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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
---------------------------------------------------------มหาวิท ยาลัย หัว เฉีย วเฉลิม พระเกีย รติ มุง มั่น ที่จ ะพัฒ นาคุณ ภาพบัณ ฑิต
ภายใตป ณิธ าน “เรีย นรูเ พื่อ รับ ใชสัง คม” ตลอดระยะเวลาจากจุด เริ่ม ตน โรงเรีย น
ผดุง ครรภอ นามัย ในป พ.ศ. 2485วิท ยาลัย หัว เฉีย ว จนพัฒ นามาเปน มหาวิท ยาลัย
และครบรอบ 25 ป ในป พ ุ ท ธศั ก ราช 2560 นี ้ มหาวิ ท ยาลั ย ยั ง คงมุ  ง มั ่ น ที ่ จ ะ
พั ฒ นาสังคมดวยหลักคิด “วิชาการรับใชสังคม” โดยบูรณาการ การเรียนการสอน การวิจัย
การบริก ารวิช าการ และการทํา นุบํา รุง ศิล ปวัฒ นธรรมเขา ดว ยกัน เพื่อ ตอบสนอง
ความตองการของสังคมและชุมชน
การจัดประชุมวิชาการเพื่อเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติครั้งนี้
เปน การรวบรวมผลงานวิจ ัย จากคณาจารย นัก วิจ ัย นัก วิช าการ และนัก ศึก ษา
บัณ ฑิต ศึก ษา ภายใตห ัว ขอ “งานวิช าการรับ ใชส ัง คม” เพื ่อ เผยแพรค วามรูจ าก
งานวิจัยผานการเสนอผลงาน ซึ่งถือวาเปนกระบวนการเสริมสรางบรรยากาศวิชาการ
ดว ยการวิจัย และกระตุน ใหนัก วิช าการและนัก วิจัย ดํา เนิน การวิจัย อยา งตอ เนื่อ ง
เพื่อใหเกิดการพัฒนา เพิ่มพูนความรู และความลึกซึ้งของผลงานวิจัย เพื่อ นําองคความรู
ไปรับใชสังคมตอไป

รองศาสตราจารย ดร.ประจักษ พุม วิเศษ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 “งานวิชาการรับใช สังคม”
วันที่ 26 พฤษภาคม 2560
เจาของ

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

บรรณาธิการ
รองศาสตราจารย ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

กองบรรณาธิการ
รองศาสตราจารย ดร.พรพรรณ จันทโรนานนท
ผูชวยศาสตราจารย ดร.จตุรงค บุณยรัตนสุนทร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชุติระ ระบอบ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีรโชติ เกิดแกว
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิชาญ จันทรวิทยานุชิต
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรรัชนี วีระพงศ
พันเอกหญิง ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภัสรา อาณัติ
รองศาสตราจารย ดร.ธนสุวิทย ทับหิรัญรักษ
ผูช วยศาสตราจารย รอยตํารวจหญิง ดร.วรรณี ศุขสารท
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิมพนภัส ภูมิกติ ติพิชญ
Prof. Dr. Enas, MM
Prof. Iskhak Said
Prof. Dr. Yat Rospia Brata
Dr. Hepy Adityarini
Dr. Rina Arum Prastyanti
Prof. Dr. Hu Hongyi
Prof. Dr. Alma Espartinez
Prof. Dr. Benita Bonus
Prof. Maria Teresa Salta
Assoc. Prof. Dr. Edmond Maniago
Asst. Prof. Joel Regala
Assoc. Prof. Dr. Randolf L. Asistido
Assoc. Prof. Dr. Maria Teresa T. Asistido
Assoc. Prof Dr. Fan Jun
Asst. Prof. Dr. Noparat Tananuraksakul
Asst. Prof. Dr. Naris Wasinanon
Dr. Jonathan Rante Carreon
Dr. Suthida Soontornwipat

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

Holy Angel University, Philippines
Holy Angel University, Philippines
Shanghai University of Traditional
Chinese Medicine, China
Holy Angel University, Philippines
Consolacion College, Philippines
STI West Negros University, Philippines
Holy Angel University, Philippines
Huachiew Chalermprakiet University, Thailand
Huachiew Chalermprakiet University, Thailand
Universitas Galuh, Indonesia
Universitas Galuh, Indonesia
Huachiew Chalermprakiet University, Thailand
Huachiew Chalermprakiet University, Thailand
Holy Angel University, Philippines
Universitas Galuh, Indonesia
STIMIK Duta Bangsa, Indonesia (APTISI)
Universitas Muhammadiyah, Indonesia (APTISI)
Huachiew Chalermprakiet University, Thailand
Huachiew Chalermprakiet University, Thailand
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สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ/วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ศ.ดร.พลศักดิ์ จีระวิพูลวรรณ
ศ.ดร.วนิดา อิฐรัตน
ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล
รศ.ดร.จินตนา จิรถาวร
รศ.ดร.ทพญ.สุทธาทิพย กมลมาตยากุล
รศ.ดร.วันดี กฤษณพันธ
รศ.ดร.สุเทพ ศิลปานันทกุล
รศ.ดวงรัตน อินทร
รศ.ดร.วรรธนะ ชลายนเดชะ
รศ.ศรีจันทร พรจิราศิลป
รศ.ดร.วีณา เที่ยงธรรม
รศ.ดร.เนติ สุขสมบูรณ
รศ.ดร.สรา อาภรณ
รศ.ดร.เกศรินทร อุทริยะประสิทธิ์
รศ.ดร.สพ.ญ.ศุภร ฟุงลัดดา
รศ.ดร.อุไรวรรณ อินทรมวง
รศ.ดร.วิวรรธน อัครวิเชียร
รศ.ดร.สมชาย รัตนทองคํา
รศ.ดร.สุกัลยา อมตฉายา
รศ.ดร.จุฬารัตน ปริยชาติกุล
รศ.ดร.ดาริวรรณ เศรษฐีธรรม
รศ. นพ.ทวีโชค วิษณุโยธิน
รศ.ดร.อรวรรณ วงศมีเกียรติ
รศ.ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ
รศ.ดร.จิรกฤต ลีลารุงระยับ
รศ.ดร.ภก.ญ.จุราพร พงศเวชรักษ
รศ.ดร.ชมนาด วรรณพรศิริ
รศ.ดร.กุหลาบ รัตนสัจธรรม
รศ.ดร.อนามัย เทศกะทึก
รศ.ดร.ฐิตินันท เอื้ออํานวย
รศ.ดร.ศรีสมร สุริยาศศิน
รศ.ดร.นุศรา ปยะพลรุงโรจน
รศ.ดร.สานนท ฉิมมณี

มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยรังสิต
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รศ.ดร.บุญทิพย สิริธรังศรี
รศ.ดร.จริยาวัตร คมพยัคฆ
รศ.พรศิริ พันธสี
รศ.อิสยา จันทรวิทยานุชิต
รศ.อรพินท สีขาว
รศ.ดร.สัมมนา มูลสาร
รศ.ดร.ชม กิ้มปาน
ผศ.ดร.ณิตชาธร ภาโนมัย
ผศ.ดร.วิจิตร วงศล่ําซํา
ผศ.ดร.สุมาลี จินดาดํารงเวช
ผศ.ดร.ทพญ.กนกวรรณ จรูญภัทรพงษ
ผศ.ดร.ธนาศรี สีหะบุตร เบอรตรง
ผศ.ดร.มยุรี นิรัตธราดร
ผศ.ดร.ปวีณา มีประดิษฐ
ผศ.ดร.ดนัย บวรเกียรติกุล
ผศ.ดร.อัจฉราวรรณ ทองมี
ผศ.ดร.ชวาลินี อัศวเหม
ผศ.ดร.นุชนาถ แชมชอย
ผศ.ดร.ดรุณวรรณ สมใจ
ผศ.ดร.วิชาญ จันทรวิทยานุชิต
ผศ.ดร.ปานทิพย รัตนศิลปกัลชาญ
ผศ.ดร.เสาวนีย วรวุฒางกูร
ผศ.ดร.สุวรรณา เสมศรี
ผศ.ดร.พรรัชนี วีระพงศ
ผศ.มณฑิรา บํารุงกิจ ทวีศรี
พจ.ภก.สุทธิศักดิ์ ปวราธิสันต
นพ.ดร.สมภพ สูอําพัน
พญ.อัมพร กรอบทอง
นพ.ภาสกิจ วัณนาวิบูล
ดร.ชญาภรณ ศรัณพฤฒิ
ดร.กรวิภา วิกัยนภากุล
ดร.พีรญา อึ้งอุดรภักดี

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน
มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
คลินิกมังคละโอสถ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยนเรศวร
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ดร.เพ็ญพักตร มูลธิยะ
ดร.ดวงมณี แสนมั่น
ดร.ปยาภรณ สุภัคดํารงกุล
พอ.นพ.ดร.เจตนา เรืองประทีป
ดร.สุดาสวรรค งามมงคลวงศ
ดร.วิภาวี เผากันทรากร

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
วิทยาลัยเซาธอีสทบางกอก
สถาบันจิตเวชศาสตรสมเด็จเจาพระยา

คณะกรรมการประเมินผลงานวิชาการ (Peer Review Committee)
สาขาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร
รศ.ดร.มงคลชัย วิริยะพินิจ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
รศ.สมเกียรติ จงประสิทธิพร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
รศ.ดร.ธเนศ รัตนวิไล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ผศ.กานตธีรา โพธิ์ปาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา พิษณุโลก
ผศ.ดร.อรสา เตติวัฒน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผศ.ดร.สมยศ อวเกียรติ
มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ
ผศ.ดร.ดวงสมร รุงสวรรคโพธิ์
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
ดร.ภญ.ฐานิสร โรจนดิลก
ดร.วลัยลักษณ อัตธีรวงศ
ดร.สุนันทา เสถียรมาศ

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
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 ค้ําชู
มหาวิทยาลัยบูรพา
ดร.นิธิอร พรอําไพสกุล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ดร.พัชรินทร บูรณะกร
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ดร.พันธุรวี ณ ลําพูน
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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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
12

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)
2.2 International
2.3 Overseas student

100USD
150USD
50USD

100USD
200USD
50USD

14

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
Until 28 February 2017
Full Paper
2. Notification of Acceptance
31 March 2017
3. Submission of the camera-ready 15 April 2017
research/academic article and
PowerPoint slides for presentation
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 5 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
th
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PROGRAMME
The 5 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
th

*******************************
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 Analysis Completeness of Syarnen, Yoss Universitas
13.20
Inpatient Psychiatric
Indonesia
Assessment Forms in
Psychiatric Hospital
13.20 Relation of Reading Label Hasibuan,
Universitas
13.40
Behavior Change with
Dina Isnanda Indonesia
Knowledge, Characteristic,
and Motivation of
Housewives at four Chosen
Village in Pancoran Mas
District, Depok
13.40 Immunoreactivity of OMP Cut Muthiadin Alauddin Islamic
14.00
Antigen Salmonella
state University
enterica serovar Typhi As
Candidate Immudiagnostic
of Typhoid Fever
18

14.00 14.20

Effects of Turning Point
Ika Guslanda Chulalongkorn
Markers on the Outcomes Bustam
University
of Timed Up and Go Test
in Children
14.20 The Survey on the Use of Wirat Tongrod Huachiew
14.40
Social Media by Thai
Chalermprakiet
Community Pharmacists in
University
Bangkok, Thailand.
14.40 Formulation and
Shisanupong Mae Fah Luang
15.00
Evaluation of Topical
Anukanon
University
Patch Containing Tacca
Chantrieri’s Extract
Awarding of Certificate of Participation
Remarks : There maybe changes to the order of presentation without
prior notice.
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PROGRAMME
The 5 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
Col.Dr. Chetana Ruangpratheep, MD-PhD
Moderator
:
Coordinator
:
Hathairat Thabthong
th

Time
13.00 13.20

13.20 13.40

13.40 14.00

14.00 14.20

Title
Potency of Bacteriocin
by Pediacoccus
acidalaciti indigenous
Dangke as Biopreservative
for Meatballs
Study of Organic
Compound Removal
Using Cu2 (OH)3 NO3
Crystals Synthesized at
Ambient Conditions
Preliminary Study of
Alu Methylation Level
in
Long-term
Cultivation of Human
Dental Pulp Stem Cells
Hemodynamic
Responses to
3-minute Step Test in
Sedentary Office
Workers: A Case Study

Presenter
Hafsan

Institution
University Islam
Negeri Alauddin
Makassar

Pema Jamtsho

Mahidol
University

Atitaya
Vongprommool

Chulalongkorn
University

Manita
Chanpaiboo

Mahidol
University

20

14.20 14.40
14.40 15.00

15.20 15.40

15.40 16.00

16.0016.20

Daily Walking Step and
Physical Activity in
Middle-Aged and Older
Adult in Community
A Study of Syndrome
Characteristic of
Diabetic Nephropathy
Stage 3 and 4 Based on
Traditional Chinese
Medicine
Optimization of Growth
and Biochemical
Composition of
Microalgae,
Scenedesmus acutus
Under Various Media
and Temperatures
Software development
to detect lung cancer
on computed
tomography scan image

Patcharawan
Choothong

Mahidol
University

Charupan
Phosat

Huachiew
Chalermprakiet
University

Waleewan
Changpasert

National Pingtung
University of
Science and
Technology

Sri Widodo

Citra Medika
Surakarta Medical
Records and
Health
Information
Academy
STMIK Datu
Bangsa

The Design of
Faulinda Ely
Instructional
Natiti
Multimedia based on
Vegetative and
Generative
Reproduction Subject
for Primary School
Awarding of Certificate of Participation
Remarks : There maybe changes to the order of presentation without
prior notice.
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PROGRAMME
The 5 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
*******************************
th

Parallel Session V
Venue
Moderator
Coordinator
Time
13.00 13.20
13.20 13.40

13.40 14.00

:
:
:
:

Liberal Arts/Humanities and Social Sciences/Law
Room 407 Floor 4 Building A
Dr.Korawan Deekawong
Pavena Paprom

Title
Concepts of Self
Literature Writing Skills
Teacher Training
Curriculum Development
to Enhance Teachers’
Professionalism: A Need
Analysis Approach
Using English Videos on
YouTube to Develop
Vocational Students’
Speaking Skills
At Singburi Vocational
College

Presenter
Nia Rohayati

Institution
Galuh University

H. Kusnandi

Galuh University

Yupin
Boonbandol

Huachiew
Chalermprakiet
University

26

14.00 14.20

14.20 14.40

14.40 15.00

15.00 15.20

The Formation Processes Thawatchai
of Neologisms Word
Bunjantr
in Men’s Health
Magazines
Teaching English Reading Thanyaphak
Comprehension with
Sarachart
Reciprocal Strategy for
Buriram Rajabhat
University Students
An Analysis of
Kornsiri
Translation Strategies in Soadkwunfa
the Novel Sherlock
Holmes:
A Study in Scarlet
Looking beyond errors:
Titecha Promsu
Analysis of Thai EFL
Students’ Online Writing
Outputs
Awarding of Certificate of Participation

Kasetsart
University
Buriram Rajabhat
University

Buriram Rajabhat
University

Panyapiwat
Institute of
Management

Remarks : There maybe changes to the order of presentation without
prior notice.
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PROGRAMME
The 5 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
th

Time
Title
Presenter
13.00 - Promotion Strategy Implementation (Pull) and
Aini Kusniawati
13.20 Promotion Strategy (Push) Influence towards
the Non-Starred Hotels in East Priangan
13.20 - Maintaining Organizational Survival of
Nana Darna
13.40 Organizational Environmental Demands through
Optimization of Knowledge Management
13.40 - Managerial Skills of Academic Administrators
Alma M.
14.00 and their Perspective on Distributed Leadership Natividad
14.00 - Online shopping experience vis-à-vis Net
Ma. Cristina G.
14.20 Promoter Scores of Selected Online Sellers in
Naguit
the Philippines
14.20 - The Exploring of Sales Representative’s Culture Rattana
14.40 and Ethics, Relationship Marketing and Their
Chaikalaya
Effects on Relationship Quality with Medical
Device Customers
14.40 - Use of Web 2.0 to Support Human Capital
Lanthom
15.00 Creation: A Case of Indigenous Knowledge in
Jonjoubsong
Rural of Thailand
Awarding of Certificate of Participation

Institution
Galuh
University
Galuh
Unversity
Holy Angel
University
Holy Angel
University
Siam University

Huachiew
Chalertprakiet
university

Remarks : There maybe changes to the order of presentation without
prior notice.
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PROGRAMME
The 5 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
th

Time
13.00 13.20
13.20 13.40
13.40 14.00
14.00 14.20
14.20 14.40
14.40 15.00
15.00 15.20
15.20 15.40

Title
Presenter
The Development and Challenge of TCM Hu Hong Yi
in Modern Times From the Perspective of
Inheritance and Innovation
Introduction of Standardization of Wenxin Zhou
Acupuncture and Moxibustion in China
The Image of Thai in Chinese Ancient Fu Feiliang
Books
A Decipherment of Stories about
Fan Jun
Efficaciousness of the Vajracchedika
Prajnaparamita-sutra in Tai Ping Guang Ji
The Evolution and Essence of Da Yu Tanes
Myth
Imsamran
The Research of Thai Students Learn Tian Ye
the First-Level Chinese Vowels and
Instructional Strategies
Research Development of Chinese Wang
Education in Thailand
Tiansong
Investigation and analysis of Chinese Mai Bao
language usage among primary and middle
school students in northen Thailand
Awarding of Certificate of Participation

Institution
Shanghai
University
Shanghai
University
Huachiew
Chalermprakiet
University
Huachiew
Chalermprakiet
University
Huachiew
Chalermprakiet
University
Huachiew
Chalermprakiet
University
Huachiew
Chalermprakiet
University
Huachiew
Chalermprakiet
University

Remarks : There maybe changes to the order of presentation without
prior notice.
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โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 "งานวิชาการรับใชสังคม"
ในโอกาสครบรอบ 25 ป ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
วันศุกรที่ 26 พฤษภาคม 2560
ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
******************************************
1. หลักการและเหตุผล
การวิจ ัย เปน ภารกิจ ที ่สํ า คัญ ของสถาบัน อุด มศึก ษา ตามพระราชบัญ ญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งตองดําเนินการอยางตอเนื่อง เพื่อนําผลการวิจัยมา
พั ฒ นาหรื อ ต อ ยอดให เ กิ ด ประโยชน สู ง สุ ด ทั้ ง ต อ ผู เ รี ย น ผู ส อน สถาบั น นอกจากนั้ น
ผลงานวิจัยยังเปนตัวบงชี้สําคัญที่กําหนดไวใ นมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึ กษา (สกอ.) มหาวิทยาลั ยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
เล็งเห็นความสําคัญของภารกิจดานการวิจัย และมีนโยบายสงเสริมใหอาจารยเพิ่มศักยภาพ
ทางดานการวิจัย การผลิตผลงานวิชาการตาง ๆ มีการสนับสนุนใหอาจารยสงผลงานลง
ตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงการนําเสนอผลงานผาน
เวทีการประชุมวิชาการทั้งภายในและภายนอกประเทศอยางตอเนื่อง
นับตั้งแต สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมีการกําหนดใหผลงานทาง
วิชาการรับใชสังคมเปนผลงานประเภทหนึ่งที่สามารถเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
ได ซึ่งผลงานวิชาการรับใชสังคม เปนผลงานที่เปนประโยชนตอสังคมหรือทองถิ่น ที่เกิดขึ้น
โดยใช ความเชี่ ยวชาญในสาขาวิ ชาอยา งนอ ยหนึ่ ง สาขาวิ ชา โดยปรากฏผลที่ส ามารถ
ประเมินเปนรูปธรรมไดโดยประจักษตอสาธารณะ ผลงานเปนประโยชนตอสังคมเปนผลให
เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นดานใดดานหนึ่งหรือหลายดานที่เกี่ยวกับชุมชน วิถีชีวิต
ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดลอม อาชีพ เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง คุณภาพชีวิต หรือ
สุ ข ภาพ หรื อ เป น ผลงานในรู ป แบบอื่ น ที่ ส ามารถใช แ ก ป ญ หาหรื อ พั ฒ นาสั ง คม และ
กอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน ทําใหมีอาจารยและนักวิชาการตลอดจนนักวิจัยสนใจ
ผลิตผลงานวิชาการรับใชสังคมมากขึ้น
เนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติจะครบรอบ 25 ป ในป
พุทธศักราช 2560 เพื่อเปนการเฉลิมฉลองในโอกาสดังกลาว จึงจัดใหมีการประชุมและ
เสนอผลงานวิจัยซึ่งถือวาเปนกระบวนการหนึ่งที่ชวยเสริมสรางบรรยากาศทางวิชาการดวย
การวิจัยและกระตุนใหอาจารยและนักวิชาการดําเนินการวิจัยอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิด
การพั ฒ นาคุณ ภาพและเพิ่ ม พู น ความรู ความลึ ก ซึ้ ง ของผลงานวิจั ย อี ก ทั้ งยั ง เป น การ
เผยแพร ค วามรู ใ นวงกว า งอี ก ด ว ยมหาวิท ยาลัย หัว เฉีย วเฉลิม พระเกีย รติไ ดเ ห็น ถึง
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ความสํ า คัญ ดัง กลา ว จึ ง กํ า หนดจั ด โครงการประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ แ ละ
นานาชาติ ครั ้ ง ที ่ 5 "งานวิ ช าการรั บ ใช ส ั ง คม " ในโอกาสครบรอบ 25 ป ของ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ทั้งนี้เพื่อเปนการกระตุนใหคณาจารยตระหนักถึง
ความสําคัญของการวิจัย และไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับบุคลากรตางสถาบัน
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่ อ เป น เวที ท างวิ ช าการในการเผยแพร ผ ลงานวิ จั ย ของคณาจารย
นักวิชาการ นักวิจัย ผูเชี่ยวชาญ นักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ จากสถาบันทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน
2.2 เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู แนวคิด วิธีการปฏิบัติ และประสบการณ
ในการวิจัย
2.3 เพื่อกอใหเกิดเครือขายนักวิจัยภายในประเทศและตางประเทศ
3. หนวยงานที่รับผิดชอบ
เจาภาพหลัก มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
เจาภาพรวมระดับชาติ วิทยาลัยแพทยศาสตร พระมงกุฎเกลา 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. สถานที่ดําเนินการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
6. กลุมเปาหมาย
ผู เ ข า ร ว มประชุ ม 150 คน ประกอบด ว ย คณาจารย นั ก วิ จั ย
นักวิชาการ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและบุคคลที่สนใจทั่วไป
7. รูปแบบการดําเนินการ
7.1 การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรกิตติมศักดิ์ (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
บัดนี้-28 กุมภาพันธ 2560
1-30 มีนาคม 2560
1. ผูนําเสนอผลงาน
1.1 ระดับชาติ
3,000 บาท
3,500 บาท
นําเสนอผลงานเปน
ภาษาไทย
1.2 ระดับนานาชาติ
3,500 บาท
4,000 บาท
นําเสนอผลงานเปน
ภาษาอังกฤษ
2. ผูเขารวมประชุม
2.1 บุคคลทั่วไป
1,500 บาท
2,500 บาท
2.2 นักศึกษา
1,000 บาท
1,500 บาท
หมายเหตุ
1. เมื่อชําระเงินคาลงทะเบียนแลว จะไมคืนเงินคาลงทะเบียนไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
2. อัตราคาลงทะเบียนนี้รวมรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings)
ของงานประชุมในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส อาหารกลางวันและอาหารวาง 2 มื้อ
3. ผูนําเสนอแบบโปสเตอร ตองชําระคาจัดทําโปสเตอรเพิ่มเติมจากคาลงทะเบียนอีก 500 บาท
การชําระเงิน
1. โอนเงินเขาบัญชี ออมทรัพย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) เลขที่บัญชี
596-1-00001-7 ชื่อ บัญ ชี มหาวิท ยาลัย หัว เฉีย วเฉลิม พระเกีย รติ (กองทุน ทั่ว ไป)
สาขามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2. สงแบบฟอรมชําระเงินพรอมไฟล Scan หลักฐานการชําระเงินมายัง E-mail :
kongthong.porn@gmail.com
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11. ลักษณะบทความวิจัย การนําเสนอและการตีพิมพเผยแพร
11.1 บทความวิจัยที่จะนําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยตีพิมพหรือเผยแพรที่ใดมากอน
11.2 บทความวิจัยที่ผานการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิแลว (Peer Review) จะได
นําเสนอผลงานด วยวาจาหรื อแบบโปสเตอร และหากผลงานมี คุ ณภาพระดั บดี จะตี พิ มพ
เผยแพร ในรายงานสื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม วิ ชาการ (Proceedings) ในรู ปแบบสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส หากผลงานมี คุณภาพระดับดีมาก จะตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการใน
ฐานขอมูล TCI ตามสาขานั้น ๆ
11.3 การนําเสนอผลงานดวยวาจาจะใชเวลาในการนําเสนอไมเกิน 15 นาที ซักถาม 5 นาที
(รวมไมเกิน 20 นาที)
12. ผลที่คาดวาจะไดรับ
12.1 คณาจารย นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึ กษาระดับบัณฑิตศึกษา ไดมีการ
เผยแพรผลงานวิจัยสูสาธารณชนในระดับชาติ และนานาชาติ
12.2 เปนเวทีใหนักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผูที่สนใจ
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
15 เมษายน 2560
ฉบับเต็มและไฟล Power Point 2010 สําหรับการนําเสนอ
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 ครั้งที่ 5 "งานวิชาการรับใชสังคม"
ในโอกาสครบรอบ 25 ป ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
วันศุกรที่ 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. บรรยายเรื่อง 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 : กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
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กําหนดการ
การประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 "งานวิชาการรับใชสังคม"
ในโอกาสครบรอบ 25 ป ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
วันศุกรที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 - 16.30 น.
ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (HCU 2) อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
กลุมยอยที่ 1
สถานที่
ผูดําเนินรายการ
ผูประสานงาน

:
:
:
:

*******************************
วิทยาศาสตรสุขภาพ
หอง 301 ชั้น 3 อาคาร A
อาจารยหรรษา มหามงคล
นายสรัญู บุดดา

เวลา
13.00 13.20 น.

ชื่อบทความ
ชื่อผูนําเสนอ
ประสิ ท ธิ ภ าพของแถบกาวสี ใ นการดึ ง ดู ด เปรมฤดี พุฒซอน
แมลงวันบาน

13.20 13.40 น.
13.40 14.00 น.

ความเชื่อถือได และความเที่ย งตรงของการ
ทดสอบการกาวขามจัตุรัสสี่ชองบนพื้นโฟม
การพั ฒ นากระบวนการปฏิ บั ติ ง านและ
ประเมินผลลัพธ การบริบาลทางเภสัชกรรม
สํ า หรั บ ผู ป ว ยเบาหวานชนิ ด ที่ 2 ณ คลิ นิ ก
เบาหวาน แผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลบางบอ
ความสัมพันธระหวางคาความดันสูงสุดขณะ
ทํา การทดสอบ cranio-cervical flexion
โดยใช ก ารวัด ดว ยการคลํ า และเครื่ อ งตรวจ
สัญญาณไฟฟาในกลามเนื้อแบบปอนกลับเพื่อ
ตรวจสอบการทํ า งานที่ ไ ม ต อ งการของ
กลามเนื้อชั้นตื้น
ฤทธิ์ ล ดไขมั น สะสมในตั บ ห นู ท ดลอง ที่
เหนี่ยวนําใหเกิดภาวะเมตาบอลิกชินโครมของ
สารสกัดกระชายดํา
ผลกระทบของพาหะฮี โมโกลบิ นอี ที่ มี ต อการ
ตรวจวิ เคราะห ระดั บฮี โมโกลบิ นเอวั นซี ด วย
หลักการ HPLC และ immunoturbidimetric

14.00 14.20 น.

14.20 14.40 น.
14.40 15.00 น.

ภคณัท มธุรพงศากุล
นิตยธิดา ภัทรธีรกุล

สถาบัน
มหาวิ ท ยาลั ย
หั ว เฉี ย วเฉลิ ม
พระเกี ย รติ
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
มหาวิ ท ยาลั ย
หั ว เฉี ย วเฉลิ ม
พระเกี ย รติ

ฉัตราชู ทองประเสริฐ จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

สุภาพร พันธุธีรานุ
รักษ

มหาวิทยาลัย
นเรศวร

จารุวรรณ บุญลาโภ

มหาวิ ท ยาลั ย
หั ว เฉี ย วเฉลิ ม
พระเกี ย รติ
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15.00 15.20 น.

15.20 15.40 น.
15.40 16.00 น.
16.00 16.20 น.

ป จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ การรั บ รู แ ละ ศักดิ์ณรงค ไชยฤกษ
ทั ศ นคติ ต อ หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาอาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย
มหาวิทยาลัย หัวเฉี ย วเฉลิ มพระเกี ย รติ ของ
นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 6 ใน
สถานศึ ก ษาเขตอํ า เภอบางพลี จั ง หวั ด
สมุทรปราการ
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความเมื่อยลาสวน กสิณา เกษโกวิท
หลังของพนักงานฝายปมขึ้นรูปรอนของการ
ผลิตชิ้นสวนรถยนต
ผลของการติดเทปผายืด ตอการเปลี่ยนแปลง สุลิเทพ ปนรัตน
ทาง kinematic ในผูที่มีภาวะเอ็นรองฝาเทา
อักเสบ:งานวิจัยนํารอง
ปจ จัย ที่มี ความสัม พัน ธ ตอ สมรรถนะในการ อภิชัย คุณีพงษ
ปฏิ บั ติ ง านของผู อํ า นวยการโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดตราด
มอบเกียรติบัตรแกผูนําเสนอบทความ

มหาวิ ท ยาลั ย
หั ว เฉี ย วเฉลิ ม
พระเกี ย รติ

มหาวิ ท ยาลั ย
หั ว เฉี ย วเฉลิ ม
พระเกี ย รติ
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยลงกรณ

หมายเหตุ : ลําดับการนําเสนออาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง
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กําหนดการ
การประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 "งานวิชาการรับใชสังคม"
ในโอกาสครบรอบ 25 ป ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
วันศุกรที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 - 16.30 น.
ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (HCU 2) อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
*******************************
กลุมยอยที่ 2
สถานที่
ผูดําเนินรายการ
ผูประสานงาน
เวลา
13.00 13.20 น.
13.20 13.40 น.
13.40 14.00 น.

14.00 14.20 น.
14.20 14.40 น.

:
:
:
:

วิทยาศาสตรสุขภาพ/วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
หอง 302 ชั้น 3 อาคาร A
อาจารยสุชา จุลสําลี
นายวิมลเทพ ศรีวงศ

ชื่อบทความ
การปนเปอนของ Escherichia coli
ในเนื้อหมูที่จําหนายในเขตตําบลบาง
โ ฉ ล ง อํ า เ ภ อ บ า ง พ ลี จั ง ห วั ด
สมุทรปราการ
การวิ เ คราะห ท างเศรษฐศาสตร
โครงการออกแบบระบบรวบรวมและ
บําบัดน้ําเสีย เทศบาลเมืองบางกรวย
การเปรี ย บเที ย บผลการรั ก ษาโรค
ปอดอักเสบจากเชื้อไมโครพลาสมาใน
เด็ ก ชนิ ด เสมหะร อ นอุ ด กั้ น ปอด
ระหวางการใชย าจีนตํ ารั บฮั่วถันทง
ลั่วร วมกั บยาแผนปจ จุบันกั บการใช
ยาแผนปจจุบันเพียงอยางเดียว
ปริ ม าณการปลดปล อ ยก า ซเรื อ น
กระจกและแนวทางการลดปริ มาณ
กาซเรือนกระจกจากภาคขนสงหนัก
ทางบก
ป จ จั ย ด า นบุ ค ลิ ก ภาพที่ ส ง ผลต อ
สุขภาพจิตของนั กเรี ยนโรงเรี ยนสาธิ ต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

ชื่อผูนําเสนอ
วัชรพงศ
เทศไทยสง

สถาบัน
มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ

อิสรี รอดทัศนา มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ
อรภา ศิลมัฐ

มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ

วิมล ปนประดับ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ
กรรณิกา
พันธศรี

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
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14.40 15.00 น.
15.00 15.20 น.

15.20 15.40 น.
15.40 16.00 น.
16.00 16.20 น.

ปจ จั ย ทํ านายการรั บ รู ส มรรถนะใน
การปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาล
เวชปฏิบัติชุมชน
ปจจัยที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรม
ความปลอดภั ย ในการทํ า งานของ
พนักงานฝายผลิตบริษัทผลิตชิ้นสวน
อะไหล ป ระกอบรถไถแห ง หนึ่ ง ใน
จังหวัดสมุทรปราการ
การพัฒนานวัตกรรมอุ ปกรณการใช
ยาเพื่อปองกันการชักในหญิงตั้งครรภ
ที่มีภาวะความดันโลหิตสูง
การศึ ก ษาศั ก ยภาพการนํ า ตะกรั น
ของเตาอุนน้ําเหล็กจากกระบวนการ
ผลิ ต เหล็ ก แผ น รี ด ร อ นชนิ ด ม ว น
กลับมาใชประโยชนใหม
การประเมินปริ ม าณกรดซิต ริ ก จาก
ปริมาณน้ําตาล ทั้งหมดในเศษของ
เสียจากผลไม

กิษรา มาศ
โอสถ

โรงพยาบาล
รามคําแหง

สุธารินี บุตรี

มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ

พจนา โพธิ์จันดี โรงพยาบาล
ลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร
มิตรชัย
มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
รัตนวงศ
เฉลิมพระเกียรติ
ธัญญารัตน
สงสม

มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ

มอบเกียรติบัตรแกผูนําเสนอบทความ

หมายเหตุ : ลําดับการนําเสนออาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง
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กําหนดการ
การประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 "งานวิชาการรับใชสังคม"
ในโอกาสครบรอบ 25 ป ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
วันศุกรที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 - 16.30 น.
ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (HCU 2) อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
*******************************
กลุมยอยที่ 3
สถานที่
ผูดําเนินรายการ
ผูประสานงาน
เวลา
13.00 13.20 น.

13.20 13.40 น.
13.40 14.00 น.
14.00 14.20 น.
14.20 14.40 น.

:
:
:
:

บริหารธุรกิจ/เศรษฐศาสตร
หอง 308 ชั้น 3 อาคาร A
อาจารย ดร.อาภรณ ภูเผือก
นางสาวสิริสรณ ทิพทวี

ชื่อบทความ
ปจจัยความสําเร็จในการใชงานระบบ
Application SMART ของ
Merchandiser : กรณีศึกษา บริษัท
ดีเคเอสเอช สมอลลาน ฟลด มารเก็ต
ติ้ง (ประเทศไทย) จํากัด
ความพึงพอใจของลูกคาในการใช
บริการธุรกิจออนไลน กรณีศึกษา
425 DEGREE
การเพิ่มประสิทธิภาพสินคาคงคลัง
อะไหลซอมบํารุงดวยวิธี ABC
Analysis กรณีศึกษา บริษัท XYZ
จํากัด
การปรับปรุงการจัดเก็บอะไหลใน
คลังสินคา กรณีศึกษา บริษัท
บางกอกโคมัตสุเซลส จํากัด
การประเมินคุณภาพการบริการ
กรณีศึกษา ทาอากาศยานนานาชาติ
อูตะเภา ระยอง-พัทยา

ชื่อผูนําเสนอ
พริ้มเพรา กันธิยะ

สถาบัน
มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ

รุจิพร อัศวสถิตทิพย มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ
อมรรัตน จันลา

มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ

กฤติรัตน สุวรรณ
รัตน

มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ

นภกช หอมสุวรรณ

มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ
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14.40 15.00 น.
15.00 15.20 น.

การลดระยะเวลาในการหยิบไดคัท
กรกมล ศักดิ์ศศิธร
ดวยวิธีการออกแบบพื้นที่ในการ
จัดเก็บโดยใชโปรแกรม Microsoft
Excel เพื่อระบุตําแหนง
ปจจัยที่มีความสัมพันธตอการเพิ่ม
ณริศรา เจริญสุข
ประสิทธิภาพการทํางานเปนทีมของ
พนักงานในแผนกจัดซื้อตางประเทศ
กับแผนกที่มีความเกี่ยวของกัน :
กรณีศึกษาบริษัทเอเอ (ประเทศไทย)
จํากัด
มอบเกียรติบัตรแกผูนําเสนอบทความ

มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ

หมายเหตุ : ลําดับการนําเสนออาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง
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กําหนดการ
การประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 "งานวิชาการรับใชสังคม"
ในโอกาสครบรอบ 25 ป ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
วันศุกรที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 - 16.30 น.
ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (HCU 2) อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
*******************************
กลุมยอยที่ 4
สถานที่
ผูดําเนินรายการ
ผูประสานงาน
เวลา
13.00 13.20 น.
13.20 13.40 น.
13.40 14.00 น.
14.00 14.20 น.
14.20 –
14.40 น.
14.40 –
15.00 น.

:
:
:
:

บริหารธุรกิจ/เศรษฐศาสตร
หอง 305 ชั้น 3 อาคาร A
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชุติระ ระบอบ
นางสาวปวีณา ธนะพงศเพชร

ชื่อบทความ
ชื่อผูนําเสนอ
ปจจัยที่สงผลตอการคัดเลือกผูผลิตวัตถุดิบ สมพร เฌอหมื่อ
และชิ้นสวนอุตสาหกรรมยานยนตชาวจีน
กรณีศึกษา บริษัท ไฟวสตาร ออโตพารท
จํากัด
ปจจัยที่สงผลตอการเลือกที่พักราคาประหยัด ฉัฐสุรีย พรหมศิริ
ประเภทโฮสเทล
ในเขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
การบริหารชองทางการจัดจําหนายขนมไทย ระติกร เทพทวม
ผานเครือขายสังคมออนไลน (Online) ในเขต
กรุงเทพมหานคร
คุณภาพชีวิตดานเศรษฐกิจและสังคมของ
ประสิทธิ์ จันสมดี
แรงงานตางชาติในกลุม CLMV ที่อาศัยอยูใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ความสัมพันธการบริหารทรัพยากรมนุษยกับ
พิชุฒม เพ็ญมาศ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีตอองคการของ
พนักงานโรงแรมในเขตพื้นที่ภาคใต ประเทศไทย
การตัดสินใจเลือกซื้อยางลอตัน
สมิธ พิทูรพงศ
กรณีศึกษาบริษัท วี.เอส.อุตสาหกรรมยาง
จํากัด ของลูกคาใน จังหวัดสมุทรปราการ
มอบเกียรติบัตรแกผูนําเสนอบทความ

สถาบัน
มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ
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กําหนดการ
การประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 "งานวิชาการรับใชสังคม"
ในโอกาสครบรอบ 25 ป ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
วันศุกรที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 - 16.30 น.
ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (HCU 2) อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
*******************************
กลุมยอยที่ 5
:
ศิลปศาสตร/มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร/นิติศาสตร
สถานที่
:
หอง 412 ชั้น 4 อาคาร A
ผูดําเนินรายการ :
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีรโชติ เกิดแกว
ผูประสานงาน :
นายณัฐวุฒิ อินทธรรมมา
เวลา
ชื่อบทความ
ชื่อผูนําเสนอ
13.00 - ความสัมพันธระหวาง การรับรูความสามารถของ วรพรรณ คงเสรี
13.20 น. ตนเอง ความฉลาดทางจิตวิญญาณ การรับรู
ความสําเร็จในงานกับความสุข ของพนักงาน
บริษัทหลักทรัพย ใน กรุงเทพมหานคร
13.20 - การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของ
สาคร มหาหิงค
13.40 น. โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแกน เขต 4
13.40 - การพัฒนามาตรวัดความกตัญูตอองคการ กวิตา พรอมเพราะ
14.00 น. ฉบับภาษาไทย
14.00 - สีในสถาปตยกรรม: เปรียบเทียบศาสน
Si Tong Wei
14.20 น. สถานจีนในไทยและจีน
14.20 - การศึกษาเปรียบเทียบวัฒนธรรมชนเผาลีซอ Zhu Wanying
14.40 น. : กรณีศึกษาชนเผาลีซอ จังหวัดเชียงใหม
ประเทศไทย และชนเผาลีซอ เขตปกครอง
ตนเองนูเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน
14.40 - กลวิธีการแตงและแนวคิดในนวนิยายสําหรับ Luo Yan
15.00 น. เยาวชน ที่ไดรับรางวัลแวนแกว พ.ศ. 2557
15.00 - ปญหาครอบครัวในสังคมไทย : ภาพสะทอน Lingfen Mo
15.20 น. จากนวนิยายไทยชวง พ.ศ. 2508 – 2557
15.20 - การวิเคราะหตัวละครในนวนิยายแปลชุด
Qiuyun Tang
15.40 น. บุรุษบูรพา ทําเนียบหลางหยา
มอบเกียรติบัตรแกผูนําเสนอบทความ

สถาบัน
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร
โรงเรียน
บานศรีสุขสําราญ
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ
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กําหนดการ
การประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 "งานวิชาการรับใชสังคม"
ในโอกาสครบรอบ 25 ป ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
วันศุกรที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 - 16.30 น.
ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (HCU 2) อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
*******************************
กลุมยอยที่ 6
สถานที่
ผูดําเนินรายการ
ผูประสานงาน
เวลา
13.00 13.20 น.

13.20 13.40 น.
13.40 14.00 น.
14.00 14.20 น.
14.20 14.40 น.

:
:
:
:

ศิลปศาสตร/มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร/นิติศาสตร
หอง 411 ชั้น 4 อาคาร A
อาจารย ดร.พัชรินทร บูรณะกร
นางสาวอิงอร พัฒนาภรณ

ชื่อบทความ
ก าร เ รี ย นรู วั ฒนธ ร ร ม ไทย จ า ก
ห ลั ก สู ต ร ศิ ล ป ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต
สาขาวิช าการสื่อ สารภาษาไทยเป น
ภาษาที่สองของนักศึกษาแลกเปลี่ยน
ชาวจีนในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม
พระเกียรติ
แนวทางการส ง เสริ ม การท อ งเที่ ย ว
ตลาดน้ําคลองพระองคเจาไชยานุชิต
อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ
ปจ จัย ที่ สง ผลต อ การยอมรั บ การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่ อ ชุ ม ชนของคณะสงฆ จั ง หวั ด
สุรินทร
พฤติกรรมการออมของวัยรุนไทย
ผลกระทบดาน เศรษฐกิจ และสังคม
ของระบบไฟฟาเซลลแสงอาทิตย
แบบลอยน้ํา กรณีศึกษา สระเก็บน้ํา
หวยเกษียร จังหวัดปราจีนบุรี

ชื่อผูนําเสนอ
Fan Chunxia

สถาบัน
มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ

กัญญาพัชร วุฒิยา

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สุวรรณภูมิ

สมเกียรติ เพ็ชรมาก มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร
มณิภัทร ไทรเมฆ
ปยรัฐ กล่ําทอง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี
สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร

45

14.40 15.00 น.
15.00 15.20 น.
15.20 15.40 น.

การมีสวนร วมของประชาชนในการ ณิชาภัทร
จั ด การระบบผลิ ต ไฟฟ า พลั ง งาน วิสุทธิปราณี
แสงอาทิตยในชุมชน จังหวัดสิงหบุรี
คดีหนอนนิยายของวินทร เลียววาริณ : ธงชัย แซเจี่ย
การพินิจดวยแนวคิดเรื่องสัมพันธบท
การเข า ถึ ง จุ ด จํ า หน า ยเครื่ อ งดื่ ม เบญจพร บัวสําลี
แอลกอฮอลที่สงผลตอพฤติกรรมการ
ดื่ม เครื่ อ งดื่ม แอลกอฮอล ข องวั ย รุ น
และผลกระทบที่เกิดขึ้น
มอบเกียรติบัตรแกผูนําเสนอบทความ

สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ
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กําหนดการ
การประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 "งานวิชาการรับใชสังคม"
ในโอกาสครบรอบ 25 ป ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
วันศุกรที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 - 16.30 น.
ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (HCU 2) อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
*******************************
กลุมยอยที่ 7
:
ศิลปศาสตร/มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร/นิติศาสตร
สถานที่
:
หอง 409 ชั้น 4 อาคาร A
อาจารย ดร.พันธุรวี ณ ลําพูน
ผูดําเนินรายการ :
ผูประสานงาน :
นายอาคม จตุเทน
เวลา
13.00 13.20 น.
13.20 13.40 น.
13.40 14.00 น.
14.00 14.20 น.
14.20 14.40 น.
14.40 15.00 น.
15.00 15.20 น.
15.20 15.40 น.

ชื่อบทความ
การแปล “นิ ราศเมื องแกลง” ของสุ นทรภู เป น
ภาษาอังกฤษ : การเติมคําอธิบายประเภทเชิงอรรถ
การศึ กษาแรงจู งใจและความพึ งพอใจมี ผลต อ
พฤติกรรมของนักทองเที่ยว ชาวไทย กรณีศึกษา :
ตลาดน้ําอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปจจัยที่สงผลตอความภักดีของลูกคาที่มีตอตรา
สินคารานคาเฟขนมหวาน ในหางสรรพสินคา
ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริ การของ
นักทองเที่ยวชาวจีนที่หางสรรพสินคาปลอด
ภาษีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ความยากจน คนจน การสกัดกั้น และการ
กีดกันออกจากสังคม
การเปรี ย บเที ย บการรั บ รู ห น า ที่ ก าร
เป ด เผยข อ มู ล ในการประกั น ชี วิ ต ตาม
กฎหมายประกันภัยของผูสูงอายุ
ในเขตอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา
ปจจัยที่มีผลตอการบังคับใชกฎหมายสงเสริ ม
การศึกษา นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
บอขยะแพรกษา : มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับ
การควบคุมดูแลบอขยะขององคกรปกครองสวน
ท องถิ่ น และการเยี ยวยาประชาชนผู ได รั บผล
กระทบจากไฟไหมบอขยะ จังหวัดสมุทรปราการ

ชื่อผูนําเสนอ
นพวรรณ สุขกลาง

สถาบัน
มหาวิทยาลัยมหิดล

กิติยา มโนธรรมรักษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ณัฐพร ดิสนีเวทย

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Zirong Li

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ไตรพัฒน อึ๊งปรมธนากูล มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ
ฐิตารีย เปรมวิไลศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครราชสีมา
บุญศักดิ์
วัยวุฒิ บุญลอย
ริเรืองรอง รัตนวิไลสกุล

มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี
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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
A Study of Syndrome Characteristic of Diabetic Nephropathy Stage 3 and
4 Based on Traditional Chinese Medicine
Charupan Phosat, Chanchira Phosat
Optimal Conditions of Immunohistochemical Staining to Evaluate
Expression of Engrailed 1 (EN1) Protein in Primary Invasive Breast
Carcinoma
Chetana Ruangpratheep, Punyanuch Jindatanmanusan, Pasra
Arnutti
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
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
Effects of Turning Point Markers on the Outcomes of Timed Up and Go
Test in Children
Ika Guslanda Bustam, Sujitra Boonyong
Hemodynamic Responses to 3-minute Step Test in Sedentary Office
Workers: A Case Study
Manita Chanpaibool, Chutima Jalayondeja, Wattana Jalayondeja,
Watesinee Kaewkhuntee
Daily Walking Steps and Physical Fitness in Middle-Aged and Older Adults
in Community Dwellers
Patcharawan Choothong, Chutima Jalayondeja,
Sopa Pichaiyongwongdee, Tipwadee Bunprajun
Formulation and Evaluation of Topical Patch Containing Tacca
Chantrieri’s Extract
Shisanupong Anukanon*, Chaiyong Rujjanawate
Efficiency of Intra-operative Diagnosis: A Comparison Between The
Cytological Method and The Frozen Section Technique
Thirayost Nimmanon, Phaibul Punyarit, Narut Thongsorn
The Survey on the Use of Social Media by Thai Community Pharmacists in
Bangkok, Thailand
Wirat Tongrod, Nuttapon Rungswang, Kalunyuta Prateep na
Talang

HSI-1

HSI-2

HSI-9

HSI-20

HSI-27

HSI-36

HSI-44

HSI-45

HSI-46

HSI-56

HSI-62
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Production of Aggregatibacter actinomycetemcomitans CdtB in Different
Medium
Yaowapa Puanglai , Fabien Loison, Oranart Matangkasombut
Analysis Completeness of Inpatient Psychiatric Assessment Forms in
Psychiatric Hospital
Syarnen, Yossy
The Development and Challenge of TCM in Modern Times from the
Perspective of Inheritance and Innovation
Hu Hong Yi
Introduction of Standardization of Acupuncture and Moxibustion in
China
Wenxin Zhou

HSI-71

HSI-72

HSI-82

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
Study of organic compound removal using Cu2(OH)3NO3 crystals
synthesized at ambient conditions
Pema Jamtsho and Siwaporn Meejoo Smith
Optimization of growth and biochemical composition of microalgae,
Scenedesmus acutus under various media and temperatures
Waleewan Changpasert and Saou-Lien Wong
The Design of Instructional Multimedia based on Vegetative and
Generative Reproduction Subject for Primary School
Faulinda Ely Natiti, Mira Erlinawati, and Eko Hadi Saputro
Software Development To Detect Lung Cancer In Computed Tomography
Scan Image
Sri Widodo, Ratnasari Nur Rohmah, Bana Handaga

STI-1

STI-6

STI-17

STI-27

STI-35

LIBERAL ARTS, HUMANITIES,
SOCIAL SCIENCE AND LAW
Managerial Skills of Academic Administrators and their
Perspective on Distributed Leadership
Alma M. Natividad, PhD
Teacher - Students Interaction in Efl Classroom Based
on Indonesian Curriculum Context
Andi Rustandi and Elly Resly Rachlan
Teachers’ Self Reflected Experiences of Innovating ICT-Based Teaching
Strategies : An Indonesian Perspective
Enas, MM , Iskhak, M. Pd
Teacher Training Curriculum Development to Enhance Teachers’
Professionalism : A Need Analysis
H. Kusnandi, MM., M.Pd , Nono Mulyono, MM.

