในประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสรุปข1อมูลผู1วิจัยได1แปลหนังสือ เอกสารและการสัมภาษณ�จีนเป4น
ภาษาไทย นําผลการวิเคราะห�ด1วยวิธีพรรณนาวิเคราะห� 

ผลการวิจัยพบว"า วัฒนธรรมของชนเผ"าลีซอในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนในด1านอาหาร การแต"งกาย ความเชื่อของชนเผ"าลีซอไทยและจีนมีท้ังความเหมือน
และความแตกต"าง ไม"ว"าเป4นชาวลีซอไทยหรือชาวลีซอจีนก็นิยมกินโจ7กข1าวโพด ขนมข1าวเหนียว ข่ือชา
ปาปา (ขนมข1าวโพด) เป4นต1น นอกจากมีความเหมือนแล1วยังมีความแตกต"าง ได1แก"ชาวลีซอไทย
นิยมทานเนื้อหมูสับดิบ น้ําข1าวโพดแต"ชาวลีซอจีนไม"นิยมทาน และชาวลีซอจีนนิยมด่ืม “ซ"าล;า” 
(เหล1าชนิดหนึ่ง) แต"ลีซอท่ีอาศัยอยู"ในประเทศไทยไม"นิยมด่ืม ชนเผ"าลีซอแม1ว"าจะมีภูมิลําเนาหรือ
ถ่ินฐานเดิมท่ีเดียวกันก็ตามแต"เม่ืออพยพย1ายถ่ินฐานไปยังแต"ละประเทศ สภาพแวดล1อมและ 
ภูมิประเทศจึงทําให1วัฒนธรรมของชนเผ"าลีซอไทยและจีนมีลักษณะแตกต"างกัน ในด1านการแต"งกาย
ของผู1หญิง ส"วนความเชื่อของชนเผ"าลีซอไทยและจีนเหมือนกัน ความเชื่อของชาวลีซอไทยและ
ชาวลีซอจีนแบ"งได1เป4น 2 ส"วน คือ ความเชื่อเก่ียวกับบรรพบุรุษและความเชื่อเก่ียวกับศาสนา
คริสต�ซ่ึงเป4นความเชื่อของชาวลีซอท่ีมีประวัติศาสตร�อันยาวนาน  
 
คําสําคัญ : วัฒนธรรม ชนเผ"า ชนเผ"าลีซอ เขตปกครองตนเอง 
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Abstract 
 

 This research aimed to study the Lisu tribal culture in Thailand and China 
by comparing cultures of both ethnic groups. The primary data was from the 
interview of Lisu people in Thailand and China while secondary data gathering 
from literature review. The data was analyzed using descriptive analysis. 
 The research found that Lisu cultures in both countries reflected on 
similarities and differences in terms of food, getting dressed, and beliefs. In term 
of food, there were the similarities in both ethnic groups that they had maize 
porridge, sticky rice dessert and Kuecha Papa (corn dessert). The differences, Thai 
Lisu had raw chopped pork, corn juice, while Chinese Lisu always had "Sa-la" 
(chartreuse). Although those Lisu groups in Thailand and China were likely 
originated in the same area, their cultures were different when migrating to a 
different country environment and landscape. These could be seen in the way 
they dressed: Lisu women in Thailand wear long shirts and shorts due to 
convenient working, whereas Lisu women in China wear short sleeve shirts and 
long skirts to keep warm. The beliefs of the Lisu in Thailand and China were 
similar, in two matters, they belief in ancestors and Christianity which have a long 
history in their groups. 
 

Keywords :  Culture, Ethnic Group, Lisu Ethnic People, Autonomous Prefecture 
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บทนํา 
วัฒนธรรมเป4นสิ่งท่ีมนุษย�สร1างข้ึนมาเพ่ือช"วยชีวิตเป4นสิ่งท่ีสําคัญในชีวิตของมนุษย� 

วัฒนธรรมเป4นมรดกแห"งสังคม ซ่ึงมีท้ังส"วนท่ีจับต1องได1และจับต1องไม"ได1 เช"น กวีนิพนธ� ศิลปะ 
ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมเป4นปfจจัยสําคัญในการก"อร"างสร1างความประพฤติปฏิบัติของ
ประชาชาติ ณรงค� เส็งประชา (2532 : 5) ได1กล"าวว"า วัฒนธรรมคือทุกสิ่งทุกอย"างท่ีมนุษย�สร1าง
ข้ึนเพ่ือนําเอามาใช1ช"วยพัฒนาชีวิตความเป4นอยู"ในสังคม ซ่ึงจะรวมถึงช"วยแก1ปfญหาและช"วยสนอง
ความต1องการของสังคม สุพิศวง ธรรมพันทา (2532 : 6) ได1กล"าว"า “วัฒนธรรม หมายถึงวิธีการ
ดํารงชีวิตของมนุษย�ท่ีสมาชิกนับแต"ชั้นบรรพบุรุษเป4นต1นมา ร"วมกันสร1างสรรค�สะสมอย"าง
ต"อเนื่องจนเห็น    เป4นลักษณะเด"นเฉพาะในสังคมมนุษย�นั้น ๆ วัฒนธรรมเป4นสิ่งแสดงอัจฉริยะ
และคุณค"าของมนุษย�      พระเจ1าวรวงศ�เธอ กรมหม่ืนนราธิปพงศ�ประพันธ� ประทานคําอธิบายไว1ว"า 
วัฒนธรรม หมายถึง ความเจริญในทางวิชาความรู1 เช"น วิทยาศาสตร� ศิลปวิทยา วรรณคดี ศาสนา 
ตลอดจนขนบธรรมเนียม ประเพณีและจรรยามารยาท” 
 คําว"า “วัฒนธรรม” มีความหมายท่ีกว1างและมีผู1ให1ความหมายไว1อย"างหลากหลาย เช"น 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ได1นิยามความหมายของวัฒนธรรม ไว1 4 นัย 
ได1แก" 
 1. สิ่งท่ีทําให1เจริญงอกงามแก"หมู"คณะ 
 2. วิถีชีวิตของหมู"คณะ  
 3. ลักษณะท่ีแสดงถึงความเจริญงอกงาม ความเป4นระเบียบเรียบร1อย ความกลมเกลียว
ก1าวหน1าของชาติและศีลธรรมอันดีของประชาชน  
 4. พฤติกรรมและสิ่งท่ีคนในกลุ"มผลิตสร1างข้ึนด1วยการเรียนรู1จากกันและกัน และร"วมใช1
อยู"ในกลุ"มพวกของตน 
 จากความหมายข1างต1นสรุปได1ว"า วัฒนธรรมเป4นพฤติกรรมของกลุ"มคน สร1างข้ึนเป4นของ
หมู"คณะ และมีเอกลักษณ�เฉพาะกลุ"ม หรือแต"ละชนเผ"าจะมีวัฒนธรรมของตนเอง ไม"ว"าใน
ประเทศไทยหรือประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ต"างก็มีกลุ"มชนเผ"าจํานวนมาก แต"ละชนเผ"า
ล1วนมีวัฒนธรรมของตนเอง วัฒนธรรมของแต"ละชนเผ"าก็แตกกันท่ีไม"เหมือนกับชนเผ"ากลุ"มใด  
ก็มีเช"นลีซอเป4นชนเผ"ากลุ"มหนึ่งท่ีมีวัฒนธรรมเฉพาะกลุ"ม  
 ลีซอเป4นชนเผ"ากลุ"มหนึ่ งท่ีอาศัยอยู"ในหลายประเทศ ซ่ึงคําว"า “ลีซอ” นี้  มีผู1 ให1
ความหมายไว1 เช"น ปqยพงศ� (2545 : 1) ได1ให1ความหมายของชนเผ"าลีซอว"า ลีซอเป4นชาวเขาท่ีจัด
อยู"ในจําพวกเดียวกับพวกอีก1อ คืออยู"ในกลุ"มของตระกูล ทิเบต-พม"า ซ่ึงสืบเชื้อสายมาจากชนชาติ 
โลโล หรือโนซู พวกเขาเรียกตัวเองว"า “ลีซู” ส"วนคําว"า “ลีซอ”นั้น เป4นสําเนียงของคนจีนท่ีใช1
เรียกคนพวกนี้ และคนไทยในภาคเหนือได1รับเอาสําเนียงของคนจีนท่ีใช1เรียกชนกลุ"มนี้มาใช1  
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จึงกลายเป4น ลีซอ มาจนกระท่ังทุกวันนี้ นอกจากนี้ ณรงค� เส็งประชา (2518 : 7) ยังได1กล"าวถึง
คนกลุ"มนี้ว"า ลีซอเป4นชาวเขาชนเผ"ากลุ"มหนึ่งท่ีมีอยู"ทางภาคเหนือของประเทศไทย ชนเผ"านี้เรียก
ตัวเองว"าลีซู (lisu) แต"ชาวไทยเรียกเขาว"า ลีซอ ชาวจีนรู1จากลีซอในนาม Lisu, Lisaw, Li-hsaw 
or Lishaw แต"พวกถ่ินในพม"าเรียกลีซอว"า Yawyin, Yawyen Yaoyen ปfจจุบันลีซอส"วนใหญ"
อาศัยอยู"ในมณฑลยูนนานมณฑลเสฉวน ทิเบตในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน Jingphaw 
Mungdaw Myitkyina BhamoLoilem Namzang Mongnai ในพม"า และจังหวัดเชียงใหม" 
จังหวัดเชียงราย จังหวัดแม"ฮ"องสอน จังหวัดตาก และจังหวัดเพชรบูรณ� ในประเทศไทย   
 จากทัศนะข1างต1นสรุปได1ว"า ชนเผ"าลีซอท่ีอยู"ในประเทศไทย คือ ชนเผ"าลีซอประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน มณฑล ยูนนานท่ีได1อพยพเข1าไปในเขตรัฐฉานในประเทศพม"า และ
อพยพเข1ามาในประเทศไทยจํานวนมาก ในจังหวัดเชียงใหม" จังหวัดเชียงราย จังหวัดแม"ฮ"องสอน 
จังหวัดตาก และจังหวัดเพชรบูรณ�  
 นอกจากนี้ จันทิรา ธนสงวนวงค� (ม.ป.ป. : ออนไลน�) ยังได1กล"าว"า สังคมและวัฒนธรรม
ย"อมมีการเปลี่ยนแปลงอยู"ตลอดเวลา เพราะความต1องการของมนุษย�ไม"มีท่ีสิ้นสุดแต"การ
เปลี่ยนแปลงจะเร็วหรือช1านั้นข้ึนอยู"กับปfจจัยท่ีมาเก่ียวข1อง เช"น ระดับการศึกษาของคนในสังคม 
วัฒนธรรมกับสังคมเป4นของคู"กัน ต1องไปด1วยกันเสมอ ถ1าสังคมเปลี่ยนวัฒนธรรมก็เปลี่ยน  
มีผลเก่ียวเนื่องกัน ปfจจัยท่ีทําให1เกิดการเปลี่ยนแปลง เช"น การค1นพบ การประดิษฐ� ความขัดแย1ง 
การแข"งขัน การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และวัฒนธรรมมีผลทําให1ระบบ รูปแบบทางสังคมและ 
วิถีชีวิตของมนุษย�ท้ังท่ีเป4นวัตถุและไม"ใช"วัตถุเปลี่ยนแปลง ซ่ึงชนเผ"าลีซอแม1ว"าจะมีภูมิลําเนาหรือ
ถ่ินฐานเดิมท่ีเดียวกันก็ตาม แต"เม่ืออพยพย1ายถ่ินฐานไปยังแต"ละประเทศ สภาพแวดล1อมและ 
ภูมิประเทศ จะทําให1ชาวลีซอท่ีอยู"ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศไทยมีความ
เหมือนและความแตกต"างกัน ซ่ึงเป4นประเด็นท่ีทําให1ผู1วิจัยสนใจ ท่ีจะศึกษาหัวข1อ “การศึกษา
เปรียบเทียบวัฒนธรรมชนเผ"าลีซอ : กรณีศึกษาชนเผ"าลีซอจังหวัดเชียงใหม" ประเทศไทย และ 
ชนเผ"าลีซอเขตปกครองตนเองนู"เจียง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน” โดยการเปรียบเทียบ
ความเหมือนและความแตกต"างของวัฒนธรรมด1าน อาหาร การแต"งกาย ความเชื่อและประเพณี
ของชนเผ"าลีซอ ซ่ึงจะทําให1ผู1สนใจได1เข1าใจวัฒนธรรมด1านต"าง ๆ ดังกล"าวของชนเผ"าลีซอประเทศ
ไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  

 

วัตถุประสงค;ของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาวัฒนธรรมชนเผ"าลีซอในประเทศไทย และวัฒนธรรมชนเผ"าลีซอในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ขอบเขตด?านประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 
 ประชากร ชนเผ"าลีซอในหมู"บ1านขุนแจ; ตําบลแม"แวน อําเภอพร1าว จังหวัดเชียงใหม" 
ประเทศไทย และชนเผ"าลีซอในอําเภอหลู;หซ"วย เขตปกครองตนเองนู"เจียง มณฑลยูณนาน 
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
     กลุ"มตัวอย"าง กลุ"มตัวอย"างสําหรับหัวข1อนี้  เป4นบุคคลท่ีผู1วิจัยได1 คัดเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจงจากผู1สูงอายุ 60 ป{ข้ึนไปและต1องมีคุณสมบัติดังนี้ 
  1.1 ชนเผ"าลีซอ หมู"บ1านขุนแจ; ตําบลแม"แวน อําเภอพร1าว จังหวัดเชียงใหม" ประเทศไทย 
จํานวน 10 คน 
  1.2 ชนเผ"าลีซอ หมู"บ1านตงฟางหง อําเภอหลู;ซ"วย เขตปกครองตนเองนู"เจียง มณฑล
ยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จํานวน 10 คน 
 2. ขอบเขตพ้ืนท่ีในการวิจัย 
  2.1 หมู"บ1านขุนแจ; ตําบลแม"แวน อําเภอพร1าว จังหวัดเชียงใหม" ประเทศไทย 
  2.2 หมู"บ1านตงฟางหง อําเภอหลูซวย เขตปกครองตนเองนู"เจียง มณฑลยูนนาน 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 

วิธีการดําเนินงานวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู1วิจัยใช1วิธีดําเนินการวิจัยแบบสํารวจเพ่ือศึกษาวัฒนธรรม เก็บข1อมูลเรื่อง
การเปรียบเทียบวัฒนธรรมของชนเผ"าลีซอ ประเทศไทยกับชนเผ"าลีซอ ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ดังต"อไปนี้ 
 1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข1องกับประวัติความเป4นมา วิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมของชนเผ"าลีซอ 
 2. ศึกษาประวัติและความเป4นมาของชนเผ"าลีซอจังหวัดเชียงใหม" ประเทศไทยและ 
ชนเผ"าลีซอ เขตปกครองตนเองนู"เจียง (NUJIANG) สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 3. สร1างเครื่องมือวิจัยด1วยแบบสัมภาษณ�ชนเผ"าลีซอในจังหวัดเชียงใหม"ในประเทศไทย
และเขตปกครองตนเองนู"เจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน  
 4. ปรับแก1ไขเครื่องมือแบบสัมภาษณ�ตามข1อเสนอแนะของผู1 เชี่ยวชาญตรวจสอบ
เครื่องมือการวิจัย และนําไปเก็บข1อมูลกับกลุ"มตัวอย"างชนเผ"าลีซอท่ีจังหวัดเชียงใหม"ประเทศไทย
และเขตปกครองตนเองนู"เจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 5. วิเคราะห�ข1อมูลจากการสัมภาษณ�โดยจําแนกเป4นวัฒนธรรมด1านอาหาร การแต"งกาย  
ความเชื่อ จังหวัดเชียงใหม"ในประเทศไทยและเขตปกครองตนเองนู"เจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน 
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ผลงานวิจัย 
 ผลการวิจัยหัวข1อ“การศึกษาเปรียบเทียบวัฒนธรรมชนเผ"าลีซอ : กรณีศึกษาชนเผ"าลีซอ
จังหวัดเชียงใหม" ประเทศไทย และชนเผ"าลีซอเขตปกครองตนเองนู"เจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน” 
สรุปได1ดังนี้ 
 1. ด?านอาหารของชนเผ�าลีซอไทยและจีน 
 ชนเผ"าลีซอสมัยก"อนส"วนใหญ"อาศัยอยู"แถบภูเขา ทํากินโดยการทําไร"มากกว"าการทํานา 
ดังนั้นอาหารการกินของชนเผ"าลีซอส"วนใหญ"เป4นข1าวโพด ข1าวสาลี ข1าวฟ�างเป4นต1น ต"อมาได1
พัฒนาไปตามกําลังการผลิต และยกระดับการดํารงชีวิตให1ดีข้ึน อาหารการกินของชนเผ"าลีซอจึงมี
การเปลี่ยนแปลงไปด1วย ผู1วิจัยได1วิเคราะห�อาหารของชนเผ"าลีซอ ซ่ึงได1แสดงผลการศึกษา 
ดังตารางต"อไปนี้ 
 

ตารางท่ี 1 อาหารประจําของชนเผ"าลีซอไทยและจีน 

รายการ ไทย จีน 

ต1มฟfกทอง √*** √ 

ต1มฟfกเขียว √ ×*** 

น้ําพริกลีซอ √ × 

โจ7กข1าวโพด √ √ 

น้ําข1าวโพด √ × 

ข่ือชาปาปา (ขนมข1าวโพด) √ √ 

น้ําตาลทรายแดงปาปา  
(ขนมน้ําตาลทรายแดง) 

 

√ 

 

√ 

ข1าวแป�งข1าวโพด (ข1าวชนิดหนึ่ง) √ √ 

ขนมข1าวบัควีท × √ 

ขนมข1าวเหนียว √ √ 

“ซ"าล;า” (เหล1าชนิดหนึ่ง) × √ 
 

 ชาวลีซอไทยและชาวลีซอจีนนิยมรับประทานต1มฟfกทอง โจ7กข1าวโพด ข่ือชาปาปา  
(ขนมข1าวโพด) ข1าวแป�งข1าวโพด น้ําตาลทรายแดงปาปา เป4นอาหารประจําวัน ซ่ึงเป4นพืชท่ี 
ปลูกง"ายและเก็บได1นาน แต"เม่ือได1อพยพเข1ามาในประเทศไทยซ่ึงเป4นพ้ืนท่ีมีอากาศร1อนและปลูก

                                                           

*** “√”หมายถึงมี “×”หมายถึงไมMมี 
*** “√”หมายถึงมี “×”หมายถึงไมMมี 
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ข1าวบัควีท เหมือนชาวลีซอในสาธารณรัฐประชาชนจีนจึงไม"ได1รับประทานขนมข1าวบัควีทเป4น
ประจํา และได1สร1างอาหารใหม"ข้ึนมา เช"นน้ําพริกลีซอ และน้ําข1าวโพดเป4นต1น  
 

ตารางท่ี 2 อาหารท่ีใช1ในเทศกาลข่ือสื่อ (ป{ใหม"ของลีซอ) ไทยและจีน 

รายการ ไทย จีน 

ขนมข1าวเหนียว   √ √ 

ขนมน้ําตาลทรายแดง √ √ 

เนื้อหมูทอด √ √ 

ไก"ต1ม √ √ 

โจ7กข1าวโพด √ √ 

“โซ"ว จวา ฟf�น” (อาหารชนิดหนึ่ง) × √ 

ขนมข1าวโพด   × √ 

  

 ในช"วงเทศกาลข๋ือสื่อ (ป{ใหม") ไม"ว"าเป4นชาวลีซอไทยหรือจีนนิยมทานขนมข1าวเหนียว  
ขนมน้ําตาลทรายแดง เนื้อหมูทอด ไก"ต1ม โจ7กข1าวโพด ต"อมาเม่ือวิธีการทําอาหารก1าวหน1าข้ึน 
ชาวลีซอจีนได1สร1างอาหารชนิดใหม"ข้ึนมา ซ่ึงเป4นอาหารท่ีชาวลีซอไทยไม"ได1สืบทอดมา ได1แก" 
“โซ"ว จวา ฟf�น” (อาหารชนิดหนึ่ง) และขนมข1าวโพด   
 

ตารางท่ี 3  อาหารท่ีใช1ในงานแต"งงานของไทยและจีน 

รายการ ไทย จีน 

ขนมข1าวบัควีท √ × 

ขนมหวาน √ × 

หมูทอด √ √ 

ไก"ต1ม √ √ 

เนื้อหมูดิบ √ × 

“ไฟแดง”(ต1มเนื้อหมูแดง) × √ 

ซ่ีโครงหมูปรุงกับเลือดหมู × √ 

เนื้อหมูปรุงสดผัดต1นกระเทียม × √ 

ปลานึ่ง × √ 

ขาหมูต1มถ่ัวขาว × √ 

ยํารวม √ √ 
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 อาหารท่ีใช1ในงานแต"งงานของชาวลีซอต"างกันมาก อาหารท่ีท้ังชาวลีซอไทยและจีนนิยม
รับประทานมีหมูทอด ไก"ต1มและยํารวม ส"วนท่ีต"างกันคือขนมข1าวบัควีทท่ีชาวลีซอไทยใช1ในงาน
แต"งงานแต"เป4นอาหารประจําวันของชาวลีซอจีนซ่ึงใช1ในงานแต"งงาน แต"อาหารท่ีใช1ในงาน
แต"งงานของชาวลีซอจีนมีมากกว"าชาวลีซอไทย ได1แก" “ไฟแดง” (ต1มเนื้อหมูแดง) ซ่ีโครงหมูปรุง
กับเลือดหมู เนื้อหมูปรุงสดผัดต1นกระเทียม ปลานึ่งและขาหมูต1มถ่ัวขาว 
 

ตารางท่ี 4 อาหารในงานศพของไทยและจีน 

รายการ ไทย จีน 

น้ําพริกลีซอ √ × 

ขนมข1าวบัควีท √ × 

ขนมหวาน √ × 

หมูทอด √ √ 

ไก"ต1ม √ √ 

เนื้อหมูสับดิบ √ × 

“ไฟแดง” (ต1มเนื้อหมูสีแดง)   × √ 

ซ่ีโครงหมูต1มเลือดหมู × √ 

เนื้อหมูปรุงสดผัดต1นกระเทียม × √ 

ปลานึ่ง × √ 

ขาหมูต1มถ่ัวขาว × √ 

ยํารวม √ √ 

จากตารางท่ี 4 จะเห็นว"า ไม"ว"าจะเป4นชาวลีซอไทยหรือจีน อาหารท่ีใช1ในงานศพมีหมู
ทอด ไก"ต1ม และยํารวม ซ่ึงเป4นอาหารท่ีชาวลีซอนิยมกินกันอยู"แล1ว และเม่ือสิ่งแวดล1อมหรือสังคม
เปลี่ยนแปลงไปวัตถุดิบท่ีใช1ปรุงทําอาหารก็เปลี่ยนไปด1วย จึงทําให1ชนิดอาหารของชาวลีซอไทย
และจีนมีแตกต"างกัน ได1แก" ชาวลีซอไทยนิยมรับประทานน้ําพริกลีซอ ขนมหวาน และเนื้อหมูสับ
ดิบซ่ึงเป4นอาหารท่ีเม่ือชาวลีซอไทยได1เดินทางผ"านแต"ละท่ี ได1เรียนรู1มาจากชนเผ"าอ่ืน ๆ แต"ชาว
ลีซอจีนไม"นิยมรับประทาน ชาวลีซอจีนนิยมรับประทานขาหมูต1มถ่ัวขาว ปลานึ่ง เนื้อหมูปรุงสด
ผัดต1นกระเทียม ซ่ีโครงหมูต1มเลือดหมู ต1มเนื้อหมูสีแดง 
 2. การแต�งกายของชนเผ�าลีซอไทยและจีน 
 ชนเผ"าลีซอไทยส"วนใหญ"ผิวขาว การแต"งกายของชาวลีซอไทยสวยงามกว"าชนเผ"าอ่ืน ๆ  
ผู1หญิงนิยมใส"เสื้อแขนยาวสีดํา สีน้ําเงิน และสีม"วง ปfจจุบันสีท่ีหญิงลีซอใส"กันมากท่ีสุด คือ สีม"วง  
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 ชายเผ"าลีซอในประเทศไทย ผู1ชายนิยมสวมกางเกงขากว1าง สีของกางเกงนิยมใส"สีฟ�า  
สีดําและสีเขียวใบตอง สวมใส"เสื้อกํามะหย่ีในวันป{ใหม" หรือในวันสําคัญ ส"วนในชีวิตประจําวัน 
ชายชาวลีซอจะสวมเสื้อเชิ้ตธรรมดา ส"วนชุดประจําวันของหญิงลีซอไทย ไม"ว"าจะเป4นเด็กหรือผู1ใหญ"
จะแต"งตัวคล1าย ๆ กัน คือกางเกงสีดําขายาวและเสื้อคลุมแขนยาวสีเขียวอ"อนหรือสีฟ�าสวมทับ  
 การแต"งกายของชนเผ"าลีซอในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมีลักษณะเฉพาะตัว 
ผู1ชายนิยมใช1ผ1าโพกหัว ใส"เสื้อผ1าป�าน ส"วนเรื่องสี นิยมสีน้ําเงินและสีดํา บางคนจะนิยมใส"เสื้อ 
ตัวยาว กางเกงผ1าป�าน ใส"รองเท1าฟางท่ีทําข้ึนเอง ผู1ใหญ"ต1องใส"กระเป�าลูกศรท่ีเป4นหนังสัตว�ป�า  
หญิงลีซอบางส"วนท"อนบนใส"เสื้อแบบสั้น ท"อนล"างใส"กระโปรงยาวถึงข1อเท1า และอีกส"วนหนึ่งท"อนบน
ใส"เสื้อแบบสั้น ท"อนล"างใส"กางเกงยาวและใส"ผ1าคลุมส"วนด1านหน1าปfกลวดลาย  

3. ความเช่ือของชนเผ�าลีซอไทยและจีน 
ไม"ว"าจะเป4นชาวลีซอไทยและจีนล1วนต"างก็มีความเชื่อ ความเชื่อของชาวลีซอสองกลุ"มนี้

คล1ายคลึงกันมาก ผู1วิจัยได1ศึกษาเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต"างด1านความเชื่อของ
ชนเผ"าลีซอไทยและจีน โดยมีผลการเปรียบเทียบดังรายละเอียดต"อไปนี้ 
  

ตารางท่ี 5 ความเช่ือของชนเผ�าลีซอไทยและจีน 

รายการ ไทย จีน 

ความเชื่อเก่ียวกับบรรพบุรุษ √ √ 

ศาสนาคริสต� √ √ 

  

ตารางท่ี 6 เหตุผลท่ีชนเผ�าลีซอมีความเช่ือเก่ียวกับบรรพบุรุษและศาสนาคริสต; 

รายการ ไทย จีน 

ความเชื่อเก่ียวกับบรรพบุรุษ เชื่อว"าถ1าไม"มีบรรพบุรุษก็
ไม" มีพวกลีซอ ถ1 าไม" เชื่ อ
บรรพบุรุษ ไม" ไหว1บรรพ
บุรุษ ชาติหน1าจะไม"ได1เกิด
เป4นคน ต1องเกิดเป4นต1นไม1 
 

เชื่อว"าเม่ือบรรพบุรุษเสียชีวิต
แล1ว วิญญาณของบรรพบุรุษ
จ ะ เป ลี่ ย น เป4 น เท พ เจ1 า
คุ1มครองพวกชาวลีซอ ถ1าไม"
ประกอบพิธีเซ"นไหว1บรรพ
บุรุษให1ดี บรรพบุรุษจะทําร1าย
ลูกหลาน ซ่ึงเชื่อว"าบรรพบุรุษ
ท่ีเป4นผีนั้นมีท้ังให1ดี และให1
ร1ายต"อรุ"นหลาน 

ศาสนาคริสต� ศาสนาคริสต�ให1ข1อดี สอน
คนให1เป4นคนดี 

ชาวลีซอเชื่อว"าพระเยซูสอน
ให1เป4นคนดี จะช"วยทําให1ชีวิต
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พวกลีซอดี ข้ึน  คนท่ีนับ ถือ
ศาสนาคริสต�จะไม"นับศาสนา
อ่ืน ๆ 

 

 ความเชื่อของชนเผ"าลีซอไทยและจีนเหมือนกัน คือชนเผ"าลีซอท่ีมีความเชื่อเก่ียวกับบรรพบุรุษ
หรือนับถือศาสนาคริสต� ชาวลีซอไทยและจีนท่ีมีความเชื่อเก่ียวกับบรรพบุรุษว"า ถ1าไม"ไหว1บรรพบุรุษ 
ชาติหน1าจะไม"ได1เกิดเป4นคน  ส"วนชาวลีซอท่ีนับถือศาสนาคริสต�เชือ่ว"าศาสนาคริสต�สอนให1คนเป4นคนดี 
และช"วยทําให1ชีวิตของพวกลีซอดีข้ึน 

 

สรุปและอภิปรายผล 
 ชนเผ"าลีซอในประเทศไทยกับชนเผ"าลีซอในประเทศสาธารณประชาชนจีนมีเชื้อสาย
เดียวกัน แม1ว"าชนเผ"าลีซอไทยเป4นชนเผ"ากลุ"มหนึ่งซ่ึงอพยพมาจากประเทศสาธารณรัฐประชาชน
จีน แต"สังคม สิ่งแวดล1อมและภูมิอากาศทําให1วัฒนธรรมของชนเผ"าลีซอท่ีอยู"ในประเทศไทย
เปลี่ยนไป แม1ว"าจะทําให1วัฒนธรรมของชนเผ"าลีซอไทยและจีนมีความแตกต"างกัน แต"ก็ยังคงความ
เหมือนไว1หลายด1าน ซ่ึงสอดคล1องกับแสงอรุณ กนกพงศ�ชัย (2548 : 4) ซ่ึงได1อธิบายว"า วัฒนธรรม  
มีลักษณะเป4นระบบ จึงเป4นสิ่งท่ีไม"หยุดนิ่งอยู"กับท่ี มีความเปลี่ยนแปลงอยู"เสมอ เช"น หากเราบรรยาย
ถึงลักษณะวัฒนธรรมไทย จันทิรา ธนสงวนวงค� (ม.ป.ป. : ออนไลน�) ได1กล"าว"า สังคมและวัฒนธรรม
ย"อมมีการเปลี่ยนแปลงอยู"ตลอดเวลา เพราะความต1องการของมนุษย�ไม"มีท่ีสิ้นสุดแต"การ
เปลี่ยนแปลงจะเร็วหรือช1านั้นข้ึนอยู"กับปfจจัยท่ีมาเก่ียวข1อง เช"น ระดับการศึกษาของคนในสังคม 
วัฒนธรรมกับสังคมเป4นของคู"กัน ต1องไปด1วยกันเสมอ ถ1าสังคมเปลี่ยนวัฒนธรรมก็เปลี่ยน  
มีผลเก่ียวเนื่องกัน ปfจจัยท่ีทําให1เกิดการเปลี่ยนแปลง เช"นการค1นพบ การประดิษฐ� การขัดแย1ง 
การแข"งขัน การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และวัฒนธรรมมีผลทําให1ระบบ รูปแบบทางสังคมและ 
วิถีชีวิตของมนุษย�ท้ังท่ีเป4นวัตถุและไม"ใช1วัตถุเปลี่ยนแปลง  
 จากการศึกษาเปรียบเทียบความเหมือนและความต"างของวัฒนธรรมในชนเผ"าลีซอใน
ประเทศไทยและวัฒนธรรมชนเผ"าลีซอในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน พบว"า ด1านอาหารมี
ความคล1ายคลึงกันคือ มีโจ7กข1าวโพด แป�งข1าวโพด (ข1าวท่ีทําด1วยแป�งข1าวโพด) เป4นต1น เพราะชาว
ลีซออาศัยอยู"บนภูเขาจึงมีการปลูกข1าวโพดเป4นหลัก ด1วยเหตุนี้อาหารหลักของชาวลีซอจึงเป4น
โจ7กข1าวโพด แป�งข1าวโพด (ข1าวท่ีทําด1วยแป�งข1าวโพด) เป4นต1น สอดคล1องกับหนังสือเรื่อง《傈僳
族》(2007) ได1กล"าวว"าชาวลีซออาศัยแถบภูเขา มีผลผลิตหลักคือข1าวโพดและข1าวบัควีท อาหาร
หลักของชาวลีซอก็คือ โจ7กข1าวโพด แป�งข1าวโพด ข1าวแป�งบัควีท  
 ชนเผ"าลีซอในประเทศไทย ผู1ชายนิยมสวมกางเกงขากว1างสีฟ�า สีดําและสีเขียวใบตอง 
ผู1หญิง นิยมใส"กางเกงสีดําขายาวและเสื้อคลุมแขนยาวสีเขียวอ"อนหรือสีฟ�า ส"วนการแต"งกายของ
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ชนเผ"าลีซอในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ผู1ชายนิยมใช1ผ1าโพกหัว ใส"เสื้อผ1าป�านน้ําเงินและ 
สีดํา ผู1ใหญ"ต1องใส"กระเป�าลูกศรท่ีเป4นหนังสัตว�ป�า หญิงลีซอบางส"วนท"อนบนใส"เสื้อลอยสั้น  
ท"อนล"างใส"กระโปรงยาวถึงข1อเท1า และอีกส"วนหนึ่งท"อนบนใส"เสื้อสั้น ท"อนล"างใส"กางเกงยาวและ
ใส"ผ1าคลุมส"วนด1านหน1าปfกลวดลาย นอกจากนี้เครื่องประดับของชนเผ"าลีซอก็ไม"เหมือนกัน  
เพราะท่ีอยู"อาศัยของชนเผ"าลีซอไม"เหมือนกัน ซ่ึงทําให1วัตถุดิบท่ีทําเครื่องประดับก็ไม"เหมือนกัน 
ชนเผ"าลีซอในไทยส"วนมากอาศัยอยู"บนภูเขา วัตถุดิบก็จะเป4นเงินหรือเหรียญกษาปณ�เงิน ส"วนชน
เผ"าลีซอในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนอาศัยอยู"ทางตอนต1นของแม"น้ํา ซ่ึงวัตถุดิบท่ีทํา
เครื่องประดับก็เป4นไข"มุกปะการัง เปลือกหอย  สอดคล1องกับ 斯陆益 (SILUYI) (1999) เพราะชน
เผ"าลีซอจีนส"วนใหญ"อาศัยอยู"ใกล1แม"น้ํ าจึงใช1หอยมุก ปะการัง เปลือกหอย ไข"มุกมาทํา
เครื่องประดับ ส"วนความเชื่อของชาวลีซอจะเหมือนกันหมด มีท้ังผู1นับถือศาสนาคริสต�และผู1ท่ีมี
ความเชื่อเก่ียวกับบรรพบุรุษสอดคล1องกับหนังสือเรื่อง《傈僳族》(2007) ได1กล"าวไว1ว"าความ
เชื่อของชาวลีซอมี 2 แบบ ส"วนมากคือความเชื่อเก่ียวกับบรรพบุรุษ ท่ีเหลือคือนับถือศาสนาคริสต� 
 

ข?อเสนอแนะ 
 1. ควรศึกษาเปรียบเทียบวัฒนธรรมด1านอ่ืน ๆ เช"น นิทานพ้ืนบ1านของชนเผ"าลีซอ
ประเทศไทยและชนเผ"าลีซอประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  
 2. นิทานพ้ืนบ1านหรือเพลงพ้ืนบ1านล1วนแฝงด1วยคติเตือนใจ เป4นการอบรมคนในสังคม 
ช"วยให1เข1าใจสิ่งแวดล1อมเป4นต1น ซ่ึงการทําความเข1าใจรอบด1านจะทําให1ชาวลีซอท่ีอาศัยอยู"ในแต"
ละถ่ินฐานได1เข1าใจและรู1ลักษณะและวัฒนธรรมซ่ึงกันและกัน  
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ป�จจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจใช�บริการของนักทองเท่ียวชาวจีนท่ี
ห�างสรรพสินค�าปลอดภาษีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
Factors influencing on the Decision Making of Chinese 

tourists in Using Services at Duty Free Shops  
in Bangkok Metropolitan Region 

 
Zirong Li, สุชาดา เจริญพันธุ2ศิริกุล  

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 E-mail: suchada.c@bu.ac.th 

 
บทคัดยอ 

 
 การศึกษาฉบับนี้ มีวัตถุประสงค2 1) ศึกษาคุณภาพการให!บริการของพนักงานขาย  
2) ศึกษาทัศนคติการสื่อสารของพนักงานขาย 3) ศึกษาการตัดสินใจซ้ือของนักทNองเท่ียวชาวจีน
จําแนกตามปPจจัยสNวนบุคคล 
 ผลการศึกษาพบวNาผู!ตอบแบบสอบถามสNวนใหญNรู!จักห!างสรรพสินค!าปลอดภาษีครั้งแรก
จากเพ่ือนและเปSนครั้งแรกท่ีซ้ือสินค!าและมากับเพ่ือนโดยรับรู!ข!อมูลขNาวสารผNานมัคคุเทศก2มี
คNาใช!จNายท้ังหมดท่ีใช!ในการชื้อสินค!าท่ีเทNากับ 5,001-10,000 บาทซ่ึงเกือบท้ังหมดใช!ภาษาจีนใน
การสื่อสารโดยประเภทของสินค!าท่ีนิยมซ้ือคือสินค!าเครื่องหนังเชNนกระเปVา/รองเท!าและกลุNม
ตัวอยNางสNวนใหญNประเมินความสามารถการใช!ภาษาจีนของพนักงานขายในระดับปรับปรุงของ
ห!างสรรพสินค!า Siam Paragon Siam Discovery และSiam Center โดยผู!ตอบแบบสอบถาม
สNวนใหญNให!ความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจของนักทNองเท่ียว  ชาวจีนท่ีมีตNอการให!บริการของ
พนักงานขายท่ีห!างสรรพสินค!าปลอดภาษีโดยภาพรวมในระดับเห็นด!วย โดยด!านการให!บริการ
ของพนักงานขายและด!านการใช!ภาษาจีนของพนักงานขายท่ีห!างสรรพสินค!าปลอดภาษีอยูNใน
ระดับเห็นด!วย 
 ผลการทดสอบสมมุติฐานพบวNาตัวแปรอายุระดับการศึกษาสถานภาพอาชีพมีพฤติกรรม
การตัดสินชื้อสินค!าท่ีห!างสรรพสินค!าปลอดภาษีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกตNางกัน
และพฤติกรรมนักทNองเท่ียวชาวจีนในการเลือกซ้ือสินค!าท่ีห!างสรรพสินค!าปลอดภาษีมีความสัมพันธ2กับ
การให!บริการของพนักงานขายและมีความสัมพันธ2กับการสื่อสารของพนักงานขาย  
 
คําสําคัญ : นักทNองเท่ียวชาวจีน  พนักงานขาย  ห!างสรรพสินค!าปลอดภาษี 
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Abstract 
 

 The purposes of this research were: 1) to study salesman’s (customer 
service agent) quality of offer customers 2) to study the attitudes of the 
customer service agents when communicating with Chinese tourists and 3) to 
study the decision making of the Chinese tourists on products purchase based on 
their personal data  
 The results of the study shows how the Chinese tourists have known 
about duty free shops in Bangkok. The majority of the responses from the 
questionnaire were “through friends recommendation” the first time buying duty 
free products, and coming with friends who received information from the tour 
guide.  The total expenditures were around 5,001-10,000 baht. The tourists 
mainly used Chinese language communicating when shopping at the duty free 
shops in Bangkok. In addition, the top purchase product was mainly leather 
goods such as bags, purses, and shoes. The results also reflect the though that 
the Chinese tourists are satisfied with the customer service agents who mostly 
were able to communicate with them in Chinese the customer service agents 
still need to improvement on their speaking skills. Overall, the tourists were 
satisfied with the level of Chinese usage of the customer service agents at the 
duty free shops.   
 As for the test for the hypothesis: there are many variables such as age, 
education, status, and career effect on the tourists’ behaviors in purchasing 
goods at the duty free shops in Bangkok Metropolitan Region differently.  The 
decision making on purchasing goods at the duty free shops also relates to the 
service and the language proficiency of the customer service agents. 
 
Keywords : Chinese Tourists, Salesman, Duty Free Shop 
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บทนํา 
 ปPจจุบันนี้สภาพเศรษฐกิจของประเทศจีนได!สร!างชนชั้นกลางท่ีมีฐานะดีมีศักยภาพในการ
บริโภคสูง และมีแนวโน!มท่ีจะออกไปเปwดวิสัยทัศน2ยังตNางประเทศแล!วการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
และขยายตัวของ GDP การสNงออกการขยายตัวทางการค!าและการลงทุนการลงทุนจาก
ตNางประเทศในจีนสNงผลให!ประชากรในประเทศจีนมีรายได!สูงข้ึน ซ่ึงนําไปสูNโอกาสในการเดินทาง
และมีการบริโภคเพ่ิมข้ึน นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงทางสังคม สิทธิเสรีภาพ ความสนใจ ความ
อยากรู!อยากเห็น มีผลตNอพฤติกรรมการทNองเท่ียวของนักทNองเท่ียวชาวจีน อีกท้ังภาษาตNางประเทศ 
ท่ีใช!สื่อสารกันในปPจจุบันนอกจากภาษาอังกฤษซ่ึงเปSนท่ีนิยมแล!วภาษาจีนนับเปSนอีกหนึ่งภาษา 
ท่ีมีความสําคัญสําหรับโลกธุรกิจและการทNองเท่ียว และยังเปSนภาษาท่ีมีคนใช!กันมากท่ีสุดในโลก 
ปPจจุบันแม!วNาผู!คนในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนจะมีความสามารถในการใช!ภาษาอังกฤษ
ได!มากข้ึนก็ตาม แตNในพ้ืนท่ีซ่ึงหNางไกลจากเมืองใหญNและสถานท่ีทNองเท่ียวสําคัญ ชาวจีนสNวนใหญN
ยังไมNเข!าใจภาษาอังกฤษหรือภาษาตNางประเทศอ่ืน ๆ นอกจากภาษาจีนดังนั้น การมีความรู!
ภาษาจีนพ้ืนฐานจึงเปSนการเตรียมตัวในการติดตNอและทําธุรกิจกับชาวจีนท่ีดี เนื่องจากมีชาวจีน
กวNาหนึ่งพันล!านคนใช!ภาษาจีนเปSนหลักในการสื่อสาร ประกอบกับประเทศไทยมีการกระตุ!น 
ให!เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจซ่ึงนําไปสูNการจ!างงาน สร!างอาชีพ การกระจายรายได!และการ
ลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวเนื่องมากมายหลายสาขาซ่ึงเปSนการสร!างความม่ังค่ังให!กับประชาชนและ
ประเทศชาติ ตลอดจนนําไปสูNความสําเร็จในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย  
 ท้ังนี้การบริการโครงสร!างพ้ืนฐานของประเทศไทยทําให!นักทNองเท่ียวชาวจีนรู!สึก
สะดวกสบายเม่ือมาทNองเท่ียวในประเทศไทย โดยเฉพาะนโยบายการยกเว!นวีซNาทNองเท่ียวระหวNาง
ประเทศไทย-จีน (ไทยรัฐออนไลน2ทีมขNาวเศรษฐกิจ. 2556) นักทNองเท่ียวชาวจีนทุกกลุNมตNางให!
ความเห็นวNาโครงสร!างทางสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานเปSนเหตุผลหลักท่ีทําให!นักทNองเท่ียวชาวจีน
เลือกมาทNองเท่ียวในประเทศไทย นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายเหตุผลท่ีทําให!นักทNองเท่ียวชาวจีน 
เข!ามาทNองเท่ียวในประเทศไทย เชNน วัฒนธรรมท่ีมีความโดดเดNนและอัตลักษณ2เฉพาะตัว นอกจาก
การทNองเท่ียวแล!วสิ่งท่ีเปSนจุดดึงดูดให!นักทNองเท่ียวชาวจีนเข!ามาเท่ียวในประเทศไทยคือ เลือกซ้ือ
สินค!าในประเทศไทยอาจเปSนเพราะสินค!านําเข!าท่ีนําไปขายในประเทศจีนมีราคาแพงกวNาการซ้ือ
สินค!าจากประเทศผู!ผลิตเนื่องจากประเทศจีนมีการเก็บภาษีแพง และมีผลิตภัณฑ2มากมายท่ีไมN
วางจําหนNายในประเทศจีน จึงทําให!นักทNองเท่ียวชาวจีนชอบเดินทางไปซ้ือสินค!าจากตNางประเทศ 
โดยอาจซ้ือเพ่ือเปSนของขวัญกลับไปฝากครอบครัวมิตรสหาย เพ่ือนรNวมงานหรือผู!ท่ีเคารพนับถือ
รวมถึงเพ่ือเปSนการแสดงฐานะทางสังคม โดยเฉพาะอยNางย่ิงการซ้ือสินค!าท่ีมีราคาสูงหรือ 
มีคุณภาพสูงจากยุโรปกลับไปท่ีประเทศจีน เชNน สินค!าแบรนด2เนมท้ังหลาย หรือสินค!าฟุ~มเฟ�อย
อ่ืน ๆ ย่ีห!อดัง ๆ และมีมูลคNาสูง ซ่ึงในประเทศไทยมีห!างสรรพสินค!าหลายแหNง โดยเฉพาะในเขต
กรุงเทพมหานครมีห!างสรรพสินค!าสยามพารากอน หรือเซ็นทรัลเวิลด2 ท่ีต้ังอยูNใจกลางเมือง 
เดินทางสะดวกสบาย แตNถ!าซ้ือในห!างเหลNานั้น อาจจะซ้ือได!ในราคาท่ีไมNตNางกับประเทศจีนมากนัก  
 ดังนั้นห!างสรรพสินค!าปลอดภาษี (Duty Free) ห!างท่ีขายสินค!าประเภทปลอดภาษี
ห!างสรรพสินค!าปลอดภาษี จึงเปSนอีกทางเลือกหนึ่งท่ีทําให!นักทNองเท่ียวชาวจีนนิยมมาใช!บริการ
มากท่ีสุด  เพราะหากเทียบกับสินค! าชนิดเดียวกันกับ ท่ีจําหนN ายในประเทศจีนหรือใน
ห!างสรรพสินค!าชั้นนําอ่ืน ๆ ในประเทศไทย สินค!าท่ีจําหนNายในห!างสรรพสินค!าปลอดภาษี  
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มีราคาถูกกวNากันเกินครึ่งหนึ่งจากราคาเต็ม อีกท้ังยังสามารถม่ันใจได!วNาสินค!าท่ีซ้ือไป เปSนของแท!
และมีคุณภาพ นับเปSนสาเหตุหลักท่ีทําให!ชาวจีนท่ีมีกําลังทรัพย2นิยมเดินทางมาซ้ือสินค!าแบรนด2เนม 
(Brand Name) ในประเทศไทยมากกวNาประเทศของตน นั่นเอง 
 ท้ังนี้ จากความนิยมของนักทNองเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทางมาเลือกซ้ือสินในประเทศไทยนั้น 
สNงผลให!จํานวนของนักทNองเท่ียวชาวจีนมีปริมาณเพ่ิมข้ึน แตNจํานวนพนักงานท่ีสามารถพูด
ภาษาจีนได!และให!บริการในห!างสรรพสินค!ามีไมNเพียงพอตNอการให!บริการ อาจเปSนสาเหตุท่ีทําให!
เกิดปPญหากับนักทNองเท่ียวชาวจีนได!  
 ผู!วิจัยจึงเห็นความสําคัญท่ีจะศึกษาการตัดสินใจใช!บริการของนักทNองเท่ียวชาวจีนท่ีห!าง 
สรรพสินค!าปลอดภาษีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพ่ือนําข!อมูลท่ีได!มาแก!ไขปรับปรุง
กระบวนการเสนอสินค!าการบริการรวมท้ังการสื่อสารกับนักทNองเท่ียวชาวจีนและเสนอแนะสิ่งท่ี
เปSนประโยชน2ตNอการให!บริการของห!างสรรพสินค!าปลอดภาษีตNอไป 
 
วัตถุประสงคLของงานวิจัย 
 การศึกษาวิจัย เรื่อง การตัดสินใจใช!บริการของนักทNองเท่ียวชาวจีนท่ีห!างสรรพสินค!า
ปลอดภาษีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีวัตถุประสงค2 ดังนี้ 
 1. ศึกษาคุณภาพการให!บริการของพนักงานขาย 
 2. ศึกษาทัศนคติการสื่อสารของพนักงานขาย 
 3. ศึกษาการตัดสินใจซ้ือของนักทNองเท่ียวชาวจีนจําแนกตามปPจจัยสNวนบุคคล 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เปSนการวิจัยแบบผสม (Mixed Method) ระหวNางวิจัยเชิงปริมาณและ 
เชิงคุณภาพ  ในสNวนของวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) เปSนการวิจัยท่ีมีข!อมูลท่ีได!อยูN
ในลักษณะของตัวเลขหรือกําหนดคNาเปSนปริมาณได!และต!องใช!วิธีการทางสถิติโดยใช!ในการ
วิเคราะห2ข!อมูลเพ่ือลงสรุปและสNวนใหญN เปSนการใช!สถิติอนุมาน โดยแบNงกลุNมประชากร 
ในการศึกษาครั้งนี้ แบNงออกเปSน 2 กลุNม คือนักทNองเท่ียวชาวจีนท่ีมาซ้ือสินค!าท่ีห!างสรรพสินค!า
ปลอดภาษี กับพนักงานขายท่ีห!างสรรพสินค!าปลอดภาษี 
 การวิจัยวิจัยเชิงปริมาณ โดยเก็บรวบรวมข!อมูลจากการตอบแบบสอบถามจาก
นักทNองเท่ียวชาวจีนท่ีใช!บริการท่ีห!างสรรพสินค!าปลอดภาษีเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
จํานวน 400 ชุด จากจํานวนประชากรท้ังหมด 5,692,284 คนในกรุงเทพมหานครสถิติท่ีใช!ในการ
วิเคราะห2ข!อมูลเบ้ืองต!น คือ สถิติเชิงพรรณนา ได!แกN คNาร!อยละ คNาเฉลี่ย สNวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
การวิเคราะห2ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) และการวิเคราะห2คNาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธของเพียร2สัน (Pearson Correlation)  
 การดําเนินการวิจัยเชิงคุณภาพใช!การสัมภาษณ2เชิงลึก (In-depth Interview) โดยใช!
แบบสัมภาษณ2 (Interview Form) ในการเก็บข!อมูล ซ่ึงกลุNมตัวอยNางท่ีใช!ในการศึกษา แบNงเปSน  
2 กลุNม คือ พนักงานขายท่ีห!างสรรพสินค!าปลอดภาษีในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 10 คน 
จากจํานวนพนักงานขาย (รับผิดชอบดูแลนักทNองงเท่ียวชาวจีน) ในห!างสรรพสินค!าปลอดภาษี 
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ในเขตกรุงเทพมหานครท้ังหมด 100 คน โดยคิดเปSนร!อยละ 10 ของห!างสรรพสินค!าปลอดภาษี
ในเขตกรุงเทพมหานคร และพนักงานขายท่ีห!างสรรพสินค!าปลอดภาษีในเขตปริมณฑล จํานวน  
10 คน จากจํานวนพนักงานขาย (รับผิดชอบดูแลนักทNองงเท่ียวชาวจีน) ห!างสรรพสินค!าปลอด
ภาษีในเขตปริมณฑล ท้ังหมด 200 คน โดยคิดเปSนร!อยละ 5 ของห!างสรรพสินค!าปลอดภาษี 
ในเขตปริมณฑลรวมสัมภาษณ2กลุNมตัวอยNางท่ีใช!ในการสัมภาษณ2เชิงลึก (In-depth Interview)  
ท้ัง 2 กลุNมเปSน 20 คน  
 
ผลการวิจัย 
  ผลการศึกษาพบวNาผู!ตอบแบบสอบถามสNวนใหญNรู!จักห!างสรรพสินค!าปลอดภาษีครั้งแรก
จากเพ่ือนและเปSนครั้งแรกท่ีซ้ือสินค!าและมากับเพ่ือนโดยรับรู!ข!อมูลขNาวสารผNานมัคคุเทศก2 
มีคNาใช!จNายท้ังหมดท่ีใช!ในการชื้อสินค!าท่ีเทNากับ 5,001-10,000 บาทซ่ึงเกือบท้ังหมดใช!ภาษาจีน
ในการสื่อสารโดยประเภทของสินค!าท่ีนิยมซ้ือคือสินค!าเครื่องหนังเชNนกระเปVา/รองเท!า และกลุNม
ตัวอยNางสNวนใหญNประเมินความสามารถการใช!ภาษาจีนของพนักงานขายในระดับปรับปรุงของ
ห!างสรรพสินค!า Siam Paragon, Siam Discovery และ Siam Center โดยผู!ตอบแบบสอบถาม
สNวนใหญNให!ความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจของนักทNองเท่ียว  ชาวจีนท่ีมีตNอการให!บริการของ
พนักงานขายท่ีห!างสรรพสินค!าปลอดภาษีโดยภาพรวมในระดับเห็นด!วยโดนด!านการให!บริการ
ของพนักงานขายและด!านการใช!ภาษาจีนของพนักงานขายท่ีห!างสรรพสินค!าปลอดภาษีอยูN 
ในระดับเห็นด!วย 
  ผู!ตอบแบบสอบถามจํานวน 400 คน สNวนใหญNรู!จักห!างสรรพสินค!าปลอดภาษีเปSน 
ครั้งแรกจากเพ่ือนท่ีเคยมาซ้ือสินค!าท่ีห!างสรรพสินค!าปลอดภาษี มีจํานวน 192 คน คิดเปSน 
ร!อยละ 48.0 รองลงมา คือ รู!จักห!างสรรพสินค!าปลอดภาษีเปSนครั้งแรกจากมัคคุเทศก2มีจํานวน 
121 คนคิดเปSนร!อยละ 30.3 ผู!ตอบแบบสอบถามสNวนใหญNซ้ือสินค!าห!างสรรพสินค!าปลอดภาษี
เปSนครั้งแรกมีจํานวน 206 คน คิดเปSนร!อยละ 51.4 รองลงมา คือ ซ้ือสินค!าห!างสรรพสินค!า 
ปลอดภาษีเปSน 2-3 ครั้ง มีจํานวน110 คน คิดเปSนร!อยละ 27.5 สNวน 4-5 ครั้งและผู!ตอบ
แบบสอบถามสNวนใหญNซ้ือสินค!าท่ีห!างสรรพสินค!าปลอดภาษีเดินทางมากับเพ่ือนมีจํานวน 146 คน  
คิดร!อยละ 36.5 รองลงมา คือ เดินทางมากับครอบครัว มีจํานวน 110 คน คิดเปSนร!อยละ 27.5 
สNวนเหตุผลในการซ้ือสินค!าท่ีห!างสรรพสินค!าปลอดภาษี แสดงในตารางท่ี 1 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 1 จํานวนและร!อยละของผู!ตอบแบบสอบถามจําแนกตามเหตุผลในการซ้ือสินค!าท่ี

ห!างสรรพสินค!าปลอดภาษี   
เหตุผลในการซื้อสินค�าที่ห�างสรรพสินค�า 

ปลอดภาษี  
จํานวน (N=400) ร�อยละ 

มัคคุเทศก2พามา 74 18.5 
เพื่อนแนะนาํมา 38 9.5 
เปSนสินค!าปลอดภาษ ี 116 29.0 
ราคาถูกกวNาที่ประเทศจนี 85 21.3 
สินค!าตราสินค!าแท! 29 7.3 
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พนักงานขายให!บริการด ี 0 0.0 
ใช!ภาษาจนีสื่อสารกันได! 0 0.0 
มีการจัดโปรโมชั่นลดราคา 3 0.8 
ความทันสมัยและความหลากหลายของสินค!า 6 1.5 
คุณภาพสินค!าด ี 12 3.0 
มีสื่อประชาสัมพนัธ2เปSนภาษาจนี 4 1.0 
มีจําหนNายสินค!าไทย 11 2.7 
เพื่อใช!เวลารอข้ึนเคร่ืองบิน 22 5.4 
อ่ืน ๆ 0 0.0 

รวม 400 100.0 
 

 จากตารางท่ี 1 แสดงให!เห็นวNาผู!ตอบแบบสอบถามจํานวน 400 คน สNวนใหญNซ้ือสินค!า 
ท่ีห!างสรรพสินค!าปลอดภาษี เนื่องจากสินค!าเปSนสินค!าปลอดภาษีจํานวน 116 คน คิดร!อยละ 29.0 
รองลงมา คือสินค!าราคาถูกกวNาท่ีประเทศจีน จํานวน 85 คนคิดร!อยละ 21.3 และมัคคุเทศก2พา
มาจํานวน 74 คน คิดเปSนร!อยละ 18.5 ตามลําดับ ภาษาท่ีนักทNองเท่ียวชาวจีนสามารถใช!สื่อสาร
กับพนักงานขายได! ผู!ตอบแบบสอบถามสามารถตอบได!มากกวNา 1 คําตอบ ดังนั้นจึงจําแนกคNา
ร!อยละโดยเทียบกับกลุNมตัวอยNางท้ังหมด 400 คน พบวNาสNวนใหญNใช!ภาษาจีนในการสื่อสาร 
จํานวน 397 คนคิดเปSนร!อยละ 99.3 รองลงมาคือ ใช!ภาษาอังกฤษในการสื่อสารจํานวน 95 คน 
คิดเปSนร!อยละ 23.8  และภาษาจีนแต!จิ๋ว จํานวน 1 คน คิดเปSนร!อยละ 0.3 สNวนความประทับใจ
ครั้งแรกท่ีเข!ามาห!างสรรพสินค!าปลอดภาษี ผู!ตอบแบบสอบถามสามารถตอบโดยเรียงอันดับ 1-3 
ดังนั้นจึงจําแนกคNาร!อยละโดยเทียบกับกลุNมตัวอยNางท้ังหมด 400 คน พบวNา อันดับท่ี 1 กลุNม
ตัวอยNางเลือกความสะอาดสินค!าวางไว!อยNางระเบียบเรียบร!อย มากท่ีสุด คิดเปSน  ร!อยละ 40.0 
สNวนอันดับท่ี 2 กลุNมตัวอยNางเลือกมีประชาสัมพันธ2เปSนภาษาจีน คิดเปSนร!อยละ 30.8 และอันดับท่ี 3 
กลุNมตัวอยNางเลือกพนักงานขายพูดภาษาจีนได!คิดเปSนร!อยละ 32.3 ของผู!ตอบแบบสอบถาม 
 พบวNา ผู!ตอบแบบสอบถามให!ความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจของนักทNองเท่ียวชาว
จีนท่ีมีตNอการให!บริการของพนักงานขายท่ีห!างสรรพสินค!าปลอดภาษีโดยภาพรวมในระดับเห็น
ด!วย (คNาเฉลี่ย = 3.88) เม่ือพิจารณาเปSนประเด็นความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจของ
นักทNองเท่ียวชาวจีนท่ีมีตNอการให!บริการของพนักงานขายท่ีห!างสรรพสินค!าปลอดภาษีแตNละ
ประเด็นพบวNาสNวนผู!ตอบแบบสอบถามให!ความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจของนักทNองเท่ียว
ชาวจีนท่ีมีตNอการให!บริการของพนักงานขายท่ีห!างสรรพสินค!าปลอดภาษีในภาพรวมด!านสื่อสาร
ระดับเห็นด!วย (คNาเฉลี่ย = 4.01)  โดยผู!ตอบแบบสอบถามให!ความคิดเห็นเก่ียวกับระดับพึงพอใจ
ของนักทNองเท่ียวชาวจีนท่ีมีตNอการให!บริการของพนักงานขายท่ีห!างสรรพสินค!าปลอดภาษีใน
ระดับเห็นด!วยได!แกNเข!าใจสื่อท่ีใช!ในการประชาสัมพันธ2 เชNน แผNนพับ ป�ายโฆษณาในระดับเห็นด!วย 
(คNาเฉลี่ย = 4.11) เข!าใจคําพูดของพนักงานขายในห!างสรรพสินค!าปลอดภาษี (คNาเฉลี่ย = 3.99)  
และพนักงานขายเข!าใจความต!องการอยNางชัดเจน (คNาเฉลี่ย = 3.93) 
 ท้ังนี้ผู!ตอบแบบสอบถามให!ความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจของนักทNองเท่ียวชาวจีนท่ี
มีตNอการให!บริการของพนักงานขายท่ีห!างสรรพสินค!าปลอดภาษีในภาพรวมด!านการให!บริการ
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ของพนักงานในระดับเห็นด!วย (คNาเฉลี่ย = 3.97) โดยผู!ตอบแบบสอบถามให!ความคิดเห็นเก่ียวกับ 
พึงพอใจของนักทNองเท่ียวชาวจีนท่ีมีตNอการให!บริการของพนักงานขายท่ีห!างสรรพสินค!าปลอด
ภาษีในระดับเห็นด!วยได!แกNรับฟPงปPญหาในข!อซักถามของผู!รับบริการอยNางเต็มใจในระดับเห็นด!วย 
(คNาเฉลี่ย = 4.02) ให!บริการด!วยความสุภาพ อNอนน!อม และเปSนกันเองในระดับเห็นด!วย (คNาเฉลี่ย 
= 4.00) การบริการด!วยความสะดวกรวดเร็วตามกําหนดเวลาในระดับเห็นด!วย(คNาเฉลี่ย = 3.97) 
พนักงานขายแสดงกิริยาท่ีอNอนน!อมตNอต้ังแตNแรกจนสิ้นสุดการให!บริการในระดับเห็นด!วย 
(คNาเฉลี่ย = 3.97) การบริการด!วยความเสมอภาคตามลําดับกNอน-หลังในระดับเห็นด!วย (คNาเฉลี่ย 
= 3.96) สามารถตอบข!อสงสัยได!ชัดเจนในระดับเห็นด!วย (คNาเฉลี่ย = 3.90)   
 ผู!ตอบแบบสอบถามให!ความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจของนักทNองเท่ียวชาวจีนท่ีมีตNอ
การให!บริการของพนักงานขายท่ีห!างสรรพสินค!าปลอดภาษีในภาพรวมด!านการใช!ภาษาจีนของ
พนักงานขายท่ีห!างสรรพสินค!าปลอดภาษีในระดับเห็นด!วย (คNาเฉลี่ย = 3.72) เม่ือพิจารณาเปSน
ประเด็นความคิดเห็นเก่ียวกับระดับความพึงพอใจของนักทNองเท่ียวชาวจีนท่ีมีตNอการให!บริการ
ของพนักงานขายท่ีห!างสรรพสินค!าปลอดภาษีแตNละประเด็นพบวNานักทNองเท่ียวชาวจีนต!องการให!
มีป�ายราคาป�ายบอกทางและโฆษณาสินค!าเปSนภาษาจีนในห!างสรรพสินค!าปลอดภาษีในระดับเห็นด!วย 
(คNาเฉลี่ย = 4.14) ความสามารถในการพูด-ฟPงภาษาจีนของพนักงานขายท่ีห!างสรรพสินค!าปลอด
ภาษีอยูNในระดับท่ีสื่อสารกันได!ในระดับเห็นด!วย (คNาเฉลี่ย = 3.90) ห!างสรรพสินค!าปลอดภาษีมี
พนักงานท่ีสามารถพูดภาษาจีนได!อยNางพอเพียงได!ในระดับเห็นด!วย (คNาเฉลี่ย = 3.68)  
ความคลNองในการใช!ภาษาจีนของพนักงานขายเพ่ือสื่อสารกับนักทNองเท่ียวชาวจีนท่ีมาซ้ือสินค!า 
ท่ีห!างสรรพสินค!าปลอดภาษีในระดับเห็นด!วย (คNาเฉลี่ย = 3.61) ความชัดเจนการออกเสียง
ภาษาจีนของพนักงานขายท่ีห!างสรรพสินค!าปลอดภาษีเข!าใจเปSนอยNางในระดับเห็นด!วย (คNาเฉลี่ย = 
3.54) และความสามารถในการอNานภาษาจีนของพนักงานขายท่ีห!างสรรพสินค!าปลอดภาษีอยูNใน
ระดับท่ีสื่อสารกันได!ในระดับเห็นด!วย (คNาเฉลี่ย = 3.46) เปรียบเทียบความสามารถการใช!
ภาษาจีนของพนักงานขายในห!างสรรพสินค!า ดังแสดงในตารางท่ี 2  
 

ตารางท่ี 2  จํานวนและร!อยละของผู!ตอบแบบสอบถามจําแนกตามเปรียบเทียบความสามารถการใช! 
                 ภาษาจีนและคุณภาพการให!บริการของพนักงานขายในห!างสรรพสินค!าปลอดภาษี  

เปรียบเทียบความสามารถการใช�ภาษาจีน 
ของพนักงานขายในห�างสรรพสินค�า 

ดี 
จํานวน(%) 

พอใช� 
จํานวน(%) 

ควรปรับปรุง 
จํานวน(%) 

ห!างสรรพสินค!าปลอดภาษี  320 (80) 52 (13.0) 28 (7.0) 

MBK 64 (19.0) 236 (59.0) 36 (9.0) 

Siam Paragon 12 (7.5) 44 (27.5) 104 (65.0) 
  

 

 จากตารางท่ี 2 นักทNองเท่ียวชาวจีนท่ีเปSนกลุNมตัวอยNางเปรียบเทียบความสามารถการใช!
ภาษาจีนของพนักงานขาย ในห!างสรรพสินค!าดังตNอไปนี้ 
 1. ห!างสรรพสินค!าปลอดภาษี พบวNา กลุNมตัวอยNางสNวนใหญNประเมินความสามารถการใช!
ภาษาจีนของพนักงานขายในระดับดี จํานวน 320 คน คิดเปSนร!อยละ 80 
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 2. ห!างสรรพสินค!า MBK พบวNา กลุNมตัวอยNางสNวนใหญNประเมินความสามารถการใช!
ภาษาจีนของพนักงานขายในระดับพอใช! จํานวน 236 คน คิดเปSนร!อยละ 59.0 
 3. ห!างสรรพสินค!า Siam Paragon พบวNากลุNมตัวอยNางสNวนใหญNประเมินความสามารถ  
การใช!ภาษาจีนของพนักงานขายในระดับควรปรับปรุง จํานวน 104 คน คิดเปSนร!อยละ 65.0 
 สNวนห!างสรรพสินค!า Siam Discovery Siam Center Central World Terminal 21  
Emporium และThe Mall พบวNากลุNมตัวอยNางไมNได!เลือกประเมินความสามารถการใช!ภาษาจีน
ของพนักงานขาย 
 คุณลักษณะของพนักงานขายท่ีนักทNองเท่ียวชาวจีนอยากเห็นนั้น ผู!ตอบแบบสอบถาม
สามารถเลือกตอบโดยการเรียงอันดับ 1-5  ดังนั้นจึงจําแนกคNาร!อยละโดยเทียบกับกลุNมตัวอยNาง
ท้ังหมด 400 คน พบวNากลุNมตัวอยNางสNวนใหญNเลือกจรรยาบรรณของพนักงานขายเปSนอันดับ 1 
จํานวน 200 คน คิดเปSนร!อยละ 50.0 อันดับท่ี 2 คือ พนักงานควรพูดได!หลายภาษาโดยใช!ภาษา
เดียวกันกับลูกค!า จํานวน 112 คน คิดเปSนร!อยละ 28.0 อันดับท่ี 3 คือ พนักงานเข!าใจความ
ต!องการของลูกค!าได!เปSนอยNางดี จํานวน 140 คน คิดเปSนร!อยละ35.0อันดับท่ี 4 คือ พนักงาน
ให!บริการด!วย ความสุภาพ จํานวน 172 คน คิดเปSนร!อยละ 43.0 และอันดับท่ี 5 คือ พนักงาน
ให!บริการด!วยความสุภาพ จํานวน 336 คน คิดเปSน ร!อยละ 84.0 ตามลําดับ 
  
ผลสัมภาษณL 
 ผู!ให!สัมภาษณ2ท่ีเปSนพนักงานขายในห!างสรรพสินค!าปลอดภาษี มีความเห็นตNอพฤติกรรม
การในการเลือกซ้ือสินค!าท่ีห!างสรรพสินค!าปลอดภาษีในเขตกรุงเทพมหานครและห!างสรรพสินค!า
ปลอดภาษีในปริมณฑลของนักทNองเทียวจีนดังตNอไปนี้ 
 กลุNมตัวอยNางคิดเปSนร!อยละ 74.07 มีความเห็นวNา ลูกค!าท่ีเข!ามาซ้ือเลือกซ้ือสินค!าท่ี
ห!างสรรพสินค!าปลอดภาษีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมาจากหลายประเทศ แตNลูกค!า
ท่ีมาจากยุโรปและทวีปอเมริกาคNอนข!างจะมีน!อยแตNโดยสNวนใหญNจะเปSนลูกค!าท่ีมาจากประเทศ
แถบเอเชีย   พนักงานขายใช!ภาษาจีนในการสื่อสารกับนักทNองเท่ียวชาวจีน มีระดับการศึกษาอยูN
ในปริญญาตรี มีพ้ืนฐานความรู!ด!านภาษาจีนอยูNในเบ้ืองต!นถึงระดับปานกลาง ซ่ึงคิดเปSนร!อยละ 70.0  
และไมNเคยสอบภาษาจีน HSK แตNเรียนภาษาจีนมาจากมหาวิทยาลัย และใช!เวลาเรียนภาษาจีน 3-4 ป� 
โดยคิดเปSนร!อยละ 90.0 มีความสามารถใช!ภาษาจีนในระดับอธิบายสินค!าให!นักทNองเท่ียวชาวจีน
ได!อยNางชัดเจน ซ่ึงโดยสNวนใหญN นักทNองเท่ียวชาวจีนจะซ้ือสินค!าและจะแก!ปPญหาด!วยตัวเอง 
อยNางไรก็ตามนักทNองเท่ียวชาวจีนเข!าใจในการสื่อสารของพนักงานขายเปSนอยNางดีและคิดเปSนร!อย
ละ 60.0 ไมNเคยมีปPญหาเม่ือลูกค!าไมNเข!าใจ นอกจากนี้ กลุNมตัวอยNางสNวนใหญN คิดเปSนร!อยละ 60.0 
ยังมีความคิดเห็นวNา ตัวเองเข!าใจความต!องการของนักทNองเท่ียวชาวจีน สNวนประเด็นด!านสื่อ
ประชาสัมพันธ2ในห!างสรรพสินค!าปลอดภาษีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกลุNมตัวอยNาง 
สNวนใหญN คิดเปSนร!อยละ 59.0 มีความคิดเห็นวNา ควรมีสื่อประชาสัมพันธ2สําหรับนักทNองเท่ียวจีน 
นอกจากนี้ กลุNมตัวอยNางให!ความเห็นเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือสินค!าของนักทNองเท่ียวชาวจีนและ
ความรู!สึกท่ีมีตNอนักทNองเท่ียวชาวจีนวNา นักทNองเท่ียวชาวจีนครึ่งหนึ่งเปSนลูกค!าท่ีดี พูดรู!เรื่อง  
แตNอีกครึ่งหนึ่งมารยาทไมNดี และเข!าใจสิ่งตNาง ๆ ยาก พนักงานขายสินค!ายังให!ความเห็นเก่ียวกับ
ปPญหาด!านการให!บริการแกNนักทNองเท่ียวชาวจีนวNาสNวนใหญNมีปPญหาในเรื่องปริมาณของ
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นักทNองเท่ียวจีนท่ีเข!ามาในห!างสรรพสินค!าปลอดภาษีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีมี
จํานวนมาก ทําให!พนักงานบริการได!ไมNท่ัวถึง ซ่ึงเกิดข้ึนคNอยข!างบNอย ปPญหานี้เกิดจาก บริษัททัวร2
สNวนใหญNมักจะพานักทNองเท่ียวชาวจีนมาซ้ือของในเวลาเดียวกันและลูกค!าถามแล!วไมNคNอยฟPง 
มักจะถามคําถามซํ้า ๆ และการสื่อสารท่ีไมNตรงกันทําให!เข!าใจไมNตรงกันซ่ึงพนักงานขายสNวนใหญN
มีความเห็นตรงกันวNา พนักงานขายควรเรียนภาษาจีนเพ่ือท่ีจะสามารถสื่อสารกับลูกค!าได! 
เนื่องจากลูกค!าสNวนใหญNท่ีเข!ามาใช!บริการในห!างสรรพสินค!าปลอดภาษีในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลเปSนนักทNองเท่ียวชาวจีน คิดเปSนร!อยละ 90.0 และมีกําลังซ้ือสูง 
 
ข�อเสนอแนะ 
 1. ข�อเสนอแนะสําหรับการนําผลไปใช� 
           ผลการศึกษาครั้งนี้  สามารถนําไปใช!ในการพัฒนาการบริการของพนักงานขายท่ี
ห!างสรรพสินค!าปลอดภาษีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได!ดังนี้ 
  1.1 ควรปรับปรุงการให!บริการของพนักงานขายสินค!า เนื่องจากในแตNละวันมีกลุNม
นักทNองเท่ียวชาวจีนมาซ้ือสินค!าคNอนข!างมาก ทําให!การบริการไมNท่ัวถึง 
  1.2 ควรจัดให!มีการอบรมพนักงานขายในเรื่องของจิตวิทยาการขายสินค!าและการ
รับมือกับลูกค!า 
  1.3 ควรศึกษาพฤติกรรมของนักทNองเท่ียวชาวจีนท่ีมีมีอิทธิพลตNอระดับความพึงพอใจ
ในการให!บริการของพนักงานขายท่ีห!างสรรพสินค!าปลอดภาษี ควรใช!สถิติ Multilevel 
Structural Equation Modeling (MSEM) ซ่ึงเปSนสถิติวิเคราะห2โครงสร!างความสัมพันธ2ของตัว
แปรอยNางละเอียดในครั้งตNอไปควบคูNกับการใช!การวิเคราะห2สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) เพ่ือผลการศึกษาท่ีละเอียดและมีความเท่ียงตรง 
 2. ข�อเสนอแนะสําหรับการวิจัย 
   เพ่ือให!ผลการศึกษาในครั้งนี้สามารถขยายตNอไปในทัศนะท่ีกว!างมากข้ึนอันจะเปSน
ประโยชน2 ในการอธิบายปรากฏการณ2และปPญหาคุณภาพการบริการของพนักงานขาย
ห!างสรรพสินค!าปลอดภาษีในเขตกรุงเทพมหานคร และห!างสรรพสินค!าปลอดภาษีในปริมณฑล
หรือปPญหาอ่ืนท่ีมีความเก่ียวข!องกับการทําวิจัยครั้งนี้ ผู!ทําวิจัยจึงขอเสนอแนะประเด็นสําหรับการ
ทําวิจัยครั้งตNอไปดังนี้ 
  2.1 ควรทําการศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมของนักทNองเท่ียวชาวจีนทุกเดือน ๆ เพ่ือ
นํามาพัฒนาการในการให!บริการลูกค!านําผลการดําเนินงานด!านการให!คุณภาพการบริการใน
ภาพรวมของ ห!างสรรพสินค!าปลอดภาษีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
  2.2 ควรศึกษาพฤติกรรมของนักทNองเท่ียวชาวจีนท่ีมีมีอิทธิพลตNอระดับความพึงพอใจ
ในการให!บริการของพนักงานขายท่ีห!างสรรพสินค!าปลอดภาษี ควรใช!สถิติ Multilevel 
Structural Equation Modeling (MSEM) ซ่ึงเปSนสถิติวิเคราะห2โครงสร!างความสัมพันธ2ของตัว
แปรอยNางละเอียดในครั้งตNอไปควบคูNกับการใช!การวิเคราะห2สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) เพ่ือผลการศึกษาท่ีละเอียดและมีความเท่ียงตรง 
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การพัฒนามาตรวัดความกตัญ�ูต�อองค�การฉบับภาษาไทย 
Development of a Thai Version of Gratitude toward Organization Scale 

 
กวิตา พร!อมเพราะ*, วัชราภรณ- บุญญศิริวัฒน-  

คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัย  
*E-mail: franc_p4@hotmail.com 

 
บทคัดย�อ 

 
 การศึกษาครั้งน้ี มีวัตถุประสงค-เพ่ือพัฒนามาตรวัดความกตัญIูตKอองค-การ     ฉบับภาษาไทยและ
รูปแบบฉบับสั้น เพ่ือนําไปใช!วัดความกตัญIูในรูปแบบอารมณ- ความรู!สึกของพนักงานชาวไทยท่ีมีตKอองค-การ
ของตน พนักงานชาวไทยจํานวน 340 คน ตอบมาตรวัดความกตัญIูตKอองค-การ ฉบับภาษาไทยท่ีดัดแปลงมา
จากมาตรวัดความกตัญIูของ Spence, Brown, Keeping และ Lian (2014) ผลการวิเคราะห-คุณสมบัติเชิง
การวัดทางจิตวิทยา แสดงให!เห็นวKามาตรวัดความกตัญIูตKอองค-การท้ังแบบ 5 ข!อกระทง และ 3 ข!อกระทง มี
ความเท่ียงความสอดคล!องภายในของมาตรวัดในระดับสูง (α=0.95) นอกจากน้ีมาตรวัดความกตัญIูตKอ
องค-การฉบับสั้น ยังมีความตรงเชิงโครงสร!าง และความตรงเชิงสอดคล!องในระดับท่ีดีมากอีกด!วย 

 
คําสําคัญ:  ความกตัญIู มาตรวัดความกตัญIูตKอองค-การฉบับภาษาไทย 
 คุณสมบัติเชิงการวัดทางจิตวิทยา  
 

Abstract 
 

 This research aims at developing a gratitude measurement and it short form of gratitude 
toward organization scale aimed to measure gratitude of employees toward their 
organizational. In The research. Three hundred and forty Thai employees of organizations 
completed a Thai version of a gratitude toward organization scale adapted from State Gratitude 
Scale (SGS) of Spence et al. (2 0 1 4 ). The result of the analyses of the scale’s psychometric 
properties show that both the 5- and 3- item versions of the gratitude scale have a high internal 
consistency with a Cronbach’s alpha of 0.95. The brief scale also has very good construct and 
convergent validity. 
 
Keywords: Gratitude, Thai version of gratitude scale, Psychometric properties 
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แนวทางการส
งเสริมการท
องเท่ียวตลาดนํ้าคลองพระองค�เจ�าไชยานุชิต   
อําเภอบางบ
อ จังหวัดสมุทรปราการ 

The Guidelines to Promote Tourism at Khlong Phra Ong Chao 
Chaiyanuchit Floating Market, Bang Bor District,  

Samut Prakarn Province 
 

กัญญาพัชร วุฒิยา, พิมพ�ชนก สวัสดิรักษา 

คณะบริหาร มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ 

E-mail: rc_bsu@hotmail.com 

 
บทคัดย
อ 

 
 การศึกษาวิจัย ครั้งนี้มีวัตถุประสงค-เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักท2องเท่ียวท่ีมาเท่ียว
และการกําหนดแนวทางในการส2งเสริมการท2องเท่ียวตลาดน้ําคลองพระองค-เจ!าไชยานุชิต อําเภอ
บางบ2อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยการวิจัยในครั้งนี้เป7นการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข!อมูลจาก
กลุ2มตัวอย2างจํานวน 385 คน โดยการใช!แบบสอบถามเป7นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข!อมูล 
และวิเคราะห-ข!อมูล ซ่ึงพบว2าผู!ตอบแบบสอบถามส2วนใหญ2จะเป7นเพศหญิงจํานวน 242 คน มีอายุ   
30 – 39 ปD มีสถานภาพโสดประกอบอาชีพพนักงานบริษัทและมีรายได!เฉลี่ยต2อเดือน 15,000 บาท
ข้ึนไปแต2ไม2ถึง 20,000 บาท โดยนักท2องเท่ียวให!ความสําคัญในการส2งเสริมด!านบริการต2าง ๆ 
(Ancillary Services) อยู2ในระดับมาก มีค2าเฉลี่ย 3.45 เม่ือพิจารณาผลการเปรียบเทียบแนวทาง 
การส2งเสริมการท2องเท่ียวตลาดน้ําคลองพระองค-เจ!าไชยานุชิต อําเภอบางบ2อ จังหวัดสมุทรปราการ 
จําแนกตามอายุ ระดับการศึกษาสูงสุด และรายได!เฉลี่ยต2อเดือน มีค2า Sig เท2ากับ 0.003*, และ 
0.024* โดยรวมแตกต2างกัน เนื่องจาก  มีค2า Sig น!อยกว2า 0.05 จึงสอดคล!องกับสมมติฐานในการวิจัย 
ท่ีกล2าวไว! ส2วนการจําแนกตามเพศ สถานภาพการสมรส อาชีพ มีค2า Sig เท2ากับ 0.49,0.768 
และ 0.069 โดยรวมไม2แตกต2างกันเนื่องจากมีค2า Sig มากกว2า 0.05 ซ่ึงไม2สอดคล!องกับสมมติฐาน 
  ข!อเสนอแนะจากผลการวิจัย เพ่ือเป7นแนวทางในการส2งเสริมการท2องเท่ียว ซ่ึงจําเป7นต!อง
มีการวางแผนและมีแนวทางในการส2งเสริมแหล2งท2องเที่ยวในเรื ่องของปZายบอกทางไป
ตลาดน้ําคลองพระองค-เจ!าไชยานุชิต อําเภอบางบ2อ จังหวัดสมุทรปราการ มากท่ีสุด รองลงมาคือ     
การประชาสัมพันธ- การโฆษณา และการมีเว็บไซต-ของตลาดเพ่ือการสืบค!นข!อมูลและการเดินทาง
ท่ีสะดวกย่ิงข้ึน 
 
คําสําคัญ : การส2งเสริมการท2องเท่ียว  นักท2องเท่ียวชาวไทย  ตลาดน้ําคลองพระองค-เจ!าไชยานุชิต 
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Abstract 
 
 The purpose of this research is to study tourists’ viewpoint  toward Khlong 
Phra Ong Chao Chaiyanuchit Floating Market at Bang Bor district in Samut Prakarn 
Province with quantitative research. The sample of this research was 385 tourists 
visiting  Khlong Phra Ong Chao Chaiyanuchit Floating Market at Bang Bor, district in 
Samut Prakarn Province 262 respondents are single, females, 30-39 year-of-age, 
private employees, 15,000-20,000 baht salary. The scale of tourist’s viewpoint 
toward promoting  tourists facilities was at 3.45 considering the result of comparing  
the way to promote tourism at Khlong Phra Ong Chao Chaiyanuchit Floating Market  
at Bang Bor district in Samut Prakarn Province identifying by age, education, salary 
were different generally at 0.003*,  and 0.024* significantly, less than at 0.05 which 
were harmonized with the research assumed and identifying by gender, marital 
status, career were not different generally at 0.497, 0768 and 0.069 significantly 
because of more than at 0.05 which were not harmonized with the research 
assumed. 

The result of the research can be used help improve tourism. Tourism at 
Khlong Phra Ong Chao Chaiyanuchit floating market at Bang Bor district in Samut 
Prakarn Province can be promote defectively by better planning and clear signs. 
Another suggestion would be the creation of the website to information about this 
floating market. 
 
Keywords : Tourism Promotion, Thai tourists, Khlong Phra Ong Chao Chaiyanuchit 
                 floating market 
 
บทนํา 
 การท2องเท่ียวเป7นอุตสาหกรรมท่ีสร!างรายได!และประโยชน-ท้ังทางด!านเศรษฐกิจและ
สังคมให!กับประเทศเป7นอย2างมาก ถือเป7นสิ่งสําคัญท่ีมีผลต2อกลไกลของการพัฒนาประเทศไทย 
จึงทําให!แหล2งท2องเท่ียวมีการส2งเสริมการท2องเท่ียว การโฆษณา ชักชวน และสามารถทําให!
นักท2องเท่ียวกระจายตัวไปเท่ียวยังแหล2งท2องเท่ียวอ่ืน ๆ ได!ตามฤดูกาล ซ่ึงนํามาสู2การสร!างอาชีพ
และรายได!ให!กับคนในชุมชน และเกิดการกระจายรายได!ให!กับชุมชนท!องถ่ินมากข้ึน ประเทศไทยได!
วางกรอบยุทธศาสตร-การท2องเท่ียวเพ่ือส2งเสริมให!การท2องเท่ียวของประเทศไทยเติบโต โดยเน!น
ตลาดนักท2องเท่ียวคุณภาพ รวมท้ังกระตุ!นให!เกิดการโฆษณาประชาสัมพันธ-การท2องเท่ียวภายใน 
ประเทศ ท่ีก2อให!เกิดการเรียนรู!และการสร!างสรรค-ประโยชน- ท้ังต2อสถาบันครอบครัวและต2อสังคม 
โดยมีแนวโน!มท่ีจะพัฒนาท2องเท่ียวให!เป7นไปในลักษณะการท2องเท่ียวแบบย่ังยืนมากข้ึน คือ 
นักท2องเท่ียวนิยมเดินทางท2องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม และท2องเท่ียวเชิงอนุรักษ-มากข้ึน ซ่ึงนักท2องเท่ียว
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กลุ2มนี้เห็นความสําคัญของขนบธรรมเนียมประเพณีท!องถ่ิน วิถีชีวิตชุมชนเป7นแหล2งท2องเท่ียวท่ีมี
จุดเด2นพิเศษ (กระทรวงการท2องเท่ียวและกีฬา. 2558 : ออนไลน-) 
 จังหวัดสมุทรปราการได!กําหนดนโยบายและวิสัยทัศน-ของจังหวัดไว!ว2าจะเป7นศูนย-กลาง 
โลจิสติกส-เพ่ือการส2งออกสินค!าเกษตรกรรม อุตสาหกรรม เป7นเมืองอุตสาหกรรมหลักแห2งชาติ 
และเป7นแหล2งรองรับการขยายตัวของสนามบินสุวรรณภูมิ โดยมีวัตถุประสงค- คือเป7นแหล2ง
ท2องเที่ยวที่อยู2ใกล!เมืองหลวง จังหวัดสมุทรปราการต้ังอยู2ในภาคกลางของประเทศไทยท่ีบริเวณ
ปลายสุดของแม2น้ําเจ!าพระยาติดชายฝxyงทางด!านเหนือของอ2าวไทย เป7นจังหวัดขนาดเล็ก
บริเวณชานเมืองกรุงเทพฯ มีชื่อเรียกอื่น ๆ อีกว2า "เมืองปากน้ํา" และ "เมืองพระประแดง" 
สมุทรปราการเป7นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ2ท่ีสําคัญของประเทศ มีชาวต2างชาติ 
เข!ามาลงทุนทําธุรกิจเป7นจํานวนมาก จึงเป7นจังหวัดท่ีนํารายได!เข!าสู2ประเทศเป7นจํานวนมหาศาล
ในปxจจุบัน มีแม2น้ําเจ!าพระยาเป7นแม2น้ําสายสําคัญและมีคลองสาขาแยกจากแม2น้ําเจ!าพระยา
จํานวนมาก สภาพภูมิประเทศโดยท่ัวไปเป7นท่ีราบลุ2ม ปxจจุบันจังหวัดสมุทรปราการแบ2งการปกครอง
ออกเป7น 5 อําเภอ และ 1 ก่ิงอําเภอ คือ อําเภอเมืองสมุทรปราการ อําเภอพระประแดง อําเภอ
พระสมุทรเจดีย- อําเภอบางพลี อําเภอบางบ2อ และก่ิงอําเภอบางเสาธง อาณาเขตท่ีติดต2อกับ
จังหวัดสมุทรปราการ คือ กรุงเทพมหานคร จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรปราการมีแหล2งท2องเท่ียวท่ีหลากหลาย มีความอุดมสมบูรณ-ทางธรรมชาติ แหล2งท2องเท่ียวท่ี
น2าสนใจของจังหวัดสมุทรปราการ ตลาดน้ําคลองพระองค-เจ!าไชยานุชิต อําเภอบางบ2อ จังหวัด
สมุทรปราการ (สํานักงานองค-การบริหารส2วนตําบลบางบ2อ. 2552) 
 ปxจจุบันสภาพพื้นที่ของตําบลบางบ2อมีศักยภาพที่เพียงพอและมีแม2น้ําลําคลองที่มี
สภาพสมบูรณ- คุณภาพน้ําในลําคลองยังคงใสสะอาด มีวิถีชีวิตของประชาชนท่ีอาศัยอยู2ริมคลอง 
และวิถีชีวิตด้ังเดิมของชาวบางบ2อท่ีกลายเป7นสัญลักษณ-ท่ีคนรู!จักท่ัวไปคือ ปลาสลิด ท่ีชาวบ!านยังคง
ประกอบอาชีพเกษตรกรเลี้ยงปลาสลิดยังคงอยู2 การมีประเพณีแข2งเรือมาดพ้ืนบ!านท่ีเป7นจุดขาย
ทางการท2องเท่ียว และมีกลุ2มอาชีพท่ีหลากหลาย ท่ีจะส2งเสริมให!มีการจัดการท2องเท่ียวทาง
ธรรมชาติ และมีการแสดงให!นักท2องเท่ียวได!เห็นถึงการใช!วิถีชีวิตของคนท่ีอาศัยอยู2บริเวณพ้ืนท่ี
ตลาดน้ําคลองพระองค-เจ!าไชยานุชิต อําเภอบางบ2อ จังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือรองรับการจัดทํา
โครงการจัดต้ังตลาดน้ําและการท2องเท่ียวเชิงนิเวศ ในพ้ืนท่ีตําบลบางบ2อมีภาคธุรกิจของเอกชน 
มาทําธุรกิจสนามฝ{กข่ีม!า บ2อเพาะเลี้ยงจระเข! และรวบรวมเก็บเป7นพิพิธภัณฑ-ของเก2าโบราณ 
เหมาะสําหรับเยาวชนรุ2นหลัง ตลาดน้ําคลองพระองค-เจ!าไชยานุชิตยังเป7นแหล2งท2องเท่ียวท่ีมีปxญหา 
เนื่องจากเป7นสถานท่ีท2องเท่ียวท่ีเป}ดใหม2และยังไม2เป7นท่ีรู!จัก ตลาดน้ําคลองพระองค-เจ!าไชยานุชิต
เป}ดให!บริการในวันเสาร-และวันอาทิตย- นอกจากนี้การเดินทางมายังแหล2งท2องเท่ียวไม2สะดวก  
สืบเนื่องมาจากปZายบอกทางไม2ชัดเจน ธุรกิจอาหารและเครื่องด่ืมท่ีต้ังอยู2ในแหล2งท2องเท่ียวยังขาด
ความหลากหลาย (สํานักงานองค-การบริหารส2วนตําบลบางบ2อ. 2552) 
 จากท่ีกล2าวมาข!างต!น จะเห็นได!ว2าวิถีชีวิตและสภาพภูมิทัศน- ศักยภาพพ้ืนท่ีตําบลบางบ2อ
มีความเอ้ืออํานวยต2อการส2งเสริมการท2องเท่ียวตลาดน้ําคลองพระองค-เจ!าไชยานุชิต อําเภอบางบ2อ 
จังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือพัฒนาเป7นศูนย-กลางการจําหน2ายสินค!าให!กับนักท2องเท่ียว และส2งเสริม
การท2องเท่ียวให!มีการเชื่อมโยงกับสถานท่ีท2องเท่ียวใกล!เคียงเพ่ือให!นักท2องเท่ียวได!มีทางเลือก     
การท2องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ผู!วิจัยจึงได!มีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการส2งเสริม

953 



LA-66 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๕ "งานวิชาการรับใช!สังคม" มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

การท2องเท่ียว เพ่ือนําผลวิจัยไปเสนอต2อหน2วยงานกรมการท2องเท่ียวจังหวัดสมุทรปราการ และ
แหล2งท2องเท่ียวตลาดน้ําคลองพระองค-เจ!าไชยานุชิต อําเภอบางบ2อ จังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือ
นําไปเป7นแนวทางในการพัฒนาและส2งเสริมแหล2งท2องเท่ียวตลาดน้ําคลองพระองค-เจ!าไชยานุชิต
เพ่ือให!นักท2องเท่ียวเดินทางท2องเท่ียวเพ่ิมมากข้ึน 
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย  
 1. เพ่ือศึกษาข!อมูลประชากรศาสตร-ของนักท2องเท่ียวท่ีมาเท่ียวตลาดน้ําคลองพระองค-เจ!า
ไชยานุชิต  อําเภอบางบ2อ จังหวัดสมุทรปราการ 
 2. เพ่ือกําหนดแนวทางในการส2งเสริมการท2องเท่ียวตลาดน้ําคลองพระองค-เจ!าไชยานุชิต 
อําเภอบางบ2อ จังหวัดสมุทรปราการ     
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 นักท2องเท่ียวชาวไทยท่ีมีลักษณะประชากรศาสตร-ท่ีแตกต2างกันส2งผลให!มีความคิดเห็นต2อ
แนวทางในการส2งเสริมการท2องเท่ียวตลาดน้ําคลองพระองค-เจ!าไชยานุชิต อําเภอบางบ2อ จังหวัด
สมุทรปราการแตกต2างกัน  
 
วิธีดําเนินงานวิจัย 
 1. การกําหนดขนาดกลุ
มตัวอย
าง 
 วิจัยเรื่อง แนวทางการส2งเสริมการท2องเท่ียวตลาดน้ําคลองพระองค-เจ!าไชยานุชิต อําเภอ
บางบ2อ จังหวัดสมุทรปราการ ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู!วิจัยได!กําหนดประชาการ ได!แก2 ผู!ท่ีเดินทาง
มาท2องเที่ยวในแหล2งท2องเที่ยวตลาดน้ําคลองพระองค-เจ!าไชยานุชิต อําเภอบางบ2อ จังหวัด
สมุทรปราการ ซ่ึงไม2ทราบจํานวนประชากร จึงคํานวณกลุ2มตัวอย2างโดยการใช!สูตร ดังนี้ การหา
ค2าเฉลี่ยประชากร (Population Mean, p) ได!ใช!สูตรในการกําหนดขนาดของกลุ2มตัวอย2างเพ่ือการ
หาค2าเฉลี่ยของประชากร (Population Mean, p) ของคัลซานี (Khazanie) โดยมีการกําหนดค2า 
ความเชื่อม่ันท่ี (1- α) 100% โดยมีค2าประมาณจากกลุ2มตัวอย2างโดยเฉลี่ยจากกลุ2มตัวอย2าง (n)   
จะไม2มีความต2างจากค2าเฉลี่ยด!านประชากร (µ) มากเกินกว2าปริมาณ E ท่ีกําหนดไว! (ละเอียด 
ศิลาน!อย. 2558 : 10) ซ่ึงได!จํานวนกลุ2มตัวอย2างจํานวน 385 คน และผู!วิจัยได!ทําการวิเคราะห-
ข!อมูลเชิงปริมาณ โดยใช!การแจกแบบสอบถามแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) จาก   
กลุ2มตัวอย2างนักท2องเท่ียวจํานวน 385 คน โดยใช!แบบสอบถามเป7นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข!อมูล วิเคราะห-ข!อมูลโดยใช!สถิติเชิงพรรณนาโดยใช!โปรแกรม SPSS  ใช!วิธีหาค2าร!อยละ ค2าเฉลี่ย 
ส2วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช!สถิติ t-test และ One-Way Anova เพ่ือ
ศึกษาลักษณะประชากรศาสตร- ได!แก2 เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษาสูงสุด 
อาชีพ รายได!เฉลี่ยต2อเดือน เพ่ือศึกษาแนวทางการส2งเสริมการท2องเท่ียวตลาดน้ําคลองพระองค-เจ!า
ไชยานุชิต อําเภอบางบ2อ จังหวัดสมุทรปราการ   
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2. การจัดระเบียบข�อมูล (Data Organizing) 
  ข้ันตอนนี้เป7นการจัดข!อมูลอย2างเป7นระบบอยู2ในสถานะท่ีพร!อมจะนําไปใช!งานได!ทันที 
โดยการจัดระเบียบข!อมูลซ่ึงแบ2งออกเป7น 2 ด!าน ได!แก2 
 2.1 ข!อมูลด!านกายภาพ ได!แก2 ผู!วิจัยได!ทําการแจกแบบสอบถามกับกลุ2มตัวอย2าง
และเก็บแบบสอบถามครบตามจํานวน 
 2.2 ข!อมูลด!านเนื้อหา ผู!วิจัยได!ตรวจสอบความถูกต!องและครบถ!วนของการทํา
แบบสอบถามแต2ละชุดและนําไปใช!ในการวิเคราะห-ข!อมูล 
 
 3. การแสดงข�อมูล (Data Display) 
 ผู!วิจัยมีการนําเสนอข!อมูลโดยวิธีการพรรณนา หลังจากขั้นตอนการจัดระเบียบข!อมูล
และการเชื่อมโยงข!อมูลเสร็จเรียบร!อยแล!ว ก็ทําการจัดกลุ2มข!อมูลและใช!ตารางในการแสดงข!อมูล 
 4. การหาข�อสรุป  
 ผู!วิจัยทําการสรุปผลการวิจัยจากการวิเคราะห-ข!อมูลเพ่ือแนวทางการส2งเสริมการท2องเท่ียว
ตลาดน้ําคลองพระองค-เจ!าไชยานุชิต อําเภอบางบ2อ จังหวัดสมุทรปราการ   
 5. เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช!ในการเก็บข!อมูลในการศึกษาคือ แบบสอบถามซ่ึงแบบสอบถามท่ีใช!ใน
การศึกษาครั้งนี้ สร!างขึ้นจากวัตถุประสงค-และกรอบแนวความคิดของงานวิจัย จากนั้นนํา
แบบสอบถามไปทดสอบค2าความเชื่อม่ัน (Reliability) กับกลุ2มตัวอย2าง 30 คน ซ่ึงเป7นกลุ2มทดลอง
ท่ีมีคุณสมบัติใกล!เคียงกับกลุ2มตัวอย2างท่ีไม2ใช2กลุ2มตัวอย2างประชากรท่ีใช!ในการศึกษา เพ่ือทดสอบ
ความเข!าใจในข!อคําถามของกลุ2มตัวอย2าง รวมถึงการเก็บข!อมูลและการนําข!อมูลมาหาค2า    
ความน2าเชื่อถือของแบบสอบถาม (Reliability of the best) โดยใช!ค2าสัมประสิทธิ์ อัลฟ�า 
Cronbach’s Alpha (ละเอียด ศิลาน!อย. 2558 : 91) ได!ดําเนินการทดสอบความน2าเชื่อถือ
ของข!อคําถามของแบบสอบถามท้ังฉบับจากกลุ2มทดลองท่ีไม2ใช2กลุ2มตัวอย2างท่ีใช!ในการศึกษา 
มีค2าความน2าเชื่อถือได! 0.85 โดยแบบสอบถามแบ2งออกเป7น 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 ข!อมูลประชากรศาสตร-ของผู !ตอบแบบสอบถาม ได !แก2 เพศ อายุ 
สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายได!ต2อเดือน โดยข!อคําถามจะมีลักษณะเป7น
แบบเลือกตอบ (Check List) โดยเลือกข!อท่ีตรงกับข!อมูลตัวเองมากท่ีสุด 
 ตอนท่ี 2 เป7นแบบสอบถามเก่ียวกับระดับความสําคัญของผู!ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับ
แนวทางการส2งเสริมการท2องเท่ียวตลาดน้ําคลองพระองค-เจ!าไชยานุชิต อําเภอบางบ2อ จังหวัด
สมุทรปราการ ได!แก2 ด!านแหล2งท2องเท่ียว ด!านความสามารถในการเข!าถึง ด!านบริการต2าง ๆ
ด!านสิ่งอํานวยความสะดวก และด!านกิจกรรม  
 ตอนท่ี 3 ข!อเสนอแนะของนักท2องเที่ยวชาวไทยที่มีต2อตลาดน้ําคลองพระองค-เจ!า
ไชยานุชิต อําเภอบางบ2อ จังหวัดสมุทรปราการ    
 6. การเก็บรวบรวมข�อมูล 
 ผู!วิจัยได!ทําการเก็บข!อมูลแบบสอบถามจากกลุ2มตัวอย2างแบบบังเอิญ (Accidental 
Sampling) โดยการเก็บแบบสอบถามในช2วงวันจันทร-ถึงวันศุกร- และวันหยุดเสาร- อาทิตย- ใน
พ้ืนท่ีตลาดน้ําคลองพระองค-เจ!าไชยานุชิต อําเภอบางบ2อ จังหวัดสมุทรปราการจากกลุ2มตัวอย2าง
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นักท2องเท่ียวจํานวน 385 คน โดยทําการเก็บรวบรวมข!อมูลต้ังแต2เดือน กันยายน 2559 – ตุลาคม 
2559 ได!คืนมาจํานวน 385 ชุด คิดเป7น 100% ผู!วิจัยได!ตรวจสอบความถูกต!องและครบถ!วนของ
การทําแบบสอบถามแต2ละชุดและนําไปใช!ในการวิเคราะห-ข!อมูล 
 7. การวิเคราะห�ข�อมูล 
 7.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได!แก2 ค2าความถ่ี (Frequency) ร!อยละ 
(Percentage) ค2าเฉลี่ย ( x ) ส2วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพ่ือบรรยายข!อมูลท่ัวไป 
  7.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได!แก2 การทดสอบค2าที (t-test) และ
การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way Anova or F-Test) เพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
 
ผลการวิจัย 
 

 
ภาพท่ี 1 ผลการวิเคราะห-ข!อมูลเก่ียวกับข!อมูลทางด!านประชากรศาสตร-ของนักท2องเท่ียว 

 

 ตอนท่ี 1 ข!อมูลด!านประชากรศาสตร-ผู!ตอบแบบสอบถาม จํานวน 385 คน ส2วนใหญ2
เป7นเพศหญิง จํานวน 242 คน คิดเป7นร!อยละ 62.9 มีอายุ 30 - 39 ปD จํานวน 134 คน คิดเป7น
ร!อยละ 34.8 มีสถานภาพโสด จํานวน 210 คน คิดเป7นร!อยละ 54.5 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี 
จํานวน 113 คน คิดเป7นร!อยละ 29.4 มีอาชีพพนักงานบริษัท จํานวน 122 คน คิดเป7นร!อยละ 31.7 
มีรายได!ต2อเดือน 15,000 บาทข้ึนไปแต2ไม2ถึง 20,000 บาท จํานวน 115 คน คิดเป7นร!อยละ 29.9  
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางการส2งเสริมการท2องเที่ยวตลาดน้ําคลอง
พระองค-เจ!าไชยานุชิต อําเภอบางบ2อ จังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด!วย ด!านแหล2งท2องเท่ียว 
(Attractions) ด!านความสามารถในการเข!าถึง (Accessibility) ด!านการบริการต2าง ๆ (Ancillary 
Services) ด!านสิ่งอํานวยความสะดวก (Amenities) ด!านกิจกรรม (Activities) มีรายละเอียดดังนี้ 
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ตารางท่ี 1 แนวทางการส2งเสริมการท2องเท่ียวตลาดน้ําคลองพระองค-เจ!าไชยานุชิต อําเภอบางบ2อ  
              จังหวัดสมุทรปราการ 
แนวทางการส
งเสริมการท
องเท่ียวตลาดน้ําคลองพระองค�เจ�าไชยานุชิต

อําเภอบางบ
อ จังหวัดสมุทรปราการ 
x  
 

S.D. แปลผล 

องค-ประกอบของแหล2งท2องเท่ียว 5 A’s 
         ด!านการบริการต2าง ๆ (Ancillary Services)   
         ด!านสิ่งอํานวยความสะดวก (Amenities) 
         ด!านแหล2งท2องเท่ียว (Attractions)    
         ด!านกิจกรรม (Activities) 
         ด!านความสามารถในการเข!าถึง (Accessibility)   

 
3.71 
3.62 
3.43 
3.34 
3.17 

 
0.92 
0.92 
1.02 
1.08 
1.03 

 
มาก 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

รวม 3.45 0.99 มาก 
 
 จากตารางท่ี 1 พบว2าผู!ตอบแบบสอบถามให!ความสําคัญต2อแนวทางการส2งเสริมการท2องเท่ียว
ตลาดน้ําคลองพระองค-เจ!าไชยานุชิต อําเภอบางบ2อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยรวมอยู2ในระดับมาก  
( x  = 3.45 , S.D. = 0.99) เม่ือพิจารณาเป7นรายด!านพบว2า ด!านท่ีมีระดับความสําคัญมากท่ีสุด
และมีค2าเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ ด!านการบริการต2าง ๆ (Ancillary Services) อยู2ในระดับมาก ( x= 3.71, 
S.D. = 0.92) รองลงมา คือด!านสิ่งอํานวยความสะดวก (Amenities) อยู2ในระดับมาก ( x= 3.62, 
S.D. = 0.92) ด!านแหล2งท2องเท่ียว (Attractions) อยู2ในระดับมาก ( x= 3.43 , S.D. = 1.02) 
ด!านกิจกรรม (Activities) อยู2ในระดับปานกลาง ( x= 3.34 , S.D. = 1.08) ด!านความสามารถใน
การเข!าถึง (Accessibility) อยู2ในระดับปานกลาง ( x= 3.17 , S.D. = 1.03)  ตามลําดับและเม่ือ
พิจารณาเป7นรายด!านพบว2า 
 ด�านการบริการต
าง ๆ (Ancillary Services) บริเวณพื้นที่ลานจอดรถเพียงพอต2อ
ความต!องการของนักท2องเท่ียวเป7นลําดับแรก รองลงมา คือ ห!องน้ํา ห!องสุขาสะอาด และมีเพียงพอ
ต2อความต!องการของนักท2องเท่ียว มีการจัดสถานท่ีพักผ2อนบริเวณตลาดน้ําคลองพระองค-เจ!าไชยานุชิต 
อําเภอบางบ2อ จังหวัดสมุทรปราการ มีเพียงพอต2อนักท2องเท่ียว มีจุดให!บริการในการท2องเท่ียว 
(Information Service) ตามลําดับ 
 ด�านส่ิงอํานวยความสะดวก (Amenities) การประกอบอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสะอาด 
ถูกหลักอนามัยเป7นลําดับแรก รองลงมา คือ อาหารและเครื่องด่ืมมีราคาท่ีเหมาะสม ร!านขาย
อาหารและเครื่องด่ืมมีเพียงพอต2อความต!องการ มีการติดปZายแสดงราคาของสินค!าและบริการ
อย2างชัดเจน ตามลําดับ 
 ด�านแหล
งท
องเท่ียว (Attractions) ผู!ตอบแบบสอบถามแนวทางการส2งเสริมการท2องเท่ียว
ตลาดน้ําคลองพระองค-เจ!าไชยานุชิต อําเภอบางบ2อ จังหวัดสมุทรปราการ ด!านแหล2งท2องเท่ียว คือ 
สภาพแวดล!อมโดยรวมสะอาดเป7นลําดับแรก รองลงมา คือ ความสวยงาม / ความอุดมสมบูรณ-
ทางธรรมชาติบริเวณตลาดน้ําคลองพระองค-เจ!าไชยานุชิต อําเภอบางบ2อ จังหวัดสมุทรปราการ 
สิ่งก2อสร!างภายในตลาดน้ําคลองพระองค-เจ!าไชยานุชิต อําเภอบางบ2อ จังหวัดสมุทรปราการ      
มีความเป7นอัตลักษณ-ของแหล2งท2องเท่ียว สินค!าท!องถ่ินจําหน2ายเป7นของขวัญของฝาก มีเพียงพอ
ต2อความต!องการของนักท2องเท่ียว และปZายแสดงประวัติความเป7นมาวิถีชีวิตในอดีตและความเป7นมา
ของตลาดน้ําคลองพระองค-เจ!าไชยานุชิต อําเภอบางบ2อ จังหวัดสมุทรปราการ ตามลําดับ 
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 ด�านกิจกรรม (Activities) กิจกรรมให!อาหารปลา เป7นลําดับแรก รองลงมา คือการให!บริการ
นวดแผนไทยการให!บริการล2องเรือชมธรรมชาติ ตามลําดับ 
 ด�านความสามารถในการเข�าถึง (Accessibility) ท่ีต้ังของตลาดน้ําคลองพระองค-เจ!าไชยานุชิต 
อําเภอบางบ2อ จังหวัดสมุทรปราการ สะดวกต2อการเดินทางเป7นลําดับแรก รองลงมา คือ มีปZาย
หรือสัญลักษณ-บอกเส!นทางในการเดินทางมาแหล2งท2องเท่ียวท่ีชัดเจน มีเว็บไซต-ให!นักท2องเท่ียว
สืบค!นข!อมูลข2าวสารได!อย2างสะดวก มีรถโดยสารสาธารณะเข!าถึงแหล2งท2องเท่ียวอยู2ในระดับ 
ตามลําดับ 
 ผลสรุปการทดสอบสมมติฐานพบว2า สมมติฐานท่ี 1 นักท2องเท่ียวท่ีมีลักษณะประชากรศาสตร-
ท่ีแตกต2างกัน ส2งผลให!แนวทางในการส2งเสริมการท2องเท่ียวตลาดน้ําคลองพระองค-เจ!าไชยานุชิต 
อําเภอบางบ2อ จังหวัดสมุทรปราการ แตกต2างกัน 
 การทดสอบสมมติฐานโดยใช!ค2า t-test พบว2า แนวทางในการส2งเสริมการท2องเท่ียวตลาดน้ํา
คลองพระองค-เจ!าไชยานุชิต อําเภอบางบ2อ จังหวัดสมุทรปราการ จําแนกตามเพศ มีค2า Sig เท2ากับ 
0.497 ซ่ึงมากกว2า 0.05 นั้นคือ ปฏิเสธสมมติฐาน หมายความว2า เพศท่ีแตกต2างกันส2งผลต2อแนวทาง 
การส2งเสริมการท2องเท่ียวตลาดน้ําคลองพระองค-เจ!าไชยานุชิต อําเภอบางบ2อ จังหวัดสมุทรปราการ 
ไม2แตกต2างกัน 
 การทดสอบสมมติฐานโดยใช!ค2า F-test พบว2า แนวทางการส2งเสริมการท2องเท่ียวตลาดน้ํา
คลองพระองค-เจ!าไชยานุชิต อําเภอบางบ2อ จังหวัดสมุทรปราการ จําแนกตามอายุ ระดับการศึกษา
สูงสุดและรายได! มีค2า Sig เท2ากับ 0.003*, 0.009* และ 0.024* ตามลําดับ ซ่ึงมีค2าน!อยกว2า 
0.05 นั้นคือ ยอมรับสมมติฐาน หมายความว2า จําแนกตามอายุ ระดับการศึกษาสูงสุด และรายได!
เฉลี่ยต2อเดือน ส2งผลต2อแนวทางการส2งเสริมการท2องเท่ียวตลาดน้ําคลองพระองค-เจ!าไชยานุชิต 
อําเภอบางบ2อ จังหวัดสมุทรปราการ แตกต2างกัน 
 การทดสอบสมมติฐานโดยใช!ค2า F-test พบว2า แนวทางการส2งเสริมการท2องเท่ียวตลาดน้ํา
คลองพระองค-เจ!าไชยานุชิต อําเภอบางบ2อ จังหวัดสมุทรปราการ สถานภาพการสมรส และอาชีพ   
มีค2า Sig เท2ากับ 0.768 และ 0.069 ตามลําดับ ซ่ึงมีค2ามากกว2า 0.05 นั้นคือ ปฏิเสธสมมติฐาน 
หมายความว2า จําแนกตามสถานภาพการสมรสและอาชีพ ส2งผลต2อแนวทางการส2งเสริมการท2องเท่ียว
ตลาดน้ําคลองพระองค-เจ!าไชยานุชิต อําเภอบางบ2อ จังหวัดสมุทรปราการ ไม2แตกต2างกัน 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลของการวิจัยการศึกษาแนวทางการส2งเสริมการท2องเท่ียวตลาดน้ําคลองพระองค-เจ!า  
ไชยานุชิต อําเภอบางบ2อ จังหวัดสมุทรปราการ สามารถสรุปประเด็นท่ีสําคัญ ได!ดังนี้  
 จากการวิจัยพบว2านักท2องเท่ียวท่ีมีอายุ ระดับการศึกษาสูงสุด และรายได!เฉลี่ยต2อเดือน 
ท่ีแตกต2างกันจะส2งผลให!มีความเห็นในด!านการส2งเสริมการท2องเท่ียวในด!านการบริการต2าง ๆ 
(Ancillary Services) แตกต2างกัน เนื่องจากการบริการเป7นสิ่งท่ีสําคัญต2อนักท2องเท่ียวมากท่ีสุด
อาทิเช2น การได!รับความสะดวกในการเดินทางมายังแหล2งท2องเท่ียว และแหล2งท2องเท่ียวมีพ้ืนท่ี
จอดรถเพียงพอต2อความต!องการของนักท2องเท่ียว รวมถึงการจัดสถานท่ีพักผ2อน และมีห!องสุขา 
ท่ีสะอาดเพียงพอและพร!อมให!บริการ ส2วนผลการเปรียบเทียบแนวทางการส2งเสริมการท2องเท่ียว
ตลาดน้ําคลองพระองค-เจ!าไชยานุชิต อําเภอบางบ2อ จังหวัดสมุทรปราการ จําแนกด!านอ่ืน ๆ 
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พบว2าไม2มีผลต2อการส2งเสริมแนวทางการท2องเท่ียวจึงไม2สอดคล!องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว! ดังนั้น  
การกําหนดแนวทางในการส2งเสริมการท2องเท่ียวตลาดน้ําคลองพระองค-เจ!าไชยานุชิต อําเภอบางบ2อ 
จังหวัดสมุทรปราการ จึงจําเป7นต!องมีการวางแผนและมีแนวทางในการส2งเสริมแหล2งท2องเท่ียวใน
เรื่องของปZายบอกทางไปแหล2งท2องเท่ียวมากท่ีสุด รองลงมาคือ การประชาสัมพันธ- การโฆษณา 
และการมีเว็บไซต-ของแหล2งเพ่ือการสืบค!นข!อมูลและการเดินทางท่ีสะดวกย่ิงข้ึน ซ่ึงสอดคล!องกับ
ผลงานวิจัยของ สิวินีย- วีระพันธุ- (2552) การวิจัยเรื่องการส2งเสริมการท2องเท่ียวของตลาดน้ํา     
4 ภาค เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค-เพ่ือศึกษาศักยภาพในการส2งเสริมการท2องเท่ียว 
ปxญหาและอุปสรรค และแนวทาง การส2งเสริมการท2องเท่ียวของตลาดน้ํา 4 ภาค เมืองพัทยา 
จังหวัดชลบุรี โดยรวบรวมข!อมูลท่ีเก่ียวข!องจากเอกสารและแหล2งความรู!ทางอินเทอร-เน็ต 
สอบถามความคิดเห็นจากนักท2องเท่ียว จํานวน 400 คนเก่ียวกับศักยภาพในการส2งเสริมการท2องเท่ียว 
แล!ววิเคราะห-ข!อมูลด!วยโปรแกรม SPSS For Windows และนําเสนอผลการวิเคราะห-ด!วยตาราง
แจกแจงความถ่ี ร!อยละ ค2าส2วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และใช!การสัมภาษณ-ผู!ท่ีเก่ียวข!อง ผลจากการศึกษา
ศักยภาพในการส2งเสริมการท2องเท่ียวตลาดน้ํา 4 ภาค เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พบว2า ศักยภาพ
ในการส2งเสริมการท2องเที่ยวโดยรวมอยู2ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป7นรายด!านแล!วพบว2า 
ด!านสิ่งอํานวยความสะดวกอยู2เป7นอันดับแรก ด!านการเข!าถึงอยู2อันดับรองลงมา ด!านกิจกรรม  
อยู2อันดับรองลงมาอีกด!านสิ่งดึงดูดใจ ส2วนด!านความสะดวกและสิ่งอํานวยความสะดวกของ
แหล2งบริการอยู2อันดับสุดท!าย โดยศักยภาพด!านสิ่งอํานวยความสะดวกอยู2เป7นอันดับแรก ดังนั้น
แนวทางการส2งเสริมการท2องเท่ียวของตลาดน้ํา 4 ภาค เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ด!านบุคลากร
ควรมีการจัดอบรมผู!ประกอบการต2าง ๆ ในเรื่องของการบริการนักท2องเท่ียวและมีการอบรมใน
เรื่องของเซอร-วิสมายด- และควรมีศูนย-ประชาสัมพันธ-เพื่อให!นักท2องเท่ียวได!สอบถามปxญหา 
หรือข!อมูลเก่ียวกับตลาดน้ํา 4 ภาค ส2วนในเรื่องของศักยภาพในการส2งเสริมการท2องเท่ียวด!าน
ความสะดวกและสิ่งอํานวยความสะดวกของแหล2งบริการ ควรมีการดูแลในเรื่องสิ่งอํานวยความสะดวก
ของสถานท่ีบริการต2าง ๆ ให!เพ่ิมมากข้ึน เช2น เพ่ิมปZายบอกทางให!มากข้ึน สถานท่ีต2าง ๆ ก็ควรมี
ความปลอดภัยในการให!บริการท่ีดีข้ึน 
 
ข�อเสนอแนะ 
 1. ข�อเสนอแนะท่ัวไป 
 แนวทางในการส2งเสริมนักท2องเท่ียว ได!แก2 การให!ความสําคัญกับการบริการต2าง ๆ 
(Ancillary Services) ควรจัดทําโซนข!อมูลของตลาดน้ําคลองพระองค-เจ!าไชยานุชิต อําเภอบางบ2อ 
จังหวัดสมุทรปราการในบริเวณตลาดน้ําเพ่ือให!นักท2องเท่ียวได!ทราบประวัติความเป7นมาเป7น
อันดับแรก รองลงมาคือ ด!านสิ่งอํานวยความสะดวก (Amenities) ควรมีอาหารพ้ืนบ!าน อาหาร
ประจําท!องถ่ินมาขายเป7นอันดับแรก รองลงมาคือ ควรมีอาหารให!หลากหลาย ด!านแหล2งท2องเท่ียว 
(Attractions) คือ ควรมีจุดเด2นท่ีเป7นเอกลักษณ-ของตลาดน้ําคลองพระองค-เจ!าไชยานุชิต อําเภอ
บางบ2อ จังหวัดสมุทรปราการ เป7นลําดับแรก รองลงมาคือ มีจุดถ2ายภาพให!นักท2องเที่ยวได!
ถ2ายภาพมากกว2านี้ ด!านกิจกรรม (Activities) ควรจัดกิจกรรมให!หลากหลาย เช2น มีการไหว!พระ
ทําบุญ ล2องเรือชมความสวยงามของ 2 ฝxyงลําคลองเป7นอันดับแรก รองลงมาคือ การจัดสถานท่ี
ให!เด็ก ๆ และกิจกรรมสําหรับเด็ก ๆ มีการขายของในเรือ และด!านความสามารถในการเข!าถึง 
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(Accessibility Services) ควรมีปZายบอกทางไปตลาดน้ําคลองพระองค-เจ!าไชยานุชิต อําเภอบางบ2อ 
จังหวัดสมุทรปราการ เป7นลําดับแรก รองลงมาคือการประชาสัมพันธ- การโฆษณา และการมีเว็บไซต-
ของตลาดเพ่ือการสืบค!นข!อมูลและการเดินทางท่ีสะดวกย่ิงข้ึน ตามลําดับ 
 2.ข�อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต
อไป  

ในการทําวิจัยครั้งต2อไปควรจะศึกษาในเรื่องของพฤติกรรมนักท2องเท่ียวท่ีมาเท่ียวตลาดน้ํา
คลองพระองค-เจ!าไชยานุชิต อําเภอบางบ2อ จังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือให!ทราบถึงพฤติกรรม
นักท2องเท่ียวและนําข!อมูลไปปรับปรุงแก!ไข ตลาดน้ําคลองพระองค-เจ!าไชยานุชิต อําเภอ
บางบ2อ จังหวัดสมุทรปราการ ให!ตรงกับความต!องการของนักท2องเท่ียวให!มากย่ิงข้ึน 
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บทคัดย�อ 
 
การศึกษาวิจัยเรื่อง แรงจูงใจและความพึงพอใจท่ีมีผลตIอพฤติกรรมของนักทIองเท่ียว     

ชาวไทย กรณีศึกษา ตลาดน้ําอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยทําการเก็บแบบสอบถาม
จากกลุIมนักทIองเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาทIองเท่ียวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 400 
คน เครื่องมือท่ีใช!ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เปRนแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบวIา ผู!ตอบ
แบบสอบถาม  สIวนใหญIเปRนเพศหญิง มีอายุตํ่ากวIา 20 ปT เปRนนักเรียน นักศึกษา มีรายได!    
น!อยกวIาหรือเทIากับ 10,000 บาท เคยมาทIองเท่ียวกIอนหน!านี้ 1 ครั้ง และเดินทางมาเท่ียวกับ
ครอบครัวโดยรถยนต-สIวนตัว สIวนใหญIเดินทางในวันหยุดเสาร--อาทิตย- และได!รับข!อมูลขIาวสาร
จากญาติและเพ่ือน ปVจจัยแรงจูงใจท่ีมีผลตIอการเดินทางมาทIองเท่ียวตลาดน้ําอโยธยา ได!แกI 
นักทIองเท่ียวต!องการสถานท่ีทIองเท่ียวภายในหนึ่งวัน (ไปเช!าเย็นกลับ) และปVจจัยดึงดูดใจในการ
ทIองเท่ียว ได!แกI ด!านทรัพยากรการทIองเท่ียว ด!านการคมนาคม ด!านการประชาสัมพันธ- และ 
ด!านสิ่งอํานวยความสะดวกตามลําดับ สIวนปVจจัยความพึงพอใจท่ีมีผลตIอพฤติกรรมของ
นักทIองเท่ียวชาวไทยท่ีมาทIองเท่ียวตลาดน้ําอโยธยา ได!แกI ทรัพยากรการทIองเท่ียว การคมนาคม 
การประชาสัมพันธ- และสิ่งอํานวยความสะดวกอยูIในระดับมาก 
 

คําสําคัญ : ตลาดน้ําอโยธยา แรงจูงใจ ความพึงพอใจ พฤติกรรมในการท�องเท่ียว นักท�องเท่ียว 
 

Abstract 
 
This research aimed to study the motivation and satisfaction of Thai 

tourists: A case study takes place at Ayothaya floating market. The samples used 
in this study were 400 Thai tourists who visited Phra Nakhon Si Ayutthaya. The 
questionnaires were used as the data collecting tools.  The results from the 
findings show that most of respondents were female, less than 20 years old, and 
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still they were high school students and their incomes were less than 1 0 ,0 0 0 
Baht. Most of them are travelling with families by private car.  They visited the 
floating market during weekend and they received information about the market 
from their relatives and friends.  

There are many Motivation factor affecting Thai tourists’ behavior to visit 
at Ayothaya floating market. The factors include one-day trip preference, natural 
resources, transportation, public relation, and infrastructure facilities. Natural 
resources, transportation, public relation, and infrastructure factors are the most 
influential factor affecting tourist behavior. 
 