LAI-1

LAI-11

LAI-18

LAI-24
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Policy toward Regional Development Activities
Ida Farida, S. H., M. H.
War and Collective Memory : Revisiting the “Liberation”
of Pampanga, Philippines (1944-45)
Joel S. Regala, M.A.
An Analysis of Translation Strategies in the Novel Sherlock Holmes: A
Study in Scarlet
Kornsiri Soadkwunfa, Akkarapon Nuemaihom and
Kampeeraphab Intanoo
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.
Concepts Of Self Literature Writing Skills
Nia Rohayati
Destination attributes influencing Decision Making in Choosing Thailand
of Tourists from East Asian countries
Pisorn Janvanichyanon, Prapakorn Seetha, Tarntawan U-napark
Proposed Sourcebook on Recreational Activities
for Children with Special Needs
Raymond L. Patterson, Jennifer Catulong and Alvin T. Villanueva
Language: Acquisition and Loss
Royal, Louise
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
Teaching English Reading Comprehension withReciprocal Strategy for
Buriram Rajabhat University Students
Thanyaphak Sarachart, Surachai Piyanukool, Nawamin
Prachanant
The Formation Processes of Neologisms in Men’s Health Magazines
Thawatchai Bunjantr
Looking Beyond Errors: Analysis of Thai EFL Students’ Online Writing
Outputs
Titecha Promsu
Readiness of Tertiary Level Students of Holy Angel University
to Enroll in Online Learning
Darlina B. Formoso
La Castellana Scholarship Program: Its Impact to Beneficiaries’
Employment and Economic Lives
Mae Flor G. Posadas, Patricio H. Estoya
Pragmatic Awareness and Its Role on Both
Teaching and Learning English
Valentin Valentinov Tassev
An Analysis of the House of Earth’s Main Characters from a Perspective
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วิทยาศาสตรสุขภาพ
ปั จ จัยด้ านบุค ลิก ภาพทีสัม พัน ธ์ ต่ อ สุข ภาพจิต ของนัก เรียนโ รงเรียนสาธิต
มหาวิท ยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ ายมัธ ยม)
กรรณิก า พัน ธ์ ศรี, สุร เดช ประยูร ศัก ดิ+, ศุภ ชัย ตู้ก ลาง
ปั จ จัยทีมีความสัม พัน ธ์ ก ับ ความเมือยล้ าส่ วนหลังของพนัก งานฝ่ ายปั- ม ขึน/ ร ูป ร้ อ น
ของการผลิต ชิน/ ส่ วนรถยนต์
กสิณา เกษโกวิท , มานิต า รังกลิน , ฟารีด า ปะดุก า, กนกวรรณ บุญนาม,
ศรัญย์ พ ร แก้ วโชติ, จัน จิร า หาญทะเล , กชกร เลิศภานุวัฒน์ , สุร วิท ย์ นัน
ตะพร , ฐิต าภรณ์ เหลือ งวิล ัย
ปั จ จัยทํานายการรับ รู้ส มรรถนะในการปฏิบ ตั กิ ารพยาบาลของพยาบาลเวชปฏิบ ัต ิ
ชุม ชน
กิษรา มาศโอสถ, วนิด า ดุร งค์ ฤ ทธิช ัย และ กมลทิพ ย์ ขลังธรรมเนียม
ผลกระทบของพาหะฮีโ มโกลบิน อีท ีมีต่ อ การตรวจวิเ คราะห์ ร ะดับ ฮ ีโ มโกลบิน เอวัน ซี
ด้ วยหลัก การ HPLC และ immunoturbidimetric
จารุ วรรณ บุญลาโภ , กรวิภ า วิก ัยนภากุล , ชมพูน ุท สิน ธุพ บิ ูล ยกิจ, ทิพ ย์
รัต น์ โพธิพ ิท กั ษ์
ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ างค่ าความดัน สูงสุด ขณะทําการทดสอบ Cranio-cervical
Flexion โดยใช้ ก ารวัด ด้ ว ยการคลํา และเครื องตรวจสัญญาณไฟฟ้ าในกล้ ามเนือ/
แบบป้ อ นกลับ เพือตรวจสอบการทํางานทีไม่ ต้ อ งการของกล้ ามเนือ/ ชัน/ ตืน/
ฉัต ราชู ทองประเสริฐ, รสลัย กัล ยาณพจน์ พ ร
การประเมิน ความสามารถในการต้ านการเจริญเติบ โตของเชือ/ พ ลาสโมเดียม ฟาล
ซิพ าลัม สายพัน ธุ์ TM267 ของสารสกัด หยาบจากมะรุ ม
ณัฐริณี หอระตะ*, ทวีพ ร พัน ธุ์พ าณิช ย์ , อิส สริยา เอียมสุวรรณ, สุวรรณา
เสมศรี, วชิร ญาย์ อธิม ัง, ศราวุธ สุท ธิร ัต น์ , วศิน เอมเอาธาน , นัฏ ฐา ผดุง
วัฒนะโชค, กชวรรณ จัน เทร์ ม ะ
ระบาดวิท ยาและประสิท ธิผ ลของโปรแกรมการป้ อ งกัน การติด เชือ/ ระบบทางเดิน
ปั ส สาวะทีสัม พัน ธ์ ก ับ การคาสายสวนปั ส สาวะของหอผู้ป่ วยวิก ฤตศัล ยกรรมและกึง
วิก ฤตอายุร กรรมโรงพยาบาลรามาธิบ ดี
ถนอมวงศ์ มัณฑจิต ร์ , ศิร ิล ัก ษณ์ อภิวาณิช ย์ , กําธร มาลาธรรม , สมพร สม
สกุล
ระดับ อลูเ มทิเ ลชัน ในผู้ป่ วยโรคเนือ/ งอกเนือ/ เยืออ่ อ น
ธมลวรรณ วรฤทัย*, ชิน ดนัย หงสประภาส , กฤษณ์ เจริญลาภ , อภิวัฒน์
มุท ิร างกูร , สิท ธิศกั ดิ+ หรรษาเวก
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การรับ รู้ข องสมาชิก ครอบครัวต่ อ พฤติก รรมร่ วมรู้ส ึก ของพยาบาลโดยใช้ ก ิจ กรรม
การพยาบาลแบบมีส่ วนร่ วมของสมาชิก ครอบครัวในผู้ป่ วยทีใช้ เ ครืองช่ วยหายใจ
ธิด า แต่ งประกอบ
ประสิท ธิภ าพข้ าวกําไทยต่ อ การปรับ เปลียนระบบ เอนไซม์ ต้ านออกซิเ ดชัน ไซโต
ไคน์ และลําไส้ ใหญ่ ใ นสัต ว์ ท ดลอง
นพวัฒน์ เพ็งคําศรี, ไชยวัฒน์ ไชยสุต , กนิษฐา แก้ วดู
ผลของการใช้ ก ิจกรรมการตัด สิน ใจทางคลิน ิก ของพยาบาลต่ อ จํานวนวัน นอนของ
ผู้ป่ วยหลังผ่ าตัด เนือ/ งอกสมอง
นวลฉวี หวังดี
การพัฒนากระบวนการปฏิบ ัต งิ านและประเมิน ผลลัพ ธ์ ก ารบริบ าลทางเภสัช กรรม
สําหรับ ผู้ป่ วยเบาหวานชนิด ที 2 ณ คลิน ิก เบาหวาน แผนกผู้ป่ วยนอก โรงพยาบาล
บางบ่ อ
นิต ย์ ธ ิด า ภัท รธีร กุล , ธีร วุฒิ พงษ์ เ ศรษฐไพศาล , นิต ยาวรรณ กุล ณาวรรณ
ความชุก ของธาลัส ซีเ มียและฮีโ มโกลบิน อี ของผู้ป่ วยนอกทีมารับ บริก ารใน
โรงพยาบาลเซ็น ทรัล ปาร์ ค อําเภอบางพลี จังหวัด สมุท รปราการ
ประไพ เหมหอม, ดวงมณี แสนมัน , สุช า จุล สําลี, นนทยา ทางเรือ ,
สุวรรณา เสมศรี, วีร วรรณ วงค์ ห ิร ัญ, อาทิยาพร ตะกูล รัม ย์
ความชุก ของเชือ/ methicillin-resistant staphylococci (MRS) จากสถานทีออก
กําลังกายสาธารณะในจังหวัด สมุท รปราการ
ปั ญจพร นิมมณี*, พัช รี กัม มารเจษฎากุล , สมหญิง งามอุรุ เ ลิศ, ณัฐ
กาญจน์ ไทยประยูร , พรชนัน ว์ ปุญจุบ ัน , เกศิณีย์ ช้ อ ยชาญชัยกุล ,
วัช ริน ทร์ รังษีภ าณุร ัต น์ , พรทิพ ย์ พึงม่ วง, อิส ยา จัน ทร์ วิท ยานุช ติ
การตรวจหาการกลายพัน ธุ์ข อง factor V Leiden และ prothrombin G20210A
ในผู้ป่ วยโรงพยาบาลพระมงกุฎ เกล้ าโดยวิธ ีป ฏิก ิร ิยาลูก โซ่ พ อลิเ มอเรสชนิด อัล ลีล
จําเพาะ
ปุณยนุช จิน ดาธรรมานุส าร , ภัส รา อาณัต ,ิ สุวรรณา เสมศรี ,
ณัฐวดี ทรัพ ย์ วัฒนไพศาล , ปวรรณรัต น์ เรือ นงาม
ประสิท ธิภ าพของแถบกาวสีในการดึงดูด แมลงวัน บ้ าน
เปรมฤดี พุฒซ้ อ น , จิน ห์ วรา สมจิต ต์ , ศัน ศนีย์ น้ อ ยเอียม , ณัฏ ฐวี ชังชัย, จิ
ริส ุด า สิน ธุศิร ิ
การพัฒนานวัต กรรมอุป กรณ์ ก ารให้ ยาเพือป้ อ งกัน การชัก ในหญิงตัง/ ครรภ์ ท ีมีภ าวะ
ความดัน โลหิต สูง
พจนา โพธิ+จ ัน ดี, ทรงวุฒิ เอกวุฒวิ งศา, ดารณี ธนวัต ร
ปั จ จัยทีมีความสัม พัน ธ์ ก ับ การเลีย/ งล ูก ด้ วยนํา/ นมแม่ อ ย่ างเดียวครบ 6 เดือ น ใน
อําเภอสําโรง จังหวัด อุบ ลราชธานี
พัจ นภา ธานี, ณัฐณิช า สายเวช , อาณิช ยา บุญทอง, อาทิต ย์ ธานี
ความเชือถือ ได้ แ ละความเทียงตรงของการทดสอบการก้ าวข้ ามจัต ุร ัส สีช่ อ งบนพืน/
โฟม
ภคณัท มธุร พงศากุล , อัค รเดช ศิร ิพ ร

HS-55

HS-65

HS-77

HS-86

HS-97

HS-105

HS-116

HS-117

HS-124

HS-135

HS-147

55

ผลของการประกอบอาหารต่ อ ฤทธิ+ต้ านอนุม ูล อิส ระในบรอกโคลี มะเขือ ยาวเห็ด
เข็ม ทอง และมะเขือ เทศ
ภาวดี ช่ วยเจริญ, พรปวีณ์ ภิเ ศกวรคุณ, วรัญญ์ ภ คั ว์ เกียรติอ มรเวช , กฤษ
ดา บุญเพนียด , ธัญรดา ดวงเนตร
จํานวนชุด ไมโทคอนเดรียดีเ อ็น เอลดลงในโรคเนือ/ งอกเนือ/ เยืออ่ อ น
มณฑิร า ฐานไพศาลกิจ, กฤษณ์ เจริญลาภ , ชิน ดนัย หงสประภาส , สิท ธิ
ศัก ดิ+ หรรษาเวก
การพัฒนาวิธ ีก ารตรวจจีโนไทป์ ของ Human platelet antigen-12w และ GHw
(HPA-12w และ HPA-16w) โดยวิธ ี Polymerase Chain Reaction- Sequence
Specific Primer (PCR-SSP)
มยุร ี เก่ งเกตุ, วีร วรณ

ชาญศิล ป์ , สมหญิง งามอุรุ เ ลิศ, กาญจนา ศิร ิร ัต น์ ,
พิร ญาณ์ นาคศิร ิ, ญาณิศา ชานนตรี, ภาวิณี คุป ตวิน ทุ, อรรถพล ศรีส ุด ดี
การศึก ษาศัก ยภาพการนําตะกรัน ของเตาอุ่น นํา/ เหล็ก จากกระบวนการผลิต เหล็ก
แผ่ น รีด ร้ อ นชนิด ม้ วนกลับ มาใช้ ป ระโยชน์ ใ หม่
มิต รชัย รัต นวงศ์ , เทอดพงศ์ ศรีส ุข พัน ธุ์
การศึก ษาความถีของโพลีมอฟิ ซึม A1298C ของยีน
methylenetetrahydrofolatereductase (MTHFR) ในผู้ป่ วยลิมเลือ ดอุด ตัน ชาว
ไทย
รุ จ ิน ี ปดิฐพร , ปุณยนุช จิน ดาธรรมานุส าร , เจตนา เรือ งประทีป , ภัส รา
อาณัต ิ
การปนเปื / อ นของ Escherichia coli ในเนือ/ หมูท ีจําหน่ ายในเขตตําบลบางโฉลง
อําเภอบางพลี จังหวัด สมุท รปราการ
วัช รพงศ์ เทศไทยสง, อภิญญา มงคลเลิศมณี, อัญธิก า มุ่ยหยา, กฤติยา
พัน นวน , จิร ิส ุด า สิน ธุศิร ิ, ณัฏ ฐวี ชังชัย
ปริม าณการปลดปล่ อ ยก๊ าซเรือ นกระจกและแนวทางการลดปริม าณก๊ าซเรือ น
กระจกจากภาคขนส่ งหนัก ทางบก
วิม ล ปิ นประดับ , เทอดพงศ์ ศรีส ุข พัน ธุ์
ผลของการบริโ ภคโปรไบโอติก ต่ อ ระดับ ไตเตอร์ anti-A และ anti-B
วีร วรรณ ชาญศิล ป์ , มยุร ี เก่ งเกตุ, วชิร ญาย์ อธิม ัง, สิณีน าฏ อุท า, กฤศธร
องค์ ต ลิ านนท์ , สมภพ กลินวิมล
ปั จ จัยทีมีความสัม พัน ธ์ ก ับ การรับ ร้ ูแ ละทัศนคติต่ อ หลัก สูต ร วิท ยาศาสตรบัณฑิต
สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิท ยาลัยหัวเฉียวเฉลิม พระเกียรติ ของ
นัก เรียนระดับ ชัน/ มัธ ยมศึก ษาปี ที 6 ในสถานศึก ษาเขตอําเภอบางพลี จังหวัด
สมุท รปราการ
ศัก ดิ+ณรงค์ ไชยฤกษ์ *, พัณณิศา ชบา, มูฮ าํ หมัด อาพัน ดี อิแ ต , ปุญชรัส มิ+
ไกรเทพ ,
ณัฐกานต์ จัน สมดี, ธนพร จัน ทราช , สุธ ัญญา โกษาทอง,
อุม าริน ทร์ พูล พานิช อุป ถัม ย์ , เสาวลัก ษณ์ ลัก ษมีจ รัล กุล

HS-156

HS-166

HS-168

HS-182

HS-191

HS-200

HS-209

HS-220

HS-230
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ปั จ จัยด้ านบุค ลิก ภาพทีสัม พัน ธ์ ต่ อ สุข ภาพจิต ของนัก เรียนโรงเรียนสาธิต
มหาวิท ยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ ายมัธ ยม)
ศุภ ชัย ตู้ก ลาง, สุร เดช ประยูร ศัก ดิ+ และ กรรณิก า พัน ธ์ ศรี
ปั จ จัยทีมีความสัม พัน ธ์ ต่ อ พฤติก รรมความปลอดภัยในการทํางานของพนัก งาน
ฝ่ ายผลิต บริษัท ผลิต ชิน/ ส่ วนอะไหล่ ป ระกอบรถไถแห่ งหนึงในจังหวัด สมุท รปราการ
สุธ าริน ี บุต รี, จิร าภรณ์ พวงมี, เกศสุด า ชุ่ม ดี, เกวริน ทร์ นิต กิ รณ์ , มาริษา
สมจิต ต์ , เก้ ากมล จํานงค์ ศาสตร์ , เกศิน ี แย้ ม มาก , สุร วิท ย์ นัน ตะพร*,
อารยา ดําช่ วย
ฤทธิ+ล ดไขมัน สะสมในตับ หนูท ดลองทีเหนียวนําให้ เ กิด ภาวะเมตาบอลิก ซิน โดรม
ของสารสกัด กระชายดํา
สุภ าพร พัน ธุ์ธ ีร านุร ัก ษ์ , อัจ ฉราพร ศรีช ัยรมย์ ร ัต น์ , อิท ธิพ ล พวงเพชร
ผลของการติด เทปผ้ ายืด ต่ อ การเปลียนแปลงทาง kinematic ในผู้ท ีมีภ าวะเอ็น
รองฝ่ าเท้ าอัก เสบ: งานวิจ ัยนําร่ อ ง
สุล ิเ ทพ ปิ นรัต น์ , รสลัย กัล ยาณพจน์ พ ร , ปราณีต เพ็ญศรี
ปั จ จัยทีมีความสัม พัน ธ์ ต่ อ สมรรถนะในการปฏิบ ัต ิงานของผ้ อู าํ นวยการ
โรงพยาบาลส่ งเสริม สุข ภาพตําบล จังหวัด ตราด
อภิช ัย คุณีพ งษ์ , นรศัก ดิ+ เงางาม
การเปรียบเทียบผลการรัก ษาโรคปอดอัก เสบจากเชือ/ ไมโครพลาส มาในเด็ก ชนิด
เสมหะร้ อ นอุด กัน/ ปอดระหว่ างการใช้ ยาจีน ตํารับ ฮัวถัน ทงลัวร่ วมกับ ยาแผนปั จ จุบ ัน
กับ การใช้ ยาแผนปั จจุบ ัน เพียงอย่ างเดียว
อรภา ศิล มัฐ
การวิเ คราะห์ ท างเศรษฐศาสตร์ โ ครงการออกแบบระบบรวบรวมและบําบัด นํา/ เสีย
เทศบาลเมือ งบางกรวย
อิส รี รอดทัศนา, เทอดพงศ์ ศรีส ุข พัน ธุ์, กมลทิพ ย์ รัต นสุวรรณาชัย, อัญ
ชุล ี การดี

HS-241

HS-252

HS-254

HS-256

HS-266

HS-277

HS-292

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การประเมิน ปริม าณกรดซิต ริก จากปริม าณนํา/ ตาลทัง/ หมดในเศษของเสียจากผลไม้
ธัญญารัต น์ สงสม, กาณจนาภรณ์ เปี ยปิ นทอง, สุพ รรณษา สร้ อ ยโพธิ+,
นิษฐา วงศ์ ค าํ จัน ทร และ นุช นาถ แช่ ม ช้ อ ย

ST-1
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ศิลปศาสตร มนุษยศาสตร
สังคมศาสตร และนิติศาสตร
การเรียนรู้วัฒนธรรมไทยจากหลัก สูต รศิล ปศาสตรบัณฑิต สาขาวิช าการสือสาร
ภาษาไทยเป็ นภาษาทีสองของนัก ศึก ษาแลกเปลียนชาวจีน ในมหาวิท ยาลัยหัวเฉียว
เฉลิม พระเกียรติ
Fan Chunxia, พัช ริ น ทร์ บูร ณะกร
ปั ญหาครอบครัวในสังคมไทย : ภาพสะท้ อ นจากนวนิยายไทย ช่ วง พ.ศ. 2508 –

LA-1

2557

จิต รลดา แสงปั ญญา
กลวิธ ีก ารแต่ งและแนวคิด ในนวนิยายสําหรับ เยาวชนทีได้ ร ับ รางวัล แว่ น แก้ ว พ.ศ.
Lingfen Mo

LA-11

Luo Yan, ธิด า โมสิก รั ต น์

LA-12

2557

การวิเ คราะห์ ต ัวละครในนวนิยายแปลชุด บุรุ ษบูร พา ทําเนียบหลางหยา
Qiuyun Tang, พัช ริ น ทร์ บูร ณะกร
สีใ นสถาปั ต ยกรรม: เปรียบเทียบศาสนสถานจีน ในไทยและจีน
Si tong Wei, พรพรรณ จัน ทโรนานนท์ , พัช ริ น ทร์ บูร ณะกร
การศึก ษาเปรียบเทียบวัฒนธรรมชนเผ่ าลีซ อ : กรณีศึก ษาชนเผ่ าลีซ อ จังหวัด
เชียงใหม่ ประเทศไทย และชนเผ่ าลีซ อเขตปกครองตนเองนู่เ จียง สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
Zhu Wanying, นริ ศ วศิน านนท์ , พัช ริ น ทร์ บูร ณะกร
ปั จ จัยทีมีผ ลต่ อ การตัด สิน ใจใช้ บ ริก ารของนัก ท่ อ งเทียวช าวจีน ทีห้ างสรรพสิน ค้ า
ปลอดภาษีใ นเขตกรุ งเทพมหานครและปริม ณฑล
Zirong Li, สุช าดา เจริ ญพัน ธุ์ศ ิร ิ ก ุล
การพัฒนามาตรวัด ความกตัญMูต่ อ องค์ ก ารฉบับ ภาษาไทย
กวิต า พร้ อ มเพราะ, วัช ราภรณ์ บุญญศิร ิวัฒน์
แนวทางการส่ งเสริม การท่ อ งเทียวตลาดนํา/ คลองพระองค์ เ จ้าไชยานุช ติ อําเภอ
บางบ่ อ จังหวัด สมุท รปราการ
กัญญาพัช ร วุฒยิ า, พิม พ์ ช นก สวัส ดิร ัก ษา
การศึก ษาแรงจูงใจและความพึงพอใจมีผ ลต่ อ พฤติก รรมของนัก ท่ อ งเทียว ชาวไทย
กรณีศึก ษา : ตลาดนํา/ อโยธยา จังหวัด พระนครศรีอ ยุธ ยา
กิต ิยา มโนธรรมรัก ษา, ดวงธิด า นัน ทาภิร ัต น์ , สุช าดา เจริญพัน ธ์ ศิร ิก ุล ,
อาทิต ยา อรุ ณศรีโ สภณ
การเปรียบเทียบการรับ รู้ห น้ าทีการเปิ ดเผยข้ อ มูล ในการประกัน ชีวติ ตามกฎหมาย
ประกัน ภัยของผู้ส ูงอายุ ในเขตอําเภอเมือ งจังหวัด นครราชสีม า
ฐิต ารีย์ เปรมวิไ ลศัก ดิ+ บุญศัก ดิ+

LA-22

LA-31

LA-40

LA-52

LA-62

LA-63

LA-73

LA-84
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ปั จ จัยทีส่ งผลต่ อ ความภัก ดีข องล ูก ค้ าทีมีต่ อ ตราสิน ค้ าร้ านคาเฟ่ ขนมหวานใน
ห้ างสรรพสิน ค้ า
ณัฐพร ดิส นีเ วทย์ , สมยศ วัฒนากมลชัย, ดวงธิด า นัน ทาภิร ัต น์ , ทรงวาด
สุข เมือ งมา
การมีส่ วนร่ วมของประชาชนในการจัด การระบบผลิต ไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิต ย์ ใน
ชุม ชน จังหวัด สิงห์ บ ุร ี
ณิช าภัท ร วิส ุท ธิป ราณี
ความยากจน คนจน การสกัด กัน/ และการกีด กัน ออกจากสังคม
ไตรพัฒน์ อึ-งปรมธนาก ูล
คดีห นอนนิยายของวิน ทร์ เลียววาริณ : การพิน ิจ ด้ วยแนวคิด เรืองสัม พัน ธบท
ธงชัย แซ่ เ จีย
การแปล “นิร าศเมือ งแกลง” ของสุน ทรภู่เ ป็ นภาษาอังกฤษ: การเติม คําอธิบ าย
ประเภทเชิงอรรถ
นพวรรณ สุข กลาง
การเข้ าถึงจุด จําหน่ ายเครืองดืมแอลกอฮอล์ ท ีส่ งผลต่ อ พฤติก รรมการดืมเครืองดืม
แอลกอฮอล์ ข องวัยรุ่ น และผลกระทบทีเกิด ขึน/
เบญจพร บัวสําลี
ผลกระทบด้ าน เศรษฐกิจ และสังคม ของระบบไฟฟ้ าเซลล์ แ สงอาท ติ ย์ แ บบลอยนํา/
กรณีศึก ษา สระเก็บ นํา/ ห้ วยเกษียร จังหวัด ปราจีน บุร ี
ปิ ยรัฐ กลําทอง, วิส าขา ภู่จนิ ดา, จําลอง โพธิ+บ ุญ
พฤติก รรมการออมของวัยรุ่ น ไทย
มณิภ ทั ร์ ไทรเมฆ
ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ างการรับ รู้ค วามสามารถของตนเอง ความฉลาดทางจิต
วิญญาณ การรับ รู้ค วามสําเร็จในงาน กับ ความสุข ของพนัก งานบริษัท หลัก ทรัพ ย์
ในกรุ งเทพมหานคร
วรพรรณ คงเสรี, สมโภชน์ เอืยมสุภ าษิต
ปั จ จัยทีส่ งผลต่ อ การยอมรับ การใช้ เ ทคโนโลยีส ารสนเทศและการสือสาร
เพือชุมชนของคณะสงฆ์ จังหวัด สุร ิน ทร์
สมเกียรติ เพ็ช รมาก , นุช จรี บุญเกต
การบริห ารหลัก สูต รสถานศึก ษาของโรงเรียน สังกัด สํานัก งานเขตพืน/ ที การศึก ษา
ประถมศึก ษาขอนแก่ น เขต 4
สาคร มหาหิงค์

LA-101

LA-112

LA-121

LA-133

LA-144

LA-154

LA-155

LA-166

LA-176

LA-177

LA-186
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ปั จ จัยทีมีผ ลต่ อ การบังคับ ใช้ ก ฎหมายส่ งเสริม การศึก ษานอกระบ บ
และการศึก ษาตามอัธ ยาศัย
วัยวุฒิ บุญลอย, มิงขวัญ คงเจริญ, ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล และ วิรุ ฬ ห์
นิล โมจน์
บ่ อ ขยะแพรกษา : มาตรการทางกฎหมายเกียวกับ การควบคุม ด ูแ ลบ่ อ ขยะของ
องค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิน และการเยียวยาประชาชนผู้ไ ด้ ร ับ ผลกระทบจากไฟ
ไหม้ บ่ อ ขยะจังหวัด สมุท รปราการ
ริเ รือ งรอง รัต นวิไ ลสกุล

LW-1

LW-4

บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร
การลดระยะเวลาในการหยิบ ไดคัท ด้ วยวิธ ีก ารออกแบบพืน/ ทีใน การจัด เก็บ
โดยใช้ โ ปรแกรม Microsoft Excel เพือระบุต าํ แหน่ ง
กรกมล ศัก ดิ+ศศิธ ร , อดุล ย์ นงภา และ สิท ธิโ ชค สิน รัต น์
การปรับ ปรุ งการจัด เก็บ อะไหล่ ใ นคลังสิน ค้ า กรณีศึก ษา บริษัท บางกอกโคมัต สุ
เซลส์ จํากัด
กฤติร ัต น์ สุวรรณรัต น์ อดุล ย์ นงภา และสิท ธิโ ชค สิน รัต น์
ปั จ จัยทีส่ งผลต่ อ การเลือ กทีพัก ราคาประหยัด ประเภทโฮสเ ทลในเขตลาดกระบัง
จังหวัด กรุ งเทพมหานคร
ฉัฐสุร ีย์ พรหมศิร ิ
ปั จ จัยทีมีความสัม พัน ธ์ ต่ อ การเพิมประสิท ธิภ าพการทํางานเ ป็ นทีมของพนัก งานใน
แผนกจัด ซือ/ ต่ างประเทศกับ แผนกทีมีค วามเกียวข้ อ งกัน : กรณีศึก ษาบริษัท เอเอ
(ประเทศไทย) จํากัด
ณริศรา เจริญสุข , มรกต กําแพงเพชร , ชริน พร งามกมล และสุช ารัต น์ กู้
เกียรติส กุล มัน
การประเมิน คุณภาพการบริก าร กรณีศึก ษา ท่ าอากาศยานานาชาติอ่ ตู ะเภา
ระยอง-พัท ยา
นภกช หอมสุวรรณ และ สิท ธิโ ชค สิน รัต น์
คุณภาพชีวิต ด้ านเศรษฐกิจ และสังคมของแรงงานต่ างชาติในกลุ่ม CLMV ทีอาศัย
อยู่ใ นเขตกรุ งเทพมหานครและปริม ณฑล
ประสิท ธิ+ จัน สมดี และ สิท ธิโชค สิน รัต น์
ปั จ จัยความสําเร็จ ในการใช้ งานระบบ Application SMART ของ Merchandiser :
กรณีศึก ษา บริษัท ดีเ คเอสเอช สมอลลาน ฟิ ลด์ มาร์ เ ก็ต ติง/ (ประเทศไทย) จํากัด
พริม/ เ พรา กัน ธิยะ , มรกต กําแพงเพชร , และสุช ารัต น์ กู้เ กียรติส กุล มัน

BE-1

BE-11

BE-23

BE-37

BE-51

BE-63

BE-73
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ความสัม พัน ธ์ ก ารบริห ารทรัพ ยากรมนุษย์ ก บั พฤติก รรมการเป็ นสมาชิก ทีดีต่ อ
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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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A Study of Syndrome Characteristic of Diabetic Nephropathy Stage 3 and 4
Based on Traditional Chinese Medicine
Charupan Phosat1*, Chanchira Phosat2
1
Faculty of Chinese Medicine, Huachiew Chalermprakiet University
2
Faculty 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
โรคไตที่เกิดจากเบาหวานเปSนสาเหตุสําคัญอย[างนึงของการเสียชีวิตในผูcปdวยเบาหวาน การวิเคราะหfอาการ
ที่ถูกตcองตั้งแต[เริ่มแรกจะช[วยลดความรุนแรงและยับยั้งการพัฒนาของโรคไดc อย[างไรก็ตาม ขcอมูลแนวทางการ
วินิจฉัยโรคโดยใชcศาสตรfการแพทยfแผนจีนยังมีจํากัด การศึกษาจึงนี้มีวัตถุประสงคfเพื่อวิเคราะหfความแตกต[างของ
กลุ[มอาการของโรคในระยะที่ 3 และ 4 โดยใชcหลักการแพทยfแผนจีน การศึกษาผลยcอนหลังนี้ไดcรวบรวมกลุ[ม
ตั ว อย[ า งจากผูc ปd ว ยเบาหวานที่ มี โ รคไตแทรกซc อ นที่ เขc า รั บ การรั ก ษา ณ โรงพยาบาลสั ง กั ด ลํ า ดั บ ที่ 1 ของ
มหาวิทยาลัยแพทยfจีนกว[างซี ระหว[างเดือนมกราคม พ.ศ. 2557 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 รวมทั้งสิ้น 186
ราย ผูcเขcาร[วมวิจัยไดcถูกเก็บรวมรวมขcอมูลเกี่ยวกับสัดส[วนร[างกาย ระดับน้ําตาล ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการทํางาน
ของตับและไต และ อาการทางคลินิก ผลการวิจัยพบว[ากลุ[มอาการที่เด[นชัดของผูcปdวยโรคไตจากเบาหวานระยะที่ 3
คือ กลุ[มอาการลมปราณพร[อง และกลุ[มอาการที่เด[นชัดของผูcปdวยโรคไตจากเบาหวานระยะที่ 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
DN stage 4
(n=121)
(n=65)
n (%)
Men
62 (51.2%)
41 (63.1%)
Women
59 (48.8%)
24 (36.9%)
Age, n (%)
≤ 44 years
12 (9.9%)
3 (4.6%)

P value
0.122a
0.250a
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45-59 years
60-74 years
≥ 75 years
Weight (kg)
Height (m)
Systolic blood pressure (mmHg)
Diastolic blood pressure (mmHg)
Fasting blood glucose (mmol/L)
2-hour blood glucose (mmol/L)
Glycated hemoglobin (%)
a
P value were tested by chi-square test
b
P value were tested by t-test

27 (22.3%)
54 (44.6%)
28 (23.1%)
66.12±14.14
1.61±0.09
137.59±21.6
75.86±12.41
9.13±2.74
8.13±3.65
13.65±5.13

20 (30.8%)
32 (49.2%)
10 (15.4%)
64.31±10.13
1.63±0.07
146.32±24.18
75.63±14.67
8.3±2.47
9.25±4.58
15.01±5.78

Table 2 Characteristics of kidney and liver function indicators the study subjects
DN stage 3
DN stage 4
(n=121)
(n=65)
Serum creatinine concentration (µmol/L)
79.25±32.94
120.8±48.59
Blood urea nitrogen (mmol/L)
6.66±1.97
8.68±4.17
Alanine transaminase
27.5±5.71
28.32±5.32
Aspatate Aminotransferase
32.6±8.3
34.73±6.56
*P value were tested by t-test
Table 3 Syndrome characteristics of the subjects with DN stage 3 and 4
DN stage 3 (n=121)
DN stage 4 (n=65)
Syndromes
n
(%)
n
(%)
Qi deficiency
70
57.9%
27
41.5%
Blood deficiency
78
64.5%
46
70.8%
Yin deficiency
102
84.3%
48
73.9%
Yang deficiency
23
19.0%
28
43.1%
Phlegm and dampness
20
16.5%
16
24.6%
Damp heat
11
9.1%
6
9.2%
Blood stasis
12
9.9%
12
18.5%
*P value were tested by t-test

0.314b
0.252b
0.013b
0.910b
0.043b
0.092b
0.101b

P value
0.000**
0.000**
0.340
0.057

P value
0.034*
0.384
0.085
<0.001**
0.183
0.975
0.097

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 (Hscore 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 (Hscore) 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 ( Hscores 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.
amount (%) Survive
Protein
(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
Result
Media
Positive
Negative
(S. Typhi)
(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
Fe. Ri

Negative

Fe.lf

Negative

Ds

Negative

Result

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
Result
code
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
Result
code
Fe. Ri
Positive
Fe.lf
Ds

Positive
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 (goldstandard).
Table 6. Sensitivity and specifity of dri-dot (latex)
Seller’s test
Latex
Latex
Total
positive
negative
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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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.
b.

Variable
No
1

Knowledge

Table 1. Recapitulation Univariate Analysis Results
Category
High
Low

Amount
n
%
77
42.8
%
103
57.2
%
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2

3
4

5

6

7

8

9

Age

High

82

Low

98

Wife Educational Background

High

112

Husband Educational Background

Low
High

68
127

Low

53

Work

146

Not work

34

High

133

Low

47

Important

109

Not
Important
Not
Important
Important

71

Husband Occupation

Motivation

Functional Products

Expired date

Nutritional components and content
of food products

Not
Important

28
80
100

45.6
%
54.4
%
62.2
%
37.8%
70.6
%
29.4
%
81.1
%
18.9
%
73.9
%
25.1
%
60.6
%
39.4
%
15.6
%
44.4
%
55.6%
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Table 2. Summary of Analysis Results Bivariate

Variable

Knowledge
Age
Wife
Educational
Background
Husband
Educational
Background
Husband

Behavior Reading Food p
Category Labels
value
Less
Good
N
%
N
%
High
31
40.3
46
59.7
0.178
Low
52
50.5
51
49.5
<40
41
41.8
57
58.2
0.232
≥40
42
51.2
40
48.8
Low
33
48.5
35
51.5
0.645
High
50
44.6
62
55.4

1.513
(0.833-2.749)
1.450
(0.809-2.643)
1.169
(0.639-2.139)

Low
High

28
55

52.8
43.3

25
72

47.2
56.7

1.466
(0.770-2.790)

No

15

51.7

14

48.3

0.255

OR

1.308
0.546

Occupational

(0.590-2.989)
Motivation

Yes

68

45.0

83

55.0

Low

26

55.3

21

44.7

High

57

42.9

76

57.1

0.174

1.651
(0.845-3.225)

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 oneway 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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Hemodynamic Responses to 3-minute Step Test in Sedentary Office Workers: A
Case Study
Manita Chanpaibool*, Chutima Jalayondeja, Wattana Jalayondeja, Watesinee Kaewkhuntee
Faculty of Physical Therapy, Mahidol University, Thailand
*
E-mail: manita.chanp@gmail.com
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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Daily Walking Steps and Physical Fitness in Middle-Aged and Older Adults
in Community Dwellers
Patcharawan Choothong*, Chutima Jalayondeja,
Sopa Pichaiyongwongdee, Tipwadee Bunprajun
Faculty of Physical Therapy, Mahidol University, Thailand.
*
E-mail: Patcharawan.ch@hotmail.com
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 middleaged 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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Formulation and Evaluation of Topical Patch Containing Tacca Chantrieri’s
Extract
Shisanupong Anukanon*, Chaiyong Rujjanawate
School of Medicine, Mae Fah Luang University, Thailand
*
E-mail: shisanupong.anu@mfu.ac.th
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 ChemSupply 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
Polymer
Plasticizer
code
(w/w)
(w/w)
BL1
PVA 10%
Glycerin (5%)
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%
-

Solvent

Distilled water

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
Polymer matrix 10% w/w
Plasticizer 10% w/w
code
PVA:PVP HEC:PVP HPMC:PVP
P1
1:1
Glycerin
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

TCE

Solvent

2%
w/w

Distilled
water
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P15
P16
P17
P18

-

-

1:3
1:1
1:2
1:3

Glycerin
Propylene glycol
Propylene glycol
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 reweighed 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 (P1P6) 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
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22.195
23.088
23.223
23.508
24.878
25.459
25.531
25.583
25.853
25.936
26.019
26.310
29.158
29.241
34.529

0.559
5.211
0.405
14.298
0.513
3.854
0.807
0.475
16.460
4.232
2.547
1.013
0.475
0.269
1.236

n-Pentadecanoic acid ethyl ester
Palmitic acid
E-11-Hexadecenoic acid, ethyl ester
Palmitic acid ethyl ester
Ethyl n-heptadecanoate
(Z, Z)-9, 12-Octadecadienoic acid
(Z, Z)-9, 12-Octadecadienoic acid
(9Z)-9, 17-Octadecadienal
Linoleic acid ethyl ester
Ethyl linolenate
Ethyl (9Z)-9-Octadecenoate
Stearic acid ethyl ester
Hexanedioic acid, bis (2-ethylhexyl) ester
Eicosanoic acid, ethyl ester
Isopropyl linoleate

Figure 1 GC-MS chromatogram of TCE
Table 4 Optimization study of backing layer formulations
Formulation
Result
code
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
BL6
BL7
BL8
BL9

Slightly hard to smooth, flexible
Slightly hard, breakable
Slightly liquid, not form film
Thin, slightly hard, fragile
Thin, slightly hard, fragile

Table 5 Optimization study of TCE topical patch formulations
Formulation
Result
code
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).
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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 intraoperative 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 formalinfixed 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 intraoperative 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 twofifths 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
Gender
• Male
• Female
Age
• 21 – 30 years
• 31 – 40 years
• 41 – 50 years
• > 51 years
Status
• Single
• Married
Education
• Bachelor degree
• Master degree
Type of pharmacist
• Full-time pharmacist
• Part-time pharmacist
Income/month (Baht)
• < 50,000 Baht
• 50,001 – 100,000 Baht
• 100,001 – 150,000 Baht
• 150,001 – 200,000 Baht
• > 200,001 Baht
Total

Frequency
(N1 = 249)

Percentage

106
143

42.6
57.4

51
86
63
49

20.5
34.5
25.3
19.7

131
118

52.6
47.4

195
54

78.3
21.7

150
99

60.2
39.8

126
53
50
8
12
249

50.6
21.2
20.1
3.2
4.9
100.0

1

N = 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.
Frequency
Target groups
Percentage
(N = 249)
205
82.3
Patients
181
72.7
Pharmacists
87
34.9
Other health
professionals
52
20.9
Physicians

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%).

Equipment
•
•
•
•

Smartphone
Notebook
Tablet
Desktop PC

Table 3 Equipment for using social media.
Frequency
(N = 249)
217
207
105
48

Percentage
87.1
83.1
42.2
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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Social media
•
•
•
•
•

Line®
Email
Facebook®
Website
Twitter®

Table 4 Types of social media.
Frequency
(N = 249)
242
187
161
60
0

Percentage
97.2
75.1
64.7
24.1
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.

Objective
•
•
•
•

Chat
Search
News
Post and share

Table 5 Objective of social media using
Frequency
(N = 249)
211
198
197
112

Percentage
84.7
79.5
79.1
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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Seldom

4. Searching sale promotion and price of drug
products.

1–2 times
per week

3. Searching drug-related information

3-4 times per
week

1. Communication on drug therapy related
information to patients
2. Searching disease-related information

Once a day

Behavior

Though out
the day

Table 6 Frequent use of social media
Frequency (percentage)

18
(7.2)
11
(4.4)
23
(9.2)
11
(4.4)

84
(33.7)
48
(19.3)
0
(0.0)
12
(4.8)

86
(34.5)
19
(7.6)
73
(29.3)
49
(19.7)

61
(24.5)
134
(53.8)
153
(61. 5)
57
(22. 9)

0
(0.0)
37
(14.9)
0
(0.0)
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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2.
3.
4.
5.
6.
7.

4
195
(42.3)
102
(41.0)
99
(39.8)
104
(41.8)
68
(27.3)
37
(14.9)
68
(27.3)

Least
agree

1.

5
74
Social media can improve pharmacist-patient
(29.7)
communication.
Social media become a new channel for
73
pharmacist-patient communication
(29.3)
0
Social media may be used more frequently in
(0.00)
communicating with patients
Social media may improve the compliance of
0
drug therapy
(0.00)
Social media may improve patients’ quality of
0
life.
(0.00)
Social media takes too much time to
0
communicate with patients
(0.00)
Social media may improve patients’
0
knowledge.
(0.00)

Moderat
e agree
Less
agree

Benefit

Most
agree
More
agree

Table 7 Attitude of community pharmacists on use of social media for patient-pharmacist
communications
Frequency (percentage)

3
70
(28.1)
74
(29.7)
107
(43.0)
65
(26.1)
101
(40.6)
107
(43.0)
87
(34.9)

1
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
66
(26.5)
48
(19.3)
0
(0.00)
48
(19.3)

2
0
(0.00)
0
(0.00)
43
(17.3)
24
(5.6)
32
(12.9)
105
(42.2)
14
(5.60)

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
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
Complete
Incomplete
Total
assessment
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
180 65,45
38 13,82
entrance
5
Predisposition
73 26,54
202 73,45
Factors
6
Physical
37 13,45
238 86,54
examination
7
Psychosocial
59 21,45
216 78,54
8
Mental Status
27
9,81
248 90,18
9
Needs of
32 11,63
243 88,36
Preparing to
out
10 List of nursing
174 63,27
101 36,73
problems
11 Nursing
216 78,54
59 21,45
Diagnosis
12 Date of
210 76,36
65 23,64
assessment
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.
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Table 3. Details of educations and training experiences.
No
Ward
Educations (%)
Any
training
Bachelor Diploma Nursing
experience
of Nurse
High
about
school
medical
records
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.
No
1
2
3
4

Table 4. Details of workload of the nurses.
Variables
Wards
1
2
3
Amount of
9
22
12
nurse
Bed capacity
15
40
40
BOR
45-78%
33,672,2566,9%
96,16%
Patient
Total Mental
Minimal
characteristic
care
and
care
Physical
Disorder

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 Besides
of There
are
to storing the cupboard, there are cupboard
forms
a
table
to
completing medical
records
Messy
Not enough time to Too small to place
arrangement
fulfilling all the all the forms
makes
look forms in medical
uncomfortable to records
filling the forms in
there.
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。

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

157

HSI-90

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

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

165

STI-2

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

0

Total plate count of microbes days (log CFU/g)
2

4

Control
Acid Benzoate
Bakteriocin

3.20
2.23
2.65

4.90
5.06
3.40

7.25
5.15
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 se
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
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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 =

(1)

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 =

(2)

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).
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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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B

A

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

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
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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

A

B

Figure 5 Methyl orange removal efficiency of Cu2(OH)3NO3 A synthesized at 25oC and B at 80oC
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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
c25 n25
c25 n60
c25 n80
c80 n25
c80 n80

Quantity of MO adsorbed
(mg g-1)
5.94
5.87
5.97
5.95
5.99

% MO removal
95.7±0.67
95.5±0.60
96.2±0.11
95.8±0.78
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 pilotscale 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:
Specification
Title
Application Type
Education
Function
User
Source Material
Interactive

Table 3.1 Multimedia Learning Concept Descriptions
Explanation
Multimedia Learning on Vegetative and Generative Reproduction Subject
for Primary School
Multimedia Learning
Increase knowledge of Indonesia sixth grade primary school students about
the growth of animals and plants
As a teacher teaching tool in demonstrating the vegetative and generative
reproduction process more attractive thereby increasing student interest in
learning
Teacher and Students
Sixth grade primary school science textbooks
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.
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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:
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();

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
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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
1
= 0
(6)
0
0#
−1 −1 −1
Dan
−1 0 1
= −1 0 1#
(7)
−1 0 1
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.

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

205

STI-42

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 = ∑7689 56 :(56 )

(12)

Standard deviation is a measure of contrast average:
; = <∑7689 (56 − 3) =(56 )

(13)

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

(14)

Third moment to measure skewness of histogram:
AB = ∑7689 (56 − 3)B =(56 )

(15)

?
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Uniformity
C = ∑7689 = (D6 )

(16)

Entropy:
0 = − ∑76

(17)

9

=(D6 ) EFG =(D6 )

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
(:> =
(18)
HI JK
The false positive rate (FPR) or specificity is a value that indicates the level of error in identification
obtained by the following equation:
JI
L:> =
(19)
JI HK
While the value that indicates the accuracy of identification is obtained from the following
equation:
HI HK
MNNOPQN =
100%
(20)
HI JI HK JK
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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 isosurface. 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
Gender
Male
Female
Missing
Total
Civil Status
Single
Married
Missing
Total
Age Range

Academic
Administrators

%

Teachers

%

17
24

41.46
58.54

41

100

36
71
1
108

33.33
65.74
0.93
100

12
19

29.27
70.73

41

100

33
74
1
108

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
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

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

17
11
10
3
0

41.46
26.83
24.39
7.32
0

41

100

18
17
34
32
6
1
108

16.67
15.74
41.48
29.62
5.56
0.93
100

6
17
10
7
1

14.63
41.46
24.39
17.07
2.43

41

100

33
37
22
9
4
3
108

30.56
34.26
20.37
8.33
3.70
2.78
100

36.59
63.41
100

33
75
108

30.56
69.44
100

15
26
4

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
Communication skills
Motivational skills
Decision making skills
Problem solving skills
Weighted mean

Administrators
1.20
1.35
1.26
1.33
1.28

Verbal Interpretation
always
always
always
always
always

Teachers
1.37
1.45
1.42
1.40
1.41

Verbal Interpretation
always
always
always
always
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
Vision, mission and goals
School culture
Leadership practices
Shared responsibility
Weighted mean

Administrators
1.48
1.38
1.69
1.41
1.49

Verbal Interpretation
Continually
Continually
Continually
continually
Continually

Teachers

Verbal Interpretation

1.53
1.49
1.61
1.58
1.55

continually
continually
continually
continually
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
Communication skills
Motivational skills
Decision making skills
Problem solving skills

Vision, mission and
goals
.328
*(.036)
.394
*(.011)
.358
*(.022)
.350
*(.025)

School culture
.467
**(.002)
.100
(.535)
.297
(.059)
.242
(.128)

Leadership practices
.359
*(.021)
.156
(.331)
.131
(.451)
.153
(.338)

Shared responsibility
.534
**(.001)
.143
(.371)
.281
(.076)
.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.
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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
Observation
Category
Total
1
2
3
A. Teacher Talk
1. Accepting feeling
2
0
0
2
2. Praising or encouraging
71
99
73
243
3. Accepting student ideas
22
28
45
95
4. Asking question
142
126
129
397
5. Lecturing
59
59
84
202
6. Giving direction
40
38
14
92
7. Criticizing or justifying authority
9
0
1
10
Total
345
350
346
1041
B. Student Talk
8.
Response
86
88
95
269
9. Initiation
19
30
24
73
Total
105
118
119
342
C. Silence
10. Silence
30
12
15
57
Total
30
12
15
57
480
480
480
1440

%
0.13
16.87
6.59
27.56
14.02
6.38
0.69
72.29
18.68
5.07
23.75
3.96
3.96
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
Observation
Category
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.
7.

Giving direction
Criticizing or justifying authority
Total
B. Student Talk
8.
Response
9. Initiation
Total
C. Silence
10. Silence
Total

20
9
348

37
1
327

29
2
260

86
12
935

5.97
0.83
64.93

110
16
126

125
15
140

80
130
210

315
161
476

21.87
11.18
33.05

6
6
480

13
13
480

10
10
480

29
29
1440

2.02
2.02
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
Observation
Characteristic
Total
1
2
3
Content-Cross
402
384
426
1212
Teacher- Control
98
61
30
189
Teacher-Support
190
254
236
680
Student Participation
210
236
238
684
Total
2765

Percentage
43.83
6.83
24.60
24.74
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.

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

229

LAI-15

Table 4 The Summary of Flanders Interaction Analysis Matrices of Teacher B
Observation
Characteristic
Total
1
2
3
Content-Cross
386
342
262
990
Teacher- Control
58
76
62
196
Teacher-Support
250
236
196
682
Student Participation
252
280
420
952
Total
2820

Percentage
38.34
6.95
24.18
33.75
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)
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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

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

235

LAI-21

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)
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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/herself 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;
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b.
c.
d.
e.
f.

Selecting meaningful resources for the instructional/educational objectives;
Designing the systematic lesson plan;
Providing students with student needs;
Answering and giving solutions to student questions;
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
Indonesian
language

History

Emerging key-points mostly recommended by respondents on the
offered courses shaping competences
Personal
Social
Pedagogy
Academic
Most
Basics of
Psychology;
General
positively saw social and
Educational
linguistics;
courses
cultural
Foundation;
Literature;
shaping good
studies
Curriculum
Minor
personality
Development;
courses
(guidance and
Teaching methods
supporting
counseling,
and strategies;
professional
ethics, civics,
Language evaluation
competences
Pancasila,
religion,
teacher
professional
education
Most agreed
Basics of
Psychology;
Subjects
with existing
social and
Educational
related to
subjects
cultural
Foundation;
historical

Notes
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English

Accounting

Biology

Sports
Education

Mathematics

shaping good
personality
(through
Pancasila
education,
religion,
civics, ethics)
Majority
acknowledged
the
importance of
moral
education
through such
subjects as
religion,
civics,
Pancasila,
ethics
Most agreed
with existing
subjects:
emphasized
on ethics in
educating
Most
acknowledged
the existing
courses
shaping good
morals:
ethics,
religion,
Pancasila,
civics
Majority
positively saw
the existing
subjects
shaping
personality
such as ethics
in education;
Pancasila,
Religion
education
Most
positively saw
the existing
subjects
related to
moral
education:

studies;
Crosscultural
understanding

Curriculum
Development;
Teaching methods
and strategies;
Educational
evaluation

studies

Basics of
social and
cultural
studies;
Crosscultural
understanding

Psychology;
Educational
Foundation;
Curriculum
Development;
Teaching methods
and strategies;
Language testing/
evaluation/assessment

Basics of
Social,
cultural
studies

Psychology;
Curriculum
Development;
Teaching methods
and strategies

Basics of
social and
cultural
studies

Educational
foundation;
Psychology;
Curriculum
development;
Teaching methods
and strategies;
Evaluation in
education

Linguistics;
Literature;
Language
skills;
Applied
linguistics;
Discourse
analysis;
Language
for
classroom
interaction
Subjects
related to
basics of
accounting,
financial
calculation
Subjects
related to
biology
studies

Basics of
Social,
cultural
studies

Psychology;
Curriculum
Development;
Teaching methods
and strategies

Theories and
Practices in
sports

Basics of
social and
cultural
studies

Psychology;
Curriculum
Development,
Teaching methods
and strategies;
Teaching multimedia

Introduction
to Basic
Maths;
Capita
selecta in
maths,
Statistics;

Suggested
additional
courses
related to
school
curriculum
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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.

No.
1.
2.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Table 1. Data of green open space in urban life
Name of District/ City
Number of RTH (%)
Bandung city
8,76
Bandung regency
10,73
Kuningan regency
17,89
Majalengka regency
16,83
Cirebon city
11,57
Cirebon regency
14,18
Tasikmalaya city
13,49
Tasikmalaya regency
17,69
Banjar city
18,03
Ciamis regency
18,23
Garut regency
14,54

Ket

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

250

LAI-36
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. Lifehistory as a qualitative research method, allows the researcher to explore a person’s microhistorical (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 crosschecked 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 nonequivalence 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 nonequivalence 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

1.

So desirable in

นับวาเปนหองที่พึง
ประสงคทุกทาง และคา
เชาเมื่อหารกันในระหวาง
เราแลวก็พอสถาน
ประมาณจนสนนราคาได
เปนที่ตกลงกันฉับพลัน
แลวเรากเขาครอบครอง
สถานที่นั้นทันที (หนา 12)

Regarding as the

“สนนราคา” or “price”

desirable rooms in

gives the general

every way, and

meaning, but

when the rent was

“bargain” means

divided between us,

“something on sale

it was moderately

at a lower price than

until the price was

its true value”, so it

agreed abruptly, and

is translation by a

spot, and we at once

we took possession

more general word.

entered into

of that place

possession. (p. 10)

suddenly.

every way were the
apartments, and so
moderate did the
terms seem when
divided between us,
that the bargain was
concluded upon the

Remarks
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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)

“ดูคุณจะไมคอย
อินังขังขอบกับเรื่องนี้
เทาใดนักเลยนี่” ขาพเจา
เอยขึ้นในที่สุด ทําใหการ
พูดคุยถึงการดนตรีของ
โฮลมสหยุดชะงักไป (หนา
27)

“It seems that you

“การพูดคุยถึง” or

don’t care much

“talking about”

about this matter” I

gives the general

said at last,

meaning, but

interrupting

“disquisition” means

Holmes’ talking

“a long and detailed

about musical.

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

1.

In the year 1878 I

ในป3 ค.ศ. 1878 ขาพเจา
ไดปริญญาแพทยศาสตร
บัณฑิตจากมหาวิทยาลัย
ลอนดอน แลวไปศึกษาตอ
ที่เนตเลยตามหลักสูตรที่
วางไวสําหรับศัลยแพทย
ในกองทัพบก (หนา 3)

In A.D. 1878, I got

“ค.ศ.” or “A.D.” is

the degree of Doctor

added to explain

of Medicine from

particularly, so it is

the University of

translation by a

London, and studied

more expressive

further at Netley in

word.

took my degree of
Doctor of Medicine
of the University of
London, and
proceeded to Netley
to go through the

2.

the course that was

course prescribed

specified for

for surgeons in the

surgeons in the

army. (p. 3)

army.

เชอรล็อก โฮลมส ทําจมูก
Holmes sniffed
ยนเปนเชิงเยาะเยย
sardonically. “Lecoq “เลอค็อกเปนคนงุมงาม
was a miserable
อยางบัดซบ”เขาพูด
bungler,” he said, in สําเนียงขัดเคือง“เขามี
an angry voice; “he
ลักษณะที่จะสรรเสริญได
had only one thing
อยูอยางเดียวนั่นคือ
to recommend him,
พลังงานของเขา หนังสือ
and that was his
เลมนั้นทําใหผมหมด
energy. That book
ศรัทธาอยางจริงจัง
made me positively
ป<ญหามีอยูวาทํายังไงจึง
ill. The question was จะระบุรูปพรรณนักโทษที่
how to identify an
ไมมีใครรูจักไดถูกตอง ผม
unknown prisoner. I อาจจะทําไดในยี่สิบสี่
Sherlock

Remarks

Sherlock

1. “สําเนียง” or “tone”

Holmes wrinkled his

which means “a

nose mockingly,

quality in the voice

“Lecoq was a stupid

that expresses the

stumblebum” he

speaker’s feelings or

said with an angry

thoughts, often

tone, “He had only

towards the person

one appearance that

being spoken to”,

would be admired,

and it gives the

that was his energy.

meaning deeper

That book made me

than “voice”, so it is

lose the faith

translation by a

seriously. The

more expressive

problem was what

word.
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No.

Source Text

Target Text

Back Translation

could have done it

ชั่วโมงเทานั้นแหละ แต
เลอค็อกใชเวลาถึงหก
เดือนหรือกวานั้น มัน
นาจะมีตํารานักสืบเกิดขึ้น
สักเลมหนึ่งสําหรับจะได
สอนใหพวกนักสืบรูจัก
หลีกเลี่ยงอะไรบางอยาง
เสียบาง” (หนา 21)

we would specify an

2. “หมดศรัทธา” or

unknown prisoner

“lose the faith”

correctly, I might

gives the meaning

have done it in only

stronger than “ill”

twenty four hours,

which means “not

but Lecoq took six

favorable”, so it is

months or more. It

translation by a

should have a

more expressive

detectives’ textbook

word.

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)

Remarks

to be made for
teaching detectives
to know what to
avoid.”
4.1.3 Translation by cultural substitution
Table 3 Translation by cultural substitution
Source Text
1.

Target Text

Back Translation

Remarks

“พุทโธ!”ขาพเจารอง
“if he really wants
อุทาน “ถาเขาอยากไดใคร
someone to share the ไปอยูดวยและชวยแบงเบา
rooms and the
คาเชาจริงละก็ ผมนี่แหละ
expense, I am the
จะเปนคนคนนั้นผมก็
very man for him. I
อยากไดเพื่อนอยูมากกวา
should prefer having อยูคนเดียวเหมือนกัน”
a partner to being
(หนา 5)

“Oh my!” I

“พุทโธ!” or “oh my!”

exclaimed, “If he

or “By Jove!” is

really wants

used for an

someone to live

expression, and it

with and to share

gives a more

the rent, I will be

familiar meaning to

that man. I also

the target reader, so

want to have a

it is translation by

alone.” (p. 5)

friend more than

cultural substitution.

“By Jove!” I cried,

being alone.”
2.

That any civilized

“สําเหนียก” or “pay

human being in the

attention to” or

nineteenth century

“aware” is used for

did not pay attention

an expression, and it

to the earth orbiting

gives the familiar

the sun that struck

meaning to the

me as a special

reader target, so it is

to me such an

thing that I hardly

translation by

extraordinary fact

expected it.

cultural substitution.

That any civilized
human being in this
nineteenth century
should not be aware
that the earth
travelled round the
sun appeared to be

การที่มนุษยผูเจริญคนใด
ในศตวรรษที่สิบเกาหา
สําเหนียกไมวาโลกเดิน
รอบดวงอาทิตยนั้นทําให
รูสึกวาเปน เรื่อง พิเศษที่
ขาพเจาแทบจะนึกไมถึง
เลยทีเดียว (หนา 14)

that I could hardly
realize it. (p. 12)
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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

1.

“นี่หมอวัตสันครับ
Sherlock Holmes,”
มิสเตอรเชอรล็อก
said Stamford,
โฮลมส” สแตมฟอรดเอย
introducing us. (p. 7) แนะนําเราใหรูจักกัน
(หนา 8)
“Dr. Watson, Mr.

Back Translation

Remarks

“This is Dr. Watson,

1. “วัตสัน” or

Mr. Sherlock

“Watson” is a

Holmes” Stamford

western name of

said introducing us.

person, so it is
translation using a
loan word.
2. “มิสเตอรเชอรล็อก

โฮลมส” or “Mr.
Sherlock Holmes” is
a western name of
person, so it is
translation using a
loan word.
3. “สแตมฟอรด” or
“Stamford” is a
western name of
person, so it is
translation using a
loan word.
2.

“Last year, there

1. “ฟอนบิสชอฟฟ>” or

was the case of Von

“Von Bischoff” is a

Bischoff to happen

western name of

at Frankfurt. He was

person, so it is

hung certainly if this

translation using a

test could be used at

loan word.

that time. There was

2. “แฟรงกเฟ?รต” or

Mason of Bradford,

“Frankfurt” is a

and Muller who was

name of city, so it is

famous, and Lefevre

translation using a

of Montpellier, and

loan word.

Samson of New

3. “เมสัน” or

Orleans. I could

“Mason” is a

name the cases

western name of

name a score of

which this test

person, so it is

cases in which it

would be judged.”

translation using a

“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

would have been

“เมื่อป3กลายนี้ มีคดีฟอน
บิสชอฟฟ>เกิดขึ้นที่แฟรงก
เฟ?รต หมอนี่คงถูกแขวน
คอแน ๆ ถาการทดสอบ
แบบนี้ไดใชอยูในเวลานั้น
ยังอายเมสันแหงแบรด
ฟอรด อายมูลเลอรที่ลือ
ชื่อ อายเลอแฟฟรแห
งมงตเปลลิเยร กับอาย
แซมสันแหงนิวออรลีนอีก
เลา ผมอาจระบุชื่อคดีที่
การทดสอบแบบนี้จะชี้
ขาดไดเยอะแยะ” (หนา
9)

loan word.
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No.

Source Text

Target Text

Back Translation

Remarks
4. “แบรดฟอรด” or

decisive.” (p. 8)

“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. “มงตเปลลิเยร”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. “นิวออรลีน” 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

1.

For months my life

ชีวิตของขาพเจารอแรอยู
หลายเดือน ครั้นเมื่อพน

My life was critical

1. “รอแร” or

for months, when

“critical” is similar

was despaired of,

Remarks
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No.

Source Text

Target Text

Back Translation

and when at last I

อันตรายและคอยทุเลาขึ้น
แลวในที่สุดคณะแพทย
เห็นวาขาพเจาออนแอ
ปวกเป3ยกเต็มทีจึงตกลง
ใหสงขาพเจากลับประเทศ
อังกฤษทันที (หนา 4)

being out of danger

to “despaired of”, so

and being better,

it is translation by

finally a group of

paraphrase using a

doctors thought that

related word.

I was so weak, so

2. “พนอันตราย” or

decided to send me

“being out of

medical board

back to England

danger” is similar to

determined that not

immediately.

“came to myself”, so

came to myself and
became
convalescent, I was
so weak and
emaciated that a

Remarks

a day should be lost

it is translation by

in sending me back

paraphrase using a

to England. (p. 4)

related word.
3. “คอยทุเลาขึ้น” 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.

“ประหลาด”เพื่อน
thing,” remarked my ขาพเจากลาว “วันนี้คุณ
companion; “you
เปนคนที่สองละที่ปรารภ
are the second man
ความพรรคเดียวกันนั้นกับ
to-day that has used ผม” (หนา 5)
“That’s a strange

“Strange” my friend

1. “เพื่อนขาพเจากลาว”

said “Today you are

or “my friend said”

the second man who

is similar to

says like that to

“remarked my

me.”

companion”, so it is

that expression to

translation by

me.” (p. 5)

paraphrase using a
related word.
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No.

Source Text

Target Text

Back Translation

Remarks

2. “ปรารภความพรรค
เดียวกันนั้น” 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

1.

ศึกครั้งนั้นยังผลใหหลาย
brought honours and คนไดรับเกียรติยศและการ
promotion to many, เลื่อนชั้น แตสําหรับ
but for me it had
ขาพเจามันกลับบันดาลแต
nothing but
ความเคราะหรายและภัย
misfortune and
พิบัติให (หนา 3)
The campaign

disaster. (p. 3)

Back Translation

Remarks

That war caused

“มันกลับบันดาล” or “it

many people get

destined” is

honor and

different from “it

promotion, but for

had nothing” which

me it destined only

means “it does not

misfortune and

have anything”, so it

disaster.

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

“ผมอยากจะพบเขา”
ขาพเจากลาว “ถาผม
จะตองอยูกับใคร ผมก็
อยากจะขออยูกับคนที่มี
นิสัยชอบร่ําเรียนและรัก
สงบมากกวา ผมยังไม
แข็งแรงพอที่จะทนเสียง
เอะอะหรือความรําคาญได
มากนัก ผมไดรับมาแลว
ทั้งสองอยางใน
อัฟกานิสถานจนพอที่จะ
สาปสง ตลอดชีวิตที่เหลือ
ของผมทีเดียว ผมจะพบ
กับเพื่อนของคุณคนนี้ได
อยางไร” (หนา 6)

“I would like to

1. “ความรําคาญ” or

meet him” I said, “If

“annoyance” is

I have to stay with

different from

anyone, I prefer to

“excitement” which

stay with a man who

means “a feeling of

has studious and

being excited, or an

quiet habits. I am

exciting event”, so it

not strong enough

is translation by

yet to stand much

paraphrase using

noise or annoyance.

unrelated words.

I got both of them in

2. “สาปสง” or “curse”

Afghanistan enough

is different from

to curse for the rest

“last” which means

of my life. How

“to continue being

could I meet this

good or suitable”, so

friend of yours?”

it is translation by

this friend of

paraphrase using

yours?” (p. 5)

unrelated words.
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4.1.7 Translation by omission
Table 7 Translation by omission
No.
1.

2.

Source Text

Target Text

ขาพเจาถูกยายสังกัดจาก
my brigade and
กองทหารของขาพเจาไป
attached to the
ประจํากองเบิรกเชอร
Berkshires, with
และไดรวมปฏิบัติราชการ
whom I served at
ในการรบอยาง
the fatal battle of
ฉกาจฉกรรจที่ไมวันด
Maiwand. (p. 3)
(หนา 3)
“No. Heaven knows “ไมใช สวรรคนั่นแหละที่
what the objects of
รูวาการเรียนของเขามี
his studies are. But
ความมุงหมายอยางไร แต
here we are, and you ถึงที่แลวละ คุณพิจารณา
must form your own เรื่องของเขาเองเถอะ”
impressions about
ในขณะที่เขาพูดเราได
him.” As he spoke,
เลี้ยวเขาซอกทางแคบๆ
we turned down a
และผานเขาไปทางประตู
narrow lane and
ขางซึ่งเป?ดออกใหเขาไปสู
passed through a
ป3กหนึ่งของโรงพยาบาล
small side-door,
ใหญ (หนา 7)
I was removed from

which opened into a

Back Translation

Remarks

I was moved from

“with whom I” in

my army and

the source text can

attached to the

be omitted when it

Berkshires, and

is translated into the

joined to serve in

target text because

the severe battle at

there is no need to

Maiwand.

translate.

“No, heaven knows

1. “and” in the

what the objects of

source text can be

his studies are. But

omitted when it is

we arrive here, you

translated into the

consider about him

target text because

by yourself.” As he

there is no need to

said, we turned to a

translate.

narrow lane and

2. “must” in the

passed through a

source text can be

side door that

omitted when it is

opened into a wing

translated into the

of the big hospital.

target text because

wing of the great

there is no need to

hospital. (p. 7)

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

“หมดศรั ท ธา” 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 “มิ ส เตอรเชอร

ล็อก โฮลมส”, “New Orleans” or “นิวออรลีน”.
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 “รอแร” 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 “ความรํ า คาญ ” 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 “ขาพเจาถูกยายสังกัดจากกองทหารของขาพเจาไปประจํา

กองเบิรกเชอร และไดรวมปฏิบัติราชการในการรบอยางฉกาจฉกรรจที่ไมวันด”.
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 nonequivalence 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
achievement, graduates

Examination

for

Teachers,

determinants,

teacher

education,

academic

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

2.

3.

4.

1.2 Non-academic factors?
1.2.1
Age
1.2.2
Gender
1.2.3
Type of high school attended
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?
Is there a significant relationship between LET performance and the
3.1 Academic factors?
3.2 Non-academic factors?
What are the determinants of the LET performance of HAU Teacher Education
graduates?

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

273

LAI-59
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. Nonacademic 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
General
Education
f
53
34
0
87
86.8540

Range
High (85 – 94)
Average (75 – 84)
Low (65 – 74)
Total
Mean,
Std. Deviation, s

%
60.92
39.08
0
100

Professional
Education
F
%
82
94.25
5
5.75
0
0
87
100
88.9398

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

Mean.

f
3
69
41
113
87.5521

Std. Deviation, s

4.48567

Very High (95 above)
High (85 – 94)
Average (75 – 84)
Total

%
2.65
61.06
36.28
100

Professional
Education
f
%
6
5.31
87
76.99
20
17.70
113
100
89.4642

Area of
Specialization
f
%
6
5.31
91
80.53
16
14.16
113
100
89.4593

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 27.0031.99 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
High
(85 – 94)
Average
(75 – 84)
Low
(65 – 74)
Total
Mean
Std.
Deviation

F
14

%
12.39

Professional
Education
F
%
4
3.54

67

59.29

79

69.91

76

32

28.32

30

26.55

22

100

113

100

113

General Education

113
76.59
7.130

76.48
6.744

Area of
Specialization
F
%
15
13.27

General Average
F
10

%
8.85

67.26

80

70.80

19.47

23

20.35

100

113

77.35
6.909

100
76.8487
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
High (85 – 94)
Average (75 – 84)
Low (65 – 74)
Total
Mean
Std. Deviation

General Education
f
2
65
20
87

%
2.30
74.71
22.99
100
76.38
5.991

Professional
Education
f
%
0
0
72
82.76
15
17.24
87
100
76.70
6.117

General Average
f
1
70
16
87

%
1.15
80.46
18.39
100
76.6092
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

4th Year High School GWA
College Entrance Test
Rating
Overall College GWA

0.511
0.455

Verbal
Interpretation
High correlation
Moderate correlation

0.594

High correlation

p value
0.000
0.000

Remarks
(at 0.01 level, 2-tailed)
Significant
Significant

0.000

Significant

Table 6 Relationship between Academic Factors and Overall LET Performance of BEED
Graduates
Academic Factors

Pearson r

4th Year High School GWA
College Entrance Test Rating
Overall College GWA

0.344
0.367
0.630

Verbal
Interpretation
Moderate correlation
Moderate correlation
High correlation

p value
0.001
0.000
0.000

Remarks
(at 0.01 level, 2-tailed)
Significant
Significant
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

General Education
Professional Education
Area of Specialization

Pearson r

0.697
0.652
0.047

Verbal Interpretation

High correlation
High correlation
Negligible correlation

p value

0.000
0.000
0.625

Remarks
(at 0.01 level,
2-tailed)
Significant
Significant
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

General Education
Professional
Education

0.675
0.410

High correlation
Moderate correlation

0.000
0.000

Remarks
(at 0.01 level,
2-tailed)
Significant
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
Age
Gender
Type of High School Attended

Chi-Square
*Pearson r
*076
2.784
0.772

Table 10 Relationship between Non-Academic
Graduates
Non-Academic Factors
Chi-Square
*Pearson r
Age
*-0.049
Gender
3.760
Type of High School
0.000
Attended

df
1
1

Sig. (2-tailed)

Verbal Interpretation

0.421
0.095
0.380

Not Significant
Not significant
Not significant

Factors and Overall LET Performance of BEED
df

Sig. (2-tailed)

1
1

0.653
0.052
0.995

Verbal
Interpretation
Not significant
Not significant
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
Academic
4th Year High School GWA
College Entrance Test Rating
Overall College GWA
Non-Academic
Age
Gender
Type of High School Attended
R = 0.636

Beta

t value

Sig.

Interpretation

0.209
0.113
0.402

2.173
1.206
3.780

0.032
0.230
0.000

Significant
Not significant
Significant

0.099
0.095
0.057
R2 = 0.405

1.326
1.238
0.806

0.188
0.215
0.645
F Ratio = 18.381

Not significant
Not significant
Not significant
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Table 12 Multiple Linear Regression Analysis for the Determinants of LET Performance of
BEED Graduates
Factors
Academic
4th Year High School GWA
College Entrance Test Rating
Overall College GWA

Beta

t value

Sig.

Interpretation

0.058
0.097
0.558

0.599
0.998
5.129

0.551
0.321
0.000

Not significant
Not significant
Significant

Non-Academic
Age
Gender
Type of High School Attended
R = 0.640

-0.043
-.504
0.081
1.406
0.071
0.319
R2 = 0.410

0.616
0.211
0.467
F Ratio = 14.225

Not significant
Not significant
Not significant

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 posttest 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.
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Destination attributes influencing Decision Making in Choosing Thailand of
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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-sandsun, 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 Likertstyle 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
characteristics

Destination

Attribute

when

controlling

the

demographic

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. Indepth 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,
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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 graphicsmanual 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

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

301

LAI-87
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

3.61

Excellent

The objectives can be attained after each recreational
3

activity.

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

3.61

Excellent

3.61

Excellent

3.33

Excellent

3.33

Excellent

3.33

Excellent

The proposed source book adequately covers the necessary skills,
1

behavior, social and emotional aspect of the life of specific special
education student.

2
3
4
5

The recreational activities are sufficiently in the source book.
The information’s presented were accurately and proper modifications.
The contents are appropriate to the learner’s level.
The contents are relevant to conditions, environment, and society of
the special education students.
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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
1
2
3
4

The vocabulary level and length of sentence in the source book suited
for the target learners.
The sentence and paragraph structures appropriate, varied, and interesting to the target learners.
There are logical relationship and smooth flow of ideas and activities.
The recreational activities, instructions, directions, and mechanics
clear to the target learner.

MEAN

INTERPRETATION

3.33

Excellent

3.33

Excellent

3.33

Excellent

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
1
2

The recreational activities were arranged from simple to complex.
The units provide helpful introductions and directions.

MEAN

INTERPRETATION

3.56

Excellent

3.44

Excellent
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3

The sequencing of activities within each recreational activity
facilitates the achievement of objectives.

3.56

Excellent

3.56

Excellent

3.56

Excellent

There are provisions for the development of higher cognitive
4

skills such as critical thinking, creativity, learning by doing,
inquiry, and problem solving.
There are strategies that allow for development of social skills

5

such as striving for excellence, accepting responsibility, and
working harmoniously with others.

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 PRESENTATION

MEAN

INTERPRETATION

3.56

Excellent

3.56

Excellent

3.56

Excellent

3.56

Excellent

The layout and typographical organization enable the learners to
1

easily identify themes and ideas and rank them in order of importance.

2
3
4

The visuals (photographs, illustrations, chart etc) relevant to the
text and used to facilitate comprehension.
The use of second color in the inside pages enhances understanding of concepts presented.
The visuals are consistently clear in the content and details.

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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Figure 1 presents the diagram of the workflow of the study.
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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, thickwalled 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 neuroimaging 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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5.

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.
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. Radioversus 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 uppersecondary 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

Preas Yuth Kun Tor
upper-secondary school
Preas SeasoVath
upper-secondary school
Baktouk
upper-secondary school
Whatkos
upper-secondary school,
What Phnom
upper-Secondary School
Total

Students

Population
(Persons)
311

Sample
(Persons)
67

Students

300

69

Students

322

67

Students

302

68

Students

320

67

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
0.00 – 1.50

=

Interpretation
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
Gender

What grade you are?

At school, on a weekly basis, I use
computer and its applications (ICT) for
learning purposes
Where you use computers for learning
purposes at school?

Items

Frequency

Percentage

Male

109

34.3

Female

209

65.7

Grade 10

163

51.3

Grade 11

122

38.4

Grade 12

33

10.4

1h

318

100.0

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
Learning ICT materials such as PC, mouse,
keyboarded, CPU, Computer desk, ect….
Internet & Email
Mobile phone provided by the school
Use my smart phone to access internet and
search for information
Digital camera or camcorder

3.16
3.25

0.85
0.91

Fairly availability
Fairly availability

2.19
1.45
2.29

0.94
0.87
1.32

Availability on demand
Not available
Availability on demand

1.54

0.91

Availability on demand

Television set classroom
Projector LCD in classroom

1.35
2.02

0.81
1.17

Not available
Availability on demand

Software for learning (Ms word, presentation
PPT, Excel)
Computer Text Book

3.46

0.74

Fairly availability

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
Total

3.64

0.89

Available

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
Use computers at computer lab
Use computer at home
Use Digital camera at school
Use Video Conference at school
Use smart phone at school for academic purpose
Internet-connected laptop, tablet PC, netbook or
mini notebook computer
Total

S.D.

Result

2.95
2.28
1.39
1.46
2.34
2.19

0.96
1.23
0.85
1.03
1.21
1.13

Good accessibility
Poor accessibility
Poor accessibility
Poor accessibility
Fair accessibility
Fair accessibility

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
Print an entire document, selected pages, and/ or the
current page within a document

1.88

1.00

Poor accessibility

1.91

1.15

Fair accessibility

2.48

0.61

Fair accessibility

Total

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
Access Microsoft Access
Access Spreadsheets
Access Microsoft PowerPoint
Access OpenOffice.org
Computer Typing Khmer Unicode
Computer Typing English Language

2.70
2.61
2.62
2.76
3.16
3.08
3.34

0.92
0.89
1.01
0.96
1.00
0.91
0.85

Good accessibility
Good accessibility
Good accessibility
Good accessibility
Good accessibility
Good accessibility
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 (2.613.34). 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
Watch Video /TV/listen to radio/music on the Internet

2.08
2.35

1.01
1.20

Fair accessibility
Fair accessibility

Use a search engine (e.g. Yahoo, Google) to search for
information on the Web
Can access website Ministry of Education Youth and
Sport Cambodia www.moeys.gov.kh and Krou website
krou.moeys.gov.kh
Access Social Network to contact people (e.g Facebook,
Google Plus, Line)
Total

2.39

1.19

Fair accessibility

2.38

1.21

Fair accessibility

2.38

1.21

Fair accessibility

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
Its own written statement about the use of ICT for learning
Regular discussions with teaching staff about ICT use for
learning and teaching
A specific policy about using internet such as social
networks (Facebook, etc.) in teaching and learning
School always get update information about planning
and policy of ICT infrastructures for learning and
teaching form Ministry of Education
Total

S.D.

Result

2.53
2.60

0.89
0.85

Good planning and policy
Good planning and policy

2.38

1.18

Fair planning and policy

2.99

1.04

Good planning and policy

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
I enjoy learning with a computer
I feel comfortable working with computers
I have enough ICT Instructors for accessing
ICT lessons are easy to understand
It’s really worth using a computer for
learning because it will help me in my
future life as an adult.
I use a computer to learn as it will help in
the work that I want to do later on
ICT is very helpful in my learning process
I want to have more time for computer class
Total

S.D.

Result

3.62
3.41
2.89
3.52
4.03

0.85
1.02
1.07
0.76
0.78

Agree with perception on implement ICT
Normal with perception on implement ICT
Normal with perception on implement ICT
Agree with perception on implement ICT
Agree with perception on implement ICT

4.00

0.83

Agree with perception on implement ICT

4.17
3.86
3.68

0.93
0.84
0.46

Agree with perception on implement ICT
Agree with perception on implement ICT
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
Pre-test
Post-test

Students (n)
25
25

Total Scores
40
40

X

16.44
30.68

S.D.
3.01
2.46

t
30.76**
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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
Mean
No. Statements
xˉ
1
You enjoy using the reading strategies.
5.00
2

You are aware of the importance of the reading
strategies.
3
You feel more confident in reading and using the reading
strategies.
4
You enjoy being a group member.
You like to be a predictor, questioner, summarizer, and
5
clarifier.
6
You have better relationship with your classmates.
7
You enjoy with reciprocal strategies’ activity.
8
You feel fun with reciprocal strategies’ activity.
9
Learning through reciprocal strategies improves your
reading comprehension.
10
You understand more in reading when use reciprocal
strategies.
Grand Total

S.D.

Levels of satisfaction

.50

The highest

4.40

.48

High

4.32

.46

High

4.00
4.96

.00
.20

High
High

4.32
4.56
4.04
4.96

.48
.50
.28
.00

High
High
High
High

4.36

.49

High

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 (xˉ =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 (xˉ = 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)

10. Multi-layer

Multi- (More than one)

N

11. Multi-smooth

Multi- (More than one)

Adj

12. Extra whiff

Extra- (outside or in addition to)

13. Multidirectional

Multi- (More than one)

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

21.Ultra advance

Ultra- (extreme or extremely)

Adj

N

Adj
N

Adj
N
Adj
N
Adj

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

2. Ultra-lightening

Ultra-,-ing (extreme or extremely), V

Adj

3. Ultra-sculpting

Ultra-.-ing (extreme or extremely

Adj

V

N

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
2. Affixation
3. Abbreviation
4. Multiple process
5. Blending
Total

38
29
8
2
1
78

(49%)
(37%)
(10%)
(3%)
(1%)
(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.
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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 priorknowledge 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: Singleword 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
Comprehension_Q2
12
6
Comprehension_Q3
19
1
Comprehension_Q4
18
2
+ means correct answer; - means incorrect answer; ++ means additional
written

(++)
11
2
4
4
information

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
Response_Q1_Q2
2
Response_Q3
0
Response_Q4
1
TOTAL
3

Multi-word response
31
27
22
80

Table 4 Frequency of response types in task 2
Single-word response
Response_Q1
0
Response_Q2_Q3
0
Response_Q4
0
TOTAL
0

Multi-word response
20
21
20
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
Singular/Plural form (SPF)
Grammatical errors

Lexical errors

Syntactic errors

Verb form (VF)
Preposition (Prep)
Determiner (Det)
Pronoun (Pron)
Spelling (Sp)
Capitalization (Cap)
Word choice (WC)
Fragment (Frag)
Comma (Co)
Full stop (FS)

Task 1
8

Task 2
6

Total
14

Percentage
3.75

17
4
8
1
7
34
0
68
3
40

46
3
12
0
11
39
2
47
1
16

63
7
20
1
18
73
2
115
4
56

16.89
1.88
5.36
0.27
4.83
19.57
0.54
30.83
1.07
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.

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

351

LAI-137
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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Readiness of Tertiary Level Students of Holy Angel University
to Enroll in Online Learning
Darlina B. Formoso*
School of Education, Holy Angel University, Philippines
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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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Pragmatic Awareness and Its Role on Both
Teaching and Learning English
Valentin Valentinov Tassev*
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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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An Analysis of the House of Earth’s Main Characters from a Perspective of
Socialist Feminism
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

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

358

LAI-144

Using English Videos on YouTube to Develop
Vocational Students’ Speaking Skills
at Singburi Vocational College
Yupin Boonbandol*, Suthida Soontornwipat
Huachiew Chalermprakiet University, Thailand
*E-mail: yupin_34@hotmail.com

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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Performance Evaluation Using Data Envelopment Analysis:
A Case of a Philippine University
Zenaida Ulpindo Garambas*
Saint Louis University, Philippines
*E-mail: zugarambas@gmail.com

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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Succeeding The Aec Through Code Mixing
(Case Study At Karang Taruna Serengan Surakarta)
Ratini Setyowati
APIKES Citra Medika Surakarta
ratini.setyowati@gmail.com

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 posttest 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 wellknown 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 codemixing 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:

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

363

LAI-149

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 posttest 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
Paired Differences

Pair 1

CI 95%

Mean

Pre Test - Post Test

-4.52

SD

20.87

t

df

p

-13.699

39

<0.001

SE

3.29

Lower

Upper

-51.87

-38.53

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 codemixing 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

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

366

LAI-152

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.
7. Acknowledgements
First of all, the researcher would like to say praise to Allah SWT the most beneficent
and the most merciful, and the researcher is going to thank for the researchers’ friends at
APIKES Citra Medika, the member of Karang Taruna Serengan Districts, the head of Serengan
Districts and many more people who always support the researcher.
8. References
Alam, Suraiya. (2006). Code-Mixing In Bangladesh: A Case Study Of Non-Government
White-Collar Service Holders And Professionals. Asian Affairs, Vol. 28, No. 4,
Halaman:
52-70,
October
December
2006.
http://www.cdrb.org/journal/2006/4/3.pdf
Barbin, Ryan R.F & Nicholls, Philip H. 2013. Embracing An Asean Economic Community:
Are
Thai
Students
Ready
For
The
Transition?
http://www.graduate.au.edu/gsbejournal/Journals/Dec2013/Philip%20H%20Nicholls.
pdf
Creswell, John W. 1997.Qualitative Inquiry and Research Design Choosing Among Five
Traditions.California: SAGE Publications
Cetinavci, Ugur Recep. 2012. Intercultural communicative competence in ELT. Procedia Social and Behavioral Sciences 46 ( 2012 ) 3445 – 3449. online at
www.sciencedirect.com
Crocco, Oliver S & Bunwirat, Nattiya. 2014. English in ASEAN: Key Effects. International
Journal of the Computer, the Internet and Management Vol.22 No.2 (May-August,
2014) pp. 22-27 . http://www.ijcim.th.org/past_editions/2014V22N2/5Page_22-27.pdf
Kim, Eunhee. (2006). Reasons and Motivations for Code-Mixing and Code-Switching. Spring
2006
Issues
in
EFL
Vol.4
No.1
Halaman:
47-50.
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.621.5648&rep=rep1&type=
pdf
Larsari, Vahid Norouzi, 2011. Learners' communicative competence in English as a foreign
language (EFL). Journal of English and literature Vol. 2(7), pp. 161-165, September
2011. Online http://www.academicjournals.org/ijel, ISSN 2141-2626 ©2011
Academic Journals

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

369

LAI-155

Saleh, Salama Embark. 2013. Understanding Communicative Competence. University Bulletin
–
ISSUE
101
No.15
–
Vol
.
32013.
http://www.bulletin.zu.edu.ly/issue_n15_3/Contents/E_07.pdf
Setyowati, Ratini. (2012). Korelasi Kompetensi Komunikatif Bahasa Inggris dengan
Kompetensi ICD -10 (Studi Kasus di Apikes Citra Medika Surakarta Semester III
Angkatan 2010). INFOKES., Vol. 2, No.1, Agustus 2012, Halaman: 16-27, ISSN:
2086-2628.
Setyowati, Ratini. (2014). An Analysis of English Mastery to Increase the Accuracy
Codefication of Coders at Hospitals in Surakarta. International
Conerence
Proceedings 25th PORMIKI 3rd IFHIMA SEAR Conference. Halaman: 47-54, ISBN:
978.602.8658-94-2.
Setyowati, Ratini. (2015). Increasing English Communicative Competence Using
Communicative Approach to Face the ASEAN Economic Community. International
Conerence Proceedings, APTISI Commissariat II Surakarta. Halaman: 85-90, ISBN:
978-602-7385-2-1.
Suttipun, Muttanachai. 2014. The Readiness Of Thai Accounting Students For The ASEAN
Economic Community: An Exploratory Study. Asian Journal of Business and
Accounting
7(2),
2014
ISSN
1985–4064.
http://ajba.um.edu.my/filebank/published_article/7141/AJBA%207%282%29Suttipun.pdf
Tran, Thao Quoc. 2015. Intercultural communicative competence: A vital skill in the context of
ASEAN economic community. Global Journal of Foreign Language Teaching
Volume 05, Issue 1, (2015) 15-22. www.awer--‐center.org/gjflt/
Wahyuni. Basri, Hasan. & Mashuri. (2014). The Influence Of English Day Towards Students’
Speaking Skill At The Eighth Graders. e-Journal of English Language Teaching
Society (ELTS) Vol. 2 No. 4, Halaman:1-10. 2014 – ISSN 2331-1841.
jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/ELTS/article/view/3240,

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

370

LAI-156
Cyber Law Effectiveness in Indonesia to Protect
Children Internet Users
Rina Arum Prastyanti
STMIK Duta Bangsa Surakarta
arumsmart@yahoo.co.id

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%)
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5.
6.
7.
8.
9.
10.

Send and receive instant messages (55%)
Downloading music (45%)
seeking information on careers and further education (44%)
seek information and shop online (40%)
Read the news (26%)
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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3.

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.
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).
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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 nonstarred 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 nonstarred 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 nonstarred 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
1
2
3
4
5
6

Regency/Town
Garut regency
Tasikmalaya regency
Ciamis regency
Sumedang regency
Tasikmalaya town
Banjar town
Total

Non-starred1
25
1
48
2
5
3
84

Non-starred 2
23
3
47
5
13
5
96

Non-starred 3
17
1
35
7
12
1
73

Total
65
5
130
14
30
9
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 nonstarred 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
0,00 – 0,82
Worst/Highly unsuitable
2
0,83 – 1,66
Bad/ Unsuitable
3
1,67 – 2,49
Not so bad/less suitable
4
2,50 – 3,32
Fair /Fair
5
3,33 – 4,16
Good/Suitable
8
4,17 – 5,00
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)
≥χ2critical (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

1.

Advertising Implementation:

a.
b.
c.
d.
e.

Outdoor travel advertising
Dynamic Advertising
Advertiement that creates the pre-order
Advertising the shows the product excellence
Advertising that ensures the customers

2.
a.
b.
c.
d.

Average of respondents’ perception:
Brand Implementation:
Brand as hotel identity
Brand as the hotel promotion instrument
Brand that contracts the hotel image
Brand as the market controller
Average of respondents’ perception:

Average of
Respondents’
Opinion

Perception
on the
Respondents’
Opinion

3,21
3,29
3,17
3,32

Quite
Quite
Quite
Quite

good
good
good
good

3,40

Good

3,28

Quite good

3,18
2,61
3,20
3,27
3,06

Quite
Quite
Quite
Quite
Quite

Estimation
of
Coefficient
Line

0,0886
0,0739
0,0724
0,0766
0,0841

good
good
good
good
good

0,0812
0,0641
0,0740
0,0814
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No

Indicator

3.
a.
b.
c.
d.

Sales Promotion Implementation that Push the Agents :
Incentive Offer
Management Assistance
Providing display equipment in the agents
Financing the promotion of agents
Average of respondents’ perception:
4. Sales Promotion Implementation that Push the
Customers:
a. Providing the reward
b. Discount
c. Demonstration of hotel location and its service
d. Assist the customers by choosing the service product
Average of respondents’ perception:
Not so bad percentage
Quite good percentage
Good percentage
Average of respondents’ perception towards the Promotion
strategy implementation (pull)
Source: Data Processing Result

Average of
Respondents’
Opinion

3,32
2,90
3,30
3,41
3,23

Perception
on the
Respondents’
Opinion

Quite
Quite
Quite
Good
Quite

good
good
good

Estimation
of
Coefficient
Line

0,0763
0,0752
0,0763
0,0752

good

3,53
3,60
2,40
2,54
3,02
5,88%
70,59%
23,53%

Good
Good
Not so bad
Quite good
Quite good

3,15

Quite good

0,0798
0,0678
0,0574
0,0592

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 nonstarred 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

1.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Implementation of Direct Sales
Maintain the relationship with prospective customer
Determining the target
Communication
Sales
Serve prospective buyer/prospective customer
Information Collection
Allocation
Average of respondents’ perception:

Average of
Respondent
s’ Opinion

3,48
3,28
3,17
3,60
2,77
3,53
3,68
3,36

Perception
on the
Respondents’
Opinion

Good
Quite good
Quite good
Good
Quite good
Good
Good
Good

Estimation
of
Coefficient
Line

0,1310
0,1344
0,1177
0,1461
0,1229
0,1388
0,1342
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2.

Implementation of Sales Promotion through Trade
Promotion:
a. Travel Agent
b. Organisation of Tourism Agent
c. Broker
Average of respondents’ perception:
Quite good percentage
Good percentage
Average of respondents’ perception towards the
Promotion Strategy Implementation (Push)
Source: Data Processing Result

3,22
2,95
3,12
3,10
60,00%
40,00%
3,28

Quite
Quite
Quite
Quite

good
good
good
good

0,1255
0,1303
0,1183

Quite good

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
1.
a.
b.
c.
d.
e.

Dimension and Indicator

Total Value:
Product value
Service Value
Workers’ Value
Image Value
Superior Value
Average of respondents’ perception:
2.
Total Cost:
a. Monetary cost
b. Time cost
c. Energy cost
d. Psychological cost
Average of respondents’ perception:
Quite good percentage
Good percentage
Average of respondents’ perception towards the
customer value
Source: Data Processing Result

Average of
Respondents’
Opinion

2,76
2,77
3,60
3,38
3,48
3,20
2,87
3,29
3,23
2,96
3,09
66,67%
33,33%
3,15

Perception
on the
Respondents’
Opinion

Estimation of
Coefficient
Line

Quite good
Quite good
Good
Good
Good
Quite good

0,1086
0,1274
0,1481
0,1543
0,1411

Quite
Quite
Quite
Quite
Quite

0,1392
0,1409
0,1421
0,1227

good
good
good
good
good

Quite good

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)
GOF
Fit Criterion
Criterion
2
2
1.
Chi square (χ )
χ critical =1,96
2.
RMSEA
0,05<RMSEA≤0,08
3.
GFI
0,80≤GFI<0,90
4.
NFI
0,80≤NFI<0,90
Source: Data Processing Result
No

Test Result
χ2count

=58,7259
0,03257
0,9919
0,9988

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 χ2count (58,7259)>χ2critical (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
Number of Influence
Indirect
Total
No
Description
Direct
Influence
X1
X2
1
Influence of promotion strategy implementation
28,68%
6,99%
35,66%
(pull) towards the customer value
2
Influence of promotion strategy implementation
8,13%
6,99%
15,12%
(push) towards the customer value
4
Simultaneous influence
50,78%
5
Influence of research external variable
49,22%
6
Fcount
15,0333
7
3,04
Ftable
Source: Data Processing Result
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The result of hypothesis test in the Table 9 above can be illustrated in the line diagram as seen in
Figure 5:

ξ1

49,22%

35,66%

η

45,75%

ξ2

15,12%

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
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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 nonstarred 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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a)

b)
c)
d)

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:
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).
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).
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).
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 decisionmaking 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
Recommended Value
Appropriateness Index χ2
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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0.5450

X210
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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 messageoriented 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.
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Table 2 Summary of the Statistical Computerization Result on the Measurement Model of Promotion
Mix Variable
(Standardized
t-Value
Dimension
Standardized Loading
Error Variance
Loading)2
*
X11
0,7859
0,6176
18,5565
0,3824
X12
0,8074
0,6519
19,3098
0,3481
X13
0,7979
0,6366
18,9808
0,3634
X14
0,8496
0,7218
20,8924
0,2782
X15
0,8944
0,7999
22,7433
0,2001
X16
0,7992
0,6387
19,0457
0,3613
X17
0,7606
0,5785
17,7031
0,4215
X18
0,6997
0,4895
15,7739
0,5105
X19
0,6553
0,4294
14,4717
0,5706
X110
0,6976
0,4866
15,7125
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
Average Standardized
Loading
Loading
X11
Sales Promotion
X12
X13
X14
Advertisement
X15
X16
Sales Workers
X17
Public Relation
X18
X19
Direct Marketing
X110
Source: Result of Data Processing

0,7859
0,8074
0,7979
0,8496
0,8944
0,7792
0,7606
0,6997
0,6553
0,6976

0,7971
0,8720
0,7792
0,7080
0,6765

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
Standardized
(Standardized
Dimension
t-Value *
Error Variance
Loading
Loading)2
X21
0,6887
0,4743
15,1485
0,5257
X22
0,7187
0,5165
16,0955
0,4835
X23
0,6352
0,4035
13,6415
0,5965
X24
0,7018
0,4925
15,5168
0,5075
X25
0,6903
0,4765
15,2080
0,5235
X26
0,7161
0,5128
15,9646
0,4872
X27
0,7258
0,5269
16,2754
0,4731
X28
0,6668
0,4446
14,5337
0,5554
X29
0,6386
0,4078
13,7142
0,5922
X210
0,6745
0,4550
14,7316
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
Standardized
(Standardized
Dimension
t-value*
Error Variance
Loading
Loading)2
Y11
0,6751
0,4558
14,6940
0,5442
Y12
0,6467
0,4182
13,8254
0,5818
Y13
0,7544
0,5691
17,2305
0,4309
Y14
0,6541
0,4278
14,1831
0,5722
Y15
0,7004
0,4906
15,4751
0,5094
Y16
0,5022
0,2522
10,3391
0,7478
Y17
0,5959
0,3551
12,6552
0,6449
Y18
0,6324
0,3999
13,6038
0,6001
Y19
0,6796
0,4619
14,8653
0,5381
Y110
0,6181
0,3820
13,1208
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 decisionmaking 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 decisionmaking 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.

No.
1.

Table 6 Test Result of All Model (GOF)
Size of GOF
Model Criterion
2
P-Value > 0,05
χ (Chi-square) df = 735

2.
NFI
3.
RMSEA
Source: Result of Research Data Processing, 2010

>0,90
<0,05

Estimation
2929,58
with P-Value = 0,0000
0,9114
0,045

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 pvalue = 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 decisionmaking 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 DecisionMaking Process
H12 : there is an influence of Individual Internal Environment to the Customers’ Purchasing DecisionMaking 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
Tcount
Ttable
Result
Statistical Conclusions
Coefficient
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
0,5336
12,5825
1,96
Sig
H02 is refused, it means that
Internal
Individual
Internal
Environment
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
A Number of Influence
Variable
Indirect
Formulation
Direct
Total
Statement
Promotion Mix
21,58%
29,19%
γ2η1ξ1
7,61%
Melalui ξ2
γη1ξ1 x φξ1ξ2 x γη1ξ2
Individual Internal
28,47%
36,08%
γ2η1ξ2
Environment
7,61%
Melalui ξ1
γη1ξ2 x φξ1ξ2 x γη1ξ1
65,27%
Simultan Influence ξ1ξ2 to η1 (R2η1ξ1ξ2 )
2
34,73%
Influence of Beyond Variable (R η1ε)
Total Influence
100%
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:

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

399

BEI-21

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 decisionmaking 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:

Financial
Management

Financial
Performance

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
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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
Change Statistics
R
Adjusted R Std. Error of
Model R
R
Square F
Square Square
the Estimate
DF1
DF2
Change
Change
1
, 839 a , 703
, 702
5.26396
, 703
422.204 1
178
a. Predictors: (Constant), Financial Management
Source: Data Processing Results

Sig.
Change
.000

F

Variable path analysis results of the Financial Management toward Financial Performance can be
described in Figure 4.3 below:

ε2=0,297

Financial
Management

0,839

Financial
Performance

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
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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 (nongreen 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. Selfreport 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 SevenEleven. 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
Pretest-Posttest
Perception of the effect of environmental issues
toward advertisements
Perception of the solution of environmental
issues toward advertisements
Observe the green advertisements

Mean
-17.36667

SD
7.16545

t
-13.275

p
0.000

-5.3000

3.19644

-8.869

0.000

-3.4667

2.06336

-7.489

0.000

-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 oneway 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 laissezfaire 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 ZInc’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 nonmanagerial 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 MannWhitney 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’ laissezfaire 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
Idealized Influence (Attributed)
Idealized Influence (Behavior)
Inspirational Motivation
Intellectual Stimulation
Individualized Consideration
Contingent Rewards
Passive Management by Exception
Active Management by Exception
Laissez-Faire Leadership

Employees
3.88
4.15
4.14
3.96
4.16
3.83
3.69
2.95
2.62

Administrators
4.11
4.33
4.43
4.06
4.17
4.07
3.80
2.72
2.00

Differences
-.23
-.18
-.29
-.10
-.01
-.24
-.11
.23
.62

P-values
.522
.486
.260
.822
.862
.380
.593
.424
.075

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

417

BEI-39

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
Stay
Say
Strive
Employee engagement

Mean Rating
3.81
4.13
4.07
4.01

Descriptive Rating
Engaged
Engaged
Engaged
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
Say
Engagement
Engagement
Idealized Influence (Attributed)
.358**
.319*
Idealized Influence (Behavior)
.114
.357**
Inspirational Motivation
.208
.292*
Intellectual Stimulation
.117
.333**
Individualized Consideration
.255*
.387**
Contingent Rewards
.404**
.473**
Passive Management by Exception
.291*
.153
Laissez-Faire Leadership
.182
.047
Active Management by Exception
.163
.084
* Correlation (r-value) is significant at the 0.05 level (2-tailed)
** Correlation (r-value) is very significant at the .01 level (2-tailed)

Strive
Engagement
.442**
.366**
.440**
.432**
.415**
.468**
.212
.106
.199

Employee
Engagement
.443*
.335**
.374**
.349**
.431**
.527**
.279*
.117
.175

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 pvalues > .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

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

419

BEI-41

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 leadermembers 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 indepth 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 ebusiness: 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 EllisChadwick (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, consumeroriented 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/netpromoter-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).

Web-based shopping experience
variables:
• Web design factors
• Website reliability and
fulfilment factors
• Customer service factors
• Website privacy and security
factors

Net Promoter Score

Profile of respondents:
• Gender
• Age
• Civil Status
• Income

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):

Scale
1
2
3
4
5

Table 1. Mean Rating scale and descriptive equivalents
Range
Descriptive rating
1.00-1.50
Strongly Disagree/Very Dissatisfied
1.51-2.50
Disagree/Dissatisfied
2.51-3.50
Neither/Somewhat Satisfied
3.51-4.50
Agree/Satisfied
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.
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Table 2. Gender of respondents
Gender
Male
Female
Total

4.1.2.

Frequency
106
122
228

%
46.50
53.50
100.00

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

4.1.3.

Age

Frequency

%

20 and Below
21 to 30
31 to 40
41 and above

73
148
4
3

32.00
64.90
1.80
1.30

Total

228

100.00

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
Single
Married

Frequency
175
52

%
77.10
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
10,001 to 20,000
21,000 to 30,000
31,000 to 40,000
41,000 and above

78
57
39
30
24

34.20
25.00
17.10
13.10
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.

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

426

BEI-48

Table 6. Frequency of purchase
Frequency of purchase

Frequency

%

At least once a year (trial)
2-4 times a year (occasional)
5-10 times a year (frequent)
More than 10 times a year (Regular)

9
13
11
195

3.90
5.70
4.80
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
Website reliability and fulfilment factors

3.47
3.45

.945
.936

Somewhat satisfied
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

%

Online Seller 1

21

Online Seller 2
Online Seller 3

NPS %

Mean NPS

NPS Category

9.20

-76%

5.19

Detractors

52

22.80

-21%

7.04

Passives

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

-38%

6.47

Detractors

NPS

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.
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Table 1One-group pretest-posttest design and data collection period
Participant Numbers
(Randomly assigned to)

Items

Measure

Time period

Pretest

O1

November 7th, 2016
November 8th, 2016

Quality

30

Service

November 9th, 2016

X

Price

November 10th, 2016

Design

November 11th, 2016

Posttest

O2

November 12th, 2016

5. Results
Table 2 Pretest and posttest (Paired t-test)
Differed
Mean

SD

t

p

How frequently did you receive
the news from this Smartphone
brand?

0.70000

1.36836

2.80193

0.00896

Do you trust the reputation of this
Smartphone brand?

0.43333

0.56832

4.17628

0.00025

1.30000

0.91539

7.77857

0.00000

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

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

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

Is it worth paying for the function
of Smartphone of this brand?

1.36667

0.99943

7.48985

0.00000

If you have a choice, will you buy
this Smartphone brand?

0.36667

0.55605

3.61173

0.00114

Brand Image

Brand Awareness

Item
Brand
Awareness

Brand
Reputation

Product
Image

Perceive Quality

Service
Image

Technical
Quality

Functional
Quality

Repurchase Intention

What do you think of the
reputation of this Smartphone
brand?
Do you trust the performance of
the product?
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Table 2 presented differed mean of pretest and posttest for brand equity and repurchase. Pairedsamples 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 wellmanaged.
From the theory and framework aforementioned, it can be portrayed the relationship between the
variables studied as follows:

Organizational
Environment

Knowledge
Management

Organizational
Survival

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%
368
n=
1 + 368 * 0.10 2
368
n =
1 + 368 * 0.01

n = 368
4,68
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:

No.

1

2

Table 1 Descriptive results of Organizational Environment
Neither
Strongly
agree
Strongly
Agree
Disagree
agree
nor
disagree
Dimensions
disagree
F
%
F
%
F
%
F
% F
%
Internal
environment 116 37% 172 54% 21 7% 7 2% 0 0%
External
environment

163

21%

535

68%

73

9%

19

2%

0

Average

4,25

0%

4,07

Total
Average
Source: Data processing, 2016

8,32
4.16

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:

No.

Table 2 Descriptive results of Knowledge Management
Neither
Strongly
Strongly
Agree
agree nor Disagree
agree
disagree
disagree
F
%
F
%
F
%
F
%
F
%

Dimensions

Average

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

Utilization
knowledge

of

3

73

46%

81

51%

2

1%

2

1%

0

0%

4,43

Renewal
knowledge

of

4

19

12%

131

83%

8

5%

0

0%

0

0%

4,07

Total
Average
Source: Data processing, 2016

17,03
4,26
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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:

No.

1
2

Table 3 Descriptive results of the organizational survival
Neither
Strongly
agree
Strongly
Agree
Disagree
agree
nor
disagree
Dimensions
disagree
F
%
F
%
F
% F
%
F
%
Organizational
97 64% 59 39% 2 1% 0
0% 0 0%
conditions
Organizational
57 18% 246 78% 13 4% 0
0% 0 0%
ability

Total
Average
Source: Data processing, 2016

Average

4,60
4,14
8,74
4,37

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
0,347
5,162
OE → KM
0,589
0,300
3,473
0,548
KM → OS
0,104
5,468
0,323
OE → OS
Source: Data processing, 2016

P-Value
0,000
0,001
0,000

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
Quantitative
Qualitative data
Description
Variables
data
Organizational
The demands of the stakeholders, as Strengthen
environment with
the fact and data which lead the and deepen the
Knowledge management
private universities to implement quantitative
knowledge management. The private results
university has been active in
0,589
documenting information, distributing
information,
making
decision
information-based, and continuing to
seek the new information from the
stakeholders.
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
Quantitative
Qualitative Data
Information
variables
Data
Knowledge management
Enforcement
of
Regulation Strengthen
with organizational life
Administrative
Reform
And and deepen
sustainability
Bureaucratic Reform Number 14 The the result of
year 2011 concerning the Guidelines quantitative
of Knowledge management program
0,548
encourages private colleges for
employing knowledge that has been
owned
for
enhancing the quality of the decisionmaking.
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
Quantitative
Qualitative Data
Information
variables
Data
Knowledge management
Enforcement
of
Regulation Strengthen
with organizational life
Administrative
Reform
And and deepen
sustainability
Bureaucratic Reform Number 14 The the result of
year 2011 concerning the Guidelines of quantitative
Knowledge
management
program
0,325
encourages
private
colleges
for
employing knowledge that has been
owned
for
enhancing the quality of the decisionmaking.
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 nonmoney. 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

461
740

38.4
61.6

218
652
252
67
12

18.2
54.3
21.0
5.6
1.0

727
435
23
16

60.5
36.2
1.9
1.3

267

22.2

Gender
Male
Female
Age (years)
< 26 ปี
25-35
36-45
46-55
>55 ปี
Marital status
Single
Marry
Divorce
Vidow
Total experience in similar positions (years)
6 month – 1
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1–3
3–5
5 – 10
>10 years
Income (bath)
<10,000
10,001 – 20,000
20,001 – 30,000
>30,001
Education
secondary education
Diploma
Bachelor
Higher Bachelor

428
235
162
109

35.6
19.6
13.5
9.1

233
745
150
73

19.4
62.0
12.5
6.1

341
255
588
17

28.4
21.2
49.0
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
Krabi
Chumphon
Trang
Nakhon Si Thammarat
Narathiwat
Pattani
Phang-Nga
Phatthalung
Phuket
Yala
Ranong
Songkhla
Satun
Suratthani
Total

Small
0
(0)
2
(4.76)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
3
(7.14)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
7
(16.66)
12
(28.57)

Size
Medium
5
(11.90)
0
(0)
3
(7.14)
1
(2.38)
0
(0)
1
(2.38)
1
(2.38)
0
(0)
11
(26.19)
0
(0)
1
(2.38)
1
(2.38)
0
(0)
2
(4.76)
26
(61.90)

Large
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
3
(7.14)
0
(0)
0
(0)
1
(2.38)
0
(0)
0
(0)
4
(9.52)

percentage
5
(11.90)
2
(4.76)
3
(7.14)
1
(2.38)
0
(0)
1
(2.38)
4
(9.52)
0
(0)
14
(33.33)
0
(0)
1
(2.38)
2
(4.76)
0
(0)
9
(21.42)
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

Overall HRM

province

Krabi
Chumphon
Trang
Nakhon Si Thammarat

Narathiwat
Phang-Nga
Phuket
Ranong
Songkhla
Suratthani

M
3.70
4.07
3.79
3.40
3.53
4.07
3.89
4.05
3.76
3.90

SD
0.79
0.74
0.90
1.04
0.94
0.80
0.83
1.32
0.72
0.83

Recruitment
Human
Resource
Management

Rewarding
Human
Resource
Management

Development
Human
Resource
Management

M
3.87
4.13
3.82
3.57
3.65
4.12
3.96
4.45
3.97
3.57

M
3.67
4.11
3.77
3.20
3.44
4.03
3.88
4.11
3.72
4.00

M
3.60
3.99
3.74
3.39
3.48
3.98
3.84
3.92
3.58
4.01

SD
0.79
0.69
0.87
1.58
0.98
0.78
0.83
0.89
0.68
0.81

SD
0.77
0.75
0.94
0.93
0.99
0.80
0.85
0.80
0.72
0.84

SD
0.71
0.75
0.91
0.88
0.88
0.87
0.82
0.88
0.66
0.81

Protection and
maintenance
Human
Resource
Management
M
SD
3.67
0.89
4.05
0.77
3.81
0.86
3.42
0.77
3.55
0.89
4.15
0.75
3.86
0.82
3.74
0.94
3.77
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

M
3.56
3.82
4.05

Small
Medium
Large

SD
0.84
0.98
0.77

Recruitment
Human
Resource
Management

Rewarding
Human
Resource
Management

Development
Human
Resource
Management

M
3.20
3.44
4.01

M
3.76
4.05
4.07

M
3.60
3.99
4.05

SD
0.93
0.99
0.81

SD
0.72
1.32
0.74

SD
0.71
0.75
0.77

Protection and
maintenance
Human
Resource
Management
M
SD
3.67
0.89
3.81
0.86
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.
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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.
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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
60
131
hospitals
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
Quality
DE
.273
Marketing
IE
.154
TE
.427

Culture
-.121
.019
-.102
R2 = 0.489

Relation Marketing
.563
.000
.563

*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
DE = -.121
Supported
causal relationship with
relationship quality with medical
device customers in Thailand.
Sales representative’s ethics has
Not Supported
causal relationship with
relationship quality with medical
device customers in Thailand.
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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
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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
Relevance Value

N Minimum
139
.0171

Maximum
.1289

Mean
.0567

Std.
Deviation
.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
Leverage

139

25

54

44.5000

5.9100

139

.0000

.0473

.0039

.0061

Governmental
Expenditure
Intergovermental

139

56.8940

2418.3860

957.9050

330.9064

139

.3480

.7530

.6027

.0718

Revenue
Source : The Data of research
Table 2 Result of Multiple Regressionon

Model
1 (Cons tant)
Size

Koofis ien
.063
-.565

T

Sig.