Keywords :   Ayothaya floating market, motivation, satisfaction, tourist behavior, 
  tourist 
 
บทนํา 
 ปVจจุบันการทIองเท่ียวเชิงอนุรักษ- เชิงนิเวศ และเชิงวิถีชีวิตกําลังได!รับความนิยมอยIาง
กว!างขวางในประเทศไทย โดยเฉพาะอยIางย่ิงการทIองเท่ียวตลาดน้ํา ซ่ึงเห็นได!จากนโยบาย
สIงเสริมการทIองเท่ียวตลาดน้ําในหลายจังหวัด รวมท้ังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่ีมีจุดเดIนด!าน
การทIองเท่ียวทางมรดกทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิต แสดงให!เห็นถึงความเจริญรุIงเรืองในอดีต 
สIงผลให!เกิดแนวคิด        ท่ีจะพัฒนาการทIองเท่ียวเชิงนิเวศและการดูแลทรัพยากรทางธรรมชาติ
ให!คงความสมบูรณ-ควบคูIกับการทIองเท่ียว (ธนรัตน- รัตนพงศ-ธระ. 2554 : 106) 
 ตลาดน้ําในเขตอําเภอพระนครศรีอยุธยาท่ีได!รับความนิยมด!านการทIองเท่ียวเชิงอนุรักษ-
เปRนอยIางมากในปVจจุบัน ได!แกI ตลาดน้ําอโยธยา ซ่ึงเปRนแหลIงทIองเท่ียวแหIงใหมIบนเนื้อท่ี 60 ไรI 
ต้ังอยูIท่ีเดียวกับปางช!างอโยธยาข!างวัดมเหยงคณ- ซ่ึงอาจเรียกได!วIาเปRนตลาดน้ําท่ีใหญIท่ีสุดใน
เมืองอยุธยา เปRนตลาดย!อนยุคแบบโบราณแวดล!อมไปด!วยธรรมชาติแบบไทยพ้ืนบ!านและสายน้ํา 
โดยจัดแบIงเปRนโซนตIาง ๆ ท่ีประกอบด!วยร!านค!ามากถึง 249 ร!าน เรือขายอาหาร 50 ลํา ตลาด
นัดชุมชนวิถีไทย กวIาอีก 40 ร!าน รวมถึงสินค!าจากกลุIม OTOP หลากหลายชนิด จุดเดIนของ
ตลาดน้ําอโยธยาก็คือ การนําชื่ออําเภอท้ังหมดของจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาต้ังเปRนชื่ออาคาร
สถานท่ี เพ่ือให!ผู!ท่ีมาเยือนได!รู!จักสินค!าของแตIละอําเภอ และสามารถจดจําชื่ออําเภอตIาง ๆ ของ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได!เปRนอยIางดี 
 อยIางไรก็ดี การเดินทางทIองเท่ียวของนักทIองเท่ียวจํานวนมากยIอมสIงผลกระทบตIอ
สิ่งแวดล!อม และทรัพยากรในจังหวัดท่ีขาดการดูแลเทIาท่ีควร ทําให!สถานท่ีทIองเท่ียวมีสภาพ     
เสื่อมโทรม โดยเฉพาะอยIางย่ิงองค-ประกอบของการบริการทIองเท่ียวจําเปRนต!องได!รับการพัฒนา
อยIางตIอเนื่อง เพราะสIงผลกระทบตIอความพึงพอใจของนักทIองเท่ียวในด!านตIาง ๆ และสIงผลให!
นักทIองเท่ียวท่ีเดินทางมาทIองเท่ียวตลาดน้ําในเขตอําเภอพระนครศรีอยุธยาอาจไมIได!รับความ
สะดวกและไมIเกิดความประทับใจในเอกลักษณ-แหIงวิถีชีวิตของคนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได! 
(ธนรัตน- รัตนพงศ-ธร. 2554) ด!วยเหตุดังกลIาวมาข!างต!น ผู!วิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่อง “การศึกษา
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แรงจูงใจและความพึงพอใจมีผลตIอพฤติกรรมการของนักทIองเท่ียวชาวไทย กรณีศึกษา ตลาด
น้ําอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” เพ่ือใช!เปRนแนวทางในการกําหนดกลยุทธ-ทางการตลาด
เพ่ือสร!างแรงจูงใจ  ความพึงพอใจและเพ่ือสIงเสริมการทIองเท่ียวตลาดน้ําอโยธยาตIอไป 
 
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวขJอง 
 Pearce, Morrison และ Rutledge (1998) กลIาววIา แรงจูงใจทางการทIองเท่ียวมีท้ัง      
แรงผลัก (Push Factors) ความต!องการท่ีเกิดข้ึนจากสภาวะภายในท่ีต!องการอยากเดินทาง
ทIองเท่ียวและในขณะเดียวกัน  สิ่งท่ีดึงดูดให!เลือกเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางใดนั้นข้ึนกับ
แรงดึง (Pull Factors) ซ่ึงท้ัง 2 ปVจจัยนี้ถือวIาเปRนปVจจัยหลักท่ีทําให!คนเดินทางทIองเท่ียว ได!แกI 
1) ความต!องการทางกายภาพ (Physical) 2) ความต!องการหลีกหนีความจําเจ ความเครียด 
(Escape) 3) ความต!องการพบสิ่งใหมI ๆ สถานท่ีใหมI ๆ (Novelty) 4) ความต!องการเดินทาง
เพ่ือให!โอกาสในการเข!าสังคม และหาโอกาสท่ีจะติดตIอสัมพันธ-กับเพ่ือนใหมI  ๆ (Social 
interaction) พิบูลย- ทีปะปาล (2545 : 15-20) กลIาววIา แรงจูงใจ หมายถึง สภาวะท่ีเกิดข้ึน
ภายในบุคคลท่ีจะกระตุ!นผลักดันให!บุคคลแสดงพฤติกรรมท่ีมุIงไปสูIเปwาหมายอยIางใดอยIางหนึ่ง 
สิ่งจูงใจท่ีเปRนจุดเริ่มต!นผลักดันให!แสดงพฤติกรรมตามลําดับข้ันตอนประกอบด!วย แรงขับ แรง
กระตุ!น ความปรารถนาหรือความต!องการ ปVจจัยสําคัญท่ีดึงดูดความสนใจของนักทIองเท่ียวให!
เดินทางมายังแหลIงทIองเท่ียวตIาง ๆ นั้น มีองค-ประกอบพ้ืนฐานท่ีสําคัญด!านการทIองเท่ียว 4 
ประการ ได!แกI  1) แหลIงทIองเท่ียวทางธรรมชาติ 2) แหลIงทIองเท่ียวทางวัฒนธรรม 3) ชาติพันธุ- 
และ 4) แหลIงบันเทิง 
 ทฤษฎี ความ พึ งพอใจ  “ความ พึ งพอใจ” มีความหมายตรงกับภาษาอั งกฤษ 
“Satisfaction” ซ่ึงหมายถึงความรู!สึกดีในระดับท่ีต!องการ (วิธาน จีนาภักด์ิ . 2555 : 6) 
ความสําคัญของความพึงพอใจ หมายถึง ปVจจัยสําคัญในการสร!างความพึงพอใจท่ีมีลักษณะเปRน
ความรู!สึกยินดี พอใจ ตIอการให!บริการของบุคคลหนึ่งท่ีมีตIอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เม่ือได!รับการตอบสนอง
ในสิ่งท่ีตนเองต!องการ หรือเปRนไปตามเปwาหมายท่ีได!วางแผนไว! ซ่ึงระดับความพึงพอใจจะ
แตกตIางกันยIอมข้ึนอยูIกับปVจจัยตIาง ๆ หรือองค-ประกอบท่ีแตกตIางกัน ซ่ึงในการศึกษาครั้งนี้ 
ผู!วิจัยได!นําแนวคิดเก่ียวกับปVจจัยท่ีมีผลตIอความพึงพอใจของผู!รับบริการ  (นปภา พิสิฐมุกดา. 
2551 : 134)  ได!แกI  ด!านผลิตภัณฑ-บริการ ซ่ึงในการวิจัยนี้หมายถึง ตลาดน้ําอโยธยา อันเปRน
ทรัพยากรการทIองเท่ียว ด!านสถานท่ีบริการ หมายถึง  การคมนาคมท่ีเข!าถึงสถานท่ีทIองเท่ียว 
ด!านการสIงเสริมแนะนําบริการ หมายถึง ด!านการประชาสัมพันธ- การให!ข!อมูลขIาวสารแกI
นักทIองเท่ียว และด!านสภาพแวดล!อมของการบริการ หมายถึง สิ่งอํานวยความสะดวกตIาง ๆ ท่ีได!
จัดเตรียมไว!สําหรับบริการนักทIองเท่ียวท่ีมาเท่ียวตลาดน้ําอโยธยา เปRนตัวแปรในการศึกษาครั้งนี้ 
  งานวิจัยของ วรรษมน จันทดิษฐ- (2552 : 69) ได!ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมและความพึง
พอใจของนักทIองเท่ียวชาวไทย กรณีศึกษา ตลาดน้ําอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ผลการวิจัย
พบวIา นักทIองเท่ียวสIวนใหญIเคยมาทIองเท่ียวตลาดน้ําอัมพวา (กIอนหน!านี้) 3 ครั้งข้ึนไป มี
วัตถุประสงค-ในการทIองเท่ียวครั้งนี้ เพ่ือพักผIอนหยIอนใจ เดินทางโดยรถสIวนตัว เดินทางพร!อม
กันครั้งละ 4-5 คน สIวนใหญIมีความสัมพันธ-กันแบบครอบครัว และมีคIาใช!จIายท้ังหมดในการ
ทIองเท่ียว (เฉลี่ยตIอครั้ง  ตIอ 1 คน) ไมIเกิน 1,000 บาท นักทIองเท่ียวให!ความพึงพอใจตลาดน้ํา
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อัมพวาโดยรวมอยูIในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปRนรายด!าน พบวIา ด!านสถานท่ีทIองเท่ียว ด!าน
ประชาชนในท!องถ่ิน และร!านค!า ร!านอาหารและเครื่องด่ืมอยูIในระดับมาก สIวนด!านการให!บริการ
ของหนIวยงานภาครัฐ อยูIในระดับปานกลางงานวิจัยของ ศศิรัตน- ลอยประเสริฐ (2552 : 50) ได!
ศึกษาเรื่องพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักทIองเท่ียวท่ีมีตIอการบริหารจัดการแหลIงทIองเท่ียว
เชิงอนุรักษ-ตลาดร!อยปTสามชุก สุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบวIา นักทIองเท่ียวสIวนใหญIเปRนเพศหญิง 
อายุ 21-30 ปT การศึกษา      ปริญญาตรีข้ึนไป อาชีพธุรกิจสIวนตัว/ค!าขาย รายได!ตIอเดือนตํ่า
กวIา 7,000 บาท มีวัตถุประสงค-ของการมาทIองเท่ียวเพ่ือจับจIายใช!สอยหาซ้ือสินค!า เดินทางมา
โดยรถนําเท่ียว จํานวนสมาชิกท่ีเดินทางมาด!วยกัน 2-5 คน ใช!เวลาในการเท่ียวชม 1-2 ชั่วโมง มี
คIาใช!จIายในการเดินทาง 1,001-1,500 บาท  และรู!จักตลาดร!อยปTสามชุกโดย ครอบครัวหรือ
เพ่ือนแนะนํา และมีระดับความพึงพอใจ ด!าน      สถานท่ีต้ังและความสะดวก ด!านลักษณะทาง
กายภาพ ด!านสIงเสริมการทIองเท่ียว ด!าน                 การประชาสัมพันธ- และด!านการ
ให!บริการ โดยรวมมีความพึงพอใจอยูIในระดับมากทุกด!าน 
 จากการทบทวนวรรณกรรมพบวIายังมีงานวิจัยท่ีเก่ียวข!องกับ “ปVจจัยแรงจูงใจท่ีมีผลตIอ
พฤติกรรมการของนักทIองเท่ียวชาวไทย กรณีศึกษา ตลาดน้ําอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” 
น!อยมาก โดยเฉพาะในด!านแรงจูงใจและความพึงพอใจ ผู!วิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่องดังกลIาว เพ่ือให!
ทราบถึงตัวแปรสําคัญ ตIอแรงจูงใจและความพึงพอใจของนักทIองเท่ียวชาวไทย กรณีศึกษา ตลาด
น้ํา อโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามลักษณะด!านประชากรศาสตร- และจําแนก
ตามพฤติกรรมนักทIองเท่ียว   
 
วัตถุประสงคMของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาลักษณะประชากรศาสตร-ของนักทIองเท่ียวชาวไทยท่ีมาทIองเท่ียวตลาดน้ํา  
อโยธยา 
 2.  เพ่ือศึกษาถึงปVจจัยแรงจูงใจท่ีมีผลตIอพฤติกรรมการของนักทIองเท่ียวชาวไทย
กรณีศึกษา ตลาดน้ําอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 3.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจท่ีมีผลตIอพฤติกรรมของนักทIองเท่ียวชาวไทย กรณีศึกษา      
ตลาดน้ํา อโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การศึกษาเรื่อง ปVจจัยแรงจูงใจท่ีมีผลตIอพฤติกรรมการของนักทIองเท่ียวชาวไทย 
กรณีศึกษา ตลาดน้ําอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รูปแบบการวิจัยนี้เปRนการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative research) ใน รู ป แบ บ การวิ จั ย เชิ งสํ า รว จ  (Survey Research) แ ล ะ ใช!
แบบสอบถามเปRนเครื่องมือในการสํารวจเก็บข!อมูล กลุIมประชากรท่ีใช! ในการวิจัย คือ 
นักทIองเท่ียวท่ีเดินทางมาทIองเท่ียว ณ ตลาดน้ําอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 
1,636,990 คน (สํานักพัฒนาการทIองเท่ียวกระทรวงการทIองเท่ียวและกีฬา. 2556 : ออนไลน-) 
กลุIมตัวอยIางท่ีจะนํามาใช!ในการศึกษา ได!แกI นักทIองเท่ียวชาวไทยท้ังหญิงและชายท่ีเดินทางมา
จากจังหวัด อ่ืน มีอายุ  15 ปT ข้ึน ไป เดินทางมาทIองเท่ียว ณ  ตลาดน้ํ าอโยธยา จั งหวัด
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พระนครศรีอ ยุธยา ซ่ึ งการกําหนดกลุI ม ตัวอยI าง เลื อกใช! วิธีสุI ม ตั วอยI างแบบสะดวก 
(Convenience Sampling) จากนักทIองเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางแบบอิสระหรือมาแบบกรุ�ปทัวร- 
โดยการใช!สูตรการคํานวณขนาดตัวอยIางของ Taro Yamane  โดยคํานวณได! เทIากับ 400 คน 
 แบบสอบถามจะประกอบไปด!วยสIวนสําคัญ 3 สIวน สIวนท่ี 1 ข!อมูลทางประชากรศาสตร- 
สIวนท่ี 2 เปRนคําถามเก่ียวกับพฤติกรรมของนักทIองเท่ียวชาวไทยท่ีมีตIอตลาดน้ําอโยธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา สIวนท่ี 3 เปRนการวัดระดับแรงจูงใจของนักทIองเท่ียวในด!านตIาง ๆ โดย
ลักษณะคําถามเปRนแบบมาตรอันตรภาค (Interval Scale) การทดสอบเครื่องมือ ผู!วิจัยได!
ตรวจสอบความเท่ียวตรงเชิงเนื้อหา (IOC) โดยให!ผู!เชี่ยวชาญ 4 ทIานตรวจ ซ่ึงพบวIา ข!อคําถาม
สIวนใหญIมีคIา IOC        ท่ีระดับ 0.75-1.00 จากนั้นจึงจะนําเครื่องมือท้ังหมดท่ีใช!ในการทดลอง
ไปทดลองเหมือนจริง      (Try out) โดยทดลองกับกลุIมตัวอยIางท่ีมีลักษณะคล!ายคลึงกับกลุIม
ตัวอยIางท่ีใช!ทดลองจริงจํานวน 30 ชุด เพ่ือพิจารณาวIาแบบสอบถามได!สื่อสารกับผู!ตอบ
แบบสอบถามตรงตามวัตถุประสงค- ท้ังในด!านภาษาและรูปแบบของแบบสอบถาม หลังจากนั้น 
จึงทําการปรับปรุงแก!ไขให!เหมาะสมเพ่ือเครื่องมือจะได!มีความสมบูรณ-ย่ิงข้ึน กIอนนําไปใช!เก็บ
ข!อมูลจริง สIวนการตรวจสอบความเท่ียง (Reliability) ใช!คIา Alpha ตามวิธีของ Cronbach 
พบวIา ปVจจัยแรงจูงใจ มีคIาเทIากับ 0.760 และปVจจัยความพึงพอใจ มีคIาเทIากับ 0.880 ซ่ึงถือวIา
แบบสอบถามเชื่อถือได! เม่ือทําการเก็บรวบรวมข!อมูล ได!ใช!การประมวลผลโดยโปรแกรมสถิติ
สําเร็จรูปในคอมพิวเตอร- 
 การวิเคราะห-ข!อมูลใช!สถิติเชิงพรรณนา ได!แกI คIาความถ่ี (Frequency) และคIาร!อยละ 
(Percentage) คIาเฉลี่ย (Mean) และสIวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สําหรับ
การเปรียบเทียบคIาเฉลี่ยความคิดเห็นของนักทIองเท่ียวชาวไทยแรงจูงใจและความพึงพอใจตIอ
ตลาดน้ํา อโยธยา ใช!สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) คือ Independent t-test และ 
One Way ANOVA ถ!าผลทดสอบมีความแตกตIางกันอยIางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จะ
ทําการทดสอบความแตกตIางระหวIางคูIโดยการวิเคราะห- Post Hoc เปRนรายคูIแบบ Least 
Significant Difference (LSD) เพ่ือดูวIาคูIใดแตกตIางกัน โดยกําหนดนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 

 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยของผู!ตอบแบบสอบถามท่ีเปRนกลุIมตัวอยIางในการศึกษาครั้งนี้ จํานวน 400 
คน พบวIา นักทIองเท่ียวชาวไทยสIวนใหญIเปRนเพศหญิง คิดเปRนร!อยละ 66.2 และเพศชาย ร!อยละ 
33.8   มีอายุตํ่ากวIา 20 ปT ร!อยละ 46.6 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.ร!อยละ 
42.7 เปRนนักเรียนนักศึกษา ร!อยละ 48.2 และมีรายได!น!อยกวIาหรือเทIากับ 10,000 บาท ร!อยละ 
47.1ตามลําดับ นอกจากนั้นผลการวิจัยพบวIา สIวนใหญIผู!ตอบแบบสอบถามเคยมาทIองเท่ียวกIอน
หน!านี้   1 ครั้ง คิดเปRนร!อยละ 40.5 เปRนการเดินทางมาเท่ียวกับครอบครัว คิดเปRนร!อยละ 36.7 
โดยรถยนต-สIวนตัว ร!อยละ 68.9 ในวันหยุดเสาร--อาทิตย- ร!อยละ 52.4 และได!รับข!อมูลขIาวสาร
จากญาติและเพ่ือน ร!อยละ 33.0 สื่อสังคมออนไลน- ร!อยละ 19.5 และสื่อโทรทัศน- ร!อยละ 19.0 
ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 1  แสดงคIาเฉลี่ยและสIวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจในการทIองเท่ียวตลาดนํ้าอโยธ
ยา 
         จําแนกตามเหตุผลในการเดินทางมาทIองเท่ียวตลาดน้ําอโยธยา (ปVจจัยผลัก) 
 

เหตุผลในการเดินทาง นJอย
ท่ีสุด 

นJอย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ท่ีสุด  

S.D. ระดับ
แรงจูงใจ 

1. ต!องการหลีกหนีจากความ  
   จําเจในชีวิตประจําวัน 

- 19 
(4.8) 

176 
(44.0) 

130 
(32.5) 

75 
(18.7) 

3.63 0.82 มาก 

2 . ต! อ งก ารทI อ งเ ท่ี ย วใน
สถานท่ี 
   ท่ีมีช่ือเสียง  

- 16 
(4.0) 

166 
(41.5) 

173 
(43.3) 

45 
(11.2) 

3.60 0.72 มาก 

3. ต!องการสัมผัสอารยธรรม 
    ยุคกรุงเกIา 

- 9 
(2.3) 

182 
(45.5) 

163 
(40.8) 

46 
(11.4) 

3.60 0.76 มาก 

4. ต!องการสถานท่ีทIองเท่ียว 
   ภายในหน่ึงวัน (เช!าไป 
   เย็นกลับ) 

- 14 
(3.5) 

174 
(43.5) 

120 
(30.0) 

92 
(23.0) 

3.69 0.84 มาก 

ภาพรวม - - 136 
(34.1) 

203 
(50.8) 

61 
(15.1) 

3.63 0.52 มาก 

 

 ตารางท่ี 1 แสดงผลการวิเคราะห-ข!อมูลเก่ียวกับแรงจูงใจของนักทIองเท่ียวชาวไทย 
กรณีศึกษา การทIองเท่ียวตลาดน้ําอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 400 คน พบวIา 
นักทIองเท่ียวชาวไทยสIวนใหญIมีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับแรงจูงใจในการทIองเท่ียวตลาดน้ําอ
โยธยาโดยภาพรวมอยูIในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปRนรายด!านได!พบวIา นักทIองเท่ียวให!คIา
ความสําคัญด!านต!องการสถานท่ีทIองเท่ียวภายในหนึ่งวัน (เช!าไปเย็นกลับ) มีระดับคIาเฉลี่ย
คะแนนมากท่ีสุด รองลงมาด!านต!องการหลีกหนีจากความจําเจในชีวิตประจําวัน ด!านต!องการ
ทIองเท่ียวในสถานท่ีท่ีมีชื่อเสียง และต!องการสัมผัสอารยธรรมยุคกรุงเกIาอยูIในระดับมาก 
ตามลําดับ  
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ตารางท่ี 2  แสดงคIาเฉลี่ยและสIวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจในการทIองเท่ียวตลาดน้ําอโยธ
ยา 
      จําแนกตามป"จจัยดึงดูดใจให$มาท�องเท่ียวตลาดน้ําอโยธยา  
 

ปXจจัยดึงดูด นJอย
ท่ีสุด 

นJอย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ท่ีสุด  

S.D. ระดับ
แรงจูงใจ 

5. ต!องการได!พบสิ่งแปลก
ใหมI  

7 
(1.8) 

30 
(7.5) 

115 
(28.8) 

166 
(41.5) 

82 
(20.4) 

3.70 0.92 มาก 

6. ต!องการเรียนรู!วัฒนธรรม  
    ประเพณี วิถีการดําเนิน
ชีวิต 

- 33 
(8.2) 

167 
(41.8) 

161 
(40.2) 

39 
(9.8) 

3.50 0.77 มาก 

7. ต!องการซ้ือสินค!านานา
ชนิด  

- 30 
(7.5) 

139 
(34.8) 

142 
(35.5) 

89 
(22.2) 

3.71 0.88 มาก 

8. ต!องการชมการแสดง 
    พ้ืนบ!านและกิจกรรมตIาง 
ๆ  

- 55 
(13.8) 

157 
(39.3) 

139 
(34.8) 

49 
(12.1) 

3.43 0.86 มาก 

ภาพรวม - 39 

(9.8) 
93 

(23.3) 
222 

(55.6) 
85 

(11.3) 
3.58 0.63 มาก 

 

 ตารางท่ี 2 แสดงผลการวิจัยด!านปVจจัยดึงดูดใจให!มาทIองเท่ียวตลาดน้ําอโยธยา โดย
ภาพรวมอยูIในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปRนรายด!านได!พบวIา ให!คIาความสําคัญด!านต!องการซ้ือ
สินค!า      นานาชนิด เชIน เสื้อผ!า เครื่องประดับ กระเป�า รองเท!า และสินค!า OTOP มีระดับ
คIาเฉลี่ยคะแนนมากท่ีสุด รองลงด!านต!องการได!พบสิ่งแปลกใหมI เชIน การนั่งเรือชมบรรยากาศ
ของตลาดน้ํา        ด!านต!องการเรียนรู!วัฒนธรรม ประเพณี วิถีการดําเนินชีวิต และด!านต!องการ
ชมการแสดงพ้ืนบ!านและกิจกรรมตIาง ๆ เชIน โขน รําไทย เพลงฉIอย เพลงละคร และ Highlight 
ยามคํ่าคืนกับการแสดง มินิ ไลท- แอนด- ซาวน- ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 3  แสดงคIาเฉลี่ยและสIวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในการทIองเท่ียวตลาดน้ํา 
      อโยธยา 
 

ความพึงพอใจของ
นักท�องเท่ียว 

นJอย
ท่ีสุด 

นJอย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ท่ีสุด  

S.D. ระดับ
แรงจูงใจ 

ดJานทรัพยากรท�องเท่ียว - 2 
(1.5) 

134 
(33.6) 

191 
(47.8) 

69 
(17.1) 

3.61 0.53 มาก 

ดJานการคมนาคม - 9 
(2.3) 

161 
(40.0) 

184 
(46.1) 

46 
(11.6) 

3.56 0.53 มาก 

ดJานการประชาสัมพันธM - 18 
(4.5) 

182 
(45.6) 

165 
(41.5) 

35 
(8.5) 

3.43 0.56 มาก 

ดJานสิ่งอํานวยความสะดวก - 27 
(6.8) 

165 
(41.0) 

144 
(36.1) 

64 
(16.1) 

3.49 0.64 มาก 

ภาพรวมความพึงพอใจ - - 167 
(42.0) 

189 
(46.7) 

44 
(11.3) 

3.52 0.49 มาก 

 

ผลการวิเคราะห-เก่ียวกับข!อมูลความพึงพอใจของนักทIองเท่ียวชาวไทยกรณีศึกษา         
การทIองเท่ียวตลาดน้ําอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 400 คน พบวIา สIวนใหญIมี
ระดับ  ความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจในการทIองเท่ียวตลาดน้ําอโยธยาโดยภาพรวมอยูIใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณาเปRนรายด!านได!พบวIา ให!คIาความสําคัญด!านทรัพยากรการทIองเท่ียว มี
ระดับคIาเฉลี่ยคะแนนอยูIในระดับมากท่ีสุด รองลงมา ด!านการคมนาคม ด!านสิ่งอํานวยความ
สะดวก และด!านการประชาสัมพันธ-ตามลําดับ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยพบวIา ลักษณะประชากรศาสตร-ของนักทIองเท่ียวชาวไทยท่ีมาทIองเท่ียว
ตลาดน้ําอโยธยา สIวนใหญIเปRนเพศหญิง อายุตํ่ากวIา 20 ปT การศึกษาระดับมัธยมศึกษา ตอน
ปลาย/ปวช. เปRนนักเรียนนักศึกษา และมีรายได!น!อยกวIาหรือเทIากับ 10,000 บาท มีพฤติกรรม
ในการทIองเท่ียวตลาดน้ําอโยธยาอยIางน!อย 1 ครั้ง และมาเท่ียวกับครอบครัวในวันหยุดเสาร--
อาทิตย- โดยรถยนต-สIวนตัว โดยได!รับข!อมูลเก่ียวกับการทIองเท่ียวตลาดน้ําอโยธยาจากญาติและ
เพ่ือน                ซ่ึงสอดคล!องกับงานวิจัยของ ธนรัตน- รัตนพงศ-ธระ (2553) เรื่อง พฤติกรรม
และความพึงพอใจของนักทIองเท่ียวไทยตIอการจัดการตลาดน้ําในเขตอําเภอพระนครศรีอยุธยา 
พบวIา นักทIองเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางทIองเท่ียวตลาดน้ําสIวนใหญIเปRนเพศหญิง อายุไมIเกิน 30 ปT 
สถานภาพโสด การศึกษาระดับปวช. และปริญญาตรี ประกอบอาชีพเปRนพนักงานบริษัทเอกชน
และนักเรียนนักศึกษา มีรายได!      ไมIเกิน 20,000 บาทตIอเดือน มีพฤติกรรมการทIองเท่ียวตลาด
น้ํามากกวIาเดือนละ 1 ครั้ง โดยจะเดินทางด!วยรถสIวนตัว/รถเชIา และเดินทางมากับครอบครัวใน
วันเสาร--อาทิตย-  

ผลการวิจัยในเรื่องปVจจัยแรงจูงใจท่ีมีผลตIอพฤติกรรมการของนักทIองเท่ียวชาวไทย 
พบวIานักทIองเท่ียวให!ความสําคัญด!านต!องการซ้ือสินค!านานาชนิด เชIน เสื้อผ!า เครื่องประดับ 
กระเป�า รองเท!า และสินค!า OTOP โดยมีระดับคIาเฉลี่ยคะแนนมากท่ีสุด รองลงมาคือความ
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ต!องการได!พบสิ่งแปลกใหมI เชIน การนั่งเรือชมบรรยากาศของตลาดน้ํา ด!านต!องการเรียนรู!
วัฒนธรรม ประเพณี วิถีการดําเนินชีวิต และด!านต!องการชมการแสดงพ้ืนบ!านและกิจกรรมตIาง ๆ  
เชIน  โขน รําไทย      เพลงฉIอย เพลงละคร และ Highlight  ยามคํ่าคืนกับการแสดง มินิ ไลท- 
แอนด- ซาวน- ตามลําดับ    ซ่ึงสอดคล!องกับผลงานวิจัยของ ศศิรัตน- ลอยประเสริฐ (2552) ศึกษา
เรื่อง พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักทIองเท่ียวท่ีมีตIอการบริหารจัดการแหลIงทIองเท่ียวเชิง
อนุรักษ-ตลาดร!อยปTสามชุก สุพรรณบุรี โดยนักทIองเท่ียวมีระดับความคิดเห็นด!านแรงจูงใจโดย
ภาพรวมอยูIในระดับมาก 

นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบวIา  นักทIองเท่ียวชาวไทยมีความพึงพอใจด!านทรัพยากรการ
ทIองเท่ียว ด!านการคมนาคม ด!านการประชาสัมพันธ- และด!านสิ่งอํานวยความสะดวก โดย
ภาพรวมอยูIในระดับมาก อภิปรายได!วIา ตลาดน้ําอโยธยาเปRนแหลIงทIองเท่ียวท่ีมีความสวยงาม 
ความปลอดภัย เส!นทางการคมนาคมสะดวก อีกท้ังมีการบริหารจัดการ และมีร!านค!าท่ี
หลากหลายรวมถึงสิ่งอํานวย               ความสะดวกท่ีดี จึงทําให!นักทIองเท่ียวสIวนใหญIรู!สึกพึง
พอใจ สอดคล!องกับผลงานวิจัยของ ธนรัตน-  รัตนพงศ-ธระ (2553) ได!ศึกษาเรื่องพฤติกรรมและ
ความพึงพอใจของนักทIองเท่ียวไทยตIอการจัดการตลาดน้ําในเขตอําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวIานักทIองเท่ียวไทยมีความพึงพอใจท่ีมีตIอการทIองเท่ียวตลาดน้ําใน
ภาพรวมอยูIในระดับมาก ได!แกI ด!านปVจจัยพ้ืนฐานและ      สิ่งอํานวยความสะดวก ด!าน
ทรัพยากรการทIองเท่ียว ด!านการบริการการทIองเท่ียว และด!านการจําหนIายสินค!า และ
สอดคล!องกับงานวิจัย ศศิรัตน- ลอยประเสริฐ (2552) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมและความพึงพอใจ
ของนักทIองเท่ียวท่ีมีตIอการบริหารจัดการแหลIงทIองเท่ียวเชิงอนุรักษ-ตลาดร!อยปTสามชุก 
สุพรรณบุรี พบวIา นักทIองเท่ียวมีความพึงพอใจด!านลักษณะทางกายภาพ ด!านสIงเสริมการ
ทIองเท่ียว และการประชาสัมพันธ- 
 

ขJอเสนอแนะ  
 การศึกษาเรื่องแรงจูงใจและความพึงพอใจมีผลตIอพฤติกรรมของนักทIองเท่ียวชาวไทย
กรณีศึกษา ตลาดน้ําอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครั้งนี้ ผู!วิจัยมีข!อเสนอแนะท่ีได!จากการ
วิจัยดังนี้ 
 1. ขJอเสนอแนะท่ัวไป    
  1.1 จากผลการวิจัยด!านปVจจัยดึงดูดใจให!มาทIองเท่ียวตลาดน้ําอโยธยา พบวIา 
นักทIองเท่ียวสIวนใหญIต!องการชมการแสดงพ้ืนบ!านและกิจกรรมนันทนาการตIาง ๆ เพ่ือความ
สนุกสนาน ดังนั้น ผู!ประกอบการควร จัดให!มีการแสดงพ้ืนบ!านและกิจกรรมตIาง ๆ ให!มีความ
หลากหลายและนIาสนใจมากย่ิงข้ึน เนื่องจากนักทIองเท่ียวสIวนใหญIท่ีมาเปRนกลุIมครอบครัว 
ผู!ประกอบการควรจัดกิจกรรมตIาง ๆ เพ่ือสIงเสริมความสัมพันธ-ภายในครอบครัว  
  1.2 นักทIองเท่ียวมีความพึงพอใจด!านทรัพยากรการทIองเท่ียวน!อยกวIาด!านอ่ืน  ๆ ซ่ึง  
สืบเนื่องมาจากสภาพภายในแหลIงทIองเท่ียว ซ่ึงสIวนใหญIจะประกอบด!วยสะพานเชื่อมตIอไปยัง
สIวน  ตIาง ๆ โดยรอบ ดังนั้น จึงควรสIงเสริมให!มีการตรวจสอบสภาพและความปลอดภัยของ
แหลIงทIองเท่ียวมากข้ึน เพ่ือปwองกันอุบัติเหตุตIาง ๆ เชIน สะพานถลIมเพราะมีโคลงช!างเดินข!าม
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เพ่ือประกอบกิจกรรมสันทนาการตIาง ๆ เปRนต!น และควรปรับปรุงด!านการคมนาคม เนื่องจาก
แหลIงทIองเท่ียวต้ังอยูIในสถานท่ีมีเส!นทางคมนาคมสะดวก หลากหลายเส!นทาง ดังนั้น จึงควร
สIงเสริมและสนับสนุนให!มีการปรับปรุงสภาพถนนในการเดินทางมายังแหลIงทIองเท่ียวให!สะดวก
และปลอดภัยมากข้ึน 
  1.3 ผลการวิจัยพบวIา การให!ข!อมูลด!านแหลIงทIองเท่ียวและการให!บริการของ
เจ!าหน!าท่ีอยูIในระดับปานกลาง  ดังนั้น จึงควรสIงเสริมให!มีการเผยแพรIข!อมูลแหลIงทIองเท่ียวมาก
ย่ิงข้ึนในสื่อทุกประเภท โดยเฉพาะอยIางย่ิงในสื่อสังคมออนไลน- สื่อโทรทัศน-และสื่อวิทยุ  
  1.4 ด!านสิ่งอํานวยความสะดวก ควรจัดให!มีสถานท่ีจอดรถท่ีเพียงพอ สะดวกและ
ปลอดภัยมากข้ึน โดยเฉพาะอยIางย่ิงในชIวงวันหยุดเสาร--อาทิตย- ซ่ึงจะมีนักทIองเท่ียวมาใช!บริการ
มากท่ีสุด 
 2. ขJอเสนอแนะในการวิจัยครั้งต�อไป 

 2.1 ควรศึกษาความพึงพอใจและพฤติกรรมของนักทIองเท่ียวชาวไทยในการทIองเท่ียว
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เชิงคุณภาพ เพ่ือทราบข!อมูลเชิงลึกเก่ียวกับปVญหาและอุปสรรคใน
การทIองเท่ียวตลาดน้ําอโยธยา เพ่ือนํามาเปRนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงตลาดน้ําอโยธยา
ให!สอดคล!องกับพฤติกรรมการทIองเท่ียวของนักทIองเท่ียวชาวไทยตIอไป 

 2.2 ควรศึกษาเปรียบเทียบแรงจูงใจ ความพึงพอใจและพฤติกรรมของนักทIองเท่ียว
ชาวตIางชาติและนักทIองเท่ียวชาวไทยในการทIองเท่ียวตลาดน้ําอโยธยาเพ่ือนํามากําหนดกลยุทธ-
ในการสร!างแรงจูงใจและความพึงพอใจในตลาดน้ําอโยธยาให!สามารถดึงดูดใจนักทIองเท่ียวได!มาก
ข้ึน 
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บทคัดย@อ 
  

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค)เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการรับรู!หน!าท่ีการเปIดเผยข!อมูล
ในการประกันชีวิตตามกฎหมายประกันภัยของผู!สูงอายุในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
เปMนกระบวนการวิจัยแบบเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยมุVงเน!นการรวบรวมข!อมูล
พ้ืนฐานด!านการรับรู!ของผู!สูงอายุตลอดจนการสัมภาษณ)ผู!ท่ีเก่ียวข!องกับผู!สูงอายุ ในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค)เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการรับรู!หน!าท่ีการ
เปIดเผยข!อมูลของผู!สูงอายุในการประกันชีวิตตามกฎหมายประกันภัย จําแนกตามเพศ อายุ 
ภูมิลําเนาของผู!สูงอายุ โดยจําแนกการเปรียบเทียบตามเพศ อายุ และภูมิลําเนา กลุVมตัวอยVางท่ีใช!
ในการศึกษา คือ ประชากรท่ีมีอายุต้ังแตV 50 -79 ป[ ซ่ึงมีภูมิลําเนาอยูVในอําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา จํานวน 405 คน โดยเลือกตัวอยVางแบบหลายข้ันตอน เครื่องมือท่ีใช!ในการวิจัย      
ครั้งนี้  คือ  แบบสอบถาม วิเคราะห)ข!อมูลด!วยการแจกแจงความถ่ี หาคVาร!อยละ คVาเฉลี่ย        
สVวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบคVาที วิเคราะห)ความแปรปรวนทางเดียวและทดสอบเปMนรายคูV
ด!วยวิธีของเชฟเฟ_ เม่ือพบความแตกตVางของคVาเฉลี่ยระหวVางกลุVม  
 ผลการศึกษาพบวVา การรับรู!หน!าท่ีการเปIดเผยข!อมูลในการประกันชีวิตตามกฎหมาย
ประกันภัยของผู!สูงอายุในเขตอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมอยูVในระดับปานกลาง 
เม่ือพิจารณาเปMนรายด!าน พบวVา อยูVในระดับปานกลางท้ัง 5 ด!าน ด!านท่ีมีคVาเฉลี่ยสูงสุดคือ ด!านท่ี 
2 ข!อความท่ีจะต!องเปIดเผย รองลงมาคือ ด!านท่ี 1 หน!าท่ีท่ีจะต!องเปIดเผยข!อความจริง และ      
ด!านท่ี 3 เวลาท่ีจะต!องเปIดเผยข!อความจริง เม่ือเปรียบเทียบคVาเฉลี่ยการรับรู!หน!าท่ีในการเปIดเผย
ข!อมูลในการทําสัญญาประกันชีวิต จําแนกตามเพศ (ชาย หญิง) และอายุ (50-59 ป[ 60-69 ป[ 
และ 70-79 ป[) พบวVา แตกตVางกันอยVางไมVมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แตVเม่ือจําแนกตาม
ภูมิลําเนา (เทศบาลนคร เทศบาลตําบล และองค)การบริหารสVวนตําบล) พบวVา แตกตVางกันอยVาง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 ท้ัง 5 ด!าน จึงทําการทดสอบเปMนรายคูVด!วยวิธีของเชฟเฟ_ 
 

คําสําคัญ :  การรับรู!หน!าท่ีการเปIดเผยข!อมูล  การประกันชีวิต  กฎหมายประกันภัย  ผู!สูงอายุ    
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Abstract 
  
 This research work aimed to study and compare the perception of data 
disclosure duty in life insurance under the insurance law for the elderly in 
Amphoe Mueang Nakhon Ratchasima which was classified by gender, age and 
domicile. This research was a qualitative study and aim to study the life 
insurance perception in elderly and compare between recognition of duty to 
disclose information about life insurance by gender, age and domicile. The 
sample group in the study consisted of 405 individuals aged 50-75 years old who 
domiciled in Amphoe Mueang Nakhon Ratchasima. The samples were drawn by 
multi-stage sampling method. The research tool was the questionnaire. Data 
were analyzed by using frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test 
and One-way ANOVA. If there was a difference in the mean between the groups, 
it would be tested in pairs by Scheffe's method. 
 The findings revealed that the overall perception of data disclosure duty 
in life insurance under the insurance law for the elderly in Amphoe Mueang 
Nakhon Ratchasima was at a medium level. Considering each dimension, it was 
found that 5 dimensions were at the medium level. The dimension with the 
highest mean was Dimension 2 “the information required to be disclosed”, 
followed by Dimension 1 “the duty of disclosing factual information) and 
Dimension 3 “the necessary time to disclose factual information”. According to 
the comparison of the mean of perception of data disclosure duty in life 
insurance classified by gender (male and female) and age (50-59 years old, 60-69 
years old and 70-79 years old), it was found that there was no significant 
difference at the statistical level of .05. However, when classified by domicile, 
there was significant difference at the statistical level of .001 in five dimensions. 
Therefore, the results were tested in pairs with Scheffe's method. 
 

Keywords :  perception of data disclosure, life insurance, insurance law, elderly 
 
บทนํา 

การทําประกันชีวิตเปMนวิธีการหนึ่งในการสร!างความม่ันคงให!กับตนเองและครอบครัว 
นอกจากนี้ความกังวลเก่ียวกับป{ญหาสุขภาพและความปลอดภัยกลายเปMนสิ่งท่ีคนในยุคป{จจุบันให!
ความตระหนักและให!ความสําคัญมากข้ึน โดยเฉพาะกลุVมผู!สูงวัย ในอนาคตอันใกล!ประเทศไทย
กําลังจะเข!าสูVการเปMนสังคมผู!สูงอายุ ซ่ึงขณะนี้มีร!อยละของประชากรไทยท่ีเปMนผู!มีอายุมากกวVา 
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60 ป[ สูงเปMนอันดับสองของอาเซียนรองจากสิงค)โปรและอัตราการเติบโตของประชากรสูงวัย   
ของไทยจะเพ่ิมข้ึนเร็วเปMนสองเทVาใน 15 ป[ข!างหน!า1   

ในโลกยุคป{จจุบันการทําสัญญาประกันชีวิตเปMนสิ่งท่ีนิยม และผู!คนกําลังให!ความสนใจกัน
อยVางแพรVหลาย อันมีเหตุผลสVวนหนึ่งมาจากการต!องเปMนกังวลกับการรักษาสุขภาพชีวิตรVางกาย
ให!เปMนปกติสุขและปลอดภัย2 ท้ังการทําสัญญาประกันชีวิตยังเปMนการสร!างหลักประกันให!กับ
ลูกหลานหรือทายาทสืบตVอไปด!วย การทําชีวิตจะชVวยเพ่ิมความม่ันคงแกVผู!สูงวัยได!มากย่ิงข้ึน 
ประกันชีวิตในป{จจุบันจึงมีรูปแบบสําหรับผู!สูงอายุมากข้ึน แตVสิ่งท่ีนVากังวลคือความเข!าใจอยVาง
ลึกซ้ึงในสิทธิหรือการรับผลประโยชน)ของผู!เอาประกันยังคงมีป{ญหาในการรับรู!และเข!าใจบิดเบือน
ไปจากความเปMนจริง ป{จจัยอยVางหนึ่งคือชVองทางการสื่อสารด!วยการโฆษณาโดยเน!นให!ผู!บริโภค
เข!าใจโดยงVาย ด!วยเหตุผลท่ีกลVาวมานี้ผู!ประกอบการธุรกิจบริษัทผู!รับประกันภัย จึงอาศัยกระแส
นิยมท่ีผู!คนให!ความสนใจนี้ ทําการโฆษณาเพ่ิมชVองทางในการรับรู!เพ่ือสื่อสารกับกลุVมผู!บริโภคให!
เข!าใจงVาย ๆ ตัวอยVางท่ีมักจะคุ!นเคยในคําโฆษณา เชVน “ไมVต!องตอบคําถามเรื่องสุขภาพ”       
“ไมVถามสุขภาพซักคํา” เปMนต!น เพ่ือใช!ในการจูงใจผู!บริโภคให!มาทําสัญญากับบริษัท ดังนั้น 
ผู!บริโภคจึงตกลงเข!าทําสัญญาประกันชีวิตโดยไมVตรวจสุขภาพ และไมVตอบคําถามเก่ียวกับเรื่อง
สุขภาพนั้น อันสVงผลในทางกฎหมายเปMน อยVางมาก โดยในประมวลกฎหมายแพVงและพาณิชย) ได!
บัญญัติกลักเกณฑ)ท่ีเก่ียวข!องกับเรื่องดังกลVาวไว!ในมาตรา 8653  ได!กําหนดไว!วVา บุคคลผู!ทําคําขอ
เอาประกัน และบุคคลผู!ถูกเอาประกันชีวิต มีหน!าท่ีต!องเปIดเผยข!อมูลของตนเอง มิเชVนนั้นสัญญา
ท่ีทําจะบกพรVอง สVงผลให!บริษัทผู!รับประกันภัยบอกล!างสัญญาและปฏิเสธไมVจVายเงินให!แกVผู!รับ
ประโยชน) ซ่ึงสัญญาประกันภัยต้ังอยูVบนรากฐานแหVงความสุจริต กลVาวคือ คูVกรณีในสัญญา
ประกันภัยจะต!องปฏิบัติตVอกันโดยสุจริต โดยเฉพาะอยVางย่ิงผู!เอาประกันภัย ซ่ึงเปMนผู!เสนอขอทํา
สัญญาประกันภัยและเปMนผู!ทราบข!อเท็จจริงท้ังหมดเก่ียวกับเหตุท่ีเอาประกันภัย จึงเปMนหน!าท่ี
ของผู!เอาประกันภัยท่ีจะต!องเปIดเผยข!อเท็จจริงท่ีสมควรจะต!องเปIดเผยให!ผู!รับประกันภัยทราบ 
เพ่ือเปMนประโยชน)ในการพิจารณาวVาสมควรจะรับประกันหรือกําหนดเง่ือนไขจํานวนเบ้ียประกัน
ให!สูงตํ่าเพียงใด หากผู!เอาประกันภัยไมVเปIดเผยข!อความจริงก็เทVากับเปMนการผิดหน!าท่ีและอาจมี
ผลถึงสัญญาท่ีได!ตกลงกันไว!ด!วย  

การท่ีประมวลกฎหมายแพVงและพาณิชย) มาตรา 865 ได!ระบุให!ผู!เอาประกันชีวิตจะต!อง
ใช!ความสุจริตอยVางย่ิงในการท่ีจะต!องบอกข!อเท็จจริงดังกลVาวให!กับบริษัทประกันชีวิต ถ!าผู!มี
หน!าท่ีไมVทําหน!าท่ีดังกลVาวบริษัทผู!รับประกันมีสิทธิท่ีจะลดจํานวนเงินท่ีผู!รับประกันจะต!องจVาย 
หรือบอกล!างสัญญาและไมVยอมใช!เงินประกันตามสัญญาได!เชVนนี้ ในเวลาทําสัญญาประกันชีวิต
ผู!บริโภคจะต!องใช!ความระมัดระวังเพ่ือไมVให!ตกเปMนเหย่ือการโฆษณาของบริษัทประกันชีวิตท่ีใช!
ชVองวVางทางกฎหมายดังกลVาวมาหาประโยชน)กับความไมVรู!ของผู!บริโภค  

                                                           

1 วาสนา อ่ิมเอม. การเปลีย่นแปลงโครงสร!างประชากร : ไทยกับประเทศอาเซียน. เอกสารประกอบการสัมมนา
,2557. 
2 ไชยยศ เหมะรัชตะ, คําอธิบายประมวลกฎหมายแพVงและพาณิชย)วVาด!วยประกันภัย (กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 
พิมพ)ครั้งท่ี 6, 2556)1. 
3 สมชาย พงษ)พัฒนาศิลป�, ประมวลกฎหมายแพVงและพาณิชย) (กรุงเทพฯ : เจริญรัฐการพิมพ), 2559) 277. 
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 ท้ังนี้ มี คําพิพากษาฎีกาท่ีสนับสนุน ดังนี้  คําพิพากษาฎีกาท่ี  1247/25144  ผู! เอา
ประกันภัยในสัญญาประกันชีวิตซ่ึงการใช!เงินยVอมอาศัยความทรงชีพหรือมรณะของตนเปMนสําคัญ
ตามประมวลกฎหมายแพVงและพาณิชย)มาตรา 865 วรรคแรก มีหน!าท่ีต!องเปIดเผยข!อความจริง
ซ่ึงอาจจะได!จูงใจผู!รับประกันภัยให!เรียกเบ้ียประกันภัยสูงข้ึน หรือบอกป{ดไมVยอมทําสัญญาให!
ผู!รับประกันภัยทราบ และจะถือวVาการท่ีผู!รับประกันภัยไมVตรวจสุขภาพของผู!เอาประกันภัยกVอน
เปMนการละเลยหาได!ไมV แม!การประกันชีวิตในทุนประกันภัยตํ่าตามหลักเกณฑ)ท่ีกระทรวงพาณิชย)
กําหนดไมVจําเปMนต!องตรวจสุขภาพของผู!เอาประกันภัยก็ยังถือไมVได!วVาผู!รับประกันภัยไมVถือเอา
เรื่องสุขภาพของผู!เอาประกันภัยเปMนสําคัญ สัญญาประกันภัยชีวิตท่ีกระทําโดยฝ_าฝ�นบทบัญญัติ
แหVงประมวลกฎหมายแพVงและพาณิชย) มาตรา 865 วรรคแรก เปMนโมฆียะมีผลให!ผู!รับประกันภัย
ใช!สิทธิบอกล!างได! หากผู!รับประกันภัยไมVใช!สิทธิบอกล!างสัญญาดังกลVาวยVอมใช!บังคับได! จึงเปMน
สิทธิของผู!รับประกันภัยจะบอกล!างหรือไมVก็ได! ดังนั้น แม!ผู!รับประกันภัยจะใช!สิทธิบอกล!าง     
แตVเพียงเฉพาะสัญญารายใดก็หาเปMนการไมVชอบไมV  
 การรับรู!หน!าท่ีในการเปIดเผยข!อมูลในสัญญาประกันชีวิตในป{จจุบันยังมีความไมVชัดเจน 
และยังขาดความเข!าใจ ประกอบกับถูกบิดเบือนความเข!าใจด!วยสื่อการโฆษณาตVาง ๆ ทําให!
ผู!บริโภคเกิดการเข!าใจผิด ด!วยเหตุดังกลVาวมานี้จึงมีความจําเปMนท่ีผู!บริโภคจะต!องสร!างการรับรู!
หน!าท่ีดังกลVาว เพ่ือนําไปหาแนวทางสVงเสริมการรับรู!ในการทําสัญญาประกันชีวิตในอนาคตตVอไป
ภายหน!า 
 
วัตถุประสงคHของการศึกษา  

1. เพ่ือศึกษาการรับรู!หน!าท่ีการเปIดเผยข!อมูลของผู!สูงอายุในการประกันชีวิตตาม
กฎหมายประกันภัย ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

2. เพ่ือเปรียบเทียบการรับรู!หน!าท่ีการเปIดเผยข!อมูลของผู!สูงอายุในการประกันชีวิตตาม
กฎหมายประกันภัย ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยจําแนกตามเพศ อายุ ภูมิลําเนา 

 
สมมติฐานของการศึกษา 

การรับรู!หน!าท่ีการเปIดเผยข!อมูลของผู!สูงอายุในการประกันชีวิตตามกฎหมายประกันภัย 
ในเขตอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา แตกตVางกันตามเพศ อายุ และภูมิลําเนา 
 
ขอบเขตของการศึกษา 

1. ประชากร คือ ผู!ท่ีมีอายุต้ังแตV 50 - 79 ป[ ซ่ึงมีภูมิลําเนาอยูVในอําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา จํานวน 55,202 คน โดยผู!สูงอายุ หมายถึง ผู!ท่ีอายุต้ังแตV 50 ป[ข้ึนไป ซ่ึงใช!เกณฑ)ใน
การแบVงคือ การท่ีบริษัทผู!รับประกันภัยตVาง ๆ กําหนดอายุบุคคลท่ีสามารถทําสัญญาประกันชีวิต
ประเภทผู!สูงอายุ โดยชVวงอายุของการทําได!อยูVท่ี อายุระหวVาง 50 – 79 ป[ ดังนั้น จึงแบVงชVวงอายุ
ได!เปMนระหวVาง 50-59, ระหวVาง 60-69, ระหวVาง  70 – 79 ป[ 
                                                           

4  สุภาพ สารีพิมพ), คําอธิบายประมวลกฎหมายแพVงและพาณิชย)วVาด!วยประกันภัย (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย
รามคําแหง, พิมพ)ครั้งท่ี 4, 2554) 78. 
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2. กลุ@มตัวอย@าง คือ ผู!ท่ีมีอายุต้ังแตV 50 - 79 ป[ ซ่ึงมีภูมิลําเนาอยูVในอําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา และอยูVในพ้ืนท่ีเก็บข!อมูลระหวVางเดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2559 จํานวน 405 คน  
 3. ตัวแปรท่ีศึกษา  

   3.1 ตัวแปรต!น คือ เพศ (ชาย หญิง) อายุ (50 - 59 ป[ 60 - 69 ป[ และ 70 - 79 ป[) 
และภูมิลําเนา (เทศบาลนคร เทศบาลตําบลและองค)การบริหารสVวนตําบล) 

   3.2 ตัวแปรตาม คือ การรับรู!หน!าท่ีในการเปIดเผยข!อมูลในการทําประกันชีวิตของ
ผู!สูงอายุในการประกันชีวิต 5 ด!าน ได!แกV ด!านผู!มีหน!าท่ีจะต!องเปIดเผยข!อความจริง ด!านข!อความ
ท่ีจะต!องเปIดเผย ด!านเวลาท่ีจะต!องเปIดเผยข!อความจริง ด!านผลของการไมVเปIดเผยข!อความจริง 
ด!านการบอกล!าง 
  
ระเบียบวิธีวิจัย 

การศึกษาการรับรู!หน!าท่ีการเปIดเผยข!อมูลและเปรียบเทียบการรับรู!หน!าท่ีการเปIดเผย
ข!อมูลของผู!สูงอายุในการประกันชีวิตตามกฎหมายประกันภัย ในเขตอําเภอเมืองจังหวัด
นครราชสีมา เปMนกระบวนการวิจัยแบบเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยมุVงเน!นการ
รวบรวมข!อมูลพ้ืนฐานด!านการรับรู!ของผู!สูงอายุตลอดจนการสัมภาษณ)ผู!ท่ีเก่ียวข!องกับผู!สูงอายุ 
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค)เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการรับรู!
หน!าท่ีการเปIดเผยข!อมูลของผู!สูงอายุในการประกันชีวิตตามกฎหมายประกันภัย จําแนกตามเพศ 
อายุ ภูมิลําเนาของผู!สูงอายุ โดยจําแนกการเปรียบเทียบตามเพศ อายุ และภูมิลําเนา ซ่ึงผู!วิจัยได!
ดําเนินการวิจัยตามข้ันตอนคลอบคลุมเรื่องสําคัญ ดังนี้ 

1. ประชากรและกลุ@มตัวอย@าง 
    1.1 ประชากรท่ีใช�ในการวิจัย คือ ผู!ท่ีมีอายุต้ังแตV 50 - 79 ป[ ซ่ึงมีภูมิลําเนาอยูVใน

อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 55,202 คน (สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา. 2558)  
              1.2 กลุ@มตัวอย@างท่ีใช�ในการวิจัย คือ ผู!ท่ีมีอายุ 50 - 79 ป[ ซ่ึงมีภูมิลําเนาอยูVใน
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา กําหนดขนาดกลุVมตัวอยVางตามสูตร Finite Population      
การคํานวณหาขนาดกลุVมตัวอยVาง (n) กรณีทราบคVาจํานวนประชากรหรือจํานวนจํากัดท่ีนับได! 5 
ได!กลุVมตัวอยVาง 399 คน เพ่ือให!ได!ข!อมูลครอบคลุมตัวแปรต!น ผู!วิจัยจึงใช!วิธีการคํานวณและ
เลือกตัวอยVางแบบหลายข้ันตอนดังนี้ 

ข้ันท่ี 1 การเลือกตัวอยVางแบบชั้นภู มิ (stratified sampling) แบบไมVเปMน
สัดสVวน6 โดยจําแนกหนVวยพ้ืนท่ีในเก็บข!อมูลตามภูมิลําเนา คือ เทศบาลนครจํานวน 5 หนVวย
บริการ เทศบาลตําบล จํานวน 5 ตําบล และองค)การบริหารสVวนตําบล จํานวน 5 ตําบล แล!ว
เลือกตัวอยVางโดยจับสลาก (lottery method) ชื่อหนVวยบริการและตําบล จากภูมิลําเนาท้ัง 3 
ประเภท ๆ ละ 5 พ้ืนท่ี รวมเปMน 15 พ้ืนท่ี 
                                                           

5 ธานินทร) ศิลป�จาร,ุ การวิจัยและวิเคราะห)ข!อมูลทางสถิติด!วย SPSS และ AMOS (กรุงเทพ : เอส อาร) พริ้นติ้ง 
แมสโปรดักส), พิมพ)ครั้งท่ี 13, 2555) 45-46. 
6 สินธุH พันธุHพินิจ, เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตรH (กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน), พิมพ)ครั้งท่ี 2, 2554) 122-128. 
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  ข้ันท่ี 2 เลือกตัวอยVางโดยจับสลาก ชื่อชุมชน 5 ชุมชนในเทศบาลนคร ชื่อ 5 
หมูVบ!านในเขตเทศบาลตําบล และ 5 หมูVบ!านในเขตองค)การบริหารสVวนตําบลจาก 15 พ้ืนท่ี      
ท่ีได!มาจากข้ันตอนท่ี 1 ทําให!ได!พ้ืนท่ีเก็บข!อมูลในเขตเทศบาลนคร 5 ชุมชน เทศบาลตําบล 5 
หมูVบ!าน องค)การบริหารสVวนตําบล 5 หมูVบ!าน รวมเปMน 15 พ้ืนท่ีท่ีจะทําการเก็บรวบรวมข!อมูล  

  ข้ันท่ี 3 คํานวณจํานวนตัวอยVางท่ีจะเก็บข!อมูลจาก 15 พ้ืนท่ีท่ีจะทําการเก็บ
รวบรวมข!อมูล โดยใช!จํานวนตัวอยVางท่ีคํานวณจากสูตร 

จํานวนตัวอยVางท่ีจะเก็บข!อมูลแตVละพ้ืนท่ี  = จํานวนตัวอยVางท่ีคํานวณจากสูตร/15 พ้ืนท่ี 
  = 399/15  
  = 26.6 ป{ดเศษทศนิยมเปMน  = 27 
ดังนั้น จะได!กลุVมตัวอยVางท้ังหมด  = 27 x 15   = 405 

  ข้ันท่ี 4 คํานวณสัดสVวนของตัวอยVางตามชั้นภูมิของตัวแปร เพศและอายุเพ่ือ
กําหนดจํานวนตัวอยVางในแตVละพ้ืนท่ี  

  ข้ันท่ี 5 ทําหนังสือราชการประสานงานกับหัวหน!าหนVวยงานและผู!รับผิดชอบ
พ้ืนท่ีท่ีจะทําการเก็บรวบรวมข!อมูลเพ่ือขอให!อํานวยความสะดวกและขอความอนุเคราะห)รายชื่อ
ผู!ท่ีมีอายุ ต้ังแตV 50 – 79 ป[สําหรับแบVงชั้นภูมิตามเพศและอายุกVอนจับสลากสุVมเลือกจากรายชื่อ
ในแตVละชั้นภูมิ แล!วนัดหมายวันเก็บข!อมูลในวันท่ีมารับบริการหนVวยแพทย)ชุมชนหรือวันท่ีสะดวก
ให!ไปเก็บข!อมูลท่ีบ!าน เพ่ือให!ได!ผู!สูงอายุครบตามเป�าหมาย หมูVบ!าน/ ชุมชนละ 27 คน  

2. เครื่องมือท่ีใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูล  
 2.1  ลักษณะของเครื่องมือใช!ในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถาม ซ่ึงแบVงออกเปMน        
3 ตอน ดังนี้ 

     ตอนท่ี 1 ข!อมูลของผู!ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปMนแบบเลือกตอบ จํานวน 
7 ข!อ  

     ตอนท่ี 2 ข!อมูลเก่ียวกับการรับรู!หน!าท่ีในการเปIดเผยข!อมูลในการทําประกัน
ชีวิตของผู!สูงอายุ มีลักษณะเปMนแบบสอบถามมาตราสVวนประเมินคVา (Rating Scale) 5 ระดับ 
จํานวนท้ังหมด 39 ข!อ จําแนกเปMน 5 ด!าน  คือ ด!านผู!มีหน!าท่ีจะต!องเปIดเผยข!อความจริง ด!าน
ข!อความท่ีจะต!องเปIดเผย  ด!านเวลาท่ีจะต!องเปIดเผยข!อความจริง  ด!านผลของการไมVเปIดเผย
ข!อความจริง และ ด!านการบอกล!าง   

   ตอนท่ี 3 ข!อมูลเก่ียวกับข!อเสนอแนะอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข!อง เปMนลักษณะของคําถาม
ปลายเปIด 

    2.2 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ แบบสอบถามท่ีสร!างข้ึนได!รับการประเมินความ
เท่ียงตรง ความสอดคล!องระหวVางข!อคําถามกับวัตถุประสงค) จากผู!ทรงคุณวุฒิทางด!านการวิจัย
และประเมินผลจํานวน 1 คน ผู!เชี่ยวชาญทางด!านกฎหมายจํานวน 1 คน และผู!เชี่ยวชาญด!าน
การทําประกันชีวิตจํานวน 1 คน นําผลการประเมินเพ่ือแก!ไขตรวจสอบ แล!วจึงนํามาคํานวณหา
คV า  Index of –Objective Congruence : IOC พ บ วV า  ทุ ก ข! อ มี คV าสู งก วV า  0 .6 6  โด ย มี
ข!อเสนอแนะให!ลดจํานวนข!อคําถามและปรับปรุงภาษาท่ีใช!ให!เหมาะสมกับกลุVมผู!สูงอายุ เม่ือ
แก!ไขปรับปรุงแล!วได!นําไปทดลองเก็บข!อมูลกับผู!สูงอายุท่ีไมVใชVกลุVมตัวอยVางจํานวน 45 คน เพ่ือ
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หาคVาด!วยสูตรสัมประสิทธิ์อัลฟ_าของครอนบาช (Coefficient of Alpha Cronbach) ได!คVาความ
เชื่อม่ันโของแบบสอบถามท้ังฉบับ เทVากับ 0.984   

3. การเก็บรวบรวมข�อมูล ผู!วิจัยได!ดําเนินการขอหนังสือขอความอนุเคราะห)จาก
มหาวิทยาลั ยราชภัฏนครราชสีมา ไป ติดตVอ กับหั วหน! าหนV วยงาน ท่ี เก่ียวข!อง ได! แกV 
นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา นายก เทศมนตรีตําบล และนายกองค)การบริหารสVวนตําบล  
ซ่ึงได!มอบหมายให!ผู!ประสานงานในพ้ืนท่ีชVวยอํานวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมข!อมูลจาก
ผู!สูงอายุท่ีเปMนกลุVมตัวอยVาง 

4. การวิเคราะหHข�อมูล   
   4.1 การวิเคราะห)การรับรู!หน!าท่ีการเปIดเผยข!อมูลของผู!สูงอายุในการประกันชีวิตตาม

กฎหมายประกันภัย ในเขตอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา โดยการหาคVาเฉลี่ย (Mean) และ    
คVาสVวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) จากนั้นแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ย
เทียบตามเกณฑ)ของบุญชม ศรีสะอาด7 ดังนี้ 

   คVาเฉลี่ย  4.51-5.00  หมายถึง  ระดับการรับรู!มากท่ีสุด 
   คVาเฉลี่ย  3.51-4.50  หมายถึง  ระดับการรับรู!มาก 
   คVาเฉลี่ย  2.51-3.50  หมายถึง  ระดับการรับรู!ปานกลาง 
   คVาเฉลี่ย  1.51-2.50  หมายถึง  ระดับการรับรู!น!อย 
   คVาเฉลี่ย  1.00-1.50  หมายถึง  ระดับการรับรู!น!อยท่ีสุด 

   4.2 การวิเคราะห)เปรียบเทียบการรับรู!หน!าท่ีการเปIดเผยข!อมูลของผู!สูงอายุในการ
ประกันชีวิต ตามกฎหมายประกันภัย ในเขตอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา จําแนกตามเพศ  
โดยใช!การทดสอบคVาท่ี (t-test) และจําแนกตามอายุ ภูมิลําเนา โดยการวิเคราะห)ความแปรปรวน 
ทางเดียว (One-way ANOVA) 

5. การพิ ทักษH สิทธิ์ ของกลุ@มตั วอย@าง โครงการวิจัยนี้ ได! ผV านการรับรองจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย) มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ตามเอกสารรับรอง
เลขท่ี HE-009.1-2559 

 
ผลการวิจัย 
 จากผลการวิเคราะห)ข!อมูล การศึกษาการรับรู!หน!าท่ีในการเปIดเผยข!อมูลการประกันชีวิต
ตามกฎหมายประกันภัยของผู!สูงอายุ ในเขตอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา ซ่ึงอยูVในภูมิลําเนา 3 
ประเภท ๆ ละ 135 คน ผู!ตอบเปMนเพศชายร!อยละ 40 หญิง ร!อยละ 60 มีอายุ 50 -59 ป[       
มากท่ีสุด รองลงมาคือ อายุ 60 – 69 ป[ และอายุ 70 – 79 ป[ คิดเปMนร!อยละ 50, 30, 20 ร�อยละ
ต�องใส@ทศนิยม 2 ตําแหน@งด�วยค@ะตามลําดับ ผู!ตอบ ปรากฏผลโดยสรุป ดังนี้ 
 1. การรับรู!หน!าท่ีการเปIดเผยข!อมูลการประกันชีวิตตามกฎหมายประกันภัยของผู!สูงอายุ 
ในเขตอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมอยูVในระดับปานกลาง ( X  = 2.78, S.D.= 

                                                           

7 บุญชม ศรีสะอาด.  การวิจัยเบ้ืองต!น.( กรุงเทพ ฯ : สุวีริยาสาส)น.พิมพ)ครั้งท่ี 9 ,2554 )121. 
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0.86) เชVนเดียวกับท้ัง 5 ด!าน โดยด!านท่ีมีคVาเฉลี่ยสูงสุดคือด!านท่ี 2  ข!อความท่ีจะต!องเปIดเผย       
( X  = 3.01, S.D.= 0.89) รองลงมาคือด!านท่ี 1 หน!าท่ีท่ีจะต!องเปIดเผยข!อความจริง ( X  = 
2.87, S.D.= 0.97) และด!านท่ี 3 เวลาท่ีจะต!องเปIดเผยข!อความจริง ( X  = 2.82, S.D.= 0.93) 
ด!านท่ีน!อยท่ีสุด คือ ด!านท่ี 5 การบอกล!าง ( X  = 2.52, S.D.= 0.86)   ดังรายละเอียดใน     
ตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 คVาเฉลี่ยและสVวนเบ่ียงเบนมาตรฐานการรับรู!หน!าท่ีการเปIดเผยข!อมูลในการประกันชีวิต 
    ตามกฎหมายประกันภัยของผู!สูงอายุ จําแนกเปMนรายด!านและภาพรวม 5 ด!าน 

การรับรู!หน!าท่ีการเปIดเผยข!อมูลการประกันชีวิต 5 ด!าน X  S.D. ความหมาย 
1. หน!าท่ีท่ีจะต!องเปIดเผยข!อมูล 2.87 0.97 ปานกลาง 
2. ข!อมูลท่ีจะต!องเปIดเผย 3.01 0.89 ปานกลาง 
3. เวลาท่ีจะต!องเปIดเผยข!อมูล 2.82 0.93 ปานกลาง 
4. ผลของการไมVเปIดเผยข!อมูล 2.59 1.00 ปานกลาง 
5. การบอกล!าง 2.52 1.05 ปานกลาง 

ภาพรวม 5 ด!าน 2.78 0.86 ปานกลาง 
 
 เม่ือพิจารณาเปMนรายข!อของท้ัง 5 ด!าน ปรากฏผลในรายด!าน ดังนี้ 
 ด!านท่ี 1 การรับรู!หน!าท่ี ท่ีจะต!องเปIดเผยข!อมูลในการประกันชีวิตตามกฎหมาย
ประกันภัยของผู!สูงอายุ ท้ัง 5 ข!อ อยูVในระดับปานกลางเชVนเดียวกับภาพรวม โดยข!อท่ีมีคVาเฉลี่ย
สูงสุด ได!แกV ข!อ 1.1 ผู!ท่ีทําประกันชีวิต มีหน!าท่ีต!องให!ข!อมูลเก่ียวกับตัวเองแกVบริษัทท่ีรับทํา
ประกันภัย ( X  = 3.05, S.D.= 1.08) รองลงมา ข!อ 1.4 ถ!าลูกทําประกันชีวิตให!ทVาน ทVาน   
และลูกมีหน!าท่ีต!องให!ข!อมูลของทVานแกVบริษัทท่ีรับประกันภัย ( X  = 2.95, S.D.= 1.20) และ     
ข!อ 1.3 ถ!าทVานทําประกันชีวิตให!ลูก ทVานและลูกมีหน!าท่ีต!องให!ข!อมูลของลูกแกVบริษัทท่ีรับ
ประกันภัย ( X  = 2.94 , S.D.= 1.21) สVวนข!อท่ีมีคVาเฉลี่ยน!อยท่ีสุด คือ ข!อ 1.2 ผู!รับประโยชน)
จากการทําประกันชีวิตไมVมีหน!าท่ีต!องให!ข!อมูลใด ๆ แกVบริษัทประกันภัย ( X  = 2.60 , S.D.= 
1.13) 
 ด!านท่ี 2 การรับรู!ข!อมูลท่ีจะต!องเปIดเผยในการประกันชีวิตตามกฎหมายประกันภัยของ
ผู!สูงอายุ ท้ัง 12 ข!อ อยูVในระดับปานกลางเชVนเดียวกับภาพรวม โดยข!อท่ีมีคVาเฉลี่ยสูงสุด ได!แกV 
ข!อ 2.1 ทVานต!องบอกอายุท่ีแท!จริงของทVาน ( X  = 3.40 , S.D.= 1.19) รองลงมา ข!อ 2.2 ทVาน
ต!องบอกข!อมูลการประกอบอาชีพ เพ่ือให!บริษัทประเมินความเสี่ยงอันตรายในการประกอบอาชีพ
ของทVาน ( X  = 3.24 , S.D.= 1.09) และข!อ 2.3 ทVานต!องบอกภาวะสุขภาพและโรคท่ีทVาน
เปMนอยูVในป{จจุบัน ( X  = 3.23, S.D.= 1.14) สVวนข!อท่ีมีคVาเฉลี่ยน!อยท่ีสุด คือ ข!อ 2.7 หากทVาน
เปMนโรคติดตVอท่ีไมVมีความรุนแรง เชVน โรคอีสุกอีใส โรคตาแดง ทVานไมVจําต!องเปIดเผย ( X  = 
2.56, S.D.= 1.07) 
  ด!านท่ี 3 การรับรู!เวลาท่ีจะต!องเปIดเผยข!อมูลในการประกันชีวิตตามกฎหมายประกันภัย
ของผู!สูงอายุ ท้ัง 6 ข!อ อยูVในระดับปานกลางเชVนเดียวกับภาพรวม โดยข!อท่ีมีคVาเฉลี่ยสูงสุด ได!แกV 
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ข!อ 3.1 ต!องเปIดเผยความจริงขณะท่ีสมัครทําประกันชีวิต ( X  = 3.27, S.D.= 1.14) รองลงมา 
ข!อ 3.2 หลังจากสมัครไปแล!ว หากทVานรู!ข!อมูลของทVานเพ่ิมเติมในชVวงระหวVางท่ีรอกรมธรรม) 
ทVานต!องเปIดเผยความจริง ( X  = 2.94, S.D.= 1.14) และข!อ 3.4 เม่ือบริษัทผู!รับทําประกันภัย
สVงกรมธรรม)มาให!แล!ว ทVานไมVต!องเปIดเผยข!อมูลท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปจากขณะท่ีสมัครทํา
ประกันชีวิต ( X  = 2.75, S.D.= 1.11) สVวนข!อท่ีมีคVาเฉลี่ยน!อยท่ีสุด คือ ข!อ 3.5 เม่ือบริษัทผู!รับ
ทําประกันภัยสVงกรมธรรม)มาให!แล!ว และเพ่ิงทราบวVาเปMนโรคตVาง ๆ ทVานไมVต!องเปIดเผยความจริง
ถึงแม!วVาจะเปMนการประกันสุขภาพ  ( X  = 2.56, S.D.= 1.14) 
 ด!านท่ี 4 การรับรู!ผลของการไมVเปIดเผยข!อมูล ในการประกันชีวิตตามกฎหมายประกันภัย
ของผู!สูงอายุ ท้ัง 6 ข!อ อยูVในระดับปานกลางเชVนเดียวกับภาพรวม โดยข!อท่ีมีคVาเฉลี่ยสูงสุด ได!แกV 
ข!อ 4.6 สัญญาประกันชีวิตสมบูรณ) แม!ผู!รับประโยชน)ไมVเปIดเผยข!อมูล เพราะผู!รับประโยชน)ไมVมี
หน!าท่ีต!องเปIดเผย ( X  = 2.75, S.D.= 1.13) รองลงมา ข!อ 4.1 สัญญาประกันชีวิต มีผลชั่วคราว
จนกวVาจะมีการบอกเลิก หากผู!เอาประกันไมVเปIดเผยข!อความจริงเก่ียวกับผู!เอาประกัน ( X  = 
2.69, S.D.= 1.09) และข!อ 4.3 สัญญาประกันชีวิต มีผลชั่วคราวจนกวVาจะมีการบอกเลิก หากลูก
ทําประกันชีวิตให!ทVานแล!วท้ังตัวทVานและลูกไมVเปIดเผยข!อความจริง ข!อความจริงเก่ียวกับตัวทVาน 
( X  = 2.54, S.D.= 1.19) สVวนข!อท่ีมีคVาเฉลี่ยน!อยท่ีสุด คือ ข!อ 4.4 สัญญาประกันชีวิต มีผล
ชั่วคราวจนกวVาจะมีการบอกเลิก หากทVานไมVเปIดเผยข!อมูลสําคัญท่ีนVาจะมีผลตVอการรับทําประกัน
ชีวิตให!ทVาน แม!วVาบริษัทจะมีการโฆษณาวVา ไมVต!องตอบคําถามเรื่องสุขภาพก็ตาม ( X  = 2.52, 
S.D.= 1.14) 

ด!านท่ี 5 การรับรู!การบอกล!าง ในการประกันชีวิตตามกฎหมายประกันภัยของผู!สูงอายุ 
เม่ือพิจารณาเปMนรายข!อพบวVา มีการรับรู!อยูVในระดับปานกลางท้ังหมด 6 ข!อ และอยูVในระดับน!อย 
3 ข!อ โดยข!อท่ีมีคVาเฉลี่ยสูงสุด ได!แกV ข!อ 5.1 บริษัทผู!รับทําประกันภัยหรือตัวแทนประกันชีวิต 
บอกเลิกสัญญาได! เม่ือมีการไมVเปIดเผยข!อมูลหรือการเปIดเผยเปMนเท็จของผู!เอาประกัน ( X  = 
2.64, S.D.= 1.16) รองลงมา ข!อ 5.3 บริษัทผู!รับทําประกันภัย หรือตัวแทนประกันชีวิตสามารถ
บอกเลิกสัญญาแกVตัวทVาน หรือผู!รับประโยชน)ก็ได! นับแตVทราบวVาทVานไมVบอกความจริงหรือบอก
แตVเปMนความเท็จ ( X  = 2.58, S.D.= 1.16) และข!อ 5.2 บริษัทผู!รับทําประกันภัย ต!องบอกเลิก
สัญญาภายใน 1 เดือน นับแตVทราบวVาทVานไมVบอกความจริงหรือบอกแตVเปMนความเท็จ ( X  = 
2.54, S.D.= 1.21) สVวนข!อท่ีมีคVาเฉลี่ยน!อยท่ีสุด คือ ข!อ 5.5 คูVสัญญาสามารถตกลงกัน ให!บอก
เลิกสัญญา ภายในเวลาท่ีบริษัทกําหนด เชVน ภายใน 2 ป[ นับแตVวันท่ีทVานทําสัญญาประกันชีวิตได! 
( X  = 2.46, S.D.= 1.17) 

2. ผลการเปรียบเทียบการรับรู!หน!าท่ีการเปIดเผยข!อมูลการประกันชีวิตตามกฎหมาย
ประกันภัยของผู!สูงอายุ ในเขตอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา จําแนกตามเพศ อายุ และ
ภูมิลําเนา 
   2.1 ผลการเปรียบเทียบการรับรู!หน!าท่ีการเปIดเผยข!อมูลการประกันชีวิตตามกฎหมาย
ประกันภัย จําแนกตามเพศ โดยใช!การทดสอบคVาที (t-test) พบวVา โดยภาพรวมและรายด!าน 
แตกตVางกันอยVางไมVมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังรายละเอียดในตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบการรับรู!หน!าท่ีการเปIดเผยข!อมูลในการประกันชีวิตตามกฎหมาย 
             ประกันภัยของผู!สูงอายุ จําแนกตามเพศ โดยภาพรวมและรายด!าน 

การรับรู!หน!าท่ีการเปIดเผยข!อมูลในการประกันชีวิต 
5 ด!าน 

เพศชาย เพศหญิง 
t p n=161 n=244 

X  S.D. X  S.D. 

1. หน!าท่ีท่ีจะต!องเปIดเผยข!อมูล 
2.8
2 

1.0
5 

2.9
1 

0.9
1 

-
.859 

.39
1 

2.  ข!อมูลท่ีจะต!องเปIดเผย 
3.0
2 

0.9
5 

3.0
0 

0.8
5 

.262 
.79
4 

3. เวลาท่ีจะต!องเปIดเผยข!อมูล 
2.8
3 

0.9
4 

2.8
1 

0.9
2 

.185 
.85
3 

4. ผลของการไมVเปIดเผยข!อมูล 
2.5
8 

1.0
7 

2.6
0 

0.9
5 

-
.244 

.80
7 

5. การบอกล!าง 
2.5
2 

1.1
0 

2.5
3 

1.0
1 

-
.059 

.95
3 

ภาพรวมท้ัง 5 ด!าน 
2.7
8 

0.9
2 

2.7
9 

0.8
1 

-
.098 

.92
2 

 

2.2 ผลการเปรียบเทียบการรับรู!หน!าท่ีการเปIดเผยข!อมูลการประกันชีวิตตามกฎหมาย
ประกันภัยของผู!สูงอายุ จําแนกตามอายุ พบวVา โดยภาพรวมและรายด!าน แตกตVางกันอยVางไมVมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังรายละเอียดในตารางท่ี 3 
 

ตารางท่ี 3 การเปรียบเทียบการรับรู!หน!าท่ีการเปIดเผยข!อมูลในการประกันชีวิตตามกฎหมาย 
                ประกันภัยจําแนกตามอายุ โดยภาพรวมและรายด!าน 

การรับรู!หน!าท่ีการเปIดเผยข!อมูล 
ในการประกันชีวิต 5 ด!าน 

50-59 ป[ 60-69 ป[ 70-79 ป[ 
F p 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
1. หน!าท่ีท่ีจะต!องเปIดเผยข!อมูล 2.91 0.97 2.82 0.94 2.84 1.03 .374 .688 
2. ข!อมูลท่ีจะต!องเปIดเผย 3.04 0.90 3.01 0.84 2.89 0.93 .836 .434 
3. เวลาท่ีจะต!องเปIดเผยข!อมูล 2.84 0.95 2.83 0.89 2.75 0.94 .319 .727 
4. ผลของการไมVเปIดเผยข!อมูล 2.63 0.99 2.62 0.98 2.43 1.06 1.253 .287 
5 การบอกล!าง 2.53 1.09 2.53 0.99 2.50 1.07 .022 .978 

ภาพรวมท้ัง  5 ด!าน 2.81 0.87 2.78 0.80 2.70 0.91 .465 .628 
 
2.3 ผลการเปรียบเทียบการรับรู!หน!าท่ีการเปIดเผยข!อมูลการประกันชีวิตตามกฎหมาย

ประกันภัยของผู!สูงอายุ จําแนกตามภูมิลําเนา โดยการวิเคราะห)ความแปรปรวนทางเดียว      
(One-way ANOVA) โดยภาพรวมและรายด!าน แตกตVางกันอยVางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05     
ทุกด!าน  
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ตารางท่ี 4 การเปรียบเทียบการรับรู!หน!าท่ีการเปIดเผยข!อมูลการประกันชีวิตตามกฎหมาย 
              ประกันภัยจําแนกตามภูมิลําเนา โดยภาพรวมและรายด!าน 

การรับรู!หน!าท่ีการเปIดเผยข!อมลูใน
การประกันชีวิต 5 ด!าน 

เทศบาลนคร เทศบาล
ตําบล 

องค)การ
บริหารสVวน

ตําบล 
F p 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
1 หน!าท่ีท่ีจะต!องเปIดเผยข!อความจริง 2.58 1.01 2.96 0.81 3.08 1.01 10.053 0.000 
2  ข!อความท่ีจะต!องเปIดเผย 2.61 1.01 3.12 0.77 3.30 0.71 24.291 0.000 
3 เวลาท่ีจะต!องเปIดเผยข!อความจริง 2.46 0.93 3.05 0.80 2.95 0.94 16.776 0.000 
4 ผลของการไมVเปIดเผยข!อความจริง 2.17 0.86 2.89 0.86 2.72 1.12 20.426 0.000 
5 การบอกล!าง 2.07 0.99 2.92 0.82 2.58 1.13 25.400 0.000 

ภาพรวมท้ัง  5 ด!าน 2.39 0.84 3.00 0.71 2.96 0.88 23.648 0.000 
  

จากผลในตารางท่ี 4 จึงต!องทําการทดสอบคVาเฉลี่ยเปMนรายคูVของภาพรวมท้ัง 5 ด!าน 
และรายด!าน พบวVา คVาเฉลี่ยแตกตVางกันอยVางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 (p<0.000) 
จํานวน 12 คูV และแตกตVางอยVางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (p=0.020) จํานวน 1 คูV โดย
ภาพรวม 5 ด!าน และรายด!านท้ัง 5 ด!าน มีความสอดคล!องกันคือคVาเฉลี่ย การรับรู!หน!าท่ีการ
เปIดเผยข!อมูลของผู!สูงอายุท่ีอยูVในเขตเทศบาลนครจะตํ่ากวVาคVาเฉลี่ยของเทศบาลตําบลและ
องค)การบริหารสVวนตําบล นอกจากนี้ยังพบวVาในด!านท่ี 5 คVาเฉลี่ย การรับรู!หน!าท่ีการเปIดเผย
ข!อมูลของผู!สูงอายุท่ีอยูVในองค)การบริหารสVวนตําบลตํ่ากวVาผู!สูงอายุท่ีอยูVในเขตเทศบาลตําบล      
ดังรายละเอียดในตารางท่ี 5 
 
ตารางท่ี 5  ผลการเปรียบเทียบคVาเฉลี่ย การรับรู!หน!าท่ีการเปIดเผยข!อมูลการประกันชีวิตตาม 

    กฎหมายประกันภัย จําแนกตามภูมิลําเนา โดยภาพรวมและรายด!าน 
รายการ

เปรียบเทียบ 
ภูมิลําเนา X  S.D. ภูมิลําเนา X  S.D. 

Mean 
difference 

p 

ด!านท่ี 1 หน!าท่ีท่ีจะต!องเปIดเผยข!อความจริง 
  

  

 
คูVท่ี 
1 

เทศบาลนคร 2.58 1.01 เทศบาลตาํบล 2.96 0.81 
-0.38 

0.000 

 คูVท่ี 
2 

เทศบาลนคร 2.58 1.01 องค)การบริหาร
สVวนตําบล 

3.08 1.01 -0.49 0.000 

ด!านท่ี 2 ข!อความท่ีจะต!องเปIดเผย 
  

  

 
คูVท่ี 
1 

เทศบาลนคร 2.61 1.01 เทศบาลตาํบล 3.12 0.77 
-0.51 

0.000 

 คูVท่ี 
2 

เทศบาลนคร 2.61 1.01 องค)การบริหาร
สVวนตําบล 

3.30 0.71 -0.69 0.000 

ด!านท่ี 3 เวลาท่ีจะต!องเปIดเผยข!อความจริง 
  

  

 
คูVท่ี 
1 

เทศบาลนคร 2.46 0.93 เทศบาลตาํบล 3.05 0.80 
-0.59 

0.000 
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 คูVท่ี 
2 

เทศบาลนคร 2.46 0.93 องค)การบริหาร
สVวนตําบล 

2.95 0.94 -0.48 0.000 

ด!านท่ี 4 ผลของการไมVเปIดเผยข!อความจริง 
  

  

 
คูVท่ี 
1 

เทศบาลนคร 2.17 0.86 เทศบาลตาํบล 2.89 0.86 
-0.71 

0.000 

 คูVท่ี 
2 

เทศบาลนคร 2.17 0.86 องค)การบริหาร
สVวนตําบล 

2.72 1.12 -0.54 0.000 

ด!านท่ี 5 การบอกล!าง 
  

  

 
คูVท่ี 
1 

เทศบาลนคร 2.07 0.99 เทศบาลตาํบล 2.92 0.82 
-0.85 

0.000 

 
คูVท่ี 
2 

เทศบาลนคร 2.07 0.99 
องค)การบริหาร
สVวนตําบล 

2.58 1.13 
-0.51 

0.000 

 คูVท่ี 
3 

องค)การ
บริหารสVวน
ตําบล 

2.58 1.13 เทศบาลตาํบล 2.92 0.82 -0.34 0.020 

ภาพรวม 5 ด!าน 
  

  

 
คูVท่ี 
1 

เทศบาลนคร 2.39 0.84 เทศบาลตาํบล 3.00 0.71 
-0.61 

0.000 

 คูVท่ี 
2 

เทศบาลนคร 2.39 0.84 องค)การบริหาร
สVวนตําบล 

2.96 0.88 -0.56 0.000 

 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาการรับรู!หน!าท่ีการเปIดเผยข!อมูลในสัญญาประกันชีวิตของผู!สูงอายุ       
ในอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีประเด็นท่ีควรนํามาอภิปราย ดังนี้   

1. การศึกษาการรับรู!หน!าท่ีการเปIดเผยข!อมูลในสัญญาประกันชีวิตของผู!สูงอายุ          
ในอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยในด!านท่ี 1 หน!าท่ีท่ีจะต!องเปIดเผยข!อความจริง ด!านท่ี 2 
ข!อความท่ีจะต!องเปIดเผย ด!านท่ี 4 ผลของการไมVเปIดเผยข!อความจริง พบวVาการรับรู!อยูVในระดับ
ปานกลาง ซ่ึงกลุVมตัวอยVางสVวนใหญVมีข!อความเห็นด!วยและข!อเสนอแนะวVา ไมVทราบวVามีหน!าท่ี       
ท่ีจะต!องเปIดเผยข!อความจริง สอดคล!องกับการศึกษาของ อภิญา ชVางย้ิม (2557)8 ท่ีอธิบาย
เหตุผลท่ีผู!สูงวัยเลือกทําประกันชีวิตนั้นมาจากเหตุผลท่ีวVาไมVต!องตรวจสุขภาพ/ตอบคําถาม
สุขภาพใด ๆ และอาจเนื่องมาจากผู!สูงอายุขาดความสนใจในการทําสัญญาประกันชีวิต หรือมี
ป{ญหาในด!านการอVาน การมองเห็น จึงสVงผลให!มีความสนใจน!อย  

ด!านท่ี 5 การบอกล!างพบวVา มีการรับรู!อยูVในระดับปานกลางท้ังหมด 6 ข!อ และอยูVใน
ระดับน!อย 3 ข!อ ซ่ึงข!อท่ีมีการรับรู!น!อยท่ีสุด ได!แกV ข!อ 5.5 คูVสัญญาสามารถตกลงกัน ให!บอกเลิก
สัญญา ภายในเวลาท่ีบริษัทกําหนด เชVน ภายใน 2 ป[ นับแตVวันท่ีทVานทําสัญญาประกันชีวิตได! 
รองลงมาคือ ข!อ 5.6 หากบริษัทผู!รับทําประกันภัยไมVบอกเลิกสัญญาภายในกําหนด สVงผลให!ไมV

                                                           

8 อภิญญา ชVางยิ้ม, การประกันชีวิตผู!สูงอายุในมุงมองของผู!สูงวัยในเขตกรุงเทพมหานคร (บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต, คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล, 2557) 167. 
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สามารถบอกเลิกสัญญาได!อีก และข!อ 5.4 ห!ามบริษัทผู!รับทําประกันภัย บอกเลิกสัญญาเกิน 5 ป[ 
นับแตVวันท่ีทVานทําสัญญาประกันชีวิต ซ่ึงจะเห็นได!วVา เปMนเรื่องของบทบัญญัติในประมวล
กฎหมายแพVงและพาณิชย)มาตรา 865 วรรค 2 อันเปMนเรื่องของบทบัญญัติกฎหมายในเรื่องการ
บอกเลิก ซ่ึงผู!สูงอายุท่ีมาทําสัญญาประกันชีวิต ในขณะท่ีทําสัญญานั้นก็จะมุVงให!ความสนใจไป     
ท่ีผลประโยชน)และการคุ!มครองชีวิตเปMนหลัก สVวนการบอกเลิกสัญญาเปMนเรื่องท่ีอาจจะเกิดข้ึน
หรือไมVเกิดข้ึนในอนาคต จึงทําให!ผู!เอาประกันชีวิตไมVได!ให!ความสนใจ อันทําให!เกิดการรับรู!น!อย 
ประกอบกับในป{จจุบันมีสื่อโฆษณาตVาง ๆ สื่อสารในแงVของผลประโยชน)การคุ!มครองของผู!เอา
ประกันชีวิต ไมVได!มีการสื่อสารในด!านการบอกเลิกสัญญา 

สVวนในด!านท่ี 3 เวลาท่ีจะต!องเปIดเผยข!อมูล พบวVา การรับรู!อยูVในระดับปานกลาง ซ่ึง
ผู!ตอบแบบสอบถามสVวนใหญVมีข!อความเห็นและข!อเสนอแนะวVา รับรู!วVาต!องเปIดเผยเม่ือทําสัญญา
หรือต้ังแตVเริ่มต!นหรือวันสมัคร ซ่ึงแสดงให!เห็นวVาผู!สูงอายุมาการรับรู!ในด!านท่ี 3 มากวVาด!านอ่ืน ๆ 
อาจเนื่องมาจากเปMนข!อมูลท่ีสําคัญ โดยบริษัทผู!รับประกันภัยได!เน!นความสําคัญและชี้แจง       
ให!ผู!สูงอายุท่ีจะสมัครทําสัญญาประกันชีวิตได!รับรู!หน!าท่ีดังกลVาว ซ่ึงสอดคล!องกับทฤษฎี       
ความต!องการของมนุษย)ของ Maslow วVาความต!องการของมนุษย)ข้ันพ้ืนฐานคือ ความต!องการ
ด!านรVางกาย ความต!องการด!านความปลอดภัย ความต!องการมีสVวนรVวมและเปMนสVวนหนึ่งของ
สังคม ความต!องการเกียรติยศศักด์ิศรี และความต!องการบรรลุสัจจะแหVงตน และสอดคล!องกับ 
สมรักษ) รักษาทรัพย) และคณะ9 ท่ีพบวVาผู!สูงอายุสVวนใหญVนอกจากจะมีความต!องการให!มี
สวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล ต!องการให!มีการประกันสุขภาพ จัดบริการปฐมพยาบาล
แล!ว ผู!สูงอายุยังมีความต!องการด!านการประกันภัยด!วย 

2. การเปรียบเทียบการรับรู!หน!าท่ีในการเปIดเผยข!อมูล ในสัญญาประกันชีวิตของ
ผู!สูงอายุ ในอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จําแนกตามเพศ โดยภาพรวมและรายด!าน พบวVา 
ท้ัง 5 ด!าน แตกตVางกันอยVางไมVมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคล!องกับการศึกษาวิจัยของ 
ธนียา สอนวิจารณ) (2551)10 ท่ีพบวVา เพศชายและเพศหญิงไมVมีความแตกตVางกันในการซ้ือ
ประกันชีวิตของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซ่ึงด!วยผู!สูงอายุมีการรับรู!ท่ีน!อยลง 
ดังนั้น การรับรู!หน!าท่ีในการเปIดเผยข!อมูลในสัญญาประกันชีวิต ซ่ึงเปMนเรื่องท่ีมีความซับซ!อนและ
เข!าใจยาก การรับรู!ในเรื่องดังกลVาวจึงลดลง  

การเปรียบเทียบการรับรู!หน!าท่ีในการเปIดเผยข!อมูล ในสัญญาประกันชีวิตของผู!สูงอายุ 
จําแนกตามอายุ พบวVา โดยภาพรวมและรายด!านท้ัง 5 ด!าน แตกตVางกันอยVางไมVมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงในชVวงอายุตVาง ๆ มีการรับรู!ท่ีไมVแตกตVางกัน โดยในชVวงอายุ 70 – 79 ป[ มีกา
รับรู!น!อยท่ีสุด รองลงมา ชVวงอายุ 60 – 69 ป[ และชVวงอายุ 50 – 59 ป[ ซ่ึงสอดคล!องกับงานวิจัย

                                                           

9 สมรักษ) รักษาทรัพย), กาญจนี กังวานพรศิริ และนงนุช อินทรวิเศษ, รายงานฉบับสมบูรณ) โครงการศึกษา
อาชีพและโอกาสท่ีจะได!รับคVาตอบแทนท่ีเหมาะสมสอดคล!อวกับผู!สูงอายุ. พิมพ)ครั้งท่ี 1 (กรุงเทพฯ :        
คณะเศรษฐศาสตร) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลยัรามคําแหง, 2553) 107. 
10 ธนียา สอนวิจารณ), ป{จจัยท่ีมีผลตVอการตัดสินใจเลือกซ้ือประกันชีวิตของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต,คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย, 2551) 93.  
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ของ ธนยศ สุมาลย)โรจน) และ ฮานานมูฮิบบะตุดดีน นอจิ สุขไสว11 ท่ีพบวVา การเรียนรู!ของบุคคล
จะเริ่มลดลงประมาณอายุ 40-50 ป[ และจะลดลงมากข้ึน เม่ือหลังอายุ 70 ป[  

การเปรียบเทียบการรับรู!หน!าท่ีในการเปIดเผยข!อมูล ในสัญญาประกันชีวิตของผู!สูงอายุ 
จําแนกตามภูมิลําเนา โดยภาพรวมและรายด!าน แตกตVางกันอยVางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.001 ทุกด!าน ท้ัง 5 ด!าน โดยการทดสอบรายคูV พบวVา แตกตVางกันอยVางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .001 มีจํานวน 2 คูV ได!แกV กลุVมเทศบาลตําบล และองค)การบริหารสVวนตําบลมีการรับรู!
หน!าท่ีในการเปIดเผยข!อมูลการประกันชีวิตตามกฎหมายประกันภัยมากกวVา กลุVมเทศบาลนคร  
ซ่ึงมีประเด็นท่ีจะต!องวิเคราะห)วVา ผู!สูงอายุท่ีอยูVในเขตเทศบาลนครมีการรับรู!น!อยกวVาผู!สูงอายุ      
ท่ีอยูVในเขตเทศบาลตําบลและองค)การบริหารสVวนตําบล มาจากสาเหตุใด และผู!สูงอายุท่ีอยูVใน
เขตเทศบาลตําบลมีการรับรู!น!อยกวVาผู!สูงอายุท่ีอยูVในเขตองค)การบริหารสVวนตําบล มาจาก 
สาเหตุใด พบวVา จากการสัมภาษณ)กลุVมตัวอยVางของเทศบาลนคร ให!ข!อเสนอแนะวVา “สVวนใหญV
อยูVลักษณะบ!านใครบ!านมัน” และ “บางทีตัวแทนก็เปMนลูกหลานเพ่ือนบ!าน มาให!ทําก็ทํา          
เราก็เกรงใจปฏิเสธไมVได! อยVางนักศึกษาเพ่ิงจบมาใหมVก็มาขายประกันให! เขาก็จะมาบอกเด๋ียว       
ต๊ิก ๆ ให! เราก็ไมVรู!  ก็คิดวVาลูกหลานบ!านเดียวกันเนอะ ก็ไว!ใจอยVางเนี๊ยะ ก็ไมVมาถามวVาเราเคย
เปMนโรคอะไรม๊ัย ต๊ิกให!อยVางเดียว  ไมVมาถามกVอน ไอ!เราก็ไมVรู!วVาท่ีต๊ิกให!มันคือถามอะไร” แตVใน
สVวนของการสัมภาษณ)กลุVมตัวอยVางของเทศบาลตําบล ให!ข!อเสนอแนะวVา “ตัวแทนต!องอธิบายให!
ผู!สูงอายุเข!าใจ เพราะภาษากฎหมายเข!าใจยาก หรือให!นักกฎหมายมาพูดเวลาท่ีเขาจVายเบ้ียยังชีพ 
ถ!าให!แมVพูดเองเขาก็จะไมVเชื่อ ควรให!นักกฎหมายมาบอกแทรกไปตอนเขVาจVายเบ้ียยังชีพกัน และ
ก็มาบอกให!ละเอียดไปเลย แตVละอยVางเปMนข!อมูลเชิงลึก บอกแตVเนิ่น ๆ ไป หรือจะหาแผVนอะไร 
มาติดเนี่ย ๆ ตรงศาลาก็ได! ตรงนี้คนผVานไปมาเยอะ” ดังนั้น จะเห็นได!วVา กลุVมผู!สูงอายุใน         
เขตเทศบาลตําบลและองค)การบริหารสVวนตําบลมีการรับรู!มากกวVา กลุVมผู!สูงอายุในเขต      
เทศบาลนคร ก็เนื่องมาจากวิถีการใช!ชีวิตประจําวันท่ีผู!สูงอายุในเขตเทศบาลนครมีลักษณะเปMน
บ!านเด่ียว ไมVสนใจสิ่งแวดล!อมรอบข!างรวมท้ังไมVคVอยให!ความรVวมมือกับขVาวสารท่ีมาจาก
ประชาสัมพันธ)ในหมูVบ!าน แตVในสVวนของผู!สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลและองค)การบริหาร     
สVวนตําบลมีการรับรู!มากกวVา เพราะวิถีการใช!ชีวิตประจําวันนั้นเปMนแบบพ่ึงพิงอาศัยกัน และให!
ความรVวมมือกับหนVวยงานทางปกครองของรัฐ 

นอกจากนี้ ยังมีด!านท่ี 5 พบวVา แตกตVางกันอยVางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05          
มีจํานวน 1 คูV ได!แกV กลุVมองค)การบริหารสVวนตําบลมีการรับรู!หน!าท่ีในการเปIดเผยข!อมูลการ
ประกันชีวิตตามกฎหมายประกันภัยมากกวVา กลุVมเทศบาลตําบล ซ่ึงเปMนไปตามสมมุติฐานท่ีวVา        
มีการรับรู!แตกตVางกัน เม่ือจําแนกตามภูมิลําเนา กลุVมเทศบาลนครมีการรับรู!น!อยกวVากลุVมเทศบาล
ตําบล และองค)การบริหารสVวนตําบล และกลุVมเทศบาลตําบลมีการรับรู!น!อยกวVาองค)การบริหาร
สVวนตําบล อาจเนื่องมาจากกลุVมเทศบาลนครให!ความรVวมมือกับหนVวยงานของรัฐน!อยกวVาอีกกลุVม 

                                                           

11ธนยศ สุมาลย)โรจน) และฮานานมฮูิบบะตดุดีน นอจิ สุขไสว, ผู!สูงอายุในโลกแหVงการทํางาน : มุมมองเชิง
ทฤษฎีกายจิตสังคม, วารสารป{ญญาภิวัฒน), ป[ท่ี 7, ฉบับท่ี 1, ประจําเดือนมกราคม-เมษายน, 2558, 246. 
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ซ่ึงสอดคล!องกับกลุVมตัวอยVางมีข!อความเห็นด!วยและข!อเสนอแนะวVา “สVวนใหญVอยูVลักษณะบ!าน
ใครบ!านมัน ไมVคVอยมาตามท่ีผู!ใหญVประชุม หรือคอยจะสอบถามเอาจากเพ่ือนท่ีมาประชุม” 

 
ข�อเสนอแนะ 

1. ข�อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้ 
   1.1 ผลจากการวิจัย พบวVา คVาเฉลี่ยการรับรู!หน!าท่ีการเปIดเผยข!อมูล ในการประกัน

ชีวิตตามกฎหมายประกันภัยของผู!สูงอายุ ในเขตอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาท้ังภาพรวมและ
รายด!านอยูVในระดับปานกลาง โดยด!านท่ี 5 การบอกล!างซ่ึงมีคVาเฉลี่ยตํ่าสุด ดังนั้น จึงมีความ
จําเปMนท่ีจะต!องหาแนวทางสVงเสริมการรับรู!ด!านนี้มากกวVาด!านอ่ืน     
    1.2 เนื่องจากคVาเฉลี่ยการรับรู!หน!าท่ีการเปIดเผยข!อมูล ในการประกันชีวิตตาม
กฎหมายประกันภัยของผู!สูงอายุ ในเขตอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา เม่ือจําแนกตามเพศและ
อายุแตกตVางกันอยVางไมVมีนัยสําคัญทางสถิติ การหาแนวทางสVงเสริมการรับรู!หน!าท่ีในการเปIดเผย
ข!อความจริง ในสัญญาประกันชีวิตนVาจะใช!แนวทางเดียวกันได! 
    1.3 ผลการวิจัยพบวVาเม่ือจําแนกตามภูมิลําเนาแล!วคVาเฉลี่ยการรับรู!หน!าท่ีการเปIดเผย
ข!อมูล ในการประกันชีวิตตามกฎหมายประกันภัยของผู!สูงอายุ ในพ้ืนท่ีเทศบาลนครตํ่ากวVาในเขต
เทศบาลตําบลและองค)การบริหารสVวนตําบล ดังนั้น แนวทางในการสVงเสริมการรับรู!หน!าท่ีในการ
เปIดเผยข!อความจริง ในสัญญาประกันชีวิตของผู!สูงอายุ ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมานVาจะ
ต!องมีรูปแบบท่ีตVางไปจากท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลและพ้ืนท่ีองค)การบริหารสVวนตําบล
ของอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

   1.4 การสVงเสริมการรับรู!หน!าท่ีในการเปIดเผยข!อความจริง ในสัญญาประกันชีวิตของ
ผู!สูงอายุ ในอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ในด!านอายุ ผู!สูงอายุท่ีมีอายุระหวVาง 50-59 ป[ เปMน
กลุVมท่ีมีการรับรู!ในเรื่องของการประกันชีวิตมากกวVากลุVมอ่ืน ๆ ซ่ึงวิธีการในการสVงเสริมความรู!
เรื่องการเปIดเผยข!อมูลสามารถใช!แผVนพับ ใบปลิว หรือคูVมือท่ีอVานเข!าใจงVายในการให!ข!อมูลแกV
ผู!สูงอายุกลุVมนี้ได! เนื่องจากยังพอมีความสามารถในการรับรู!ด!วยการอVาน แตVสําหรับผู!สูงอายุใน
กลุVมอ่ืน ๆ ควรใช!รูปแบบการถVายถอดข!อมูลขVาวสารผVานทางญาติพ่ีน!อง ลูกหลานท่ีทําหน!าท่ีดูแล 
หรือผู!ท่ีทําประกันให!มากกวVาเพราะการรับรู!ของผู!สูงอายุกลุVมนี้ลดน!อยลงซ่ึงบางคนอาจถึงข้ันดูแล
ตนเองไมVจึงจะเปMนวิธีการท่ีเหมาะสมมากกวVา 

   1.5 การสVงเสริมการรับรู!หน!าท่ีในการเปIดเผยข!อความจริง ในสัญญาประกันชีวิตของ
ผู!สูงอายุ ในอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ด!านภูมิลําเนาในพ้ืนท่ีเทศบาลนครมีการรับรู!น!อย
กวVาเขตพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ เปMนเพราะประชาชนในพ้ืนท่ีมีปฏิสัมพันธ)และมีสVวนรVวมกับคนอ่ืน ๆ ชุมชนมี
น!อยกวVาในพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ซ่ึงเม่ือมีการให!ข!อมูลขVาวสารท่ีมีประโยชน) ประชาชนในพ้ืนท่ีเทศบาล
ตําบลและองค)การบริหารสVวนตําบลได!รับทราบและเข!าใจข!อมูลได!มากกวVา ดังนั้น หนVวยงานของ
รัฐท่ีเก่ียวข!องควรใช!รูปแบบการสื่อสารด!วยสิ่งพิมพ) เชVน แผVนพับ ใบปลิว เอกสาร ฯลฯ เพ่ือ
สื่อสารถึงกลุVมคนท่ีในเขตเทศบาลนคร สVวนในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลและองค)การบริหารสVวนตําบล 
อาจใช!วิธีการให!ข!อมูลโดยใช!หนVวยงานราชการ ได!แกV สถาบันการศึกษา องค)กรปกครอง          
สVวนท!องถ่ิน กํานัน ผู!ใหญVบ!าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูVบ!าน ควรให!ความสําคัญในการ
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จัดให!มีการประชุมภายในชุมชนหรือระหวVางหนVวยงานเพ่ือทําความเข!าใจรVวมกัน เพ่ือศึกษาถึง
ป{ญหาดังกลVาวและระดมความคิดในการแก!ป{ญหาให!กับชุมชนของตน 
    1.6 หนVวยงานของรัฐท่ีเก่ียวข!อง ทําหน!าท่ีเปMนกระบอกเสียงในการสร!างการรับรู!
ให!กับผู!สูงอายุตVอไปในหลายหลายชVองทาง เชVน ทางวิทยุกระจายเสียงของหมูVบ!าน ชี้แจงให!
ความรู!สอดแทรกไปในขณะมีการนัดประชุมตVาง ๆ ทําป�ายโฆษณาชวนเชื่อติดตามท่ีตVาง ๆ ในท่ี
แลเห็นงVาย หรือในชุมนุมชน นอกจากนี้การให!ข!อมูลขVาวสารผVานสื่ออินเตอร)เน็ตจะเปMนอีกหนึ่ง
ชVองทางในการสVงขVาวสารถึงประชาชนผู!สูงวัยหรือผู!ท่ีเก่ียวข!องได! 
    1.7 ผู!สูงอายุ ควรแสวงหาความรู!ด!วยการมาประชุมตามท่ีหนVวยงานของรัฐนัดหมาย
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู!กับเพ่ือนสมาชิกรVวมกัน 

2. ข�อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต@อไป   
             2.1 ควรมีการศึกษาป{จจัยท่ีสVงผลตVอการรับรู!หน!าท่ีการเปIดเผยข!อมูล ในการประกัน
ชีวิตตามกฎหมายประกันภัยของผู!สูงอายุ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ท่ีมีภูมิลําเนา
ตVางกัน 
     2.2 ควรมีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสVวนรVวมเพ่ือพัฒนาการรับรู!หน!าท่ีการเปIดเผย
ข!อมูล ในการประกันชีวิตตามกฎหมายประกันภัยของผู!สูงอายุ ให!มีระดับการรับรู!ท่ีสูงข้ึนมากกวVา
ระดับปานกลาง        

    2.3 ควรมีการวิจัยเพ่ือพัฒนาสื่อท่ีเหมาะสมในการสVงเสริมการรับรู!หน!าท่ีการเปIดเผย
ข!อมูล ในการประกันชีวิตตามกฎหมายประกันภัยของผู!สูงอายุ ท่ีมีภูมิลําเนาตVางกัน 
       2.4 ควรมีการวิจัยเพ่ือพัฒนาสื่อท่ีเหมาะสมในการสVงเสริมการรับรู!หน!าท่ีการ
เปIดเผยข!อมูล ในการประกันชีวิตตามกฎหมายประกันภัยท่ีสามารถใช!ได!กับผู!สูงอายุทุกเพศทุกวัย 
 
กิตติกรรมประกาศ 

ขอกราบขอบพระคุณ ผศ.รัตนา รุจิรกุล ท่ีได!ให!คําแนะนําและสนับสนุนและให!ความ
อนุเคราะห)เปMนท่ีปรึกษาการทําวิจัยนี้จนสําเร็จลุลVวงมาได!ด!วยดี และขอขอบคุณผู!ให!ข!อมูล ผู!ตอบ
แบบสอบถาม ผู!ประสานงานท่ีให!ความรVวมมือ ท้ังขอขอบคุณสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฎ
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บทคัดย
อ 

  
 การศึกษาวิจัยเรื่อง ปCจจัยท่ีสDงผลตDอความภักดีของลูกค�าท่ีมีตDอตราสินค�าร�านคาเฟH      
ขนมหวานในห�างสรรพสินค�ามีวัตถุประสงค%ในการศึกษา 1) เพ่ือวิเคราะห%อิทธิพลของคุณภาพ
การบริการตDอความภักดีของลูกค�าท่ีมีตDอตราสินค�าร�านคาเฟHขนมหวานในห�างสรรพสินค�า 2) เพ่ือ
วิเคราะห%อิทธิพลของสDวนประสมทางการตลาดตDอความภักดีของลูกค�าท่ีมีตDอตราสินค�าร�านคาเฟH 
ขนมหวานในห�างสรรพสินค�า และ 3) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ%ของภาพลักษณ%กับความภักดีของ
ลูกค�าท่ีมีตDอตราสินค�าร�านคาเฟHขนมหวานในห�างสรรพสินค�า เครื่องมือท่ีใช� คือ แบบสอบถาม 
ตัวอยDางท่ีใช�ในการศึกษา คือ ลูกค�าท่ีใช�บริการ หรือเคยใช�บริการร�านคาเฟHขนมหวานใน
ห�างสรรพสินค�า โดยวิธีการสุDมตัวอยDางตามสะดวก จํานวน 400 ชุด ผลการศึกษาพบวDา        
กลุDมตัวอยDางสDวนใหญDเปSนเพศหญิง มีอายุ 21 – 30 ปU มีระดับการศึกษาปริญญาตรี สถานภาพ
โสด มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนหรือลูกจ�าง มีระดับรายได�เฉลี่ยตDอเดือน 15,001 – 30,000 
บาท กลุDมตัวอยDางสDวนใหญDเข�าใช�บริการ 1 – 2 ครั้งตDอเดือน และวันท่ีเข�าใช�บริการบDอยท่ีสุด คือ 
วันเสาร% – วันอาทิตย% ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวDา คุณภาพการบริการและสDวนประสมทาง
การตลาดมี อิทธิพลตDอ ความภักดีของลูกค� า ท่ี มีตDอตราสินค� าร�านคาเฟH ขนมหวานใน
ห�างสรรพสินค�า อยDางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

 
คําสําคัญ :  คุณภาพการบริการ  สDวนประสมทางการตลาด  ภาพลักษณ% ความภักดีตDอตราสินค�า 

 
Abstract 

 
 The study of “Factors affecting customer’s brand loyalty of dessert cafés 
in department stores” was a quantitative research. The objectives were 1) to 
analyze the influence of service quality on customer’s brand loyalty of dessert 
cafés in department stores; 2) to analyze the influence of marketing mix on 
customer’s brand loyalty of dessert cafés in department stores and 3) to study 
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the relationship between the brand image and customer’s brand loyalty of 
dessert cafés in department stores. Questionnaires were used to collect data. 
The sample covered included 400 current or past customers of dessert cafés in 
department stores using the convenience sampling method. Both descriptive and 
inferential statistics were employed to analyze the data including percentage, 
mean, standard deviation, Multiple Regression Analysis and Pearson Correlation 
Coefficient Analysis. 
 Demographic data showed that most respondents were female, aged 
between 21 – 30 years old, single with a bachelor’s degree and worked at private 
companies with a monthly income between 15,001 – 30,000 baht. Most 
respondents visited dessert cafés in department stores once or twice a month 
and they usually lame at the weekend. The hypothesis testing showed that 
service quality and marketing mix had an influence on customer’s brand loyalty 
of dessert cafés in department stores at a significant level of 0.05.  
 

Keywords :  Service Quality,  Marketing Mix,  Image,  Brand Loyalty 
 
บทนํา 

ทDามกลางภาวะสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป พฤติกรรมของผู�บริโภคได�ครอบคลุมถึง        
การเปลี่ยนแปลงทางด�านวัฒนธรรมของการรับประทานอาหารด�วย ผู�บริโภคหันมานิยม
รับประทานของหวานเพ่ิมมากข้ึน เนื่องจากต�องการเปลี่ยนบรรยากาศเพ่ือผDอนคลายความเครียด 
เพ่ือแสวงหาความสนุกสนานในครอบครัวหรือในกลุDมเพ่ือนฝูง เพ่ือความทันสมัยและกระแส 
ความนิยมตDาง ๆ ซ่ึงของหวานนั้นสามารถตอบสนองความต�องการของผู�บริโภคยุคใหมDได�เปSน
อยDางดี ไมDใชDเพียงรสชาติท่ีอรDอยและอ่ิมท�อง แตDยังเข�ากับรูปแบบการดําเนินชีวิตในยุคปCจจุบันได�
อีกด�วย รวมท้ังการได�รับอิทธิพลและคDานิยมจากประเทศทางฝC{งตะวันตก ทําให�ธุรกิจประเภท
ขนมหวานและเครื่องด่ืมเริ่มเข�ามามีบทบาทเปSนสDวนหนึ่งของการใช�ชีวิตของคนไทย เว็บไซต%วงใน 
(“ร�านขนมหวานยอดนิยมท่ัวไทย” 2559 : ออนไลน%)  ได�รายงานวDา ร�านคาเฟHขนมหวานท่ีมี
ชื่อเสียงและเปSนท่ีรู�จักในปCจจุบัน จนได�รับความนิยมจากผู�บริโภคในปU 2016 มีหลากหลายตรา
สินค�าด�วยกัน โดยแตDละร�านมีสาขาต้ังอยูDภายในห�างสรรพสินค�า อาทิเชDน ตราสินค�าร�าน “After 
You Dessert Café” มีจํานวนสาขามากถึง 16 สาขา ตราสินค�าร�าน “Coffee Beans by Dao” 
ท่ีมีจํานวนสาขาในปCจจุบันท้ังหมด 8 สาขา ตราสินค�าร�าน “Bake A Wish” มีการขยายสาขาใน
ปCจจุบันท้ังหมด 11 สาขา ตราสินค�าร�าน “White Day Patisserie” เปSนร�านคาเฟHขนมหวาน
สไตล%ญ่ีปุHนรูปแบบใหมD มีจํานวนสาขาท้ังหมด 7 สาขา และตราสินค�าร�าน “iberrry” ท่ีมีจํานวน
สาขาท้ังในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และตDางจังหวัดรวมท้ังหมด 17 สาขา  

แตDในสถานการณ%ปCจจุบันวิธีการบริหารจัดการจะต�องปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงให�ทันกับ
โลกธุรกิจการแขDงขันท่ีรุนแรงมากย่ิงข้ึน ผู�ประกอบกิจการควรตระหนักและเห็นถึงความสําคัญ
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ของความภักดีของลูกค�าท่ีมีตDอตราสินค�า  ซ่ึงถือเปSนกระบวนการสําคัญท่ีจะสDงเสริมให�ผู�บริโภค
เกิดความเชื่อม่ันและความพึงพอใจท่ีจะเลือกใช�สินค�าและบริการตDอไปในระยะยาว ความภักดี
ของลูกค�าถือเปSนสินทรัพย%ท่ีสําคัญอยDางหนึ่งของธุรกิจ สDงผลให�ธุรกิจสามารถลดต�นทุนในการ
ประชาสัมพันธ%หรือการทําตลาดการสร�างลูกค�าใหมD (Aaker. 1991 : 83) จากเหตุผลท่ีกลDาวมา
ข�างต�น ผู�วิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาปCจจัยท่ีสDงผลตDอความภักดีของลูกค�าท่ีมีตDอตราสินค�า          
ร�านคาเฟHขนมหวานในห�างสรรพสินค�า โดยการศึกษาในครั้งนี้ ผู�วิจัยมุDงเน�นศึกษาถึงคุณภาพ  
การบริการ สDวนประสมทางการตลาด เพ่ือเปSนแนวทางสําหรับผู�ประกอบกิจการในการปรับปรุง     
กลยุทธ%การดําเนินธุรกิจ เพ่ือให�การบริหารและการปฏิบัติงานเปSนไปอยDางมีประสิทธิภาพให�
สอดคล�องกับความรู�สึกนึกคิดและความต�องการของผู�บริโภค เพ่ือสร�างความไว�วางใจและ       
ความเชื่อม่ันให�แกDผู�บริโภค เพ่ือเปSนการรักษาฐานลูกค�าเดิม ลดต�นทุนการหาลูกค�าใหมD และเปSน
การสร�างรายได�ให�แกDธุรกิจอยDางม่ันคงตDอไปได�ในระยะยาว 

Crosby (1988 : 403) กลDาววDา คุณภาพการให�บริการหรือ Service Quality เปSน
แนวคิด ท่ียึดถือหลักการการดําเนินงานด�านการบริการท่ีปราศจากข�อบกพรDอง สามารถทําได�
ตามมาตรฐาน และสามารถตอบสนองได�ตรงตามความต�องการของผู�รับบริการ นอกจากนี้         
ผู�ให�บริการยังสามารถทราบถึงความต�องการของลูกค�าหรือผู�รับบริการได�อีกด�วย 
 Rechinhheld and Sasser (1990 : 106) ให�ความหมายคุณภาพการให�บริการ 
หมายถึง การสDงมอบการบริการท่ีมีคุณภาพและเปSนท่ีพึงพอใจของลูกค�า คุณภาพการบริการถือ
เปSนกลยุทธ% ท่ีจํ าเปSนสําหรับการอยูDรอดของธุรกิจ เพ่ือให�ธุรกิจประสบความสําเร็จใน
สภาพแวดล�อมของการแขDงขันท่ีสูงในปCจจุบันได� 
 
การวัดคุณภาพบริการ 

ผู�วิจัยได�อ�างอิงเกณฑ%การวัดคุณภาพบริการของ Parasuraman, Zeithaml and Berry 
(1988 : 16) ท่ีได�กําหนดเกณฑ%เพ่ือใช�วัดคุณภาพบริการ โดยแบDงได�เปSน 5 ปCจจัย ดังนี้ 
 1.  ความเปSนรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) หมายถึง การบริการท่ีแสดงให�
ผู�รับบริการเกิดรับรู�ถึงคุณภาพการบริการได�อยDางทันที เชDน สถานท่ีให�บริการมีความสวยงามและ
ความทันสมัย บุคคลท่ีให�บริการมีความสุภาพอDอนน�อม ใสDใจลูกค�า และมีสิ่งอํานวยความสะดวก     
ตDาง ๆ เปSนต�น 
 2. ความนDาเชื่อถือหรือไว�วางใจได�  (Reliability) หมายถึง กระบวนการให�บริการด�วย
ความซ่ือสัตย% ถูกต�อง แมDนยําและครบถ�วน ไมDมีข�อผิดพลาด ต้ังแตDข้ันตอนแรกจนถึงข้ันตอน
สุดท�ายของการให�บริการ 
 3. การตอบสนองความต�องการ (Responsiveness) หมายถึง ความต้ั งใจและ       
ความพร�อมของพนักงานในการให�บริการได�ตรงตามความต�องการของผู�รับบริการ พนักงาน       
มีความยินดีในการให�บริการ สามารถแก�ไขปCญหาอยDางถูกต�องและรวดเร็ว เพ่ือให�ลูกค�าได�รับ
ความสะดวกมากท่ีสุด  
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 4.การให�ความม่ันใจ (Assurance) หมายถึง ผู�ให�บริการมีความรู�ความเข�าใจท้ังในเรื่อง
ทักษะความรู�เก่ียวกับการบริการเปSนอยDางดี ให�บริการด�วยความถูกต�องครบถ�วน สDงผลให�
ผู�รับบริการเกิดความม่ันใจท่ีจะเลือกใช�บริการนั้น ๆ 
 5. การเข�าใจการรับรู�ความต�องการของผู�รับบริการ (Empathy) หมายถึง ผู�ให�บริการจะ
ถือประโยชน%ของผู�รับบริการเปSนสําคัญ มีการคํานึงถึงจิตใจ เข�าใจในความต�องการ และ      
ความแตกตDางของผู�รับบริการตามลักษณะของแตDละบุคคล มีความเปSนมืออาชีพ และให�บริการได�
อยDางถูกต�อง 
 Kotler (1997 : 230) กลDาววDา สDวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง 
เครื่องมือท่ีใช�ทางการตลาดท่ีแตDละธุรกิจสามารถควบคุมได� เปSนเครื่องมือท่ีใช�ในการดําเนินธุรกิจ
ให�เปSนไปตามวัตถุประสงค%หรือจุดมุDงหมายทางการตลาด ซ่ึงแตDละธุรกิจตDางนําเครื่องมือเหลDานี้
มาใช�รวมเข�าด�วยกัน เพ่ือให�สามารถสนองตอบความต�องการและสามารถสร�างความพึงพอใจ
ให�แกDผู�บริโภค สDวนประสมทางการตลาดประกอบด�วยสิ่งจําเปSนท่ีธุรกิจต�องใช� เพ่ือให�มีอิทธิพล
โน�มน�าวจิตใจและกระตุ�นความต�องการของผู�บริโภคได� สDวนประสมทางการตลาดแบDงออกเปSน      
4 กลุDม หรือ “4 Ps” อันได�แกD 1) ผลิตภัณฑ% (Product) ประกอบด�วยความหลากหลายของ
สินค�า คุณภาพ รูปแบบ การออกแบบรูปทรง ตราสินค�า บรรจุภัณฑ%หรือหีบหDอ ขนาดและรูปรDาง 
และการให�บริการ เปSนต�น 2) ราคา (Price) ประกอบด�วยราคาสินค�า จํานวนเงินท่ีต�องจDายเพ่ือให�
ได�ผลิตภัณฑ%หรือบริการ สDวนลดตDาง ๆ และระยะเวลาการจDายเงิน เปSนต�น 3) สถานท่ีจําหนDาย 
(Place) ประกอบด�วยชDองทางในการจัดจําหนDาย สถานท่ีจําหนDายสินค�าท่ีครอบคลุมและท่ัวถึง 
การขนสD ง เปS นต� น  4 ) การสD ง เสริมการขาย (Promotion) ประกอบด� วยการโฆษณ า             
การประชาสัมพันธ%ข�อมูลขDาวสารตDาง ๆ การสDงเสริมการขายโดยผDานตัวแทนจําหนDายหรือ       
การขายโดยตรง เปSนต�น 

 

          ตัวแปรต�น                                  ตัวแปรตาม 
 

   
 
 
 
 

  
 

 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดตามทฤษฎี ปCจจัยท่ีสDงผล

ตDอความภักดีของลูกค�าท่ีมีตDอตราสินค�า 
ร�านคาเฟHขนมหวานในห�างสรรพสินค�า 

วัตถุประสงคKของงานวิจัย 

คุณภาพการบริการ 
1. ด�านความเปSนรูปธรรมของการบรกิาร 
2. ด�านความนDาเช่ือถือหรือไว�วางใจได� 
3. ด�านการตอบสนองความต�องการ 
4. ด�านการให�ความมั่นใจ 
5. ด�านการเข�าใจการรับรู�ความต�องการ 

    ป�จจัยท่ีส
งผลต
อความภักดี 
ของลูกค�าท่ีมีต
อตราสินค�า 

ร�านคาเฟ ขนมหวาน                
ในห�างสรรพสินค�า 

ส
วนประสมทางการตลาด (4Ps) 
1. ด�านผลิตภณัฑ% (Product) 
2. ด�านราคา (Price) 
3. ด�านชDองทางการจัดจําหนDาย (Place) 
4. ด�านการสDงเสริมการขาย (Promotion) 
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 การศึกษาเรื่องปCจจัยท่ีสDงผลตDอความภักดีของลูกค�าท่ีมีตDอตราสินค�าร�านคาเฟHขนมหวาน
ในห�างสรรพสินค�า มีวัตถุประสงค% ดังนี้ 
 1.  เพ่ือศึกษาความสําคัญและปCจจัยท่ีมีอิทธิพลตDอความภักดีของลูกค�าท่ีมีตDอตราสินค�า    
ผDานการทบทวนบทความ วรรณกรรม ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
 2.  เพ่ือวิเคราะห%อิทธิพลของคุณภาพการบริการใน 5 ด�าน ได�แกD ด�านความเปSนรูปธรรม
ของการบริการ ด�านความนDาเชื่อถือหรือไว�วางใจได� ด�านการตอบสนองความต�องการ ด�านการให�
ความม่ันใจ และด�านการเข�าใจการรับรู�ความต�องการตDอความภักดีของลูกค�าท่ีมีตDอตราสินค�า  
ร�านคาเฟHขนมหวานในห�างสรรพสินค�า 
 3. เพ่ือวิเคราะห%อิทธิพลของสDวนประสมทางการตลาด (4Ps) ได�แกD ด�านผลิตภัณฑ% ด�าน
ราคา ด�านชDองทางการจัดจําหนDาย และด�านการสDงเสริมการขายตDอความภักดีของลูกค�าท่ีมีตDอ
ตราสินค�าร�าน คาเฟHขนมหวานในห�างสรรพสินค�า 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

งานวิจัยเรื่อง ปCจจัยท่ีสDงผลตDอความภักดีของลูกค�าท่ีมีตDอตราสินค�าร�านคาเฟHขนมหวาน   
ในห�างสรรพสินค�าเปSนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช�วิธีการศึกษา        
เชิงสํารวจ (Survey Research) การเก็บรวบรวมข�อมูลการวิจัยผู�วิจัยเลือกใช�แบบสอบถาม
ลักษณะคําถามปลายป�ด กลุDมตัวอยDางท่ีใช�ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ลูกค�าท่ีใช�บริการ หรือเคย
ใช�บริการร�านคาเฟHขนมหวานในห�างสรรพสินค�าซ่ึงไมDทราบจํานวนประชากรท่ีแนDนอน ดังนั้น 
ผู�วิจัยจึงกําหนดขนาดกลุDมตัวอยDางโดยใช�สูตรในการคํานวณหากลุDมตัวอยDางแบบไมDทราบจํานวน
ประชากรท่ีแนDนอน โดยมีการกําหนดขนาดกลุDมตัวอยDางจากตารางสําเร็จรูปของ Yamane 
(1967) ท่ีระดับความเชื่อม่ัน ร�อยละ 95 และคDาความคลาดเคลื่อนท่ีระดับร�อยละ ±5 จะได�ขนาด
กลุDมตัวอยDางท่ีใช�ในการวิจัยจํานวน 400 คน  โดยทําการรวบรวมข�อมูลกับกลุDมตัวอยDางลูกค�าท่ีใช�
บริการ หรือเคยใช�บริการร�านคาเฟHขนมหวานในห�างสรรพสินค�า จากสาขาท่ีได�รับเลือกจํานวน     
5 สาขา เพ่ือใช�เปSนตัวแทนสถานท่ีในการเก็บรวบรวมข�อมูล ด�วยวิธีการสุDมตัวอยDางตามสะดวก 
(Convenient Sampling) จํานวนสาขาละ 80 คน คําถามแบDงออกเปSน 5 สDวน มีรายละเอียด
ดังนี้ 
 สDวนท่ี 1 ข�อมูลท่ัวไปเก่ียวกับผู�ตอบแบบสอบถาม  
 สDวนท่ี 2 คุณภาพการบริการของร�านคาเฟHขนมหวานในห�างสรรพสินค�า  
 สDวนท่ี 3 สDวนประสมทางการตลาดของร�านคาเฟHขนมหวานในห�างสรรพสินค�า  
 สDวนท่ี 4 ภาพลักษณ%ของร�านคาเฟHขนมหวานในห�างสรรพสินค�า 
 สDวนท่ี 5 ความภักดีท่ีมีตDอตราสินค�าร�านคาเฟHขนมหวานในห�างสรรพสินค�า  
 ลักษณะแบบสอบถามมีระดับการวัดข�อมูลแบบมาตราสDวนประมาณคDา (Rating Scale) 
โดยให�ผู�ตอบแบบสอบถามประเมินหรือแสดงระดับความคิดเห็นเก่ียวกับประเด็นท่ีกําหนดให� 
แบDงเปSน 5 ระดับ มีระดับต้ังแตDคDาคะแนนน�อยท่ีสุดคือ 1 ถึงคDาคะแนนมากท่ีสุด คือ 5 
 
ผลการวิจัย 
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สรุปผลการศึกษาข�อมูลท่ัวไปเก่ียวกับผู�ตอบแบบสอบถาม พบวDา กลุDมตัวอยDางสDวนใหญD
เปSนเพศหญิง มีชDวงอายุระหวDาง 21 – 30 ปU มีระดับการศึกษาปริญญาตรี สถานภาพโสด มีอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชนหรือลูกจ�าง มีระดับรายได� เฉลี่ยตDอเดือน 15,001 – 30,000 บาท         
กลุDมตัวอยDางสDวนใหญDเข�าใช�บริการ 1 – 2 ครั้งตDอเดือน และวันท่ีเข�าใช�บริการบDอยท่ีสุด คือ      
วันเสาร% – วันอาทิตย% 

 
 

ตารางท่ี 1  การวิเคราะห%อิทธิพลของคุณภาพการบริการรายด�านตDอความภักดีของลูกค�าท่ีมีตDอ 
  ตราสินค�าร�านคาเฟHขนมหวานในห�างสรรพสินค�า 
 

ตัวแปรอิสระ b S.E. Beta t p Tolerance VIF 

คDาคงท่ี 
(Constant) 

5.759 1.525  3.776* 0.000   

ด�านความเปSน
รูปธรรมของ 
การบริการ  

0.298 0.108 0.131 2.768* 0.006 0.664 1.506 

ด�านความนDาเช่ือถือ 
หรือไว�วางใจได� 

0.426 0.089 0.216 4.806* 0.000 0.815 1.227 

ด�านการตอบสนอง 
ความต�องการ 

0.287 0.100 0.153 2.867* 0.004 0.578 1.731 

ด�านการให� 
ความมั่นใจ 

0.264 0.113 0.123 2.343* 0.020 0.599 1.669 

ด�านการเข�าใจการ
รับรู�ความต�องการ 

0.371 0.107 0.182 3.469* 0.001 0.601 1.664 

   

 r = 0.592, adj.r2 = 0.342, F = 42.543*, p = 0.000, Durbin Watson = 1.755 *p < 0.05 
 
ตารางท่ี 1 แสดงผลวDา ตัวแปรอิสระท้ัง 5 ตัวแปรไมDมีปCญหาภาวะรDวมเส�นตรงพหุ 

( Tolerance > 0.1, VIF < 10) (Hair, Black, Babin, Anderson and Tatham. 2006) 
คุณภาพการบริการท้ัง 5 ด�าน มีความสัมพันธ%กับความภักดีของลูกค�าท่ีมีตDอตราสินค�าร�านคาเฟH
ขนมหวานในห�างสรรพสินค�า และสามารถใช�เปSนตัวพยากรณ%ในการคาดคะเนคะแนนความภักดี
ของลูกค�าท่ีมีตDอตราสินค�าร�านคาเฟHขนมหวานในห�างสรรพสินค�าอยDางมีนัยสําคัญทางสถิติ         
(r = 0.592, F = 42.543, p = 0.000) สัมประสิทธิ์การพยากรณ% ท่ีปรับแก�แล�ว (adj.r2) มีคDา
เทDากับ 0.342 กลDาวได�วDา คุณภาพการบริการท้ัง 5 ด�าน สามารถอธิบายความผันแปรของความ
ภักดีของลูกค�าท่ีมีตDอตราสินค�าร�านคาเฟHขนมหวานในห�างสรรพสินค�าได�ร�อยละ 34.2  
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 ตัวแปรคุณภาพการบริการด�านความเปSนรูปธรรมของการบริการมีอิทธิพลตDอความภักดี
ของลูกค�าท่ีมีตDอตราสินค�าร�านคาเฟHขนมหวานในห�างสรรพสินค�าอยDางมีนัยสําคัญทางสถิติ        
(t = 2.768, p = 0.006) มีขนาดอิทธิพลเทDากับ 0.131  

 ตัวแปรคุณภาพการบริการด�านความนDาเชื่อถือหรือไว�วางใจได�มีอิทธิพลตDอความภักดี
ของลูกค�าท่ีมีตDอตราสินค�าร�านคาเฟHขนมหวานในห�างสรรพสินค�าอยDางมีนัยสําคัญทางสถิติ         
(t = 4.806, p = 0.000) มีขนาดอิทธิพลเทDากับ 0.216  

 ตัวแปรคุณภาพการบริการด�านการตอบสนองความต�องการมีอิทธิพลตDอความภักดีของ
ลูกค�าท่ีมีตDอตราสินค�าร�านคาเฟHขนมหวานในห�างสรรพสินค�าอยDางมีนัยสําคัญทางสถิติ             
(t = 2.867, p = 0.004) มีขนาดอิทธิพลเทDากับ 0.153  

 ตัวแปรคุณภาพการบริการด�านการให�ความม่ันใจมีอิทธิพลตDอความภักดีของลูกค�าท่ีมีตDอ
ตราสินค�าร�านคาเฟHขนมหวานในห�างสรรพสินค�าอยDางมีนัยสําคัญทางสถิติ (t = 2.343,               
p = 0.020) มีขนาดอิทธิพลเทDากับ 0.123  

 และตัวแปรคุณภาพการบริการด�านการเข�าใจการรับรู�ความต�องการอิทธิพลตDอความ
ภักดีของลูกค�าท่ีมีตDอตราสินค�าร�านคาเฟHขนมหวานในห�างสรรพสินค�าอยDางมีนัยสําคัญทางสถิติ            
(t = 3.469, p = 0.001) มีขนาดอิทธิพลเทDากับ 0.182 สามารถเขียนสมการพยากรณ%ได�ดังนี้ 

 ความภักดีของลูกค�าท่ีมีตDอตราสินค�าร�านคาเฟHขนมหวานในห�างสรรพสินค�า = 5.759*  
+ 0.298* ด�านความเปSนรูปธรรมของการบริการ + 0.426* ด�านความนDาเชื่อถือหรือไว�วางใจได� 
+ 0.287* ด�านการตอบสนองความต�องการ + 0.264* ด�านการให�ความม่ันใจ + 0.371* ด�าน
การเข�าใจการรับรู�ความต�องการ 

 

ตารางท่ี 2  การวิเคราะห%อิทธิพลของสDวนประสมทางการตลาด 4Ps ตDอความภักดีของลูกค�าท่ีมี 
 ตDอตราสินค�าร�านคาเฟHขนมหวานในห�างสรรพสินค�า 
 

ตัวแปรอิสระ b S.E. Beta t p Tolerance VIF 

คDาคงท่ี 
(Constant) 

4.946 1.293  3.826* 0.000   

ผลิตภณัฑ% 
(Product) 

0.339 0.083 0.210 4.073* 0.000 0.533 1.876 

ราคา (Price) 0.385 0.111 0.183 3.451* 0.001 0.500 1.999 

ชDองทางการ 
จัดจําหนDาย (Place) 

0.329 0.094 0.167 3.489* 0.001 0.619 1.615 

การสDงเสริมการขาย
(Promotion) 

0.441 0.071 0.281 6.256* 0.000 0.703 1.423 

   

 r = 0.665, adj.r2 = 0.436, F = 78.091*, p = 0.000, Durbin Watson = 1.796 *p < 0.05 
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ตารางท่ี 2 แสดงผลอิทธิพลของตัวแปรแบบ Multiple Regression การตรวจสอบ
ข�อตกลงเบ้ืองต�นในประเด็นคDาความคลาดเคลื่อนของตัวแปรทํานายและตัวแปรตามเปSนอิสระ 
ตDอกัน พบวDา เปSนไปตามข�อตกลงเบ้ืองต�น Durbin Watson มีคDา 1.796 (Durbin Watson        
มีคDาระหวDาง 1.5 – 2.5) (กัลยา วานิชย%บัญชา.  2554 : 131) และการตรวจสอบข�อตกลง
เบ้ืองต�นในภาวะรDวมเส�นตรงพหุ (Multicollinearity) พบวDา ตัวแปรอิสระท้ัง 4 ตัวแปรไมDมี
ปCญหาภาวะรDวมเส�นตรงพหุ (Tolerance > 0.1, VIF < 10) (Hair et al. 2006) สDวนประสมทาง
การตลาดท้ัง 4 ด�าน มีความสัมพันธ%กับความภักดีของลูกค�าท่ีมีตDอตราสินค�าร�านคาเฟHขนมหวาน
ในห�างสรรพสินค�า และสามารถใช�เปSนตัวพยากรณ%ในการคาดคะเนคะแนนความภักดีของลูกค�า 
ท่ีมีตDอตราสินค�าร�านคาเฟHขนมหวานในห�างสรรพสินค�าอยDางมีนัยสําคัญทางสถิติ (r = 0.665,            
F = 78.091, p = 0.000) สัมประสิทธิ์การพยากรณ%ท่ีปรับแก�แล�ว (adj.r2) มีคDาเทDากับ 0.436 
กลDาวได�วDา สDวนประสมทางการตลาดท้ัง 4 ด�าน สามารถอธิบายความผันแปรของความภักดีของ
ลูกค�าท่ีมีตDอตราสินค�าร�านคาเฟHขนมหวานในห�างสรรพสินค�าได�ร�อยละ 43.6 
 ตัวแปรสDวนประสมทางการตลาดด�านผลิตภัณฑ%มีอิทธิพลตDอความภักดีของลูกค�าท่ีมีตDอ
ตราสินค�าร�านคาเฟHขนมหวานในห�างสรรพสินค�าอยDางมีนัยสําคัญทางสถิติ (t = 4.073,              
p = 0.000) มีขนาดอิทธิพลเทDากับ 0.210 
 ตัวแปรสDวนประสมทางการตลาดด�านราคามีอิทธิพลตDอความภักดีของลูกค�าท่ีมีตDอตรา
สินค�าร�านคาเฟHขนมหวานในห�างสรรพสินค�าอยDางมีนัยสําคัญทางสถิติ (t = 3.451, p = 0.001) 
มีขนาดอิทธิพลเทDากับ 0.183 
 ตัวแปรสDวนประสมทางการตลาดด�านชDองทางการจัดจําหนDายมีอิทธิพลตDอความภักดีของ
ลูกค�าท่ีมีตDอตราสินค�าร�านคาเฟHขนมหวานในห�างสรรพสินค�าอยDางมีนัยสําคัญทางสถิติ             
(t = 3.489, p = 0.001)  มีขนาดอิทธิพลเทDากับ 0.167 และตัวแปรสDวนประสมทางการตลาด
ด�านการสDงเสริมการขายมีอิทธิพลตDอความภักดีของลูกค�าท่ีมีตDอตราสินค�าร�านคาเฟHขนมหวานใน
ห�างสรรพสินค�าอยDางมีนัยสําคัญทางสถิติ (t = 6.256, p = 0.000) มีขนาดอิทธิพลเทDากับ 0.281 
สามารถเขียนสมการพยากรณ%ได�ดังนี้ 
 ความภักดีของลูกค�าท่ีมีตDอตราสินค�าร�านคาเฟHขนมหวานในห�างสรรพสินค�า = 4.946*  
+ 0.339* ด�านผลิตภัณฑ% + 0.385* ด�านราคา + 0.329* ด�านชDองทางการจัดจําหนDาย + 0.441*  
ด�านการสDงเสริมการขาย 

คุณภาพการบริการมีอิทธิพลตDอความภักดีของลูกค�าท่ีมีตDอตราสินค�าร�านคาเฟHขนมหวาน
ในห�างสรรพสินค�า ซ่ึงผลการทดสอบโดยใช�สถิติ Multiple Regression พบวDา คุณภาพการ
บริการท้ัง 5 ด�าน ได�แกD ด�านความเปSนรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) ด�านความนDาเชื่อถือ
หรือไว�วางใจได� (Reliability) ด�านการตอบสนองความต�องการ (Responsiveness) ด�านการให�      
ความม่ันใจ (Assurance) และด�านการเข�าใจการรับรู�ความต�องการ (Empathy) มีอิทธิพลตDอ      
ความภักดีของลูกค�าท่ีมีตDอตราสินค�าร�านคาเฟHขนมหวานในห�างสรรพสินค�า อยDางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 คุณภาพการบริการท้ัง 5 ด�าน สามารถอธิบายความผันแปรของความภักดีของ
ลูกค�าท่ีมีตDอตราสินค�าร�านคาเฟHขนมหวานในห�างสรรพสินค�าได�ร�อยละ 34.2 กลDาวได�วDา        
หากลูกค�าได�รับการบริการท่ีตรงตามความต�องการและในรูปแบบท่ีต�องการยDอมทําให�ลูกค�าเกิด
ความพึงพอใจ และมีความต้ังใจในการกลับมาใช�บริการซํ้าในอนาคต จนกลายเปSนความภักดี     
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ตDอตราสินค�าในท่ีสุด ผลดังกลDาวมีความสอดคล�องกับแนวคิดของ ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2549) 
กลDาววDา การบริการท่ีเปSนเลิศท่ีผู�ให�บริการสDงมอบให�กับลูกค�าได�ตรงตามความปรารถนาหรือได�
มากกวDาสิ่งท่ีคาดหวังไว�จนทําให�ลูกค�ารู�สึกพึงพอใจ จะนํามาซ่ึงความจงรักภักดีและความไว�วางใจ 
ผลการศึกษามีความสอดคล�องเชDนเดียวกับงานวิจัยของ เกศณีย% อยูDเจริญ (2559) ได�ศึกษาวิจัย
เรื่อง ปCจจัยท่ีมีอิทธิพลตDอความจงรักภักดีของลูกค�าท่ีมีตDออาหารแชDแข็งพร�อมรับประทานในร�าน
สะดวกซ้ือ ในกรุงเทพมหานคร พบวDา ในสDวนของคุณภาพการบริการ ได�แกD ด�านความเข�าใจและ
รู�จักรับบริการ ด�านความม่ันคงปลอดภัย ด�านความเปSนรูปธรรมในการให�บริการ และด�านการ
เข�าถึงการบริการ มีอิทธิพลเชิงบวกตDอความจงรักภักดีของลูกค�าในการซ้ืออาหารแชDแข็ง อยDางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 หากคุณภาพการให�บริการเปSนไปในทิศทางท่ีดีหรือเปSนท่ีนDาพึง
พอใจ จะทําให�ผู�บริโภคจะเกิดความอยากท่ีจะกลับมาใช�บริการอีกในครั้งตDอไป  
 
ข�อเสนอแนะ 
 1. ข�อเสนอแนะเพ่ือการนําไปใช� 
 ผู�ประกอบกิจการในลักษณะนี้ หรือธุรกิจท่ีเก่ียวกับร�านคาเฟHขนมหวาน สามารถนําผล
การศึกษาในครั้งนี้ไปประยุกต%ใช�ได� ดังนี้ 
 1.1 ผลการศึกษา พบวDา ผู�ประกอบกิจการควรเน�นการฝ�กอบรมพนักงานให�มีความรู�
เรื่องการบริการท่ีถูกต�องแมDนยําและครบถ�วน ให�พนักงานมีความรู�ความเข�าใจในสินค�าและ
บริการเปSนอยDางดี เพ่ือให�ลูกค�าเกิดความม่ันใจในพนักงานผู�ให�บริการ รวมถึงมีการควบคุม
คุณภาพรสชาติของขนมหวานให�มีความสมํ่าเสมอได�มาตรฐานในทุก ๆ ครั้ง เพ่ือให�ลูกค�าเกิด
ความไว�วางใจในตราสินค�านั้น ๆ อยDางเสมอต�นเสมอปลาย จนเกิดเปSนความภักดีตDอตราสินค�า
และกลายเปSนฐานลูกค�าท่ีม่ันคง 
 1.2 ผู�ประกอบธุรกิจร�านคาเฟHขนมหวานควรมีการเลือกสรรวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพดี
เพ่ือให�รสชาติของขนมหวานและเครื่องด่ืมถูกใจผู�บริโภค มีการคิดค�นและพัฒนาเมนูใหมD ๆ ให�มี
ความหลากหลายอยูDเสมอ เพ่ือให�ตอบสนองความต�องการของผู�บริโภคได�อยDางตรงใจและ
สามารถสร�างความพึงพอใจให�แกDผู�บริโภคได�เปSนอยDางดีอันเปSนปCจจัยท่ีสําคัญตDอความสําเร็จของ
ธุรกิจ  
 2. ข�อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 
  2.1 การวิจัยครั้งนี้เปSนการวิจัยเชิงปริมาณเพียงอยDางเดียวเทDานั้น ดังนั้น ควรมีการ
ศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ%ผู�บริโภคในมุมมองของลูกค�าเพ่ิมเติม เพ่ือให�การศึกษา
มีความครอบคลุมและสมบูรณ%มากย่ิงข้ึน รวมท้ังเพ่ือให�เกิดการค�นพบปCจจัยใหมD ๆ ท่ีอาจสDงผล
ตDอความภักดีของลูกค�าท่ีมีตDอตราสินค�าตDอไป 
  2.2 ควรทําการศึกษาวิจัยเรื่องความจงรักภักดีของธุรกิจอยDางตDอเนื่อง เนื่องจากใน
ปCจจุบันความภักดีของลูกค�าท่ีมีตDอตราสินค�าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได�ตามกาลเวลา 
 3. การวิจัยในครั้งตDอไปควรขยายกลุDมการศึกษาในธุรกิจการบริการอ่ืน ๆ เชDน 
ร�านอาหาร โรงแรม สายการบิน หรือบริษัทนําเท่ียว เพ่ือให�ทราบถึงปCจจัยท่ีสDงผลตDอความภักดี

997 



LA-110 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๕ "งานวิชาการรับใช�สังคม" มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

ของลูกค�าท่ีมีตDอตราสินค�าในกลุDมธุรกิจการบริการท่ีแตกตDางกัน ซ่ึงจะสามารถนําไปปรับใช�ในการ
วางแผนกลยุทธ%ด�านความภักดีตDอตราสินค�าได�อยDางกว�างขวางมากย่ิงข้ึน 
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การมีส�วนร�วมของประชาชนในการจัดการระบบผลิตไฟฟ�าพลังงาน
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Electricity Generation Management, Singburi Province 
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บทคัดย�อ 

 
งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค0เพ่ือศึกษาระดับการมีสFวนรFวมของประชาชนในการจัดการ

ระบบผลิตไฟฟK าพลังงานแสงอาทิตย0ในชุมชน กลุFมเปK าหมายท่ีใช! ในการศึกษา ได!แกF              
กลุFมประชาชนในจังหวัดสิงห0บุรีท่ีมีการติดต้ังระบบผลิตไฟฟKาพลังงานแสงอาทิตย0 และเปLน
สมาชิกในกลุFมอาสาสมัครพลังงาน จํานวน 25 คน จาก 6 อําเภอในจังหวัดสิงห0บุรี การศึกษา    
ครั้งนี้ ใช!แบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ0 และวิเคราะห0ด!วยโปรแกรมวิเคราะห0ทางสถิติและ
การบรรยายความ 

 ผลการศึกษา พบวFา ระดับการมีสFวนรFวมของประชาชนในการจัดการระบบผลิตไฟฟKา
พลังงานแสงอาทิตย0ในชุมชน จังหวัดสิงห0บุรี โดยภาพรวมอยูFในระดับสูง เม่ือพิจารณาเปLน         
รายด!าน พบวFา อยูFในระดับสูงท้ัง 4 ด!าน โดยด!านท่ีประชาชนในชุมชนมีสFวนรFวมมากท่ีสุด คือ 
ด!านการรFวมค!นหาปSญหาและสาเหตุ ไมFเพียงแตFการมีสFวนรFวมในรูปแบบของการรับผลประโยชน0
และปฏิบัติตามแผนท่ีได!วางเอาไว! กลุFมอาสาสมัครพลังงานยังเข!ามามีสFวนรFวมในการเสนอแผน
พลังงานในชุมชน รFวมระดมทุนในการติดต้ังอุปกรณ0 และรFวมประชุมในระดับยุทธศาสตร0รFวมกับ
พลังงานจังหวัด ทําให!การมีสFวนรFวมของประชาชนในกลุFมอาสาสมัครพลังงานจังหวัดสิงห0บุรีนั้น
อยูFในระดับสูงและมีสFวนรFวมน!อยท่ีสุดคือ ด!านการวางแผนกิจกรรมการจัดการระบบผลิตไฟฟKา
พลังงานแสงอาทิตย0 
 
คําสําคัญ : ระบบผลิตไฟฟKาพลังงานแสงอาทิตย0 การมีสFวนรFวม ชุมชน 

 
Abstract  

 
The objective of this study is to investigate level of participation for solar 

photovoltaic electricity generation management of six communities at Singburi 
province. The target groups were 25 people from six communities in six districts 
with having installation of solar photovoltaic electricity generation in their house 
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and they are membership of Singburi renewable energy group. This study uses 
questionnaire and interview form to collect data was analyzed by descriptive 
statistic. 
 The result of this study shows that overall level of participation of people 
in six communities for solar photovoltaic electricity generation management in 
Singburi province was found at the high level. When considered in each aspect, it 
was also noted that the highest level in all aspects and the aspect that ranked 
the most in terms of mean score was participation in decision making about  
problems and their causes. 
 