3.729

.000

-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

Adjus ted R Square

0.268

F

9.424

Sig

.000

* Significant value at level 5%
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中国古籍中的泰国人形象

The Image of Thai in Chinese Ancient Books
付飞亮

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
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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。

本文所论及的泰国人包括这些王国的不同民族的国民。

①
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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。

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

481

LAC-7

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

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

500

LAC-26

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]

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

504

LAC-30

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。

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

513

LAC-39

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
尹士伟
华侨崇圣大学中国语言文化学院

Email: yinlaoshi@hotmail.com

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
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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’
[1]

的，把自然现象都说成是一些有意识的力量的故意的行为。” 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
学策略——以罗勇府华裔家庭为例

The Research of Thai Students Learn the First-Level
Chinese Vowels and Instructional Strategies
田野
泰国华侨崇圣大学

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
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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

)^2+(B2-B2

标汉

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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泰国华文教育发展研究

Research Development of Chinese Education
in Thailand
王天松
泰国华侨崇圣大学

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。

关键词: 泰国; 华文教育; 历史 现状

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.
Keywords : Thailand, Chinese Education, History, Current Situation
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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
การประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ
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วิทยาศาสตรสุขภาพ
ปั จ จัยด้ านบุค ลิก ภาพทีสัม พัน ธ์ ต่ อ สุข ภาพจิต ของนัก เรียนโรงเรียนสาธิต
มหาวิท ยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ ายมัธ ยม)
กรรณิก า พัน ธ์ ศรี, สุร เดช ประยูร ศัก ดิ+, ศุภ ชัย ตู้ก ลาง
ปั จ จัยทีมีความสัม พัน ธ์ ก ับ ความเมือยล้ าส่ วนหลังของพนัก งานฝ่ ายปั- ม ขึน/ ร ูป ร้ อ น
ของการผลิต ชิน/ ส่ วนรถยนต์
กสิณา เกษโกวิท , มานิต า รังกลิน , ฟารีด า ปะดุก า, กนกวรรณ บุญนาม,
ศรัญย์ พ ร แก้ วโชติ, จัน จิร า หาญทะเล , กชกร เลิศภานุวัฒน์ , สุร วิท ย์ นัน
ตะพร , ฐิต าภรณ์ เหลือ งวิล ัย
ปั จ จัยทํานายการรับ รู้ส มรรถนะในการปฏิบ ตั กิ ารพยาบาลของพยาบาลเวชปฏิบ ัต ิ
ชุม ชน
กิษรา มาศโอสถ, วนิด า ดุร งค์ ฤ ทธิช ัย และ กมลทิพ ย์ ขลังธรรมเนียม
ผลกระทบของพาหะฮีโ มโกลบิน อีท ีมีต่ อ การตรวจวิเ คราะห์ ร ะดับ ฮ ีโ มโกลบิน เอวัน ซี
ด้ วยหลัก การ HPLC และ immunoturbidimetric
จารุ วรรณ บุญลาโภ , กรวิภ า วิก ัยนภากุล , ชมพูน ุท สิน ธุพ บิ ูล ยกิจ, ทิพ ย์
รัต น์ โพธิพ ิท กั ษ์
ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ างค่ าความดัน สูงสุด ขณะทําการทดสอบ Cranio-cervical
Flexion โดยใช้ ก ารวัด ด้ ว ยการคลํา และเครื องตรวจสัญญาณไฟฟ้ าในกล้ ามเนือ/
แบบป้ อ นกลับ เพือตรวจสอบการทํางานทีไม่ ต้ อ งการของกล้ ามเนือ/ ชัน/ ตืน/
ฉัต ราชู ทองประเสริฐ, รสลัย กัล ยาณพจน์ พ ร
การประเมิน ความสามารถในการต้ านการเจริญเติบ โตของเชือ/ พลาสโมเดียม ฟาล
ซิพ าลัม สายพัน ธุ์ TM267 ของสารสกัด หยาบจากมะรุ ม
ณัฐริณี หอระตะ*, ทวีพ ร พัน ธุ์พ าณิช ย์ , อิส สริยา เอียมสุวรรณ, สุวรรณา
เสมศรี, วชิร ญาย์ อธิม ัง, ศราวุธ สุท ธิร ัต น์ , วศิน เอมเอาธาน , นัฏ ฐา ผดุง
วัฒนะโชค, กชวรรณ จัน เทร์ ม ะ
ระบาดวิท ยาและประสิท ธิผ ลของโปรแกรมการป้ อ งกัน การติด เชือ/ ระบบทางเดิน
ปั ส สาวะทีสัม พัน ธ์ ก ับ การคาสายสวนปั ส สาวะของหอผู้ป่ วยวิก ฤตศัล ยกรรมและกึง
วิก ฤตอายุร กรรมโรงพยาบาลรามาธิบ ดี
ถนอมวงศ์ มัณฑจิต ร์ , ศิร ิล ัก ษณ์ อภิวาณิช ย์ , กําธร มาลาธรรม , สมพร สม
สกุล
ระดับ อลูเ มทิเ ลชัน ในผู้ป่ วยโรคเนือ/ งอกเนือ/ เยืออ่ อ น
ธมลวรรณ วรฤทัย*, ชิน ดนัย หงสประภาส , กฤษณ์ เจริญลาภ , อภิวัฒน์
มุท ิร างกูร , สิท ธิศกั ดิ+ หรรษาเวก
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การรับ รู้ข องสมาชิก ครอบครัวต่ อ พฤติก รรมร่ วมรู้ส ึก ของพยาบาลโดยใช้ ก ิจ กรรม
การพยาบาลแบบมีส่ วนร่ วมของสมาชิก ครอบครัวในผู้ป่ วยทีใช้ เ ครืองช่ วยหายใจ
ธิด า แต่ งประกอบ
ประสิท ธิภ าพข้ าวกําไทยต่ อ การปรับ เปลียนระบบ เอนไซม์ ต้ านออกซิเ ดชัน ไซโต
ไคน์ และลําไส้ ใหญ่ ใ นสัต ว์ ท ดลอง
นพวัฒน์ เพ็งคําศรี, ไชยวัฒน์ ไชยสุต , กนิษฐา แก้ วดู
ผลของการใช้ ก ิจกรรมการตัด สิน ใจทางคลิน ิก ของพยาบาลต่ อ จํานวนวัน นอนของ
ผู้ป่ วยหลังผ่ าตัด เนือ/ งอกสมอง
นวลฉวี หวังดี
การพัฒนากระบวนการปฏิบ ัต งิ านและประเมิน ผลลัพ ธ์ ก ารบริบ าลทางเภสัช กรรม
สําหรับ ผู้ป่ วยเบาหวานชนิด ที 2 ณ คลิน ิก เบาหวาน แผนกผู้ป่ วยนอก โรงพยาบาล
บางบ่ อ
นิต ย์ ธ ิด า ภัท รธีร กุล , ธีร วุฒิ พงษ์ เ ศรษฐไพศาล , นิต ยาวรรณ กุล ณาวรรณ
ความชุก ของธาลัส ซีเ มียและฮีโ มโกลบิน อี ของผู้ป่ วยนอกทีมารับ บริก ารใน
โรงพยาบาลเซ็น ทรัล ปาร์ ค อําเภอบางพลี จังหวัด สมุท รปราการ
ประไพ เหมหอม, ดวงมณี แสนมัน , สุช า จุล สําลี, นนทยา ทางเรือ ,
สุวรรณา เสมศรี, วีร วรรณ วงค์ ห ิร ัญ, อาทิยาพร ตะกูล รัม ย์
ความชุก ของเชือ/ methicillin-resistant staphylococci (MRS) จากสถานทีออก
กําลังกายสาธารณะในจังหวัด สมุท รปราการ
ปั ญจพร นิมมณี*, พัช รี กัม มารเจษฎากุล , สมหญิง งามอุรุ เ ลิศ, ณัฐ
กาญจน์ ไทยประยูร , พรชนัน ว์ ปุญจุบ ัน , เกศิณีย์ ช้ อ ยชาญชัยกุล ,
วัช ริน ทร์ รังษีภ าณุร ัต น์ , พรทิพ ย์ พึงม่ วง, อิส ยา จัน ทร์ วิท ยานุช ติ
การตรวจหาการกลายพัน ธุ์ข อง factor V Leiden และ prothrombin G20210A
ในผู้ป่ วยโรงพยาบาลพระมงกุฎ เกล้ าโดยวิธ ีป ฏิก ิร ิยาลูก โซ่ พ อลิเ มอเรสชนิด อัล ลีล
จําเพาะ
ปุณยนุช จิน ดาธรรมานุส าร , ภัส รา อาณัต ,ิ สุวรรณา เสมศรี ,
ณัฐวดี ทรัพ ย์ วัฒนไพศาล , ปวรรณรัต น์ เรือ นงาม
ประสิท ธิภ าพของแถบกาวสีในการดึงดูด แมลงวัน บ้ าน
เปรมฤดี พุฒซ้ อ น , จิน ห์ วรา สมจิต ต์ , ศัน ศนีย์ น้ อ ยเอียม , ณัฏ ฐวี ชังชัย, จิ
ริส ุด า สิน ธุศิร ิ
การพัฒนานวัต กรรม อุป กรณ์ ก ารให้ ยาเพือป้ อ งกัน การชัก ในหญิงตัง/ ครรภ์ ท ีมีภ าวะ
ความดัน โลหิต สูง
พจนา โพธิ+จ ัน ดี, ทรงวุฒิ เอกวุฒวิ งศา, ดารณี ธนวัต ร
ปั จ จัยทีมีความสัม พัน ธ์ ก ับ การเลีย/ งล ูก ด้ วยนํา/ นมแม่ อ ย่ างเดียวครบ 6 เดือ น ใน
อําเภอสําโรง จังหวัด อุบ ลราชธานี
พัจ นภา ธานี, ณัฐณิช า สายเวช , อาณิช ยา บุญทอง, อาทิต ย์ ธานี
ความเชือถือ ได้ แ ละความเทียงตรงของการทดสอบการก้ าวข้ ามจัต ุร ัส สีช่ อ งบนพืน/
โฟม
ภคณัท มธุร พงศากุล , อัค รเดช ศิร ิพ ร
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ผลของการประกอบอาหารต่ อ ฤทธิ+ต้ านอนุม ูล อิส ระในบรอกโคลี มะเขือ ยาวเห็ด
เข็ม ทอง และมะเขือ เทศ
ภาวดี ช่ วยเจริญ, พรปวีณ์ ภิเ ศกวรคุณ, วรัญญ์ ภ คั ว์ เกียรติอ มรเวช , กฤษ
ดา บุญเพนียด , ธัญรดา ดวงเนตร
จํานวนชุด ไมโทคอนเดรียดีเ อ็น เอลดลงในโรคเนือ/ งอกเนือ/ เยืออ่ อ น
มณฑิร า ฐานไพศาลกิจ, กฤษณ์ เจริญลาภ , ชิน ดนัย หงสประภาส , สิท ธิ
ศัก ดิ+ หรรษาเวก
การพัฒนาวิธ ีก ารตรวจจีโนไทป์ ของ Human platelet antigen-12w และ GHw
(HPA-12w และ HPA-16w) โดยวิธ ี Polymerase Chain Reaction- Sequence
Specific Primer (PCR-SSP)
มยุร ี เก่ งเกตุ, วีร วรณ

ชาญศิล ป์ , สมหญิง งามอุรุ เ ลิศ, กาญจนา ศิร ิร ัต น์ ,
พิร ญาณ์ นาคศิร ิ, ญาณิศา ชานนตรี, ภาวิณี คุป ตวิน ทุ, อรรถพล ศรีส ุด ดี
การศึก ษาศัก ยภาพการนําตะกรัน ของเตาอุ่น นํา/ เหล็ก จากกระบวนการผลิต เหล็ก
แผ่ น รีด ร้ อ นชนิด ม้ วนกลับ มาใช้ ป ระโยชน์ ใ หม่
มิต รชัย รัต นวงศ์ , เทอดพงศ์ ศรีส ุข พัน ธุ์
การศึก ษาความถีของโพลีมอฟิ ซึม A1298C ของยีน
methylenetetrahydrofolatereductase (MTHFR) ในผู้ป่ วยลิมเลือ ดอุด ตัน ชาว
ไทย
รุ จ ิน ี ปดิฐพร , ปุณยนุช จิน ดาธรรมานุส าร , เจตนา เรือ งประทีป , ภัส รา
อาณัต ิ
การปนเปื / อ นของ Escherichia coli ในเนือ/ หมูท ีจําหน่ ายในเขตตําบลบางโฉลง
อําเภอบางพลี จังหวัด สมุท รปราการ
วัช รพงศ์ เทศไทยสง, อภิญญา มงคลเลิศมณี, อัญธิก า มุ่ยหยา, กฤติยา
พัน นวน , จิร ิส ุด า สิน ธุศิร ิ, ณัฏ ฐวี ชังชัย
ปริม าณการปลดปล่ อ ยก๊ าซเรือ นกระจกและแนวทางการลดปริม าณก๊ าซเรือ น
กระจกจากภาคขนส่ งหนัก ทางบก
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ปั จ จัยทีมีความสัม พัน ธ์ ก ับ การรับ ร้ ูแ ละทัศนคติต่ อ หลัก สูต ร วิท ยาศาสตรบัณฑิต
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นัก เรียนระดับ ชัน/ มัธ ยมศึก ษาปี ที 6 ในสถานศึก ษาเขตอําเภอบางพลี จังหวัด
สมุท รปราการ
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ปั จ จัยทีมีความสัม พัน ธ์ ต่ อ พฤติก รรมความปลอดภัยในการทํางานของพนัก งาน
ฝ่ ายผลิต บริษัท ผลิต ชิน/ ส่ วนอะไหล่ ป ระกอบรถไถแห่ งหนึงในจังหวัด สมุท รปราการ
สุธ าริน ี บุต รี, จิร าภรณ์ พวงมี, เกศสุด า ชุ่ม ดี, เกวริน ทร์ นิต กิ รณ์ , มาริษา
สมจิต ต์ , เก้ ากมล จํานงค์ ศาสตร์ , เกศิน ี แย้ ม มาก , สุร วิท ย์ นัน ตะพร*,
อารยา ดําช่ วย
ฤทธิ+ล ดไขมัน สะสมในตับ หนูท ดลองทีเหนียวนําให้ เ กิด ภาวะเมตาบอลิก ซิน โดรม
ของสารสกัด กระชายดํา
สุภ าพร พัน ธุ์ธ ีร านุร ัก ษ์ , อัจ ฉราพร ศรีช ัยรมย์ ร ัต น์ , อิท ธิพ ล พวงเพชร
ผลของการติด เทปผ้ ายืด ต่ อ การเปลียนแปลงทาง kinematic ในผู้ท ีมีภ าวะเอ็น
รองฝ่ าเท้ าอัก เสบ: งานวิจ ัยนําร่ อ ง
สุล ิเ ทพ ปิ นรัต น์ , รสลัย กัล ยาณพจน์ พ ร , ปราณีต เพ็ญศรี
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ปจจัยดานบุคลิกภาพที่สัมพันธตอสุขภาพจิตของนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (ฝ&ายมัธยม)
Personality Factors Associated with Mental Health of Students in
Mahasarakham University Demonstration School (Secondary)
กรรณิกา พันธ)ศรี*, สุรเดช ประยูรศักดิ์, ศุภชัย ตูกลาง
คณะศึกษาศาสตร) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
*
E-mail: gunniga0811@gmail.com
บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค)เพื่อหาความสัมพันธ)ระหวDางปEจจัยดานบุคลิกภาพกับสุขภาพจิตของนักเรียน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝKายมัธยม) กลุDมตัวอยDางจากการศึกษาครั้งนี้ เปMนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝKายมัธยม) ที่กําลังศึกษาอยูDในภาคเรียนที่ 2 ปPการศึกษา
2558 รวมทั้งสิ้น 233 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลประกอบดวย 3 สDวน คือ แบบสอบถามขอมูลสDวน
บุ ค คล แบบทดสอบ 16 PF (The sixteen Personality Factor Questionnaire) และแบบประเมิ น General
Health Questionnaire - 28 วิเคราะห)ขอมูลโดยหาคDาสถิติพื้นฐาน รอยละ คDาเฉลี่ย สDวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
รวมทั้งหาคDาสถิติสหสัมพันธ) (correlation) ผลการวิจัยพบวDามีองค)ประกอบของแบบบุคลิกภาพที่มีความสัมพันธ)
กับสุขภาพจิตอยูD 5 ลักษณะ ซึ่งแบDงออกเปMนบุคลิกภาพพื้นฐาน (Primary Factor) อยูD 3 องค)ประกอบ ไดแกD
องค)ประกอบ G (r= -.131, p<.05) องค)ประกอบ Q1 (r=.130, p<.05) และองค)ประกอบ Q4 (r=.256, p<.01)
และบุคลิกภาพที่จะแสดงออกเมื่อถูกกระตุนจากสิ่งแวดลอม (Global factor) 2 องค)ประกอบ ไดแกD Anx (r=.194,
p<.01) และ Adj (r=-.150, p<.05) ผลการวิจัยครั้งนี้แสดงใหเห็นวDาการทดสอบลักษณะบุคลิกภาพและสุขภาพจิต
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)ในการทําความเขาใจลักษณะบุคลิกภาพและสุขภาพจิตของนักเรียน ซึ่งสามารถ
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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ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความเมื่อยลาสวนหลังของพนักงานฝายปมขึ้นรูปรอนของการผลิต
ชิ้นสวนรถยนต
Factors Related to Fatigue Among of an Auto Part Manufacturing Factory
กสิณา เกษโกวิท*, มานิตา รังกลิ่น, ฟารีดา ปะดุกา, กนกวรรณ บุญนาม, ศรัญย/พร แกวโชติ, จันจิรา หาญทะเล,
กชกร เลิศภานุวัฒน/, สุรวิทย/ นันตะพร, ฐิตาภรณ/ เหลืองวิลัย
คณะสาธารณสุขศาสตร/และสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
*E-mail: surawitnanta@hotmail.com
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้เปIนการศึกษาวิจัยแบบภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงค/เพื่อศึกษาปLจจัยที่มีความสัมพันธ/กับ
ความเมื่อยลาสMวนหลังของพนักงานฝOายปLPมขึ้นรูปรอนของการผลิตชิ้นสMวนรถยนต/ กลุMมตัวอยMางเปIน พนักงาน
ฝOายปLPมขึ้นรูปรอน จํานวน 92 คน เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม 3 สMวน ไดแกM ขอมูลสMวนบุคคล ขอมูลการ
สัมผัสปLจจัยดานการยศาสตร/ ขอมูลความเมื่อยลาทางกาย โดยมีการนําไปทดสอบความเที่ยงของแบบสอบถาม
ไดคMาสัมประสิทธิ์แอลฟOาคอนบราคเทMากับ 0.849 ผูวิจัยไดตรวจสอบการกระจายของขอมูลกMอนนํามาวิเคราะห/
โดยใชสถิติเชิงพรรณา แจกแจงความถี่ รอยละ คMาเฉลี่ย และ สMวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิตเชิงวิเคราะห/เพื่อหา
ปLจจัยที่มีความสัม พัน ธ/กับ ความเมื่อ ยลาสMวนหลังของพนัก งาน ใชสถิตไคสแควร/ กํา หนดระดับนัยสํา คัญ ทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ผลการศึกษาวิจัย พบวMา ประชากรสMวนใหญMรอยละ 91.3 เปIนเพศชาย รอยละ 40.2 มีอายุ
อยูMในชMวง 30-39 ป^ ร อยละ 59.8 มีอ ายุก ารทํางานสMว นใหญMอยูMในชMวง 1-10 ป^ ร อยละ 41.3 มีคMาดัช นีม วล
กาย(BMI) อยูMในเกณฑ/ปกติ ประชากรสMวนใหญMรอยละ 90.2 มีการทํางานลMวงเวลา รอยละ 53.3 จบการศึกษา
ในระดับมัธยมศึก ษาตอนตนมากที่สุด ประชากรรอยละ 56.5 มีส ถานภาพสมรส รอยละ 50 เคยเขารับการ
อบรมหัวขอทMาทางการทํางานที่ถูกวิธี และ รอยละ 90.2 เคยทํางานลMวงเวลา สMวนการสัมผัสปLจจัยดานการย
ศาสตร/ พบวMา ประชากรร อยละ 58.7 ไมMเสี่ย งตMอ การสัม ผัส ปLจ จัย ด านการยศาสตร/ และในสMว นของความ
เมื่อ ยล าบริเ วณหลัง สMว นบน ร อยละ 37.0 ประชากรสMว นใหญMเริ่ม รู สึก ไมMส บาย เมื่อ ยล าหรือ มีอ าการปวด
เล็ก น อย และร อยละ 29.3 ปวดเมื่อ ยล าปานกลาง (หยุด พัก งานทุเ ลาลง) สMว น ความเมื่อ ยล าบริเวณหลัง
สMวนลMางรอยละ 30.4 เริ่มรูสึกไมMสบาย เมื่อยลาหรือมีอาการปวดเล็กนอย และ รอยละ 45.7 ปวดเมื่อยลาปาน
กลาง (หยุด พัก งานทุเลาลง) ผลการศึก ษาพบวMา การสัม ผัส ปLจ จัย ด านการยศาสตร/มีค วามสัม พัน ธ/กับ ความ
เมื ่อ ยล าหลัง สMว นลMา งของพนัก งานอยMา งมีน ัย สํ า คัญ ทางสถิต ิที ่ร ะดับ p-value <0.05 ผลการศึก ษาเปIน
ประโยชน/ สามารถใช เปIน แนวทางในการปkอ งกันอันตรายในการทํางานที่เกิด จากการสัม ผัส ปLจ จัย ดานการย
ศาสตร/ที่อาจสMงผลตMอสุขภาพพนักงาน รวมทั้งใชเปIนแนวทางปรับปรุงแกไขสภาพการทํางานของพนักงานฝOาย
ปLPมขึ้นรูปรอนใหมีระดับความเมื่อยลาที่เกิดจากการทํางานใหลดนอยลง
คําสําคัญ: อุตสาหกรรมผลิตชิ้นสMวนรถยนต/ ความเมื่อยลา 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
ในปL จจุ บั นอุ ต สาหกรรมยานยนต/ แ ละชิ้น สM วนรถยนต/เปI น อุ ตสาหกรรมที่ มี ค วามสําคั ญ ตMอ การพั ฒ นา
เศรษฐกิจของประเทศ ทั้งในดานการผลิตการตลาด การจางงาน และการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมทั้งใช
แรงงานคนเขามาเกี่ยวของในงานอุตสาหกรรม ซึ่งในกระบวนการผลิตมีสภาพการทํางานที่สMงผลใหพนักงานมี
ลักษณะการทํางานที่ซ้ําซากจําเจ ทําใหพนักงานเกิดความเมื่อยลาทางกายเกิดขึ้น (กิตติ อินทรานนท/และคณะ,
2548)
อาการเมื่อยลาจากการทํางานเปIนอาการที่เกิดหลังจากการทํางานทุกชนิด โดยเฉพาะงานที่ตองออกแรง
มาก มีสาเหตุเกิดจากปLจจัยดานการทํางาน เชMน ลักษณะงาน ภาระงาน ทMาทางการทํางาน การออกแรง ระยะเวลา
ในการทํางาน สภาพแวดลอมในการทํางาน ปLจจัยดังกลMาวสMงผลใหพนักงานมีอาการเมื่อยลาทางกลามเนื้อทําให
ความสามารถในการหดตั วของกล ามเนื้ อลดลง ความเร็ว ความแมM นยํ าของการเคลื่ อนไหวลดลง ทํ าให มีก าร
ประสานงานระหวMางสายตากับมือหรือเทาบกพรMองเพิ่มโอกาสที่เกิดความคลาดเคลื่อนความผิดพลาดและอุบัติเหตุ
ไดมากขึ้น (รศ.ประโยชน/บุญสินสุข, 2537)
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568

HS-5

อาการเมื่อยลาที่พบสMวนใหญMเปIนอาการปวดเมื่อยกลามเนื้อสMวนหลัง ซึ่งจากรายงานสถิติการประสบ
อันตรายหรือเจ็บปOวยเนื่องจากการทํางานที่จําแนกตามความรุนแรงและอวัยวะที่ไดรับอันตรายตั้งแตMป^ พ.ศ. 2554
- 2558 (สํานัก กองทุนเงินทดแทน ป^ พ.ศ. 2558) พบวMา ใน ป^ พ.ศ.2555 มีจํานวนผูเจ็บปOวยเกี่ยวกับอาการปวด
เมื่อยกลามเนื้อ หรือบาดเจ็บที่หลังเพิ่มขึ้นจากป^ พ.ศ.2554 จํานวน 495 คน และป^ถัดไปมีแนวโนมลดลงเรื่อยๆ
แตMการประสบอันตรายหรือเจ็บปOวยที่มีผลตMอหลังยังคงมีจํานวนมาก
ในกระบวนการผลิ ต ที่ มี ก ารยกเคลื่ อ นย ายสิ่ งของที่ มี น้ํ า หนั ก มากตลอดระยะเวลาการทํ า งาน โดย
เฉพาะงานที่ตองทําซ้ําๆและรีบเรMง จึงทําใหพนักงานมีโอกาสสัมผัสกับปLจจัยดานการยศาสตร/ ซึ่งการผลิตเกี่ยวกับ
ชิ้นสMวนรถยนต/มีกระบวนการผลิตซึ่งมีลักษณะงานที่ตองใชทMาทางการทํางานที่อาจสMงผลทําใหเกิดความเมื่อยลา
และเกิดอาการปวดหลัง เชMน การเคลื่อนยายชิ้นงานที่มีน้ําหนักมากจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่ง กระบวนการผลิตที่
พนักงานทําการปLPมขึ้นรูปรอนซึ่งตองยกเคลื่อนยายชิ้นงานที่มีน้ําหนักมาก โดยใชทMาทางทางซ้ําๆ ติดตMอกันเปIน
ระยะเวลานาน สMงผลใหพนักงานตองลาหยุดงานและสMงผลกระทบตMอระบบการจัดการดานการผลิตของบริษัท
ดั ง นั้ น เพื่ อ ปk อ งกั น และแก ปL ญ หาดั ง กลM า วที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น ผู วิ จั ย จึ ง มี ค วามสนใจศึ ก ษาปL จ จั ย ที่ มี
ความสัมพั นธ/กับ ความเมื่ อยลาสMวนหลังของพนั กงานฝOายปLP มขึ้น รูป รอน เพื่ อนําขอมู ลจากการวิจัยในครั้งนี้ไ ป
เสนอแนะแนวทางการปkองกันการเกิดอาการเมื่อยลาที่เกิดจากการทํางานและนําไปพัฒนาปรับปรุงแกไขปLญหา
ดานการยศาสตร/ของบริษัทตMอไป

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาระดับการสัมผัสปLจจัยดานการยศาสตร/ ของพนักงานฝOายปLPมขึ้นรูปรอน
2. เพื่อศึกษาระดับความเมื่อยลาสMวนหลังของพนักงานฝOายปLPมขึ้นรูปรอน
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ/ระหวMางปLจจัยสMวนบุคคล ไดแกM อายุ เพศ ดัชนีมวลกาย อายุการทํางาน ระดับ
การศึกษา การทํางานลMวงเวลา สถานภาพ กับความเมื่อยลาสMวนหลัง ของพนักงานฝOายปLPมขึ้นรูปรอน
4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ/ระหวMางระดับการสัมผัสปLจจัยดานการยศาสตร/กับความเมื่อยลาสMวนหลัง ของ
พนักงานฝOายปLPมขึ้นรูปรอน

ขอบเขตของงานวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปIนการศึกษาปLจจัยที่มีความสัมพันธ/กับความเมื่อยลาสMวนหลัง ของพนักงานฝOายปLPมขึ้นรูป
รอน บริษัทผลิตชิ้นสMวนรถยนต/แหMงหนึ่งในกรุงเทพฯโดยการใหพนักงานฝOายปLPมขึ้นรูปรอน จํานวน 92 คน ทําการ
ตอบแบบสอบถาม และเปIนพนักงานที่เขารMวมการวิจัยนั้นดวยความสมัครใจระยะเวลาที่ศึกษา ตั้งแตMเดือนสิงหาคม
– ธันวาคม พ.ศ. 2559

วิธีการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้เปIนการศึกษาวิจัยเชิงพรรณนาภาคตัดขวาง(Cross-sectional Descriptive Research
โดยไดรับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย/ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
กลุMมตัวอยMางที่ศึกษา เปIนพนักงานฝOายปLPมขึ้นรูปรอน บริษัทผลิตชิ้นสMวนรถยนต/แหMงหนึ่งในกรุงเทพฯโดยการให
พนักงานฝOายปLPมขึ้นรูปรอน จํานวน 92 คน ใชแบบสอบถามเพื่อเปIนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลงานวิจัย
ประกอบดวยขอมูล 3 สMวน ไดแกM ขอมูลสMวนบุคคล ขอมูลการสัมผัสปLจจัยดานการยศาสตร/ ขอมูลความเมื่อยลา
ทางกาย และนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นไปทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) และโดยนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นไป
ปรึกษาอาจารย/จํานวน 3 ทMาน เพื่อทําการตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา และนําไปทดลองใชเพื่อหาคMาความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถาม(Reliability) โดยนําแบบสอบถามที่ผMานการตรวจสอบแลวใชกับพนักงานโรงงานแหMงหนึ่ง
ในจังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 30 คน แลวนําไปทดสอบหาความเชื่อมั่นไดคMาแอลฟา คอนบราค เทMากับ 0.849

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๕ "งานวิชาการรับใชสังคม" มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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ผูวิจัยไดตรวจสอบการกระจายของขอมูลกMอนนํามาวิเคราะห/โดยใชสถิติเชิงพรรณา แจกแจงความถี่ รอย
ละ คMาเฉลี่ย และ สMวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิตเชิงวิเคราะห/เพื่อหาปLจจัยที่มีความสัมพันธ/กับความเมื่อยลาสMวนหลัง
ของพนักงาน ใชสถิตไคสแควร/ กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ผลการวิจัย
ประชากรสMวนใหญMรอยละ 91.3 เปIนเพศชาย รอยละ 40.2 มีอายุอยูMในชMวง 30-39 ป^ รอยละ 59.8 มี
อายุการทํางานสMวนใหญMอยูMในชMวง 1-10 ป^ รอยละ 41.3 มีคMาดัชนีมวลกาย(BMI) อยูMในเกณฑ/ปกติ ประชากรสMวน
ใหญM ร อยละ 90.2 มี ก ารทํ า งานลM ว งเวลา ร อยละ 53.3 จบการศึ ก ษาในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต นมากที่ สุ ด
ประชากรรอยละ 56.5 มีสถานภาพสมรส รอยละ 78.3 ไมMเคยมีอาการปวดหลังกMอนเขาทํางาน การเขารับการ
อบรมหัวขอทMาทางการทํางานที่ถูกวิธีพบวMารอยละ 50 เคยเขารับการอบรมหัวขอทMาทางการทํางานที่ถูกวิธี และ
รอยละ 90.2 เคยทํางานลMวงเวลา
ผลการศึกษาการสัมผัสปLจจัยดานการยศาสตร/ พบวMา พนักงานไมMมีการปฏิบัติกิจกรรมที่ตองสัมผัสกับ
ปLจจัยการยศาสตร/ หรือมีการปฏิบัติติดตMอกัน ≤ 2 ชั่วโมงตMอวัน จํานวน 54 คน คิดเปIนรอยละ 58.7 และปฏิบัติ
กิจกรรมที่ตองสัมผัสกับปLจจัยการยศาสตร/ > 2 ชั่วโมงตMอวัน จํานวน 38 คน คิดเปIนรอยละ 41.3 และ เมื่อนํา
ขอมูลการสัมผัสปLจจัยดานการยศาสตร/มาแปลผลรวมเพื่อหาระดับความเสี่ยงตMอการเกิดกลุMมอาการผิดปกติทาง
ระบบโครงรMางและกลามเนื้อโดยใชเกณฑ/การประเมินของ Chee & Rampal , 2004 พบวMา รอยละ 45.7 อยูMใน
ระดับเสี่ยงตMอการเกิดกลุMมอาการผิดปกติทางระบบโครงรMางและกลามเนื้อ และ รอยละ 54.3 ไมMเสี่ยงตMอการเกิด
กลุMมอาการผิดปกติ ทางระบบโครงรMางและกลามเนื้อ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนและรอยละของประชากรจําแนกตามระดับการสัมผัสปLจจัยดานการยศาสตร/
ระดับการสัมผัสปจจัยการยศาสตร
เสี่ยงตMอการสัมผัสปLจจัยดานการยศาสตร/
ไมMเสี่ยงตMอการสัมผัสปLจจัยดานการยศาสตร/
รวม

จํานวน

(N =92)

รอยละ
41.3
58.7
100

38
54
92

ผลการศึกษา เกี่ยวกับระดับความเมื่อยลาบริเวณหลังสMวนบนพบวMากลุMมตัวอยMางสMวนใหญM รอยละ 37.0
มีอาการเริ่มรูสึกไมMสบาย เมื่อยลาหรือมีอาการปวดหลังบริเวณสMวนบน มีอาการปวดเล็กนอย รองลงมา รอยละ
29.3 มีอาการปวดเมื่อยลาปานกลาง (หยุดพักงานทุเลาลง) รอยละ 27.2 ไมMมีอาการ และ มีเพียงรอยละ 6.5 ที่มี
อาการปวดเมื่อยลามาก ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงจํานวนและรอยละของประชากรจําแนกตามความเมื่อยลาบริเวณหลังสMวนบน
อวัยวะ
หลังสวนบน
ไมMมีอาการเมื่อยลา
เริ่มรูสึกไมMสบายเมื่อยลาหรือมีอาการปวดเล็กนอย
ปวดเมื่อยลาปานกลาง (หยุดพักงานทุเลาลง)
ปวดเมื่อยลามาก (หยุดพักงานไมMทุเลาลงหรือตองไปพบแพทย/)
รวม

จํานวน
(N=92)

รอยละ

25
34
27
6
92

27.2
37.0
29.3
6.5
100
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ผลการศึกษาความเมื่อยลาบริเวณหลังสMวนลMาง พบวMา กลุMมตัวอยMางสMวนใหญM รอยละ 45.7 มีอาการปวด
เมื่ อยลาปานกลาง (หยุด พัก งานทุ เลาลง) รองลงมา รอยละ 30.4 เริ่ม รูสึกไมMส บายเมื่ อยลาหรือ มีอ าการปวด
เล็กนอย รอยละ 18.5 ปวดเมื่อยลามาก (หยุดพักงานไมMทุเลาลงหรือตองไปพบแพทย/) และ มีเพียง รอยละ 5.4 ที่
ไมMมีอาการเมื่อยลา ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 แสดงจํานวนและรอยละของประชากรจําแนกตามความเมื่อยลาบริเวณหลังสMวนลMาง
อวัยวะ
หลังสวนลาง
ไมMมีอาการเมื่อยลา
เริ่มรูสึกไมMสบายเมื่อยลาหรือมีอาการปวดเล็กนอย
ปวดเมื่อยลาปานกลาง (หยุดพักงานทุเลาลง)
ปวดเมื่อยลามาก (หยุดพักงานไมMทุเลาลงหรือตองไปพบแพทย/)
รวม

จํานวน
(N=92)

รอยละ

5
28
42
17
92

5.4
30.4
45.7
18.5
100

ผลการวิเคราะห/หาความสัมพันธ/ปLจจัยที่มีความสัมพันธ/กับความเมื่อยลาสMวนหลังของพนักงานฝOายปL‡มขึ้น
รูปรอน บริษัทผลิตชิ้นสMวนรถยนต/แหMงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร พบวMา
ปLจจัยสMวนบุคคล ไดแกM อายุ เพศ ดัชนีมวลกาย อายุการทํางาน ระดับการศึกษา การทํางานลMวงเวลา
ของคนงานไมMมีความสัมพันธ/กับความเมื่อยลาสMวนหลังของพนักงานฝOายปL‡มขึ้นรูป สถานภาพของคนงาน การเขา
รับการอบรมประวัติการไดรับการอบรมเกี่ยวกับทMาทางการทํางานที่ถูกวิธี ไมMมีความสัมพันธ/กับความเมื่อยลาสMวน
หลัง แยกออกเปIนหลังสMวนบนและหลังสMวนลMางอยMางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น (p-value >0.05)
ดานการสัมผัสปLจจัยเสี่ยงดานการยศาสตร/ พบวMา การสัมผัสปLจจัยดานการยศาสตร/มีความสัมพันธ/กับ
ความเมื่อยลา

ระดับการสัมผัสปจจัย
ดานการยศาสตร

2

df

p-Value

ความเมื่อ ยลาบริเวณหลังสMวนบนของพนักงานฝOายปLPม ขึ้นรูปรอน บริษัท ผลิตชิ้น สMวนรถยนต/แหM งหนึ่ง อยMางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น (p-value >0.05) การสัมผัสปLจจัยเสี่ยงดานการยศาสตร/มีความสัมพันธ/กับ
ความเมื่อยลาบริเวณหลังสMวนลMาง ของพนักงานฝOายปLPมขึ้นรูปรอน บริษัทผลิตชิ้นสMวนรถยนต/แหMงหนึ่ง อยMางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น (p-value < 0.05) ดังตารางที่ 4
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ไมเสี่ยง

เสี่ยง รวม

หลังสวนบน
ไมMมีอาการ
39
20 59
3.721
1
0.054
มีอาการ
15
18 33
รวม
54
38 92
หลังสวนลาง
ไมMมีอาการ
24
9
33
4.179
1
0.041
มีอาการ
30
29 59
รวม
54
38 92
ตารางที่ 4 แสดงความสัมพันธ/ระหวMางการสัมผัสปLจจัยดานการยศาสตร/กับความเมื่อยลาบริเวณหลัง

อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาวิเคราะห/ขอมูลปLจจัยที่มีความสัมพันธ/กับความเมื่อยลาบริเวณหลังของพนักงานฝOายปLPมขึ้น
รูปรอน ของการผลิตชิ้นสMวนรถยนต/ สามารถนํามาอภิปรายผลการศึกษาตามสมมติฐานการวิจัยแตMละขอไดดังนี้
ปLจจัยสMวนบุคคล ไดแกM อายุ เพศ ดัชนีมวลกาย อายุการทํางาน ระดับการศึกษา การทํางานลMวงเวลาของคนงาน
สถานภาพของคนงาน การเขารับการอบรมประวัติการไดรับการอบรมเกี่ยวกับทMาทางการทํางานที่ถูกวิธี ไมMมี
ความสัมพันธ/กับความเมื่อยลาสMวนหลัง แยกออกเปIนหลังสMวนบนและหลังสMวนลMางอยMางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
ความเชื่อมั่น (p-value >0.05 )ไมMเปIนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
อายุของพนักงานฝOายปLPมขึ้นรูปรอนไมMมีความสัมพันธ/กับความเมื่อยลาสMวนหลังแยกออกเปIนหลังสMวนบน
และหลังสMวนลMางอยMางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น (p-value> 0.05) ไมMเปIนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
เนื่องจากงานประเภทนี้ไมMจํากัดอายุของคนงานทําใหคนงานสามารถเขาสูMงานไดทุกระดับอายุและในแตMละชMวงอายุ
มีจํานวนสัดสMวนของกลุMมที่มีอาการและไมMมีอาการเมื่อยลาสMวนหลังที่ใกลเคียงกันและไมMมีความแตกตMางกันมากนัก
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กัญญ/ฐพิมพ/ บํารุงวงศ/ และคณะ 2555 ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องปLจจัยที่มีผลตMอ
พฤติกรรมการปkองกันกลุMมอาการผิดปกติทางระบบโครงรMางและกลามเนื้อของพนักงานนวดแผนไทย พบวMา อายุไมM
มีความสัมพันธ/ของพฤติกรรมการปkองกันกลุMมอาการผิดปกติของโครงรMางกลามเนื้อของพนักงานนวดแผนไทยและ
จากการศึ กษาวิจั ยของสุนิ สา ชายเกลี้ยง และคณะ 2555 ได ทําการศึกษาในพนั กงานเก็บ ขนขยะขององค/ก ร
ปกครองสM ว นท องถิ่ น ในจั ง หวั ด หนองบั ว ลํ า ภู จํ า นวน 160 คน โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค/ เพื่ อ ศึ ก ษาปL จ จั ย เสี่ ย งที่ มี
ความสัมพันธ/กับการปวดหลัง พบวMาอายุไมMมีความสัมพันธ/กับการปวดหลังอยMางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value >
0.05)
เพศของพนักงานฝOายปLPมขึ้นรูปรอนไมMมีความสัมพันธ/กับความเมื่อยลาสMวนหลังแยกออกเปIนหลังสMวนบน
และหลังสMวนลMางอยMางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น (p-value > 0.05) ซึ่งไมMเปIนไปตามสมมติฐานที่ตั้ง
ไว เนื่องจากกลุMมตัวอยMางสMวนใหญMเปIนเพศชายรอยละ 91.3ทําใหกลุMมตัวอยMางมีลักษณะที่เปIนกลุMมเดียวกันเกือบ
ทั้งหมดเมื่อแยกกลุMมอาการเมื่อยลาสMวนหลังจําแนกตามเพศ ทําใหไมMสามารถเห็นความแตกตMางระหวMางอาการ
เมื่อยลาระหวMางกลุMมเพศชายและเพศหญิงได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กัญญ/ฐพิมพ/ บํารุงวงศ/ และคณะ 2555
ปLจจัยที่มีผลตMอพฤติกรรมการปkองกันกลุMมอาการผิดปกติทางระบบโครงรMางและกลามเนื้อของพนักงานนวดแผน
ไทย พบวMา เพศไมMมีความสัมพันธ/ของพฤติกรรมการปkองกันกลุMมอาการผิดปกติของโครงรMางกลามเนื้อของพนักงาน
นวดแผนไทยอยMางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น (p-value > 0.05)
คMาดัชนีมวลกายของพนักงานฝOายปLPมขึ้นรูปรอนไมMมีความสัมพันธ/กับความเมื่อยลาสMวนหลังแยกออกเปIน
หลังสMวนบนและหลังสMวนลMางอยMางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น (p-value >0.05) ซึ่งไมMเปIนไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว เนื่องจากกลุMมตัวอยMางมีชMวงของคMา BMI ที่หลากหลายรวมทั้งในแตMละกลุMมนั้นมีจํานวนสัดสMวน
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ของกลุMมที่มีอาการและไมMมีอาการเมื่อยลาที่ใกลเคียงกัน ทําใหไมMเห็นความแตกตMางในกลุMม BMI ซึ่งสอดคลองกับ
การศึกษาของ นารา กุลวรรณวิจิตร ไดทําการศึกษาพนักงานขับรถโดยสารประจําทางระหวMางจังหวัดในสถานี
ขนสMง ผูโดยสารกรุงเทพฯ จตุจักร จํานวน 337 คนพบวMาคMาดัชนีมวลกายไมMมีความสัมพันธ/กับความเมื่อยลาแตMพบ
แนวโนมการเพิ่มขนาดของการสัมพันธ/กับความอMอนลาขณะขับรถอยMางไมMมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value >0.05) ;
ฐิติ รั ต น/ พั ฒ นไทยานนท/ และคณะ 2558 ปL จ จั ย เสี่ ย งตM อ อาการปวดหลั งสM ว นลM า งของบุ ค ลากรโรงพยาบาล
วัตถุประสงค/ เพื่อหาความสัมพันธ/พฤติกรรมสุขภาพกับอาการปวดหลังสMวนลMางของบุคลากรโรงพยาบาล จํานวน
430 คน พบวMาดัชนีมวลกายไมMมีความสัมพันธ/กับอาการปวดหลังสMวนลMาง
อายุการทํางานของพนักงานฝOายปLPมขึ้นรูปรอนไมMมีความสัมพันธ/กับความเมื่อยลาสMวนหลังแยกออกเปIน
หลังสMวนบนและหลังสMวนลMางอยMางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น (p-value > 0.05) ซึ่งไมMเปIนไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว เนื่องจากพนักงานสMวนใหญMมีอายุการทํางานอยูMในชMวง 1-10 ป^ และรองลงมาคือชMวง 12-20 ป^ ซึ่ง
ทั้งสองกลุMมมีจํานวนสัดสMวนระหวMางกลุMมที่มีอาการและไมMมีอาการเกือบเทMากัน ทําใหไมMเห็นความแตกตMางในแตMละ
กลุMมของชMวงอายุการทํางาน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ ณัฐวุฒิ มหาวิไล ไดทําการศึกษาในแตMละกลุMมที่เปIน
พนักงานระดับปฏิบัติการจํานวน 80 คน พบวMาอายุงานไมMมีความสัมพันธ/กับความเมื่อยลาอยMางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(p-value > 0.05)
สถานภาพของพนักงานฝOายปLPมขึ้นรูปรอนไมMมีความสัมพันธ/กับความเมื่อยลาสMวนหลังแยกออกเปIนหลัง
สM วนบนและหลั งสM ว นลM างอยM า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ ความเชื่ อ มั่ น (p-value > 0.05) ซึ่ งไมM เปI น ไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว เนื่องจากกลุMมตัวอยMางสMวนใหญMมีสถานภาพสมรส รองลงมาคือมีสถานภาพโสดและกลุMมตัวอยMาง
ทั้งสองกลุMมมีจํานวนสัดสMวนระหวMางกลุMมที่มีอาการและไมMมีอาการใกลเคียงกัน ทําใหไมMเห็นความแตกตMางของกลุMม
ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ นารา กุลวรรณ พบวMา สถานภาพไมMมีความสัมพันธ/กับความเมื่อยลา; สุกัญญา อังศิ
ริกุลและคณะ ปLจจัยที่มีความสัมพันธ/กับพฤติกรรมสMงเสริมสุขภาพในผูปOวยที่มีอาการปวดหลังสMวนลMาง พบวMา
สถานภาพไมMเกี่ยวของกับพฤติกรรมสMงเสริมสุขภาพของผูปOวยปวดหลังสMวนลMางอยMางไมMมีนัยสําคัญทางสถิติ (pvalue > 0.05)
ระดับการศึกษาของพนักงานฝOายปLPมขึ้นรูปรอนไมMมีความสัมพันธ/กับความเมื่อยลาสMวนหลังแยกออกเปIน
หลังสMวนบนและหลังสMวนลMางอยMางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น (p-value > 0.05) ซึ่งไมMเปIนไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว เนื่องจากลักษณะงานประเภทนี้ไมMจําเปIนตองอาศัยความรูทางวิชาการ คนงานที่ไมMมีวุฒิทาง
การศึกษาและมีวุฒิทางการศึกษาก็สามารถทํางานไดเทMาเทียมกัน ทําใหกลุMมตัวอยMางที่จบตั้งแตMจบการศึกษาใน
ระดับประถม จนถึง ป.ตรี สMวนใหญMรอยละ 53.3 ม.ตนและรอยละ 20.7 จบในชั้น ม.ปลาย และกลุMมตัวอยMางทั้ง
สองกลุMมมีจํานวนสัดสMวนระหวMางกลุMมที่มีอาการและไมMมีอาการใกลเคียงกัน ทําใหไมMเห็นความแตกตMางของกลุMม
ซึ่งสอดคลองกับ การศึก ษาของ กัญ ญ/ ฐพิ ม พ/ บํ ารุงวงศ/ และคณะ พบวMาระดั บการศึ กษาไมMมี ความสัม พั นธ/กั บ
พฤติกรรมการปkองกันกลุMมอาการผิดปกติทางระบบโครงรMางและกลามเนื้อของพนักงานนวดแผนไทย ; สุกัญญา
อังศิริกุลและคณะ ปLจจัยที่มีความสัมพันธ/กับพฤติกรรมสMงเสริมสุขภาพในผูปOวยที่มีอาการปวดหลังสMวนลMาง พบวMา
ระดับการศึกษาไมMเกี่ยวของกับพฤติกรรมสMงเสริมสุขภาพของผูปOวยปวดหลังสMวนลMาง อยMางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับความเชื่อมั่น (p-value > 0.05)การบาดเจ็บโครงรMางกลามเนื้อที่เกี่ยวเนื่องจากการทํางาน อยMางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น (p-value > 0.05)
การทํางานลMวงเวลาของพนั กงานฝOายปLPมขึ้นรูปรอนไมMมีความสัมพันธ/กับความเมื่อยลาสMวนหลังแยก
ออกเปIนหลังสMวนบนและหลังสMวนลMางอยMางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น (p-value > 0.05)ซึ่งไมMเปIนไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว เนื่องจากกลุMมตัวอยMางสMวนใหญM รอยละ 90.2 เคยทํางานลMวงเวลา ทําใหจํานวนตัวอยMางมี
ลักษณะที่เหมือนกันเกือบทั้งหมด เมื่อแยกกลุMมอาการเมื่อยลากับไมMมีอาการตามลักษณะของการทํางานลMวงเวลา
ทําใหไมMเห็นความแตกตMางระหวMางกลุMม และ ความสัมพันธ/ระหวMางปLจจัยตนการทํางานลMวงเวลาไดซึ่งสอดคลองกับ
การศึกษาของ อิสรีย/รัช สืบศรีและคณะ ไดศึกษาปLจจัยที่มีความสัมพันธ/กับการบาดเจ็บโครงรMางกลามเนื้อที่
เกี่ยวเนื่องจากการทํางานในผูประกอบอาชีพผลิตธูป ผลการศึกษา พบวMาระยะเวลาการทํางานไมMมีความสัมพันธ/กับ
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การบาดเจ็บโครงรMางกลามเนื้อที่เกี่ยวเนื่องจากการทํางาน อยMางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น (p-value
> 0.05)
การสัมผัสปLจจัยดานการยศาสตร/กับความเมื่อยลาหลัง ของพนักงานฝOายปLPมขึ้นรูปรอน ของการผลิต
ชิ้นสMวนรถยนต/
ระดับการสัมผัสปLจจัยดานการยศาสตร/ไมMมีความสัมพั นธ/ กับความเมื่อยลาบริเวณหลังสMวนบน ของ
พนัก งานฝO ายปLP ม ขึ้น รูป รอนอยMางมีนั ย สําคั ญ ทางสถิ ติที่ ระดับ ความเชื่ อมั่ น (p-value > 0.05) ซึ่ งไมMเปI น ไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไวเนื่องจาก กลุMมตัวอยMางอยูMในพื้นที่การทํางานที่มีลักษณะทMาทางการทํางานที่แตกตMางกันออกไปมี
ระดับการสัมผัสความเสี่ยงดานการยศาสตร/ในจํานวนที่เกือบเทMากัน แตMละพื้นที่สMวนใหญM มีอาการเมื่อยลาหลัง
สMวนบนที่มากกวMาแตMเมื่อเทียบเปIนสัดสMวน พบวMา กลุMมที่มีอาการและไมMมีอาการ มีสัดสMวนที่เกือบเทMากันทั้งหมด ทํา
ใหไมMเห็นความแตกตMางระหวMางกลุMมที่สัมผัสปLจจัยและไมMสัมผัสปLจจัยได แตMมีแนวโนมที่การสัมผัสปLจจัยดานการย
ศาสตร/จะมีความสัมพันธ/กับอาการเมื่อยลาหลังสMวนบนเพราะกลุMมตัวอยMางมีทMาทางการทํางานที่ตองใชกลามเนื้อ
สMวนหลังอยูMเปIนประจําการศึกษาของ อิสรีย/รัช สืบศรี และคณะ (2556) ไดศึกษาปLจจัยที่มีความสัมพันธ/กับการ
บาดเจ็บโครงรMางกลามเนื้อที่เกี่ยวเนื่องจากการทํางานในผูประกอบอาชีพผลิตธูป ผลการศึกษา พบวMาทMาทางการ
ทํางานที่ไมMเหมาะสมของกลุMมตัวอยMาง มีการบิดเอี้ยวลําตัวขณะคลุกไมกานธูปบMอยครั้ง จึงมีความสัมพันธ/กับการ
บาดเจ็บโครงรMางกลามเนื้อที่เกี่ยวเนื่องจากการทํางาน อยMางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น (p-value >
0.05)
ระดับการสัมผัสปLจจัยดานการยศาสตร/กับความเมือ่ ยลาหลังสMวนลMางมีความสัมพันธ/กับความเมื่อยลาสMวน
หลังของพนักงานฝOายปL‡มขึ้นรูปรอน ซึ่งอาจอธิบายได ดังนี้ คือ กลุMมตัวอยMางอยูMในพื้นที่การทํางานที่มีลักษณะการ
ทํางานทMาทางการทํางานที่ตMางกันมีความเสี่ยงในการสัมผัสปLจจัยดานการยศาสตร/ในจํานวนที่เกือบเทMากันซึ่งใน
กลุMมที่สัมผัสกับปLจจัยเสี่ยงดานการยศาสตร/ ไดแกM ทMาทางการทํางานที่ซ้ําซากจําเจ การกมขณะยืนทํางาน การบิด
เอี้ยวตัวขณะทํางาน การใชแรงในการยกของหนัก ระยะเวลาในการทํางาน ทําใหสMงผลตMออาการเมื่อยลาหลัง
สMวนลMางมีจํานวนสัดสMวนที่มากกวMาในกลุMมที่ไมMมีอาการซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ :ธวัชชัย คําปkองและคณะ
(2556) ไดศึกษาปLจจัยเสี่ยงที่มีความสัมพันธ/กับการปวดหลังจากการทํางานของแรงงานนอกระบบกลุMมเย็บผา
สําเร็จรูป อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกMน จํานวน 313 คน พบวMา ปLจจัยที่มีความสัมพันธ/กับการปวดหลังของ
แรงงานเย็บผาสําเร็จรูป ไดแกM ทMาทางการทํางานซ้ําซาก ; อิสรีย/รัช สืบศรีและคณะ (2556) ไดศึกษาปLจจัยที่มี
ความสัมพันธ/กับการบาดเจ็บโครงรMางกลามเนื้อที่เกี่ยวเนื่องจากการทํางานในผูประกอบอาชีพผลิตธูป จํานวน 232
คน พบวMาการสัมผัสปLจจัยทางการยศาสตร/โดยรวม ดานทMาทางการทํางานไมMเหมาะสมและดานการทํางานซ้ําๆ มี
ความสัมพันธ/กับการบาดเจ็บโครงรMางกลามเนื้อที่เกี่ยวเนื่องจากการทํางาน

ขอเสนอแนะจากการที่ไดศึกษาครั้งนี้
ควรจัดใหมีการสํารวจและประเมินปLญหาดานการยศาสตร/ พรอมหาแนวทางการปรับปรุงแกไขทั้งในดาน
สถานที่ ทํ างาน และ ตั วพนั กงานเอง ที่ ปฏิ บั ติ งานในพื้ น ที่ ที มี ความเสี่ย งตM อการสัม ผัส ปL จจัย ดานการยศาสตร/
โดยเฉพาะฝOายขึ้นรูปรอนที่มีทMาทางการทํางานที่ตองยกของที่มีน้ําหนักมาก ตองบิดเอี้ยวตัว และทMาทางการทํางาน
ที่ซ้ําซากจําเจ
จากการสํารวจประวัติผูที่เคยเขารMวมอบรมเกี่ยวกับการยศาสตร/หรือทMาทางการทํางานที่ถูกตอง พบวMา มี
จํานวนผูที่ไมMเคยเขาอบรมถึงรอยละ 50 ของจํานวนกลุMมตัวอยMางทั้งหมด ดังนั้นทางบริษัทควรจัดใหมีหนMวยงานใน
บริษัทที่รับผิดชอบในการอบรมเกี่ยวกับดานการยศาสตร/เรื่องทMาทางในการทํางานที่ถูกตองเพื่อใหพนักงานไดมี
ความรูและเปIนแนวทางในการปkองกันโรค
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จัดใหมีการวางแผนโปรแกรมการตรวจสุขภาพประจําป^ใหกับพนักงานฝOายขึ้นรูปรอน มีการติดตามผล
การตรวจสุขภาพและมีการจัดสวัสดิการในการรักษาพยาบาลใหกับพนักงานฝOายขึ้นรูปรอนเชMน ตรวจสุขภาพ
พนักงานตามปLจจัยเสี่ยง
จัดใหมีกิจกรรมดานกีฬาเพื่อสMงเสริมใหกับพนักงานฝOายผลิตขึ้นรูปรอนใหมีสมรรถภาพรMางกายที่แข็งแรง
มีความพรอมทั่งจากในรMางกายแลจะจิตใจที่จะเขาปฏิบัติงานอยูMเสมอ

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
ควรมีการศึกษาปLจจัยเพิ่มเติมที่เกี่ยวของดานการยศาสตร/ เชMน จิตสังคม ไดแกM ความพอใจในการทํางาน
ครอบครัว บุคลิกภาพ และดานรMางกาย ไดแกM ความแข็งแรง ความอดทนดานรMางกาย
ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงปLจจัยที่ทําใหเกิดความเมื่อยลาจากการทํางานของพนักงาน เชMน การทํางานใน
พื้นที่ที่มีความรอนสูง หรือการทํางานในพื้นที่ลาดชัน
ควรมีการศึกษาในกลุMมพนักงานแผนกอื่นๆ เชMน แผนกขึ้นรูปเย็น เนื่องจากมีความแตกตMางไปจากแผนก
ขึ้นรูปรอน คือมีการใชกระบวนการตMางๆ สําหรับการผลิตดวยเครื่องมือโลหะภายใตสภาพเย็น กระบวนการเหลMานี้
ประกอบดวยการอัดขึ้นรูปเย็น การตัดที่มีความละเอียด การทุบขึ้นรูปเย็น การขึ้นรูปเย็น การมวนเย็นและการตัด
เฉือน
จัดใหมีกิจกรรมดานกีฬาเพื่อสMงเสริมใหกับพนักงานฝOายผลิตขึ้นรูปรอนใหมีสมรรถภาพรMางกายที่แข็งแรง
มีความพรอมทั่งจากในรMางกายแลจะจิตใจที่จะเขาปฏิบัติงานอยูMเสมอ
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บทคัดย:อ
การวิจัยนี้มี วัตถุประสงค/เพื่อ ศึกษาปF จจัยการรับ รู!ส มรรถนะในการปฏิบั ติการพยาบาลของพยาบาล
เวชปฏิบัติชุมชน กลุIมตัวอยIางเปJนพยาบาลวิชาชีพที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติ
ชุมชนทั่วประเทศไทยจํานวน 178 คน เก็บรวบรวมข!อมูลด!วยแบบสอบถามที่ผIานการตรวจสอบความตรงเชิง
เนื้อหาจากผู!เชี่ยวชาญและหาคIาความเชื่อมั่น ด!วยสัมประสิทธิ์แอลฟSาของครอนบัคทั้งฉบับ เทIากับ 0.96 วิเคราะห/
ข!อมูลด!วยสถิติร!อยละ คIาเฉลี่ย สIวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห/ปFจจัยทํานายด!วยการวิเคราะห/ถดถอย
พหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise multiple regression)
ผลการวิจัย พบวIากลุIมตัวอยIางสIวนใหญIมีอายุระหวIาง 42-49 ปc (ร!อยละ 54.50) ทั้งหมดจบปริญญาโท
โดยสIวนใหญIจบมานาน 6-10 ปc (ร!อยละ 69.10) มีระยะเวลาที่สอบได!ผู!ปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 1-5 ปc
(ร!อยละ 51.12) มีการรับรู!สมรรถนะในการปฏิบัติการพยาบาล โดยรวมอยูIในระดับมากที่สุด ( X = 4.47 , S.D.=0.51)
เมื่อพิจารณารายด!าน พบวIา สมรรถนะที่5 ด!านการให!คําปรึกษาด!านการดูแลบุคคล ครอบครัว กลุIมคนและชุมชน มี
คIาเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.62 , S.D. = 0.35) รองลงมาคือ สมรรถนะที่4 ด!านการเสริมสร!างพลังอํานาจ การสอน การฝhก
การเปJนพี่เลี้ยงในการปฏิบัติ ( X = 4.59 , S.D. = 0.42) และสมรรถนะที่3 ด!านผู!ประสานความรIวมมือ ( X = 4.54 , S.D.
= 0.62) ตามลําดับ สIวนการวิเคราะห/ปFจจัยที่ทํานายการรับรู!สมรรถนะโดยรวมในการปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาล
เวชปฏิบัติชุมชน พบความเครียดและลักษณะของงาน สามารถทํานายโดยรวม ได!ร!อยละ 11.2 (R 2 = 0.112)
ข!อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้ ผู!บริหารทางการพยาบาลหรือหัวหน!างานอาจนําปFจจัยในด!านลักษณะของ
งานและความเครียด ที่รIวมกันอธิบายการรับรู!สมรรถนะในการปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ไปวาง
แผนพัฒนาและปรับปรุงผู!ปฏิบัติงานในหนIวยงานของตน ในการปฏิบัติการพยาบาล เพื่อสIงเสริมให!บุคลากรสามารถนํา
สมรรถนะของตนเองที่มีอยูIมาใช!ได!เหมาะสมและเต็มความสามารถ ซึ่งจะเปJนผลดีตIอผู!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.