บทนํา 

ในปh 2549 กระทรวงพลังงานได!จัดทําโครงการพลังงานระดับท!องถ่ิน (Local Energy 
Plan: LEP) เพ่ือให!แตFละชุมชนสามารถใช!พลังงานท่ีเหมาะสมกับแหลFงพลังงานในพ้ืนท่ี ท่ีมี
ศักยภาพและรูปแบบการจัดการแตกตFางกันไปตามลักษณะภูมิประเทศและพ้ืนฐานทางสังคม 
โดยนําเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปLนแนวทางในการสFงเสริมทัศนคติด!านพลังงาน
รFวมกับการใช!เทคโนโลยีอยFางงFายท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของแตFละพ้ืนท่ี เพ่ือให!เกิดการใช!
พลังงานอยFางย่ังยืนด!วยการมีสFวนรFวมของชุมชนในทุกบทบาทจนจบกระบวนการ อยFางไรก็ตาม
การดําเนินการในการบริหารจัดการพลังงานชุมชนนั้นยังมีปSญหาและอุปสรรคท่ีทําให!ไมFสามารถ
ประสบความสําเร็จในด!านการจัดการพลังงานอยFางย่ังยืนได! ไมFวFาจะในชุมชนตัวอยFางท่ีใดก็ตาม 
อันเนื่องมาจากชุมชนขาดการมี       สFวนรFวมในการดําเนินการทุกกิจกรรมด!านการจัด
การพลังงานเปLนเพียงผู!ตามเทFานั้น ทําให!ชุมชนไมFสามารถดําเนินการตFอได!ด!วยตนเอง  จึงเปLน
การจัดการพลังงานชุมชนท่ีไมFยั่งยืน 

สําหรับในจังหวัดสิงห0บุรีท่ีผู!วิจัยสนใจทําการศึกษานั้น มีการใช!พลังงานชุมชนในทุกเขต
อําเภอ ผFานการขับเคลื่อนของเครือขFายด!านพลังงานชุมชน ภายใต!  “โครงการสร!างเสริมตําบล
อยูFดี มีสุขด!านพลังงานและสิ่งแวดล!อม” โดยได!รับการสนับสนุนจากสํานักสร!างสรรค0โอกาสและ
นวัตกรรม (สํานัก 6) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร!างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซ่ึงมีการจัด
กระบวนการเรียนรู!ด!านการใช!พลังงานให!กับชาวบ!านเพ่ือให!เกิดประโยชน0สูงสุด เพ่ือชFวยลด
คFาใช!จFายในครัวเรือน และอนุรักษ0พลังงาน โดยหนึ่งในพลังงานทางเลือกในชุมชนท่ีใช!กันใน
จังหวัดสิงห0บุรีนั้นคือพลังงานแสงอาทิตย0 ผFานการติดต้ังระบบผลิตไฟฟKาพลังงานแสงอาทิตย0ใน
พ้ืนท่ีของกลุFมอาสาสมัครพลังงาน ซ่ึงกระจายอยูFท้ัง 6 อําเภอ ท่ัวจังหวัด ด!วยงบประมาณจาก
กระทรวงพลังงาน และมีการติดต้ังเพ่ิมเติมกันเองภายในกลุFมอาสาสมัครพลังงานภายในแตFละ
ชุมชน ผFานการเรียกเก็บเงินรายเดือนกันภายในกลุFมสมาชิกอาสาสมัครพลังงานเพ่ือนําไปซ้ือและ
ติดต้ังอุปกรณ0 นอกจากนี้หลายชุมชนในจังหวัดสิงห0บุรียังได!รับรางวัลชุมชนต!นแบบด!านพลังงาน 
จากกระทรวงพลังงานและสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร!างเสริมสุขภาพ อีกท้ังยังได!รับการ
จัดต้ังให!เปLนศูนย0การเรียนรู!ด!านพลังงาน เปLนชุมชนตัวอยFาง ถือเปLนจังหวัดท่ีประสบความสําเร็จ 
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ในด!านการบริหารจัดการพลังงานชุมชน   
 ดังนั้น ผู!วิจัยจึงสนใจทําการศึกษาระดับการมีสFวนรFวมในการจัดการระบบผลิตไฟฟKา
พลังงานแสงอาทิตย0เพ่ือผลิตไฟฟKาในชุมชน ในจังหวัดสิงห0บุรี เพ่ือนําผลการศึกษาท่ีได!มา
เสนอแนะแนวทางเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการมีสFวนรFวมของประชาชนในการจัดการระบบผลิต
ไฟฟKาพลังงานแสงอาทิตย0ในชุมชน ทําให!เกิดการวางแผนการจัดการระบบผลิตไฟฟKาพลังงาน
แสงอาทิตย0ในชุมชนสําหรับในพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ได!อยFางมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จในด!าน
การจัดการพลังงานอยFางยังยืนในท่ีสุด 
 
วัตถุประสงค ของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาระดับการมีสFวนรFวมของประชาชนในการจัดการระบบผลิตไฟฟKาพลังงาน
แสงอาทิตย0ในชุมชน จังหวัดสิงห0บุรี  

2.  เพ่ือศึกษาปSญหา อุปสรรค และข!อเสนอแนะเก่ียวกับการมีสFวนรFวมของประชาชนใน
ชุมชน ในการจัดการระบบผลิตไฟฟKาพลังงานแสงอาทิตย0 จังหวัดสิงห0บุรี  

3.  เพ่ือนําเสนอแนวทางในการสFงเสริมการมีสFวนรFวมของประชาชน ในการจัดการระบบ
ผลิตไฟฟKาพลังงานแสงอาทิตย0ในชุมชน 

 
ขอบเขตของการศึกษา 

1. ขอบเขตด!านเนื้อหา การมีสFวนรFวมของประชาชนในการจัดการระบบผลิตไฟฟKา
พลังงานแสงอาทิตย0ในชุมชน จังหวัดสิงห0บุรี  

2. ขอบเขตด!านพ้ืนท่ี พ้ืนท่ีชุมชนจาก 6 อําเภอ ในจังหวัดสิงห0บุรี ได!แกF อําเภอเมือง
สิงห0บุรี อําเภอบางระจัน อําเภอคFายบางระจัน อําเภอพรหมบุรี อําเภอทFาช!าง อําเภออินทร0บุรี ท่ี
มีการจัดการระบบผลิตไฟฟKาพลังงานแสงอาทิตย0สําหรับใช!เอง 

3. ขอบเขตด!านเวลา ดําเนินการเก็บข!อมูลทุติยภูมิโดยการทบทวนเอกสาร และข!อมูล
ปฐมภูมิโดยการสัมภาษณ0เชิงลึกและแบบสอบถามก่ึงสัมภาษณ0 ในชFวงเวลากันยายน 2559 ถึง
กุมภาพันธ0 2560 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
  Cohen and Uphoff  (2524)  ได!ให!ความหมายการมีสFวนรFวมของชุมชนวFา สมาชิก
ของชุมชนต!องเข!ามามีสFวนเก่ียวข!องใน 4 มิติ  ได!แกF   

1. การมีสFวนรFวมการตัดสินใจวFาควรทําอะไรและทําอยFางไร 
           2. การมีสFวนรFวมเสียสละในการพัฒนา รวมท้ังลงมือปฏิบัติตามท่ีได!ตัดสินใจ 

3. การมีสFวนรFวมในการแบFงปSนผลประโยชน0ท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงาน 
4. การมีสFวนรFวมในการประเมินผลโครงการ 
โดยสร!างโอกาสให!สมาชิกทุกคนของชุมชน ได!เข!ามามีสFวนรFวมชFวยเหลือและเข!ามามี

อิทธิพลตFอกระบวนการดําเนินกิจกรรมในการพัฒนา รวมถึงได!รับผลประโยชน0จากการพัฒนานั้น
อยFางเสมอภาค 
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  วิสาขา ภูFจินดา (2552) ได!ทําการศึกษาเก่ียวกับการจัดทําตัวชี้วัดการจัดการพลังงาน
ชุมชน โดยใช!หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผลการศึกษาพบวFา ปSจจัยท่ีมีผลตFอการจัดการ
สิ่งแวดล!อมชุมชนเมืองและชุมชนชนบทโดยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได!แกF ปSญหา
สิ่งแวดล!อมท่ีมี     ในชุมชน ภาคีเครือขFาย การรับรู!ข!อมูลขFาวสาร การบริหารจัดการชุมชน 
ข้ันตอนและกิจกรรมการจัดการสิ่งแวดล!อมในชุมชน 
  ประชัย ศรีจามร (2549) ได!ให!ความหมายของการมีสFวนรFวมของประชาชนวFา เปLนการ
สร!างโอกาส ให!ประชาชนในชุมชนได!เข!ามามีสFวนรFวมในแนวทางการพัฒนา โดยผFานทาง
กระบวนการสFงเสริมชักนํา และสนับสนุนให!ประชาชนเข!ามามีบทบาทในการเรียนรู! การริเริ่มใน
การคิดรFวมกําหนดแนวทางในการพัฒนารFวมแก!ไขและวางแผนปฏิบัติ 
  ศราพร ไกรยะปSกษ0 (2553) ได!ทําการศึกษาเก่ียวกับรูปแบบท่ีเหมาะสมในการจัด
การพลังงานชุมชน ผลการศึกษาพบวFา ประชาชนต!องมีความรู!ความเข!าใจและความตระหนักใน
เรื่องพลังงาน ซ่ึงจะนําไปสูFการมีสFวนรFวมในกระบวนการจัดการพลังงานชุมชนและการวางแผน
พลังงานชุมชน อยFางเปLนรูปธรรม  
 
วิธีการศึกษา  

      ภาพท่ี 1 แสดงกรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
1. การเก็บรวบรวมขOอมูล 

การรวบรวมข!อมูลท่ีนํามาวิเคราะห0มาจากการลงพ้ืนท่ีเก็บแบบสอบถามก่ึงสัมภาษณ0
ประชาชนในกลุFมอาสาสมัครพลังงาน จังหวัดสิงห0บุรี จํานวน 25 คน โดยใช!โปรแกรมวิเคราะห0      
ทางสถิติ และอีกสFวนได!มาจากการวิเคราะห0เอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข!อง  
2. เคร่ืองมือที่ใชOในการศึกษา 

เครื่องมือท่ีใช!ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด!วยแบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ0          
มีรายละเอียดดังนี้ 

แบบสัมภาษณ0ก่ึงสอบถาม สําหรับประชาชนกลุFมอาสาสมัครพลังงาน แบFงออกเปLน 3 
สFวน ดังนี้ 
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สFวนท่ี 1 ข!อมูลสFวนบุคคลผู!ให!สัมภาษณ0 
สFวนท่ี 2 การมีสFวนรFวมของประชาชนในการจัดการแผงเซลล0แสงอาทิตย0 
สFวนท่ี 3 ข!อเสนอแนะ 
นําแบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ0ท่ีเปLนเครื่องมือท่ีใช!ในการศึกษาครั้งนี้ ตรวจสอบ

คุณภาพเครื่องมือเก็บรวบรวมข!อมูล (IOC : Index of item objective congruence) เพ่ือหา      
คFาความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม (คFาสอดคล!องระหวFางข!อคําถามกับวัตถุประสงค0) โดยนําไป
ให!ผู!เชี่ยวชาญจํานวน 7 ทFาน ท่ีมีความเชี่ยวชาญด!านพลังงานชุมชนและด!านการมีสFวนรFวม 
ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา โดยใช!แบบฟอร0มรายงานผลการตรวจสอบเครื่องมือ จากนั้นจึง
นําผลการพิจารณามาคํานวณคFาดัชนีความสอดคล!อง เม่ือผลการตรวจสอบความเท่ียงตรงของ
แบบสอบถาม    มีความสอดคล!องกับวัตถุประสงค0 จึงนําไปใช!เก็บข!อมูล 

 
ผลการศึกษา 

 

            
ภาพท่ี 2 การมีสFวนรFวมของประชาชนในการจัดการระบบผลิตไฟฟKาพลังงานแสงอาทิตย0ในชุมชน 

จังหวัดสิงห0บุรี 
   

การมีสFวนรFวมของประชาชนในการจัดการระบบผลิตไฟฟKาพลังงานแสงอาทิตย0ในชุมชน 
จังหวัดสิงห0บุรี ในภาพรวมพบวFา การมีสFวนรFวมของประชาชนอยูFในระดับสูง มีคะแนน 47.67 
คะแนน โดยมีคะแนนเต็มอยูFท่ี 60.00 คะแนน และเม่ือพิจารณาตามลักษณะการมีสFวนรFวม              
ซ่ึงประกอบไปด!วย 4 ด!านด!วยกัน ได!แกF ด!านการมีสFวนรFวมในการตัดสินใจ ด!านการมีสFวนรFวม
เสียสละในการพัฒนาและลงมือปฏิบัติตามท่ีได!ตัดสินใจ ด!านการมีสFวนรFวมในการแบFงปSน
ผลประโยชน0ท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงาน และด!านการมีสFวนรFวมในการประเมินผลโครงการ 
พบวFาแตFละลักษณะของการมีสFวนรFวมนั้น มีการมีสFวนรFวมของประชาชนเฉลี่ยอยูFในระดับสูง ดัง
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แสดง    ในตารางท่ี 1 โดยท่ีด!านการรFวมค!นหาปSญหาและสาเหตุ มีระดับคFาเฉลี่ยสูงสุด ได!แกF 
4.09 คะแนน รองลงมาคือ ด!านการประเมินผล มีระดับคFาเฉลี่ยอยูFท่ี 3.64 คะแนน ด!านการ
ดําเนินการ มีระดับคFาเฉลี่ยสูงสุดอยูFท่ี 3.48 คะแนน และด!านการวางแผนกิจกรรมการจัดการ
แผงโซลFาเซลล0ในชุมชน  มีระดับคFาเฉลี่ยสูงสุดอยูFท่ี 3.30 คะแนน ตามลําดับ โดยคะแนนเต็มใน
แตFละด!านอยูFท่ี 5.00 คะแนน  
  จากการศึกษาพบวFา การมีสFวนรFวมของประชาชนในการจัดการแผงโซลFาเซลล0เพ่ือผลิต
ไฟฟKาในระดับชุมชนอยูFในระดับสูง โดยท่ีแตFละด!านของการมีสFวนรFวมนั้น มีการมีสFวนรFวมของ
ประชาชนอยูFในระดับสูงท้ังสิ้น โดยการแสดงความคิดเห็นในการวางแผนการจัดการแผงโซลFา
เซลล0เพ่ือผลิตไฟฟKาในชุมชน มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ 4.14 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 
คะแนน และ ข!อท่ีมีคะแนนเฉลี่ยน!อยท่ีสุดคือข!อ ประสานงานกับภาครัฐ/หนFวยงานท่ีเก่ียวข!องใน
การวางแผนจัดการแผงโซลFาเซลล0เพ่ือผลิตไฟฟKาในชุมชน โดยมีคะแนนเฉลี่ย 3.68 จากคะแนน
เต็ม 5.00 คะแนน ดังแสดงในตารางท่ี 1  
 
ตารางท่ี 1 คFาเฉลี่ย และคFาเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับการมีสFวนรFวมของกลุFมตัวอยFางรายข!อ  

การมีสFวนรFวม x̄ S.D. ระดับ 
1. ด!านการมีสFวนรFวมในการตัดสนิใจ 
1.1 รFวมแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับปSญหาการใช!งานแผงโซลFาเซลล0 4.00 0.97 มีสFวนรFวมในระดับสูง 
1.2 ให!ความสะดวกแกFเจ!าหน!าท่ีในการหาสาเหตุของปSญหา 3.86 0.83 มีสFวนรFวมในระดับสูง 
1.3 รFวมมือกับหนFวยงานท่ีเก่ียวข!องในการศึกษาปSญหา 4.09 0.92 มีสFวนรFวมในระดับสูง 
2. คFาเฉลี่ยด!านการมสีFวนรFวมเสยีสละในการพัฒนา รวมท้ังลงมือปฏิบัติตามท่ีได!ตัดสินใจ 
2.1 แสดงความคิดเห็นในการวางแผนการจัดการแผงโซลFาเซลล0
เพ่ือผลิตไฟฟKาในชุมชน 

4.14 0.99 มีสFวนรFวมในระดับสูง 

2.2 ประสานงานกับภาครัฐ/หนFวยงานท่ีเก่ียวข!องในการวางแผน
จัดการแผงโซลFาเซลล0เพ่ือผลติไฟฟKาในชุมชน 

3.68 1.04 มีสFวนรFวมในระดับสูง 

2.3 อํานวยความสะดวกแกFเจ!าหน!าท่ีรัฐในการจัดทําแผนการ
จัดการแผงโซลFาเซลล0เพ่ือผลติไฟฟKาในชุมชน 

3.86 1.08 มีสFวนรFวมในระดับสูง 

3. คFาเฉลี่ยด!านการมสีFวนรFวมในการแบFงปSนผลประโยชน0ท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงาน 
3.1 รFวมเผยแพรF ประชาสมัพันธ0เก่ียวกับการจัดการแผงโซลFาเซลล0
ในชุมชน 

4.05 1.13 มีสFวนรFวมในระดับสูง 

3.2 ให!ความรู!แกFเพ่ือนบ!านด!านการใช!แผงโซลFาเซลล0 3.95 1.13 มีสFวนรFวมในระดับสูง 
3.3 ปฏิบัติตามคําแนะนําของเจ!าหน!าท่ีพลังงานจังหวัด 4.09 1.02 มีสFวนรFวมในระดับสูง 
4. คFาเฉลี่ยด!านการมสีFวนรFวมในการประเมินผลโครงการ 
4.1 รFวมตอบคําถาม ช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกับการจัดการแผงโซ
ลFาเซลล0เพ่ือผลติไฟฟKาในชุมชน 

3.95 1.21 มีสFวนรFวมในระดับสูง 

4.2 รFวมประสานงานกับหนFวยงานท่ีเก่ียวข!องในการติดตาม
ประเมินผล 

3.95 1.09 มีสFวนรFวมในระดับสูง 

4.3 รFวมประเมินผลการดําเนินการท่ีผFานมากับหนFวยงานท่ี
เก่ียวข!อง 

4.05 1.17 มีสFวนรFวมในระดับสูง 
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สรุปผลการศึกษา 
  จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง การมีสFวนรFวมของประชาชนในการจัดการระบบผลิตไฟฟKา
พลังงานแสงอาทิตย0ในชุมชน จังหวัดสิงห0บุรี สามารถนํามาอภิปรายผลได!ดังนี้ 
  ผลการศึกษาพบวFา การมีสFวนรFวมของประชาชนในชุมชน ในการจัดการระบบผลิตไฟฟKา
พลังงานแสงอาทิตย0 จังหวัดสิงห0บุรี จากแบบสอบถามก่ึงสัมภาษณ0ข!างต!นใน 4 ด!าน จําแนกตาม
การมีสFวนรFวมของชุมชนของโคเฮนและอัฟฮอฟ (Cohen and Uphoff. 1981)  ดังนี้ 

1. ดOานการมีส�วนร�วมการตัดสินใจว�าควรทําอะไรและทําอย�างไร 
การกFอต้ังกลุFมสมาชิกอาสาสมัครพลังงาน (Singburi Renewable Energy Group) โดย

มีการรวมกลุFมเพ่ือดําเนินกิจกรรมตFาง ๆ เก่ียวกับพลังงานตามความต!องการของประชาชนใน
กลุFม  เกิดเปLนเครือขFายชุมชนท่ีงFายตFอการติดตFอสื่อสาร ประชาสัมพันธ0 ตลอดจนถึงการให!ข!อมูล
แกFสมาชิกในกลุFมรวมไปถึงการเผยแพรFข!อมูลให!แกFประชาชนท่ีสนใจอ่ืน ๆ ทําให!สมาชิกกลุFมมี
เพ่ิมข้ึน จนเปLนเครือขFายท่ีเข!มแข็ง สามารถรวมตัวกันเพ่ือติดตFอกับภาครัฐ องค0การปกครองสFวน
ท!องถ่ิน และพลังงานจังหวัด เพ่ือเข!ารFวมในการรับฟSงนโยบาย และการปฏิบัติแผนงาน รวมไปถึง
การนําเสนอปSญหาและสาเหตุ รวมไปถึงความต!องการในชุมชนท่ีแท!จริง ทําให!สามารถ
ดําเนินการจัดการระบบผลิตไฟฟKาพลังงานแสงอาทิตย0ในชุมชนได!อยFางย่ังยืน 

2. ดOานการมีส�วนร�วมเสียสละในการพัฒนา รวมท้ังลงมือปฏิบัติตามท่ีไดOตัดสินใจ 
  ประชาชนในกลุFมสมาชิกอาสาสมัครพลังงานจังหวัดสิงห0บุรี ได!รับการผลักดันในการ       
วางแผนการจัดการระบบผลิตไฟฟKาพลังงานแสงอาทิตย0จากทางพลังงานจังหวัดเปLนหลัก โดยเปLน
การผลักดันแบบบูรณาการ และให!ชุมชนเปLนเกณฑ0หลักในการตัดสินใจ การมีสFวนรFวมของชุมชน     
จึงอยูFในระดับสูง และเกิดการรFวมกันวางแผนกิจกรรมตFาง ๆ เก่ียวกับการจัดการระบบผลิตไฟฟKา
พลังงานแสงอาทิตย0ในชุมชน 

3. ดOานการมีส�วนร�วมในการแบ�งปWนผลประโยชน ท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงาน 
ในด!านการแบFงปSนผลประโยชน0ท่ีเกิดจากการดําเนินงาน มีการประมวลความต!องการ   

สFวนใหญFของประชาชนในกลุFมอาสาสมัครพลังงาน และนําไปจัดทําแผนให!เกิดเปLนกิจกรรมตาม
แผนในครั้งตFอไปอยFางเปLนรูปธรรม เชFน การรวมตัวกันเพ่ือประชุมผลการดําเนินงานเปLนประจํา
ทุกเดือน และเก็บคFาสมาชิกกลุFมอาสาสมัครพลังงานเดือนละ 200 บาท เพ่ือนําไปซ้ืออุปกรณ0ใน
การติดต้ังระบบผลิตไฟฟKาพลังงานแสงอาทิตย0 กFอนจะกระจายการติดต้ังระบบผลิตไฟฟKาพลังงาน
แสงอาทิตย0ไปตามแตFละบ!านของสมาชิก นอกจากนี้สมาชิกในกลุFมอาสาสมัครพลังงานยังนํา
ความรู!ท่ีได!รับมาเผยแพรFตFอแบบปากตFอปาก ทําให!ประชาชนสนใจด!านพลังงานมากข้ึน โดยมี
พลังงานจังหวัดคอยให!การสนับสนุน เชFน หางบประมาณสนับสนุน วิทยากรให!ความรู! แนะนํา
เทคนิคตFาง ๆ เปLนต!น 

4. ดOานการมีส�วนร�วมในการประเมินผลโครงการ 
ประชาชนในกลุFมอาสาสมัครพลังงานจังหวัดสิงห0บุรี ท่ีรวมตัวกันเปLนเครือขFายทําให!

สะดวกตFอการดําเนินกิจกรรมตFาง ๆ รวมถึงด!านการติดตามประเมินผล โดยเข!าไปมีสFวนรFวมกับ
พลังงานจังหวัดและองค0กรสFวนท!องถ่ินในการเปLนแกนหลักท่ีคอยเสนอข!อมูล ปSญหา ความ
ต!องการ และรFวมออกแบบแนวทางการแก!ไขปรับปรุงท่ีเหมาะสม 
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ขOอเสนอแนะ 
  จากการศึกษานี้พบวFา การจัดการระบบผลิตไฟฟKาพลังงานแสงอาทิตย0และการจัด
การพลังงานชุมชนในรูปแบบอ่ืน ๆ นั้น การมีสFวนรFวมถือเปLนสFวนหนึ่งท่ีสําคัญในการนําไปสูFการ
จัดการอยFางย่ังยืน ขอเสนอให!ภาคสFวนท่ีเก่ียวข!องนั้นเพ่ิมความสําคัญในการให!ประชาชนใน
ท!องถ่ินเข!ามามีบทบาทท่ีมากข้ึนในทุกระดับต้ังแตFการวางแผนดําเนินการไปจนถึงการประเมินผล 
รวมไปถึงรับฟSงปSญหา ความต!องการท่ีแท!จริงของประชาชน ให!ประชาชนเปLนหลักสําคัญในการ
ดําเนินการ เพ่ือให!เกิดการพ่ึงพาตนเองได!ในท!องถ่ิน 
 
ขOอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  - องค0การปกครองสFวนท!องถ่ินควรทําการสFงเสริมความรู! ความเข!าใจเก่ียวกับการจัดทํา
แผนพลังงานชุมชน ผFานการจัดอบรมและจัดทําคูFมือให!แกFผู!นําชุมชน กํานัน ผู!ใหญFบ!าน และ
สมาชิกภายในองค0กรปกครองสFวนท!องถ่ินเอง เพ่ือเปLนแกนหลักท่ีมีความรู! และมีความสามารถ
เพียงพอท่ีจะเผยแพรFความรู!ไปสูFประชาชน 
  - การประชาสัมพันธ0ขFาวสารในหลายชFองทาง เชFน แผFนพับ ใบปลิว รถกระจายเสียง 
ปKายประชาสัมพันธ0ขนาดใหญF เพ่ือให!ประชาชนสามารถเข!าถึงการจัดการพลังงานชุมชนและเกิด
ความสนใจมากข้ึน 
  -  องค0การปกครองสFวนท!องถ่ิน และเจ!าหน!าท่ีพลังงานจังหวัด ควรทํางานในเชิงรุก มีการ
จัดเจ!าหน!าท่ีให!เข!ารFวมพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพ่ือสร!างความสัมพันธ0อันดีระหวFาง
ประชาชนกับเจ!าหน!าท่ีรัฐ 
 
ขOอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
  เป�ดให!ประชาชนเข!ารFวมในการวางแผนด!านพลังงานในทุกระดับ ให!มีการประชาพิจารณ0
จากประชาชนกFอนท่ีจะดําเนินกิจกรรมด!านพลังงานชุมชนตFาง ๆ เพ่ือท่ีจะสามารถวางแผนการ
ดําเนินงานได!อยFางสอดคล!องและเหมาะสมกับความต!องการของประชาชน 
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บทคัดย-อ 

  
มุมมองท่ีแตกตCางยCอมมีผลกระทบอยCางสําคัญตCอการกําหนดนโยบายและการปฏิบัติ 

นอกเหนือจากคุณูปการของคาร*ล มาร*กซ* ท่ีอธิบายความยากจนและคนจน ด!วยเหตุปMจจัยด!าน
เศรษฐกิจแล!ว บทความนี้ยังได!นําเสนอทรรศนะอ่ืน ๆ ท้ังด!านเศรษฐศาสตร*กระแสหลัก สังคม
วิทยา และจิตวิทยา ท่ีเห็นวCาความยากจน และคนจน มีเหตุมาจากการถูกสกัดก้ัน และถูกกีดกัน
จากสังคมในหลาย ๆ ทางอีกด!วย 
 
คําสําคัญ : ความยากจน คนจน การสกัดก้ัน การกีดกันจากสังคม 
 

Abstract 
 
 Different approaches can have significant impacts on policies and 
practices. Within this paper, a variety of perspectives regarding issues of poverty 
and the poor are presented. Besides Karl Marx’s contributions in elucidation with 
the concepts of economic determinism, another notions such as mainstream 
economic, sociological, and psychological outlooks are presented to manifest 
other feasible causes using a framework of social deprivation and exclusion.   
 
Keywords : poverty, the poor, social deprivation and exclusion 
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บทนํา 
เม่ือกลCาวถึงความยากจนและคนจน หรือคําเรียกอ่ืนในโลกสมัยใหมC อาทิ การขาดโอกาส  

การเสียเปรียบทางสังคม ความไมCเทCาเทียมกันในสังคม การถูกสกัดก้ันทางสังคม ผู!เสียเปรียบทาง
สังคม ผู!ด!อยหรือขาดโอกาส หรืออ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน เปdนความจําเปdนอันหลีกเลี่ยงไมCได!       
ท่ีจะต!องกลCาวถึง คาร*ล มาร*กซ (Karl Heinrich Marx. 1818-1883) เนื่องจากปฏิเสธไมCได!วCา 
มาร*กซ เปdนผู!มีบทบาทสําคัญในระดับต!น ๆ ท่ีเตือนให!สังคมตระหนักถึงความยากลําบากในการ
ดํารงชีวิต  ความยากจนข!นแค!น สภาพจิตใจของผู!ท่ีอยูCในชนชั้นลCางของสังคม มีบทบาทในการ
สร!างความต่ืนตัวตCอคนท่ีอยูCระดับลCางของสังคม ซ่ึงสCวนใหญCก็คือผู!ใช!แรงงาน และตCอสู!อยCางแข็ง
ขันจนคนท่ัวไป กระท่ังสังคมโดยรวม ต!องหันมาสนใจมอง ถกเถียง อภิปราย และพยายาม
ดําเนินการทุกทางตามแตCวิถีของตน จนเกิดเปdนปฏิบัติการตCาง ๆ เก่ียวข!องกับผู!ท่ีถูกเรียกวCา        
คนจนมาโดยตลอด 
 มาร*กซ ในวัยหนุCมสะท!อนใจกับภาพของผู!ใช!แรงงานในทCามกลางการปฏิวัติอุตสาหกรรม    
ท่ีประสบกับความลําบากยากจน ดํารงชีวิตอยูCอยCางแร!นแค!น และได!ถCายทอดท้ังอารมณ*
ความ รู! สึ ก  ระบ บความ คิด  ออกมาเปd น งาน เขี ยนชื่ อ  “Economic and Philosophic 
Manuscripts of 1844”   
 ในงานเขียนดังกลCาวของมาร*กซ ได!สะท!อนทรรศนะตCอความเปdนมนุษย*ท่ีมนุษย*พึงมีไว!
อยCางชัดเจน ความเปdนมนุษย*ในทรรศนะของมาร*กซ เปdนการมองจากพ้ืนฐานแหCงชีวิตจริงของ
เผCาพันธุ*  อันทําให!มนุษย*มีความแตกตCางจากสัตว*ท่ัวไป (relative aspect) เชCน ความสามารถ
สร!างสรรค* การทํางานอยCางมีอิสระ และมีจิตสํานึกสนใจในความงดงามแหCงศิลปะ (Marx. 1959 
: 28-35) 
 ขณะท่ีสัตว*มีหน!าท่ีเพียงกิน ด่ืม แล!วให!กําเนิดลูกหลาน หรืออยCางมากท่ีสุดก็ในเรื่องท่ีอยูC
อาศัย และการประดับตกแตCงตัวเอง แตCชื่อวCามนุษย*ยCอมมีหน!าท่ีเฉพาะของมนุษย*ท่ีเพ่ิมข้ึนและ
แตกตCางไปจากสัตว*ด!วย ซ่ึง มาร*กซ ก็มาถึงข!อสรุปวCา ในสภาพท่ีเปdนจริงของสังคม มนุษย*ท่ี
ยากจนท่ีมีอยูCเปdนจํานวนมากมายในระดับลCางของสังคม มีความเปdนอิสระก็แตCในหน!าท่ีแบบสัตว*
ของตนเทCานั้น ขณะท่ีหน!าท่ีแบบมนุษย*ด!านการสร!างสรรค*อ่ืน ๆ กลับถูกปqดก้ันอยCางเปdนระบบ 
เขาถูกลดคCาความเปdนมนุษย*ลงเหลือเพียงแคCสัตว*ตัวหนึ่งเทCานั้น เปdนภาวะความแปลกแยกจาก
เผCาพันธุ*มนุษย* (human species) ท่ีเลวร!ายและนCาอัปยศย่ิง (Marx. 1972 : 223-261)     
 งานเขียนในชCวงหลังของ มาร*กซ เม่ือกลCาวถึงผู!ใช!แรงงาน มิได!มีทCวงทํานองทางด!าน
มนุษย*นิยมนัก มาร*กซ ในชCวงหลังท่ีเขาเรียกเองวCา อยูCในสถานการณ*การตCอสู!ทางชนชั้นท่ีมี
ลักษณะปฏิวัติ พูดถึงผู!ใช!แรงงานในลักษณะท่ีเปdนชนชั้นลCางท่ียากจนจากการถูกกดข่ีขูดรีดและ
ถูกเอารัดเอาเปรียบทางเศรษฐกิจ จะแก!ไขภาวะความแปลกแยกของผู!ใช!แรงงาน ก็ต!องขจัด
เง่ือนไขของความแปลกแยก ซ่ึงก็คือโครงสร!างแหCงการกดข่ีเอารัดเอาเปรียบท่ีกระทําตCอ          
ชนชั้นลCางในสังคมนั้นออกไปเสียกCอนเทCานั้น    

แนวคิด มาร*กซิสม* ได!รับการขานรับจากผู!ใช!แรงงานอยCางกว!างขวาง กCอบทบาทอิทธิพล
อยCางมากในสังคมโลก หลังสงครามโลกครั้งท่ี  2 จึงตกอยูCในภาวะสงครามเย็นระหวCาง          
ลัทธิเศรษฐกิจทุนนิยมเสรีกับสังคมนิยม ความโกลาหลวุCนวายท่ีเกิดข้ึนเปdนท่ีมาของการเกิด
คําถามในหมูCนักคิดทางสังคมจํานวนหนึ่งในขณะนั้นวCา สังคมจะถึงการดับสลายแล!วหรืออยCางไร 
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สังคมจะอยูCรอดได!อยCางไร ทางออกของคําถามนี้คือความพยายามสร!างแนวคิดทฤษฎีเพ่ือตอบ
คําถามของการจะทําอยCางไรให!สังคมอยูCรอด ซ่ึงได!พัฒนาเปdนสาขาสังคมวิทยาในเวลาตCอมา 
แนวคิดทฤษฎี ท้ังหลายทางสังคมวิทยาจึงมุC งม่ันอธิบายเพ่ือรักษาสังคมให!อยูCรอด มิใชC
เปลี่ยนแปลงสังคมตามท่ี มาร*กซิสม* ด้ังเดิมพยายามให!เปdนไป ความแตกตCางในพ้ืนฐานทางด!าน
เจตนารมณ*นี้มีความสําคัญ เพราะยังผลให!ทCวงทํานองการอธิบายถึงความยากจนและคนจนนั้น
ตCางกันไปด!วย 
 ขณะท่ี มาร*กซ ยํ้าวCาการปรากฏข้ึน การดํารงอยูC และการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ*
ทางสังคมใด ๆ ซ่ึงก็รวมท้ังความยากจนท่ีคนจนชนชั้นลCางประสบ กลCาวให!ถึงท่ีสุดของหCวงโซC
สุดท!ายท่ีมาของปMญหา ล!วนข้ึนอยูCกับปMจจัยทางวัตถุเปdนตัวกําหนด ซ่ึงก็คือระบบเศรษฐกิจ         
แตCสําหรับนักทฤษฎี ท่ีย่ิงใหญCทางสังคมวิทยาอยCาง แม็กซ เวเบอร* (Max Weber) ได!แสดง
โลกทรรศน*แบบจิตนิยมตอบโต! มาร*กซ ไว!อยCางชัดเจน โดยระบุวCาปMจจัยทางด!านความคิด เชCน 
คCานิยม อุดมการณ* มีบทบาทสําคัญตCอการผลักดันให!เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Weber. 
1958 : 13-31)      
 สังคมวิทยาถือวCา การวิเคราะห*และตีความเชCนนี้ของเวเบอร*สําคัญย่ิง เปdนแนวคิดกระแส
หลักทางฝwายสังคมวิทยาอันโน!มเอียงไปทางโลกทรรศน*แบบจิตนิยม ใช!แก!ตCางข!อเสนอของวัตถุ
นิยม มาร*กซิสม* ท่ีนCาสังเกตก็คือ เวเบอร* มิได!ตอบโต! มาร*กซิสม* ในประเด็นวCาด!วยเหตุอันดับแรก
หรือเหตุพ้ืนฐาน แตCแย!งด!วยข!อเสนอวCา เหตุปMจจัยนามธรรมทางด!านระบบความคิด คCานิยมของ
มนุษย*ก็มีบทบาทและความสําคัญท่ีไมCแพ!กันตCอการเกิดข้ึน ดํารงอยูC และเปลี่ยนแปลงของ
ปรากฏการณ*ตCาง ๆ  บทเสนอของ เวเบอร* เปdนนัยสําคัญของการบอกให!รู!วCา การเปลี่ยนแปลง 
ใด ๆ ท่ีต!องเลือกนํามาใช! อาจไมCจําเปdนท่ีจะต!องไปมองเหตุเฉพาะอยูCเพียงแคCฐานรากหรือมิติทาง
วัตถุท่ีหมายถึงเศรษฐกิจแตCเพียงอยCางเดียว แตCสาเหตุของการกําเนิด การดํารงอยูC และการ
เปลี่ยนแปลงอาจมาจากเหตุอ่ืน ๆ  อันเปdนปMจจัยในโครงสร!างสCวนบนของสังคมก็ได! กลCาวในทาง
ปรัชญาก็คือโครงสร!างในสCวนท่ีเปdนรูปการณ*จิตสํานึกท้ังหลายซ่ึงอาจอยูCท่ีองค*ประกอบด!าน
การเมืองการปกครอง หรือเก่ียวข!องกับขนบธรรมเนียมประเพณีคCานิยมท่ียึดถือ อันเปdน
โครงสร!างสCวนบนของสังคม  

ด!วยทรรศนะจิตนิยมอยCาง เวเบอร* การเปลี่ยนแปลงในลักษณะปฏิวัติรื้อฐานราก จึงอาจ
มิใชCคําตอบเดียวและคําตอบสุดท!ายของหนทางท่ีเลือกเดิน การแก!ปMญหาด!วยการปฏิรูป       
สCวนตCาง ๆ ให!ดีข้ึนก็ยังเปdนหนทางให!เลือกได! ซ่ึงจุดนี้เปdนท่ีวิพากษ*ของเหลCา มาร*กซิสต* วCาเปdน
ความพยายามพิทักษ*รักษาสถานะเดิม (status quo) อันได!เปรียบอยูCแล!วของตนในสังคมเทCานั้น 

ข!อเสนอของ เวเบอร* ได!กลายเปdนเสาเอกทางความคิดท่ีสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
นําไปใช!วิเคราะห*และสานตCอการศึกษาวิจัยปรากฏการณ*ตCาง ๆ ของสังคม แม!กระท่ังในเรื่องของ
ความยากจนและคนจน ท่ีมีการมองวCาความยากจนมิใชCจนเงินทอง รายได! อันเปdนปMจจัยทางวัตถุ  
หรือขาดแคลนทรัพยากรทางเศรษฐกิจเพียงเทCานั้น แตCยังอาจเปdนเรื่องของความยากจนในสิทธิ
โอกาสตCาง ๆ การขาดอํานาจ ขาดความรู! เปdนต!น ความยากจนและคนจนในมุมมองนี้จึงมองไปท่ี
ปMจจัยในโครงสร!างสCวนบนของสังคมเปdนสําคัญ มิได!มองปMจจัยฐานรากทางเศรษฐกิจเชCนท่ีแนว       
มาร*กซิสม* เน!นกัน งานการศึกษาวิจัยสCวนใหญCจึงเปdนการวิจัยเชิงประจักษ* (empirical) ศึกษา
เฉพาะจุดเฉพาะเวลาแบบภาคตัดขวาง (cross-sectional) ซ่ึงอาจเห็นศักยภาพความสัมพันธ*กับ
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ประเด็นท่ีศึกษา ณ เวลานั้นหลายตัวแปร ข!อเสนอของหนทางแก!ปMญหาจึงเปdนของสถานการณ*
เฉพาะท่ีศึกษาของเวลานั้น มิใชCเปdนคําตอบท่ัวไปท่ีไมCจํากัดกาล การวิจัยแบบสหสาขาวิชา          
จึงเกิดข้ึนและพยายามเติมเต็มในจุดเหลCานี้ มุมมองกระแสหลักตCอเรื่องความยากจนและคนจนก็
ไมCอาจหลีกเลี่ยงจากกรอบคิดนี้ 
 
ความยากจนและคนจนในมุมมองทางเศรษฐศาสตร<กระแสหลัก   
 นักคิดคนสําคัญท่ีถูกกลCาวถึงของเศรษฐศาสตร*กระแสหลักท่ีพูดถึงความยากจน ได!แกC     
อดัม สมิทธ* (Adam Smith) ผู!นําเสนอแนวคิดเศรษฐศาสตร*แนวตลาดเสรี และเสนอหนทาง
สร!างความม่ังค่ังแกCระบบทุนนิยม อดัม สมิทธ* เห็นวCาความยากจนเปdนความไมCสามารถจัดซ้ือสิ่งท่ี
จําเปdนแกCการดํารงชีวิตตามธรรมชาติและตามวิถีปฏิบัติในสังคม มีการระบุวCา (Gilbert. 1997 : 
273-291) สมิทธ* มองวCาความยากจนเปdนเหตุของความนCาอับอาย การกีดกันจากสังคม และ
ความปM{นปwวนทางจิตมากกวCาเปdนอะไรท่ีเก่ียวกับเศรษฐกิจ และวCาความไมCเทCาเทียมกันทาง
เศรษฐกิจเปdนปรากฏการณ*ท่ีมีอยูCท่ัวไป เปdนสCวนหนึ่งของทุกสังคมมาต้ังแตCยุคเก็บของปwาลCาสัตว* 
และในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมคนจนได!สิ่งท่ีจําเปdนของชีวิตมาด!วยคCาจ!างท่ีได!รับจาก          
คนม่ังค่ังร่ํารวย 
 สCวนนักเศรษฐศาสตร*อยCาง แบลงก* (Blank. 2003 : 447-469) ซ่ึงนําเสนอแนวทรรศนะ 
ตCาง ๆ หลายประการท่ีอธิบายเหตุพ้ืนฐานของความยากจน มีการกลCาววCา ความยากจนเปdน
ลักษณะและพฤติกรรมทางเลือกหนึ่งของบุคคลแตCละคน เชCนเดียวกับพฤติกรรมการแตCงงาน การ
กําหนดขนาดครอบครัว การติดเหล!าและเสพสารเสพติด มองวCาปMญหาความยากจนอยูCท่ีการต!อง
ควบคุมตCอคนจน นโยบายต!องมีท้ังลักษณะสร!างแรงจูงใจ และข!อห!ามท่ีต!องลงโทษ ท้ังนี้ แบลงก* 
เห็นวCาความยากจนมีเหตุมาจากความพยายามบรรเทาความยากจนนั่นเอง นั่นคือ การพ่ึงพา
สวัสดิการ อันเปdนสิ่งท่ีเขาเรียกวCา กับดักของความยากจน 
 นักเศรษฐศาสตร*กระแสหลักสCวนใหญCเห็นพ!องกันวCา การให!หลักประกันแกCผู!คนด!วยสิทธิ
ประโยชน*ท่ีเปdนตัวเงิน จะกลายเปdนตัวขัดขวางความพยายามตCอสู!กับความยากจนในระยะยาว 
และวCาการชCวยเหลือใด ๆ แกCคนจน จะต!องจํากัดด!วยเวลา มิใชCตลอดไป และต!องกระทําควบคูC
กับการกําหนดข!อเรียกร!องต!องการในการทํางานด!วย เพราะความยากจนมิใชCเปdนแตCเพียงปMญหา
ทางเศรษฐกิจเทCานั้น แตCยังเปdนเรื่องของจริยธรรมด!วย 
 ความก!าวหน!าทางความคิดจากยุคเศรษฐศาสตร*คลาสสิกมาสูCยุคเศรษฐศาสตร*เสรีนิยม       
มีการมองวCาความยากจนมีสาเหตุมาจากความด!อยพัฒนาทางเศรษฐกิจและการขาดทุนมนุษย*  
ความยากจนมาจากความละเลยของสถาบันในสังคมตCอการศึกษาของประชาชน การศึกษาจะ
ชCวยยกระดับสถานะของบุคคลในการทํางาน ซ่ึงจะทําให!สังคมและเศรษฐกิจเติบโตในท่ีสุด 
(Jensen. 1998 : 119-135) 
 
ความยากจนและคนจนในมุมมองทางจิตวิทยา 
 ในครึ่งหลังของศตวรรษท่ี 20  นักจิตวิทยาได!พัฒนาทฤษฎีข้ึนมามากมาย มีการอธิบาย
วCาคนจนเปdนผู!มีอาการปwวย ความยากจนเปdนพยาธิสภาพอยCางหนึ่ง แม!กระท่ัง ฟรอยด* นักจิต
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วิเคราะห*ท่ีมีชื่อเสียงก็มองวCา ผู!ประสบปMญหาสังคมก็เพราะมีความบกพรCองทางด!านบุคลิกภาพ
และการปรับตัว (Carr. 2003 : 1-15) มีการมองวCาปMจจัยทางจิตวิทยาภายใน เปdนตัวผลักดันให!
บุคคลนั้นต!องยากจน และมักมีแบบทดสอบทางสติปMญญามาสนับสนุนความคิดนี้ (Rainwater. 
1970 : 9-28) ความเชื่อนี้ปรากฏอยูCในชCวงทศวรรษ 1970 ท้ังนี้ นักจิตวิทยาหลายคนระบุวCา    
คนจนไมCสามารถพัฒนาศักยภาพบางอยCางท่ีเรียกวCา ความต!องการจําเปdนเพ่ือความสําเร็จ (Need 
for Achievement, NAch) ทําให!เปdนอุปสรรคขัดขวางตCอการท่ีบุคคลนั้นจะปรับปรุงสถานะ
เง่ือนไขของตัวเอง (Carr. op.cit.) ขณะท่ีก็มีการมองวCา ความยากจนเปdนเครื่องเปqดเผยให!เห็น
ความเปdนคนขาดศีลธรรม หรือมีอาการปwวยทางจิต คนจนจึงคือคนบาป ท่ีจําเปdนต!องนําไปกักขัง
ไว! เพราะมีพฤติกรรมเข!าขCายภาวะปM{นปwวนทางจิต (Rainwater. op.cit.) 
 นักสังคมสงเคราะห*เปdนจํานวนมากในชCวงทศวรรษ 1950 ตCางอาศัยทฤษฎีจิตวิทยามา
อธิบายตCอการท่ีคนจนต!องพ่ึงพาทางด!านเศรษฐกิจจากรัฐ (Curran. 2002 : 365-386) ด!วยการ
อ!างทฤษฎีของ ฟรอยด* มีการมองวCา การอบรมบCมเพาะท่ีไมC เหมาะสม สภาพบ!านแตก          
เปdนสาเหตุในการท่ีบุคคลพัฒนาตัวตนได!ไมCดีพอและพ่ึงตัวเองได!ตํ่า (Pearl. 1970 : 348-364) 
ในบทบาทหนึ่ งของนักสังคมสงเคราะห* เฉพาะราย จึงต!องทําบทบาทดุจพCอแมCทดแทน 
ขณะเดียวกันก็ต!องจํากัดจํานวน และพยายามนําพาผู!รับบริการให!เข!าไปเปdนท่ียอมรับในวิถี
วัฒนธรรมของชนชั้นท่ีเหนือกวCา (Curran. op.cit.) ซ่ึงทฤษฎีนี้เกิดข้ึนจากบริบทของสังคม
อเมริกันหลังสงครามโลก ท่ีเกิดกระแสไมCคCอยพอใจ ท่ีมีการนํางบประมาณจากภาษีไปชCวยคนจน
ผิวดํา 
 สังคมสงเคราะห*ในชCวงแรก ๆ จึงได!รับอิทธิพลจากความคิดทางจิตวิทยามากมาย มีการ
มองคนจนเหมือนเด็กท่ีพยายามหาทางตอบสนองความก!าวร!าวของตนเอง อันเปdนการสนับสนุน
ทฤษฎีวัฒนธรรมของความยากจนท่ีนิยมแพรCหลายอยูCขณะนั้น (Curran. ibid.) เปdนท่ีนCาสังเกตวCา
แม!ตัวของ ออสการ* เลวิส (Oscar Lewis) ผู!นําเสนอทฤษฎีนี้จะเน!นถึงบทบาทของสภาพแวดล!อม
ทางสังคมท่ีกCอผลสร!างวัฒนธรรมของความยากจนข้ึนมา แตC เลวิส เองก็ยังคงอธิบายวัฒนธรรม
ของความยากจนในรูปของพยาธิสภาพ ท่ีทําให!คนจนได!รับทุกขเวทนาจากสภาพการอยูCอาศัย      
ท่ีแออัด มีความตึงเครียดในครอบครัว และขาดการขัดเกลาทางด!านภาวะอารมณ*ท่ีดีพอ (Lewis. 
1975 : 5-15) 
 แนวโน!มการเน!นความบกพรCองนCาตําหนิของคนจน ยังถูกนํามาใช!อธิบายอยูCในทฤษฎี
ตCาง ๆ ท่ีกลCาวถึงผลกระทบจากความยากจนอีกด!วย แม!กระท่ังนักจิตวิเคราะห*เองก็ยังคงมองคน
จนผCานเลนส*ของชนชั้นกลาง ซ่ึงนับเปdนอุปสรรคอยCางย่ิงตCอกระบวนการบําบัดรักษาโรค (Javier 
and Herron. 2002 : 149-166) นักจิตวิเคราะห*เองมีความเปdนมาทางประวัติศาสตร*ด!วยการจัด
ตัวเองอยูCในชนชั้นกลางผิวขาว มีวัฒนธรรมแบบแองโกลแซกซอน ให!ความสําคัญกับครอบครัว
เด่ียว และเก็บความขัดแย!งไว!ภายในจิตใจ นักจิตบําบัดบางคนจึงมีความเชื่อวCา คนจนไมCมีทักษะ
ท่ีเหมาะสมท่ีจะใช!ประโยชน*จากความเข!าใจและกระบวนการบําบัดอ่ืน ๆ เพราะคนจนมี
พฤติกรรมบางอยCางท่ีขัดขวางตCอการใช!กระบวนการบําบัดใด ๆ แตCมีการใช!กระบวนการท่ีเรียกวCา 
“การทําให!ความยากจนต!องอยูCกับยา” (Medicalization  of Poverty) (Moreira. 2003 : 69-
86) โดยอาศัยนักจิตวิทยาและนักจิตวิเคราะห*ออกใบสั่งยาบําบัดจิตมาใช!บําบัดผลกระทบของ
ความยากจน แตCไมCสนใจปMจจัยทางสังคมและการเมือง และถึงกับมีการกลCาวหากันวCา 
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นักจิตวิทยาพยายามรักษาสถานภาพเดิมของตนเอง  โดยพยายามทําให!คนจนจําต!องอยูCในภาวะ
ท่ีต!องให!ยาตลอดเวลา และกลายเปdนคนวCานอนสอนงCาย ท้ังนี้ ไมCมีการสนใจปMจจัยเชิงโครงสร!าง
ภายนอก  ทําให!คนจนต!องทนทุกข*ทรมานอยูCตCอไป อยCางไรก็ตาม นักจิตวิทยาต้ังแตCทศวรรษ 
1980 เริ่มตระหนักและยอมรับในมุมมองใหมC ๆ มากข้ึน พร!อมกับการให!ความสําคัญเพ่ิมข้ึนตCอ
บทบาทของพลังจากปMจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วCาสามารถเปdนได!ท้ังเหตุและผลของ
ความยากจน 
 
ความยากจนและคนจนในมุมมองทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
 ในทางสังคมวิทยา ด!วยเหตุท่ีมีจุดประสงค*แตCกําเนิดในด!านตรงข!ามกับ มาร*กซิสม* อยCาง
ชัดเจน เนื้อหาในทางสังคมวิทยาจึงพยายามเลี่ยงท้ังการใช!รูปศัพท*และการตีความในแบบ         
มาร*กซิสม* แตCในความพยายามดังกลCาวปรากฏวCา บCอยครั้งท่ีทําให!เกิดปMญหา โดยท่ีในประเด็น
เดียวกัน อาจใช!คําไปตCาง ๆ กันหลายคํา จึงมักทําให!เกิดความยากลําบากเสียเอง ในอันท่ีจะต!อง
วิเคราะห*และตีความเพ่ือการศึกษาวิจัย อยCางเชCน คําวCาการแบCงชั้นในสังคม สังคมวิทยาใช!คําอ่ืน
หลายคํา อาทิ การแบCงชCวงชั้นทางสังคม (social stratification) การจัดจําแนกทางสังคม 
(social division)   
 ขณะท่ี มาร*กซิสม* ใช!คําวCา ชนชั้น (class) เปdนหลักในการวิเคราะห*การตCอสู!ทางชนชั้นใน
สังคม เพ่ือการเปลี่ยนแปลงสังคม จึงต!องมองกลุCมฝwายทางการเมืองเปdนองคาพยพหลัก ๆ เพ่ือ
การกําหนดยุทธศาสตร*ยุทธวิธี แตCสังคมวิทยาเน!นเหตุผลตรงกันข!าม คือการศึกษาและอธิบาย
ท้ังหมด ท้ังมวล ต!องเปdนไปเพ่ือการรักษาสังคมท่ีเปdนอยูCให!อยูCรอด จึงต!องกระตุ!นทุกสCวนของ
สังคมให!ทําหน!าท่ีของตน ให!ประสานสอดคล!องกัน เพ่ือท่ีสังคมโดยรวมจะมีเสถียรภาพและอยูC
รอดได!ตามประสงค* สังคมวิทยาจึงให!ความสําคัญกับทุกรายละเอียดในภาคตัดขวางอยCางมาก       
จึงปรากฏในกรณีนี้วCา แทนท่ีจะสนใจแตCชนชั้นเทCานั้น สังคมวิทยายังพูดถึงสถานภาพตCาง ๆ 
(status) จึงทําให!สังคมวิทยามองวCามีความสัมพันธ*ท่ีหลากหลายและซับซ!อนทุกทิศทาง          
ไมCพยายามจัดให!ทุกอยCางมาอยูCในกรอบกระแสประวัติศาสตร*อยCางท่ี มาร*กซิสม* ใช!อธิบายหรือ
หากจะอธิบายในลักษณะชCวงประวัติศาสตร* สังคมวิทยาก็หยิบยกปMจจัยตCาง ๆ มาให!ความสําคัญ
อยCางหลากหลายทีเดียว 
 กระท่ังคําวCาความยากจน หลายกรณีก็มีคําวCาความไมCเทCาเทียมกันเข!ามาเก่ียวข!องด!วย  
แม!กระท่ังความเหลื่อมล้ําในสังคม การสกัดก้ันทางสังคม (social deprivation) การกีดกันออก
จากสังคม (social exclusion) เปdนต!น 
 ทางสังคมวิทยาเม่ือจะวิเคราะห*ความยากจนและพูดถึงคนจน ก็จะอธิบายถึงความไมC          
เทCาเทียมกัน แตCมักกลCาวถึงความไมCเทCาเทียมกันในด!านอาชีพ ด!านการศึกษา ด!านชาติพันธุ* หรือ
อะไรอ่ืนท่ีเก่ียวกับสถานภาพของบุคคล ในขณะท่ี มาร*กซ* ระบุถึงด!วยคําวCาความไมCเทCาเทียมกัน
ทางชนชั้นเศรษฐกิจ  
 ในฐานะทฤษฎีพ้ืนฐาน กลCาวได!วCาทฤษฎีของ มาร*กซ* และ เวเบอร* เปdนตัวอยCางท่ียังคง
คุณคCาอยูC เพียงแตCธรรมชาติของทฤษฎีพ้ืนฐานท้ังสองนี้ ให!ความสําคัญกับการอธิบายในระดับ
ของลักษณะท่ีเปdนแบบแผนของความไมCเทCาเทียมกัน ซ่ึงเห็นได!ชัดเจนมากในกรณีของ มาร*กซ*          
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ท่ีอธิบายความไมCเทCาเทียมกันในสังคมและชนชั้นในเชิงวิวัฒนาการ และมองในเชิงยุทธศาสตร*วCา
สังคมจะแยกออกเปdนสองชนชั้นมากข้ึน กลCาวคือ ชนชั้นผู!กดข่ีขูดรีด ซ่ึงสังคมวิทยามักเรียกด!วย
ภาษาท่ีนุCมนวลกวCาวCา ชนชั้นท่ีเหนือกวCา และอีกฝwายคือชนชั้นผู!ถูกกดข่ีขูดรีด หรือชนชั้นท่ีตํ่ากวCา 
ซ่ึง มาร*กซ* หมายความถึงผู!ใช!แรงงานคือกรรมกรและชาวนาชาวไรCเปdนสําคัญ สCวนในทรรศนะ
ของ เวเบอร* ความไมCเทCาเทียมกันอธิบายได!ใน 3 มิติ ได!แกC ชนชั้น สถานภาพ และพรรค และ
ปMจจัยกําหนดความไมCเทCาเทียมกันก็คือเรื่องของอํานาจและเกียรติยศ อันเปdนทรัพยากรท่ีหายาก
และขาดแคลน (Max Weber. 2015 : 37-58) 
  สําหรับในกลุCมนักคิดแบบเวเบอร*ใหมC (new-Weberian)  ยังใช!หลักการวิเคราะห*การ
แบCงชCวงชั้นทางสังคมแบบพหุมิติ ด!วยการอธิบายวCา ท่ีมาของความไมCเทCาเทียมกันมีในหลายกรณี 
เชCน ในอาชีพ ในสถานภาพทางชาติพันธุ* การศึกษา รายได! และศาสนา ท้ังนี้ ตCางเห็นรCวมกันวCา 
ความไมCเทCาเทียมกันอาจมิได!เกิดจากกลไกการจัดการและรักษาไว!ซ่ึงทรัพยากรเทCานั้น แตCยังเกิด
ได!จากความแนบแนCนในความรู!สึกรCวมกันถึงการมีเกียรติยศทางสังคม (social prestige) อํานาจ
ทางการเมืองท่ีได!รับอยCางไมCเทCาเทียมกันด!วย และสรุปวCา สังคมมิได!ประกอบด!วยคนเพียง 2 สCวน
ท่ีวCา ร่ํารวยกวCา และยากจนกวCา เพียงเทCานั้น 
  แนวคิดทฤษฎีหนAาท่ีนิยม (Functionalism) เปdนทฤษฎีท่ีสําคัญทางสังคมวิทยา ได!       
ชี้วCา ในทุกสังคมมีตําแหนCงและสถานภาพทางสังคมแตกตCางกันไป เปdนความแตกตCางท่ีมี
ความสําคัญเชิงหน!าท่ีตCอสังคม เนื่องจากสังคมจําเปdนต!องอาศัยทุกตําแหนCงและสถานภาพ        
เพ่ือรับผิดชอบในสCวนของตนอยCางประสานสอดคล!องกัน สังคมจึงจะอยูCรอดได! สังคมจึงต!อง
จัดหารางวัลตอบแทนให!ตามตําแหนCงนั้น ๆ เพ่ือเปdนหลักประกันวCา ทุกตําแหนCงในสังคมจะมี
ผู!คนเข!าไปครอบครองและพร!อมใจกันขับเคลื่อนตามบทบาทหน!าท่ีท่ีมี อยCางไรก็ตามด!วยการท่ี
ตําแหนCงตCางมีขนาดและเกียรติยศมากน!อยไมCเทCากัน จึงทําให!แรงจูงใจตCอการเข!าครอบครอง
ตําแหนCงตCาง ๆ ยCอมไมCเทCากันด!วย จึงทําให!เกิดคํากลCาวท่ีคุ!นเคยวCา “ความไมCเทCาเทียมในโอกาส” 
คนจนในทฤษฎีหน!าท่ีนิยมจึงเปdนผู!ท่ีขาดโอกาสในสังคม คือมีโอกาสไมCเทCากับผู!อ่ืนอีกหลายกลุCม
พวก จึงมองปMญหาความไมCเทCาเทียมกันและความยากจนบนฐานคิดเรื่องความแตกตCางในโอกาส
ทางอาชี พ  (Davis and Moore. 1945 : 242-249) มองความไมC เทC า เที ยม กันตามแบบ          
นักเศรษฐศาสตร* โดยวCาเปdนเรื่องของความสามารถของบุคคลท่ีไมCเทCากัน คนจนในกรณีนี้
นอกจากจะหมายถึงผู! ท่ีขาดโอกาส (โดยเฉพาะในอาชีพ) แล!ว ยังหมายความถึงผู! ท่ี มี
ความสามารถในเชิงเปรียบเทียบน!อยกวCาผู!อ่ืน  จึงไมCสามารถเลื่อนสถานภาพของตนข้ึนมาได! 
 งานเขียนของ แก็นส* (Gans. 1972 : 275-289) แสดงถึงทรรศนะท่ีเรียกกันเองใน       
กลุCมวCาเปdนการมองทางบวกตCอเรื่องความยากจนและคนจน โดยมองวCาความยากจนและคนจน
นั้นมีประโยชน* ถ!าไมCมีความยากจนและคนจน งานสกปรก งานท่ีสร!างความเหน็ดเหนื่อยหลาย
อยCางก็ไมCมีใครทํา ท้ังนี้ ยังมองวCาสิ่งใดท่ียังมีคุณคCา ยCอมเปdนเหตุผลอันชอบธรรมท่ีจะสามารถ
ดํารงอยูCตCอไป นั่นคือ อะไรท่ียังมีอยูC ยCอมหมายความวCายังมีประโยชน*อยูCไมCทางใดก็ทางหนึ่งแกC
บุคคลบางกลุCมหรือหลายกลุCมในสังคม การวิเคราะห*ด!วยตัวแบบหน!าท่ีนิยมจึงเทCากับให!          
ข!อสรุปวCา ความยากจนและคนจนจะดํารงอยูCตCอไป ไมCเพียงแตCเพราะตอบโจทย*เรื่องบทบาท
หน!าท่ีหลายตCอหลายอยCางของสังคมได!เทCานั้น แตCยังเปdนเพราะหลายบทบาทหน!าท่ีของความ
ยากจนและคนจน อาจมิได!กระทบตCอประโยชน*อ่ืนของสมาชิกสังคมท่ีคCอนข!างม่ังค่ังกวCาผู!อ่ืน           
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สCวนบทบาทหน!าท่ีไหนของความยากจนและคนจน ท่ีไมCเหมาะสมตCอประโยชน*แหCงความอยูCรอด
ของสังคม ก็ให!แก!ไขและปรับปรุงด!วยนโยบายเชิงปฏิรูปเปdนกรณีไป ไมCจําเปdนต!องเปลี่ยน     
อยCางรุนแรงตCอระเบียบสังคมท่ีดํารงอยูC 
  ทฤษฎี วัฒนธรรมย-อยของความยากจน (The sub-culture of poverty) เปdน
แนวคิดหนึ่งทางด!านมานุษยวิทยาท่ีถูกนํามาใช!ศึกษาและอธิบายเก่ียวกับคนจนและความยากจน 
ออสการ* เลวิส นักมานุษยวิทยาอเมริกันได!ศึกษาชีวิตความเปdนอยูCของครอบครัวเม็กซิกัน             
ในชุมชนแออัดเทปqโต (Tepito) ของนครเม็กซิโกซิตี แล!วได!พัฒนาแนวคิดวCาด!วยวัฒนธรรมของ
ความยากจน (culture of poverty) ข้ึนมา โดย เลวิส (Lewis. op.cit.) ได!อธิบายวCากลุCมคน     
ท่ียากจนท่ีสุดของสังคมจะสร!างวัฒนธรรมยCอยข้ึนมา ท่ีแตกตCางและดํารงอยูCโดยตัวมันเองอยCาง
ถาวร 
 คําอธิบายของเลวิสเปdนการนําแนวคิดทางวัฒนธรรมท่ีถCายทอดจากรุCนสูCรุCน มาใช!อธิบาย
เรื่องความยากจน โดย เลวิส ต!องการบอกให!รู!วCา ความยากจนในสังคมสมัยใหมCมิใชCเปdนเพียง
ภาวะของการถูกสกัดก้ันด!านเศรษฐกิจ หรือภาวะการเสียระเบียบ หรือการไมCมีอะไรบางอยCาง 
แตCความยากจนในสังคมสมัยใหมCมีแงCมุมบวกของมัน นั่นคือ มีโครงสร!าง ระบบเหตุผล กลวิธาน
ปกป�องตัวเอง จึงทําให!คนจนยังมีอยูC อาจกลCาวได!วCา ความยากจนเปdนวิถีชีวิตอยCางหนึ่ง ท่ีมีมา
คงทนถาวร จากรุCนสูCรุCนในระบบครอบครัว  
 เลวิส ระบุวCา มีลักษณะท่ีคล!ายกันอยCางเห็นได!ชัดในชนชั้นลCางท่ีอาศัยอยูCในลอนดอน       
กลาสโกว* ปารีส เม็กซิโกซิตี ในสCวนท่ีเก่ียวกับโครงสร!างครอบครัว ความสัมพันธ*ระหวCางบุคคล  
แนวคิดท่ีดํารงอยูCตามกาลเวลา ระบบคCานิยม แบบแผนการใช!จCาย สํานึกชุมชน ถ!ามองในภาพ
ทางเศรษฐกิจจะเห็นการไมCมีงานทํา การทํางานตํ่าระดับ คCาจ!างตํ่า ทํางานอาชีพท่ีใช!ทักษะตํ่า        
มีการใช!แรงงานเด็ก ไมCมีเงินเก็บออม ขาดแคลนเงินใช!จCาย ไมCมีอาหารเพียงพอท่ีจะประทังชีวิต 
จําต!องซ้ือหาอาหารท่ีมีคุณภาพตํ่ามายังชีพในแตCละวัน เอาข!าวของสCวนตัวไปจํานํา กู!หนี้ยืมสิน
จากนายเงินนอกระบบด!วยอัตราดอกเบ้ียแพง ๆ ใช!เสื้อผ!าและเฟอร*นิเจอร*มือสอง 
 หากมองในมุมของจิตวิทยาสังคม จะพบกับเรื่องของการอยูCกันอยCางแออัด ขาดความ
เปdนสCวนตัว มักม่ัวสุมพบปะกัน บริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล* มักมีการทะเลาะเบาะแว!งและใช!
ความรุนแรง มักเลี้ยงดูเด็กด!วยการกระทํารุนแรงตCอรCางกาย มีการทําร!ายภรรยา มีเพศสัมพันธ*
ต้ังแตCอายุยังน!อย แตCงงานกันตามอารมณ*อิสระไมCยึดถือหลักเกณฑ* มีอัตราการทอดท้ิงพCอแมCและ
ลูกสูง ไมCคCอยจะทําอะไรท่ีบCงบอกถึงการมีความเชื่อท่ีดีงามและวางแผนอนาคต ยอมจํานน        
เชื่อในความเหนือกวCาของชาย และผู!หญิงต!องเปdนฝwายยอมรับความทุกข*ทรมานกระท่ังวาระ
สุดท!ายของชีวิต   
 วัฒนธรรมยCอยของความยากจนจึงเปdนท้ังการปรับตัว และปฏิกิริยาตอบกลับท่ีคนจน     
มีตCอสถานะชายขอบของตน ทCามกลางสังคมทุนนิยมท่ีอยูCกันแบบตัวใครตัวมันและแบCงคนออก 
เปdนชั้น ซ่ึงอาจเปdนผลมาจากการลCาอาณานิคม หรือการกําหนดจําแนกคนเปdนประเภทปwาเถ่ือน
ด!อยพัฒนา 
 อยCางไรก็ตามการนําเสนอของเลวิส ได!รับการวิจารณ*ในวิธีการศึกษา การต้ังสมมติฐาน     
ท่ีชี้นําด!วยคCานิยม ระบบตรรกะไมCคงเส!นคงวา อาจมีปMญหาในเรื่องของการเปdนตัวแทนท่ีจะ
อธิบายตCอภาพรวมท้ังหมด หลายกรณีเหมือนมีอคติท่ีต้ังใจให!มันเกิดข้ึน และวCาการจําแนกเปdน
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วัฒนธรรมยCอยของความยากจนกําหนดเปdนสูตรสําเร็จจากคCานิยมแบบชนชั้นกลางท่ีขาด
หลักฐานเชิงประจักษ* จึงไมCนCาเชื่อวCา คนจนจะมีความแตกตCางจากคนในชั้นอ่ืนของสังคม จนถึง
กับ ส าม ารถสร! า ง เปd น วัฒ น ธรรม ขอ งตน เอ ง (Rossi and Blum. 1968 : 26-38) ท้ั งนี้                
ในการศึกษาวิจัยหลายท่ีพบวCา คนจนในแตCละท่ีล!วนมีวิถีชีวิตท่ีซับซ!อนแตกตCางกันไป    
 กลCาวโดยสรุปแล!ว ในมุมมองทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ความยากจนสามารถลด
โอกาสท่ีจะมีสCวนรCวมในการดําเนินชีวิต ท้ังทางเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมในสังคม และ      
มักเห็นพ!องกันวCา ความยากจนไมCเพียงแตCจะหมายถึงการขาดทรัพยากรทางวัตถุ ทรัพยากรท่ีเปdน      
ตัวเงินเทCานั้น หากยังหมายถึงการขาดทรัพยากรใด ๆ ท่ีจะทําให!ไมCสามารถมีมาตรฐานข้ันตํ่าใน
การดําเนินชีวิตและการมีสCวนรCวมในสังคม (Cappellari and Jenkins. 2006 : 1) ความยากจน
จึงไมCใชCเพียงแตCหมายถึงรายได!น!อย แตCยังรวมถึงการถูกสกัดก้ันจากสังคม (social deprivation) 
ด!วยท้ังนี้ บุคคลตCางได!รับผลกระทบจากการสกัดก้ันนานาชนิด ทําให!ตกอยูCในสถานะเง่ือนไข      
ตCาง ๆ ท่ีเสียเปรียบ เชCน ทําให!ขาดการศึกษา ไมCมีงานทํา เปdนต!น 
 คําวCา “การสกัดก้ัน” (deprivation) ในทางเศรษฐศาสตร* จะหมายถึงความรู!สึกท่ีบุคคล
รับรู!ในสถานการณ*หนึ่ง ขณะท่ีมีอีกคําท่ีใกล!เคียงกัน  คือ “การกีดกันออกจากสังคม” (social  
exclusion) ซ่ึงคําหลังนี้บCงบอกความหมายของการไมCยอมรับเข!ามารCวมในวงสังคม แตCใชCวCาจะ
หมายความเอาแตCเพียงคนจนเทCานั้น หากมีความหมายท่ีกว!างออกไป อันหมายถึงผู!คนท่ัวไปด!วย  
ท้ังนี้ อาจมองเปdนรายบุคคลหรือเปdนกลุCมก็ได! ท่ีถูกปฏิเสธการเข!ามีสCวนรCวมในกิจกรรมตCาง ๆ 
และจากการใช!ชีวิตปกติในชุมชน ในวัฒนธรรม ท้ังในบางระดับบางแงCมุม หรือโดยท้ังหมด 
 คําวCา การกีดกันออกจากสังคม ได!รับความสนใจจากนักคิดทางสังคมศาสตร*มากข้ึน      
ในการกลCาวเปรียบเทียบกับศัพท*เกCา ๆ อยCางเชCน ความยากจนด!านรายได! ความยากจนพหุมิติ 
(multi-dimensional poverty) และความไมCเทCาเทียมกัน  
 การกีดกันออกจากสังคม เปdนศัพท*เชิงสัมพัทธ*ในความหมายวCา บุคคลถูกกระทําให!รู!สึก
ถูกกีดกันโดยเปรียบเทียบกับสมาชิกอ่ืน ๆ ในสังคม อยCางไรก็ตามไมCมีการถูกกีดกันอยCางสมบูรณ*  
เพราะจะต!องใช!เรียกเปdนอยCางอ่ืนแทน คําวCาถูกกีดกันจึงใช!กับกรณีของการยังเปdนสมาชิกของ
สังคมเทCานั้น ท้ังนี้ ก็ข้ึนอยูCกับวCาบุคคลจะยังสามารถเข!ารCวมและประกาศตัวเปdนสCวนหนึ่งของ
สังคมนั้นได!มากน!อยเพียงใด 
 ท้ังนี้ การศึกษาสCวนมากมักถือเอาวCา ความรู!สึกถูกสกัดก้ันนานาประการกับประเด็นรู!สึก
ถูกกีดกันออกจากสังคมเปdนเรื่องเดียวกัน แตCในความนCาจะเปdนก็คือ ความรู!สึกถูกกีดกันออกจาก
สังคมเปdนความรู!สึกวCามิได!เปdนสCวนหนึ่งของสังคมนั้น จึงควรจะแตกตCางจากรู!สึกถูกสกัดก้ัน 
เพราะบุคคลอาจรู!สึกถูกสกัดก้ัน แตCไมCจําเปdนวCาจะต!องรู!สึกถูกกีดกันออกจากสังคม จึงไมCใชC    
ทุกคนเสมอไปท่ียากจนขาดรายได! ไมCมีงานทํา จะรู!สึกวCาตนถูกกีดกันออกจากสังคม และวCาวิธีท่ี
บุคคลใช!ในการประเมินเง่ือนไขการดําเนินชีวิตของตน ตลอดจนความสามารถในการจัดการกับ
สถานการณ*ท่ีประสบ ก็มีสCวนอยCางสําคัญท่ีจะทําให!รู!สึกถูกกีดกันออกจากสังคมหรือไมCด!วย 
 การกีดกันออกจากสังคมมีความหมายใกล!เคียงมากกับการสกัดก้ัน ซ่ึงมีลักษณะเชิง
สัมพัทธ*เชCนเดียวกัน ท้ังนี้  เหมือนดังท่ี ดับเบิลยู จี รังสิมัน (Runciman. 1966 : 430-434) 
อธิบายวCาเปdนความรู!สึกท่ีมาจากการเปรียบเทียบตนเองในสถานการณ*นั้นกับคนอ่ืน ๆ ในสังคม 
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ซ่ึงระดับความเข!มของการสกัดก้ันจะอยูCท่ีขอบขCายความแตกตCางระหวCางสถานการณ*อันเปdนท่ี
ปรารถนากับสถานการณ*ท่ีบุคคลผู!กําลังปรารถนาประสบอยูC   
 คําวCา การสกัดก้ัน มักถูกตีความวCามีความหมายในลักษณะหยุดนิ่ง หรือ ณ ขณะนั้น ๆ  
สCวนการกีดกันออกจากสังคม จะมีลักษณะพลวัต กลCาวคือคน ๆ หนึ่งจะรู!สึกถูกกีดกันออกจาก
สังคมได! ถ!าเง่ือนไขของการสกัดก้ันยังคงอยูCนานเปdนชCวงระยะเวลา หรือเง่ือนไขมันย่ิงเลวร!ายลง 
ดังนั้น จึงกลCาวกันวCา การวัดการกีดกันออกจากสังคมจะต!องอาศัยเรื่องเวลาเข!าไปรCวมพิจารณา
ด!วย การถูกกีดกันออกจากสังคมจึงเปdนการถูกสกัดก้ันในลักษณะสัมพัทธ*ท่ีเรื้อรัง (Atkinson. 
1998 : 1-20) 
 สําหรับมาตรวัดของการสกัดก้ัน บ!างใช!รายได!เปdนตัวชี้วัด บ!างก็ใช!ความล!มเหลวหรือไมC
สามารถกระทําบทบาทหน!าท่ี (functioning failures) เปdนดัชนี กรณีของความล!มเหลวในการ
กระทําบทบาทหน!าท่ี จัดวCาเปdนองค*รวมของความล!มเหลวในการกระทําบทบาทหน!าท่ีตCาง ๆ 
สารพัดแบบ สCวนการกีดกันออกจากสังคม สามารถมองได!เปdนพหุมิติ (multi-dimensionality) 
โดยครอบคลุมท้ังด!านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง (Sen. 2012 : 321) 
 หลายการศึกษาวิเคราะห*ตCางเห็นพ!องกันวCา การสกัดก้ันเกิดจากการเปรียบเทียบกับ
บุคคลอ่ืนท่ีดีกวCา แตCหากเปรียบเทียบกับบุคคลอ่ืนท่ีด!อยกวCา จะสร!างความรู!สึกพึงพอใจข้ึนได!  
จึงเปdนสิ่งท่ียํ้าเตือนวCาสิ่งท่ีวัดจะต!องเปdน “การสกัดก้ัน” จริง ๆ มิฉะนั้นแล!วจะกลายเปdนผลการ
วัดอะไรบางอยCาง ท่ีคล!ายกับ “คCาคะแนนการสกัดก้ันสุทธิของความพึงพอใจ” (deprivation 
net of satisfaction) มาแทน (Yitzhaki. 1979 : 321-324) 
 ข!อเท็จจริงท่ีเปdนปรากฏการณ* เกิดข้ึนในหลายสังคม มีการแบCงข้ัว (polarization) 
ระหวCางผู!คนในสังคมอยCางชัดเจน ปรากฏภาพท่ีบางสCวนในแตCละข้ัว ถูกกีดกันจากผู!คนตCางข้ัวใน
ตCางกรรมตCางวาระตCอประเด็นท่ีเก่ียวข!องนี้ ได!มีการนําเสนอเชิงสังเกตวCา การแบCงข้ัวกับการสกัด
ก้ันนั้นมีความแตกตCางกัน ท้ังนี้ ในการแบCงข้ัว บุคคลจะมองตัวเองเปdนสมาชิกของกลุCมใหญC   
กลุCมเดียวกันกับผู!อ่ืนท่ีมีสถานะเทCากัน แตCขณะท่ีการสกัดก้ัน บุคคลจะนําตัวเองไปเปรียบเทียบ
กับสมาชิกอ่ืนในกลุCม ซ่ึงจะเปdนผู!มีสถานะดีกวCาหรือเหนือกวCาตน (Esteban and Ray. 1994 : 
819-851)  
 
บทสรุป  
 แนวคิดและทฤษฎีตCาง ๆ วCาด!วยความยากจนท่ีกลCาวมา สะท!อนถึงปMจจัยหลาย ๆ ปMจจัย  
วCาเปdนเหตุนําไปสูCความยากจนในเขตพ้ืนท่ีตCาง ๆ ขณะท่ีแตCละตัวแปรเหลCานี้สามารถนําเสนอเปdน
ทฤษฎีและแยกออกจากกันได! แตCอํานาจการอธิบายอาจจะเพ่ิมข้ึนเม่ือเข!าใจเปdนองค*ประกอบ
รวมในแตCละระดับของการอธิบาย แตCคงปฏิเสธไมCได!ถึงนัยสําคัญมากมายอันจะตCอนโยบายและ
ปฏิบัติการท่ีเก่ียวข!อง   
 ในประเทศไทยตัวเลขของความยากจนและคนจนยังคงผันผวนไมCชัดเจน ความไมC
แนCนอนของสถานการณ*ทางเศรษฐกิจ ยังผลให!ตัวเลขคนจนมีการเปลี่ยนแปลงโดยตลอด ผนวก
กับความไร!เสถียรภาพ และความไมCสงบทางการเมือง กลายเปdนอุปสรรคอันสําคัญให!เกิดความ
เลื่อนไหลท่ีจะระบุให!ชัดเจนเปdนตัวเลขแนCนอนได!ยาก แตCด!วยเปdนภาระหน!าท่ีและภารกิจ       
อันสร!างสรรค* กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย*ถือเปdนกระทรวงหลัก ในอัน 
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ท่ีจะดําเนินการในทุกด!านตามข!อกําหนดสิทธิประโยชน*ตามกฎหมาย ให!แกCคนจนหรือคนท่ีขาด
โอกาสในเง่ือนไขตCาง ๆ เพ่ือเข!าถึงความม่ันคงทางสังคม บนรากฐานของความม่ันคงท่ีมนุษย*พึงมี 
อันจะนําพาให!สังคมโดยรวมอยูCดีมีสุขในท่ีสุด 
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บทความนี้ มุ*งศึกษา คดีหนอนนิยาย ของ วินทร/ เลียววาริณ โดยใช!แนวคิดเรื่อง        

สัมพันธบท เพ่ือพิจารณาถึงความสัมพันธ/ระหว*างนิยายเรื่องดังกล*าวกับตัวบทท่ีมีมาก*อนหน!า 
รวมไปถึงพิจารณาความสัมพันธ/กับตัวบทนอกวรรณกรรมด!วย ผลการศึกษาพบว*า คดีหนอน
นิยาย ใช!การอ!างถึงวรรณกรรมหรือนิยายเริงรมย/หลายเรื่อง เพ่ือสร!างบุคลิกของตัวละคร         
เพ่ือดําเนินเรื่อง และเพ่ือเปOนจดหมายเหตุแห*งวงวรรณกรรมในด!านเนื้อหา นิยายเรื่องนี้นําเสนอ
ภาพของเด็กในสถานสงเคราะห/ซ่ึงถูกกระทําความรุนแรงจากผู!มีหน!าท่ีเก่ียวข!องในการดูแลเด็ก 
ความรุนแรงจากเด็กท่ีอยู*ร*วมสถานสงเคราะห/แห*งเดียวกัน และความรุนแรงจากคนท่ัวไปใน
สังคม อย*างไรก็ตามนิยายเรื่องดังกล*าวยังคงตอกยํ้าภาพความรุนแรงของเด็กในสถานสงเคราะห/
ในลักษณะประทับตราแบบเหมารวม ท้ังยังละเลยการทําความเข!าใจความรุนแรงต*อเด็กในมิติ
ต*าง ๆ อย*างรอบด!าน อาจกล*าวได!ว*า คดีหนอนนิยาย มิเพียงตอกยํ้าถึงปSญหาท่ีมีอยู*ในสังคม 
หากยังเปOนส*วนหนึ่งของการผลิตซํ้าความรุนแรงต*อเด็กในสถานสงเคราะห/ด!วย 

 
คําสําคัญ : ความรุนแรง นิยายเริงรมย/ นิยายสืบสวนสอบสวน สัมพันธบท    

 
Abstract 

 
 This article is aimed to study Win Lyovarin’s Case of Bookworm through 
concept of intertextuality to consider the relationship between that novel and 
the former text, and also its relationship with outer text. The result showed that 
Case of Bookworm uses ‘allusion’ as a technique to construct characters’ 
personality to run the story and to make a novel as Thai literature’s archives. By 
content, this novel represented the violence to the children in foster home, 
which were harmed by staff, coexist children, and people in society. Nevertheless, 
this novel still emphasized and stigmatized the representation of the violence of 
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the children in foster home and also neglected to try to understand various 
dimensions of the violence to the children. That was to say that Case of 
Bookworm not only emphasizes the existine problem in the society but also 
reproduce the violence. 
 
Keywords :  violence, novels, detective novel, intertextuality 
 
บทนํา : แนวคิดเร่ืองสัมพันธบทกับการศึกษาวรรณกรรม  
 Intertextuality  เปOนคําท่ีจูเลีย คริสติวา (Julia Kristeva) เริ่มใช!เปOนคนแรกในฝรั่งเศส
ราวทศวรรษท่ี 1960 เปOนแนวคิดท่ีเกิดจากการผนวกทฤษฎีภาษาศาสตร/เรื่องระบบภาษาของ         
เฟอร/ดินาน เดอ โซส/ซูร/ (Ferdinand de Saussure) เข!ากับทฤษฎีภาษาและวรรณคดีของ         
มิคาอิล บัคติน (Mikhail Bakhtin) กระท่ังเปOนแนวคิดท่ีสําคัญในวงวรรณกรรมศึกษาช*วง
ทศวรรษ 1970 (ตรีศิลปw บุญขจร.  2553 : 135) คริสติวาเห็นว*า ตัวบทเปOนพ้ืนท่ีท่ีเปzดโอกาสให! 
“ภาษา” ของคนกลุ*มต*าง ๆ จากหลากฐานะ อาชีพ และเพศวัย ได!มาปะทะสังสันทน/กันอย*างมี
พลวัต เกิดเปOนเสียงอันเซ็งแซ*แต*สอดประสานข้ึนในงานชิ้นเดียว (นพพร ประชากุล. 2552 : 335) 
อีกท้ังตัวบทยังเกิดข้ึนในช*วงเวลาหนึ่งและได!รับอิทธิพลมาจากตัวบททางสังคมและวัฒนธรรม
ด!วย (ตรีศิลปw บุญขจร.  2553 : 136) ดังนั้น Intertextuality จึงเปOนแนวคิดท่ีพิจารณาถึง
ความสัมพันธ/ระหว*างตัวบทวรรณกรรมหนึ่ง ๆ กับตัวบทวรรณกรรมและตัวบทนอกวรรณกรรม 
ท่ีมีมาก*อนหน!า ในประเทศไทย มีผู!เรียกแนวคิดดังกล*าวว*า “สหบท” (ตรีศิลปw บุญขจร. 2553) 
และ “สัมพันธบท” (นพพร ประชากุล.  2552) ในท่ีนี้จะใช!คําว*า “สัมพันธบท” 
 แนวคิดเรื่องสัมพันธบทต้ังอยู*บนพ้ืนฐานของความเชื่อท่ีว*า อิทธิพลของบริบทแวดล!อม
ส*งผลโดยตรงต*อการผลิตสร!างความหมายในตัวบท และงานวรรณกรรมไม*ใช*ระบบสื่อความหมาย
แบบปzด ซ่ึงเปOนอิสระในตัวเองและไม*เชื่อมโยงกับวาทกรรมหรือตัวบทภายนอก ตรงกันข!ามกับ
ความหมายในตัวบทท่ีกลับเชื่อมโยงอยู* กับตัวบทก*อนหน!า เนื่องจากแนวคิดตลอดจน
องค/ประกอบของงานเขียนชิ้นใดก็ตาม ล!วนไม*มี “ความเริ่มแรก” (originality) เพราะย*อมถูก
กล*าวถึงมาก*อนแล!วในวรรณกรรมชิ้นอ่ืน (กัญญา วัฒนกุล. 2550 : 88-89) ดังนั้น การนําแนวคิด
เรื่องสัมพันธบทมาศึกษาวรรณกรรมจึงเปOนการสืบหาความสัมพันธ/ของตัวบทท่ีศึกษากับตัวบท 
อ่ืน ๆ ท่ีมีมาก*อนหน!า พร!อมท้ังย!อนกลับไปทําความเข!าใจตัวบทต!นทางเพ่ือนํามาเปรียบเทียบกับ
ตัวบทท่ีศึกษาว*า องค/ประกอบหรือแนวคิดท่ีได!รับอิทธิพลมานั้นถูกปรับเปลี่ยนหรือหยิบยกมาใช!
อย*างไรบ!าง 
 การศึกษาวรรณกรรมไทยโดยใช!แนวคิดเรื่องสัมพันธบทปรากฏอยู*บ!าง ดังในวิทยานิพนธ/
เ รื่ อ ง  “ Intertextuality in Thai Literary and Social Contexts: A Study of 
Contemporary Poets” ของ ตรีศิลปw บุญขจร (Boonkhachorn. 1992) ซ่ึงศึกษากวีนิพนธ/ไทย
ร*วมสมัยในแง*ความสัมพันธ/ระหว*างวรรณกรรมและบริบทสังคมไทยกับกวีนิพนธ/ไทยร*วมสมัย 
หรือในบทความเรื่อง “สัมพันธบท” ของ นพพร ประชากุล (2552) ก็ได!แนะนําแนวคิดเรื่อง 
สัมพันธบท พร!อมท้ังยกตัวอย*างการนําแนวคิดดังกล*าวไปศึกษากวีนิพนธ/ไทยบางบท อย*างไร      
ก็ตาม ยังไม*เคยมีการศึกษาบันเทิงคดีแนวสืบสวนสอบสวนโดยใช!แนวคิดเรื่องสัมพันธบทมาก*อน 
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 คดีหนอนนิยาย เปOนบันเทิงคดีแนวสืบสวนสอบสวนลําดับท่ี 3 ในชุด “พุ*มรัก พานสิงห/” 
ของวินทร/ เลียววาริณ เนื้อหาโดยสรุปเล*าถึงคดีท่ี “หนอน” ก*อเหตุฆาตกรรมหลายครั้ง         
แต*ละครั้ง จะท้ิง “นิยายเริงรมย/” เล*มหนึ่งไว!ข!างศพเหย่ือด!วย ลักษณะการตายของเหย่ือสัมพันธ/
กับภาพการเสียชีวิตของตัวละครตัวใดตัวหนึ่งในนิยายท่ีถูกท้ิงไว! นักสืบอย*าง พุ*มรัก พานสิงห/ 
ต!องไชคดีไป พร!อม ๆ กับการอ*านนิยายเริงรมย/หลายเรื่องเพ่ือทําความเข!าใจพฤติกรรมของ        
ผู!ก*อเหตุ จนในท่ีสุดก็พบสาเหตุการฆาตกรรมซ่ึงสัมพันธ/กับชีวิตในวัยเด็กของ “หนอน” ซ่ึงเปOน
เด็กกําพร!าอยู*ในสถานเลี้ยงเด็กกําพร!าแสงรุ!ง พุ*มรัก พานสิงห/  ต!องไล*ให!ทัน “หนอน” ก*อนท่ี
เหย่ือรายต*อไปจะเปOนพุ*มรัก พานสิงห/เอง จะเห็นว*า ในแง*หนึ่งของ คดีหนอนนิยาย สัมพันธ/กับ
นิยายเริงรมย/หลายเรื่องท่ีมีมาก*อนหน!า และในอีกแง*หนึ่ง แนวคิดท่ีนําเสนอเก่ียวกับเด็กกําพร!า
หรือเด็กด!อยโอกาสในสังคม ก็สัมพันธ/กับเรื่องราวท่ีมีอยู*ในสังคมไทย จึงน*าท่ีจะศึกษา คดีหนอน
นิยาย ด!วยแนวคิดเรื่องสัมพันธบทได!  

 
เริงรมย�ในเริงรมย� : สัมพันธบทจากวรรณกรรมอันหลากหลายในคดีหนอนนิยาย 
 แนวคิดเรื่องสัมพันธบทในแง*หนึ่งเก่ียวข!องกับ “การอ!างถึง” อย*างพจนานุกรมศัพท/
วรรณกรรม อังกฤษ-ไทย (ราชบัณฑิตยสถาน. 2545 : 13-14) ได!นิยามคําว*า “allusion” หรือ 
“การอ!างถึง” ไว!ว*าคือ การกล*าวถึงเรื่องอ่ืนนอกเรื่องท่ีเขียน เช*น กล*าวถึงบุคคล เหตุการณ/ 
นิทาน หรือวรรณกรรมอ่ืน ๆ การอ!างถึงแสดงถึงความรอบรู!ของผู!เขียน จุดประสงค/ท่ัวไปของการ
อ!างถึงก็เพ่ือท่ีจะขยายงานเขียนวรรณกรรมนั้นให!ชัดเจนย่ิงข้ึน เกิดความหลากหลาย ทําให!
ถ!อยคํามีน้ําหนัก น*าสนใจ น*าประทับใจย่ิงข้ึน อาจทําให!งานเขียนนั้นดีเด*นลึกซ้ึงข้ึนก็ได! เม่ือ
พิจารณา คดีหนอนนิยาย ซ่ึงวินทร/ เลียววาริณจัดเปOน “นิยายเริงรมย/” (วินทร/ เลียววาริณ. 
2559 : 246) กลวิธีท่ีอ!างถึงนิยายเริงรมย/เรื่องต*าง ๆ จึงจัดว*าเปOน “เริงรมย/ในเริงรมย/” หรือ
นิยายเริงรมย/ท่ีปรากฏอยู*ในนิยายเริงรมย/ และเปOนความสัมพันธ/ระหว*างตัวบทกับตัวบทตาม
แนวคิดเรื่องสัมพันธบทท่ีกล*าวไปตอนต!น อย*างไรก็ดี การอ!างถึงท่ีปรากฏใน คดีหนอนนิยาย      
ยังปรากฏหลายลักษณะ ดังจะกล*าวได!ต*อไปนี้ 
 1. การอ�างถึงเพ่ือสร�างบุคลิกตัวละคร 

คดีหนอนนิยาย เล*าเรื่องราวของ “หนอน” ซ่ึงก*อเหตุฆาตกรรมหลายครั้ง แต*ละครั้งจะมี
ลักษณะท่ีเหมือนกัน คือ สวมบทตัวร!ายในนิยายเริงรมย/ เลียนแบบการฆาตกรรมในนิยาย และจะ
ท้ิงนิยายเริงรมย/เรื่องนั้นไว!ในท่ีเกิดเหตุด!วย ดังความตอนหนึ่งในนิยายท่ีว*า “เหย่ือรายท่ีสอง คือ 
สุวีร/  วรนิศวาวุธ อดีตผู!อํานวยการสถานเลี้ยงเด็กกําพร!าแสงรุ!ง ถูกฆ*าท่ีโรงง้ิว อวัยวะเพศถูก
เฉือน ตาถูกเข็มแทง หนังสือ ผู�กล�าหาญคะนอง หรือ กระบ่ีเย�ยยุทธจักร ฆาตกรสวมบท ‘ตังฮึก
ปุกป�าย’ สาเหตุของการฆ*าเพราะสุวีร/ทารุณกรรมทางเพศกับหนอนมาก*อนตอนเด็ก” (วินทร/ 
เลียววาริณ. 2559 : 214) จากข!อความดังกล*าวจะเห็นว*า นิยายเริงรมย/ในอดีตเรื่อง “ผู!กล!าหาญ
คะนอง” หรือ “กระบ่ีเย!ยยุทธจักร” ถูกอ!างถึงเพ่ือสร!างบุคลิกตัวละคร “หนอน” ว*าเปOนฆาตกร 
ท่ีก*อเหตุโดยเลียนแบบฉากในนิยายเริงรมย/แต*ละเรื่อง อันแสดงให!เห็นว*าเปOนคนท่ีอ*านนิยาย
เริงรมย/จํานวนมาก สอดคล!องกับคําบอกเล*าเก่ียวกับ “หนอน” ท่ี พุ*มรัก พานสิงห/ ได!มาระหว*าง
สืบคดีท่ีว*า “เขาเปOนเด็กแปลก อ*านหนังสือนิยายท้ังวัน อ*านต้ังแต*ห!องสมุดเปzดจนปzด  ไม*หยุดกิน
ข!าวเท่ียงเลย พอเย็นก็กลับไปนอนท่ีวัด วันต*อมาก็มาอีก เปOนอย*างนี้ทุกวันท่ีห!องสมุดเปzดทําการ 
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(วินทร/ เลียววาริณ. 2559 : 167) อย*างไรก็ดี บุคลิกดังกล*าวของตัวละคร “หนอน” ถูกอธิบายว*า
เปOนความผิดปกติทางจิต ดังความว*า “ผมเชื่อว*าเปOนไปได!ท่ีเขาเชื่อจริง ๆ ว*าเขาเปOนตัวละคร      
ตัวนั้นตัวนี้ ในกรณีของหนอน ผมเชื่อว*าเขาไม*รู!สึกผิด ความผิดปกติในสมองน*าจะถูกฝSงมา      
แต*แรกเกิด อาจไม*เปOนภัยต*อสังคม หากเติบโตมาในสิ่งแวดล!อมท่ีดี แต*เขาถูกพ*อแม*ท้ิง โตใน
สภาพแวดล!อมท่ีเลวร!ายมาก นั่นคือสุดโต*ง” (วินทร/ เลียววาริณ. 2559 : 190-191) 
 จากท่ีกล*าวมาจะเห็นได!ว*า ตัวละคร “หนอน” เปOนตัวละครท่ี ถูกสร!างข้ึนให! มี
ความสัมพันธ/กับนิยายเริงรมย/ในอดีต การอ!างถึงนิยายเริงรมย/ก็เพ่ือแสดงให!เห็นว*า “หนอน” 
เปOนผู!อ*านนิยายเริงรมย/จํานวนมากและก*อเหตุฆาตกรรมโดยเลียนแบบฉากการฆาตกรรมในนิยาย
เริงรมย/เหล*านั้น  
 นอกจากการสร!างบุคลิกตัวละครในแง*ท่ีเปOนความผิดปกติทางจิตแล!ว ใน คดีหนอนนิยาย  
ยังปรากฏการอ!างถึงเพ่ือสร!างบุคลิกผู!เชี่ยวชาญด!านวรรณกรรมให!แก*ตัวละครด!วย ดังความว*า  

“โก!วเล!งอ*านวรรณกรรมตะวันตกเยอะ เขาจึงแปลงงานตะวันตกเปOน
นิยายกําลังภายใน อย*างเช*นชุด หงส(ผงาดฟ*า ดัดแปลงมาจากแนวเรื่อง เชอร(
ล็อค โฮล(มส( รวมนิยายนักสืบกําลังภายในเข!าด!วยกัน ฤทธิ์มีดสั้น แปลงมาจาก 
Gunfight at the O.K. Corral เรื่องของ ไวแอท เอิร/ป กับ ด็อค ฮอลิเดย/ 
กลายมาเปOนลี้คิมฮวงกับอาฮุย เรื่อง วีรบุรุษสําราญ มาจากเรื่อง Tortilla 
Flat. . .งานออกมาดีมาก ไม*เหลือกลิ่นฝรั่งเลย เขาไม*เน!นท่ีบทบู�หรือโครงเรื่อง
พิสดาร แต*ไปเน!นอารมณ/ความรู!สึก ความเปOนมนุษย/มากกว*าการต*อสู! ลดความ
รุนแรงลง นี่เปOนทางสายใหม*ไม*เฉพาะตัวเขา แต*ท้ังวงการ เขาพาวงการนิยาย
กําลังภายในสู*มรรคาใหม* พ้ืนท่ีใหม* ท่ีซ่ึงจอมยุทธ/ร!องไห!เปOน จอมยุทธ/รู!จัก
เจ็บปวด มีด!านมืด จอมยุทธ/ขาเป� เหล*านี้เปOนสิ่งท่ีนักเขียนในยุคก*อนไม*เคยคาด
ฝSนว*าเปOนไปได!” 

(วินทร/ เลียววาริณ.  2559 : 146-147) 
 จากข!อความข!างต!นจะเห็นว*า วินทร/ เลียววาริณ ได!สร!างตัวละคร “น.นพรัตน/” ข้ึนให!
เปOนผู!ท่ีมีความรู!เก่ียวกับนิยายกําลังภายในของจีน โดยเฉพาะความรู!เก่ียวกับงานของโก!วเล!ง       
ท้ังในแง*ท่ีมาจากวรรณกรรมตะวันตก การนํามาดัดแปลงในงานของโก!วเล!ง รวมไปถึงบรรยากาศ
ความนิยมนิยายกําลังภายในของจีน ไม*เพียงเท*านั้น วินทร/ เลียววาริณ ยังใช!การอ!างถึง
วรรณกรรมเพ่ือสร!างตัวละครท่ีมีความรู!เก่ียวกับวรรณกรรมตะวันตกด!วย  ดังความว*า “เรื่องสั้น
เรื่องนี้ทําให!อังกฤษลุกเปOนไฟ คนอ*านท้ังประเทศโกรธมาก สาธารณชนไม*ยอมให!เชอร/ล็อค 
โฮล/มส/ ตาย ผู!อ*านกว*า สองหม่ืนคนส*งสารไปยังผู!เขียนและนิตยสาร The Standard ซ่ึงตีพิมพ/
งานโดยยกเลิกสมาชิกภาพ เดือดร!อนกัน” (วินทร/ เลียววาริณ. 2559 : 153) จากตัวอย*างจะ    
เห็นว*า  วินทร/  เลียววาริณ ได!สร!างตัวละคร “รศ.อติกร พราวพร!อย” ข้ึน โดยให!เปOนอาจารย/
สอนวรรณกรรมในมหาวิทยาลัยท่ีมีความรู!เรื่องวรรณกรรมตะวันตก โดยเฉพาะท่ีเก่ียวกับ
วรรณกรรมชุดเชอร/ล็อค โฮล/มส/ ของเซอร/ อาเธอร/ โคแนน ดอยล/ คําบอกเล*าของตัวละคร     
รศ.อติกร ดังกล*าวข!างต!น ไม*เพียงกล*าวถึงตอนจบของวรรณกรรมชุดเชอร/ล็อค โฮล/มส/เท*านั้น  
แต*ยังบอกเล*าให!ทราบถึงบรรยากาศความนิยมท่ีมีต*อวรรณกรรมชุดนี้ในประเทศอังกฤษด!วย 
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 2. การอ�างถึงเพ่ือดําเนินเรื่อง 

ในอีกด!านหนึ่ง คดีหนอนนิยาย เล*าเรื่องราวการไขคดีของนักสืบอย*างพุ*มรัก พานสิงห/    
ท่ีเข!าไปช*วย “สามิต 14” เพ่ือนตํารวจของเขา ในการไขคดีนี้ ตํารวจและนักสืบจําเปOนต!องทราบ
เนื้อหาของนิยายเริงรมย/แต*ละเล*มเพ่ือช*วยในการทําความเข!าใจคนร!ายท่ีก*อเหตุ ดังข!อความ     
ตอนหนึ่งว*า 

“แล!วตอน จอมผีดิบมันตรัย เปOนยังไง? เพราะมันเปOนเล*มท่ีตกอยู*ในท่ี
เกิดเหตุ” 

“จอมผีดิบมันตรัย เปOนการต*อสู!กับพ*อมดมันตรัย มีเวทมนตร/ไสย
ศาสตร/ เรื่องมันซับซ!อนมาก พ่ีอยากรู!ก็ต!องอ*านอย*างเดียว” 

“เอ!า! แล!วเรื่องจบยังไง?” 
“ในท่ีสุดนักเดินทางก็ไปถึงมรกตนคร ท่ีต้ังของขุมทรัพย/พระอุมา พบ 

ม.ร.ว.อนุชา และพบว*าแงซายเปOนรัชทายาทผู!สาบสูญของมรกตนคร พวกเขา
ช*วยแงซายต*อสู!กอบกู!ชิงบัลลังก/ซ่ึงถูกกษัตริย/สิงหราแย*งไปจากพระบิดาคืนมา 
แงซายกลายเปOนกษัตริย/แห*งมรกตนคร ส*วนพวกชาวกรุงก็เดินทางกลับบ!าน” 

 (วินทร/ เลียววาริณ.  2559 : 71) 
 จากตัวอย*างจะเห็นว*า ตํารวจและนักสืบสนทนาเก่ียวกับเรื่องราวใน เพชรพระอุมา  
ตอนจอมผีดิบมันตรัย ซ่ึงเปOนนิยายท่ีคนร!ายท้ิงไว!ในท่ีเกิดเหตุ การอ!างถึงผ*านการสนทนาของ     
ตัวละครจึงช*วยดําเนินเรื่องใน คดีหนอนนิยาย ได! กล*าวคือ ทําให!ผู!อ*านเข!าใจนิยายเริงรมย/เรื่อง 
เพชรพระอุมา ตอนจอมผีดิบมันตรัย ได!ในเวลาไม*นานและไม*จําเปOนต!องหานิยายเรื่องดังกล*าวมา
อ*านเพ่ือทําความเข!าใจนิยายเริงรมย/ท่ีถูกอ!างถึงใน คดีหนอนนิยาย  
 นอกจากนี้ พุ*มรัก พานสิงห/ ในฐานะนักสืบจําต!องอ*านนิยายเริงรมย/หลายเรื่องเพ่ือให!
เข!าใจ “หนอน” ท่ีก*อเหตุฆาตกรรมมากข้ึน ดังความว*า  

คืนนั้นพวกเขาพบเสือหินในถํ้า รูปลักษณะเชKนเดียวกับเสือโครKงดําท่ี
พวกเขาพบมากKอน แตKมันเปMนหินสลัก ครั้นรุKงข้ึน เสือหินตัวนั้นหายไปอยKางไร�
รKองรอย ในลักษณาการเดียวกับซากศพแห�งตายของชายชรา พวกเขาพบความ
จริงในเวลาตKอมาวKาซากศพนั้นสามารถเดินได� และสามารถย�ายรKางสลับไปมา
ระหวKางศพชายชราและเสือโครKงดํา เม่ือวิญญาณมันตรัยออกจากรKางใด รKางนั้น
ก็กลายเปMนหิน 

นักสืบวางหนังสือลง เสือโคร*งสีดํา เขานึกถึงหน!ากากเสือสีดําซ่ึงตกอยู*
ในท่ีเกิดเหตุฆาตกรรม เขาคิดว*าเขาเข!าใจแล!วว*าทําไมฆาตกรจึงท้ิงหน!ากากท้ัง
สองไว!ในท่ีเกิดเหตุ 

(วินทร/ เลียววาริณ.  2559 : 80-81)  
 จากตัวอย*างจะเห็นได!ว*า เม่ือพุ*มรัก พานสิงห/ อ*าน เพชรพระอุมา ตอนจอมผีดิบมันตรัย 
เขาก็ได!พบความเชื่อมโยงระหว*างนิยายท่ีถูกวางไว!ในท่ีเกิดเหตุกับของอ่ืน ๆ ท่ีพบใกล! ๆ กัน    
ท้ังยังเข!าใจถึงท่ีมาของวิธีการท่ี “หนอน” ใช!ลงมือก*อเหตุฆาตกรรมด!วย นอกจากนี้ในแง*ของ
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ผู!อ*านก็ทําให!เข!าใจความเชื่อมโยงระหว*างนิยายเริงรมย/และเข!าใจคดีท่ีพุ*มรัก พานสิงห/ กําลัง
คลี่คลายอยู*ด!วย 
 3. การอ�างถึงเพ่ือเปPนจดหมายเหตุแห>งวงวรรณกรรม 

ในบันทึกท!ายเล*มของ คดีหนอนนิยาย วินทร/ เลียววาริณได!กล*าวถึงท่ีมาและจุดประสงค/
ของการเขียนนิยายเรื่องนี้ข้ึน ดังความว*า “นวนิยายเรื่องนี้เขียนข้ึนจากความทรงจําในวัยเด็ก    
ท่ีตะลุยอ*านนิยายจํานวนมาก มีเกร็ดหลายเรื่องท่ีอยากบันทึกไว!ก*อนท่ียุคสมัยนั้นจะเลือนหายไป
ตลอดกาล” (วินทร/ เลียววาริณ. 2559 : 246) ดังนั้น จึงอาจกล*าวได!ว*า การอ!างถึงท่ีปรากฏใน 
คดีหนอนนิยาย มิได!มีเพียงจุดมุ*งหมายในแง*ความบันเทิงของเนื้อเรื่องเท*านั้น หากยังมีสถานะเปOน 
“จดหมายเหตุแห*งวงวรรณกรรม” ด!วย ดังข!อความตอนหนึ่งว*า  

“พนมเทียนเริ่มเขียน เพชรพระอุมา ในป� 2507 ตกลงกับสํานักพิมพ/
ผ*านฟ�าพิทยาว*าจะเขียนเรื่องแนวผจญภัยในป�าเรื่องนึงในรูปพ็อคเก็ตบุ�ค กะว*า
ไม*เกินแปดเล*มจบ เขียนไปได!ไม*นาน ก็เกิดปรากฏการณ/อัศจรรย/ ผู!อ*านชอบ
เรื่องนี้มาก พนมเทียนไม*มีทางเลือก ต!องเขียนต*อ จึงเขียนไปอีกสิบกว*าเล*ม 
พนมเทียนก็รู! ทันทีว*าตนเองเขียนเรื่องฮิต ดังกว*า เล็บครุฑ  ท่ี เคยสร!าง
ปรากฏการณ/มาก*อนเสียอีก เขียนไปเขียนมาก็ปาเข!าไป 98 เล*ม ก็หยุดเวอร/
ชั่นพ็อคเก็ตบุ�คแต*เพียงเท*านั้น มาถึงจุดนี้นิยายก็แรงหยุดไม*อยู* นายทุนเสนอให!
พนมเทียนเปลี่ยนจากพ็อคเก็ตบุ�คเปOนนิตยสาร  

(วินทร/ เลียววาริณ.  2559 : 77-78) 
ข!อความดังกล*าวเล*าถึงท่ีมาของการเขียนเรื่อง เพชรพระอุมา ของพนมเทียน 

ปรากฏการณ/ความนิยมท่ีผู!อ*านมีต*อนิยายเรื่องนี้ การเขียนและตีพิมพ/เรื่องดังกล*าวท้ังในนิตยสาร 
การอ!างถึงดังกล*าวช*วยให!ผู!อ*านในปSจจุบันเห็นภาพความนิยมท่ีมีต*อนิยายเริงรมย/และบรรยากาศ
ของวงวรรณกรรมในยุคหนึ่งได!เปOนอย*างดี นอกจากนี้ ยังมีการกล*าวถึงนิยายกําลังภายในจากจีน
ท่ีเข!ามาในประเทศไทยด!วย ดังความว*า  

“กระแสกําลังภายในบ!านเรานี่มันเริ่มมายังไง?” 
“น*าจะเริ่มท่ี จําลอง พิศนาคะ แปล มังกรหยก ตามมาด!วย ว. ณ 

เมืองลุง แปล กระบ่ีล�างแค�น นอกจากนี้ก็มีงานของ น.นพรัตน/ และ สุทธิพล 
นิติวัฒนา สามสี่คนนี้เปOนนักแปลเรื่องจีนรุ*นบุกเบิก ตอนท่ี จําลอง พิศนาคะ 
แปล มังกรหยก นั้น เขาคงคาดไม*ถึงว*ามันจะส*งผลไปถึงชีวิตเสมียนคนหนึ่ง    
ท่ีพัทลุง เสมียนคนนั้นเก*งภาษาจีน พอเห็น มังกรหยก ภาษาไทย ก็อยากแปล
บ!าง ในป� 2506 เขาก็เดินทางเข!ากรุงเทพฯ ไปพบนายห!างเวช กระตุฤกษ/ 
เจ!าของสํานักพิมพ/เพลินจิตต/ เสนอตัวแปลเรื่องจีน และนั่นคือจุดกําเนิดของ 
นักแปลนาม ว. ณ เมืองลุง” 

(วินทร/ เลียววาริณ.  2559 : 100)  
ข!อความดังกล*าวบอกเล*าถึงความนิยมนิยายจีนกําลังภายใน นักแปลท่ีมีชื่อเสียง รวมไป

ถึงท่ีมาของ “ว. ณ เมืองลุง” ซ่ึงเปOนนักแปลคนหนึ่งท่ีมีเอกลักษณ/ในการใช!ภาษา การอ!างถึง
ดังกล*าวทําให!คดีหนอนนิยายมีสถานะเปOนจดหมายเหตุแห*งวงวรรณกรรมด!วยในตัว 
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จะเห็นได!ว*า เม่ือพิจารณาผ*านแนวคิดเรื่องสัมพันธบท คดีหนอนนิยาย ใช!การอ!างถึงซ่ึง
เปOนกลวิธีหนึ่งในการประพันธ/วรรณกรรม โดยอ!างถึงวรรณกรรมหรือนิยายเริงรมย/หลากหลาย
เรื่อง จุดมุ*งหมายคือ เพ่ือสร!างบุคลิกของตัวละครท่ีปรากฏในเรื่อง เพ่ือดําเนินเรื่อง และเพ่ือเปOน
จดหมายเหตุแห*งวงวรรณกรรม ลักษณะดังกล*าวมิเพียงส*งผลต*ออรรถรสของเรื่องราวหรือ       
คดีฆาตกรรมท่ีเกิดข้ึน ทว*ายังเปOนภาพแทนผู!เขียนด!านหนึ่งในแง*ท่ีสามารถแสดงถึงความรู!หรือ
ข!อมูลเก่ียวกับนิยายเริงรมย/ท่ีมีอยู*ในตัวผู!เขียนด!วย  
 

รุนแรงในรุนแรง : สัมพันธบทของความรุนแรงในคดีหนอนนิยาย  
 เม่ือเอ*ยคําว*า “ความรุนแรง” หลายคนอาจนึกถึงสงคราม การต*อสู! การทําร!ายร*างกาย 
ทว*าท่ีจริงแล!วนั่นเปOนเพียงมิติหนึ่งของความรุนแรงเท*านั้น ชัยวัฒน/ สถาอานันท/ (2539 : 7-10) 
กล*าวว*า ความรุนแรงมีมิติท่ีควรทําความเข!าใจ 3 มิติ มิติแรกคือ ความรุนแรงทางกายภาพหรือ
ความรุนแรงทางตรง เปOนความรุนแรงท่ีมีตัวกระทําหรือก็คือความรุนแรงในความเข!าใจโดยท่ัวไป
ดังท่ีกล*าวไปแล!ว มิติท่ีสองคือ ความรุนแรงเชิงโครงสร!าง กล*าวคือ เปOนความรุนแรงท่ีเกิดจาก
โครงสร!างหรือลําดับชั้นของสังคม ซ่ึงผูกอยู*กับระบบอํานาจท่ีแสดงออกโดยฐานะตําแหน*งท่ีไม*
เท*าเทียมกัน สะท!อนถึงอํานาจท่ีไม*เท*าเทียมกันในสังคมและย*อมนํามาซ่ึงโอกาสท่ีไม*เท*าเทียมกัน 
เปOนความรุนแรงในแบบท่ีไม*มีผู!กระทํา มิติท่ีสามคือ ความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม หมายถึงความ
เชื่อความยึดถือในสังคมท่ีคอยคํ้าจุนให!สังคมยอมรับความรุนแรงประเภทต*าง ๆ แม!ว*าจะเปOนสิ่งท่ี
ไม*ถูกต!อง แต*ก็ถูกทําให!คนรับรู!และเข!าใจหรือเชื่อว*าเปOนสิ่งปกติท่ีดํารงอยู*ในสังคม มีและเปOนมา
แต*อดีต จึงต!องยอมรับกันต*อ ๆ ไป 
 นิยายเริงรมย/อย*างบันเทิงคดีสืบสวนสอบสวนในแง*หนึ่งอาจกล*าวได!ว*าเปOนวรรณกรรมท่ี
นําเสนอภาพความรุนแรงท่ีมนุษย/กระทําต*อมนุษย/ โดยเฉพาะท่ีนําเสนอผ*านคดีฆาตกรรมซ่ึงมีอยู*
หลายลักษณะ คดีฆาตกรรมเหล*านั้นล!วนเปOนภาพแทนของความรุนแรงในมิติทางกายภาพหรือ
ความรุนแรงทางตรงตามแนวคิดเรื่องความรุนแรงดังท่ีกล*าวไปตอนต!น อย*างไรก็ดี ใน คดีหนอน
นิยาย มิได!นําเสนอภาพความรุนแรงผ*านคดีฆาตกรรมเท*านั้น หากยังนําเสนอว*า สาเหตุของ 
ความรุนแรงอันแสดงผ*านคดีฆาตกรรมมาจากความรุนแรงอีกรูปแบบหนึ่งท่ีฆาตกรผู!ก*อเหตุได!
ประสบ และเปOนความรุนแรงท่ีซ!อนทับอยู*ในความรุนแรงอีกชั้นหนึ่ง นั่นคือ ความรุนแรงต*อเด็ก
ในสถานสงเคราะห/ วินทร/ เลียววาริณ (2559 : 247) กล*าวว*า “คดีหนอนนิยาย ต!องการ          
ชี้ประเด็นเด็กด!อยโอกาสและการทารุณกรรมเด็กในบ!านเรา ซ่ึงเปOนปSญหาท่ีเรามองข!ามไป และ
ลืมไปว*า ‘เด็กในวันนี้คือผู!ใหญ*ในวันหน!า’ หากการปลูกฝSงสิ่งดีงามให!เด็กล!มเหลว ไม*สามารถ     
ทําให!เด็กฉลาดคิดฉลาดจินตนาการมันก็จะเข!าสู*วงจรเดิม ๆ ท่ีเราเคยชิน”  
 ในรายงานการศึกษาเก่ียวกับความรุนแรงต*อเด็กเล*มท่ี 5 เด็กในกลุ*มสถานสงเคราะห/  
ซ่ึงจัดทําข้ึนโดยสํานักงานส*งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ/เด็ก เยาวชน ผู!ด!อยโอกาส และผู!สูงอายุ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย/ (2555) พบว*า เด็กในสถานสงเคราะห/    
ถูกกระทํารุนแรงโดยเพ่ือนและผู!ดูแลหรือครูท่ีอยู*ในสถานสงเคราะห/ ความรุนแรงท่ีปรากฏมีท้ัง
ความรุนแรงทางกาย ความรุนแรงทางวาจา และความรุนแรงทางเพศ เม่ือพิจารณา คดีหนอน
นิยาย จะเห็นว*า นวนิยายเรื่องนี้นําเสนอคดีฆาตกรรมซ่ึงเกิดจากความต!องการแก!แค!นของ 
“หนอน” ผู!เสียชีวิตในแต*ละคดีล!วนเปOนผู!ท่ีเคยกระทําความรุนแรงต*อ “หนอน” ในวัยเด็กท่ีเขา
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อาศัยอยู*ใน “สถานเลี้ยงเด็กกําพร!าแสงรุ!ง” เม่ือพิจารณาผู!เสียชีวิตจากการลงมือก*อเหตุของ 
“หนอน” พบว*าสามารถจําแนกได!ดังนี้ 
 1. ผู�มีหน�าท่ีเก่ียวข�องในการดูแลเด็กในสถานสงเคราะห� 

คดีหนอนนิยาย นําเสนอว*าช*วงชีวิตในวัยเด็กของ “หนอน” เคยถูกเจ!าหน!าท่ีใน      
สถานเลี้ยงเด็กกําพร!าแสงรุ!งกระทําความรุนแรงต*อเขา ดังความว*า  

“แล!ววรพล?” 
“วรพลก็ชอบแกล!งเขาเหมือนกัน” 
“แต*วรพลเปOนเจ!าหน!าท่ี...” 
“ไม*ใช*เจ!าหน!าท่ีทุกคนทํางานนี้ด!วยใจรักหรอกค*ะ” 
ท้ังตํารวจและนักสืบเงียบไป 
“ชายกลางเปOนเด็กข้ีกลัว เขาไม*ชอบความมืด ครั้งหนึ่งวรพลหลอกเขา

ไปท่ีห!องเก็บของแล!วล็อคห!องไว! ชายกลางร!องไห! ฉันได!ยินเสียง แล!วไปเปzด
ประตู ปรากฏว*าเขาตกใจกลัว จนปSสสาวะราด ตัวสั่นเทา เพราะในห!องมี
ค!างคาวสองสามตัว เปOนการเล*นพิเรนทร/ของวรพล” 

(วินทร/ เลียววาริณ.  2559 : 203) 
 หรืออีกตัวอย*างหนึ่งความว*า  

“ครั้งหนึ่งเจ!าหน!าท่ีคนหนึ่งบังคับให!ชายกลางกินพริก” 
“เจ!าหน!าท่ีคนนั้นชื่ออะไร?” 
“ปกรณ/” 
“ปกรณ/ ไปรยากุล?” 
“ใช*ค*ะ ปกรณ/ชอบแกล!งเขา อีกครั้งหนึ่งฉีกหนังสือเรื่อง ร�อยปSา ของ

ชายกลาง เปOนครั้งแรกท่ีฉันเห็นชายกลางโกรธ เพราะหนังสือเล*มนั้น ชัชวาล
มอบให!เขาเปOนท่ีระลึกเช*นกัน” 

(วินทร/ เลียววาริณ.  2559 : 207) 
 ตัวอย*างข!างต!นเปOนคําบอกเล*าของป�าประนอมซ่ึงเคยทํางานในสถานเลี้ยงเด็กกําพร!า 
แสงรุ!งช*วงท่ี “ชายกลาง” หรือ “หนอน” เคยอยู* จากคําบอกเล*าของป�าประนอมแสดงถึงความ
รุนแรงท่ีเกิดจาก “วรพล” และ “ปกรณ/” ซ่ึงเปOนเจ!าหน!าท่ีในสถานเลี้ยงเด็กดังกล*าวแต*กลับลง
มือทําร!ายเด็กท่ีต!องดูแล นอกจากเจ!าหน!าท่ีท่ีมีหน!าท่ีดูแลเด็กจะเปOนผู!กระทําความรุนแรงต*อ 
“หนอน” แล!ว คดีหนอนนิยาย ยังนําเสนอว*า แม!แต*ผู!อํานวยการของสถานเลี้ยงเด็กกําพร!า
ดังกล*าวก็ยังเปOนผู!กระทําความรุนแรงต*อเด็กด!วย ดังความว*า  

“ชายกลางบอกว*า ผอ.สุวีร/ เรียกเขาไปท่ีห!อง สั่งให!เขาถอดกางเกง
ออก แล!วจะกระทําชําเรา เขาไม*ยอม ผอ.สุวีร/ จึงเอามีดกรีดท่ีอวัยวะเพศของ
เขาพอให!เลือดไหลซิบ ๆ ขู*ว*าถ!าบอกใครจะตัดให!ขาดแล!วจะไล*ออกไปอยู*ตาม
ถนน เขาจึงยอมให! ผอ. กระทําตามใจชอบ. . .มันไม*ใช*ครั้งแรกของเขา มันมี
แผลเปOนหลายรอย ก*อนหน!าท่ีฉันรู!” 

(วินทร/ เลียววาริณ.  2559 : 204-205) 
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จากตัวอย*างจะเห็นว*า แม!แต*ผู!อํานวยการของสถานเลี้ยงเด็กกําพร!าแสงรุ!งเช*น “ผอ.     
สุวีร/” ก็ยังเปOนผู!กระทําความรุนแรงต*อเด็กในสถานสงเคราะห/ด!วย จะเห็นได!ว*า คดีหนอนนิยาย 
นําเสนอพฤติกรรมความรุนแรงของผู!ท่ีมีหน!าท่ีเก่ียวข!องในการดูแลเด็กในสถานสงเคราะห/ว*าเปOน
สาเหตุสําคัญท่ีทําให! “หนอน” เกิดความรู!สึกโกรธแค!นและแก!แค!นผ*านคดีฆาตกรรมโดยใช!
วิธีการเดียวกับท่ีถูกกระทํา 
 2. เด็กท่ีอยู>ร>วมสถานสงเคราะห�แห>งเดียวกัน 

ใน คดีหนอนนิยาย นําเสนอว*า ความรุนแรงในวัยเด็กท่ีเกิดข้ึนกับ “หนอน” ขณะอาศัย
อยู*ในสถานเลี้ยงเด็กกําพร!าแสงรุ!ง เกิดข้ึนจากการกระทําของเด็กท่ีอาศัยอยู*ในท่ีเดียวกันด!วย      
ดังความว*า  

“มีอยู*วันหนึ่งชายกลางไปนั่งอ*านหนังสือในสวน ชํานาญกับเพ่ือนอีก
คนจับชายกลางมัดติดต!นไม! เอารังมดแดงยัดใส*ภายในเสื้อ ตอนท่ีชายกลาง
กลับมานั้น ตัวแดงเปOนจุดบวมแดงท้ังตัว เปOนไข!สูง” 

“แล!วชํานาญทําอะไรชายกลางอีก?” 
“ก็แกล!งเขาเรื่อย ๆ เม่ือมีโอกาส บางทีก็ทําเรื่องห*าม ๆ อย*างเช*นเอา

ข้ีหมาไปไว!บนเตียงเขา เอาหมามุ*ยไปโรยบนหมอนเขา” 
(วินทร/ เลียววาริณ.  2559 : 203) 

หรืออีกตัวอย*างหนึ่งความว*า “อีกครั้งหนึ่งป�าเห็นชายกลางร!องไห! เสื้อผ!าของเขาเหม็น
กลิ่นปSสสาวะ คาดค้ันจนได!ความว*าเด็กโตกว*าคนหนึ่งปSสสาวะใส*เขา วันนั้นชายกลางอ*านนิยาย
จนหลับไป กมลก็ไปปSสสาวะใส*หนังสือ เขาร!องไห!ไม*ใช*เพราะตัวเขาเป�ยก แต*เสียใจท่ีหนังสือ
เป�ยกไปท้ังเล*ม” (วินทร/ เลียววาริณ.  2559 : 206) จากตัวอย*างจะเห็นได!ว*า คดีหนอนนิยาย 
นําเสนอพฤติกรรมความรุนแรงของ “ชํานาญ” และ “กมล” ซ่ึงเปOนเด็กท่ีอยู*ร*วมสถานสงเคราะห/
แห*งเดียวกับ “หนอน” โดยนําเสนอผ*านคําบอกเล*าของป�าประนอมซ่ึงทํางานดูแลเด็กใน       
สถานเลี้ยงเด็กนั้นมาหลายป� พฤติกรรมดังกล*าวเปOนเหตุให! “หนอน” รู!สึกโกรธแค!นและแก!แค!น
ในท่ีสุด 
 3. คนท่ัวไปในสังคม  

นอกจากท่ีกล*าวมาแล!ว คดีหนอนนิยาย ยังนําเสนอว*า คนท่ัวไปในสังคมซ่ึงไม*ได!อยู*ใน
สถานเลี้ยงเด็กกําพร!าแสงรุ!ง ก็สามารถกระทําความรุนแรงต*อ “หนอน” ได! ดังความว*า  

“ช*วงนั้นมีเด็กชายวัยรุ*นคนหนึ่งอายุประมาณ 14-15 มาเช*าหนังสือ
อ*าน เขามานั่งท่ีร!านต*อเนื่องกันหลายวัน เรื่อง ฤทธิ์มีดสั้น นี้แหละ เขาอ*านแล!ว
ไม*จ*าย บอกว*าติดไว!ก*อน รอแม*มาจ*ายทีเดียว สามีฉันเชื่อ เพราะเห็นท*าทาง
เขาหงิม ๆ ก็ให!เขาอ*านจนจบ เม่ืออ*านจบเขาก็บอกว*าไม*มีเงิน สามีฉันโกรธจัด 
ก็ฉีกหลายหน!าสุดท!ายแล!วบังคับให!เด็กคนนั้นกิน เด็กคนนั้นก็กิน กินไปได!สอง
แผ*นกระดาษติดคอ เขาหายใจไม*ออก หน!าซีดจนเขียว ฉันตกใจ รีบเข!าไป     
ตบหลังเด็กให!ขย!อนเศษกระดาษออกมา” 

(วินทร/ เลียววาริณ.  2559 : 162) 
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จากตัวอย*างจะเห็นว*า สมพลซ่ึงเปOนเจ!าของร!านหนังสือ ไม*ได!ทํางานในสถานสงเคราะห/ 
ก็มีพฤติกรรมความรุนแรงท่ีกระทําต*อ “หนอน” เม่ือ “หนอน” อ*านหนังสือท่ีร!านของสมพลแล!ว
ไม*มีเงินจ*ายค*าเช*า เปOนชนวนเหตุให! “หนอน” กลับมาแก!แค!นในท่ีสุด  

เม่ือพิจารณาการนําเสนอภาพความรุนแรงใน คดีหนอนนิยาย จะเห็นว*า นิยายเรื่อง
ดังกล*าวนําเสนอภาพของเด็กในสถานสงเคราะห/ซ่ึงถูกกระทําความรุนแรงโดยผู!มีหน!าท่ีเก่ียวข!อง
ในการดูแลเด็กในสถานสงเคราะห/  รวมไปถึงถูกกระทําความรุนแรงจากเด็กท่ีอยู* ร*วม            
สถานสงเคราะห/แห*งเดียวกัน สอดคล!องกับข!อค!นพบจากรายงานการศึกษาเก่ียวกับความรุนแรง
ต*อเด็กเล*มท่ี 5 เด็กในกลุ*มสถานสงเคราะห/ อย*างไรก็ดี คดีหนอนนิยาย ยังนําเสนอว*า ความ
รุนแรงท่ีเกิดข้ึนต*อเด็กด!อยโอกาสหรือเด็กกําพร!ายังเกิดจากคนท่ัวไปในสังคมได!ด!วย  

แม!ในแง*หนึ่งอาจกล*าวได!ว*า คดีหนอนนิยาย นําเสนอภาพพฤติกรรมและความรุนแรง 
ต*อเด็กกําพร!าหรือเด็กด!อยโอกาสในสถานสงเคราะห/ในฐานะผู!ถูกกระทํา กระท่ังความรุนแรงนั้น
สั่งสมเข!าเปOนแรงแค!นให! “หนอน” ก*อเหตุฆาตกรรมในท่ีสุด ทว*าในอีกแง*หนึ่ง คดีหนอนนิยาย 
ยังคงผลิตซํ้าภาพบุคลิกอันรุนแรงของเด็กด!อยโอกาสว*าเปOนผู!มีอารมณ/เก็บกดและต!องระบาย
ออกด!วยการแก!แค!นแต*เพียงอย*างเดียวเท*านั้น ดังท่ีนําเสนอความรุนแรงท่ีถูกกลบซ*อนอยู*ใน      
แววตาของ “หนอน” ความว*า “สีหน!าของเด็กคนนั้นนิ่งสนิทเรียบเฉยเหมือนสวมหน!ากาก       
แต*แววตาของเขาเหมือนสัตว/ร!าย. . .มันทําให!ฉันขนลุกทุกครั้งท่ีนึกถึงเรื่องนี้” (วินทร/ เลียววาริณ. 
2559 : 163) หรือนําเสนอบุคลิกของหนอนผ*านคําพูดของป�าประนอมท่ีเคยดูแล “หนอน” ว*า 
“เขาเปOนเด็กเก็บกด แต*จะว*า   ไปแล!ว เด็กท่ีนี่ก็เก็บกดท้ังนั้น ไม*เปOนเด็กกําพร!า ก็ถูกทอดท้ิง”  
(วินทร/ เลียววาริณ. 2559 : 201) 

มิเพียงเท*านั้น คดีหนอนนิยาย ยังนําเสนอว*า มิได!มีแต* “หนอน” ซ่ึงเปOนฆาตกรภายใน
เรื่องท่ีมีอารมณ/เก็บกดรุนแรงและต!องการแก!แค!นคนท่ีเคยกระทําความรุนแรงต*อเขาในวัยเด็ก 
แต*ยังนําเสนอว*า “ประพันธ/” หรือ “โดม ดอกฟ�า” ซ่ึงเปOนเพ่ือนกับ “หนอน” และเคยอยู*ใน
สถานเลี้ยงเด็กกําพร!าแสงรุ!งในช*วงเวลาไล*เลี่ยกันก็มีความต!องการแก!แค!นด!วย ดังความว*า         
“เขาช*วยคุณทําเรื่องต*าง ๆ เขารู!ว*าคุณเปOนใครก็จริง แต*เขาไม*ห!าม เพราะเขาต!องการแก!แค!น
เหมือนกัน” (วินทร/ เลียววาริณ. 2559 : 234) หรือแม!เม่ือ “หนอน” ถูกปลิดชีพไปแล!ว ก็ยังมี   
ผู!สานต*อปณิธานของเขา ดังปรากฏในบทสุดท!ายของ คดีหนอนนิยาย ซ่ึงมีตัวละครปริศนา     
ก*อเหตุฆาตกรรมในลักษณะเดียวกับ “หนอน” ความว*า “ผู!ท่ีสานต*อปณิธานของท*านชายกลาง      
ก็ไม*ได!มีแค*ข!าเพียงคนเดียว” (วินทร/ เลียววาริณ. 2559 : 245) ลักษณะดังกล*าวเปOนการตอกยํ้า
ภาพความรุนแรงของเด็กกําพร!าหรือเด็กด!อยโอกาสในลักษณะประทับตราแบบเหมารวม 
มากกว*าจะทําให! เกิดความเข!าใจต*อเด็กกําพร!าหรือเด็กด!อยโอกาสในสังคม และยังเปOน       
ความรุนแรงต*อเด็กอันกระทําผ*านการเขียนของนักเขียน เนื่องจากเปOนการเขียนท่ีนําเสนอภาพ
เพียงบางส*วนของเด็กกําพร!าหรือเด็กด!อยโอกาสท่ีอยู*ในสถานสงเคราะห/ มิใช*ภาพท้ังหมดของ
ของเด็กกําพร!าหรือเด็กด!อยโอกาสในสังคม เพราะเปOนเรื่องท่ีผู!เขียนจินตนาการข้ึนมา อีกท้ัง    
การท่ี คดีหนอนนิยาย มิได!นําเสนอ “ประเด็นเด็กด!อยโอกาสและการทารุณกรรมเด็ก” ผ*านการ
ทําความเข!าใจความรุนแรงต*อเด็กในมิติเชิงโครงสร!างและมิติเชิงวัฒนธรรม ยังเปOนภาพแทนของ
การละเลยการทําความเข!าใจความรุนแรงในมิติต*าง ๆ อย*างรอบด!าน อาจกล*าวได!ว*า ท่ีสุดแล!ว 
คดีหนอนนิยาย มิได!มุ*งรื้อสร!างความเข!าใจเก่ียวกับความรุนแรงต*อเด็กด!อยโอกาสหรือเด็กกําพร!า
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แต*อย*างใด และนี่ก็อาจนับเปOนความรุนแรงท่ีซ!อนทับอยู*ในการนําเสนอเรื่องความรุนแรงต*อเด็ก 
ไม*ว*าจะโดยตระหนักรู!หรือไม*ก็ตาม 
 

สรุป  
 เม่ือศึกษา คดีหนอนนิยาย ด!วยแนวคิดเรื่องสัมพันธบท ข!อค!นพบท่ีน*าสนใจก็คือ 
ความสัมพันธ/ระหว*างนิยายเรื่องดังกล*าวกับตัวบทท่ีมีมาก*อนหน!า มิได!เปOนเพียงกลวิธีการเขียน
ทางวรรณกรรมท่ีส*งผลต*อเนื้อเรื่องเท*านั้น ทว*ายังเปOนภาพแทนด!านหนึ่งของผู!เขียนท่ีมีความรู!
และข!อมูลเก่ียวกับนิยายเริงรมย/ อย*างไรก็ดี เม่ือพิจารณาถึงความสัมพันธ/กับตัวบททางสังคมและ
วัฒนธรรมกลับพบว*า การนําเสนอภาพความรุนแรงของเด็กกําพร!าหรือเด็กด!อยโอกาสในสังคมใน
ลักษณะประทับตราแบบเหมารวมกลับกลายเปOนความรุนแรงอีกรูปแบบหนึ่งท่ีขัดกับจุดมุ*งหมาย
ท่ีต!องการชี้ประเด็นเด็กด!อยโอกาสและการทารุณกรรมเด็กในประเทศไทย เพราะนิยายมิเพียง
ตอกยํ้าถึงปSญหาท่ีมีอยู*จริงในสังคม หากทว*านิยายยังเปOนส*วนหนึ่งของการผลิตซํ้าความรุนแรง 
ต*อเด็กด!อยโอกาสด!วย นั่นย*อมไม*อาจนําไปสู*ความเข!าใจหรือการแก!ปSญหานี้ได! 
 แนวคิดเรื่องสัมพันธบทจึงมิเพียงมีประโยชน/ในแง*การศึกษาความสัมพันธ/ระหว*าง
วรรณกรรมด!วยกันเท*านั้น หากยังสามารถใช!วิเคราะห/ความสัมพันธ/ระหว*างวรรณกรรมกับบริบท
แวดล!อม ซ่ึงท่ีสุดแล!วอาจนําไปสู*การเผยให!เห็นความย!อนแย!งของวรรณกรรม หรือแม!กระท่ังเผย
ให!เห็นอํานาจบางอย*างท่ีกํากับความคิดเบ้ืองหลังวรรณกรรมนั้น ๆ อย*างแนบเนียน 
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บทคัดย�อ 
 

 บทความนี้เปAนสBวนหนึ่งของวิทยานิพนธDเรื่อง การแปล“นิราศเมืองแกลง”ของสุนทรภูB
เปAนภาษาอังกฤษ โดยศึกษาเปรียบเทียบการใช!กลวิธีการเติมคําอธิบายประเภทเชิงอรรถของ
พระวรวงศDเธอพระองคDเจ!าเปรมบุรฉัตร และเสาวนียD นิวาศะบุตร พบวBา พระวรวงศDเธอ   
พระองคDเจ!าเปรมบุรฉัตรใช!การให!เชิงอรรถท!ายเลBมรBวมกับกลวิธีตBาง ๆ อีก 5 วิธี ได!แกB การแปล
แบบทับศัพทD การแปลตรง การแปลโดยใช!คําท่ีมีความหมายเหมือนกัน การใช!คําท่ีมีความหมาย
กว!างกวBา และการใช!คําท่ีมีความหมายแคบกวBา สBวนเสาวนียDนิวาศะบุตร ใช!การให!เชิงอรรถท!าย
หน!ารBวมกับกลวิธีการแปลอ่ืนอีก 3 วิธี ได!แกB การแปลแบบทับศัพทD การแปลตรง การแปลโดยใช!
คําท่ี มีความหมายเหมือนกัน ในการถBายทอดความหมายของศัพทD เฉพาะ และคําท่ี มี            
ความเก่ียวข!องกับวัฒนธรรมจากต!นฉบับสูBฉบับแปล ให!ได!ใกล!เคียงกับต!นฉบับมากท่ีสุด 
 
คําสําคัญ : การแปลกวีนิพนธD นิราศเมืองแกลง การแปลโดยการปรับ เชิงอรรถ   

 
Abstract 

 

 This article is part of a Master’s thesis, entitled “English Translation of 
Sunthorn Phu’s ‘Nirat Muang Klaeng’” in which endnotes and footnotes in the 
two English translations of Sunthorn Phu’s “Nirat Muang Klaeng” by H.H. Prince 
Prem Purachatra and by Sawanee Niwasabutr are studied and compared. 
According to the findings, H.H. Prince Prem Purachatra used endnotes in 
combination with specific translation strategies, namely transliteration, literal 
translation, equivalence and non-equivalence in translating meaning. Sawanee 
Niwasabutr employed footnotes together with the strategies of transliteration, 
literal translation, and equivalence in order to transfer meaning and cultural 
elements into the target text as close as possible. 
 
Keywords :  Poetry Translation, Nirat, Adaptation, Endnotes, Footnotes 
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บทนํา 
 วรรณคดีเปAนมรดกทางงานเขียนและมรดกทางวัฒนธรรมท่ีสําคัญของไทย สํานักงาน
เสริมสร!างเอกลักษณDของชาติกลBาวถึงวรรณคดีไทยวBา เปAนงานเขียนท่ีสามารถยกข้ึนทัดเทียมกับ       
งานประพันธDชั้นยอดในภาษาอ่ืนได! เม่ือกลBาวถึงมรดกทางงานเขียนชิ้นสําคัญของไทย ยBอมต!อง  
มีงานเขียนของพระศรีสุนทรโวหาร (ภูB) รวมอยูBด!วย สุนทรภูBเปAนผู!ท่ีมีฝlมือการประพันธDเปAนท่ี
ยอมรับในระดับสากล จนได!รับการยกยBองจากองคDการ UNESCO ให!เปAนบุคคลสําคัญของโลก  
ในฐานะผู!มีผลงานดีเดBนทางด!านวัฒนธรรม เม่ือวันท่ี 26 มิถุนายน พ.ศ. 2529 งานเขียนประเภท
ร!อยกรองของสุนทรภูBมีความโดดเดBนในการใช!ภาษาและสํานวนเรียบงBาย ทําให!มีผู!ยกยBองวBา  
เปAนงานเขียนสําหรับประชาชน จนทําให!วรรณคดีไทยประเภทนิราศได!รับความนิยมเปAน         
อยBางมากในสมัยรัตนโกสินทรDตอนต!น  
  “นิราศเมืองแกลง” เปAนนิราศท่ีสุนทรภูBประพันธDข้ึนเม่ือปl พ.ศ. 2430 มีเนื้อหากลBาวถึง 
การเดินทางไปเย่ียมบิดาท่ีเมืองแกลง ภายในเรื่องได!สอดแทรกวิถีชีวิตของผู!คน สภาพแวดล!อม     
ท่ีสุนทรภูBพบขณะเดินทาง การรําพันเรื่องความรัก รวมถึงคติเตือนใจ ทําให!สามารถนับได!วBา 
“นิราศเมืองแกลง” เปAนหนึ่งในงานประพันธDท่ีมีคุณคBาทางวรรณศิลปu ประวัติศาสตรD และ
วัฒนธรรม  
  จากการศึกษา “นิราศเมืองแกลง” ฉบับแปล ผู!วิจัยเห็นวBา การปรับใช!การเติมคําอธิบาย
ประเภทเชิงอรรถของพระวรวงศDเธอพระองคDเจ!าเปรมบุรฉัตร และ เสาวนียD นิวาศะบุตร มีความ
นBาสนใจ และเปAนวิธีการสําคัญอีกวิธีหนึ่งท่ีชBวยถBายทอดความหมายอารมณD และความรู!สึกของ
ผู!ประพันธD รวมถึงเนื้อหาท่ีเก่ียวข!องกับวัฒนธรรมไทยเปAนภาษาอังกฤษ สBงผลให!บทแปลสามารถ     
สื่อความได!เทBาเทียมหรือใกล!เคียงกับต!นฉบับ ผู!วิจัยหวังวBา การศึกษาเปรียบเทียบการใช!เชิงอรรถ
ใน “นิราศเมืองแกลง” ฉบับแปลท้ังสองฉบับจะเปAนประโยชนDในการศึกษาการแปลวรรณคดี 
และการแปลกวีนิพนธD รวมถึงเปAนแนวทางในการศึกษาการแปลงานด!านวรรณกรรมในอนาคต  

 
วัตถุประสงคIในการวิจัย 
  เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบกลวิธีการเติมคําอธิบายประเภทเชิงอรรถในการถBายทอด
ความหมายของ “นิราศเมืองแกลง” จากภาษาไทยเปAนภาษาอังกฤษ จากฉบับแปลของ       
พระวรวงศDเธอพระองคDเจ!าเปรมบุรฉัตร และฉบับแปลของ เสาวนียD นิวาศะบุตร 
 
วิธีการดําเนินงานวิจัย 

1. การเก็บขPอมูล  
 การศึกษาในครั้งนี้ ผู!วิจัยใช!วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพโดยเก็บข!อมูลจากบทแปลเรื่อง  
“นิราศเมืองแกลง” ของ สุนทรภูB  แปลโดย พระวรวงศDเธอพระองคDเจ!าเปรมบุรฉัตร และ  
เสาวนียD นิวาศะบุตร โดยมีข้ันตอนการวิจัย ดังนี้ 

1.1 ศึกษาต!นฉบับ “นิราศเมืองแกลง” ของสุนทรภูB และฉบับแปลภาษาอังกฤษโดย  
พระวรวงศDเธอพระองคDเจ!าเปรมบุรฉัตร และ เสาวนียD นิวาศะบุตร โดยละเอียด  
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1.2  ถBายทอดต!นฉบับ “นิราศเมืองแกลง” เปAนร!อยแก!ว รวมถึงวิเคราะหDภาพสะท!อน
จากต!นฉบับ โดยอาศัยข!อมูลจากหนังสือท่ีเขียนเก่ียวกับผลงานและประวัติของสุนทรภูB รวมถึง
งานวิจัยเก่ียวกับนิราศของสุนทรภูB มาประกอบการวิเคราะหD  

1.3  จัดทําบทเปรียบเทียบวิธีการแปลโดยเติมคําอธิบายประเภทเชิงอรรถใน “นิราศ 
เมืองแกลง”ฉบับแปลท้ังสองฉบับ 

2. การวิเคราะหIขPอมูล 
  การศึกษาครั้งนี้ ผู!วิจัยใช!แนวคิดเรื่องการแปลโดยการปรับ (Adaptation) ของ Bastin 
(2011) รBวมกับแนวคิดการแปลไทยเปAนอังกฤษของ พิมพันธุD เวสสะโกศล (2558) เพ่ือวิเคราะหD
เปรียบเทียบกลวิธีการแปลของพระวรวงศDเธอพระองคDเจ!าเปรมบุรฉัตร และ เสาวนียD นิวาศะบุตร 
ผู!วิจัยขอนําเสนอแนวคิดเรื่องการแปลโดยการปรับ ดังตBอไปนี้ 

 2.1 แนวคิดการแปลโดยการปรับ  
 Bastin (2011 : 3-6) ได!ศึกษาแนวคิดของ Vinay and Darbelnet (1958) และ 

Newmark (1981) เก่ียวกับการแปลโดยการปรับ และกลBาวถึงการแปลโดยการปรับวBา ใน
ป|จจุบัน การแปลโดยการปรับ ถือเปAนเพียงการแทรกแซงของผู!แปล ความหมายของการแปลโดย
การปรับอาจแตกตBางออกไปตามบริบท Hugo and Bastin (2012 : 23-24) กลBาวถึง การแปล
โดยการปรับวBา เปAนวิธีการถBายทอดภาษาของต!นฉบับในภาษาหรือวัฒนธรรมหนึ่ง สูBฉบับแปล      
ในอีกภาษาและวัฒนธรรมหนึ่ง สBงผลให!ฉบับแปลมีความใกล!เคียงกับต!นฉบับ ป|จจัยสําคัญท่ีสBงผล
ให!การแปลโดยการปรับถูกนํามาใช!คือ ความไมBเทBาเทียมทางภาษา วัฒนธรรม การเปลี่ยน
ประเภทของสาร และกระบวนการสื่อสารท่ีถูกรบกวน การแปลโดยการปรับจึงเปAนหนึ่งในวิธีการ
แปลท่ีผู!แปลนํามาปรับใช! เม่ือบริบทของต!นฉบับไมBมีในบริบททางวัฒนธรรมของฉบับแปล ผู!แปล
จําเปAนต!องสร!างสรรคDการแปลข้ึนใหมB  

การแปลโดยการปรับจึงเปAนวิธีการท่ีให!ความสําคัญกับการใช!งานของตัวบทของ
ต! นฉ บับ  Bastin (2011) ได! แบB งกลวิ ธีก ารแปลออกเปA น  7 วิ ธี  ดั งนี้  ก ารสร!างคํ าใหมB 
(Transcription of the original) การละสBวนหนึ่งของข!อความ (Omission) การเพ่ิมข!อมูล 
(Expansion) การใช! คําหรือสํานวนภาษาของฉบับแปล (Exoticism) การปรับให! ทันสมัย 
(Updating) การสร!างบริบทใหมBให!เหมาะสม (Situational or cultural adequacy) และการ
สร!างข!อความใหมB (Creation)  

2.2 แนวคิดการแปลไทยเปAนอังกฤษ  
พิมพันธุD เวสสะโกศล (2558 : 45-55) ให!แนวทางในการวิเคราะหDหากลวิธีการแปล

ไทยเปAนอังกฤษดังนี้  การทับศัพทD (Transcript or Transliteration) การใช!คําหรือสํานวน
ภาษาอังกฤษท่ีมีความหมายเหมือนกัน (Equivalence) การใช!คําหรือสํานวนภาษาอังกฤษท่ีมี
ความหมายใกล!เคียง (Non-equivalence) การใช!การอธิบายเพ่ิมเติม (Explanation) และการใช!
การแปลตรง (Literal Translation)  
 
ขอบเขตในการวิจัย 
 ข!อมูลท่ีใช!ในการศึกษาครั้งนี้  คือ ต!นฉบับภาษาไทยเรื่อง “นิราศเมืองแกลง”ของ  
พระศรีสุนทรโวหาร (ภูB) ซ่ึงตีพิมพDคูBกับฉบับแปลภาษาอังกฤษเรื่อง “Journey to Muang Klaeng:  
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A poem by Sunthorn Phu” ของเสาวนียD (บินเทพ) นิวาศะบุตร เม่ือ พ.ศ. 2558 เปรียบเทียบกับ 
ฉบับแปลของพระวรวงศDเธอพระองคDเจ!าเปรมบุรฉัตรเรื่อง “Nirat Muang Klaeng” ตีพิมพDเม่ือปl 
พ.ศ. 2527 โดยศึกษาเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตBางท่ีเกิดข้ึนจากการถBายทอด
ความหมายจากภาษาไทยเปAนภาษาอังกฤษในฉบับแปลท้ัง 2 ฉบับ 
 ท้ังนี้ ในการยกตัวอยBาง จะใช! “ฉบับแปล P” แทนฉบับแปลของพระวรวงศDเธอพระองคD
เจ!าเปรมบุรฉัตร และ “ฉบับแปล S” แทนฉบับแปลของเสาวนียD นิวาศะบุตร 
 
ผลการศึกษา 
 จากการศึกษาการแปล“นิราศเมืองแกลง”ของสุนทรภูBเปAนภาษาอังกฤษ ในสBวนของการ
ใช!วิธีการเติมคําอธิบายประเภทเชิงอรรถ พบวBา ผู!แปลท้ัง 2 ทBานมีรูปแบบการใสBเชิงอรรถท่ี
แตกตBางกัน กลBาวคือ ในฉบับแปล P พระวรวงศDเธอพระองคDเจ!าเปรมบุรฉัตรใช!เชิงอรรถโดย     
ใสBตัวเลขกํากับไว!หลังคําท่ีต!องการอธิบาย แล!วจึงให!คําอธิบายไว!ในเชิงอรรถท!ายเลBม สBวนในฉบับ
แปล S เสาวนียD นิวาศะบุตร มีรูปแบบการใช!เชิงอรรถโดยใสBเครื่องหมายดอกจันกํากับไว!หลังคํา 
ท่ีต!องการอธิบาย แล!วจึงให!คําอธิบายไว!ในเชิงอรรถท่ีด!านลBางสุดของแตBละหน!า 
 พระวรวงศDเธอพระองคDเจ!าเปรมบุรฉัตรใช!การเติมคําอธิบายประเภทเชิงอรรถรBวมกับ
กลวิธีการแปลอ่ืน ๆ อีกท้ังหมด 5 วิธี ได!แกB การทับศัพทD การแปลตรง การใช!คําท่ีมีความหมาย
เหมือนกัน การใช!คําท่ีมีความหมายมากกวBา และการใช!คําท่ีมีความหมายแคบกวBา สBวนเสาวนียD 
นิวาศะบุตร ใช!การเติมคําอธิบายประเภทเชิงอรรถรBวมกับกลวิธีการแปลอ่ืน ๆ อีก 3 วิธี ได!แกB 
การทับศัพทD การแปลตรง และการใช!คําท่ีมีความหมายเหมือนกัน 
 ผู!วิจัยขอเสนอความถ่ีในการใช!กลวิธีการเติมคําอธิบายประเภทเชิงอรรถรBวมกับกลวิธี 
การแปลอ่ืน ๆ ของผู!แปลท้ังสองทBาน ในตารางดังตBอไปนี้ 
 
ตารางท่ี 1 ความถ่ีในการใช!กลวิธีการเติมคําอธิบายประเภทเชิงอรรถในฉบับแปล P  
             และฉบับแปล S 

วิธีการเติมคําอธิบายประเภทเชิงอรรถ 
รBวมกับกลวิธีการแปลอ่ืน ๆ 

ฉบับแปล P 
(ครั้ง) 

ร!อยละ ฉบับแปล S 
(ครั้ง) 

ร!อยละ 

การทับศัพทD  82 90.11 25 64.10 
การแปลตรง  5 5.49 12 30.77 
การใช!คําท่ีมีความหมายเหมือนกัน  2 2.2 2 5.13 
การใช!คําท่ีมีความหมายมากกวBา  1 1.1 - 0 
การใช!คําท่ีมีความหมายแคบกวBา 1 1.1 - 0 

รวม 91 100 39 100 
 
 ผู!วิจัยขอนําเสนอตัวอยBางการนํากลวิธีการเติมคําอธิบายประเภทเชิงอรรถมาปรับใช!ใน 
การถBายทอดความหมาย ในตัวอยBางตBอไปนี้ 
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1. การใชPเชิงอรรถร�วมกับการทับศัพทI 
 สถานการณDของตัวอยBางนี้คือ คณะเดินทางของสุนทรภูBลBองเรือผBานจากยBานดาวคะนอง
มาถึงหน!าวัดดอกไม!ในเวลากลางคืน สุนทรภูBจึงรําพึงถึงหญิงคนรัก 
 
ตัวอย�างท่ี 1 ตัวอยBางการใช!เชิงอรรถรBวมกับการทับศัพทD 

ต!นฉบับ ถึงอารามนามชื่อวัดดอกไมP  
ฉบับแปล P At the temple named Wat Dok Mai,8  
คําอธิบายใน

เชิงอรรถท!ายเลBม 
8. Literally, the “Temple of Flowers.” Now called Wat 
Bupharam. 

ฉบับแปล S At a temple named Wat Dok Mai*5,  
คําอธิบายใน 

เชิงอรรถท!ายหน!า 
* Dok Mai = flowers. Wat Dok Mai means Temple of Flowers 
5. วัดดอกไม! Wat Dok Mai 

  
จากตัวอยBางผู!แปลฉบับแปล P และผู!แปลฉบับแปล S ตBางถBายทอดความหมายของคําวBา  

วัดดอกไมP ด!วยวิธีการทับศัพทD จากนั้นได!ให!เชิงอรรถเพ่ืออธิบายความหมาย จากตัวอยBางจะเห็น
วBา ในฉบับแปล P นอกจากผู!แปลจะอธิบายความหมายของคําท่ีทับศัพทDแล!ว ผู!แปลยังให!ข!อมูล  
ท่ีชBวยให!ผู!อBานทราบวBา ชื่อเรียกของวัดดอกไม!ในป|จจุบันคือ วัดบุปผาราม ตBางจากฉบับแปล S  
ท่ีเพียงอธิบายความหมายของคําท่ีผู!แปลทับศัพทD จะเห็นวBา วิธีการใช!เชิงอรรถในฉบับแปล P 
มิได!ให!เพียงความหมายของคําท่ีทับศัพทDเทBานั้น แตBยังชBวยให!ข!อมูลท่ีเปAนป|จจุบันแกBผู!อBานอีกด!วย 

2. การใชPเชิงอรรถร�วมกับการแปลตรง 
 ในกลอนบทสุดท!ายของ “นิราศเมืองแกลง” สุนทรภูBกลBาวสรุปวBา ตนเองต!องบุกป�าฝ�าดง
กวBาจะกลับมาพบผู!เปAนท่ีรักจนเกือบเอาชีวิตไมBรอด จึงแตBง “นิราศเมืองแกลง” ให!เปAนขันหมาก
แทนของฝาก 
 
ตัวอย�างท่ี 2 ตัวอยBางการใช!เชิงอรรถรBวมกับการแปลตรง 

ต!นฉบับ เหมือนขันหมากม่ิงมิตรพิสมัย 
ฉบับแปล P Like a betel bowl91 for my beloved. 
คําอธิบายใน

เชิงอรรถท!ายเลBม 
91. A bridal offering from the bridegroom at the time of 
marriage. See front cover of this book. 

ฉบับแปล S As a betel-bowl gift** for you, my dearest 
คําอธิบายใน 

เชิงอรรถท!ายหน!า 
*Betel-bowl gift: A gift the groom brings to the bride on their 
engagement and wedding days. 

  
ผู!แปลท้ัง 2 ทBานตBางถBายทอดความหมายของคําวBา ขันหมาก ด!วยวิธีการแปลตรง และ

ให!เชิงอรรถเพ่ืออธิบายความหมายของคํา จากตัวอยBาง ฉบับแปล P ให!คําอธิบายวBา ขันหมาก 
คือสิ่งท่ีเจ!าบBาวนําไปให!ฝ�ายเจ!าสาวตอนแตBงงาน และให!ผู!อBานดูภาพวาดขันหมากบนหน!าปก
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หนังสือฉบับแปล สBวนฉบับแปล S อธิบายวBา ขันหมาก คือ ของท่ีเจ!าบBาวนําไปให!เจ!าสาวใน    
วันหม้ันและวันแตBงงาน ตรงกับท่ี สุวรรณา ต้ังทีฆะรักษD (2556 : 44-45) กลBาวถึง ประเพณีการ
แตBงงานของไทยวBา มีขันหมากหม้ันท่ีใช!ในวันหม้ัน และขันหมากเอก ขันหมากโท ท่ีใช!ใน        
วันแตBงงาน สิ่งของท่ีบรรจุ ในขันหมากนั้นแตกตBางไปตามประเภท แตBสิ่งของหลักท่ีใสBในขันหมาก
หม้ัน และขันหมากเอกคือ หมากพลู การถBายทอดความหมายเชBนนี้ แสดงให!เห็นวBา ผู!แปล
สามารถรักษาคําท่ีมีความเก่ียวข!องกับวัฒนธรรมของไทยเอาไว!ได! โดยใช!เชิงอรรถชBวยอธิบายให!
ผู!อBานสามารถทําความเข!าใจคําทางวัฒนธรรมได! 

 
3. การใชPเชิงอรรถร�วมกับการใชPคําท่ีมีความหมายเหมือนกัน 

 สถานการณDคือ สุนทรภูBกําลังออกเดินทางไปเมืองแกลง โดยไมBได!ลาหญิงผู!เปAนท่ีรัก       
จึงเริ่มต!นนิราศด!วยการรําพึงรําพันวBา ต!องจากคนรักท้ังท่ียังไมBทันลา ทําให!เกิดความทุกขDใจ 
 
ตัวอย�างท่ี 3 ตัวอยBางการใช!เชิงอรรถรBวมกับการใช!คําท่ีมีความหมายเหมือนกัน 

ต!นฉบับ ไมBเหมือนเราภุมรินถวิลหา 
ฉบับแปล P As I, a bee2 seeking solace, 
คําอธิบายใน

เชิงอรรถท!ายเลBม 
2. A pun on his name (Phu) which means “a bee. 

ฉบับแปล S Not as I, the bee*, 
คําอธิบายใน 

เชิงอรรถท!ายหน!า 
* Bee: Phu, the name of the poet. 

  
ผู!แปลท้ัง 2 ทBานถBายทอดความหมายของคําวBา ภุมริน ด!วยวิธีการใช!คําท่ีมีความหมาย

เหมือนกัน และให!เชิงอรรถเพ่ืออธิบายความหมายของคํา จากตัวอยBางเห็นวBา ฉบับแปล P ให!
คําอธิบายวBา คําท่ีผู!แปลให!เชิงอรรถนั้นเปAนการเลBนคําของผู!แตBง สBวนฉบับแปล S ให!ข!อมูลวBา    
คําวBา bee วBามีความหมายเหมือนกับชื่อของผู!แตBง เม่ือเปรียบเทียบคําอธิบายของผู!แปลท้ัง    
สองทBาน จะเห็นวBา การเติมคําอธิบายประเภทเชิงอรรถของฉบับแปล P ชBวยให!ผู!อBานเข!าใจได!
ทันที เนื่องจากผู!แปลได!ให!คําอธิบายท่ีมาจากการวิเคราะหDเรียบร!อยแล!ว สBวนการเติมคําอธิบาย
ประเภทเชิงอรรถของฉบับแปล S คือการให!ข!อมูลเพ่ือให!ผู!อBานได!วิเคราะหDเองวBา สBวนนี้คือการ
เลBนคําของผู!แตBง ซ่ึงผู!อBานต!องอาศัยบริบทจึงจะเข!าใจวBา ทําไมผู!แตBงจึงเปรียบตนเองวBาเปAนผึ้ง 
การใช!กลวิธีนี้ของผู!แปล แสดงให!เห็นวBา แม!จะมีคําท่ีมีความหมายเดียวกันในตBางวัฒนธรรม 
บางครั้งก็ไมBสามารถสื่อความหมายได!ดังท่ีผู!แตBงต!องการ การใช!เชิงอรรถจึงมีประโยชนDในฐานะ   
ท่ีชBวยรักษาความหมาย และวิธีการใช!คําในการประพันธDของผู!แตBงได!  
  ตBอไปผู!วิจัยขอนําเสนอกลวิธีการเติมคําอธิบายประเภทเชิงอรรถอีกสองวิธีท่ีพบเฉพาะใน
ฉบับแปลของพระวรวงศDเธอพระองคDเจ!าเปรมบุรฉัตรเทBานั้น ได!แกB การใช!เชิงอรรถรBวมกับการใช!
คําท่ีมีความหมายมากกวBา และการใช!เชิงอรรถรBวมกับการใช!คําท่ีมีความหมายแคบกวBา 
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4. การใชPเชิงอรรถร�วมกับการใชPคําท่ีมีความหมายมากกว�า 
 เหตุการณDในตอนนี้คือคณะเดินทางของสุนทรภูBลBองเรือไปถึงบ!านบางมังกง หมูBบ!านนี้
เปAนหมูBบ!านท่ีมีคนจีนอาศัยอยูB มีรูปป|�นปูนทะก�งซ่ึงชาวเรือเชื่อวBา ชBวยคุ!มครองให!เดินเรือ
ปลอดภัย 
 
ตัวอย�างท่ี 4 ตัวอยBางการใช!เชิงอรรถรBวมกับการใช!คําท่ีมีความหมายมากกวBา 

ต!นฉบับ ปูนทะกcงองคDแกBข!างเพศไสย 
ฉบับแปล P With a Chinese sage equally old,37 
คําอธิบายใน

เชิงอรรถท!ายเลBม 
37. A Chinese stone doll, used for ship ballast. 

ฉบับแปล S There’s a spirit of Poon Ta Kong*, highly sacred. 
คําอธิบายใน 

เชิงอรรถท!ายหน!า 
*A spirit of an old Chinese sage believed to protect fishermen 
and seafarers. 

 
 ฉบับแปล P ผู!แปลถBายทอดความหมายของคําวBา ปูนทะกcง โดยใช!คําท่ีมีความหมาย
มากกวBา และได!ให!เชิงอรรถเพ่ืออธิบายวBา รูปป|�นดังกลBาวคืออับเฉาท่ีใช!ถBวงเรือ การอธิบายเชBนนี้
นอกจากจะชBวยให!ผู!อBานเข!าใจวBาปูนทะก�งคืออะไรแล!ว ยังสะท!อนถึงความสัมพันธDด!านการค!า
ระหวBางไทย-จีนท่ีมีมาช!านานอีกด!วย สBวนฉบับแปล S แม!ผู!แปลเลือกใช!วิธีถBายทอดความหมาย
ตBางกัน แตBก็ให!เชิงอรรถเพ่ืออธิบายเก่ียวกับ ปูนทะกcง วBาเปAนเทพเจ!าจีนท่ีเชื่อกันวBาคอยคุ!มครอง
ชาวประมงและชาวเรือให!ปลอดภัย การอธิบายเชBนนี้ของผู!แปลชBวยให!ผู!อBานเข!าใจกลอนวรรค     
ตBอไปวBา ทําไมสุนทรภูBจึงอธิษฐานให!ปูนทะก�งชBวยคุ!มครองให!ตนเดินทางในทะเลอยBางปลอดภัย 
และยังสะท!อนให!เห็นความเชื่อในสิ่งท่ีมองไมBเห็นของประชาชนในสมัยต!นรัตนโกสินทรDอีกด!วย  
 จากตัวอยBางนี้ จะเห็นวBา แม!ผู!แปลเลือกถBายทอดความหมายของคําวBา ปูนทะกcง ด!วย
กลวิธีท่ีแตกตBางกัน แตBการใช!เชิงอรรถชBวยให!ผู!แปลสามารถให!ข!อมูลเพ่ิมเติมแกBผู!อBานเพ่ือทํา
ความเข!าใจบทกวีได!เชBนเดียวกัน 

5. การใชPเชิงอรรถร�วมกับการใชPคําท่ีมีความหมายแคบกว�า 
 เหตุการณDในตอนนี้คือชBวงท่ีสุนทรภูBพักอาศัยอยูBท่ีบ!านกร่ํา วันหนึ่งสุนทรภูBไปเก็บดอกไม!
ท่ีท!ายเขากลับมาแล!วเปAนไข!ป�า จึงต!องนอนพักรักษาตัว มีหลานสาวสองคนชื่อมBวงกับคําคอยชBวย
ดูแล 
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ตัวอย�างท่ี 5 ตัวอยBางการใช!เชิงอรรถรBวมกับการใช!คําท่ีมีความหมายแคบกวBา 
ต!นฉบับ ทุกเช!าเย็นเห็นแตBหลานท่ีบ!านกร่ํา 

มBวงกับคํากลอยจิตขนิษฐา  
ฉบับแปล P Every morning and evening my nephews at Ban Kram – 

Muang, Dam, Kloy and Chit – 89  
คําอธิบายใน

เชิงอรรถท!ายเลBม 
89. These are nieces not nephews. Also, Kloy and Chit are not 
names, but a term (kloychit) which means “dear to my heart. 

ฉบับแปล S Mornings and nights, my nieces at Ban Kram, 
Two lovely sisters, Muang and Kham, 

คําอธิบายใน 
เชิงอรรถท!ายหน!า 

- 

 
 จากฉบับแปล P ผู!แปลถBายความหมายของคําวBา หลาน ด!วยวิธีการใช!คําท่ีมีความหมาย
แคบกวBา และให!เชิงอรรถเพ่ืออธิบายความหมายในสBวนคําทับศัพทDท่ีเปAนชื่อบุคคล จากตัวอยBางนี้  
จะเห็นวBา เนื่องจากในภาษาอังกฤษมีคําศัพทDท่ีใช!เรียกคนในเครือญาติ เม่ือผู!แปลเลือกใช!คําวBา 
nephews (หลานชาย) ในการถBายทอดความหมาย จากนั้นจึงให!คําอธิบายในเชิงอรรถวBา ความ
จริงแล!วหลานท่ีผู!แตBงกลBาวถึงเปAนหลานสาว ก็อาจสBงผลให!ผู!อBานท่ีไมBได!อBานคําอธิบายใน
เชิงอรรถท!ายเลBมเกิดความเข!าใจผิดได! สBวนฉบับแปล S ผู!แปลถBายทอดความหมายด!วยคําท่ีมี
ความหมายแคบกวBารBวมกับการแปลตรงและการทับศัพทD และไมBได!ให!คําอธิบายในเชิงอรรถ 
เนื่องจากฉบับแปลสามารถสื่อความได!ตามต!นฉบับแล!ว จากตัวอยBางท่ี 5 จะเห็นวBา แม!ผู!แปล
เลือกถBายทอดความหมายของบทกวีแตกตBางกัน จนอาจทําให!ผู!อBานฉบับแปลเกิดความเข!าใจผิด 
การใช!เชิงอรรถก็ชBวยรักษาความหมายตามต!นฉบับไว!ได!  
 
อภิปรายผลการวิจัย 
  ผลการศึกษาการแปล “นิราศเมืองแกลง” เปAนภาษาอังกฤษ โดยใช!วิธีการเติมคําอธิบาย
ประเภทเชิงอรรถสะท!อนให!เห็นวBา การเลือกใช!วิธีการถBายทอดความหมายเพียงวิธีเดียวอาจไมB
เพียงพอตBอการนําเสนอสารจากต!นฉบับสูBผู!อBานในฉบับแปล สอดคล!องกับงานวิจัยของ  
Jaray Onsomboon (2007) ท่ีกลBาวถึงการใช!กลยุทธDการแปลท่ีหลากหลายของผู!แปลวBา ชBวยให! 
บทกลอนฉบับแปลสื่อความหมายได!ตามต!นฉบับ เม่ือผู!แปลต!องการรักษาสารจากต!นฉบับให!
ครบถ!วน จึงจําเปAนต!องเพ่ิมเติมคําอธิบายด!วยการใช! เชิงอรรถ เพ่ือให!สามารถถBายทอด
ความหมายและวัฒนธรรมได!ใกล!เคียงกับต!นฉบับมากท่ีสุด ให!ผู!อBานสามารถทําความเข!าใจเนื้อหา
หรือสิ่งท่ีปรากฏเฉพาะในวัฒนธรรมของบทกวีต!นฉบับได! ซ่ึงสอดคล!องกับแนวคิดและกลวิธีการ
แปลโดยการปรับเสนอโดย Bastin (2011) และ Hugo and Bastin (2012) ท่ีกลBาวถึงการให!
ความสําคัญกับตัวบทต!นฉบับ และการถBายทอดภาษาและวัฒนธรรมสูBฉบับให!มากท่ีสุด จึงถือ   
ได!วBา การเติมคําอธิบายด!วยการใช!เชิงอรรถเปAนกลวิธีหนึ่งท่ีชBวยให!ผู!แปลงานวรรณกรรม       
โดยเฉพาะงานแปลวรรณคดีหรืองานแปลกวีนิพนธD สามารถสBงตBอสุนทรียภาพจากการอBานบทกวี 
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และลดชBองวBางระหวBางผู!แตBงและผู!อBานในวัฒนธรรมท่ีแตกตBางกัน ให!ผู!อBานเกิดความเข!าใจสาร
และเจตนาท่ีผู!แตBงต!องการสื่อผBานบทแปลได!  
 
สรุป 
 การเติมคําอธิบายประเภทเชิงอรรถในการแปลเปAนกลวิธีท่ีมีความสําคัญในฐานะท่ีชBวย
อธิบายความหมายของคําท่ีผู!แปลไมBสามารถแปลได! หรือคําท่ีมีความหมายเก่ียวข!องกับ
วัฒนธรรม ท้ังยังชBวยทดแทนวิธีการประพันธD เชBน การเลBนคํา ท่ีอาจหายไปเม่ืออยูBในฉบับแปล 
แม!ผู!แปลท้ัง 2 ทBานมีรูปแบบการใช!เชิงอรรถท่ีแตกตBางกัน กลBาวคือผู!ฉบับแปล P ใช!เชิงอรรถท!าย
เลBมรBวมกับการ ทับศัพทD การแปลตรง การใช!คําท่ีมีความหมายเหมือนกัน การใช!คําท่ีมี
ความหมายมากกวBา และการใช!คําท่ีมีความหมายแคบกวBา สBวนผู!แปลฉบับแปล S ใช!เชิงอรรถ
ท!ายหน!า รBวมกับการทับศัพทD การแปลตรง และการใช!คําท่ีมีความหมายเหมือนกัน แตBฉบับแปล
ท้ัง 2 ฉบับก็สามารถถBายทอดความหมายและวัฒนธรรมท่ีมีอยูBในต!นฉบับได!เชBนเดียวกัน การใช!
เชิงอรรถจึงถือเปAนวิธีการหนึ่งท่ีผู!แปลสามารถนําไปปรับใช! เพ่ือถBายทอดความหมายของงานแปล
ประเภทกวีนิพนธDโดยเฉพาะงานเขียนประเภทวรรณคดี ให!สามารถรักษาความหมายและ
วัฒนธรรมท่ีแฝงอยูBในบทกวีต!นฉบับ เพ่ือชBวยให!ผู!อBานบทกวีฉบับแปลสามารถเข!าถึงเนื้อหาของ
บทกวีได!ตรงตามท่ีผู!แตBงนําเสนอ และเกิดความซาบซ้ึงในการอBานบทกวีฉบับแปลดังเชBนผู!อBาน 
บทกวีต!นฉบับ 
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บทคัดย�อ 
 

 พฤติกรรมในเชิงไมAสร"างสรรค.ท่ีวัยรุAนนิยมกระทํามากท่ีสุดก็คือ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล. ซ่ึงการเกิด
พฤติกรรมของมนุษย.ทุกคนน้ันล"วนแล"วยAอมต"องมีสาเหตุ หรือ     ท่ีเรียกวAาสิ่งเร"า เปJนตัวกระตุ"นให"เกิด
พฤติกรรมข้ึนมา จุดจําหนAายเครื่องดื่มแอลกอฮอล.ท่ีมีอยูAกระจัดกระจายท่ัวไป และสามารถเข"าถึงได"งAายก็นับวAา
เปJนอีกหน่ึงสิ่งเร"าท่ีสามารถกระตุ"นความสนใจของกลุAมวัยรุAนได"เปJนอยAางดี ด"วยลักษณะบุคลิกภาพของวัยรุAนท่ี
ชอบความสนุกสนาน คึกคะนอง และต"องการได"รับการยอมรับจากสังคม โอกาสในการเลือกเข"าใช"บริการจึงมี
คAอนข"างสูงในพ้ืนท่ีท่ีจุดจําหนAายเครื่องดื่มแอลกอฮอล.หนาแนAน และนําไปสูAการเกิดพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล.ได"ในท่ีสุด จึงกลายเปJนอีกชAองทางหน่ึงท่ีทําให"เกิดนักดื่มหน"าใหมA และการเกิดพฤติกรรมท่ีไมA
เหมาะสมซํ้า ๆ ดังน้ัน มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมจุดจําหนAายเครื่องดื่มแอลกอฮอล.ต"องมีความชัดเจน 
และสามารถนําไปบังคับใช"ในทางปฏิบัติได"อยAางจริงจัง เพ่ือลดปRญหาสังคมตAาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน รวมท้ังเปJนการ
สAงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของวัยรุAนให"มีความเปJนอยูAท่ีดี มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกับชAวงวัย อยูAบนบรรทัด
ฐานทางสังคมท่ียอมรับได" และเปJนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศตAอไปในอนาคต 
 
คําสําคัญ: จุดจําหนAายเครื่องดื่มแอลกอฮอล.  พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล.  
 

Abstract 
 

 The non-creative behavior that teenagers like to do the most is to drink alcohol 
beverages. Every human being’s behavior has a cause or stimulus. The selling place of alcohol 
which is easily accessed is considered as one of the stimuli for teenagers to start drinking. As 
teenagers like entertainment and want to be accepted from the society, the possibility for 
them to buy alcohol in the selling was  where alcohol is easily to be accessed which can be 
developed later as a drinking habit. The legal mechanisms to control the places where alcohol 
beverages are sold must be effective and practical. This is to reduce social problems as well 
as to support and develop the quality of life of those teenagers to have proper habits suitable 
for their age. This is for them to become the important human resources to develop the 
country in the future.  
 

Keywords:  Trading physical space of alcoholic beverages, Behavior of alcoholic beverages drinking 
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ผลกระทบด	าน เศรษฐกิจ และสังคม ของระบบไฟฟ�าเซลล�แสงอาทิตย� 
แบบลอยนํ้า กรณีศึกษา สระเก็บนํ้าห	วยเกษียร จังหวัดปราจีนบุรี 

Economic and Social Impacts of Solar Floating 
Photovoltaic Electricity Generation: a Case Study  

of Huai Kasian Reservoir, Prachinburi Province 
 

ป(ยรัฐ กล่ําทอง, วิสาขา ภู0จินดา, จําลอง โพธิ์บุญ 

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล!อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร; 
Email: ice_fon_tip@hotmail.com 

 
บทคัดยLอ 

 
 งานวิจัยเรื่องผลกระทบด!านเศรษฐกิจและสังคม จากการผลิตไฟฟRาจากแผงเซลล;
แสงอาทิตย;แบบลอยน้ํา กรณีศึกษา สระเก็บน้ําห!วยเกษียร จังหวัดปราจีนบุรี มีวัตถุประสงค;เพ่ือ
ศึกษาถึงผลกระทบทางด!านเศรษฐกิจและสังคม โดยมีกลุ0มเปRาหมายที่จะทําการศึกษาคือ
ประชาชน และคณะกรรมการบริหารจัดการน้ํา ตําบลดงข้ีเหล็ก อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 
โดยมีวิธีในการดําเนินงานวิจัยสองส0วนคือ การวิเคราะห;ผลกระทบด!านเศรษฐกิจโดยใช!เครื่องมือ 
มูลค0าปVจจุบันเงินกําไรสุทธิ (NPV) อัตรากําไรรวมในรูปแบบร!อยละ (IRR) ระยะเวลาคืนทุน และ
ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) และส0วนท่ีสองการวิเคราะห;ทางด!านสังคมโดยจะใช!
เครื่องมือ SWOT Analysis เพ่ือพิจารณาความสอดคล!องของวัตถุประสงค;ของโครงการกับ
ประชาชนในชุมชน 
 ผลการวิจัยพบว0า การวิเคราะห;ทางเศรษฐกิจมีมูลค0าปVจจุบันเงินกําไรสุทธิ (NPV) อัตรากําไร
รวมในรูปแบบร!อยละ (IRR) ระยะเวลาคืนทุน และผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) 
อยู0ท่ี 203,954.39 บาท, 32%, 5.37 ปk และ 1 : 1.90 ตามลําดับ และผลการวิเคราะห;ทางสังคม   
โดยใช! SWOT พบว0าประชาชนเห็นความสําคัญของโครงการ มีการจัดต้ังศูนย;การเรียนรู!ของชุมชุน
สามารถเปlนต!นแบบในการจัดการทรัพยากรน้ําในชุมชนได!อย0างเข!มแข็ง 
 
คําสําคัญ : แผงเซลล;แสงอาทิตย;แบบลอยน้ํา  ดงข้ีเหล็ก  ผลกระทบเศรษฐกิจ  ผลกระทบสังคม 
 

Abstract 
 
 The objective of this study was to explore study the Economic and Social 
Impacts of Solar Floating Photovoltaic Electricity Generation: a Case Study of      
Huai Kasian Reservoir, Prachinburi Province. The sample of this study was local 
people and Water Management Committee, Dong Khilek Sub-district, Mueang 
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District, Prachinburi Province. The methodology was divided into two parts.     
The first part was economic impact analysis using financial tools including present 
net value (NPV), internal rate of return (IRR), payback period and social return on 
investment (SROI). Second, social analysis was conducted with SWOT analysis to 
consider the objective consistency of the project and local people.   

The results of this research showed that based on economic value analysis, 
NPV, IRR, payback period, and SROI were 203,954.39 baht, 32%, 5.37 years and 1 : 1.90 
respectively. In terms of social analysis using SWOT, it was found that local people 
have seen the importance of the project; the Community Learning Center has 
been established and can be the model for strengthening water resources 
management in the community. 
 
Keywords : Floating Photovoltaic, Dong Khilek, economic impact, social impact 
 
บทนํา 
 พลังไฟฟRานับว0าเปlนพลังงานท่ีสําคัญมากอย0างหนึ่งในยุคปVจจุบันนี้ เพราะความสะดวกสบาย
และการดําเนินกิจกรรมต0าง ๆ ไม0ว0าจะขนาดใด ๆ ก็ตามจําเปlนท่ีจะต!องอาศัยพลังงานไฟฟRาท้ังสิ้น 

พลังงานไฟฟRายังมีความสําคัญอย0างย่ิงในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย โดยมี
การคาดการณ;ว0าปริมาณการบริโภคไฟฟRาจะมีแนวโน!มที่เพิ่มข้ึนเรื่อย ๆ (สํานักนโยบายและ
แผนพลังงาน. 2558) โดยมีอัตราการเพ่ิมระหว0างปk 2559 – 2579 ปริมาณพลังงานไฟฟRาสูงสุด
เฉลี่ยร!อยละ 14.67 และความต!องการไฟฟRารวมเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนร!อยละ 14.96 
 วิธีทางหนึ่งท่ีจะสามารถช0วยแก!ไขปVญหาด!านพลังงานไฟฟRาได!คือ การหันมาใช!เทคโนโลยี
สะอาด ส0งเสริมนโยบายการประหยัดพลังงาน และการใช!พลังงานทดแทน เช0น การผลิตพลังงาน

ไฟฟRาจากพลังงานลม พลังงานน้ํา พลังงานแสงอาทิตย; พลังงานชีวมวล เปlนต!น เพ่ือมาทดแทน
การผลิตท่ีมาจากการใช!เชื้อเพลิงฟอสซิล โดยพลังงานแสงอาทิตย;เปlนเปRาหมายในการดําเนินการ
ของสํานักนโยบายและแผนพลังงานท่ีต!องการขยายการผลิตให!มากข้ึนตามแผนพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP. 2015)   

เนื่องจากเทคโนโลยีท่ีนําแผงเซลล;แสงอาทิตย;ไปติดต้ังแบบลอยน้ํานั้นจะทําให!ประสิทธิภาพ
ในการผลิตไฟฟRาเพ่ิมข้ึนโดยอุณหภูมิใต!แผงท่ีเพ่ิมสูงข้ึนจะทําให!ประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟRา

ลดลงร!อยละ 0.5 ทุก ๆ 1 องศาเซลเซียส (ประสาท มีแต!ม. 2559) ดังนั้นอุณหภูมิของน้ําจะช0วย
เพ่ิมประสิทธิภาพให!ดีข้ึน อีกท้ังการติดต้ังแบบลอยน้ําจะทําให!มูลค0าการติดต้ังเพ่ิมสูงข้ึน แต0ด!วย
ประโยชน;ท่ีจะได!รับนั้นเปlนสิ่งท่ีมีประโยชน; เช0น การลดอัตราการระเหยน้ําประมาณ 70% ของ
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บริเวณท่ีติดต้ัง (Paritosh Sharma. 2015) เปlนต!น รูปแบบการติดต้ังแบบลอยน้ํานั้นนับว0ายัง
เปlนสิ่งท่ีเข!ามาใหม0ในประเทศไทย การรับรู!ของประชาชนนั้นยังอยู0ในระดับท่ีน!อยเพ่ือให!ทุกภาคส0วน
เกิดความเข!าใจตรงกันถึงประโยชน;ที่จะเกิดขึ้นจากการติดตั้งโครงการแผงเซลล;แสงอาทิตย;   
แบบลอยน้ํานั้น การศึกษาในครั้งนี้จะเข!ามามีส0วนช0วย โดยการศึกษาจะพิจารณาในสองแง0มุมคือ 
ผลกระทบด!านเศรษฐกิจ คือ เรื่องของความคุ!มค0าของโครงการ และผลกระทบด!านสังคม คือ

การยอมรับของสังคม การเปlนแหล0งเรียนรู! การสร!างเครือข0ายประชาชน โดยจะนําผลการวิเคราะห;
ท่ีได!มาสร!างเปlนแนวทางการจัดการท่ีเหมาะสมเพ่ือลดปVญหาความขัดแย!ง หรือลดผลกระทบ 
ทางลบใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนมาจากโครงการ และเพ่ือนําไปเปlนแนวทางในการติดต้ังโครงการแผงเซลล;
แสงอาทิตย;แบบลอยน้ําในพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ของประเทศต0อไป 
 
วัตถุประสงค�ของการศึกษา 

1. เพ่ือวิเคราะห;ผลกระทบด!านเศรษฐกิจและสังคม จากการผลิตไฟฟRาจากแผงเซลล;
แสงอาทิตย;แบบลอยน้ํา 

2. เพ่ือเสนอแนะแนวทางการส0งเสริมด!านเศรษฐกิจและสังคมท่ีเหมาะสมในการผลิตไฟฟRา
จากแผงเซลล;แสงอาทิตย;แบบลอยน้ํา 
 
ขอบเขตของการศึกษา 

1. ขอบเขตด!านเนื้อหา การวิเคราะห;ผลกระทบด!านเศรษฐกิจและสังคมท่ีเกิดจากการผลิต
ไฟฟRาจากเซลล;แสงอาทิตย;แบบลอยน้ํา 

2. ขอบเขตด!านพ้ืนท่ี สระเก็บน้ําห!วยเกษียร ตําบลดงข้ีเหล็ก อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 
3. ขอบเขตด!านประชากร ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลดงข้ีเหล็ก โดยจัดสัมภาษณ;แบบกลุ0ม 

25 คน คณะกรรมการบริหารจัดการน้ําตําบลดงข้ีเหล็ก จํานวน 33 คน 
4. ขอบเขตด!านเวลา ด!านเศรษฐศาสตร; ใช!การวิเคราะห;โครงการโดยมีอายุโครงการ 20 ปk 

ด!านสังคมใช!การสัมภาษณ;ในช0วง พฤศจิกายน 2559 – ธันวาคม 2559 
 
ตรวจเอกสาร 
 ในการประเมินผลกระทบนั้นมีความจําเปlนเพ่ือท่ีจะได!หาว0าโครงการหรือกิจกรรมใด ๆ 
จะสร!างผลกระทบออกมาในรูปแบบใดบ!าง และเพ่ือเปlนการรับมือได!อย0างถูกต!องและเหมาะสม 
(จําลอง โพธิ์บุญ. 2558) อีกทั้งการดําเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะเปlน
การสร!างความมั่นคงและเสถียรภาพให!แก0ประเทศได! ซ่ึงนับเปlนภูมิคุ!มกันที่สร!างขึ้นได!ต้ังแต0
ในระดับชุมชน อีกทั้งยังเปlนส0วนช0วยในการลดการพึ่งพาการนําเข!าทรัพยากรพลังงานจาก
ภายนอกประเทศ หลักท่ีสําคัญในการดําเนินตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือ 
การพ่ึงพาตนเองจากทรัพยากรพลังงานหมุนเวียนให!เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (วิสาขา ภู0จินดา. 
2558) การดําเนินการโครงการใด ๆ นั้นต!องได!รับการประชาสัมพันธ;ถึงประโยชน;ท่ีประชาชน  
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จะได!รับท้ังทางตรงและทางอ!อม และสอดคล!องเก่ียวเนื่องไปกับนโยบายด!านพลังงานของประเทศ 
(กฤษณ; คงเจริญ. 2547) 
 การวิเคราะห;โครงการโดยใช! SWOT จะต!องคํานึงถึงปVจจัยภายใน คือ จุดแข็ง และจุดอ0อน 
และปVจจัยภายนอก คือ โอกาส และอุปสรรค และต!องทําการวิเคราะห;ในแต0ละประเด็นให!มี
ความชัดเจนเพ่ือนําไปสู0การสร!างกลยุทธ;ท่ีสําคัญของโครงการ (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 
ม.ป.ป.) 
 ในการวิเคราะห;โครงการทางด!านเศรษฐศาสตร;นั้นเกิดมาจากความคาดการณ;ถึงกําไรของ
หน0วยลงทุนใหม0 โดยกําไรหรือผลลัพธ;นั้นเกิดจากผลต0างของยอดรวมกระแสรายได!และยอดรวม
ของกระแสต!นทุนในระยะเวลาอายุโครงการ (สมพจน; กรรณนุช. 2558) 
 
วิธีการศึกษา 

 
ภาพท่ี 1 แสดงกรอบแนวคิดในการศึกษา 

 
จากภาพท่ี 1 แสดงกรอบในการศึกษา โดยจะทําการศึกษาแยกออกเปlน 2 ประเด็นแล!วนํา

ผลลัพธ;ที่ได!จากการวิเคราะห;มาสร!างเปlนแนวทางในการจัดการที่เหมาะสมสําหรับโครงการ
ผลิตไฟฟRาจากเซลล;แสงอาทิตย;แบบลอยน้ํา 
1. การเก็บรวบรวมข	อมูล 

การรวบรวมข!อมูลท่ีจะนํามาวิเคราะห;ได!มาจากการสัมภาษณ;ประชาชน และคณะกรรมการ
บริหารจัดการน้ําของตําบลดงข้ีเหล็ก และอีกส0วนได!มาจากการวิเคราะห;เอกสาร ซ่ึงเอกสารท่ี
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ได!รับนั้นได!มาจากคณะกรรมการบริหารจัดการน้ํา และข!อมูลจากเว็บไซต; โดยจะนําข!อมูลท่ีได!มา
ท้ังหมดมาสังเคราะห;แล!วแยกประเด็นในการพิจารณาดังตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 แสดงกลุ0มผู!มีส0วนได!เสียและประเด็นในการพิจารณา 
ผู	มีสLวนได	
เสียท่ีสําคัญ 

ผลลัพธ� ประเด็นพิจารณา วิธีเก็บข	อมลู ผู	ให	ข	อมูล 

ชาวบ!านใน

พื้นท่ีอ0างเก็บนํ้า 

- ลดค0าใช!จ0าย 

- เพิ่มการใช!ประโยชน;ที่ดิน 

- การรวมกลุ0มของประชาชน 

- เกิดเครือข0ายวิทยากรตัวคูณ 

- มีนํ้าเพื่อใช!ในการอุปโภคและ

เกษตรกรรมตลอดท้ังปk  

- งบประมาณท่ีใช!ในการสูบนํ้า กรณี

ใช!ไฟฟRา 

- การนําพื้นท่ีดินเทียบเท0าไปใช!ประโยชน; 

เช0น ปลูกไม!ดอก ไม!ประดับ 

- การจัดต้ังกลุ0มโดยมีแกนนําชุมชน 

เพื่อทําประโยชน;ต0อพื้นท่ี 

- การร0วมมือกันทํางานระหว0างภาครัฐ 

และภาคประชาชน 

- การถ0ายทอดความรู!ขององค;กรชุมชน  

เก็บข!อมูลโดย

การสัมภาษณ; 

และเทียบข!อมูล

ค0าใช!จ0ายใน  

แต0ละส0วน  

ประชาชน  

คณะกรรมการ

จัดการนํ้า  

- ลดค0าใช!จ0ายการดูแลรักษา 

ซ0อมบํารุงเคร่ืองสูบนํ้า และ

ค0าใช!จ0ายในการเดินเคร่ืองสูบนํ้า  

- ค0าดูแลรักษาท่ีผูกพันระยะยาว  สัมภาษณ;  คณะกรรมการ  

ผู	มีสLวนได	
เสียอ่ืน ๆ 

ผลลัพธ� ประเด็นพิจารณา วิธีเก็บข	อมลู ผู	ให	ข	อมูล 

ปตท. - เกิดการผลักดันธุรกิจพลังงาน

ทดแทน  

- เกิดโครงการในลักษณะเดียวกัน 

หรือใกล!เคียง 

- การประชาสัมพันธ;โครงการใน

ช0องทางต0าง ๆ  

สัมภาษณ;  ผู!ดูแลและ

จัดทําโครงการ  

สสนก.  - เพิ่มวธิีการบริหารจัดการนํ้า

ในพื้นท่ีท่ัวประเทศได!อย0าง

เหมาะสม 

- นําโครงการไปใช!กับพื้นท่ีชุมชน / 

แหล0งนํ้าทางการเกษตรอื่น ๆ  

สัมภาษณ;  ผู!มีส0วนเกี่ยวข!อง

ใน สสนก.  

ประชาชนใน

ต0างพื้นท่ี  

- เกิดความสนใจเข!ามาเรียนรู!  - เกิดการต0อยอด/ขยายผลของโครงการ  สัมภาษณ;  ประชาชน

ภายนอกท่ี

ลักษณะ

ใกล!เคียง 

 
2. การวิเคราะห�ข	อมูล 

2.1 การวิเคราะห�เชิงพรรณนา (Descriptive Method) 
การวิเคราะห;เชิงพรรณนาเปlนการวิเคราะห;ถึงความเปlนมาของโครงการ รูปแบบการใช!งาน

ของโครงการ การมีส0วนร0วมของประชาชน กิจกรรมต0าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนหลังจากการติดต้ังแผงเซลล;
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แสงอาทิตย;แบบลอยน้ําไปแล!ว โดยผลการศึกษาและข!อเสนอแนะต0าง ๆ นั้นจะได!มาจากการใช! 
SWOT Analysis โดยผลการศึกษาท่ีได!จะมาตอบวัตถุประสงค;ของการศึกษา 
 

2.2 การวิเคราะห�เชิงปริมาณ (Quantitative Method) 
การวิเคราะห;เชิงปริมาณเปlนการวิเคราะห;เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของโครงการ  

โดยการใช!เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร; เพ่ือให!ได!ถึงผลการศึกษาท่ีเปlนการวิเคราะห;ถึงความคุ!มค0า 
ของโครงการ (สมพจน; กรรณนุช. 2558) ตรงตามวัตถุประสงค;ในการศึกษาข!อท่ี 1 โดยมีข้ันตอน   
ในการวิเคราะห;ดังนี้ 

มูลคLาปbจจุบันสุทธิ (Net Present Value : NPV) บ0งบอกถึงจํานวนผลประโยชน;ท่ีได!รับ
ตลอดระยะเวลาของโครงการท้ังหมด ซ่ึงมีค0าเปlนลบ เปlนบวก หรือเปlนศูนย;ก็ได!  โดยสามารถ
คํานวณได!จากสมการท่ี (1) 
 

NPV = � ��−��
�1+	
�

�
�=1

 ……….(1) 
 

เม่ือ  Bi หมายถึง  ผลประโยชน;ของโครงการในปkท่ี I (บาท) 
 Ci หมายถึง  ต!นทุนของโครงการในปkท่ี I (บาท) 
 r หมายถึง  อัตราคิดลดต0อปk (% ต0อปk) 
 i หมายถึง  ระยะเวลาของโครงการ (1,2, 3,….,n) (ปk) 
 หลักในการตัดสินใจ เม่ือ NPV > 0 หรือมีค0าเปlนบวก แสดงว0าโครงการมีความเหมาะสม
ท่ีจะลงทุนได! หรือกล0าวได!ว0ามูลค0าปVจจุบันของผลประโยชน;รวมมากกว0ามูลค0าปVจจุบันของต!นทุนรวม 

อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (Internal Rate of Return : IRR) คือผลตอบแทน
ร!อยละต0อโครงการ หรือหมายถึง อัตราดอกเบ้ียในกระบวนการคิดลดท่ีทําให!มูลค0าปVจจุบันสุทธิ
ของโครงการมีค0าเท0ากับศูนย; ซึ่งความคุ!มค0าจะเกิดขึ้นเมื่อ IRR มีค0าสูงและต!องสูงกว0าอัตรา
ดอกเบ้ียเฉพาะ หรือค0าเสียโอกาสของทุน 

ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period : PB) คือระยะเวลาของการลงทุนท่ีกระแสเงินสด
รับสุทธิจากโครงการเท0ากับกระแสเงินสดจ0ายสุทธิพอดี หรือกล0าวได!ว0าการลงทุนไม0มีกําไรและ
ไม0ขาดทุนซ่ึงหาได!จากสมการ (2) 

ระยะเวลาคืนทุน =  มูลค0าลงทุนสุทธิ/รายได!สุทธิในแต0ละปk ……….(2) 
ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social Return of Investment : SROI) 

เปlนเครื่องมือท่ีทําให!ทราบว0าการลงทุนของโครงการใด ๆ เม่ือเทียบกับมูลค0าเงิน 1 บาทแล!วจะ
ได!ผลตอบแทนกลับมาเท0าใด ซ่ึงหาได!จากสมการ (3)  
 SROI = มูลค0าปVจจุบันท้ังหมด/มูลค0าการลงทุนท่ีใช!ไป       ……….(3) 

การคํานวณจะใช!อัตราคิดลดกับมูลค0าทางเศรษฐกิจในอนาคต โดยสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห0งชาติ (พรรณ;ธิดา เหล0าพวงศักด์ิ. 2556) ได!กําหนดอัตราคิดลด 
(Discount Rate) อยู0ที่ร!อยละ 9 – 12 สําหรับโครงการผลิตไฟฟRาจากแผงเซลล;แสงอาทิตย;
แบบลอยน้ําจะใช!อัตราคิดลดท่ีร!อยละ 10 เนื่องจากเปlนการประมาณค0าความพอใจในการบริโภค
สินค!าและบริการจํานวนหนึ่งของสังคมในอนาคตมีค0าตํ่ากว0าความพอใจในการบริโภคจํานวน
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เดียวกันในปVจจุบัน (วลัยภรณ; ปรีชาสุนทรรัตน;. 2555) และเพ่ือเปlนการเปรียบเทียบต!นทุนและ
ประโยชน;ท่ีเกิดข้ึนของโครงการในปkต0าง ๆ ในระยะเวลา 20 ปk 
 
ผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาจะแสดงการวิเคราะห; 2 ประเด็นคือ เศรษฐกิจและสังคม 

1.  ผลการวิเคราะห�ทางเศรษฐศาสตร� 
จากการวิเคราะห;เอกสารและการสัมภาษณ;บุคคลท่ีเก่ียวข!องได!ข!อมูลดังนี้ 
 

ตารางท่ี 2 รายละเอียดมูลค0าทางเศรษฐศาสตร;และมูลค0า 
รายละเอียด วิธีการคํานวณ มูลคLา ที่มาของข	อมูล 

1. ตัวแปรท่ีเปiนรายได	 
1.1 ค0าเช0าท่ีดิน 
1.2 รายได!จากการขายต!นไม! 
1.3 ค0าไฟฟRาท่ีใช!ในการสูบนํ้า 
1.4 ค0านํ้าท่ีใช!ในฤดูแล!ง  
(มีนาคม ถึง มิถุนายน) 
1.5 Carbon Credit  

 
มูลค0าตลาด (Market Value) 
มูลค0าตลาด (Market Value) 
อัตรากําหนดจากการไฟฟRา 
อัตรากําหนดจากการประปา  
 
มูลค0าตลาด (Market Value)* 
 

 
6,000 บาทต0อปk 
30,000 บาทต0อปk 
11,000 บาทต0อปk 
 3,240 บาทต0อปk 

 
240 บาทต0อปk 

 
ราคาประเมิน 
ราคากลาง 

Web Site กฟผ. 
Web Site กปภ. 

 
Web Site องค;การ 

บริหารจัดการ 
ก�าซเรือนกระจก 

2. ตัวแปรท่ีเปiนรายจLาย 
2.1 ค0าติดตั้งโครงการ 
2.2 ค0าประชาสัมพันธ;  
2.3 ค0าดูแลรักษา 

 
มูลค0าตลาด (Market Value) 
มูลค0าตลาด (Market Value) 
ค0าจ!างรายวัน 

 
 171,873 บาท 
  10,000 บาท 
  7,200 บาทต0อปk 

 
รายงานโครงการ 

สัมภาษณ; 
สัมภาษณ; 

  

 

สําหรับการคิดมูลค0าของการติดต้ังแผงเซลล;แสงอาทิตย;แบบลอยน้ํา จะคิดในกรณีท่ีมี

พ้ืนท่ีอ0างเก็บน้ําอยู0แล!ว จึงไม0ได!คํานวณค0าเตรียมพ้ืนท่ีในการสร!างอ0างเก็บน้ํา คือ ค0าตัดไม! ค0าขุดสระ  

ค0าอุปกรณ;ก0อสร!าง เปlนต!น เม่ือคํานวณแล!วได!ค0าทางเศรษฐศาสตร;ดังตารางท่ี 3  

 
 
ตารางท่ี 3 ผลลัพธ;ทางเศรษฐศาสตร; 

เคร่ืองมือ ผลลัพธ� 

NPV 203,954.39 บาท 
IRR 32% 

Payback Period 5.37 ปk 
SROI 1 : 1.90 

* ใช�อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ� 2560 ที่ 37.27 บาทต'อยูโร  
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2.  ผลการวิเคราะห�ทางสังคม 

จากการสัมภาษณ;ชุมชน และคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําแล!วนํามาวิเคราะห; SWOT
ได!ผลดังตารางท่ี 4 

จากผลการวิเคราะห;ผลกระทบทางสังคมด!วย SWOT สามารถนํามาสรุปเปlนกลยุทธ;ใน
การดําเนินการของพ้ืนท่ีให!เกิดความย่ังยืนได!ดังนี้ 

1. สนับสนุนแกนนําประชาชนเพื่อนําไปสู0การขยายผลโครงการผลิตไฟฟRาจากเซลล;
แสงอาทิตย;แบบลอยน้ําสู0พ้ืนท่ีอ่ืน ๆ  

 โดยมีเปRาหมายในการสร!างคนที่มีความสามารถเปlนผู!ติดต0อประสานงานระหว0าง
หน0วยงานของภาครัฐ และประชาชนในชุมชน 

2. ผลักดันให!เปlนโครงการผลิตไฟฟRาจากเซลล;แสงอาทิตย;แบบลอยน้ํานําร0องแก0พ้ืนท่ีอ่ืน ๆ 

 โดยมีเปRาหมายเพ่ือเปlนโครงการตัวอย0างให!แก0ชุมชนอ่ืน ๆ เห็นในคุณประโยชน; และ
การผลิตไฟฟRาแบบพ่ึงพาตนเองอย0างมีประสิทธิภาพ 

3. ส0งเสริมการประชาสัมพันธ;การผลิตไฟฟRาจากเซลล;แสงอาทิตย;แบบลอยน้ําในรูปแบบ

ต0าง ๆ เพ่ือกระจายองค;ความรู!สู0พ้ืนท่ีต0าง ๆ 

 โดยมีเปRาหมายในการกระจายองค;ความรู!เพื่อให!ผู!สนใจทั้งหน0วยงานของภาครัฐ
เอกชน หรือบุคคลท่ัวไปได!เข!าถึงอย0างสะดวกสบาย 

4. ผลักดันโครงการขุดสระเก็บน้ําชุมชนในพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจ!าอยู0หัว
ในรัชกาลท่ี 9 ร0วมกับโครงการผลิตไฟฟRาจากเซลล;แสงอาทิตย;แบบลอยน้ํา  
 โดยมีเปRาหมายเพ่ือให!ประชาชนในพ้ืนท่ีห0างไกลได!มีชีวิตความเปlนอยู0ท่ีมีคุณภาพ 

ตามพระราชดํารัส “...หลักสําคัญว�าต�องมีนํ้าบริโภค นํ้าใช� นํ้าเพ่ือการเพาะปลูก เพราะว�าชีวิตอยู�ท่ีน่ัน ถ�ามีนํ้า

คนอยู�ได� ถ�าไม�มีนํ้า คนอยู�ไม�ได� ไม�มีไฟฟ7าคนอยู�ไม�ได� แต�ถ�ามีไฟฟ7าไม�มีนํ้าคนอยู�ไม�ได�...” 

ดังนั้นแนวทางในการจัดการท่ีเหมาะสมสําหรับโครงการแผงเซลล;แสงอาทิตย;แบบลอยน้ํานั้น
จะต!อง 

1.  สนับสนุนผู!นําชุมชนเพ่ือการติดต0อประสานงานระหว0างหน0วยงาน 
2.  สนับสนุนการใช!เทคโนโลยีพลังงานในพ้ืนท่ีชุมชนเพ่ือความย่ังยืนในด!านพลังงาน 
3.  ส0งเสริมการประกอบอาชีพท่ีเปlนผลมาจากการดําเนินโครงการผลิตไฟฟRาจากเซลล;

แสงอาทิตย;แบบลอยน้ํา อาทิเช0น การเพาะพันธุ;สัตว;น้ํา ช0างซ0อมบํารุง  
4.  เผยแพร0สารสนเทศองค;ความรู!เพ่ือกระจายสู0ชุมชนอ่ืน ๆ หรือหน0วยงานท่ีสนใจ 
5.  สนับสนุนการจัดทํากองทุนชุมชนเพื่อนํามาดําเนินโครงการผลิตไฟฟRาจากเซลล;

แสงอาทิตย;แบบลอยน้ํา 
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6. ผลักดันการดําเนินโครงการผลิตไฟฟRาจากเซลล;แสงอาทิตย;แบบลอยน้ําควบคู0ไปกับ
การอนุรักษ;สิ่งแวดล!อม 

 
ตารางท่ี 4 แสดงการวิเคราะห;ทางสังคมด!วย SWOT Analysis 

SWOT 
Analysis ปbจจัยทางบวก ปbจจัยทางลบ 

ปbจ
จัย

ภา
ยใ

น 

จุดแข็ง (Strength: S) 
S1 ประชาชนได!รับประโยชน;อย0างแท!จริง 
S2 มีผู!นํา/แกนนําประชาชนท่ีเข!มแข็ง 
S3 เปlนแหล0งเรียนรู!ของชุมชน 
S4 อยู0ภายในพื้นท่ีสํานักสงฆ; ซ่ึงเปlนพื้นท่ีสาธารณะ 
S5 อยู0ใกล!กบัแหล0งรวมตัวของแกนนําประชาชน 
S6 ชาวบ!านให!ความร0วมมืออย0างเต็มท่ี 
S7 เพิ่มหนทางการประกอบอาชีพ 
S8 เปlนแนวทางการเข!าถึงพลังงานขั้นพืน้ฐาน 
S9 ประสิทธิภาพการผลิตดีกว0าบนพื้นดิน 
S10 เปlนมิตรต0อส่ิงแวดล!อม 
S11 เปlนไปตามยุทธศาสตร;พลังงานระดับประเทศ 

จุดอLอน (Weakness: W) 
W1 งบประมาณในการจัดทําโครงการมีมูลค0าสูง 
W2 การสูบนํ้าส0งได!เพียงหมู0 10 บ!านขอนขว!าง 
W3 การเดินทางเข!าถึงพื้นท่ีโครงการ 
W4 ไม0สามารถเก็บพลังงานไฟฟRาท่ีผลิตได!เอาไว!ใช!
เน่ืองจากขาดแบตเตอร่ี 
W5 ขาดการนําเสนอประโยชน;ที่ได!รับจากโครงการ 
W6 ไม0สามารถจับสัตว;น้าํไปขายเปlนอาชีพได! 
 

ปbจ
จัย

ภา
ยน

อก
 โอกาส (Opportunity: O) 

O1 มีการร0วมมือจากหน0วยงานภายนอก  
O2 เปlนโครงการร0วมกบัโครงการจัดการนํ้าชุมชน 
ตามแนวพระราชดําริ  
O3 เปlนโครงการนําร0องให!โครงการต0างท่ัวประเทศ 
O4 ติดต้ังในสระเก็บนํ้าอื่น ๆ 

อุปสรรค (Threat: T) 
T1 การรับรู!ของกลุ0มคนท่ัวไปภายนอกพื้นท่ีตําบล 
ดงขี้เหล็ก 
T2 คนภายนอกต!องการใช!น้ํา 
 
 

 

สรุปผลการศึกษา 
1. ผลทางเศรษฐกิจ พบว0ามูลค0าปVจจุบันสุทธิ มีค0า 203,954.39 บาท มีผลเปlนบวก

แสดงว0าโครงการมีความเหมาะสมในการลงทุน ค0าอัตราผลตอบแทนโครงการมีค0าอยู0ท่ี 32% ซ่ึง
มากกว0าอัตราคิดลดท่ี 10% หมายความว0าโครงการนี้มีความคุ!มค0าแก0การลงทุน ระยะเวลาคืนทุน
ของโครงการนี้อยู0ท่ี 5.37 ปk จึงคืนทุน และผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนมีค0าอยู0ท่ี 1 : 1.90 
หมายความว0าทุก ๆ การลงทุน 1 บาทของโครงการจะได!กลับคืนมา 1.90 บาท ดังนั้นโครงการ
แผงเซลล;แสงอาทิตย;แบบลอยน้ํามีความคุ!มค0าแก0การลงทุน 

2. ผลทางสังคม พบว0าประชาชนในพื้นท่ีโครงการมีการทํางานร0วมมือกันเปlนอย0างดี
ระหว0างหน0วยงานต0าง ๆ (ปตท. สสนก. สถาบันการศึกษา) จัดต้ังเปlนศูนย;การเรียนรู!เพ่ือเปlน
ต!นแบบให!กับชุมชนอ่ืน ๆ ท่ีมีความสนใจสร!างแนวทางในการประกอบอาชีพ ยังเปlนการช0วยให!
คณะกรรมการสามารถจัดการน้ําได!อย0างมีประสิทธิภาพมากข้ึน และเปlนแนวทางให!ความช0วยเหลือ
แก0ชาวบ!านในบางพ้ืนท่ีท่ียังขาดการเข!าถึงพลังงานพ้ืนฐาน 

3. แนวทางในการจัดการท่ีเหมาะสม การจัดการท่ีเหมาะสมนั้นในพ้ืนท่ีตําบลดงข้ีเหล็ก
ใช!วิธีการให!ผู!นําชุมชนเปlนแกนหลักสําคัญในการติดต0อประสานงานระหว0างเจ!าหน!าที่และ
ประชาชนเพ่ือสร!างความไว!วางใจ และใช!หลักการสร!างคุณค0า โดยให!ประชาชนรู!สึกรักในโครงการ
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เพ่ือให!โครงการได!อยู0อย0างยาวนาน ดําเนินตามหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสนับสนุน
ให!ชาวบ!านใช!พลังงานหมุนเวียนเพ่ือการพ่ึงพาตนเอง และเปlนไปตามแผนยุทธศาสตร;พลังงาน 
(สํานักนโยบายและแผนพลังงาน. 2558) ดังนั้นการจะจัดการอย0างเหมาะสมต!องคํานึงถึงพ้ืนท่ี
ของชุมชนว0าพร!อมหรือไม0สําหรับโครงการ ศักยภาพของผู!นําชุมชนว0าสามารถเข!าถึงประชาชน 
ในพื้นที่ได!มากน!อยอย0างไร และมีกฎระเบียบชัดเจนในการใช!ร0วมกันเพื่อปRองกันไม0ให!เกิด
ความเสื่อมโทรมเสียหายเพ่ือท่ีจะได!ให!โครงการได!ตอบสนองความต!องการของประชาชนได!อย0าง
ยาวนาน 

 
ข	อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาท้ังหมดนี้พบว0าโครงการผลิตไฟฟRาจากแผงเซลล;แสงอาทิตย;แบบลอยน้ํานั้น
สามารถมีส0วนช0วยในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย0างย่ังยืนได! จึงเสนอให!ภาคส0วนท่ีเก่ียวข!อง
กระจายโครงการในลักษณะเดียวกันเพื่อให!ประชาชนในพื้นที่ห0างไกลได!มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  
อีกท้ังยังเปlนการดําเนินการตามแนวพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ!าอยู0หัวในรัชกาลท่ี 9 
คือให!พ้ืนท่ีต!นน้ําสร!างแก!มลิง หรือพ้ืนท่ีขนมครกไว!เพ่ือกักเก็บน้ําไว!ใช! ผนวกกับโครงการนี้ก็จะ
สามารถช0วยให!เกิดการพ่ึงพาตนเองได!อย0างมีคุณภาพ 
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บทคัดย�อ 

 
 วัตถุประสงค*ของการวิจัยครั้งนี้มี 2 ประเด็น คือ 1. เพ่ือศึกษาเหตุผลในการออมเงินของ
วัยรุMนไทย 2. เพ่ือศึกษาวิธีการออมเงินของวัยรุMนไทย โดยเลือกประชากรท่ีกําลังศึกษาและอาศัย
อยูMในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีมีอายุระหวMาง 15-24 ปS โดยใช!วิธีการสุMมตัวอยMางแบบ
หลายข้ันตอน (Multi-stage Sampling) จํานวน 400 ตัวอยMาง พบวMา เหตุผลการออมเงินท่ีถูกเลือก
มากท่ีสุด เป\นลําดับท่ี 1 คือ เพ่ืออนาคตหรือสิ่งท่ีต!องการในอนาคต รองลงมา คือ การออมเงิน
เนื่องจากบิดามารดาให!คําแนะนํา การออมเงินโดยพิจารณาจากผลตอบแทนท่ีคาดวMาจะได!รับ และ
การออมเงินเนื่องจากความเสี่ยงในการออมเงินตํ่า ตามลําดับ สําหรับประเด็นท่ี 2 คือ วิธีการออมเงิน
ของวัยรุMนไทย พบวMา วัยรุMนไทยใช!วิธีในการออมเงินมากท่ีสุด คือ การลดคMาใช!จMาย รองลงมา คือ 
การออมเงินกMอนการใช!จMาย การออมเงินหลังการใช!จMาย วิธีการขอเงินเพ่ิมจากบิดามารดา และ
วิธีการออมท่ีถูกเลือกน!อยท่ีสุด คือ การหารายได!เพ่ิม  
 
คําสําคัญ : การออม  พฤติกรรมการออม  วัยรุMนไทย  การออมของวัยรุMน 
 

Abstract 
 

This research has 2 objectives, stately 1) to study Thai youth’ reasons 
for saving and 2) to study Thai youth’ methods of saving. The researcher has 
chosen 15 – 24 years old Thai people who are studying and living the Bangkok 
metropolitan and perimeters as the research population, and has used the multi-
stage sampling method to select 400 samples. 
 The research found out that the first reason that Thai youth chose for 
saving was saving for the future or for what they would like to get in the future. 
The second reason was saving according to their parents’ suggestion, while the 
third and fourth reasons were saving according to expected returns and saving 
according to low risks.  
 As for the methods of saving, it was found out that the method most 
chosen by Thai youth was reducing expense. Next were saving prior to spending, 
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saving after spending, and requesting more money from their parents respectively. 
The least chosen saving method was trying to earn more incomes.  
 
Keywords : Saving, Saving Behaviors, Thai teenagers, saving behavior of youth 
 
บทนํา 
 การออมเป\นปnจจัยท่ีสําคัญตMอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการรักษาเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการออมในภาคครัวเรือน ซ่ึงสMงผลโดยตรงตMอการลงทุนภายในประเทศ 
ดังจะเห็นได!วMารัฐบาลให!ความสําคัญเก่ียวกับการออม เม่ือวันท่ี 18 สิงหาคม 2558 ได!มีการจัดต้ัง
กองทุนการออมแหMงชาติข้ึน เพ่ือเป\นกองทุนสําหรับผู!สูงอายุ โดยระบุอายุท่ีจะออมได!ต้ังแตM 15 ปS
ข้ึนไป ดังนั้นปnจจัยสําคัญคือกลุMมบุคคลท่ีมีอายุ 15-24 ปS ซ่ึงเป\นเยาวชนหรือเรียกวMา “วัยรุMน” 
จะเป\นกําลังสําคัญตMอการออมเงินของชาติ ผู!วิจัยจึงเห็นวMาพฤติกรรมในการออมของวัยรุMนเป\น
ประเด็นท่ีสําคัญตMอการเติบโตของกองทุนการออมแหMงชาตินี้ ถึงแม!วMากองทุนนี้จะเป\นกองทุน
สําหรับแรงงานนอกระบบก็ตาม ซ่ึงแรงงานนอกระบบมีประมาณ 25 ล!านคน (สํานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง. 2557 : 57-58) ถ!ากลุMมนี้ไมMมีกองทุนเพ่ือดูแลตนเองในชMวงชราภาพ กลุMมประชากรนี้ก็จะ
กลายเป\นภาระที่หนักสําหรับรัฐบาลในอนาคต จากผลการวิจัยของสมชัย จิตสุชน และคณะ 
(2551 : 1) จากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ พบวMา หลังวิกฤติเศรษฐกิจของไทยในปS 
พ.ศ. 2540 การออมมีแนวโน!มลดลงอยMางมาก ดังนั้นการสMงเสริมให!มีการออมโดยเฉพาะในชMวง
วัยรุMนจึงเป\นสิ่งท่ีสําคัญ เพราะถ!าในชMวงวัยรุMนมีพฤติกรรมในการออมท่ีติดลบ หรือการกMอหนี้ใน
อนาคตก็จะสMงผลกระทบตMอความม่ันคงของชีวิตในอนาคตด!วย เยาวชนเป\นกลุMมประชากรท่ีมี
ความสําคัญตMอการพัฒนาประเทศในอนาคต การอบรม เลี้ยงดู การสMงเสริมลักษณะนิสัยในเรื่อง
การเก็บออมเป\นสิ่งท่ีจําเป\นอยMางย่ิง ซ่ึงจะสMงผลตMอการสร!างหลักประกันความม่ันคงทางด!าน
รายได! โดยสิ่งตMาง ๆ ดังกลMาวจะเกิดข้ึนได!จําเป\นต!องรู!จักการใช!จMายและการเก็บออม 

 

ทบทวนวรรณกรรม 
 การออมตามความหมายของราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง เก็บหอมรอบริบ เชMน ออมทรัพย* 
ออมสิน ถนอม สงวน เชMน ออมแรง (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน. 2542 : 1344) คําวMา 
“เก็บหอมรอมริบ” หมายความวMา เก็บรวบรวมไว!ทีละเล็กทีละน!อย สMวนคําวMา “ถนอม” มีความหมายวMา 
คอยระมัดระวังประคับประคองไว!ให!ดี ใช!อยMางระมัดระวังเพ่ือไมMให!เสียหรือหมดเร็ว เก็บไว!อยMางดี 
สMวนคําวMา “สงวน” หมายถึง ถนอมรักษาไว! หวงแหนไว! 

การออม หมายถึง การสละเงินในสMวนท่ีสามารถนําไปใช!จMายได!ในปnจจุบันนี้ เพ่ือเก็บไว!ใช!
ในอนาคต เป\นการใช!จMายอยMางระมัดระวัง ไมMประมาท ใช!จMายอยMางมีเหตุมีผล หรือตามท่ีได!วางแผนไว! 
รู!จักเก็บ รู!จักใช! เป\นการตระหนักถึงคุณคMาของปnจจัยในการดํารงชีพ เป\นการพัฒนาชีวิตของคน
ให!รู!ให!คิด และให!ทําในสิ่งท่ีดีมีประโยชน* (ตลาดหลักทรัพย*แหMงประเทศไทย. 2548 : 47 อ!างถึงใน 
กมลมาลย* วิรัตน*เศรษฐสิน และธาดา วิมลวัตรเวที. 2553 : 14) 
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การออมในความหมายข!างต!น เป\นการออมสําหรับวัยผู!ใหญM แตMสําหรับเด็กและวัยรุMน
สMวนใหญMจะได!เงินจากผู!ปกครองซึ่งไว!ใช!จMายสําหรับคMาอาหาร คMาขนม คMาเดินทางไปเรียน 
สMวนคMาใช!จMายอ่ืน ๆ ผู!ปกครองจะเป\นผู!รับผิดชอบ ดังนั้นการออมของวัยรุMนจะจํากัดไว!เฉพาะเงิน
สMวนท่ีเหลือใช!จMายคMาอาหาร คMาขนม รวมท้ังเงินท่ีได!จากรางวัลตMาง ๆ เงินท่ีได!จากการทํางานหา
รายได!พิเศษ 

การออมของวัยรุMน สําหรับการวิจัยในครั้งนี้ หมายถึง การเก็บหอมรอมริบท่ีละเล็กละน!อย 
จากรายได!ท่ีได!รับท้ังจากเงินคMาขนม และเงินท่ีได!จากการทํางานพิเศษของประชากรท่ีมีอายุต้ังแตM 
15-24 ปS  

การออมเงิน เป\นแผนการบริหารการเงินสMวนบุคคลอันดับแรก ๆ ท่ีมักถูกคํานึงถึง เนื่องจาก
เป\นวิธีท่ีงMาย โดยสMวนใหญMการออมเงินมักจะอยูMในรูปของเงินสด เงินฝากธนาคารท้ังฝากประเภท
บัญชีออมทรัพย* บัญชีประจํา บัญชีพิเศษอ่ืน ๆ โดยผู!ออมเงินไมMจําเป\นต!องมีความรู!ทางการเงิน 
(สุขใจ น้ําผุด และคณะ. 2557 : 274-275) 
สมการเงินออม 
 เงินออม = รายได! – รายจMาย   ( 1 ) 
 เพ่ิมรายได! = ฉลาดหา              ( 2 ) 

- การลงทุน ด!วยแรงงานและแรงเงิน 
คือรายได!จากการทํางานหรือจากใช!เงินท่ีมีอยูM ทําเงินกMอให!เกิดรายได! 

- ลงทุนทางการศึกษา : เรียนให!สูงไว!กMอนถ!ามีโอกาส 
- พัฒนาคุณสมบัติเฉพาะตัว อันจะนํามาซ่ึงการเพ่ิมพูนของ

รายได! 
ลดรายจMาย = ฉลาดใช!              ( 3 ) 

- ฉลาดซ้ือ ซ้ือตามความจําเป\น ซ้ือของท่ีมีต!นทุนตMอหนMวยถูก
แตMยังมีคุณภาพดี 

- ฉลาดใช! รู!จักรักษาของ รู!จักใช!จMายเงินอยMางประหยัด
แบบตMาง ๆ 

- ฉลาดใช!ชีวิต ดําเนินชีวิตอยMางมีคุณคMา เป\นตัวของตัวเอง
อยMางเหมาะสม ไมMต!องตามอยMางคนอ่ืน คุณคMาไมMได!อยูMท่ี
ราคาเทMานั้น 

สมการการออมรูปแบบใหมM คือ 
 รายได!–เงินออม = รายจMาย   ( 4 ) 

สังเกตได!วMา สมการเงินออมท่ีเกิดข้ึนใหมMจะเทMากับสมการเดิม แตMกลับมีความเป\นไปได!
ในทางปฏิบัติสูงกวMา โดยเมื่อมีรายได!เกิดข้ึน ก็ให!กันเงินสMวนหนึ่งออมมาเป\นเงินออมกMอน 
เงินสMวนท่ีเหลือจึงเป\นเงินสําหรับใช!จMายอ่ืน ๆ โดยถือเสมือนวMาเงินออมเป\นคMาใช!จMายสMวนหนึ่งท่ี
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ต!องจMายให!แกMตนเอง โดยเราอาจกําหนดไว!ลMวงหน!ากMอนท่ีจะเอาเงินได!ของตนไปใช!จMายอ่ืน ๆ 
จะต!องหักเงินเพื่อเก็บออมสักเทMาไร เป\นการลดเงินในกระเปzาตนเอง เรียกวMา “การออมแบบ
ลบออก” หรือ เราอาจเก็บออมได!โดยกําหนดวMาทุกครั้งท่ีมีการใช!จMายเงินออกไปจะต!องเก็บเงิน
ออมเพ่ิมข้ึนในสัดสMวนเดียวกันกับท่ีได!ใช!จMายเงินออกไป เรียกวMา “การออมเงินแบบบวกเพ่ิม” 
(ธนัยวงศ* กีรติวาณิชย*. 2550 : 44) 

ในที่นี้ขอกลMาวถึงทฤษฎีการออม คือ การออมกับกระแสรายได!และรายจMาย หมายถึง 
ระดับรายได!เป\นปnจจัยสําคัญท่ีกําหนดความสามารถในการออมทรัพย* การออมก็คือการออมทรัพย* 
ซ่ึงการออมทรัพย*ของครัวเรือนจะมีความสัมพันธ*ใกล!ชิดกับรายได!ท่ีสามารถจับจMายใช!สอยได!จริง
และการบริโภคของครัวเรือนอยMางมาก ด!วยเหตุที่วMาหลังจากที่ครัวเรือนได!รับรายได!มาแล!ว 
เม่ือนําไปหักภาษีออก รายได!ดังกลMาวถือเป\นรายได!ท่ีครัวเรือนสามารถนําไปจับจMายใช!สอยได!จริง 
ครัวเรือนจะจัดสรรรายได!สMวนนี้ไปใช!เพ่ือการบริโภค สMวนท่ีเหลือจึงคMอยเก็บออมไว!เป\นเงินสะสม
เรียกการออมเงินสMวนท่ีเหลือวMา “การออมทรัพย*” หากพิจารณาพบวMาการออมเปรียบเป\นสMวนรั่ว
ของวงจรการหมุนเวียนของกระแสรายได! ซ่ึงเป\นผลให!กระแสรายได!หรือกระแสเงินเข!าในชMวง
ระยะเวลาใดเวลาหนึ่งมีคMาไมMเทMากับกระแสเงินออกในชMวงเวลานั้น เนื่องจากมีเงินบางสMวนถูกเก็บ
ออมไว!ไมMได!ใช!จMายออกไป ท้ังนี้สามารถเขียนสมการแสดงความสัมพันธ*ระหวMางรายได!ท่ีสามารถ
จับจMายใช!สอยได!จริง คMาใช!จMาย และปริมาณการออมได! ดังนี้   
   Y = C + S             ( 5 ) 
 Y = รายได!ท่ีสามารถจับจMายใช!สอยได!จริง 
 C = คMาใช!จMายเพ่ือการบริโภค 
 S = ปริมาณการออม 
 ตามทฤษฎีของ Keynes การออมทรัพย*มีความสัมพันธ*กับรายได!ภายหลังหักภาษี ถ!ารายได!
หลังหักภาษีสูงข้ึนความสามารถในการออมทรัพย*จะเพ่ิมสูงข้ึนด!วย อยMางไรก็ตามเม่ือรายได!หลังหัก
ภาษีเพ่ิมสูงข้ึนแล!ว การออมทรัพย*จะเพ่ิมสูงข้ึนหรือไมMนั้นข้ึนอยูMกับการกระจายของรายได!อีกด!วย 

การศึกษาปnจจัยท่ีทําให!คนมีเงินออม พบวMา มีหลายปnจจัย เชMน การออมเนื่องจากการวางแผน 
การใช!จMายในชีวิต (Life-Cycle Motive) การออมเพ่ือเป\นมรดกแกMบุตรหลาน (Bequest Motive) 
การออมเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางรสนิยมการใช!จMาย (Improvement Motive) การออมเพ่ือ
ความต!องการในการซ้ือสินค!าคงทน (Down Payment Motive) การออมเนื่องจากผลตอบแทน
และการเพ่ิมคMาข้ึนของสินทรัพย* (Inter temporal Substitution Motive) การออมเพ่ือการลงทุน
ทางธุรกิจ (Enterprise Motive) การออมเพ่ือป�องกันความไมMแนMนอนในชีวิต (Precautionary 
Motive) การออมเนื่องจากมีลักษณะนิสัยตระหนี่ (Avarice Motive) และการออมเนื่องจากความรู!สึก
ท่ีต!องการมีอิสระทางการเงิน (Independence Motive) (จอห*น เมย*นาร*ดเคนส*. 1936 : 36)  
 ลักษณะท่ีสําคัญของวัยรุMน การพัฒนาวัยเด็กและวัยรุMนมี 4 ข้ันตอน (Santrock. 1998 : 8) 
 ข้ันท่ี 1 Infancy (แรกเกิดถึง 4 หรือ 5 ปS) ควรพัฒนาด!านรMางกายและจิตใจ เป\นวัยท่ี
สนุกสนาน 
 ข้ันท่ี 2 Savage (5-12 ปS) ในชMวงอายุนี้มีความสําคัญที่สุดตMอการพัฒนา โดยเฉพาะ
ประสบการณ*ท่ีมีอยMางมีเหตุมีผล เชMน การเลMน กีฬา เกมส* ควรเน!นไปสูMการศึกษาเรียนรู! เพราะ
ถ!าพ!นชMวงนี้ไปแล!วไมMสามารถพัฒนาได! 
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 ข้ันท่ี 3 stage 3 (12-15 ปS) ควรพัฒนาด!านการมีเหตุมีผลและรู!จักคิดด!วยตนเอง และ
ควรสMงเสริมด!านการศึกษา เพราะเป\นชMวงความอยากรู!อยากเห็น การพัฒนาในข้ันนี้ คือ การพัฒนา
ความมีเหตุมีผล รู!สึกผิดชอบด!วยตนเอง รMางกายเจริญเติบโตเต็มท่ีแล!ว 
 ข้ันท่ี 4 stage 4 (15-20 ปS) เป\นจุดเริ่มต!นของการพัฒนาด!านอารมณ*สูMวัยผู!ใหญM 
 ปnจจัยด!านประวัติศาสตร* สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม มีอิทธิพลตMอการพัฒนาวัยรุMน 
อีกท้ังการเปลี่ยนแปลงด!านรMางกาย ท้ังด!านพันธุกรรม ความสูง น้ําหนัก โครงสร!างภายในรMางกาย 
มีผลตMอกระบวนการรับรู! ประกอบด!วย การเปลี่ยนแปลงทางความคิดของแตMละบุคคล 
ความเฉลียวฉลาด ทักษะด!านภาษา ความจําและจินตนาการ และความสามารถในการแก!ปnญหา
ทางคณิตศาสตร* ซ่ึงมีผลตMอการพัฒนาการรับรู!ของวัยรุMน วัยรุMนเป\นวัยท่ีมีอายุเริ่มต!นประมาณ 
10-13 ปS และสิ้นสุดลงระหวMางชMวงอายุ 18-22 ปS โดยมีลักษณะเดMน คือ มีความคิด ความรู!สึก 
และพฤติกรรมแบบข้ึน ๆ ลง ๆ เชMน บางครั้งก็ถือดี บางครั้งก็ถMอมตัว บางครั้งดี บางครั้งย่ัวยวน 
บางครั้งดูมีความสุข บางครั้งดูเศร!า บางครั้งอยากอยูMคนเดียว บางครั้งต!องการเพ่ือนฝูง เป\นต!น 
(Santrock.1998 : 9-10)  
 การท่ีเด็กและวัยรุMนจะมีพฤติกรรมในการออมอยMางไรนั้น เด็กและวัยรุMนมักจะใช!วิธีการ
สังเกตจดบันทึกไว!ในใจ หลังจากนั้นจะสร!างเป\นรูปแบบของตนเองเกิดเป\นพฤติกรรมใหมMข้ึนมา 
(Bandura & Walters. 1963) รวมท้ังสิ่งแวดล!อมท่ีแตกตMางกันมีผลตMอพฤติกรรมเด็กและวัยรุMนท่ี
ตMางกัน (Bandura. 1986) อีกท้ังอายุของเด็กท่ีตMางกันความเข!าใจในด!านเศรษฐกิจก็แตกตMางกัน 
(Stacey. 1987 ; Burris. 1981, 1983 and Jahoda. 1979) พฤติกรรมการออมและปnจจัยท่ีมี
ผลตMอรูปแบบการออมของผู!ออมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวMา ประชากรท่ีมีอายุ
ต้ังแตM 20 ปSข้ึนไป และมีรายได!ต้ังแตM 20,000 บาทข้ึนไป มีการศึกษาดี มีรายได!ปานกลางถึง
คMอนข!างสูงมีอัตราการออมเฉลี่ยร!อยละ 32 ของรายได!ประจํา โดยมีรูปแบบการออม คือ การฝากเงิน
กับธนาคาร ซ้ือกรมธรรม*ประกันชีวิต และซ้ืออสังหาริมทรัพย* มากกวMาการลงทุนซ้ือตราสารเงิน
ในตลาดทุน (ป�ยรัตน* กฤษณามระ และคณะ. 2554 : 93-120) มุมมองทางเศรษฐกิจระหวMาง
ประชากรวัยเด็ก วัยรุMน และวัยผู!ใหญM มีความแตกตMางกัน (Annette Otto. 2012 : 1-21) โดย
คนสMวนใหญMจะมีการเรียนรู!ทักษะทางการเงินจากบิดามารดา (Danes. 1994 : 127-149)  
 
วิธีการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป\นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยเลือกประชากรท่ี
กําลังศึกษาและอาศัยอยูMในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีมีอายุระหวMาง 15-24 ปS จํานวน 
250,300 คน ด!วยวิธีการสุMมแบบหลายข้ันตอน (Multi-stage Sampling) โดยข้ันตอนท่ี 1 เป\น
การสุMมตัวอยMางแบบกลุMม (Cluster random Sampling) ข้ันตอนท่ี 2 เลือกวิธีการสุMมตัวอยMาง
แบบเฉพาะเจาะจง (purposive Sampling) และข้ันตอนท่ี 3 ใช!วิธีการสุMมตัวอยMางแบบโควตา 
(Quota Sampling) ได!จํานวนตัวอยMางท้ังสิ้น 400 ตัวอยMาง 
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 เครื่องมือท่ีใช!ในการวิจัยเป\นแบบสอบถามท่ีผู!วิจัยสร!างข้ึนมาจากการทบทวนวรรณกรรม 
และการสัมภาษณ*วัยรุMนที่มีลักษะคล!ายกับตัวอยMางเพื่อกําหนดคําถามในแบบสอบถามกMอน
การสํารวจจริง  โดยการตรวจสอบความถูกต!องของเนื้อหาและทําการทดสอบคMาความเชื่อม่ัน 
(Reliability) ด!วยการหาคMาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) เทMากับ 0.821 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการออมของวัยรุMนไทย” ผู!วิจัยได!ศึกษาใน 2 ประเด็น คือ 
ประเด็นท่ี 1 เพ่ือศึกษาเหตุผลในการออมเงินของวัยรุMนไทย และประเด็นท่ี 2 เพ่ือศึกษาวิธีการ
ออมเงินของวัยรุMนไทย พบวMา เหตุผลในการออมเงินของวัยรุMนไทยใน 4 ประเด็น จากการเรียงลําดับ
จากน!อยไปหามาก เหตุผลในการออมเพ่ืออนาคตหรือสิ่งท่ีต!องการในอนาคตถูกเลือกเป\นลําดับท่ี 1 
มากท่ีสุด คิดเป\นร!อยละ 69.8 รองลงมาคือเหตุผลในการออมท่ีเกิดจากบิดามารดาแนะนํา คิดเป\น
ร!อยละ 34.5 สMวนเหตุผลในการออมโดยดูจากผลตอบแทนท่ีได!รับ คิดเป\นร!อยละ 31.8 สําหรับ
เหตุผลในการออมโดยพิจารณาจากความเสี่ยงตํ่า คิดเป\นร!อยละ 25.8 แสดงดังตารางท่ี 1  
 
ตารางท่ี 1 เหตุผลในการออมเงินของวัยรุMนไทย    

เหตุผลในการออมเงิน (เรียงลําดับ) จํานวน (n = 400) รDอยละ 
- เพื่ออนาคตหรือส่ิงท่ีต!องการในอนาคต 
         ลําดับท่ี 1 
         ลําดับท่ี 2 
         ลําดับท่ี 3 
         ลําดับท่ี 4 

279 
207 
 40 
18 
14 

69.8 
74.1 
14.4 
6.5 
5.0 

- บิดามารดาแนะนํา 
         ลําดับท่ี 1 
         ลําดับท่ี 2 
         ลําดับท่ี 3 
         ลําดับท่ี 4 

138 
71 
30 
23 
14 

34.5 
51.4 
21.7 
16.7 
10.2 

- ผลตอบแทนท่ีได!รับ 
         ลําดับท่ี 1 
         ลําดับท่ี 2 
         ลําดับท่ี 3 
         ลําดับท่ี 4 

127 
37 
26 
31 
33 

31.8 
29.1 
20.5 
24.4 
26.0 

- ความเส่ียงตํ่า 
         ลําดับท่ี 1 
         ลําดับท่ี 2 
         ลําดับท่ี 3 
         ลําดับท่ี 4 

103 
19 
14 
31 
39 

25.8 
18.4 
13.6 
30.1 
37.9 

ตารางท่ี 1 พฤติกรรมการออมของวัยรุMนไทย ในประเด็นของเหตุผลในการออมของวัยรุMนไทย 
พบวMา วัยรุMนตัดสินใจในการออมมากท่ีสุด คือ เพ่ืออนาคตหรือสิ่งท่ีต!องการในอนาคต โดยเลือก
เป\นลําดับท่ี 1 คิดเป\นร!อยละ 74.1 รองลงมา คือ บิดามารดาแนะนําให!ออม ผลตอบแทนท่ีได!รับจาก
การออม และความเสี่ยงในการออมตํ่า โดยเลือกเป\นลําดับท่ี 1 คิดเป\นร!อยละ 51.4 ร!อยละ 29.1 
และร!อยละ 18.4 ตามลําดับ สําหรับการตัดสินใจในการออมของวัยรุMนโดยเลือกเป\นลําดับท่ีสอง
มากท่ีสุดคือบิดามารดาแนะนําให!ออม คิดเป\นร!อยละ 21.7 เลือกลําดับสามและเลือกลําดับท่ีสี่
มากท่ีสุด ความเสี่ยงตํ่า คิดเป\นร!อยละ 30.1 และ 37.9 ตามลําดับ 
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 สําหรับการศึกษาพฤติกรรมในการออมของวัยรุMนไทยในประเด็นท่ี 2 เพ่ือศึกษาวิธีการออม
เงินของวัยรุMนไทย โดยสามารถเลือกคําตอบได!มากกวMา 1 ข!อ พบวMา วัยรุMนเลือกวิธีการออมมากท่ีสุด
คือการลดคMาใช!จMาย รองลงมา คือ การออมเงินกMอนการใช!จMาย วิธีการออมถัดมา คือ วิธีการออม
หลังการใช!จMายแล!ว การขอเงินเพิ่มจากบิดามารดา และการหารายได!เพ่ิมขึ้น ดังตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2 วิธีการออมเงินของวัยรุMนไทย  

วิธีการออมเงิน 
(Responses = 372 / Cases = 335) 

จํานวน 
(n = 400) 

รDอยละ 
Responses (Cases) 

 
ลดคMาใช!จMาย 
ออมเงินกMอนการใช!จMาย 
ออมเงินหลังการใช!จMายแล!ว 
ขอเงินเพ่ิมจากบิดามารดา 
การหารายได!เพ่ิม 

 
198 
116 
38 
13 
7 

100.0 (111.0) 
53.2 (59.1) 
31.2 (34.6) 
10.2 (11.3) 
3.5 (3.9) 
1.9 (2.1)  

 
ในตารางท่ี 2 แสดงพฤติกรรมการออมในประเด็นท่ีเก่ียวกับวิธีการออมของวัยรุMน พบวMา 

วัยรุMนเลือกวิธีการออมด!วยการลดคMาใช!จMาย คิดเป\นร!อยละ 59.1 ของจํานวนผู!ตอบแบบสอบถาม 
(กรณีให!ตอบได!มากกวMาหนึ่งคําตอบ) คิดเป\นร!อยละ 53.2 รองลงมาคือการออมกMอนการใช!จMาย
คิดเป\นร!อยละ 34.6 (31.2) สําหรับวิธีการด!วยการหารายได!เพ่ิม มีเพียงร!อยละ 2.1 (1.9)  
 
ตารางท่ี 3 ร!อยละของเหตุผลในการออมเงินและวิธีการออมของวัยรุMนไทย 

วิธีการออมและเหตุผล เพ่ืออนาคต บิดามารดาแนะนํา ผลตอบแทนท่ีไดDรับ ความเสี่ยงตํ่า 
ลดคMาใช!จMาย 62.4 56.7 57.7 60.6 
ออมเงินกMอนการใช!จMาย 33.9 41.8 37.4 40.4 
ออมเงินหลังการใช!จMายแล!ว 2.2 0.7 1.6 1.0 
ขอเงินเพ่ิมจากบิดามารดา 2.6 3.7 4.1 2.0 
การหารายได!เพ่ิม 12.0 9.0 11.4 8.1 
หมายเหตุ: ตัวอยMางสามารถเลือกวิธีการออมได!มากกวMา 1 ข!อ  

ตารางท่ี 3 เป\นการแสดงให!เห็นวMา วัยรุMนท่ีใช!วิธีแบบการลดการใช!จMายจะมีเหตุผลใน
การออมเพ่ืออนาคตมากท่ีสุด สําหรับวัยรุMนท่ีใช!วิธีการออมเงินกMอนการใช!จMายจะมีเหตุผลในการออม
ท่ีเกิดจากการแนะนําของบิดามารดา 
 
อภิปราย 

พฤติกรรมในการออมเงินของวัยรุMนไทย ในสMวนของเหตุผลในการออมเป\นการออมท่ีคาดหวัง
จะได!รับสิ่งท่ีต!องการในอนาคตกับการออมเงินเนื่องจากคําแนะนําของบิดามารดา ซ่ึงเป\นเหตุผล
ในการออมเงินแบบงMาย ๆ โดยไมMต!องอาศัยความรู!ทางการเงิน ดังเชMน สุขใจ น้ําผุด และคณะ 
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(2557 : 274-275) ได!กลMาวไว! สําหรับเหตุผลในการออมเงินท่ีเก่ียวเนื่องกับผลตอบแทนท่ีได!รับ
จากการออม และความเสี่ยงท่ีตํ่าสําหรับการออมเงิน ซ่ึงต!องอาศัยความรู!ทางการเงินท่ีสูงข้ึน   
จึงจะสามารถออมเงินด!วยเหตุผลดังกลMาวได! สําหรับทฤษฎีของ Keynes (1936 : 36) เก่ียวกับ
การออมทรัพย*ได!กลMาววMา การออมทรัพย*มีความสัมพันธ*กับรายได!ภายหลังหักภาษี ซ่ึงการออมเงิน
ของวัยรุMนนMาจะสัมพันธ*กับรายได!ท่ีวัยรุMนได!รับจากครอบครัว วัยรุMนจึงมีเหตุผลในการออมตาม
คําแนะนําของบิดามารดา สําหรับการเลือกวิธีการออมเงินของวัยรุMน พบวMา วัยรุMนเลือกวิธีการลด
คMาใช!จMาย ซ่ึงสอดคล!องกับสมการท่ี 3 (ลดรายจMาย = ฉลาดใช!) ดังเชMน สุขใจ น้ําผุด และคณะ 
(2557 : 274-275) อีกวิธีการหนึ่งคือ การออมเงินกMอนการใช!จMาย ซ่ึงสอดคล!องกับสมการการออม
ในรูปแบบใหมM (สมการท่ี 4)  คือ รายได! - เงินออม = รายจMาย ซ่ึงไมMแตกตMางจากสมการเดิม 
เพียงแตMในทางปฏิบัติทําได!ผลลัพธ*ท่ีดีกวMา 
 
สรุปผลการวิจัย 
 สําหรับการศึกษาพฤติกรรมการออมของวัยรุMนไทย ได!กําหนดวัตถุประสงค*ของการวิจัยไว! 
2 ประเด็น คือ 1. เพ่ือศึกษาเหตุผลในการออมเงินของวัยรุMนไทย  2. เพ่ือศึกษาวิธีการออมเงิน
ของวัยรุMนไทย โดยการศึกษาครั้งนี้ได!ใช!การวิจัยแบบสํารวจ (Survey Research) ด!วยการเลือก
ตัวอยMางจากประชากรท่ีกําลังศึกษาและอาศัยอยูMในเขตกรุงเทพและปริมณฑลท่ีมีอายุระหวMาง 
15-24 ปS ด!วยวิธีการสุMมตัวอยMางแบบหลายข้ันตอน (Multi-stage Sampling) ผลการศึกษาพบวMา 
เหตุผลในการออมเงินของวัยรุMนใน 4 ประเด็น โดยประเด็นท่ีวัยรุMนตัดสินใจออมมากท่ีสุด (โดย
เลือกเป\นลําดับท่ี 1) คือ เพ่ืออนาคตหรือสิ่งท่ีต!องการในอนาคต คิดเป\นร!อยละ 74.1 รองลงมา 
คือ เหตุผลจากคําแนะนําของบิดามารดา คิดเป\นร!อยละ 51.4 ผลตอบแทนท่ีได!รับ คิดเป\นร!อยละ 
29.1 และเหตุผลสุดท!ายคือ ความเสี่ยงท่ีตํ่าท่ีสุด คิดเป\นร!อยละ 18.4 สําหรับประเด็นท่ี 2 ของ
การศึกษาพฤติกรรมของวัยรุMนในการออมเงิน คือ วิธีการออมเงินของวัยรุMนไทย พบวMา วัยรุMน
เลือกวิธีการออม คือ การลดการใช!จMาย มากท่ีสุด คิดเป\นร!อยละ 59.1 ของผู!ตอบแบบสอบถาม 
(หรือคิดเป\นร!อยละ 53.2 ของผู!ท่ีเลือกตอบ) รองลงมา คือ การออมเงินกMอนการใช!จMาย คิดเป\น
ร!อยละ 34.6 ของผู!ตอบแบบสอบถาม สMวนวิธีการออมท่ีวัยรุMนเลือกใช!น!อยท่ีสุด คือ วิธีการหา
รายได!เพ่ิม มีเพียงร!อยละ 2.1 ของผู!ตอบแบบสอบถาม 
 
ขDอเสนอแนะเชิงปฏิบัติและเชิงนโยบาย 
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ต้ังแตMเยาว*วัย ด!วยการรMวมมือของครอบครัวและสถานศึกษา 
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บทคัดย�อ 
 

 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค.เพ่ือศึกษาความสัมพันธ.ระหวKางการรับรู"ความสามารถของตนเอง ความ
ฉลาดทางจิตวิญญาณ การรับรู"ความสําเร็จในงาน กับความสุขของพนักงานหลักทรัพย. กลุKมตัวอยKางในการวิจัย
น้ี คือ พนักงานในธุรกิจหลักทรัพย.แหKงหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 140 คน รวบรวมข"อมูลโดยใช"
แบบสอบถามปSจจัยสKวนบุคคล แบบสอบวัดการรับรู"ความสามารถของตนเอง แบบสอบวัดความฉลาดทางจิต
วิญญาณ แบบสอบวัดการรับรู"ความสําเร็จในงาน และแบบสอบวัดความสุข โดยมีคKาความเท่ียง สัมประสิทธ์ิ 
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha Coefficient) เทK า กับ  0.796, 0.918, 0.844 และ  0.884 
ตามลําดับ วิเคราะห.ข"อมูลโดยใช"สถิติบรรยายคKาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ.เพียร.สัน และวิเคราะห.ถดถอยพหุคูณ 
ผลการวิจัยพบวKา การรับรู"ความสามารถของตนเอง  ความฉลาดทางจิตวิญญาณ การรับรู"ความสําเร็จในงาน มี
ความสัมพันธ.ทางบวกกับความสุข และปSจจัยการรับรู"ความสําเร็จในงาน ความฉลาดทางจิตวิญญาณ สามารถ
รKวมกันทํานายความสุขได"ร"อยละ 29.3  
 
คําสําคัญ:  การรับรู"ความสามารถของตนเอง ความฉลาดทางจิตวิญญาณ การรับรู" ความสําเร็จในงาน ความสุข 
 

Abstract 
 

 The purpose of this research was to study the relationships among perceived self-
efficacy, spiritual intelligence, perceived work achievement, and happiness of employees in 
securities company. The subjects were 140 employees in securities company in Bangkok 
Metropolitan. New General Self-Efficacy Scale, Spiritual Intelligence Scale, Perceived Work 
Achievement Scale, and CU Happiness Inventory were used to collect the data. Cronbach’s 
Alpha Coefficient of those instruments were 0.796, 0.918, 0.844, and 0.884 respectively. 
Descriptive statistics, Pearson’s product moment correlation, and multiple regression analysis 
were used to analyze the data. The results showed that there aere positive correlations 
between perceived self-efficacy, spiritual intelligence, perceived work achievement, and 
happiness. Perceived work achievement and spiritual intelligence were accountable for 29.3 
percent of securities company employees happiness. 
 
Keywords:  Perceived self-efficacy, Spiritual intelligence,  Perceived work achievement, 

Happiness 
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บทคัดย
อ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค.เพื่อศึกษาระดับและปGจจัยท่ีสHงผลตHอการยอมรับการใช!

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือชุมชนของคณะสงฆ.ในจังหวัดสุรินทร. กลุHมตัวอยHางคือ 
พระภิกษุสงฆ.ในจังหวัดสุรินทร. จํานวน 382 รูป ผลการวิจัยพบวHา คณะสงฆ.จังหวัดสุรินทร.มี  
การยอมรับการใช!เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือชุมชนอยูHในระดับปานกลาง ( X =
3.04, S.D.=0.969) ในการวิเคราะห.ถดถอยพหุคุณมีปGจจัย 4 ตัวรHวมกันอธิบายความผันแปรของ
การยอมรับได!ร!อยละ 70  ได!แกH 1. การใช!เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2. ทัศนคติตHอ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  3. ความสามารถด!านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
4. คุณลักษณะความยากงHายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยHางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 
ปGจจัยทุกตัวสHงผลทางบวก เม่ือพิจารณาปGจจัยท่ีมีอํานาจในการทํานายการยอมรับได!ดีท่ีสุดคือ 
การใช!เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
คําหลัก : การยอมรับ  การใช!เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  คณะสงฆ.   
 

Abstract 
 
 The purpose of this research aims to study the adoption and factors 
Influencing the adoption of Information and communication technology ( ICT) using 
for community of sangha in surin province. The sample were 382 monks. The 
research findings were the sangha adopted ICT in a moderate level ( X = 3 .0 4 , 
S.D.=0.969) In stepwise multiple regression analysis at .05 Level, There are 4 predictor 
variable respectively, 1. Using ICT of sangha 2. Attitude towards ICT 3. Competency 
towards ICT 4. Characteristics (difficult-easy for using) of the ICT. Aforementioned 
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predictor variable to account for 70% of the variance and positive relationship in 
adoption variable. All this using ICT of sangha were the best predictor. 
 
Keywords : adoption, Information and communication technology, sangha 
 
บทนํา 

เทคโนโลยีสารสนเทศได!เข!ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันในการทํางานและการดําเนินงาน
ของทุกองค.กร เทคโนโลยีสารสนเทศได!ทวีบทบาทและมีความสําคัญตHอสังคมข!อมูลขHาวสารใน
ปGจจุบันเปlนอยHางย่ิง ความเจริญก!าวหน!าท่ีไมHหยุดย้ังของเทคโนโลยีทําให!สมาชิกในสังคมต!อง
เรียนรู!และปรับเปลี่ยนตนเองให!ทันตHอวิทยาการใหมH ๆ ในการนําเสนอข!อมูลขHาวสาร ในสภาพ
ปGจจุบันและอนาคตเทคโนโลยีสารสนเทศเปlนปGจจัยหนึ่งท่ีสHงผลตHอการเปลี่ยนแปลงอยHางรวดเร็ว
ของสังคมท้ังด!านการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม ปGจจุบันกระแสการพัฒนา
ทางด!านเศรษฐกิจและสังคมได!เปลี่ยนแปลงไปมาก นานาประเทศตHางมุHงเน!นการพัฒนาประเทศ
ไปสูHเศรษฐกิจและสังคมแหHงภูมิปGญญาและการเรียนรู! แตHการท่ีจะพัฒนาประเทศไปสูHสังคม
ดังกลHาวได!ต!องมีการนําความรู!ทางด!านเทคโนโลยีและสารสนเทศเปlนเครื่องมือเพ่ือให!นําไปสูH  
การผลิต การเข!าถึง การแพรHกระจายความรู!ให!แกHเด็ก เยาวชน และประชาชนได!เรียนรู!อยHาง
ถูกต!องเหมาะสม คนไทยสHวนใหญHเคารพนับถือพระพุทธศาสนาสืบตHอกันมาเปlนเวลาช!านาน   
นับแตHอดีตจนปGจจุบันท่ีชาติไทยเรามีความม่ันคง ดํารงเอกราช มีอธิปไตยเปlนอิสระเสรีอยูHได!
ตราบเทHาทุกวันนี้ ก็ด!วยคนในชาติยึดม่ันอยูHในสามัคคีตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีอันดีงาม ซ่ึงเปlนปGจจัยเสริมสร!างสามัคคีธรรมระหวHางคนในชาติ 
ดังนั้น หลักธรรมคําสั่งสอนทางศาสนาจึงมีบทบาทสําคัญย่ิงตHอ    การพัฒนาและความม่ันคงของ
ประเทศชาติ ท้ังนี้การบริหารกิจการพระศาสนานั้นเปlนหน!าท่ีของคณะสงฆ.ตามพุทธบัญญัติ  

คณะสงฆ. คือ กลุHมพระภิกษุท่ีรHวมกันเพ่ือปฏิบัติกิจอยHางใดอยHางหนึ่ง บทบาทหน!าท่ีของ
คณะสงฆ.เรียกวHา “การคณะสงฆ.” ซ่ึงหมายถึง งานของคณะสงฆ. ได!แกH กิจการท่ีคณะสงฆ.ต!องถือ
หรือควรถือเปlนธุระหน!าท่ี เพราะเปlนกิจการขององค.กรปกครองคณะสงฆ.ทุกสHวนและทุกชั้น 
เพราะคณะสงฆ.ต!องดําเนินกิจการคณะสงฆ.โดยแท!ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ. พ.ศ. 2505 และ
ท่ีแก!ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2535 มาตรา 15 ตรี และข!อ 5 แหHงกฎมหาเถรสมาคม ฉบับท่ี 23 
(พ.ศ. 2541) (สถาบันพระสังฆาธิการ สํานักงานพระพุทธศาสนา. 2558 : 6) วHาด!วยระเบียบ   
การปกครองคณะสงฆ.  กลHาวถึง “การ” ไว!โดยชัดเจน 6 ประการ คือ การรักษาความเรียบร!อย  
ดีงาม การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห. การเผยแผHพระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และ
การสาธารณสงเคราะห.  นอกจากนี้ ศุภโชค ทองฮัว (2558 : ออนไลน.) กลHาวถึงบทบาทของ
พระสงฆ.ในปGจจุบันท่ีปรากฏในสังคมไทย พระสงฆ.ไทยมีบทบาทท่ีได!ปฏิบัติให!เกิดประโยชน.ตHอ
สังคมไทย ได!แกH การจัดการศึกษาแกHชาวบ!านท้ังมหาวิทยาลัย และระดับมัธยมศึกษา ตลอดจน
เด็กเล็ก การเปlนครูผู!สอนตามสถาบัน การศึกษาตHาง ๆ การชHวยเหลือสังคมด!านการบริจาค    
ทุนทรัพย.แกHหนHวยงานตHาง ๆ การชHวยเหลือด!านการรักษาโรคพยาบาลแกHผู!ยากจน การเปlนผู!นํา
ชุมชนในการพัฒนาชุมชน การเปlนผู!นําในการแก!ไขปGญหายาเสพติด การชHวยเหลือด!านการสร!าง
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สถานท่ีราชการ และการเผยแผHหลักธรรมผHานสื่อวิทยุ โทรทัศน. โดยการเปlนผู!แสดงธรรม 
ปาฐกถาธรรม และการประพฤติปฏิบัติธรรม จากบทบาทหน!าท่ีของคณะสงฆ.ดังกลHาว พบวHา 
คณะสงฆ.มีบทบาทหน!าท่ีสําคัญ 2 ประการ คือ หน!าท่ีโดยพระธรรมวินัยและหน!าท่ีท่ีต!องปฏิบัติ
ตHอสังคม  

Rogers (2003 : 1) ได!เสนอกระบวนการตัดสินใจท่ีจะยอมรับหรือปฏิเสธนวัตกรรมนั้น
ประกอบด!วย 5 ข้ันตอน คือ ข้ันท่ี 1 ข้ันความรู! (Knowledge) เปlนความรู!เก่ียวกับนวัตกรรม 
รับรู!วHามีนวัตกรรม และนวัตกรรมนั้นสามารถทําหน!าท่ีอะไรได!บ!าง ความรู!เก่ียวกับการใช!นวัตกรรม 
และความรู!เก่ียวกับหลักการหรือทฤษฏีท่ีอยูHเบ้ืองหลังการปฏิบัติงานของนวัตกรรม  ข้ันท่ี 2     
ข้ันการจูงใจ (Persuasion) เปlนลักษณะทางจิตใจท่ีแสดงออกทางความรู!สึกชอบ พอใจ หรือไมHชอบ 
ไมHพอใจนวัตกรรมหลังจากผHานข้ันความรู!มาแล!ว  ข้ันท่ี 3 ข้ันตัดสินใจ (Decision) เปlนการตกลงใจ
หรือมีความต้ังใจท่ีจะทดลองใช!นวัตกรรมและมีแนวโน!มวHาจะเกิดเปlนพฤติกรรม  ข้ันท่ี 4 ข้ันนําไปใช! 
(Implementation) เปlนการนํานวัตกรรมไปใช!ในสถานการณ.จริง เพ่ือค!นหาคําตอบท่ีเก่ียวกับ 
ความเคลือบแคลงสงสัยในนวัตกรรมและสร!างความม่ันใจในการยอมรับท่ีถาวรตHอไป  และข้ันท่ี 
5 ข้ันยืนยัน ผู! ท่ียอมรับหรือปฏิเสธการยอมรับนวัตกรรมจะยังคงแสวงหาความรู!เก่ียวกับ
นวัตกรรมมายืนยันการตัดสินใจของตนตHอไปไมHมีกําหนดเวลาสิ้นสุด ถ!าพบวHามีความขัดแย!งใน
ความรู!หรือข!อมูลท่ีได!รับก็อาจทําให!เกิดการเปลี่ยนแปลงความต้ังใจเดิมจากการยอมรับมาเปlน
ปฏิเสธ หรือจากการปฏิเสธไปเปlนการยอมรับ  

คณะสงฆ.ในฐานะท่ีเปlนองค.กรหนึ่งของสังคม มีความเก่ียวข!องกับสังคมอยHางหลีกเหลี่ยง
ไมHได! ต!องติดตHอและต!องรู!ความเปlนไปของสังคมเพ่ือท่ีจะเปlนท่ีพ่ึงทางใจในการให!คําปรึกษา
แนะนําในสิ่งท่ีสังคมฆราวาสประสบปGญหาความยุHงยากทางด!านจิตใจ ดังนั้น คณะสงฆ.จึงต!อง
รู!เทHาทันเทคโนโลยีอยHางหลีกเลี่ยงไมHได!และนําไปใช!เพ่ือประโยชน.ของชุมชน เพ่ือเปlนการพัฒนางาน
ของคณะสงฆ.ท้ังด!านการบริหารและการจัดการเรียนการสอนหรือด!านการบริการแกHประชาชน 
สุจิต แสงวิโรจนพัฒน. (2543 : บทคัดยHอ) ได!ศึกษาเปรียบเทียบหลักคําสอนและทัศนคติการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศไปใช!ในการศึกษาและเผยแผHหลักคําสอนของพระภิกษุสงฆ.ในพระพุทธศาสนา 
และนักบวชในคริสต.ศาสนาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวHา พระภิกษุสงฆ.ใน
พระพุทธศาสนาและนักบวชในคริสต.ศาสนา สHวนใหญHยอมรับและสนับสนุนไปในทางเดียวกันใน
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาชHวยในการศึกษาหลักคําสอนและการเผยแผHศาสนา และไมHถือวHา
ขัดตHอพระบัญญัติในทางศาสนา เพราะเปlนการประยุกต.ให!เข!ากับยุคสมัยใช!งานเพ่ือให!เกิด
ประโยชน.แกHการศึกษาและการเผยแผHศาสนา ดังนั้นจึงเห็นความจําเปlนท่ีควรมีการศึกษาระดับ
การยอมรับและปGจจัยท่ีสHงผลตHอการยอมรับการใช!เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ
ชุมชนของคณะสงฆ.จังหวัดสุรินทร. 
 
วัตถุประสงค& 

1. ศึกษาระดับการยอมรับการใช!เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือชุมชนของ
คณะสงฆ.ในจังหวัดสุรินทร. 

2. ศึกษาปGจจัยท่ีสHงผลตHอการยอมรับการใช!เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ
ชุมชนของคณะสงฆ.ในจังหวัดสุรินทร. 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยนี้เปlนการวิจัยเชิงสํารวจ มีวิธีดําเนินการวิจัยดังนี้ 
1. ประชากรและกลุ
มตัวอย
าง  

ประชากร คือ พระภิกษุสงฆ.ในจังหวัดสุรินทร. จํานวน 8,720 รูป (ข!อมูลจากสํานักงาน
พระพุทธศาสนา จังหวัดสุรินทร.. 2 ตุลาคม 2558 : ออนไลน.)  

กลุHมตัวอยHาง คือ พระภิกษุสงฆ.ในจังหวัดสุรินทร. จํานวน 382 รูป กําหนดกลุHมตัวอยHาง
โดยใช!สูตรการคํานวณของทาโรยามาเนH และเลือกแบบกําหนดโควตาแตHละอําเภอ ได!กลุHมตัวอยHาง
พระภิกษุสงฆ. จํานวน 382 รูป จาก 17 อําเภอ 

 
2. เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  

เครื่องมือท่ีใช!ในการวิจัยครั้งนี้คือแบบสอบถาม ซ่ึงสอบถามเก่ียวกับ 1. ข!อมูลท่ัวไปของ
คณะสงฆ. 2. ระดับการยอมรับการใช!เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือชุมชนของคณะสงฆ. 
และ 3. ปGจจัยท่ีสHงผลตHอการยอมรับการใช!เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือชุมชนของ    
คณะสงฆ. โดยมีข้ันตอนการพัฒนาแบบสอบถามดังนี้  
   2.1 ศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข!องกับการยอมรับนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารท่ีเก่ียวข!องกับบทบาทของคณะสงฆ. บทบาทของคณะสงฆ.ตHอชุมชน และยกรHาง
แบบสอบถาม  

นโยบายสนับสนุนการใช! ICT 

คุณลักษณะความยากงHายของ ICT 

ทัศนคติตHอ ICT 

ความสามารถด!าน ICT 

การใช! ICT 

ตัวแปรต�น ตัวแปรตาม 

การยอมรับการใช!เทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อสารเพ่ือชุมชน

ของคณะสงฆ. จ.สุรินทร. 
1. ข้ันความรู! 
2. ข้ันจูงใจ 
3. ข้ันตัดสินใจ 
4. ข้ันนําไปใช! 
5. ข้ันยืนยัน 

Roger (2003) 
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2.2 นําแบบสอบถามให!ผู!เชี่ยวชาญจํานวน 5 ทHาน ประกอบด!วย ผู!เชี่ยวชาญด!านการยอมรับ
นวัตกรรม ด!านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด!านบทบาทของคณะสงฆ.เพ่ือชุมชน ตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนื้อหา โดยการพิจารณาคHาความสอดคล!องระหวHางข!อคําถามกับวัตถุประสงค. (IOC) 
พบวHามีคHา IOC ของแบบสอบถามท้ังฉบับเทHากับ 0.9 
3. การเก็บรวบรวมข�อมูล 

ผู!วิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถามด!วยตนเอง โดยทําหนังสือขออนุญาตเก็บข!อมูลจากเจ!าคณะ
จังหวัดสุรินทร.  
4. การวิเคราะห&ข�อมูล  

4.1 วิเคราะห.ข!อมูลท่ัวไปของคณะสงฆ. โดยการหาจํานวนและร!อยละ  
 4.2 วิเคราะห.ระดับการยอมรับโดยหาคHาเฉลี่ย สHวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และแปลผล

คHาเฉลี่ยดังนี้ 
 4.51 - 5.00 หมายถึง ยอมรับการใช!เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระดับ 
    มากท่ีสุด 
 3.51 - 4.50 หมายถึง ยอมรับการใช!เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระดับ 
    มาก 
 2.51 - 3.50 หมายถึง ยอมรับการใช!เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระดับ 
    ปานกลาง 
 1.51 - 2.50 หมายถึง ยอมรับการใช!เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระดับ 
    น!อย 
 1.00 - 1.50 หมายถึง ยอมรับการใช!เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระดับ 
    น!อยท่ีสุด 
 4.3 วิเคราะห.ปGจจัยท่ีสHงผลตHอการยอมรับการใช!เทคโนโลยีสารสนเทศของคณะสงฆ.

จังหวัดสุรินทร.โดยใช!การวิเคราะห.ถดถอยพหุ คุณ (Multiple Regression) ซ่ึงปGจจัยท้ัง 5 
ประกอบด!วย 1. นโยบายสนับสนุนการใช!เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2. คุณลักษณะ
ความยากงHายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3. ทัศนคติตHอเทคโนโลยีสารสนเทศและ   
การสื่อสาร 4. ความสามารถด!านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 5. การใช!เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

 
ผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะห.ข!อมูลท่ัวไปของคณะสงฆ. จ.สุรินทร. พบวHา คณะสงฆ.สHวนใหญHอายุระหวHาง 
20-30 ป| (ร!อยละ 28.8) วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี (ร!อยละ 28.5) สําหรับวุฒิการศึกษา  
ทางธรรม พบวHา สHวนใหญHได!นักธรรมชั้นเอก (ร!อยละ 62.4) แตHสHวนใหญHไมHมีวุฒิการศึกษา
เปรียญธรรม (ร!อยละ 80.8) สHวนใหญHเปlนพระลูกวัด (ร!อยละ 38.18) มีระยะเวลาท่ีจําพรรษา
มากกวHา 20 ป| (ร!อยละ 28.0) สHวนใหญHจําพรรษาอยูHในอําเภอเมืองสุรินทร. (ร!อยละ 19.6) คณะสงฆ.
จังหวัดสุรินทร.มีความเห็นวHามีนโยบายสนับสนุนการใช!เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยูHใน
ระดับปานกลาง ( X =2.89, S.D.=1.116) คุณลักษณะความยากงHายของเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ภาพรวมอยูHในระดับปานกลาง (X =3.35, S.D.=1.017) ทัศนคติตHอเทคโนโลยี
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สารสนเทศและการสื่อสาร ภาพรวมอยูHในระดับมาก (X =3.59, S.D.=1.054) ความสามารถด!าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภาพรวมอยูHในระดับปานกลาง (X =2.62, S.D.=1.066) 
และการใช!เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภาพรวมอยูHระดับปานกลาง ( X =2.72, 
S.D.=1.058) 

 
ตารางท่ี 1 คHาเฉลี่ยและสHวนเบ่ียงเบนมาตรฐานการยอมรับการใช!เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชุมชน 
               ของคณะสงฆ. จ. สุรินทร. 

ช้ันการยอบรับ X  S.D. แปลความหมาย 
1. ข้ันความรู! 3.20 0.980 ปานกลาง 
2. ข้ันจูงใจ 3.17 1.047 ปานกลาง 
3. ข้ันตัดสินใจ 2.92 1.068 ปานกลาง 
4. ข้ันนําไปใช! 3.11 1.136 ปานกลาง 
5. ข้ันยืนยัน 2.81 1.156 ปานกลาง 

รวม 3.04 0.969 ปานกลาง 
 
จากตารางท่ี 1 พบวHา คณะสงฆ.จังหวัดสุรินทร.มีการยอมรับการใช!เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารเพ่ือชุมชนอยูHในระดับปานกลาง (X =3.04, S.D.=0.969) หากพิจารณาแตHละข้ัน
ของการยอมรับ พบวHา อยูHในระดับปานกลางทุกข้ัน เรียงลําดับจากคHาเฉลี่ยมากไปยังน!อย ดังนี้ 
ข้ันความรู! (X =3.20, S.D.=0.980) ข้ันจูงใจ (X =3.17, S.D.=1.047) ข้ันนําไปใช! (X =3.11, 
S.D.=1.136)  ข้ันตัดสินใจ ( X =2.92, S.D.=1.068) และข้ันยืนยัน ( X =2.81, S.D.=1.156) 
ตามลําดับ 

 

 
ภาพท่ี 2 กราฟแสดงคHาเฉลี่ยการยอมรับการใช!เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสารเพ่ือชุมชนของคณะสงฆ.แตHละข้ัน 
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ตารางท่ี 2 การวิเคราะห.ถดถอยพหุคุณของการยอมรับการใช!เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
              เพ่ือชุมชนของคณะสงฆ. จังหวัดสุรินทร.  

ป�จจัย B S.E. Beta 
1. การใช!เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร .306 .033 .335 
2. ทัศนคติตHอเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร .273 .031 .258 
3. ความสามารถด!านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร .212 .034 .233 

4. คุณลักษณะความยากงHายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร .155 .030 .162 

 R2=.700 SEE=.53078 F=339.947* 
 
ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห.ถดถอยพหุคูณพบวHา มีปGจจัย 4 ตัวรHวมกันอธิบายความผันแปร

ของการยอมรับการใช!เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อชุมชน ได!ร!อยละ 70 มีคHา
ความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ. เทHากับ .53078 ท้ังนี้ ปGจจัยท่ีมีอิทธิพลตHอการยอมรับ ได!แกH 
1) การใช!เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2) ทัศนคติตHอเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
3) ความสามารถด!านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4) คุณลักษณะความยากงHายของ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อยHางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 ซ่ึงปGจจัยทุกตัวสHงผลทางบวก 
(ปGจจัยด!านนโยบายสนับสนุนการใช!เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให!ผลน!อยมาก จึงไมHนํามา 
ใช!เปlนตัวพยากรณ.) เม่ือพิจารณาปGจจัยท่ีมีอํานาจในการทํานายการยอมรับได!ดีท่ีสุดคือ การใช!
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

สมการพยากรณ.การยอมรับเขียนได!ดังนี้ 
Y = 0.157 + 0.306 (การใช!) + 0.273 (ทัศนคติ) + 0.212 (ความสามารถ)  

+ 0.155 (คุณลักษณะความยากงHายของ ICT) 
เม่ือ Y = การยอมรับการใช! ICT เพ่ือชุมชนของคณะสงฆ. 

  
สรุปผลการวิจัย 

คณะสงฆ.จังหวัดสุรินทร.มีการยอมรับการใช!เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ
ชุมชนอยูHในระดับปานกลาง (X =3.04, S.D.=0.969) หากพิจารณาแตHละข้ันของการยอมรับ 
พบวHา อยูHในระดับปานกลางทุกข้ัน เรียงลําดับจากคHาเฉลี่ยมากไปยังน!อยดังนี้ ข้ันความรู! ( X =
3.20, S.D.=0.980) ข้ันจูงใจ ( X =3.17, S.D.=1.047) ขั้นนําไปใช! ( X =3.11, S.D.=1.136) 
ข้ันตัดสินใจ ( X  =2.92, S.D.=1.068) และข้ันยืนยัน (X  =2.81, S.D.=1.156) ตามลําดับ ท้ังนี้ 
มีปGจจัย 4 ตัว รHวมกันอธิบายความผันแปรของการยอมรับการใช!เทคโนโลยีสารสนเทศและ    
การสื่อสารเพ่ือชุมชนได!ร!อยละ 70  ปGจจัยที่มีอิทธิพลตHอการยอมรับเรียงจากมากไปน!อย 
ได!แกH 1) การใช!เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2) ทัศนคติตHอเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 3) ความสามารถด!านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4) คุณลักษณะความยากงHาย
ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อยHางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 ซ่ึงปGจจัยทุกตัวสHงผล
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ทางบวก เม่ือพิจารณาปGจจัยที่มีอํานาจในการทํานายการยอมรับได!ดีท่ีสุดคือ การใช!เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยพบวHา ระดับการยอมรับการใช!เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชุมชนของ  
คณะสงฆ. จ.สุรินทร. อยูHในระดับปานกลาง ดังนั้นสํานักงานพระพุทธศาสนาควรมีการสHงเสริมให!
พระภิกษุสงฆ.ใช!เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในงานของพระพุทธศาสนาเพ่ิมมากข้ึน    
ซ่ึงสอดคล!องกับรายงานการประชุมสุดยอดผู!นําพุทธศาสนาแหHงโลกครั้งท่ี 4 (2553 : ออนไลน.)  
เรื่องพระพุทธศาสนากับเทคโนโลยีสารสนเทศ สรุปได!ดังนี้ 1. พระพุทธศาสนาทุกนิกายจะต!อง
หันมาใช!เทคโนโลยีสารสนเทศ และอินเทอร.เน็ตมากข้ึน รวมท้ังอาจารย.ผู!สอน และศูนย.
พระพุทธศาสนาตHาง ๆ จะมีโอกาสท่ีจะเผยแพรHและอนุรักษ.คําสอนของพระพุทธศาสนา 
นอกจากนี้ยังจะชHวยทําให!โลกหันมาสนใจพระพุทธศาสนาและกระตุ!นประชาชนให!มาศึกษา
พระพุทธศาสนามากข้ึน ถ!าหากไมHใช!ประโยชน.จากไอทีและอินเทอร.เน็ตแล!ว ความเจริญของ
พระพุทธศาสนาก็จะตกอยูHในภาวะอันตรายได!  2. อินเทอร.เน็ตมีความหลากหลาย และภาษา   
ท่ีใช!ก็แตกตHางกันดังนั้น ประเทศท่ีไมHมีอุปกรณ. และไมHมีการฝ�กฝนในการจัดทําอินเทอร.เน็ต     
ควรได!รับการชHวยเหลือจากองค.กรพระพุทธศาสนา 3. วัดและศูนย.พระพุทธศาสนาควรจะมี
เครื่องคอมพิวเตอร.และแหลHงความรู!ทางอินเทอร.เน็ต พระสงฆ.และแมHชีควรได!รับการอบรม  
เพ่ือให!สามารถใช!คอมพิวเตอร.และอินเทอร.เน็ตได! ซ่ึงองค.กรทางพระพุทธศาสนา เชHน สํานักงานใหญH     
การประชุมสุดยอดผู!นําพระพุทธศาสนาควรจะมีบทบาทสําคัญในเรื่องนี้ จะพบวHาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมีความสําคัญในการดําเนินงานเพ่ือชุมชนของพระพุทธศาสนา ดังนั้น
สํานักงานพระพุทธศาสนาควรเรHงผลักดันให!เกิดการยอมรับโดยการสนับสนุนปGจจัยท้ัง 4 ด!าน 
ได!แกH 1. การใช!เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2. ทัศนคติตHอเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 3. ความสามารถด!านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4. คุณลักษณะความยากงHาย
ของการใช!เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
ข�อเสนอแนะจากการวิจัย 

ผู!บริหารคณะสงฆ.ควรพัฒนาระดับการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ
ชุมชนกับคณะสงฆ.ให!เพ่ิมข้ึนโดยการสนับสนุนท้ัง 4 ปGจจัย กลHาวคือ 1. การเพ่ิมการใช!เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือดําเนินงานด!านชุมชนของคณะสงฆ. 2. การเพ่ิมทัศนคติทางบวก
ของคณะสงฆ.ตHอเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3. การพัฒนาความสามารถในการใช!งาน
ของเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษาให!เพ่ิมมากข้ึน สําหรับในสHวนของปGจจัยด!าน
คุณลักษณะความยากงHายของเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร เปlนคุณลักษณะเฉพาะของแตHละ
เทคโนโลยี และความสามารถของแตHละบุคคล การพัฒนาความสามารถในการใช!งานในข!อ 3    
จะชHวยสนับสนุนปGจจัยข!อนี้ได!ด!วย  
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ข�อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต
อไป 
ควรมีการวิจัยเก่ียวกับรูปแบบการพัฒนาเพ่ือยกระดับการใช! ปรับทัศนคติ และพัฒนา

ความสามารถของคณะสงฆ.ในการใช!เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชุมชนของคณะสงฆ. จ.สุรินทร. 
 
กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยนี้ได!รับทุนอุดหนุนการวิจัยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหHงชาติ ประจําป|
งบประมาณ พ.ศ. 2558 คณะผู!วิจัยจึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ ขอกราบขอบพระคุณ  
พระมหาจักรภูรินทร. ภาเจริญ  พระมหาเชษฐพล ทองเกร็ด  ดร.สุพล ฉุนแสนดี  อาจารย.วุฒิชัย 
พิลึก และ ดร.ชHอบุญ จิรานุภาพ ท่ีให!ความกรุณาตรวจสอบและให!คําแนะนําในการปรับปรุงแก!ไข
เครื่องมือวิจัยอยHางดีย่ิง ขอกราบขอบพระคุณเจ!าคณะจังหวัดสุรินทร.ท่ีอนุญาตให!ผู!วิจัยได!ทํา  
การเก็บรวบรวมข!อมูลจากคณะสงฆ.จังหวัดสุรินทร. ขอกราบขอบพระคุณเจ!าคณะอําเภอท้ัง 17 
อําเภอ และเจ!าอาวาสทุกรูปท่ีอํานวยความสะดวกตลอดระยะเวลาการเก็บรวบรวมข!อมูล       
ขอกราบขอบพระคุณพระสงฆ.ทุกรูปท่ีให!ความอนุเคราะห.ในการตอบแบบสอบถาม เพ่ือ
ประโยชน.ทางวิชาการและพระพุทธศาสนาตHอไป 
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การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก$น เขต 4 

The School Curriculum Administration under Khon Kaen Primary Educational 
Service Area Office 4 

 

สาคร มหาหิงค)*  
 โรงเรียนบ"านศรสีุขสําราญ อําเภออุบลรัตน) จังหวัดขอนแก3น 

*E-mail: sakorn209@gmail.com 
  

บทคัดย$อ 
 

การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค)เพ่ือศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก3น เขต 4 กลุ3มตัวอย3างท่ีใช"ในการวิจัย จํานวน 248 คน 
ได"แก3 ผู"บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและครูหัวหน"างานวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก3น เขต 4 เครื่องมือใช"ในการวิจัยเปOนแบบสอบถามมาตราส3วนประมาณค3า 
มีค3าความเช่ือมั่นเท3ากับ 0.92 วิเคราะห)ข"อมูลโดยหาค3าร"อยละ ค3าเฉลี่ย      ส3วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะห)เน้ือหา ผลการวิจัย พบว3า สภาพการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก3น เขต 4 ภาพรวมมีการดําเนินงานในระดับมาก หากพิจารณาเปOนรายด"าน
โดยเรียงจากค3าเฉลี่ยมากไปหาน"อย ได"แก3 ด"านการวางแผนหลักสูตร ด"านการนําหลักสูตรไปใช" ด"านการนิเทศ 
กํากับ ติดตามและประเมินผลหลักสูตร ด"านการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามลําดับ แนวทางการบริหาร
หลักสูตรสถานศึกษา ผู"บริหารสถานศึกษาควรเปOนผู"นําทางวิชาการโดยให"ความสําคัญกับการวางแผนการกํากับ
ดูแลหลักสูตรสถานศึกษา ครูควรนําหลักสูตรไปสู3การปฏิบัติกับผู"เรียนท่ีเปOนรูปธรรมอย3างต3อเน่ือง ควรประชุม 
อบรมช้ีแจงผู"ปกครองให"มีความรู"ความเข"าใจในเรื่องหลักสูตรและการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา ควรมีการ
วิเคราะห)ความต"องการของผู"เรียนเพ่ือนํามาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 

 
คําสําคัญ:   การบริหารหลักสูตรสถานศึกษา  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก3น เขต 4  
 

Abstract 
 

 This research aimed to study a condition and a guideline of the school curriculum administration 
under Khon Kaen Primary Educational Service Area Office 4. The sampling group for this research was 
248 persons that included the basic educational administrators and the teachers responsible for an 
academic head at the basic educational institutes under Khon Kaen Primary Educational Service Area 
Office 4. The research instrument was a rating scale questionnaire which had reliability equal to 0.92. 
The data analysis used percentage, mean, standard deviation and content analysis. 
 The research result was found as followings: As for the condition of school curriculum 
administration under Khon Kaen Primary Educational Service Area Office 4, the general performance had 
a good level sorting by an average from most to least that included the following aspects: curriculum 
planning, curriculum implementation, orientation, supervision, curriculum monitoring and evaluation, 
curriculum improvement and development respectively. As for a guideline of the school curriculum 
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administration, it was found as the following. The basic educational administrators should be an 
academic leader and focused on the curriculum planning, supervision. The teachers should implement 
the curriculum into concrete practice continuously. Plus, they should have a meeting and a training to 
clarify the student’s parents to have knowledge and understanding of the curriculum and the school 
curriculum assessment. In addition, it should analyze the learner needs to improve school curriculum 
as well. 
 
Keywords:  School curriculum administration, Khon Kaen primary educational service area 
office 4 

 

1075 



LW-1 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ คร้ังท่ี ๕ "งานวิชาการรับใช สังคม" มหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลิมพระเกียรติ 

ป�จจัยท่ีมีผลตอการบังคับใช�กฎหมายสงเสริมการศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย 

Factors that Affect Law Enforcement on Promotion  
of Non-Formal and Informal Education 

 
วัยวุฒิ บุญลอย1*, ม่ิงขวัญ คงเจริญ2, ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล3 และ วิรุฬห2 นิลโมจน24  

1, 2คณะศึกษาศาสตร2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
3คณะศึกษาศาสตร2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

4สํานักงานส;งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ  
*Email:  waiwoot@hotmail.com, 

 
บทคัดยอ 

 
 บทความนี้เปIนส;วนหนึ่งของการวิจัยในระยะช;วงแรกจากหัวข อวิจัยเรื่อง การศึกษา   
การบังคับใช พระราชบัญญัติส;งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 
งานวิจัยมีจุดมุ;งหมาย 3 ประการคือ 1) เพ่ือศึกษาสภาพปNญหาและอุปสรรคในการบังคับใช 
พระราชบัญญัติส;งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 2) เพ่ือ
วิเคราะห2ปNจจัยท่ีมีผลต;อการบังคับใช พระราชบัญญัติส;งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 และ 3) เพ่ือจัดทําข อเสนอแนะแนวทางการบังคับใช พระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ให มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน การดําเนินการวิจัยประกอบด วย 2 ข้ันตอน คือ 1) การสํารวจ
ปNจจัยท่ีมีผลต;อการบังคับใช พระราชบัญญัติส;งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย พ.ศ. 2551 และ 2) การตรวจสอบและให ข อเสนอแนะท่ีได จากการศึกษาสภาพปNญหา
และอุปสรรครวมถึงปNจจัยต;าง ๆ ท่ีมีผลต;อการบังคับใช พระราชบัญญัติส;งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 นําผลท่ีได จากการสํารวจมาทําการวิเคราะห2เพ่ือให ได 
ประเด็นท่ีสําคัญสําหรับใช เปIนข อเสนอแนะแนวทางการบังคับใช พระราชบัญญัติส;งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 กลุ;มตัวอย;างท่ีใช ศึกษาจากสํานักงานส;งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานครและจังหวัดเชียงใหม; ขอนแก;น 
ระยอง นนทบุรี และสุราษฎร2ธานี และศูนย2การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต/
อําเภอ ซ่ึงความเปIนตัวแทนได จากการใช วิธีสุ;มตัวอย;างแบบหลายข้ันตอน (multi-stage sampling) 
ดําเนินการสุ;มแบบแบ;งชั้นตามขนาดของสํานักงานส;งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัด/กรุงเทพมหานครและใช วิธีการสุ;มตัวอย;างแบบง;าย (simple random 
sampling) สําหรับเครื่องมือท่ีใช ในการวิจัยคือแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ2 และวิเคราะห2ข อมูล
โดยใช วิธีการทางสถิติประกอบด วย ค;าความถ่ี ค;าร อยละ ค;าเฉลี่ย (Mean) ค;าความเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิเคราะห2เนื้อหา (Content Analysis) 
 ผลท่ีได จากการวิเคราะห2ปNจจัยท่ีมีผลต;อการบังคับใช กฎหมายมีดังนี้ ในส;วนของการบังคับ
ใช พระราชบัญญัติส;งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 มีประเด็น
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ดังนี้ 1) การจัดการศึกษา 2) การบริหารจัดการการศึกษา 3) การมีส;วนร;วมของภาคีเครือข;าย    
4) ความเสมอภาคและความเท;าเทียม 5) สิทธิในการรับการศึกษา 6) บทบาทและอํานาจหน าท่ี  
ของคณะกรรมการ และ 7) บทบาทและอํานาจหน าท่ีของสํานักงาน กศน. สําหรับผลการบังคับใช 
พระราชบัญญัติส;งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 มีขอบเขต
ดังนี้ 1) การมีส;วนร;วม 2) ความรู และความเข าใจในบทบัญญัติและการบังคับใช กฎหมาย 3) การใช 
กฎหมาย 4) ความเปIนอิสระและความคล;องตัว 5) ความชัดเจนและความเหมาะสมของเนื้อหาสาระ 
และ 6) ระยะเวลาท่ีบังคับใช และการปรับปรุงแก ไข  
 
คําสําคัญ : การศึกษานอกระบบ  การศึกษาตามอัธยาศัย  ปNจจัยท่ีมีผลต;อการบังคับใช พระราชบัญญัติ 
             ส;งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 
 

 
Abstract 

 
This article is part of research in the early stages of research on the topic 

is a study of law enforcement on promotion of non-formal and informal 
education act, B.E.2551. The objectives of this research are: 1) to study problem 
and obstacle to enforce the law, promote non-formal and informal education 
act, B.E. 2551  2 ) to analyze the factors that affect law enforcement, promote 
non-formal and informal education act, B.E. 2551 and  3) to prepare guidelines 
for enforcement of this act to be more effective. The study consisted of two 
phases: 1 ) to explore the factors effecting law enforcement, promote non-formal 
and informal education act, B.E. 2551 and 2) to verify and make recommendations 
on them. A study of obstacle to various factors. Affecting law enforcement, 
promote non-formal and informal education act, B.E. 2 5 5 1 . The results of the 
survey were analyzed in order to get important issues for the proposed guidelines 
for enforcing of non-formal and informal education act, B.E. 2551  study by the 
Office of the samples of non-formal and informal education, Bangkok and Chiang 
Mai Khon Kaen Rayong Nonthaburi and Surat Thani, non-formal and informal 
education area /district. This is represented by the use of multi-stage random 
sampling method conducted a random stratified according to the size of the 
office promoting non-formal and informal education Province/Bangkok. The 
sampling is simple random sampling for instruments used in the research 
consisted of questionnaires and interview schedule and statistical methods used in 
the research were frequency, percentage, mean, standard deviation and content 
analysis. 
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 The results of the analysis of the factors that affect law enforcement are 
as follows. In law enforcement on promotion of non-formal and informal education 
act, B.E. 2551 with the following issues: 1 ) Educational Management 2 ) Educational 
Administration and Management 3) the involvement of partners 4) equality 5) the 
right to be educated 6) the role and authority of the commission and 7) the role 
and authority of the office of non-formal, for law enforcement on promotion of 
non-formal and informal education act, B.E. 2551 in each region are as follows:      
1) participation, 2) knowledge and understanding, 3) use the law 4) the independence 
and flexibility 5 ) clarity and appropriateness of content and 6 ) time to enforce 
and revision. 
 