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๕ "งานวิชาการรับใช!สังคม" มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

577

HS-14

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

ความสําคัญและความเปBนมาของปญหา
ในประเทศไทยพัฒนาการของพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนดําเนินมานานกวIา30ปc โดยเริ่มจาก
พยาบาลเวชปฏิบัติที่ผIานการอบรมและได!วุฒิบัตรเพื่อประกอบวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น 4 เดือน 6
เดือนถึง1ปc(สมจิต หนุเจริญกุลและอรสา พันธ/ภักดี. 2553 : 58-62) ทั้งนี้สภาการพยาบาลกําหนดให!
มีการผลิตพยาบาลเวชปฏิบัติขึ้นมาเพื่อขยายบริการด!านสาธารณสุข เนื่องจากการขาดแคลนแพทย/
และบุ คลากรทางการพยาบาล ประกอบกั บ ความซั บ ซ! อนของโรคเพิ่ ม ขึ้น ทํ าให! ความต! องการใน
บุคลากรเพิ่มสูงตามไปด!วย เพื่อให!เพียงพอกับความต!องการ(สภาการพยาบาล. 2556 : 12) ตIอมาใน
ปc พ.ศ.2540-2545 สภาการพยาบาลได!เรIงพัฒ นาให!พยาบาลวิชาชีพสามารถปฏิบัติงานในการให!
การพยาบาลที่ ซับ ซ!อนได!มากขึ้น (สภาการพยาบาล. 2556 : 36) จึงเกิ ดการพั ฒ นาหลักสู ตรการ
พยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน รองรับปFญหาและความต!องการทางด!านสุขภาพดังกลIาว โดยมีนโยบายให!
สถาบั น การศึ กษาทั้ งภาครัฐและเอกชนเป€ด หลักสูต รพยาบาลศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิชาการ
พยาบาลเวชปฏิบั ติชุมชนขึ้น ตั้งแตI ปc พ.ศ. 2546 พบวIา พยาบาลที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้ มี
ความสามารถตามสมรรถนะที่สภาการพยาบาลกําหนดขอบเขตไว! 9 สมรรถนะ คือ1) พัฒนา จัดการ
และกํ ากั บ ระบบการดู แลกลุI ม เป‚ าหมายเฉพาะกลุI มหรื อเฉพาะโรค 2) ดู แ ลและให! การพยาบาล
กลุI มเป‚ าหมายหรือกลุI มเฉพาะโรคที่ มี ปF ญ หาสุ ขภาพซั บ ซ! อน 3) ประสานงาน 4) เสริ มสร!างพลั ง
อํ า นาจ 5) ให! คํ า ปรึ ก ษาด! า นการดู แ ลบุ ค คล ครอบครั ว กลุI ม คน และชุ ม ชน 6) เปJ น ผู! นํ า การ
เปลี่ยนแปลง 7) ให!เหตุผลทางจริยธรรมและการตัดสินใจเชิงจริยธรรม 8) ใช!หลักฐานเชิงประจักษ/
9) จัดการและประเมินผลลัพธ/ (สภาการพยาบาล. 2552 : 29-33)
แม!พยาบาลวิชาชีพจะมีความสามารถตามคุณลักษณะที่พึงประสงค/ตามหลักสูตรที่เรียนมา
แตIภายหลังจบการศึกษาก็ยังคงต!องพัฒ นาศักยภาพของตนเองอยIางสม่ําเสมอเพื่อให!การทํางานมี
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ประสิทธิภาพ เปJนที่ยอมรับและมีมาตรฐาน การที่จะปฏิบัติงานตามสมรรถนะได!มากน!อยขึ้นอยูIกับ
ปFจจัยหลายประการ จากการทบทวนงานวิจัยพบวIา มีทั้งลักษณะสIวนบุคคล สถานการณ/การทํางาน
ลั ก ษณะของงานและภาวะผู! นํ า ในการ เนื่ อ งจากปF จ จั ย เหลI า นี้ เปJ น ตั ว แปรสํ า คั ญ ของพยาบาล
เวชปฏิบัติชุมชนในการปฏิบัติงานและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของตัวบุคคลได!เปJน
อยIางดี ดังจะเห็นจากตัวอยIางงานวิจัยและแนวคิดของ (เตือนใจ พิทยาวัฒนชัย. 2548 : 35 ; Wang,
Kong, and Chair. 2011 : 238-243 ; Hackman & Oldham. 1980 : 250-279 ; เนตรนภา หIาง
ภัย. 2554 : 12) ที่พบวIา ปFจจัยอิสระที่กลIาวมาในข!างต!นมีความสําคัญและสIงผลตIอการปฏิบัติงาน
ของพยาบาลเวชปฏิ บั ติ ชุ ม ชนทั้ ง สิ้ น เนื่ อ งจากปF จ จั ย ลั ก ษณะสI ว นบุ ค คล สะท! อ นให! เ ห็ น ถึ ง
ประสบการณ/ โลกทัศน/และความสามารถในการปรับตัว ขณะที่สถานการณ/การทํางานและลักษณะ
ของงานบIงชี้ความรับผิดชอบ ในการจัดการหรือขับเคลื่อนงานให!ประสบความสําเร็จ สIวนภาวะผู!นํา
เปJนทักษะการใช!อิทธิพลของตนเองตIอผู!อื่นเพื่อให!งานบรรลุเป‚าหมาย ปFจจัยเหลIานี้ล!วนชIวยเพิ่มขีด
ความสามารถในการทํ างานและประสิทธิภ าพในการทํ างานของตัวบุ คคล โดยเฉพาะชIวยพั ฒ นา
ศักยภาพ สIงเสริมการปฏิบั ติงานของพยาบาลเวชปฏิ บัติ ชุมชนให! มีความมั่น ใจและสอดคล! องกั บ
สมรรถนะที่กําหนด
จากความสําคัญข!างต!น จะเห็นวIา ลักษณะสIวนบุคคล สถานการณ/การทํางาน ลักษณะของ
งาน และภาวะผู! นํ า สั ม พั น ธ/ ห รื อมี ผ ลตI อการปฏิ บั ติ งานในลั ก ษณะใดลั กษณะหนึ่ งของพยาบาล
วิชาชีพ ซึ่งพยาบาลเวชปฏิบัติชุมถือเปJนสาขาหนึ่งทางการพยาบาล หากมีการศึกษาเพื่อยืนยันถึง
ความสัมพันธ/หรือการมีผลของปFจจัยนี้ โดยทราบถึงความมากน!อยและทิศทางของความสัมพันธ/ที่พบ
โดยมุIงความสําคัญมายังสมรรถนะ ผลการวิจัยที่ได!จะชIวยเปJนแนวทางแกIผู!บริหารองค/กรพยาบาล
หัวหน!างานพยาบาลและผู!ปฏิบัติงาน รวมถึงสIงเสริมให!พยาบาลพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การปฏิ บัติ งานที่ ดี ขึ้น สามารถปฏิ บัติ งานได!อยI างเต็ มความสามารถ มีคุณ ภาพและประสิ ทธิภ าพ
นอกจากนี้ยังเปJนประโยชน/ตIอการจัดการศึกษาพยาบาลในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของ
หลักสูตรที่เกี่ยวข!องให!ดียิ่งขึ้นตIอไป
วัตถุประสงคDการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการรับรู!สมรรถนะในการปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
2. เพื่ อศึ กษาปF จ จั ย ทํ านายการรั บ รู!ส มรรถนะในการปฏิ บั ติ การพยาบาลของพยาบาล
เวชปฏิบัติชุมชน
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กรอบแนวคิดในงานวิจัย
การรับรูสมรรถนะในการปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาลเวชปฏิบัตชิ ุมชน
ลักษณะส:วนบุคคล
อายุ
ความเครียด
รายได!
ประสบการณ/การ
ทํางาน
สถานการณ/การทํางาน
ลักษณะของงาน
ภาวะผู!นํา

สมรรถนะที่1. การพัฒนา จัดการและกํากับระบบการดูแลบุคคล กลุIมคน ครอบครัว
และชุมชนด!านการสร!างเสริมสุขภาพ การป‚องกันโรค การรักษาโรคเบื้องต!น และการ
ฟ‡ˆนฟูสภาพโรค
สมรรถนะที่2. การดูแลและให!การพยาบาลกลุIมผู!ปSวยเรื้อรัง ผู!พิการ วัยรุIน ผู!สูงอายุ
มารดาและทารก และกลุIมอื่นในชุมชนที่มีปFญหาซับซ!อน
สมรรถนะที่3. การประสานงาน
สมรรถนะที่4. การเสริมสร!างพลังอํานาจ สอน ฝhก และเปJนพี่เลี้ยงในการปฏิบัติ
สมรรถนะที่5. การให!คําปรึกษาด!านการดูแลบุคคล ครอบครัว กลุIมคน และชุมชน
สมรรถนะที่6. การเปJนผู!นําการเปลี่ยนแปลง
สมรรถนะที่7. การให!เหตุผลทางจริยธรรมและการตัดสินใจเชิงจริยธรรม
สมรรถนะที่8. การใช!หลักฐานเชิงประจักษ/
สมรรถนะที่9. การจัดการและประเมินผลลัพธ/

ขอบเขตของการวิจัย
เปJนการวิจัยเชิงสํารวจ กลุIมประชากร คือ พยาบาลวิชาชีพที่จบการศึกษาระดับปริญญาโท
สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนจากสถาบันภาครัฐและเอกชน ได!รับการขึ้นทะเบียนและได!
วุฒิบัตรรับรองแสดงความรู!ความชํานาญเฉพาะด!านหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติ
ชุมชน จากสภาการพยาบาล และยังปฏิบัติงานในวิชาชีพการพยาบาล ทั่วประเทศไทย ระยะเวลา
เก็บข!อมูลตั้งแตIเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2559
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เปJนแบบสอบถามที่ผู!วิจัยสร!างจากการทบทวนวรรณกรรม ตําราบทความ เอกสารวิชาการ
วารสาร และผลการวิจัยที่เกี่ยวข!องและนํามาประยุกต/ใช!ในงานวิจัย ประกอบด!วย 5 สIวน ดังนี้ สIวน
ที่ 1 ข! อ มู ล ลั ก ษณะสI ว นบุ ค คล เปJ น คํ า ถามปลายเป€ ด สI ว นความเครี ย ด เปJ น ข! อ คํ า ถามแบบ
Numerical rating scale ระบุ ค ะแนน 0-3 คื อ มี ค วามเครี ย ดในระดั บ ต่ํ า คะแนน 4-6 มี
ความเครียดในระดับปานกลางและ คะแนน 7-10 มีความเครียดในระดับสูง สIวนที่ 2 สถานการณ/
การทํางาน จํานวน 12 ข!อ สIวนที่ 3 ลักษณะของงาน จํานวน 21 ข!อ สIวนที่ 4 ภาวะผู!นํา จํานวน
39 ข!อ สIวนที่ 5 การรับรู!สมรรถนะในการปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน จํานวน
40 ข!อ ทั้งหมดเปJนข!อคําถามแบบประมาณคIา 5 ระดับ กําหนดเกณฑ/การให!คะแนน จากเห็นด!วย
มากที่สุดจนถึงน!อยที่สุด ให!คะแนน 5, 4, 3, 2 และ 1 ตามลําดับ แบบสอบถามทั้ง 5 สIวน ได!ผIาน
การตรวจสอบความเที่ ย งตรงตามเนื้ อ หาจากผู! เ ชี่ ย วชาญ 3 ทI า น และหาความเชื่ อ มั่ น ด! ว ย
สัมประสิทธิ์แอลฟSา พบวIาแบบสอบถามสถานการณ/การทํางาน ลักษณะของงาน ภาวะผู!นําและการ
รับ รู!สมรรถนะในการปฏิ บั ติ การพยาบาลของพยาบาลเวชปฏิ บั ติชุ มชน มี คIาสั มประสิทธิ์ แอลฟS า
ครอนบาคเทIากับ 0.93 , 0.93 , 0.94 , 0.94 และภาพรวมทั้งฉบับเทIากับ 0.96 ตามลําดับ
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วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากร คื อ พยาบาลวิ ชาชีพ ที่ จ บการศึ กษาระดับ ปริญ ญาโทสาขาวิช าการพยาบาล
เวชปฏิบัติชุมชนจากสถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชน ได!รับใบอนุญาตขึ้นทะเบียนและได!วุฒิบัตร
รับรองแสดงความรู!ความชํานาญเฉพาะด!านหลักสูตรเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติชุมชนจากสภาการ
พยาบาล และยังปฏิบัติงานในวิชาชีพการพยาบาล ทั่วประเทศไทยจํานวน 307 คน
กลุ: มตั วอย:า ง กํ าหนดเกณฑ/ เลื อกแบบเฉพาะเจาะจงจํ านวน 178 คน โดยใช!เกณฑ/ การ
คัด เลื อกเข!าและเกณฑ/ การคัด เลือกออก โดยกําหนดกลุIมตัวอยIางต!องได!รับ วุฒิ บั ตรรับ รองแสดง
ความรู!ความชํ านาญเฉพาะด!านของผู! ปฏิบั ติการพยาบาล หลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาล
เวชปฏิ บั ติ ชุ ม ชนจากสภาการพยาบาล รุI น ที่ 1ถึ ง 9 (ปc พ.ศ.2546 - 2554) และสามารถตอบ
แบบสอบถามทางโทรศัพท/หรืออีเมล/หรือจดหมาย พร!อมลงนามในใบยินยอมเข!ารIวม และสIงกลับ
ข!อมูลมายังผู!วิจัยภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2559 โดยผู!วิจัยจะติดตาม 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ภายใน
วัน ที่ 31 มกราคม พ.ศ.2559 ครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 1 มีน าคม พ.ศ.2559 และถ!ากลุIมตั วอยI างไมI
สI งกลั บ แบบสอบถามกลั บ ภายในเวลาที่ กําหนดหรื อ ไมI ได! ทํ างานในวิ ช าชี พ การพยาบาล ผู! วิ จั ย
สามารถคัดออกได!ตามเกณฑ/ การคัดเลือกออก สIวนรุIนที่10 และ11 (ปc พ.ศ.2555 - 2556) ผู!วิจัย
กําหนดที่จะคัดเลือกไว!สําหรับทดสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือวิจัย
การวิเคราะหDขอมูล
ข!อมูลลักษณะสIวนบุคคล วิเคราะห/ด!วยคIาร!อยละ คIาเฉลี่ย สIวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คIาสูงสุด
และคIาต่ําสุด สIวนข!อมูลสถานการณ/ การทํางาน ลักษณะของงานและภาวะผู!นํา วิเคราะห/ โดยใช!
คIาเฉลี่ย สIวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ข!อมูลการรับรู!สมรรถนะในการปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาล
เวชปฏิบัติชุมชน วิเคราะห/โดยใช! คIาเฉลี่ย สIวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห/ปFจจัยที่มีผลตIอการ
รับรู!สมรรถนะในการปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ด!วยสถิติการวิเคราะห/ถดถอย
พหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise multiple regression)
การพิ ทักษDสิทธDกลุ:มตัวอย:าง ผู!วิจัยได!รับการตรวจจริยธรรมและได!หนังสือรับรอง จาก
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เลขที่ อ.259/2557 ผู!วิจัยได!ใช!ใบยินยอมให!ข!อมูลการวิจัย
ชี้แจงวัตถุประสงค/การวิจัย ขั้นตอนการเก็บข!อมูล ระยะเวลาของการวิจัย พร!อมทั้งแจ!งให!ทราบถึง
การเคารพความเปJ น สIวนตั ว การปกป€ด ความลับ สิทธิในการตอบรับและปฏิ เสธการให!ข!อมูล ซึ่ ง
สามารถยุติได!โดยกลุIมตัวอยIางไมIต!องแจ!งเหตุผลและนําเสนอข!อมูลที่ได!ในภาพรวม
การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการเก็บรวบรวมข!อมูลครั้งนี้ผู!วิจัยได!ดําเนินการตามขั้นตอนดังตIอไปนี้
1. ค!นหาชื่อที่อยูIและเบอร/โทรศัพท/ของกลุIมตัวอยIาง คือ พยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนสาขาการ
พยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน จากฐานข!อมูลทะเบียนของสภาการพยาบาล
2. สIงแบบสอบถามพร!อมหนังสือขอเก็บรวบรวมข!อมูลจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหัว
เฉียวเฉลิมพระเกียรติ พร!อมเอกสารชี้แจงวัตถุประสงค/การวิจัยและแบบยินยอม เพื่อให!ผู!รIวมวิจัยลง
นามยินยอมเข!ารIวมการวิจัยไปให!กลุIมตัวอยIาง ทางไปรษณี ย/พร!อมซองเปลIา ระบุที่อยูIในการตอบ
กลับพร!อมติดไปรษณียากรและที่อยูIผู!วิจัย
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3. กําหนดระยะเวลารอการตอบกลับของแบบสอบถามภายใน 2 สัป ดาห/ กรณี พ!น เวลา
ดังกลIาวผู!วิจัยติดตIอกลุIมตัวอยIางทางโทรศัพท/เพื่อขอความอนุเคราะห/ในการตอบแบบสอบถามและ
รอการตอบกลับของแบบสอบถามอีก 3 สัปดาห/
4. เมื่อถึงเวลาตามที่กําหนด ผู!วิจัยติดตามกลุIมตัวอยIางทางโทรศัพท/อีกครั้ง พร!อมสอบถาม
ความสะดวกในการตอบแบบสอบถาม พบวIากลุIมตัวอยIางบางรายสะดวกและยินดีตอบแบบสอบถาม
ทางอีเมล/และให!สIงแบบสอบถามซ้ําอีกครั้ง
5. เมื่ อได! แบบสอบถามกลับ ผู!วิจั ยตรวจสอบความครบถ!วนและถูกต!องของข!อมูล กIอน
นําไปวิเคราะห/
ผลการศึกษา แบIงการนําเสนอเปJน 2 สIวนดังนี้
1. ขอมูลทั่วไปของกลุ:มตัวอย:าง
ตารางที่ 1 จํานวนและร!อยละของพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน จําแนกตามลักษณะปFจจัยสIวนบุคคล
ทั่วไป (n=178)
ลักษณะส:วนบุคคล
อายุ (ปT)
34-41
42-49
50-56
อายุเฉลี่ย 46.21 ปc S.D. = 4.59 Min = 34 ปc Max = 56 ปc
ระยะเวลาที่สอบไดผูปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ปT)
1-5
6-10
มากกวIา 10
คIาเฉลี่ย 5.52 S.D. = 2.24 Min =1 ปc Max =11 ปc
รายไดคงเหลือหลังหักค:าใชจ: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

จํานวน
(คน)

รอยละ

30
97
51

16.85
54.50
28.65

91
85
2

51.12
47.75
1.13

43
103
32

24.16
57.86
17.98

จากตารางที่ 1 กลุIมตัวอยIางสIวนใหญIอายุระหวIาง 42-49 ปc (ร!อยละ 54.50) ทั้งหมดจบ
ปริญญาโท จบมานาน 6-10 ปc (ร!อยละ 69.10) ระยะเวลาสอบได!ผู!ปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติ
ชุมชน 1-5 ปc (ร!อยละ 51.12) คI าใช! จIายเฉลี่ ย ตI อเดื อนหลังหั กคIาใช! จIาย 15,001 - 30,000 บาท
(ร!อยละ 57.86)
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ตารางที่ 2 จํานวนและร!อยละของพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน จําแนกตามภาวะสุขภาพ (n = 178)
จํานวน
(คน)

ภาวะสุขภาพ
ความเครียดจากการปฏิบัติงานในหน:วยงานในแต:ละวัน (ช:วง 6 เดือนที่ผ:านมา)
0 – 3 คะแนน
4 – 6 คะแนน
ภาวะสุขภาพ
7 – 10 คะแนน
ความเครียดจากภาระงานอื่น ๆ นอกเหนือจากการปฏิบัติงานในหน:วยงาน (ช:วง 6
เดือนที่ผ:านมา)
0 - 3 คะแนน
4 - 6 คะแนน
7-10 คะแนน
ความเครียดจากปญหาสุขภาพ (ช:วง 6 เดือนที่ผ:านมา)
0 – 3 คะแนน
4 – 6 คะแนน
7 – 10 คะแนน
ความเครียดจากปญหาสัมพันธภาพในครอบครัว (ช:วง 6 เดือนที่ผ:านมา)
0 – 3 คะแนน
4 – 6 คะแนน
7 – 10 คะแนน

85
87
จํานวน
(คน)
6

รอยละ
47.75
48.88
รอยละ
3.37

134
39
5

75.28
21.91
2.81

157
19
2

88.20
10.67
1.13

162
14
2

91.01
7.87
1.12

จากตารางที่ 2 เมื่อพิ จ ารณาตามภาวะสุขภาพ พบวIา ชI วง 6 เดือนที่ ผIานมา สIวนใหญI มี
ความเครียดจากการปฏิบัติงานในหนIวยงานแตIละวัน 4-6 คะแนน ซึ่งเปJนความเครียดระดับปาน
กลาง (ร!อยละ 48.88) ความเครียดจากภาระงานอื่นๆ นอกเหนือจากการปฏิบัติงานในหนIวยงาน
0-3 คะแนน เปJนความเครียดระดับต่ํา (ร!อยละ 75.28) ความเครียดจากปFญหาสุขภาพ 0-3 คะแนน
เปJนความเครียดระดับต่ํา (ร!อยละ 88.20) และความเครียดจากปFญหาสัมพันธภาพในครอบครัว 0-3
คะแนน เปJนความเครียดระดับต่ํา (ร!อยละ 91.01)
ตารางที่3 คIาเฉลี่ย สIวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จําแนกตามระดับการรับรู!สมรรถนะเกี่ยวกับสถานการณ/
การทํ างาน ลั ก ษณะของงานและภาวะผู! นํ า (โดยรวม) ในการปฏิ บั ติ การพยาบาลของพยาบาล
เวชปฏิบัติชุมชน (n = 178)
การรับรู! (โดยรวม)
สถานการณ/การทํางาน
ลักษณะของงาน
ภาวะผู!นํา

4.58
4.63
4.64

S.D.
0.40
0.31
0.28

ระดับ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
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จากตารางที่ 3 พบวIากลุIมตัวอยIางรับรู!สมรรถนะในการปฏิบัติการพยาบาล โดยรวมในแตI
ละด!านในระดับมากที่สุด 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)
ตารางที่4 คIาเฉลี่ย สIวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการรับรู!สมรรถนะในการปฏิบัติการพยาบาล
ของพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (n = 178)
การรับรูส! มรรถนะในการปฏิบตั ิการพยาบาล(โดยรวม)
สมรรถนะที่ 1 การพัฒนา จัดการและกํากับระบบการดูแลบุคคล กลุIมคน
ครอบครัวและชุมชนด!านการสร!างเสริมสุขภาพ การป‚องกันโรค การรักษาโรค
เบื้องต!น และการฟ‡ˆนฟูสภาพโรค
สมรรถนะที่ 2 การดูแลและให!การพยาบาลกลุIมผู!ปSวยเรื้อรัง ผู!พิการ วัยรุIน
ผู!สูงอายุ มารดาและทารก และกลุมI อื่นในชุมชนที่มีปFญหาซับซ!อน
สมรรถนะที่ 3 การประสานงาน
สมรรถนะที่ 4 การเสริมสร!างพลังอํานาจ การสอน การฝhก การเปJนพี่เลี้ยงในการ
ปฏิบัติ
สมรรถนะที่ 5 การให!คําปรึกษาด!านการดูแลบุคคล ครอบครัว
กลุIมคนและชุมชน
สมรรถนะที่ 6 เปJนผู!นําการเปลี่ยนแปลง
สมรรถนะที่ 7 การให!เหตุผลทางจริยธรรมและการตัดสินใจเชิงจริยธรรม
สมรรถนะที่ 8 การใช!หลักฐานเชิงประจักษ/
สมรรถนะที่ 9 การจัดการและประเมินผลลัพธ/
สมรรถนะรวม

S.D.

ระดับ

4.53 0.44

มากที่สุด

4.53 0.37

มากที่สุด

4.54 0.62

มากที่สุด

4.59 0.42

มากที่สุด

4.62 0.35

มากที่สุด

4.38
4.49
4.22
4.38
4.47

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

0.55
0.51
0.78
0.52
0.51

จากตารางที่ 4 พบวIา กลุIมตัวอยIางรับรู!สมรรถนะการปฏิบัติการพยาบาล โดยรวมในระดับ
มากที่สุด ( X = 4.47, S.D. = 0.51) เมื่อพิจารณารายด!าน พบวIา สมรรถนะที่5 ด!านการให!คําปรึกษา
ด! า นการดู แ ลบุ ค คล ครอบครั ว กลุI ม คนและชุ ม ชนมี คI า เฉลี่ ย สู ง สุ ด ( X = 4.62, S.D. = 0.35)
รองลงมา คือ สมรรถนะที่4 ด!านการเสริมสร!างพลังอํานาจ การสอน การฝhก การเปJนพี่เลี้ยงในการ
ปฏิบัติ ( X = 4.59, S.D. = 0.42) และสมรรถนะที่3 ด!านการประสานงาน ( X = 4.54, S.D. = 0.62)
สIวนด!านที่มีระดับการรัยรู!น!อยที่สุด คือ สมรรถนะที่8 ด!านการใช!หลักฐานเชิงประจักษ/ ( X = 4.22,
S.D. = 0.78)
2.ปจจั ย ทํ า น ายการรั บ รู สมรรถน ะในการปฏิ บ ั ต ิ ก ารพยาบาลของพยาบาล
เวชปฏิ บัติ ชุมชน
ในการวิเคราะห/ปFจจัยทํานายการรับรู!สมรรถนะในการปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาลเวชปฏิบัติ
ชุมชนทั้งหมด 9 สมรรถนะ และสมรรถนะรวม โดยผู!วิจัยจะวิเคราะห/ความสัมพันธ/ระหวIางตัวแปร
พยากรณ/ที่จะนําเข!ามาวิเคราะห/ และนําเข!ามาสร!างสมการ ในแตIละสมรรถนะ และสมรรถนะใน
ภาพรวม (ดังตารางที่ 5)
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ตารางที่ 5 การวิเคราะห/ความสัมพันธ/ระหวIางตัวแปรพยากรณ/ที่ผู!วิจัยเลือกเข!ามาสร!างสมการ
ทํานายสมรรถนะในภาพรวม (n=178)
ตัวแปร

อายุ

อายุ
ความเครียด
รายได!รวม
ประสบการณ/การทํางาน
สถานการณ/การทํางาน
ลักษณะของงาน
ภาวะผู!นํา
สมรรถนะ (รวม)

1
-.058
.471**
.308**
-.263**
-.191*
-.101
-.111

ความ
เครียด

รายได!
รวม

1
.002
-.057
-.154*
-.183*
-.146
-.235**

1
.491**
-.173*
-.104
-.090
.029

ประสบ
การณ/
การ
ทํางาน

สถาน
การณ/
การ
ทํางาน

1
-.045
.003
-.012
-.063

1
.734**
.607**
.154*

ลักษณะ
ของงาน

ภาวะ
ผู!นํา

สมรรถนะ
(รวม)

1
.829**
.277**

1
.253**

1

การวิ เคราะห/ ปF จ จั ย และการสร! างสมการทํ า นายการรั บ รู! ส มรรถนะในการปฏิ บั ติ ก าร
พยาบาลของพยาบาล เวชปฏิบัติชุมชนในสมรรถนะรวม พบตัวแปรพยากรณ/ที่อิทธิพลตIอการรับรู!
สมรรถนะในการปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ดังนี้
ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห/อิทธิพลของปFจจัยตIาง ๆ ที่มีผลตIอการรับรู!สมรรถนะในการปฏิบัติการ
พยาบาลของพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ในสมรรถนะรวม
ตัวพยากรณ/
คIาคงที่ (Constant)

B
3.309

Beta

ความเครียด
-.058
-.191
ลักษณะของงาน
.280
.243
2
2
R = 0.334, R = 0.112, Adj. R = 0.102 F = 11.054, Sig. = 0.000

t
8.244

Sig.
.000**

-2.634
3.347

.009**
.001**

จากตารางที่ 6 พบวIา ความเครียด และลักษณะของงาน เปJนตัวแปรที่รIวมกันทํานายการ
รับรู!สมรรถนะในการปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนในภาพรวม อยIางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Sig. < 0.05) โดยมีคIาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ/ (R) เทI ากับ 0.334 และทั้งนี้
ความเครียด และลักษณะของงาน สามารถอธิบ ายความแปรปรวนของการรับรู!สมรรถนะในการ
ปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนในภาพรวมได!ร!อยละ11.2 (R2 = 0.112)
ผลการวิจัย
1. กลุI ม ตั ว อยI า งสI ว นใหญI พบวI า มี อ ายุ ร ะหวI า ง 42-49 ปc (ร! อ ยละ 54.50) มี ก ารรั บ รู!
สมรรถนะในการปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนที่สูง เนื่องจากพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนที่มีอายุ
มากขึ้น มักจะมีประสบการณ/ในการทํางานที่มากขึ้นด!วย ดังนั้นโดยปกติแล!วก็จะพัฒนาความรู!ของ
ตนเองในด!านตIางๆเชIนทางด!านคลินิก และด!านการพัฒนาสุขภาพชุมชนเปJนต!น เพื่อให!สามารถดูแล
กลุIมประชากรเป‚าหมายได!อยIางครอบคลุม และยังเปJนการพัฒนาศักยภาพของตนเองให!เพิ่มขึ้นไป
พร! อมกั น สอดคล! องกั บ การศึ กษาของ จิ น ตนา นั คราจารย/ และคณะ (2556 : 47) ที่ พ บวI ากลุI ม
ตัวอยIางอายุ 41-50 ปc สIวนใหญIมีการรับรู!ในการปฏิบัติงานและสามารถปฏิบัติหน!าที่ที่เกี่ยวข!องกับ
งานที่รับผิดชอบได!เปJนอยIางดีร!อยละ 88.1 ซึ่งบุคคลในวัยนี้ เปJนชIวงอายุของการทํางาน จะมีการ
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พัฒนาศักยภาพของตนเองทั้งในหน!าที่ที่รับผิดชอบโดยตรง รวมทั้งฝhกฝนและสร!างประสบการณ/การ
ทํ างานอื่ น ที่ น อกเหนื อ จากงานในหน! าที่ เพื่ อให! มี พ ฤติ กรรมการปฏิ บั ติ งานที่ ดี ขึ้ น ทั้ งด! านความรู!
ทัศนคติและทักษะ
2. กลุIมตัวอยIางสIวนใหญI มีความเครียดอยูIในระดับ 4-6คะแนน ซึ่งเปJนความเครียดในระดับ
ปานกลาง และความเครี ย ดสI ว นมากมาจากภาระงานในหนI ว ยงานที่ ต นได! รั บ ในแตI ล ะวั น
(ร!อยละ 48.88) สอดคล!องกับ สุพรรณี พุIมแฟง และบุญใจ ศรีสถิตย/นรากูร (2558 : 148) ที่พบวIา
พยาบาลมีความเครียดในระดับปานกลาง โดยปFจจัยที่ทําให!เกิดความเครียดมากที่สุดคือภาระงานที่
ต!องรับผิดชอบ ที่พบเชIนนี้เนื่องจากพยาบาลที่จบการพยาบาลเฉพาะสาขา มีหน!าที่และภาระงานที่
ต!องรับผิดชอบคIอนข!างมาก รIวมกับการที่จะต!องปฏิบัติงานด!วยสมรรถนะเฉพาะกับผู!ใช!บริการที่
หลากหลาย เชIน การประเมินและคัดกรองภาวะสุขภาพ การประยุกต/ใช!ความรู!และทั กษะในการ
ปฏิบัติงาน การให!ความรู!แกIผู!รับบริการ เปJนต!น ซึ่งเปJนสมรรถนะสําคัญที่พยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
จําเปJนต!องมี จึงทําให!เกิดความเครียดในการปฏิบัติงานได! สอดคล!องกับแนวคิดในทฤษฎีความเครียด
ของselye (Selye’Stress Theory) (Virginia Hill Rice. 2012 : 24-25) ที่ วIา การทํ างานที่ ต! องใช!
ความรับผิดชอบสูงและพบเจอกับภาระงานที่หลากหลาย สิ่งเหลIานี้จะเปJนตัวกระตุ!น (stressor) ทํา
ให!เกิดการปรับตัวของรIางกายให!เข!าสูIภาวะสมดุล ซึ่งจะปรากฏออกมาเปJนอาการและอาการแสดง
ลักษณะตIางๆ ในรูปแบบของความเครียด
3. การรับรู!สมรรถนะในการปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ในภาพรวม
พบวIา ความเครียดและลักษณะงาน รIวมกันอธิบายการรับรู!สมรรถนะได!ร!อยละ11.2 สอดคล!องกับ
งานของ วิจิตร ศรีสุพรรณ และกาญจนา จันทร/ไทย (2556 : 22) ที่วIาหน!าที่ของพยาบาลวิชาชีพ
คือ การดูแลประชากร ทุกกลุIมอายุ ที่มีภาวะปกติ กลุIมเสี่ยง และกลุIมที่มีปFญหาเจ็บปSวยเรื้อรัง และ
ผู!พิการตามมาตรฐานวิชาชีพ การพัฒนาศักยภาพหรือสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพจึงเปJนสิ่งสําคัญ
ในการให!การพยาบาล จะเห็นได!วIาลักษณะงานของพยาบาล จําเปJนต!องใช!ความรู!ความสามารถที่สูง
ในการปฏิ บั ติงาน ให! เปJ นไปตามมาตรฐานของการพยาบาลและที่ สภาการพยาบาลกําหนด ด! วย
ลักษณะงานที่ต!องใช!การพยาบาลเฉพาะด!านในการเปลี่ยนแปลงระบบสุขภาพของประชาชน ทําให!
พยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนต!องพัฒนาตนเองให!สามารถนําความรู!ที่ได!มาปรับใช!ในการให!การพยาบาล
อยIางเหมาะสม ไมIวIาจะเปJนด!านการสIงเสริมสุขภาพ การป‚องกันโรค การรักษาโรคและการฟ‡ˆน ฟู
สภาพ โดยบูรณาการความรู!ทุกแขนงมาใช!ในการพยาบาลแกI บุคคล ครอบครัวและชุมชนอยIางมี
ระบบ และลักษณะงานดังกลIาว อาจเปJนตัวกระตุ!นให!พยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนเกิดความเครียด ได!
เชIนกัน
ขอเสนอแนะ
1.ข!อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช!
1.1 ผู! บ ริ ห ารทางการพยาบาล ควรมี ก ารกํ า หนดนโยบายและลั ก ษณะการ
ปฏิบัติงานของพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนที่รับผิดชอบได!อยIางชัดเจนเพื่อลดภาวะเครียดจากภาระงาน
และจะได!สามารถใช!สมรรถนะที่มีได!อยIางเต็มที่และเต็มความสามารถ
1.2 ผู!บริหารทางการพยาบาลหรือหัวหน!างาน ควรพิจารณาให!มีการสIงพยาบาล
เวชปฏิ บั ติ ชุ ม ชนไปอบรมการปฏิ บั ติ งาน หรื อ เพิ่ ม เติ ม ความรู! ตI า งๆ เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพหรื อ
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สมรรถนะที่มีให!ดียิ่งขึ้น ด!วยลักษณะงานของพยาบาลจําเปJนต!องใช!ความรู!ความสามารถที่สูงในการ
ปฏิบัติงานให!เปJนไปตามมาตรฐานของการพยาบาลและที่สภาการพยาบาลกําหนด
1.3 ควรนําปFจจัยที่รIวมกันอธิบายการรับรู!สมรรถนะของพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนที่
พบวIา สIวนใหญIเปJนลักษณะของงานและความเครียด ไปวางแผนพัฒนาเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ด!านการพยาบาล และสIงผลตIอประสิทธิภาพงานและคุณภาพชีวิตของพยาบาลวิชาชีพ
1.4 สถาบันการศึกษานําปFจจัยที่มีผลตIอสมรรถนะของพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนที่
พบคือความเครียดและลักษณะของงานไปใช!ในการจัดการเรียนการสอน ให!บัณฑิตสามารถพัฒนา
ตนเองในการปฏิบัติงานและนําไปใช!เพื่อพัฒนาให!ได!บัณฑิตที่มีสมรรถนะที่สอดคล!องกับมาตรฐานที่
สภาการพยาบาลกําหนดหรือมีสมรรถนะที่สูงยิ่งขึ้น
2.ข!อเสนอแนะสําหรับการศึกษาวิจัยครั้งตIอไป
2.1 ควรมีการศึกษาปFจจัยอื่นๆ ที่มีผลตIอการปฏิบัติงานตามสมรรถนะของพยาบาล
เวชปฏิบัติชุมชน เชIนปFจจัยด!านสิ่งแวดล!อมภายนอก ความสามารถในการรIวมงานกับผู!อื่น เพื่อนําผล
การศึกษาที่ ได! ไปใช! ประโยชน/ ในการสI งเสริมปF จจั ยที่ ชIวยให! มีส มรรถนะดี ขึ้น หรือลดปF จจั ยที่ เปJ น
อุปสรรคตIอสมรรถนะของพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนและสIงผลดีตIอระบบบริการสุขภาพ
2.2 ควรมีการศึกษาปFจจัยที่มีอิทธิพลตIอสมรรถนะของพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
โดยนําเทคนิควิธีการศึกษา เชIน การสัมภาษณ/เชิงลึก เพื่อให!ทราบข!อมูลที่ละเอียดและชัดเจนมากขึ้น
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ผลกระทบของพาหะฮีโมโกลบินอีที่มีตอการตรวจวิเคราะหระดับฮีโมโกลบินเอวันซีดวยหลักการ
HPLC และ immunoturbidimetric
The Effects of Hb E Heterozygosity on the HbA1c Measurement by HPLC and
Immunoturbidimetric Method
จารุวรรณ บุญลาโภ1*, กรวิภา วิกัยนภากุล2, ชมพูนุท สินธุพิบูลยกิจ3,
ทิพย3รัตน3 โพธิพิทักษ34
1, 2, 3
คณะเทคนิคการแพทย3 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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กระทรวงสาธารณสุข
*
E-mail: Boonlapoe.jar@gmail.com
บทคัดยอ
การตรวจวิเคราะห3ระดับฮีโมโกลบินเอวันซี (HbA1c) มีข!อจํากัดในการตรวจวิเคราะห3บางหลักการและ
เครื่องตรวจวิเคราะห3บางรุRน เนื่องจากถูกรบกวนโดยฮีโมโกลบินที่ผิดปกติ (hemoglobin variants) หลายชนิด
เชRน ฮีโมโกลบินเอส ฮีโมโกลบินซี ฮีโมโกลบินดี โดยเฉพาะฮีโมโกลบินอีซึ่งมีอุบัติการณ3สูงในประเทศไทย การวิจัยนี้
มีวัตถุประสงค3เพื่อศึกษาผลกระทบของพาหะฮีโมโกลบินอีตRอการตรวจวิเคราะห3ระดับ HbA1c ด!วยหลักการ cationexchange high performance liquid chromatography (HPLC) และหลั ก การ immunoturbidimetric ซึ่ ง
เปdนหลักการที่นิยมใช!ในห!องปฏิบัติการในประเทศไทย โดยทําการตรวจวิเคราะห3ระดับ HbA1c ในตัวอยRางเลือด
จํานวน 90 ตัวอยRาง แบRงเปdนตัวอยRางเลือดที่มีชนิดฮีโมโกลบินปกติ (normal hemoglobin typing; A2A) จํานวน
30 ตั ว อยR า ง และตั ว อยR า งเลื อ ดที่ เปd น พาหะฮี โ มโกลบิ น อี (heterozygous hemoglobin E; EA) จํ า นวน 60
ตัวอยRาง ด!วยหลักการ HPLC (HbA1c analyzer รุRน H9) และหลักการ immunoturbidimetric (automated
chemistry analyzer รุRน XL-200) ผลการศึกษาเมื่อเปรียบเทียบระดับ HbA1c ที่วิเคราะห3ได!ในแตRละหลักการ
พบวRาระดับ HbA1c ในตัวอยRางเลือดที่มีชนิดฮีโมโกลบินปกติไมRแตกตRางจากตัวอยRางเลือดที่เปdนพาหะฮีโมโกลบินอี
[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 ที่ตรวจได!จากทั้ง 2 หลักการ พบวRา
ระดับ HbA1c ที่ได!จากการตรวจด!วยหลักการ HPLC มีคRาไมRแตกตRางจากระดับ HbA1c ที่ได!จากการตรวจด!วย
หลั ก การ 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 ที่
ตรวจได! จากทั้ง 2 หลัก การ พบวRามีค วามสั มพั น ธ3กั นอยRางมีนั ย สําคัญ ทางสถิติ (r = 0.789, p = 0.000) จาก
การศึกษาสรุปได!วRา ระดับ HbA1c ที่วิเคราะห3ได!จากทั้ง 2 หลักการมีคRาไมRแตกตRางกัน มีความสัมพันธ3กัน และไมR
ถูกรบกวนในตัวอยRางตรวจที่เปdนพาหะฮีโมโกลบินอี ผลการวิจัยแสดงให!เห็นวRาเครื่องตรวจวิเคราะห3ทั้ง 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
โรคเบาหวานเปdนโรคเรื้อรังที่เกิดจากความผิดปกติของการหลั่งหรือการออกฤทธิ์ของอินซูลินที่ลดลงจึง
สRงผลทําให!ระดับน้ําตาลในรRางกายสูงเปdนระยะๆ หรือสม่ําเสมอ ถ!าไมRได!รับการรักษาอยRางเหมาะสมจะทําให!ระดับ
น้ําตาลในเลือดสูงเปdนเวลานานซึ่งมีผลทําลายหลอดเลือดและนําไปสูRภาวะแทรกซ!อนที่รุนแรงได! โรคเบาหวาน
จัดเปdนป|ญ หาสําคัญ ระดับโลก จากรายงานของสหพันธ3เบาหวานโลก (International Diabetes Federation;
IDF) ในป~ พ.ศ. 2558 กลRาววRาสามารถพบผู!เปdนโรคเบาหวาน 1 คน จากจํานวนผู!ใหญR 11 คน และทํานายวRาอีก
25 ป~ข!างหน!าจะพบผู!เปdนโรคนี้เพิ่มขึ้นเปdน 1 คนจาก 10 คน และทั่วโลกจะมีผู!ป•วยโรคเบาหวานเพิ่มจากจํานวน
415 ล!านคน เปdน 642 ล!านคน ในป~ พ.ศ. 2583(1) จากรายงานของสํานักโรคไมRติดตRอพบวRาในระหวRางป~ 25552558 มีแนวโน!มอัตราตายด!วยโรคเบาหวานในประเทศไทยเพิ่มขึ้นจาก 12.1 ตRอแสนประชากรเปdน 19.4 ตRอแสน
ประชากรและยังพบวRามีอัตราการตายกRอนวัยอันควรอันมีสาเหตุมาจากโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นจาก 13.2 ตRอแสน
ประชากรเปdน 17.8 ตRอแสนประชากรด!วย(2) ดังนั้นโรคเบาหวานจึงเปdนป|ญหาสาธารณสุขที่สําคัญของประเทศไทย
เบาหวานเปdนโรคที่ไมRสามารถรักษาให!หายขาดได!แตRสามารถควบคุมได!โดยการปฏิบัติตนตามคําสั่งของแพทย3อยRาง
เครRงครัดเพื่อรักษาระดับน้ําตาลในเลือดไมRให!สูงเกินไป กระบวนการติดตามและประเมินผลการรักษาทําได!โดยการ
ตรวจระดับฮีโมโกลบินเอวันซี (HbA1c) ควบคูRกับการตรวจระดับน้ําตาลในเลือดหลังอดอาหารอยRางน!อย 8 ชั่วโมง
(fasting blood glucose) เพื่อสะท!อนถึงระดับน้ําตาลในเลือดอยRางแท!จริง
HbA1c เกิดจากกระบวนการไกลเคชั่น (glycation) ของกรดอะมิโนวาลีน (valine) บริเวณตําแหนRงที่ 1
บนสายเบตาโกลบิน (β – globin chain) ของฮีโมโกลบิน ระดับ HbA1c สะท!อนถึงระดับน้ําตาลกลูโคสในเลือด
สะสมย!อนหลัง 3 เดือนได!จึงนํามาใช!ประโยชน3ในแงRของการวินิจฉัยและติดตามการดูแลรักษาผู!ป•วยโรคเบาหวาน
ระดับ HbA1c จะมากหรือน!อยขึ้นกับความเข!มข!นของระดับน้ําตาลในเลือด (plasma glucose) จากการศึกษา
ความสัมพันธ3ระหวRาง HbA1c และระดับน้ําตาลในเลือดพบวRาระดับ HbA1c จะเพิ่มขึ้นถึงร!อยละ 1 เมื่อระดับ
น้ําตาลในเลือดเพิ่ มขึ้น 30 mg/dL(3) สหพั นธ3เบาหวานโลกแนะนําวRาระดับ HbA1c ในเลือดควรมีคRาน!อยกวRา
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6.5% ในขณะที่สมาคมโรคเบาหวานแหRงสหรัฐอเมริกา (American Diabetes Association; ADA) แนะนําวRาควร
ควบคุมระดับ HbA1c ให!อยูRในระดับ ที่ไมRเกิน 7% เพื่อลดภาวะแทรกซ!อนที่จะเกิดจากโรคเบาหวาน(4,5) จาก
การศึกษาของ UK prospective diabetes study (UKPDS) และ diabetes control and complications trial
(DCCT) พบวRาระดับ HbA1c มีความสัมพันธ3กับความเสี่ยงในการเกิดโรคแทรกซ!อนจากเบาหวานในระยะยาว(5)
ในป|จจุบันหลักการที่ใช!ในการตรวจวิเคราะห3 HbA1c มีหลายหลักการซึ่งสามารถจําแนกได!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 าร ต ร ว จ
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 ฮี โ มโกลบิ น เอ (hemoglobin A; HbA)
และฮีโมโกลบินชนิดอื่นๆแล!วคํานวณคRาเปdนร!อยละของระดับ HbA1c โดยเทียบกับ hemoglobin A (% HbA1c)
สRวนหลักการ immunoassay เปdนหลักการที่ใช!โมโนโคลนัลแอนติบอดี (monoclonal antibody) ตRอตําแหนRงที่
จําเพาะ (epitope) บริ เวณปลายด! านหมูR อ ะมิ โน (N-terminal) ของสายเบตาโกลบิ น ทํ าให! เกิ ด การรวมกลุR ม
(agglutination) ระหวR า ง antibody และ HbA1c (antibody-HbA1c complex) หลั ก การ immunoassay
สามารถแบRงเปdน 2 หลักการยRอย ได!แกR หลักการ immunoturbidimetric ซึ่งวัดความขุRนที่เกิดจากการรวมกลุRม
ระหวRาง antibody และ HbA1c โดยตรง และหลักการ immunoturbidimetric inhibition ซึ่งใช!สารอีกชนิดมา
จับกับแอนติบอดีที่เหลือจากปฏิกิริยาการรวมกลุRมแล!ววัดความขุRนที่เกิดขึ้น แตRอยRางไรก็ตามพบวRาความผิดปกติ
ของฮีโมโกลบินสามารถรบกวนการตรวจวิเคราะห3 HbA1c ได!ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ(6)ขึ้นอยูRกับชนิดของความ
ผิดปกติและหลักการที่ใช!ในการวิเคราะห3
ฮีโมโกลบินอีเปdนฮีโมโกลบินผิดปกติที่พบมากในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต! (โดยเฉพาะประเทศไทย
ลาว กัมพูชาและเวียดนาม) ฮีโมโกลบินอีเปdนฮีโมโกลบินผิดปกติ (abnormal hemoglobin) ที่เกิดจากการกลาย
พั น ธุ3 เพี ย ง 1 ตํ า แหนR ง (single point mutation) ของกรดอะมิ โ นตํ า แหนR ง ที่ 26 บนสายเบตาโกลบิ น ของ
ฮีโมโกลบิ น โดยเกิ ด การแทนที่ ข องกรดอะมิ โนกลู ต ามิ ก (glutamic acid) ด! ว ยกรดอะมิ โนไลซี น (lysine) ใน
ประเทศไทยพบอุบัติการณ3ของฮีโมโกลบินอีโดยเฉลี่ยร!อยละ 13 และสูงขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือถึงร!อยละ
30-40 (7) จากการศึ ก ษาพบวRา ฮี โมโกลบิ น อี ส ามารถรบกวนการตรวจด! ว ยหลั ก การ HPLC ได! ในเครื่อ งตรวจ
วิ เคราะห3 บ างรุR น งานวิ จั ย ของ Little และคณะ ในป~ 2008 (8) ซึ่ ง ศึ ก ษาผลกระทบของตั ว อยR า งที่ เปd น พาหะ
ฮีโมโกลบิ น อี (heterozygous hemoglobin E) ที่ มี ตR อ การตรวจวิเคราะห3 HbA1c ด! วยเครื่อ งตรวจวิเคราะห3
หลักการ HPLC จํานวน 10 รุRน เทียบกับกลุRมตัวอยRางที่มีฮีโมโกลบินชนิดปกติ (homozygous hemoglobin A)
พบวRาไมR มีความแตกตRางกันอยRางมีนัยสําคัญ ทางสถิติของระดับ HbA1c เฉลี่ยในกลุRมตัวอยRาง heterozygous
hemoglobin E เมื่ อ เที ย บกั บ กลุR ม ตั ว อยR า ง homozygous hemoglobin A ในเครื่ อ งตรวจวิ เคราะห3 บ างรุR น
[Variant (classic)] ในขณะที่เครื่องตรวจวิเคราะห3บางรุRน [D-10 (short) และ Variant II Turbo)] วิเคราะห3ได!
ระดั บ HbA1c เฉลี่ ย ของกลุR ม ตั ว อยR า ง heterozygous hemoglobin E สู ง กวR า กลุR ม ตั ว อยR า ง homozygous
hemoglobin A นอกจากนี้ เครื่ อ งตรวจวิ เคราะห3 บ างรุR น [D-10 (extended), Variant II NU, HA8160 TP,
HA8160 DM, 2.2 Plus, G7 และG8] วิ เ คราะห3 ไ ด! ร ะดั บ HbA1c เฉลี่ ย ในกลุR ม ตั ว อยR า ง heterozygous
hemoglobin E ต่ํากวRาในกลุRมตัวอยRาง homozygous hemoglobin A
สําหรับหลักการ immunoassay ในป~ 2008 Little และคณะ(8) ได!ศึกษาผลกระทบของตัวอยRางที่เปdน
พาหะฮีโมโกลบินอี (heterozygous hemoglobin E) ที่มีตRอการตรวจวิเคราะห3 HbA1c เมื่อเทียบกับกลุRมตัวอยRาง
ที่มีฮีโมโกลบินชนิดปกติ (homozygous hemoglobin A) ด!วยเครื่องตรวจวิเคราะห3หลักการ immunoassay
จํานวน 9 รุRน พบวRาเครื่องตรวจวิเคราะห3บางรุRน (A1cNow, Synchron UniCel DxC, DCA2000, Au400 และ
Pointe Scientific) ตรวจวิเคราะห3 ระดับ HbA1c เฉลี่ยในกลุRม ตัวอยR าง heterozygous hemoglobin E ได!ไ มR
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แตกตRางกับระดับ HbA1c เฉลี่ยในกลุRมตัวอยRาง homozygous hemoglobin A ในขณะที่เครื่องตรวจวิเคราะห3
บางรุR น (Dimension RxL, Vitros, Integra 800 Gen2 และ Tina-quant 917) ตรวจวิ เคราะห3 ร ะดั บ HbA1c
เฉลี่ ย ใน กลุR ม ตั ว อยR า ง heterozygous hemoglobin E ได! ต่ํ า กวR า ระดั บ HbA1c เฉลี่ ย ใน กลุR ม ตั ว อยR า ง
homozygous hemoglobin A อยRางไรก็ตามความแตกตRางของระดับ HbA1c ในกลุRมตัวอยRาง heterozygous
hemoglobin E ที่ตรวจได!โดยเครื่องตรวจวิเคราะห3หลักการ immunoassay ทุกรุRน เมื่อเทียบกับกลุRมตัวอยRาง
homozygous hemoglobin A พบวRาไมRมีนัยสําคัญทางคลินิกที่ระดับ HbA1c 6% และ 9% ตามลําดับ ในขณะที่
Paisooksantivatana และคณะ(9) เปรีย บเที ยบระดั บ HbA1c ในกลุR ม ตัว อยR าง normal hemoglobin typing
(A2A) และ heterozygous hemoglobin E (EA) ที่ ต รวจวิ เ คราะห3 ด! ว ยเครื่ อ งตรวจวิ เ คราะห3 หลั ก การ
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 ที่ตรวจโดยเครื่องตรวจวิเคราะห3ทั้ง 2 รุRน กับปริมาณฮีโมโกลบินอีในตัวอยRาง
จากข!อมูลข!างต!นจะเห็นได!วRาการตรวจวิเคราะห3ระดับ HbA1c ในหลายๆ หลักการ และหลายรุRนของ
เครื่องตรวจวิเคราะห3 ถูกรบกวนได! จากฮีโมโกลบิน ชนิด ผิดปกติ เชRน ฮีโมโกลบิ นอี ซึ่งประเทศไทยเปd นหนึ่งใน
ประเทศที่มีความชุกของฮีโมโกลบินอีสูง งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค3เพื่อศึกษาผลกระทบของพาหะฮีโมโกลบินอีตRอ
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 ซึ่งเปdนหลักการที่นิยมใช!ในห!องปฏิบัติการใน
ประเทศไทย