Keywords : education non-formal,  informal education, factors that affect law  
                 enforcement on promotion of non-formal and informal education  
                 act, B.E. 2551 

1078 



LW-4 

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๕ "งานวิชาการรับใช สังคม" มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

บ�อขยะแพรกษา : มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับการควบคุมดูแลบ�อขยะ
ขององค�กรปกครองส�วนท#องถ่ิน และการเยียวยาประชาชนผู#ได#รับ 

ผลกระทบจากไฟไหม#บ�อขยะจังหวัดสมุทรปราการ 
Praekasa Landfill: Legal Measures on Landfill Control of Local 

Administration Organization and the Remedies to People 
Affected by Landfill Fire, Samutprakan Province 

 

ริเรืองรอง รัตนวิไลสกุล 
คณะศิลปศาสตร, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล าธนบุรี 

E-mail: rireungrong@gmail.com 

 
บทคัดย�อ 

  
บทความนี้เป?นการศึกษาเชิงคุณภาพโดยรวบรวมข อมูลจากเอกสารและการสัมภาษณ,

ตัวแทนประชาชนผู ได รับผลกระทบจากไฟไหม บGอขยะแพรกษา วัตถุประสงค,เพ่ือศึกษามาตรการ
ทางกฎหมายเก่ียวกับการควบคุมดูแลบGอขยะขององค,กรปกครองสGวนท องถ่ิน และการเยียวยา
ประชาชนผู ได รับผลกระทบจากไฟไหม บGอขยะแพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ เม่ือวันท่ี 16–22 
มีนาคม 2557 ซ่ึงถือวGาเป?นไฟไหม บGอขยะครั้งรุนแรงและสGงผลกระทบตGอประชาชนในพ้ืนท่ีอยGาง
มากจนต องประกาศเป?นพ้ืนท่ีภัยพิบัติฉุกเฉินทําให เกิดกลุGมเครือขGายตGอต านบGอขยะแพรกษาได 
ออกมารGวมกันสะท อนปRญหาเพ่ือให หนGวยงานภาครัฐ เอกชน และสาธารณชนได รับรู และแก ไขฟUVนฟู
สภาพแวดล อมรอบบGอขยะ ผลการศึกษาพบวGาควรมีการแก ไขบทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับ
การควบคุมดูแลบGอขยะขององค,กรปกครองสGวนท องถ่ิน เพ่ือให สามารถควบคุมบGอขยะหรือสถานท่ี
ในการกําจัดขยะมูลฝอยขององค,กรปกครองสGวนท องถ่ินได อยGางมีประสิทธิภาพ ด านการเยียวยา
ประชาชนผู ได รับผลกระทบจากไฟไหม บGอขยะแพรกษา พบวGาประชาชนผู ได รับผลกระทบจาก 
ไฟไหม บGอขยะได รับการเยียวยาด วยคGาชดเชยเป?นตัวเงิน แตGสิ่งท่ีประชาชนในพ้ืนท่ีต องการมากท่ีสุด
คือการฟUVนฟูสภาพแวดล อมโดยรอบบGอขยะให อยูGได อยGางปลอดภัย  
 
คําสําคัญ : บGอขยะ  มาตรการทางกฎหมาย  การเยียวยา 
 

Abstract 
 

This article is a qualitative study, which collecting data from documents 
and interviewing of the representatives of the people affected from the fire on 
Praekasa landfill. The objective of the research was to study legal measures on 
landfill control by local organizations and remedies to people affected by the 
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fire on Praekasa landfill, Samutprakan Province on 16-22 March 2014. The 
incident was violent and had a massive effect on people living in the area. The 
government had to declare a state of emergency. Meanwhile, anti Praekasa 
landfill network group had reflected problems on this incident to make the 
awareness of governmental and private sectors, including those of public in order 
to restore the environment around the landfill. The result of the study found 
that there should be provisions of laws to effectively control by local 
government over landfills.  The study of the remedies to the people whom 
affected by the incident found that they were remedied only with money. The 
most important things that they needed, is the restoring on an environmental 
area around the landfill.  

 
Keywords : Landfill, Legal measures,  Remedy 

1080 
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บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร� 
การลดระยะเวลาในการหยบิไดคทัด้วยวิธ ีการออกแบบพื �นท ี�ในการจัดเก็บ 

โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel เพ ื�อระบุตาํแหน่ง 

 

กรกมล ศักดิ)ศศิธร, อดุลย์ นงภา และ สิทธ ิโชค สินรัตน์ BE-1 

การปรับปรุงการจัดเก็บอะไหล่ในคลังสินค้า กรณีศึกษา บริษัท บางกอกโคมตัสุ
เซลส์ จาํกดั 

 

กฤติรัตน์ สุวรรณรัตน์ อดุลย์ นงภา และสิทธ ิโชค สนิรัตน์ BE-11 

ปัจจัยท ี�ส่งผลต่อการเลือกท ี�พกัราคาประหยดั ประเภทโฮสเทลในเขตลาดกระบัง 
จังหวดักรุงเทพมหานคร 

 

ฉัฐสุรีย์  พรหมศิริ BE-23 

ปัจจัยท ี�มีความสัมพนัธ์ต่อการเพ ิ�มประสิทธ ิภาพการทาํงานเป็นท ีมของพนักงานใน
แผนกจัดซ ื �อต่างประเทศกับแผนกที�มีความเกี�ยวข้องกนั : กรณีศึกษาบริษัทเอเอ 
(ประเทศไทย) จาํกดั 

 

ณริศรา   เจริญสุข , มรกต กาํแพงเพชร, ชรินพร งามกมล และสุชารัตน์ กู้
เก ียรติสกุลมั�น 

BE-37 

การประเมินคุณภาพการบริการ กรณีศึกษา ท่าอากาศยานานาชาติอ ู่ตะเภา 
ระยอง-พ ัทยา 

 

นภกช หอมสุวรรณ และ สิทธ ิโชค สนิรัตน์ BE-51 

คุณภาพชวีิตด้านเศรษฐกิจและสังคมของแรงงานต่างชาติในกลุ่ม CLMV ที�อาศัย
อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

ประสิทธ ิ)  จันสมดี และ สิทธ ิโชค สินรัตน์ BE-63 

ปัจจัยความสาํเร็จในการใช้งานระบบ Application SMART ของ Merchandiser : 

กรณีศึกษา บริษัท ดีเคเอสเอช สมอลลาน ฟิลด์ มาร์เก็ตติ �ง (ประเทศไทย) จาํกดั 

 

พริ �มเพรา กันธ ิยะ , มรกต กาํแพงเพชร,  และสุชารัตน์ กู้ เกยีรติสกุลมั�น BE-73 

ความสัมพนัธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์กบัพฤตกิรรมการเป็นสมาชิกท ี�ดต่ีอ
องค์การของพนักงานโรงแรมในเขตพื �นท ี�ภาคใต้ ประเทศไทย 

 

พิช?ุฒม์  เพ ็ญมาศ  วราพร  กาญจนคลอด  และ สุตมา  ชาญอาวุฒ ิ BE-85 

การบริหารช่องทางการจัดจาํหน่ายขนมไทยผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์(Online) 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ระติกร  เทพท้วม  และ ลั�นทม  จอนจวบทรง BE-87 

ปัจจัยความสาํเร็จในการใช้งานระบบ Application SMART ของ Merchandiser : 

กรณีศึกษา บริษัท ดีเคเอสเอช สมอลลาน ฟิลด์ มาร์เก็ตติ �ง (ประเทศไทย) จาํกดั 

 

พริ �มเพรา กันธ ิยะ, มรกต กาํแพงเพชร,  และสุชารัตน์ กู้ เกยีรติสกุลมั�น BE-98 
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ปัจจัยท ี�ส่งผลต่อการคัดเลือกผู้ผลิตวัตถุดบิและชิ �นส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์ชาว
จีน กรณีศึกษา บริษัท ไฟว์สตาร์ ออโต้พาร์ท จาํกดั 

 

สมพร เฌอหมื�อ  แววมยุรา คาํสุข มรกต กาํแพงเพชร ปรียา เตียงธวชั 
และสุชาติ วัฒกานนท์ 

BE-110 

ความพึงพอใจของลกูค้าในการใช้บริการธุรกิจออนไลน์ กรณีศึกษา CDE DEGREE  

รุจิพร อ ัศวสถติทพิย์ มรกต กาํแพงเพชร  และสุชาติ วัฒกานนท์ BE-125 

การตัดสินใจเลือกซื �อยางล้อตนั กรณีศึกษาบริษัท วี.เอส.อ ุตสาหกรรมยาง จาํกดั 
ของลกูค้าใน จังหวดัสมุทรปราการ  

 

สมิธ พ ิท ูรพงศ์  มรกต กาํแพงเพชร  และศักดิ)ช ัย รัตนปกรณ์ BE-136 

การเพ ิ�มประสิทธ ิภาพสนิค้าคงคลังอะไหล่ซ่อมบาํรุงด้วยวิธ ี ABC Analysis  

กรณีศึกษา บริษัท XYZ จาํกัด 

 

อมรรัตน์  จันลา และ สิทธ ิโชค สินรัตน์ BE-149 

การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์โครงการออกแบบระบบรวบรวมและบาํบัดนํ �าเสีย 
เทศบาลเมืองบางกรวย 

 

อิสรี รอดทัศนา เทอดพงศ์ ศรีสุขพนัธุ์  กมลทิพย์ รัตนสุวรรณาชัย 
และอ ัญชุลี การด  ี

BE-161 
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การลดระยะเวลาในการหยบิไดคทัด้วยวธีิการออกแบบพื�นที�ในการจัดเก็บ 
โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel เพื�อระบุตําแหน่ง 

Reducing the Picking time a Die cutting with Design Method of Storage Space by 
using The Microsoft Excel Program for  Identify to Location  

 
กรกมล ศกัดิ
 ศศิธร*, อดุลย ์นงภา และ สิทธิโชค สินรัตน์ 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

'(/'( ถ.บางนา-ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ './0. 
*Email : fmmf_mashimaro@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษานีB มีวตัถุประสงค์ เพืDอศึกษาแนวทางการแกไ้ขปัญหาในการหยิบแบบไดคทัดว้ย
วิธีการออกแบบพืBนทีDในการจดัเก็บ โดยใชโ้ปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล เพืDอระบุตาํแหน่ง และ
ลดระยะเวลาในการหยบิแบบไดคทัตามคาํสัDง โดยการจดัเก็บสินคา้ในคลงัสินคา้และการแบ่งกลุ่ม
สินคา้แบบการวิเคราะห์ABC Analysis มาใช้ในการออกแบบพืBนทีD โดยพิจารณาตาํแหน่งในการ
จดัเก็บจากความถีDในการหยิบใช้แบบไดคทั การประยุกต์โปรแกรม Microsoft Excel เพืDอระบุ
ตาํแหน่งของแบบไดคทับนชัBนวางในขัBนตอนการหยิบแบบไดคทั กลุ่มตวัอย่างทีDใช้ศึกษาคือ
จาํนวนแบบไดคทั 371 แบบ เครืDองมือทีDใช้ได้แก่ การสังเกต ใบตรวจสอบ และแบบสัมภาษณ์ 
พบว่าระยะเวลาทีDใช้ในการหยิบแบบไดคทัลดลงจากค่าเฉลีDยระยะเวลาก่อนการปรับปรุง Z[.\[ 
แบบต่อนาที เหลือเพียง [...] แบบต่อนาที ลดลง '[.]] แบบต่อนาที บริษทัหยิบแบบไดคทัต่อวนั
เฉลีDย '' แบบ รวมเวลาเฉลีDยต่อวนัลดลง 'Z^.[] นาที 

 
คําสําคัญ : ออกแบบพืBนทีDการจดัเก็บ แบบไดคทั การหยบิไดคทั  
 
Abstract 

This research aims to study the solution to the problem of picking decapitated method of 

storage area design by using Microsoft Excel program to locate and reduce the time to pick the die 
cutting in order. By storing inventory and segmentation, ABC Analysis is used in area design. Which 
considering the frequency of the store to pick up the die cutting. Application of Microsoft Excel program 
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to determine the position of the cut in the shelf in the picking die cutting. the sample of the study is 
the number of di-cut 371 model. The instruments include observation, checklist, and interview the 
period used to picking die cutting is decrease from an average during the first update 32.72 model 
per minute is left only 20.06 model per minute. This can decrease 12.66 model per minute. The 
company picking die cutting daily average 11 model, total average daily decrease to 139.26 
minute. 
 

Keyword : Design Storage Space, Die cutting, Picking die cutting 
 

บทนํา 
อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑก์ระดาษในประเทศซึD งประกอบดว้ย อุตสาหกรรมกล่องกระดาษลูกฟูก 

กล่องกระดาษแข็ง ฉลาก ถงักระดาษ ถุงกระดาษ มีมูลค่ากว่า Z/,... ลา้นบาทต่อปี มีปริมาณการผลิต
ประมาณ ',000,... ตนัต่อปีและมีสดัส่วนการตลาดไม่ตํDากวา่ Z.% ของบรรจุภณัฑทุ์กประเภท จึงนบัได้
ว่ามีบทบาทสาํคญัอย่างมากต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (กนกอร พยคัฆพงษ,์ 2010) 
บริษทัทีDทาํธุรกิจเกีDยวกบัอุตสาหกรรมกระดาษจึงจาํเป็นตอ้งมี แผนกออกแบบผลิตภณัฑ ์ซึDงมีหนา้ทีDหลกั
ในการออกแบบผลิตภณัฑใ์ห้ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ การทาํตวัอย่างสินคา้ การทาํแบบไดคทั
เพืDอใชใ้นกระบวนการผลิต รวมถึงการกาํหนดกระบวนการผลิตสินคา้ ภายในแผนกจึงตอ้งมีการบริหาร
จดัการเวลา และการทาํงานทีDรวดเร็วทนัต่อเหตุการณ์ แต่การดาํเนินงานภายในแผนก ประสบปัญหาใน
การหยิบแบบไดคทัทีDมีจาํนวนมากถึง /,'0\ แบบ ในแต่ละปีหยิบแบบไดคทัจาํนวนมากกว่า [,'.. แบบ 
มีการหยิบแบบไดคทัเฉลีDยต่อวนัประมาณ '' แบบต่อวนั แบบไดคทั ' แบบมีราคาเฉลีDย 0,Z]^../ บาท
ต่อแบบ จาํนวนแบบไดคทัทีDหาไม่เจอตลอดระยะเวลา 0 เดือน จาํนวน ' แบบ จากการสังเกตพบวา่ แบบ
ไดคทัอยูก่ระจดักระจายภายในสายการผลิต เช่น บนชัBนวางของอุตสาหกรรมซึDงไม่สามารถระบุตาํแหน่ง
ของแบบไดคทัได ้ขา้งเครืDองไดคทั และวางแบบไดคทัอิงกบัวตัถุสิDงของต่างๆ ตรงบริเวณส่วนทา้ยของ
โรงงานผลิต และแบบไดคทัไม่มีการตรวจเช็คสภาพ ทาํให้ไม่ทราบถึงสภาพของแบบไดคทัใชง้านได้
หรือไม่ มีการชาํรุดเสียหาย เช่น แบบไดคทัโดนนํBา มีดขึBนสนิม มีการผพุงั เป็นตน้ ใชเ้วลาในการหาแบบ
ไดคทัมากเกินไปในบา้งครัB งมากถึง ' วนั หรืออาจหาไม่เจอจึงจาํเป็นตอ้งสัDงซืBอแบบไดคทัใหม่ทาํให้
บริษทัเสียตน้ทุนโดยไม่จาํเป็น ดงันัBนการศึกษาในครัB งนีB มุ่งศึกษาการลดระยะเวลาในการหยิบแบบไดคทั 
ดว้ยวิธีการออกแบบพืBนทีDในการจดัเก็บ โดยจดัวางตาํแหน่งแบบไดคทัใหม่แบ่งตามความถีDในการใช้
แบบไดคทั และใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel ช่วยในการระบุตาํแหน่งของแบบไดคทั ทาํให้พนกังาน
หยิบแบบไดคทัสะดวกในการหยิบและจดัเก็บ ลดพืBนทีDในการจดัเก็บ รวมถึงสามารถดูแลรักษาแบบ
ไดคทัไดง่้าย 
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วตัถุประสงค์  
1. เพืDอลดระยะเวลาในการหยิบไดคทั ของแผนกออกแบบผลิตภณัฑ ์ 
2. เพืDอศึกษาแนวทางการแกไ้ขปัญหาในการหยิบแบบไดคทัดว้ยวิธีการออกแบบพืBนทีDในการ

จดัเกบ็ โดยใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel เพืDอระบุตาํแหน่ง 

 
ทบทวนวรรณกรรม 

James และ Jerry (1998) กล่าวว่าเกณฑ ์ABC Analysis จะจดักลุ่มตามการเคลืDอนไหวของสินคา้ 
โดยจากการจดัสินคา้ตามเกณฑด์งักล่าวจะพบว่าสินคา้ทีDมีจาํนวนเพียง 20% นัBนจะมีการเคลืDอนไหวของ
สินคา้มากถึง 80% ของสินคา้ทัBงหมด โดยสินคา้ทีDจดัอยู่ในกลุ่ม A เป็นสินคา้ทีDองคก์รควรใหค้วามสาํคญั
ควรมีการจดัการดูแลอย่างใกลชิ้ดเพราะเป็นสินคา้ทีDขายดีและควรจดัตาํแหน่งในการจดัเก็บให้อยู่ใน
ตาํแหน่งทีDสะดวกต่อการจดัเก็บและสะดวกต่อการหยิบมากทีDสุด มากกวา่สินคา้ประเภท B และ C แต่ใน
การใช้เกณฑ์ ABC นัBน อาจมีการจัดแบ่งกลุ่มสินค้าเป็นกลุ่มย่อยลงได้มากกว่า 3 อนัดับ เช่นอาจจัด
แบ่งเป็น A, B, C และ D ตามลาํดบัเพืDอเป็นการกระจายเปอร์เซ็นยอดขายของสินคา้ในกลุ่ม A ออกมา 
เช่น สินคา้ทีDมียอดขาย 50% ใหจ้ดัอยูใ่นกลุ่ม A สินคา้กลุ่ม B เท่ากบั 30% สินคา้กลุ่ม C เท่ากบั 12% และ 
สินคา้กลุ่ม D เท่ากบั 8% เป็นตน้ 

สิทธิชยั ฝรัDงทอง ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า ABC Analysis คือ เทคนิคการจดัการสินคา้คงคลงัโดย
แบ่งตามลาํดบัชัBนความสาํคญัออกเป็น Z ชัBน คือ A, B และ C  ดงันีB สินคา้คงคลงักลุ่ม A หมายถึง ผลจาก
วิเคราะห์ ABC  Analysis จดัเป็นกลุ่ม A มีสินคา้คงคลงัอยู่ทีD '/-[.% ของรายการสินคา้คงคลงัทัBงหมด 
แต่มีมูลค่าอยูป่ระมาณ \/-(.% ของมูลค่าสินคา้คงคลงัทัBงหมด ดงันัBน ตอ้งไดรั้บการควบคุมอยา่งเขม้งวด
มาก อาจจะมีการตรวจสอบทุกสัปดาห์ สินคา้คงคลงักลุ่ม B มีสินคา้คงคลงัอยู่ทีD Z.-0.% ของรายการ
สินคา้คงคลงัทัBงหมด แต่มีมูลค่าอยูป่ระมาณ '/% ของมูลค่าสินคา้คงคลงัทัBงหมด ตอ้งไดรั้บการควบคุม
สินคา้เขม้งวดปานกลาง อาจจะมีการตรวจสอบทุกเดือน และสินคา้คงคลงักลุ่ม C มีสินคา้คงคลงัอยู่ทีD 0.-
/.% ของรายการสินคา้คงคลงัทัBงหมด แต่มีมูลค่าอยู่ประมาณ /-'.% ของมูลค่าสินคา้คงคลงัทัBงหมด การ
ควบคุมอาจจะไม่เขม้งวด อาจจะมีการตรวจสอบทุก ๆ ไตรมาส 

ธนญัญา วสุศรี และ วลยัลกัษณ์ อตัธีรวงศ ์(2553) การแบ่งกลุ่มสินคา้แบบ ABC (ABC Analysis) 
สินคา้ทีDมีความสาํคญัลาํดบั A จะตอ้งควบคุมรายละเอียดแต่ละชิBนหรือรายการและคดัเลือกวิธีการทีDจะใช้
ในการจดัการสินคา้คงคลงัทีDเหมาะสม สินคา้กลุ่ม B และ C จะคดัเลือกวิธีการบริหารสินคา้คงคลงัต่าง ๆ 
เหมือนกลุ่ม A แต่ระบบทีDใชก้ารตรวจนบั จะเป็นในลกัษณะติดตามสถานภาพสินคา้คงคลงัอยา่งต่อเนืDอง 

ณฐัพล กาํจรจิระพนัธ์ และ รวินกานต ์ศรีนนท ์(2556) คลงัสินคา้ (warehouse) หมายถึง พืBนทีDทีDได้
วางแผนแลว้เพืDอใหเ้กิดประสิทธิภาพในการใชส้อยและการเคลืDอน ยา้ยสินคา้และวตัถุดิบ โดยคลงัสินคา้
ทาํหนา้ทีD ในการเกบ็สินคา้ระหวา่งกระบวนการเคลืDอนยา้ย เพืDอสนบัสนุนการผลิตและการกระจายสินคา้ 
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James A.T. and Jerry D.S. ('^^() ไดก้ล่าวไวว้่ามีการจัดแบ่งรูปแบบในการจดัเก็บสินค้าแบ่ง
ออกเป็น ] แนวคิด คือ ระบบการจัดเก็บโดยไร้รูปแบบ (Informal System) ระบบจดัเก็บโดยกาํหนด
ตาํแหน่งตายตวั (Fixed Location System) ระบบการจัดเก็บโดยจัดเรียงตามรหัสสินค้า (Part Number 
System) ระบบการจดัเก็บสินคา้ตามประเภทของสินคา้ (Commodity System) ระบบการจดัเก็บทีDไม่ได้
กาํหนดตาํแหน่งตายตวั (Random Location System) ระบบการจดัเกบ็แบบผสม (Combination System)  

จินดา ไตรเวช ([///) การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการวิเคราะห์ข้อมูลเบืBองต้นเป็น
โปรแกรมสาํหรับงานเกีDยวกบัการคาํนวณตวัเลข การวิเคราะห์ขอ้มูล การจดัเก็บบนัทึกขอ้มูลของตาราง 
การสร้างกราฟ วิเคราะห์ขอ้มูล และยงัสามารถป้อนขอ้ความ มีฟังก์ชนัในการคาํนวณให้ผูใ้ชส้ามารถ
เลือกใชม้ากมาย จึงทาํใหส้ามารถนาํมาใชใ้นการวิเคราะห์คาํนวณค่าตวัเลขต่างๆ ไดส้ะดวก ตลอดจน
พฒันาใหเ้ป็นระบบงานทีDมีขีดความสามารถสูง มีการวิเคราะห์ขอ้มูลและพฒันาระบบขอ้มูล สามารถใช้
ทัBงแผนภูมิและแผนผงัลาํดบังานเพืDออธิบายแนวคิดทีDสลบัซบัซอ้น ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

เมธินี ศรีกาญจน์ ([///) การปรับปรุงประสิทธิภาพตาํแหน่งการจัดวางสินค้าในคลงัสินค้า 
กรณีศึกษา บริษทัศรีไทยซุปเปอร์แวร์จาํกดั (มหาชน) ไดท้าํการศึกษารูปแบบตาํแหน่งการจดัวางสินคา้ทีD
ส่งผลให้การดาํเนินงานภายในคลงัมีประสิทธิภาพมากขึBนและผูวิ้จยัไดวิ้เคราะห์ตาํแหน่งพืBนทีDการวาง
สินคา้ใหม่ โดยใชห้ลกัการตวัแบบโปรแกรมเชิงเส้น (Linear Programming Method) ร่วมกบัเครืDองมือ
โซลเวอร์ ซึD งเป็นโปรแกรมแอด-อิน ของไมโครซอฟท ์เอก็เซล เพืDอช่วยในการหาคาํตอบทีDเหมาะสมทีDสุด
ของการจดัวางสินคา้ โดยมีการวดัประสิทธิภาพดว้ยการใชต้วัแบบจาํลองของกระบวนการทาํงานภายใน
คลงัสินคา้ดว้ยโปรแกรมการจาํลองสถานการณ์  
 

กรอบแนวคิด 
จากการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจยัทีDเกีDยวขอ้ง สามารถกาํหนดกรอบ

แนวคิดในการวิจยัดงัแสดงรูปทีD '   
 
       
 
 
 
  
 
 
 

รูปที� 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 

ตวัแปรตน้ ตวัแปรตาม 

ระยะเวลาการหยิบแบบ
ไดคทัของพนกังาน 

การคน้หาแบบไดคทัใช้
ระยะเวลานอ้ยลง 

 

การจดัเกบ็แบบไดคทัใช้
ระยะเวลานอ้ยลง 
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วธีิการดําเนินงานวจิัย 
ประชากร คือ จาํนวนแบบไดคทัทัBงหมด 5,147 แบบ  
กลุ่มตัวอย่าง ผูศึ้กษากาํหนดขนาดตวัอย่างทีDใชใ้นการวิจยั โดยใชวิ้ธีคาํนวณในกรณีทราบจาํนวน

ประชากรทีDแน่นอน คือ จาํนวน 5,147 แบบ ซึDงมีสูตรคาํนวณหาขนาดกลุ่มตวัอยา่ง ดงันีB  (Yamane, 1973) 
n     =    N  แทนค่า n     =       5,147   =   371.1556  
 1+Ne2    1+5,147(0.05)2 
ขนาดกลุ่มตวัอยา่งทีDไดเ้ท่ากบั 371.1556 ตวัอยา่ง หรือประมาณ 371 แบบ 

เครื�องมือที�ใช้ในการศึกษา 
ผูศึ้กษาไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากพืBนทีDการหยิบแบบไดคทั ไดท้าํการรวบรวมขอ้มูลจาก

แผนกออกแบบผลิตภณัฑ ์ซึDงสามารถแยกการเกบ็รวบรวมขอ้มูลไดด้งันีB   
1. ขอ้มูลประถมภูมิ (Primary Data) เป็นขอ้มูลทีDไดจ้ากการเก็บขอ้มูลโดยตรงจากพืBนทีDการหยิบ

แบบไดคทั ซึD งขอ้มูลทัBงหมดไดม้าจากการสงัเกต (Observation) การทาํงานของพนกังานหยิบแบบไดคทั 
ใบตรวจสอบ (Check Sheet) ระยะเวลาทีDใช้ในการหยิบแบบไดคัทแต่ละแบบ และแบบสัมภาษณ์ 
(Interview Form) ผูที้Dมีส่วนเกีDยวขอ้งกบัการหยิบแบบไดคทั 

[. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลทีDได้มาจากแหล่งข้อมูลทีDได้มาจากการค้นควา้
รวบรวมมาจากงานวิจยัต่างๆ และแหล่งความรู้จากอินเตอร์เน็ต ในการเก็บขอ้มูลจากการสํารวจสภาพ
ปัญหาปัจจุบนัทีDเกิดขึBน พบปัญหาระยะเวลาทีDใชใ้นการหยิบบแบบไดคทัหยิบไดคทัมากเกินไป 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที� 2 พื�นที�ในการจดัเก็บแบบไดคทัก่อนปรับปรุง 

Z นาที 

แผนก
ออกแบบ
ผลิตภณัฑ ์

แผนก 
ลามิเนต 

แผนกเดินลูกฟูก 

 

แผนก 
ไดคทั 

 
ส่วนทา้ย
โรงงาน 

ผลิต 

พืBนทีDจดัเกบ็แบบไดคทั
ชัBนวางของอุตสาหกรรม 

/ ชัBน 
แผนก
พิมพ ์

แผนก
ตอก 

\ นาที 

/ นาที 

15 นาที 

7 นาที 

3 นาที 

5 นาที 

9 นาที 

*หมายเหตุ       คือ พืBนทีDทีDมีแบบไดคทัวางอยู ่
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จากรูปทีD 2 จะเห็นว่าพืBนทีDวางแบบไดคทัอยู่กระจดักระจายไม่เป็นทีDทาํใหสู้ญเสียระยะเวลาในการ
หยิบและจดัเกบ็ อีกทัBงยงัเกิดการเคลืDอนทีDมากเกินไปและไม่ก่อใหเ้กิดประโยชน ์ 
 
ตารางที� V การจบัเวลาในการหยบิแบบไดคทัตามคาํสั�งของพนักงานหยบิแบบไดคทัก่อนปรับปรุง 

วนั/เดือน/ปี 
จาํนวนแบบไดคทั 

(แบบ) 
เวลาเฉลี�ย 

(นาท/ีแบบ) 
วนั/เดือน/ปี 

จาํนวนแบบไดคทั 
(แบบ) 

เวลาเฉลี�ย 
(นาท/ีแบบ) 

01/09/2559 13 30.06 13/09/2559 12 29.90 
02/09/2559 11 35.22 14/09/2559 11 33.51 
03/09/2559 10 31.42 15/09/2559 11 32.68 
05/09/2559 12 31.24 16/09/2559 10 30.08 
06/09/2559 11 37.62 17/09/2559 12 37.16 
07/09/2559 11 34.03 19/09/2559 12 31.33 
08/09/2559 13 29.46 20/09/2559 11 32.81 

09/09/2559 12 33.62 
§ 

9/10/2559 
§ 
10 

§ 
29.76 

10/09/2559 11 31.08 รวม 371 1,112.36 

12/09/2559 10 38.67 
เวลาเฉลี�ย 

(นาท/ีแบบ) 
32.7164 

 
จากตารางทีD ' ผูศึ้กษาไดเ้ก็บขอ้มูลการหยิบแบบไดคทัของพนกังานตามจาํนวนทีDหยิบใชจ้ริง

ชองทุกวนั จาํนวน Z71 แบบ ใชร้ะยะเวลาในการเก็บขอ้มูลทัBงหมด Z0 วนั ตัBงแต่วนัทีD ' กนัยายน - 9 
ตุลาคม [//^ พบวา่ พนกังานดาํเนินการหยิบแบบไดคทัก่อนปรับปรุงใชเ้วลาเฉลีDย Z[.\[ นาทีต่อแบบ  
 

ผลการศึกษา 
 ผูศึ้กษาไดป้ระยุกต์ใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel เพืDอระบุตาํแหน่งของแบบไดคทัทีDอยู่บนชัBน
วางของอุตสาหกรรม และออกแบบพืBนทีDในการจดัเกบ็ 
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รูปที� 3 การใช้โปรแกรม Microsoft Excel เพื�อค้นหาตาํแหน่งแบบไดคทั 
 

 จากรูปทีD 3 แสดงใหเ้ห็นถึงการใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel เป็นฐานขอ้มูลแบบไดคทั และใช้
เพืDอคน้หาตาํแหน่งของแบบไดคทั โดยทาํการกรอกขอ้มูล ชืDอแบบไดคทั ทีDอยู่ของแบบไดคทับนชัBนวาง
ของอุตสาหกรรม รายละเอียดลกัษณะของแบบไดคทั วนัทีDพนกังานเซ็นรับแบบไดคทั สภาพแบบไดคทั 
และวนัทีDพนกังานตรวจสอบแบบไดคทั ลงในเซลลต่์างๆ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที� 3 พื�นที�ในการจดัเก็บแบบไดคทัหลังปรับปรุง 
 

Z นาที 

แผนก
ออกแบบ
ผลิตภณัฑ ์

แผนก 
ลามิเนต 

แผนกเดินลูกฟูก 

แผนก 
ไดคทั 

 
ส่วนทา้ย
โรงงาน 

ผลิต 

พืBนทีDจดัเกบ็แบบไดคทั
ชัBนวางของอุตสาหกรรม 

/ ชัBน 
แผนก
พิมพ ์

แผนก
ตอก 

/ นาที 

5 นาที 

7 นาที 

*หมายเหตุ       คือ พืBนทีDทีDมีแบบไดคทัวางอยู ่
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 จากรูปทีD Z จะพบวา่แบบไดคทัทัBงหมดไดถู้กจดัวางอยูใ่นตาํแหน่งเดียวกนัทัBงหมด ทาํใหส้ะดวก
ในการคน้หาและจดัเกบ็มากยิDงขึBน และใชร้ะยะเวลาในการหยิบแบบไดคทันอ้ยลง 

 

 
 

รูปที� b แผนผงัพื�นที�ภายในตาํแหน่งชั�นวางของอุตสาหกรรม d ชั�น หลังการปรับปรุง อ้างอิงจากรูปภาพที� e 
 

จากรูปทีD 4 เป็นการระบุตาํแหน่งช่องวางแบบไดคทัและการจดัพืBนทีDชัBนวางแบบไดคทั โดย
แบ่งกลุ่มแบบ ABC Analysis จากความถีDในการหยิบใชแ้บบไดคทัจากมากไปหานอ้ย 

 
ตารางที� e การจบัเวลาในการหยบิแบบไดคทัตามคาํสั�งของพนักงานหยบิแบบไดคทัหลังปรับปรุง 

วนั/เดือน/ปี 
จาํนวนแบบไดคทั 

(แบบ) 
เวลาเฉลี�ย 

(นาท/ีแบบ) 
วนั/เดือน/ปี 

จาํนวนแบบไดคทั 
(แบบ) 

เวลาเฉลี�ย  
(นาท/ีแบบ) 

01/11/2559 11 21.17 11/11/2559 12 19.82 
02/11/2559 10 20.45 12/11/2559 13 21.08 
03/11/2559 12 19.34 14/11/2559 10 18.97 
04/11/2559 9 19.87 15/11/2559 11 20.56 
05/11/2559 13 20.11 16/11/2559 13 21.49 
07/11/2559 12 19.94 17/11/2559 12 18.22 
08/112559 11 21.14 18/11/2559 10 20.13 
09/11/2559 10 18.24 19/11/2559 12 19.88 
10/11/2559 11 20.61 รวม 192 341.02 

   เวลาเฉลีDย (นาที/แบบ) 20.06 

 
จากตารางทีD [ ผูศึ้กษาไดเ้กบ็ขอ้มูลการหยิบแบบไดคทัของพนกังานตามจาํนวนทีDหยิบใชจ้ริงของ

ทุกวนั จาํนวน '^[ แบบ ใชร้ะยะเวลาในการเก็บขอ้มูลทัBงหมด '\ วนั ตัBงแต่วนัทีD ' พฤศจิกายน - '^ 
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พฤศจิกายน [//^ พบว่า พนกังานดาํเนินการหยิบแบบไดคทัหลงัปรับปรุงใชเ้วลาเฉลีDย [...] นาทีต่อ
แบบ 

 
อภิปรายผล 

การศึกษาครัB งนีB มีวตัถุประสงค์เพืDอลดระยะเวลาในการหยิบแบบไดคัทตามคาํสัDง โดยผูศึ้กษา
ดาํเนินการสังเกต วิธีการทาํงานของพนกังานหยิบแบบไดคทั และเพืDอใหเ้ขา้ใจถึงปัญหาทีDเกิดขึBนจริง ผู ้
ศึกษาไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยแบบสัมภาษณ์ พนกังานทีDมีส่วนเกีDยงขอ้งในการหยิบแบบ
ไดคทั และเกบ็ขอ้มูลระยะเวลาการหยิบแบบไดคทัของพนกังานหยิบแบบไดคทัดว้ย Check Sheet เพืDอนาํ
ขอ้มูลทีDไดม้าวิเคราะห์ และหาแนวทางปรับปรุง เริDมตัBงแต่พืBนทีDจดัเก็บแบบไดคทั ขัBนตอนการหยิบแบบ
ไดคัท มีการเสนอแนวคิดและปรับปรุงการทํางาน ดังต่อไปนีB  การนํากลยุทธ์การจัดเก็บสินค้าใน
คลงัสินคา้ มาใชใ้นการออกแบบพืBนทีDในการจดัเก็บแบบไดคทั การแบ่งกลุ่มสินคา้ผูศึ้กษาเลือกใชก้าร
แบ่งกลุ่มสินคา้แบบ ABC Analysis โดยพิจารณาตาํแหน่งในการจดัเก็บจากความถีDในการหยิบใชแ้บบ
ไดคัท ติดป้ายแสดงรหัสช่องวางแบบไดคัทกับชัBนวางของอุตสาหกรรม การประยุกต์โปรแกรม 
Microsoft Excel เป็นฐานขอ้มูลเพืDอระบุตาํแหน่งของแบบไดคทัทีDอยูบ่นชัBนวางของอุตสาหกรรม 

หลงัการปรับปรุงระยะเวลาในการหยิบแบบไดคทัลดลงจากค่าเฉลีDยระยะเวลาก่อนการปรับปรุง
จาก Z[.\[ แบบต่อนาที เหลือเพียง [...] แบบต่อนาที ลดลง '[.]] นาที บริษทัหยิบแบบไดคทัเฉลีDย '' 
แบบต่อวนั รวมเวลาเฉลีDยต่อวนัลดลง 'Z^.[] นาที ซึD งสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ เมธินี ศรีกาญจน์ 
([///) การปรับปรุงประสิทธิภาพตาํแหน่งการจดัวางสินคา้ในคลงัสินค้า กรณีศึกษา บริษทัศรีไทย
ซุปเปอร์แวร์จาํกดั (มหาชน) สาขาสุขสวสัดิ
  จากการดาํเนินการวิจยัพบว่า ระยะเวลารวมเฉลีDยในการ
ดาํเนินกิจกรรม ลดลง ^.('% และการใชท้รัพยากรในการดาํเนินกิจกรรม โดยวดัจากการใชท้รัพยากร [ 
ชนิดดว้ยกนัคือ การใชง้านของ รถโฟลค์ลิฟท ์ทีDสามารถลดลง ^.Z.% และการใชง้านของโซนพืBนทีDการ
จดัวางสินคา้ต่อเวลาทีDสามารถลดลง 'Z.ZZ% 

 

ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาแนวทางการลดระยะเวลาในการหยิบไดคทัดว้ยวิธีการออกแบบพืBนทีDในการจดัเก็บ 

โดยใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel เพืDอระบุตาํแหน่ง มีขอ้เสนอแนะแนวทางในการศึกษาดงัต่อไปนีB  
1. ควรมีการจดักลุ่มแบบไดคทัอยา่งต่อเนืDองเพืDอง่ายในการจดัเกบ็และหยิบจ่ายแบบไดคทั 
2. ควรมีการอบรมความรู้ ความเขา้ใจ และความสาํคญัในการจดัเกบ็แบบไดคทัใหถู้กตาํแหน่งกบั

พนักงานทีDทําหน้าทีDหยิบแบบไดคัทตามคําสัDงเข้าใจ และสามารถปฎิบัติงานได้อย่างถูกต้องมี
ประสิทธิภาพ 

3. ควรทาํการกรอกขอ้มูลจาํนวนครัB งทีDใชแ้บบไดคทัลงในโปรแกรม Microsoft Excel เพืDอสะดวก
ในการเรียกดูขอ้มูล และลดการใชเ้อกสาร 
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การปรับปรุงการจัดเก็บอะไหล่ในคลังสินค้า  

กรณศีึกษา บริษทั บางกอกโคมตัสุเซลส์ จํากัด 

Improvement storage of spare par ts in warehouse 

A case study of Bangkok Komatsusales Co., Ltd. 
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18/18 ก.ม.18 ถนนบางนา-ตราด ตาํบลบางโฉลง อาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 

*Email : Krittirat.Suwanarat@hotmail.com 

 

บทคัดย่อ 

 การวิจยันี> มีวตัถุประสงค์เพื@อปรับปรุงขั>นตอนการปฏิบติังาน ช่วยเพิ@มประสิทธิภาพการ

จัดเก็บสินค้าในแผนกจัดเก็บสินค้าและแผนกหยิบสินค้า ผู ้วิจ ัยได้ทําการศึกษาขั>นตอนการ

ปฏิบติังานของพนกังานในแผนกจดัเก็บสินคา้ โดยเนน้เรื@องกระบวนการขั>นตอนการปฏิบติังานใน

การจดัเก็บสินคา้ ซึ@ งผูศึ้กษาไดท้าํการศึกษาจากกระบวนการปฏิบติังานจริงของพนกังาน ในการวจิยั

ครั> งนี> ผูว้ิจยัทาํการเก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการสังเกตขั>นตอนการทาํงานและจดบันทึกขั>นตอนการ

ปฏิบติังาน พร้อมทั>งสัมภาษณ์พนกังานที@เกี@ยวขอ้งกบัปัญหาและอุปสรรคที@เกิดขึ>นในการปฏิบติังาน 

และนาํขอ้มูลจากแผนกจดัเก็บสินคา้มาทาํการวิเคราะห์ ผูว้ิจยัไดท้าํการหาขอ้มูลเกี@ยวกบัขั>นตอนที@

เพิ@มเขา้มา เพื@อใชใ้นการวิเคราะห์ผลดีผลเสียที@จะส่งผลกระทบต่อขั>นตอนการทาํงาน ขั>นตอนการ

ทาํงานที@เพิ@มมานั>น สามารถช่วยเพิ@มประสิทธิภาพในการจดัเก็บเพิ@มขึ>น OP.QR เปอร์เซ็นต ์

คําสําคัญ : การปรับปรุงคลงัสินคา้  ชิ>นส่วนอะไหล่  การจดัเก็บอะไหล่ 

 

Abstract 

This research aims to improvement working process in order. It also aims to improve the 

efficiency in the departments by adding more working process. We’re now studying on the 

1095 



BE-12 

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ คร้ังท่ี ๕ "งานวิชาการรับใช สังคม" มหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลิมพระเกียรติ 

working process of its employees in storing department. We focus on the process of storing the 

products that we went to see how the work’s done. In this study, we collected the data by 

observing the process, jotting down the notes. We also interviewed the employees about the 

problems and obstacles during the work along with analyzing the information from the storing 

department. Moreover, we found more information of the added process to analyze its advantages 

and disadvantages that affect the whole process. Can improve efficiency of storage to up 37.20% 

Keyword: improvement storage, spare parts, spare parts storage 

 

บทนํา 

ปัจจุบนัภาคอุตสาหกรรมมีความสําคญัในการขบัเคลื@อนเศรษฐกิจของประเทศ และมีบทบาท

สําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยมาโดยตลอด ผลผลิตอุตสาหกรรมต่อ GDP (Gross 

Domestic Product) ที@ เพิ@ มขึ> น  ส่วนให ญ่ มาจากการผลิตสิน ค้าอุตสาห กรรมเพื@ อการส่ งออกของ

ผูป้ระกอบการขนาดใหญ่ การพฒันาอุตสาหกรรมเพื@อเป็นเข็มทิศในการพฒันาผูป้ระกอบการไทย และ

อุตสาหกรรมให้สอดคลอ้งกบัการเปลี@ยนแปลงภายใตก้ระแสโลกาภิวฒัน์  นอกจากนี> ยงัเนน้ถึงเป้าหมาย 

และแนวทางการพฒันาอุตสาหกรรมของประเทศไทยในอนาคต ทั>งในภาพรวมและในอุตสาหกรรมราย

สาขาที@สาํคญัซึ@ งจะเป็นประโยชนต่์อการพฒันาอุตสาหกรรมไทยในการเพิ@มขีดความสามารถและศกัยภาพ

ทางการแข่งขนัในระดบันานาชาติ เพื@อสร้างรายไดเ้ขา้สู่ประเทศ ซึ@งในอนาคตภาคอุตสาหกรรมกจ็ะยงัคงมี

บทบาทต่อการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไทย เนื@องจากเป็นภาคที@สําคัญในการสร้างรายได้ให้กับ

ประเทศ จึงจาํเป็นที@จะตอ้งมีการกาํหนดกระบวนทศัน์และทิศทางการพฒันาอุตสาหกรรมทั>งในภาพรวม 

และรายสาขา อุตสาหกรรมเครื@องจกัรกลใหญ่ เป็นหนึ@ งในอุตสาหกรรมที@มีการเจริญเติบโตมากขึ>น การ

จดัเก็บสินคา้ภายในคลงัสินคา้ จึงมีบทบาททาํให้สินคา้เกิดการเคลื@อนไหวจนสินคา้ถึงมือลูกคา้ไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ และเป็นกิจกรรมส่วนหนึ@ งในโซ่อุปทาน ที@ เกี@ยวข้องกับกระบวนการโลจิสติกส์ โดย

คลงัสินคา้นั>น ทาํหนา้ที@ในการจดัเก็บรักษาวตัถุดิบ สินคา้สําเร็จรูป ทั>งเพื@อรอนาํเขา้สู่กระบวนการผลิต 

และรอการจดัจาํหน่ายไปยงัตลาด ซึ@งในบางครั> งอาจตอ้งใชเ้วลา ผลิตเสร็จอาจไม่มีคาํสั@งซื>อหรือมีคาํสั@งซื>อ

เป็นจาํนวนไม่เหมาะสมอาจทาํใหต้อ้งมีการเก็บรักษาไวร้ะยะเวลาหนึ@งเพื@อรอการจาํหน่ายต่อไป จะเห็นได้

ว่าการบริหารจดัการสินคา้คงคลงัเป็นสิ@งที@ส่งผลต่อกระบวนการทาํงาน และส่งผลต่อประสิทธิภาพการ

ตอบสนองต่อลูกคา้ ซึ@ งหากมีการบริหารจดัการสินคา้คงคลงัที@ดี และมีประสิทธิภาพจะส่งผลดีต่อองคก์าร 
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ในดา้นกระบวนการทาํงานที@ เป็นระบบ ทั> งการตอบสนองของลูกค้า การดาํเนินงานที@รวดเร็วและ  มี

คุณภาพในการส่งมอบ สินค้าที@ ส่งมอบให้ลูกค้าครบตามจาํนวน แต่หากมีการบริหารจัดการที@ไม่มี

ประสิทธิภาพ ก็จะส่งผลต่อกระบวนการทาํงานที@ไม่เป็นระบบ ก่อให้เกิดตน้ทุนที@สูญเปล่าในการทาํงาน 

และหากไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ จะส่งผลต่อความสัมพนัธ์

ของลูกคา้กบัองคก์าร ในอนาคตได ้

ดงันั>นการจดัเก็บสินคา้ภายในคลงัสินคา้ เป็นกิจกรรมที@มีความสาํคญัอย่างมาก และมีหลายหลาย

รูปแบบดว้ยกนั จึงจาํเป็นตอ้งจดัเก็บสินคา้ภายในคลงัสินคา้อย่างมีประสิทธิภาพ เลือกวิธีการจดัเก็บให้

ถูกตอ้งเหมาะสม หากมีการจดัเก็บสินคา้ภายในคลงัสินคา้อยา่งมีประสิทธิภาพจะเป็นการเพิ@มศกัยภาพการ

แข่งขนัทางธุรกิจได ้ดว้ยเหตุนี>  ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจในการศึกษาถึงปัญหา และอุปสรรคในการจดัเก็บ

สินคา้ภายในคลงัสินคา้ เพื@อนาํขอ้มูลทั>งหมดที@ไดจ้ากการศึกษามาใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาปรับปรุง

การบริหารจดัการคลงัสินคา้ ใหมี้คุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด กรณีศึกษา บริษทั บางกอกโคมตัสุเซลส์ 

จาํกดั พบปัญหาที@เกิดขึ>น ดงันี> สินคา้ที@จดัเก็บในคลงัสินคา้ถูกวางในชั>นที@ไม่ตรงตามลกัษณะของสินคา้ 

สินคา้ที@ถูกวางบนพาเลทไม่เหมาะสมกบัขนาด นํ> าหนักของสินคา้ สินคา้ที@ถูกจดัเก็บไม่ตรงตามพื>นที@ที@

กาํหนด 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

 r. เพื@อศึกษาวิเคราะห์ขั>นตอนการจดัเกบ็สินคา้ภายในคลงัสินคา้อะไหล่ 

2. เพื@อเพิ@มประสิทธิภาพในการจดัเกบ็สินคา้ในคลงัสินคา้ 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

1. แนวคิดและทฤษฎีเกีNยวกับการคลังสินค้า 

องคก์ารที@ดาํเนินธุรกิจที@เกี@ยวขอ้งกบัผลิตภณัฑมี์ความจาํเป็นที@จะตอ้งมีสินคา้คงคลงั เพราะธุรกิจ      

มีการเปลี@ยนแปลงไปตามความตอ้งการตามสภาพเศรษฐกิจหรือ ในขณะที@มีความตอ้งการสินคา้ปริมาณสูง

เกิดคู่แข่งเพิ@มขึ>นมา โดยสามารถตอบสนองความตอ้งการให้แก่ลูกคา้ที@มีการเปลี@ยนแปลงจากสินคา้จาก     

ที@ เคยเป็นผูน้ําลดลงได้อย่างรวดเร็วหรือในกรณีที@ เกิดภัยธรรมชาติจะกระทบกระเทือนต่อชีวิตและ        

ความเป็นอยูข่องลูกคา้หรือเกิดอุปสรรคต่อการขนส่ง ทาํใหค้วามตอ้งการของลูกคา้ผิดพลาดไปจากแผนที@

ได้วางไว ้ในกรณีที@ความต้องการของลูกคา้มีต่อสินคา้สูงขึ>น จนเกินกาํลงัการผลิตที@มีอยู่ขององค์การ 

ผูผ้ลิตสามารถนาํสินคา้ที@เก็บไวใ้นคลงัสินคา้มาให้บริการแก่ลูกคา้เมื@อมีความตอ้งการ  เพื@อสนับสนุน
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กระบวนการต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมายในการตอบสนองความต้องการ    ที@ เกิดขึ>นอย่างไม่แน่นอน จึง

จาํเป็นตอ้งมีคลงัสินคา้เป็นสถานที@เกบ็รักษาสินคา้ แมว้า่การวางแผนการผลิตสินคา้ตอ้งอาศยัการประมาณ

การความตอ้งการไวล่้วงหนา้ แต่เมื@อผลผลิตที@ออกมามีมากเกินความตอ้งการจึงมีคลงัสินคา้ไวเ้ก็บรักษา

สินคา้ในส่วนที@เกินนั>นจนกว่าจะมีการเคลื@อนยา้ยหรือส่งมอบสินคา้ไปยงัผูที้@มีความตอ้งการใช ้ซึ@ งสินคา้ที@

ถูกเก็บรักษาไวส้ามารถแบ่งได้หลายประเภท ได้แก่ วตัถุดิบ ชิ>นส่วนประกอบ ชิ>นส่วนต่างๆ สินค้า

สาํเร็จรูป และบางกระบวนการผลิตยงันบัรวมไปถึงงานระหว่างผลิต รวมถึงสินคา้ที@ตอ้งการทิ>งและวสัดุที@

นาํมาใชใ้หม่ โดยคลงัสินคา้มีความสําคญั คือ ช่วยประหยดัในส่วนที@เป็นค่าขนส่งตน้ทุนการผลิต ช่วย

ป้องกนัสินคา้ขาดแคลนและช่วยใหก้ารตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้รวดเร็วยิ@งขึ>นหากคลงัสินคา้อยู่

ใกลก้บัลูกคา้ ซึ@ งการจดัการการเก็บรักษาจะตอ้งจดัวางสินคา้อย่างมีระเบียบ และดูแลสินคา้ไวใ้ห้อยู่ใน

สภาพพร้อมสาํหรับการจดัส่งสินคา้ออกไปเมื@อเกิดความตอ้งการ 

2. แนวคิดการควบคุมสินค้าคงเหลือ 

สาํหรับเทคนิคในการควบคุมสินคา้คงเหลือมีดงันี>  

2.1 การควบคุมดว้ยสายตา เป็นการมองดูสินคา้ที@มีอยู่ในมือ และทาํการสั@งซื>อใหม่เมื@อปรากฏให้

เห็นว่ามีสินคา้นอ้ยลง ซึ@ งขึ>นอยู่กบัลกัษณะของธุรกิจและธุรกิจจะตอ้งรู้ถึงอตัราการใชแ้ละเวลาที@สั@งใหม่

เมื@อตอ้งการ 

2.2 ระดบัที@จะสั@งซื>อหรือจุดสั@งซื>อ เป็นระดบัของสินคา้คงเหลือ ซึ@งถึงกาํหนดจะตอ้งทาํการสั@งซื>อ

ใหม่ การกาํหนดจุดสั@งซื>อจะตอ้งพิจารณาถึงระยะเวลารอคอย เป็นช่วงเวลาจากที@สั@งซื>อจนกระทั@งไดรั้บ

สินคา้ อตัราการใชสิ้นคา้ต่อวนัและสินคา้คงเหลือเพื@อปลอดภยั การคาํนวณจุดสั@งซื>อใหม่ตอ้งพิจารณาถึง

เวลาที@จาํเป็นต่อการสั@งใหม่ ซึ@ งขึ>นอยูก่บัทาํเลที@ตั>งของผูข้ายปัจจยัการผลิต การกาํหนดระยะเวลาการขนส่ง

และอื@นๆ เนื@องจากความยากในการสั@งของที@จะใหม้าถึงตามกาํหนดเวลาที@ตอ้งการและความไม่สมํ@าเสมอ

ใน   การเกบ็สินคา้คงเหลือ 

2.3 ปริมาณการสั@งซื>อที@ประหยดัที@สุด เป็นการพิจารณาว่า ควรจะสั@งซื> อแต่ละครั> งเป็นจาํนวน

เท่าใด จึงจะเหมาะสมที@สุดและประหยดัที@สุดซึ@ งจะตอ้งพิจารณาถึงตน้ทุนในการสั@งซื>อสินคา้ และตน้ทุน

ในการเก็บรักษาสินคา้ ปริมาณการสั@งซื>อที@ประหยดัที@สุด เป็นจุดที@ตน้ทุนในการเก็บรักษาและตน้ทุนใน

การสั@งซื>อมีค่าเท่ากนัและตน้ทุนสินคา้คงเหลือทั>งหมดมีค่าตํ@าที@สุด 

2.4 การจาํแนกสินคา้คงเหลือแบบ ABC เป็นการจดัประเภทสินคา้คงเหลือ เพื@อจุดมุ่งหมายใน   

การควบคุมออกเป็น 3 ประเภท คือ ระดับ A B และ C โดยถือเกณฑ์ต้นทุนต่อหน่วยและปริมาณของ
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รายการสินคา้ตารางแสดงการจาํแนกกลุ่มลาํดบัชั>นการลงทุนสินคา้คงเหลือแบบ ABC ระดบัการจดัชั>น

เปอร์เซ็นตข์องทั>งหมดในการลงทุนสินคา้คงเหลือ 

2.5 การแลกเปลี@ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์  เป็นวิธีควบคุมสินค้าคงเหลือด้วยเค รื@ อง

อิเล็กทรอนิกส์ โดยทาํเป็น “รหัสแท่ง” มีลกัษณะเป็นเส้นขนาน สีขาว-ดาํ ติดบนหีบห่อสินคา้ เป็นการ

ลงทะเบียนสินคา้    มีการเปลี@ยนแปลงใหเ้ป็นปัจจุบนัดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สินคา้คงเหลือของบริษทั 

ดว้ยการใชเ้ทคโนโลยีนี>จะทาํใหส้ามารถเลือกแนวทางการขาย ตดัสินใจว่าตอ้งสั@งสินคา้อะไรและสามารถ

แลกเปลี@ยนขอ้มูลสินคา้คงเหลือกบัผูข้ายวตัถุดิบดว้ยการผา่นระบบ EDI เช่นเดียวกบั EDI เป็นระบบสินคา้

คงเหลือแบบต่อเนื@องที@ทาํใหธุ้รกิจทราบวา่มีสินคา้คงเหลือเท่าใดในเวลานั>นๆ 

2.6 ระบบการควบคุมสินคา้คงเหลือใหท้นัเวลาพอดี หมายถึง ระบบสินคา้คงเหลือที@รายงานต่างๆ 

ของวตัถุดิบตอ้งมาถึงโรงงานให้ทนัต่อความตอ้งการผลิตในสายการผลิตพอดี จึงเป็นการวางแผนดา้น

วตัถุดิบอย่างรอบคอบ ซึ@ งจะช่วยให้สามารถลดตน้ทุนในการขนส่งให้นอ้ยที@สุด ระบบการควบคุมสินคา้

คงเหลือวิธีนี> เป็นการบริหารสินคา้คงเหลือของญี@ปุ่นเพื@อจดัการสินคา้คงเหลือรายการต่างๆ ของวตัถุดิบ 

ความคิดพื>นฐานของ JIT คือ เพื@อลดขนาดของการสั@งซื>อและเวลาเป็นการตดัตน้ทุนการเคลื@อนยา้ยและการ

เกบ็รักษาสินคา้ JIT ใชใ้นผูผ้ลิตมากกวา่ในผูค้า้ปลีก 

2.7 การวางแผนความตอ้งการดา้นวตัถุดิบ เป็นเทคนิคการวางแผนและควบคุมสินคา้คงเหลือ 

ได้แก่ ชิ>นส่วนย่อยที@ประกอบเป็นสินค้าสําเร็จรูปและส่วนประกอบอื@นๆ ที@ใช้แปรรูปให้เป็นสินค้า

สําเร็จรูปและบริการ รวมทั> งทําหน้าที@ประสานงานด้านการรับคําสั@งซื> อ การส่งมอบชิ>นส่วนและ

ส่วนประกอบอื@นๆ วิธีนี>จาํเป็นตอ้งนาํคอมพิวเตอร์เขา้มาช่วยจดัการดา้นขอ้มูลข่าวสารซึ@ งมีเป็นจาํนวนมาก 

เพื@อใหส้ามารถดาํเนินการไดอ้ยา่งรวดเร็วและถูกตอ้ง 

2.8 การควบคุมสินคา้คงเหลือดา้นกายภาพ เป็นระบบการตรวจนบัรายการสินคา้คงเหลือ ดว้ยการ

นบัเป็นหน่วย เช่น เป็นชั>นแกลลอน กล่อง ฯลฯ ดว้ยการใช้วิธีนี>  จะทาํให้มีความถูกตอ้งมากยิ@งขึ>น บาง

ธุรกิจจะมีการหยุดประจาํปีเพื@อตรวจนบัสินคา้คงเหลือ อีกวิธีหนึ@ง คือ การนบัวงจร เป็นการนบัช่วงเวลาที@

แตกต่างในช่วงปี บางธุรกิจอาจทาํใหง่้ายขึ>นโดยใชค้อมพิวเตอร์และบาร์โคด้ 

3. แนวคิดทฤษฎีการออกแบบแผนผงัคลังสินค้า 

กิจกรรมอุตสาหกรรมในยุคปัจจุบนั ไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัทาง ดา้นการออกแบบ และวางผงั

โรงงานมากขึ>นเป็นลาํดบั ดงันั>นการวางแผนผงัจะตอ้งมีเป้าหมายพื>นฐานที@จะอธิบายหลกัการต่างๆ ไดแ้ก่ 

หลกัการเกี@ยวกบัการเคลื@อนที@ในระยะทางที@สั>นที@สุด คือการรวมกิจกรรมทุก กิจกรรมอยู่ในสภาวะที@เท่า

เทียมกนั หลกัการเกี@ยวกบัการไหลเวียนของวสัดุ แผนผงัที@ดีจะตอ้งจดัสถานที@ทางานของแต่ละส่วนให้มี
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ความสัมพนัธ์กันมีอตัราการไหลของสินค้าที@สมบูรณ์ที@สุด หลกัการเกี@ยวกบัการรวมกิจกรรมทั> งหมด

ภายในคลงัสินคา้ ผงัคลงัที@ดีจะตอ้งรวมคนวสัดุเครื@องมือหรือกิจกรรมต่างๆ จะตอ้งประกอบกนัในทุกๆ 

ส่วนมีการสัมพนัธ์ถึงวิธีการปฏิบัติการ หลกัการเกี@ยวกับการทาให้คนงานมีความพอใจในการจดัวาง

แผนผงัที@ ดีจะต้องมีการใช้เนื> อที@ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีความปลอดภัย และหลักการเกี@ยวกับ       

ความยืดหยุ่นผงัโรงงานที@ ดีต้องสามารถปรับปรุงหรือเปลี@ยนแปลงโดยเสียค่าใช้จ่ายน้อยที@ สุด ทําให้

สะดวกในการปรับปรุงเปลี@ยนแปลงเพื@อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน การกาํหนดตาํแหน่งสินคา้ไวว้่า 

เกณฑ์พิจารณาในการ กาํหนดตาํแหน่งของสินค้าประเภทต่างๆ ในแผนผงัพื>นที@ เก็บรักษานั>น อาศัย

หลกัการพื>นฐานเกี@ยวกบัปัจจยั พิจารณาในการวางแผนและแบบต่างๆ ของการเก็บรักษา ที@ไดก้ล่าวมาแลว้

เริ@ มตน้จากการกาํหนดตาํแหน่ง ของสินคา้แต่ละประเภทลงในแผนผงัพื>นที@เก็บรักษาและการกาํหนด

ตาํแหน่งของสินคา้แต่ละรายการลงใน พื>นที@ที@กาํหนดสาหรับประเภทนั>น ใหเ้ป็นไปตามอตัราความถี@ของ           

การหมุนเวียนโดยไม่ตอ้งคาํนึงถึงขนาดที@ แตกต่างกนัของแต่ละรายการในประเภทเดียวกนั ยกเวน้รายการ

ที@มีขนาดใหญ่มากหรือมีนา้หนกัมากผิดปกติ จริงๆ ที@จะเป็นปัญหาเกี@ยวกบัการยกขนและการเก็บที@ตอ้ง  

แยกออกมากาํหนดตาํแหน่งเก็บที@เหมาะสมต่างหาก โดยไม่คาํนึงถึงอตัราความถี@ในการหมุนเวียนอย่าง

รายการทั@วไปแต่ถึงอยา่งไรก็ควรใหอ้ยู่ในพื>นที@เดียวกนักบั สินคา้ชนิดอื@นๆ ที@เป็นประเภทเดียวกนันั@นเอง   

แต่อาจเลือกตําแหน่งที@ ง่ายต่อการเข้าถึง ซึ@ งอาจใช้เครื@ องมือยก ขน หรือวิธีการเก็บรักษาเป็นพิเศษ

โดยเฉพาะ แตกต่างไปจากสินคา้รายการอื@นๆ ในประเภทเดียวกนั 

งานวจิัยทีNเกีNยวข้อง  

การศึกษาเรื@ องการปรับปรุงตําแหน่งการจัดวางสินค้าเพื@อ   เพิ@มประสิทธิภาพการทาํงานใน

คลงัสินคา้ กรณีศึกษาธุรกิจคา้ปลีก ในปัจจุบนัเป็นยุคที@มีการมุ่งเนน้ เพื@อตอบสนองต่อความตอ้งการของ

ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ทําให้เกิดการแข่งขันขึ> นอย่างมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ@งในธุรกิจค้าปลีก ซึ@ งมี

แนวโน้มการแข่งขนัสูงมากขึ>น ทาํให้ผูป้ระกอบการต่างพยายามหาแนวทางเพื@อทาํให้ลูกค้าเกิดความ

ประทบัใจในสินคา้และบริการมากที@สุด นอกจากนี> ยงัมองหาแนวทางในการช่วยเพิ@มประสิทธิภาพการ

ทํางานให้มีความสะดวกรวดเร็ว รวมทั> งสามารถช่วยลดเวลาและต้นทุนในการทํางานลงด้วยสินค้า          

ผูป้ระกอบการควรใหค้วามสําคญัในการหาแนวทาง เพื@อเพิ@มประสิทธิภาพในการทาํงาน ซึ@ งจะทาํใหช่้วย

ลดตน้ทุนการทาํงานและเวลาในการทาํงานของพนกังานในคลงัสินคา้ลงได ้(วสริญญา ราวีทิพย,์ 2548)

การปรับปรุงประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินคา้  โดยการพิจารณาการวางแผนการใชพื้>นที@และแผนผงัการ

เกบ็สินคา้ เพื@อใหก้ารใชพื้>นที@และอุปกรณ์การขนถ่ายเกิดประโยชน์ในการใชง้านมากที@สุด ตลอดจนมีการ

สร้างระบบรหัส เพื@อระบุตาํแหน่งการจดัเก็บสินคา้เพื@อใช้ในการอา้งถึงตาํแหน่งการจดัเก็บของสินคา้
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หมวดต่างๆ และในเรื@องของการกาํหนดตาํแหน่งของการจดัเก็บของสินคา้ โดยมีการพิจารณา จากปัจจยั

ในเรื@องของลกัษณะของรูปแบบของการเคลื@อนไหวของสินคา้ที@มีการเขา้และออกรวมทั>งปัจจยัเกี@ยวกบั

เรื@องของพื>นที@ เพื@อจดัสรรตาํแหน่งเพื@อจดัเกบ็สินคา้ใหก้บัสินคา้ รวมทั>งการออกแบบและพฒันาโปรแกรม

เพื@อช่วยในการกาํหนดตาํแหน่งการจดัเก็บ เพื@อที@จะจดัวางให้เป็นหมวดหมู่สะดวกต่อการนาํออกมาและ

ง่ายต่อการตรวจสอบสินคา้คงคลงั ผลกสรดาํเนินงานของการศึกษาพบว่า ในเรื@องของความถูกตอ้งของ

ขอ้มูลและการดาํเนินงาน พบว่าสามารถหยิบสินคา้ในคลงัสินคา้ไดถู้กตอ้งเพิ@มขึ>นและอตัราส่วนความ

ผิดพลาดในการตรวจนบัสินคา้ลดลง ตลอดทั>งทาํให้เกิดความรวดเร็วในการเคลื@อนยา้ยสินคา้มากยิ@งขึ>น 

(ปณิกา ไชยตะมาตร์, 2443)  การปรับปรุงระบบการจดัการคลงัสินคา้ มีกระบวนการทาํงานตั>งแต่การ

วางแผนระบบคลงัสินคา้ โดยอาศยัหลกัการเขา้ก่อนออกก่อนดว้ยการพฒันาการรับขอ้มูลส่วนการจดัการ

คลงัสินค้า การวางตาํแหน่งสินค้า การส่งสินค้าออกการตรวจสินค้าคงคลงั พบว่าแนวคิดการพัฒนา

สามารถลดขั>นตอนการตรวจวตัถุดิบก่อนการเขา้ระบบ การคน้หาขอ้มูลและการรายงานการสร้างเอกสาร

สาํหรับการตรวจเช็คสินคา้ สามารถลดจาํนวนขั>นตอนลงไดใ้นทุกขั>นตอน (ประภากร อุ่นอินทร์, 2552) ซึ@ ง

การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยระบบ ABC Analysis การพยากรณ์ความตอ้งการปริมาณการใชว้ตัถุดิบประเภท 

และการควบคุมวตัถุดิบคงคลงั เพื@อจดัลาํดบัความสาํคญัของวตัถุดิบคงคลงัดว้ยระบบ ABC Analysis แบ่ง

จดัเก็บแบบแบ่งกลุ่มสินคา้ ABC วิธีการ คือ สินคา้จะถูกแบ่งเป็น 3 กลุ่ม โดยพิจารณาจากขอ้มูลความถี@ใน

การหมุนเวียนเขา้และออก กลุ่มสินคา้ที@มีอตัราการหมุนเวียนสินคา้เขา้และออกคลงัสูง ปานกลาง และตํ@า 

โดยกาํหนดใหแ้ทนดว้ย A, B และ C (ประเสริฐ ลาดสุวรรณ, 2549 : ชวลักร สัตยาชยั, 2549)  ซึ@ ง วิทยาวุธ 

เสรีวิริยะกุล (2544) ได้ทําการศึกษาระบบการจัดตารางการซ่อมและการจัดการอะไหล่กรณีศึกษา

ผูป้ระกอบการรถปรับอากาศไมโครบสั ศึกษาการจดัลาํดบัการซ่อมรถเพื@อลดเวลารอคอยระหว่างการ

ซ่อมแซมและจดัสาํรองอะไหล่ของบริษทัเดินรถประจาํทางปรับอากาศไมโครบสั เนื@องจาก   การจดัการ

อะไหล่ของ บริษทั ไมโครบสั ไดท้าํการจดัการอะไหล่โดยใชค้วามชาํนาญของพนกังานเป็นหลกั จึงทาํให้

อะไหล่หลายชนิด มีการขาดแคลนในขณะที@อะไหล่บางชนิดมีมากเกินความจาํเป็น นอกจากนี>  การกาํหนด

นโยบายการดูแลอะไหล่ไดไ้ห้ความสําคญัทดัเทียมกนัหมดงานวิจยันี> จึงเสนอการจดัการอะไหล่โดยจดั

กลุ่มอะไหล่ตามความสาํคญั โดยใชเ้ทคนิค ABC Analysis แลว้จึงกาํหนดนโยบายการควบคุมดูแลอะไหล่

แต่ละกลุ่มอยา่งเหมาะสม นอกจากนี>ยงัทาํการกาํหนดปริมาณการสั@งซื>อ จุดสั@งซื>อและมูลภณัฑก์นัชน และ

ทิพยว์ลัย ์เอี@ยมปิยะกุล (2551) ไดท้าํการศึกษาการดาํเนินงานของธุรกิจให้บริการซ่อมอุปกรณ์ เทคโนโลยี

หลงัการขาย จากการศึกษาดาํเนินการขาดแคลนอะไหล่สาหรับงานซ่อมของลูกคา้ มีอะไหล่  คงคลงัสูง 

การจดัวางไม่เหมาะสม การบวนการเบิกจ่ายใชเ้วลานานและผิดพลาดสูง และไดป้รังปรุงจาํนวนรายการ
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อะไหล่ จดัความสําคญัอะไหล่ดว้ยวิธี ABC คาํนวณปริมาณจดัเก็บสูงสุด-ตํ@าสุด ออกแบบแผนผงัการ

จดัเก็บ ระบุตาํแหน่งการจดัเกบ็อะไหล่และกาํหนดรหสัระบุตาํแหน่งการจดัเก็บ ผลการปรับปรุงทาํใหเ้พิ@ม

ประสิทธิภาพในการจดัการคลงัอะไหล่  

 

กรอบแนวคิดการวจิัย 

จากการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที@ เกี@ยวข้อง สามารถกาํหนดกรอบ

แนวคิดในการวิจยัดงัแสดงรูปที@ r   

ตวัแปรตน้                                                        ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

รูปทีN 1 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 

เครืNองมือทีNใช้ในการวจิัย 

การศึกษาโดยใช้การสังเกตและการใช้แบบสัมภาษณ์ปลายเปิด โดยการนํากลยุทธ์การทาํงาน 

แบบญี@ปุ่นไคเซ็น มาใชเ้พื@อการพฒันาคลงัสินคา้ โดยการสัมภาษณ์เฉพาะระดบัผูจ้ดัการและหวัหนา้แผนก

เท่านั> น เพื@อให้สามารถนําข้อมูลมาวิเคราะห์ปัญหาเพื@อหาแนวทางในการแก้ไข และจัดทําตาราง

เปรียบเทียบการทาํงาน ซึ@งสามารถนาํผลที@ไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูลดงักล่าวมาเปรียบเทียบผลที@ไดก้บั

วิธีการทาํงานแบบเดิม และสรุปผลการดาํเนินงาน เพื@อเพิ@มประสิทธิภาพและลดความผิดพลาดในการ

ปฏิบติังานของพนกังานคลงัสินคา้ 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

r. ขั>นตอนการทาํงานของกระบวนการจดัเก็บสินคา้ เริ@ มจากการรับสินคา้จาก บริษทั โคมตัสุ

พาร์ท เอเชีย จาํกดั (KPAC) ที@จะนาํสินคา้อะไหล่มาส่งในทุกๆวนั วนัละ r ครั> ง โดยสินคา้ที@ส่งมาจะมี

สินคา้เร่งด่วนและไม่เร่งด่วน พนกังานแผนกรับสินคา้ จะรับสินคา้และตรวจสอบสินคา้ที@ส่งมา 

- ขั>นตอนการจดัเก็บ 

- ชนิดของสินคา้ 

- ประเภทของสินคา้ 

- ระยะเวลาในการทาํงาน 

- ปริมาณของสินคา้ 

 - เพิ@มประสิทธิภาพในการจดัเกบ็ 

 - เพิ@มคุณภาพสินคา้ 
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 2. การวิเคราะห์ข้อมูลรายละเอียดสินค้า เมื@อทําการวางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื@อที@จะ

นาํไปใชใ้นการวิเคราะห์ และวางแผนดาํเนินการเพิ@มมาตรฐานการจดัเก็บสินคา้ของพนกังานในคลงัสินคา้ 

โดยรายละเอียดของขอ้มูลที@มีผลต่อการเพิ@มมาตรฐานการจดัเกบ็สินคา้ของพนกังานคลงัสินคา้ 

O. วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุที@ส่งผลต่อการเพิ@มประสิทธิภาพการปฏิบติังานในการจดัเกบ็สินคา้

ของพนกังานคลงัสินคา้ดว้ยแผนภูมิกา้งปลา 

4. ทฤษฎีไคเซ็นเพื@อการปรับปรุงการปฏิบติังานในคลงัสินคา้ การปรับปรุงกระบวนการทาํงานนาํ

ทฤษฎีไคเซ็นมาเป็นแนวทาง เริ@มจากการลดความผิดพลาดของงานและทาํให้การหยิบและการจดัเตรียม

สินคา้รวดเร็วยิ@งขึ>น 
 

ผลการวจิัย 

จากการศึกษาทาํการเปรียบเทียบระหว่างกระบวนการทาํงานก่อนการปรับปรุงและหลงัการ

ปรับปรุงการทาํงาน การปรับปรุงการจดัเก็บสินคา้พบว่า สินคา้ในคลงัอะไหล่ พื>นที@จดัเก็บสินคา้ rR01-

1RrR ก่อนการปรับปรุงมีอะไหล่ที@จดัเก็บผิดวิธีจาํนวน �O รายการ และหลงัการปรับปรุงมีอะไหล่ที@จดัเก็บ

ผิดวิธีจาํนวน QP รายการ ซึ@งจากการปรับปรุงประสิทธิภาพในการจดัเกบ็สินคา้เพิ@มขึ>น OP.QR เปอร์เซ็นต ์

 

ตารางทีN 1 ตารางแสดงปริมาณสินค้าทีNเข้าภายในระยะเวลา 3 เดือน 

เดือน ปริมาณ ( ชิ>น ) 
สิงหาคม 4,466 
กนัยายน 5,936 
ตุลาคม 57,082  

รวม 67,484  
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แผนภูมทิีN 1 แผนภูมแิสดงปริมาณสินค้าทีNรับเข้าเดือนตุลาคม 

 

 จากแผนภูมิที@ 1 สรุปปริมาณสินคา้ที@ทาํการรับเขา้มาจดัเก็บภายในคลงัอะไหล่ ในระยะเวลา O 

เดือน ตั>งแต่เดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม พบว่าปริมาณสินคา้ที@ทาํการรับเขา้มาจดัเก็บในเดือนตุลาคม มี

ปริมาณมากที@สุด โดยปริมาณสินคา้ที@ทาํการรับเขา้มาในเดือนสิงหาคมจาํนวน �,��� ชิ>น เดือนกนัยายน

จาํนวน �,�O� ชิ>น และเดือนตุลาคมจาํนวน �P,R�Q ชิ>น 

 การปรับปรุงการจดัเก็บสินคา้พบว่า สินคา้ในคลงัอะไหล่ พื>นที@จดัเก็บสินคา้ 1R01-1R10 ก่อน

การปรับปรุงมีอะไหล่ที@จดัเก็บผิดวิธีจาํนวน 43 รายการ และหลงัการปรับปรุงมีอะไหล่ที@จดัเก็บผิดวิธี

จาํนวน 27 รายการ 

 

สรุปผลการวจิัย 

จากการวิจยัแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการการจดัเก็บสินคา้ เพื@อปรับปรุงการจดัเกบ็สินคา้

ของพนกังานคลงัสินคา้อะไหล่ กรณีศึกษา บริษทั บางกอกโคมตัสุเซลส์ จาํกดั ไดท้าํการศึกษาปัญหาที@

เกิดขึ>นในคลงัอะไหล่ ซึ@ งมีการวิเคราะห์ปัญหา โดยใชแ้ผนภูมิกา้งปลาในการวิเคราะห์ แสดงเหตุผลและ

ผลของปัญหาที@เกิดขึ>น ไดน้าํแนวคิดทฤษฎีไคเซ็นมาประยุกตใ์ชใ้นการลดความผิดพลาด จากการทาํงาน

ของพนักงาน โดยมีผลของการศึกษาสรุปได้ดังนี>  จากปัญหาเดิมการจดัเก็บสินค้าไม่มีประสิทธิภาพ 

เนื@องจากพนักงานขาดความเอาใจใส่ไม่คาํนึงถึงคุณภาพของสินคา้ในการจดัเก็บสินคา้ ดงันั>นเพื@อการ

จดัเก็บสินค้าที@ ถูกต้องและแกไ้ขขั>นตอนการทํางาน จึงเก็บรวบรวมข้อมูลมาใช้เพื@อวิเคราะห์ รวมถึง

แนวทางการจดัการปัญหาด้วยเหตุนี> การเพิ@มประสิทธิภาพการจดัเก็บสินคา้ เริ@ มจากการเก็บขอ้มูล ซึ@ ง
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ประกอบดว้ยการจดัเก็บสินคา้ที@ผิดวิธี การจดัเก็บบนแร็ควางสินคา้ที@ไม่เหมาะสมกบัขนาด และนํ> าหนัก

ของสินคา้ การวางพาเลทซ้อนพาเลท ซึ@ งการจดัเก็บที@ผิดวิธีนี>อาจทาํใหสิ้นคา้ชาํรุด เสียหาย และอาจเป็น

อนัตรายถึงชีวิตได ้

 

อภิปรายผลการศึกษา 

 การปรับปรุงกระบวนการในการจดัเกบ็สินคา้ เพื@อเพิ@มประสิทธิภาพการจดัเก็บ เพื@อการปรับปรุง

อย่างต่อเนื@องมาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทาํงานของพนักงานคลงัสินคา้ สอดคลอ้งกบั     

กิตติพงศ์ กลิ@นกุล (2550) ไดศึ้กษาปัจจยัแห่งความสําเร็จของกระบวนการปรับปรุงอย่างต่อเนื@อง มีความ

สอดคลอ้งกนัในดา้นระบบคุณภาพและการจดัการ การควบคุมกระบวนการและการปรับปรุงควบคุมและ

การทํามาตรฐาน  ณัฐชา วงศ์พร้อมรัตน์ (2551) ได้ศึกษาเรื@ องการเพิ@มประสิทธิภาพในการจัดการ

คลงัสินคา้และการส่งมอบสินคา้ : กรณีศึกษา บริษทั AAA (กรุงเทพ) จาํกดั จากการศึกษาแนวทางการ

แก้ไขปัญหาด้านคลังสินค้า และการส่งมอบสินค้าล่าช้า ซึ@ งได้มีการเก็บข้อมูลหลังการปรับเปลี@ยน

กระบวนการตามวิธีการที@ไดเ้สนอในแนวทางการแกไ้ขปัญหา ซึ@ งสรุปผลได ้การออกแบบวิธีและขั>นตอน

การทาํงานใหม่ : โดยจากขั>นตอนการทาํงานเดิมที@มีการรับสินคา้และจดัเก็บสินคา้ในทนัทีโดยไม่ไดแ้บ่ง

ตามประเภทสินคา้ คือ ให้มีการจดัแบ่งสินคา้ออกเป็นกลุ่ม A B และ C ก่อนการจดัเก็บสินคา้ ซึ@ งในวิธีนี>

สามารถลดเวลาในการทาํงานไดจ้าก 35 นาที เหลือเพียง 15 นาที ความพึงพอใจของลูกคา้ เพิ@มขึ>นจากเดิม 

66% เป็น 84%  

 

ข้อเสนอแนะ 

การปรับปรุงกระบวนการทํางานของพนักงานคลงัสินค้าอะไหล่ เพื@อลดปัญหาสินค้าชํารุด 

เสียหาย การจดัเก็บที@ผิดวิธี สามารถนาํขอ้มูลที@ไดท้าํการเก็บไปประยุกต์ใชก้บักระบวนการทาํงานของ

คลงัสินคา้อื@นๆ ไดที้@มีลกัษณะเหมือนกนั โดยมีขอ้เสนอแนะ ดงันี>  

 1. กระบวนการทาํงานควรมีการเกบ็ขอ้มูลอยา่งต่อเนื@อง เพื@อใหมี้ประสิทธิภาพมากยิ@งขึ>น 

 2. การตรวจเช็คสินคา้ที@ไดจ้ากซัพพลายเออร์ชํารุดเสียหาย ต้องจดบนัทึกรายงานความถี@ของ

ปัญหาที@พบใหผู้จ้ดัการหรือหวัหนา้รับทราบ เพื@อนาํขอ้มูลที@เกบ็รวบรวมไปรายงาน 

 3. ควรเพิ@มเทคโนโลยีเพื@อช่วยใหก้ารทาํงานมีความสะดวกและรวดเร็วมากขึ>น 

 

เอกสารอ้างอิง 
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กญัญาทอง หรดาล (2551). การใ ช้ระบบสารสนเทศในการจัดการสินค้าคงคลงัสาํหรับคลังสินค้าห้องเย็น. 
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ปัจจัยที�ส่งผลต่อการเลือกที�พกัราคาประหยดั ประเภทโฮสเทล 
ในเขตลาดกระบัง จังหวดักรุงเทพมหานคร 

Factors Effecting Decision Making In Selecting Budget Hotel (HOSTEL)  
In Latkrabang Bangkok 
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บทคัดย่อ 
 การวจิยัครั? งนี? มีวตัถุประสงคเ์พืAอ B) ศึกษาปัจจยัทีAส่งผลต่อการเลือกพกัทีAพกัราคาประหยดั 
ประเภทโฮสเทล ในเขตลาดกระบงั จงัหวดักรุงเทพมหานคร J) ศึกษาความพึงพอใจหลงัการเขา้
พกัอาศยัทีAพกัราคาประหยดั ประเภทโฮสเทล ในเขตลาดกระบงั จงัหวดักรุงเทพมหานคร กลุ่ม
ประชากรในการวิจัย เป็นนักท่องเทีAยวชาวไทยผู ้เข้าพักโฮสเทล ในเขตลาดกระบัง จังหวดั
กรุงเทพมหานคร ผูศึ้กษาวจิยัรวบรวมแบบสอบถามทีAสมบูรณ์จากกลุ่มตวัอยา่งไดจ้าํนวน QRS คน 
และวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร์ในการคาํนวณ
ค่าสถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีAย ค่าเบีAยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานทางสถิติด้วย 
ANOVA ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ความสําคญัในการเลือกทีAพกัโดยคาํนึงถึง
ปัจจยัต่างๆ 7 ประการตามลาํดบัความสําคญั ไดแ้ก่ 1) ดา้นบุคลากร โดยคาํนึงถึงความอธัยาศยัดี 
อ่อนน้อม สุภาพ และใบหน้าทีAยิ?มแยม้ของพนักงาน 2) ด้านการจดัจาํหน่าย โดยให้ความสําคญั
เกีAยวกับการมีช่องทางในการจองห้องพกัผ่านเว็บไซต์ 3) ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ โดย
คาํนึงความสําคญัเรืAองอากาศปลอดโปร่งถ่ายเทสะดวก 4) ด้านกระบวนการ โดยคาํนึงถึงความ
รวดเร็วของการให้บริการเป็นหลกั 5) ดา้นผลิตภณัฑ์ โดยให้ความสําคญัเกีAยวกบัความสะอาดของ
ทีAพกั 6) ด้านราคา โดยคาํนึงถึงความสําคญัในการแจ้งราคาห้องพกัทีAชัดเจน และ 7) ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด โดยให้ความสําคญัเกีAยวกบัการประชาสัมพนัธ์โดยใชแ้ผน่ป้ายโฆษณาริมทางทีA
ชดัเจน นอกจากนี?  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผูเ้ขา้พกัทีAมีอายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และ 
รายได้ทีAแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการทีAพกัประเภทโฮสเทล ในเขตลาดกระบงั 
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จงัหวดักรุงเทพมหานครโดยรวมแตกต่างกัน สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยัทีAตั? งไว ้อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีAระดบั `.`a 
คาํสาํคัญ :  ทีAพกัราคาประหยดั  
 
ABSTRACT 

The objectives of this research are 1) to explore the factors influencing a decision 
making of tourists for selecting budget hostels in Latkrabang, Bangkok and 2) to study the 
satisfaction of the participants after staying at the chosen hostels. The participants in this study 
are the sample groups of Thai tourists who stayed at hostels in Latkrabang, Bangkok. The data 
are collected through questionnaires from 387 informants, and analyzed by using a statistical 
package including percentage, mean, standard deviation and statistical hypothesis testing via 
ANOVA. The results reveal that the factors influencing the decision making of the population to 
choose the hostels in Ladkrabang area include 7 factors arranged in descending order from the 
highest to the lowest importance respectively: 1) Human Factor regarding courteousness, 
politeness and cheerfulness of hostel staff; 2) Sale Factor regarding providing booking channels 
through hostels’ websites; 3) Physical Environment Factor regarding hostels’ serenity; 4) 
Process Factor regarding prompt services 5) Product Factor regarding hostels’ cleanness; 6) 
Price Factor regarding clear price identifications; and 7) Promotion Factor regarding  clear 
billboard advertisements. Furthermore, the entire findings show that people in different age, 
education, occupation and income also have diverse levels of satisfactions after their stays. This 
is consistent with the set hypothesis, and statistically significant at 0.05. 
Keyword: Budget Hotel  
 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา  
 การท่องเทีAยวแห่งประเทศไทย (2557) ระบุว่า พฤติกรรมทีAเปลีAยนแปลงไปของนักท่องเทีAยว 
เป็นยุคสมยัของการเดินทางทีAเนน้การเดินทางแบบประหยดั มีแนวโนม้ของการท่องเทีAยวคนเดียว (Solo 
Traveling) ไดรั้บความนิยมเพิAมขึ?นอยา่งต่อเนืAองตั?งแต่ปี JaaS มีจาํนวนนกัท่องเทีAยวกลา้ทีAจะออกเดินทาง
ท่องเทีAยวคนเดียวมากขึ?น จากผลสํารวจนักท่องเทีAยวจาํนวน BQ,``` คนจาก Ja ประเทศ พบว่ามีการ
ท่องเทีAยวคนเดียว ร้อยละ J| ของนักท่องเทีAยวทั? งหมด ซึA งเพิAมขึ?นกว่าร้อยละB` เมืAอเทียบกบัปี Jaa6 
ในขณะทีAประเทศไทยจดัเป็นประเทศทีAมีนักท่องเทีAยวทีAเดินทางท่องเทีAยวคนเดียว หรือกลุ่มแบ็คแพ๊ค
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เกอร์ให้ความสนใจในการเดินทางไปท่องเทีAยวมากเป็นอันดับทีA  J จากการจัดลาํดับของเว็บไซต ์
www.lifehack.org แนวโน้มกลุ่มนกัท่องเทีAยวคนเดียวทีAเพิAมมากขึ?น ทาํให้ธุรกิจโฮสเทลเติบโตขึ?นเป็น
อย่างมาก เนืAองจากร้อยละ ~| ของนกัท่องเทีAยวคนเดียวนั?น เลือกใชบ้ริการทีAพกัประเภทโฮสเทล ซึA งมี
เหตุผลหลกัคือเรืA องราคา ความตอ้งการพบปะเพืAอนใหม่ และการแลกเปลีAยนประสบการณ์ท่องเทีAยว
ระหวา่งกลุ่มนกัท่องเทีAยวดว้ยกนั (ผลสาํรวจของ Visa Global Travel Intentions Study, 2558) 
 โฮสเทลเป็นธุรกิจทีAไม่ตอ้งใช้เงินลงทุนสูงและไม่มีขอ้จาํกดัทีAตายตวั ทาํให้ผูป้ระกอบธุรกิจ
ประเภทโฮสเทลมีอิสระในการออกแบบรูปแบบของโฮสเทลได้ตามแนวโน้มความต้องการของ
นกัท่องเทีAยว โดยอาศยัความโดดเด่นและเอกลกัษณ์ประจาํตวัเป็นจุดขายเพืAอทีAจะดึงดูดนกัท่องเทีAยว ใน
ประเทศไทยมีจาํนวนโฮสเทลมากกว่า 2,000 แห่ง และมีอตัราการเติบโตขึ?นอย่างรวดเร็วมากในช่วงปีทีA
ผา่นมา (ผูจ้ดัการออนไลน์, 2559) นอกจากนี?ยงัมีประกาศกฎกระทรวงกาํหนดลกัษณะอาคารประเภทอืAน
ทีAใช้ในการประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2552 ทําให้
ผูป้ระกอบการสามารถนาํอาคารเก่าอย่างอพาร์ทเมน้ท์หรืออาคารตึกแถวเก่า ไดน้าํมาพฒันาการบริหาร
และปรับเปลีAยนดดัแปลงรูปแบบใหเ้ป็นทีAพกัประเภทโฮสเทลไดอ้ย่างถูกกฎหมาย (กฎกระทรวงกาํหนด
ลกัษณะอาคารประเภทอืAนทีAใชป้ระกอบธุรกิจโรงแรม, 2559) 
 จากทีAกล่าวมา ผูศึ้กษาวิจยัมีความประสงคจ์ะศึกษาวิจยัเรืAอง ปัจจยัทีAส่งผลต่อการเลือกทีAพกัราคา
ประหยดั ประเภทโฮสเทล ในเขตลาดกระบงั จงัหวดักรุงเทพมหานคร เนืAองจากยงัไม่มีการศึกษาวิจยัมา
ก่อน ซึAงผลการวิจยัจะเป็นประโยชน์แก่ผูป้ระกอบการธุรกิจทีAพกัในรูปแบบต่าง ๆ หรือผูที้Aสนใจในธุรกิจ
โฮสเทลโดยเฉพาะ ไดน้าํแนวทางทีAทาํการศึกษาไปปรับปรุงและพฒันาธุรกิจให้มีความสามารถในการ
รองรับแนวโนม้พฤติกรรมของนกัท่องเทีAยวทีAเปลีAยนแปลงไปไดอ้ยา่งย ัAงยืน 
 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 B. ศึกษาปัจจยัทีAส่งผลต่อการเลือกพกัทีAพกัราคาประหยดั ประเภทโฮสเทล ในเขตลาดกระบงั 
จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
 J. ศึกษาความพึงพอใจหลงัเขา้พกัอาศยัทีAพกัราคาประหยดั ประเภทโฮสเทล ในเขตลาดกระบงั 
จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

 
ขอบเขตของการวจิัย 
 ประชากรทีAได้ทําการศึกษาวิจัย ได้แก่ เฉพาะผูที้Aได้เข้าพักโฮสเทล ภายในเขตลาดกระบัง 
จงัหวดักรุงเทพมหานคร จาํนวน 4 แห่ง ไดแ้ก่ 1.มิลาน แอร์พอร์ต โฮสเทล 2.การ์เดน้ รูม โฮสเทล 3.อีท-
ติง โฮสเทล 4.วนัเดอร์ลสั บางกอก โฮสเทล และไดก้าํหนดขนาดตวัอย่างดว้ยการใช้สูตรการคาํนวณ
ขนาดของกลุ่มตวัอย่างแบบกรณีไม่ทราบจาํนวนประชากร ทีAระดบัความเชืAอมัAน 95% จากสูตรคาํนวณ
ของคอแครน ไดข้นาดตวัอยา่งจาํนวน 400 ตวัอยา่ง 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
ธุรกิจโฮสเทล หมายถึง กิจการทีAใหบ้ริการทีAพกัสาํหรับนกัท่องเทีAยวในราคาประหยดั และมีการ

แบ่งปันหอ้งพกักบัผูอื้Aน โดยมีราคาทีAไม่เกิน 450 บาทต่อคนต่อคืน มีเตียงนอนจาํนวน 1-4 เตียงต่อหอ้ง มี
หอ้งนํ?ารวม และมีพื?นทีAส่วนกลางไวส้าํหรับใชบ้ริการร่วมกนั ในเขตลาดกระบงั จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
 ผู ้เข้าพัก หมายถึง ลูกค้าชาวไทยเข้าพักทีAพักราคาประหยดัประเภทโฮสเทล ภายในเขต
ลาดกระบงั จงัหวดักรุงเทพมหานคร  
 

ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับ 
 1. สามารถนาํปัจจยัทีAส่งผลต่อการเลือกพกัทีAพกัราคาประหยดัประเภทโฮสเทล  ไปประยุกตใ์ช้
ในการใหบ้ริการธุรกิจโฮสเทล ในเขตลาดกระบงั จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
 2. ผลการศึกษาสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาการบริหารจดัการสําหรับธุรกิจโฮสเทล 
เพืAอสนองตอบต่อความตอ้งการของผูเ้ขา้พกั ทีAมีผลต่อการดาํเนินธุรกิจทีAพกัราคาประหยดัประเภทโฮส
เทล ไดอ้ยา่งย ัAงยืน 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
ในการศึกษาวิจยัเรืAอง ปัจจยัทีAส่งผลต่อการเลือกทีAพกัราคาประหยดั ประเภทโฮสเทล ในเขต

ลาดกระบงั จงัหวดักรุงเทพมหานคร ผูวิ้จยัไดน้าํเสนอเนื?อหาทีAเกีAยวขอ้งกบังานวิจยั ตามลาํดบั ดงันี?  

1. ความพงึพอใจในการบริการ 
  ความพึงพอใจของลูกคา้ จะเกิดจากประสบการณ์จากการให้บริการทีAผ่านมาอย่างเต็มทีAจน
ลูกคา้จะรู้สึกว่าคุม้ค่าทีAไดม้าใชบ้ริการ สาํหรับการบริการนั?นสร้างไดย้ากกวา่สินคา้ เนืAองจากคุณภาพของ
สินคา้เป็นสิAงทีAพฒันามาแลว้อยู่นิAงไม่เกิดการเปลีAยนแปลงใดๆ แต่คุณภาพการบริการจะขึ?นกบัพนกังาน 
โดยเปลีAยนไปสถานการณ์ต่าง ๆ ลูกคา้ทีAมาใชบ้ริการบางรายอาจมีความตอ้งการเฉพาะทีAมากเกินความ
ตอ้งการทีAพนกังานจะให้บริการไดอ้ย่างเต็มทีA จึงทาํให้ลูกคา้เกิดความไม่พอใจ ดงันั?น ปัจจยัหลกัในการ
สร้างความพึงพอใจมี Q ประการ ดงันี?  (Omanukwue, 2011 : 58 อา้งถึงใน ศิวฤทธิ�  พงศกรรังศิลป์, 2555 : 
103) 
   B. ผูรั้บบริการมีความตอ้งการเปลีAยนไปสาํหรับการบริการแต่ละครั? ง และในแต่ละคนความ
คาดหวงัสาํหรับการบริการทีAแตกต่างกนัไป  
   J. ความพึงพอใจของลูกคา้เป็นผลจากความสามารถ ความรู้ ความพร้อมในดา้นอารมณ์และ
ร่างกายในขณะใหบ้ริการของผูใ้หบ้ริการ รวมถึงพนกังานมีความเตม็ใจในการใหบ้ริการ 
   Q. สภาพแวดลอ้มอืAน ๆ ตวัอย่าง เช่น อากาศ โต๊ะ เกา้อี?  แสงแดด เป็นตน้ สิAงเหล่านี? มีผลต่อ
ความพึงพอใจของลูกคา้ทีAมาใชบ้ริการ  
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   สรุปไดว้า่ ความพึงพอใจมีความสาํคญักบัผูม้าใชบ้ริการ เนืAองจากเป็นปัจจยัสาํคญัทีAช่วยทาํ
ใหก้ารดาํเนินกิจกรรมประสบความสําเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิAงถา้เป็นงานทีAเกีAยวกบัการให้บริการนั?น จะ
เกีAยวขอ้งกบัเจา้ของกิจการ เพราะการให้ผูป้ฏิบติังานเกิดความพึงพอใจในการทาํงานแลว้ ยงัจาํเป็นทีA
จะตอ้งให้ผูม้าใชบ้ริการเกิดความพึงพอใจดว้ย เพราะความเจริญกา้วหนา้ของงานบริการปัจจยัทีAสําคญั
ประการหนึAงทีAเป็นบ่งชี?  คือ จาํนวนผูม้าใชบ้ริการ ดงันั?น เจา้ของกิจการจึงควรอย่างยิAงทีAจะศึกษาใหลึ้กซึ? ง
ถึงปัจจัยและองค์ประกอบต่าง ๆ ทีAจะทําให้เกิดความพึงพอใจของผูที้Aมาใช้บริการ นอกจากนี? การ
ให้บริการนอกจากจะทําให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกอนัดีต่อสินค้าแลว้ อาจส่งผลต่อภาพลกัษณ์อันดีใน
สถานทีAนั?นดว้ย 

2. ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
  นกัปรัชญาของการบริหารการตลาด Kotler & Keller (Kotler, P.& Keller, K.L. 2012 อา้งถึง
ใน พยตั วุฒิรงค์, 2557:231) ไดก้ล่าวว่า จะขึ?นอยู่กบัการรับรู้ถึงความตอ้งการของตลาดเป้าหมาย และ
ตอ้งมีประสิทธิผลเหนือกว่าคู่แข่งขนั ประกอบดว้ย (B) จุดเริAมตน้ของการศึกษาการตลาด คือ การศึกษา
ถึงความจาํเป็น (Needs) ความต้องการ (Wants) และความต้องการซื? อ (Demands) ของลูกค้า (J) การ
นาํเสนอทางการตลาด (Marketing offers) ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์(Products) ราคา (Price) ช่องทางการ
จดัจาํหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) จากสภาวะการแข่งขนัทีAรุนแรงส่วนประสม
ทางการตลาด |P's เมืAอสภาพแวดลอ้มเปลีAยนไปมีผลทาํใหธุ้รกิจ เช่น ธนาคาร โรงแรม ห้างสรรพสินคา้ 
และโรงภาพยนตร์จะตอ้งสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัจึงควรเพิAมส่วนประสมทางการตลาดเขา้ไป
อีก Q ดา้น กลายเป็นส่วนประสมทางการตลาด SP's ไดแ้ก่ บุคลากร (People) กระบวนการให้บริการ 
(Process) และลกัษณะทางการภาพ (Physical Evidence) ส่วนประสมทางการตลาดทีAเพิAมเขา้มาธุรกิจมี
เป้าหมายเพืAอใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจสูงสุดบรรลุผลความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัต่อไป 

 3.ที�พกัราคาประหยดั ประเภทโฮสเทล (Hostel) 
     สรุปได้ว่า โฮสเทล คือ ทีAพกัรูปแบบหนึA งทีAให้บริการในราคาประหยดั มีสิA งอาํนวยความ
สะดวกพื?นฐานและพื?นทีAส่วนกลางไวบ้ริการ มีจุดเด่นในเรืAองของราคาห้องพกั และสามารถแลกเปลีAยน
ประสบการณ์จากเหล่าแบ็คแพ็คเกอร์ดว้ยกนั ทีAพกัจะเน้นการให้บริการทีAมีมาตรฐาน เพืAอสร้างความ
ประทบัใจให้แก่นกัท่องเทีAยว มีทาํเลทีAตั?งทีAสะดวกต่อการเดินทาง หอ้งพกัจะมีทั?งหอ้งพกัแบบรวม และ
หอ้งพกัแบบส่วนตวั โดยมีการจดัอนัดบัรางวลัฮอสการ์ เพืAอแสดงถึงคุณภาพและความนิยมในการเลือก
เขา้พกัโฮสเทลจากทัAวโลก ทาํให้เกิดการแข่งขนัในธุรกิจโฮสเทลมากขึ?น ผูป้ระกอบการจึงตอ้งสร้าง
ความพึงพอใจ และความประทบัใจใหแ้ก่ผูเ้ขา้พกั โดยมีเกณฑก์ารตดัสินในดา้นราคาทีAพกั บรรยากาศ สิAง
อาํนวยความสะดวก ทาํเลทีAตั?ง ความสะอาดและความปลอดภยั (สุกฤตา บึงสวา่ง, 2556 : 30) 
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กรอบแนวคิดในการวจิัย 

ตวัแปรอิสระ                                                                        ตวัแปรตาม 
 
 
 

 

 

 

 
 

สมมุติฐานการวจิัย 
 สมมติฐานทีA 1 ผูเ้ข้าพกัทีA มีเพศต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการทีAพกัราคาประหยดั
ประเภทโฮสเทล ในเขตลาดกระบงั จงัหวดักรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 
 สมมติฐานทีA 2 ผูเ้ข้าพกัทีA มีอายุต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการทีAพกัราคาประหยดั
ประเภทโฮสเทล ในเขตลาดกระบงั จงัหวดักรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 
 สมมติฐานทีA Q ผูเ้ขา้พกัทีAมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการทีAพกัราคา
ประหยดัประเภทโฮสเทล ในเขตลาดกระบงั จงัหวดักรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 
 สมมติฐานทีA | ผูเ้ขา้พกัทีAมีอาชีพต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการทีAพกัราคาประหยดั
ประเภทโฮสเทล ในเขตลาดกระบงั จงัหวดักรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 
 สมมติฐานทีA a ผูเ้ขา้พกัทีAมีรายไดเ้ฉลีAยต่อเดือนต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการทีAพกั
ราคาประหยดัประเภทโฮสเทล ในเขตลาดกระบงั จงัหวดักรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 
 

ระเบียบวธีิการวจิัย 
 1. ประชากรทีAไดท้าํการศึกษาวิจยั ไดแ้ก่ เฉพาะผูเ้ขา้พกัโฮสเทล ภายในเขตลาดกระบงั จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร โดยพิจารณาทีAชืAอทีAพกั ทีAมีคาํว่า “โฮสเทล” จาํนวน 4 แห่ง ไดแ้ก่ 1. มิลาน แอร์พอร์ต 
โฮสเทล 2. การ์เดน้ รูม โฮสเทล 3. อีท-ติง โฮสเทล 4. วนัเดอร์ลสั บางกอก โฮสเทล เนืAองจาก ไม่มีการ
จดทะเบียนพาณิชยที์Aพกัประเภทโฮสเทล ทีAสํานักงานเขตลาดกระบัง จงัหวดักรุงเทพมหานคร (ฝ่าย
สิAงแวดลอ้มและสุขาภิบาล สาํนกังานเขตลาดกระบงั, 2559) 

ลักษณะข้อมูลผู้เข้าพกั 
(1) เพศ  
(2) อาย ุ
(3) ระดบัการศึกษา  
(4) อาชีพ 
(5) รายไดเ้ฉลีAยต่อเดือน 
 

ความพงึพอใจในด้านส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ (7P's) 
(1) ดา้นผลิตภณัฑ ์ 
(2) ดา้นราคา  
(3) ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  
(4) ดา้นการส่งเสริมการตลาด  
(5) ดา้นบุคลากร  
(6) ดา้นกระบวนการ  
(7) ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ 
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 2. กลุ่มตวัอย่างทีAใช้ในการศึกษาครั? งนี?  เนืAองจากผูศึ้กษาวิจยัไม่ทราบจาํนวนผูเ้ขา้พกัโฮสเทล 
ภายในเขตลาดกระบงั จงัหวดักรุงเทพมหานคร จึงกาํหนดขนาดตวัอย่างแบบไม่ทราบจาํนวนประชากร 
กาํหนดความผิดพลาดยอมรับไดเ้ท่ากบั a% ทีAระดบัความเชืAอมัAน �a% จากสูตรคาํนวณของคอแครน 
(W.G.cochran, B�SS:Sa อา้งถึงใน บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ� , 2551)  
 3. เลือกสุ่มตวัอย่างเป้าหมายโดยใชวิ้ธีการเลือกสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
และการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบโควตา้ (Quota  sampling) เฉพาะนกัท่องเทีAยวผูเ้ขา้พกัโฮสเทล ภายในเขต
ลาดกระบงั โดยขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามและรอเกบ็คืนทนัที จาํนวน |`` ชุด 
 

 เครื�องมือที�ใช้ในการวจิยั 
 การศึกษาครั? งนี? ผูศึ้กษาวิจยัใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครืAองมือในการวิจยั และได้
แบ่งแบบสอบถาม ออกเป็น 3 ส่วน รวมจาํนวน |` ขอ้ เพืAอใชใ้นเกบ็และรวบรวมขอ้มูล มีดงันี?  
 ส่วนทีA 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน a ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา 
อาชีพ และรายไดเ้ฉลีAยต่อเดือน แบบสอบถามเป็นลกัษณะเลือกตอบตรวจสอบรายการ (Cheek List)  
 ส่วนทีA  2 ความพึงพอใจต่อการเลือกทีAพกัราคาประหยดั ประเภทโฮสเทล ในเขตลาดกระบัง 
จงัหวดักรุงเทพมหานคร แบ่งเป็น 7 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ และดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ ซึAงผูต้อบ
แบบสอบถามจะประเมินระดบัความความพึงพอใจของตนเอง ตามมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 
มี a ระดบั คือ มากทีAสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยทีAสุด ถา้เป็นคาํถามประเภทสอดคลอ้งใหค้ะแนน a 
| Q J B ตามลาํดบั 
 ส่วนทีA 3 ขอ้เสนอแนะเพิAมเติมเกีAยวกบัปัจจยัทีAส่งผลต่อการเลือกทีAพกัราคาประหยดัประเภทโฮส
เทล ในเขตลาดกระบงั จงัหวดักรุงเทพมหานคร ซึAงเป็นคาํถามปลายเปิด 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการศึกษาวิจยัครั? งนี?  ไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูล
โดยแจกแบบสอบถามใหแ้ก่นกัท่องเทีAยวผูเ้ขา้พกัโฮสเทล ภายในเขตลาดกระบงั โดยขอความอนุเคราะห์
ในการตอบแบบสอบถามและรอเกบ็คืนทนัที จาํนวน |`` ชุด 

 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลมีขั?นตอนทางสถิติต่าง ๆ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร์ในการ
คาํนวณค่าสถิติ (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2554) ดงันี?  
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 B. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
  1.1 แจกแจงความถีA (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ใชอ้ธิบายถึงขอ้มูลส่วนบุคคล
ของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉลีAยต่อเดือน  
  1.2 ค่าเฉลีAย (Mean) และส่วนเบีAยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) จะใช้อธิบายด้าน
ความพึงพอใจต่อการเลือกใชบ้ริการทีAพกัราคาประหยดัประเภทโฮสเทล ภายในเขตลาดกระบงั จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร  
 J. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)  
  2.1 ใช้วิธี  Independent Simple T-Test เพืA อทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีAยของ
ประชากร J กลุ่มเป็นอิสระต่อกนั ไดแ้ก่ เพศ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีAระดบั 0.05 
  2.2 ใช้วิธี F-Test เพืAอทดสอบความแปรปรวนระหว่างตวัแปร Q กลุ่มขึ?นไป เปรียบเทียบ
ความแตกต่างค่าเฉลีAยของตวัแปรอิสระจาํแนกเป็น Q กลุ่มขึ?นไป ไดแ้ก่ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และ
รายไดเ้ฉลีAยต่อเดือน เมืAอพบความแตกต่างอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีAระดบั `.`a นาํมาเปรียบเทียบเป็น
รายคู่ดว้ยวิธี LSD (Lest Significant Difference) 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง J~–Qa ปี และมีระดบัการการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนักงานบริษทัเอกชน มีช่วงรายไดเ้ฉลีAยต่อเดือน J`,001–30,``` บาท และทีA
สาํคญัระดบัการเลือกทีAพกัราคาประหยดัประเภทโฮสเทล ในเขตลาดกระบงั พบว่า ภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก และเมืAอพิจารณาถึงรายละเอียด ส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญัในการเลือกทีAพกัโดยคาํนึงถึงปัจจยัต่าง ๆ 7 
ประการตามลาํดบัความสําคญั ได้แก่ ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการเลือกทีAพกัราคาประหยดั
ประเภทโฮสเทล ในเขตลาดกระบงั จงัหวดักรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยู่ระดบัมาก มีค่าเฉลีAย |.`a 
เมืAอพิจารณารายดา้น สามารถเรียงลาํดบัความสําคญัจากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ ดา้นบุคลากร มีค่าเฉลีAย 
4.50 รองลงมา ดา้นการจดัจาํหน่าย มีค่าเฉลีAย 4.47 ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ มีค่าเฉลีAย 4.34 ดา้น
กระบวนการ มีค่าเฉลีAย 4.21 ดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉลีAย 4.07 ดา้นราคา มีค่าเฉลีAย 4.01 และสุดทา้ยดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉลีAย 2.74 ตามลาํดบั 

 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ตารางที� 1 ผลการทดสอบสมมติฐาน   

ลกัษณะขอ้มูลส่วนบุคคล นยัสาํคญัทางสถิติทีAระดบั 
0.05 

ค่า Sig ยอมรับ ปฏิเสธ 

B เพศ 0.05 .145  � 

J. อาย ุ 0.05 .006 �  
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ตารางทีA 1 (ต่อ)     
3. ระดบัการศึกษา 0.05 .000 �  
4. อาชีพ 0.05 .001 �  
5. รายไดเ้ฉลีAยต่อเดือน 0.05 .000 �  

 
 สมมติฐานทีA  1 เพศ  ของผูเ้ข้าพักทีA ต่างกันมีความพึงพอใจต่อการเลือกทีAพักราคาประหยดั
ประเภทโฮสเทล ในเขตลาดกระบัง จังหวดักรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน เนืAองจากผลทดสอบ
สมมติฐาน ค่า Sig มากกวา่ 0.05  ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวิจยัทีAตั?งไว ้
 สมมติฐานทีA 2 อายุ สมมติฐานทีA 3 ระดบัการศึกษา สมมติฐานทีA 4 อาชีพ สมมติฐานทีA 5 รายได้
เฉลีAยต่อเดือน ของผูเ้ขา้พกัทีAต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการเลือกทีAพกัราคาประหยดัประเภทโฮสเทล ใน
เขตลาดกระบงั จงัหวดักรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั เนืAองจากผลทดสอบสมมติฐาน ค่า Sig มากกว่า 
0.05 สอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวิจยัทีAตั?งไว ้
 

สรุปผลการศึกษา 
 B. ขอ้มูลส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง J~–Qa ปี และมี
การศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน มีช่วงรายไดเ้ฉลีAยต่อเดือน J`,001–30,``` 
บาท 
 2. ภาพรวมระดบัในการเลือกทีAพกัราคาประหยดัประเภทโฮสเทล ในเขตลาดกระบงั จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก  
 3. ดา้นความพึงพอใจต่อการเลือกทีAพกัราคาประหยดัประเภทโฮสเทล ในเขตลาดกระบงั จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร พบว่า ภาพรวมอยู่ระดบัมาก ส่วนใหญ่ให้ความสําคญัจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ดา้น
บุคลากร รองลงมา ดา้นการจดัจาํหน่าย ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ ดา้นกระบวนการ ดา้นผลิตภณัฑ ์
ดา้นราคา และสุดทา้ยดา้นการส่งเสริมการตลาด มีรายละเอียดดงันี?  
  Q.B ดา้นบุคลากร พบว่า ภาพรวมอยู่ระดบัมากทีAสุด ซึA งผูเ้ขา้พกัใหค้วามสาํคญัจากมากไปหา
นอ้ย ไดแ้ก่ พนกังานอธัยาศยัดี อ่อนนอ้ม สุภาพ ใบหนา้ยิ?มแยม้ รองลงมา พนกังานมีความคล่องตวัในการ
ปฏิบติังานและเอาใจใส่ดี พนักงานมีความรู้ สืAอสารไดเ้ขา้ใจ ชัดเจน พนักงานสามารถแนะนาํและให้
ขอ้มูลไดเ้ป็นอยา่งดี และสุดทา้ยพนกังานร่าเริงแจ่มใส สามารถพูดคุยไดอ้ยา่งเป็นกนัเอง 
  Q.J ดา้นการจดัจาํหน่าย พบว่า ภาพรวมอยู่ระดบัมากทีAสุด ซึA งผูเ้ขา้พกัใหค้วามสาํคญัจากมาก
ไปหาน้อย ไดแ้ก่ สามารถจองห้องพกัผ่านเวบ็ไซต์ รองลงมา มีระบบการขอจองห้องพกัผ่านโทรศพัท ์
และสุดทา้ยทาํเลทีAตั?งของทีAพกัติดถนนใหญ่ไป-มาสะดวก 
  Q.Q ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ พบว่า ภาพรวมอยู่ระดับมากทีA สุด ซึA งผูเ้ข้าพักให้
ความสําคญัจากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ อากาศปลอดโปร่งถ่ายเทสะดวก รองลงมา มีระบบรักษาความ
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ปลอดภยัทีAดี ทีAพกัมีบริเวณอนุญาตใหสู้บบุหรีAและหา้มสูบบุหรีAแบ่งแยกชดัเจน ความสะอาดถูกสุขอนามยั 
เช่น ร้านอาหาร และทีAพกั และสุดทา้ยการจดัการสถานทีAพกัเป็นสดัส่วน 
  Q.| ดา้นกระบวนการ พบว่า ภาพรวมอยู่ระดบัมากทีAสุด ซึA งผูเ้ขา้พกัใหค้วามสาํคญัจากมากไป
หานอ้ย ไดแ้ก่ การใหบ้ริการอย่างรวดเร็ว รองลงมา ไดรั้บการดูแลอย่างดีจากพนกังานทีAใหบ้ริการ มีการ
ประสานงานสามารถติดต่อสืAอสารไดส้ะดวก ไดรั้บความสะดวกในการติดต่อกบัพนกังาน และสุดทา้ยมี
บริการรถรับ-ส่งสนามบิน 
  Q.a ดา้นผลิตภณัฑ ์พบวา่ ภาพรวมอยูร่ะดบัมาก ซึAงผูเ้ขา้พกัใหค้วามสาํคญัจากมากไปหานอ้ย 
ได้แก่ ความสะอาดของทีAพกั รองลงมาทีAพกัอยู่ใกลแ้หล่งชุมชนทีAมีความปลอดภยั มีการออกแบบตัว
อาคารและห้องพกัไวอ้ย่างสวยงาม สิAงอาํนวยความสะดวกภายในครบ เช่น ทีวี ตูเ้ยน็ อินเตอร์เน็ต และ
สุดทา้ยชืAอเสียงของทีAพกัเป็นทีAรู้จกั 
  Q.~ ดา้นราคา พบว่า ภาพรวมอยู่ระดบัมาก ซึA งผูเ้ขา้พกัให้ความสําคญัจากมากไปหาน้อย 
ไดแ้ก่ มีการแจง้ราคาห้องพกัชดัเจน รองลงมา ราคาห้องพกัถูกกว่าทีAอืAน อตัราค่าบริการห้องพกัมีความ
เหมาะสม อตัราค่าบริการร้านอาหารและเครืAองดืAม มีความเหมาะสม และสุดทา้ยราคาห้องพกัมีหลาย
ระดบัใหเ้ลือก 
  Q.S ดา้นการส่งเสริมการตลาด พบว่า ภาพรวมอยู่ระดบัปานกลาง ซึA งผูเ้ขา้พกัให้ความสาํคญั
จากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ มีการประชาสัมพนัธ์โดยใช้แผ่นป้ายโฆษณาริมทางเป็นระยะให้เห็นชัดเจน 
รองลงมา มีการแจง้ข่าวประชาสัมพนัธ์ผ่านสืAออืAน ๆ เช่น แผ่นพบั วิทยุชุมชน เวบ็ไซต ์การจดัโปรโมชัAน
ร่วมกบับตัรเครดิต มีส่วนลดค่าอาหารและเครืAองดืAม และสุดทา้ยมีการทาํบตัรสมาชิกเพืAอใหเ้ป็นส่วนลด
สาํหรับหอ้งพกั 

 
อภิปรายผลการศึกษา 

1. ขอ้มูลส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่จะเป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง J~–Qa ปี ระดบั
การศึกษาสูงสุดระดบัปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน มีช่วงรายไดเ้ฉลีAยต่อเดือน J`,001–
30,``` บาท ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผูเ้ขา้พกัทีAมีอายุต่างกนั มีระดบัการศึกษาต่างกนั มีอาชีพ
ต่างกนั มีรายได้เฉลีAยต่อเดือนต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการทีAพกัประเภทโฮสเทล ในเขต
ลาดกระบงั จงัหวดักรุงเทพมหานคร โดยรวมแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวิจยัทีAตั?งไว ้เมืAอ
พิจารณาระดบัการเลือกทีAพกัราคาประหยดัประเภทโฮสเทล ในเขตลาดกระบงั พบว่า ภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก ซึA งกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความสําคญัดา้นบุคลากรในเรืAองทีAเกีAยวกบัพนกังานมีอธัยาศยัดี 
อ่อนน้อม สุภาพ ใบหน้ายิ?มแยม้ รองลงมา ด้านการจดัจาํหน่ายให้ความสําคัญเกีAยวกับสามารถจอง
ห้องพกัผ่านเวบ็ไซต์ ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพให้ความสําคญัเกีAยวกบัอาการปลอดโปร่งถ่ายเท
สะดวก ดา้นกระบวนการใหค้วามสาํคญัเกีAยวกบัการใหบ้ริการอยา่งรวดเร็ว ดา้นผลิตภณัฑใ์หค้วามสาํคญั
เกีAยวกบัความสะอาดของทีAพกั ดา้นราคาใหค้วามสาํคญัเกีAยวกบัการแจง้ราคาหอ้งพกัชดัเจน และดา้นการ
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ส่งเสริมการตลาดใหค้วามสาํคญัเกีAยวกบัมีการประชาสัมพนัธ์โดยใชแ้ผน่ป้ายโฆษณาริมทางเป็นระยะให้
เห็นชดัเจน จะสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ศิวฤทธิ�  พงศกรรังศิลป์, (2555 : 103) ไดก้ล่าวว่า ความคาดหวงั
และความตอ้งการของผูรั้บบริการสาํหรับในการบริการจะมีความแตกต่างกนัออกไป โดยความพึงพอใจ
ของผูรั้บบริการจะเป็นผลมาจากความรู้ ความสามารถ ความพร้อมทั?งในดา้นอารมณ์และร่างกายของผู ้
ใหบ้ริการ รวมไปถึงความเตม็ใจในการใหบ้ริการของผูใ้หบ้ริการ และสภาพแวดลอ้มโดยรอบทีAพกัทัAวไป 
ตวัอย่างเช่น โต๊ะ เกา้อี?  สภาพอากาศ เป็นตน้ ซึA งสิA งเหล่านี? ทาํให้ผูรั้บบริการเกิดความพึงพอใจทีAไดม้า
รับประทานอาหาร 
 2. ดา้นความพึงพอใจต่อการเลือกทีAพกัราคาประหยดัประเภทโฮสเทล ภายในเขตลาดกระบงั 
จงัหวดักรุงเทพมหานคร พบวา่ ภาพรวมอยูร่ะดบัมาก  
  J.B ดา้นบุคลากร พบว่า ภาพรวมอยู่ระดบัมากทีAสุด ส่วนใหญ่ให้ความสําคญัจากมากไปหา
นอ้ย ไดแ้ก่ พนกังานอธัยาศยัดี อ่อนนอ้ม สุภาพ ใบหนา้ยิ?มแยม้ รองลงมา พนกังานมีความคล่องตวัในการ
ปฏิบติังานและเอาใจใส่ดี พนักงานมีความรู้ สืAอสารไดเ้ขา้ใจ ชัดเจน พนักงานสามารถแนะนาํและให้
ขอ้มูลไดเ้ป็นอย่างดี และสุดทา้ยพนกังานร่าเริงแจ่มใส สามารถพูดคุยไดอ้ย่างเป็นกนัเอง สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของชลธินี อยูค่ง (2555)  ไดศึ้กษาเรืAอง การศึกษาความพึงพอใจของนกัท่องเทีAยวชาวไทยทีAเขา้พกั
โรงแรมในอาํเภอเมือง จงัหวดัระนอง ผลการศึกษาพบวา่ ดา้นบุคลากร พบว่า โดยรวมในระดบัมาก โดย
ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจดา้นพนกังานมีความรู้ความสามารถในการให้บริการ สามารถแนะนาํและให้
ขอ้มูลแก่ลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี  
  J.J ดา้นการจดัจาํหน่าย พบว่า ภาพรวมอยู่ระดบัมากทีAสุด ส่วนใหญ่ให้ความสาํคญัจากมาก
ไปหาน้อย ไดแ้ก่ สามารถจองห้องพกัผ่านเวบ็ไซต์ รองลงมา มีระบบการขอจองห้องพกัผ่านโทรศพัท ์
และสุดทา้ยทาํเลทีAตั?งของทีAพกัอยู่ติดกบัถนนใหญ่ไป-มาสะดวก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของชลธินี อยู่คง 
(2555)  ไดศึ้กษาเรืAอง การศึกษาความพึงพอใจของนกัท่องเทีAยวชาวไทยทีAเขา้พกัโรงแรมในอาํเภอเมือง 
จงัหวดัระนอง ผลการศึกษาพบว่า ดา้นการจดัจาํหน่าย พบว่า โดยรวมในระดบัมาก โดยส่วนใหญ่มีความ
พึงพอใจดา้นการจองหอ้งพกัโดยตรงกบัทางโรงแรม การจองหอ้งพกัผา่นระบบอินเทอร์เน็ต ตามลาํดบั 
  J.Q ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ พบว่า ภาพรวมอยู่ระดับมากทีA สุด ส่วนใหญ่ให้
ความสําคัญจากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ อาคารปลอดโปร่งถ่ายเทสะดวก รองลงมา มีระบบรักษาความ
ปลอดภยัทีAดี ทีAพกัมีบริเวณอนุญาตใหสู้บบุหรีAและหา้มสูบบุหรีAแบ่งแยกชดัเจน ความสะอาดถูกสุขอนามยั 
เช่น ร้านอาหาร และทีAพกั และสุดทา้ยการจดัการสถานทีAพกัเป็นสัดส่วน สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ศิว
ฤทธิ�  พงศกรรังศิลป์ (2555) ไดก้ล่าววา่ ผูรั้บบริการมีความตอ้งการและความคาดหวงัสาํหรับการบริการทีA
แตกต่างกนัไป รวมถึงความเต็มใจในการใหบ้ริการของพนกังาน และสภาพแวดลอ้มตวัอย่างเช่น สภาพ
อากาศ เกา้อี?  โต๊ะ สิAงเหล่านี? มีผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ทีAมารับประทานอาหาร หรือเขา้มาใชบ้ริการ
ในสถานทีAทีAมาใชบ้ริการ 
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  J.| ดา้นกระบวนการ พบว่า ภาพรวมอยู่ระดบัมากทีAสุด ส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญัจากมากไป
หานอ้ย ไดแ้ก่ การใหบ้ริการอย่างรวดเร็ว รองลงมา ไดรั้บการดูแลอย่างดีจากพนกังานทีAใหบ้ริการ มีการ
ประสานงานสามารถติดต่อสืAอสารไดส้ะดวก ไดรั้บความสะดวกในการติดต่อกบัพนกังาน และสุดทา้ยมี
บริการรถรับ-ส่งสนามบิน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กฤศนพชัญ ์บุญช่วย (2557) ไดศึ้กษาเรืAองความพึง
พอใจของนกัท่องเทีAยวชาวรัสเซีย ทีAมีต่อการใหบ้ริการของโรงแรมในกรุงเทพมหานครผลการศึกษาพบว่า  
คุณภาพการบริการของพนกังาน อยูใ่นระดบัมากผูใ้ชบ้ริการใหค้วามสาํคญับริการรวดเร็ว ขั?นตอนบริการ
ไม่ยุ่งยาก จาํนวนพนกังานทีAใหบ้ริการเพียงพอ เสนอบริการใหม่ ๆ ทีAตรงกบัความตอ้งการ เสนอทางเลือก
กรณีสามารถใชบ้ริการไดห้ลายอยา่ง เสนอทางเลือกกรณีไม่สามารถใชบ้ริการได ้ 
  J.a ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก จะให้ความสําคัญจากมากไปหาน้อย 
ไดแ้ก่ ความสะอาดของทีAพกั รองลงมาทีAพกัอยู่ใกลแ้หล่งชุมชนทีAมีความปลอดภยั มีการออกแบบอาคาร
และห้องพกัไวอ้ย่างสวยงาม สิAงอาํนวยความสะดวกภายในครบ และสุดทา้ยชืAอเสียงของทีAพกัเป็นทีAรู้จกั 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของจิตมณี นิธิปรีชา (2558) ไดท้าํการศึกษาเรืAอง โครงการจดัตั?งธุรกิจกรีนแคปซูล
โฮสเทล เพืAอรักษาวิถีชุมชน ซึA งผลการศึกษาพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดทีA ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความสาํคญัมากทีAสุด คือดา้นผลิตภณัฑใ์นเรืAองของความสะอาดหอ้งพกั 
  J.~ ดา้นราคา พบวา่ ภาพรวมอยูร่ะดบัมาก ส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญัจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ 
มีการแจ้งราคาห้องพกัชัดเจน รองลงมา คือ ราคาห้องพกัถูกกว่าทีA อืAน อตัราค่าบริการห้องพกัมีความ
เหมาะสม อตัราค่าบริการร้านอาหารและเครืAองดืAมมีความเหมาะสม และสุดทา้ยราคาหอ้งพกัมีหลายระดบั
ใหเ้ลือก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของจิตมณี นิธิปรีชา (2558) ไดท้าํการศึกษาเรืAอง โครงการจดัตั?งธุรกิจกรีน
แคปซูลโฮสเทล เพืAอรักษาวิถีชุมชน ผลการศึกษาพบว่า นิยมจองห้องพกัผ่านเวบ็ไซต์ www.agoda.com 
ชาํระเงินทางบตัรเครดิต และเหตุผลในการเลือกหอ้งพกั คือ ราคา 
  J.S ดา้นการส่งเสริมการตลาด พบว่า ภาพรวมอยู่ระดบัปานกลาง ส่วนใหญ่ให้ความสําคญั
จากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ มีการประชาสัมพนัธ์โดยใช้แผ่นป้ายโฆษณาริมทางเป็นระยะให้เห็นชัดเจน 
รองลงมา มีการแจง้ข่าวประชาสัมพนัธ์ผ่านสืAออืAน ๆ เช่น แผ่นพบั วิทยุชุมชน การจดัโปรโมชัAนร่วมกบั
บตัรเครดิต มีส่วนลดค่าอาหารและเครืAองดืAม และสุดทา้ยมีการทาํบตัรสมาชิกเพืAอให้เป็นส่วนลดสาํหรับ
ห้องพัก สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ ชลธินี อยู่คง (2555) การวิจัยเรืA อง การศึกษาความพึงพอใจของ
นกัท่องเทีAยวชาวไทยทีAเลือกเขา้พกัโรงแรมในอาํเภอเมือง จงัหวดัระนอง ซึA งผลการศึกษาพบว่า ดา้นการ
ส่งเสริมทางการตลาด พบวา่โดยรวมในระดบัมาก ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจดา้นการโฆษณาโรงแรมผา่น
สืAอต่าง ๆ เช่น วิทยุ ป้ายโฆษณา นิตยสาร แผ่นพบั ฯลฯ การประชาสัมพนัธ์โรงแรมร่วมกบัหน่วยงาน
องคก์รต่าง ๆ ตามลาํดบั 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. การนําผลวจิยัไปใช้ 
  1.1 ดา้นบุคลากร ควรมีการส่งเสริมใหพ้นกังานมีอธัยาศยัดี ใบหนา้ยิ?มแยม้ มีความสุภาพกบัผู ้
ทีAเขา้มาติดต่อเขา้พกั 
  1.2 ดา้นการจดัจาํหน่าย ควรทีAจะกาํหนดใหผู้เ้ขา้พกัสามารถจองหอ้งพกัผา่นเวบ็ไซตไ์ด ้
  1.3 ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ ควรจดัการกาํหนดให้อาคารมีความปลอดโปร่งอากาศ
ถ่ายเทสะดวก  
  1.4 ดา้นกระบวนการ ควรใหบ้ริการอยา่งรวดเร็วแก่ผูที้Aมาติดต่อหรือผูเ้ขา้มาติดต่อเขา้พกั 
  1.5 ดา้นผลิตภณัฑ ์ควรรักษาความสะอาดของทีAพกั   
  1.6 ดา้นราคา ควรมีการแจง้ราคาหอ้งพกัชดัเจน 
  1.7 ดา้นการส่งเสริมการตลาด ควรมีการประชาสัมพนัธ์โดยใชแ้ผ่นป้ายโฆษณาริมทางเป็น
ระยะใหเ้ห็นชดัเจน ประชาสมัพนัธ์ผา่นสืAออืAน ๆ  
 2. ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร̂ังต่อไป 
  2.1 ในการทาํวิจยัครั? งต่อไปควรทาํการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างนกัท่องเทีAยวชาวต่างชาติ 
เนืAองจากในปัจจุบันมีนักท่องเทีAยวชาวต่างชาติทีA นิยมเลือกพักทีAพักราคาประหยดั ประเภทโฮสเทล 
จาํนวนมาก เพืAอทีAจะไดน้าํผลการศึกษาทีAไดน้าํไปใชใ้นการปรับปรุงในดา้นคุณภาพและการบริการ ซึAงจะ
ทาํใหน้กัท่องเทีAยวชาวต่างชาติเกิดความประทบัใจ และดึงดูดใหก้ลบัมาใชบ้ริการอีกในอนาคต นอกจาก
จะช่วยเพิAมประสิทธิภาพใหแ้ก่ธุรกิจแลว้ ยงัเป็นการเพิAมรายไดใ้หก้บัคนทอ้งถิAนและประเทศอีกดว้ย 
  2.2 ควรทาํการศึกษาความคาดหวงัก่อนและหลงัการใชบ้ริการทีAพกัราคาประหยดัประเภท
โฮสเทล เพืAอนาํผลการศึกษาไปพฒันาการบริการใหต้อบสนองความคาดหวงัของนกัท่องเทีAยวอย่างตรง
จุด 
  2.3 ควรทาํการวิจยัเพิAมเติม โดยการศึกษาเปรียบเทียบกบัคู่แข่งทางธุรกิจทีAพกั ภายในพื?นทีA
เพืAอหาขอ้ไดเ้ปรียบในการแข่งขนัทางธุรกิจ และเป็นแนวทางในการดาํเนินธุรกิจอยา่งย ัAงยืน 
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ปัจจัยที�มคีวามสัมพนัธ์ต่อการเพิ�มประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทมีของพนักงานใน
แผนกจัดซื$อต่างประเทศกับแผนกที�มคีวามเกี�ยวข้องกัน :  

กรณศีึกษาบริษทัเอเอ (ประเทศไทย) จํากัด 
FACTOR RELATING TO ENHANCE THE TEAMWORK OF EMPLOYEES 

IN THE OVERSEAS PURCHASING DEPARTMENT WITH  
THE RELEVANT DEPARTMENT IN AA (THAILAND) CO., LTD 

 
ณริศรา   เจริญสุข*, มรกต กาํแพงเพชร, ชรินพร งามกมล และสุชารัตน์ กูเ้กียรติสกุลมั น 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
18/18 ถ.บางนา-ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 

*E-mail: Nrisa_maylin1995@hotmail.com 
 
บทคัดย่อ  

การศึกษาในครัJ งนีJ มีวตัถุประสงค์เพื อศึกษาระดับปัจจัยที มีความสัมพนัธ์ต่อการเพิ ม
ประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมของพนกังาน และความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัองคป์ระกอบของ
ทีมกบัการเพิ มประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมของพนกังานในแผนกจดัซืJอต่างประเทศกบัแผนกที 
มีความเกี ยวขอ้งกนัของบริษทัเอเอ  (ประเทศไทย) จาํกดั โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื องมือในการ
วจิยั และกลุ่มตวัอยา่งที ใช ้คือ พนกังานแผนกจดัซืJอต่างประเทศ  แผนกการผลิต  แผนกคลงัสินคา้   
แผนกนาํเขา้ชิJนส่วนและวตัถุดิบ  แผนก R&D  แผนกการตลาด  จาํนวน WX คน โดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี ย ค่าเบี ยงเบนมาตรฐานทาํการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ 
Independent Sample t– test , One way ANOVA และวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธิd สหสัมพนัธ์ของเพียร์
สัน (Pearson Correlation) 
  ผลการศึกษา พบว่า ระดบัปัจจยัองค์ประกอบทีมของพนกังานอยู่ในระดบัมาก คือ ดา้น
สภาพแวดลอ้ม  ดา้นองคป์ระกอบและคุณลกัษณะ ดา้นการออกแบบงาน ดา้นกระบวนการทาํงาน
ของพนกังาน และการเพิ มประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมดา้นสมาชิกมีความพึงพอใจในทีม  ดา้น
การแก้ไขปัญหาอุปสรรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านสมาชิกมีการ
สื อสารที ดีอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ เพศ ระดบัการศึกษา รายได ้อายุการทาํงานที แตกต่างกนั
ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการเพิ มประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีม สาํหรับ อายุ ตาํแหน่งงานที แตกต่าง
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กนัมีความสัมพนัธ์ต่อการเพิ มประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีม อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที ระดบั 
g.gX และปัจจยัดา้นองค์ประกอบของทีมมีความสัมพนัธ์ทางบวกในทิศทางเดียวกนักบัการเพิ ม
ประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมของพนกังาน 
คําสําคัญ : ปัจจยัองคป์ระกอบของทีม การเพิ มประสิทธิภาพการทาํงาน การทาํงานเป็นทีม 
 

Abstract 
The objective of the study aimed to investigate the factors correlated to optimize 

teamwork among employees. And the relationship between the composition of the team to enhance 
the teamwork of employees in the purchasing department of foreign departments that are relevant 
to the Company AA Bicycle (Thailand) Co., Ltd., using a questionnaire as a tool. Research And 
samples of the staff department Purchasing department, manufacturing warehouse. Import parts 
and materials R & D department, the marketing department of 75 people using descriptive 
statistics include percentage, mean, standard deviation, to test the hypothesis by using Independent 
Sample T - test, One way ANOVA and the Pearson correlation Coefficient. 
  The results of the independent study indicated that the composition of the team is in the 
environment. The components and features Design work the work flow of employees different. 
And optimizing teamwork at a high level of satisfaction with the members of the team. The fix 
problems efficiently. 
  The results of the hypothesis testing indicated that age, gender, education, income, work 
is no different relationships to enhance team work for the old jobs that have different relationships 
to optimize teamwork. Statistically significant at the 0.05 level and the composition of the team 
have a relationship in the same direction to enhance the teamwork of staff. 
Keywords: the composition of the team. To increase performance teamwork 
 

บทนํา 
ปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจและสังคมโลกที มีการเปลี ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลาการ

ประกอบธุรกิจมีการแข่งขนักนัอย่างหลากหลาย องคก์รธุรกิจจึงจาํเป็นตอ้งมีการพฒันาประสิทธิภาพการ
ทาํงานในทุก ๆ ดา้นให ้ ดีขึJนและเพิ มมากขึJนอยูเ่สมอ ซึ งการเพิ มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ทาํงานเป็นทีมนัJนควรเริ มพฒันาที ตวับุคคลในแผนกหรือองคก์รใหมี้คุณภาพและตระหนกัถึงการทาํงาน
ร่วมกนัเสียก่อน ยิ งทาํงานไดร้วดเร็ว มีประสิทธิภาพ เพิ มขึJนมากเพียงใด ยอ่มจะยิ งเพิ มความไดเ้ปรียบใน
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การแข่งขนัทางธุรกิจให้กบัองค์กร ดงันัJนการทาํงานเป็นทีมจึงมีส่วนช่วยเพิ มประสิทธิภาพการทาํงาน
ใหแ้ก่องคก์รมากขึJน 

บริษัทเอเอ (ประเทศไทย) จํากัด เป็นบริษัทจัดจําหน่ายจักรยานประเภทต่างๆ พร้อม
อุปกรณ์เสริมสู่ตลาดจกัรยานในประเทศไทย ปัจจุบนัมีพนักงานทัJงสิJน XxW คน แบ่งเป็นแผนกต่างๆ 
ได้แก่ แผนกคลังสินค้า แผนกการผลิต แผนกบัญชี แผนกขนส่งโลจิสติกส์ โดยในแผนกจัดซืJ อ
ต่างประเทศมีความจาํเป็นต้องมีการประสานงานกบัหลายแผนก องค์กรจึงมีจาํเป็นต้องมุ่งเน้นเรื อง
สมัพนัธภาพและการทาํงานเป็นทีมของพนกังานภายในองคก์าร แต่ในการปฏิบติังานจริงนัJน พนกังานยงั
ไม่สามารถทาํงานโดยปราศจากปัญหาและอุปสรรคในการทาํงาน และยงัไม่สามารถปฏิบติังานตามที 
องคก์ารคาดหวงัได ้

ดงันัJนผูวิ้จยัจึงเลือกศึกษาเรื องปัจจยัที มีความสัมพนัธ์ต่อการเพิ มประสิทธิภาพการทาํงานเป็น
ทีมของพนกังานในแผนกจดัซืJอต่างประเทศกบัแผนกที มีความเกี ยวขอ้งกนัของบริษทัเอเอ (ประเทศไทย) 
จาํกดั เพื อนาํผลการวิจยัมาใชใ้นการบริหารจดัการ วางแผน และกาํหนดนโยบายการทาํงานเป็นทีมของ
พนกังาน ซึ งจะส่งผลใหก้ารปฏิบติังานของแผนกจดัซืJอต่างประเทศ บริษทัเอเอ (ประเทศไทย) จาํกดั มี
ประสิทธิภาพในการทาํงานร่วมกบัแผนกอื นที เกี ยวขอ้งเพิ มมากขึJน 

 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

z. เพื อศึกษาระดบัของปัจจยัที มีความสัมพนัธ์ต่อการเพิ มประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมของ
พนกังานแผนกจดัซืJอต่างประเทศกบัแผนกที เกี ยวขอ้งบริษทัเอเอ (ประเทศไทย) จาํกดั 
  {. เพื อศึกษาปัจจัยที มีความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านองค์ประกอบของทีมกับการเพิ ม
ประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมของพนกังานแผนกจดัซืJอต่างประเทศกบัแผนกที เกี ยวขอ้งบริษทั เอเอ 
(ประเทศไทย) จาํกดั 
สมมตฐิานการวจิัย 

1.  ปัจจยัส่วนบุคคล เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อายงุาน ตาํแหน่งงาน ที แตกต่างกนัมีความสมัพนัธ์
ต่อการเพิ มประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีม 

2.  ปัจจยัองคป์ระกอบของทีม ดา้นสภาพแวดลอ้ม ดา้นองคป์ระกอบและคุณลกัษณะ  
ดา้นการออกแบบงานและดา้นกระบวนการ ที แตกต่างกนัมีความสมัพนัธ์ต่อการเพิ ม
ประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีม 

 
งานวจิยัที�เกี�ยวข้อง 
 ธนกร กรวชัรเจริญ ({XXX) ปัจจัยที มีความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมของ
พนกังานบริษทั ควอลิตีJ เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) ผลการศึกษาพบว่าระดบัปัจจยัองค์ประกอบของทีมดา้น
องค์ประกอบและคุณลกัษณะดา้นสภาพแวดลอ้มดา้นการออกแบบงานดา้นกระบวนการทาํงานและมี

1123 



BE-40 

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ คร้ังท่ี ๕ "งานวิชาการรับใช!สังคม" มหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลิมพระเกียรติ 

ประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมในดา้นสมาชิกมีความพึงพอใจในทีมดา้นการแกไ้ขปัญหาอุปสรรคได้
อย่างมีประสิทธิภาพดา้นการสื อสารที ดี ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า อายุงานที แตกต่างกันของ
หน่วยงานมีความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมไม่แตกต่างกนั สําหรับเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ตาํแหน่งงาน ที แตกต่างกนันัJนจะมีความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมแตกต่าง
กนั  

ยุวดี  สายสืบ ({XXX) ไดศึ้กษาเกี ยวกบั  ปัจจยัที มีความสัมพนัธ์ต่อการทาํงานเป็นทีม บริษทั 
เบอร์ลี  ยุคเกอร์  ฟู้ดส์ จาํกดั ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่าในดา้นการทาํงานของพนกังาน ไดแ้ก่ การให้
ความร่วมมือ การแสดงออกและการยอมรับความคิดเห็น โดยรวมอยู่ในระดับดี ในด้านปัจจัยที มี
ความสัมพนัธ์ต่อการทาํงาน เป็นทีม ได้แก่ ดา้นการกาํหนดวตัถุประสงค์ การพฒันากร และผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังาน ไดแ้ก่ เพศ อายุ การศึกษา ตาํแหน่งงาน รายได ้
และสถานภาพที แตกต่างกนัมีความสัมพนัธ์ต่อการทาํงานเป็นทีม และปัจจยัแวดลอ้มในการทาํงาน  � 
ปัจจยั ไดแก่ การกาํหนดวตัถุประสงค ์การพฒันาการทาํงาน บรรยากาศและสภาพแวดลอ้มของทีมภาวะ
ผูน้าํ มีความสมัพนัธ์ต่อการทาํงานเป็นทีม  

 
ประโยชน์ที�จะได้รับ 

1.  ผลจากการวิจยัครัJ งนีJ  สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการเพิ มประสิทธิภาพการทาํงาน 
เป็นทีม 

2.  ผลการวิจยัที ไดจ้ะเป็นประโยชนต่์อบริษทัเอเอ (ประเทศไทย) จาํกดั 
และหน่วยงานที เกี ยวขอ้งผลจากการวิจยัครัJ งนีJจะเป็นขอ้มูลเบืJองตน้สาํหรับผูที้ สนใจศึกษา
ต่อไป 
 

ผลการวเิคราะห์ 
 ส่วนที� Z ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทั�วไปของพนักงาน 

มีพนักงานเพศชายมากกว่าเพศหญิง โดยมีเพศชายร้อยละ X�.W และเพศหญิง ร้อยละ �X.x  
พนักงานที มีอายุ xz-xX ปีมีมากที สุด ร้อยละ��.g รองลงมาคือ พนักงานที มีอายุ{�-xg ปี ร้อยละ{z.x 
พนกังานที มีอายุ x�-�g ปี ร้อยละz�.g พนกังานที มีอายุ{g-{X ปี ร้อยละ 12.0 พนกังานที มีอายุ �z-�X ปี 
ร้อยละ �.g พนกังานที มีอาย ุ�� ปีขึJนไป ร้อยละ {.W ตามลาํดบั พนกังานส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี พนักงานส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือน 15,001-20,000 บาท รองลงมาพนักงานที มีรายไดต่้อ
เดือน {g,001-30,000 บาท ตามลาํดบั พนกังานที มีอายกุารทาํงาน z-x ปี ร้อยละ �g.g พนกังานที มีอายกุาร
ทาํงาน �-� ปี ร้อยละ xg.W พนักงานที มีอายุการทาํงานมากกว่า � ปี ร้อยละ z�.g พนกังานที มีอายุการ
ทาํงานW-� ปี ร้อยละ zg.Wและพนกังานที มีอายกุารทาํงานนอ้ยกวา่ z ปี ร้อยละ {.W  
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ส่วนที� \ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยองค์ประกอบของทีมที�มีความสัมพันธ์ต่อการเพิ�ม
ประสิทธิภาพการทํางานเป็นทีมและประสิทธิภาพการทํางานเป็นทีม 
 กาํหนดเกณฑใ์นการวดัคะแนน ไดด้งันีJ  
 ค่าคะแนนเฉลี ย  4.21 – 5.00 หมายถึง  มากที สุด 

ค่าคะแนนเฉลี ย  3.41 – 4.20 หมายถึง  มาก 

ค่าคะแนนเฉลี ย  2.61 – 3.40 หมายถึง  ปานกลาง 

ค่าคะแนนเฉลี ย  1.81 – 2.60 หมายถึง  นอ้ย 

ค่าคะแนนเฉลี ย  1.00 - 1.80 หมายถึง  นอ้ยที สุด 

ตารางที� 1 แสดงจาํนวน ค่าเฉลี ย และส่วนเบี ยงเบนมาตรฐานเกี ยวกบัปัจจยัองค์ประกอบของทีมดา้น
สภาพแวดลอ้มของพนกังาน 

ด้านสภาพแวดล้อม �� S.D Min Max แปลผล 

1. ผูน้าํทีมมีความสามารถในการสั งงานและ
มอบหมายงาน 

4.01 0.604 3 5 มาก 

2. ผู ้นําทีมมีความไว้วางใจลูกน้องและให้
อาํนาจในการตดัสินใจ 

3.85 0.651 1 5 มาก 

3. ท่านสามารถยอมรับความคิดเห็นจากเพื อน
ร่วมทีมได ้

4.11 0.764 2 5 มาก 

4. ท่านสามารถยอมรับความผิดพลาดของ
เพื อนร่วมทีมได ้

3.93 0.723 2 5 มาก 

5. การประเมินงานเป็นไปอยา่งเป็นธรรม โดย
พิจารณาจากผลงานเป็นหลกั 

3.91 0.857 1 5 มาก 

รวมด้านสภาพแวดล้อม 3.96 0.720   มาก 

จากตารางที  1 แสดงใหเ้ห็นวา่ ปัจจยัองคป์ระกอบของทีมดา้นสภาพแวดลอ้มของพนกังาน โดยภาพรวม
อยูใ่นระดบัมาก ซึ งมีค่าเฉลี ยเท่ากบั 3.96   
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ตารางที� 2 แสดงจาํนวน ค่าเฉลี ย และส่วนเบี ยงเบนมาตรฐานเกี ยวกบัปัจจยัองค์ประกอบของทีมดา้น
องคป์ระกอบและคุณลกัษณะของพนกังาน 

ด้านองค์ประกอบและคุณลักษณะ �� S.D Min Max แปลผล 

6. งานที ไดรั้บมอบหมายมีลกัษณะครอบคลุม
หลายดา้น 

4.11 0.746 2 5 มาก 

7. งานที ไดรั้บมอบหมายมีความสาํคญั และทา้
ทายต่อทกัษะและความสามารถของท่าน 

4.09 0.738 1 5 มาก 

8. ทีมงานมีสมาชิกที เหมาะกบัภารกิจของงาน 3.83 0.685 3 5 มาก 

9. สมาชิกภายในทีมสามารถปฏิบติังานแทน
กนัได ้

3.87 0.935 1 5 มาก 

10. ทุกคนใหค้วามสาํคญักบัผลงานของทีม
มากกวา่ผลงานแต่ละบุคคล 

4.01 0.797 2 5 มาก 

รวมด้านองค์ประกอบและคุณลักษณะ 3.98 0.780   มาก 

จากตารางที  2 แสดงใหเ้ห็นวา่ ปัจจยัองคป์ระกอบของทีมดา้นองคป์ระกอบและคุณลกัษณะของพนกังาน 
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ซึ งมีค่าเฉลี ยเท่ากบั 3.98  
 
ตารางที� 3 แสดงจาํนวน ค่าเฉลี ย และส่วนเบี ยงเบนมาตรฐานเกี ยวกบัปัจจยัองคป์ระกอบของทีมดา้นการ
ออกแบบงานของพนกังาน 

ด้านการออกแบบงาน �� S.D Min Max แปลผล 

11. ทีมงานมีอิสระในการปฏิบติังาน 3.75 0.790 2 5 มาก 

12. งานที ไดรั้บมอบหมายตรงกบั
ความสามารถของสมาชิกในทีม 

3.81 0.730 1 5 มาก 

13. สมาชิกในทีมไดใ้ชท้กัษะความสามารถ
ไดอ้ยา่งเตม็ที กบังานที ทาํ 

4.00 0.697 2 5 มาก 

14. สมาชิกในทีมมีทกัษะความรู้
ความสามารถหลากหลาย ในการทาํงานให้
สาํเร็จไดด้ว้ยดี 

3.91 0.640 3 5 มาก 

รวมด้านการออกแบบงาน 3.87 0.714   มาก 
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จากตารางที  3 แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยองค์ประกอบของทีมด้านการออกแบบงานของพนักงาน โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ซึ งมีค่าเฉลี ยเท่ากบั 3.87  
 
ตารางที� 4 แสดงจาํนวน ค่าเฉลี ย และส่วนเบี ยงเบนมาตรฐานเกี ยวกบัปัจจยัองค์ประกอบของทีมดา้น
กระบวนการทาํงานของพนกังาน 

ด้านกระบวนการทํางาน �� S.D Min Max แปลผล 

15. สมาชิกแต่ละคนในทีม เขา้ใจเป้าหมาย
ของทีมที ถูกตอ้งตรงกนั 

4.00 0.788 1 5 
มาก 

16. สมาชิกในทีมมีส่วนร่วมในการกาํหนด
เป้าหมายในการทาํงานร่วมกนั 
ไดอ้ยา่งกลมเกลียว 

3.83 0.921 1 5 
มาก 

17. เป้าหมายร่วมกนัของทีม จะส่งผลใหเ้กิด
การทาํงานอยา่งปราศจากความขดัแยง้ 

3.81 0.896 1 5 
มาก 

18. ทีมงานสามารถปฏิบติังานไดส้าํเร็จตาม
เป้าหมาย 

3.93 0.844 1 5 
มาก 

รวมด้านกระบวนการทํางาน 3.89 0.862   มาก 

จากตารางที  4แสดงให้เห็นว่า ปัจจยัองค์ประกอบของทีมดา้นกระบวนการทาํงานของพนกังาน โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ซึ งมีค่าเฉลี ยเท่ากบั  3.89  
 
ตารางที� 5 แสดงจาํนวน ค่าเฉลี ย และส่วนเบี ยงเบนมาตรฐานเกี ยวกบัการเพิ มประสิทธิภาพการทาํงาน
เป็นทีมดา้นสมาชิกมีความพึงพอใจในทีมของพนกังาน 

ด้านสมาชิกมคีวามพงึพอใจในทีม �� S.D Min Max แปลผล 

1. ท่านเขา้กบัเพื อนร่วมงานไดเ้ป็นอยา่งดี มี
ความสามคัคีกนั 

3.96 0.687 2 5 
มาก 

2.สิ งแวดลอ้มในที ทาํงานถูกสุขลกัษณะและมี
ความปลอดภยักบัพนกังาน 

3.65 0.814 2 5 
มาก 

รวมด้านสมาชิกมคีวามพงึพอใจในทีม 3.81 0.750   มาก 

จากตารางที  5 แสดงใหเ้ห็นวา่ ดา้นสมาชิกมีความพึงพอใจในทีมของพนกังาน โดยภาพรวมอยู่ในระดบั
มาก ซึ งมีค่าเฉลี ยเท่ากบั 3.81   
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ตารางที� 6 แสดงจาํนวน ค่าเฉลี ย และส่วนเบี ยงเบนมาตรฐานเกี ยวกบัการเพิ มประสิทธิภาพการทาํงาน
เป็นทีมดา้นสมาชิกมีการสื อสารที ดี 

ด้านสมาชิกมกีารสื�อสารที�ดี �� S.D Min Max แปลผล 

3. การติดต่อสื อสารกนัระหวา่งสมาชิกในทีมมี
ประสิทธิภาพเขา้ใจง่าย 

3.45 0.874 2 5 
มาก 

4. สมาชิกในทีมมีการแลกเปลี ยนขอ้มูลอยา่ง
ตรงไปตรงมา 

3.48 0.978 1 5 
มาก 

5. การติดต่อสื อสารระหวา่งหน่วยงานต่างๆไม่
มีปัญหาและอุปสรรค 

3.12 0.821 2 5 
ปานกลาง 

6.ท่านไดรั้บทราบขอ้มูลข่าวสารเกี ยวกบัการ
ปฏิบติังานอยา่งทั วถึง  

3.31 0.870 1 5 
ปานกลาง 

รวมด้านสมาชิกมกีารสื�อสารที�ด ี 3.34 0.886   ปานกลาง 

จากตารางที  6 แสดงให้เห็นว่า ดา้นสมาชิกมีการสื อสารที ดี โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ซึ งมี
ค่าเฉลี ยเท่ากบั 3.34   
ตารางที� 7แสดงจาํนวน ค่าเฉลี ย และส่วนเบี ยงเบนมาตรฐานเกี ยวกบัการเพิ มประสิทธิภาพการทาํงานเป็น
ทีมดา้นการแกไ้ขปัญหาอุปสรรคไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพของพนกังาน 

ด้านการแก้ไขปัญหาอุปสรรค 
ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

�� S.D Min Max แปลผล 

7. สมาชิกกลา้แสดงความคิดเห็น สามารถบอก
ปัญหาและแนวทางแกไ้ข โดยปราศจากความกลวั 

3.40 0.805 2 5 
ปานกลาง 

8. บริษทัของท่านมุ่งเนน้ใหพ้นกังานมีส่วนร่วม
ในการรับรู้ปัญหาที เกิดขึJนในบริษทั 

3.67 0.811 2 5 
มาก 

9. สมาชิกในทีมมีการปรึกษาหารือเพื อรวบรวม
ขอ้มูลของปัญหาแลว้นาํไปแกปั้ญหาตามขัJนตอน
ร่วมกนั 

3.73 0.811 1 5 
มาก 

10. ทีมงานสามารถสรุปและแกปั้ญหาใหไ้ดผ้ล
ตามเป้าหมาย 

3.64 0.849 1 5 
มาก 

รวมด้านการแก้ไขปัญหาอุปสรรคได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3.61 0.819   มาก 
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จากตารางที  7 แสดงใหเ้ห็นว่า ดา้นการแกไ้ขปัญหา อุปสรรคไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพของพนกังาน โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ซึ งมีค่าเฉลี ยเท่ากบั 3.61  
            ส่วนที� g ทดสอบสมมติฐาน 
สมมตฐิานที� Z.Z เพศของพนักงานที�แตกต่างกันมคีวามสัมพันธ์ต่อการเพิ�มประสิทธิภาพการทํางานเป็น
ทีมของพนักงาน  สาํหรับสถิติที ใชใ้นการวิเคราะห์ จะทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉลี ยของ
ประชากร { กลุ่ม สถิติที ใชใ้นการวิเคราะห์ คือ Independent t-test โดยใชร้ะดบัความเชื อมั น �X% โดยจะ
ยอมรับสมมติฐานหลกั เมื อค่า Sig มีค่านอ้ยกวา่ g.gX  
ตารางที� 8 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างของการเพิ มประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมโดยจาํแนกตาม
เพศของพนกังาน 

การเพิ�มประสิทธิภาพการทํางานเป็น
ทีม 

เพศ Mean S.D t – test Sig (2-tailed) 

1.ดา้นสมาชิกมีความพึงพอใจในทีม 
 

ชาย 
หญิง 

3.71 
3.93 

0.103 
0.116 

- 
-1.412 

0.161 

{.ดา้นสมาชิกมีการสื อสารที ดี ชาย 
หญิง 

3.30 
3.38 

0.117 
0.132 

- 
-0.441 

0.660 

x.ดา้นการแกไ้ขปัญหาอุปสรรคไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ 

ชาย 
หญิง 

3.55 
3.68 

0.111 
0.117 

- 
-0.839 

0.406 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติที ระดบั g.gX  
 จากตารางที  8 แสดงค่า T-test ส่วนเบี ยงเบนมาตรฐาน และค่า Sig จาํแนกตามเพศของพนกังาน
ที แตกต่างกนัมีความสัมพนัธ์ต่อปัจจยัที มีความสัมพนัธ์ต่อการเพิ มประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมของ
พนักงานโดยใช้สถิติ Independent T-test ในการทดสอบพบว่า เพศของพนักงานที แตกต่างกันไม่มี
ความสมัพนัธ์ต่อปัจจยัที มีความสมัพนัธ์ต่อการเพิ มประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมของพนกังาน 
สมมติฐานที� Z.\ อายุของพนักงานที�แตกต่างกันมีความสัมพนัธ์ต่อการเพิ�มประสิทธิภาพการทํางานเป็น
ทีมของพนักงาน 
ตารางที� 9 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างของการเพิ มประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีม โดยจาํแนกตาม
อายขุองพนกังาน 

การเพิ�มประสิทธิภาพการทํางานเป็นทีม F-test Sig 

ด้านสมาชิกมคีวามพงึพอในทีม 
ด้านสมาชิกมกีารสื�อสารที�ดี 
ด้านการแก้ไขปัญหา อุปสรรคได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

2.667 
3.167 
2.797 

0.029 
0.012 
0.023 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติที ระดบั g.gX 
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 จากตารางที  9 การวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีม จาํแนกตาม
อายขุองพนกังาน โดยใชส้ถิติ One-way ANOVAในการทดสอบพบวา่ช่วงอายทีุ แตกต่างกนัมีความสมั- 
พนัธ์ต่อการเพิ มประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมของพนกังาน  
 
สมมตฐิานที� Z.g ระดบัการศึกษาของพนักงานที�แตกต่างกันมีความสัมพนัธ์ต่อการเพิ�มประสิทธิภาพการ
ทํางานเป็นทีมของพนักงาน 
ตารางที� 10 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างของการเพิ มประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีม โดยจาํแนกตาม
ระดบัการศึกษาของพนกังาน 

การเพิ�มประสิทธิภาพการทํางานเป็นทีม F-test Sig 
z.ดา้นสมาชิกมีความพึงพอใจในทีม 0.433 0.512 
{.ดา้นสมาชิกมีการสื อสารที ดี 0.077 0.782 
x.ดา้นการแกไ้ขปัญหาอุปสรรคไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 0.119 0.731 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติที ระดบั g.gX 
 จากตารางที  10 การวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีม จาํแนกตาม
ระดบัการศึกษาของพนกังาน โดยใชส้ถิติ One-way ANOVAในการทดสอบพบว่า ระดบัการศึกษาของ
พนกังานที แตกต่างกนัไม่มีความสมัพนัธ์ต่อการเพิ มประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมของพนกังาน 
สมมติฐานที� Z.o รายได้ของพนักงานที�แตกต่างกันมีความสัมพันธ์ต่อการเพิ�มประสิทธิภาพการทํางาน
เป็นทีมของพนักงาน 
ตารางที� 11 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างของการเพิ มประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีม โดยจาํแนก
ตามรายไดข้องพนกังาน 

การเพิ�มประสิทธิภาพการทํางานเป็นทีม F-test Sig 
z.ดา้นสมาชิกมีความพึงพอใจในทีม 0.883 0.454 
{.ดา้นสมาชิกมีการสื อสารที ดี 0.376 0.771 
x.ดา้นการแกไ้ขปัญหาอุปสรรคไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 0.377 0.77 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติที ระดบั g.gX 
 จากตารางที  11 การวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีม จาํแนกตาม
รายไดข้องพนกังาน โดยใชส้ถิติ One-way ANOVAในการทดสอบพบว่า รายไดข้องพนกังานที แตกต่าง
กนัไม่มีความสมัพนัธ์ต่อปัจจยัที มีความสมัพนัธ์ต่อการเพิ มประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมของพนกังาน 
สมมติฐานที� Z.p อายุการทํางานของพนักงานที�แตกต่างกันมีความสัมพันธ์ต่อการเพิ�มประสิทธิภาพการ
ทํางานเป็นทีมของพนักงาน 
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ตารางที� 12 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างของการเพิ มประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีม โดยจาํแนกตาม
อายกุารทาํงานของพนกังาน 

การเพิ�มประสิทธิภาพการทํางานเป็นทีม F-test Sig 
z.ดา้นสมาชิกมีความพึงพอใจในทีม 0.561 0.692 
{.ดา้นสมาชิกมีการสื อสารที ดี 0.58 0.678 
x.ดา้นการแกไ้ขปัญหาอุปสรรคไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 0.904 0.466 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติที ระดบั g.gX 
 จากตารางที  12 การวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีม จาํแนกตาม
อายุการทาํงานของพนักงาน โดยใชส้ถิติ One-way ANOVAในการทดสอบพบว่า อายุการทาํงานของ
พนกังานที แตกต่างกนัไม่มีความสัมพนัธ์ต่อปัจจยัที มีความสัมพนัธ์ต่อการเพิ มประสิทธิภาพการทาํงาน
เป็นทีมของพนกังาน 
สมมติฐานที� Z.q ตําแหน่งงานของพนักงานที�แตกต่างกันมีความสัมพันธ์ต่อการเพิ�มประสิทธิภาพการ
ทํางานเป็นทีมของพนักงาน 
ตารางที� 13 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างของการเพิ มประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีม โดยจาํแนกตาม
ตาํแหน่งงานของพนกังาน 

การเพิ�มประสิทธิภาพการทํางานเป็นทีม F-test Sig 

ด้านการแก้ไขปัญหา อุปสรรคได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 3.193 0.047 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติที ระดบั g.gX 
 จากตารางที  13 การวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีม จาํแนกตาม
ตาํแหน่งงานของพนกังาน โดยใชส้ถิติ One-way ANOVAในการทดสอบพบว่า ตาํแหน่งงานที แตกต่าง
กนัมีความสมัพนัธ์ต่อการเพิ มประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมของพนกังาน  
 
สมมตฐิานที� 2 ปัจจยัองค์ประกอบของทีมมคีวามสัมพันธ์กับการเพิ�มประสิทธิภาพการทํางานเป็นทีม
ของพนักงาน 

 สาํหรับสถิติที ใชใ้นการวิเคราะห์ จะใชก้ารทดสอบดว้ยการวิเคราะห์ค่าความสัมพนัธ์
ของตวัแปร 2 ตวัแปรที เป็นอิสระต่อกนั โดยใชส้ถิติสหสัมพนัธ์อย่างง่ายของเพียรสัน(Pearson Product 
Moment Correlation Coefficient) และการทดสอบสมมติฐานใช้ระดับความเชื อมั น 95%  ดังนัJน จะ
ยอมรับสมมติฐานหลกั เมื อค่า Sig มีค่านอ้ยกวา่ 0.05 

สมมตฐิานที� 2.1 ปัจจยัองคป์ระกอบของทีมดา้นสภาพแวดลอ้มของพนกังานมีความสมัพนัธ์กบั
การเพิ มประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีม 
ตารางที� 14 แสดงการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัองค์ประกอบของทีมดา้นสภาพแวดลอ้มของ
พนกังานกบัการเพิ มประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีม 
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ปัจจยัองค์ประกอบของทีม R Sig ระดบัความสัมพันธ์ ทิศทาง 

ด้านสภาพแวดล้อม 0.699 0.000*   ความสมัพนัธ์มาก เดียวกนั 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติที ระดบั g.gX 
 จากตารางที  14 แสดงการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัองค์ประกอบของทีม
ดา้นสภาพแวดลอ้มของพนกังานกบัการเพิ มประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีม พบวา่ มีค่า Sig เท่ากบั 0.000 
ซึ งมีค่าน้อยกว่า 0.05 นั นคือ ยอมรับสมมติฐาน หมายความว่า ปัจจัยองค์ประกอบของทีมด้าน
สภาพแวดล้อมของพนักงานมีความสัมพันธ์กับการเพิ มประสิทธิภาพการทํางานเป็นทีม โดยมี
ความสมัพนัธ์อยูใ่นระดบัมาก และอยูใ่นทางบวก ทิศทางเดียวกนั  

สมมติฐานที� 2.2 ปัจจยัองค์ประกอบของทีมดา้นองค์ประกอบและคุณลกัษณะของพนกังานมี
ความสมัพนัธ์กบัการเพิ มประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีม 
ตารางที� 15   แสดงการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัองค์ประกอบของทีมดา้นองคป์ระกอบและ
คุณลกัษณะของพนกังานกบัการเพิ มประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีม 

ปัจจยัองค์ประกอบของทีม R Sig ระดบัความสัมพันธ์ ทิศทาง 

ด้านองค์ประกอบและคุณลักษณะ 0.544 0.000*   ความสมัพนัธ์มาก เดียวกนั 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติที ระดบั g.gX 
 จากตารางที  15 แสดงการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัองค์ประกอบของทีม
ดา้นองคป์ระกอบและคุณลกัษณะของพนกังานกบัการเพิ มประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมของพนกังาน 
พบว่า มีค่า Sig เท่ากับ 0.000 ซึ งมีค่าน้อยกว่า 0.05 นั นคือ ยอมรับสมมติฐาน หมายความว่า ปัจจัย
องค์ประกอบของทีมด้านองค์ประกอบและคุณลักษณะของพนักงานมีความสัมพันธ์กับการเพิ ม
ประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมของพนกังาน โดยมีความสัมพนัธ์อยู่ในระดบัมาก และอยู่ในทางบวก 
ทิศทางเดียวกนั  

สมมติฐานที� 2.3 ปัจจยัองคป์ระกอบของทีมดา้นการออกแบบงานของพนกังานมีความสัมพนัธ์
กบัการเพิ มประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีม 
ตารางที� 16   แสดงการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัองค์ประกอบของทีมดา้นการออกแบบงาน
ของพนกังานกบัการเพิ มประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีม 

ปัจจยัองค์ประกอบของทีม R Sig ระดบัความสัมพันธ์ ทิศทาง 

ด้านการออกแบบงาน 0.684 0.000*   ความสมัพนัธ์มาก เดียวกนั 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติที ระดบั g.gX 
 จากตารางที  16 แสดงการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัองค์ประกอบของทีม
ดา้นการออกแบบงานของพนกังานกบัการเพิ มประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีม พบว่า มีค่า Sig เท่ากบั 
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0.000 ซึ งมีค่านอ้ยกว่า 0.05 นั นคือ ยอมรับสมมติฐาน หมายความว่า ปัจจยัองคป์ระกอบของทีมดา้นการ
ออกแบบงานของพนักงานมีความสัมพันธ์กับการเพิ มประสิทธิภาพการทํางานเป็นทีม โดยมี
ความสมัพนัธ์อยูใ่นระดบัมาก และอยูใ่นทางบวก ทิศทางเดียวกนั  

สมมตฐิานที� 2.4 ปัจจยัองคป์ระกอบของทีมดา้นกระบวนการทาํงานของพนกังานมี
ความสมัพนัธ์กบัการเพิ มประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีม 
ตารางที  4.23 แสดงการทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัองคป์ระกอบของทีมดา้นกระบวนการทาํงาน
ของพนกังานกบัการเพิ มประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีม 

ปัจจยัองค์ประกอบของทีม R Sig ระดบัความสัมพันธ์ ทิศทาง 

ด้านกระบวนการทํางาน 0.684 0.000* ความสมัพนัธ์มาก เดียวกนั 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติที ระดบั g.gX 
 จากตารางที  17 แสดงการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัองค์ประกอบของทีม
ดา้นกระบวนการทาํงานของพนกังานกบัการเพิ มประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีม พบว่า มีค่า Sig เท่ากบั 
0.000 ซึ งมีค่าน้อยกว่า 0.05 นั นคือ ยอมรับสมมติฐาน หมายความว่า ปัจจยัองค์ประกอบของทีมดา้น
กระบวนการทาํงานของพนักงานมีความสัมพนัธ์กับการเพิ มประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีม โดยมี
ความสมัพนัธ์อยูใ่นระดบัมาก และอยูใ่นทางบวก ทิศทางเดียวกนั  
 
ส่วนที� o ผลการศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะต่อการทํางานร่วมกันเป็นทีม ซึ�งเป็นคําถามปลายเปิดให้
พนักงานแสดงความคิดเห็น ดงันีJ  

4.1 บุคลากรในองค์กรตอ้งการพฒันาความสามารถในดา้นการสื อสารภายในองค์กร ทกัษะ
ภาษาองักฤษและภาษาจีน ความชาํนาญและทกัษะการผลิตตลอดจนเทคนิคการทาํงานร่วมกบัผูอื้ น ทกัษะ 

�.{ ปัญหาและอุปสรรคในการทาํงานร่วมกนัเป็นทีม เกิดจาก การสื อสารที ไม่ถูกวตัถุประสงคที์ 
ตอ้งการ สมาชิกไม่กลา้แสดงความคิดเห็นหรือบอกกล่าวปัญหามากพอ ความเขา้ใจเป้าหมายของทีมที ไม่
ตรงกนัทาํใหไ้ม่ทาํงานตามแผนงานที กาํหนดไว ้และสมาชิกร่วมทีมมีจาํนวนไม่เพียงพอกบัปริมาณงาน  

�.x ขอ้เสนอแนะในการแกไ้ขปัญหาเพื อทาํงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ไดแ้ก่  การเปิดใจและ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของแต่ละแผนก ขจดัความกลวัไม่กลา้ที จะถามเมื อไม่เขา้ใจหรือทาํผิดพลาดการ
สื อสารที เขา้ใจไม่ตรงกนั เพิ มช่องทางการกระจายขอ้มูลข่าวสารในองค์กรเพื อให้ขอ้มูลทั วถึง ร่วมกนั
รักษาเวลาของแต่ละส่วนงาน เพื อความสาํเร็จขององคก์าร 
 

อภิปรายผล  
ระดบัปัจจยัองคป์ระกอบของทีมดา้นองคป์ระกอบและคุณลกัษณะดา้นสภาพแวดลอ้มดา้นการ

ออกแบบงานดา้นกระบวนการทาํงานและมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมในดา้นสมาชิกมีความพึง
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พอใจในทีมดา้นการแกไ้ขปัญหาอุปสรรคไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพดา้นการสื อสารที ดีมีความสมัพนัธ์กบั
งานของ ธนกร กรวชัรเจริญ (2555) 

ข้อเสนอแนะของการวจิัยครั$งต่อไป 
z.ควรศึกษาเรื องประสิทธิภาพการสื อสารในองคก์รที มีผลต่อการทาํงานเป็นทีม 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี> มีว ัตถุประสงค์ เพื@ อศึกษาปั จจัยด้านคุณ ภาพ การบ ริการ เพื@ อนําเสนอ
ประสิทธิภาพการให้บริการ และเพื@อวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และแนวทางพฒันาคุณภาพการ
บริการ ที@ มี ต่อการบริการผู ้โดยสารภายในท่าอากาศยาน เครื@ องมือที@ ใช้ในการวิจัย  เป็น
แบบสอบถามสําหรับผูใ้ชบ้ริการ จาํนวน 400 คน ซึ@ งผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ อายุ อาชีพ 
ระดบัการศึกษา จุดประสงค์ในการใช้บริการ และความถี@ในการใช้บริการ แตกต่างกนั มีผลต่อ
ปัจจยัดา้นการประเมินคุณภาพการบริการ แตกต่างกนั เพศ อายุ อาชีพ ระดบัการศึกษา และความถี@
ในการใชบ้ริการ แตกต่างกนั มีผลต่อปัจจยัดา้นการประเมินประสิทธิภาพการบริการ แตกต่างกนั 
ปัจจยัดา้นคุณภาพในการให้บริการมีความสัมพนัธ์ทุกดา้นต่อดา้นการประเมินประสิทธิภาพการ
บริการมีระดบัความสัมพนัธ์มาก ตามลาํดบั 

คําสําคัญ : การประเมินคุณภาพ คุณภาพการบริการ ท่าอากาศยาน 

 

Abstract 

 The objectives of this report were to study the quality assessment of service, the 
performance assessment of service and analysis the problems for development the quality of 
service of U-Tapao Rayong-Pattaya international airport. The sample groups that used for the 
study were customers in the passenger building by purposive sampling amount 400 samples. The 
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results of service customers hypothesis testing showed that age, occupation, education, purpose 
and frequency of using service influenced the recognition of quality of service. Sex, age, 
occupation, education and frequency of using service influenced the recognition of the 
performance assessment of service. The recognition of quality of service had relationship with 
all performance assessment of service factors and there was extremely correlated in the same 
direction respectively. 

 

Keyword : Quality assessment, Service quality, Airport 

บทนํา 

 ปัจจุบนัภาครัฐมีนโยบายที@จะเสริมสร้างให้ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางของการขนส่งทางอากาศของ
ภูมิภาค โดยการเป็นศูนยก์ลางของการบินพาณิชยแ์ห่งภูมิภาคเอเชียของไทย จึงไดมี้การพฒันากิจการการบิน
ในดา้นต่างๆ ให้ทนัสมยัพร้อมรองรับการขยายตวัดา้นคมนาคมขนส่งทางอากาศของภูมิภาคเอเชียที@เพิ@มขึ>น
ทุกปี ประกอบกบัแนวโน้มความตอ้งการใช้บริการการเดินทางของผูโ้ดยสารที@มีตวัเลขที@สูงมากขึ>น ซึ@ งใน
ปัจจุบนัอุตสาหกรรมการบินยงัคงมีแนวโน้มที@จะเติบโตอย่างต่อเนื@อง อย่างรวดเร็วและกา้วกระโดด ในปี 
พ.ศ. 2558 ประเทศไทยเรากาํลงัจะเขา้สู่ประชาคมเขตการคา้เสรีอาเซียน หรือแน่นอนว่าย่อมมีการเดินทางไป
มาหาสู่กันในหมู่ประเทศอาเซียนมากขึ> น (กองการบินทหารเรือ, 2565) อีกทั> งยงัมีการกาํหนดทิศทางการ
พฒันาอุตสาหกรรมโลจิสติกส์เพื@อรองรับการเปิดประชาคมเขตการคา้เสรีอาเซียน มีมุมมองเกี@ยวกบัศกัยภาพ
การเป็นศูนยก์ลางอาเซียนดา้นโลจิสติกส์ของประเทศไทยว่า มีความไดเ้ปรียบเชิงยุทธศาสตร์ทาํเลที@ตั>ง และมี
ศกัยภาพในการเป็นประตูการคา้ของภูมิภาคอินโดจีน เป็นศูนยก์ลางโลจิสติกส์ของภูมิภาคที@มีอาณาเขตติดต่อ
กับพรมแดนประเทศเพื@อนบ้านหลายประเทศ ทั> งทางบก ทางราง ทางอากาศ และทางนํ> า และทําเลทาง
ภูมิศาสตร์ของประเทศไทย ถือไดว้า่เป็นศูนยก์ลางการคมนาคม และโลจิสติกส์ของภูมิภาคที@สามารถเชื@อมโยง
ประเทศต่างๆ ในอินโดจีนเขา้ดว้ยกนั (สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย,  2557)  การเปิดประชาคมเขตการคา้
เสรีอาเซียน ยงัก่อใหเ้กิดปัจจยัสนบัสนุนธุรกิจการบินอีกปัจจยัหลกั คือการเปิดเสรีการบินอาเซียน ในปี พ.ศ. 
2556 โดยเป็นกรอบความตกลงพหุภาคีเพื@อให้ประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถขนส่งทางอากาศ ระหว่างกนั
โดยไม่จาํกดัจาํนวน ความจุความถี@ อย่างไรก็ตามกระแสการรวมเป็นประชาคมเขตการคา้เสรีอาเซียน ก็ได้
ส่งผลให้เกิดความคึกคกัต่อธุรกิจการบินในภูมิภาคเป็นอย่างมาก โดยทาํให้เกิดการเพิ@มเที@ยวบินและขยาย
เส้นทางการบินมายงัประเทศอาเซียน และเส้นทางการบินระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนมากยิ@งขึ>น (มหานคร
อาเซียน, 2559) ซึ@ งการบริการเป็นภารกิจหลกัของท่าอากาศยานหรือเป็นผลิตผลของท่าอากาศยานทั@วโลกที@
จะตอ้งแข่งขนักนัในทางสร้างสรรค์ พฒันา และปรับปรุงการบริการ ให้ท่าอากาศยานของตนสร้างความพึง
พอใจแก่ผูใ้ชบ้ริการมากที@สุด เพราะความพึงพอใจนี> จะนาํไปสู่ความสําเร็จในการดาํเนินงาน ชื@อเสียงของท่า
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อากาศยาน และรายไดข้องท่าอากาศยาน อนัจะส่งผลต่อการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศในที@สุด (บุญเลิศ จิต
ตั>งวฒันา, 2551) 
 ดงันั>น จากการที@รัฐบาลมีนโยบายให้ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พทัยา เป็นสนามบิน
พาณิชยแ์ห่งที@ 3 ของประเทศไทย เพื@อรองรับนักท่องเที@ยวเกือบ 6 ลา้นคนต่อปี จากขอ้มูลดงักล่าวท่าอากาศ
ยานจึงเปรียบเสมือนประตูสวรรค์ของนกัท่องเที@ยวที@กาํลงัจะเขา้สู่ประเทศ การสร้างความประทบัใจที@มีต่อ
ผูใ้ชบ้ริการย่อมมีอิทธิพลดา้นความรู้สึกที@มีต่อประเทศนั>น ในแง่ต่างๆ ฉะนั>นประเทศต่างๆ จึงพยายามที@จะ
ปรับปรุงท่าอากาศยานของตนให้มีความสะอาด มีความเป็นระเบียบ มีความสะดวกรวดเร็ว และมีความ
ปลอดภยั ให้กบัผูโ้ดยสารที@มาใชบ้ริการ อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการดึงดูดนกัท่องเที@ยวใหเ้ขา้มาเที@ยวประเทศ
ของตนมากยิ@งขึ>น การที@ท่าอากาศยานจะสามารถบริการให้ผูใ้ช้บริการประทบัใจย่อมขึ>นอยู่กบัคุณภาพการ
บริการและประสิทธิภาพการบริการของท่าอากาศยานนั>น 

วตัถุประสงค์ในการวจิัย 

 1. เพื@อศึกษาปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการ ที@มีต่อการใหบ้ริการผูโ้ดยสารภายในท่าอากาศยาน 
 2. เพื@อนาํเสนอประสิทธิภาพการบริการ ที@มีต่อการใหบ้ริการผูโ้ดยสารภายในท่าอากาศยาน 
 3. เพื@อวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และแนวทางพฒันาคุณภาพการบริการของท่าอากาศยาน  

สมมติฐานในการวจิัย 

 1. ปัจจัยส่วนบุคคลผูใ้ช้บริการแตกต่างกันมีผลต่อปัจจัยด้านการประเมินคุณภาพการบริการ 
แตกต่างกนั 
 2. ปัจจยัส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการที@แตกต่างกนั มีผลต่อปัจจยัดา้นการประเมินประสิทธิภาพ
การบริการแตกต่างกนั 
 3. ปัจจยัดา้นการประเมินคุณภาพการบริการกบัปัจจยัดา้นการประเมินประสิทธิภาพการบริการมี
ความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญั 

  

ทบทวนวรรณกรรม 

 จากทบทวนวรรณกรรม ปิยะนุช เลิศศิริ (mnno) ได้ศึกษาเรื@ อง “การประเมินประสิทธิภาพการ
ให้บริการ: กรณีศึกษา ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ” จากการศึกษา พบว่า เพศ อาชีพ ระดับการศึกษา และ
ประสบการณ์ในการทาํงานที@สนามบินสุวรรณภูมิ ที@มีผลต่อปัจจยัดา้นคุณภาพในการใหบ้ริการ อาชีพ ระดบั
การศึกษาและประสบการณ์ในการทาํงานที@สนามบินสุวรรณภูมิที@มีผลต่อดา้นประสิทธิภาพการให้บริการ 
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และ ปัจจยัดา้นคุณภาพในการให้บริการมีความสัมพนัธ์ทุกดา้นต่อดา้นประสิทธิภาพการให้บริการ มีระดบั
ความสมัพนัธ์ระดบัปานกลางในทิศทางเดียวกนั  
 ศิริพร เจริญศิรีวิริยะกุล (mnno) ไดศึ้กษาเรื@อง “คุณภาพการให้บริการโรงพยาบาลทั@วไปของรัฐบาล
ในเขตจงัหวดัปทุมธานี” จากการศึกษา พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลประกอบดว้ยอายุ ระดบักาศึกษา และอาชีพ มี
ผลต่อคุณภาพในการให้บริการในภาพรวมแตกต่างกัน และเมื@อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า เพศ อาย ุ
สถานภาพ ระดบัการศึกษา และอาชะ มีผลต่อคุณภาพการใหบ้ริการดา้นสิ@งที@สัมผสัไดแ้ตกต่างกนั อายุ ระดบั
การศึกษา และอาชีพ มีผลต่อคุณภาพการใหบ้ริการดา้นการเอาใจใส่และดา้นการตอบสนองแตกต่างกนั ส่วน
อาชีพ มีผลต่อคุณภาพการให้บริการดา้นความเชื@อถือและไวว้างใจแตกต่างกนั อายุและระดบัการศึกษา มีผล
ต่อคุณภาพการใหบ้ริการดา้นการใหค้วามมั@นใจแตกต่างกนั 
 ทวี อุปสุขิน (mnno) ไดศึ้กษาเรื@อง “การประเมินโครงการการพฒันาการจดัการศึกษาดา้นอาชีพของ
นกัเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตพื>นที@การศึกษาประถมศึกษาลาํพูน เขต r”
จากการศึกษา พบว่า ผลการประเมินดา้นบริบท โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดบัมากและผ่านเกณฑ์
การประเมินตามกาํหนด ผลการประเมินดา้นปัจจยัป้อนโดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดบัมาก ผ่าน
เกณฑก์ารประเมินตามกาํหนด ผลการประเมินดา้นกระบวนการโดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดบัมาก 
ผ่านเกณฑก์ารประเมินตามกาํหนด ผลการประเมินดา้นผลผลิต ในดา้นผลที@เกิดกบันกัเรียนในดา้นอาชีพ โดย
ภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดบัมาก ผา่นเกณฑก์ารประเมินตามกาํหนด 
 พิษณุ อภิสมาจารโยธิน (mnnt) ไดศึ้กษาเรื@อง “การศึกษาผลการดาํเนินงานโครงการส่งเสริมทกัษะ
ทางสังคม Hail Trip” จากการศึกษา พบว่า r) การประเมินในด้านบริบท และความต้องการจาํเป็นโดยยึด
วตัถุประสงค์ พบว่า การประเมินความเหมาะสมของโครงการในดา้นปัจจยัเบื>องต้น พบว่า ปัจจยัเบื>องต้น
โครงการมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก   การประเมินความเหมาะสมของโครงการในดา้นกระบวนการใน
ภาพรวม พบว่า ส่วนใหญ่ให้ความเห็นในเรื@องของอุปสรรคจากภยัธรรมชาติ ไดแ้ก่ ฝนตก ปัญหาจากสัตว ์
และแมลงบางชนิด และอากาศที@ร้อน การประเมินความเหมาะสมของโครงการในดา้นผลผลิต พบว่า นกัศึกษา
แพทยที์@เขา้ร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดบัมาก  
 บุญทิพย ์ทองเพชร (mnnw) ไดศึ้กษาเรื@อง “ปัจจยัที@มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการทาํงานดา้น
คุณภาพ บริการพยาบาลของหัวหน้างานในกลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี” จาก
การศึกษา พบว่า ระดบัการศึกษามีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการทาํงานดา้นคุณภาพบริการพยาบาล อยา่ง
มีนยัสําคญัทางสถิติที@ระดบั t.tn ปัจจยัดา้นอายุความพึงพอใจในงานความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล ขวญัและ
กาํลงัใจในการปฏิบติังานและสภาพแวดลอ้มในการทาํงานมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการทาํงานดา้น
คุณภาพบริการพยาบาล อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที@ระดบั 0.01 

 

 

1138 



BE-55 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ คร้ังท่ี ๕ "งานวิชาการรับใช!สังคม" มหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลิมพระเกียรติ 

 กรอบแนวคิดในการวจิัย 
จากการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจยัที@เกี@ยวข้อง สามารถกาํหนดกรอบ

แนวคิดในการวิจยัดงัแสดงรูปที@ r   

 

      ตวัแปรตน้      ตวัแปรตาม 
 

 

           

 

 

 

 

 

รูปทีJ 1 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 

ระเบียบวธีิวจิัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรที@ใชใ้นการศึกษาครั> งนี>  ไดแ้ก่ ผูใ้ชบ้ริการ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-
พทัยา โดยขอ้มูลสถิติผูโ้ดยสารประจาํปีพ.ศ. 2558 มีจาํนวน 177,120 คน (สํานักงานการท่าอากาศยาน
นานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พทัยา, 2559) เนื@องจากทราบจาํนวนของกลุ่มประชากร ผูวิ้จยัจึงใช้วิธีการ
คาํนวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของ Taro Yamane โดยกาํหนดค่าความเชื@อมั@นของกลุ่ม
ตวัอยา่งในการศึกษาครั> งนี> มีค่าเท่ากบั 95% ดงันั>น สูตรที@ใชใ้นการศึกษาครั> งนี>  คือ 

 n =       N 
        1 + N(e)2  

          เมื@อ n  แทน จาํนวนขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

ปัจจยัดา้นการประเมินประสิทธิภาพการบริการ 
1. การประเมินดา้นบริบทหรือสภาวะแวดลอ้ม 
2. การประเมินปัจจยัเบื>องตน้หรือปัจจยัป้อน  
3. การประเมินกระบวนการ   
4. การประเมินผลผลิต    

ปัจจยัดา้นการประเมินคุณภาพการบริการ 
1. ดา้นสภาพแวดลอ้มในการใหบ้ริการ 
2. ดา้นความน่าเชื@อถือ 
3. ดา้นการตอบสนองต่อผูใ้ชบ้ริการ 
4. ดา้นความมั@นใจในการใชบ้ริการ 
5. ดา้นการดูแลเอาใจใส่ 

ขอ้มูลพื>นฐานส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการ 
1. เพศ 
2. อาย ุ 
3. อาชีพ 
4. ระดบัการศึกษา 
5. จุดประสงคใ์นเดินทาง 
6. ความถี@ในการใชบ้ริการ 
7. ผูร่้วมเดินทางในการใชบ้ริการ 
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   N  แทน ยอดผูโ้ดยสารประจาํปี พ.ศ. 2558 จาํนวน 177,120 คน 
   e  แทนค่าความคลาดเคลื@อนจากการสุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 0.05 

 แทนค่า n =         177,120 
        1 + 177,120(0.05)2 

  n = 399.09 ≈ 400 คน 

 จากการคาํนวณการสุ่มตวัอย่างของประชากรผูใ้ช้บริการ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา 
ระยอง-พทัยา ประจาํปี พ.ศ. mnn�  ตามสูตรของ Taro Yamane พบว่าขนาดตวัอย่างในการศึกษา ครั> งนี>  มี
จาํนวน 400 คน 

เครืJองมือทีJใช้ในการวจิัย 

 เครื@องมือที@ใชใ้นการวิจยัครั> งนี>  เป็นแบบสอบถาม ซึ@งลกัษณะของแบบสอบถามสาํหรับ
ผูใ้ชบ้ริการ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงันี>  
 ส่วนที@ 1 เป็นแบบสอบถามเกี@ยวกบัขอ้มูลพื>นฐานส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการ มีคาํถามจาํนวน w 
ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดบัการศึกษา วตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการ ความถี@ในการใชบ้ริการ และผู ้
ร่วมเดินทางในการใชบ้ริการ โดยเป็นแบบสอบถามที@มีลกัษณะเป็นแบบคาํถามนามบญัญติั โดยใหผู้ต้อบ
แบบสอบถามเลือกคาํตอบเพียงขอ้เดียวเท่านั>น  
 ส่วนที@ 2 เป็นแบบสอบถามเกี@ยวกบัการประเมินคุณภาพการบริการ ของท่าอากาศยานนานาชาติ
อู่ตะเภา ระยอง-พทัยา มีคาํถามจาํนวน 20 ขอ้ ประกอบดว้ย ดา้นสภาพแวดลอ้มในการให้บริการ ดา้น
ความน่าเชื@อถือ ดา้นการตอบสนองผูใ้ชบ้ริการ  ดา้นความมั@นใจในการใชบ้ริการ และดา้นการดูแลเอาใจ
ใส่ โดยแบ่งเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ มากที@สุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยที@สุด 
 ส่วนที@ 3 เป็นแบบสอบถามการประเมินประสิทธิภาพการบริการ ของท่าอากาศยานนานาชาติอู่
ตะเภา ระยอง-พทัยา มีคาํถามจาํนวน rr ขอ้ ประกอบดว้ย การประเมินดา้นบริบทหรือสภาวะแวดลอ้ม 
การประเมินปัจจัยเบื>องต้นหรือปัจจัยป้อน การประเมินกระบวนการ และการประเมินผลผลิต โดย 
แบ่งเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ มากที@สุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยที@สุด 
 ส่วนที@ 4 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะ ในความคิดเห็นของท่าน ท่านรู้สึก
ประทบัใจในเรื@องใดบา้ง ในการให้บริการของพนักงานในหน่วยงานต่างๆ ที@ให้บริการภายในอาคาร
รองรับผูโ้ดยสาร และท่านคิดว่าการให้บริการในเรื@ องใดบ้างที@ยงัมีปัญหา และท่านคิดว่าสําคัญและ
สมควรไดรั้บแกไ้ข ปรับปรุง หรือเพื@อให้การให้บริการมีประสิทธิภาพมากยิ@งขึ>นโดยคาํภามเป็นแบบ
ปลายเปิด โดยใหผู้ต้อบแบบสอบถามสามารถแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งอิสระ 
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ค่าระดบัคะแนนความคิดเห็น    ความหมาย 

         5   หมายถึง   มากที@สุด 
         4   หมายถึง  มาก 
         3   หมายถึง  ปานกลาง 
         2   หมายถึง  นอ้ย  
         1   หมายถึง  นอ้ยที@สุด 

เกณฑก์ารแปลความหมายของคะแนนเฉลี@ย 

 ช่วงคะแนนเฉลี@ย  ความหมาย 

 ระหวา่ง o.nr-5.00 ระดบัคุณภาพการบริการและประสิทธิภาพการบริการในระดบัมากที@สุด 
 ระหวา่ง �.nr-4.50 ระดบัคุณภาพการบริการและประสิทธิภาพการบริการในระดบัมาก 
 ระหวา่ง m.nr-3.50 ระดบัคุณภาพการบริการและประสิทธิภาพการบริการในระดบัปานกลาง 
 ระหวา่ง r.nr-2.50 ระดบัคุณภาพการบริการและประสิทธิภาพการบริการในระดบันอ้ย 
 ระหวา่ง r.tt-1.50 ระดบัคุณภาพการบริการและประสิทธิภาพการบริการในระดบันอ้ยที@สุด 

การนําเสนอผลการศึกษา 

ตารางทีJ 1 ผลการวเิคราะห์แบบสอบถามเกีJยวกับข้อมูลพืSนฐานส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ 

ปัจจัยส่วนบุคคล จํานวนคน ร้อยละ 

เพศ 
     ชาย 
     หญิง 

 
202 
198 

 
50.5 
49.5 

อาย ุ
     ตํ@ากวา่ mt ปี 
     20-30 ปี 
     31-40 ปี 
     41-50 ปี 
     มากกวา่ 50 ปี 

 
37 
193 
94 
57 
19 

 
9.3 

48.3 
23.5 
14.2 
4.8 

อาชีพ 
     ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
     ลูกจา้ง/พนกังานบริษทัเอกชน 
     เจา้ของกิจการ/ธุรกิจส่วนตวั 

 
74 
157 
69 

 
18.5 
39.3 
17.3 
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     แม่บา้น/อาชีพอิสระ 
     นกัเรียน/นกัศึกษา 

37 
63 

9.3 
15.8 

ระดบัการศึกษา 
     ตํ@ากวา่ปริญญาตรี 
     ปริญญาตรี 
     สูงกวา่ปริญญาตรี 

 
155 
206 
39 

 
38.8 
51.5 
9.8 

จุดประสงคใ์นการใชบ้ริการ 
     ติดต่อธุรกิจ 
     การประชุม/สัมมนา 
     เยี@ยมญาติ 
     หยดุพกัผอ่น 
     ศึกษาเล่าเรียน 

 
64 
27 
42 
236 
31 

 
16.0 
6.8 

10.5 
59.0 
7.8 

ความถี@ในการใชบ้ริการ 
     ครั> งแรก 
     1-2 ครั> ง 
     3-4 ครั> ง 
     5-6 ครั> ง 
     มากกวา่ 7 ครั> ง 

 
181 
82 
45 
24 
68 

 
45.3 
20.5 
11.3 
6.0 

17.0 

ผูร่้วมเดินทางในการใชบ้ริการ 
     คนเดียว 
     สามี/ภรรยา 
     ครอบครัว 
     ญาติพี@นอ้ง 
     กรุ๊ปทวัร์ 
     เพื@อน 

 
138 
36 
90 
37 
7 

92 

 
34.5 
9.0 

22.5 
9.3 
1.8 

23.0 

 จากตารางที@ 1 ผูใ้ชบ้ริการที@ตอบแบบสอบถามในครั> งนี>  เป็นเพศชาย มีจาํนวน 202 คน คิดเป็น
ร้อยละ 50.5 มีอายุ 20-30 ปี มีจาํนวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 48.3 มีอาชีพลูกจา้ง/พนกังานบริษทัเอกชน 
มีจาํนวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 39.3 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีจาํนวน 206 คน คิดเป็นร้อยละ 51.5 
มีจุดประสงคใ์นการเดินทางหยดุพกัผ่อน มีจาํนวน 236 คน คิดเป็นร้อยละ 59.0 มีความถี@ในการใชบ้ริการ
ครั> งแรกมีจาํนวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 45.3 และมีผูร่้วมเดินทางในการใชบ้ริการเป็นตนเอง มีจาํนวน 
138 คน คิดเป็นร้อยละ 34.5 
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ตารางทีJ 2 ผลการวเิคราะห์แบบสอบถามเกีJยวกับการประเมนิคุณภาพการบริการ   

การประเมินคุณภาพการบริการ 
ระดบัการประเมินคุณภาพการบริการ 

X S.D. แปลผล อนัดบั 
ดา้นความมั@นใจในการใชบ้ริการ 3.86 0.787 มาก 1 
ดา้นการดูแลเอาใจใส่ 3.81 0.769 มาก 2 
ดา้นการตอบสนองผูใ้ชบ้ริการ  3.71 0.890 มาก 3 
ดา้นความน่าเชื@อถือ  3.70 0.869 มาก 4 
ดา้นสภาพแวดลอ้มในการใหบ้ริการ 3.53 0.922 มาก 5 
รวม 3.72 0.865 มาก  

 จากตารางที@ 2 ผลรวมค่าเฉลี@ย และค่าเบี@ยงเบนมาตรฐานของการประเมินคุณภาพการบริการ 
พบวา่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลี@ยเท่ากบั 3.72 เมื@อพิจารณารายดา้น พบวา่ ระดบัการประเมิน
คุณภาพการบริการ เรียงลาํดบัตามนี>  1) ดา้นความมั@นใจในการใชบ้ริการ 2) ดา้นการดูแลเอาใจใส่ 3) ดา้น
การตอบสนองผูใ้ช้บริการ 4) ด้านความน่าเชื@อถือ และ 5) ดา้นสภาพแวดลอ้มในการให้บริการ ซึ@ งมี
ค่าเฉลี@ยเท่ากบั 3.86, 3.81, 3.71, 3.70 และ 3.53 ตามลาํดบั 

ตารางทีJ 3 ผลการวเิคราะห์แบบสอบถามเกีJยวกับการประเมนิประสิทธิภาพการบริการ  

การประเมินประสิทธิภาพการบริการ 
ระดบัการประเมินประสิทธิภาพการบริการ 

X S.D. แปลผล อนัดบั 
การประเมินผลผลิต 3.89 0.794 มาก 1 
การประเมินดา้นบริบทหรือสภาวะแวดลอ้ม 3.87 0.797 มาก 2 
การประเมินกระบวนการ  3.81 0.781 มาก 3 
การประเมินปัจจยัเบื>องตน้หรือปัจจยัป้อน  3.65 0.869 มาก 4 
รวม 3.80 0.810 มาก  

 จากตารางที@  3 ผลรวมค่าเฉลี@ย และค่าเบี@ยงเบนมาตรฐานของการประเมินประสิทธิภาพการ
บริการ พบว่า โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลี@ยเท่ากบั 3.80 เมื@อพิจารณารายดา้น พบว่า ระดบัการ
ประเมินประสิทธิภาพการบริการ เรียงลาํดบัตามนี>  1) การประเมินผลผลิต 2) การประเมินดา้นบริบทหรือ
สภาวะแวดลอ้ม 3) การประเมินกระบวนการ และ 4) การประเมินปัจจยัเบื>องตน้หรือปัจจยัป้อน ซึ@ งมี
ค่าเฉลี@ยเท่ากบั 3.89, 3.87, 3.81 และ 3.65 ตามลาํดบั 
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ตารางทีJ 4 ผลการทดสอบสมมตฐิาน  

สมมติฐาน 
ผลการทดสอบ

สมมติฐาน 

1.1 เพศที@แตกต่างกนั มีผลต่อปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการแตกต่างกนั ปฏิเสธสมมติฐาน 

1.2 อายทีุ@แตกต่างกนั มีผลต่อปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการแตกต่างกนั ยอมรับสมมติฐาน 

1.3 อาชีพที@แตกต่างกนั มีผลต่อปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการแตกต่างกนั ยอมรับสมมติฐาน 

1.4 การศึกษาที@แตกต่างกนั มีผลต่อปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการแตกต่างกนั ยอมรับสมมติฐาน 

1.5 จุดประสงคใ์นการเดินทางที@แตกต่างกนั มีผลต่อปัจจยัดา้นคุณภาพการ
บริการ แตกต่างกนั 

ยอมรับสมมติฐาน 

1.6 ความถี@ในการใชบ้ริการ ณ ท่าอากาศยานานาชาติอู่ตะเภาที@แตกต่างกนัมี
ผลต่อปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการ แตกต่างกนั 

ยอมรับสมมติฐาน 

1.7 ผูร่้วมเดินทางในการใชบ้ริการที@แตกต่างกนั มีผลต่อปัจจยัดา้นคุณภาพ
การบริการ แตกต่างกนั 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

2.1 เพศที@แตกต่างกนั มีผลต่อปัจจยัดา้นการประเมินประสิทธิภาพการบริการ 
แตกต่างกนั 

ยอมรับสมมติฐาน 

2.2 อายทีุ@แตกต่างกนั มีผลต่อปัจจยัดา้นการประเมินประสิทธิภาพการบริการ 
แตกต่างกนั 

ยอมรับสมมติฐาน 

2.3 อาชีพที@แตกต่างกนั มีผลต่อปัจจยัดา้นการประเมินประสิทธิภาพการ
บริการ แตกต่างกนั 

ยอมรับสมมติฐาน 

2.4 ระดบัการศึกษาที@แตกต่างกนั มีผลต่อปัจจยัดา้นการประเมิน
ประสิทธิภาพการบริการ แตกต่างกนั 

ยอมรับสมมติฐาน 

2.5 จุดประสงคใ์นการเดินทางที@แตกต่างกนั มีผลต่อปัจจยัดา้นการประเมิน
ประสิทธิภาพการบริการ แตกต่างกนั 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

2.6 ความถี@ในการใชบ้ริการ ณ ท่าอากาศยานานาชาติอู่ตะเภาที@แตกต่างกนั มี
ผลต่อปัจจยัดา้นการประเมินประสิทธิภาพการบริการ แตกต่างกนั 

ยอมรับสมมติฐาน 

2.7 ผูร่้วมเดินทางในการใชบ้ริการที@แตกต่างกนั มีผลต่อปัจจยัดา้นการ
ประเมินประสิทธิภาพการบริการ แตกต่างกนั 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

3. ปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการมีความสมัพนัธ์ กบัปัจจยัดา้นประสิทธิภาพ
การบริการ  

ยอมรับสมมติฐาน 
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 จากตารางที@ o ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า อายุ อาชีพ ระดบัการศึกษา จุดประสงคใ์นการ
ใช้บริการ และความถี@ในการใช้บริการ แตกต่างกนั มีผลต่อปัจจยัดา้นการประเมินคุณภาพการบริการ 
แตกต่างกนั เพศ อาย ุอาชีพ ระดบัการศึกษา และความถี@ในการใชบ้ริการ แตกต่างกนั มีผลต่อปัจจยัดา้น
การประเมินประสิทธิภาพการบริการ แตกต่างกนั ปัจจยัดา้นคุณภาพในการใหบ้ริการมีความสัมพนัธ์ทุก
ดา้นต่อดา้นการประเมินประสิทธิภาพการบริการ มีระดบัความสมัพนัธ์มาก ในทิศทางเดียวกนั 

สรุปผลการวจิัย 

จากการวิจยัการประเมินคุณภาพการบริการต่อการบริการผูโ้ดยสารภายในท่าอากาศยาน ความ
มั@นใจในการใชบ้ริการมีความสาํคญัมากที@สุด รองลงมาเป็นการดูแลเอาใจใส่ การตอบสนองผูใ้ชบ้ริการ 
ความน่าเชื@อถือ และดา้นสภาพแวดลอ้มในการใหบ้ริการตามลาํดบั สาํหรับการประเมินประสิทธิภาพการ
บริการ พบว่าระดบัการประเมินประสิทธิภาพการบริการ การประเมินผลผลิต การประเมินดา้นบริบท
หรือสภาวะแวดลอ้ม การประเมินกระบวนการ และการประเมินปัจจยัเบื>องตน้ตามลาํดบั  สําหรับปัจจยั
ดา้นการประเมินคุณภาพการบริการ แตกต่างกนั เพศ อายุ อาชีพ ระดบัการศึกษา และความถี@ในการใช้
บริการ แตกต่างกัน มีผลต่อปัจจยัด้านการประเมินประสิทธิภาพการบริการ แตกต่างกัน ปัจจยัด้าน
คุณภาพในการใหบ้ริการมีความสมัพนัธ์ทุกดา้นต่อดา้นการประเมินประสิทธิภาพการบริการ  

 

การอภิปรายผล 

 การวิเคราะห์ปัจจยัด้านการประเมินคุณภาพการบริการ สอดคลอ้งกับ เกษกนก ศศิบวรยศ 
(2556) ความน่าเชื@อถือของการใหบ้ริการ มีผลการประเมินอยู่ในระดบัมาก และศิริพร เจริญศิรีวิริยะกุล 
(mnno) พบวา่ อาย ุระดบัการศึกษา และอาชีพ มีผลต่อคุณภาพการใหบ้ริการดา้นการเอาใจใส่และดา้นการ
ตอบสนอง แตกต่างกนั การประเมินประสิทธิภาพการใหบ้ริการ สอดคลอ้งกบั ทวี อุปสุขิน (mnno) พบว่า 
ผลการประเมินดา้นผลผลิต โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยูใ่นระดบัมาก ปัจจยัดา้นการประเมินคุณภาพ
การบริการมีความสมัพนัธ์อยา่งมาก กบัปัจจยัดา้นการประเมินประสิทธิภาพการบริการในทิศทางเดียวกนั 
สอดคลอ้งกบัปิยะนุช เลิศศิริ (mnno)  พบว่า ปัจจยัดา้นคุณภาพในการใหบ้ริการมีความสมัพนัธ์ทุกดา้นต่อ
ดา้นประสิทธิภาพการใหบ้ริการมีระดบัความสมัพนัธ์ระดบัปานกลางในทิศทางเดียวกนั 

ข้อเสนอแนะ 

 การวิจยัครั> งนี>  ทาํใหท้ราบถึงการประเมินคุณภาพการบริการ และการประเมินประสิทธิภาพการ
บริการของท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พทัยา ผูวิ้จยัจึงมีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปนี>  
 1. การศึกษาทศันคติและความพึงพอใจของผูโ้ดยสารที@มาใชบ้ริการภายในท่าอากาศยาน 

m. การเปรียบเทียบการประเมินคุณภาพการบริการ และการประเมินประสิทธิภาพการบริการ  
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คุณภาพชีวิตดานเศรษฐกิจและสังคมของแรงงานต�างชาติในกลุ�ม CLMV  
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วิทยานิพนธ(นี้ มีวัตถุประสงค( เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตดHานเศรษฐกิจและสังคมของแรงงานตKางชาติ
ในกลุKม CLMV ที่อาศัยอยูKในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เปQนการศึกษาเชิงสํารวจ (Survey 
Research)  โดยใชHแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่เก็บไดHจํานวน 400 คน จากกลุKมตัวอยKางทั้งหมด 
536 คน เปQนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขHอมูล แลHวนํามาวิเคราะห(ขHอมูลโดยหาคKารHอยละ (Percentage) 
คKาเฉลี่ย (Mean) และคKาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิเคราะห(ความแปรปรวนทาง
เดียว (One-Way ANOVA), การทดสอบคKา (t-test) 
 ผลการศึกษาพบวKา ปkจจัยชี้วัดระดับคุณภาพชีวิตดHานรKางกาย ดHานจิตใจ ดHานความสัมพันธ(ทาง
สังคม ดHานสิ่งแวดลHอม โดยภาพรวมมีปkจจัยชี้วัดระดับคุณภาพชีวิตมีความสําคัญมาก และปkจจัยชี้วัดระดับ
คุณภาพชี้วัดดHานการทํางาน พบวKา ใหHความสําคัญกับคุณภาพชีวิตการทํางานดHานสิทธิสKวนบุคคลมี
ความสําคัญมากที่สุด  รองลงมาเปQนปkจจัยคุณภาพชีวิตดHานการทํางานรKวมกันและความสัมพันธ(กับผูHอ่ืน 
คุณภาพชีวิตดHานความกHาวหนHาและความม่ันคงในงาน คุณภาพชีวิตดHานโอกาสในการพัฒนาขีด
ความสามารถของตนเอง คุณภาพชีวิตดHานการทํางานที่มีความปลอดภัยและสKงเสริมสุขภาพ และคุณภาพ
ชีวิตดHานการไดHรับคKาตอบแทนที่เพียงพอและเปQนธรรม มีความสําคัญในระดับสุดทHาย ในสKวนของการ
เปรียบเทียบ ปkจจัยที่มีผลตKอคุณภาพชีวิตดHานเศรษฐกิจและสังคมของแรงงานตKางชาติในกลุKม CLMV ที่
อาศัยอยูKในเขตพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล พบวKา เพศ อายุ ระดับการศึกษา สัญชาติ รายไดH และระยะเวลา
ที่อยูKในระเทศไทย ไมKสKงผลตKอคุณภาพชีวิตดHานเศรษฐกิจและสังคมของแรงงานตKางชาติในกลุKม CLMV ที่
อาศัยอยูKในเขตพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลแตกตKาง อยKางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

คําสําคัญ : คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม แรงงานตKางชาติ 
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Abstract 

This thesis purpose To study the quality of life and socio-economic status of foreign 
migrant workers in the CLMV group living in Bangkok and metropolitan area. . It is a survey 
research (Survey Research) using the questionnaire. The 400 questionnaire collected from all 
536 samples was a tool for collecting data. The data were analyzed by percentage, mean, 
standard deviation and one-way ANOVA, t-test. 
 The study indicated that Quality of life indicators, physical, psychological, social 
relationships. Environmental Overall, quality of life indicators are very important and the quality 
indicators, the work-related indicators, highlighted the importance of quality of work life. 
Secondly, quality of life, collaboration and relationships with others. Quality of life, progress 
and security at work. Quality of life in the development of self-development opportunities. 
Quality of working life is safe and healthy and the quality of life for adequate and fair 
compensation is important in the final level. In comparison The factors affecting the quality of 
life of the migrant workers in CLMV in Bangkok and its vicinity are as follows: gender, age, 
education, nationality, income, and duration in Thailand Does not affect the quality of life and 
socio-economic status of foreign migrant workers in the CLMV group living in the Bangkok 
metropolitan area. Statistically significant at the 0.05 level 
 
Keyword: Quality of Life, Economy and Society, CLMV 
 

บทนํา 

ปkจจุบันการมุKงเนHนภารกิจดHานการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนเปQนปkจจัยสําคัญประการหนึ่งที่
นําไปสูKการยHายถ่ินฐานของแรงงานตKางชาติทําใหHเพิ่มปริมาณแรงงานตKางชาติอยKางรวดเร็วของประเทศอนุญาตใหH
ใชHแรงงานตKางชาติในสถานประกอบการ โดยไมKตระหนักถึงการกําหนดนโยบายหรือมาตรการปzองกันปkญหาและ
ผลกระทบที่จะเกิดข้ึนทางการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลHอม เปQนผลใหHเกิดผลผลิตกระทบตKอสังคมและชุมชนที่
ยอมรับแรงงานตKางชาติเขHาทํางานและอยูKอาศัยอยKางหลีกเลี่ยงไมKไดH  การพัฒนารูปแบบโรงงานอุตสาหกรรมไดH
กKอใหHเกิดการจHางงานและความตHองการแรงงาน ปkจจุบันประเทศไทยมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยKางตKอเนื่อง
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนไปอยKางมากซ่ึงการเปลี่ยนแปลงดังกลKาวทําใหHประเทศไทยเปลี่ยนจากการ
เปQนผูHสKงออกแรงงานมาเปQนผูHรับแรงงานมากข้ึนทําใหHมีการอพยพยHายถ่ินฐานของผูHใชHแรงงานเขHามาเปQนจํานวน
มากประกอบกับทั้งผูHเปQนนายจHางตHองการแรงงานคนเหลKานี้ดHวยเปQนจํานวนมากเชKนกัน ซ่ึงสKงผลดีโดยเฉพาะการ
ลดตHนทุนทางดHานแรงงานซ่ึงทําใหHในปkจจุบันมีจํานวนแรงงานตKางชาติในประเทศไทยเพิ่มข้ึนทุกเดือน 
โดยเฉพาะประเทศในกลุKมคาบสมุทรอินโดจีน อันไดHแกK กัมพูชา ลาว พมKา และเวียดนาม หรือที่เรียกวKากลุKม
ประเทศ CLMV(Cambodia, Laos, Myanmar and Vietnam) มีจํานวนมากยHายเขHามาทํางานในโรงงาน
อุตสาหกรรม (กุศล สุนทรธาดา, 2553) นอกจากนี้คKาแรงในประเทศไทยเพิ่มสูงข้ึนแตKในขณะเดียวกันคKาแรงใน
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ประเทศเพื่อนบHานใกลHเคียงบางประเทศไดHแกK พมKา ลาว และ กัมพูชา ยังคงมีคKาแรงที่ต่ํา ทําใหHมีแรงงานพมKา
อพยพเขHามาทํางานในประเทศไทยจํานวนมากเพื่อรายไดHที่ดีกวKา (สุภางค( จันทวานิชและคณะ,2552)  ซ่ึง
ขHอมูลสอดคลHองกับการศึกษาการจัดการแรงงานเพื่อคุณภาพชีวิตการทํางานตKางชาติสัญชาติพมKา ในจังหวัด
สมุทรสาคร (จํารัส อ้ึงศรีวงษ(, 2557) แรงงานขHามชาติสKวนใหญKเปQนแรงงานที่ผิดกฎหมาย การถูกเอาเปรียบ
จากนายจHางในการบังคับทํางานที่เกินเวลา อัตราคKาจHางที่ต่ํา สภาพแวดลHอมการทํางานที่ไมKถูกสุขลักษณะตาม
กฎระเบียบ ความเสี่ยงตKอการเจ็บป}วยจากการปฏิบัติงาน สภาพที่อยูKอาศัยและสภาพแวดลHอมแออัดเสื่อม
โทรม ความเทKาเทียมระหวKางแรงงานพลเมืองกับแรงงานตKางชาติควรมีการสKงเสริมศักดิ์ศรีของมนุษย( การรับรูH
สิทธิข้ันพื้นฐานในการทํางาน รายไดHที่ชKวยใหHสามารถตอบสนองความตHองการและความรับผิดชอบข้ันพื้นฐาน
ทางเศรษฐกิจ สังคม และครอบครัวของตน และความคุHมครองทางสังคมในระดับที่พอเพียงสําหรับคนงานและ
สมาชิกในครอบครัวของคนงานซ่ึงถือเปQน “งานที่มีคุณคKา : Decent work” (องค(กรแรงงานระหวKางประเทศ, 2552) 

วัตถุประสงคLในการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของแรงงานตKางชาติในกลุKมประเทศกัมพูชา ลาว เมียน

มาร( และเวียดนาม ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 2. เพ่ือศึกษาปkจจัยท่ีมีผลตKอคุณภาพชีวิตการทํางานของแรงงานตKางชาติในกลุKมประเทศ
กัมพูชา ลาว เมียนมาร( และเวียดนาม ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ทบทวนวรรณกรรม 

การศึกษาคุณภาพชีวิตดHานเศรษฐกิจและสังคมของแรงงานตKางชาติกลุKม CLMV ในเขตพื้นที่
อุตสาหกรรมจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผูHวิจัยไดHศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวขHอง ดังนี้ 
 ดํารง ลาฝอย (2552) ศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานและความผูกพันตKอองค(กรของพนักงาน พบวKา
ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานทั้ง 8ดHาน คือ  1.ไดHรับคKาตอบแทนที่เปQนธรรมและเพียงพอ  2. 
สิ่งแวดลHอมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย  3. ความกHาวหนHาและความม่ันคงในงาน 4.โอกาสในการพัฒนา
ความรูHความสามารถ 5.บูรณาการทางสังคมหรือการทํางานรKวมกัน 6. ธรรมนูญในองค(กร 7. ความสมดุล
ระหวKางชีวิตการทํางาน 8. ความเปQนประโยชน(ตKอสังคม อยูKในระดับปานกลางทั้งหมดและเกิดความผูกพัน
ตKอองค(กรในระดับปานกลาง       เพียงใจ สุภา
รี (2552) ศึกษาปkจจัยที่มีผลตKอคุณภาพชีวิตการทํางานพบวKา พนักงานมีระดับคุณภาพชีวิตการทํางาน
ระดับมาก คือ ดHานความรับผิดชอบตKอสังคม มีระดับคุณภาพชีวิตการทํางานระดับปานกลาง เรียงอันดับ
ดังนี้ ดHานความสมดุลในการทํางาน ดHานสภาพแวดลHอมในการทํางาน ดHานสัมพันธภาพในองค(กรหรือการ
ทํางานรKวมกัน ดHานพัฒนาความสามารถ ดHานธรรมนูญในองค(กร ดHานคKาตอบแทน และดHานความม่ันคงและ
ความกHาวหนHาในงาน      วัฒนา ขันนรา (2552) ศึกษาผล
ของคุณภาพสภาพแวดลHอมตKอความพึงพอใจและประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานฝ}ายผลิต พบวKา
พนักงานที่ตอบแบบสอบถามสKวนใหญKมีอายุมากกวKา 20-30 ป� การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตHนและ
ทํางานอยูKใน ในตําแหนKงพนักงานปฏิบัติการ ผลของปkจจัยสภาพแวดลHอมดHานเสียง แสง อุณหภูมิในพื้นที่
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การทํางานพนักงานใหHความสําคัญระดับมาก ไดHแกK ความสวKางของแสงมีผลกระทบตKอสุขภาพของสายตา
ของผูHปฏิบัติงาน เสียงดัง มีผลตKอการสื่อสารอุณหภูมิในที่ปฏิบัติงานมีผลตKอประสิทธิภาพการทํางาน และ
พื้นที่ที่คับแคบอาจกKอใหHเกิดอุบัติเหตุไดH               

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

จากการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เก่ียวขHอง สามารถกาหนดกรอบ  ํ 
แนวคิดในการวิจัยดังแสดงรูปที่ 1 

 
       ตัวแปรตHน       ตัวแปรตาม 
           

 

 

 

 

 

 
 

 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 

การศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตดHานเศรษฐกิจและสังคมของแรงงานตKางชาติในกลุKม CLMV ที่อาศัย
อยูKในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในคร้ังนี้เปQนการศึกษาเชิงสํารวจ โดยใชHแบบสอบถามกลุKม
ตัวอยKางจํานวน 400 ชุด จากกลุKมตัวอยKางทั้งหมด 536 ชุด นํามาวิเคราะห(ขHอมูลเพื่อหาปkจจัยที่มีผลตKอ
คุณภาพชีวิตของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม โดยการใชHสถิติเชิงเพื่อวิเคราะห(เก่ียวกับลักษณะของกลุKม
ตัวอยKาง เพื่อวิเคราะห(ขHอมูล รHอยละ คKาเฉลี่ย และคKาสKวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของแบบสอบถามความ
คิดเห็นของแรงงานตKางชาติกลุKมประเทศ CLMV เก่ียวกับเร่ืองคุณภาพชีวิตในการทํางาน โดยเนื้อหาใน
แบบสอบถามแบKงเปQน 2 สKวนคือ 

สKวนที่ 1 ขHอมูลทั่วไปของผูHตอบแบบสอบถาม     
 สKวนที่ 2 ขHอมูลดHานปkจจัยที่มีผลตKอการศึกษาคุณภาพชีวิตดHานตKางๆ 

ปัจจยัดา้นคุณภาพชีวติดา้นเศรษฐกิจและสงัคม 

     - ดา้นร่างกาย 

     - ดา้นจิตใจ 

     - ดา้นความสมัพนัธ์ทางสงัคม 

     - ดา้นสิ&งแวดลอ้ม 

     - ดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนที&เพียงพอ 

     - ดา้นความปลอดภยัและการส่งเสริมสุขภาพ 

     - ดา้นความกา้วหนา้และความมั&นคงในงาน 

     - ดา้นโอกาสในการพฒันาขีดความสามารถของตวัเอง 

     - ดา้นการทาํงานและการสร้างความสมัพนัธ์กบัคนอื&น  

     - ดา้นสิทธิส่วนบุคคล 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อาย ุ 

3. ระดบัการศึกษา 

4. สญัชาติ 

5. รายได ้

6. ระยะเวลาที&อยูใ่นประเทศไทย 
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ผลการศึกษาวิจัย 

ผลการวิจัยคุณภาพชีวิตดHานเศรษฐกิจและสังคมของแรงงานตKางชาติในกลุKม CLMV ที่อาศัยอยูKใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ตอบแบบสอบถาม ปรากฏผลดังแสดงในตารางที่ 1  
 เพศของกลุKมตัวอยKางการศึกษาคุณภาพชีวิตดHานเศรษฐกิจและสังคมของแรงงานตKางชาติในกลุKม 
CLMV ที่อาศัยอยูKในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ตอบแบบสอบถาม พบวKาเพศหญิง จํานวน 
245 คน คิดเปQนรHอยละ 61.3 รองลงมาเพศชาย จํานวน 155 คน คิดเปQนรHอยละ 38.8 ตามลําดับ 
 อายุของกลุKมตัวอยKางการศึกษาคุณภาพชีวิตดHานเศรษฐกิจและสังคมของแรงงานตKางชาติในกลุKม 
CLMV ที่อาศัยอยูKในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ตอบแบบสอบถามพบวKามีชKวงอายุ 20-25 ป� 
จํานวน 96 คน คิดเปQนรHอยละ 24 มีชKวงอายุ 26-30 ป� จํานวน 181 คน  คิดเปQนรHอยละ 45.3 มีชKวงอายุ 
31-35 ป� จํานวน 64 คน  คิดเปQนรHอยละ 16 มีชKวงอายุ 36-40 ป� จํานวน 48 คน คิดเปQนรHอยละ 12 และ
ลําดับสุดทHายมีชKวงอายุ 40 ป�ข้ึนไป  จํานวน 11 คน คิดเปQนรHอยละ 2.8 ตามลําดับ     
  ระดับการศึกษาของกลุKมตัวอยKางการศึกษาคุณภาพชีวิตดHานเศรษฐกิจและสังคมของ
แรงงานตKางชาติในกลุKม CLMV ที่อาศัยอยูKในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ตอบแบบสอบถาม 
พบวKา ระดับการศึกษาไมKไดHรับการศึกษา จํานวน 147 คน คิดเปQนรHอยละ 36.8 รองลงมาระดับการศึกษา
ประถมศึกษา จํานวน 127 คน  คิดเปQนรHอยละ 31.8  ระดับการศึกษามัธยมศึกษา จํานวน 122 คน คิดเปQน
รHอยละ 30.5 และทHายลําดับสุดทHายระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 4 คน คิดเปQนรHอยละ 1.0 ตามลําดับ  
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ตารางท่ี 1 จํานวนและรHอยละของกลุKมตัวอยKางของผูHตอบแบบสอบถาม    

ขHอมูลท่ัวไปของผูHตอบแบบสอบถาม จํานวน (คน) รHอยละ 
เพศ 
     ชาย 
     หญิง 
อายุ 
     20-25 ป�                                           
     26-30 ป� 
     31-35 ป� 
     36-40 ป� 
     40 ป�ข้ึนไป       
ระดับการศึกษา                                  
     ไมKไดHรับการศึกษา 
     ประถมศึกษา 
     มัธยมศึกษา                               
     ปริญญาตร ี

สัญชาติ 
     กัมพูชา 
     ลาว 
     พมKา 
    เวียดนาม  
รายไดเฉลี่ยต�อครอบครัว 
    ต่ํากวKา 6,000 บาท 
    6,000 – 7,500 บาท 
    7,501 – 9,000 บาท 
    9,000 บาทข้ึนไป 
ระยะเวลาท่ีอยู�ในประเทศไทย 
ต่ํากวKา 6 เดือน    
มากกวKา 6 เดือน – 1 ป�                     
มากกวKา 1 - 2 ป�  
มากกวKา 2 - 3 ป�                             
มากกวKา 3 - 4 ป�    
มากกวKา 4 – 5 ป� 
มากกวKา 5 ป�      

155 
245 

 

96 
181 
64 
48 
11 

147 
127 
122 
4 
 
 
 

121 
84 
168 
27 

     
6 

127 
202 
65 

28 
44 
69 
96 
61 
87 
19 

38.8 
61.3 

 

24 
45.3 
16 
12 
2.8 

36.8 
31.8 
30.5 
1.0 

 
 
 

30.3 
21.0 
42.0 
6.8 

 
1.5 
31.8 
50.5 
16.3 

7.0 
11.0 
16.0 
24.0 
15.5 
21.8 
4.8 

สถานภาพของกลุKมตัวอยKางการศึกษาคุณภาพชีวิตดHานเศรษฐกิจและสังคมของแรงงานตKางชาติใน
กลุKม CLMV ที่อาศัยอยูKในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ตอบแบบสอบถาม พบวKา เพศชาย 
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จํานวน 155 คน คิดเปQนรHอยละ 38.8 ซ่ึงนHอยกวKาเพศหญิงที่มีจํานวน 245 คน คิดเปQนรHอยละ 61.3  
 สัญชาติของกลุKมตัวอยKางการศึกษาคุณภาพชีวิตดHานเศรษฐกิจและสังคมของแรงงานตKางชาติใน
กลุKม CLMV ที่อาศัยอยูKในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ตอบแบบสอบถาม พบวKา สัญชาติพมKา 
จํานวน 168 คน คิดเปQนรHอยละ 40.2 สัญชาติรองลงมากัมพูชา จํานวน 121 คน คิดเปQนรHอยละ 30.3 
สัญชาติลาว จํานวน 48 คน คิดเปQนรHอยละ 21.0 และอันดับสุดทHายสัญชาติเวียดนาม จํานวน 27 คิดเปQน
รHอยละ 6.8  ตามลําดับ         
 รายไดHเฉลี่ยของครอบครัวตKอเดือนมากกวKารHอยละ 50.2  รายไดH เฉลี่ยของครอบครัวตKอเดือน
7,501 – 9,000 บาท รองลงมารHอยละ 31.8 รายไดH เฉลี่ยของครอบครัวตKอเดือน 6,000 – 7,500 บาทและ
รายไดH เฉลี่ยของครอบครัวตKอเดือน 9,000 บาทข้ึนไป คิดเปQนรHอยละ 16.3 ตามลําดับ 

ตารางท่ี 2 ปkจจัยช้ีวัดระดับคุณภาพชีวิต 

ปkจจัยช้ีวัดระดับคุณภาพชีวิต จํานวน �̅ S.D. แปลความหมาย อันดับ 

รKางกาย 
จิตใจ 
ความสัมพันธ(ทางสังคม 
สิ่งแวดลHอม 

400 
400 
400 
400 

4.39 
4.06 
4.40 
3.76 

0.41 
0.50 
0.56 
0.51 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

2 
3 
1 
4 

จากการศึกษาจากกลุKมตัวอยKางปkจจัยที่มีผลตKอการการศึกษาคุณภาพชีวิตดHานเศรษฐกิจและสังคม
ของแรงงานตKางชาติในกลุKม CLMV ที่อาศัยอยูKในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลพบวKาปkจจัย
คุณภาพชีวิตดHานความสัมพันธ(ทางสังคมมีความสําคัญที่สุด มีคKาเฉลี่ย 4.40 รองลงมาเปQนปkจจัยคุณชีวิต
ดHานรKางกาย มีคKาเฉลี่ย 4.39 คุณภาพชีวิตดHานจิตใจ มีคKาเฉลี่ย 4.06 และคุณภาพชีวิตดHานสิ่งแวดลHอมมี
ความสําคัญในระดับสุดทHาย มีคKาเฉลี่ย 3.76 ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 2 

ตารางท่ี 3 ปkจจัยช้ีวัดระดับคุณภาพชีวิตดHานการทํางาน 

ปkจจัยช้ีวัดระดับคุณภาพชีวิตดHานการทํางาน จํานวน �̅ S.D. แปลความหมาย อันดับ 

การไดHรับคKาตอบแทนท่ีเพียงพอและเปQนธรรม 
การทํางานท่ีมีความปลอดภยัและสKงเสริมสุขภาพ 
ความกHาวหนHาและความมั่นคงในงาน 
โอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง 
การทํางานรKวมกันและความสัมพันธ(กับผูHอ่ืน 
สิทธิสKวนบุคคล 

400 
400 
400 
400 
400 
400 

3.77 
3.92 
4.10 
3.98 
4.12 
4.25 

0.50 
0.54 
0.39 
0.47 
0.56 
0.43 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

มากท่ีสุด 

6 
5 
3 
4 
2 
1 

จากการศึกษาจากกลุKมตัวอยKางปkจจัยที่มีผลตKอการการศึกษาคุณภาพชีวิตดHานเศรษฐกิจและสังคม
ของแรงงานตKางชาติในกลุKม CLMV ที่อาศัยอยูKในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลพบวKาปkจจัยชี้วัด
ระดับคุณภาพชีวิตดHานสิทธิสKวนบุคลมีความสําคัญมากที่สุด มีคKาเฉลี่ย 4.25  รองลงมาเปQนปkจจัยคุณภาพ
ชีวิตดHานการทํางานรKวมกันและความสัมพันธ(กับผูHอ่ืน มีคKาเฉลี่ย 4.12 คุณภาพชีวิตดHานความกHาวหนHาและ
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ความม่ันคงในงาน มีคKาเฉลี่ย 4.10 คุณภาพชีวิตดHานโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง มี
คKาเฉลี่ย  3.98 คุณภาพชีวิตดHานการทํางานที่มีความปลอดภัยและสKงเสริมสุขภาพ มีคKาเฉลี่ย 3.92 และ
คุณภาพชีวิตดHานการดีรับคKาตอบแทนที่เพียงพอและเปQนธรรมมีความสําคัญในระดับสุดทHาย มีคKาเฉลี่ย 
3.77 ตามลําดับ  ดังแสดงในตารางที่ 3 

สรุปผลการศึกษา 

 ผลการศึกษา การศึกษาคุณภาพชีวิตดHานเศรษฐกิจและสังคมของแรงงานตKางชาติในกลุKม CLMV 
ที่อาศัยอยูKในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษาพบวKาคุณภาพชีวิตดHานความสัมพันธ(
ทางสังคมมีความสําคัญที่สุด รองลงมาเปQนปkจจัยคุณชีวิตดHานรKางกาย คุณภาพชีวิตดHานจิตใจ และคุณภาพ
ชีวิตดHานสิ่งแวดลHอมมีความสําคัญในระดับสุดทHาย สําหรับปkจจัยชี้วัดระดับคุณภาพชีวิตดHานสิทธิสKวนบุคลมี
ความสําคัญมากที่สุด รองลงมาเปQนปkจจัยคุณภาพชีวิตดHานการทํางานรKวมกันและความสัมพันธ(กับผูHอ่ืน 
คุณภาพชีวิตดHานความกHาวหนHาและความม่ันคงในงาน คุณภาพชีวิตดHานโอกาสในการพัฒนาขีด
ความสามารถของตนเอง คุณภาพชีวิตดHานการทํางานที่มีความปลอดภัยและสKงเสริมสุขภาพ และคุณภาพ
ชีวิตดHานคKาตอบแทนที่เพียงพอและเปQนธรรม มีความสําคัญในระดับสุดทHาย ตามลําดับ 

อภิปรายผลการศึกษา  

         จากการศึกษาในครั้งนี้ พบวKา ปkจจัยท่ีมีผลตKอการศึกษาคุณภาพชีวิตดHานเศรษฐกิจและ
สังคมของแรงงานตKางชาติในกลุKม CLMV ท่ีอาศัยอยูKในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตอบ
แบบสอบถามปkจจัยชี้วัดคุณภาพชีวิตสKวนใหญKเปQนเพศหญิงเนื่องจากเพศหญิงเขHามาทํางานมากกวKา
เพศชายอยูKในชKวงอายุระหวKาง 26 – 30 ป� สKวนใหญKเปQนแรงงานชาวพมKาท่ีเขHามาทํางานแลHวไมKไดHรับ
การศึกษา มีรายไดHเฉลี่ยของครอบครัวตKอเดือนเพียงพอกับรายจKาย ซ่ึงสอดคลHองกับการศึกษา “ชีวิต
การทํางานเศรษฐกิจของแรงงานท่ีไดHรับอัตราคKาแรงตํ่า” ของ สุรชัย ยอดแกHว (2543) 
 ปkจจัยท่ีมีผลตKอการศึกษาคุณภาพชีวิตดHานเศรษฐกิจและสังคมของแรงงานตKางชาติ ซ่ึง
สอดคลHองกับแนวคิดของ องค(การอนามัยโลก (WHOQOL Group, 1996 อHางในสุวัฒน( มหัตนิรันดร(
กุล และคณะ,2540 หนHา 14-20) ไดHแบKงองค(ประกอบของคุณภาพชีวิตเปQน 4 ดHาน คือ ดHานรKางกาย 
ดHานจิตใจ ดHานความสัมพันธ(ทางสังคม ดHานสิ่งแวดลHอม ปkจจัยท่ีมีผลตKอการศึกษาคุณภาพชีวิตดHาน
เศรษฐกิจและสังคมของแรงงานตKางชาติ  ยังซ่ึงสอดคลHองกับแนวคิด (วอลตัน. อHางถึง ลัดดา บุญมา
เลิศ, 2543) ในดHานการไดHรับคKาตอบแทนท่ีเปQนธรรมและเพียงพอ ดHานสภาพการทํางานท่ีปลอดภัย
และสKงเสริมสุขภาพ ดHานกHาวหนHาปละความม่ันคงในงาน และดHานความพัฒนาขีดความสามารถของ
ตนเอง ตKอมาดHานการทํางานรKวมกันและความสัมพันธ(กับผูHอ่ืน ยังสอดคลHองกับแนวคิดของ (ฮิวร(
และคัมม่ิง.อHางใน บุษยาณี จันทร(เจริญสุข,2537 : 11) และปkจจัยท่ีมีผลตKอการศึกษาคุณภาพชีวิต
ดHานเศรษฐกิจและสังคมของแรงงานตKางชาติ สอดคลHองกับแนวคิดของ (Walton 1975 : 12-15. 
อHางใน สุพรรณี ไทยประดิษฐ(, 2546 : 12-14) ดHานสิทธิสKวนบุคคล 
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ขอเสนอแนะจากผลการศึกษา 

 ผลศึกษาเร่ือง การศึกษาคุณภาพชีวิตดHานเศรษฐกิจและสังคมของแรงงานตKางชาติในกลุKม CLMV 
ที่อาศัยอยูKในเขตพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล โดยมีขHอเสนอแนะดังนี้     

1. ควรศึกษาปkจจัยท่ีเก่ียวกับการไดHรับคKาตอบแทนท่ีเพียงพอและเปQนธรรม สําหรับแรงงาน
ตKางชาตินอกเหนือจากกลุKม CLMV 
 2. ควรศึกษาปkจจัยชี้วัดระดับคุณภาพชีวิตดHานสิ่งแวดลHอมท่ีมีผลกระทบตKอความเปQนอยูKของ
แรงงานตKางชาติท่ีเขHามาทํางานอยูKในประเทศไทย 
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บทคัดย่อ 

การวิจยัครั� งนี� มีวตัถุประสงคเ์พื�อศึกษาปัจจยัความสําเร็จในการใชง้านระบบ Application 
SMART ของ Merchandiser เป็นการวิจยัเชิงสํารวจเก็บขอ้มูลโดยใช้แบบสอบจากประชากร คือ 
พนักงาน Merchandiser บริษทั ดีเคเอสเอช สมอลลาน ฟิลด์ มาร์เก็ตติ�ง (ประเทศไทย)จาํกดั ปี 
255X มีขนาดกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั Z[\ คน 

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุ \_-ZZ ปี การศึกษา
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม._) และมีอายงุานมากกวา่ Z ปี ปัจจยัสนบัสนุนดา้นการส่งเสริมของ
ผูบ้ริหารระดบัสูงโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (=3.36) ดา้นความรู้และการอบรมโดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก (=3.53) ดา้นทกัษะส่วนบุคคลของพนกังาน โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง(=3.34) ปัจจยั
ดา้นคุณภาพดา้นความง่ายในการใชร้ะบบ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง(=3.20) ดา้นความเร็วใน
การทาํงานของระบบ โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง(=2.89) ด้านประโยชน์จากการใช้ระบบ 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (=3.34) ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศ และระดับการ
การศึกษาของ Merchandiser ไม่มีผลต่อความสําเร็จในการใช้งานระบบ Application SMART 
สําหรับ อายุ อายุงาน ของ Merchandiser ที�มีผลต่อความสําเร็จในการใช้งานระบบ Application 
SMART อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
คําสําคัญ : Application SMART,  Merchandiser,  ความสาํเร็จในการใชง้านระบบ 
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ABSTRACT 
The study aims to identify factors for success in the use of Application SMART 

Merchandiser The questionnaires are used in the study. And a sample of 302 people by descriptive 
statistics. And inferential statistics The study found that the majority of respondents were female, 
with an age range 26-33 years of high school (m. 6) and last for more than three years supported 
the promotion of executives overall. level (=3.36) overall knowledge and training at a high level 
( = 3.53), the personal skills of employees. Overall is moderate ( = 3.34) factors, quality, ease 
of use. Overall is moderate ( = 3.20), the running speed of the system. Overall is moderate ( = 
2.89), the advantage of using the system. Overall is moderate ( = 3.34) test the hypothesis that 
gender and level of education Merchandiser not affect the success of the system Application 
SMART for old job Merchandiser affecting success. operating system application SMART 
significant statistically. 
Keywords : Application SMART, Merchandiser ,Success in the system. 
 
บทนํา 

เนื�องจากปัจจุบนัตอ้งยอมรับวา่ นวตักรรมทางเทคโนโลยีถูกนาํมาใชก้บัทุกสายงานและอุปกรณ์
ถูกพัฒนาให้มีขนาดที� เล็กลง แต่สามารถทํางานได้ครอบคลุมใกลเ้คียงกับคอมพิวเตอร์ ซึ� งระบบ 
Application ถือว่าเป็นหนึ�งในนวตักรรมทางเทคโนโลยี ที�ไดรั้บความนิยมในการใชง้านขององคก์รต่างๆ
สามารถใชง้านไดบ้น  IOS , android  , มือถือ Smart phone  เป็นเสมือนหอ้งสมุดหรือคลงัขอ้มูลทั�งหมด 
เป็นศูนยก์ลางในการทาํงานขององคก์รต่างๆ  แมว้า่ระบบ Application จะมีบทบาทสาํคญักบัองคก์รกจ็ริง 
แต่ความสาํเร็จในการใชง้านขึ�นอยู่กบัปัจจยัหลายอยา่งดว้ยกนั ดงันั�นผูวิ้จยัไดเ้ลือกบริษทัที�จะทาํการวิจยั
ในครั� งนี�  คือ บริษทั ดีเคเอสเอช สมอลลาน ฟิลด์ มาร์เก็ตติ�ง (ประเทศไทย)จาํกดั ซึ� งเป็นการร่วมมือ
ระหว่างบริษทั ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จาํกดั และบริษทัสมอลลาน ประเทศอินเดีย เป็นบริษทัที�มี
ประสบการณ์สูงในตลาดภาคสนามกบัการดาํเนินงานที�กาํหนดเองในการพฒันาตลาดต่างๆโดยมีหนา้ที�
สําคญัในการทาํให้เกิดการซื�อขายสินคา้ ณ จุดขาย  ผ่านการจดัเรียงสินคา้ให้ถูกตอ้ง จดัพื�นที�พิเศษใน
รายการส่งเสริมการขายสินคา้ ตรวจสอบป้ายราคาสินคา้ใหถู้กตอ้งอยูเ่สมอ และเติมสินคา้ไม่ใหข้าดเพื�อ
สนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ย่างต่อเนื�อง โดยมีการใชง้านระบบ Application ที�ชื�อว่า SMART  
เพื�อช่วยบนัทึกการทาํงานของ Merchandiser และถือว่าเป็นเจา้แรกในประเทศไทย ที�พฒันา Application 
เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพในการทาํงานของ Merchandiser โดยผูวิ้จยัจะมุง้เนน้ศึกษา ปัจจยัการสนบัสนุน
ไดแ้ก่ ความรู้ ทกัษะ ความง่ายต่อการใชที้�มีผลต่อความสาํเร็จในการใชง้านระบบ Application SMART 
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ของ Merchandiser เพื�อองค์กรจะสามารถนาํผลจากการวิจยัครั� งนี� ไป วางแผนพฒันา  Merchandiser ให้
ทาํงานในระบบ SMART  ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ�น 

วตัถุประสงค์ 
 เพื�อศึกษาปัจจัยความสําเร็จในการใช้งานระบบ Application SMARTของMerchandiser:
กรณีศึกษา บริษทั ดีเคเอสเอช สมอลลาน ฟิลด ์มาร์เกต็ติ�ง (ประเทศไทย)จาํกดั 

สมมติฐานการวจัิย 

สมมติฐานที
 1 : เพศที
แตกต่างมีผลต่อความสําเร็จใ นการใ ช้งานระบบApplication SMART 

ของ Merchandiser แตกต่างกนั 

สมมติฐานที
 7 : ช่วงอายุที
แตกต่างกนั มีผลต่อความสําเร็จใ นการใ ชง้านระบบ Application 

SMART ของ Merchandiser แตกต่างกนั 

สมมติฐานที
 3: ระดับการศึกษาที
แตกต่างกันมีผลต่อความสําเร็จใ นการใ ช้งานระบบ

Application SMART ของ Merchandiser แตกต่างกนั 

สมมติฐานที
 4:  อายุงานที
แตกต่างกนัมีผลต่อความสําเร็จใ นการใ ช้งานระบบ Application 

SMART ของ Merchandiser แตกต่างกนั 

ประโยชน์ได้รับ 

?.เพื
อเป็นแนวทางใหผู้บ้ริหารในองคก์ร สามารถปรับปรุงระบบ SMART ใหท้าํงานไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพมากขึJน 

7.องค์กรจะสามารถวางแผนพัฒนา Merchandiser ใ ห้ทํางานใ นระบบ SMART  ไ ด้อย่างมี

ประสิทธิภาพมากยิ
งขึJน 

ทฤษฎแีละงานวจิัยทีTเกีTยวข้อง 

1. แนวคิดด้านคุณภาพระบบ ตามหลกัของโมเดลการประสบความสําเร็จของระบบสารสนเทศ 
(Information System Success Model) คุณภาพของระบบจะเกี�ยวเนื�องกบัการวดัคุณภาพของ
ระบบที�เป็นกระบวนการการทาํงานของระบบเพื�อที�จะแสดงผลลพัธ์ออกมา ซึ� งคุณภาพของ
ระบบในแง่ของการใช้งาน จะมีผลเป็นอย่างมากต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้งานโดยทั�วไป 
(Delone & McLean, wXX\) โดยคุณภาพของระบบจะเกี�ยวขอ้งกบัคุณสมบติั (Feature) ที�มองเห็น
ภายนอกของระบบ (Feature) และประสิทธิภาพการทาํงาน (Performance) ของระบบซึ� งมีปัจจยั
ที�เกี�ยวขอ้งและปรับใหอ้ยูใ่นบริบทของการจดัการความรู้ไดด้งัแสดงในตารางที� 1 

2. ประชากรศาสตร์ Zmud (1979) ได ้ศึกษาเกี�ยวกบัความแตกต่างกนัของแต่ละบุคคลทางในดา้น

ต่างๆพบว่า ความแตกต่างกนัของ อายุ การศึกษา ส่งผลต่อความรู้สึกในการใชร้ะบบที�แตกต่าง
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กนั โดยจากการสงัเกตผูที้�มีอายมุากกวา่และผูที้�มีการศึกษานอ้ยกวา่จะมีเจตคติทางดา้นบวกนอ้ย 

ซึ�งสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ ภพเงิน จรุงมหพนัธ์ุ (\{{[) ที�ไดศึ้กษาเกี�ยวกบัการนาํระบบการ

จดัการเอกสารเพื�อประยกุตใ์ชง้านในการไฟฟ้านครหลวง โดยใชแ้บบสอบถามความคิดเห็นกบั

พนกังานจาํนวน Z|Z คน พบว่า ปัจจยัดา้นอายุที�แตกต่างกนัไปในแต่ละบุคคลส่งผลต่อความรู้

สกนึกคิดและวิสัยทัศน์ที� ต่างกันรวมถึงปัจจัยทางด้านการศึกษาที�มีหลากหลายระดับจะมี

ความสมัพนัธ์กบความคิดเห็นที�แต่ละคนมีซึงจะแตกต่างกนัออกไปตามขีดความสามารถในการ

รับรู้ แต่งานวิจยัของ นนัทิยา ดิษฐ์โสภา (\{}~) ให้ผลการศึกษาที�ขดัแยง้ พบว่า พนกังานที�มี

ระดับการศึกษาที�แตกต่างกันจะมีเจตคติในการใช้เทคโนโลยีแตกต่างกนั โดยพนักงานที�มี

การศึกษาระดบัตํ�ากว่าปริญญาตรีมีมุมมองว่า งานที�ใชค้อมพิวเตอร์และเทคโนโลยีที�ทนัสมยั

เป็นงานที�ตอ้งใชค้วามสามารถและเป็นงานที�ดูดี ส่วนพนกังานที�มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี

ขึ�นไป จะมองว่างานที�ตอ้งเกี�ยวกบัคอมพิวเตอร์เป็นงานที�น่าเบื�อหน่ายส่วนปัจจยัทางดา้นเพศ

นั�นงานวิจยับางเรื� องพบว่าความแตกต่างทางดา้นเพศไม่ไดส่้งผลต่อเจตคติความรู้สึกที�มีต่อ

เทคโนโลยี (ภพเงิน จรุงมหพนัธ์ุ,2550; ณฐักฤติ เหล่าทวีทรัพย ์และ วินิตา อุชชิน, \{{[) ซึ� งขดั

กบังานวิจยัของนกัวิจยับางท่านที�มีผลสรุปไดว้า่ เพศชายจะมีความรู้สึกเจตคติ ทางดา้นบวกนอ้ย

กวา่เพศหญิง(Zmud, 1979; นนัทิยา ดิษฐ ์โสภา, 2547; Palvia และ Palvia, 1999) 

ตารางทีT 1 : ปัจจยัด้านคุณภาพระบบทีTส่งผลต่อความพงึพอใจ 
ปัจจยั คําจาํกัดความ อ้างอิง 

ความถูกตอ้งและน่าเชื�อถือ
ของระบบ(Accuracy) 

ระบบการจดัการความรู้
สามารถทาํงานไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งและน่าเชื�อถือ 

Doll & Torkzadeh(1988); Bailey & 
Pearson (1983) 

ความง่ายต่อการใชร้ะบบ 
(Ease of Use) 

สามารถเขา้ใชแ้ละใช้
งานไดโ้ดยง่าย 

Doll & Torkzadeh (1988) ;Davis(1989) 

ความรวดเร็วของระบบ
(Timeliness) 

สามารถทาํงานและ
ใหผ้ลลพัธ์อยา่งรวดเร็ว 

Doll & Torkzadeh 
(1988) ;Kahn,Strong&Wang(2002) 

ประโยชนจ์ากการใชร้ะบบ
(Usefulness) 

มีประโยชนต่์อการ
ปฏิบติังาน 

Davis(1989);Adam,Nelson&T0dd(1992) 

ฟังกช์นการทาํงานของระบบ
(Functionality) 

มีฟังกช์ั�นการทาํงานที�
หลากหลายและตรงต่อ
ความตอ้งการของผูใ้ช ้

Lu (2001) 
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3. แนวคิดลักษณะของบุคลากร บุคลากรเป็นปัจจยัสาํคญัที�จะตอ้งคาํนึงถึงหากตอ้งการนาํระบบ
เขา้มาใชใ้นองคก์รเนื�องจากบุคลากรเป็นผูที้� ใชง้านระบบเกี�ยวขอ้งกบัระบบโดยตรงความแตกต่างในตวั
ของบุคลากรแต่ละคนในดา้นต่างๆ เช่น ทกัษะในการใช ้คอมพิวเตอร์ ลกัษณะงาน ความรู้เกี�ยวกบัระบบ 
กอ็าจส่งผลต่อความรู้สึกในการใชร้ะบบที�แตกต่างกนั ซึ� งจากผลการศึกษาของ นนัทิยา ดิษฐโ์สภา (2547) 
โดยใช ้วิธีเก็บขอ้มูลผา่นแบบสอบถามแก่พนกังานประปาสาขาประชาชื�นที�ใชร้ะบบงาน CIS (Customer 
Information System) เก็บขอ้มูลผูใ้ชน้ํ� าเพื�ออาํนวยความสะดวกในงานบริการดา้นต่างๆ เช่น ชาํระค่านํ� า 
รับคาํร้อง เป็นตน้) และพนกังานที�ไม่ตอ้งใชง้านระบบ CIS พบว่า พนกังานที�ไม่ตอ้งใชง้านระบบ CIS มี
เจตคติอยูใ่นระดบัดีกวา่เนื�องจากลกัษณะงานที�เกี�ยวขอ้งกบัระบบ CIS เป็นงานที�มีความละเอียด ซบัซอ้น 
พนกังานเห็นว่าเป็นงานที�ซํ� าซากจาํเจส่วนงานวิจยัของ Palvia และ Palvia (1999) เกี�ยวกบัการศึกษาความ
พึงพอใจของผูใ้ชไ้อทีในธุรกิจขนาดย่อม ซึ� งผูวิ้จยัเก็บขอ้มูลโดยใช ้แบบสอบถามผ่านทางไปรษณียจ์าก
องค์กรขนาดย่อมในมลรัฐเทนเนสซีจํานวน 108 คน พบว่าการมีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ ของ
พนกังานมีผลต่อความรู้สึกพึงพอใจในการใชง้านระบบขดัแยง้กบัผลการวิจยัของ Zviran (2003) ที�พบว่า
ทกัษะทางดา้นคอมพิวเตอร์ไม่มีความสมัพนัธ์กบความพึงพอใจในการใชง้านระบบ 

4. แนวคิดการสนับสนุนของผู้บริหาร จากผลการศึกษาเรื�องเจตคติของพนกังานประปาสาขา

ประชาชื�นต่อการใชเ้ทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการปฏิบติังานพบว่าการสนบัสนุนของผูบ้ริหารเกี�ยวกบั

การใหพ้นกังานเขา้รับการฝึกอบรมหลกัสูตรการใชค้อมพิวเตอร์มีผลต่อเจตคติ(นนัทิยา ดิษฐโ์สภา, \{}~) 

ซึ� งจากการเก็บแบบสอบถามของผูวิ้จัยพบว่า พนักงานส่วนใหญ่ได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตร

คอมพิวเตอร์หรือระบบต่างๆ โดยการที�พนกังานไดรั้บการอบรมช่วยทาํใหพ้นกังานเขา้ใจถึงวิธีการใช้

ระบบคอมพิวเตอร์ที�ชดัเจนทราบถึงประโยชนท์าํใหพ้นกังานมีเจตคติในการนาํเทคโนโลยีเขา้มาใชอ้ยูใ่น

ระดบัดี 

พุทธารักษ ์ปลงัแสงมาส (\{{w) ไดศึ้กษาเรื�อง ปัจจยัที�สงผลต่อความสาํเร็จในการใชร้ะบบงาน 

IeWf หรือ Image-enabled Workflow Application ของศูนยป์ฏิบัติการเอกสารสัญญา ธนาคารกรุงเทพ

จาํกดั(มหาชน)โดยผูศึ้กษาเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มประชากรจาํนวน Z}w คนซึ� งไดรั้บแบบสอบถาม

ตอบกลบัมาจาํนวนwX\คนโดยมีวตัถุประสงคใ์นการศึกษา เพื�อศึกษาปัจจยัที�สงผลต่อความสาํเร็จในการ

ใชร้ะบบงานดา้นการจดัการเอกสารอิเลก็ทรอนิกส์ เพื�อเป็นแนวทางในการจดัทาํระบบที�มีลกัษณะแบบ

เดียวกับระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ให้มีประสิทธิภาพ จากการศึกษาพบว่าปัจจัยด้าน

ประชากรศาสตร์(เพศ,อาย,ุระดบัการศึกษา)ปัจจยัดา้นลกัษณะของบุคลากร (ลกัษณะงาน,ความรู้เกี�ยวกบั

ระบบ)ปัจจยัด้านการสนับสนุนของผูบ้ริหารปัจจยัดา้นคุณภาพของระบบ(ความง่าย,ความเร็ว,ความ
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ถูกตอ้ง) และปัจจยัดา้นคุณภาพบริการของผูดู้แลระบบ (การจดัหาฮาร์ดแวร์และซอฟทแ์วร์ที�ทนัสมยั, มี

ความเชื�อถือได,้การตอบสนองต่อผูใ้ช,้ความมนัใจ,การเอาใจใส่ตอผูใ้ช ้ระบบ) มีความสมัพนัธ์กบเจตคติ

ในการใช้ระบบตรงตามสมมติฐาน แต่ผลการศึกษาปัจจยัดา้นลกัษณะของบุคลากรในเรื� องของการมี

ทกัษะในการใช้คอมพิวเตอร์พบว่าไม่มีความสัมพนัธ์กบัเจตคติในการใช้ระบบและจากการทดสอบ

ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นเจตคติกบัความสําเร็จพบว่าเจตคติในการใชร้ะบบมีความสัมพนัธ์กบั

ความสาํเร็จในดา้นการรับรู้ในการทาํงานที�ดีขึ�นและพนกังานสนใจเรียนรู้การใชง้านระบบเพิ�มเติม 

สิทธิชัย ประชานนัท์(\{{}) ไดศึ้กษาเรื�อง ปัจจยัที�ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้ระบบการ
จดัการความรู้: กรณีศึกษาขององค์กรโทรคมนาคมโดยจากการแจกแบบสอบถามไปยงัองค์กร \[[ ชุด 
ไดแ้บบสอบถามกลบัคืนจาํนวน wZ} ชุดโดยมีวตัถุประสงคใ์นการศึกษา เพื�อคน้หาปัจจยัต่าง ๆที�ส่งผล
ต่อความพึงพอใจของพนกังานในองค์กรซึ� งเป็นผูใ้ช้ระบบการจดัการความรู้ ผลการวิจยัจากการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากพนกังานในองคก์รโทรคมนาคม\ องคก์รรวมทั�งสิ�น wZ} คน พบว่าผูใ้ชง้านพึงพอใจ
ในระบบการจดัการความรู้ในระดบัมากโดยมีปัจจยัที�ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชร้ะบบการจดัการ
ความรู้นั�นมี } ปัจจยั ซึ� งสามารถเรียงตามลาํดบัความสาํคญัจากมากไปนอ้ยไดด้งันี�  w) ความสมคัรใจใน
การใชร้ะบบ \) ความถูกตอ้งและน่าเชื�อถือของระบบ Z) ความสมัพนัธ์ของขอ้มูลกบังานและ }) ฟังกช์น
การทาํงานของระบบส่วนความง่ายในการใชร้ะบบ ความรวดเร็วในการทาํงานของระบบ ประโยชนจ์าก
การใชร้ะบบ ความน่าเชื�อถือของขอ้มูล ความสมบูรณ์ของขอ้มูล ความทนัสมยัของขอ้มูล ความเขา้ใจได้
ของขอ้มูล การปฏิบติัตามผูอื้�น การมีส่วนร่วมของผูใ้ชร้ะบบ และระดบัการฝึกอบรม/ใหค้วามรู้นั�นไม่
ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชร้ะบบการจดัการความรู้ 

วธีิการดําเนินการวจิัย 
ประชากรในการศึกษาครั� งนี�  คือ พนักงาน Merchandiser บริษทั ดีเคเอสเอช สมอลลาน ฟิลด์ 

มาร์เก็ตติ�ง (ประเทศไทย) จาํกดั ซึ� งมีจาํนวนทั�งสิ�น 1,470 ราย ผูวิ้จยัไดท้าํการพิจารณาถึงขนาดของกลุ่ม
ตวัอย่างโดยใชต้ารางสาํเร็จรูปเครซี�และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) กาํหนดใหส้ัดส่วนของลกัษณะที�
สนใจในประชากร เท่ากบั [.{ ระดบัความคลาดเคลื�อนที�ยอมรับได ้{% และระดบัความเชื�อมั�น X{%  จะ
ไดก้ลุ่มตวัอยา่งที�ตอ้งการ Z[\ ตวัอยา่ง ผูวิ้จยัไดใ้ชแ้บบสอบถามเป็นเครื�องมือเกบ็รวบรวมขอ้มูล  

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น \ ส่วน ส่วนที� w เป็นคาํถามดา้นปัจจยัส่วนบุคคลของ ไดแ้ก่ เพศ 
อายุ ระดบัการศึกษา อายงุาน ส่วนที� \ เป็นคาํถามแบบประมาณค่า { ระดบั เกี�ยวกบัความคิดเห็นเกี�ยวกบั
ปัจจยัส่งผลต่อความสาํเร็จ ผูวิ้จยัไดน้าํแบบสอบถามไปสอบถามผูเ้ชี�ยวชาญจาํนวน 3 ท่านเพื�อประเมิน
ความเที�ยงตรงเชิงเนื�อหาของแบบสอบถามดว้ยวิธีการ IOC ไดค่้า IOC เฉลี�ยรายขอ้ ระหว่าง 0.73 – 1.00 
คะแนน หลงัจากนั�นผูวิ้จยัไดท้ดสอบความเชื�อมั�นของเครื� องมือ โดยนาํแบบสอบถามไปทดลองเก็บ
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ขอ้มูลจากนักศึกษา 30 ราย พบว่า คาํถามในส่วนที� 2ที� เป็นแบบประมาณค่า มีค่าสัมประสิทธิ� อลัฟา
ของครอนบาคแบบรายขอ้อยูร่ะหวา่ง 0.784 – 0.853 
 

ผลการวจิัย 
 _.  ข้อมูลทัTวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

สําหรับขอ้มูลส่วนที� w กลุ่มตวัอย่างที�ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่กลุ่มตวัอย่างเป็นเพศหญิง
มากกว่าเพศชาย โดยเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ {_  เพศชาย ร้อยละ }}  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 
ช่วงอายุ \_-ZZ ปี ร้อยละ }\.w รองลงมาไดแ้ก่ ช่วงอายุ ZZ ปีขึ�นไป ร้อยละ Z|.} และช่วงอายุ w|-\{ ปี 
ร้อยละ wX.{   กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม._) ร้อยละ {~  
รองลงมาไดแ้ก่ ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ (ม.Z) ร้อยละ \{.| กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอายุงานมากกวา่  Z 
ปี ร้อยละ }w.w รองลงมาไดแ้ก่ นอ้ยกวา่  w  ปี ร้อยละ \\.\ และ w ปี ร้อยละ w_.\ ตามลาํดบั 

`. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยทีTมีผลต่อความสําเร็จในการใช้งานระบบ Application SMART ของ
Merchandiser  

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที�มีผลต่อความสําเร็จในการใช้งานระบบ Application SMART ของ
Merchandiser ผูวิ้จยัไดท้าํการเกบ็รวบรวมขอ้มูลแลว้ทาํการวิเคราะห์เพื�อหาค่าเฉลี�ยแลว้จึงทาํการแปลผล 
โดยอาศยัเกณฑก์ารแปลผลของ สมัฤทธิ�  กางเพง็(\{{}) ซึ� งกาํหนดเกณฑก์ารแปลผล ดงันี�  

4.21-5.00 หมายถึง  ระดบัความสาํคญัมากที�สุด 
3.41-4.20 หมายถึง  ระดบัความสาํคญัมาก 
2.61-3.40 หมายถึง  ระดบัความสาํคญัปานกลาง 
1.81-2.60 หมายถึง  ระดบัความสาํคญันอ้ย 
1.00-1.80 หมายถึง  ระดบัความสาํคญันอ้ยที�สุด 

ปัจจยัสนับสนุน   
ระดบัความคิดเห็นเกี�ยวกบัปัจจยัสนบัสนุน  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี�ยเท่ากบั Z.44  

พบว่า ดา้นการส่งเสริมของผูบ้ริหารระดบัสูง ดา้นความรู้แลการอบรมอยู่ในระดบัมาก และดา้นทกัษะ
ส่วนบุคคล อยู่ในระดบัปานกลาง ซึ� งมีผลต่อความสําเร็จในการใชง้านระบบ Application SMART ของ
Merchandiser 

ปัจจัยด้านคุณภาพระบบ 
 ระดับความคิดเห็นเกี�ยวกับปัจจัยด้านคุณภาพระบบ  โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมี
ค่าเฉลี�ยเท่ากบั Z.08 พบว่า ดา้นความง่ายในการใชร้ะบบ ดา้นความเร็วในการทาํงานของระบบ ดา้น
ประโยชน์จากการใชร้ะบบอยู่ในระดบัปานกลาง ซึ�งมีผลต่อความสาํเร็จในการใชง้านระบบ Application 
SMART ของMerchandiser 
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การทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานทีT _ เพศที�แตกต่างมีผลต่อความสาํเร็จในการใชง้านระบบApplication SMART ของ 

Merchandiser แตกต่างกัน ผลการทดสอบ ค่า T-TEST ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน  และค่า Sig. เพศที�

แตกต่างกนัมีผลต่อความสําเร็จในการใช้งานระบบ Application SMART ของMerchandiser พบว่า ค่า 

Sig ที�คาํนวณไดมี้ค่ามากกว่า  [.[{  อย่างมีนยัสาํคญั สรุปไดว้่า เพศที�แตกต่างกนัไม่มีผลต่อความสาํเร็จ

ในการใชง้านระบบ Application SMART ของ Merchandiser 

สมมติฐานทีT ` ช่วงอายุที�แตกต่างกัน มีผลต่อความสําเร็จในการใช้งานระบบ Application 

SMART ของ Merchandiser ผลการทดสอบช่วงอายทีุ�แตกต่างกนัมีผลต่อความสาํเร็จในการใชง้านระบบ 

Application SMART ของ Merchandiser พบว่า ช่วงอายุที� แตกต่างกัน ปัจจัยสนับสนุนที� มีผลต่อ

ความสาํเร็จในการใชง้านระบบ Application SMART ของ Merchandiser ที�แตกต่างกนั โดยมีค่า Sig นอ้ย

กวา่ 0.05 อยา่งมีนยัสาํคญั ดงัตารางต่อไปนี�  

ตารางทีT 2  แสดงการทดสอบช่วงอายุทีTแตกต่างกันทีTมีความสัมพันธ์ต่อความสําเร็จในการใช้งานระบบ

Application SMART ของ Merchandiser  

ปัจจยัสนับสนุน F Sig 

1. รู้จกัระบบการทาํงานของ Application SMARTเป็นอยา่งดี  2.997 0.05* 

\. มีทกัษะการทาํงานในระบบ Application SMART เป็นอยา่งดี 3.426 0.034* 

Z. บริษัทมีนโยบายให้พนักงานเข้ารับการอบรมเกี�ยวกับการใช้งานระบบ 

Application  SMART 

3.455 0.033* 

 

สมมตฐิานทีT 3 ระดบัการศึกษาที�แตกต่างกนัมีผลต่อความสาํเร็จในการใชง้านระบบApplication 
SMART ของ Merchandiser ผลการทดสอบระดบัการศึกษาที�แตกต่างกนัมีผลต่อความสําเร็จในการใช้
งานระบบApplication SMART ของ Merchandiser พบว่าระดบัการศึกษาที�แตกต่างกนัปัจจยัสนบัสนุน
และปัจจัยด้านคุณภาพระบบไม่มีผลต่อความสําเร็จในการใช้งานระบบApplication SMART ของ 
Merchandiser ที�แตกต่างกนั เนื�องจากค่า Sig. มากกวา่ 0.05 อยา่งมีนยัสาํคญั 
สมมติฐานทีT 4 อายุงานที�แตกต่างกนัมีผลต่อความสําเร็จในการใชง้านระบบ Application SMART ของ 
Merchandiser ผลการทดสออายุงานที�แตกต่างกนัมีผลต่อความสําเร็จในการใช้งานระบบ Application 
SMART ของ Merchandiser พบว่าอายุงานที�แตกต่างกันที� มีผลต่อความสําเร็จในการใช้งานระบบ 
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Application SMART ของ Merchandiser ที�แตกต่างกนั โดยมีค่า Sig น้อยกว่า 0.05 อย่างมีนยัสําคญั ดงั
ตารางต่อไปนี�  
ตารางทีT  3  แสดงการทดสอบอายุงานทีTแตกต่างกันมผีลต่อความสําเร็จในการใช้งานระบบApplication SMART 

ของ Merchandiser  (ปัจจยัสนับสนุน) 

ปัจจยัสนับสนุน F-test Sig. 

w. รู้จกัระบบการทาํงานของ Application  SMART เป็นอยา่งดี 16.055 0.000* 

\. เข้าใจขั�นตอนการทาํงานในระบบ Application  SMARTเป็นอย่างดีและ

ทาํงานไดอ้ยา่งถูกตอ้งระหวา่งการใชง้านได ้

13.894 
 

0.000* 
 

Z. มีทกัษะการทาํงานในระบบ Application  SMARTเป็นอยา่งดี 18.019 0.000* 

}. บริษทัของท่านมีนโยบายให้พนกังานเขา้รับการอบรมเกี�ยวกบัการใชง้าน

ระบบ Application  SMART 

4.877 
 

0.001* 
 

5. ไดรั้บความรู้และความเข้าใจที�ไดจ้ากการฝึกอบรมหลกัสูตรการใช้งาน 

Application  SMART อยา่งเพียงพอ 

8.971 
 

0.000* 
 

_. บริษัทได้มีการแจ้งให้ทราบถึงการปรับข้อมูลในระบบApplication  

SMART ก่อนที�ท่านจะเขา้ใชง้านทุกครั� ง 

5.368 
 

0.000* 

 

ตารางทีT  4  แสดงการทดสอบอายุงานทีTแตกต่างกันมผีลต่อความสําเร็จในการใช้งานระบบ Application SMART 

ของ Merchandiser  (ปัจจยัด้านคุณภาพระบบ) 

ปัจจยัด้านคุณภาพระบบ F-test Sig. 

1.เมนูคาํสั�งต่างๆ ของหนา้จอในระบบ Application  SMART สามารถเขา้ใจง่าย 5.001 0.001* 

2.ขอ้ความต่างๆ ที�ปรากฏในหนา้จอของระบบ Application  SMART ง่ายต่อ

ความเขา้ใจและการใชง้านไดดี้ 

4.299 0.002* 

3.การจดัวางรูปแบบของระบบ Application  SMARTในหนา้จอมือถือSmart 

phone ทาํใหส้ามารถมองหาเมนูคาํสั�งหรือรายการที�ีตอ้งการใชไ้ดดี้ 

3.327 0.011* 

4.ระบบ Application  SMART ทาํงานไดอ้ยา่งถูกตอ้งทุกครั� งที�ท่านเขา้ใชง้าน 4.295 0.002* 

5.ท่านสามารถใชง้านระบบ Application  SMART ไดโ้ดยง่าย 2.728 0.029* 

6.ท่านทราบถึงประโยชนข์องการใชง้าน ระบบ Application  SMART 4.230 0.002* 
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อภิปรายผล 
 ลกัษณะทั�วไปของกลุ่มตวัอย่างที�ทาํการศึกษาครั� งนี� ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิงจาํนวน 169 คน มี
อาย ุ26-33 ปี อยู่ในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) มีอายุงานมากกวา่  3 ปี ปัจจยัที�มีผลต่อความสาํเร็จ
ในการใชง้านระบบ Application SMART ของ Merchandiser โดยรวมปัจจยัสนบัสนุน พบว่า ดา้นการ
ส่งเสริมของผูบ้ริหารระดบัสูง ดา้นความรู้แลการอบรมอยู่ในระดบัมาก และดา้นทกัษะส่วนบุคคล อยู่ใน
ระดับปานกลาง ซึ� งมีความสัมพันธ์ต่อความสําเร็จในการใช้งานระบบ Application SMART ของ
Merchandiser สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พุทธารักษ ์ปลงัแสงมาส (2551)ไดศึ้กษาเรื�อง ปัจจยัที�ส่งผลต่อ
ความสําเร็จในการใชร้ะบบงาน IeWf หรือ Image-enabled Workflow Application ของศูนยป์ฏิบติัการ
เอกสารสัญญา ธนาคารกรุงเทพจาํกดั(มหาชน)โดยผูศึ้กษาเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มประชากรจาํนวน 
341 คนซึ� งไดรั้บแบบสอบถามตอบกลบัมาจาํนวน 192 คน พบว่าปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์(เพศ,อายุ,
ระดับการศึกษา)ปัจจัยด้านลกัษณะของบุคลากร (ลกัษณะงาน,ความรู้เกี�ยวกบัระบบ)ปัจจยัด้านการ
สนบัสนุนของผูบ้ริหารปัจจยัดา้นคุณภาพของระบบ(ความง่าย,ความเร็ว,ความถูกตอ้ง) และปัจจยัดา้น
คุณภาพบริการของผูดู้แลระบบ (การจดัหาฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ที�ทนัสมยั, มีความเชื�อถือได,้การ
ตอบสนองต่อผูใ้ช,้ความมนัใจ,การเอาใจใส่ตอผูใ้ชร้ะบบ) มีความสัมพนัธ์กบเจตคติในการใชร้ะบบตรง
ตามสมมติฐาน 

ปัจจัยที� มีผลต่อความสํา เร็จในการใช้งานระบบ Application SMART ของMerchandiser  
โดยรวมปัจจยัดา้นคุณภาพระบบ พบว่า ดา้นความง่ายในการใชร้ะบบ ดา้นความเร็วในการทาํงานของ
ระบบ ดา้นประโยชน์จากการใชร้ะบบอยู่ในระดบัปานกลาง ซึ� งมีความสอดคลอ้งแนวคิดแบบจาํลอง
ความสาํเร็จในระบบสารสนเทศของ Delone และ Mclean (2003) โดยคุณภาพของระบบจะเกี�ยวขอ้งกบั
คุณสมบติั (Feature) ที�มองเห็นภายนอกของระบบ (Feature) และประสิทธิภาพการทาํงาน (Performance) 
ของระบบมีความสัมพนัธ์ต่อความสําเร็จในการใช้งานระบบ ซึ� งทั� งปัจจัยสนับสนุนและปัจจัยด้าน
คุณภาพระบบ มีความสอดคลอ้งกบัโมเดลการยอมรับเทคโนโลยีที�พฒันาโดย Davis (1989) TAM พฒันา
มาจากทฤษฎีของการกระทาํดว้ยเหตุผล (TRA: Theory of Reasoned Action)ของ Ajzen และ Fishbein 
(1980) โดย TAM อธิบายพฤติกรรมของความตั�งใจ (Behavioral Intention) ที�จะใชเ้ทคโนโลยีนั�นขึ�นอยู่
กบัการรับรู้ในประโยชน์ (Perceived Usefulness) และการรับรู้ในความสะดวกของการใชง้าน(Perceived 
Ease of Use) (Davis, 1989) 

ข้อเสนอแนะของการวจิัยครั8งต่อไป 
1.ควรศึกษาเรื�องปัญหาที�พบในการใชง้านระบบ Application SMART ของ Merchandiser ของ

บริษทั ดีเคเอสเอช สมอลลาน ฟิลด ์มาร์เกต็ติ�ง (ประเทศไทย) จาํกดั   
2.ควรศึกษาเกี�ยวกบัทศันคติของ Merchandiser ที�มีต่อระบบ Application SMART ของบริษทั 

ดีเคเอสเอช สมอลลาน ฟิลด ์มาร์เกต็ติ�ง (ประเทศไทย) จาํกดั 
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ความสัมพนัธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที�ดีต่อองค์การ 
ของพนักงานโรงแรมในเขตพื&นที�ภาคใต้ ประเทศไทย 

Relationships Human Resource Management and Organization Citizenship 
Behavior  on Hotels in Southern Thailand.  