วิธีการดําเนินการวิจัย
เก็ บ ตั ว อยR า งเลื อ ดที่ ไ ด! รั บ การตรวจชนิ ด ฮี โ มโกลบิ น ด! ว ยหลั ก การ high performance liquid
chromatography (HPLC) ด! ว ยเครื่ อ งตรวจวิ เคราะห3 VariantTM II hemoglobin testing system [Bio-Rad,
USA] จากศูนย3วิทยาศาสตร3การแพทย3ที่ 5 สมุทรสงคราม กระทรวงสาธารณสุข จํานวน 90 ตัวอยRาง โดยแบRงเปdน
2 กลุRม คือ กลุRมตัวอยRางเลือดที่มีชนิดฮีโมโกลบินปกติ (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 เ ค ราะ ห3 HbA1c
analyzer รุR น H9 [Lifotronic, China] และหลั ก การ immunoturbidimetric ด! ว ยเครื่ อ งตรวจวิ เ คราะห3
automated chemistry analyzer รุR น XL-200 [Erba Mannheim, Germany] วิ เคราะห3 ข! อ มู ล ทางสถิ ติ ด! ว ย
โปรแกรม SPSS version 23.0 เพื่ อ เปรีย บเที ย บความแตกตR างของข! อ มู ล ของตั วอยR างเลื อ ด ได! แ กR อายุ เฉลี่ ย
คRาเฉลี่ยของ % Hb F คRาเฉลี่ยของ % Hb A0 ด!วยสถิติ t-test และเพศด!วยสถิติ Chi-Square เปรียบเทียบความ
แตกตRางของระดับ HbA1c ระหวRางกลุRมตัวอยRางชนิดฮีโมโกลบินปกติและตัวอยRางพาหะฮีโมโกลบินอี และความ
แตกตRางระหวRางระดับ HbA1c ที่ตรวจวิเคราะห3จากทั้ง 2 หลักการด!วยสถิติ t-test วิเคราะห3ความสัมพันธ3ระหวRาง
ระดั บ HbA1c ที่ ต รวจวิ เคราะห3 ด! ว ย 2 หลั ก การ ด! ว ยสถิ ติ Pearson correlation coefficient โดยกํ า หนด
นั ย สํ า คั ญ ที่ ร ะดั บ 0.05 งานวิ จั ย นี้ ไ ด! รั บ การรั บ รองจริ ย ธรรมการวิ จั ย จากคณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จั ย
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เลขที่รับรอง อ.432/2559

ผลการวิจัย
จากตัวอยRางเลือดที่ใช!ในการศึกษาครั้งนี้มีทั้งสิ้น 90 ตัวอยRาง จัดเปdนตัวอยRางเลือดที่เปdนเพศชาย 40
ตัวอยRาง เพศหญิง 50 ตัวอยRาง ซึ่งมีอายุระหวRาง 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%) โดยเพศและอายุระหวRางกลุRมที่มี
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ฮีโมโกลบินปกติ (A2A) และกลุRมที่เปdนพาหะฮีโมโกลบินอี (EA) ไมRแตกตRางกันอยRางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p = 0.504
และ 0.911 ตามลําดับ) คRาเฉลี่ย % Hb F และ % Hb A0 ระหวRางกลุRมตัวอยRางที่มีชนิดฮีโมโกลบิน A2A และ EA
มีความแตกตRางกันอยRางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p = 0.000) รายละเอียดแสดงในตารางที่ 1
จากการตรวจระดับ HbA1c ในตัวอยRางเลือดด!วยหลักการ HPLC (HbA1c analyzer รุRน H9) ทั้ง 90
ตัวอยRาง พบวRาระดับ HbA1c ที่แสดงด!วยคRาเฉลี่ย (95% CI) มีคRาเทRากับ 5.69% (5.59, 5.79) โดยในกลุRมตัวอยRาง
ที่มีชนิดฮีโมโกลบินปกติและในกลุRมตัวอยRางที่เปdนพาหะฮีโมโกลบินอีมีระดับ HbA1c เทRากับ 5.75% (5.62, 5.88)
และ 5.66% (5.58, 5.94) ตามลํ า ดั บ เมื่ อ วิ เ คราะห3 ร ะดั บ HbA1c จากทั้ ง 90 ตั ว อยR า ง ด! ว ยหลั ก การ
immunoturbidimetric โดยใช! เครื่ อ งตรวจวิ เ คราะห3 automated chemistry analyzer รุR น XL-200 พบวR า
ระดับ HbA1c มีคRาเฉลี่ย (95%CI) เทRากับ 5.73% (5.66, 5.80) โดยในกลุRมตัวอยRางที่มีชนิดฮีโมโกลบินปกติและใน
กลุR ม ตั ว อยR า งที่ เ ปd น พาหะฮี โ มโกลบิ น อี มี คR า HbA1c เทR า กั บ 5.79% (5.67, 5.91) และ 5.70 (5.65, 5.90)
ตามลําดับ เมื่อวิเคราะห3ข!อมูลทางสถิติพบวRาไมRมีความแตกตRางกันอยRางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ p < 0.05 ระหวRาง
กลุRมตัวอยRางที่มีชนิดฮีโมโกลบินปกติและกลุRมตัวอยRางที่เปdนพาหะฮีโมโกลบินอีจากการตรวจด!วยหลักการ HPLC
(p = 0.349) และหลักการ immunoturbidimetric (p = 0.227) ดังสรุปในตารางที่ 2
เมื่อทดสอบหาความแตกตRางระหวRางการตรวจวิเคราะห3 HbA1c โดย 2 หลักการ ในกลุRมตัวอยRางที่มี
ชนิดฮีโมโกลบินปกติ 30 ตัวอยRาง พบวRาระดับ HbA1c ที่ตรวจวิเคราะห3ด!วยหลักการ HPLC (HbA1c analyzer
รุRน H9) และหลักการ immunoturbidimetric (automated chemistry analyzer รุRน XL-200) มีคRาไมRแตกตRาง
กัน อยR างมี นัย สําคัญ ทางสถิติ (p = 0.377) และในกลุR มที่ เปd นพาหะฮี โมโกลบิ น อี 60 ตั วอยR าง มี คRาไมR แตกตR าง
เชRนเดียวกัน (p = 0.360) เมื่อวิเคราะห3คRาเฉลี่ยของระดับ HbA1c รวมทั้ง 90 ตัวอยRางโดยไมRแบRงชนิดฮีโมโกลบิน
พบวRาทั้ง 2 หลักการให!ผลการวิเคราะห3ที่ไมRแตกตRางกันอยRางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p = 0.213) ดังสรุปในตารางที่ 2
ตารางที่ 1 ข!อมูลของกลุRมตัวอยRางที่ใช!ในการวิจัย (N = 90) แบRงตามชนิดของฮีโมโกลบิน
ND = ไมRมีข!อมูล
ขอมูล

Normal
hemoglobin typing
(A2A)
(N = 30)

Heterozygous
p-value
hemoglobin E (EA)
(N = 60)

เพศ จํานวน (ร!อยละ)
ชาย
หญิง
อายุ คRาเฉลี่ย (พิสัย) ป~
คRาเฉลี่ย % Hb F (พิสัย)

15 (50 %)
15 (50 %)
26 (15-45)
0.40 (0.2-0.9)

25 (41.7 %)
35 (58.3 %)
26 (14-47)
0.98 (0.4-2.8)

0.504a

คRาเฉลี่ย % Hb A0 (พิสัย)

86.96 (85.40-89.60)

61.72 (59.70-69.10)

0.000

2.93 (2.50-3.20)
ND

ND
27.71 (24.50-31.00)

คRาเฉลี่ย % Hb A2
คRาเฉลี่ย % Hb E
a. Chi-Square

0.911
0.000

รวม
(N = 90)

40 (44.4 %)
50 (55.6 %)
26 (14-47)
0.79
(0.20-2.80)
70.14
(59.70-89.60)
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ตารางที่ 2 ระดับ % HbA1c [คR าเฉลี่ย (95 %CI)] ในกลุRม ตัวอยR าง normal hemoglobin typing (A2A) และ
heterozygous hemoglobin E (EA)
Hemoglobin type HbA1c analyzer รุน H9 Automated chemistry analyzer p-value
(HPLC)
รุน XL-200
(Immunoturbidimetric)
Total (N = 90)
5.69 (5.59, 5.79)
5.73 (5.66, 5.80)
0.213
Normal hemoglobin
5.75 (5.62, 5.88)
5.79 (5.67, 5.91)
typing (A2A)
(N = 30)
Heterozygous
5.66 (5.58, 5.94)
5.70 (5.65, 5.90)
hemoglobin E (EA)
(N = 60)
p-value
0.349a
0.227a
a. เปรียบเทียบระหวRาง normal hemoglobin typing (A2A) และ heterozygous hemoglobin E

0.377
0.360

ผลการศึ ก ษาความสั ม พั น ธ3 ระหวRางการตรวจวิ เคราะห3 ร ะดั บ HbA1c ด! ว ยหลั ก การ HPLC (HbA1c
analyzer รุR น H9) และหลั ก การ immunoturbidimetric (automated chemistry analyzer รุR น XL-200)
พบวRาการตรวจวิเคราะห3ทั้งสองวิธีมีความสัมพันธ3กันอยRางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยมีคRาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ3 (r)
เทRากับ 0.789 (p = 0.000) และมีสมการถดถอยอยRางงRาย y = 0.5657x + 2.5109 ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 ความสัมพันธ3ระหวRางระดับ HbA1c ที่ตรวจวิเคราะห3ด!วยหลักการ HPLC (HbA1c analyzer รุRน H9)
และหลักการ immunoturbidimetric (automated chemistry analyzer รุRน XL-200)
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สรุปและวิจารณ
จากงานวิจัยนี้พบวRาระดับ HbA1c เฉลี่ยที่ตรวจด!วยหลักการ cation-exchange high performance
liquid chromatography (HPLC) จากเค รื่ อ งต รวจวิ เ ค ราะห3 HbA1c analyzer รุR น H9 และห ลั ก การ
immunoturbidimetric จากเครื่ อ งตรวจวิ เคราะห3 automated chemistry analyzer รุR น XL-200 ให! ผ ลไมR
แตกตRางกันระหวRางกลุRมตัวอยRางที่มีชนิดฮีโมโกลบินปกติและกลุRมตัวอยRางที่เปdนพาหะฮีโมโกลบินอี (p = 0.349
และ 0.227 ตามลําดับ)
การวิ เคราะห3 ด! วยหลั ก การ HPLC โดยเครื่อ งตรวจวิเคราะห3 HbA1c analyzer รุRน H9 ให! คR าระดั บ
HbA1c ที่แสดงด!วยคRาเฉลี่ย (95% CI) ในกลุRมตัวอยRางที่มีชนิดฮีโมโกลบินปกติเทRากับ 5.75% (5.62, 5.88) และใน
กลุR ม ที่ เปd น พ าห ะฮี โ ม โกลบิ น อี เ ทR ากั บ 5.66% (5.58, 5.94) และสํ า ห รั บ การวิ เ คราะห3 ด! ว ยห ลั ก การ
immunoturbidimetric โดยใช!เครื่องตรวจวิเคราะห3 automated chemistry analyzer รุRน XL-200 ให!คRาระดับ
HbA1c ที่แสดงด!วยคRาเฉลี่ย (95% CI) ในกลุRมตัวอยRางที่มีชนิดฮีโมโกลบินปกติเทRากับ 5.79% (5.67, 5.91) และ
กลุRมตัวอยRางที่เปdนพาหะฮีโมโกลบินอีเทRากับ 5.70% (5.65, 5.90) ซึ่งสอดคล!องกับงานวิจัยของ Little และคณะ(8)
ซึ่งพบวRาพาหะฮีโมโกลบินอีไมRมีผลรบกวนตRอการตรวจวิเคราะห3 HbA1c ด!วยหลักการ HPLC ที่ตรวจวิเคราะห3โดย
เครื่อง Variant (classic) และการตรวจวิเคราะห3 HbA1c ด!วยหลักการ immunoassay โดยเครื่องตรวจวิเคราะห3
A1cNow, Synchron UniCel DxC, DCA2000, Au400 และ Pointe Scientific แตR ผ ลการศึ ก ษาครั้งนี้ ต รงกั น
ข!ามกับงานวิจัยของ Pravatmuang และคณะ(10) ที่ศึกษาผลกระทบของฮีโมโกลบินอีที่มีตRอการตรวจวิเคราะห3
HbA1c ด!วยหลักการ ionic-exchange HPLC โดยเครื่องตรวจวิเคราะห3 VariantTM Hemoglobin A1c program
และการตรวจวิเคราะห3ด!วยหลักการ turbidimetric inhibition immunoassay โดยเครื่องตรวจวิเคราะห3 BM /
Hitachi 912 และน้ํายา Tina-quant HB1AC II ซึ่งพบวRาผลการตรวจวิเคราะห3 HbA1c ในกลุRมตัวอยRางพาหะ
ฮีโมโกลบินอีให!ผลการวิเคราะห3ไปในทางที่สูงกวRากลุRมตัวอยRางคนปกติที่ไมRเปdนพาหะ
เมื่อวิเคราะห3คRาเฉลี่ยของระดับ HbA1c รวมทั้ง 90 ตัวอยRาง โดยไมRแบRงชนิดของฮีโมโกลบิน พบวRา
คRาเฉลี่ยของระดับ HbA1c ที่วิเคราะห3ด!วยหลักการ HPLC และ immunoturbidimetric มีคRาที่ไมRแตกตRางกัน
อยRางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p = 0.213) โดยคRาเฉลี่ยของ HbA1c ที่แสดงด!วยคRาเฉลี่ย (95% CI) เมื่อวิเคราะห3ด!วย
หลั ก การ HPLC โดยเครื่ อ งตรวจวิ เคราะห3 HbA1c analyzer รุR น H9 ให! คR า HbA1c เฉลี่ ย เทR า กั บ 5.69%
(5.59,5.79) และเมื่ อ วิเคราะห3 ด! วยหลั ก การ immunoturbidimetric โดยเครื่อ งตรวจวิเคราะห3 automated
chemistry analyzer รุRน XL-200 ให!คRา HbA1c เฉลี่ยเทRากับ 5.73% (5.66, 5.80)
เมื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ3 ข องการตรวจวิ เ คราะห3 ร ะดั บ HbA1c ระหวR า งหลั ก การ HPLC และ
immunoturbidimetric โดยเครื่ อ งตรวจวิ เคราะห3 HbA1c analyzer รุR น H9 และ automated chemistry
analyzer รุRน XL-200 ตามลําดับ พบวRาการตรวจวิเคราะห3ทั้งสองวิธีมีความสัมพันธ3กันอยRางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(r = 0.789, p = 0.000) และมีสมการถดถอยอยRางงRาย คือ y = 0.5657x + 2.5109 แสดงให!เห็นวRาเครื่องตรวจ
วิเคราะห3 HbA1c analyzer รุRน H9 ที่ ใช! ห ลั ก การ HPLC และเครื่ อ งตรวจวิเคราะห3 automated chemistry
analyzer รุRน XL-200 ซึ่งใช!หลักการ immunoturbidimetric ให!ผลการวิเคราะห3 HbA1c ไมRแตกตRางกันและมี
ความสัมพันธ3กันดี สามารถใช!แทนกันได!โดยไมRมีความแตกตRางทางสถิติ ซึ่งสอดคล!องกับงานวิจัยของ ลมุล วงศ3กฤต
วิทย3(11) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห3 HbA1c ด!วยหลักการ turbidimetric inhibition immunoassay โดย
เครื่ อ งตรวจวิ เคราะห3 Cobas รุR น Integra 800 และหลั ก การ high performance liquid chromatography
(HPLC) โดยเครื่องตรวจวิเคราะห3 ADAMS A1C รุRน HA8180V พบวRาทั้ง 2 หลักการให!ผลการตรวจวิเคราะห3ที่ไมR
แตกตRางกัน มีความสัมพันธ3กันดีทางสถิติเชRนกัน
หลักการ HPLC เปdนหลักการที่แยก HbA1c, HbA และฮีโมโกลบินชนิดอื่น ๆ แล!วคํานวณคRาเปdนร!อยละ
ของระดับ HbA1c โดยเทียบกับ hemoglobin A (% HbA1c) ดังนั้นความสามารถในการแยกชนิดฮีโมโกลบินของ
เครื่องตรวจวิเคราะห3หลักการ HPLC แตRละรุRนจึงเปdนป|จจัยสําคัญที่ทําให!การตรวจวิเคราะห3 HbA1c คลาดเคลื่อน
ได! หากฮีโมโกลบินชนิดตRาง ๆ ถูกชะออกมาพร!อมกับ HbA1c หรือถูกชะออกมาพร!อมกับ Hb A สRวนหลักการ
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immunoturbidimetric เปd น หลั ก การที่ ใ ช! โมโนโคลนั ล แอนติ บ อดี (monoclonal antibody) ตR อ ตํ า แหนR ง ที่
จําเพาะ (epitope) กับกรดอะมิโนที่ปลายสายเบตาโกลบินซึ่งมีน้ําตาลกลูโคสจับอยูR อาจให!ผลคลาดเคลื่อนได!หาก
ตรวจวิเคราะห3ในตัวอยRางตรวจที่มีชนิดฮีโมโกลบินผิดปกติที่มีการเปลี่ยนแปลงของกรดอะมิโนในตําแหนRงที่ตรงกับ
ความจําเพาะของแอนติบอดี
จากงานวิจัยนี้จึงสรุปได!วRาพาหะฮีโมโกลบิ นอีไมRมีผลรบกวนการตรวจวิเคราะห3ระดับ HbA1c ด!วย
ห ลั ก ก า ร cation-exchange high performance liquid chromatography (HPLC) ซึ่ ง วิ เค ร า ะ ห3 ด! ว ย
เครื่ อ งตรวจวิ เ คราะห3 HbA1c analyzer รุR น H9 และหลั ก การ immunoturbidimetric ซึ่ ง วิ เ คราะห3 ด! ว ย
เครื่องตรวจวิเคราะห3 automated chemistry analyzer รุRน XL-200 ดังนั้นจึงสามารถใช!เครื่องตรวจวิเคราะห3ทั้ง
สองรุRนในการตรวจวิเคราะห3ระดับ HbA1c เพื่อติดตามผลการรักษาผู!ป•วยเบาหวานที่เปdนพาหะฮีโมโกลบินอีได!
เนื่องจากพบวRาผลการวิเคราะห3 HbA1c จากทั้งสองหลักการ จากเครื่องตรวจวิเคราะห3ทั้ งสองรุRนนี้ ให! ผลการ
วิเคราะห3ที่ไมRแตกตRางกันและมีความสัมพันธ3กันอยRางมีนัยสําคัญทางสถิติ ทําให!ผู!ปฏิบัติงานที่ต!องใช!เครื่องตรวจ
วิเคราะห3ดังกลRาว เกิดความมั่นใจในผลการตรวจวิเคราะห3มากยิ่งขึ้นวRาจะได!ผลที่ถูกต!อง เนื่องจากไมRมีผลกระทบ
จากชนิดของฮีโมโกลบินในกลุRมพาหะฮีโมโกลบินอี (heterozygous hemoglobin E) แตRยังคงมีความจําเปdนใน
การศึกษาผลกระทบของชนิดฮีโมโกลบินที่ผิดปกติชนิดอื่นๆ อีก เชRน โฮโมซัยกัสฮีโมโกลบิน อี (homozygous
hemoglobin E) วRามีผลรบกวนตRอการตรวจวิเคราะห3 HbA1c ด!วยเครื่องตรวจวิเคราะห3 HbA1c analyzer รุRน
H9 และ automated chemistry analyzer รุRน XL-200 หรือไมR เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นและความถูกต!องในการ
วิเคราะห3 HbA1c ในผู!ป•วยเบาหวานที่อาจมีชนิดของฮีโมโกลบินที่ผิดปกติได!

กิตติกรรมประกาศ
ผู!วิจัยขอขอบคุณ ทุน สนับสนุน งานวิจัยจากมหาวิท ยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ศูนย3วิท ยาศาสตร3
การแพทย3 5 สมุทรสงคราม กระทรวงสาธารณสุข ในการรวบรวมตัวอยRางเลือดและข!อมูลของตัวอยRาง ขอขอบคุณ
คณะเทคนิคการแพทย3 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่เอื้อเฟ•Žอสถานที่ในการทําวิจัย ทําให!งานวิจัยนี้
สําเร็จลุลRวงด!วยดี

เอกสารอางอิง
1. Cavan D, Fernandes JR, Makaroff L, Ogurtsova K, Webber S, editors. IDF Diabetes Atlas.
7th ed. International Diabetes Federation 2015. p12 [cited 2017 Feb 28]. Available from:
http://www.diabetesatlas.org/component/attachments/?task=download&id=116
2. กลุRม ยุท ธศาสตร3แ ละแผนงานสํ านั กโรคไมRติ ดตR อ. รายงานประจํา ป~ 2559. สํานั กโรคไมR ติด ตRอ กรม
ควบ คุ ม โรคกระทรวงสาธารณ สุ ข ห น! า 18 [ค! น เมื่ อ 28 กุ ม ภ าพั น ธ3 2560]. เข! า ถึ ง ได! จาก
http://thaincd.com/document/file/download/paper-manual/รายงานประจําป~_59_สํานักโรค
ไมRติดตRอ.pdf
3. Nathan DM, Kuenen J, Borg R, Zheng H, Schoenfeld D, Heine RJ. Translating the A1C
assay into estimated average glucose values. Diabetes Care. 2008; 31: 1473-8.
4. International diabetes federation. Clinical Guidelines Task Force. Global guideline for
type 2 diabetes. 2012. p 38.
5. American Diabetes Association. Standards of medical care in diabetes-2011. Diabetes
Care. 2011; 34 (Suppl 1): S11-S61.
6. WHO (2011).Use of Glycated Haemoglobin (HbA1c) in the Diagnosis of Diabetes Mellitus
(Abbreviated Report of a WHO Consultation). WHO/NMH/CHP/CPM/11.1 p.16

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๕ "งานวิชาการรับใช!สังคม" มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
596

HS-32
7. มูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแหRงประเทศไทย. แนวทางการวินิจฉัยและรักษาโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย.
กระทรวงสาธารณสุข. 2555. หน!า 1
8. Little RR, Rohlfing CL, Hanson S, Connolly S, Higgins T, Weykamp CW, et al. Effects of
hemoglobin (Hb) E and HbD traits on measurements of glycated Hb (HbA1c) by 23
methods. Clin Chem. 2008; 54(8): 1277–82
9. Paisooksantivatana K , Kongsomgan A , Banyatsuppasin W , Khupulsup K. Influence of
hemoglobin E on measurement of hemoglobin A1c by immunoassays. Diabetes Res Clin
Pract. 2009; 83(3): e84-5
10. Pravatmuang P, Sae-Ngow B, Whanpuch T, Leowattana W. Effect of HbE and HbH on
HbA1c level by ionic exchange HPLC comparing to immunoturbidimetry. Clin Chim Acta
2001;313 (1-2):171-8
11. ลมุ ล วงค3 ก ฤตวิท ย3 . การศึก ษาเปรีย บเที ย บการตรวจวิเคราะห3 ห าปริม าณฮีโมโกลบิ น เอวัน ซี ด! วยวิ ธี
Immunoturbidimetric และ High pressure liquid chomatography ในผู!ป•วยที่เข!ารับการตรวจที่
คณะแพทยศาสตร3วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช; Vajira Med J. 2015; 59(4): 9-16

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๕ "งานวิชาการรับใช!สังคม" มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
597

HS-33

ความสั ม พั น ธระหวางคาความดั น สู ง สุ ด ขณะทํา การทดสอบ Cranio-cervical Flexion
โดยใช,การวัดด,วยการคลํา และเครื่องตรวจสัญญาณไฟฟ7าในกล,ามเนื้อแบบป7อนกลับ เพื่อ
ตรวจสอบการทํางานที่ไมต,องการของกล,ามเนื้อชั้นตื้น
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
คณะสหเวชศาสตร. จุฬาลงกรณ.มหาวิทยาลัย
*
E-mail: Chattrachoo.T@student.chula.ac.th
บทคัดยอ
ในทางคลิ นิ ก เเละงานวิ จั ย โดยปกติ ใช การคลํ า เพื่ อ ตรวจจั บ การทํ า งานที่ ไ มI ต องการของกล ามเนื้ อ
sternocleidomastoid (SCM) ขณะทําการทดสอบ craniocervical flexion test (CCFT) แตIยังไมIมีขอมูลเรื่อง
ความสัมพันธ.ระหวIางผลของการทดสอบดวยการคลําและการใชเครื่องตรวจสัญญาณไฟฟVาในกลามเนื้อซึ่งเปYน
เครื่องมื อมาตรฐานในการตรวจจับการทํางานของกลามเนื้อ การศึกษานี้จึงมีจุดประสงค.เพื่ อหาความสัมพัน ธ.
ระหวIางคIาความดันสูงสุดดวยการคลําและการใชเครื่องตรวจสัญญาณไฟฟVาในกลามเนื้อแบบปVอนกลับเพื่อตรวจจับ
การทํ างานของกลามเนื้ อ SCM ระหวIางการทดสอบ CCFT โดยมี อาสาสมั ค รเข ารIวมงานวิจั ยจํ านวน 20 คน
ประกอบดวยผูที่มีอาการปวดคอมานานมากกวIา 1 เดือนจํานวน 10 คน และผูที่ไมIมีอาการปวดคอจํานวน 10 คน
ผูเขารIวมงานวิจัยทั้งหมดไดรับการทดสอบ CCFT ในขณะที่ผูทดสอบ 2 คนแยกตรวจจับการทํางานของกลามเนื้อ
SCM ดวยการคลําและการใชเครื่องตรวจสัญญาณไฟฟVาในกลามเนื้อแบบปVอนกลับ ระดับความดันที่สามารถทําได
มากที่ สุ ด จะถู ก บั น ทึ ก เพื่ อ นํ า ไปวิ เ คราะห. ข อมู ล สถิ ติ Spearman’s correlation coefficient (r) แสดงคI า
สัม ประสิท ธิ์ความสัม พันธ.ของระดับ ความดันที่ สามารถทําไดมากที่สุดระหวIางการคลําและการใชเครื่องตรวจ
สัญ ญาณไฟฟVาในกลามเนื้ อแบบปVอนกลับ มีคIาเทI ากั บ 0.940 (p < 0.001) การวิเคราะห.ข อมูล แบบกลุ Iม ยIอ ย
แสดงความสัม พัน ธ.อ ยIางมีนัย สํา คัญ ทางสถิติใ นกลุIม ผู ที่มีอ าการปวดคอ (r = 0.856, p = 0.002) และผูที่ไมIมี
อาการปวดคอ (r = 0.984, p < 0.001) ผลการวิจัยนี้แนะนําวIาการคลําเปYนวิธีการที่มีความเหมาะสมในการใชเพื่อ
ตรวจจับการทํางานที่ไมIตองการของกลามเนื้อ SCM ขณะทําการทดสอบ CCFT
คําสําคัญ: การคลํา เครื่องตรวจสัญญาณไฟฟVาในกลามเนื้อแบบปVอนกลับ ปวดคอ กลามเนื้อคอ
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® (EnrafNonius, 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
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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.
Total
Variables
(n = 20)
Male / Female
11 / 9
Age (years)
23.0 (3.5)
Weight (kg)
57.8 (7.1)
Height (cm)
166.3 (8.6)
2
Body mass index (kg/m )
20.9 (1.3)

Neck pain
(n = 10)
5/5
22.7 (3.6)
56.6 (6.1)
163.9 (6.6)
21.0 (1.2)

Asymptomatic
(n = 10)
6/4
23.3 (3.6)
59.1 (8.2)
168.7 (10.0)
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
มาลาเรี ย ยั ง คงเปF น ปG ญ หาทางสาธารณสุ ข ที่ สํ า คั ญ ในประเทศไทย ซึ่ ง เชื้ อ มาลาเรี ย ชนิ ด Plasmodium
falciparum ได!ถูกพบวPามีการดื้อตPอยาหลายชนิด ที่ใช!รักษาโรคมาลาเรีย รวมถึงยาที่มีต!นกําเนิดจากพืชด!วย ได!แกP
Quinine และ artemisinin ดั ง นั้ น การทดสอบเพื่ อ หาสารจากพื ช ชนิ ด อื่ น ๆที่ มี ค วามสามารถในการยั บ ยั้ ง การ
เจริญ เติบโตของเชื้อจึงมีความจําเปFน การศึกษานี้มีวัต ถุประสงค.คือเพื่อศึกษาเปรียบเทียบฤทธิ์ของสารสกัด หยาบ
(Crude extract) จากใบ ฝGก และเมล็ดของมะรุมตPอการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อมาลาเรียชนิด P. falciparum
สายพั น ธุ. TM267 ซึ่ ง ดื้ อ ตP อ ยา chloroquine ด! ว ยวิ ธีก ารวั ด parasite lactate dehydrogenase (pLDH) จากผล
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ พ บวP า สารสกั ด หยาบจากเมล็ ด มะรุ ม มี ค วามสามารถในการยั บ ยั้ ง การเจริ ญ เติ บ โตของเชื้ อ P.
falciparum สายพั น ธุ. TM267 ได! ดี ที่ สุ ด [คP า The half maximal inhibitory concentration (IC50) เทP ากั บ 1.21
มิลลิกรัม/มิลลิลิตร] รองลงมาคือสารสกัดหยาบจากใบมะรุม (คPา IC50 เทPากับ 11.07 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร) และสารสกัด
หยาบจากฝGกมะรุม (คPา IC50 เทPากับ 210.10 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร) ตามลําดับ และเมื่อนําสารสกัดหยาบจากเมล็ด ใบ
และฝGกของมะรุมนี้ไมPปรากฏความเปFนพิษตPอเซลล.เม็ดเลือดขาวปกติ [คPาดัชนีความจาเพาะ (Selectivity index; SI) >
2] ดังนั้นสารสกัดหยาบจากมะรุมที่มีเอทานอลเปFนตัวทําละลายมีสารที่ออกฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อมาลาเรีย
ทั้งนี้ยังต!องนําสารสกัดจากมะรุมโดยเฉพาะสPวนของเมล็ดมาทําการศึกษาองค.ประกอบทางเคมีที่ออกฤทธิ์ เพื่อนําไป
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 (chloroquineresistance 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
โรคมาลาเรียยังคงเปFนปGญหาสาธารณสุขที่สําคัญของประเทศไทย แม!วPาโรคนี้จะมีอัตราการป~วยและอัตราการ
ตาย รวมถึงอุบัติการณ.ลดลงก็ตาม เชื้อกPอโรคมาลาเรียที่มีการแพรPระบาดสPวนใหญPในประเทศไทย เปFนเชื้อมาลาเรีย
ชนิด Plasmodium falciparum และ P. vivax โดยในป• 2559 มีการรายงานวPามีจํานวนผู!ป~วยทั้งประเทศจํานวน
17,913 ราย พบการติดเชื้อมากที่สุดบริเวณชายแดนไทยสPวนที่ติดกับพมPา มาเลเซีย และกัมพูชา จังหวัดที่มีการติดเชื้อ
สูงสุด ได!แกP จังหวัดยะลา ตาก นราธิวาส สงขลา และอุบลราชธานี ตามลําดับ (1) การดื้อยาของเชื้อ P. falciparum
นั้นยังเปFนปGญ หาสําคัญสําหรับการรักษาโรคมาลาเรียในประเทศไทยรวมถึงแถบภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต! ซึ่ง
พบวPาสPวนมากจะเปFนการดื้อตPอยาหลายชนิด (multidrug resistance) ที่ใช!ในการรักษาเชPน คลอโรควีน ซัลฟาดอก
ซีน-ไพริเมทามีน (Sulfadoxine-Pyrimethamine) และ เมฟโฟลควิน (Mefloquine) ในปGจจุบันพบวPาเชื้อมาลาเรีย
ชนิด P. falciparum เริ่มดื้อตPอยาผสมอนุพันธุ.อาร.ติมิซินิน (Artemisinin-based combination therapy) ซึ่งเปFนยา
ที่ มีป ระสิ ท ธิภาพสู ง สุด ที่ ใช!ใ นแถบภู มิภ าคนี้ ได! แกP ไทย ลาว พมP า กั ม พู ชา และเวีย ดนาม เปF นต! น ซึ่งหากมี การ
แพรPกระจายของเชื้อที่ดื้อยาไปยังภูมิภาคอื่นของโลกก็จะทําให!การควบคุมโรคมาลาเรียยุPงยากมากขึ้น นอกจากนี้การใช!
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ยาไมPได!มาตรฐานและพฤติกรรมการรักษาไมPถูกต!องก็จะสPงผลให!เกิดการระบาดและแพรPกระจายของเชื้อที่ดื้อยามากขึ้น
อีก
ยาที่ใช!ในการรักษามาลาเรียที่มีประสิทธิภาพมีต!นกําเนิดมาจากพืช ได!แกP ควินิน และอาร.ทิซูเนต โดยยา
ควินินมีต!นกําเนิดจากต!นควินิน (Cinchona pubescens Vahl ;cinchona 49 tree bark) และยาอาร.ติมิซินิน มีต!น
กําเนิด จาก Artemisia annua (sweet wormwood) ดังนั้ นการใช!สมุน ไพรจึงเปF นทางเลือกหนึ่ งที่ นPาสนใจในการ
นํามาใช!เพื่อรักษาโรค ในประเทศไทยมีการนําสมุนไพรที่มีฤทธิ์เปFนยามาใช!ในการรักษาโรคตPางๆ และบันทึกเปFนข!อมูล
ไว!ตั้งแตPสมัยโบราณ โดยในปGจจุบันมีการศึกษาและรายงานฤทธิ์การต!านการเจริญเติบโตของเชื้อกPอโรคมาลาเรียจาก
สมุนไพรประจําถิ่นหลายชนิด เชPน เจตมูลเพลิงแดง มังคุด เบญจกุล จันทร.ผา ดีปลี จันทร.เทศ และขิง (2) หนึ่งใน
สมุนไพรที่นPาสนใจคือ มะรุม (ชื่อวิทยาศาสตร.: Moringa oleifera Lam., ชื่อสามัญ: drumstick) ซึ่งเปFนพืชพื้นบ!าน
ของไทยอยูPในวงศ. Moringaceae สPวนที่นิยมใช!คือ เปลือก ใบ ฝGก ดอก เมล็ด ราก และน้ํามันจากเมล็ด โดยมีคุณคPา
ทางยาที่ ป ระกอบด! ว ยสารพฤกษเคมี ห ลากหลายชนิ ด เชP น glucosinolates, isothiocyanates, alkaloids,
flavonoids และ β-sitosterol ซึ่ ง ทํ า ให! ม ะรุ ม มี ป ระโยชน. ท างยา เชP น มี ฤ ทธิ์ ป… อ งกั น ตั บ อั ก เสบ ลดระดั บ คลอ
เรสเตอรอล ลดความดันโลหิต ต!านการเกิดเนื้องอกและมะเร็ง รวมถึงสามารถต!านการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย เชื้อรา
และไวรัส (3) รวมถึงสารในกลุPม phenolic ที่มีฤทธิ์ต!านอนุมูลอิสะได! (4) นอกจากนี้ยังมีรายงานจากประเทศแถบ
แอฟริกาวPาสารสกัดหยาบจากมะรุมมีความสามารถในการต!านเชื้อมาลาเรียทั้งในหลอดทดลองและในสัตว.ทดอลอง (5)
ซึ่งสารที่ออกฤทธิ์ต!านเชื้อมาลาเรียนั้นประกอบด!วยสารจําพวก flavonoids alkaloids tannins และ saponins (6)
ด!วยคุณสมบัติที่กลPาวมานี้ทางคณะผู!วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาฤทธิ์การยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อมาลาเรียที่มี
ถิ่นกําเนิดในประเทศไทย โดยเปรียบเทียบระหวPางสารสกัดจากใบ ฝGก และเมล็ดของมะรุม

วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผPานการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระ
เกียรติ (เลขที่รับรอง อ.326/2558)

1. การเตรียมสารสกัดหยาบจากมะรุม
สารสกัดหยาบจากมะรุมที่ใช!ในการศึกษาครั้งนี้ได!มาจากสPวนตPางๆ ของมะรุม ได!แกP ใบมะรุม เมล็ดมะรุม
และฝGกมะรุม ซึ่งเตรียมโดยนําสPวนตPางๆที่กลPาวมาชนิดละ 100 กรัม แชPใน 95% เอทานอล ปริมาตร 500 มิลลิลิตร
เก็บที่อุณหภูมิห!องเปFนเวลา 72 ชั่วโมง จากนั้นนําไปกรองด!วยกระดาษกรอง Whatman ขนาด 10 นาโนเมตร และ
นําไประเหยตัวทําละลายด!วยเครื่อง rotary evaporator ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส จนกระทั่งสารสกัดแห!ง จากนั้น
นําสารสกัดหยาบแตPละชนิดชั่งน้ําหนักที่ได! และละลายใน dimethyl sulfoxide (DMSO) และเก็บไว!ที่อุณ หภูมิ -20
องศาเซลเซียส จนกระทั่งใช!งาน

2. การเลี้ยงเชื้อ P. falciparum สายพันธุ& TM267
เชื้อ P. falciparum สายพันธุ. TM267 ได!รับความอนุเคราะห.จาก ศ.ดร.ศรีสิน คูสมิทธิ์ นํามาเลี้ยงอยPาง
ตPอเนื่องตามวิธีที่ปรับจากวิธีมาตรฐานของ Trager และคณะ (7) โดยเลี้ยงในอาหารชนิด RPMI 1640 ที่มีสPวนประกอบ
เสริ ม ของ NaHCO3 2 กรั ม , 4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazineethanesulfonic acid (HEPES) 4.766 กรั ม และ
gentamicin 40 ยูนิต, Albumax II ร!อยละ 1 และเม็ดเลือดแดงหมูPเลือด “O” นําไปบPมในตู!อบ 37 องศาเซลเซียส
และมีร!อยละ 5 ของคาร.บอนไดออกไซด. และติดตามการเจริญเติบโตของเชื้อด!วยการทําสเมียร.เลือดแบบบาง (thin
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smear) และนับจํานวนเม็ดเลือดแดงที่ติดเชื้อ P.falciparum เทียบกับเม็ดเลือดแดงทั้งหมด 100 ตัว (%parasitemia)
โดยนับแยกระยะตPางๆ เมื่อได!จํานวนเชื้อที่ต!องการจึงนําไปทําการทดสอบ

3. การทดสอบฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ P. falciparum สายพันธุ& TM267 ของสาร
สกัดจากสFวนตFางๆของมะรุม
การทดสอบเริ่มด!วยการเตรียมสารสกัดโดยเจือจางสารสกัดจากสPวนตPางๆของมะรุมใน DMSO ให!มีความเข!มข!น
เริ่ ม ต! นเทP ากั บ 250 มิ ล ลิก รั ม ตP อ มิ ลลิ ลิ ต ร (stock solution) และทํ า การเจื อ จางสารสกัด ที่ เตรีย มได! แบบ 2-fold
dilution ตามความเข! ม ข!น ที่ ต!องการ จากนั้ น เตรีย มเชื้อ P. falciparum infected red blood cell ให! มีจํ านวน 2%
parasitemia และ 1-2% hematocrit ตามปริมาณที่ต!องการ แล!วนํามาทําการทดสอบโดยเติม เม็ด เลือดแดงที่มีเชื้อ
ระยะ trophozoite ที่ 2%parasitemia และ 2%hematocrit ปริ ม าตร 99 ไมโครลิ ต รตP อ หลุ ม ลงใน 96-well
culture plate จากนั้นเติมสารสกัดหยาบจากสPวนตPางๆของมะรุม ความเข!มข!นละ 1 ไมโครลิตรตPอหลุม นําไปบPมใน
ตู! อบ 37 องศาเซลเซี ย ส และมี ร! อยละ 5 ของคาร.บ อนไดออกไซด. เปF นเวลา 72 ชั่ วโมง จากนั้ น นํ าไปติด ตามการ
เจริญเติบโตของเชื้อด!วยวิธีการวัด parasite lactate dehydrogenese (pLDH) ในการทดสอบทุกครั้งจะใช!ยาอาร.ติมิ
ซินินเปFน positive control อาหารเลี้ยงมาลาเรีย และ DMSO เปFน negative control ใช!เม็ดเลือดแดงที่มีหมูPเลือด
“O” เปFนคPาพื้นหลัง และในหนึ่งการารทดสอบทําการทดลองแบบ 2 ซ้ํา (duplicate)

4. การติดตามการเจริญเติบโตของเชื้อ P. falciparum สายพันธุ& TM267
ติดตามการเจริญเติบโตของเชื้อ P. falciparum สายพันธุ. TM267 ด!วยวิธี pLDH (8) โดยเริ่มด!วยการเตรียม
Malstat reagent (Triton X-100 ปริม าตร 400 ไมโครลิตร, deionized water ปริม าตร 80 มิลลิลิตร, L-lactate
จํานวน 4.00 กรัม, Tris buffer จํานวน 1.32 กรัม และ 3-acetyl pyridine adenine dinucleotide (APAD) จํานวน
0.022 กรั ม และปรั บ คP า pH ให! เ ทP า กั บ 9 ด! ว ย hydrochloric acid ปรั บ ปริ ม าตรสุ ท ธิ เปF น 200 มิ ล ลิ ลิ ต ร ด! ว ย
deionised water) จากนั้นเก็บไว!ที่ 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) เก็บในที่มืดที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส จนกวPาจะใช!งาน สําหรับขั้นตอนการวัด pLDH เริ่ม
จากนํา 96-well culture plate ที่ใช!ทําการทดสอบเชื้อ P. falciparum กับสารสกัดหยาบจากสPวนตPางๆของมะรุม แชPแข็งที่
อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส 30 นาที จากนั้นนําไปละลายที่ 37 องศาเซลเซียส 30 นาที ทําซ้ําทั้งหมด 3 รอบ เพื่อให!
เม็ดเลือดแดงแตก จากนั้นเตรียม microtiterplate อันใหมPแล!วเติม Malstat reagent ปริมาตร 100 ไมโครลิตรตPอ
หลุม (Malstat plate) จากนั้นนําเชื้อจาก plate ที่ทําการทดสอบ (plate ที่ freeze-thaw เรียบร!อยแล!ว) ปริมาตร 20
มิลลิลิตร จากแตPละหลุม ใสPลงใน Malstat plate ผสมให!เข!ากัน แลPะเติม NBT/PES solution ปริมาตร 25 มิลลิลิตร
ตPอหลุม แล!วนําไปเก็บในที่มืดเปFนเวลา 1 ชั่วโมง เมื่อครบเวลาเติม 5% acetic acid ปริมาตร 25 มิลลิลิตรตPอหลุม
แล!วนําไปวัดคPาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 620 นาโมเมตร ด!วย ELISA reader

5. การเตรียมเม็ดเลือดขาวปกติ (Peripheral blood mononuclear cells; PBMCs)
ทําการเจาะเลือดจากอาสาสมัครที่มีสุขภาพปกติจากเส!นเลือดดํา ปริมาตร 8 มิลลิลิตร ใสPลงในหลอดแยก
เซลล. PBMCs สําเร็จรูป (BD vacutainer CPT) ทํ าการปG•นแยกเซลล.ที่ ความเร็ว 3,000 รอบตP อนาที นาน 30 นาที
หลังจากนั้นทําการดูดเก็บเซลล. PBMCs แล!วทําการปG•นล!างเซลล. PBMCs ด!วย sterile PBS จํานวน 3 ครั้ง ๆ ละ 10
นาที ที่ความเร็ว 1,000 รอบตPอนาที หลังจากนั้นเก็บเซลล.เพื่อทําการทดสอบตPอไป
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6. การทดสอบความเป[นพิษของสารสกัดหยาบจากมะรุมตFอเซลล&เม็ดเลือดขาวปกติ ดวยวิธี MTT
assay
ศึกษาความเปFน พิษ ของสารสกัด หยาบจากสPวนตPางๆของมะรุม โดยวิธี 3-(4,5 dimethylthiazol-2-yl)-5
diphenyltetrazolium bromide (MTT assay) (9) โดยใช! เซลล. เม็ ดเลือดขาวปกติ ความเข!ม ข!น เทP ากั บ 2.5 x 106
เซลล.ตPอมิลลิลิตร เพาะเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเซลล.ชนิด RPMI 1640 ที่มี 10% fetal bovine serum (FBS) ลง 96-well
tissue culture plate ปริม าตร 100 ไมโครลิ ต รตPอ หลุ ม แล! วบP ม ในตู! อ บ 37 องศาเซลเซี ยส และมี ร!อยละ 5 ของ
คาร.บอนไดออกไซด. เปF น เวลา 24 ชั่วโมง เติม สารสกัด หยาบจากมะรุม ที่ระดับ ความเข! ม ข! น ตPางๆ ปริม าตร 100
ไมโครลิตรตPอหลุม แล!วนําไปบPมในตู!อบ 37 องศาเซลเซียส และมีร!อยละ 5 ของคาร.บอนไดออกไซด. เปFนเวลา 48
ชั่วโมง เมื่อครบเวลา ดูดอาหารเลี้ยงเซลล.ออกจาก 96-well plate ปริมาตร 100 ไมโครลิตรตPอหลุม จากนั้นเติม MTT
dye solution ปริ ม าตร 10 ไมโครลิ ต รตP อ หลุ ม นํ า ไปบP ม ในตู! อ บ 37 องศาเซลเซี ย ส และมี ร! อ ยละ 5 ของ
คาร.บอนไดออกไซด. เปFนเวลา 2 ชั่วโมง แล!วคว่ํา 96-well tissue culture plate และซับอาหารเลี้ยงเซลล.ออกให!หมด
ด! วยกระดาษชํ าระ โดยเหลื อ เฉพาะผลึ ก ฟอร.ม าซาน (Formazan) ที่ ก!น หลุ ม เติ ม DMSO ลงใน 96-well tissue
culture plate ปริมาตร 150 ไมโครลิตรตPอหลุม แล!วเขยPา plate เบาๆเพื่อให!ผลึกฟอร.มาซาน (Formazan) ละลาย
ทั้งหมด และนําไปวัด คPาการดูด กลืนแสงที่ความยาวคลื่น 540/620 นาโนเมตร ด!วย ELISA reader แล!วนําคPา การ
ดูดกลืนแสงมาคํานวณเปอร.เซ็นต.การมีชีวิตรอดของเซลล. ซึ่งในทุกการทดสอบต!องทําชุดควบคุม (vehicle control)
ควบคูPไปด!วยโดยเติมอาหารเลี้ยงเซลล.ที่ผสม DMSO โดยให!มีความเข!มข!นสุดท!ายเปFนร!อยละ 2

7. การวิเคราะห&และแปลผลขอมูล
การศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถในการยับยั้งการเจริญ เติบโตของเชื้อ P. falciparum สายพัน ธุ.
TM267 ของสารสกัดหยาบจากสPวนตPางๆของมะรุม คํานวณหาร!อยละของการยั้บยั้งการเจริญเติบโตจากสูตร
ร!อยละของการยับยัง้ การเจริญเติบโต = ร!อยละของจํานวนเชื้อในหลุมที่ทดสอบกับสารสกัดหยาบ X 100
ร!อยละของเชื้อในหลุมควบคุม

และคํานวณคPาความเข!มข!นของสารสกัดหยาบที่มีความสามารถในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อได! 50% (IC50) และ
คํานวณหาคPาความเข!มข!นที่ทําให!เซลล.มีชีวิตรอด 50% (CC50) โดยวิธี MTT assay จากนั้นนํามาคํานวณหาคPาดัชนี
ความจําเพาะ (selectivity index: SI) ได!จากอัตราสPวนระหวPาง CC50 และ IC50

ผลการวิจัย
การคัด กรองฤทธิ์ของสารสกั ด หยาบจากสP วนตP างๆของมะรุม ที่ มีเอทานอลเปFน ตัวทํ าละลายเพื่ อ ทดสอบ
ความสามารถในการยับยั้งการเจริญเติบโตเชื้อ P. falciparum สายพันธุ. TM267 ได!ทําการศึกษาทั้งหมด 3 ครั้งโดยแตP
ละครั้งทําการทดสอบซ้ํา 2 ครั้ง (duplicate) พร!อมกันนี้ยังทําการทดสอบโดยใช! malaria culture medium และ
DMSO เปFน negative control ควบคูPกับการทําการทดสอบทุกครั้ง พบวPา ทั้ง 2 สภาวะไมPมีผลตPอการเจริญเติบโตของ
เชื้อเนื่องจากเมื่อเลี้ยงเชื้อกับ malaria culture medium และ เลี้ยงเชื้อกับอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีสPวนผสมของ DMSO
นั้นให!คPา pLDH ใกล!เคียงกัน นอกจากนี้ในทุกการทดสอบใช!ยาอาร.ติมิซินิน เปFน positive control แทนยาคลอโรควีน
เนื่องจากเชื้อที่ใช!ในการทดสอบคือ เชื้อ P. falciparum สายพันธุ. TM267 ซึ่งเปFนสายพันธุ.ที่ดื้อตPอยาคลอโรควีน พบวPา
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ยาอาร.ติ มิ ซินิ น มี ความสามารถในการยั บ ยั้ง การเจริญ เติบ โตของเชื้ อ โดยให! คPา IC50 เทPากั บ 0.0042 มิ ลลิ กรัม ตP อ
มิลลิลิตร จากการทดสอบเพื่อคัดกรองความสามารถในการยับยั้งการเจริญเติบโตจากสารสกัดหยาบจากสPวนตPางๆของ
มะรุมเบื้องต!นที่ความเข!มข!น 2.5 มิลลิกรัมตPอมิลลิลิตรพบวPา สารสกัดที่มีความสามารถในการยับยั้งการเจริญเติบโตของ
เชื้ อ P. falciparum สายพั น ธุ. TM267 ได! ดี ที่สุด คื อสารสกั ด หยาบจากเมล็ ด มะรุม ใบมะรุม และฝG กมะรุม โดยมี
คPาเฉลี่ยร!อยละของการยับยั้งการเจริญเติบโต เทPากับ ร!อยละ 73.84, 52.02 และ 36.77 ตามลําดับ (ภาพที่ 1) เมื่อนํา
สารสกัดหยาบจากสPวนตPางๆของมะรุมมาเจือจางและทําการทดสอบ พบวPาความสามารถในการยับยั้งการเจริญเติบโต
ของสารสกัดหยาบจากสPวนตPางๆของมะรุม มีฤทธิ์แปรผันตรงกับความเข!มข!นของปริมาณสารสกัดที่เพิ่ มขึ้น (dose
dependent manner) โดยสารสกัด หยาบจากเมล็ด มะรุมมีความสามารถในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ P.
falciparum สายพันธุ. TM267 ได!ดีที่สุดโดยให!คPา IC50 เทPากับ 1.21 มิลลิกรัมตPอมิลลิลิตร รองลงมาคือสารสกัดหยาบ
จากใบมะรุม ให!คPา IC50 เทPากับ 11.07 มิลลิกรัม ตPอมิลลิลิตร และสารสกัด หยาบจากฝGกมะรุม ซึ่งให!คPา IC50 เทPากับ
210.10 มิลลิกรัมตPอมิลลิลิตร นอกจากนี้เมื่อนําสารสกัดหยาบทั้ง 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 พบวPาสารสกัดหยาบจากเมล็ดมะรุมมีความสามารถในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ P.
falciparum สายพันธุ. TM267 ได!ดีที่สุด และมีความเปFนพิษตPอเซลล.เม็ดเลือดขาวปกติน!อยที่สุด (ตารางที่ 1)

ภาพที่ 1 ความสามารถของสารสกัดหยาบจากฝGกมะรุม ใบมะรุม และเมล็ดมะรุมในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ
P. falciprum สายพันธุ. TM267
ตารางที่ 1 คPา IC50 CC50 และคPา SI ของสารสกัดหยาบจากฝGกมะรุม ใบมะรุม และเมล็ดมะรุม
สารสกัดหยาบ

IC50 (มิลลิกรัมตFอมิลลิลิตร)

CC50 (มิลลิกรัมตFอมิลลิลิตร)

SI
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ฝGกมะรุม
ใบมะรุม
เมล็ดมะรุม

210.10
11.07
1.21

>500
900
>1000

>2.38
81.74
>826.44

อภิปรายผล
การศึกษานี้ใช!สารสกัดหยาบจากสPวนตPางๆของมะรุม มาทดสอบความสามารถในการยับยั้งการเจริญเติบโต
ของเชื้อ P. falciparum สายพั น ธุ. TM267 ในหลอดทดลอง ผลการศึ กษาพบวPา สารสกั ดหยาบจากเมล็ ด มะรุม มี
ความสามารถในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ 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!เห็นวPาเมื่อนําสPวนที่ตPางกันของมะรุมมา
สกัดจะทําให!ได!สารที่มีความสามารถแตกตPางกัน นอกจากนี้ผลการศึกษายังพบวPาสารสกัดหยาบจากสPวนเมล็ด ใบ และ
ฝGกมะรุม นั้น ไมPมี ความเปFน พิษตP อเซลล.เม็ด เลื อดขาวปกติ ซึ่ง แสดงให! เห็น จาก คPา SI> 2 การศึกษาครั้ง นี้มี ความ
สอดคล!องกับรายงานที่ผPานมาที่นําเอาสารสกัดจากสPวนตPางๆ ของมะรุมไปทดสอบความสามารถในการยับยั้งการ
เจริ ญ เติ บ โตของเชื้ อ มาลาเรี ย ทั้ ง ในหลอดทดลอง (in vitro) และในสั ต ว. ท ดลอง (in vivo) (10) ที่ ร ายงานโดย
Olasehide GI และคณะ ศึ กษาพบวPาสารสกั ด จากเมล็ด มะรุม ที่ ใช!เอทานอลเปF นตั วทํ าละลาย สามารถยั บ ยั้ง การ
เจริญเติบโตของ เชื้อ P. berghei ในหนูทดลองได! (11) สําหรับสารกัดหยาบจากใบมะรุม มีรายงานวPามีความสามารถ
ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ P. falciparum โดยมีคPา IC50 เทPากับ 0.16 ไมโครโมลาร. (12) ทั้งนี้ความแตกตPาง
ของผลการศึกษานั้นอาจเกิดจากปGจจัยหลายประการประกอบด!วย เชื้อ P.falciparum ที่ใช!ในทดการสอบมีสายพันธุ.ที่
แตกตPางกัน วิธีการสกัดพืชสมุนไพรและสารเคมีที่ใช!ในการสกัดแตกตPางกัน รวมถึงสภาพแวดล!อมของแหลPงที่มาของพืช
สมุนไพรที่นํามาสกัด นอกจากนี้ในป• 2014 โดย Dori GU และคณะ รายงานวPาสารสกัดจากใบและรากของ Moringa
stenopetala ซึ่งเปFนพืชในตระกูลเดียวกับมะรุมก็มีความสามารถในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ P. berghei ใน
หนูทดลองเชPนเดียวกัน (2) การรายงานเกี่ยวกับการใช!พืชสมุนไพรในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อมาลาเรียอีก
หลายชนิด ในป• 2011 Abiodun O และคณะ ได!ทําการศึกษาความสามารถในการยับยั้งการเจริญเติบโตของสารสกัด
จากใบยี่หรPาด!วยเอททิลอะซิเตท มีคPา IC50 อยูPระหวPาง 1.8-1.93 ไมโครกรัมตPอมิลลิลิตร (13) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ
การศึกษาครั้งนี้พบวPาสารสกัดจากยี่หรPาด!วยเอททิลอะซิเตท มีความสามารถในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ P.
falciparum ได!ดีกวPาสารสกัดหยาบจากเมล็ดมะรุมที่ทําการทดสอบ จากการสืบค!นข!อมูลมีรายงานวPาสารสกัดหยาบ
จากมะรุ ม เมื่ อ นํ า ไปทํ า การแยกสารทางพฤกษเคมี จ ะพบสารหลายกลุP ม ได! แ กP tannins, alkaloids, quinines,
saponins, flavonoids, polyphenols, terpenoids, quercetin, kaempferol, และ gypenoside (14) และสารที่มี
ฤทธิ์ใ นการต! า นการเจริ ญ เติ บ โตของมาลาเรี ย ได! แ กP ส ารในกลุP ม terpenoids, flavonoids, alkaloids, quinines,
quercetin และ kaempferol (14, 15) ซึ่งสอดคล!องกับการรายงาน ในป• 2009 โดย Bero J และคณะทําการศึกษา
ความสามารถของสารสกัด flavonoid จากรากของต!นชงโค มีความสามารถในการยับยั้ง การเจริญ เติบโตของเชื้อ
P.falciparum เชPนเดียวกับเมล็ดมะรุมโดยมีคPา IC50 เทPากับ 9.5 ไมโครโมลาร. (16) และในป• 2013 โดย Thiengsusuk
A และคณะพบวPาสารสกัดจากโกศจุฬาลัมพาที่มีสPวนประกอบของ flavonoid และ alkaloid เชPนเดียวกับสารสกัดจาก
มะรุม มีความสามารถในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ P.falciparum K1 และ 3D7 โดยมีคPา IC50 เทPากับ 10.4
และ 21.8 ไมโครกรัม ตP อมิ ลลิลิต ร ตามลําดับ (17) จากทั้ง หมดที่ กลP าวมาข!างต!น จะเห็ นวPามีก ารรายงานเกี่ยวกั บ
ความสามารถของสารสกัดจากพืชในการต!านการเจริญเติบโตของเชื้อมาลาเรียมีผลการทดสอบที่หลากหลาย ซึ่งอาจมี
สาเหตุจากหลายปGจจัย ได!แกP ความแตกตPางของการเลือกใช!ตัวทําละลาย สป•ชีส.ของเชื้อที่นํามาทดสอบ ชนิดของพืชที่
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ใช! ชนิดและวิธีที่ใช!ในการสกัดสาร รวมถึงวิธีการตรวจวัดการเจริญเติบโตของเชื้อมาลาเรีย โดยงานวิจัยนี้ใช!การตรวจหา
เอนไซม. lactate dehydrogenase ที่มีความสําคัญในกระบวนการไกลโคไลซิสของเชื้อมาลาเรียชนิด P. falciparum
โดย pLDH จะเปลี่ยนสี tetrazolium ให!เปFน formazan ซึ่งมีสีฟ…าและสามารอPานคPาการดูดกลืนแสงได!ด!วยเครื่องสเปก
โตรโฟโตมิทรี (spectrophotometry) (18) การศึกษาครั้งนี้เปFนเพียงการศึกษาเบื้องต!นดังนั้นจึงควรนําสารสกัดจาก
มะรุมโดยเฉพาะสPวนเมล็ดมาทําการศึกษาตPอไปเพื่อให!ทราบถึงสารบริสุทธิ์ที่เปFนตัวออกฤทธิ์ต!านเชื้อมาลาเรีย และ
นําไปพัฒนาเปFนยาต!านโรคมาลาเรียที่เกิดจากการติดเชี้อ P.falciparum ตPอไป
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Urinary Tract Infections in the Surgical Intensive Care Unit and Semi-Critical Medical
Unit at Ramathibodi Hospital
ถนอมวงศ+ มัณฑจิตร+*, ศิริลักษณ+ อภิวาณิชย+, กําธร มาลาธรรม, สมพร สมสกุล
คณะแพทยศาสตร+ มหาวิทยาลัยมหิดล
*
E-mail: thanomvong.mun@mahidol.ac.th
บทคัดยMอ
การติดเชื้อระบบทางเดินปGสสาวะที่สัมพันธ+กับการคาสายสวนปGสสาวะเปHนการติดเชื้อที่พบมากที่สุดของ
การติดเชื้อในโรงพยาบาลรามาธิบดี โดยมีอัตราการติดเชื้อมากกวKา 10 ครั้งตKอ 1,000 วันของการคาสายสวน
ปGสสาวะของทุกปM การวิจัยกึ่งทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงค+เพื่อศึกษาผลของการใช!โปรแกรมการปPองกันการติดเชื้อ
ระบบทางเดินปGสสาวะที่สัมพันธ+กับการคาสายสวนปGสสาวะของกลุKมผู!ปRวยที่เข!ารับการรักษาในหอผู!ปRวยวิกฤต
ศัลยกรรมและหอผู!ปRวยกึ่งวิกฤตทางอายุรกรรม คณะแพทยศาสตร+โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลโดย
แบKงออกเปHน 2 ระยะการศึกษา ระยะแรกคือ วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2555 ระยะที่ 2 วันที่ 1 กันยายน
2555 ถึ ง 31 พฤษภาคม 2556 ระยะแรกผู! วิ จั ย ได! ศึ ก ษาสภาพปG ญ หาการดู แ ลผู! ปR ว ยที่ ใ สK ส ายสวนปG ส สาวะ
วิเคราะห+สถานการณ+การปPองกันการติดเชื้อ และสาเหตุที่เกี่ยวข!อง ระยะที่ 2 คือ การใช!โปรแกรมการปPองกันการ
ติดเชื้อระบบทางเดินปGสสาวะที่สัมพันธ+กับการคาสายสวนปGสสาวะตามแนวทางการปPองกันการติดเชื้อของศูนย+
ควบคุมโรคประเทศสหรัฐอเมริกา โดยให!พยาบาลปฏิบัติตามโปรแกรมและบันทึกข!อมูลลงในแบบบันทึก ผู!วิจัยเฝPา
ระวังการติดเชื้อและรวบรวมข!อมูลจากแบบบันทึกการปฏิบัติ รวมทั้ง ปPอนข!อมูลย!อนกลับ ผลการศึกษาการใช!
โปรแกรมการปPองกันการติดเชื้อพบวKา อัตราการติดเชื้อในหอผู!ปRวยวิกฤตศัลยกรรมและกึ่งวิกฤตอายุรกรรมลดลง
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 ปGจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อ คือ ระยะเวลาของการนอนโรงพยาบาลของผู!ปRวยกึ่งวิกฤตอายุรกรรม
ที่เกิน 10 วันเสี่ยงตKอการติด เชื้อ 2.84 เทKา (95% CI= 1.35-5.97, p=.006) ระยะเวลาการคาสายสวนปGสสาวะ
เกิน 7 วัน เสี่ยง ตKอการติดเชื้อ 6.03 เทKา (95% CI=2.85-12.75, p=<.001) และเพศหญิงเสี่ ยงตKอ การติ ดเชื้ อ
มากกวK า ชาย 1.97 เทK า (95% CI = 1.12-3.49, p=.019) สK ว นผู! ปR ว ยวิ ก ฤตศั ล ยกรรมพบระยะเวลาที่ น อน
โรงพยาบาลเกิน 8 วันเสี่ยงตKอการติดเชื้อ 7.42 เทKา (95% CI= 1.39-39.64, p=.019) เชื้อที่เปHนสาเหตุสKวนใหญK
ของการติ ด เชื้ อ ทั้ง สองหอผู! ปR วย คือ เชื้ อ รา Enterococcus spp. และ E. coli การคาสายสวนปG ส สาวะเปH น
เวลานานเปHนปGจจัยที่สําคัญทําให!ติดเชื้อในระบบทางเดินปGสสาวะที่สัมพันธ+กับการคาสายสวนปGสสาวะ แตKไ มK
สามารถถอดสายสวนปGสสาวะได!เร็วตามที่กําหนดได! ดังนั้นต!องลดปGจจัยเสี่ยงดังกลKาวและหาวิธีการที่เหมาะสมใน
การดูแลผู!ปRวยกลุKมนี้ตKอไป
คําสําคัญ: การติดเชื้อในระบบทางเดินปGสสาวะที่สัมพันธ+กับการคาสายสวนปGสสาวะ ปGจจัยเสีย่ งตKอการติดเชื้อ
อุบัติการณ+การติดเชื้อ
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Abstract
The incidence of catheter-associated urinary tract infection (CAUTI) is a major healthcareassociated 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=1.3939.64, 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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ระดับอลูเมทิเลชันในผูปวยโรคเนื้องอกเนื้อเยื่อออน
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
บทคัดยอ
อลู (Alu) เปLน repetitive element ที่พบในจีโนมของมนุษย/ โดยการเกิดอลูเมทิเลชันที่ผิดปกติเปLน
สาเหตุที่เกิด mitotic recombination และความไมUเสถียรของจีโนมทําให!เกิดโรคเนื้องอกเนื้อเยื่ออUอน อยUางไรก็
ตาม อลูเมทิเลชันมีอยูUน!อยมากในโรคเนื้องอกเนื้อเยื่ออUอน โดยวัตถุของการศึกษานี้เพื่อตรวจสอบระดับอลูเมทิเล
ชั น ในเนื้ อ งอกเปรี ย บเที ย บกั บ เนื้ อ เยื่ อ ปกติ ข! า งเคี ย งจากผู! ป[ ว ยโรคเนื้ อ งอกเนื้ อ เยื่ อ อU อ น ตลอดจนตรวจหา
ความสัมพันธ/ของระดับอลูเมทิเลชันระหวUางเนื้องอกและเซลล/เม็ดเลือดขาวในโรคเนื้องอกเนื้อเยื่ออUอน เนื้องอก
เนื้อเยื่ออUอนและเซลล/เม็ดเลือดขาวจากผู!ป[วยเนื้องอกเนื้อเยื่ออUอนจํานวน 31 ราย นํามาตรวจวัดระดับอลูเมทิเลชัน
โดยใช! เ ทคนิ ค quantitative Combined Bisulfite Restriction Analysis (qCOBRA) โดยทํ า การตรวจสอบ
เปรียบเทียบกับระดับอลูเมทิเลชันในเนื้อเยื่อปกติข!างเคียงด!วย พบวUา ระดับอลูเมทิเลชันในเนื้องอกเนื้อเยื่ออUอนมี
ระดับสูงกวUาเนื้อเยื่อปกติข!างเคียงอยUางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P = 0.01) เนื้องอกชนิดรุนแรงมีระดับอลูเมทิเลชัน
มากกวUาเนื้อเยื่อปกติข!างเคียงอยUางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P = 0.017) นอกจากนี้ ระดับอลูเมทิเลชันในเนื้องอกมี
ความสัมพันธ/โดยตรงกับระดับอลูเมทิเลชันในเซลล/เม็ดเลือดขาวของผู!ป[วยโรคเนื้องอกเนื้อเยื่ออUอน (P < 0.001)
การศึกษานี้แสดงให!เห็นวUา ระดับอลูเมทิเลชันที่สูงขึ้นมีความสัมพันธ/เกี่ยวข!องกับโรคเนื้องอกเนื้อเยื่ออUอน และ
ระดับอลูเมทิเลชันในเนื้องอกสัมพันธ/กันกับระดับอลูเมทิเลชันในเซลล/เม็ดเลือดขาวของผู!ป[วยโรคเนื้องอกเนื้อเยื่อ
อUอน
คําสําคัญ: อลูเมทิเลชัน เซลล/เม็ดเลือดขาว โรคเนื้องอกเนื้อเยื่ออUอน เนื้องอกชนิดรุนแรง
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 nonneoplastic 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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การรับรูของสมาชิกครอบครัวตอพฤติกรรมรวมรูสึกของพยาบาลโดยใชกิจกรรมการพยาบาล
แบบมีสวนรวมของสมาชิกครอบครัวในผูป"วยที่ใชเครื่องชวยหายใจ
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- มหาวิทยาลัยบูรพา
*
E-mail: thi_da1@yahoo.com
บทคัดยอ
การวิจัยกึ่งทดลองแบบสองกลุ(มวัดผลก(อนและหลังการทดลองครั้งนี้ มีวัตถุประสงค-เพื่อศึกษาการรับรูของ
สมาชิกครอบครัวต(อพฤติกรรมร(วมรูสึกของพยาบาล (Nurses, empathic behavior) โดยใชกิจกรรมการพยาบาล
แบบมีส(วนร(วมของสมาชิกครอบครัวในผูปSวยที่ใชเครื่องช(วยหายใจ กลุ(มตัวอย(างเลือกแบบเจาะจงที่เปTนสมาชิก
ครอบครัวของผูปSวยที่ใชเครื่องช(วยหายใจที่เขารับการรักษาในหอผูปSวยหนักอายุรกรรม โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ
แห(งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร จํานวน 20 คน แบ(งเปTนกลุ(มทดลอง จํานวน 10 คน ที่เปTนสมาชิกครอบครัวของ
ผูปSวยที่เขาร(วมทํากิจกรรมการพยาบาล และกลุ(มควบคุม จํานวน 10 คน เปTนสมาชิกครอบครัวของผูปSวยที่ไดรับ
กิจกรรมการพยาบาลตามปกติของหอผูปSวย เก็บรวบรวมขอมูลระหว(างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือนตุลาคม
พ.ศ. 2559 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก( คู(มือกิจกรรมการพยาบาลแบบมีส(วนร(วมของสมาชิกครอบครัวในผูปSวย
ที่ใชเครื่องช(วยหายใจ และแบบสอบถามการรับรูของสมาชิกครอบครัวต(อพฤติกรรมร(วมรูสึกของพยาบาล มีค(า
ความเชื่อมั่นเท(ากับ .98 วิเคราะห-ขอมูลโดยใชสถิติพรรณนา และการทดสอบที ผลการวิจัยพบว(าผลต(างของ
ค(าเฉลี่ยคะแนนการรับรูของสมาชิกครอบครัวต(อพฤติกรรมร(วมรูสึกของพยาบาล ระหว(างก(อนกับ หลังการใช
กิจกรรมการพยาบาล ในกลุ(มทดลองสูงกว(ากลุ(มควบคุมอย(างมีนัยสําคัญทางสถิติ (t = -7.85, p < .001) และใน
กลุ(มทดลอง คะแนนเฉลี่ยการรับรูของสมาชิกครอบครัวต(อพฤติกรรมร(วมรูสึกของพยาบาลภายหลังการใชกิจกรรม
การพยาบาลสูงกว(าก(อนการใชกิจกรรมการพยาบาลอย(างมีนัยสําคัญทางสถิติ (t = 8.79, p < .001) ผลการวิจัยนี้
แสดงให เห็ น ว( า พยาบาลสามารถนํ า กิ จ กรรมการพยาบาลแบบมี ส( ว นร( วมของสมาชิ ก ครอบครั วไปใชในการ
ปฏิบัติการพยาบาล เพื่อส(งผลใหสมาชิกครอบครัวผูปSวยมีการรับรูต(อพฤติกรรมร(วมรูสึกของพยาบาล ทําใหผูปSวย
และสมาชิกครอบครัวไววางใจและเชื่อมั่นในคุณภาพการพยาบาล
คําสําคัญ: การรับรูของสมาชิกครอบครัว กิจกรรมการพยาบาลแบบการมีส(วนร(วม
ผูปSวยที่ใชเครื่องช(วยหายใจ พฤติกรรมร(วมรูสึกของพยาบาล
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
พยาบาลเปTนวิชาชีพที่ใหการพยาบาลอย(างเปTนองค-รวมทั้งการดูแลผูปSวยและครอบครัว อีกทั้งยังเปTน
บุคลากรที่มีโอกาสในการช(วยเหลือพิทักษ-สิทธิ และประโยชน-ของผูปSวย ในการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อดูแลผูปSวย
ใหครอบคลุมทั้งทางดานร(างกาย จิตใจ อารมณ- สังคม และจิตวิญญาณ เพื่อตอบสนองความตองการของผูปSวย
โดยเฉพาะในการดูแลผูปSวยในหอผูปSวยหนักที่ใชเครื่องช(วยหายใจ ซึ่งเปTนหอผูปSวยที่ตองใหการพยาบาลอย(าง
ใกลชิด มีลักษณะปzด จํากัดการเยี่ยม อาจทําใหผูปSวย และสมาชิกครอบครัวเกิดความเครียด วิตกกังวล สมาชิก
ครอบครัวมีโอกาสนอยในการมีส(วนร(วมดูแลผูปSวย ดังนั้นพฤติกรรมร(วมรูสึกของพยาบาล (nurses, empathic
behavior) เปTนสิ่งที่พยาบาลแสดงออกเมื่อใหการดูแลผูปSวย และสมาชิกครอบครัวของผูปSวยสามารถสังเกตเห็นได
การที่พยาบาลไดรูจักผูปSวยและร(วมรูสึกกับผูปSวยมากเท(าใดย(อมจะใหการพยาบาลเพื่อตอบสนองความตองการ
ของผูปSวยและครอบครัวไดตรงกับความตองการมากขึ้น โดยส(วนมากสมาชิกครอบครัวเปTนผูที่มีความสัมพันธใกลชิด ผูกพัน รูจักและเขาใจผูปSวยมากที่สุด คุนเคยและสามารถตอบสนองความตองการใหกับผูปSวยไดตรงกับ
ความตองการของผูปSวยไดมากกว(า และดีกว(าผูอื่น โดยเฉพาะอย(างยิ่งทางดานจิตใจ สมาชิกครอบครัวจึงเปTน
สื่อกลางใหพยาบาลไดรูจักกับผูปSวยไดมากขึ้น มีความสําคัญและเปTนแหล(งสนับสนุนทางอารมณ-ที่ดีที่สุดของผูปSวย
บ(อยครั้งที่พบว(าสมาชิกครอบครัวจะเฝ|าดูอาการของผูปSวยอย(างใกลชิด ดวยความรูสึกสับสน เครียด และวิตกกังวล
กระวนกระวายใจ1 จากการไม(รูหรือรับรูในสิ่งที่ไม(ถูกตองต(อภาวะเจ็บปSวยของบุคคลอันเปTนที่รัก หรือมีความกลัว
และความวิตกกังวลเมื่อตองพบทีมสุขภาพ เพื่อรับทราบขอมูลและร(วมตัดสินใจเลือกแผนการรักษา2 แต(ถาสมาชิก
ครอบครัวไดร(วมกิจกรรมการพยาบาล จะสามารถส(งผ(านความรักและเชื่อมโยงความห(วงใยไปยังผูปSวย นอกจากนี้
การไดร(วมดูแลผูปSวยยังเปTนความภาคภูมิใจที่สมาชิกครอบครัวรูสึกว(าไดทําหนาที่ที่มีคุณค(า ดังนั้นการดูแลผูปSวยจึง
ควรใหความสําคัญกับสมาชิกครอบครัวใหเขามามีส(วนร(วมในการดูแลผูปSวยใหครอบคลุมทั้งดานการรักษาพยาบาล
ดานความสุขสบาย และดานการดูแลจิตใจและจิตวิญญาณ3 การมีส(วนร(วมของครอบครัวหรือสมาชิกครอบครัว
โดยใหเขามาเปTนส(วนหนึ่งในแผนการดูแล จะช(วยใหเกิดการยอมรับและไววางใจซึ่งกันและกัน มีอํานาจในการ
ตัดสินใจร(วมกัน มีการแลกเปลี่ยนขอมูล การปรึกษาหารือและตั้งเป|าหมายร(วมกัน จะทําใหคุณภาพการพยาบาลมี
ประสิทธิภาพ4 ในขณะเดียวกันพยาบาลถูกคาดหวังว(าตองใหบริการที่ดี มีความถูกตองและถูกใจ มีปฏิสัมพันธ-ที่ดี
ระหว(างพยาบาล ผูปSวยและสมาชิกครอบครัว5
การใหสมาชิกครอบครัวไดเขามามีส(วนร(วมในการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลร(วมกับพยาบาล ตาม
แนวคิดการมีส(วนร(วมของครอบครัวของเชปป• (Schepp)6 ไดแก( การมีส(วนร(วมในกิจกรรมทั่วไปในชีวิตประจําวัน
และความสุขสบายทั่วไปของผูปSวย การมีส(วนร(วมในกิจกรรมการพยาบาล การแลกเลี่ยนขอมูลต(าง ๆ กับพยาบาล
บุ ค ลากรที่ ให การดู แ ลรัก ษาผู ปS ว ย และการตัด สิ น ใจ ในขณะที่ สมาชิก ครอบครัว มี ส(ว นร(วมในการดู แลผู ปS ว ย
พยาบาลไดแสดงพฤติก รรมการดู แลที่เปT น การกระทํ าโดยผ( านการคิ ดไตร(ตรอง ประกอบดวย ความรู ทั ก ษะ
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ทัศนคติ การสื่อสาร เพื่อใหการดูแลตรงตามความตองการของผูปSวย และทําใหผูปSวยรูสึกว(าตนเองไดรับการดูแล
อย(างดีที่สุด สมาชิกครอบครัวเกิดความเชื่อมั่นในตัวพยาบาล พฤติกรรมร(วมรูสึกของพยาบาลแสดงออกมาไดโดย
การใหความสนใจ พูดคุย สังเกตความตองการของผูปSวย รับรูและเขาใจถึงความคิด ความรูสึกของผูปSวย และ
สามารถสื่อใหสมาชิกครอบครัวรับทราบว(าพยาบาลไดใหการพยาบาลผูปSวยเสมือนตัวสมาชิกครอบครัวของตนเอง7
ผูปSวยสัมผัสไดว(าพยาบาลมีความเขาใจป•ญหา ร(วมรูสึกกับผูปSวย สามารถแกไขป•ญหาใหกับผูปSวยได8
ผูปSวยที่อยู(หอผูปSวยหนักที่ไม(สามารถสื่อสารได เช(นในกรณีที่ตองใชเครื่องช(วยหายใจ แมผูปSวยจะรับรูถึง
ความปลอดภัยในชีวิตที่มีเครื่องช(วยหายใจ แต(ผูปSวยกลับตองเผชิญกับความทุกข-ทรมานทั้งดานร(างกาย จิตใจ
สังคม และสิ่งแวดลอม ถาสมาชิกครอบครัวมีส(วนร(วมในการดูแลผูปSวย จะช(วยเปTนตัวกลางช(วยเหลือในการสื่อสาร
ขอมูล ใหกําลังใจ อยู(เคียงขางไม(ทอดทิ้ง สมาชิกครอบครัวจึงมีความสําคัญและควรมีส(วนร(วมในการดูแล และ
ตัดสินใจเกี่ยวกับแนวทางการรักษารวมทั้งเป|าหมายในการดูแลผูปSวย ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาผลการ
รับรูของสมาชิกครอบครัวต(อพฤติกรรมร(วมรูสึกของพยาบาลโดยใชกิจกรรมการพยาบาลแบบมีส(วนร(วมของสมาชิก
ครอบครัวในผูปSวยที่ใชเครื่องช(วยหายใจ โดยเลือกศึกษาในหอผูปSวยหนักอายุรกรรม โรงพยาบาลตติยภูมิ ที่ผูปSวย
อยู(ในภาวะวิกฤต กึ่งวิกฤต และภาวะคงที่ ผลการวิจัย ครั้งนี้ จะเปT นประโยชน- ต(อคุ ณ ภาพและการพั ฒ นาแนว
ปฏิบัติการพยาบาลที่สมาชิกครอบครัวมีส(วนร(วม ซึ่งจะช(วยใหสมาชิกครอบครัวผูปSวยรับรูพฤติกรรมร(วมรูสึกของ
พยาบาล

วัตถุประสงคNของการวิจัย
1. เปรียบเทียบการรับรูของสมาชิกครอบครัวต(อพฤติกรรมร(วมรูสึกของพยาบาลภายหลังการใชกิจกรรม
การพยาบาลแบบมีส(วนร(วมของสมาชิกครอบครัวในผูปSวยที่ใชเครื่องช(วยหายใจระหว(างกลุ(มทดลอง กับกลุ(ม
ควบคุม
2. เปรียบเทียบการรับรูของสมาชิกครอบครัวต(อพฤติกรรมร(วมรูสึกของพยาบาลในกลุ(มทดลอง ระหว(าง
ก(อนกับหลังการใชกิจกรรมการพยาบาลแบบมีส(วนร(วมของสมาชิกครอบครัวในผูปSวยที่ใชเครื่องช(วยหายใจ

สมมุติฐานของการวิจัย
1. การรับรูของสมาชิกครอบครัวต(อพฤติกรรมร(วมรูสึกของพยาบาลภายหลังการใชกิจกรรมการพยาบาล
แบบมีส(วนร(วมของสมาชิกครอบครัวในผูปSวยที่ใชเครื่องช(วยหายใจในกลุ(มทดลอง สูงกว(าในกลุ(มควบคุมที่ไดรับการ
พยาบาลตามปกติ
2. การรับ รูของสมาชิ กครอบครัวต( อ พฤติ ก รรมร(วมรูสึ กของพยาบาลในกลุ( มทดลองภายหลั งการใช
กิจกรรมการพยาบาลแบบมีส(วนร(วมของสมาชิกครอบครัวในผูปSวยที่ใชเครื่องช(วยหายใจสูงกว(าก(อนการใชกิจกรรม
การพยาบาลแบบมีส(วนร(วมของสมาชิกครอบครัว

กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาการรับรูของสมาชิกครอบครัวต(อพฤติกรรมร(วมรูสึกของพยาบาลโดยใชกิจกรรมการพยาบาล
แบบมีส(วนร(วมของสมาชิกครอบครัวในผูปSวยที่ใชเครื่องช(วยหายใจ ผูวิจัยนําแนวคิดการมีส(วนร(วมของครอบครัว
ของ Schepp6 ที่เนนครอบครัวเปTนศูนย-กลาง (Family-centered care) โดยเชื่อว(า เมื่อบุคคลในครอบครัวมีความ
เจ็บปSวยและตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล ทําใหสมาชิกในครอบครัวมีความเปTนห(วง กังวล เครียด และอาจ
ทําใหบทบาทของสมาชิกครอบครัวเปลี่ยนแปลงไป การใหสมาชิกครอบครัวไดมีส(วนร(วมในการดูแลผูปSวยที่ปSวยอยู(
ในโรงพยาบาล จะช(วยลดความรูสึกดังกล(าว และส(งผลต(อความเขาใจการปฏิบัติการพยาบาล องค-ประกอบของ
การมีส(วนร(วมตามแนวคิดของ Schepp ประกอบดวยการมีส(วนร(วมในกิจกรรม 4 ดานุ6 ไดแก( การดูแลกิจกรรม
ทั่วไปในชีวิตประจําวัน (usual care) กิจกรรมการพยาบาล (nursing care) การแลกเปลี่ยนขอมูล (information
sharing) กับพยาบาลและผูใหการรักษา และการตัดสินใจ (decision making) ซึ่งการที่สมาชิกครอบครัวไดเขา
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มาร( วมดู แ ลผู ปS วยและปฏิ บั ติ กิ จ กรรมการต( า ง ๆ ร(ว มกั บ พยาบาล ทํ า ให สมาชิ ก ครอบครัว ได รับ รูและเข าใจ
พฤติกรรมร(วมรูสึกของพยาบาล ครอบคลุม ความรูสึกนึกคิด หรือความเขาใจของสมาชิกครอบครัวที่มีต(อการ
กระทําของพยาบาลที่แสดงออกโดยการสื่อสารทางวาจา และท(าทาง ที่ เกิดขึ้นในขณะที่พยาบาลมีการปฏิบั ติ
กิจกรรมการพยาบาล

ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปTนการศึกษาการรับรูของสมาชิกครอบครัวต(อพฤติกรรมร(วมรูสึกของพยาบาลโดยใช
กิจกรรมการพยาบาลแบบมีส(วนร(วมของสมาชิกครอบครัวในผูปSวยที่ใชเครื่องช(วยหายใจ โดยศึกษาในสมาชิก
ครอบครัวของผูปSวยที่ใชเครื่องช(วยหายใจที่รูสึกตัว ในหอผูปSวยหนักอายุรกรรม โรงพยาบาลตติยภูมิแห(งหนึ่ง ใน
กรุงเทพมหานคร ระหว(างเดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนตุลาคม 2559 ตัวแปรที่ศึกษามีดังนี้
ตัวแปรตน คือ กิจกรรมการพยาบาลแบบมีส(วนร(วมของสมาชิกครอบครัวในผูปSวยที่ใชเครื่องช(วยหายใจ
และ กิจกรรมการพยาบาลตามปกติของหอผูปSวย
ตัวแปรตาม คือ การรับรูของสมาชิกครอบครัวต(อพฤติกรรมร(วมรูสึกของพยาบาล

วิธีดําเนินการวิจัย
แบบกึ่งทดลอง ชนิดศึกษา 2 กลุ(มทดสอบก(อนและหลังการทดลอง
ประชากร คือ สมาชิกครอบครัวของผูปSวยที่ใชเครื่องช(วยหายใจ ที่รูสึกตัว อยู(ในภาวะวิกฤต กึ่งวิกฤต
หรือคงที่ เขารับการรักษาในหอผูปSวยหนัก โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
กลุ( ม ตั ว อย( า ง คื อ สมาชิ ก ครอบครั ว ของผู ปS ว ยที่ ใช เครื่ อ งช( ว ยหายใจที่ คั ด เลื อ กแบบเฉพาะเจาะจง
(Purposive sampling) ตามคุณสมบัติที่กําหนด จากประชากรเป|าหมายในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห(งหนึ่ง ใน
กรุงเทพมหานคร ในป„ พ.ศ. 2559 จํานวน 20 คน ซึ่งเปTนขนาดกลุ(มตัวอย(างอย(างนอย คือจํานวน 10 คน9 แบ(งเปTน
2 กลุ(ม คือกลุ(มควบคุม 10 คน ไดรับการปฏิบัติการพยาบาลตามปกติ และกลุ(มทดลอง 10 คน ไดรับกิจกรรมการ
พยาบาลโดยการมีส(วนร(วมของสมาชิกครอบครัวในผูปSวยที่ใชเครื่องช(วยหายใจที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยเก็บขอมูลใน
กลุ(มควบคุมและกลุ(มทดลองตามลําดับ
คุณสมบัติของกลุ(มตัวอย(างที่เปTนเกณฑ-การคัดเลือกเขาในการวิจัย (Inclusion criteria) คือ
1. เปTนสมาชิกในครอบครัวเดียวกันกับผูปSวย ไดแก( บิดา มารดา สามี ภรรยา หรือ บุตรคนใดคนหนึ่ง
เพียงคนเดียว
2. มีอายุระหว(าง 20-60 ป„
3. สามารถสื่อสาร และเขียนภาษาไทยไดเขาใจ
4. สามารถเขาร(วมกิจกรรมไดครบทุกครั้ง
เกณฑ-ในการคัดกลุ(มตัวอย(างออกจากการวิจัย (Exclusion Criteria) คือ
1. ไม(สามารถเขาร(วมกิจกรรมไดครบทุกครั้ง
2. ในระหว(างการทํากิจกรรมผูปSวยมีอาการของโรครุนแรง ไม(รูสึกตัว เสียชีวิต หรือยายออกจากหอ
ผูปSวยหนัก

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. เครื่องมือที่ใชในการทดลอง ไดแก( คู(มือกิจกรรมการพยาบาลแบบมีส(วนร(วมของสมาชิกครอบครัวใน
ผูปSวยที่ใชเครื่องช(วยหายใจ
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย 2 ส(วนคือ
ส(วนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลส(วนบุคคลของกลุ(มตัวอย(าง ผูวิจัยเปTนผูสรางขึ้นเอง ประกอบดวย เพศ อายุ
ระดับการศึกษา ลักษณะที่อยู(อาศัย และสมาชิกในครอบครัว
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ส( ว นที่ 2 แบบสอบถามการรั บ รู ของสมาชิ ก ครอบครั ว ต( อ พฤติ ก รรมร( ว มรู สึ ก ของพยาบาล เปT น
แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเองโดยพัฒนา จากแนวคิดการร(วมรูสึกของ Fortinash and Worret7 ที่ศึกษาการ
แสดงพฤติกรรมการร(วมรูสึกของพยาบาล ร(วมกับการทบทวนวรรณกรรม มีทั้งหมด 30 ขอ แบ(งออกเปTน 2 ดาน
คือ 1) เมื่อพยาบาลและผูดูแลร(วมปฏิบั ติใหกับผูปSวย จํานวน 15 ขอ และ 2) เมื่อพยาบาลปฏิบัติให กับผูปSวย
จํานวน 15 ขอ เปTนการใหคะแนนแบบมาตรประมาณค(า (Likert scale) คะแนนตั้งแต( 1-5 ค(าคะแนนที่เปTนไปได
อยู(ระหว(าง 30 – 150 คะแนน โดย คะแนนรวมยิ่งสูง หมายถึง สมาชิกครอบครัวของผูปSวยรับรูพฤติกรรมร(วมรูสึก
ของพยาบาลมาก คะแนนรวมยิ่งต่ํา หมายถึง สมาชิกครอบครัวของผูปSวยรับรูพฤติกรรมร(วมรูสึกของพยาบาลนอย
ผูวิจัยไดนําเครื่องมือที่ใชในการทดลอง และเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ตรวจสอบความตรง
ตามเนื้อหาโดยผูทรงคุณ วุฒิ 5 ท(าน ไดค(าดัชนีความตรงตามเนื้อหาเท(ากับ .93 ตรวจสอบค(าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามพฤติกรรมร(วมรูสึกของพยาบาล มีค(าความเชื่อมั่นเท(ากับ .98

การเก็บรวบรวมขอมูล
ภายหลังการรับรองจริยธรรมการวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คณะ
พยาบาลศาสตร- มหาวิทยาลัยบูรพา ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอน ดังนี้
1. ผู วิ จั ย นํ า หนั ง สื อ จากคณบดี ค ณะพยาบาลศาสตร- มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา เสนอต( อ ผู อํ า นวยการ
โรงพยาบาลที่เปTนสถานที่เก็บขอมูล และหัวหนากลุ(มการพยาบาล เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค- และขออนุญาตเก็บ
ขอมูลที่หอผูปSวยหนักอายุรกรรม
2. ผูวิจัยพบหัวหนาหอผูปS วยหนักอายุรกรรม เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค- การเก็บรวบรวมขอมูลในกลุ(ม
ควบคุมและกลุ(มทดลอง พรอมกับขอความร(วมมือ เพื่อเตรียมความพรอมของพยาบาลวิชาชีพที่มีคุณสมบัติที่
กําหนดไว ซึ่งเปTนผูใชคู(มือกิจกรรมการพยาบาลแบบมีส(วนร(วมของสมาชิกครอบครัวในผูปSวยที่ใชเครื่องช(วยหายใจ
ที่ผูวิจัยสรางขึ้น
3. เมื่อผูวิจัยไดรับความเห็นชอบและยินดีใหความร(วมมือจากผูเกี่ยวของ ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวม
ข อมู ล ด วยตนเอง โดยคั ด เลื อ กกลุ( ม ตั ว อย( า ง ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามเกณฑ- ที่ กํ า หนดไว แนะนํ า ตั ว เอง และชี้ แ จง
วัตถุประสงค-ในการทําการวิจัย วิธีดําเนินการและระยะเวลาในการเขาร(วมการวิจัยเพื่อขอความร(วมมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูล เปzดโอกาสใหซักถามป•ญหาและตัดสินใจ แจงใหกลุ(มตัวอย(างทราบถึงสิทธิในการตอบรับหรือการ
ปฏิเสธการเขาร(วมการวิจัยในครั้งนี้
4. เมื่อกลุ(มตัวอย(างใหความร(วมมือในการวิจัย จึงใหลงนามในใบยินยอมเขาร(วมการวิจัย

การดําเนินการทดลอง
กลุ(มควบคุม ดําเนินการ ดังนี้
1. ขอมูลก(อนการทดลอง (Pretest) ในวันแรกที่ผูปSวยเขารับไวในหอผูปSวยหนักอายุรกรรม ผูวิจัยขอพบ
สมาชิกครอบครัวที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ-การคัดเขา ต(อจากนั้นขอความร(วมมือในการเขาร(วมวิจัย ลงนามในใบ
ยินยอม และใหกลุ(มตัวอย(างตอบแบบสอบถามการรับรูของสมาชิกครอบครัวต(อพฤติกรรมร(วมรูสึกของพยาบาล
โดยไม(จํากัดเวลาในการตอบ ใชเวลาเฉลี่ยประมาณ 10-15 นาทีในการตอบแบบสอบถามใหครบถวน
2. พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการพยาบาลตามปกติ โดยใหการพยาบาลตามมาตรฐานการพยาบาลผูปSวย
วิกฤต และตอบคําถามสมาชิกครอบครัวผูปSวยตามอาการของผูปSวย ดังนี้
2.1 พยาบาลวิ ชาชี พ ปฏิ บั ติ งานตามปกติ ตั้ งแต( การตรวจวั ดและบั น ทึ ก สัญ ญาณชี พ ดู แ ล
ความสุขสบายทั่วไป ใหยา และการดูแลอื่น ๆ ตามแผนการรักษาของแพทย- และใหสมาชิกครอบครัวเขาเยี่ยมเมื่อ
ถึงเวลากําหนดเยี่ยมของหอผูปSวย เปTนตน
2.2 กลุ(มตัวอย(างซึ่งเปTนสมาชิกครอบครัวของผูปSวยปฏิบัติตามกฎระเบียบของหอผูปSวยหนัก
อายุรกรรมที่ผูปSวยใชเครื่องช(วยหายใจนอนพักรักษา โดยพยาบาลปฏิบัติกับสมาชิกครอบครัวของผูปSวยตามปกติที่
เคยปฏิบัติ โดยผูวิจัยไม(ไดเขาไปเกี่ยวของ
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3. ข อมู ล หลั ง การทดลอง (Posttest) ในวั น ที่ 7 หลั ง ผู ปS ว ยเข าพั ก รั ก ษา โดยให กลุ( ม ตั ว อย( า งตอบ
แบบสอบถามการรับรูของสมาชิกครอบครัวต(อพฤติกรรมร(วมรูสึกของพยาบาล
4. เมื่อไดรับแบบสอบถามกลับคืนเรียบรอยแลว ผูวิจัยกล(าวสิ้นสุดการวิจัยและขอขอบคุณ
กลุ(มทดลอง ดําเนินการภายหลังจากเก็บขอมูลในกลุ(มควบคุมเสร็จแลว ดังนี้
1. ขอมูลก(อนการทดลอง (Pretest) ในวันแรกที่ผูปSวยเขารับไวในหอผูปSวยหนักอายุรกรรม ผูวิจัยขอพบ
สมาชิกครอบครัวที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ-การคัดเขา ต(อจากนั้นขอความร(วมมือในการเขาร(วมวิจัย ลงนามในใบ
ยินยอม และใหกลุ(มตัวอย(างตอบแบบสอบถามการรับรูของสมาชิกครอบครัวต(อพฤติกรรมร(วมรูสึกของพยาบาล
โดยไม(จํากัดเวลาในการตอบ ใชเวลาเฉลี่ยประมาณ 10-15 นาทีในการตอบแบบสอบถามใหครบถวน
2. พยาบาลหัวหนาหอผูปSวยมอบหมายพยาบาลวิชาชีพที่เขาร(วมงานวิจัย ซึ่งผ(านการชี้แจงและแนะนํา
การใชคู(มือแลว ใหปฏิบัติการพยาบาลโดยดําเนินการตามขั้นตอนในคู(มือกิจกรรมการพยาบาลแบบมีส(วนร(วมของ
สมาชิกครอบครัวในผูปSวยที่ใชเครื่องช(วยหายใจ มอบหมายใหดูแลผูปSวยคนละไม(เกิน 3 รายต(อการปฏิบัติงานใน
เวรหนึ่ง ๆ และผูวิจัยจะไม(เขาไปเกี่ยวของในระหว(างการทดลอง ซึ่งกิจกรรมการพยาบาล มี 4 กิจกรรม วันละ 1
กิจกรรม กิจกรรมละ 60 นาที ทั้ งนี้ช(วงเวลาในการปฏิบั ติกิจกรรมการพยาบาลให กับผูปSวยของพยาบาลและ
สมาชิ ก ครอบครัวของผู ปS วย อาจปรับ เปลี่ ย นเวลาได ตามสถานการณ- และความพร อมของผู ปS วยและสมาชิ ก
ครอบครัว โดยดําเนินการในช(วงเวลา 8.00 – 16.00 น. หรือ 16.00 – 24.00 น. ดังนี้
วันที่ 1 ของการเขาพักรักษาในหอผูปSวยหนักอายุรกรรม ปฏิบัติกิจกรรมที่ 1 (60 นาที) การมี
ส(วนร(วมดานกิจกรรมการตัดสินใจในการรักษา และการดูแลผูปSวย เปTนการใหสมาชิกครอบครัวของผูปSวยมีส(วน
รับรูสิทธิ์และบทบาทของครอบครัวต(อการเจ็บปSวยของผูปSวย ใหสมาชิกครอบครัวมีส(วนร(วมการตัดสินใจในการเขา
ร(วมกิจกรรมการมีส(วนร(วมในการดูแลผูปSวย โดยการสรางสัมพันธภาพ บอกวัตถุประสงค- และประโยชนวันที่ 2 ของการเขาพักรักษาในหอผูปSวยหนักอายุรกรรม ปฏิบัติกิจกรรมที่ 2 (60 นาที) การมี
ส(วนร(วมดานกิจกรรมการแลกเปลี่ยนขอมูลระหว(างสมาชิกครอบครัวของผูปSวยกับพยาบาล เปTนกิจกรรมที่เตรียม
ความพรอมของสมาชิกครอบครัวในการเขามามีส(วนร(วมในการดูแลผูปSวย ไดแก( การพูดคุย สังเกตและเปzดโอกาส
ใหสมาชิกครอบครัวของผูปSวยไดระบายความรูสึก
วันที่ 3 ของการเขาพักรักษาในหอผูปSวยหนักอายุรกรรม ปฏิบัติกิจกรรมที่ 3 (60 นาที) การมี
ส(วนร(วมดานกิจกรรมการดูแลในกิจวัตรประจําวัน และดานกิจกรรมการพยาบาล เปTนกิจกรรมที่เนนใหผูปSวยรูสึก
สุขสบาย และส(งเสริมใหสมาชิกครอบครัวมีปฏิสัมพันธ-กับผูปSวย โดยพยาบาลและสมาชิกครอบครัวร(วมกันปฏิบัติ
กิจกรรมการพยาบาลใหกับผูปSวย
วัน ที่ 4 ของการเข าพั ก รั ก ษาในหอผู ปS ว ยหนั ก อายุ ร กรรม ปฏิ บั ติ กิ จ กรรมที่ 4 (60 นาที )
พยาบาลและสมาชิกครอบครัวของผูปSวยร(วมกันประเมินผลการปฏิบั ติตามเป|าหมายที่ไดกําหนดร(วมกันและ
ปรับปรุงการตอบสนองความตองการใหไดผลดียิ่งขึ้น
3. ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลหลังการทดลอง (Posttest) 3 วันต(อมาภายหลังทํากิจกรรมครบแลว ซึ่งเปTน
วันที่ 7 หลังเขารับการรักษาโดยใชแบบสอบถามการรับรูของสมาชิกครอบครัวต(อพฤติกรรมร(วมรูสึกของพยาบาล
4. เมื่อไดรับแบบสอบถามกลับคืนเรียบรอยแลว ผูวิจัยกล(าวสิ้นสุดการวิจัยและขอขอบคุณ

การวิเคราะหNขอมูล
ใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูป กําหนดค(าความมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 ดังนี้
1. ขอมูลส(วนบุคคล ไดแก( เพศ อายุ ระดับการศึกษา วิเคราะห-ดวยสถิติพรรณนา
2. เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการรับรูของสมาชิกครอบครัวต(อพฤติกรรมร(วมรูสึกของพยาบาล หลังการใช
กิจกรรมการพยาบาลแบบมีส(วนร(วมของสมาชิกครอบครัวในผูปSวยที่ใชเครื่องช(วยหายใจและการพยาบาลตามปกติ
โดยใชสถิติ Independent t - test
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3. เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการรับรูของสมาชิกครอบครัวต(อพฤติกรรมร(วมรูสึกของพยาบาล ระหว(าง
ก(อนและหลังการใชกิจกรรมการพยาบาลแบบมีส(วนร(วมของสมาชิกครอบครัวในผูปSวยที่ใชเครื่องช(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(อนการใชกิจกรรมการพยาบาลแบบมีส(วนร(วมของสมาชิกครอบครัว พบว(าคะแนนเฉลี่ยการรับรูของ
สมาชิกครอบครัวต(อพฤติกรรมร(วมรูสึกของพยาบาล ระหว(างกลุ(มทดลองและกลุ(มควบคุมแตกต(างกัน (t = 15.69,
p < .001) ดังนั้น จึงทดสอบสมมุติฐานโดยวิเคราะห-เปรียบเทียบโดยการใชผลต(างของคะแนนเฉลี่ย (d) พบว(า
ผลต(างของคะแนนเฉลี่ยการรับรูของสมาชิกครอบครัวต(อพฤติกรรมร(วมรูสึกของพยาบาล ในระยะก(อนกับหลังการ
ใชกิจกรรมการพยาบาลแบบมีส(วนร(วมของสมาชิกครอบครัว ในกลุ(มทดลองสูงกว(ากลุ(มควบคุมอย(างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (t = -7.85, p < .001) (ตารางที่ 1) คะแนนเฉลี่ยการรับรูของสมาชิกครอบครัวต(อพฤติกรรมร(วมรูสึกของ
พยาบาล ในกลุ(มทดลอง ภายหลังการใชกิจกรรมการพยาบาลแบบมีส(วนร(วมของสมาชิกครอบครัว สูงกว(าก(อนการ
ใชกิจกรรมการพยาบาลแบบมีส(วนร(วมของสมาชิกครอบครัว อย(างมีนัยสําคัญทางสถิติ (t = 8.79, p < .001)
(ตารางที่ 2)
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบผลต(างคะแนนเฉลี่ยการรับรูของสมาชิกครอบครัวต(อพฤติกรรมร(วมรูสึกของพยาบาล
ก(อนกับหลังการใชกิจกรรมการพยาบาลระหว(างกลุ(มทดลองและกลุ(มควบคุม โดยใชสถิติ Independent t - test
การรับรูของสมาชิก
ครอบครัวต(อพฤติกรรม
ร(วมรูสึกของพยาบาล
กลุ(มทดลอง

n

d

SD

t

df

p-value

10

41.20

14.83

-7.85

9.97

.000

กลุ(มควบคุม
10
3.40
3.44
หมายเหตุ: d = ค(าคะแนนความแตกต(างระหว(างก(อนกับหลังการใชกิจกรรมการพยาบาลแบบมีส(วนร(วมของ
สมาชิกครอบครัว
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการรับรูของสมาชิกครอบครัวต(อพฤติกรรมร(วมรูสึกของพยาบาลของกลุ(ม
ทดลองและกลุ(มควบคุม ในระยะก(อนและหลังการใชกิจกรรมการพยาบาลโดยใชสถิติ Paired t - test
การรับรูของสมาชิก
ครอบครัวต(อพฤติกรรม
ร(วมรูสึกของพยาบาล

n

X

SD

t

df

p-value

ก(อนการทดลอง

10

89.00

13.36

8.79

9

.000

หลังการทดลอง
ก(อนการทดลอง

10
10

130.20
127.70

8.51
20.01

3.13

9

.012

หลังการทดลอง

10

131.10

17.72
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การอภิปรายผล
ผลการศึกษาครั้งนี้กลุ(มตัวอย(างสมาชิกครอบครัวผูปSวยที่ใชเครื่องช(วยหายใจส(วนใหญ(เปTนผูหญิง (9 คน)
มีอายุระหว(าง 31 – 40 ป„ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาที่เกี่ยวของกับการมีส(วนร(วมในการดูแลผูที่เจ็บปSวย จะพบว(า
ผูดูแลส(วนใหญ(เปTนผูหญิง10 ทั้งนี้เนื่องจากวิถีชีวิตความเปTนอยู(ในสังคมไทย ผูหญิงจะมีหนาที่ในการดูแลสมาชิก
ครอบครัวทั้งในภาวะสุขภาพดี และในภาวะเจ็บปSวย รวมทั้งมีแรงจูงใจของการเขามามีส(วนร(วมในการดูแลผูปSวย
ภาวะวิกฤต ในหอผูปSวยวิกฤตเปTนเพราะความรักความผูกพันของบุคคลในครอบครัว3
ผลการศึกษาสนับสนุนสมมุติฐานที่ 1 ที่ว(าการรับรูของสมาชิกครอบครัวต(อพฤติกรรมร(วมรูสึกของ
พยาบาลภายหลังการใชกิจกรรมการพยาบาลแบบมีส(วนร(วมของสมาชิกครอบครัวในผูปSวยที่ใชเครื่องช(วยหายใจใน
กลุ(มทดลอง สูงกว(าในกลุ(มควบคุมที่ไดรับการพยาบาลตามปกติ ทั้งนี้เนื่องจากคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมร(วมรูสึกของ
พยาบาล ก(อนการใชกิจกรรมการพยาบาล มีความแตกต(างกัน โดยในกลุ(มควบคุมมีคะแนนมากกว(ากลุ(มทดลอง
อย(างมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังนั้นการวิเคราะห-ในลําดับขั้นตอนต(อไปเพื่อทดสอบสมมุติฐานขอนี้จึงตองเปรียบเทียบ
โดยการใชผลต(างของคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมร(วมรูสึกของพยาบาลในระยะก(อนกับหลังการใชกิจกรรมการพยาบาล
พบว(าผลต(างของคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมร(วมรูสึกของพยาบาล ในระยะก(อนกับหลังการใชกิจกรรมการพยาบาล
แบบมีส(วนร(วมของสมาชิกครอบครัวในผูปSวยที่ใชเครื่องช(วยหายใจในกลุ(มทดลองสูงกว(ากลุ(มควบคุม อย(างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (t = -7.85, p < .001) อธิบายไดว(า การดูแลผูปSวยวิกฤตในหอผูปSวยหนักอายุรกรรม พยาบาล
ไดใหกิจกรรมการพยาบาลแก(ผูปSวย และใหคําแนะนําแก(สมาชิกครอบครัวผูปSวย เมื่อผูปSวยมีอาการเปลี่ยนแปลง
ซึ่งเปTนการปฏิบัติการพยาบาลตามปกติ เพี ยงแต(สมาชิกครอบครัวผูปSวยไม(ไดเขามามีส(วนร(วมเท(านั้น แต(เมื่อ
สมาชิกครอบครัวผูปSวยไดเขามามีสว( นร(วมในการดูแลผูปSวยร(วมกับพยาบาล ทําใหสมาชิกครอบครัวผูปSวยไดรับรูถึง
พฤติกรรมการดูแลผูปSวยของพยาบาล ว(าพยาบาลดูแลผูปSวยดวยการเอาใจใส( ห(วงใย อยู(เคียงขางไม(ทอดทิ้ง ทํา
ความรูจักและเขาใจถึงความตองการ คอยช(วยเหลือทํากิจกรรมต(าง ๆ คนหาสาเหตุและแนวทางแกไขป•ญหาใหกับ
ผูปSวย ทําใหผลต(างของคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมร(วมรูสึกของพยาบาล ในระยะก(อนกับหลังการใชกิจกรรมการ
พยาบาล ในกลุ(มทดลองสูงกว(ากลุ(มควบคุม
ผลการศึกษาสนับ สนุ นสมมุติ ฐานที่ 2 ที่ว(าการรับ รูของสมาชิกครอบครัวต(อ พฤติ กรรมร(วมรูสึกของ
พยาบาลภายหลังการใชกิจกรรมการพยาบาลแบบมีส(วนร(วมของสมาชิกครอบครัวในผูปSวยที่ใชเครื่องช(วยหายใจสูง
กว(าก(อนการใชกิจกรรมการพยาบาล อย(างมีนัยสําคัญทางสถิติ (t = 8.79, p < .001) สามารถอธิบายไดว(า การให
สมาชิกครอบครัวผูปSวยมีส(วนร(วมในการดูแล ทําใหสมาชิกครอบครัวผูปSวยไดรับทราบขอมูล ไดรับการสอน ไดรับ
คําแนะนําใหมีส(วนช(วยผูปSวยทํากิจวัตรประจําวัน ร(วมกับพยาบาล ช(วยสื่อสารระหว(างผูปSวยกับพยาบาล คอยให
กํา ลังใจ นวดสั ม ผั ส เพื่ อ ความผ( อ นคลาย เปT น ตัว แทนให กั บ ผู ปS ว ยในการตั ด สิ น ใจเกี่ ยวกั บ กระบวนการรัก ษา
นอกจากนั้นสมาชิกครอบครัวผูปSวยยังมีส(วนช(วยในการประคับประคองจิตใจของผูปSวยเปTนอย(างมากในกิจกรรมที่มี
ความยากลําบากสําหรับผูปSวย ทําใหผูปSวยรูสึกถึงความรัก ความเอาใจใส(จากครอบครัวมากขึ้น ช(วยใหสมาชิก
ครอบครัวผูปSวยรูสึกภูมิใจและมีคุณค(า แสดงใหเห็นว(าการประยุกต-ใชแนวคิดของเชปป•6 ที่จัดทําเปTนรูปแบบของ
กิจกรรมที่เนนการปฏิสัมพันธ-ระหว(างผูปSวยและครอบครัว ส(งเสริมใหเกิดความช(วยเหลือซึ่งกันและกันระหว(าง
ครอบครัวและบุคลากรทางดานสุขภาพ แบบเนนครอบครัวเปTนศูนย-กลาง เปTนการดูแลแบบองค-รวมที่ครอบคลุม
ทั้งดานร(างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ทําใหสมาชิกครอบครัวผูปSวยไดมีโอกาสใหและรับขอมูลเกี่ยวกับ
ความเจ็บปSวย มีโอกาสดูแลผูปSวยร(วมกันกับพยาบาล ผลที่ไดสามารถทําใหสมาชิกครอบครัวผูปSวยเขาใจและพึง
พอใจ รับรูไดถึงพฤติกรรมการดูแลผูปSวยของพยาบาล จึงทําใหค(าคะแนนพฤติกรรมร(วมรูสึกของพยาบาลหลังการ
ทดลองสูงขึ้นกว(าก(อนการทดลอง
นอกจากนี้ผลการศึกษานี้สอดคลองกับผลการศึกษาของกุลวดี บุญชูช(วย11 และรุจี รัตนเสถียร12 ที่พบว(า
การมีส(วนร(วมของครอบครัวในการดูแลผูปSวยในหองผูปSวยหนัก มีผลทําใหครอบครัวเกิดความพึงพอใจ มีความ
ภูมิใจที่ไดมีส(วนร(วมในการดูแลผูปSวย การที่ครอบครัวตัดสินใจเขามามีส(วนร(วมในการดูแลผูปSวย นอกจากจะได
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รับทราบขอมูลแลวยังมีแรงจูงใจของการเขามามีส(วนร(วมดูแลผูปSวย เปTนเพราะความรัก ความผูกพันของบุคคลใน
ครอบครัว และถือโอกาสนี้เปTนการตอบแทนบุญคุณหรือความดีของผูปSวย รวมถึงเปTนการเรียนรูในการดูแลผูปSวย
ต(อไป3,13 การใหครอบครัวมีส(วนร(วมในการดูแลผูปSวย ช(วยลดความทุกข-ทรมานของผูปSวย ลดความวิตกกังวลของ
ครอบครัว และเพิ่มความพึงพอใจใหกับครอบครัวผูปSวย14,15