 
พิช�ุฒม ์ เพญ็มาศ1*  วราพร  กาญจนคลอด2  และ สุตมา  ชาญอาวุฒิ3 

1,2,3สาขาวชิาการจดัการ คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช  
มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 80280 

*E-mail: penmas_p@hotmail.com 
บทคัดย่อ  

การศึกษาครัA งนีA มีวตัถุประสงค์เพืFอ ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารทรัพยากร
มนุษย์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีFดีต่อองค์การของพนักงานโรงแรมในเขตพืAนทีF ภาคใต้ 
ประเทศไทย ซึF งกลุ่มตวัอยา่งทีFใชใ้นการศึกษาคือพนกังานโรงแรมในเขตพืAนทีFภาคใต ้ประเทศไทย 
จาํนวน 1,201 คน เครืF องมือทีFใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม สถิติทีFใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีFย ส่วนเบีFยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยนืยนัและการวเิคราะห์แบบจาํลองสมการโครงสร้าง 
  ผลการศึกษาพบวา่ พบวา่ ค่าเฉลีFยของมิติดา้นต่าง ๆ ของการบริหารทรัพยากรมนุษยข์อง
พนกังานโรงแรมในเขตพืAนทีFภาคใต ้ประเทศไทย โดยเฉลีFยทุกดา้นอยูใ่นเกณฑ์มาก  (      = 3.82, 
S.D. = 0.76)  สําหรับแบบจาํลองสมการโครงสร้าง พบว่า หลงัปรับความสัมพนัธ์แลว้ ค่าทีFอยูใ่น
เกณฑ์ดีโดยมีค่าดงันีA คือ ค่าไคสแควร์ (X2) = 887.125, df = 123, RMSEA = 0.07 ช่วงความเชืFอมัFน
ร้อยละ 90 ของ RMSEA อยูใ่นช่วง 0.068 ถึง 0.076, CFI = 0.95, RMR = 0.02  
คําสําคัญ: การบริหารทรัพยากรมนุษย ์พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีFดีต่อองคก์ร พนกังานโรงแรม 
 

Abstract 
This study was carried out with the aim of finding out more about the human resource 

relationship with OCB and their employers in the Southern Thailand. 1,201 samples were surveyed 
through the use of questionnaires.  The statistics used in this research were from the averages and 
percentages. These were brought together using model analysis and structured equations. 
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The results of this study found the average value of the various dimensions involved with 
the work carried out by the human resource department of hotel employees in the South of 
Thailand.  The average for all areas was found to be in a high bracket (� =  3.82, S.D.  =  0.76) . 
Regarding the analysis models, it was found that after the relationships were altered the values in 
the high brackets had a value of (��) = 887.125, df = 123, RMSEA = 0.07. Confidence in their 
employers rose to 90% of the RMSEA and was in the range of 0.068 – 0.076, CFI = 0.95, RMR = 
0.02.  
Key words: Human resources management  Organizational Citizenship Behavior  Hotel employee 
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การบริหารช่องทางการจัดจําหน่ายขนมไทยผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์(Online) 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

Channel of Thai Desser t Business Management through Social Network in 
Bangkok 

 
ระติกร  เทพทว้ม1*  และ ลั�นทม  จอนจวบทรง2  

146/59 โชคชยั4 ลาดพร้าว ลาดพร้าว กทม 10230 
2มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

*E-mail: puifaichock@gmail.com 

 
บทคัดย่อ  

รายงานการวิจยัเรื�อง การบริหารช่องทางการจดัจาํหน่ายขนมไทยออนไลนผ์า่นเครือข่ายทางสงัคม 
เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ มุ่งศึกษาพฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายทางสังคม เพื�อติดตามและเขา้ใชบ้ริการร้าน
ขนมไทยออนไลน ์และพิสูจน์ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลดา้น เพศ อายุ รายได ้กบัพฤติกรรม
การเขา้ใชร้้านขนมไทยออนไลน์ การศึกษาใชก้ารแบบสอบถามกบักลุ่มตวัอย่าง จาํนวน NOO ตวัอย่างที�
อาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร โดยนาํเสนอผลการวิจยัดว้ยการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณา และทดสอบ
สมมติฐาน ผลการวิจยัพบว่า เพศ และ รายได ้ไม่เป็นปัจจยัในความแตกต่างของพฤติกรรมการเขา้ใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ ส่วน อายุ เป็นปัจจัยในการเลือกใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ที�แตกต่างกัน 
นอกจากนีQ รายงานการวิจัยเล่มนีQ ยงัสรุป พฤติกรรมการติดตามและเข้าใช้บริการร้านขนมไทยผ่าน
เครือข่ายทางสังคม ซึ� งสามารถนาํมาใชเ้พื�อวางแผนการจดัการช่องทางขายร้านขนมไทยผ่านเครือข่าย
ทางสงัคม และนาํไปประยกุตใ์ชก้บัธุรกิจอื�นๆได ้
คําสําคัญ: ขนมไทย, ออนไลน,์ อินเทอร์เน็ต, เครือข่ายทางสงัคม 
 
Abstract 

Channel of Thai Dessert Business Management through Social Network is quantitative research. 
The purposes of this study were behavior of social network users for Thai desert online and prove 
relation between personal factors and behavior of social network users. The research uses questionnaire 
by 400 samples live in Bangkok. Descriptive statistics and Statistical hypotheses were use data 
analysis. The finding indicated that gender and income are not factors of social network users for Thai 
desert online behavior and age is factor in term of the use of social network. Besides, this research 

1171 



BE-88 

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ คร้ังท่ี ๕ "งานวิชาการรับใช!สังคม" มหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลิมพระเกียรติ 

defines social network users for Thai desert online for distribution channel management by social 
network and it may be applied for other business.  
Keywords: Thai desser t, Online, Internet, Social Network 
 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
  ขนมไทย เป็นเอกลกัษณ์ดา้นวฒันธรรมประจาํชาติไทย นอกจากจะมีความงดงาม วิจิตร 

ละเอียดอ่อน พิถีพิถนัในทุกขัQนตอนการทาํ ตัQงแต่การเลือกวตัถุดิบและวิธีการทาํที�กลมกลืน ยงัมีรสชาติที�
อร่อย หอมกลิ�นพืชพรรณจากธรรมชาติและกลิ�นอบรํ�าควนัเทียน ขนมไทยจดัเป็นอาหารที�คู่สาํรับกบัขา้ว
ไทยในงานพิธีและงานมงคลต่างๆมาตัQงแต่ครัQ งโบราณ โดยใชค้าํวา่สาํรับกบัขา้วคาว หวาน อีกทัQงขนมแต่
ละชนิดยงัมีชื�อเรียกที�บ่งบอกถึงคุณค่าและแฝงไปดว้ยความหมายอนัเป็นสิริมงคล ขนมไทยมีความสาํคญั
และผกูพนักบัชีวิตคนไทยมาชา้นาน เป็นเอกลกัษณ์ไทยที�สวยงามโดดเด่น เป็นศิลปะสูงค่าที�น่าหวงแหน
ที�ชนรุ่นหลงัควรอนุรักษใ์หอ้ยูคู่่กบัวิถีชีวิตคนไทย ขนมไทยจึงเป็นขนมมงคลนาํไปใชป้ระกอบเครื�อง
คาวหวานถวายพระ เลีQยงแขกในงานพิธีมงคลต่าง ๆ เช่นงานมงคลสมรส งานบวช หรืองานขึQนบา้นใหม่ 
เป็นตน้ (วารสารข่าวรามคาํแหง.  ปีที�  33. 2547: ออนไลน์)  

ในปัจจุบนัขนมไทยไม่สามารถหาแหล่งรับประทานไดง่้ายขึQนตามทอ้งตลาด ซึ�งหากมีวางขายตาม
ทอ้งตลาดก็จะมีรูปร่างหนา้ตา และรสชาติที�ไม่แตกต่างกนั เนื�องจากขนมไทยที�มีรสชาติ กลิ�นหอมและ
รูปแบบดัQงเดิมหารับประทานไดย้าก เนื�องจากชีวิตประจาํวนัที�เร่งรีบและแข่งขนักบัเวลา ผูข้ายจึงใช้
วิธีการผลิตอยา่งง่ายและรวดเร็ววางขายเพื�อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค และการที�จะเดินทาง
เพื�อไปจบัจ่ายใชส้อยของสิ�งใดสิ�งหนึ�ง ณ จุดๆนึง กใ็ชเ้วลาในการเดินทางและเลือกซืQอเป็นอยา่งมาก 
เนื�องจากสภาพการจราจรที�หนาแน่นและในบางครัQ งเมื�อเดินทางไปถึงที�ร้านสินคา้ที�ตอ้งการ อาจไม่
เพียงพอต่อผูบ้ริโภคสมยัใหม่ จึงนิยมหาขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ตเพื�อช่วยในการตดัสินใจเลือกซืQอสินคา้
ผา่นทางช่องทางเครือข่ายสงัคมออนไลน ์ ผูวิ้จยัจึงศึกษาช่องทางการจดัจาํหน่ายขนมไทยผา่นช่องทาง
เครือข่ายทางสงัคมออนไลน ์ เพื�อนาํขอ้มูลที�ไดใ้ชเ้ป็นแนวทางพฒันาบริหารการตลาดขนมไทยออนไลน์
ใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรมความตอ้งการของผูบ้ริโภคขนมไทย 

 เนื�องจากปัจจุบนัสมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ เครือข่ายสงัคมออนไลน ์ และอินเทอร์เน็ตมี
ความสาํคญัและมีบทบาทต่อชีวิตประจาํวนัเป็นอยา่งมาก ไม่ว่าจะเป็นในดา้นการศึกษา ความบนัเทิง หรือ
ทางดา้นการดาํเนินธุรกิจ ซึ� งสามารถคน้หาขอ้มูลและเชื�อมต่อถึงกนัผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และ
อุปกรณ์ต่าง ๆ เพื�ออาํนวยความสะดวกในการดาํรงชีวิต ทาํใหก้ารใชอิ้นเทอร์เน็ตเป็นเรื�องที�ใกลต้วั
สามารถทาํไดง่้ายและสามารถเชื�อมต่อเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดต้ลอดเวลา เนื�องจากในปัจจุบนัอตัราการเลือก
ซืQอผา่นสมาร์ทโฟนและการเขา้ใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตนัQน เพิ�มมากขึQนกวา่เดิมและมีแนวโนม้ที�จะเพิ�มมาก
ขึQนเรื�อย ๆ โดยสถิติในปี2015 คนไทยทาํการออนไลนเ์ฉลี�ยสูงสุดถึง 45-76.9 ชั�วโมงต่อสปัดาห์ 
(สาํนกังานธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์. 2558: ออนไลน์) การเขา้ใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตในปัจจุบนัมีช่อง
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ทางการเขา้ใชม้ากกวา่เดิมและเขา้ถึงไดง่้ายขึQนโดยผา่นการส่งสญัญานอินเทอร์เน็ตไร้สายโดยสญัญาณ
วายฟาย (WIFI) ซึ� งสะดวก ง่ายและรวดเร็ว จากสถิติในปี2015 จาํนวนผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตผา่นสมาร์ทโฟนมี
ถึง 72.38 ลา้นคน (สมาคมโฆษณาดิจิทลั (ประเทศไทย). 2558: ออนไลน์) แสดงใหเ้ห็นวา่สมาร์ทโฟนนัQน

มีบทบาทอยา่งมากในการใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลน ์ และการเขา้ถึงเครือข่ายสงัคมออนไลนใ์นปัจจุบนั
ไม่เพียงแค่การคน้หาขอ้มูลเท่านัQน ยงัมีการซืQอขายแลกเปลี�ยนสินคา้อุปโภคบริโภคดว้ย 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 1. เพื�อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลที�มีผลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคขนมไทยผา่นเครือข่ายทางสงัคม

ออนไลนใ์นเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. เพื�อศึกษาความตอ้งการของผูบ้ริโภคและความนิยมผา่นเครือข่ายสงัคมออนไลนข์องผูบ้ริโภค

ขนมไทย 
 

ขอบเขตของการวจิัย 
            ขอบเขตของการวิจยันีQจะกล่าวถึงเนืQอหาการวิจยั ประชากร และกลุ่มตวัอยา่ง ทึ� ศึกษาดงันีQ  
การวิจยันีQ เป็นการศึกษา การบริหารช่องทางการจดัจาํหน่ายแบบออนไลนข์องขนมไทยผา่น   เครือข่าย
ทางสงัคมออนไลน ์โดยมีขอบเขตการศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 

ประชากร 
ประชากรของการวิจยัครัQ งนีQ คือ ประชากรที�อาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร จากจาํนวนบา้นเรือน 

2,753,972 หลงั ประชากรชายจาํนวน 2,695,051 คน ประชากรหญิงจาํนวน 3,001,212 คน รวมเป็น
จาํนวน 5,696,409 คน (ศูนยข์อ้มูลกรุงเทพมหานคร : 2558)  

 
 กลุ่มตวัอย่าง 

 กลุ่มตวัอยา่งของการวิจยัครัQ งนีQ  คือประชาชนที�อาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร การกาํหนดขนาด
ของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรคาํนวณกรณีทราบจาํนวนประชากรและกาํหนดค่าความคลาดเคลื�อนของทา
โร ยามาเน่ (Taro Yamane) จาํนวน 400 ตวัอยา่ง การสุ่มตวัอยา่งเป็นแบบอาศยัความน่าจะเป็น แบบอาศยั
ความน่าจะเป็น (Propability sampling) วิธีการสุ่มแบบการสุ่มอยา่งง่าย (Simple random sampling)  
 
 
 
 
 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
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  การวิจยันีQดาํเนินการเกบ็ขอ้มูลช่วงระหวา่ง เดือนตุลาคม พ.ศ.2559 โดยเกบ็ขอ้มูลทางลกัษณะ
พฤติกรรม ความคิดเห็น ของกลุ่มตวัอยา่ง และประชากรอาจมีการเปลี�ยนแปลงในอนาคต ตามลกัษณะ 
และเทคโนโลยีที�เปลี�ยนไป รวมถึงพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนที�มีการเปลี�ยนแปลงอยูต่ลอดเวลา 
 

ประโยชน์ทีNคาดว่าจะได้รับ 
1. นาํความตอ้งการของผูบ้ริโภคขนมไทยผา่นเครื�อข่ายสงัคมออนไลนม์าประยกุตใ์ชเ้พื�อวางแผน

การตลาด และการผลิตสินคา้ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
2. ไดแ้นวทางช่องทางการจดัจาํหน่ายขนมไทยแบบออนไลน์ที�เหมาะสม  
3. พฒันาการใชสื้�อสงัคมออนไลนแ์ละอินเทอร์เน็ตเพื�อสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

 

 กรอบแนวคิดการวจิัย 
  เนื�องจากผูวิ้จยัตอ้งการพฒันาและเพิ�มขีดความสามารถในการแข่งขนัของธุรกิจขนมไทยกบั

ธุรกิจขนม ของหวาน หรือ อาหารวา่ง ประเภทอื�นๆ เช่น เบเกอร์รี�  ขนมสาํเร็จรูป ฯลฯ ดงันัQนผูวิ้จยัตอ้งการ
ที�จะสร้างแนวทางการบริหารช่องทางการจดัจาํหน่ายผา่นทางเครือข่ายสงัคมออนไลนส์าํหรับร้านขนม
ไทย โดยทาํการวิจยัโดยกาํหนดตวัแปรตน้คือ เพศ อาย ุรายได ้ซึ� งส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใชเ้ครือข่าย
ทางสงัคมออนไลนข์องผูบ้ริโภคในรูปแบบของร้านขนมไทยออนไลนที์�แตกต่างกนัรวมถึงประเภท
เครือข่ายสงัคมออนไลนที์�เหมาะสมกบัร้านขนมไทยออนไลน์ โดยการกาํหนดการใหบ้ริการผา่นร้าน
ขนมไทยออนไลนเ์พื�อตอบสนองมุมมองทางการตลาดโดยใชห้ลกัการส่วนประสมทางการตลาด (4P's) 
ผูวิ้จยัจึงขอสรุปกรอบแนวคิดการวิจยัตามแผนภาพต่อไปนีQ  

 

                                                                              
 
 

 
 
 

ลักษณะประชากรศาสตร์ 

- เพศ 

- อาย ุ

- รายได้ 

ส่วนประสมทางการตลาด 

(4Ps) 

- ผลิตภณัฑ์ 

- ราคา 

- ชอ่งทางการจดัจําหน่าย 

พฤตกิรรมการเลือกใช้

เครือข่ายทางสังคมของ

ผู้บริโภค 

- ไลน์  

- เฟสบคุ  

- อินสตราแกรม  
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สมมตฐิานการวจิัย 
 1. เพศมีผลต่อการเลือกซืQอขนมไทยผา่นเครือข่ายทางสงัคม 
 2. อายมีุผลต่อการเลือกซืQอขนมไทยผา่นเครือข่ายทางสงัคม 
 3. รายไดมี้ผลต่อการเลือกซืQอขนมไทยผา่นเครือข่ายทางสงัคม 

 

ระเบียบวธีิวจิัย 

การวิจยัการบริหารช่องทางการจดัจาํหน่ายของขนมไทยผา่นเครือข่ายสงัคมออนไลน ์(Social 

Network) มีจุดมุ่งหมายเพื�อศึกษาแนวทางความตอ้งขนมไทยโดยใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลน์ จาก

การศึกษาพฤติกรรมการบริโภค และความตอ้งการของผูบ้ริโภคขนมไทยผา่นเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 

(Social Network) การวิจยันีQ ใชก้ารวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Qualitative Analysis) โดยการวิจยัแบบเชิง

สาํรวจ (Survey research) การเกบ็ขอ้มูลจากแหล่งปฐมภูมิโดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เกบ็

ขอ้มูลจากการสุ่มตวัอยา่ง แบบสอบถามที�ใชใ้นการเกบ็ขอ้มูลนัQนเป็นคาํถามแบบหลายตวัเลือก (Multiple 

choices) จากนัQนนาํขอ้มูลที�ไดจ้ากการเกบ็ขอ้มูลมาทาํการวิเคราะห์ทางสถิติ โดยมีขัQนตอนและวิธีวิจยั

ดงันีQ  

เครืNองมือทีNใช้ในการวจิัย 

การศึกษานีQ เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยใชก้ารสาํรวจและแบบสอบถาม 
(Questionnaire) เป็นเครื�องมือในการเกบ็ขอ้มูลการวิจยั โดยคาํถามในแบบสอบถามเป็นแบบหลาย
ตวัเลือก (Multiple choice) จาํนวน 25 ขอ้ โดยคาํถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงันีQ  

 1) คาํถามเกี�ยวกบัขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุและรายได ้

 2) คาํถามเกี�ยวกบัความตอ้งการดา้นการบริโภคขนมไทยผา่นเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 

การเกบ็รวบรวมขอ้มูลในครัQ งนีQ  ผูศึ้กษาไดท้าํการเกบ็รวบรวมขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งในเขตกรุงเทพมหานคร 
กระจายตามพืQนที�เขตต่างๆทางแบบสอบถามออนไลน ์ระหวา่งเดือน ตุลาคม พ.ศ.2559 จาํนวน 400 ชุด 
เป็นไปตามจาํนวนตวัอยา่งที�กาํหนด โดยแจกแบบสอบถาม และแจง้การทาํแบบสอบถามดว้ยตนเอง 

 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
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การวิเคราะห์ขอ้มูลพฤติกรรมการบริโภคขนมไทยผา่นเครือข่ายสงัคมออนไลน ์และลกัษณะ
ความตอ้งการทางเครือข่ายสงัคมออนไลนเ์พื�อบริโภคขนมไทย ผูวิ้จยัไดท้าํการประมวลผลและวิเคราะห์
ขอ้มูลโดยมีขัQนตอนดงันีQ  

 1. การตรวจสอบขอ้มูล (Editing) ทาํการตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
ทัQงหมดที�ไดรั้บกลบัคืนมาจากกลุ่มตวัอยา่ง โดยแยกแบบสอบถามที�ไม่สมบูรณ์ออก 

 2. การลงรหสัขอ้มูล (Coding) นาํขอ้มูลของแบบสอบถามที�มีความสมบูรณ์ถูกตอ้งทัQงหมดมาแปร
เป็นสญัลกัษณ์ตวัเลขแทนค่าตวัแปรต่างๆ ทาํการลงรหสัตามที�กาํหนดไว ้

 3. การประมวลผลขอ้มูล (Processing) นาํแบบสอบถามที�ผา่นการลงรหสั บนัทึกขอ้มูลลงใน
เครื�องคอมพิวเตอร์ดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ (Statistic Package For Social Sciences: SPSS) เพื�อ
คาํนวณค่าทางสถิติวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติและวิเคราะห์ขอ้มูลที�ไดจ้ากแบบสอบถาม โดยการ
ประมวลผลแบ่งออกเป็น 4 ส่วนดงันีQ   

 ส่วนที� 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลลกัษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้ารางแสดงจาํนวน 
ค่าร้อยละ (Percentage) 

 ส่วนที� 2 การวิเคราะห์ขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่งใชส้ถิติเชิงพรรณนา โดยใชต้ารางแสดงค่าเฉลี�ย ค่า
เบี�ยงเบนมาตรฐาน และจาํแนกตามระดบัผลกระทบต่อการยอมรับของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ส่วนที� 3 การวิเคราะห์ขอ้มูลการยอมรับของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครใชส้ถิติเชิงพรรณนา 
โดยใชต้ารางแสดงค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน และจาํแนกตามลาํดบัผลกระทบต่อการ
ยอมรับ 

 ส่วนที� 4 ผลการทดสอบสมมติฐานใชส้ถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ในการทดสอบ
สมมติฐานการวิจยั 

4. การวิเคราะห์ขอ้มูล ใชส้ถิติ Chi-Square, Independent-Samples T-Test และ F-test (One-Way 
ANOVA) 

สรุปผลการวจิัย 
ปัจจยัส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

              จากการศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่งพบว่า โดยกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง คิดเป็นร้อยละ |} มีอายุอยู่ระหว่าง ~|-�� ปี คิดเป็นร้อยละ �N.� และมีรายไดต่้อเดือน ��,001-
30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ ��.� 
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ข้อมูลเกีNยวกับความชืNนชอบขนมไทยประเภทต่าง  ๆ
 จากการสาํรวจกลุ่มตวัอย่างพบวา่ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ชื�นชอบขนมไทย ประเภทตม้มากที�สุด 
อนัดบัที�สองคือขนมไทยประเภทนึ�ง  อนัดบัที�สามเท่ากนัคือประเภททอดกบัประเภทอบ อนัดบัถดัมาคือ 
ประเภทกวน และ ประเภทเชื�อมตามลาํดบั 

ข้อมูลเกีNยวกับพฤตกิรรมการเข้าใช้ร้านขนมไทยออนไลน์ 
จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเกี�ยวกบัพฤติกรรมการเขา้ใชร้้านขนมไทยออนไลนข์องกลุ่มตวัอยา่ง

ผูต้อบแบบสอบถามพบวา่  
1.) Facebook   เป็นเครือข่ายสงัคมออนไลนที์�เหมาะสมกบัการทาํร้านขนมไทยออนไลนม์าก

ที�สุดโดยมีผูที้�เห็นดว้ยทัQงหมด ร้อยละ �O.� ส่วน Instagram มีผูเ้ห็นดว้ย ร้อยละ |O และ Line 
ร้อยละ NN.� เครือข่ายสงัคมออนไลน์อื�นๆ(Twitter, WhatsApp เป็นตน้ ) ร้อยละ �N.�  

2.) ชื�อร้านขนมไทย กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เห็นวา่ควรตัQงเป็นภาษาไทย คิดเป็นร้อยละ ��.� 
ส่วน ร้อยละ ��.� เห็นวา่ชื�อร้านเป็นภาษาใดกไ็ด ้และ ร้อยละ �.� เห็นวา่ควรตัQงเป็นภาษา
ต่างชาติ  

3.) ขอ้มูลสินคา้ร้านขนมไทยที�ควรแสดง มีดงันีQ  กลุ่มตวัอยา่ง ร้อยละ �N เห็นวา่ควรแสดงขอ้มูล
รูปภาพ ร้อยละ �� เห็นควรวา่ควรแสดงราคา ร้อยละ �O.} เห็นวา่ควรแสดงขอ้มูล
ส่วนประกอบของขนมไทย ร้อยละ ��.� เห็นควรวา่ควรแสดงขอ้มูลประวติัความเป็นมา 
ร้อยละ ��.� เห็นควรวา่ ควรแสดงวิธีการบริโภค ร้อยละ ��.� เห็นวา่ควรแสดงขอ้มูลวิธีการ
เกบ็รักษาขนมไทย ร้อยละ }�.� เห็นวา่ควรแสดงวนัที�ผลิต และวนัที�หมดอาย ุ 

4.) ช่องทางที�ใชติ้ดต่อร้านขนมไทยออนไลน ์ที�นิยมมากที�สุด ร้อยละ �|.� คือ การส่งขอ้ความ
ส่วนตวั และ ร้อยละ �N ติดต่อโดยการแสดงความคิดเห็นในโพสตข์องร้าน  

5.) การเปลี�ยนรูปประจาํตวัของร้านขนมไทยออนไลนพ์บวา่ ร้อยละ ��.� เห็นดว้ยวา่ควรเปลี�ยน
รูปประจาํตวัเสมอ และ ร้อยละ NN.� ไม่เห็นดว้ยคิดวา่ไม่ควรเปลี�ยนบ่อย  

6.) ดา้นความถี�ในการโพสตข์องร้านขนมไทยออนไลน ์ส่วนมากร้อยละ �}.� เห็นวา่ควร
โพสตบ์อ่ยมากกวา่�ครัQ งต่อวนั และ ลาํดบัที�สอง ร้อยละ �~.� เห็นดว้ยวา่ควร โพสต ์� ครัQ ง
ต่อวนั  

7.) บรรจุภณัฑข์องร้านขนมไทยออนไลน ์ส่วนมากร้อยละ �|.� เห็นดว้ยวา่ควรใชว้สัดุ
ธรรมชาติ อนัดบัที�~ ร้อยละ ~~.� เห็นดว้ยวา่ควรใชว้สัดุที�ยอ่ยสลายง่าย  

8.) ราคาของขนมไทย ส่วนมากร้อยละ |� เห็นดว้ยวา่ควรตัQงราคา ระหวา่ง �O-�OO บาท อนัดบั
ที�สอง ร้อยละ ~} เห็นดว้ยวา่ควรตัQงราคา ระหวา่ �O�-~OO บาท  

9.) ดา้นลกัษณะเนืQอหาการโพสตข์องร้านขนมไทยออนไลน ์ร้อยละ �� เห็นวา่ควรโพสตเ์นืQอหา
เกี�ยวกบัขนมไทยและร้านขนมไทย ส่วน ร้อยละ ~O.� เห็นวา่ควรโพสตเ์นืQอหาเกี�ยวกบัเรือง
ทั�วๆไป และ ร้อยละ N}.� เห็นวา่ควรโพสตเ์นืQอหาเกี�ยวกบัเรืองที�สาํคญัตามเทศกาลขณะนัQน  
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10.) ดา้นช่องทางการแสดงความคิดเห็น ร้อยละ �N.� เห็นดว้ยวา่ร้านขนมไทยออนไลนค์วรมี
ช่องทางในการแสดงความคิดเห็น  

11.) ดา้นลกัษณะเนืQอหาขอ้มูลที�ทาํการส่งโดยตรงจากทางร้านขนมไทยออนไลนผ์า่นขอ้ความ
ส่วนตวั ส่วนมากร้อยละ N�.� ยินดีรับขอ้มูลการประชาสมัพนัธ์ดา้นต่างๆ อนัดบัสอง ร้อยละ 
��.� ตอ้งการรับเฉพาะรายการพิเศษ หรือการแจง้ขอ้มูลที�สาํคญัเท่านัQน  

12.) ความถี�ในการส่งขอ้มูลโดยตรงจากทางร้านขนมไทยออนไลน์ผา่นขอ้ความส่วนตวั พบวา่ 
ส่วนมาก ร้อยละ NO.� เห็นดว้ยในการส่ง � ครัQ งต่อสปัดาห์ อนัดบัที� ~ ร้อยละ ~�.� เห็นดว้ย
ในการส่ง �-N ครัQ งต่อสปัดาห์  

13.) ความตอ้งการในการรับทราบความคิดเห็นหรือการวิจารณ์ร้านขนมไทยออนไลน ์พบวา่
ส่วนมากร้อยละ ��.� ตอ้งการรับทราบความคิดเห็นหรือการวิจารณ์ร้านขนมไทยออนไลน ์ 

14.) การจดักิจกรรมหรือการชิงโชค พบวา่ ร้อยละ ��.� เห็นดว้ยกบัการจดักิจกรรมหรือการชิง
โชคซึ�งมีผลต่อการติดตามและตดัสินใจซืQอสินคา้จากร้านขนมไทยออนไลน ์ 

15.) ของรางวลัในการเขา้ร่วมกิจกรรมหรือการชิงโชคของร้านขนมไทยออนไลน ์พบวา่ อนัดบั� 
ร้อยละ �� ตอ้งการส่วนลดราคา อนัดบั~ ร้อยละ �~.� ตอ้งการสินคา้ร้านขนมไทยออนไลน ์
อนัดบั� ร้อยละ N�.� จากจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง ตอ้งการของรางวลัพิเศษของร้านขนมไทย
ออนไลน ์ อนัดบัN ร้อยละ �N จากจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง ตอ้งการสินคา้อื�นๆ  

16.) จาํนวนผูติ้ดตามในเครือข่ายสงัคมออนไลน ์พบวา่ ส่วนใหญ่ ร้อยละ ��.� มีความเห็นวา่ 
จาํนวน ผูติ้ดตามร้านขนมไทยออนไลนใ์นเครือข่ายสงัคมออนไลน ์มีผลต่อการติดตามและ
ตดัสินใจซืQอสินคา้จากร้านขนมไทยออนไลน ์ระยะเวลารอคอยการตอบกลบัที�ยอมรับได ้
พบวา่ ส่วนใหญ่ ร้อยละ �� เห็นวา่ควรตอบกลบัภายใน � นาที และอนัดบัสอง ร้อยละ ~�.� 
เห็นวา่ควรตอบกลบัใน �O นาที  

17.) การจดัส่งสินคา้ของร้านขนมไทยออนไลน ์พบวา่ ส่วนมากอนัดบั � ร้อยละ �� ตอ้งการให้
ส่งโดยพนกังานของร้านขนมไทยออนไลน ์อนัดบั ~ ร้อยละ ��.� ตอ้งการไปรับสินคา้ดว้ย
ตนเอง อนัดบั � ร้อยละ ~N.� ตอ้งการใหส่้งโดยบริษทัขนส่งเอกชน อนัดบั N ร้อยละ ��.� 
ตอ้งการใหส่้งโดยไปรษณียไ์ทย  

18.) การชาํระเงิน พบวา่ ส่วนใหญ่อนัดบั � ร้อยละ |O.� ตอ้งการชาํระเงินเมื�อไดรั้บสินคา้หรือ
ชาํระเงินปลายทาง อนัดบั ~ ร้อยละ ~� ตอ้งการชาํระเงินก่อนไดรั้บสินคา้  

19.) การกาํหนดคุณภาพร้านขนมไทยออนไลน ์พบวา่ ส่วนใหญ่อนัดบั � ร้อยละ ��.� ตอ้งการ
คุณภาพสูงสุดดา้นบริการและตวัผลิตภณัฑ ์อนัดบัสอง ร้อยละ �� ตอ้งการคุณภาพดีทัQง
บริการและผลิตภณัฑ ์ 

20.) ส่วนลดราคา พบวา่ อนัดบั � ร้อยละ |�.} ตอ้งการส่วนลดราคา อนัดบัสอง ร้อยละ �|.� 
ตอ้งการเป็นการแถมสินคา้หรือเพิ�มปริมาณ 
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อภิปรายผล 
การวิจยัครัQ งนีQผูวิ้จยัพบประเดน็ที�ควรนาํมาอภิปรายดงันีQ  

จากการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ดา้น เพศ อายุ และ รายได ้ต่อ พฤติกรรมในการเขา้ใชร้้านขนม
ไทยออนไลน์ พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเขา้ใชร้้านขนมไทยในภาพรวม 
ซึ�งมีเพียง � พฤติกรรมที� เพศเป็นปัจจยัต่อพฤติกรรมการเขา้ใชร้้านขนมไทยออนไลน ์คือ เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ที�ใช้ในการติดตามร้านขนมไทย ออนไลน์ ผ่าน อินสตาแกรม และความชื�นชอบขนมไทย   
ดงันัQน ในภาพรวมการบริหารจดัการช่องทางการจดัจาํหน่ายร้านขนมไทยผ่านช่องทางเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ จึงไม่เกิดความแตกต่างกบักลุ่มผูบ้ริโภค ผูติ้ดตาม เพศชาย และเพศหญิง เนื�องจากมีความ
แตกต่างระหว่างเพศ ในการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์โดยอินสตาแกรม โดยเพศหญิงมีความนิยมใช้
อินสตาแกรมในการติดต่อ ติดตาม ร้านขนมไทยออนไลน์ ถา้หากร้านขนมไทยออนไลน์มีกลุ่มลูกคา้ที�
เป็นเพศหญิง ควรใชอิ้นสตาแกรม เป็นหนึ�งในเครือข่ายสังคมออนไลน์สาํหรับ ติดต่อ ติดตามร้านขนม
ไทยออนไลน ์และใหค้วามสาํคญักบัสินคา้ขนมไทยประเภทนึ�งกบักลุ่มลูกคา้เพศหญิง 

 ดา้นปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุพบว่า อายุที�แตกต่างกนั มีผลต่อพฤติกรรมการติดตามและเขา้ใช้
ร้านขนมไทยออนไลนที์�แตกต่างกนั โดยประเด็นที�แตกกนั มีทัQงในประเด็น ความชอบขนมไทยประเภท
กวน โดยกลุ่มลูกคา้ที�มีอายุมากกว่าตัQงแต่ �|ปีขึQนไป มีความชอบขนมไทยประเภทกวนมากกว่า กลุ่ม
ลูกคา้ที�มีอายุนอ้ย ไม่เกิน ��ปี ซึ� งทางร้านคา้สามารถให้ความสําคญักบัประเภทสินคา้ไดเ้หมาะสมกบั
กลุ่มลูกคา้ คือ ถา้มีกลุ่มลูกคา้ อาย ุ�|ปีขึQนไป ควรมีขนมไทยประเภทกวนจาํหน่ายและ พฤติกรรมการใช้
งาน โดยการใช้งาน มีความแตกต่างตัQงแต่ เครือข่ายสังคมออนไลน์ที�ใช้ในการติดตาม ร้านขนมไทย
ออนไลน์ โดยเฟซบุคนัQนมีความแตกต่างในกลุ่มที� อายุ N|ปีขึQนไปและ กลุ่ม อายุระหว่าง ~|-��ปี โดย
ภาพรวมกลุ่มที� อาย ุN| ปีขึQนไป นิยมใชเ้ฟซบุคนอ้ยกวา่กลุ่มวยัรุ่น ส่วนไลนน์ัQน มีความแตกต่าง ระหวา่ง
กลุ่มที� อายุ N|-��ปี กบักลุ่ม อายุ ไม่เกิน ��ปี โดยภาพรวมนัQน ผูที้�อายุมากกว่า N|ปี นิยมใชไ้ลน์ และ 
กลุ่มที�อายุน้อย ไม่เกิน ��ปีนัQน ไม่นิยมใช้ไลน์ในการติดต่อร้านขนมไทยออนไลน์ และอินสตาแกรม
พบว่า มีความแตกต่าง กลุ่มอายุไม่เกิน ~�ปี และกลุ่ม ~|-��ปี ในภาพรวมคือ กลุ่มที�อายุนอ้ย หรือ วยัรุ่น
นิยมใช ้อินตาแกรม ส่วนในกลุ่มผูใ้หญ่ หรือ สูงอายุไม่นิยมใชอิ้นสตาแกรม ในการติดตามร้านขนมไทย
ออนไลน ์ส่วน เครือข่ายสงัคมออนไลนอื์�นๆ มีความแตกต่าง ในกลุ่ม อาย ุ~|-��ปี และ �|-�� ปี โดยกลุ่ม
อาย ุ~|-��ปี มีสดัส่วนในการการเห็นดว้ยในการใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลนป์ระเภทอื�นๆ มากกวา่ กลุ่มที�
มีอายมุากกวา่  

  ดงันัQน ผูวิ้จยัจึงสรุปได ้คือมีความแตกต่างระหวา่งอายุ ดา้นพฤติกรรมการเขา้ใชร้้านขนมไทย
ออนไลน์ โดยส่วนที�แตกต่างคือ การเลือกใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการติดตามร้านขนมไทย
ออนไลน์ โดย กลุ่มที�มีอายุมากจะนิยมใชไ้ลน์ในสัดส่วนที�มากกว่ากลุ่มที�อายุนอ้ย และกลุ่มที�อายุนอ้ยมี
ความนิยมในการใชเ้ฟซบุค อินสตาแกรม และ เครือข่ายสัมคมออนไลน์อื�น ๆ ในสดัส่วนที�สูงกวา่ ดงันัQน 
ร้านขนมไทยออนไลน์ ควรให้ความสําคญักับกลุ่มลูกค้าของร้านขนมไทยออนไลน์อย่างเหมาะสม
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ตามแต่ละกลุ่มวยัของลูกคา้ของร้าน เช่น ถา้กลุ่มลูกคา้ เป็นกลุ่มวยัรุ่น ควรให้ความสําคญั กบั เฟซบุค 
อินสตาแกรม และ เครือข่ายสงัคมออนไลนอื์�นๆ และถา้กลุ่มลูกคา้เป็นกลุ่มมีอาย ุควรใช ้ไลน ์ 
  ดา้นปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายได ้ผลการวิจยัพบวา่ มีเพียงดา้นพฤติกรรมการใชง้าน ในการใช้
อินสตาแกรมในการติดตามร้านขนมไทยออนไลน ์โดยมีความแตกต่างกลุ่มที�รายไดน้อ้ยถึงปานกลาง คือ
ไม่เกิน �O,000 ซึ�งแตกต่างกบักลุ่ม รายไดสู้ง คือมากกวา่ N�,OOO โดย ผูที้�มีรายไดน้อ้ยมีสดัส่วน การ
เลือกใชอิ้สตาแกรมที�สูงกวา่กลุ่มที�มีรายไดสู้ง ดงันัQน จึงสรุปไดว้า่ รายไดที้�แตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อความ
แตกต่างในการเขา้ใชร้้านขนมไทยออนไลน์ 
  

ข้อเสนอแนะ 
�. ร้านขนมไทยออนไลน์ ควรมีกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย เพื�อที�จะจดัการบริหารช่องทางการจดัจาํหน่ายผ่าน
เครือข่ายสงัคมออนไลนไ์ดอ้ยา่งเหมาะสมกบักลุ่มลูกคา้ 
~. ร้านขนมไทยออนไลน์ ควรมีความรู้ความเขา้ใจในการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ประเภทต่างๆที�ใช ้
ดา้นฟังกช์นัการทาํงาน เพื�อใชง้านทางธุรกิจ 
3. จากผลการวิจัยพบว่ากลุ่มลูกคา้แต่กลุ่มวยัใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในที�แตกต่างกัน ทางร้าน
ยงัคงต้องมีเครือข่ายสังคมออนไลน์ที�ใช้อย่างหลากหลาย เพื�อตอบสนองต่อความต้องการของ
ลูกคา้  
 

ข้อเสนอแนะในการวจิัยครัUงต่อไป 
 เนื�องจากการวิจยัครัQ งนีQ ผูวิ้จยักาํหนดปัจจยัเพียงปัจจยัส่วนบุคคล ดา้น เพศ อายุ รายได ้เท่านัQน 
ผูวิ้จยัจึงเสนอแนะในการทาํวิจยัครัQ งต่อไปในการคน้หาความสัมพนัธ์จากปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอื�นๆ เช่น 
อาชีพ ลกัษณะการดาํเนินชิวิต พืQนที�อยูอ่าศยัเขตอื�นๆ หรือ ปัจจยัภายนอก เพื�อการวางแผนการดาํเนินการ
ร้านขนมไทยออนไลน์กบัผูบ้ริโภคกลุ่มต่างๆ เพื�อต่อยอดพฒันาการบริหารช่องทางการจดัจาํหน่ายร้าน
ขนมไทยผา่นช่องทางสื�อสงัคม หรือประยกุตใ์ชก้บัธุรกิจอื�น ๆ 
 

กิตติกรรมประกาศ  
 รายงานวิจยัเล่มนีQ  สาํเร็จไดด้ว้ยดีเนื�องจากผูจ้ดัทาํไดรั้บความเมตตากรุณาอยา่งสูงในการ

ถ่ายทอดวิชาองคค์วามรู้ที�ไดศึ้กษาจากคณะอาจารยแ์ละคาํปรึกษา ชีQแนะ และพร้อมทัQงแนะนาํแนวทาง
ปรับปรุงแกไ้ขในขอ้บกพร่องและอุปสรรคต่าง ๆ ที�เกิดขึQนระหวา่ง การจดัทาํรายงานการวิจยัที�จดัทาํขึQน
ฉบบันีQจากอาจารย ์ดร.ลั�นทม จอนจวบทรง โดยเป็นอาจารยที์�ปรึกษา จนกระทั�งรายงานการวิจยัเล่มนีQ
เสร็จสมบูรณ์ ผูจ้ดัทาํรายงานการวิจยัฉบบันีQขอกราบขอบพระคุณอาจารยเ์ป็นอยา่งสูง เนื�องจากอาจารย์
ไดส้ละเวลาอนัมีค่าในการมีส่วนร่วมใหร้ายงานการวิจยัฉบบันีQ เสร็จสมบูรณ์  
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ผูจ้ดัทาํขอกราบขอบพระคุณอาจารย ์ดร.พวงชมพู โจนส์ และคณาจารย ์มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระ
เกียรติที�ไดม้อบความรู้ที�ใหก้บัผูศึ้กษาอยา่งเปี� ยมดว้ยความรู้และความสามารถ ทาํใหผู้จ้ดัทาํและผูศึ้กษา
สามารถนาํความรู้ที�ไดม้าจากการเรียนการสอนของท่านมาประยกุตใ์ชก้บัการทาํรายงานการวิจยัฉบบันีQ
เป็นอยา่งดี และขอขอบคุณเจา้หนา้ที�คณะบริหารธุรกิจทุกท่านที�อาํนวยความสะดวก และใหข้อ้มูล
ข่าวสารดา้นการทาํรายงานการวิจยัเป็นอยา่งดี   
ผูจ้ดัทาํขอบคุณเพื�อนร่วมชัQนเรียนที�เป็นกาํลงัใจใหค้วามช่วยเหลือเสมอมา   
สุดทา้ยผูจ้ดัทาํขอขอบพระคุณบิดา มารดาผูที้�เป็นผูใ้หก้าํเนิด อบรม และที�ใหก้ารสนบัสนุนผูจ้ดัทาํเสมอ
มา ซึ�งท่านเป็นผูที้�วางรากฐานชีวิต พืQนฐานชีวิตและความคิดใหผู้จ้ดัทาํมีความเชื�อมั�นในสิ�งที�ถูกตอ้ง อนั
เป็นแนวทางนาํไปสู่ความสาํเร็จของผูเ้ขียนตลอดจนครอบครัวที�เป็นกาลงัใจที�สาํคญัใหก้บัผูจ้ดัทาํ 
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ปัจจัยความสําเร็จในการใช้งานระบบ Application SMART ของ Merchandiser  : 
กรณศีึกษา บริษทั ดีเคเอสเอช สมอลลาน ฟิลด์ มาร์เก็ตติ8ง (ประเทศไทย) จํากัด 
Factors contr ibuting to the success of the system Application SMART's 

Merchandiser  : A Case Study of DKSH Smollan field Marketing 
 (Thailand) Limited. 
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บทคัดย่อ 

การวิจยัครั� งนี� มีวตัถุประสงคเ์พื�อศึกษาปัจจยัความสําเร็จในการใชง้านระบบ Application 
SMART ของ Merchandiser เป็นการวิจยัเชิงสํารวจเก็บขอ้มูลโดยใช้แบบสอบจากประชากร คือ 
พนักงาน Merchandiser บริษทั ดีเคเอสเอช สมอลลาน ฟิลด์ มาร์เก็ตติ�ง (ประเทศไทย)จาํกดั ปี 
WXXY มีขนาดกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั [\W คน 

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุ W_-[[ ปี การศึกษา
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม._) และมีอายงุานมากกวา่ [ ปี ปัจจยัสนบัสนุนดา้นการส่งเสริมของ
ผูบ้ริหารระดบัสูงโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (=3.36) ดา้นความรู้และการอบรมโดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก (=3.53) ดา้นทกัษะส่วนบุคคลของพนกังาน โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง(=3.34) ปัจจยั
ดา้นคุณภาพดา้นความง่ายในการใชร้ะบบ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง(=3.20) ดา้นความเร็วใน
การทาํงานของระบบ โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง(=2.89) ด้านประโยชน์จากการใช้ระบบ 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (=3.34) ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศ และระดับการ
การศึกษาของ Merchandiser ไม่มีผลต่อความสําเร็จในการใช้งานระบบ Application SMART 
สําหรับ อายุ อายุงาน ของ Merchandiser ที�มีผลต่อความสําเร็จในการใช้งานระบบ Application 
SMART อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
คําสําคัญ : Application SMART,  Merchandiser,  ความสาํเร็จในการใชง้านระบบ 
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ABSTRACT 
The study aims to identify factors for success in the use of Application SMART 

Merchandiser The questionnaires are used in the study. And a sample of 302 people by descriptive 
statistics. And inferential statistics The study found that the majority of respondents were female, 
with an age range 26-33 years of high school (m. 6) and last for more than three years supported 
the promotion of executives overall. level (=3.36) overall knowledge and training at a high level 
( = 3.53), the personal skills of employees. Overall is moderate ( = 3.34) factors, quality, ease 
of use. Overall is moderate ( = 3.20), the running speed of the system. Overall is moderate ( = 
2.89), the advantage of using the system. Overall is moderate ( = 3.34) test the hypothesis that 
gender and level of education Merchandiser not affect the success of the system Application 
SMART for old job Merchandiser affecting success. operating system application SMART 
significant statistically. 
Keywords : Application SMART, Merchandiser ,Success in the system. 
 
บทนํา 

เนื�องจากปัจจุบนัตอ้งยอมรับวา่ นวตักรรมทางเทคโนโลยีถูกนาํมาใชก้บัทุกสายงานและอุปกรณ์
ถูกพัฒนาให้มีขนาดที� เล็กลง แต่สามารถทํางานได้ครอบคลุมใกลเ้คียงกับคอมพิวเตอร์ ซึ� งระบบ 
Application ถือว่าเป็นหนึ�งในนวตักรรมทางเทคโนโลยี ที�ไดรั้บความนิยมในการใชง้านขององคก์รต่างๆ
สามารถใชง้านไดบ้น  IOS , android  , มือถือ Smart phone  เป็นเสมือนหอ้งสมุดหรือคลงัขอ้มูลทั�งหมด 
เป็นศูนยก์ลางในการทาํงานขององคก์รต่างๆ  แมว้า่ระบบ Application จะมีบทบาทสาํคญักบัองคก์รกจ็ริง 
แต่ความสาํเร็จในการใชง้านขึ�นอยู่กบัปัจจยัหลายอยา่งดว้ยกนั ดงันั�นผูวิ้จยัไดเ้ลือกบริษทัที�จะทาํการวิจยั
ในครั� งนี�  คือ บริษทั ดีเคเอสเอช สมอลลาน ฟิลด์ มาร์เก็ตติ�ง (ประเทศไทย)จาํกดั ซึ� งเป็นการร่วมมือ
ระหว่างบริษทั ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จาํกดั และบริษทัสมอลลาน ประเทศอินเดีย เป็นบริษทัที�มี
ประสบการณ์สูงในตลาดภาคสนามกบัการดาํเนินงานที�กาํหนดเองในการพฒันาตลาดต่างๆโดยมีหนา้ที�
สําคญัในการทาํให้เกิดการซื�อขายสินคา้ ณ จุดขาย  ผ่านการจดัเรียงสินคา้ให้ถูกตอ้ง จดัพื�นที�พิเศษใน
รายการส่งเสริมการขายสินคา้ ตรวจสอบป้ายราคาสินคา้ใหถู้กตอ้งอยูเ่สมอ และเติมสินคา้ไม่ใหข้าดเพื�อ
สนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ย่างต่อเนื�อง โดยมีการใชง้านระบบ Application ที�ชื�อว่า SMART  
เพื�อช่วยบนัทึกการทาํงานของ Merchandiser และถือว่าเป็นเจา้แรกในประเทศไทย ที�พฒันา Application 
เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพในการทาํงานของ Merchandiser โดยผูวิ้จยัจะมุง้เนน้ศึกษา ปัจจยัการสนบัสนุน
ไดแ้ก่ ความรู้ ทกัษะ ความง่ายต่อการใชที้�มีผลต่อความสาํเร็จในการใชง้านระบบ Application SMART 
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ของ Merchandiser เพื�อองค์กรจะสามารถนาํผลจากการวิจยัครั� งนี� ไป วางแผนพฒันา  Merchandiser ให้
ทาํงานในระบบ SMART  ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ�น 

วตัถุประสงค์ 
 เพื�อศึกษาปัจจัยความสําเร็จในการใช้งานระบบ Application SMARTของMerchandiser:
กรณีศึกษา บริษทั ดีเคเอสเอช สมอลลาน ฟิลด ์มาร์เกต็ติ�ง (ประเทศไทย)จาํกดั 

สมมติฐานการวจัิย 

สมมติฐานที
 1 : เพศที
แตกต่างมีผลต่อความสําเร็จใ นการใ ช้งานระบบApplication SMART 

ของ Merchandiser แตกต่างกนั 

สมมติฐานที
 7 : ช่วงอายุที
แตกต่างกนั มีผลต่อความสําเร็จใ นการใ ชง้านระบบ Application 

SMART ของ Merchandiser แตกต่างกนั 

สมมติฐานที
 3: ระดับการศึกษาที
แตกต่างกันมีผลต่อความสําเร็จใ นการใ ช้งานระบบ

Application SMART ของ Merchandiser แตกต่างกนั 

สมมติฐานที
 4:  อายุงานที
แตกต่างกนัมีผลต่อความสําเร็จใ นการใ ช้งานระบบ Application 

SMART ของ Merchandiser แตกต่างกนั 

ประโยชน์ได้รับ 

?.เพื
อเป็นแนวทางใหผู้บ้ริหารในองคก์ร สามารถปรับปรุงระบบ SMART ใหท้าํงานไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพมากขึJน 

7.องค์กรจะสามารถวางแผนพัฒนา Merchandiser ใ ห้ทํางานใ นระบบ SMART  ไ ด้อย่างมี

ประสิทธิภาพมากยิ
งขึJน 

ทฤษฎแีละงานวจิัยทีTเกีTยวข้อง 

1. แนวคิดด้านคุณภาพระบบ ตามหลกัของโมเดลการประสบความสําเร็จของระบบสารสนเทศ 
(Information System Success Model) คุณภาพของระบบจะเกี�ยวเนื�องกบัการวดัคุณภาพของ
ระบบที�เป็นกระบวนการการทาํงานของระบบเพื�อที�จะแสดงผลลพัธ์ออกมา ซึ� งคุณภาพของ
ระบบในแง่ของการใช้งาน จะมีผลเป็นอย่างมากต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้งานโดยทั�วไป 
(Delone & McLean, 1992) โดยคุณภาพของระบบจะเกี�ยวขอ้งกบัคุณสมบติั (Feature) ที�มองเห็น
ภายนอกของระบบ (Feature) และประสิทธิภาพการทาํงาน (Performance) ของระบบซึ� งมีปัจจยั
ที�เกี�ยวขอ้งและปรับใหอ้ยูใ่นบริบทของการจดัการความรู้ไดด้งัแสดงในตารางที� 1 

2. ประชากรศาสตร์ Zmud (1979) ได ้ศึกษาเกี�ยวกบัความแตกต่างกนัของแต่ละบุคคลทางในดา้น

ต่างๆพบว่า ความแตกต่างกนัของ อายุ การศึกษา ส่งผลต่อความรู้สึกในการใชร้ะบบที�แตกต่าง

1184 



BE-101 

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ คร้ังท่ี ๕ "งานวิชาการรับใช!สังคม" มหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลิมพระเกียรติ 

กนั โดยจากการสงัเกตผูที้�มีอายมุากกวา่และผูที้�มีการศึกษานอ้ยกวา่จะมีเจตคติทางดา้นบวกนอ้ย 

ซึ�งสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ ภพเงิน จรุงมหพนัธ์ุ (WXX\) ที�ไดศึ้กษาเกี�ยวกบัการนาํระบบการ

จดัการเอกสารเพื�อประยกุตใ์ชง้านในการไฟฟ้านครหลวง โดยใชแ้บบสอบถามความคิดเห็นกบั

พนกังานจาํนวน [{[ คน พบว่า ปัจจยัดา้นอายุที�แตกต่างกนัไปในแต่ละบุคคลส่งผลต่อความรู้

สกนึกคิดและวิสัยทัศน์ที� ต่างกันรวมถึงปัจจัยทางด้านการศึกษาที�มีหลากหลายระดับจะมี

ความสมัพนัธ์กบความคิดเห็นที�แต่ละคนมีซึงจะแตกต่างกนัออกไปตามขีดความสามารถในการ

รับรู้ แต่งานวิจยัของ นนัทิยา ดิษฐ์โสภา (WX|}) ให้ผลการศึกษาที�ขดัแยง้ พบว่า พนกังานที�มี

ระดับการศึกษาที�แตกต่างกันจะมีเจตคติในการใช้เทคโนโลยีแตกต่างกนั โดยพนักงานที�มี

การศึกษาระดบัตํ�ากว่าปริญญาตรีมีมุมมองว่า งานที�ใชค้อมพิวเตอร์และเทคโนโลยีที�ทนัสมยั

เป็นงานที�ตอ้งใชค้วามสามารถและเป็นงานที�ดูดี ส่วนพนกังานที�มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี

ขึ�นไป จะมองว่างานที�ตอ้งเกี�ยวกบัคอมพิวเตอร์เป็นงานที�น่าเบื�อหน่ายส่วนปัจจยัทางดา้นเพศ

นั�นงานวิจยับางเรื� องพบว่าความแตกต่างทางดา้นเพศไม่ไดส่้งผลต่อเจตคติความรู้สึกที�มีต่อ

เทคโนโลยี (ภพเงิน จรุงมหพนัธ์ุ,2550; ณฐักฤติ เหล่าทวีทรัพย ์และ วินิตา อุชชิน, WXX\) ซึ� งขดั

กบังานวิจยัของนกัวิจยับางท่านที�มีผลสรุปไดว้า่ เพศชายจะมีความรู้สึกเจตคติ ทางดา้นบวกนอ้ย

กวา่เพศหญิง(Zmud, 1979; นนัทิยา ดิษฐ ์โสภา, 2547; Palvia และ Palvia, 1999) 

ตารางทีT 1 : ปัจจยัด้านคุณภาพระบบทีTส่งผลต่อความพงึพอใจ 
ปัจจยั คําจาํกัดความ อ้างอิง 

ความถูกตอ้งและน่าเชื�อถือ
ของระบบ(Accuracy) 

ระบบการจดัการความรู้
สามารถทาํงานไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งและน่าเชื�อถือ 

Doll & Torkzadeh(1988); Bailey & 
Pearson (1983) 

ความง่ายต่อการใชร้ะบบ 
(Ease of Use) 

สามารถเขา้ใชแ้ละใช้
งานไดโ้ดยง่าย 

Doll & Torkzadeh (1988) ;Davis(1989) 

ความรวดเร็วของระบบ
(Timeliness) 

สามารถทาํงานและ
ใหผ้ลลพัธ์อยา่งรวดเร็ว 

Doll & Torkzadeh 
(1988) ;Kahn,Strong&Wang(2002) 

ประโยชนจ์ากการใชร้ะบบ
(Usefulness) 

มีประโยชนต่์อการ
ปฏิบติังาน 

Davis(1989);Adam,Nelson&T0dd(1992) 

ฟังกช์นการทาํงานของระบบ
(Functionality) 

มีฟังกช์ั�นการทาํงานที�
หลากหลายและตรงต่อ
ความตอ้งการของผูใ้ช ้

Lu (2001) 
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3. แนวคิดลักษณะของบุคลากร บุคลากรเป็นปัจจยัสาํคญัที�จะตอ้งคาํนึงถึงหากตอ้งการนาํระบบ
เขา้มาใชใ้นองคก์รเนื�องจากบุคลากรเป็นผูที้� ใชง้านระบบเกี�ยวขอ้งกบัระบบโดยตรงความแตกต่างในตวั
ของบุคลากรแต่ละคนในดา้นต่างๆ เช่น ทกัษะในการใช ้คอมพิวเตอร์ ลกัษณะงาน ความรู้เกี�ยวกบัระบบ 
กอ็าจส่งผลต่อความรู้สึกในการใชร้ะบบที�แตกต่างกนั ซึ� งจากผลการศึกษาของ นนัทิยา ดิษฐโ์สภา (2547) 
โดยใช ้วิธีเก็บขอ้มูลผา่นแบบสอบถามแก่พนกังานประปาสาขาประชาชื�นที�ใชร้ะบบงาน CIS (Customer 
Information System) เก็บขอ้มูลผูใ้ชน้ํ� าเพื�ออาํนวยความสะดวกในงานบริการดา้นต่างๆ เช่น ชาํระค่านํ� า 
รับคาํร้อง เป็นตน้) และพนกังานที�ไม่ตอ้งใชง้านระบบ CIS พบว่า พนกังานที�ไม่ตอ้งใชง้านระบบ CIS มี
เจตคติอยูใ่นระดบัดีกวา่เนื�องจากลกัษณะงานที�เกี�ยวขอ้งกบัระบบ CIS เป็นงานที�มีความละเอียด ซบัซอ้น 
พนกังานเห็นว่าเป็นงานที�ซํ� าซากจาํเจส่วนงานวิจยัของ Palvia และ Palvia (1999) เกี�ยวกบัการศึกษาความ
พึงพอใจของผูใ้ชไ้อทีในธุรกิจขนาดย่อม ซึ� งผูวิ้จยัเก็บขอ้มูลโดยใช ้แบบสอบถามผ่านทางไปรษณียจ์าก
องค์กรขนาดย่อมในมลรัฐเทนเนสซีจํานวน 108 คน พบว่าการมีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ ของ
พนกังานมีผลต่อความรู้สึกพึงพอใจในการใชง้านระบบขดัแยง้กบัผลการวิจยัของ Zviran (2003) ที�พบว่า
ทกัษะทางดา้นคอมพิวเตอร์ไม่มีความสมัพนัธ์กบความพึงพอใจในการใชง้านระบบ 

4. แนวคิดการสนับสนุนของผู้บริหาร จากผลการศึกษาเรื�องเจตคติของพนกังานประปาสาขา

ประชาชื�นต่อการใชเ้ทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการปฏิบติังานพบว่าการสนบัสนุนของผูบ้ริหารเกี�ยวกบั

การใหพ้นกังานเขา้รับการฝึกอบรมหลกัสูตรการใชค้อมพิวเตอร์มีผลต่อเจตคติ(นนัทิยา ดิษฐโ์สภา, WX|}) 

ซึ� งจากการเก็บแบบสอบถามของผูวิ้จัยพบว่า พนักงานส่วนใหญ่ได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตร

คอมพิวเตอร์หรือระบบต่างๆ โดยการที�พนกังานไดรั้บการอบรมช่วยทาํใหพ้นกังานเขา้ใจถึงวิธีการใช้

ระบบคอมพิวเตอร์ที�ชดัเจนทราบถึงประโยชนท์าํใหพ้นกังานมีเจตคติในการนาํเทคโนโลยีเขา้มาใชอ้ยูใ่น

ระดบัดี 

พุทธารักษ ์ปลงัแสงมาส (WXX�) ไดศึ้กษาเรื�อง ปัจจยัที�สงผลต่อความสาํเร็จในการใชร้ะบบงาน 

IeWf หรือ Image-enabled Workflow Application ของศูนยป์ฏิบัติการเอกสารสัญญา ธนาคารกรุงเทพ

จาํกดั(มหาชน)โดยผูศึ้กษาเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มประชากรจาํนวน [|� คนซึ� งไดรั้บแบบสอบถาม

ตอบกลบัมาจาํนวน�YWคนโดยมีวตัถุประสงคใ์นการศึกษา เพื�อศึกษาปัจจยัที�สงผลต่อความสาํเร็จในการ

ใชร้ะบบงานดา้นการจดัการเอกสารอิเลก็ทรอนิกส์ เพื�อเป็นแนวทางในการจดัทาํระบบที�มีลกัษณะแบบ

เดียวกับระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ให้มีประสิทธิภาพ จากการศึกษาพบว่าปัจจัยด้าน

ประชากรศาสตร์(เพศ,อาย,ุระดบัการศึกษา)ปัจจยัดา้นลกัษณะของบุคลากร (ลกัษณะงาน,ความรู้เกี�ยวกบั

ระบบ)ปัจจยัด้านการสนับสนุนของผูบ้ริหารปัจจยัดา้นคุณภาพของระบบ(ความง่าย,ความเร็ว,ความ
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ถูกตอ้ง) และปัจจยัดา้นคุณภาพบริการของผูดู้แลระบบ (การจดัหาฮาร์ดแวร์และซอฟทแ์วร์ที�ทนัสมยั, มี

ความเชื�อถือได,้การตอบสนองต่อผูใ้ช,้ความมนัใจ,การเอาใจใส่ตอผูใ้ช ้ระบบ) มีความสมัพนัธ์กบเจตคติ

ในการใช้ระบบตรงตามสมมติฐาน แต่ผลการศึกษาปัจจยัดา้นลกัษณะของบุคลากรในเรื� องของการมี

ทกัษะในการใช้คอมพิวเตอร์พบว่าไม่มีความสัมพนัธ์กบัเจตคติในการใช้ระบบและจากการทดสอบ

ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นเจตคติกบัความสําเร็จพบว่าเจตคติในการใชร้ะบบมีความสัมพนัธ์กบั

ความสาํเร็จในดา้นการรับรู้ในการทาํงานที�ดีขึ�นและพนกังานสนใจเรียนรู้การใชง้านระบบเพิ�มเติม 

สิทธิชัย ประชานนัท์(WXX|) ไดศึ้กษาเรื�อง ปัจจยัที�ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้ระบบการ
จดัการความรู้: กรณีศึกษาขององค์กรโทรคมนาคมโดยจากการแจกแบบสอบถามไปยงัองค์กร W\\ ชุด 
ไดแ้บบสอบถามกลบัคืนจาํนวน �[| ชุดโดยมีวตัถุประสงคใ์นการศึกษา เพื�อคน้หาปัจจยัต่าง ๆที�ส่งผล
ต่อความพึงพอใจของพนกังานในองค์กรซึ� งเป็นผูใ้ช้ระบบการจดัการความรู้ ผลการวิจยัจากการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากพนกังานในองคก์รโทรคมนาคมW องคก์รรวมทั�งสิ�น �[| คน พบว่าผูใ้ชง้านพึงพอใจ
ในระบบการจดัการความรู้ในระดบัมากโดยมีปัจจยัที�ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชร้ะบบการจดัการ
ความรู้นั�นมี | ปัจจยั ซึ� งสามารถเรียงตามลาํดบัความสาํคญัจากมากไปนอ้ยไดด้งันี�  �) ความสมคัรใจใน
การใชร้ะบบ W) ความถูกตอ้งและน่าเชื�อถือของระบบ [) ความสมัพนัธ์ของขอ้มูลกบังานและ |) ฟังกช์น
การทาํงานของระบบส่วนความง่ายในการใชร้ะบบ ความรวดเร็วในการทาํงานของระบบ ประโยชนจ์าก
การใชร้ะบบ ความน่าเชื�อถือของขอ้มูล ความสมบูรณ์ของขอ้มูล ความทนัสมยัของขอ้มูล ความเขา้ใจได้
ของขอ้มูล การปฏิบติัตามผูอื้�น การมีส่วนร่วมของผูใ้ชร้ะบบ และระดบัการฝึกอบรม/ใหค้วามรู้นั�นไม่
ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชร้ะบบการจดัการความรู้ 

วธีิการดําเนินการวจิัย 
ประชากรในการศึกษาครั� งนี�  คือ พนกังาน Merchandiser บริษทั ดีเคเอสเอช สมอลลาน ฟิลด์ 

มาร์เก็ตติ�ง (ประเทศไทย) จาํกดั ซึ� งมีจาํนวนทั�งสิ�น 1,470 ราย ผูวิ้จยัไดท้าํการพิจารณาถึงขนาดของกลุ่ม
ตวัอย่างโดยใชต้ารางสาํเร็จรูปเครซี�และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) กาํหนดใหส้ัดส่วนของลกัษณะที�
สนใจในประชากร เท่ากบั \.X ระดบัความคลาดเคลื�อนที�ยอมรับได ้X% และระดบัความเชื�อมั�น YX%  จะ
ไดก้ลุ่มตวัอยา่งที�ตอ้งการ 302 ตวัอยา่ง ผูวิ้จยัไดใ้ชแ้บบสอบถามเป็นเครื�องมือเกบ็รวบรวมขอ้มูล  

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น W ส่วน ส่วนที� � เป็นคาํถามดา้นปัจจยัส่วนบุคคลของ ไดแ้ก่ เพศ 
อายุ ระดบัการศึกษา อายงุาน ส่วนที� W เป็นคาํถามแบบประมาณค่า X ระดบั เกี�ยวกบัความคิดเห็นเกี�ยวกบั
ปัจจยัส่งผลต่อความสาํเร็จ ผูวิ้จยัไดน้าํแบบสอบถามไปสอบถามผูเ้ชี�ยวชาญจาํนวน 3 ท่านเพื�อประเมิน
ความเที�ยงตรงเชิงเนื�อหาของแบบสอบถามดว้ยวิธีการ IOC ไดค่้า IOC เฉลี�ยรายขอ้ ระหว่าง 0.73 – 1.00 
คะแนน หลงัจากนั�นผูวิ้จยัไดท้ดสอบความเชื�อมั�นของเครื� องมือ โดยนาํแบบสอบถามไปทดลองเก็บ
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ขอ้มูลจากนักศึกษา 30 ราย พบว่า คาํถามในส่วนที� 2ที� เป็นแบบประมาณค่า มีค่าสัมประสิทธิ� อลัฟา
ของครอนบาคแบบรายขอ้อยูร่ะหวา่ง 0.784 – 0.853 
 

ผลการวจิัย 
 1.  ข้อมูลทัTวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

สําหรับขอ้มูลส่วนที� � กลุ่มตวัอย่างที�ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่กลุ่มตวัอย่างเป็นเพศหญิง
มากกว่าเพศชาย โดยเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ X_  เพศชาย ร้อยละ ||  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 
ช่วงอายุ W_-[[ ปี ร้อยละ |W.� รองลงมาไดแ้ก่ ช่วงอายุ [[ ปีขึ�นไป ร้อยละ [{.| และช่วงอายุ �{-WX ปี 
ร้อยละ �Y.X   กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม._) ร้อยละ X}  
รองลงมาไดแ้ก่ ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ (ม.[) ร้อยละ WX.{ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอายุงานมากกวา่  [ 
ปี ร้อยละ |�.� รองลงมาไดแ้ก่ นอ้ยกวา่  �  ปี ร้อยละ WW.W และ � ปี ร้อยละ �_.W ตามลาํดบั 

2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยทีTมีผลต่อความสําเร็จในการใช้งานระบบ Application SMART ของ
Merchandiser  

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที�มีผลต่อความสําเร็จในการใช้งานระบบ Application SMART ของ
Merchandiser ผูวิ้จยัไดท้าํการเกบ็รวบรวมขอ้มูลแลว้ทาํการวิเคราะห์เพื�อหาค่าเฉลี�ยแลว้จึงทาํการแปลผล 
โดยอาศยัเกณฑก์ารแปลผลของ สมัฤทธิ�  กางเพง็(WXX|) ซึ� งกาํหนดเกณฑก์ารแปลผล ดงันี�  

4.21-5.00 หมายถึง  ระดบัความสาํคญัมากที�สุด 
3.41-4.20 หมายถึง  ระดบัความสาํคญัมาก 
2.61-3.40 หมายถึง  ระดบัความสาํคญัปานกลาง 
1.81-2.60 หมายถึง  ระดบัความสาํคญันอ้ย 
1.00-1.80 หมายถึง  ระดบัความสาํคญันอ้ยที�สุด 

ปัจจยัสนับสนุน   
ระดบัความคิดเห็นเกี�ยวกบัปัจจยัสนบัสนุน  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี�ยเท่ากบั [.44  

พบว่า ดา้นการส่งเสริมของผูบ้ริหารระดบัสูง ดา้นความรู้แลการอบรมอยู่ในระดบัมาก และดา้นทกัษะ
ส่วนบุคคล อยู่ในระดบัปานกลาง ซึ� งมีผลต่อความสําเร็จในการใชง้านระบบ Application SMART ของ
Merchandiser 

ปัจจัยด้านคุณภาพระบบ 
 ระดับความคิดเห็นเกี�ยวกับปัจจัยด้านคุณภาพระบบ  โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมี
ค่าเฉลี�ยเท่ากบั [.08 พบว่า ดา้นความง่ายในการใชร้ะบบ ดา้นความเร็วในการทาํงานของระบบ ดา้น
ประโยชน์จากการใชร้ะบบอยู่ในระดบัปานกลาง ซึ� งมีผลต่อความสาํเร็จในการใชง้านระบบ Application 
SMART ของMerchandiser 
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การทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานทีT ` เพศที�แตกต่างมีผลต่อความสาํเร็จในการใชง้านระบบApplication SMART ของ 

Merchandiser แตกต่างกัน ผลการทดสอบ ค่า T-TEST ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน  และค่า Sig. เพศที�

แตกต่างกนัมีผลต่อความสําเร็จในการใช้งานระบบ Application SMART ของMerchandiser พบว่า ค่า 

Sig ที�คาํนวณไดมี้ค่ามากกว่า  \.\X  อย่างมีนยัสาํคญั สรุปไดว้่า เพศที�แตกต่างกนัไม่มีผลต่อความสาํเร็จ

ในการใชง้านระบบ Application SMART ของ Merchandiser 

สมมติฐานทีT a ช่วงอายุที�แตกต่างกัน มีผลต่อความสําเร็จในการใช้งานระบบ Application 

SMART ของ Merchandiser ผลการทดสอบช่วงอายทีุ�แตกต่างกนัมีผลต่อความสาํเร็จในการใชง้านระบบ 

Application SMART ของ Merchandiser พบว่า ช่วงอายุที� แตกต่างกัน ปัจจัยสนับสนุนที� มีผลต่อ

ความสาํเร็จในการใชง้านระบบ Application SMART ของ Merchandiser ที�แตกต่างกนั โดยมีค่า Sig นอ้ย

กวา่ 0.05 อยา่งมีนยัสาํคญั ดงัตารางต่อไปนี�  

ตารางทีT 2  แสดงการทดสอบช่วงอายุทีTแตกต่างกันทีTมีความสัมพันธ์ต่อความสําเร็จในการใช้งานระบบ

Application SMART ของ Merchandiser  

ปัจจยัสนับสนุน F Sig 

1. รู้จกัระบบการทาํงานของ Application SMARTเป็นอยา่งดี  2.997 0.05* 

W. มีทกัษะการทาํงานในระบบ Application SMART เป็นอยา่งดี 3.426 0.034* 

[. บริษัทมีนโยบายให้พนักงานเข้ารับการอบรมเกี�ยวกับการใช้งานระบบ 

Application  SMART 

3.455 0.033* 

 

สมมตฐิานทีT 3 ระดบัการศึกษาที�แตกต่างกนัมีผลต่อความสาํเร็จในการใชง้านระบบApplication 
SMART ของ Merchandiser ผลการทดสอบระดบัการศึกษาที�แตกต่างกนัมีผลต่อความสําเร็จในการใช้
งานระบบApplication SMART ของ Merchandiser พบว่าระดบัการศึกษาที�แตกต่างกนัปัจจยัสนบัสนุน
และปัจจัยด้านคุณภาพระบบไม่มีผลต่อความสําเร็จในการใช้งานระบบApplication SMART ของ 
Merchandiser ที�แตกต่างกนั เนื�องจากค่า Sig. มากกวา่ 0.05 อยา่งมีนยัสาํคญั 
สมมติฐานทีT 4 อายุงานที�แตกต่างกนัมีผลต่อความสําเร็จในการใชง้านระบบ Application SMART ของ 
Merchandiser ผลการทดสออายุงานที�แตกต่างกนัมีผลต่อความสําเร็จในการใช้งานระบบ Application 
SMART ของ Merchandiser พบว่าอายุงานที�แตกต่างกันที� มีผลต่อความสําเร็จในการใช้งานระบบ 
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Application SMART ของ Merchandiser ที�แตกต่างกนั โดยมีค่า Sig น้อยกว่า 0.05 อย่างมีนยัสําคญั ดงั
ตารางต่อไปนี�  
ตารางทีT  3  แสดงการทดสอบอายุงานทีTแตกต่างกันมผีลต่อความสําเร็จในการใช้งานระบบApplication SMART 

ของ Merchandiser  (ปัจจยัสนับสนุน) 

ปัจจยัสนับสนุน F-test Sig. 

1. รู้จกัระบบการทาํงานของ Application  SMART เป็นอยา่งดี 16.055 0.000* 

2. เข้าใจขั�นตอนการทาํงานในระบบ Application  SMARTเป็นอย่างดีและ

ทาํงานไดอ้ยา่งถูกตอ้งระหวา่งการใชง้านได ้

13.894 
 

0.000* 
 

3. มีทกัษะการทาํงานในระบบ Application  SMARTเป็นอยา่งดี 18.019 0.000* 

4. บริษทัของท่านมีนโยบายให้พนกังานเขา้รับการอบรมเกี�ยวกบัการใชง้าน

ระบบ Application  SMART 

4.877 
 

0.001* 
 

5. ไดรั้บความรู้และความเข้าใจที�ไดจ้ากการฝึกอบรมหลกัสูตรการใช้งาน 

Application  SMART อยา่งเพียงพอ 

8.971 
 

0.000* 
 

6. บริษัทได้มีการแจ้งให้ทราบถึงการปรับข้อมูลในระบบApplication  

SMART ก่อนที�ท่านจะเขา้ใชง้านทุกครั� ง 

5.368 
 

0.000* 

 

ตารางทีT  4  แสดงการทดสอบอายุงานทีTแตกต่างกันมผีลต่อความสําเร็จในการใช้งานระบบ Application SMART 

ของ Merchandiser  (ปัจจยัด้านคุณภาพระบบ) 

ปัจจยัด้านคุณภาพระบบ F-test Sig. 

1.เมนูคาํสั�งต่างๆ ของหนา้จอในระบบ Application  SMART สามารถเขา้ใจง่าย 5.001 0.001* 

2.ขอ้ความต่างๆ ที�ปรากฏในหนา้จอของระบบ Application  SMART ง่ายต่อ

ความเขา้ใจและการใชง้านไดดี้ 

4.299 0.002* 

3.การจดัวางรูปแบบของระบบ Application  SMARTในหนา้จอมือถือSmart 

phone ทาํใหส้ามารถมองหาเมนูคาํสั�งหรือรายการที�ีตอ้งการใชไ้ดดี้ 

3.327 0.011* 

4.ระบบ Application  SMART ทาํงานไดอ้ยา่งถูกตอ้งทุกครั� งที�ท่านเขา้ใชง้าน 4.295 0.002* 

5.ท่านสามารถใชง้านระบบ Application  SMART ไดโ้ดยง่าย 2.728 0.029* 

6.ท่านทราบถึงประโยชนข์องการใชง้าน ระบบ Application  SMART 4.230 0.002* 
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อภิปรายผล 
 ลกัษณะทั�วไปของกลุ่มตวัอย่างที�ทาํการศึกษาครั� งนี� ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิงจาํนวน 169 คน มี
อาย ุ26-33 ปี อยู่ในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) มีอายุงานมากกวา่  3 ปี ปัจจยัที�มีผลต่อความสาํเร็จ
ในการใชง้านระบบ Application SMART ของ Merchandiser โดยรวมปัจจยัสนบัสนุน พบว่า ดา้นการ
ส่งเสริมของผูบ้ริหารระดบัสูง ดา้นความรู้แลการอบรมอยู่ในระดบัมาก และดา้นทกัษะส่วนบุคคล อยู่ใน
ระดับปานกลาง ซึ� งมีความสัมพันธ์ต่อความสําเร็จในการใช้งานระบบ Application SMART ของ
Merchandiser สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พุทธารักษ ์ปลงัแสงมาส (2551)ไดศึ้กษาเรื�อง ปัจจยัที�ส่งผลต่อ
ความสําเร็จในการใชร้ะบบงาน IeWf หรือ Image-enabled Workflow Application ของศูนยป์ฏิบติัการ
เอกสารสัญญา ธนาคารกรุงเทพจาํกดั(มหาชน)โดยผูศึ้กษาเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มประชากรจาํนวน 
341 คนซึ� งไดรั้บแบบสอบถามตอบกลบัมาจาํนวน 192 คน พบว่าปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์(เพศ,อายุ,
ระดับการศึกษา)ปัจจัยด้านลกัษณะของบุคลากร (ลกัษณะงาน,ความรู้เกี�ยวกบัระบบ)ปัจจยัด้านการ
สนบัสนุนของผูบ้ริหารปัจจยัดา้นคุณภาพของระบบ(ความง่าย,ความเร็ว,ความถูกตอ้ง) และปัจจยัดา้น
คุณภาพบริการของผูดู้แลระบบ (การจดัหาฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ที�ทนัสมยั, มีความเชื�อถือได,้การ
ตอบสนองต่อผูใ้ช,้ความมนัใจ,การเอาใจใส่ตอผูใ้ชร้ะบบ) มีความสัมพนัธ์กบเจตคติในการใชร้ะบบตรง
ตามสมมติฐาน 

ปัจจัยที� มีผลต่อความสํา เร็จในการใช้งานระบบ Application SMART ของMerchandiser  
โดยรวมปัจจยัดา้นคุณภาพระบบ พบว่า ดา้นความง่ายในการใชร้ะบบ ดา้นความเร็วในการทาํงานของ
ระบบ ดา้นประโยชน์จากการใชร้ะบบอยู่ในระดบัปานกลาง ซึ� งมีความสอดคลอ้งแนวคิดแบบจาํลอง
ความสาํเร็จในระบบสารสนเทศของ Delone และ Mclean (2003) โดยคุณภาพของระบบจะเกี�ยวขอ้งกบั
คุณสมบติั (Feature) ที�มองเห็นภายนอกของระบบ (Feature) และประสิทธิภาพการทาํงาน (Performance) 
ของระบบมีความสัมพนัธ์ต่อความสําเร็จในการใช้งานระบบ ซึ� งทั� งปัจจัยสนับสนุนและปัจจัยด้าน
คุณภาพระบบ มีความสอดคลอ้งกบัโมเดลการยอมรับเทคโนโลยีที�พฒันาโดย Davis (1989) TAM พฒันา
มาจากทฤษฎีของการกระทาํดว้ยเหตุผล (TRA: Theory of Reasoned Action)ของ Ajzen และ Fishbein 
(1980) โดย TAM อธิบายพฤติกรรมของความตั�งใจ (Behavioral Intention) ที�จะใชเ้ทคโนโลยีนั�นขึ�นอยู่
กบัการรับรู้ในประโยชน์ (Perceived Usefulness) และการรับรู้ในความสะดวกของการใชง้าน(Perceived 
Ease of Use) (Davis, 1989) 

ข้อเสนอแนะของการวจิัยครั8งต่อไป 
1.ควรศึกษาเรื�องปัญหาที�พบในการใชง้านระบบ Application SMART ของ Merchandiser ของ

บริษทั ดีเคเอสเอช สมอลลาน ฟิลด ์มาร์เกต็ติ�ง (ประเทศไทย) จาํกดั   
2.ควรศึกษาเกี�ยวกบัทศันคติของ Merchandiser ที�มีต่อระบบ Application SMART ของบริษทั 

ดีเคเอสเอช สมอลลาน ฟิลด ์มาร์เกต็ติ�ง (ประเทศไทย) จาํกดั 
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บทคัดย่อ 

งานวิจยัมีวตัถุประสงคเ์พื�อศึกษาปัจจยัที�ส่งผลต่อการคดัเลือกผูผ้ลิตวตัถุดิบและชิ'นส่วน
อุตสาหกรรมยานยนต์ชาวจีน ของพนกังานใน บริษทั ไฟวส์ตาร์ ออโ ตพ้าร์ท จาํกดั เครื�องมือที�ใ ช ้
คือ แบบสอบถาม ประชากรใ นการศึกษาคือ พนกังานบริษทั ไฟวส์ตาร์ ออโ ตพ้าร์ท จาํกดั โ ดยใ ช้
วิธีสุ่มตวัอย่างง่าย ได้กลุ่มตวัอย่างจาํนวน 12 ราย สถิติที�ใ ช้ใ นการวิเคราะห์ข้อมูลคือ สถิติเชิง
พรรณนา ร้อยละ ค่าเฉลี�ย ค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน ค่าวิเคราะห์ความแปรปรวน ค่าการทดสอบที 
(t-test) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัหลกัสําคญัที�ส่งผลต่อการ
คดัเลือกผูผ้ลิตวตัถุดิบและชิ'นส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์ชาวจีน คือ ปัจจยัดา้นคุณภาพ (X = 4.18)  
รองลงมาดา้นการปฏิบติังานของบุคลากร (X = 4.15) ดา้นราคา (X = 4.09)  ดา้นการบริการ (X = 
4.04)  ด้านตําแหน่งที�ตั' ง ( X =3.77) และด้านความน่าเชื�อถือ ( X = 3.68) ตามลําดับที�ระดับ
นยัสําคญั .JK  และจากการศึกษาระดบัความสัมพนัธ์ของปัจจยัสามารถอธิบายความผนัแปรของ
การคดัเลือกผูผ้ลิตวตัถุดิบและชิ'นส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์ชาวจีนได ้ร้อยละ 72.5 (R2=0.725) 
คําสําคัญ : การคดัเลือกผูผ้ลิต  ชิ'นส่วนยานยนต์  ผูผ้ลิตชาวจีน 
 
Abstract 

The research purpose was studied the factors that affect suppliers selection for chinese of 
law materials and automotive parts. A case study of employes survey collection were used to 
determine the priority of all the factors. The data was collected from 48 people by simple random 
sampling and descriptive statistics methods used to analyzed data were percentage, mean, standard 
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deviation, Anova (Analysis of Variance)  the test ( t-test)  and multiple regression analysis.  The 
study found that factors high positively affecting to selection of raw materials and part for the 
automotive industry were quality ( X =4.18) , operational aspects ( X =4.15) , price ( X =4.09) , 
service (X =4.04), location (X =3.77), respectively (X =3.68), the significance level .05. In case 
of study the relationship of factors could explain the variation of the suppliers selection to 7.25 
percent (R2=0.725). 
Keyword : Suppliers Selection, Automotive Parts, Chinese manufacturers 
 
บทนํา 

ปัจจุบนัภาพรวมดา้นสภาวะการผลิตอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยนบัตัdงแต่ปี พ.ศ. 
fggh ถึงปี พ.ศ. fggj นัdนมีแนวโนม้ของการเจริญเติบโตนอ้ยลง เนื�องจากไดรั้บผลกระทบมาจากสภาวะ
การชะลอตวัของเศรษฐกิจโลก จึงส่งผลให้ภาพรวมของอุตสาหกรรมยานยนตข์องโลกมีปริมาณในการ
ผลิตและจาํหน่ายยานยนต์ลดน้อยลง ซึ� งรวมถึงเศรษฐกิจไทยที�ยงัไม่ฟืd นตัวเต็มที�  ซึ� งหากมองที�ขีด
ความสามารถในการแข่งขนัของผูผ้ลิตชิdนส่วนยานยนตใ์นไทย ผูผ้ลิตชิdนส่วนยานยนตข์องไทยจะถูกมอง
วา่แข็งแกร่งมากที�สุดในอาเซียน(สถาบนัยานยนต,์ 2559)  แต่ในความเป็นจริงนัdนผูป้ระกอบการชิdนส่วน
ยานยนต์กาํลงัเผชิญกบัปัญหาในหลายๆปัจจยัดว้ยกนั เช่น ปัญหาในดา้นของตน้ทุนค่า วตัถุดิบและค่า
ขนส่งวตัถุดิบ ซึ� งปัจจัยนีd เป็นปัจจัยสําคญัที�ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขนัของผูป้ระกอบการ 
ดงันัdนจากภาวะการชะลอตวัลงของเศรษฐกิจโลกและการแข่งขนักนัอยา่งรุนแรงของผูผ้ลิตและผูจ้าํหน่าย
ชิdนส่วนอุตสาหกรรมยานยนต ์จากปัญหาที�กล่าวมาขา้งตน้ จึงทาํใหอ้งคก์รตอ้งปรับโครงสร้างในหลายๆ
ดา้น  โดยเฉพาะในดา้นของการคดัเลือกผูผ้ลิต เพื�อเพิ�มศกัยภาพในการบริหารจดัการที�ดีทัdงภายในและ
ภายนอกองคก์ร ช่วยลดตน้ทุนและยงัช่วยใหอ้งคก์รสามารถรักษาหรือเพิ�มระดบัรายไดแ้ละลดรายจ่ายที�
ไม่จาํเป็นออกไปได้  รวมถึงการเพิ�มขีดความสามารถเพื�อสร้างโอกาสในการแข่งขันในธุรกิจและ
ก่อใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดกบับริษทั  
วตัถุประสงค์ 
 เพื�อศึกษาปัจจยัที�ส่งผลต่อการคดัเลือกผูผ้ลิตวตัถุดิบและชิdนส่วนอุตสาหกรรมยานยนต ์

ขอบเขตของการวจัิย 

การศึกษาครั' งนี'  มุ่งศึกษาบริษทั ไฟวส์ตาร์ ออโ ตพ้าร์ท จาํกดั ประชากรที�ใ ชใ้ นการศึกษา คือ 

พนกังานบริษทั ไฟวส์ตาร์ ออโ ตพ้าร์ท จาํกดั ทั'งหมดจาํนวน  K1 ราย โ ดยศึกษากลุ่มตวัอย่างทั'งหมดที�มี

ส่วนเกี�ยวขอ้งกบัการคดัเลือกผูผ้ลิตวตัถุดิบและชิ'นส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์   
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ประโยชน์ที�ได้รับ 

O. ทราบถึงปัจจยัที�ส่งผลต่อการคดัเลือกผูผ้ลิตวตัถุดิบและชิ'นส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์ 

P. เพื�อใหเ้กิดการเลือกผูผ้ลิตวตัถุดิบและชิ'นส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์ที�มีประสิทธิภาพ และมี

ผูผ้ลิตวตัถุดิบและชิ'นส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์ที�มีความเหมาะสมกบับริษทั 

Q. เพื�อเป็นแนวทางและขอ้มูลสนบัสนุนใหก้บับริษทัในอุตสาหกรรมยานยนต์นาํไปประยุกต์ใช้

ในการตดัสินใจเลือกผูผ้ลิตวตัถุดิบและชิ'นส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์ 

1. เพื�อเป็นขอ้มูลใ ห้ผูที้�สนใ จ นาํไปใ ช้ใ นการศึกษาคน้ควา้เป็นขอ้มูล หรือนาํไปใ ช้เพื�อเป็น

ฐานขอ้มูลในการศึกษาคน้ควา้วิจยัต่อไป 

การทบทวนวรรณกรรม 

สถานการณ์และแนวโน้มการผลติชิ&นส่วน OEM  
ศูนยวิ์จยักสิกรไทย (2558) ประมาณการว่า ทิศทางการผลิตรถยนต์ในประเทศปี พ.ศ. 2559 นั'น 

คาดว่ายงัตอ้งเผชิญภาวะเสี�ยงจากราคา สินคา้เกษตรตกตํ�า และปัญหาหนี'ยงัคงอยู่ในระดบัสูง ซึ� งอาจจะ
มา กดดนัต่อการปล่อยสินเชื�อของสถาบนัการเงินอยู่ ซึ�งในกรณีเลวร้าย หากตลาดรถยนต์ในประเทศไม่มี
การขยายตวั ก็อาจมีความเป็นไปไดว่้าการผลิตรถยนต์ในปีหนา้นี'  อาจจะทาํไดเ้พียง 2 ลา้นคนัตน้ๆ โ ดย
ทั'งนี'คาดหวงัว่า ใ นส่วนของการส่งออกน่าจะทาํไดดี้ขึ'นกว่าในปีนี'  โ ดยเฉพาะเมื�อค่าเงินบาทมีทิศทางที�
อ่อนตวัลง และรถยนต์ส่งออกจากไทยสามารถทาํตวัเลขยอดขายไดดี้มากขึ'นใ นตลาดส่งออกใหม่ และ
หลงัผูผ้ลิตพยายามเพิ�มสัดส่วนการผลิตเพื�อส่งออกมากขึ'น ซึ� งถา้หากตลาดใ นประเทศสามารถฟื' นตวั
ขึ'นมาได ้และการส่งออกสามารถทาํไดใ้นระดบัดี ก็อาจทาํใหก้ารผลิต รถยนต์ใ นปี พ.ศ. 2559 มีโ อกาส
แตะระดบั 2.1 ลา้นคนั  

ราคา 
Etzel, Walker&Stanton (PJJa) กล่าวไวว่้า ราคา (price) หมายถึง จาํนวนเงินหรือสิ�งอื�นๆ ที�มี

ความจาํเป็นที�ตอ้งจ่ายเพื�อใหไ้ดผ้ลิตภณัฑห์รือหมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑใ์นรูปตวัเงิน ราคาเป็น P ตวัที�
สองเกิดขึ'นจาก Product ราคาเป็นตน้ทุน(cost) ของลูกคา้ ผูบ้ริโ ภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า(Value) 
ของผลิตภณัฑก์บัราคา(Price) ของผลิตภณัฑ ์นั'น ถา้คุณค่าสูงกว่าราคา ผูบ้ริโ ภค จะตดัสินใจซื'อ ดงันั'น
กลยุทธ์ดา้นราคา ตอ้งคาํนึงถึง 1. คุณค่าที�รับรู้(Perceived Value) ในสายตาของลูกคา้ตอ้งพิจารณาการ
ยอมรับในคุณค่าของผลิตภณัฑน์ั'นว่าสูงกว่าราคาของผลิตภณัฑน์ั'น 2. ตน้ทุนสินคา้และค่าใชจ่้ายที�
เกี�ยวขอ้ง 3. การแข่งขนั  
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คุณภาพ 
ผูริ้เริ�มใชวิ้ธีการทางสถิติในการควบคุมคุณภาพ คือ Shewhart W A. (1925) เรียกว่า การควบคุม

คุณภาพเชิงสถิติ (Statistical Quality Control) โ ดยใ ช้แผนภูมิควบคุม และ การสุ่มตัวอย่าง เพื�อการ
ตรวจสอบผลิตภณัฑซึ์�งใชใ้นการควบคุมคุณภาพ  

Deming, W. Edwards (1993) เป็นผูบ้ญัญติัหลกัการบริหารและ 4 เป้าหมายหลกัคือ นวตักรรม 

(Innovation) การวิจยัและพฒันา (Research and Development) การปรับปรุงอย่างต่อเนื�อง (Continuous 

Improvement) การบาํรุงรักษาเชิงป้องกนั (Preventive Maintenance) การปรับปรุงระบบการผลิตและการ

ใหบ้ริการอย่างต่อเนื�องโดยใชว้งจรของเดมมิ�ง (Deming) เพื�อการปรับปรุงตามขัdนตอนวางแผน ลองทาํ

ตรวจสอบ ลงมือปฏิบติัซึ�งเรียกวา่ Plan Do Check Act หรือ PDCA 

 Joseph M Juran (1988) ผูบุ้กเบิกการตรวจคุณภาพซึ� งมองว่าคุณภาพ หมายถึง ความเหมาะสม

สําหรับใช้ (Fitness for Use) แนวคิดนีd ทาํให้คุณภาพมีความยืดหยุ่นและมีหลายระดบั ความเหมาะสม

สาํหรับใชขึ้dนอยูก่บัปัจจยัสาํคญั 5 ประการ คือ  

1. คุณภาพของการออกแบบ (Quality of Design) หมายถึง ความสามารถในการออกแบบไดดี้

โดยดูจากแนวคิดในการออกแบบที�มีความเหมาะสม และมีคุณสมบติัเหมาะต่อการใชง้าน 

2. คุณภาพของการทาํตามมาตรฐานหรือตามแบบ (Quality of Conformance) หมายถึงการผลิต

เป็นสินคา้ที�มีคุณภาพตามที�ออกแบบไว ้การผลิตสินคา้ออกมานัdนขึdนอยู่กบัเงื�อนไขต่าง ๆ ของกระบวน

การปฏิบติัการ เช่น การเลือกวิธีการ ความสามารถของพนักงาน ทกัษะ อุปกรณ์ เครื�องมือและความ

เป็นไปไดข้องแบบที�ไดอ้อกแบบไว ้

3. การใช้ได ้(Availability) หมายถึง ไม่มีปัญหามาทาํให้สินคา้นัdนใช้ไม่ได ้มีความน่าเชื�อถือ 

หรือไม่เสีย รวมถึงง่ายต่อการบาํรุงรักษาและซ่อมแซม 

4. ความปลอดภยั (Safety) หมายถึง การไม่มีอนัตรายต่อผูใ้ชสิ้นคา้ 

5. อยู่ในสภาพดีในขณะใช ้(Field Use) หมายถึง สภาพของสินคา้เมื�อไปถึงมือลูกคา้ ซึ� งขึdนอยู่

กบัการบรรจุภณัฑ ์การเกบ็สินคา้คงคลงั การสนบัสนุนและบาํรุงรักษาในระหวา่งการใชก้ารทาํใหสิ้นคา้

มีคุณภาพที�เหมาะสม 

ความไว้วางใจ 

 Parasuraman, Berry & Zeithaml (1991) กล่าววา่ ความน่าเชื�อถือไวว้างใจได ้คือ องคก์ารใหก้าร

บริการตรงกบัสญัญาที�ใหก้บัลูกคา้ การใหบ้ริการตอ้งมีความเหมาะสม และไดผ้ลลพัธ์ที�มีความสมํ�าเสมอ 

จะทาํใหลู้กคา้รู้สึกว่าบริการที�ไดรั้บนัdนมีความน่าเชื�อถือสามารถใหค้วามไวว้างใจได ้ความน่าเชื�อถือที�
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เกิดจากความซื�อสัตย ์ความจริงใจ ความสนใจ ถือเป็นส่วนสําคญัมากที�จะส่งผลในการขยายฐานลูกคา้

และมีการบอกต่อ Moorman, Deshpande & Zaltman (�jjf) กล่าวถึงความไวว้างใจ คือ ความเต็มใจ 

ความเชื�อมั�นที�จะวางใจต่อหุ้นส่วนในการ แลกเปลี�ยน มีแนวคิดคือการรับรู้ว่าผูบ้ริโภคต้องมีความ

ไวว้างใจและเชื�อมั�นต่อองคก์ารธุรกิจในระหว่างการใชบ้ริการอยู่ ซึ� งแสดงถึงความน่าเชื�อถือและมีความ

ซื�อสตัยจ์ริงใจ มอร์แกน และฮนัท ์(Morgan & Hunt,1994) พบวา่ ความไวว้างใจมีความสาํคญัเป็นอยา่งยิ�ง 

สาํหรับการกาํหนดขอ้ผูกมดั เพื�อบ่งบอกปฏิสัมพนัธ์ของลูกคา้และองคก์าร Mayer, Davis & Schoorman 

(�jjg) การสร้างความ ไวว้างใจ (Trust Building Factor) หมายถึงความน่าเชื�อถือในตวับุคคลที�รับรู้ถึง

ความสามารถ ความปรารถนาดี และความซื�อสตัย ์ 

การปฏิบัติงาน 

 องคก์รจะบรรลุผลตามที�ตัdงเป้าหมายไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพขึdนอยูก่บัคนหรือบุคลากรในองคก์ร 

ซึ� งถือเป็นปัจจยัที�สาํคญัที�สุด และเป็นที�ยอมรับกนัว่ามนุษยห์รือคน เป็นทรัพยากรที�มีคุณค่า และสาํคญั

ที�สุดตามหลักการบริหาร การสร้างเสริมความต้องการในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร เพื�อให้มี

ความรู้สึกที�ดีในการปฏิบติังาน และพร้อมที�จะอุทิศตนเพื�อความสําเร็จของงานและขององค์กรอย่าง

ต่อเนื�อง โดยองคป์ระกอบต่างๆ ที�เป็นสิ�งที�ทาํใหบุ้คลากรเกิดความพอใจในการปฏิบติังาน ทุ่มเทความรู้ 

ความสามารถมีความรับผิดชอบ และเอาใจใส่ในงานอย่างแทจ้ริงไปสู่ความรักความผูกพนั และความ

ซื�อสัตยใ์นองคก์ร นพพงษ ์บุญจิตราดุล (2529) กล่าวว่า การปฏิบติังานจาํเป็นตอ้งมีทัdงศาสตร์และศิลป์

ศาสตร์ คือ การศึกษาหาความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ทกัษะ เทคนิควิธีทาํงานต่างๆ ศิลป์ คือ การที�

จะนาํเอาความรู้หลกัการและทฤษฎีมาประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบัคน สถานการณ์และสิ�งแวดลอ้ม       กิ

ติพนัธ์ รุจิรกุล (fgfj) กล่าวว่า การปฏิบติังานในองคก์ารหรือหน่วยงานต่างๆ นอกจากจะมีการแบ่งระดบั

การปฏิบติังานแลว้ ยงัตอ้งมีการแบ่งส่วนงานที�จะตอ้งปฏิบติัออกเป็นหน่วยงานย่อยๆ ซึ�งมีหวัหนา้หน่วย

หรือผูน้าํหน่วยเป็นผูรั้บผิดชอบงานตามลกัษณะหนา้ที�เพื�อใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์าร 

การบริการ 

การบริการ หมายถึง ปฏิบติัรับใชห้รือให้ความสะดวกต่างๆ ดงันัdน “การบริการ” จึงหมายถึง 

งานที�ปฏิบติัรับใชห้รืองานที�ใหค้วามสะดวกต่างๆ (ราชบณัฑิตยสถาน, 2525)  Kotler, P. (2003) กล่าวว่า 

การใหบ้ริการ คือ การกระทาํที�หน่วยงานแห่งหนึ�งหรือบุคคลคนหนึ�งนาํเสนอต่อหน่วยงานอีกแห่งหนึ�ง

หรือบุคคลอีกคนหนึ�งซึ� งเป็นสิ�งที�ไม่สามารถสัมผสัไดแ้ละไม่เป็นผลให้เกิดความเป็นเจา้ของในสิ�งใด 

ผลิตผลของการบริการอาจเกี�ยวขอ้งหรืออาจไม่เกี�ยวขอ้งกบัการผลิตภณัฑเ์ป็นกิจกรรม ผลประโยชน์ 

หรือความพึงพอใจที�สนองตอบต่อความตอ้งการแก่ลูกคา้ Parasuraman, Berry & Zeithaml (1991) ไดว้ดั
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คุณภาพของการให้บริการสามารถวดัไดโ้ดยวดัช่องว่าง (Gap) ระหว่างการบริการที�ลูกคา้รับรู้และการ

บริการที�ลูกคา้คาดหวงับนพืdนฐานของ 5 ปัจจยั โดยมีรายละเอียด ดงันีd  

1.  ความเชื�อถือไวว้างใจได ้(Reliability)  คือ ความสามารถที�จะให้บริการตามคาํมั�นดว้ยความ

ถูกตอ้ง 

2.  การตอบสนองต่อลูกคา้ (Responsiveness) คือ ความเต็มใจที�จะช่วยเหลือและบริการอย่าง

รวดเร็ว 

3.  การให้ความเชื�อมั�นต่อลูกคา้ (Assurance) คือ การให้ความรู้ความสุภาพของพนกังานและ

ความสามารถในการส่งมอบความไวว้างใจและความเชื�อมั�นใหก้บัลูกคา้ 

4.  การรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ (Empathy) คือ การดูแลลูกคา้ของกิจการอยา่งทั�วถึงเฉพาะราย 

5.  ความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangible) คือ แสดงลกัษณะทางกายภาพของสิ�งอาํนวยความ

สะดวก อุปกรณ์ บุคคล และวสัดุอุปกรณ์ในการติดต่อสื�อสาร 

ตําแหน่งที�ตั ง 

 ชวลิต โชติพงศ์พุฒิ และสามารถ ดีพิจารณ์ (2555) ระบุว่าตาํแหน่งที�ตัdงอุตสาหกรรมที�มีความ

เหมาะสมที�สุดจะถูกกาํหนดโดยค่าขนส่ง ซึ� งค่าขนส่งมีความผนัแปรโดยตรงกบันํd าหนักของวตัถุดิบ

วตัถุดิบ นํd าหนกัของผลิตภณัฑ ์ระยะทางที�ขนส่งจากแหล่งวตัถุดิบมายงัโรงงาน และจากโรงงานไปยงั

ลูกคา้  การเลือกทาํเลที�ตัdงที�เหมาะสม นบัเป็นหวัขอ้สาํคญัในการตดัสินใจในการวางแผนเชิงกลยทุธ์ของ

ธุรกิจในยุคของโลกาภิวฒัน์ ทัdงในดา้นการตลาดและดา้นการผลิต พฒันาการทางดา้นเทคโนโลยีการ

สื�อสารและการคมนาคมขนส่งในยุคปัจจุบนั ทาํใหโ้ลกเปรียบเสมือนกลายเป็นหมู่บา้นเดียวกนั   ทาํให้

บริษทัหรือองคก์รธุรกิจมีความยืดหยุน่มากขึdนในการเลือกทาํเลที�ตัdงของสถานประกอบการ หรือโรงงาน 

การเลือกทาํเลที�ตัdงสถานประกอบการที�เหมาะสมในทางปฏิบติั มีวตัถุประสงคใ์นเชิงกลยุทธ์อยา่งนอ้ย f 

วตัถุประสงค ์(นิรันดร์ ฉิมพาลี. 2555) คือ 

1.  ความตอ้งการใหก้ารผลิตอยูใ่กลชิ้ดกบัลูกคา้เพื�อความรวดเร็วในการตอบสนองความตอ้งการ

ของลูกคา้  เพื�อความสะดวกในการติดต่อสื�อสาร เจรจาและทาํขอ้ตกลงทางการคา้ และความประหยดั

ค่าใชจ่้ายในการขนส่ง 

2.  ความตอ้งการที�จะอยู่ใกลแ้หล่งทรัพยากรหรือปัจจยัในการผลิต เช่น ใกลแ้หล่งแรงงานที�

เหมาะสมเพื�อใชป้ระโยชน์จากค่าแรงตํ�า หรือทกัษะฝีมือแรงงานขัdนสูง และใกลแ้หล่งวตัถุดิบ  เพื�อการ

ประหยดัค่าขนส่งและความปลอดภยัจากการขาดวตัถุดิบ   
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การคัดเลือกซัพพลายเออร์ 

ปัจจยัที�มีความสาํคญัในการคดัเลือกซัพพลายเออร์เป็นองคป์ระกอบของการจดัการโลจิสติกส์

การจัดซืdอ การจดัจ้างเป็นกระบวนการให้ไดม้าซึ� งวตัถุดิบ ชิdนส่วน และวสัดุอุปกรณ์สําหรับใช้ ใน

กระบวนการผลิตสินคา้หรือบริการใหแ้ก่ลูกคา้ ความสามารถในการจดัหาวสัดุและอุปกรณ์ในราคาที�ถูก 

คุณภาพดี และส่งมอบตรงตามเวลาที�ตอ้งการส่งผลทาํให้องคก์รสามารถตอบสนองความตอ้งการของ

ลูกคา้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพในดา้นราคา คุณภาพ ความยืดหยุ่นและความรวดเร็วในการส่งมอบสินคา้ 

ดงันัdนการประเมินความสามารถของซพัพลายเออร์เพื�อใชใ้นการคดัเลือกซพัพลายเออร์ที�เหมาะสมที�สุด

เป็นความทา้ทา้ยขององคก์ร การตดัสินใจคดัเลือกซพัพลายเออร์มีปัจจยัหรือเกณฑที์�ใชใ้นการประเมิน

มากคือ ราคา คุณภาพ และความสามารถในการส่งมอบไดต้รงตามเวลา นิรันดร์ ฉิมพาลี (2555) ระบุว่า

การมีความสัมพนัธ์ที�ดีกบัผูข้ายวตัถุดิบหรือชิdนส่วน หรือผูรั้บจา้ง เพื�อความมั�นใจในการไดรั้บการจดัส่ง

วตัถุดิบหรือชิdนส่วนอย่างต่อเนื�องในราคาที�สมเหตุสมผล ฝ่ายจดัซืdอจะทาํหนา้ที�ไปพร้อมๆผูข้ายเพื�อ

ปรับปรุงการติดต่อสื�อสาร  พฒันาใหเ้กิดความยืดหยุ่นสอดคลอ้งกบัการเปลี�ยนแปลงความตอ้งการของ

สินคา้   การปรับปรุงคุณภาพของวตัถุดิบหรือชิdนส่วน  การส่งมอบตรงเวลา และการลดเวลาล่วงหนา้ใน

การสั�งซืdอลง การส่งมอบวตัถุดิบหรือชิdนส่วนที�ตรงเวลา   สมํ�าเสมออย่างต่อเนื�องของผูข้าย จะเอืdออาํนวย

ต่อการวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพของฝ่ายผลิต   ทาํให้สามารถใช้เครื� องจกัร

อุปกรณ์การผลิตและบุคลากรการผลิตอยา่งมีประสิทธิภาพ 

งานวจิัยที�เกี�ยวข้อง 

ศนัสนีย ์ศิริธนากิจ (2552) ไดป้ระยกุตใ์ชก้ารตดัสินใจเทคนิคกระบวนการลาํดบัชัdนเชิงวิเคราะห์       
( Analysis Hierarchy Process : AHP ) เพื�อหาว่าปัจจัยใดที� มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจพร้อมทัd งมีการ
ประเมินความพึงพอใจของลูกคา้ที�มีต่อสินคา้และบริการ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัที�สาํคญัที�สุดต่อการ
เลือกผูผ้ลิต คือ คุณภาพสินคา้ ปัจจยัรองลงมา คือ ราคาสินคา้  ปัจจยัที�มีผลต่อการเลือกเงื�อนไข FOB คือ 
ผูซื้dอหาค่าระวางเรือและค่าประกนัภยัไดต้ํ�ากว่าผูข้ายและความสามารถในการหาค่าระวางในช่วงเวลาที�
ตอ้งการ เงื�อนไข CFR คือ ผูซื้dอหาค่าประกนัภยัไดต้ํ�ากว่าผูข้าย ส่วน CIF และ DDP มีปัจจยัที�เหมือนกนั  
ปัจจัยที�มีผลต่อการเลือกซืdอทางตรงจากผูผ้ลิต คือ ต้นทุนโลจิสติกส์รวมถึงการนําเขา้จนถึงโรงงาน 
นโยบายผูซื้dอ ความชาํนาญในการขออนุญาตนาํเขา้จากอย. และเคลียร์สินคา้ และปัจจยัที�มีผลต่อการ
คดัเลือกซืdอผ่านผูจ้ดัจาํหน่าย คือ ปริมาณการสั�งซืdอ นโยบายผูซื้d อและความรู้ในการขนส่งและจดัเก็บ
สินคา้ กรณีศึกษาไดรั้บความพึงพอใจใกลเ้คียงกบัคู่แข่งเกือบทุกดา้น ยกเวน้ดา้นราคาที�ไดน้อ้ยกว่า และผู ้
จดัจาํหน่ายไดค่้าเฉลี�ยความพึงพอใจนอ้ยในดา้นราคาและการปฏิบติังาน 
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ธีรารัตน์ เกลีd ยงกล่อม (2557) ได้ทําการศึกษาเพื�อคัดเลือกผูจ้ ําหน่ายเครื� องปรับอากาศที�
เหมาะสมที�สุดกบัรีสอร์ทที�เป็นกรณีศึกษา พบว่า ปัจจยัดา้นผูติ้ดตัdง (  Installer ) มีความสาํคญัเป็นอนัดบั
แรก ปัจจยัดา้นบริการหลงัการขาย (Service) เป็นอนัดบัที�สอง ปัจจยัดา้นความน่าเชื�อถือ (Reliability) 
เป็นอนัดบัที�สาม ปัจจยัดา้นตาํแหน่งที�ตัdง  (Location) เป็นอนัดบัที�สี�  และปัจจยัดา้นราคาเป็นอนัดบัที�ห้า 
เมื�อพิจารณาค่านํdาหนกัความสาํคญัแลว้ พบว่า บริษทัผูจ้าํหน่ายเครื�องปรับอากาศที�เหมาะสม และยงัช่วย
ใหท้างรีสอร์ทพิจารณาลดขัdนตอนในการจดัจา้งผูจ้าํหน่าย 
 เอ๊ด ดีประดิษฐ์ (2554) ไดท้าํการศึกษาการคดัเลือกซัพพลายเออร์ทางดา้นวตัถุดิบอาหารญี�ปุ่น
ของร้านฮานาบิ โดยมีเกณฑก์ารคดัเลือกซัพพลายเออร์ประเภทวตัถุดิบในประเทศและซัพพลายเออร์
ประเภทวตัถุดิบที�นาํเขา้จากญี�ปุ่นมีทัdงหมด 6 เกณฑ ์เรียงตามลาํดบัความสาํคญั คือ 1. เกณฑด์า้นราคา    
2. คุณภาพของวตัถุดิบ 3. การจดัส่งตรงตามเวลาที�ลูกคา้กาํหนด 4. ความถูกตอ้งในการจดัส่ง 5. การ
บริการ 6. ปริมาณสั�งซืdอขัdนตํ�า หลงัจากการนาํแนวคิดทฤษฎีกระบวนการลาํดบัขัdนเชิงวิเคราะห์ (Analysis 
Hierarchy Process : AHP) เขา้มาศึกษาการคดัเลือกซพัพลายเออร์ประเภทวตัถุดิบภายในประเทศ ทาํให้
สามารถลดตน้ทุนวตัถุดิบได ้ 

กรอบแนวคิด 
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง จนไดม้าซึ�งกรอบแนวคิดในการวิจยั ดงันี'  

ตวัแปรอิสระ                                             ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
วธีิการดําเนินการวจิัย 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรที�ใชใ้นการศึกษา คือ พนกังานใน บริษทั ไฟวส์ตาร์ ออโตพ้าร์ท จาํกดั ทัdงหมด gh คน 
วิธีการกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของ Taro Yamane (Yamane Taro, 1967) มีการ
กาํหนดค่าความเชื�อมั�นของกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาครัd งนีd ใหมี้ค่าเท่ากบัร้อยละ 95 ซึ�งหมายความวา่ยอม
ใหมี้ความคลาดเคลื�อนจากกลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 5 แทนค่าขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง ดงันีd  

N คือ จาํนวนพนกังานใน บริษทั ไฟวส์ตาร์ ออโตพ้าร์ท จาํกดั ทัdงหมด gh คน 

- ราคา  
- คุณภาพ  

- ความน่าเชื�อถือ  

- การปฏิบติังานของบุคลากร 

- การบริการ  

- ตาํแหน่งที�ตัdง 
 

การคดัเลือกผูผ้ลิตวตัถุดิบและ
ชิdนส่วนอุตสาหกรรมยานยนต ์
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54

1 + (54)(0.05)	
 

= 47.58 ≈ 48 
เครื�องมือที�ใช้ในการศึกษา 

เครื�องมือที�ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของพนกังานเกี�ยวกบั
เรื�อง ปัจจยัที�ส่งผลต่อการคดัเลือกผูผ้ลิตวตัถุดิบและชิdนส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์ กรณีศึกษา บริษทั 
ไฟวส์ตาร์ ออโตพ้าร์ท จาํกดั โดยเนืdอหาในแบบสอบถามแบ่งเป็น  8  ส่วน  คือ 

ส่วนที� � ขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 6 ขอ้ 
ส่วนที� f แบบสอบถามความคิดเห็นดา้นราคา  จาํนวน 5 ขอ้ 
ส่วนที� � แบบสอบถามความคิดเห็นดา้นคุณภาพ  จาํนวน 5 ขอ้ 
ส่วนที� h แบบสอบถามความคิดเห็นดา้นความน่าเชื�อถือ จาํนวน g ขอ้ 
ส่วนที� g แบบสอบถามความคิดเห็นดา้นการปฏิบติังานของบุคลากร จาํนวน 5 ขอ้ 
ส่วนที� � แบบสอบถามความคิดเห็นดา้นการบริการ จาํนวน 5 ขอ้  
ส่วนที� � แบบสอบถามความคิดเห็นดา้นตาํแหน่งที�ตัdง จาํนวน 5 ขอ้  
ส่วนที� � แบบสอบถามความคิดเห็นดา้นการคดัเลือกผูผ้ลิต จาํนวน 5 ขอ้  

ลกัษณะของแบบสอบถาม เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า มี g ระดบั (Likert, R., 1972) 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ขอ้มูลพืdนฐาน ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน ตาํแหน่ง
งาน และระยะเวลาในการทาํงาน โดยนาํมาแจกแจงความถี� (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
 การวิเคราะห์ระดบัของตวัแปร ดา้นราคา ดา้นคุณภาพ ความน่าเชื�อถือ ดา้นการปฏิบติังานของ
บุคลากร ดา้นการบริการ ดา้นตาํแหน่งที�ตัdง และดา้นการคดัเลือกผูผ้ลิต โดยการใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive statistics) ในการวิเคราะห์หาค่าเฉลี� ย (Mean) และค่าเบี� ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation)  
กาํหนดเกณฑก์ารแปลความหมายค่าเฉลี�ยของระดบัความสาํคญัของกลุ่มตวัอยา่งไวด้งันีd   
 ค่าเฉลี�ย 1.00 - 1.80 หมายถึง ความสาํคญัอยูใ่นระดบันอ้ยที�สุด 
 ค่าเฉลี�ย 1.81 - 2.60 หมายถึง ความสาํคญัอยูใ่นระดบันอ้ย 
 ค่าเฉลี�ย 2.61 - 3.40 หมายถึง ความสาํคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 ค่าเฉลี�ย 3.41 - 4.20 หมายถึง ความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก 
 ค่าเฉลี�ย 4.21 - 5.00 หมายถึง ความสาํคญัอยูใ่นระดบัมากที�สุด 
ที�มา Best, J. W., & Kahn, J. V.  (1998) 
  การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ แบบขัdนตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) โดย
วิธีการนีd จะเป็นการคดัเลือกเฉพาะตวัแปรอิสระที�สามารถทาํนายตวัแปรตามอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ 
�.�g เท่านัdน ไดก้าํหนดตวัแปร  ดงันีd  
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การคดัเลือกผูผ้ลิต เป็นตวัแปรตาม (Y) โดยใชต้วัพยากรณ์  6  ตวัเป็นตวัแปรตน้  ประกอบดว้ย    
   ดา้นราคา (X1)  
   ดา้นคุณภาพ (X2)  
   ดา้นความน่าเชื�อถือ (X3)  
   ดา้นการปฏิบติังานของบุคลากร (X4)  
   ดา้นการบริการ (X5) 
   ดา้นตาํแหน่งที�ตัdง (X6) 
ในการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณนัdนจะตอ้งหาค่าสมัประสิทธิ� สหสัมพนัธ์พหุคูณ (Multiple Correlation 
Coefficient) เพื�อใหท้ราบถึงความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรตน้จาํนวนทัdง 6  ตวั ระหว่างตวัแปรอิสระหรือ
ตวัแปรตน้กบัตวัแปรตาม สมการดงันีd   

Y = a + B1X1 + B2X2 + B3X3 + B4X4 + B5X5+ B6X6 

 

ผลการดําเนินงาน 
ปัจจยัที�ส่งผลต่อการคดัเลือกผูผ้ลิตวตัถุดิบและชิdนส่วนอุตสาหกรรมยานยนต ์กรณีศึกษา บริษทั 

ไฟวส์ตาร์ ออโตพ้าร์ท จาํกดั จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 48 คน พบวา่ค่าระดบัความสาํคญัเฉลี�ยปัจจยัที�ส่งผลต่อ

การคดัเลือกผูผ้ลิตวตัถุดิบเป็นไปตามตารางที� 1 

ตารางที� 1 ระดบัของปัจจยัที�ส่งผลต่อการคดัเลือกผู้ผลิตวตัถุดบิ และชิ นส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์ 

 
จากตารางที�  1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที� ส่งผลต่อการคัดเลือกผู ้ผลิตวัตถุดิบและชิdนส่วน

อุตสาหกรรมยานยนต ์ไดแ้ก่ ราคา คุณภาพ ความน่าเชื�อถือ การปฏิบติังานของบุคลากร การบริการ และ
ตําแหน่งที�ตัd งพบว่า ปัจจัยหลักที�สําคัญที� สุดที� ส่งผลต่อการคัดเลือกผู ้ผลิตวัตถุดิบและชิdนส่วน
อุตสาหกรรมยานยนต ์อนัดบั �. คือ ปัจจยัดา้นคุณภาพ อยู่ในระดบัสาํคญัมาก มีค่าเฉลี�ยเท่ากบั 4.17 (S.D 

ปัจจยัที�ส่งผลต่อการคดัเลือกผูผ้ลิตวตัถุดิบและ
ชิdนส่วนอุตสาหกรรมยานยนต ์

ระดบั
ค่าเฉลี�ย 

SD ระดบั
ความสาํคญั 

อนัดบั 

ปัจจยัดา้นราคา 4.09 0.57 สาํคญัมาก 3 

ปัจจยัดา้นคุณภาพ 4.17 0.60 สาํคญัมาก 1 

ปัจจยัดา้นความน่าเชื�อถือ 3.68 0.65 สาํคญัมาก 6 

ปัจจยัดา้นการปฏิบติังานของบุคลากร 4.15 0.70 สาํคญัมาก 2 

ปัจจยัดา้นการบริการ 4.04 0.68 สาํคญัมาก 4 

ปัจจยัดา้นตาํแหน่งที�ตัdง 3.76 0.72 สาํคญัมาก 5 
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= 0.60) อนัดบั f คือ ปัจจยัดา้นการปฏิบติังานของบุคลากร อยู่ในระดบัสําคญัมาก ค่าเฉลี�ยเท่ากบั 4.15  
(S.D = 0.70) อนัดบั � คือ ปัจจยัดา้นราคา อยู่ในระดบัสาํคญัมาก ค่าเฉลี�ยเท่ากบั 4.09 (S.D = 0.56) อนัดบั 
h คือ ปัจจยัดา้นการบริการ อยู่ในระดบัสําคญัมาก ค่าเฉลี�ยเท่ากบั 4.04 (S.D = 0.68) อนัดบั g คือ ปัจจยั
ดา้นตาํแหน่งที�ตัdง อยู่ในระดบัสําคญัมาก ค่าเฉลี�ยเท่ากบั 3.76 (S.D = 0.72) และอบัที� � คือ ปัจจยัดา้น
ความน่าเชื�อถือ อยูใ่นระดบัสาํคญัมาก ค่าเฉลี�ยเท่ากบั 3.68 (S.D = 0.65)  

การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ ปัจจยัที�ส่งผลต่อการคดัเลือกผูผ้ลิตวตัถุดิบและชิdนส่วน
อุตสาหกรรมยานยนต์ โดยการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ แบบขัdนตอน (Stepwise Multiple 
Regression Analysis) เป็นการหาความสัมพนัธ์เชิงพหุคูณ ค่าความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตามหนึ� งตวั
กบัตวัแปรอิสระอีกอย่างนอ้ยสองตวั โดยวิธีการนีdจะเป็นการคดัเลือกเฉพาะตวัแปรอิสระ มีนยัสาํคญัทาง
สถิติ 0.05 เท่านัdน ส่วนที�ไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ �.�g จะถูกตดัออก  
 
ตารางที� 2 ตวัแปรพยากรณ์ปัจจยัที�ส่งผลต่อการคดัเลือกผู้ผลิตวตัถุดบิ และชิ นส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์ 

 
เมื�อนาํมาจดัเป็นรูปสมการจะไดส้มการการวิเคราะห์ถดถอยพหุในรูปคะแนนดิบ ดงันีd  

Y = 0.198 + 0.473 X1 + 0.307 X2 - 0.303 X3 + 0.226 X4 + 0.266 X5 
สามารถเขียนสมการถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐานไดด้งันีd  

Z = 0.198 + 0.441 Z1 + 0.279 Z2 - 0.297 Z3 + 0.239 Z4 + 0.228 Z5 
จากตารางที� 2 สามารถอธิบายการวิเคราะห์สมการถดถอยจากสมการไดด้งันีd  

ปัจจยัดา้นราคา (X1) ปัจจยัดา้นคุณภาพ (X2) ปัจจยัดา้นความน่าเชื�อถือ (X3) ปัจจยัดา้นการปฏิบติังานของ
บุคลากร (X4) ปัจจยัดา้นการบริการ (X5) สามารถพยากรณ์ปัจจยัที�ส่งผลต่อการคดัเลือก (Y) ไดอ้ย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 โดยตวัแปรทัdง 5 ร่วมกนัพยากรณ์ปัจจยัที�ส่งผลต่อการคดัเลือก ไดร้้อยละ 

ตวัแปร
อิสระ 

R R2 Adjusted 
R2 b S.E.  Beta t Sig 

X1 0.692 0.479 0.468 0.473 0.126 0.441 3.767 0.001 

X2 0.779 0.607 0.590 0.307 0.121 0.279 2.546 0.015 

X3 0.811 0.658 0.635 -0.303 0.097 -0.297 -3.124 0.003 

X4 0.834 0.696 0.667 0.226 0.103 0.239 2.186 0.034 

X5 0.851 0.725 0.692 0.266 0.126 0.228 2.119 0.040 

a = 0.198 S.E. (Y) = 0.126 *  มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 
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72.5 ( R2= 0.725 ) ปัจจยัที�ส่งผลต่อการคดัเลือก มีความคลาดเคลื�อนมาตรฐานของการพยากรณ์ (S.E.) = 
0.126 

1. ปัจจยัดา้นราคา มีค่าสัมประสิทธิ� การถดถอยในรูปคะแนนดิบ (b) = 0.473 อธิบายไดว้่า เมื�อ
คะแนนของตวัแปรปัจจยัดา้นราคา เพิ�มขึdน 1 หน่วย ทาํให้ปัจจยัดา้นการคดัเลือกในภาพรวมเพิ�มขึdน 
0.473 หน่วย เมื�อควบคุมตวัแปรอิสระอื�น ๆ ใหค้งที� และมีค่าสมัประสิทธิ� การถดถอยในรูปแบบคะแนน
มาตรฐาน (Beta) = 0.441 กล่าวคือ เมื�อเลือกปัจจัยด้านราคามากขึd น จะทาํให้ปัจจัยด้านคัดเลือกใน
ภาพรวมเพิ�มขึdน �.441 หน่วย 

2. ปัจจยัดา้นคุณภาพ มีค่าสมัประสิทธิ� การถดถอยในรูปคะแนนดิบ (b) = 0.307 อธิบายไดว้า่ เมื�อ
คะแนนของตวัแปรปัจจยัดา้นคุณภาพ เพิ�มขึdน 1 หน่วย ทาํใหปั้จจยัดา้นการคดัเลือกในภาพรวม เพิ�มขึdน 
0.307 หน่วย เมื�อควบคุมตวัแปรอิสระอื�น ๆ ใหค้งที� และมีค่าสัมประสิทธิ� การถดถอยในรูปแบบคะแนน
มาตรฐาน (Beta) = 0.279 กล่าวคือ เมื�อเลือกปัจจยัดา้นคุณภาพมากขึdน จะทาํให้ปัจจยัดา้นคดัเลือกใน
ภาพรวมเพิ�มขึdน 0.279 หน่วย 

3. ปัจจยัดา้นความน่าเชื�อถือ มีค่าสัมประสิทธิ� การถดถอยในรูปคะแนนดิบ (b) = -0.303 อธิบาย
ไดว้่า เมื�อคะแนนของตวัแปรปัจจยัดา้นความน่าเชื�อถือ ลดลง 1 หน่วย ทาํให้ปัจจยัดา้นการคดัเลือกใน
ภาพรวมลดลง -0.303 หน่วย เมื�อควบคุมตวัแปรอิสระอื�น ๆ ใหค้งที� และมีค่าสัมประสิทธิ� การถดถอยใน
รูปแบบคะแนนมาตรฐาน (Beta) = -0.297 กล่าวคือ เมื�อเลือกปัจจยัดา้นความน่าเชื�อถือมากขึdน จะทาํให้
ปัจจยัดา้นคดัเลือกในภาพรวมลดลง -0.297 หน่วย 

4. ปัจจยัดา้นการปฏิบติังานของบุคลากร มีค่าสัมประสิทธิ� การถดถอยในรูปคะแนนดิบ (b) = 
0.226อธิบายไดว้่า เมื�อคะแนนของตวัแปรปัจจยัดา้นการปฏิบติังานของบุคลากร เพิ�มขึdน 1 หน่วย ทาํให้
ปัจจยัดา้นการคดัเลือกในภาพรวมเพิ�มขึdน 0.226 หน่วย เมื�อควบคุมตวัแปรอิสระอื�น ๆ ให้คงที� และมีค่า
สัมประสิทธิ� การถดถอยในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน (Beta) = 0.239 กล่าวคือ เมื�อเลือกปัจจยัดา้นการ
ปฏิบติังานของบุคลากรมากขึdน จะทาํใหปั้จจยัดา้นคดัเลือกในภาพรวมเพิ�มขึdน 0.239 หน่วย 

5. ปัจจยัดา้นการบริการ มีค่าสัมประสิทธิ� การถดถอยในรูปคะแนนดิบ (b) = 0.266 อธิบายไดว้่า 
เมื�อคะแนนของตวัแปรปัจจยัดา้นการบริการเพิ�มขึdน 1 หน่วย ทาํให้ปัจจยัดา้นการคดัเลือกในภาพรวม 
เพิ�มขึdน 0.266 หน่วย เมื�อควบคุมตวัแปรอิสระอื�น ๆ ใหค้งที� และมีค่าสัมประสิทธิ� การถดถอยในรูปแบบ
คะแนนมาตรฐาน (Beta) = 0.228 กล่าวคือ เมื�อเลือกปัจจยัดา้นการบริการมากขึdน จะทาํให้ปัจจยัดา้น
คดัเลือกในภาพรวมเพิ�มขึdน 0.228 หน่วย 

ปัจจยัดา้นราคา (X1) ปัจจยัดา้นคุณภาพ (X2) ปัจจยัดา้นความน่าเชื�อถือ (X3) ปัจจัยดา้นการ
ปฏิบติังานของบุคลากร (X4) ปัจจยัดา้นการบริการ (X5) สามารถพยากรณ์ปัจจยัที�ส่งผลต่อการคดัเลือก 
(Y) ไดอ้ย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 โดยตวัแปรทัdงห้าร่วมกนัพยากรณ์ปัจจยัที�ส่งผลต่อการ
คดัเลือก ไดร้้อยละ �f.g ( R2= 0.725 ) ปัจจยัที�ส่งผลต่อการตดัเลือก มีความคลาดเคลื�อนมาตรฐานของการ
พยากรณ์ (S.E.) = 0.126 
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สรุปและอภิปรายผล 

ปัจจยัที�ส่งผลต่อการคดัเลือกผูผ้ลิตวตัถุดิบและชิ'นส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์ชาวจีน คือ ปัจจยั
ดา้นราคา คุณภาพ ความน่าเชื�อถือ การบริการ การปฏิบติังานของบุคลากร ซึ� งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
ธีรารัตน ์เกลี'ยงกล่อม (2557) ซึ�งศึกษาเรื�องการคดัเลือกผูจ้าํหน่ายเครื�องปรับอากาศพบว่าปัจจยัที�ส่งผลคือ
ดา้นของราคา คุณภาพ การบริการ และความน่าเชื�อถือ และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของศนัสนีย ์  ศิริธนากิจ 
(2552) พบว่าการคดัเลือกผูผ้ลิตมีปัจจยัที�ส่งผลคือ เงื�อนไขการคา้ และรูปแบบการซื'อขาย ใ นดา้นของ
ราคา คุณภาพ และการปฏิบติังานของบุคลากร รวมถึงยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เอด๊             ดีประดิษฐ ์ 
(2554) พบว่าปัจจยัที�ส่งผลการคดัเลือกซัพพลายเออร์ทางดา้นวตัถุดิบอาหารญี�ปุ่น คือ ดา้นของราคา 
คุณภาพ และการบริการ นอกจากนี'จากการศึกษายงัพบว่า ในดา้นของตาํแหน่งที�ตั'งนั'นไม่ส่งผลต่อการ
คดัเลือกผูผ้ลิตวตัถุดิบและชิ'นส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์ชาวจีน  

ข้อเสนอแนะ 
1. การศึกษาวิจนัในครัd งนีdพบว่า ปัจจยัความน่าเชื�อถือนัdน ถึงแมจ้ะส่งผลในดา้นลบ แต่ในดา้น

ปัจจยัดา้นราคา คุณภาพ การบริการ การปฏิบติังานของบุคลากร กส็ามารถที�จะทดแทนกนัได ้

2. ในการศึกษาครัd งต่อไปควรมีการศึกษาเกี�ยวกบัปัจจยัในดา้นต่างๆ ที�ส่งผลต่อการคดัเลือก

ผูผ้ลิตใหค้รอบคลุมมากยิ�งขึdน 

3. ในการศึกษาครัd งต่อไปควรมีการศึกษาในขอบเขตที�กวา้งขึdน หรือมีบริษทัในกรณีศึกษาเพิ�ม

มากขึdน เพื�อใหเ้กิดความหลากหลายและเพิ�มประสิทธิภาพใหก้บังานวิจยัมากขึdน 
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ความพงึพอใจของลูกค้าในการใช้บริการธุรกิจออนไลน์ กรณศีึกษา ��  DEGREE 
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425 Degree Co., Ltd  
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E-mail*: mingmulate@hotmail.com     
 

บทคัดย่อ  
  การศึกษาเรืBอง ความพึงพอใจของลูกคา้ในการใชบ้ริการธุรกิจออนไลน์ กรณีศึกษา 425 
DEGREE ในครัL งนีL ไดรั้บมอบหมายมาจากทางสถานประกอบการ โดยมีวตัถุประสงค์เพืBอ ศึกษา
ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อการใช้บริการ NOPDEGREE  และนาํขอ้มูลทีBไดไ้ปพฒันาต่อยอดการ
บริการเพืBอสร้างความพอใจและตรงกบัสิBงทีBลูกคา้ตอ้งการมากทีBสุด การศึกษาครัL งนีL มีกลุ่มตวัอยา่ง
ทัLงหมด NQQ คน เป็นลูกคา้ทีBเขา้มาใชบ้ริการ NOP DEGREE จากการศึกษาพบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชาย มีอายุมากกวา่หรือเท่ากบั TQ ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี รายไดเ้ฉลีBยอยูที่B OQ,001 - 50,QQQ 
บาท  ค่าระดบัความพึงพอใจในการใช้บริการของลูกคา้ อยู่ในระดบัมากทีBสุด (X = 4.21) ระดบั
ความพึงพอใจ 5 ลําดับคือ บรรจุภัณฑ์ทีBใช้จัดส่งสินค้า (X = 4.44) คุณภาพข้อมูลสินค้าบน  
Website/Facebook (X = 4.36) มารยาทของพนักงานในการตอบคาํถาม (X = 4.35) ความรวดเร็ว
ในการจดัส่งสินคา้ (X = 4.33) ความหลากหลายของสินคา้(X = 4.25) ความแม่นยาํของขอ้มูลบน 
Website กบัตวัจริง(X = 4.25)  
คําสําคัญ ความพึงพอใจ ธุรกิจออนไลน์ 

Abstract 
The study of customer’s  that Customer Satisfaction for    The E- Commerce Business 

firm A Case Study : 425 Degree CO.,Ltd was assigned by 425 DEGREE The Purpose of this report  
is to study the factors that associate with the customer’s satisfaction The E- Commerce Business 
firm A Case Study : 425 Degree CO.,Ltd and use all data to develop, increase customer satisfaction 
that was customer really want most . This study has sample of 400 customers from 425 degree 
collect all data. The result of the research reveals that most are male,  aged more there3 0  years 
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old, bachelor degree educated and works for private companies with the monthly income less than 
20,001-50,000 bath , The sample of 400 customers  from 425 degree show that the Customer 
Satisfaction is very high (X = 4.21) , 5 level of Satisfaction packaging(X = 4.44)  ,quality of 
product website/facebook (X = 4.36)  , way to response customer’s question (X = 4.35),speed of 
delivery(X = 4.33), variety of product (X = 4.25), precision of products on website and reality (X
= 4.25). 
Keyword Customer Satisfaction,  E-Commerce  Business  Firm 

 

บทนํา 
ปัจจุบันธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้มีบทบาทสําคัญในระบบเศรษฐกิจยุคใหม่และการ 

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศมากขึLน จึงไดรั้บการผลกัดนั ส่งเสริม และสนบัสนุนจากทัLง ภาครัฐ
และเอกชน เพืBอใหก้ารทาํธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มีความมัBนคง ปลอดภยัและน่าเชืBอถือ เพิBมมากขึLน 
และในตอนนีL ธุรกิจ E-Commerce ไดเ้ขา้ถึงผูค้นมากขึLน เพราะดว้ยความสะดวก ประหยดัทัLงเวลาและค่า
เดินทาง ทัLง 2 ฝ่ายคือ ผูซื้Lอสินคา้และผูข้ายสินคา้ เพราะลดค่าใชจ่้ายลงไปทุกดา้น) ตลาด E-commerce ใน
ประเทศไทยนัLน มีมูลค่าสูงมากขึLนและยงัมีแนวโนม้เติบโตมากขึLนอีกในอนาคต                   (สาํนกังาน
สถิติแห่งชาติ,2559) ผลสาํรวจของระบบประเมินผลความพึงพอใจในการซืLอสินคา้หรือบริการออนไลน์
ของ กรมพฒันาธุรกิจการคา้ โดยบริษทั เทรคอน (เวบ็ไซต)์จาํกดั สาํรวจจากผูบ้ริโภคประมาณ 2,000 คน 
พบว่ามีผูบ้ริโภคให้คะแนนความพึงพอใจในการซืL อสินคา้หรือบริการออนไลน์จากร้านคา้ทีBเขา้ร่วม
สํารวจมากถึง 4.1จาก5คะแนน หรือ82% ถือว่าอยู่ในระดบั ทีBสูงมาก ปัจจยัหนึB งทีBสนับสนุนให้ธุรกิจ
ประสบความสําเร็จคือการจดัทาํกระบวนการการบริการและสร้าง ความพึงพอใจของลูกคา้ (Service 
Processes) ซึB งในปัจจุบนัยิBง มีความสาํคญั มากขึLนต่อธุรกิจต่างๆ เนืBองจากลูกคา้เป็นผูต้ดัสินใจเลือกซืLอ
สินคา้และบริการทีBมีคู่แข่งอยูเ่ป็นจาํนวนมาก  

425 DEGREE เป็นร้านค้าออนไลน์จัดจาํหน่าย Case & Accessories ทีBนําเข้าจากทัBวโลกและ
มุ่งเน้นการนาํเขา้สินคา้ทีBมีคุณภาพ เพืBอตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้อย่างคุม้ค่าคุม้ราคา ลูกคา้
สามารถเขา้มาหาขอ้มูลเพืBอการเปรียบเทียบและตดัสินใจเลือกสินคา้จากทางร้าน 425degree ไดด้ว้ย
ตวัเอง โดยทาง 425 DEGREE เป็นร้านคา้ออนไลนเ์จา้เดียวทีBไดถ่้ายภาพสินคา้ทุกชิLน พร้อมทัLงทาํ Video 
Review และเขียนรีวิวสินคา้อย่างละเอียดเพืBอเป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจ จากจุดนีL เอง จึงกลายมา
เป็นจุดเด่นของทางร้านทีBตอ้งการทาํ ใหลู้กคา้รู้สึกไดถึ้งความใส่ใจในการบริการลูกคา้อย่างดีทีBสุด ดงันัLน
การศึกษาวิจัยครัL งนีL  ผู ้วิจัยจึงมีจุดมุ่งหมายทีBจะศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าต่อ การใช้บริการ 
425DEGREE เพืBอใหท้ราบวา่ ลูกคา้มีความพึงพอใจต่อบริการทีB ไดรั้บมากนอ้ยเพียงใด 
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วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

 เพืTอศึกษาความพงึพอใจของลูกค้าต่อการใช้บริการ �� DEGREE 
 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจิัยทีTเกีTยวข้อง 

แนวคิดและทฤษฎคีุณภาพการให้บริการ (Service Quality) 

คอทเลอร์(Kotler, 1993) ใหค้าํกาํจดัความการบริการวา่ เป็นการกระทาํทีBองคก์ร หรือธุรกิจ หนึBง
หรือบุคคลคนหนึB งนําเสนอต่อผูเ้ข้ารับการบริการ ซึB งเป็นสิB งทีBไม่สามารถสัมผสัจับตอ้งได้ และไม่
สามารถเป็นเจา้ของได ้ผลลพัธ์ของการบริการอาจมีส่วนหรือไม่มีส่วนกบัสินคา้ ผลประโยชน์ หรือ 
ความพึงพอใจทีBไดรั้บจากการทีBลูกคา้บรรลุเป้าหมาย ทางกายภาพ และสามารถสรุปลกัษณะการ บริการ
ได้ คือไม่สามารถจับต้องได้ บริการคือสิB งทีBไม่มีตัวตน ด้วยเหตุนีL กิจการต้องหาจุดยืนทีBแสดงถึง 
ประสิทธิภาพและประโยชนจ์ากบริการ อาทิ  
    - บุคคล ผูใ้หบ้ริการตอ้งมีบุคลิกภาพทีBดี  พูดจาอ่อนหวาน กบัผู ้มาใชบ้ริการดว้ยความเต็ม
ใจ เพืBอใหม้ัBนใจวา่ลูกคา้จะไดรั้บสิBงทีBดีทีBสุดจากองคก์าร 

- อุปกรณ์ทีBใชป้ระกอบการใหบ้ริการ ตอ้งมีคุณภาพ รวดเร็วและผลลพัธ์ทีBไดต้อ้ง สามารถทาํให้
ลูกคา้ประทบัใจ  

- วสัดุสืBอสาร การประชาสมัพนัธ์และเอกสารการโฆษณาต่างๆตอ้งมีรายละเอียด ของการบริการ
ทีBชดัเจน เพืBอป้องกนัความเขา้ใจผิดทีBอาจเกิดขึLน 

- ตราสินคา้ชืBอ หรือสัญลกัษณ์ทีBระบุตวัตนของสินคา้หรือองค์การทีBใชใ้นการบริการ เพืBอให้
ผูบ้ริโภคเรียกไดถู้กตอ้ง และสืBอความหมายได ้
  - ราคาของสินค้าหรือบริการจะตอ้งสอดคลอ้งและสมเหตุสมผลกบัคุณภาพ การให้บริการ
แบ่งแยกใหเ้ห็นความแตกต่าง 

แนวคิดและทฤษฎคีวามพงึพอใจของลูกค้า (Consumer  Satisfaction) 

  จิตตินนัท ์เดชะคุปต ์(2545) ความพึงพอใจของผูรั้บบริการ คือการกระทาํทีBแสดงออกทาง 
ความรู้สึกทีBดี มีปัจจยัทีBทาํใหเ้กิดความพึงพอใจ ดงันีL   
   - เว็บไซต์ ผูใ้ห้บริการควรทาํให้สะดวกแก่การค้นหาสินค้า มีความละเอียด ครบถว้นและ
สวยงาม พร้อมสาํหรับการใหบ้ริการแก่ผูรั้บบริการ เมืBอไดรั้บความสะดวกอย่าง เตม็ทีB ความพึงพอใจจะ
เกิดขึLนกบัผูรั้บบริการทนัที  
   - การแนะนาํและส่งเสริม การรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร การกล่าวถึงคุณภาพของบริการใน แง่ทีBดี จะ
เกิดเป็นแรงผลกัดนัใหผู้บ้ริโภคมีความตอ้งการใชบ้ริการ และหากบริการทีBไดรั้บตรงกบัความ คาดหวงั 
ความพึงพอใจและความเชืBอถือจะเกิดขึLน  
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  - คณะผูบ้ริการ พนกังานระดบัปฏิบติัการ บุคคลทุกกลุ่มมีความสาํคญัในการ ขบัเคลืBอนใหค้วาม
พึงพอใจเกิดแก่ผูใ้ชบ้ริการ เพราะบริการทีBจะนาํเสนอต่อลูกคา้นัLน ตอ้งเกิดจาก นโยบายทีBดี คาํนึงถึงความ
ตอ้งการของตลาดเป็นหลกั นึกถึงจิตใจของผูใ้ชบ้ริการ รวมไปถึงการปฏิบติั ของพนกังานทีBดูแลเอาใจใส่ 
  -  รูปแบบการนาํเสนอตอ้งมีประสิทธิภาพมีการจดัการทีBเป็นระบบเพืBอใหเ้กิดความคล่องตวัใน
การบริการลูกคา้ 

พาณชิย์อิเล็กทรอนิกส์  
นักวิชาการ และผูเ้กีBยวข้องได้ให้ความหมายของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไว ้ดังนีL  พาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce) หรือ อีคอมเมิร์ช (E-Commerce) หมายถึง เทคโนโลยีทีBใชเ้ป็น
สืBอกลางสาํหรับแลกเปลีBยนสินคา้ และบริการระหวา่งผูที้BเกีBยวขอ้ง ไดแ้ก่ ตวับุคคล องคก์ร หรือตวับุคคล
กบัองคก์ร ทัLงนีL  เพืBอช่วยสนบัสนุน และอาํนวยความสะดวกในการดาํเนิน กิจกรรมต่างๆ ทัLงภายในและ
น อ ก อ ง ค์ ก ร  กิ ต ติ  ภั ก ดี ว ั ฒ น ะ กุ ล  แ ล ะ ท วี ศั ก ดิ�  ก า ญ จ น สุ ว ร ร ณ , 2547)            
   พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ คือ ระบบการซืLอขายสินคา้และบริการทางธุรกิจโดยมีกระบวนการ 
ต่างๆ ตัLงแต่การนาํเสนอขาย การใหข้อ้มูลสินคา้และบริการ การชาํระเงิน และต่อเนืBองไปถึงการ บริการ
หลงัการขายโดยใชช่้องทางอิเลก็ทรอนิกส์แทนช่องทางปกติ และพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ยงัเป็น เครืBองมือ
สาํคญั และมีบทบาทสาํคญักบัผูบ้ริโภคในปัจจุบนั เช่น เพิBมความสะดวกสบายโดยร้านคา้ ออนไลน์เปิด
ใหบ้ริการ 24 ชัBวโมง ประหยดัเวลาในการคน้หาสินคา้ และไม่ตอ้งเสียเวลาเดินทางไปยงั ร้านคา้ สามารถ
เลือกซืLอสินคา้ไดใ้นราคาทีBถูกกว่าจากทุกมุมโลก แต่อย่างไรก็ตามการซืLอสินคา้ทาง ช่องทางออนไลน์
ยงัคงมีขอ้จาํกดัในเรืB องการไดรั้บความไวว้างใจของลูกคา้ และความปลอดภยัของ ขอ้มูล เช่น ขอ้มูล
ส่วนตวัของลูกคา้ ขอ้มูลบตัรเครดิต เป็นตน้ 

คุณภาพเวบ็ไซต์  
คุณภาพของเว็บไซต์เกิดจากการทีBลูกค้าให้ความไวว้างใจในข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์ เช่น 

รายละเอียดของสินคา้ ราคา ขอ้มูลการจดัส่งสินคา้ เงืBอนไข และนโยบายในการรับคืนสินคา้ (McKnight 
และ Chervany, 2002) คุณภาพของเวบ็ไซต ์ประกอบดว้ยองคป์ระกอบหลากหลายมิติซึBงประเมินจากการ
รับรู้ของ ลูกคา้วา่มีคุณภาพ ทัLงก่อน และหลงัการซืLอสินคา้รวมถึงการไดรั้บบริการ โดยสามารถแบ่งออก
ไดคื้อ  1. ความสะดวกสบาย 2. เนืLอหา 3. รูปแบบ 4. การติดต่อระหว่างผูใ้ห้บริการ และผูใ้ชบ้ริการ 5. 
การ ปรับแต่งสินคา้ และบริการใหต้รงกบัความตอ้งการ (Qingjin Fan และคณะ 2013) สามารถสรุปไดว้่า 
คุณภาพเวบ็ไซต ์คือ คุณภาพทีBลูกคา้รับรู้ไดจ้ากการใชบ้ริการร้านคา้ ออนไลน์ ซึB งประกอบไปดว้ย ความ
สะดวกสบายในการใชบ้ริการ มีเนืLอหาทีBถูกตอ้งครบถว้น สามารถ ติดต่อผูใ้หบ้ริการไดต้ามความตอ้งการ 
และมีการปรับแต่งสินคา้และบริการใหต้รงกบัความตอ้งการ 

แนวคิดและทฤษฎเีกีTยวกับความสําเร็จของธุรกิจออนไลน์ 
ความสาํเร็จของ ธุรกิจออนไลน์จะประกอบดว้ยหลายปัจจยั ซึB งขึLนอยูก่บัสมมติฐานทีBจะกาํหนด

ขอบเขตของความสําเร็จ  แต่ความหมายของความสําเร็จของแต่ละคนนัLนแตกต่างกนัออกไป Finniss 
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(OQQT) อธิบายว่าการทีBจะประสบความสาํเร็จหรือไม่ ขึLนอยู่กบัความกวา้งใหญ่ของนิยาม จุดเริBมตน้ของ
ความสาํเร็จจะประกอบดว้ย การมีเวลาทาํสิBงเลก็ๆ ทีBทาํใหค้นรอบขา้งเห็นคุณค่า อีกแนวคิดพืLนฐานของ
การหาความเชืBอมโยงระหว่างความสาํเร็จก็คือ วดัจากประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ โดยพิจารณา
จากจาํนวนของพนกังานทีBดูแลรับผิดชอบระบบสารสนเทศ Delone And Mc Lean (OQQO) มีความพยายาม
ตรวจสอบงานวิจยัทีBจะจดั โครงสร้างของตวัแปรทีBมีอยู่มากมาย เกีBยวกบัความหลากหลายของระบบ
สารสนเทศ เพืBอเสนอแนวคิดของรูปแบบความสําเร็จ และพบว่าจาํนวนพนกังานมีผลต่อประสิทธิภาพ
ของระบบสารสนเทศกบัจาํนวนพนกังาน  ดงันัLน ความสาํเร็จของแต่ละองคก์รจึงมีมาตรฐานทีBแตกต่าง
กนัออกไปตามเป้าหมายและวตัถุประสงค์ แต่กุญแจสําคญัทีBจะทาํให้ประสบความสําเร็จนัLน คือการ
สามารถผลิตหรือหาสินคา้และบริการทีBตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคใหไ้ดม้ากทีBสุด 

กรอบแนวคิด 

      
 
 
 

 

 

 

 

 

 

สมมตฐิาน  
Ho: เพศไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการของลูกคา้ 
H1: เพศมีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการของลูกคา้ 
 

วธีิดําเนินการวจิัย 

ประชากรทีBใชใ้นการศึกษาคือลูกคา้ทีBเขา้มาใชบ้ริการซืLอสินคา้ใน 425DEGREE จาํนวน 400 
คน โดยใชวิ้ธีการสุ่มตวัอย่างแบบสะดวกและแจกแบบสอบถามใหลู้กคา้หลงัใชบ้ริการ สัBงซืLอสินคา้
หรือสอบถามปัญหาการใชง้าน เพืBอใหลู้กคา้ตอบแบบสอบถามขณะไดรั้บบริการ ทนัที ทาํใหข้อ้มูล
ทีBไดรั้บเป็นความจริงและตรงกบัความรู้สึกของลูกคา้  

โดยแบบสอบถามจะแบ่งเป็น 2 ส่วน  
ส่วนทีT 1 แบบสอบถามขอ้มูลทัBวไปของลูกคา้  
ส่วนทีT 2 แบบสอบถามเกีBยวกบัความพึงพอใจของลูกคา้จาํนวน 14 ขอ้ ลกัษณะคาํถาม  

ปัจจยัส่วนบุคคลของลูกค้า

425DEGREE 

เพศ 

อาย ุ

ระดบัการศึกษา 

รายได ้

 

ความพึงพอใจของลูกคา้
ต่อการใชบ้ริการ

425DEGREE  
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เป็นแบบ สเกลการจดัประเภททีBเลือก มีสเกลวดัความคิดเห็น 5 ดงันีL  

  ระดบัความพึงพอใจนอ้ยทีBสุด      � คะแนน 
  ระดบัความพึงพอใจนอ้ย              O คะแนน 
  ระดบัความพึงพอใจปานกลาง     T คะแนน 
  ระดบัความพึงพอใจมาก             N คะแนน 
  ระดบัความพึงพอใจมากทีBสุด          P คะแนน 

ผูวิ้จยัไดท้าํการตรวจสอบความถูกตอ้งของแบบสอบถามใหส้อดคลอ้งกบังานวิจยัรวมทัLงความ
ชดัเจนของภาษา และหาความเทีBยงตรงของเนืLอหา โดยให้ผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ชีBยวชาญจาํนวน T ท่าน 
พิจารณาและไดห้าค่าดชันีทีBแสดงค่าความสอดคลอ้งเรียกว่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างคาํถามกบั
วตัถุประสงค์(Index of item Objective Congruence: IOC) ไดค่้า IOC เฉลีBยรายขอ้ ระหว่าง Q.�� – �.QQ 
คะแนน หลงัจากนัLนผูวิ้จัยได้ทดสอบความเชืBอมัBนไปทดสอบความน่าเชืBอถือ (Reliability) โดยนํา
แบบสอบถามไปทดลอง (Pre-test) กับกลุ่มเป้าหมาย จาํนวน 30 ชุด เพืBอทดสอบความเชืBอมัBนของ
แบบสอบถาม และทดสอบค่าสัมประสิทธิ� อลัฟา (Alpha Coefficient) ซึB งค่าสัมประสิทธิ� อลัฟาทีBไดมี้ค่า
เท่ากบั 0.924 

 
ผลการวเิคราะห์ 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัBวไปของกลุ่มตวัอยา่ง 
ตารางทีT c ข้อมูลทัTวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทัTวไป  จาํนวน (คน) ร้อยละ 

c.เพศ ชาย  248 62.0 
 หญิง 152 38.0 

 รวม 400 100.0 

�.อายุ นอ้ยกวา่ OQ ปี  24 6.0 
 มากกวา่หรือเท่ากบั OQ ปี 142 35.5 
 มากกวา่หรือเท่ากบั TQ ปี 163 40.8 
 มากกวา่หรือเท่ากบั NQ ปี 71 17.8 

 รวม 400 100.0 

e.ระดบัการศึกษา ตํBากวา่มธัยมปลาย หรือตํBากวา่ ปวช. 8 2.0 
 ม.ปลาย หรือ ปวช. 23 5.8 
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จากตารางทีB � จะเห็นไดว้่าจากจาํนวนกลุ่มตวัอย่างลูกคา้ NQQ คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชายจาํนวน 
ON� คน (ร้อยละ 62.0) โดยมีอายุมากกวา่หรือเท่ากบั TQ ปี (ร้อยละ 40.8) ระดบัการศึกษาปริญญา
ตรี (ร้อยละ 68.5) และมีรายไดต่้อเดือน OQQQ�-PQQQQ  บาท (ร้อยละ 38.8)  
 
ตารางทีT � ระดบัความพงึพอใจในการใช้บริการ 

คาํถาม 5 4 3 2 1  S.D. ระดบัความ
พึงพอใจ 

�.ความง่ายในการ
หาสินคา้บน 
Website/Faceboo
k 

169 
(42.3) 

170 
(42.5) 

52 
(13.0) 

7 
(1.8) 

2 
(0.05) 

4.24 0.78  
มากทีBสุด 

O.คุณภาพขอ้มูล
สินคา้บน  
Website/Faceboo
k 

186 
(46.5) 

177 
(44.3) 

33 
(8.3) 

4 
(1.0) 

0 
(0) 

4.36 0.67  
มากทีBสุด 

T.ความเร็วในการ
โหลดหนา้ 
Website 

121 
(30.3) 

222 
(55.5) 

50 
(12.5) 

 

222 
(55.5) 

121 
(30.3) 

4.24 4.13  
มากทีBสุด 

X

 อนุปริญญา หรือ ปวส. 
ปริญญาตรี                                                                        
สูงกวา่ปริญญาตรี                                                                  

34 
274 
 61 

8.5 
68.5 
15.3 

 รวม 400 100.0 

�.รายได้ต่อเดือน ตํBากวา่ �PQQQ      บาท 87 21.8 
 15001-20000       บาท 101 25.3 
 20001-50000       บาท 156 39.0 
 50001-100000     บาท 41 10.3 
 �QQQQ�-PQQQQQ   บาท 

มากกวา่ PQQQQQ   บาท 
12 
3 

3.0 
0.8 

 รวม 400  100.0 
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4.ความง่ายในการ
ใชง้านระบบ
สัBงซืLอบน Website 

156 
(39.0) 

173 
(43.3) 

58 
(14.5) 

11 
(2.8) 

2 
(0.5) 

4.17 0.81  
มาก 

P.ระบบการเช็ค 
Stock กบั
425degree 

122 
(30.5) 

189 
(47.3) 

70 
(17.5) 

15 
(3.8) 

4 
(1.0) 

4.02 0.84  
มาก 

�.การใหข้อ้มูล
สินคา้ของ
พนกังาน 

161 
(40.3) 

181 
(45.3) 

45 
(11.3) 

13 
(3.3) 

0 
(0) 

4.22 0.77  
มากทีBสุด 

�.มารยาทของ
พนกังานในการ
ตอบคาํถาม 

180 
(45.0) 

183 
(45.8) 

32 
(8.0) 

5 
(1.3) 

0 
(0) 

4.34 0.67  
มากทีBสุด 

�.ความเร็วในการ
ใหบ้ริการของ 

139 
(34.8) 

161 
(40.3) 

78 
(19.5) 

13 
(3.3) 

9 
(2.3) 

4.02 0.93  
มาก 

�.การแกปั้ญหา
และดูแลหลงัการ
ขายของพนกังาน 

133 
(33.3) 

179 
(44.8) 

70 
(17.5) 

10 
(2.5) 

8 
(2.0) 

4.04 0.88  
มาก 

�Q.คุณภาพสินคา้
เมืBอเทียบกบัราคา 

142 
(35.5) 

200 
(50.0) 

50 
(12.5) 

4 
(1.0) 

4 
(1.0) 

4.18 0.76  
มาก 

11.ความ
หลากหลายของ
สินคา้ 

168 
(42.0) 

171 
(42.8) 

52 
(13.0) 

9 
(2.3) 

0 
(0) 

4.24 0.76  
มากทีBสุด 

�O.ความแม่นยาํ
ของขอ้มูลบน 
Website กบัตวั
จริง 

159 
(39.8) 

192 
(48.0) 

42 
(10.5) 

5 
(1.3) 

2 
(0.5) 

4.25 0.73  
มากทีBสุด 

�T.ความรวดเร็ว
ในการจดัส่ง
สินคา้ 

185 
(46.3) 

172 
(43.0) 

37 
(9.3) 

3 
(0.8) 

3 
(0.8) 

4.33 0.73  
มากทีBสุด 
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�N.บรรจุภณัฑที์B
ใชจ้ดัส่งสินคา้ 

217 
(54.3) 

152 
(38.0) 

22 
(5.5) 

8 
(2.0) 

1 
(0.3) 

4.44 0.71  
มากทีสุด 

 เฉลีTย 4.21 0.77 มากทีTสุด 

 
จากตารางทีB O จะเห็นไดว้า่จากจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งลูกคา้ NQQ คน ค่าระดบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการ
ของลูกคา้ NOPDEGREE  มีค่าระดบัความพึงพอใจเฉลีBยอยู่ในระดบัมากทีBสุด (X = 4.21) โดยมีค่าระดบั
ความพึงพอใจเฉลีBยตัLงแต่ � ถึง 5 โดยให้ระดบัความพึงพอใจของวตัถุประสงค์หลกั 5 ลาํดบัคือ บรรจุ
ภณัฑที์Bใชจ้ดัส่งสินคา้ (X = 4.44) คุณภาพขอ้มูลสินคา้บน  Website/Facebook (X = 4.36) มารยาทของ
พนกังานในการตอบคาํถาม (X = 4.35) ความรวดเร็วในการจดัส่งสินคา้ (X = 4.33) ความหลากหลาย
ขอ ง สิ น ค้า (X = 4.25) ค วา ม แ ม่ น ย ํา ข อ ง ข้อ มู ล บ น  Website กับ ตัว จ ริง (X = 4.25) ต า ม ลํา ดับ 
 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
Ho: เพศไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการของลูกคา้ 
H1: เพศมีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการของลูกคา้ 
ผลทีBได ้คือ ไม่พบค่า Sig หมายความวา่ ยอมรับ Ho: เพศไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการของ
ลูกคา้ 

 

อภิปราย  
  จากผลการศึกษาวิจัยเรืB อง ความพึงพอใจในการใช้บริการธุรกิจออนไลน์ กรณีศึกษา 425 
DEGREE มีประเด็นทีBนาํมาอภิปรายไดด้งันีL  กลุ่มตวัอย่างของลูกคา้ พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ
มากกว่าหรือเท่ากบั TQ ปี ซึB งส่วนใหญ่มีการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี มีรายไดต่้อเดือน 20001-50000 
บาท ซึB งผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อระดบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการใน ระดบั
ความพึงพอใจทีB มากทีBสุด ผลจากการทดสอบสมมติฐาน คือ เพศไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้
บริการของลูกคา้ ซึB งสอดคลอ้งกบั จริญพร หาญพยคัฆ  (2554) ศึกษาเรืB อง  “ความพึงพอใจในการใช้
บริการร้านคา้ บริษทัทรู คอร์ปอเรชัBน จาํกดั (มหาชน) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครผลการศึกษา 
โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมืBอพิจารณาความพึงพอใจในการใชบ้ริการร้านคา้บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัBน 
จาํกดั (มหาชน)ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แบ่งออกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการให้บริการ
พนกังาน พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก ดา้นสถานทีBให้บริการ พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดบัมาก ดา้นรูปแบบการใหบ้ริการ พบวา่ มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก และสอดคลอ้งกบั ภานุวฒัน์  
รัตนดิษฐ์ (OPPP) ศึกษาเรืBอง “ปัจจยัทีBมีผลต่อความสําเร็จของธุรกิจออนไลน์” ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกีBยวกบัคุณภาพของส่วนติดต่อผูใ้ชง้านและคุณภาพของสินคา้
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บริการอยู่ในระดบัสูง ส่วนการรับรู้ต่อความปลอดภยัและการรับรู้ต่อความเป็นส่วนตวั อยู่ในระดบัปาน
กลาง  ส่วนความจงรักภกัดีและชืBอเสียงของธุรกิจออนไลนอ์ยูใ่นระดบัสูง 

ข้อเสนอแนะทีTได้จากการศึกษา 
จากการทีBไดศึ้กษาเรืBองนีLพบว่าลูกคา้ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการใชบ้ริการอยู่ในระดบัทีB

มากทีBสุดก็จริงแต่อาจมีบางจุดทีBตอ้งปรับแกเ้พืBอใหเ้กิดความพอใจทีBสมบูรณ์�QQ% เช่น ความเร็วในการ
ใหบ้ริการของพนงังาน ซึBงสาเหตุอาจเกิดจากจาํนวนพนกังานทีBใหบ้ริการมีไม่เพียงพอต่อลูกคา้ทีBเขา้มาใช้
บริการ ทางผูป้ระกอบการควรจดัหาพนงังานเพิBมหรือหาวิธีสัBงซืLอสินคา้โดยไม่ตอ้งผ่านพนกังานเช่น 
จดัทาํเว็บไซต์สําหรับสัBงซืLอสินคา้โดยเฉพาะลูกค้าสามารถดูรายละเอียดต่างๆและกดเลือกสินค้าทีB
ตอ้งการสัBงซืLอไดท้นัที หรือ ระบบการเช็คสต๊อกกบั NOPDEGREE ลูกคา้อาจไม่พอใจในเรืBองของสินคา้ทีB
ตอ้งการสัBงขาดสต๊อกแต่ไม่สามารถเช็คไดว้่าสินคา้จะเขา้มาอีกเมืBอไหร่ตอ้งรอถามจากพนกังานรับออ
เดอร์ซึBงตอ้งใชเ้วลานานกวา่จะไดค้าํตอบ ทางผูป้ระกอบการอาจจดัวางระบบใหลู้กคา้สามารถทราบเวลา
คร่าวๆไดเ้องโดยไม่ตอ้งถามพนกังานเพืBอความสะดวกในการตดัสินใจซืLอสินคา้ทีBรวดเร็วขึLน และเป็น
การสร้างความพึงพอใจในการเลือกซืLอสินคา้ของลูกคา้ไดเ้พิBมมากขึLนอีกดว้ย ผูป้ระกอบการควรมีการ
สอบถามลูกคา้บ่อยๆ   
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สมาคมผูป้ระกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย กัมพฒันาธุรกิจการค้า(DBD)และสํานักงานสถิติ

แห่งชาติ. (O� ตุลาคม OPP�). สืบคน้เมืBอ �O ตุลาคม OPP� จาก บริษทั เทรคอน (เวบ็ไซต)์ จาํกดั. 

 
 
 

 
 
 

 

1219 



BE-136 

 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ คร้ังท่ี ๕ "งานวิชาการรับใช"สังคม" มหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลิมพระเกียรติ 

การตัดสินใจเลือกซื�อยางล้อตัน กรณศีึกษาบริษทั ว.ีเอส.อุตสาหกรรมยาง จํากัด ของ
ลูกค้าใน จังหวดัสมุทรปราการ 

Marketing Decision of Customer  in Samutprakarn Province  
Case Study of The Solid Tire of V.S. Industry Tyres Co.Ltd 

 

สมิธ พิทูรพงศ*์  มรกต กาํแพงเพชร  และศกัดิ� ชยั รัตนปกรณ์ 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
18/18 ถ.บางนา-ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี  จ.สมุทรปราการ 10540 

*E-mail: srmiths@gmail.com 
 
บทคัดย่อ  

วิจัยนี? มีวตัถุประสงค์เพืAอศึกษาการตัดสินใจเลือกซื? อยางล้อตันของลูกค้าในจังหวดั
สมุทรปราการ กรณีศึกษาบริษทั วี.เอส. อุตสาหกรรมยาง จาํกดั เป็นการวิจยัเชิงสํารวจเก็บขอ้มูล
โดยใชแ้บบสอบจากประชากร คือ ลูกคา้ของบริษทัทีAใชย้างลอ้ตนั จาํนวน 45 บริษทั สถิติทีAใชใ้น
การวเิคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าความถีA ค่าร้อยละ ค่าเฉลีAย และค่าเบีAยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31-40 ปี การศึกษา
ปริญญาตรี ทาํงานในแผนกจดัซื?อ ลกัษณะการดาํเนินธุรกิจของกิจการคือเป็นตวัแทนจาํหน่ายหรือ
ให้เช่ารถโฟล์คลิฟท์ ประเภทของยางทีAใช้มากทีAสุดคือ ยางลอ้ตนัใหม่ มีรอบระยะเวลาในการใช้
ยางจนหมดดอกยางโดยประมาณ 7-8 เดือน มีจาํนวนยางทีAสัAงซื?อต่อครั? ง 5-10 เส้น มีความถีAในการ
สัAงซื?อ 2 ครั? งต่อเดือน และเหตุผลสําคญัในการตดัสินใจเลือกซื?อยางลอ้ตนั คือ ความทนทานและ
ใชง้านไดย้าวนาน เมืAอพิจารณาถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบวา่ ลูกคา้ให้ความสําคญัดา้น
ช่องทางการจดัจาํหน่ายมากทีAสุด สําหรับการตดัสินใจในการเลือกซื?อยางลอ้ตนั พบว่าลูกคา้ให้
ความสาํคญั เมืAอไดรั้บขอ้มูลเกีAยวกบัผลิตภณัฑค์รบถว้นจากฝ่ายขาย       
 
คําสําคัญ: ยางลอ้ตนั รถโฟลค์ลิฟท ์ส่วนประสมการตลาด การตดัสินใจซื?อ 
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Abstract 
From this research. Objective: To study the Marketing mix factors affecting buying 

Decision of customer in Samutprakarn province for the solid tire of V.S. Industry Tyres Co., Ltd. 
By using questionnaire to collect the data from 45 customer and analyze the data by a computer 
program in statistics to find out the frequency, rearing, mean and standard deviation. The results 
showed that most of the respondents were female, aged between 31-40 years, education is bachelor 
degree, purchasing Officer. The nature of business is the distributor or rent forklift. Most used tires 
is new solid tire, The duration of the is 7-8 months, the number of order 5-10 times the frequency 
of ordering two times a month. And the reasons for deciding to buy tires is sturdy and usable. 
Marketing mix Factors affecting buying decision of customer in Samutprakarn province. From the 
results of the study showed that customer is the importance of distribution channel is the main. 
For deciding to buy solid tires found that customers value. Upon receiving information about the 
complete product sales.  
Keyword ; Solid tires, forklift,  marketing mix, decision  

 

บทนํา 
อุตสาหกรรมยางเป็นปัจจัยสําหรับการขนส่งและภาคอุตสาหกรรม ซึA งเป็นพื?นฐานของ

อุตสาหกรรมต่างๆ นอกจากนั?นยงัเป็นอุตสาหกรรมทีAมีการนาํทรัพยากรในประเทศมาใช ้และพฒันาให้
เกิดประโยชน์เป็นจาํนวนมาก ยางลอ้ตนัรถโฟลค์ลิฟท ์เป็นยางลอ้รถประเภททีAใชย้างธรรมชาติในการ
ผลิตสูง เมืAอเทียบกบัยางลอ้ประเภทใชล้ม คือ ใชย้างธรรมชาติประมาณ 30 กิโลกรัม/เส้น ในขณะทีAยาง
ลอ้ประเภทใชล้มใชย้างธรรมชาติเพียง 8กิโลกรัม/เส้น ในแต่ละปีประเทศไทยใชย้างธรรมชาติเพืAอการ
ผลิตยางลอ้รถตนัประมาณ 12,960 ตนัต่อปี โดยเป็นการผลิตเพืAอใชใ้นประเทศประมาณ 216,000 เส้นต่อ
ปี ทีAเหลือเป็นการส่งออกไปยงัแถบยโุรป อเมริกา และญีAปุ่น มูลค่าตลาดรวมประมาณ 1,000 ลา้นบาท/ปี 
ปัจจุบันอุตสาหกรรมยางลอ้ตัน รถโฟล์คลิฟท์ของประเทศไทยยงัคงรั? งอนัดับ 4 ของตลาดโลก ซึA ง
ผูป้ระกอบการของไทยส่วนใหญ่เป็นระดับขนาดกลางและขนาดเล็ก จึงจาํเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันา
ทางด้านเทคโนโลยีเพืAอให้สามารถมีบทบาทในการผลิตและส่งออกยางลอ้รถไดม้ากขึ? น (ศูนย์วิจัย
เทคโนโลยียาง,2556)  

ดงันั?น ผูศึ้กษาเห็นถึงความสําคญัทีAตลาดยางลอ้ตนัมีแนวโนม้เติบโตอย่างต่อเนืAองทั?งปัจจุบนั
และอนาคต ทาํให้ผูวิ้จัยมีความสนใจทีAจะสํารวจความต้องการของลูกค้า พร้อมทั? งกําหนดกลยุทธ์
การตลาดใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัสภาวะการแข่งขนัทีAรุนแรง โดยจะทาํการสาํรวจความตอ้งการ
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ดา้นส่วนประสมการตลาด ไดแ้ก่ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจาํ หน่าย และการส่งเสริมการตลาด กบั 
การตดัสินใจซื?อ เพืAอนาํผลการศึกษาทีAไดใ้นครั? งนี?ไปใชป้ระโยชนใ์นการบริหาร ปรับปรุงผลิตภณัฑ ์และ
พฒันาวิธีการในการดาํเนินธุรกิจใหมี้ประสิทธิภาพ และสามารถทีAจะยกระดบัการดาํเนินธุรกิจใหเ้ป็นไป
ตามมาตรฐานต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ 
เพืAอศึกษาการตดัสินใจเลือกซื?อยางลอ้ตนั จาก บริษทั วี.เอส. อุตสาหกรรมยาง จาํกดั ของลูกคา้ 

ใน จงัหวดัสมุทรปราการ 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด  

ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix หรือ xP’s) (ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2541)หมายถึง 
ตวัแปรทางการตลาดทีAควบคุมไดซึ้A งบริษทั ใชร่้วมกนั เพืAอตอบสนองความพึงพอใจ แก่กลุ่มเป้าหมาย 
ประกอบดว้ยเครืAองมือต่อไปนี?  

{. ผลิตภณัฑ ์(Product) หมายถึง สิAงทีAเสนอขายโดยธุรกิจเพืAอสนองความตอ้งการของลูกคา้ ให้
พึงพอใจในผลิตภณัฑ์ทีAเสนอขายอาจจะมีตวัตนหรือไม่มีตวัตนก็ได ้ผลิตภณัฑ์จึงประกอบดว้ยสินคา้
บริการความคิดสถานทีAองค์กรหรือบุคคลผลิตภณัฑต์อ้งมีอรรถประโยชน์ (Utility) มีคุณค่า (Value) ใน
สายตาของลูกคา้ จึงจะมีผลทาํใหผ้ลิตภณัฑส์ามารถขายได ้ 

|. ราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงิน ซึA งราคาเป็นตน้ทุน (Cost) ของลูกคา้ 
ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ผลิตภณัฑ์กบัราคาผลิตภณัฑน์ั?นถา้คุณค่าสูงกว่า ราคา 
ผูบ้ริโภคกจ็ะตดัสินใจซื?อ  

}. ช่องทางการจดัจาหน่าย (Place) หมายถึงโครงสร้างของช่องทางซึAงประกอบดว้ย  
สถาบนั และกิจกรรมใชเ้พืAอเคลืAอนยา้ยผลิตภณัฑ ์และบริการจากองคก์รไปยงัตลาด สถาบนัทีAผลิตภณัฑ์
ออกสู่ตลาดเป้าหมายก็ คือ สถาบนัการตลาด ส่วนกิจกรรมทีAช่วยในการกระจายตวัสินคา้ ประกอบดว้ย
การขนส่งการคลงัสินคา้ และการเกบ็รักษาสินคา้คง  

x. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การติดต่อสืAอสารเกีAยวกบัขอ้มูลระหวา่งผูข้ายกบั
ผูซื้?อ เพืAอสร้างทศันคติและพฤติกรรมการซื?อ การติดต่อสืAอสารอาจใชพ้นกังานขายทาํการขาย (Personal 
Selling) และการติดต่อสืAอสารโดยไม่ใชพ้นกังาน (Non personal Selling) เครืAองมือในการติดต่อสืAอสารมี
หลายประการ ซึA งอาจจะเลือกใชห้นึAงหรือหลายเครืAองมือ ซึA งตอ้งใชห้ลกัการเลือกใชเ้ครืAองมือการสืAอสาร
การตลาดแบบประสมประสานกนั (Integrated Marketing Communication - IMC) โดยพิจารณาถึงความ
เหมาะสมกบัลูกคา้ ผลิตภณัฑ ์คู่แข่งขนั โดยบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกนัได ้ 
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แนวคิดทฤษฎีเกีSยวกับการตดัสินใจซื�อของผู้บริโภค 
กระบวนการตดัสินใจของผูซื้? อ เป็นการนาํหลกัเกณฑ์หรือเครืA องมือต่างๆเขา้มาช่วยในการ

ตดัสินใจเพืAอทาํใหผู้ต้ดัสินใจมีโอกาสผิดพลาดนอ้ยลงหรือการตดัสินใจไดถู้กตอ้งมากขึ?น การตดัสินใจทีA
จะมีขึ?นภายใตส้ถานการณ์ต่างๆทีAสามารถทาํการประเมินได ้และใช้กฎเกณฑ์หรือเครืAองมือดงักล่าว
พิจารณาทางเลือกทีAดีทีAสุดในการตดัสินใจ อย่างไรก็ตามการทาํการตดัสินใจไดน้าํเอาความน่าจะเป็นเชิง
จิต และแบบเงืAอนไขเขา้มาเกีAยวขอ้งเสมอ ทั?งนี? เพราะบุคคลต่างมีเหตุผลในการดาํเนินธุรกิจของตนย่อม
ตอ้งการเลือกผลลพัธ์หรือผลตอบแทนทีAดีทีAสุด แต่ถา้มีทางเลือกเพียงทางเดียว ปัญหาการตดัสินใจก็ไม่
เกิดขึ?นเพราะถึงอย่างไรก็ตอ้งเลือกตามวิถีทางเดียวทีAมีอยู่นัAน ซึA งจะไม่มีการเปรียบเทียบว่า ผลลพัธ์หรือ
ผลตอบแทนทีAดีทีAสุดหรือไม่ แต่ถา้มีวิธีใหผ้ลตอบแทนมากกว่าหนึAงทางแลว้กจ็ะตอ้งมีการตดัสินใจเลือก
ทางหรือวิธีทีAจะทาํให้ไดผ้ลตอบแทนมากทีAสุด ซึA งการตดัสินใจเลือกดงักล่าวนี? เป็นเรืAองทีAยุ่งยากและ
สลบัซบัซอ้นยิAงขึ?น ดงันั?นจึงไดพ้ยายามหาสิAงทีAจะช่วยในการตดัสินใจเพืAอใหไ้ดรั้บผลตอบแทนสูงสุด 

วอลเตอร์ (Walters, 1978) ได้อธิบายความหมายของคําว่า การตัดสินใจ (Decision) ไว้ว่า 
หมายถึง การเลือกทีAจะกระทาํการสิAงใดสิAงหนึAงโดยเฉพาะจากบรรดาทางเลือกต่างๆทีAมีอยู ่

คอตเลอร์ (Kotler, 2000) กล่าวว่าวิธีการทีAผูบ้ริโภคทาํการตดัสินใจ ประกอบดว้ยปัจจยัภายใน 
คือ แรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ บุคลิกภาพ และทศันคติของผูบ้ริโภค ซึA งจะสะทอ้นถึงความตอ้งการ 
ความตระหนกัในการทีAมีสินคา้ใหเ้ลือกหลากหลายกิจกรรมทีAมีผูบ้ริโภคเขา้มาเกีAยวขอ้งสมัพนัธ์กบัขอ้มูล
ทีAมีอยูห่รือขอ้มูลทีAฝ่ายผูผ้ลิตใหม้า และสุดทา้ยคือการประเมินค่าของทางเลือกเหล่านั?น 

ปัจจยัภายในของผูบ้ริโภคยงั แบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
1. ความเสีAยงจากการตดั สินใจของผูบ้ริโภค หมายถึง ความไม่แน่นอนเมืAอผูบ้ริโภคตอ้งเผชิญ

กบัสิAงทีAไม่สามารถคาดการณ์ได ้เมืAอตดัสินใจซื?อไปแลว้โดยมีประเภทของความเสีAยงดงันี?  
2. ผูบ้ริโภคมกัจะพิจารณาสินคา้เพียง 3-5 ยีAหอ้ ในแต่ละประเภทเท่านั?น โดยการพิจารณาเพืAอซื?อ

สินคา้นั?น มกัจะเป็นสินคา้ทีAคุน้เคยจาํไดแ้ละยอมรับได ้
 
แนวคิดทฤษฎีเกีSยวกับพฤตกิรรมของผู้บริโภค (Consumer  Behavior ) 

Kotler, Philip (|���) พฤติกรรมของผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง การแสดงออก
ของแต่ละบุคคลทีAเกีAยวขอ้งโดยตรงกบการใชสิ้นคา้และบริกราร ทางเศรษฐกิจรวมทั?งกระบวนการใน
การตดัสินใจทีAมีผลต่อการแสดงออก Kotler, Philip and Armstrong, Gary (2009) กระบวนการตดัสินใจ
ซื?อของผูบ้ริโภคโดยทัAวไปแบ่งออกไดเ้ป็น � ขั?นตอนไดแ้ก่ พฤติกรรมก่อนการซื?อหรือการมองเห็น
ปัญหา การแสวงหาทางเลือก การประเมินผลทางเลือก การตดัสินใจซื?อ และการประเมินผลหลงัการซื?อ 
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กรอบแนวคิด 
                     ตวัแปรอิสระ                                                                                               ตวัแปรตาม                                                                 

 
 

 
 

 
 
 

วธีิดําเนินการวจิัย 
เครืA องมือทีA ใช้ในการวิจัยสําหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั? งนี? เ ป็นแบบสอบถาม 

(Questionnaire) จาํนวน 45 ชุด โดยผูวิ้จัยจัดทาํแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ประกอบไปด้วย
เนื?อหาดงันี?  
 ส่วนทีS  1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู ้ตอบแบบสอบถาม เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อาย ุ ระดบัการศึกษา และตาํแหน่งหนา้ทีAทีAรับผิดชอบ 
 ส่วนทีS 2 ข้อมูลทัAวไปและพฤติกรรมการซื? อของธุรกิจผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย 
ลกัษณะการดาํเนินธุรกิจของกิจการ ประเภทของยางทีAใช ้รอบระยะเวลาในการใชย้างจนหมดดอกยาง
โดยประมาณ จาํนวนยางทีAสัAงซื?อต่อครั? ง ความถีAในการสัAงซื?อต่อเดือน และสิAงทีAเป็นเหตุผลสาํคญัในการ
ตดัสินใจเลือกซื?อยางลอ้ตนั  
 ส่วนทีS 3 แบบสอบถามปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีAมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกซื?อ
ยางลอ้ตนั จาก บริษทั วี.เอส.อุตสาหกรรมยาง จาํกดั ของลูกคา้ใน จงัหวดัสมุทรปราการ ลกัษณะของ
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีการของลิเคิ ร์ต (Likert scale, 1972) 
ประกอบดว้ย 4 ขอ้ ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริม
การตลาด ประกอบดว้ยตวัเลือก 5 ระดบั ตามความรู้สึกของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใช้ระดบัการวดั
ขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชั?น (Interval Scale) ซึA งจดัแบ่งระดบัของคาํตอบเป็น 5 ระดบั และหลกัเกณฑ์
การใหค้ะแนน ดงัต่อไปนี?  

ระดบัความสาํคญัมากทีAสุดในการตดัสินใจซื?อ 5 
ระดบัความสาํคญัมากในการตดัสินใจซื?อ  4 
ระดบัความสาํคญัปานกลางในการตดัสินใจซื?อ 3 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
- ดา้นผลิตภณัฑ ์
- ดา้นราคา 
- ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 
- ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

การตดัสินใจเลือกซื?อ 
ยางลอ้ตนั 
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ระดบัความสาํคญันอ้ยในการตดัสินใจซื?อ   2 
ระดบัความสาํคญันอ้ยทีAสุดในการตดัสินใจซื?อ 1  
ส่วนทีS 4 คาํถามเกีAยวกบัการตดัสินใจในการเลือกซื?อยางลอ้ตนั จาก บริษทั วี.เอส.อุตสาหกรรม

ยาง จาํกดั จาํนวน 5 ขอ้ โดยจะใชวิ้ธีการใหค้ะแนนรวมสเกลของ Likert ( Likert Scale) 5 ระดบั  
 ส่วนทีS 5 ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเกีAยวกบัการตดัสินใจเลือกซื?อยางลอ้ตนั จาก บริษทั วี.เอส.
อุตสาหกรรมยาง จาํกดั 
 

ผลการวเิคราะห์ 
ตารางทีS a ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ จาํนวน ร้อยละ 
ชาย 10 22.2 
หญิง 35 77.8 

รวม 45 100.0 
 

ช่วงอาย ุ จาํนวน  ร้อยละ 
ตํAากวา่กวา่ 20 ปี 0 0 
20-30 ปี 16 35.6 
31-40 ปี 18 40.0 
41-50 ปี 8 17.8 
51 ปี ขึ?นไป 3 6.7 

รวม 45 100.0 
 

ระดบัการศึกษา จาํนวน ร้อยละ 
ตํAากวา่ปริญญาตรี 7 15.6 
ปริญญาตรี 34 75.6 
สูงกวา่ปริญญาตรี 4 8.9 

รวม 45 100.0 
 

ตาํแหน่งงาน จาํนวน (คน) ร้อยละ 
เจา้ของหรือหุน้ส่วนกิจการ ฝ่ายจดัซื?อ 1 2.2 
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ผูบ้ริหาร 3 6.7 
ฝ่ายจดัซื?อ 33 73.3 
หวัหนา้งาน 7 15.6 
ฝ่ายผลิต 0 0 
ฝ่ายวิศวกร 0 0 
ฝ่ายซ่อมบาํรุง 1 2.2 
อืAนๆ 0 0 

รวม 45 100.0 
 
ตารางทีS 2 ข้อมูลทัSวไปและพฤตกิรรมการซื�อของธุรกิจผู้ตอบแบบสอบถาม 

ลกัษณะการดาํเนินธุรกิจของกิจการ จาํนวน ร้อยละ 
บริษทัผูน้าํเขา้รถโฟลค์ลิฟท ์ 3 6.7 
บริษทัตวัแทนจาํหน่ายหรือใหเ้ช่ารถโฟลค์ลิฟท ์ 27 60.0 
บริษทัรับซ่อมหรือจาํหน่ายรถโฟลค์ลิฟทมื์อสอง 4 8.9 
บริษทัผูใ้ชร้ถโฟลค์ลิฟท ์(End user) 10 22.2 
บริษทัจาํหน่ายอะไหล่รถโฟลค์ลิฟท ์  1 2.2 
อืAนๆ 0 0 

รวม 45 100.0 
ประเภทของยางทีAใช ้ จาํนวน  ร้อยละ 

ยางตนัใหม่ 43 61.43 
ยางตนัใหม่ไม่ทิ?งลอย (Non Marking) 5 7.14 
ยางตนัหล่อดอก 20 28.57 
ยางตนัติดเหลก็ 0 0 
ยางตนัสาํหรับอุปกรณ์ภาคพื?นดินในท่าอากาศยาน  0 0 
ยางลมหล่อดอก 2 2.86 

รวม 45 100.0 
 

รอบระยะเวลาในการใชย้างจนหมดดอกยางโดยประมาณ จาํนวน  ร้อยละ 
3-4 เดือน 3 6.7 
5-6 เดือน 15 33.3 
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7-8 เดือน 22 48.9 
9-10 เดือน 5 11.1 
11-12 เดือน 0 0 

รวม 45 100.0 
 

จาํนวนยางทีAสัAงซื?อต่อครั? ง จาํนวน  ร้อยละ 
1-4 เสน้  13 28.9 
5-10 เสน้ 26 57.8 
11-20 เสน้  3 6.7 
มากกวา่ 20 เสน้  3 6.7 

รวม 45 100.0 
 

ความถีAในการสัAงซื?อต่อเดือน จาํนวน  ร้อยละ 
นอ้ยกวา่ 1 ครั? งต่อเดือน 0 0 
1 ครั? งต่อเดือน 5 11.1 
2 ครั? งต่อเดือน 21 46.7 
3 ครั? งต่อเดือน 9 20.0 
4 ครั? งต่อเดือน 9 20.0 
มากกวา่ 4 ครั? งต่อเดือน 1 2.2 

รวม 45 100.0 
 

ประเภทของยางทีAใช ้ จาํนวน  ร้อยละ 
ความทนทานและใชง้านไดย้าวนาน 22 48.9 
ราคาตํAาทีAสุด 12 26.7 
การออกแบบ รูปทรง ดีไซน์ 1 2.2 
ระยะเวลาในการจ่ายเงิน (เครดิตเทอม) 5 11.1 
ความสะดวกในการติดต่อจดัซื?อ 5 11.1 
บริการถอดเปลีAยนยางฟรี 0 0 

รวม 45 100.0 
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ตารางทีS 3 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
  

�̅ S.D. ระดบั
ความสาํคญั 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 3.79 0.72 มาก 
ดา้นราคา 3.85 0.82 มาก 
ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 4.05 0.73 มาก 
ดา้นการส่งเสริมการขาย 3.84 0.86 มาก 

รวม 3.88 0.78 มาก 
 

ปัจจยัส่วนประสมการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์ �̅ S.D. ระดบั
ความสาํคญั 

ชืAอเสียงของผลิตภณัฑเ์ป็นทีAรู้จกั 3.56 0.59 มาก 
คุณภาพของผลิตภณัฑ ์เช่น ความคงทน อายกุารใชง้าน 3.76 0.74 มาก 
ผลิตภณัฑมี์ความแตกต่างจากผูข้ายรายอืAน 3.87 0.76 มาก 
มีความหลากหลายของผลิตภณัฑ ์เช่น ชนิด ขนาด รุ่น เป็นตน้ 3.87 0.76 มาก 
ความสวยงามของผลิตภณัฑ ์ 3.91 0.76 มาก 

รวม 3.79 0.72 มาก 
 

ปัจจยัส่วนประสมการตลาด ดา้นราคา �̅ S.D. ระดบั
ความสาํคญั 

ความคุม้ค่าของราคาเมืAอเทียบกบัคุณภาพของผลิตภณัฑ ์ 3.89 0.91 มาก 
ราคาสมเหตุสมผลเมืAอเปรียบเทียบผูข้ายรายอืAน 3.91 0.90 มาก 
มีความหลากหลายของระดบัราคาสินคา้ 3.80 0.59 มาก 
ราคาถูก 3.78 0.88 มาก 

รวม 3.85 0.82 มาก 
 

ปัจจยัส่วนประสมการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย �̅ S.D. ระดบั
ความสาํคญั 

ความสะดวกในการติดต่อในการสัAงซื?อสินคา้ 4.00 0.74 มาก 
มีช่องทางการชาํระค่าสินคา้ทีAสะดวก 3.96 0.71 มาก 
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มีการจดัส่งสินคา้ทีAรวดเร็ว 4.07 0.72 มาก 
ความถูกตอ้งของสินคา้ทีAจดัส่ง ประเภท จาํนวนตามทีAระบุในใบสัAง
ซื?อ 

4.20 0.69 มาก 

สินคา้จดัส่งตรงตามนดัหมาย 4.04 0.80 มาก 
รวม 4.05 0.73 มาก 

 
ปัจจยัส่วนประสมการตลาด ดา้นการส่งเสริมการขาย �̅ S.D. ระดบั

ความสาํคญั 
การประชาสมัพนัธ์ผา่นสืAอต่างๆ เช่น แคตตาลอ็ก แผน่พบั เวป็ไซต ์ 3.80 0.81 มาก 
ความสามารถของพนกังานขายในการอธิบายรายละเอียดเกีAยวกบั
สินคา้ 

3.80 0.89 มาก 

การใหส่้วนลดราคาพิเศษ 3.91 0.85 มาก 
บริการหลงัการขาย เช่น การรับประกนั ติดตามผลการใชง้าน 3.84 0.90 มาก 

รวม 3.84 0.86 มาก 
 

ตารางทีS 4 การตดัสินใจในการเลือกซื�อยางล้อตนั 

การตดัสินใจในการเลือกซื?อยางลอ้ตนั  
 

�̅ S.D. ระดบั
ความสาํคญั 

ท่านตดัสินใจซื?อยางลอ้ตนั จาก บริษทั วี.เอส. อุตสาหกรรมยาง 
จาํกดั  
เมืAอพบวา่ยางลอ้ตนัมีคุณภาพทีAดีกวา่หรือเทียบเท่ากนักบัแบรนด์
ทัAวไป 

3.82 0.86 มาก 

ท่านตดัสินใจซื?อยางลอ้ตนั จาก บริษทั วี.เอส. อุตสาหกรรมยาง 
จาํกดั  
เมืAอพบวา่มีความคุม้ค่ากบัราคาทีAจ่ายมากกวา่การซื?อกบั แบรนด์
ทัAวไป 

3.76 0.83 มาก 

ท่านตดัสินใจซื?อยางลอ้ตนั จาก บริษทั วี.เอส. อุตสาหกรรมยาง 
จาํกดั  
หากไดรั้บการบอกต่อจากบุคคลอืAน 

3.89 0.75 มาก 

ท่านตดัสินใจซื?อยางลอ้ตนั จาก บริษทั วี.เอส. อุตสาหกรรมยาง 
จาํกดั  

3.96 0.88 มาก 
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เมืAอไดรั้บขอ้มูลเกีAยวกบัผลิตภณัฑค์รบถว้นจากฝ่ายขาย 
รวม 3.86 0.83 มาก 

 
จากการวิเคราะห์ขอ้มูลทีAไดจ้ากแบบสอบถาม พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง มีอายุอยู่ในช่วงอายุ 31-40 ปี มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี และเป็นฝ่ายจดัซื?อ ส่วนลกัษณะการ
ดาํเนินธุรกิจของกิจการส่วนใหญ่ คือ บริษทัตวัแทนจาํหน่ายหรือใหเ้ช่ารถโฟลค์ลิฟท ์ใชย้างตนัใหม่มาก
ทีAสุด ส่วนระยะเวลาในการใช้ยางจนหมดดอกยางคือ 7-8 เดือน จาํนวนยางทีAสัAงซื?อ 5-10 เส้นต่อครั? ง 
ความถีAในการสัAงซื?อ 2 ครั? งต่อเดือน และสิAงทีAเป็นเหตุผลสําคญัในการตดัสินใจเลือกซื?อยางลอ้ตนั คือ 
ความทนทานและใชง้านไดย้าวนาน เมืAอพิจารณาถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจเลือก
ซื?อยางลอ้ตนั จาก บริษทั วี.เอส. อุตสาหกรรมยาง จาํกดั พบว่าลูกคา้ใหค้วามสําคญัดา้นช่องทางการจดั
จาํหน่ายมากทีA สุด โดยมีค่าเฉลีAยเท่ากับ 4.05 ตามด้วยด้านราคา ด้านการส่งเสริมการขาย และด้าน
ผลิตภณัฑอ์ยู่ในระดบัความสาํคญัมาก สาํหรับการตดัสินใจในการเลือกซื?อยางลอ้ตนั จาก บริษทั วี.เอส.
อุตสาหกรรมยาง จาํกดั พบว่าลูกคา้ให้ความสําคญั เมืAอไดรั้บขอ้มูลเกีAยวกบัผลิตภณัฑค์รบถว้นจากฝ่าย
ขาย ตามดว้ยไดรั้บการบอกต่อจากบุคคลอืAน เมืAอพบวา่ยางลอ้ตนัมีคุณภาพทีAดีกวา่หรือเทียบเท่ากนักบัแบ
รนดท์ัAวไป และเมืAอพบวา่มีความคุม้ค่ากบัราคาทีAจ่ายมากกวา่การซื?อกบั แบรนดท์ัAวไป 
 

อภิปรายผลการวจิัย  
จากการศึกษา การตดัสินใจเลือกซื?อยางลอ้ตนั กรณีศึกษาบริษทั วี.เอส.อุตสาหกรรมยาง จาํกดั 

ของลูกคา้ใน จงัหวดัสมุทรปราการ อภิปรายผลไดด้งันี?   
 ด้านผลิตภัณฑ์ ในภาพโดยรวมด้านผลิตภัณฑ์มีความสําคัญระดับมาก ซึA งผูบ้ริโภคได้ให้
ความสาํคญัเกีAยวกบัความสวยงามของผลิตภณัฑแ์ละคุณภาพของผลิตภณัฑ ์ ความคงทน อายุการใชง้าน 
เนืAองจากยางลอ้ตนันั?นมีทั?งเป็นยางใหม่และยางทีAหล่อ ซึA งผูบ้ริโภคทีAสัAงซื?อยางตนัใหม่ ก็อยากไดค้วาม
ใหม่ และความสวยงามของยาง เพราะมีบางทีAกน็าํยางเก่าแลว้มาหล่อแลว้ขายเป็นยางใหม่ เป็นตน้ และใน
การใชง้านในโรงงานบางประเภทตอ้งใชย้างพิเศษ เช่น ยางขาวทีAไม่ทิ?งรอย ซึA งใชใ้นอุตสาหกรรมบาง
ประเภท ทีAไม่ใหพื้?นผิวมีรอยดาํจากยาง เพืAอความสะอาด ส่วนคุณภาพของยางนัAน ผูบ้ริโภคก็ตอ้งการใช้
งานไดร้ะยะเวลานาน เพืAอเป็นการประหยดัค่าใชจ่้าย และลดปัญหาสิAงแวดลอ้มอีกดว้ย ดา้นราคา ในภาพ
โดยรวมดา้นราคาเป็นปัจจยัทีAมีผลต่อการเลือกซื?อของผูบ้ริโภคในระดบัมาก โดยราคาสมเหตุสมผลเมืAอ
เปรียบเทียบผูข้ายรายอืAน ทาํให้ผูบ้ริโภคสามารถตดัสินใจซื?อไดร้วดเร็วและมีความเชืAอถือในผลิตภณัฑ ์
ทาํใหก้ารเปรียบเทียบราคามีนอ้ยลง ซึA งในปัจจุบนัถา้ราคาต่างกนัมาก ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบมูลค่าของ
สินคา้กบัประโยชน์ทีAตนเองจะไดรั้บ ดา้นการช่องทางจดัจาํหน่าย มีผลต่อการเลือกซื?อของผูบ้ริโภคใน
ระดบัมาก  โดยความถูกตอ้งของสินคา้ทีAจดัส่ง ประเภท จาํนวนตามทีAระบุในใบสัAงซื?อ ผูบ้ริโภคตอ้งการ
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ความถูกตอ้ง ซึA งเมืAอเกิดปัญหาสินคา้ทีAจดัส่งมาผิด จะทาํใหเ้กิดปัญหาต่างๆตามมา เช่น ความล่าชา้ ไม่ทนั
ใชง้าน บริษทัจึงตอ้งมีการตรวจเช็คอย่างถูกถอ้งทุกครั? ง และรองลงมาคือ การจดัส่งทีAรวดเร็ว ซึA งก็จะ
ส่งผลดีใหก้บัผูบ้ริโภค ทาํใหผู้บ้ริโภคไม่ตอ้งรอนาน สามารถเปลีAยนและใชง้านไดท้นัทีหลงัจากทีAสัAงซื?อ 
ดา้นส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดเป็นปัจจยัทีAมีผลต่อการเลือกซื?อของผูบ้ริโภคใน
ระดบัมาก โดยการส่งเสริมการขาย การใหส่้วนลดราคาพิเศษ การบริการหลงัการขาย เช่น การรับประกนั 
ติดตามผลการใชง้าน ซึA งเป็นการสร้างแรงจูงใจเพืAอใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจทีAจะซื?อเพราะคิดว่าไดรั้บ
ประโยชน์คุม้ค่ากบัเงินทีAเสียไป และเกิดความจงรักภคัดีในยีAหอ้ต่อไปในอนาคต สอดคลอ้งกบั ศิริวรรณ 
เสรีรัตน์และคณะ (2541) และ Kotler (2000) ระบุว่าผูบ้ริโภคทาํการตดัสินใจซื?อสินคา้ดว้ยปัจจยัภายใน 
ซึAงจะสะทอ้นถึงความตอ้งการ ทีAหลากหลายของผูบ้ริโภค 
 

 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาวิจัยในหัวข้อ การตัดสินใจเลือกซื? อยางล้อตัน กรณีศึกษาบริษัท วี.เอส.
อุตสาหกรรมยาง จาํกดั ของลูกคา้ใน จงัหวดัสมุทรปราการ สามารถสรุปขอ้เสนอแนะเพืAอใชใ้นการเป็น
แนวทางสําหรับพฒันาและปรับปรุงการดาํเนินธุรกิจเพืAอจดัจาํหน่ายลอ้ยางตนั ให้กบัลูกคา้ใน จงัหวดั
สมุทรปราการ ดงัต่อไปนี?  
 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ลูกคา้จะพิจารณาความสวยงามของผลิตภณัฑข์องบริษทัเป็นสําคญั ตาม
ดว้ยความหลากหลายของผลิตภณัฑแ์ละความแตกต่างจากผูข้ายรายอืAน เพราะฉะนั?นผูป้ระกอบการควร
ใหค้วามสาํคญักบัตวัของผลิตภณัฑ ์เช่น ความสวยงามของยาง มีความใหม่ ไม่มีรอยสกปรก และความ
ขาวของสียางขาวหรือยางตนัใหม่ไม่ทิ?งรอย โดยมีการห่อผลิตภณัฑ์เพืAอไม่ให้สกปรก และมีการผลิต
ขนาดของรุ่นยางต่างๆเพิAมมากขึ?น ขณะเดียวกนับริษทัก็มีความหลากหลายของผลิตภณัฑม์ากกว่าผูข้าย
รายอืAนอยูแ่ลว้ และยงัเป็นการสร้างชืAอเสียงเพิAมใหก้บับริษทัอีกดว้ย 
 ปัจจยัดา้นราคา ลูกคา้ส่วนใหญ่คาํนึงถึงราคาทีAถูก เมืAอเปรียบเทียบกบัผูข้ายรายอืAน เนืAองจาก
คุณภาพของยางใหม่ของทางบริษทันั?นมีคุณภาพสูง จึงมีราคาค่อนขา้งสูงตามไปดว้ยเมืAอเทียบกบัยางของ
ผูข้ายรายอืAน บริษทัจึงตอ้งมีการผลิตยางสินคา้ชนิดใหม่ทีAมีการลดคุณภาพตํAาลงมา เพืAอใหไ้ดร้าคาทีAไม่สูง
มาก อีกทั?งยงัเป็นอีกทางเลือกในการตดัสินใจในการเลือกซื?อใหก้บัลุกคา้ และสามารถไปแข่งขนักบัยาง
ของลูกคา้ทีAมีราคาถูกรายอืAนๆได ้ 
 ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย บริษทัควรให้ความสําคญักบัความสะดวกรวดเร็วในการ
จดัส่งสินคา้และการชาํระค่าสินคา้ อีกทั?งมีการตรวจเช็คสินคา้เพืAอความถูกตอ้งทุกครั? งในการจดัส่ง และ
ควรมีการเพิAมช่องทางการสัAงซื?อออนไลน ์เช่น เวป็ไซตข์องบริษทั เป็นตน้ 
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 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ลูกคา้ให้ความสําคญักบั ส่วนลดราคาพิเศษ บริษทัควรมีการ
ออกกลยุทธ์ในการขาย การโปรโมทสินคา้ผ่านทางออนไลน์ เพืAอเพิAมลูกค้าและกลุ่มลูกค้าต่างๆใน
ประเทศและต่างประเทศ เป็นตน้ การมีโปรโมชัAนต่างๆ และการบริการหลงัการขายทีAมีความสะดวก
รวดเร็ว เช่น การเคลมของสินคา้ บริการถอดเปลีAยนยาง การใหย้างไปทดลองใชฟ้รี เป็นตน้ 
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การเพิ�มประสิทธิภาพสินค้าคงคลังอะไหล่ซ่อมบํารุงด้วยวธีิ ABC Analysis 
กรณศีึกษา บริษทั XYZ จํากัด 

The efficient improvement of inventory management by ABC Analysis: 
A case study of XYZ Co., Ltd. 
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 งานวิจยันี> มีวตัถุประสงค์ เพื@อหาแนวทางการเพิ@มประสิทธิภาพการใช้งานของพื>นที@เก็บ
สินค้าคงคลังสําหรับอะไหล่ซ่อมบาํรุงด้วยวิธีวิเคราะห์ ABC โดยการศึกษาครั> งนี> ได้ทาํการ
แบ่งกลุ่มชิ>นส่วนอะไหล่ ประกอบดว้ย คอมเพรสเซอร์ ดิจิตอลคอนโทรลเลอร์ และสายไฟและ
หลอดไฟ โดยการจดัลาํดบัความสําคญัของอะไหล่แต่ละกลุ่ม เพื@อจดัตาํแหน่งการวางอะไหล่ใหม่ 
ซึ@ งผลจากการศึกษาทาํให้เพิ@มประสิทธิภาพในการจดัการสินคา้คงคลงัอะไหล่มีความเป็นระเบียบ
มากขึ>น อตัราการคน้หาอะไหล่ไม่พบลดลง S ครั> ง/เดือน ไม่มีปัญหาจากการหยบิอะไหล่ผิดพลาด 
การจดัเก็บอะไหล่ชนิดเดียวกนัหลายตาํแหน่งลดลง T ครั> ง/เดือน อะไหล่ชาํรุดหรือเสียหายไม่
เกิดขึ>น และเวลาในการหยบิอะไหล่ลดลง T นาที/ครั> ง 
คําสําคัญ : คลงัสินคา้ อะไหล่ซ่อมบาํรุง การเพิ@มประสิทธิภาพ 
 
Abstract 
 This research aims to find out how to optimize the use of inventory for maintenance parts 
by ABC analysis. This study was divided into spare parts consist of compressor, digital controller 
and power line and lamp. The information is buying from the store and using the ABC Analysis 
or Pareto theories for change new location. The study of research was found that the ABC analysis 
theory can efficiency improvement of inventory management. The spare parts not found decreased 
3 times / month, No error from picking spare parts, collection of spare part are in the same direction 
of spare parts store down 2 times / month, spare parts are damaged or damaged. And time to pick 
up the spare 2 minutes / time. 
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Keywords : Warehouse, Spare parts storage, Efficient improvement 
 
บทนํา 
 คลงัสินคา้มีความสาํคญัในโซ่อุปทานของการกระจายสินคา้จากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภค ซึ@งมีความ
ตอ้งการที@ไม่สมํ@าเสมอและคาดการณ์ล่วงหนา้ไดย้ากเมื@อเปรียบเทียบกบัการผลิตสินคา้มีอตัราของการ
ผลิตเป็นปริมาณที@ค่อนขา้งแน่นอนกว่า  สาํหรับสินคา้คงคลงัถือเป็นปริมาณสินคา้หรือบริการที@ธุรกิจมี
สาํรองไวเ้พื@อการใชง้าน เป็นสินคา้ที@ตอ้งมีใหท้นัทียามเมื@อตอ้งการใช ้เพื@อการบริหาร การผลิต และการ
จดัจาํหน่ายในอนาคต เช่น อุปกรณ์สํานกังาน ชิ>นส่วนอะไหล่ วตัถุดิบ ผลิตภณัฑกึ์@งสําเร็จรูป เป็นตน้ 
โดยทั@วไปกิจการจะเก็บสินคา้คงคลงัไวใ้นระดบัที@เหมาะสม หากเก็บไวม้ากเกินความจาํเป็นก็จะทาํให้
สูญเสียในรูปของดอกเบี>ย ค่าเก็บรักษา ค่าเสื@อมราคาและค่าดูแลอื@นๆ ตรงกนัขา้มเมื@อกิจการมีสินคา้คง
คลงัในปริมาณที@นอ้ยไม่พอต่อความตอ้งการใชก้็จะทาํใหเ้กิดความเสียหาย การจดัการสินคา้คงคลงั เป็น
ส่วนหนึ@ งของกิจกรรมโลจิสติกส์ เกี@ยวขอ้งกบัการบริหารพื>นที@ให้มีความเหมาะสมต่อการใชง้าน โดย
กิจกรรมดงักล่าวจะมีผลกระทบต่อผลกาํไรและขาดทุนขององคก์ร โดยส่วนใหญ่สินคา้คงคลงัจะมีไวเ้พื@อ
ป้องกนัการขาดแคลนจากความล่าชา้ในการส่งมอบ เพื@อให้การดาํเนินงานเป็นไปไดอ้ย่างไม่หยุดชะงกั 
ป้องกนัการขาดทุนจากราคาสินคา้ที@เพิ@มขึ>น เพื@อให้การทาํงานเป็นไปอย่างยืดหยุ่น ส่งผลให้เกิดการ
ประหยดัตน้ทุน ทั>งนี>การบริหารสินคา้คงคลงัที@มีประสิทธิภาพจะช่วยเพิ@มศกัยภาพทางการแข่งขนัใหแ้ก่
องคก์รอยา่งมาก 

สาํหรับกิจกรรมการตรวจสอบสต็อกอะไหล่พบว่าพื>นที@เก็บสินคา้คงคลงัสาํหรับการซ่อมบาํรุง
ในปัจจุบันมีการจัดสรรพื>นที@การเก็บอะไหล่ และสั@งซื> ออะไหล่บางชนิดมาเก็บสํารองไวอ้ย่างไม่
เหมาะสม ทาํใหเ้กิดความสูญเปล่าของพื>นที@บางส่วนและส่งผลใหอ้ะไหล่เกิดการชาํรุดเสียหาย ส่งผลให้
องค์กรไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ย่างทนัท่วงที เนื@องจากอะไหล่ที@จะใชใ้นการ
ซ่อมบาํรุงเกิดความเสียหายทาํให้ตอ้งเสียเวลาในการจดัซื>อจดัหาอะไหล่ใหม่ ทาํให้องค์กรตอ้งเสีย
ค่าใชจ่้ายเพิ@มมากขึ>น ความเสียหายที@เกิดขึ>นในระบบอุตสาหกรรมส่งผลกระทบสาํคญัต่อการทาํกาํไรของ
บริษทั และส่งผลกระทบต่อภาพลกัษณ์ความน่าเชื@อถือของบริษทัเป็นอย่างมาก จากปัญหาดงักล่าวทาํให้
ผูศึ้กษาตอ้งการที@จะศึกษาปัญหาเพื@อหาแนวทางการปรับปรุงแกไ้ขและเพิ@มประสิทธิภาพการใชพื้>นที@
บริเวณการจดัเก็บสินคา้คงคลงัสําหรับอะไหล่ซ่อมบาํรุงของบริษทัที@ทาํการศึกษา เพื@อสนบัสนุนการ
ทาํงานของพื>นที@เกบ็อะไหล่สาํรอง ทั>งนี>หากบริษทัมีการจดัการที@ดี มีระบบการทาํงานที@มีประสิทธิภาพ ก็
จะส่งผลใหบ้ริษทัสามารถตอบสนองความตอ้งการของงานซ่อมบาํรุงไดอ้ย่างทนัท่วงทีตามแผนงานที@ได้
กาํหนดไว ้รวมทั> งงานซ่อมบาํรุงแบบเร่งด่วน สามารถลดความสูญเสียในดา้นต่างๆที@อาจจะเกิดขึ> น
ตลอดจนเพิ@มระดบัความสามารถในการใหบ้ริการแก่ลูกคา้ 

 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
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 1. เพื@อศึกษาการจดัเกบ็อะไหล่ภายในคลงัเกบ็อะไหล่สาํรอง 
 2. เพื@อหาแนวทางการเพิ@มประสิทธิภาพการใชง้านของพื>นที@เกบ็สินคา้คงคลงัอะไหล่ซ่อมบาํรุง 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
  การจาํแนกสินคา้คงคลงัดว้ยวิธี ABC เป็นวิธีการจาํแนกสินคา้คงคลงัออกเป็นแต่ละประเภท 
โดยพิจารณาถึงปริมาณและมูลค่าของสินคา้คงคลงัแต่ละรายการเป็นเกณฑเ์พื@อลดภาระในการดูแลตรวจ
นบั และควบคุมสินคา้คงคลงัที@มีจาํนวนมาก หากไม่จาํแนกสินคา้คงคลงัออกเป็นประเภทต่างๆอาจส่งผล
ทาํใหเ้สียเวลาและเสียค่าใชจ่้ายจาํนวนมากโดยแบ่งออกเป็นประเภทที@มีความสาํคญัมากและนอ้ยรองลง
ไปตามลาํดบั เป็นการแบ่งประเภทความสาํคญัของของคงคลงัตามมูลค่าของของคงคลงัที@หมุนเวียนใน
รอบปี โดยแยกสินคา้คงคลงัตามประเภทความสาํคญัออกเป็น  S  กลุ่ม (Stock and Lambert, 2001) คือ 

กลุ่ม A กลุ่มที@เป็นสินคา้ที@สาํคญัมาก มูลค่าหมุนเวียนสินคา้คงคลงัในรอบปีสูง โดยทั@วไปจะมี
สินค้าอยู่ประมาณ  )-T)% ของสินคา้ทั>งหมด และจะมีมูลค่าอยู่ประมาณ q)-!)% ของมูลค่าสินค้า
ทั>งหมด ตอ้งมีควบคุมอยา่งเขม้มาก  

กลุ่ม B กลุ่มที@มีมูลค่าสินค้าคงคลังหมุนเวียนในรอบปีปานกลาง โดยทั@วไปสินค้าคงคลัง
ประเภทนี> จะมีอยู่ประมาณ S)-+)% ของสินคา้ทั>งหมด และมูลค่าของสินคา้ประเภทนี> จะมีค่าประมาณ  
 *-T)% ของมูลค่าสินคา้ทั>งหมด ตอ้งมีการควบคุมอยา่งเขม้งวดปานกลาง 

กลุ่ม C กลุ่มสินคา้ที@มีความสาํคญันอ้ยที@สุด มีมูลค่าสินคา้คงคลงัหมุนเวียนในรอบปีนอ้ย เป็น
สินคา้ที@มีราคาตํ@าและ มีเปอร์เซ็นตใ์นการเก็บรักษาที@มาก คือ ประมาณ +)-*)% และมีมูลค่า *- )% ของ
มูลค่าสินคา้ทั>งหมด ไม่จาํเป็นตอ้งมีการจดบนัทึกหรือมีอาจเพียงเลก็นอ้ย  

ลาํไผ ตระกูลสันติ (T**!) ศึกษาเรื@อง การศึกษากระบวนการการจดัเก็บสินคา้สาํเร็จรูปโดยใช้
รูปแบบ ABC Classification Location Policy การศึกษาในครั> งนี> มีจุดประสงคเ์พื@อศึกษาวิธีการจดัเกบ็และ
การจดัเรียงสินคา้สาํเร็จรูปเพื@อเพิ@มประสิทธิภาพในการเคลื@อนยา้ยและจดัเก็บสินคา้ โดยใชแ้นวทางการ
จดักลุ่มสินคา้คงคลงัตามลาํดบัความสําคญัและ แนวทางการบริหารจดัการสินคา้คงคลงัดา้นต่างๆมา
ประยุกตเ์พื@อแกปั้ญหาที@เกิดขึ>นในปัจจุบนัและก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดในการจดัการควบคุมสินคา้คง
คลงั โดยใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel จดัแยกประเภทของสินคา้ตามการเบิกจ่ายสินคา้สาํเร็จรูป 

สุนนัทา ศิริเจริญวฒัน ์(2555) ศึกษาเรื@อง การเพิ@มประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินคา้ กรณีศึกษา 
บริษทั ภูมิไทย คอมชีส จาํกดั เป็นการศึกษา สาํรวจและเก็บรวบรวมขอ้มูล ที@เกี@ยวขอ้งพบว่าสาเหตุที@ทาํ
ใหก้ารใหด้าํเนินงานของบริษทั ขาดประสิทธิภาพคือมีสินคา้คงคลงัปริมารสูง คลงัสินคา้มีวิธีการจดัเก็บ
และจัดวางไม่เหมาะสม และกระบวนการเบิกอะไหล่ใช้เวลานานและมีข้อผิดพลาดสูง ดังนั> น
วตัถุประสงค์ของงานวิจยั คือการปรับปรุงวิธีการดาํเนินงานการรับสินคา้ การเบิกจ่าย การปรับปรุง 
จาํนวนรายการอะไหล่ จดัการความสาํคญัของอะไหล่ดว้ยวิธี ABC การตั>งรหสัสินคา้ และการตั>งรหสัการ
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จดัเก็บในคลงัสินคา้ การออกแบบแผนผงัการจดัเก็บ ระบุตาํแหน่งการจดัเก็บ จากนั>นทาํการตรวจนับ
สินคา้ทั>งหมด  
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  . ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
 ขั>นตอนการเก็บขอ้มูลนั>นเริ@มจากผูศึ้กษาไดมี้โอกาสเขา้ร่วมการเช็คสต็อกประจาํปี ซึ@ งระหว่าง
การปฏิบติังานผูศึ้กษาพบว่าอะไหล่สํารองสําหรับการซ่อมบาํรุงบางชนิดไม่มีความเคลื@อนไหวมาเป็น
ระยะเวลานานทาํให้อะไหล่เสื@อมสภาพ อะไหล่บางชนิดมีการเคลื@อนไหวบ่อยส่งผลให้มีอะไหล่ไม่
เพียงพอต่อความต่อการ อะไหล่บางชนิดมีการสั@งซื>อมาเก็บไวม้ากจนเกินไปส่งผลใหเ้กิดค่าใชจ่้ายในการ
ดูแลรักษาและการเก็บรักษา การจดัวางพื>นที@ไม่เหมาะสม และสภาพแวดลอ้มของพื>นที@สินคา้คงคลงั
สาํหรับอะไหล่ซ่อมบาํรุงมีฝุ่ นมากอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวของผูป้ฏิบติังานได ้ดงันั>นผู ้
ศึกษาจึงนาํปัญหาที@พบมาทาํการวิเคราะห์ดว้ยแผนภูมิเหตุและผลหรือแผนภูมิกา้งปลาไดด้งันี>   
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

รูปที� O แผนภูมก้ิางปลา 
 

T. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Date) 
 ใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลโดยการศึกษาจากแหล่งต่างๆ เช่น จากผลงานวิจัยต่างๆ หนังสือ 
แนวคิดทฤษฎี และเอกสารขอ้มูลของบริษทั 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 เก็บรวบรวมขอ้มูลเพื@อที@จะนะนาํไปใช้ในการวางแผนการวิเคราะห์และทาํการปรับปรุง ใน
การศึกษาในครั> งนี> ผูศึ้กษาจะวิเคราะห์ขอ้มูลจากความเคลื@อนไหวของอะไหล่ในระยะเวลา   ปี โดยใช้

พนักงาน ระบบ 

พืSนที� สภาพแวดลอ้ม 

ขาดความรู้ความเขา้ใจ 
ไม่มีคู่มือปฏิบติังาน 

ระบบไม่ทนัสมยั 

ระบบมีความล่าชา้ 

พื>นที@มีจาํกดั 

จดัเกบ็อะไหล่ไม่เหมาะสม 

มีฝุ่ นมาก 

อากาศไม่ถ่ายเท 

คลังอะไหล่สํารองที�

ไม่มีประสิทธิภาพ 
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วิธีการ ABC Analysis มาใชใ้นการทาํงาน เพื@อศึกษาปัญหาและวิธีการแกไ้ขโดยใช้ขอ้มูลจากเอกสาร 
บทความ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัที@เกี@ยวขอ้งที@ไดร้วบรวมมา เพื@อนาํมาวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุ
ของปัญหาให้สอดคลอ้งกับวตัถุประสงค์ของเรื@ องที@ตอ้งการจะศึกษา จากการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า
รูปแบบการจดัพื>นที@สินคา้คงคลงัอะไหล่สาํรองเป็นดงันี>  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที� T แผนผงัพืSนที�เก็บอะไหล่ชัSน O 
 

จากรูปที@ T พื>นที@เก็บสินคา้คงคลงัอะไหล่สาํรอง มีความกวา้ง  * เมตร ยาว q เมตร คิดเป็น  )* 
ตารางเมตร เก็บอะไหล่ประเภท Compressor Digital Controller Fan Motor Relay  O-Ring ท่อทองแดง 
กระดาษทราย เทปกาว สี สายไฟ หลอดไฟ น็อต สกู สายยาง ดอกสว่าง เข็มขดัรัดสายยางเป็นตน้ ส่วน
ใหญ่จะเป็นอะไหล่ที@มีการเบิกใชบ่้อย เนื@องจากอะไหล่ภายในคลงัมีจาํนวนมากทาํใหใ้นการศึกษาครั> งนี>
จึงเลือกศึกษาอะไหล่ที@มีการเบิกใชบ่้อย S กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่ม Compressor , กลุ่ม Digital Controller และ    กลุ่ม
สายไฟและหลอดไฟประกอบดว้ย 
 Block L  เก็บอะไหล่กลุ่ม Compressor 

 Block G5 G4 G3 เก็บอะไหล่กลุ่ม Digital Controller 

 Block O  เก็บอะไหล่กลุ่มสายไฟและหลอดไฟ 

 

 

N1 
N2 

N3 
N4 

N5 
M

1 
M

2 
M

3 
M

4 
M

5 

I1 
I5 

I4 
I3 

I2 
H1 

H2 
H3 

H4 
H5 

G1 
G5 

G4 
G3 

G2 
F1 

F5 
F4 

F3 
F2 

E1 
E4 

E3 
E2 

D1 
D4 

D3 
D2 

C1 
C4 

C3 
C2 

B1 
B4 

B3 
B2 

Block Q 

Block P 
Block O 

Block J 

Block L 

Block K 

Counter 

Seal 

1237 



BE-154 

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ คร้ังท่ี ๕ "งานวิชาการรับใช"สังคม" มหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลิมพระเกียรติ 

ผลการศึกษา 

การควบคุมสินคา้คงคลงัหากอะไหล่มีจาํนวนนอ้ยผูค้วบคุมสามารถจะเลือกวิธีในการควบคุม
ใหเ้หมาะสมกบัรายการอะไหล่คงคลงัแต่ละชนิดได ้แต่ในทางปฏิบติัจริงอะไหล่คงคลงัจะมีรายการให้
ตอ้งควบคุมดูแลจาํนวนมาก ทาํให้ผูดู้แลไม่สามารถจะควบคุมอะไหล่ทุกรายการได ้อีกทั>งยงัเป็นการ
สิ>นเปลืองเวลาและค่าใชจ่้าย ดว้ยเหตุนี>ผูศึ้กษาจึงนาํวิธี ABC Analysis มาช่วยในการจาํแนกความสาํคญั
ของอะไหล่ เพื@อใหส้ะดวกในการเลือกวิธีการดูแลอะไหล่แต่ละชนิด โดยในการศึกษาในครั> งนี>ผูศึ้กษาจะ
ทาํการศึกษากลุ่มอะไหล่ S กลุ่มได้แก่ อะไหล่กลุ่ม Compressor อะไหล่กลุ่ม Digital Controller และ
อะไหล่กลุ่มสายไฟและหลอดไฟ โดย 

กลุ่ม A = T)% ของรายการ มีความเคลื@อนไหว q)% ของอะไหล่ทั>งหมด 
กลุ่ม B = S)% ของรายการ มีความเคลื@อนไหว T)% ของอะไหล่ทั>งหมด 
กลุ่ม C = *)% ของรายการ มีความเคลื@อนไหว  )% ของอะไหล่ทั>งหมด 

 

 
จากการวิเคราะห์กลุ่ม Compressor มีทั> งสิ>น 81 ชนิด เมื@อนํามาจัดแบ่งลําดับด้วยวิธี ABC 

Analysis พบวา่มี Compressor กลุ่ม A จาํนวน 8 ชนิด ความเคลื@อนไหวภายใน 1 ปีมีการเบิกอะไหล่ 2,985 
ครั> ง คิดเป็นร้อยละ 70.87 ของอะไหล่กลุ่ม Compressor ทั>งหมด Compressor กลุ่ม B มีจาํนวน 18 ชนิด 
ความเคลื@อนไหวภายใน 1 ปีมีการเบิกอะไหล่ 789 ครั> ง คิดเป็นร้อยละ 18.73 ของอะไหล่กลุ่ม Compressor 
ทั>งหมด และ Compressor กลุ่ม C มีจาํนวน 55 ชนิด ความเคลื@อนไหวภายใน 1 ปีมีการเบิกอะไหล่ 438 
ครั> ง คิดเป็นร้อยละ 10.4 ของอะไหล่กลุ่ม Compressor ทั>งหมดดงัตารางที@ 1 

 
ตารางที� O แบ่งอะไหล่กลุ่มคอมเพรสเซอร์ โดยใช้วธีิ ABC Analysis 

กลุ่ม จาํนวน เคลื@อนไหว ครั> ง/ปี ร้อยละ 
A 8 2,985 70.87 
B 18 789 18.73 
C 55 438 10.4 
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แผนภูมทิี� O กราฟแบ่งอะไหล่กลุ่มคอมเพรสเซอร์ โดยใช้วธีิ ABC Analysis 

 
จากการวิเคราะห์กลุ่ม  Digital Controller มีทั>งสิ>น 39 ชนิด เมื@อนาํมาจดัแบ่งลาํดบัดว้ยวิธี ABC 

Analysis พบว่ามี กลุ่ม A มีจาํนวน 4 ชนิด ความเคลื@อนไหวภายใน 1 ปีมีการเบิกอะไหล่ 5,395 ครั> งคิด
เป็นร้อยละ 68.28 ของอะไหล่กลุ่ม Digital Controller ทั> งหมด Digital Controller กลุ่ม B มีจาํนวน 10 
ชนิด ความเคลื@อนไหวภายใน 1 ปีมีการเบิกอะไหล่ 1,622 ครั> ง คิดเป็นร้อยละ 20.53 และ Digital 
Controller กลุ่ม C มีจาํนวน 25 ชนิด ความเคลื@อนไหวภายใน 1 ปีมีการเบิกอะไหล่ 884 ครั> ง คิดเป็นร้อย
ละ 11.19 ดงัแสดงตารางที@ T 

 
ตารางที� T แบ่งอะไหล่กลุ่มดจิติอล คอนโทรลเลอร์ โดยใช้วธีิ ABC Analysis 

กลุ่ม จาํนวน เคลื@อนไหว ครั> ง/ปี ร้อยละ 
A 4 5,395 68.28 
B 10 1,622 20.53 
C 25 884 11.19 
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แผนภูมทิี� T กราฟแบ่งอะไหล่กลุ่มดจิติอล คอนโทรลเลอร์ โดยใช้วธีิ ABC Analysis 

 
จากการวิเคราะห์กลุ่ม สายไฟและหลอดไฟ มีทั>งสิ>น 87 ชนิด เมื@อนาํมาจดัแบ่งลาํดบัดว้ยวิธี 

ABC Analysis พบว่ามีกลุ่ม A มีจาํนวน 17 ชนิด ความเคลื@อนไหวภายใน 1 ปีมีการเบิกอะไหล่ 11,699 
ครั> งคิดเป็นร้อยละ 69.35 ของอะไหล่กลุ่มสายไฟและหลอกไฟทั>งหมด กลุ่ม B มีจาํนวน 17 ชนิด ความ
เคลื@อนไหวภายใน 1 ปีมีการเบิกอะไหล่ 3,490 ครั> ง คิดเป็นร้อยละ 20.68 และกลุ่ม C มีจาํนวน 53 ชนิด 
ความเคลื@อนไหวภายใน 1 ปีมีการเบิกอะไหล่1,682 ครั> ง คิดเป็นร้อยละ 9.26 ของมูลค่ารวมทั>งหมด ดงั
แสดงตารางที@ 3 

 
ตารางที� Y แบ่งอะไหล่กลุ่มสายไฟและหลอดไฟ โดยใช้วธีิ ABC Analysis 

กลุ่ม จาํนวน เคลื@อนไหว ครั> ง/ปี ร้อยละ 
A 17 11,699 69.35 
B 17 3,490 20.68 
C 53 1,682 9.26 

 

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500
10

3-2
01

3

10
3-2

05
7

10
3-2

01
0

10
3-2

03
5

10
3-2

04
8

10
3-2

03
3

10
3-2

04
9

10
3-2

00
8

10
3-2

04
0

10
3-2

00
2

10
3-2

04
4

10
3-2

05
0

10
3-2

05
2

10
3-2

00
4

10
3-2

30
1

10
3-2

05
6

10
3-2

00
5

10
3-2

04
5

10
3-2

01
5

10
3-2

10
2

ความเคลื@อนไหว (ครั> ง/ปี) % สะสม

A

B

C

1240 



BE-157 

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ คร้ังท่ี ๕ "งานวิชาการรับใช"สังคม" มหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลิมพระเกียรติ 

 
แผนภูมทิี� Y กราฟแบ่งอะไหล่กลุ่มสายไฟและหลอดไฟ โดยใช้วธีิ ABC Analysis 

 
สาํหรับผลการเปรียบเทียบก่อนและหลงัการปรับปรุง พบวา่ ผลการปรับปรุงพบวา่ เจา้หนา้ที@หา

อะไหล่ไม่พบลดลงจาก * ครั> งต่อเดือนเหลือเพียง T ครั> งต่อเดือนหรือลดลง S ครั> งต่อเดือน หยิบอะไหล่
ผิดไม่เกิดขึ>นเลยเลย เกบ็อะไหล่ชนิดเดียวกนัหลายตาํแหน่งลดลงจาก S ครั> งต่อเดือนเหลือเพียง   ครั> งต่อ
เดือนหรือลดลง T ครั> งต่อเดือน อะไหล่ชาํรุดหลงัจากการปรับปรุงไม่เกิดขึ>นเลย และเวลาที@ใชใ้นการหยิบ
อะไหล่ลดลงจาก S นาทีเป็น   นาที ดงัแสดงตารางที@ + 
 
ตารางที� Z ผลการเปรียบเทยีบก่อนและหลังทาํการปรับปรุง 

ปัญหาที@พบ 
ผลการปรับปรุง 

ก่อนการปรับปรุง หลงัการปรับปรุง ลดลง (%) 

 .หาอะไหล่ไม่พบ * ครั> ง/เดือน T ครั> ง/เดือน 60% 

T.หยิบอะไหล่ผิด   ครั> ง/เดือน ) ครั> ง/เดือน 100% 

S.เกบ็อะไหล่ชนิดเดียวกนัหลายตาํแหน่ง S ครั> ง/เดือน   ครั> ง/เดือน 66.67% 

+.อะไหล่ชาํรุดเสียหาย T ครั> ง/เดือน ) ครั> ง/เดือน 100% 

*.เวลาในการหยิบอะไหล่ S นาที   นาที 66.67% 
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แผนภูมทิี� Z กราฟแสดงผลการเปรียบเทยีบก่อนและหลังทาํการปรับปรุง 

 
สรุปผลการวจิัย 

จากการศึกษาแนวทางในการปรับปรุงการจดัการสินคา้คงคลงัอะไหล่ซ่อมบาํรุง เพื@อหาแนว
ทางการเพิ@มประสิทธิภาพการใชง้านของพื>นที@เกบ็สินคา้คงคลงัสาํหรับอะไหล่ซ่อมบาํรุงดว้ยวิธีวิเคราะห์ 
ABC โดยการศึกษาครั> งนี> ได้ทาํการแบ่งกลุ่มชิ>นส่วนอะไหล่และการวิเคราะห์ปัญหา โดยใช้แผนภูมิ
กา้งปลาในการวิเคราะห์แสดงเหตุผลและผลของปัญหา  ซึ@ งพบว่าอตัราค่าเฉลี@ยการคน้หาอะไหล่ไม่พบ
ลดลง S ครั> งต่อเดือน ไม่มีการหยิบอะไหล่ผิดหลงัและอะไหล่ชาํรุดเสียหายจากการปรับปรุง  การเก็บ
อะไหล่ชนิดเดียวกนัหลายตาํแหน่งลดลง T ครั> งต่อเดือน และเวลาในการคน้หาอะไหล่ลดลงจาก S นาที
เหลือเพียง   นาที 
 

อภิปรายผล 
 การศึกษาแนวทาง การเพิ@มประสิทธิภาพสินคา้คงคลงัอะไหล่ซ่อมบาํรุงดว้ยวิธี ABC Analysis 
กรณีศึกษา บริษทั XYZ จาํกดั ในครั> งนี>ไดท้าํการศึกษาถึงการแกไ้ขปัญหาการใชพื้>นที@ภายในบริเวณพื>นที@
เก็บอะไหล่สาํรองสาํหรับการซ่อมบาํรุง โดยศึกษาลกัษณะของขั>นตอนการทาํงานของพนกังาน รูปแบบ
การจดัเก็บอะไหล่ เวลาในการเตรียมอะไหล่และวิธีการหยิบอะไหล่เพื@อใหเ้ขา้ใจถึงสภาพการณ์ปัจจุบนั
ของการทาํงาน และวิเคราะห์สาเหตุโดยใชแ้ผนภูมิกา้งปลาหรือแผนภูมิเหตุและผลมาวิเคราะห์ปัญหา
และหาสาเหตุของปัญหาที@เกิดขึ>นในพื>นที@เกบ็อะไหล่ ทั>งในเรื@องของการจดัเก็บและการใชพื้>นที@ จากเดิม
ปัญหาของกระบวนการทาํงานไม่มีการจดัโซนแยกประเภทของอะไหล่ สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ 
สุนนัทา  ศิริเจริญวฒัน์ (T***) ที@พบวา่ สาเหตุที@ทาํใหก้ารทาํงานของคลงัสินคา้ขาดประสิทธิภาพคือ การ
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หาอะไหล่ไม่พบ หยบิอะไหล่ผิด เก็บอะไหล่ชนิด
เดียวกนัหลายตาํแหน่ง

อะไหล่ชาํรุดเสียหาย เวลาในการหยบิอะไหล่

ก่อนการปรับปรุง หลงัการปรับปรุง
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มีสินคา้คงคลงัปริมาณสูง มีวิธีการจดัเก็บและจดัวางไม่เหมาะสม กระบวนการเบิกอะไหล่ใชเ้วลานาน
และมีขอ้ผิดพลาดสูงทาํให้การปฏิบติังานของพนกังานไม่สะดวกในการใชพื้>นที@ การทาํงานในพื>นที@คบั
แคบทาํให้อะไหล่ที@รับเขา้มามีการสะสมเพื@อรอการจดัเก็บในขณะที@พื>นที@การจดัเก็บอะไหล่มีขนาดเท่า
เดิม ดงันั>นเพื@อลดระยะเวลาในการทาํงานและแกไ้ขปรับปรุงพื>นที@การทาํงาน จึงเกบ็รวบรวมขอ้มูลมาใช้
เพื@อวิเคราะห์ขอ้มูลรวมไปถึงแนวทางการแกไ้ขปัญหา ผลของการศึกษาพบวา่ การจดัเปลี@ยนตาํแหน่งการ
จดัวางอะไหล่ใหมี้ความเหมาะสมขึ>นโดยใชท้ฤษฏี ABC Analysis มาใชจ้ดัลาํดบัความสาํคญัของอะไหล่ 
โดยอะไหล่ที@มีการเบิกใชง้านบ่อยตาํแหน่งการวางจะอยู่บริเวณดา้นหนา้ เพื@อที@จะทาํให้ลดระยะทางใน
การหยิบอะไหล่และส่งผลใหเ้วลาที@ใชใ้นการทาํงานของพนกังานลดลง  
 

ข้อเสนอแนะ 
การปรับปรุงกระบวนการทาํงานของพนกังานคลงัสินคา้อะไหล่ เพื@อลดปัญหาความล่าชา้ใน

การทาํงานของพนกังานในคลงัอะไหล่และการจดัการพื>นที@ในคลงัอะไหล่ใหมี้ความเหมาะสม สามารถ
นาํขอ้มูลที@ผูศึ้กษาไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูลไปประยุกต์ใชก้บักระบวนการทาํงานของคลงัอะไหล่
อื@นๆที@มีลกัษณะการทาํงานที@คลา้ยกนัได ้โดยมีขอ้เสนอแนะดงันี>  
 1. ในกระบวนการทาํงานควรมีการเกบ็ขอ้มูลอย่างต่อเนื@อง เพื@อใชใ้นการปรับปรุงการทาํงานให้
มีประสิทธิภาพยิ@งขึ>น 
 2. ควรมีอายุการใชง้านของอะไหล่แต่ละชนิด เพื@อเป็นการป้องกนัปัญหาและความเสียหายที@จะ
เกิดขึ>น 
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การวเิคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์โครงการออกแบบ 
ระบบรวบรวมและบําบัดนํ�าเสีย เทศบาลเมืองบางกรวย 

Economic Assessment of Collection System and  
Wastewater  Treatment Plant at Muang-Bangkroei Municipality 
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ถนนบางนา-ตราด ตาํบลบางโฉลง อาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 10540 
*E-mail: Isaree_e@yahoo.com 

 
บทคัดย่อ  

การศึกษานีI มีวตัถุประสงคเ์พื&อวเิคราะห์ความคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการออกแบบ
ระบบรวบรวมและบาํบดันํI าเสียในพืIนที&เทศบาลเมืองบางกรวย โดยพิจารณาตลอดอายุโครงการ 
20 ปี (พ.ศ.2558-2577) คาํนวณโดยใชอ้ตัราคิดลดเท่ากบัร้อยละ 12 ต่อปี ประเมินมูลค่าตน้ทุนของ
โครงการ ไดแ้ก่ ค่าก่อสร้าง ค่าเปลี&ยนอุปกรณ์ทดแทน และค่าดาํเนินการและบาํรุงรักษา พบว่า 
มูลค่าปัจจุบนัของตน้ทุนทางเศรษฐศาสตร์ (PVC) มีค่าเท่ากบั 229,880,326 บาท และเมื&อประเมิน
มูลค่าผลประโยชน์ของโครงการ ประกอบดว้ย การทาํให้แหล่งนํIาผิวดินมีคุณภาพดีขึIน ประชาชน
มีสุขภาพอนามยัดีขึIน และมูลค่าที&ดินเพิ&มขึIน พบว่า มูลค่าปัจจุบนัของผลประโยชน์ (PVB) มีค่า
เท่ากับ 760,066,741 บาท เมื&อวิเคราะห์ความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการ พบว่า 
โครงการมีความเหมาะสมและคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์ โดยมีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) เท่ากบั 
530,186,418 บาท อตัราส่วนระหว่างมูลค่าปัจจุบนัของผลประโยชน์กบัตน้ทุน (B/C) เท่ากบั 3.31 
และอตัราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (EIRR) เท่ากบัร้อยละ 375 
คาํสาํคัญ: การวเิคราะห์โครงการทางเศรษฐศาสตร์, ระบบบาํบดันํIาเสีย    
 

Abstract 
The aim of this study is to analyze the economic value of collection system and 

wastewater treatment plant design at Muang-Bangkroei municipality project. The conditions were 
determined the life of project 20 years (2015-2034) and using the discount rate of 12%. Estimation 
of the investment cost, replacement costs, operation and maintenance costs were done. The present 
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value cost (PVC) was 229,880,326 baht. Benefit of the project consisted of improved surface water 
quality, enhancement of better health and increase of land value. The present value benefit (PVB) 
was 760,066,741 baht. The results of economic value assessment showed that this project was the 
worthwhile investment: net present value (NPV) was 530,186,418 baht, benefit-cost (B/C) ratio 
was 3.31, and the economic internal rate of return (EIRR) was 375%. 
Keywords: Economic value assessment, Wastewater treatment plant   
 
บทนํา 

เทศบาลเมืองบางกรวย ตัIงอยู่ในพืIนที&อาํเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี ครอบคลุมพืIนที&ตาํบลบาง
กรวยและตาํบลวดัชลอ อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 4 กิโลเมตร ในเขตพืIนที&เทศบาลเมืองบาง
กรวยส่วนใหญ่มีลกัษณะเป็นชุมชนเมือง จากขอ้มูลจาํนวนประชากรจากงานทะเบียนราษฎร ณ เดือน
ตุลาคม พ.ศ.2558 พบว่า ในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย มีจาํนวนประชากรรวมทัIงสิIน 42,101 คน โดยมี
จาํนวนครัวเรือนทัIงสิIน 19,058 ครัวเรือน คิดเป็นความหนาแน่นของประชากรเท่ากบั 5,012.02 คนต่อ
ตารางกิโลเมตร ซึ& งมากกว่าความหนาแน่นของประชากรในจงัหวดันนทบุรีที&มีความหนาแน่นของ
ประชากรเท่ากบั 1,886.33 คนต่อตารางกิโลเมตร จากรายงานการศึกษาโครงการศึกษาความเป็นไปได้
ระบบรวบรวมและบาํบดันํI าเสียที&เหมาะสมกบัจงัหวดันนทบุรี (มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2552) ได้
คาดการณ์จาํนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์และประชากรแฝงในปี พ.ศ.2573 จะเพิ&มขึIนเป็น 46,576 
คน และคาดวา่จะก่อใหเ้กิดนํIาเสียชุมชนในพืIนที&ประมาณ 8,384 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนั 

ปัจจุบนัสถานการณ์ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ&งแวดลอ้มในพืIนที&เทศบาลเมืองบางกรวยไดรั้บ
ผลกระทบจากการเจริญเติบโตของชุมชนเมือง โดยเฉพาะปัญหาเรื& องมูลฝอย และปัญหาแหล่งนํI า
สาธารณะเน่าเสียจากการทิIงมูลฝอยและนํIาเสียจากแหล่งกาํเนิดต่างๆลงสู่แหล่งนํIาธรรมชาติโดยไม่ผ่าน
การบาํบดั ส่งผลใหคุ้ณภาพนํIาในคลองหลายสายมีคุณภาพตํ&ากว่าเกณฑม์าตรฐานคุณภาพนํIาในแหล่งนํIา
ผิวดินโดยทั&วไป เช่น คลองบางกอกนอ้ย คลองบางกรวย เป็นตน้ เนื&องจากในปัจจุบนัเทศบาลเมืองบาง
กรวยยงัไม่มีระบบบาํบดันํI าเสียรวม มีการระบายนํIาโดยใชท่้อระบายนํI ารวม ครอบคลุมพืIนที&ประมาณ
ร้อยละ 50 ของพืIนที&เทศบาลฯ ทัIงหมด นอกจากนีIยงัมีบา้นเรือนที&อยู่นอกโครงข่ายแนวท่อระบายนํIาที&มี
ในปัจจุบนั จึงมีการต่อท่อระบายนํIาทิIงลงสู่แหล่งนํIาโดยตรง ก่อใหเ้กิดปัญหาแหล่งนํIาเน่าเสียขึIนและส่ง
ผลกระทบต่อสุขภาพอนามยัของประชาชนในพืIนที&  

จากปัญหาดงักล่าวทางเทศบาลเมืองบางกรวย ไดมี้การสาํรวจศึกษาความเหมาะสม และออกแบบ
รายละเอียดระบบรวบรวมนํI าเสียและระบบบาํบดันํI าเสียในพืIนที&ขึIน เพื&อจดัทาํเป็นแผนการดาํเนินงาน
เร่งด่วนสําหรับดําเนินการแก้ไขและฟืI นฟูปัญหาความเสื& อมโทรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ&งแวดลอ้มในพืIนที&ขึIน ดงันัIนในงานวิจยันีI จึงประเมินและวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์โครงการออกแบบ
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ระบบรวบรวมและบาํบดันํI าเสียในพืIนที&เทศบาลเมืองบางกรวย เพื&อใชเ้ป็นขอ้มูลในการวางแผนและ
ดาํเนินการในการจดัการเพื&อแกไ้ขปัญหาความเสื&อมโทรมของคุณภาพนํIาผิวดินในจงัหวดันนทบุรีต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ 
1. เพื&อวิเคราะห์ความคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการออกแบบระบบรวบรวมและบาํบดันํI า

เสียในพืIนที&เทศบาลเมืองบางกรวย 
2. เพื&อวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการออกแบบระบบรวบรวมและบาํบดันํI าเสียในพืIนที&

เทศบาลเมืองบางกรวย 
 

ขอบเขตการศึกษา 
งานวิจยันีI วิเคราะห์ความคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์โครงการออกแบบระบบรวบรวมและบาํบดันํI า

เสียในพืIนที&เทศบาลเมืองบางกรวย โดยประเมินมูลค่าตน้ทุนของโครงการ ประกอบดว้ย ค่าลงทุน ค่า
ดาํเนินการ และการบาํรุงรักษา และประเมินมูลค่าผลประโยชนข์องโครงการ ประกอบดว้ย การมีคุณภาพ
นํI าดีขึI น ประชาชนมีสุขภาพอนามยัดีขึI น และมูลค่าที&ดินที& เพิ&มขึI น ในการวิเคราะห์ความคุ้มค่าทาง
เศรษฐศาสตร์ของโครงการพิจารณาจากมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net Present Value; NPV) อตัราส่วนมูลค่า
ปัจจุบันของผลประโยชน์กับต้นทุน (Benefit Cost Ratio; B/C) และอตัราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 
(Economic Internal Rate of Return; EIRR) โดยมีอายุโครงการ 20 ปี (พ.ศ.2558-2577) คาํนวณโดยใช้
อตัราคิดลด (Discount Rate; r) เท่ากบัร้อยละ 12 ต่อปี 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
เทศบาลเมืองบางกรวย ตัIงอยู่ในพืIนที&อาํเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี มีเนืIอที& 8.4 ตารางกิโลเมตร 

ครอบคลุมพืIนที& 2 ตาํบล ไดแ้ก่ ตาํบลบางกรวย จาํนวน x หมู่บา้น และตาํบลวดัชลอ จาํนวน 10 หมู่บา้น 
แผนที&แสดงดงัรูปที& 1 ในพืIนที&เทศบาลเมืองบางกรวยมีแหล่งนํI าผิวดินจาํนวนมาก และกระจายอยู่ทั&ว
พืIนที& เนื&องจากในอดีตประชาชนส่วนใหญ่ในพืIนที&มีอาชีพเกษตรกร จึงไดขุ้ดร่องนํIาหรือคลองเพื&อชกันํIา
เขา้ไปยงัพืIนที&เพาะปลูก แต่เมื&อความเจริญของชุมชนเมืองขยายตวั ทาํใหพื้Iนที&เพาะปลูกเปลี&ยนเป็นที&อยู่
อาศยั คลองในปัจจุบนัจึงมีหนา้ที&รองรับนํI าเสียจากบา้นเรือนและเป็นพืIนที&รองรับนํI าผิวดินในฤดูฝน 
คลองสายหลกัในเขตเทศบาลเมืองบางกรวยมีจาํนวน 2 คลอง ไดแ้ก่ คลองบางกอกนอ้ย และคลองบาง
กรวย โดยคลองบางกอกนอ้ย มีความกวา้งประมาณ 50 เมตร ยาว 15,000 เมตร อยู่ทางทิศตะวนัตกของ
พืIนที& ส่วนคลองบางกรวยอยู่ทิศเหนือของเขตเทศบาลเชื&อมต่อระหว่างคลองบางกอกน้อยกบัแม่นํI า
เจา้พระยา มีความกวา้งประมาณ 50 เมตร ยาว 3,380 เมตร เป็นที&รองรับนํI าทิIงจากชุมชนปริมาณมาก
เนื&องจากบริเวณดงักล่าวเป็นชุมชนที&อาศยัอย่างหนาแน่น นอกจากนีI  ในพืIนที&เทศบาลเมืองบางกรวยมี
คลองสายยอ่ยอยูเ่ป็นจาํนวนมากถึง 37 คลอง ซึ&งกระจายอยูท่ั&วพืIนที& ดงัแสดงในรูปที& 2 
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รูปทีG 1 แผนทีGหมู่บ้านในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย 

ทีGมา: เทศบาลเมืองบางกรวย (2558) 
 

 
รูปทีG 2 แผนทีGคลองในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย 

ทีGมา: มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ (2558) 

สําหรับโครงการออกแบบระบบรวบรวมและบาํบดันํI าเสียในพืIนที& เทศบาลเมืองบางกรวยอยู่
ภายใตแ้ผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ของเทศบาลเมืองบางกรวย (เทศบาลเมืองบางกรวย, 2559) 
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ในยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันาคุณภาพสิ&งแวดลอ้ม โดยมีวตัถุประสงคเ์พื&อปรับปรุงสภาพนํIาในคูคลองใน
เขตเทศบาลเมืองบางกรวยใหมี้คุณภาพดี ซึ& งจากผลการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบืIองตน้ระบบ
รวบรวมและระบบบาํบัดนํI าเสีย พบว่า แนวทางที&เหมาะสมคือการก่อสร้างระบบบาํบัดนํI าเสียแบบ 
Biological contact oxidation ร่วมกบั Aerobic filter ซึ& งจะสามารถบาํบดันํIาเสียได ้10,280 ลูกบาศกเ์มตร/
วนั คิดเป็นร้อยละ 72 ของปริมาณนํIาเสียทัIงหมดที&เกิดขึIนในพืIนที& 

 

วธีิการศึกษา 
1.  การวิเคราะห์ตน้ทุนและผลประโยชนโ์ครงการ 

1.1  การวิเคราะห์ตน้ทุนของโครงการ 
            ประเมินตน้ทุนทางการเงินของโครงการออกแบบระบบรวบรวมและบาํบดันํIาเสียในพืIนที&

เทศบาลเมืองบางกรวย โดยคิดตลอดอายโุครงการ 10 ปี (พ.ศ.2558-2577)  ประกอบดว้ย  
1.1.1 ค่ า ล ง ทุ น  ไ ด้แ ก่  ต้น ทุ น ที& ใ ช้ ใ น ก า ร ส ร้ า ง

องคป์ระกอบหลกัของโครงการ เช่น ระบบรวบรวมนํIาเสีย ระบบบาํบดั
นํI าเสีย เป็นต้น รวมทัI งค่าลงทุนทดแทนในการเปลี&ยนอุปกรณ์และ
เครื&องมือเมื&อหมดอายกุารใชง้าน 

1.1.2 ค่าดาํเนินการและบาํรุงรักษา ไดแ้ก่ ค่าไฟฟ้าเดิน
ระบบ ค่าบาํรุงรักษา และค่าบุคลากร  

ทัIงนีI ได้ปรับค่าจากตน้ทุนทางการเงินให้เป็นมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ โดยในกรณีของ
ประเทศไทย ไดใ้ชต้วัปรับค่า (Conversion Factor) ซึ& งอา้งอิงจากธนาคารโลกดงัตารางที& 1 

 

ตารางทีG 1 ค่า Conversion Factor  ในการปรับราคาต้นทุนทางการเงนิให้เป็นมูลค่าต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ 

ประเภท ตวัปรับค่า (Conversion Factor ) 
รายการอุปกรณ์และเครื&องมือ 0.84 
งานก่อสร้าง/โยธา  0.88 
การขนส่ง 0.87 
แรงงาน 0.92 
ไฟฟ้า 0.90 
รายการอื&น ๆ 0.92 

 

ทีGมา : World Bank (1982) 

 
1.2  การวิเคราะห์ผลประโยชนข์องโครงการ 
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            รวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์มูลค่าผลประโยชน์ของโครงการทัIงผลประโยชน์ทางตรง 
(Direct Benefits) และผลประโยชนท์างออ้ม (Indirect Benefits) ซึ& งประกอบดว้ย 

1.2.1 การทําให้แหล่งนํI าผิวดินมีคุณภาพดีขึI น ใช้วิธีการสํารวจและตลาดสมมติ 
(Contingent Valuation Method; CVM) (จุไร ทพัวงษ,์ 2545) โดยการสอบถามความเต็มใจของประชาชน
ที&จะจ่ายเงินเพื&อที&จะรักษาปรับปรุงหรือฟืI นฟูคุณภาพสิ&งแวดลอ้มให้ดีขึIน โดยมีการสร้างสถานการณ์
จาํลอง (Hypothetical Scenario) เกี&ยวกบัการเปลี&ยนแปลงของคุณภาพสิ&งแวดลอ้ม เพื&อสอบถามความเต็ม
ใจที&จะจ่ายเงิน (Willingness to Pay; WTP) ซึ& งในการศึกษาครัI งนีI ใช้สอบถามความยินดีจ่ายค่าบริการ
บาํบดันํIาเสียสูงสุด โดยสร้างสถานการณ์จาํลองในการปรับปรุงคุณภาพนํIาใหดี้ขึIนใน 2 กรณี ไดแ้ก่ กรณี
ที& 1 การปรับปรุงคุณภาพนํI าจากระดบัเสื&อมโทรมใหอ้ยู่ในระดบัพอใช ้(ไม่มีปัญหากลิ&นเหม็นรบกวน) 
และกรณีที& 2 การปรับปรุงคุณภาพนํIาจากระดบัเสื&อมโทรมใหอ้ยู่ในระดบัดี (สิ&งมีชีวิตในนํIาอาศยัอยู่ได)้ 
โดยในการวิเคราะห์ผลประโยชน์ของโครงการจะพิจารณาจากจาํนวนประชากรในพืIนที&ศึกษาซึ& งไดรั้บ
ประโยชน์จริงและระดบัของคุณภาพนํIาที&ดีขึIนจากการดาํเนินการแต่ละทางเลือก ซึ& งสามารถคาํนวณได้
ดงันีI  

 

ผลประโยชนข์องคุณภาพนํIาที&ดีขึIน = ความเตม็ใจจะจ่ายเฉลี&ย x จาํนวนผูไ้ดรั้บผลประโยชน ์
 

1.2.2 ประชาชนมีสุขภาพอนามยัดีขึIน ใชวิ้ธีการวิเคราะห์ตน้ทุนของความเจบ็ป่วย (Cost 
of illness; COI) (อุดมศกัดิ�  ศีลประชาวงศ,์ 2545) ซึ& งประเมินจากจาํนวนผูป่้วยและผูเ้สียชีวิตที&ลดลงจาก
การเจ็บป่วยเป็นโรคที&มีนํI าเป็นสื&อจากการมีโครงการ เช่น ทอ้งร่วง อหิวาตกโรค บิด และไทฟอยด ์โดย
ใชข้อ้มูลพืIนฐาน ประกอบดว้ย ขอ้มูลอุบติัการณ์ของโรคที&มีนํIาเป็นสื&อในเขตจงัหวดันนทบุรี และโอกาส
การลดลงของโรคที&มีนํI าเป็นสื&อจากการมีโครงการ จากนัIนจึงแปลงขนาดผลกระทบต่อสุขภาพใหอ้ยู่ใน
รูปมูลค่าเงิน โดยคิดจากตน้ทุนค่าใชจ่้ายทางตรง ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาล และ ค่าใชจ่้าย
ทางออ้ม ไดแ้ก่ การสูญเสียรายไดจ้ากการทาํงาน สามารถคาํนวณไดด้งันีI  

 

ผลประโยชนด์า้นประชาชนมีสุขภาพดีขึIน  = จาํนวนผูป่้วยที&ลดลง x ตน้ทุนค่าใชจ่้าย 
 

1.2.3 มูลค่าที& ดินเพิ&มขึI น พิจารณาจากพืIนที&ในเขตเทศบาลเมืองบางกรวยซึ& งได้รับ
ประโยชนจ์ากการมีโครงการระบบรวบรวมและบาํบดันํIาเสียซึ&งทาํใหมู้ลค่าที&ดินเพิ&มขึIน สามารถคาํนวณ
ไดด้งันีI  

 

มูลค่าที&ดินที&เพิ&มขึIน  =  ราคาที&ดินที&เพิ&มขึIนอนัเนื&องมาจากมีโครงการ x พืIนที&บริการทัIงหมด 
 
 
2.  การวิเคราะห์ความคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการ 
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การวิเคราะห์ความคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการจะใชห้ลกัการวิเคราะห์ตน้ทุนและ
ผลประโยชนต์ลอดอายโุครงการ 20 ปี (พ.ศ.2558-2577) ใชอ้ตัราคิดลด (Discount Rate; r) เท่ากบัร้อยละ 
12 ต่อปี  โดยมีเกณฑพิ์จารณาความเหมาะสมของโครงการ ดงันีI  

2.1  มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net Present Value; NPV) 
ตวัชีI วดั NPV เป็นค่าแสดงถึงความสามารถในการทาํกาํไรของโครงการ ณ อตัราคิดลดที&

กาํหนด ซึ& งถา้หากค่า NPV > 0 แสดงวา่ โครงการมีความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์ สามารถคาํนวณได้
จากสมการ 

                            Bt - Ct  
                    (1+r)t  
 

โดยที&    Bt คือ  มูลค่าของผลประโยชน ์(Benefit) ที&เกิดขึIนในปีที& t 
     Ct คือ  มูลค่าของตน้ทุน (Cost) ที&เกิดขึIนในปีที& t 
       r คือ  อตัราคิดลด (Discount rate; r) (ใช ้r เท่ากบัร้อยละ 12) 
       t คือ  ปีของโครงการ (อายโุครงการ 20 ปี) 
 

2.2  อตัราส่วนมูลค่าปัจจุบนัของผลประโยชนก์บัตน้ทุน (Benefit Cost Ratio; B/C) 
ตัวชีI วดั B/C เป็นอตัราส่วนระหว่างมูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์ (PVB) ต่อมูลค่า

ปัจจุบนัของตน้ทุน (PVC) ซึ& งแสดงถึงประสิทธิภาพการใชทุ้นของโครงการ ณ อตัราคิดลดที&กาํหนด ซึ& ง
ถา้ B/C >1 แสดงวา่ โครงการมีความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์ สามารถคาํนวณไดจ้ากสมการ 

 

PVB 
      PVC 
 

โดยที&   PVB คือ  มูลค่าปัจจุบนัของผลประโยชนร์วม (Present value benefit) 
     PVC คือ  มูลค่าปัจจุบนัของตน้ทุนรวม (Present value cost) 
 

2.3  อตัราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (Economic Internal Rate of Return; EIRR)  
ตวัชีIวดั EIRR เป็นค่าแสดงถึงอตัราผลตอบแทนที&แทจ้ริงของโครงการ ซึ& งถา้หาก EIRR > 

อตัราค่าเสียโอกาสของตน้ทุนทรัพยากร แสดงถึงโครงการมีความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์ สามารถ
คาํนวณไดจ้าก 

                               Bt - Ct  
                    (1+EIRR)t  

 
2.4 การวิเคราะห์ความอ่อนไหวต่อการเปลี&ยนแปลง (Sensitivity Analysis) ของโครงการ 

NPV        = ∑ 

t = 

0 

20 
(1) 

B/C        = (2) 

NPV        =       0       = ∑ 

t = 

0 

(3) 
20 
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เป็นการวิเคราะห์ในกรณีที&การประมาณตน้ทุนและผลประโยชน์ของโครงการไม่เป็นไป
ตามที&คาดการณ์ไว ้โดยวิเคราะห์ความอ่อนไหวใน 4 กรณี คือ 

กรณีที& 1 : ตน้ทุนของโครงการเพิ&มขึIน ร้อยละ 10 โดยปัจจยัอื&นคงที& 
กรณีที& 2 : ผลประโยชนข์องโครงการลดลง ร้อยละ 10 โดยปัจจยัอื&นคงที& 
กรณีที& 3 : ตน้ทุนของโครงการเพิ&มขึIนร้อยละ 10 และผลประโยชน์ของโครงการลดลง

ร้อยละ 10 โดยปัจจยัอื&นคงที& 
กรณีที& 4 : โครงการล่าชา้ไป 1 ปี 

 

ผลการศึกษา 
1.   ผลการวิเคราะห์ตน้ทุนของโครงการ 

ตน้ทุนของโครงการสาํหรับระบบรวบรวมและบาํบดันํIาเสียแบบ Biological contact oxidation 
ร่วมกบั Aerobic filter เมื&อพิจารณาอายุของโครงการ 20 ปี (พ.ศ.2558-2577) พบว่า มีตน้ทุนทางการเงิน
รวม 407,377,423 บาท โดยเป็นต้นทุนค่าก่อสร้าง 170,897,741 บาท และค่าดําเนินการบํารุงรักษา 
236,479,682 บาท เมื&อปรับใหเ้ป็นมูลค่าตน้ทุนทางเศรษฐศาสตร์ พบวา่มีค่าเท่ากบั 361,699,224 บาท โดย
เป็นต้นทุนค่าก่อสร้าง 150,390,012 บาท ค่าซ่อมบาํรุง 31,445,184 บาท ค่าเปลี&ยนเครื& องจักรเท่ากับ 
65,647,008 บาท และค่าไฟฟ้าเดินระบบเท่ากบั 114,217,019 บาท และเมื&อปรับใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนัโดย
ใช้อัตราคิดลดเท่ากับร้อยละ 12 ต่อปี พบว่า มีมูลค่าปัจจุบันของต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์เท่ากับ 
229,880,326 บาท รายละเอียดผลการวิเคราะห์ตน้ทุนของโครงการแสดงดงัตารางที& 2 

ตารางทีG 2 มูลค่าปัจจุบันของต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการ 

ปีทีG ปี พ.ศ. 
มูลค่าปัจจุบันของต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ (บาท)  (r  = 12% ) 

ค่าก่อสร้าง 
(บาท) 

ค่าซ่อมบํารุง 
(บาท) 

ค่าเปลีGยน
เครืGองจักร (บาท) 

ค่าไฟฟ้าเดนิ
ระบบ (บาท) 

รวม 
(บาท) 

1 2558 150,390,012 1,572,259 0 4,715,382 156,677,653 
2 2559 0 1,403,803 0 4,303,721 5,707,524 
3 2560 0 1,253,395 0 3,926,143 5,179,538 
4 2561 0 1,119,103 0 3,580,070 4,699,173 
5 2562 0 999,199 10,429,965 3,263,084 14,692,248 
6 2563 0 892,142 0 2,972,927 3,865,069 
7 2564 0 796,555 0 2,707,487 3,504,042 
8 2565 0 711,210 0 2,464,799 3,176,009 
9 2566 0 635,009 0 2,243,035 2,878,044 

10 2567 0 566,972 5,918,242 2,040,497 8,525,711 
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ตารางทีG 2 มูลค่าปัจจุบันของต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการ (ต่อ) 

ปีทีG ปี พ.ศ. 
มูลค่าปัจจุบันของต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ (บาท)  (r  = 12% ) 

ค่าก่อสร้าง 
(บาท) 

ค่าซ่อมบํารุง 
(บาท) 

ค่าเปลีGยน
เครืGองจักร (บาท) 

ค่าไฟฟ้าเดนิ
ระบบ (บาท) 

รวม 
(บาท) 

11 2568 0 506,225 0 1,855,610 2,361,835 
12 2569 0 451,987 0 1,686,918 2,138,905 
13 2570 0 403,560 0 1,533,073 1,936,633 
14 2571 0 360,321 0 1,392,830 1,753,151 
15 2572 0 321,715 3,358,170 1,265,039 4,944,924 
16 2573 0 287,246 0 1,148,643 1,435,889 
17 2574 0 256,470 0 1,042,667 1,299,137 
18 2575 0 228,991 0 946,215 1,175,206 
19 2576 0 204,456 0 858,461 1,062,917 
20 2577 0 182,550 1,905,516 778,649 2,866,715 

รวม 150,390,012 13,153,170 21,611,893 44,725,251 229,880,326 

หมายเหตุ  :  คาํนวณมูลค่าปัจจุบนั ณ อตัราคิดลด (Discount rate; r) เท่ากบัร้อยละ 12 

 
2.  ผลการวิเคราะห์ผลประโยชนข์องโครงการ 

ผลประโยชนข์องโครงการสาํหรับระบบรวบรวมบาํบดันํIาเสีย ประกอบดว้ย ผลประโยชนด์า้น
การทาํให้แหล่งนํI าผิวดินมีคุณภาพดีขึI น ประชาชนมีสุขภาพอนามยัดีขึI น และมูลค่าที&ดินเพิ&มขึI น มี
รายละเอียดผลการศึกษาดงันีI  

2.1  การทาํใหแ้หล่งนํIาผิวดินมีคุณภาพดีขึIน 
ในการวิเคราะห์ผลประโยชนข์องโครงการดา้นการทาํใหคุ้ณภาพนํIาดีขึIนใชวิ้ธีการสาํรวจ

และตลาดสมมติ (CVM) ซึ& งในการศึกษาครัI งนีI เกบ็ขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามเพื&อสอบถามความยินดีจ่าย
ค่าบริการบาํบดันํIาเสียสูงสุด โดยสร้างสถานการณ์จาํลองในการปรับปรุงคุณภาพนํIาใหดี้ขึIนเป็น 2 กรณี 
ผลการศึกษาพบวา่ 

กรณีที� 1 การปรับปรุงคุณภาพนํ�าจากระดับเสื�อมโ ทรมให้อยู่ในระดับพอใ ช้ (ไม่มีปัญหา 
กลิ�นเหมน็รบกวน) พบวา่ ประชาชนมีความเตม็ใจจะจ่ายเฉลี&ยเท่ากบั 42 บาท/ครัวเรือน/เดือน 

กรณีที� 2 การปรับปรุงคุณภาพนํ�าจากระดับเสื�อมโ ทรมใ ห้อยู่ใ นระดับดี (สิ�งมีชีวิตใ นนํ�า
อาศัยอยู่ได้) พบวา่ ประชาชนมีความเตม็ใจจะจ่ายเฉลี&ยเท่ากบั 62 บาท/ครัวเรือน/เดือน 

โดยโครงการสามารถบาํบดันํIาเสียได ้10,280 ลบ.ม./วนั คิดเป็นร้อยละ 72 ของปริมาณนํIา
เสียทัIงหมดที&เกิดขึIนในพืIนที& ดงันัIนจึงพบว่าสามารถช่วยปรับปรุงคุณภาพนํIาจากระดบัเสื&อมโทรมใหอ้ยู่
ในระดบัดี (สิ&งมีชีวิตในนํIาอาศยัอยู่ได)้ ไดค้รอบคลุมทัIงเขตพืIนที&เทศบาลเมืองบางกรวย ซึ&งจากขอ้มูลงาน
ทะเบียนราษฎร์เทศบาลเมืองบางกรวย พบว่า ปี พ.ศ.2558 มีจาํนวนหลงัคาเรือนรวมทัI งสิIน 19,059 
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หลงัคาเรือน โดยประชาชนมีความเต็มใจจะจ่ายเฉลี&ยเท่ากบั 62 บาท/ครัวเรือน/เดือน เมื&อพิจารณาอายุ
ของโครงการ 20 ปี (พ.ศ.2558-2577) พบว่าผลประโยชน์มีมูลค่ารวมเท่ากบั 267,310,487 บาท และเมื&อ
ปรับให้เป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดเท่ากับร้อยละ 12 ต่อปี พบว่า มีมูลค่าปัจจุบันของ
ผลประโยชนด์า้นการทาํใหคุ้ณภาพนํIาดีขึIนเท่ากบั 103,628,913 บาท  

2.2  ประชาชนมีสุขภาพอนามยัดีขึIน 
ในการวิเคราะห์ผลประโยชน์ของโครงการดา้นการทาํใหป้ระชาชนมีสุขภาพอนามยัดีขึIน 

ใชวิ้ธีการวิเคราะห์ตน้ทุนของความเจบ็ป่วย (COI) ซึ& งผลการศึกษาพบวา่ จากขอ้มูลของระบบรายงานการ
เฝ้าระวงัโรค 506 ของกระทรวงสาธารณสุข ในปี พ.ศ.2558 ประชาชนในเขตจงัหวดันนทบุรีไม่มีผูป่้วย
และผูเ้สียชีวิตดว้ยโรคอหิวาตกโรคและโรคไทฟอยด์ และมีประชาชนป่วยดว้ยโรคทอ้งร่วงเฉียบพลนั 
จาํนวน 1,444 ราย/ปี ซึ& งคิดเป็น 123.94 คน/ประชากร 100,000 คน หรือร้อยละ 0.12 ของจาํนวนประชากร
ทัIงหมด ซึ&งจากขอ้มูลของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ วนัที& 31 ตุลาคม พ.ศ. 2558 รายงานว่า
ในพืIนที&เขตเทศบาลเมืองบางกรวยมีจาํนวนประชากรทัIงสิIน 42,101 คน จึงคาดการณ์จาํนวนผูป่้วยโรค
ทอ้งร่วงเฉียบพลนัไดป้ระมาณ 51 คน  

ในการประเมินมูลค่าผลประโยชนข์องโครงการดา้นการทาํใหป้ระชาชนมีสุขภาพอนามยั
ดีขึIน กาํหนดใหโ้ครงการสามารถบรรเทาการเจ็บป่วยของประชาชนในพืIนที&ไดเ้ท่ากบัร้อยละ 50 ดงันัIน
จึงสามารถช่วยลดจาํนวนผูป่้วยโรคทอ้งร่วงเฉียบพลนั ลงได ้25 คน และเมื&อพิจารณาถึงค่าใชจ่้ายในการ
รักษาพยาบาลผูป่้วยโรคทอ้งร่วงเฉียบพลนั สามารถประมาณไดจ้ากงบประมาณที&ใชใ้นการรักษาหาร
ดว้ยจาํนวนผูป่้วยจะไดเ้ท่ากบั 720 บาทต่อคน และการป่วยเป็นโรคทอ้งร่วงเฉียบพลนัมีจาํนวนวนัที&ตอ้ง
หยุดพกัรักษาตวัประมาณ 1 วนั ซึ& งทาํให้เกิดค่าเสียโอกาสของรายได ้โดยสมมติใหเ้ท่ากบัค่าแรงขัIนตํ&า
ของประเทศไทย 300 บาทต่อวนั ดงันัIนการเจ็บป่วยดว้ยโรคทอ้งร่วงเฉียบพลนัแต่ละครัI งทาํใหเ้กิดความ
สูญเสียเท่ากบั 1,020 บาทต่อคนต่อปี คิดเป็นผลประโยชนข์องโครงการดา้นการทาํใหป้ระชาชนมีสุขภาพ
อนามัยดีขึI นเท่ากับ 25,500 บาท/ปี เมื&อพิจารณาอายุของโครงการ 20 ปี (พ.ศ.2558-2577) พบว่า
ผลประโยชนมี์มูลค่ารวมเท่ากบั 484,500 บาท และเมื&อปรับใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดเท่ากบั
ร้อยละ 12 ต่อปี พบว่า มีมูลค่าปัจจุบนัของผลประโยชน์ดา้นการทาํใหป้ระชาชนมีสุขภาพอนามยัดีขึIน
เท่ากบั 187,827 บาท  

2.3  มูลค่าที&ดินเพิ&มขึIน 
เทศบาลเมืองบางกรวยมีพืIนที&เขตการปกครองประมาณ 8.4 ตารางกิโลเมตร ซึ& งจะไดรั้บ

ผลประโยชนจ์ากโครงการทาํใหที้&ดินมีมูลค่าสูงขึIน จากการศึกษาของกรมที&ดินรายงานวา่ เมื&อมีโครงการ
พฒันาจะส่งผลใหร้าคาที&ดินจะมีมูลค่าเพิ&มขึIนร้อยละ 12.5 ต่อปี  อยา่งไรกต็าม เนื&องจากในสภาพปัจจุบนั
ราคาที&ดินมีโอกาสเป็นไปไดไ้ม่มากนกั อีกทัIงยงัมีปัจจยัอื&นๆ ที&มีผลต่อราคาที&ดิน เช่น ระดบัรายไดข้อง
ประชากร การคมนาคม ดังนัIน การศึกษาครัI งนีI จะกาํหนดให้ราคาที& ดินเพิ&มขึI นจากการมีโครงการ
ประมาณร้อยละ 1.00  และจะมีผลกระทบในระยะเวลาอนัสัIน ซึ& งกาํหนดให้มีผลกระทบประมาณ 1 ปี 
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และนาํไปคาํนวณโดยใชร้าคาประเมินของกรมที&ดินโดยเฉลี&ยของจงัหวดันนทบุรี ซึ& งมีราคาโดยเฉลี&ย 
50,000 บาทต่อตารางวา โดยโครงการที&สามารถบาํบดันํIาเสียครอบคลุมพืIนที&บริการร้อยละ 70 ของพืIนที&
ทัIงหมดในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย คิดเป็นพืIนที&บริการเท่ากบั 1,491,000 ตารางวา ดงันัIนผลประโยชน์
ของโครงการจึงมีมูลค่าเท่ากบั 735,000,000บาท/ปี และเมื&อปรับใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลด
เท่ากบัร้อยละ 12 ต่อปี พบว่า มีมูลค่าปัจจุบนัของผลประโยชน์ดา้นการทาํให้มูลค่าที&ดินเพิ&มขึIนเท่ากบั 
656,250,000 บาท  

เมื&อประเมินผลประโยชน์ของโครงการรวมทัIง 3 ดา้น โดยพิจารณาอายุของโครงการ 20 ปี 
(พ.ศ.2558-2577) จะพบว่ามีมูลค่าผลประโยชน์รวมเท่ากบั 1,002,794,987 บาท เมื&อปรับให้เป็นมูลค่า
ปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดเท่ากับร้อยละ 12 ต่อปี พบว่า มีมูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์ เท่ากับ 
760,066,741 บาท รายละเอียดแสดงดงัตารางที& 3 

ตารางทีG 3 มูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์ของโครงการ 

ปีทีG ปี พ.ศ. 

มูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์ (บาท) (r  = 12% ) 

คุณภาพนํ�าดขีึ �น  
(บาท) 

สุขภาพอนามัยดขีึ �น 
(บาท) 

มูลค่าทีGดนิเพิGมขึ�น 
(บาท) 

รวม  
(บาท) 

1 2558 0 0 0 0 
2 2559 12,561,583 22,768 656,250,000 668,834,351 
3 2560 11,215,699 20,328 0 11,236,027 
4 2561 10,014,017 18,150 0 10,032,167 
5 2562 8,941,086 16,206 0 8,957,292 
6 2563 7,983,113 14,469 0 7,997,582 
7 2564 7,127,779 12,919 0 7,140,698 
8 2565 6,364,089 11,535 0 6,375,624 
9 2566 5,682,222 10,299 0 5,692,521 
10 2567 5,073,413 9,196 0 5,082,609 
11 2568 4,529,833 8,210 0 4,538,043 
12 2569 4,044,493 7,331 0 4,051,824 
13 2570 3,611,155 6,545 0 3,617,700 
14 2571 3,224,245 5,844 0 3,230,089 
15 2572 2,878,791 5,218 0 2,884,009 
16 2573 2,570,349 4,659 0 2,575,008 
17 2574 2,294,954 4,160 0 2,299,114 
18 2575 2,049,066 3,714 0 2,052,780 
19 2576 1,829,523 3,316 0 1,832,839 
20 2577 1,633,503 2,961 0 1,636,464 

รวม 103,628,913 187,828 656,250,000 760,066,741 

หมายเหตุ  :  คาํนวณมูลค่าปัจจุบนั ณ อตัราคิดลด (Discount rate; r) เท่ากบัร้อยละ 12 
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3. ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการ 
ในการวิเคราะห์ความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการพิจารณาจากเกณฑชี์I วดัความ

เหมาะสม ประกอบดว้ย มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) อตัราส่วนมูลค่าปัจจุบนัของผลประโยชน์กบัตน้ทุน 
(B/C) และ อตัราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (EIRR) ภายใตข้อ้กาํหนด คือ ระยะเวลาโครงการเท่ากบั 20 ปี 
และ อตัราคิดลดเท่ากบัร้อยละ 12 ผลการศึกษา พบวา่ โครงการมีความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์ โดยมี
มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) เท่ากบั 530,186,418 บาท อตัราส่วนระหว่างมูลค่าปัจจุบนัของผลประโยชน์
กบัตน้ทุน (B/C) เท่ากบั 3.31 และอตัราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (EIRR) เท่ากบัร้อยละ 375 รายละเอียด
แสดงดงัตารางที& 4  

ตารางทีG 4 การวเิคราะห์ความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการ 

ปีทีG ปี พ.ศ. 
มูลค่าปัจจุบันของต้นทุน 

(บาท) 
มูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์ 

(บาท) 
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) 

(บาท) 

1 2558 156,677,653 0 -156,677,653 
2 2559 5,707,524 668,834,351 663,126,827 
3 2560 5,179,538 11,236,027 6,056,489 
4 2561 4,699,173 10,032,167 5,332,994 
5 2562 14,692,248 8,957,292 -5,734,956 
6 2563 3,865,069 7,997,582 4,132,513 
7 2564 3,504,042 7,140,698 3,636,656 
8 2565 3,176,009 6,375,624 3,199,615 
9 2566 2,878,044 5,692,521 2,814,477 

10 2567 8,525,711 5,082,609 -3,443,102 
11 2568 2,361,835 4,538,043 2,176,208 
12 2569 2,138,905 4,051,824 1,912,919 
13 2570 1,936,633 3,617,700 1,681,067 
14 2571 1,753,151 3,230,089 1,476,938 
15 2572 4,944,924 2,884,009 -2,060,915 
16 2573 1,435,889 2,575,008 1,139,119 
17 2574 1,299,137 2,299,114 999,977 
18 2575 1,175,206 2,052,780 877,574 
19 2576 1,062,917 1,832,839 769,922 
20 2577 2,866,715 1,636,464 -1,230,251 

รวม 229,880,323 760,066,741 530,186,418 

NPV (บาท) 530,186,418 

B/C 3.31 

EIRR (% ) 375 

หมายเหตุ  :  คาํนวณมูลค่าปัจจุบนั ณ อตัราคิดลด (Discount rate; r) เท่ากบัร้อยละ 12 
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4. ผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวต่อการเปลี&ยนแปลงของโครงการ 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการในการศึกษาครัI งนีIจะวิเคราะห์ใน 4 กรณี คือ 

กรณีที& 1 : ตน้ทุนของโครงการเพิ&มขึIน ร้อยละ 10 โดยปัจจยัอื&นคงที& 
กรณีที& 2 : ผลประโยชนข์องโครงการลดลง ร้อยละ 10 โดยปัจจยัอื&นคงที& 
กรณีที& 3 : ตน้ทุนของโครงการเพิ&มขึIนร้อยละ 10 และผลประโยชนข์องโครงการลดลง    ร้อย

ละ 1 โดยปัจจยัอื&นคงที& 
กรณีที& 4 : โครงการล่าชา้ไป 1 ปี 

ผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ พบว่า กรณีที& 1 – 4 มีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) 
เท่ากบั 507,198,386, 454,179,744, 431,191,712 และ 447,289,567 บาท มีอตัราส่วนระหวา่งมูลค่าปัจจุบนั
ของผลประโยชน์กับต้นทุน (B/C) เท่ากับ 3.01, 2.98, 2.71 และ 2.95 และมีอัตราผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจ (EIRR) เท่ากบัร้อยละ 332, 327, 288 และ 116 ตามลาํดบั รายละเอียดแสดงดงัตารางที& 5 

ตารางทีG 5 การวเิคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ 

การวเิคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ 
การวเิคราะห์ความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์ 

NPV (บาท) B/C EIRR (% ) 
กรณีที& 1 : ตน้ทุนของโครงการเพิ&มขึIน ร้อยละ 

10 โดยปัจจยัอื&นคงที& 
507,198,386 3.01 332 

กรณีที& 2 : ผลประโยชน์ของโครงการลดลง 
ร้อยละ 10 โดยปัจจยัอื&นคงที& 

454,179,744 2.98 327 

กรณีที& 3 : ตน้ทุนของโครงการเพิ&มขึIนร้อยละ 
10 และผลประโยชนข์องโครงการ
ลดลงร้อยละ 1 โดยปัจจยัอื&นคงที& 

431,191,712 2.71 288 

กรณีที& 4 : โครงการล่าชา้ไป 1 ปี 447,289,567 2.95 116 

หมายเหตุ  :  คาํนวณมูลค่าปัจจุบนั ณ อตัราคิดลด (Discount rate; r) เท่ากบัร้อยละ 12 

 

สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 
 จากการวิเคราะห์ความคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์โครงการออกแบบระบบรวบรวมและบาํบดันํI า
เสียแบบ Biological contact oxidation ร่วมกบั Aerobic filter ในพืIนที&เทศบาลเมืองบางกรวย โดยประเมิน
มูลค่าตน้ทุนของโครงการ ประกอบดว้ย ตน้ทุนที&ใชใ้นการสร้างองค์ประกอบหลกัของโครงการ ไดแ้ก่ 
ระบบรวบรวมนํI าเสีย ระบบบาํบัดนํI าเสีย ค่าลงทุนทดแทนในการเปลี&ยนอุปกรณ์และเครื& องมือเมื&อ
หมดอายกุารใชง้าน และตน้ทุนค่าดาํเนินการและบาํรุงรักษา ไดแ้ก่ ค่าไฟฟ้าเดินระบบ ค่าบาํรุงรักษา และ
ค่าบุคลากร เมื&อพิจารณาตลอดอายโุครงการ 20 ปี (พ.ศ.2558-2577) คาํนวณโดยใชอ้ตัราคิดลดเท่ากบัร้อย
ละ 12 ต่อปี พบว่า โครงการมีมูลค่าปัจจุบนัของตน้ทุนทางเศรษฐศาสตร์เท่ากบั 229,880,326 บาท ใน
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ส่วนของการประเมินมูลค่าผลประโยชน์ของโครงการ ประกอบดว้ย การทาํใหแ้หล่งนํIาผิวดินมีคุณภาพดี
ขึIน ประชาชนมีสุขภาพอนามยัดีขึIน และมูลค่าที&ดินเพิ&มขึIน จะมีมูลค่าปัจจุบนัของผลประโยชน์ เท่ากบั 
760,066,741 บาท  

ในการวิเคราะห์ความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการ พบว่า โครงการมีความ
เหมาะสมและคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ โดยมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ 530,186,418 บาท 
อตัราส่วนระหว่างมูลค่าปัจจุบนัของผลประโยชน์กบัตน้ทุน (B/C) เท่ากบั 3.31 และอตัราผลตอบแทน
ทางเศรษฐกิจ (EIRR) เท่ากบัร้อยละ 375  

เมื&อวิเคราะห์ความอ่อนไหวต่อการเปลี&ยนแปลงของโครงการใน 4 กรณี ไดแ้ก่ กรณีที& 1 ตน้ทุน
ของโครงการเพิ&มขึIน ร้อยละ 10 โดยปัจจยัอื&นคงที& กรณีที& 2 ผลประโยชนข์องโครงการลดลง ร้อยละ 10 
โดยปัจจยัอื&นคงที& กรณีที& 3 ตน้ทุนของโครงการเพิ&มขึIนร้อยละ 10 และผลประโยชน์ของโครงการลดลง
ร้อยละ 1 โดยปัจจยัอื&นคงที& และกรณีที& 4 โครงการล่าชา้ไป 1 ปี พบวา่ สถานการณ์ที&เปลี&ยนแปลงไปทัIง 4 
กรณีดงักล่าวยงัส่งให้โครงการมีความเหมาะสมและคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์ เนื&องจากมีมูลค่าปัจจุบนั
สุทธิ (NPV) เท่ากบั 507,198,386, 454,179,744, 431,191,712 และ 447,289,567 บาท มีอตัราส่วนระหวา่ง
มูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์กับต้นทุน (B/C) เ ท่ากับ 3.01, 2.98, 2.71 และ 2.95 และมีอัตรา
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (EIRR) เท่ากบัร้อยละ 332, 327, 288 และ 116 ตามลาํดบั  
 ทัIงนีI เนื&องจากโครงการออกแบบระบบรวบรวมและบาํบดันํIาเสียในพืIนที&เทศบาลเมืองบางกรวย
เป็นโครงการสาธารณูปโภคที&ภาครัฐลงทุนเพื&อใหบ้ริการกบัประชาชนโดยไม่แสวงหาผลกาํไร ดงันัIนใน
การศึกษานีI จึงไม่ไดวิ้เคราะห์อตัราการคืนทุนของโครงการ  
 

ข้อเสนอแนะในการนําผลไปใช้ประโยชน์ 
ขอ้มูลผลการศึกษาการประเมินตน้ทุนของโครงการสามารถนาํไปใชใ้นการคาํนวณตน้ทุนเฉลี&ย

ของการบาํบดันํI าเสียของโครงการและวิเคราะห์อตัราการจดัเก็บค่าบริการบาํบดันํI าเสียที&เหมาะสมกบั
แหล่งกาํเนิดนํIาเสียแต่ละประเภทได ้
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คําส่ังมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

ท่ี 303/2559 

เรื่อง  แตงต้ังคณะกรรมการจัดสัมมนาวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ ในวาระครบรอบ 25 ป  
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

--------------------------------------------------------------  

 ตามที่ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติจะครบรอบ 25 ป ในป พ.ศ. 2560 
เพ่ือใหการดําเนินงานในโอกาสวาระครบรอบ 25 ป ของมหาวิทยาลัยเปนไปดวยความเรียบรอย 
และมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 43 แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
พ.ศ. 2546 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 จึงแตงต้ังคณะกรรมการจัดสัมมนาวิชาการ
ระดับชาติ/นานาชาติ ในวาระครบรอบ 25 ป มฉก. ดังน้ี  

 รองศาสตราจารย ดร.ประจักษ  พุมวิเศษ ท่ีปรึกษา 
 1.  รองศาสตราจารย ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท ประธานกรรมการ 

 2.  คณบดีคณะเทคนิคการแพทย รองประธานกรรมการ 

 3.  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร กรรมการ 

 4.  คณบดีคณะสังคมสงเคราะหศาสตรและสวัสดิการสังคม กรรมการ 

 5.  คณบดีคณะศิลปศาสตร กรรมการ 

 6.  คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กรรมการ 

 7.  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรรมการ 

 8.  คณบดีคณะเภสัชศาสตร กรรมการ 

 9.  คณบดีคณะกายภาพบําบัด  กรรมการ 

 10.คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตรและส่ิงแวดลอม  กรรมการ 

 11.คณบดีคณะการแพทยแผนจีน  กรรมการ 

 12.คณบดีคณะนิติศาสตร กรรมการ 

 13.คณบดีคณะนิเทศศาสตร กรรมการ 

 14.คณบดีคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน กรรมการ 

 15.คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 

 16.ผูอํานวยการกองอาคารสถานท่ี  กรรมการ 

 17.ผูอํานวยการกองกลาง กรรมการ 

 18.อาจารย ดร.ขยัน  จันทรสถาพร กรรมการ 

 19.หัวหนาแผนกวิเทศสัมพันธ กรรมการ 
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 20.หัวหนาแผนกงานประชุม  กรรมการ 

 21.หัวหนาแผนกประชาสัมพันธ กรรมการ 

 22.ผูอํานวยการสํานักพัฒนาวิชาการ  กรรมการและเลขานุการ 

 23.หัวหนาแผนกพัฒนางานวิจัยและส่ือการเรียนรู ผูชวยเลขานุการ 

 โดยใหคณะกรรมการฯ มีหนาท่ีดังน้ี  
 1. วางแผนการจัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ ใหเปนไปดวยความเรียบรอย  
 2. แตงต้ังคณะทํางานฝายตาง ๆ เพ่ือบริหารการดําเนินงานจัดสัมมนาวิชาการระดับชาติ /

นานาชาติ ใหดําเนินไปตามแผนงานท่ีกําหนดไว  
 3. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเม่ือเสร็จส้ินโครงการ  

 ท้ังน้ี ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป  

 สั่ง  ณ  วันท่ี   26  กันยายน  พ.ศ.  2559 

 

 

 

  (รองศาสตราจารย ดร.ประจักษ  พุมวิเศษ) 
                   อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  
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คําส่ังมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

ท่ี 072/2560 

เรื่อง  แตงต้ังคณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองบทความวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ   

--------------------------------------------------------------  

 ตามท่ี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ กําหนดจัดโครงการประชุมเชิงวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ คร้ังท่ี 5 “งานวิชาการรับใชสังคม” ในวันศุกรท่ี 26 พฤษภาคม 2560 เพ่ือ
เฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ 25 ป ของมหาวิทยาลัย เพ่ือใหการดําเนินงานจัดประชุมเปนไปดวย
ความเรียบรอย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจ ตามความในมาตรา 43 แหงพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 จึงแตงต้ังคณะกรรมการ
พิจารณากล่ันกรองบทความวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ดังน้ี  
 1.  รองศาสตราจารย ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท ประธานกรรมการ 

 2.  รองศาสตราจารยอิสยา  จันทรวิทยานุชิต รองประธานกรรมการ 

 3.  อาจารย ดร.กมลทิพย  ขลังธรรมเนียม กรรมการ 

 4.  อาจารย ดร.รัชดา  พวงประสงค กรรมการ 

 5.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.กนกพร  นทีธนสมบัติ กรรมการ 

 6.  รองศาสตราจารย ดร.รัตนา  อินทรานุปกรณ กรรมการ 

 7.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิตยาวรรณ  กุลณาวรรณ กรรมการ 

 8.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิชาญ  จันทรวิทยานุชิต  กรรมการ 

 9.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรทิพย  พ่ึงมวง กรรมการ 

 10.ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชลันดา  กองมะเริง กรรมการ 

 11.ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปานทิพย  รัตนศิลปกัลชาญ กรรมการ 

 12.อาจารย ดร.นพพร  คุรุเสถียร กรรมการ 

 13.อาจารย ดร.รุงเพชร  สงวนพงษ กรรมการ 

 14.ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสาวณีย  วรวุฒางกูร กรรมการ 

 15.ผูชวยศาสตราจารย ดร.นุชนาถ  แชมชอย กรรมการ 

 16.ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดรุณวรรณ  สมใจ กรรมการ 

 17.ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรางคณา  วิเศษมณี ลี กรรมการ 

 18.อาจารยอัจฉราภรณ  สุริเมือง กรรมการ 

 19.อาจารยนภษร  แสงศิวะฤทธ์ิ กรรมการ 

 20.รองศาสตราจารย ดร.เดชาวุธ  นิตยสุทธิ กรรมการ 

1263 



 21.รองศาสตราจารย ดร.บังอร  ฉางทรัพย  กรรมการ 

 22.ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประยูรศักด์ิ  เปล้ืองผล กรรมการ 

 23.ผูชวยศาสตราจารย ดร.จตุรงค  บุณยรัตนสุนทร กรรมการ 

 24.ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภุชงค  เสนานุช กรรมการ 

 25.รองศาสตราจารย ดร.ขัตติยา  กรรณสูต กรรมการ 

 26.ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพรัตน  ธนานุรักษากุล กรรมการ 

 27.ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีรโชติ  เกิดแกว กรรมการ 

 28.ผูชวยศาสตราจารยคณพศ  สิทธิเลิศ กรรมการ 

 29.รองศาสตราจารยธิดา  โมสิกรัตน กรรมการ 

 30.รองศาสตราจารย ดร.พรพรรณ  จันทโรนานนท กรรมการ 

 31.ผูชวยศาสตราจารย ดร.นริศ  วศินานนท กรรมการ 

 32.รองศาสตราจารย ดร.ฟาน  จวิน กรรมการ 

 33.อาจารย ดร.ศรัญญทิตา  ชนะชัยภูวพัฒน กรรมการ 

 34.ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิชัจ  พุกสวัสด์ิ กรรมการ 

 35.ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐนันท  ศิริเจริญ กรรมการ 

 36.ผูชวยศาสตราจารยนิก  สุนทรธัย กรรมการ 

 37.ผูชวยศาสตราจารย ช.ชยินทร  เพ็ชญไพศิษฏ กรรมการ 

 38.ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชุติระ  ระบอบ กรรมการ 

 39.อาจารย ดร.พวงชมพู  โจนส กรรมการ 

 40.อาจารย ดร.แววมยุรา  คําสุข กรรมการ 

 41.ผูชวยศาสตราจารย ดร.วุฒิพงษ  ทองกอน กรรมการและเลขานุการ 

 42.นางสาวจรัชปาณ  คงทอง กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 43.นางสาวรจนกร  กาหลง  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 โดยใหคณะกรรมการฯ มีหนาท่ีดังน้ี  
 พิจารณากล่ันกรองบทความวิจัย/บทความวิชาการท่ีสงมานําเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติในเบ้ืองตน กอนนําสงใหวารสารวิชาการท่ีจะตีพิมพเผยแพรพิจารณาตอไป  

ท้ังน้ี ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป  

 สั่ง  ณ  วันท่ี   13  มีนาคม  พ.ศ.  2560 

 

 

 

  (รองศาสตราจารย ดร.ประจักษ  พุมวิเศษ) 
                     อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  
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