ขอเสนอแนะ
สําหรับการปฏิบัติการพยาบาล
1. ผูบริหารการพยาบาลระดับหัวหนาหอผูปSวยขึ้นไป ควรกําหนดและส(งเสริมนโยบายใหพยาบาลที่อยู(
ประจําหอผูปSวย โดยเฉพาะหอผูปSวยที่มีผูปSวยที่ใชเครื่องช(วยหายใจและรูสึกตัว ใหสมาชิกครอบครัวมีส(วนร(วมใน
การทํากิจกรรมการดูแลผูปSวยอย(างปลอดภัยและไม(กระทบต(อการรักษาของแพทย- อย(างเปTนรูปธรรมมากขึ้น
2. พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในหอผูปSวย โดยเฉพาะหอผูปSวยวิกฤต สามารถนํากิจกรรมการพยาบาล
แบบมีส(วนร(วมของสมาชิกครอบครัวในผูปSวยที่ใชเครื่องช(วยหายใจมาใชกับการปฏิบัติการพยาบาลในการดูแล
ผูปSวยที่ใชเครื่องช(วยหายใจ เพื่อส(งเสริมแนวคิดความมีส(วนร(วม ทําใหผูปSวยรูสึกปลอดภัย ไม(รูสึกโดดเดี่ยว มี
สมาชิกครอบครัวเปTนตัวแทนตนในการตัดสินใจ อันจะนําไปสู(พฤติกรรมการบริการของพยาบาลที่ดีต(อไป
สําหรับการทําวิจัยครั้งต(อไป
1. ควรมีการนํากิจกรรมการพยาบาลแบบมีส(วนร(วมของสมาชิกครอบครัวในผูปSวยที่ใชเครื่องช(วยหายใจ
ไปทําการทดลองยังหอผูปSวยอื่น ๆ ที่มีผูปSวยใส(เครื่องช(วยหายใจ และศึกษาผลทางดานความพึงพอใจของผูปSวย
และสมาชิกครอบครัวดวยในขณะเดียวกัน
2. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมทางดานขอมูลเพื่อลดตัวแปรแทรกซอน และเพิ่มจํานวนกลุ(มตัวอย(างใหมาก
ขึ้น
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ประสิทธิภาพขาวก่ําไทยตอการปรับเปลี่ยนระบบ เอนไซมตานออกซิเดชัน ไซโตไคน
และลําไสใหญในสัตวทดลอง
Efficacy of Thai Black Rice to Antioxidant Enzyme, Cytokines
and Colon System Modification in Animal Model
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บทคัดยอ
ภาวะเครี ย ดออกซิ เดชั น (oxidative stress) คื อ ภาวะความไม8 ส มดุ ล ของการเกิ ด อนุ มู ล อิ ส ระ และ
กระบวนการปUองกันอันตรายจากอนุมูลอิสระโดยสารต!านออกซิเดชัน ความเครียดออกซิเดชันจึงเกิดจากปฏิกิริยา
ทางชีวภาพและปZจจัยทางสิ่งแวดล!อม ซึ่งปZจจุบันเราทราบกันดีว8าความผิดปกติบางอย8างของร8างกายและโรคหลาย
โรคล!วนมีสาเหตุเกี่ยวข!องกับความเครียดออกซิเดชัน การศึกษานี้จึงมุ8งเน!นศึกษาองค)ประกอบสําคัญในสารสกัด
ข!าวก่ํา และผลของสารสกัดข!าวก่ําต8อการปรับเปลี่ยนระบบต!านออกซิเดชันและไซโตไคน)ในร8างกายสัตว)ทดลอง ผล
การศึกษาแสดงให!เห็นว8าสารสกัดข!าวก่ํามีสารฟ^นอลิกและแอนโธไซยานินเป`นองค)ประกอบหลัก และเมื่อปUอนสาร
สกัดนี้ในขนาด 500 และ 1000 มิลลิกรัม/กิโลกรัมน้ําหนักตัว แก8หนูทดลองทุกวันเป`นเวลานาน 14 วัน ปริมาณ
เอนไซม)ต!านออกซิเดชัน (คาตาเลส ซุปเปอร)ออกไซด)ดิสมิวเตส และกลูตาไธโอนเปอร)ออกซิเดส) และไซโตไคน)ที่มี
ฤทธิ์ต! านการอั กเสบ (อิ น เตอร)ลิ วคิ น -10 และ ทรานสฟอร)ม มิงโกรทแฟกเตอร)-เบต!า) ในเลือ ดเพิ่ ม ขึ้น อย8 างมี
นัยสําคัญทางสถิติ แต8สารสกัดข!าวก่ํามิได!ทําให!เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ผนังเซลล)และเนื้อเยื่อของลําไส!ใหญ8 จึง
น8าจะมีการศึกษาวิจัยประสิทธิภาพและความปลอดภัยของข!าวก่ําเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการใช!ข!าวก่ําเป`นอาหาร
เสริมสุขภาพ
คําสําคัญ: ข!าวก่ํา 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!สภาวะความเครียดที่เพิ่มทวีขึ้นจากทุกๆ ด!าน ซึ่งภาวะความเครียดที่เกิดขึ้นมา
จากทั้งทางร8ายกายและสิ่งแวดล!อม โดยภาวะที่เกิดขึ้นนี้เรียกอีกอย8างว8า “ภาวะเครียดออกซิเดชัน”1 กระบวนการ
นี้จะสร!างอนุมูลอิสระซึ่งเป`นอนุมูลอะตอมหรืออนุมูลโมเลกุลของสารทางชีวภาพที่มีความสามารถในการทําลาย
สารชีวโมเลกุล ได!แก8 โปรตีน คาร)โบไฮเดรต ไขมัน และสารพันธุกรรมได!โดยตรง2 อนุมูลอิสระสามารถแบ8งได! 2
ชนิด คือ รีแอคทีฟออกซิเจนสป^ชีส) (ROS) และ รีแอคทีฟไนโตรเจนสป^ชีส) (RNS)3 อนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นกําจัดได!
ยากเนื่องจากมีความว8องไวในการทําปฏิกิริยากับสารชีวโมเลกุลและมีอายุสั้น4 ดังนั้นภาวะเครียดออกซิเดชันจึง
ส8งผลกระทบต8อทุกระบบของร8างกายทั้งทางตรงและทางอ!อม ซึ่งมีการรายงานโรคและความผิดปกติที่เกี่ยวข!อง
ได!แก8 ระบบตา ระบบผิวหนัง ระบบสืบพันธุ) ระบบเลือด ระบบข!อต8อ ระบบตับ ระบบตับอ8อน ระบบปอด ระบบ
สมอง ระบบหัวใจ และระบบไต3,5,6
ความเครียดออกซิเดชันเป`นกลไกที่เชื่อมโยงก8อให!เกิดกระบวนการอักเสบอย8างซับซ!อนและมีแบบแผน5
ซึ่งกระบวนการอักเสบเป`นระยะแรกสําหรับเหตุที่นําไปสู8ความเสื่อมและความผิดปกติของเซลล)และการแสดงออก
ของอวัยวะต8างๆ ตามมา อย8างไรก็ตามกระบวนการอักเสบไม8ใช8กระบวนการเดียวที่ควบคุมกลไกทางชีวภาพยังมี
กระบวนการทางภูมิคุ!มกันที่เข!ามามีบทบาทในการควบคุมและแสดงผลทางชีวภาพด!วย กล8าวได!ว8ากระบวนการ
เกิดความความผิดปกติต8างๆ จะมีการทํางานร8วมกันระหว8างกระบวนการอักเสบและกระบวนการทางภูมิคุ!มกัน
อย8างเป`นระบบ โดยเฉพาะอย8างยิ่งกระบวนการเกิดโรคมะเร็งมีกระบวนการและขั้นตอนที่ซับซ!อนซึ่งเกี่ยวข!อง
โดยตรงกับกระบวนการอักเสบของเซลล)และการควบคุมด!วยระบบภูมิคุ!มกัน7,8 ซึ่งกุญแจสําคัญหนึ่งในกระบวนการ
ทางชีวภาพในการทํางานของเซลล) คือ ไซโตไคน) สามารถแบ8งได! 2 ชนิด คือ ไซโตไคน)ชนิดต!านการอักเสบและชนิด
กระตุ! น การอั ก เสบ 7,9 ดั งนั้ น จึ งกล8 า วได! ว8 าองค) ป ระกอบของสารใดที่ ส ามารถยั บ ยั้ งความเครี ย ดออกซิ เดชั น
กระบวนการอักเสบ และกระตุ!นการทํ างานของระบบภู มิคุ! มกัน ได! จะเป` น สารที่ สามารถส8 งเสริมสุขภาพและ
นํามาใช!ในการปUองกันโรคได!
ข!าว (Oryza sativa L.) เป`นแหล8งอาหารให!แก8ทั้งคนและสัตว) ซึ่งสามารถพบแหล8งปลูกได!มากถึงร!อยละ
95 ในแถบทวีปเอเชีย10 โดยทั่วไปแล!วข!าวจะถูกนําใช!ในทางอาหารมากกว8าประโยชน)ด!านอื่น เนื่องจากข!าวเป`น
แหล8งอุดมของคาร)โบไฮเดรต11 แต8อย8างไรก็ตามนอกจากคาร)โบไฮเดรตแล!วยังพบว8าในข!าวยังมีสารพฤกษเคมีอื่นอีก
เช8น สารฟ^นอลิก สารฟลาโวนอยด) วิตามินอี แกมมา-ออไรซนอล และกรดไฟติก12 นอกจากนี้ยังมีข!าวสายพันธุ)หนึ่ง
ซึ่งถูกนํามาใช!ประโยชน)ในทางยามากกว8าอาหาร ในประเทศไทยเรียกข!าวสายพันธุ)นี้ว8าข!าวก่ํา (Oryza sativa L.
indica) หากไม8นับคุณประโยชน)ทางอาหารแล!วข!าวก่ํามีองค)ประกอบอื่นที่อุดมมากกว8าข!าวทั่วไป ได!แก8 โปรตีน
วิตามิน แร8ธาตุ และสารพฤกษเคมีต8างๆ ที่สําคัญในการส8งเสริมสุขภาพ13 สารพฤกษเคมีที่เป`นจุดเด8นในข!าวก่ําคือ
สารแอนโธไซยานินถูกจัดอยู8ในกลุ8มย8อยของสารกลุ8มฟ^นอลิกซึ่งเป`นรงควัตถุสีดําหรือม8วงที่หุ!มส8วนของเมล็ดข!าวไว!
14 มี ร ายงานฤทธิ์ ท างชี ว ภาพของสารพฤกษเคมี ในเยื่ อ หุ! ม เมล็ ด ข! า วก่ํ า ว8 า สามารถช8 ว ยส8 ง เสริ ม สุ ข ภาพ 15,16 และ
ปUองกันโรคในระบบองค)รวมได!17,18,19
ดังนั้น คณะผู!วิจัยจึงสนใจศึกษาผลของสารพฤกษเคมีที่มีความสามารถในการส8งเสริมสุขภาพและปUองกัน
การเกิดความผิดปกติต8างๆ ของร8างกายจากสภาวะความเครียดในสังคมปZจจุบัน โดยมุ8งเน!นการศึกษาผลของสาร
สกัดข!าวก่ําซึ่งมีแหล8งปลูกในประเทศไทยต8อการแสดงออกและปริมาณของเอนไซม)ต!านออกซิเดชัน รวมทั้งการ
แสดงออกและปริมาณของไซโตไคน)ชนิดที่เกี่ยวข!องกับการยับยั้งกระบวนการอักเสบและกระตุ!นระบบภูมิคุ!มกัน
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โดยการศึกษาและประเมินผลของสารสกัดข!าวก่ําในสัตว)ทดลองที่ปกติ นอกจากนี้ยังศึกษาผลของสารสกัดข!าวก่ํา
ต8อการเปลี่ยนแปลงจุลภาคศาสตร)เนื้อเยื่อของลําไส!ใหญ8 ในสัตว)ทดลองที่ป กติ เพื่อประเมินผลที่เกิดกับระบบ
ทางเดินอาหารในส8วนของลําไส!ใหญ8และความสามารถในการพัฒนาเป`นโภชนเภสัชภัณฑ)ที่ใช!ในการส8งเสริมสุข
ภาวะของระบบลําไส!และการปUองกันการเกิดโรคในระบบลําไส!ต8อไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลของสารสกัดข!าวก่ําต8อเอนไซม)ต!านออกซิเดชัน
2. เพื่อศึกษาผลของสารสกัดข!าวก่ําต8อไซโตไคน)ต!านการอักเสบในระบบภูมิคุ!มกัน
3. เพื่อศึกษาผลของสารสกัดข!าวก่ําต8อการเปลี่ยนแปลงจุลภาคศาสตร)เนื้อเยื่อของลําไส!ใหญ8

วิธีดําเนินการวิจัย
1. การเตรียมและการสกัดสารพฤกษเคมีจากขาวก่ํา
วัตถุดิบข!าวก่ํามีแหล8งปลูกในอําเภอแม8ริม จังหวัดเชียงใหม8 ทําการขัดสีเพื่อคัดเลือกเฉพาะส8วนของรํา
ข!าว จากนั้นทําการคัดแยกส8วนปลอมปนออกด!วยตะแกรงเบอร) 60 และทําการอบให!แห!งที่ 60 องศาเซลเซียส เป`น
เวลา 48 ชั่วโมง จากนั้นทําการสกัดรําข!าวก่ําด!วยตัวทําละลายสกัด 0.1 นอร)มอล กรดไฮโดรคลอริกในเอธานอล
(15:85) ในอัตราส8วนวัตถุดิบต8อตัวทําละลายสกัด 1:10 ทําการเขย8าด!วยความเร็วรอบสกัด 150 รอบ/นาที เป`น
เวลา 30 นาที ทําการสกัด 5 รอบ จากนั้นกรองสารละลายสกัดผ8าน 0.45 ไมโครเมตร กระดาษกรองชนิดไนลอน
ก8อนนําไปทําให!เข!มข!นด!วยเครื่องระเหยแห!งสุญญากาศ จากนั้นทําการประเมินปริมาณในรูปของผงแห!ง ก8อนเก็บ
ไว!ที่ -20 องศาเซลเซียส ก8อนนําไปศึกษาต8อไป

2. การวิเคราะหสารสําคัญจากสารสกัดขาวก่ํา
2.1. การวิเคราะหปริมาณฟRนอลิกรวมดวยสเปกโทรโฟโตเมทรี
เตรียมสารสกัดข!าวก่ําความเข!มข!น 1 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร จากนั้นป…เปตสารสกัดข!าวก่ํา 200 ไมโครลิตร
ใส8ในหลอดทดลองที่มีน้ําปราศจากไอออน 1,500 ไมโครลิตร เติมสารละลายเจือจาง 10 เท8า folin-ciocalteau
ปริมาตร 100 ไมโครลิตร ผสมให!เข!ากันอย8างดีก8อนเติมสารละลายอิ่มตัว 20% w/v แคลเซียมคาร)บอเนต ปริมาตร
300 ไมโครลิตร ผสมให!เข!ากันอย8างดีก8อนทําการบ8มปฏิกิริยาที่อุณหภูมิห!อง เป`นเวลา 30 นาที ในที่มืด จากนั้นนํา
ปฏิกิริยาที่สมบูรณ)ไปวัดค8าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 725 นาโนเมตร ทําการเปรียบเทียบปริมาณฟ^นอลิ
กรวมกับสารมาตรฐานกรดกอลลิก

2.2. การวิเคราะหปริมาณแอนโธไซยานินรวมดวยสเปกโทรโฟโตเมทรี
เตรียมสารสกัดข!าวก่ําความเข!มข!น 1 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร จากนั้นป…เปตสารสกัดข!าวก่ํา 500 ไมโครลิตร
ใส8ในหลอดทดลองที่มีสารละลายบัฟเฟอร) pH 1.0 และ 4.5 หลอดละ 2,250 ไมโครลิตร ผสมให!เข!ากันอย8างดี ใน
แต8ละหลอดทําการบ8มปฏิกิริยาที่อุณหภูมหิ !อง เป`นเวลา 30 นาที ในที่มืด จากนั้นนําปฏิกิริยาที่สมบูรณ)ไปวัดค8าการ
ดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 510 และ 700 นาโนเมตร ทําการเปรียบเทียบปริมาณแอนโธไซยานินรวมกับสาร
มาตรฐานไซยานิดิน

3. การออกแบบการศึกษาผลของขาวก่ําในสัตวทดลอง
การศึกษาผลของข!าวก่ําต8อการปรับเปลี่ยนระบบเอนไซม)ต!านออกซิเดชันและภูมิคุ!มกันในสัตว)ทดลอง
ได! รั บ การพิ จ ารณาอนุ มั ติ จ ริ ย ธรรมการวิ จั ย จากคณะกรรมการจริ ย ธรรมสั ต ว) ท ดลองคณะเภสั ช ศาสตร)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม8 เลขที่ 01/2015 โดยการศึกษาในหนูทดลองสายพันธุ)วิสต!า จํานวน 36 ตัว ที่ได!รับจากศูนย)
สัตว)ทดลองแห8งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เป`นระยะเวลา 21 วัน โดยการปรับสภาวะก8อนการศึกษาเป`นเวลา 7 วัน
และช8วงการศึกษาเป` น เวลา 14 วัน ภายใต! สภาวะมาตรฐาน (Guide for the Care and Use of Laboratory
Animals, National Research Council, 1996) หนูทดลองถูกแบ8งเป`น 3 กลุ8มๆ ละ 12 ตัว เมื่อทําการศึกษาครบ
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ตามกําหนดหนูทดลองทุกตัวจะถูกทําการการุณยฆาตและทําการเก็บตัวอย8างเลือดและเนื้อเยื่อลําไส!ใหญ8เพื่อทํา
การประเมินต8อไป ดังแสดงในภาพที่ 1

ภาพที่ 1 การศึกษาผลของสารสกัดข!าวก่ําในสัตว)ทดลอง

4. การประเมินเอนไซมตานออกซิเดชัน
เอนไซม)ต!านออกซิเดชันที่ทําการประเมิน ได!แก8 คาตาเลส ซุปเปอร)ออกไซด)ดิสมิวเตส และกลูตาไธโอน
เปอร)ออกซิเดส ซึ่งเตรียมได!จากเลือดสัตว)ทดลองที่ถูกเก็บและปZ‰นแยกเก็บเฉพาะส8วนของซีรัมก8อนนําไปวิเคราะห)
กิจกรรมของเอนไซม)ด!วยเทคนิคสเปกโทรโฟโตเมทรี ตามวิธีการของ Luczaj และคณะ20

5. การประเมินไซโตไคนในระบบภูมิคุมกัน
หลังจากทําการการุณยฆาตสัตว)ทดลองแล!วเลือดจะถูกเก็บและปZ‰นแยกเก็บเฉพาะส8วนของซีรัมเพื่อทํา
การประเมินไซโตไคน)ในระบบภูมิคุ!มกัน ได!แก8 อิน เตอร)ลิวคิน-10 และ ทรานสฟอร)มมิงโกรทแฟกเตอร)-เบต!า
การศึ ก ษาทํ า ได! โ ดยใช! ชุ ด ทดสอบสํ า เร็ จ รู ป R&D-ELISA kit ตามหลั ก การของ ELISA (enzyme-linked
immunosorbent assay) โดยการเตรียมสารละลายทดสอบตามวิธีข องชุ ดทดสอบสํ าเร็จรูป จากนั้น เติมสาร
ตั ว อย8 า ง สารมาตรฐาน และสารควบคุ ม อย8 า งละ 50 ไมโครลิ ต ร ลงใน 96 well plate ที่ ถู ก เคลื อ บด! ว ย
monoclonal antibody จําเพาะ จากนั้นทําการล!างส8วนเกินของปฏิกิริยาออกด!วยบัฟเฟอร) และเติมสารละลาย
detected substrate 100 ไมโครลิ ต ร บ8 ม ปฏิ กิ ริ ย าเป` น เวลา 30 นาที เติ ม สารละลายหยุ ด ปฏิ กิ ริ ย า 100
ไมโครลิตร วัดการเปลี่ยนสีด!วยเทคนิคสเปกโทรโฟโตเมทรี ที่ความยาวคลื่น 450 นาโนเมตร21

6. การประเมินเนื้อเยื่อของลําไสใหญ
ลําไส!ใหญ8ส8วนต!น (proximal) และลําไส!ใหญ8ส8วนปลาย (distal) ของหนูทดลองจะถูกเก็บไว!ใน 10%
buffered formalin จากนั้นทําการเตรียมเนื้อเยื่อในพาราฟ…นและทําการตัดชิ้นเนื้อเพื่อนําไปย!อมสี hematoxylin
และ eosin (H&E) ทําการประเมินการเปลี่ยนแปลงพยาธิสภาพของเนื้อเยื่อตามเกณฑ)ของ Erben และคณะ22

7. การวิเคราะหผลการทดลองทางสถิติ
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้แสดงผลเป`นค8าเฉลี่ยและมีการเปรียบเทียบผลมากกว8า 2 กลุ8มขึ้นไป จึงใช!การ
ทดสอบทางสถิติ one way analysis of variance (one way ANOVA) และวิเคราะห)ความแตกต8างระหว8างกลุ8ม
โดยใช! Least Significant Difference (LSD) post hoc test การทดสอบทางสถิ ติในครั้งนี้ ใช!โปรแกรม SPSS
V.17.0 โดยกําหนดระดับความเชื่อมั่นที่ร!อยละ 95 (α=0.05)

ผลการวิจัย
1. ปริมาณสารฟRนอลิกและแอนโธไซยานินรวมในสารสกัดขาวก่ํา
สารสกั ด ข! าวก่ํ าจากอํ า เภอแม8 ริ ม จั ง หวั ด เชี ย งใหม8 ที่ นํ ามาใช! ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ มี ร! อ ยละสารสกั ด
10.52±0.85 โดยคิดจากน้ําหนักรําข!าวก่ํา และมีร!อยละสารสกัด 1.97±0.01 โดยคิดจากน้ําหนักข!าวกล!องก่ํา เมื่อ
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ทําการวิเคราะห)สารพฤกษเคมี พบว8า มีปริมาณสารฟ^นอลิกและแอนโธไซยานินเป`นองค)ประกอบ ดังแสดงในตาราง
ที่ 1
ตารางที่ 1 ปริมาณสารพฤกษเคมีที่ตรวจพบในข!าวก่ํา
สารพฤกษเคมี
ข!าวกล!องก่ํา สารสกัดข!าวก่ํา
ฟ^นอลิกรวม
5.12±0.48 259.60±24.48
(เทียบเท8ากรดกอลลิก มิลลิกรัม/กรัม)
แอนโธไซยานินรวม
17.05±0.82 864.43±41.48
(เทียบเท8าไซยานิดิน มิลลิกรัม/กรัม)

2. ผลของขาวก่ําตอปริมาณเอนไซมคาตาเลส ซุปเปอรออกไซดดิสมิวเตส และกลูตาไธโอนเปอร
ออกซิเดสในระบบเลือด
ปริมาณเอนไซม)ต!านออกซิเดชันทั้ง 3 ชนิด ซึ่งประกอบด!วย เอนไซม)คาตาเลส (CAT) เอนไซม)ซุปเปอร)
ออกไซด)ดิสมิวเตส (SOD) และเอนไซม)กลูตาไธโอนเปอร)ออกซิเดส (GPx) ถูกตรวจพบในส8วนของซีรัมของหนู
ทดลองทั้ง 3 กลุ8มการศึกษา นอกจากนี้ยังพบว8าหนูทดลองกลุ8มที่ 2 และ กลุ8มที่ 3 ซึ่งได!รับสารสกัดข!าวก่ํา 500
และ 1,000 มิลลิกรัม/กิโลกรัมน้ําหนักตัว ตามลําดับ ถูกตรวจพบปริมาณของเอนไซม)ต!านออกซิเดชันที่เพิ่มสูงขึ้น
อย8างมีนั ย สําคัญ ทางสถิติ (p<0.05) เมื่ อเที ยบกั บ หนู ท ดลองกลุ8 มควบคุม (กลุ8 มที่ 1) ผลการวิเคราะห) ป ริม าณ
เอนไซม)คาตาเลสในซีรัม พบว8า กลุ8มที่ 2 และ กลุ8มที่ 3 มีปริมาณเพิ่มขึ้นร!อยละ 32.40 และ 75.28 ตามลําดับ
นอกจากนี้ผลการวิเคราะห)ปริมาณเอนไซม)ซุปเปอร)ออกไซด)ดิสมิวเตสในซีรัม พบว8า กลุ8มที่ 2 และ กลุ8มที่ 3 มี
ปริมาณเพิ่มขึ้นร!อยละ 21.03 และ 46.46 ตามลําดับ และเอนไซม)กลูตาไธโอนเปอร)ออกซิเดสในซีรัม พบว8า กลุ8มที่
2 และ กลุ8 มที่ 3 มี ปริม าณเพิ่ มขึ้ น ร!อยละ 8.07 และ 16.79 ตามลํ าดับ การเปรียบเที ยบปริม าณเอนไซม) ต! าน
ออกซิเดชันในซีรัม ดังแสดงในภาพที่ 2

ภาพที่ 2 ปริมาณเอนไซม)ตา! นออกซิเดชัน ซุปเปอร)ออกไซด)ดสิ มิวเตส (SOD) กลูตาไธโอนเปอร)ออกซิเดส (GPx)
และ คาตาเลส (CAT) เปรียบเทียบความแตกต8างกับกลุ8มควบคุม (กลุ8มที่ 1) ที่ระดับความเชื่อมั่นร!อยละ 95
(* p<0.05)
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3. ผลของขาวก่ําตอการแสดงออกของอินเตอรลิวคิน-10 และ ทรานสฟอรมมิงโกรทแฟกเตอรเบตาในระบบเลือด
ไซโตไคน)ต!านการอักเสบที่ทําการประเมินในการศึกษานี้ ได!แก8 อินเตอร)ลิวคิน-10 (IL-10) และ ทรานส
ฟอร)มมิงโกรทแฟกเตอร)-เบต!า (TGF-β) ซึ่งไซโตไคน)ทั้งสองชนิดนี้สามารถตรวจพบได!ในระบบเลือดและสามารถ
นําไปวิเคราะห)หาปริมาณที่แสดงออกในส8วนซีรัม พบว8า ทั้งอินเตอร)ลิวคิน-10 และ ทรานสฟอร)มมิงโกรทแฟก
เตอร)-เบต!า มีปริมาณที่เพิ่มขึ้นในกลุ8มหนูทดลองที่ได!รับสารสกัดข!าวก่ํา 500 และ 1,000 มิลลิกรัม/กิโลกรัมน้ําหนัก
ตัว เมื่อเทียบกับหนูทดลองกลุ8มควบคุม (กลุ8มที่ 1) จากการศึกษา พบว8า ปริมาณอินเตอร)ลิวคิน-10 เพิ่มขึ้นในกลุ8ม
ที่ 2 และ กลุ8มที่ 3 ร!อยละ 0.87 และ 2.32 ตามลําดับ ส8วนปริมาณทรานสฟอร)มมิงโกรทแฟกเตอร)-เบต!าเพิ่มขึ้นใน
กลุ8มที่ 2 และ กลุ8มที่ 3 ร!อยละ 4.30 และ 8.78 ตามลําดับ ซึ่งจากผลการศึกษา พบว8า การเพิ่มขึ้นของ ทรานส
ฟอร)มมิงโกรทแฟกเตอร)-เบต!าในกลุ8มทดลองที่ได!รับสารสกัดข!าวก่ํา 1,000 มิลลิกรัม/กิโลกรัมน้ําหนักตัว แตกต8าง
จากกลุ8มทดลองควบคุมอย8างมีนัยสําคัญ (p<0.05) การเปรียบเทียบปริมาณไซโตไคน)ต!านการอักเสบในซีรัม ดัง
แสดงในภาพที่ 3

ภาพที่ 3 ปริมาณไซโตไคน)ต!านการอักเสบ อินเตอร)ลิวคิน-10 (IL-10) และ ทรานสฟอร)มมิงโกรทแฟกเตอร)-เบต!า
(TGF-β) เปรียบเทียบความแตกต8างกับกลุ8มควบคุม (กลุ8มที่ 1) ที่ระดับความเชื่อมั่นร!อยละ 95 (* p<0.05)

4. ผลของขาวก่ําตอการเปลี่ยนแปลงเนื้อเยื่อของลําไสใหญ
เกณฑ)การประเมินการเปลี่ยนแปลงเนื้อเยื่อของลําไส!ใหญ8อ!างอิงตาม Erben และคณะ22 ซึ่งหัวข!อการ
ประเมิ นจะยึด ตามเกณฑ) (1) การสูญ เสียผนังลํ าไส! (epithelial changes) ซึ่งประกอบด! วย ระดับ การสูญ เสี ย
(erosion) และ การสู ญ เสี ย เซลล) ผ ลิ ต เมื อ ก (goblet cell lose) (2) การเกิ ด การอั ก เสบ (inflammatory cell
infiltrate) ประกอบด!วย ระดับความรุนแรง (severity) และ ระดับการอักเสบในเนื้อเยื่อชั้นต8างๆ (extent) จาก
การศึกษา พบว8า เนื้อเยื่อลําไส!ใหญ8ทั้งส8วนต!นและส8วนปลายของหนูทดลองกลุ8มที่ได!รับสารสกัดข!าวก่ํา 500 และ
1,000 มิลลิกรัม/กิโลกรัมน้ําหนักตัว ไม8มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะของจุลภาคศาสตร)ของเนื้อเยื่อ โดยเทียบกับหนู
กลุ8มควบคุมปกติ ซึ่งไม8พบการสูญเสียเนื้อเยื่อและการอักเสบโดยการกระจายตัวของเซลล)เม็ดเลือดขาว เป`นการ
ยืนยันได!ว8าสารสกัดข!าวก่ํามีความปลอดภัยต8อการนําไปใช!ประโยชน)ในระบบลําไส! การเปรียบเทียบลักษณะของ
เนื้อเยื่อของลําไส!ใหญ8ของหนูทดลองทั้ง 3 กลุ8ม ดังแสดงในภาพที่ 4
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ภาพที่ 4 จุลภาคศาสตร)เนื้อเยื่อลําไส!ใหญ8ของสัตว)ทดลองกลุ8ม (1), (2) และ (3) ตามลําดับ กําลังขยาย 100x
กําหนด EM คือ epithelium mucosa C คือ crypt และ SM คือ submucosa

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ปริมาณสารพฤกษเคมีในสารสกัดข!าวก่ําที่ทําการวิเคราะห)แบบผลรวม แสดงปริมาณสารฟ^นอลิกและสาร
แอนโธไซยานินในสารสกัดและในข!าวกล!องก่ํา พบว8า มีปริมาณสารที่สูงกว8างานวิจัยก8อนหน!าของ Sompong และ
คณะ ในป^ ค.ศ. 201123 โดยการศึกษาในข!าวที่มีสีจํานวน 13 สายพันธุ) ซึ่งมีแหล8งปลูกในประเทศไทย จีน และศรี
ลังกา พบว8า ในข!าวที่มีสีแดงจํานวน 10 สายพันธุ) ตรวจพบปริมาณสารฟ^นอลิกรวม 79.18-691.37 มิลลิกรัม/100
กรัม และข!าวที่มีสีดําจํานวน 3 สายพันธุ) ตรวจพบปริมาณสารฟ^นอลิกรวม 336.69-555.16 มิลลิกรัม/100 กรัม
ส8วนปริมาณสารแอนโธไซยานินรวมในข!าวที่มีสีแดงจํานวน 10 สายพันธุ) ตรวจพบปริมาณสาร 0.6-1.38 มิลลิกรัม/
100 กรั ม และข! า วที่ มี สี ดํ า จํ า นวน 3 สายพั น ธุ) ตรวจพบปริ ม าณสาร 109.52-256.61 มิ ล ลิ ก รั ม /100 กรั ม
นอกจากนี้ยังพบว8าแอนโธไซยานินที่สามารถวิเคราะห)ได! ประกอบด!วย ไซยานิดิน 3-กลูโคไซด) และ พีโอนิดิน 3-กลู
โคไซด) ซึ่งมีปริมาณ 19.39-140.83 และ 11.07-12.75 มิลลิกรัม/100 กรัม ตามลําดับ การวิเคราะห)ปริมาณชนิด
ของสารในข!าวก่ําด!วยเทคนิคโครมาโทกราฟ^ของ Pengkumsri และคณะ ในป^ ค.ศ. 201524 พบว8า สารฟ^นอลิกที่
สามารถวิเคราะห)ได! ประกอบด!วย กรดโปรโตแคที ชูอิก กรดคาเฟอิก กรดไซริงจิก และ กรดพารา-คูมาริก มี
ปริมาณ 0.87, 1.02, 0.20 และ 11.40 มิลลิกรัม/กรัมสารสกัด ตามลําดับ ซึ่งสอดคล!องกับงานวิจัยก8อนหน!าที่
ตรวจพบสารสองชนิดนี้เป`นองค)ประกอบหลักในเยื่อหุ!มเมล็ดข!าวก่ํา25,26
การศึกษาผลของสารสกัดข!าวก่ําในขนาด 500 และ 1,000 มิลลิกรัม/กิโลกรัมน้ําหนักตัว ต8อเอนไซม)ต!าน
ออกซิเดชันในหนูทดลองสายพันธุ)วิสต!า พบว8า ในซีรัมมีปริมาณเอนไซม)คาตาเลส เอนไซม)ซุปเปอร)ออกไซด)ดิสมิว
เตส และเอนไซม)กลูตาไธโอนเปอร)ออกซิเดส เพิ่มขึ้นอย8างมีนัยสําคัญเมื่อเทียบกับกลุ8มควบคุมปกติ สอดคล!องกับ
การศึกษาของ Chiang และคณะ27 ในหนูท ดลองสายพั นธุ) C57BL/6 ที่ได!รับสารสกัดข!าวก่ําที่อุดมไปด!วยสาร
แอนโธไซยานินผสมในอาหารร!อยละ 5 พบว8า ปริมาณเอนไซม)คาตาเลส ซุปเปอร)ออกไซด)ดิสมิวเตส และกลูตาไธ
โอนเปอร)ออกซิเดสเพิ่มขึ้นร!อยละ 33.25, 54.49 และ 23.05 ตามลําดับ เมื่อเทียบกับกลุ8มควบคุม นอกจากนี้ Lee
และคณะ28 ได!ทําการศึกษาผลของสารสกัดข!าวก่ําความเข!มข!น 100 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ในเซลล) HepG2 ที่ถูก
เหนี่ ยวนําให!เกิดความเครียดออกซิเดชันด! วยสารเคมี พบว8า ปริมาณของเอนไซม)กลูตาไธโอนที่ ลดลงจากการ
เหนี่ยวนําให!เกิดสภาวะเครียดออกซิเดชันมีปริมาณเพิ่มขึ้นร!อยละ 158.92 ในขณะที่เอนไซม)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 เป`นต!น กลไกในการต8อต!านและ
ปUองกันเซลล)จากการทําลายของรีแอคทีฟออกซิเจนและไนโตรเจนสป^ชีส) สามารถแบ8งได!ตามแหล8งที่มาและกลไก
ดังนี้ สารต!านออกซิเดชันภายใน (บิลลิรูบิน ไธออล โคเอนไซม)คิว-10 กรดยูริก เอนไซม)ต!านออกซิเดชัน) สารต!าน
ออกซิเดชันจากภายนอก (วิตามินซี วิตามินอี เบต!าแคโรทีน พอลีฟ^นอล) สารต!านออกซิเดชันในการกําจัดโลหะดัก
จับโปรตีน (อัลบูมิน เฟอร)ริติน ไมโอโกลบิน ทรานสเฟอริน)33 เอนไซม)ต!านออกซิเดชันมีบทบาทที่สําคัญอย8างยิ่งต8อ
การกําจัดและทําลายอนุมูลอิสระที่เกิดจากกระบวนการทางชีวภาพภายในร8างกายและมลพิษในสิ่งแวดล!อม โดย
เอนไซม)คาตาเลสจะทําลายโมเลกุลไฮโดรเจนเปอร)ออกไซด)ซึ่งเป`นโมเลกุลตั้งต!นในการเกิดอนุมูลอิสระที่ว8องไวต8อ
การเกิดปฏิกิริยาทําลายสารชีวโมเลกุล เอนไซม)ซุปเปอร)ออกไซด)ดิสมิวเตสจะทําลายอนุมูลซุปเปอร)ออกไซด)โดยตรง
ซึ่งเป`นรีแอคทีฟออกซิเจนสป^ชีส)ที่มีอํานาจการทําลายที่สูงมาก เอนไซม)กลูตาไธโอนเปอร)ออกซิเดสจะทําลาย
โมเลกุลไฮโดรเจนเปอร)ออกไซด)เช8นเดียวกับเอนไซม)คาตาเลสแต8จะเกี่ยวข!องกับระบบการกําจัดสารพิษของกลูตาไธ
โอนซึ่งสามารถทําลายอนุมูลเปอร)ออกซิลได!ด!วย34 ดังนั้น ระบบการทํางานของเอนไซม)ต!านออกซิเดชันจึงเป`นส8วน
สําคัญในการปUองกันและยับยั้งการเกิดความผิดปกติที่จะเกิดขึ้นในระบบของสารชีวโมเลกุล
อินเตอร)ลิวคิน-10 และ ทรานสฟอร)มมิงโกรทแฟกเตอร)-เบต!า เป`นไซโตไคน)ชนิดต!านการอักเสบที่ตรวจ
พบในซีรัมมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นร!อยละ 0.87 และ 4.30 ตามลําดับ จากผลของสารสกัดข!าวก่ําที่ให!ในหนูทดลองขนาด
500 มิลลิกรัม/กิโลกรัมน้ําหนักตัว และเพิ่มขึ้นร!อยละ 2.32 และ 8.78 ตามลําดับ จากผลของสารสกัดข!าวก่ําขนาด
1,000 มิลลิกรัม/กิโลกรัมน้ําหนักตัว เป`นการยืนยันถึงผลทางชีวภาพของสารแอนโธไซยานินและฟ^นอลิกในการลด
การแสดงออกของไซโตไคน)ชนิดกระตุ!นการอักเสบ และเพิ่มการแสดงออกของไซโตไคน)ชนิดต!านการอักเสบ35 อีก
ทั้งยังสอดคล!องกับการศึกษาผลของสารสกัดข!าวก่ําในการต!านการอักเสบในสัตว)ทดลอง พบว8า สารสกัดข!าวก่ําที่
อุดมไปด!วยแอนโธไซยานินแสดงผลในการยับยั้งการแสดงออกของยีน inducible nitric oxide synthase (iNOS)
cyclooxygenase-2 (COX-2) และ nuclear factor-kappaB (NF-kB) ซึ่ ง เป` น ยี น ในกระบวนการก8 อ ให! เ กิ ด
ปฏิกิริยาการอักเสบ แสดงให!เห็นว8าสารสกัดข!าวก่ําเป`นสารพฤกษเคมีที่มีผลต8อการปUองกันและรักษาโรคที่เกี่ยวข!อง
กับการอักเสบ การอักเสบที่เชื่อมโยงกับการเกิดโรคมะเร็ง36,37 และโรคมะเร็งลําไส!ได!38 นอกจากนี้ยังมีการศึกษาผล
ในโรคลําไส!อักเสบในสัตว)ทดลอง พบว8า สารสกัดที่อุดมไปด!วยสารแอนโธไซยานินสามารถฟ•‘นฟูและปUองกันการเกิด
โรคลํ า ไส! อั ก เสบได! ทั้ ง ชนิ ด inflammatory bowel disease (IBD)39 และ Crohn's disease (CD)40 โดยการ
ปรับเปลี่ยนระบบการอักเสบที่เกี่ยวข!องกับการยับยั้งไซโตไคน)ชนิดกระตุ!นการอักเสบ (อินเตอร)ลิวคิน-12 ทูเมอร)
เนคโครสีสแฟกเตอร)-แอลฟา) และกระตุ!นไซโตไคน)ชนิดต!านการอักเสบ (อินเตอร)ลิวคิน-10) สอดคล!องกับงานวิจัย
ของ Cheng และคณะ41 ในการลดการอักเสบของสารฟ^นอลิกและแอนโธไซยานินโดยการปรับสมดุลของไซโตไคน)
ชนิดกระตุ!นการอักเสบ (อินเตอร)ลิวคิน-1-เบต!า อินเตอร)ลิวคิน-6 อินเตอร)ลิวคิน-12) ให!เข!าสู8ระดับสมดุล
จากผลการประเมินผลของสารสกัดข!าวก่ําต8อการเปลี่ยนแปลงเนื้อเยื่อของลําไส!ใหญ8 พบว8า เนื้อเยื่อลําไส!
ใหญ8ทั้งส8วนต!นและส8วนปลายของหนูทดลองกลุ8มที่ได!รับสารสกัดข!าวก่ําไม8มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะของจุลภาค
ศาสตร)ของเนื้อเยื่อเมื่อเทียบกับหนูกลุ8มควบคุมปกติ สอดคล!องกับงานวิจัยของ Summart และ Chewonarin42
ได!เสนอผลของสารสกัดข!าวก่ําได!ต8อการกระบวนการเกิดมะเร็งลําไส! ผลพบว8าปZจจัยที่กระตุ!นให!เกิดการก8อตัวของ
เซลล)มะเร็งถูกยับยั้งด!วยสารสกัดข!าวก่ํา แต8ไม8มีผลต8อเซลล)ปกติแต8อย8างใด นอกจากนี้ Tammasakchai และคณะ
43 ได! ศึ กษาผลของสารสกั ด ข! าวไทยต8 อลํ าไส!ใหญ8 ปกติ และผลต8 อกระบวนการเกิ ด มะเร็งลํ าไส!ใหญ8 ในสั ต ว)ทดลอง
พบว8า สารสกัดข!าวไทยสามารถปรับเปลี่ยนและเพิ่มความสามารถในการต!านออกซิเดชันแบบผลรวมในระบบเลือด
ทั้งกลุ8มปกติและกลุ8มที่ถูกเหนี่ยวนําให!เป`นมะเร็งลําไส!ใหญ8 และสามารถลดการเกิด aberrant crypt foci (ACF)
ซึ่งเป`นตัวชี้วัดสําคัญของพยาธิสภาพเนื้อเยื่อในการเกิดมะเร็งลําไส!ใหญ8อย8างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อไม8นานมานี้
Tan และ Norhaizan44 ได!ทําการรวบรวมงานวิจัยเกี่ยวกับข!าวในการปUองกันมะเร็งชนิดต8างๆ พบว8า มีงานวิจัยที่
สนับสนุนมากกว8า 100 ฉบับ ได!แสดงให!เห็นว8าสารสกัดจากข!าวเป`นสารพฤกษเคมีที่มีความปลอดภัยและมีฤทธิ์ทาง
ชีวภาพในการปUองกันมะเร็งหลายชนิด ได!แก8 มะเร็งผิวหนัง มะเร็งเต!านม มะเร็งกระเพาะอาหาร และมะเร็งลําไส!
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ใหญ8 แม!ว8าความสามารถในการยับยั้งเซลล)มะเร็งมีอย8างหลากหลายแต8มีเพียงมะเร็งลําไส!ใหญ8เท8านั้นที่มีงานวิจัย
รองรับผลมากที่สุดเนื่องจากสารพฤกษเคมีในข!าวจะเดินทางผ8านในระบบทางเดินอาหารเป`นส8วนใหญ8และเป`น
ลําดับแรก ตั้งแต8ป^ ค.ศ. 2005 สมาคมการแพทย)อเมริกัน (American Health Association) ได!เสนอให!ข!าวที่มี
เยื่อหุ!มเมล็ดสีดํา (ข!าวก่ํา) ใช!เป`นอาหารเสริมสําหรับปUองกันและรักษาโรคมะเร็งร8วมกับยาเคมีบําบัด ซึ่งเป`นการ
ยอมรับสารฟ^นอลิกและสารแอนโธไซยานินต8อการใช!ประโยชน)ทางการแพทย)อย8างเป`นทางการ
จากผลการศึกษาในครั้งนี้และรายงานก8อนหน!า5,7,15,19,44,45 สามารถเสนอแผนภาพผลของสารสกัดข!าวก่ํา
ต8อกระบวนการเกิดออกซิเดชัน ระบบการอักเสบ ระบบภูมิคุ!มกัน และกระบวนการเกิดโรคต8างๆ ได! ดังแสดงใน
ภาพที่ 5 กล8าวคือ สารสกัดข!าวก่ําที่อุดมไปด!วยสารฟ^นอลิกและแอนโธไซยานินเป`นสารต!านออกซิเดชันที่สามารถ
กระตุ! น เอนไซม) ต! า นออกซิ เดชั น ในระบบสิ่ ง มี ชี วิ ต ได! อี ก ทั้ ง สารสกั ด ข! า วก่ํ า ยั ง สามารถเข! า ไปมี ส8 ว นร8 ว มใน
กระบวนการทํางานของระบบการอักเสบและระบบภูมิคุ!มกัน ซึ่งมีผลโดยตรงในการกระตุ!นการแสดงออกของไซโต
ไคน)ชนิดต!านการอักเสบและปรับสมดุลกระบวนการอักเสบ สุดท!ายจึงส8งผลต8อการควบคุมระบบการตายของเซลล)
ตามโปรแกรม (apoptosis) และการฟ•‘นฟูเซลล) (repairing) และการคงอยู8ของเซลล)ปกติ รวมไปถึงเป`นการป…ดกั้น
โอกาสการเกิดความผิดปกติและการปUองการเกิดโรคต8างๆ ได!

ภาพที่ 5 แผนภาพเสนอผลของสารสกัดข!าวก่ําต8อระบบเอนไซม)ต!านออกซิเดชัน ระบบภูมิคุ!มกัน ระบบการอักเสบ
และกระบวนการเกิดโรค
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้เป=นแบบกึ่งทดลองชนิดศึกษาสองกลุAมวัดผลหลังการทดลอง มีวัตถุประสงค*เพื่อศึกษาผล
ของการใชกิจกรรมการตัดสินใจทางคลินิกของพยาบาล ตAอจํานวนวันนอนของผูปGวยหลังผAาตัดเนื้องอกสมอง กลุAม
ตัวอยAาง คัดเลือกแบบเจาะจง จํานวน 40 คน แบAงเป=นกลุAมทดลอง 20 คน ไดรับการใชกิจกรรมการตัดสินใจทาง
คลินิกของพยาบาล และกลุAมควบคุม 20 คน ไดรับกิจกรรมการพยาบาลตามปกติ เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแกA
คูAมือการจัดกิจกรรมการตัดสินใจทางคลินิกของพยาบาลในการดูแลผูปGวยหลังผAาตัดเนื้องอกสมอง และแบบบันทึก
จํานวนวันนอนในโรงพยาบาลของผูปGวย วิเคราะห*ขอมูลโดยใชสถิติพรรณนา และการทดสอบที ผลการวิจัยพบวAา
ภายหลังการไดรับกิจกรรมการตัดสินใจทางคลินิก คะแนนเฉลี่ยจํานวนวันนอนของผูปGวยหลังผAาตัดเนื้องอกสมอง
ระหวAางกลุAมทดลองกับกลุAมควบคุมแตกตAางกันอยAางไมAมีนัยสําคัญทางสถิติ (p > .05) โดยที่จํานวนวันนอนเฉลี่ยใน
กลุAมควบคุม (14.6 วัน) นานกวAากลุAมทดลอง (13.0 วัน) ผลการวิจัยนี้แสดงใหเห็นวAากิจกรรมการตัดสินใจทาง
คลินิกของพยาบาลที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถนําไปใชในการปฏิบัติการพยาบาลได โดยเฉพาะในหอผูปGวยที่มีบริบท
ทํานองเดียวกันนี้ เพื่อสAงผลใหผูปGวยและผูดูแลมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับโรคที่เป=นอยูA และการดูแลตนเองอยAาง
ถูกตอง เหมาะสม และสAงผลใหลดจํานวนวันนอนของผูปGวยในโรงพยาบาล
คําสําคัญ: กิจกรรมการตัดสินใจทางคลินิกของพยาบาล จํานวนวันนอนโรงพยาบาล ผูปGวยหลังผAาตัดเนื้องอก
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 พบวAาวันนอนเฉลี่ยของผูปGวย
ทั้งโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย*อยูAที่ 7.15 วัน โดยที่วันนอนเฉลี่ยในผูปGวยเนื้องอกสมองและสAวนอื่นของ
ระบบประสาทสAวนกลางอยูAที่ 13.76 วัน1 ซึ่ งจํานวนวันนอนในโรงพยาบาลนั้น เป=นตั วชี้วัดประสิ ทธิภาพ และ
คุณภาพในการดูแลรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลที่สําคัญประการหนึ่ง และมีผลทําใหผูปGวยและครอบครัวมีความ
พึงพอใจในคุ ณ ภาพบริการดวย 2 การที่ ผู ปGวยตองนอนอยูA ในโรงพยาบาลนานวัน สAงผลเสี ยตAอ ทั้งตัวผู ปG วยและ
ครอบครัว ไดแกA ภาระคAาใชจAายสําหรับผูปGวย คAาใชจAายในการเดินทางและคAาอาหารของญาติและครอบครัวเมื่อมา
เยี่ยมผูปGวย อาจตองลาหยุดงานบAอยๆ สAงผลเสียตAอการทํางานของญาติและครอบครัว รวมทั้งโรงพยาบาลที่ตอง
รับภาระคAาใชจAายที่เพิ่มมากขึ้นดวย3
โรคเนื้องอกสมองเป=นโรคทางระบบประสาทสมองที่เป=นปvญหาที่สําคัญของประเทศ พบวAาในหอผูปGวย
ศัลยกรรมประสาท โรงพยาบาลระดับตติยภูมิแหAงหนึ่ง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในกรุงเทพมหานคร มีจํานวน
วันนอนเฉลี่ยอยูAที่ 17.24 วัน ทั้งนี้เพราะขึ้นกับอาการและสภาพของผูปGวยในแตAละราย รวมทั้งภาวะที่เกิดขึ้น
ภายหลังการรักษาพยาบาล ซึ่งอาจเกิดความพิการหลงเหลือ อวัยวะบางสAวนของรAางกายหมดความรูสึกหรืออAอน
แรง ทําใหผูปGวยไมAสามารถที่จะชAวยเหลือตัวเอง หรือปฏิบัติกิจวัตรตAางๆ ไดตามปกติ ตองมีการพึ่งพาและรับการ
ดูแลจากบุคคลอื่นมากขึ้น รวมทั้งเป=นภาระของครอบครัวดวย เนื่องจากผูปGวยยังไมAอยูAในสภาพที่พรอมจะดูแล
ตนเองได จึงตองเป=นภาระของครอบครัว จึงทําใหครอบครัวอาจไมAยอมรับผูปGวยกลับบาน จึงตองอยูAโรงพยาบาล
นานขึ้น และมีจํานวนวันนอนในโรงพยาบาลนาน4 ซึ่งสAงผลกระทบตAอสมาชิกในครอบครัว ดังนั้นครอบครัวจึงตอง
เข ามาดูแ ลผูปG วยมากขึ้ น เพื่ อตอบสนองความตองการขั้น พื้ นฐานตAางๆ ของผู ปG วย และชAวยเหลือ ในการดูแ ล
ปxองกัน และฟz{นฟูสมรรถภาพของผูปGวยใหดีขึ้น โดยในการดูแลผูปGวยนั้นจะตองเป=นไปในทางที่ถูกตองเหมาะสม
เพื่อไมAใหเกิดภาวะแทรกซอนใดๆ ตามมา หรืออาจจะเกิดความพิการที่รุนแรงขึ้นจนทําใหตองพึ่งพาครอบครัวไป
ตลอด ครอบครัวจึงมีบทบาทที่สําคัญที่จะชAวยดูแลผูปGวยอยAางตAอเนื่อง เพื่อใหผูปGวยไดรับการตอบสนองตามความ
ตองการ และสามารถกลับมามีชีวิตตามปกติ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ไมAเป=นปvญหาสังคม4 โดยผูดูแลจะตองมีความรู
ในการดู แลผูปG วยอยAางถูกต องและเหมาะสมกับ สภาพของผูปG วย รวมทั้งยังตองมี การปรับ ตัวเองให เหมาะสม
เพื่อที่จะรับบทบาทในการเป=นผูดูแล ทั้งนี้จํานวนวันนอนโรงพยาบาลในผูปGวยที่รับไวเป=นผูปGวยใน นับเป=นตัวชี้วัดที่
สําคัญที่แสดงถึงคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาล รวมทั้งคุณภาพของสถานบริการพยาบาลนั้นๆ ดวย5
ลักษณะงานของพยาบาลจะเป=นงานที่ตองใหบริการอยAางใกลชิดและตAอเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งจะมี
การจัดเวรพยาบาลเพื่อดูแล โดยที่จะจัดพยาบาลที่มคี วามรู ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ ใหมีความเหมาะสม
กับผูปGวย รวมทั้งใหมีจํานวนเพียงพอเหมาะสมกับปริมาณงานที่ไดรับผิดชอบ และตองทํางานใหทันกับเวลาดวย
และจั ด ให ผู ที่ มี ป ระสบการณ* ในการทํ า งานที่ ตA างกั น มารA ว มกั น ในการดู แ ลผู ปG ว ย เพื่ อ ให เกิ ด การเรี ย นรู จาก
ประสบการณ* หรือจากเหตุการณ*ตAางๆ ที่เกิดขึ้นในเวรนั้นๆ สAงผลชAวยในการพัฒนาการปฏิบัติงาน การมอบหมาย
งานโดยใชทีมการพยาบาลจึงมีความสําคัญ และเป=นปvจจัยของความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพขององค*กร การ
ทํางานเป=นทีมการพยาบาล ถือวAาเป=นวิธีหนึ่งที่จะใหการพยาบาลแกAผูปGวยไดอยAางครอบคลุมทั้งดานรAางกาย จิตใจ
อารมณ* สังคมและสภาพแวดลอม ซึ่งจําเป=นที่จะตองอาศัยบุคลากรหลายระดับดวยกัน โดยมีหัวหนาทีมและ
สมาชิกทีมจะตองมีการรAวมกันในการประเมินสภาพผูปGวย และวางแผนการพยาบาลใหแกAผูปGวยในแตAละราย
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รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนใหทันตAอเหตุการณ*ตลอดเวลา และมีการสAงตAอขอมูลเพื่อใหการดูแลผูปGวยอยAางเหมาะสม
ตามสภาพการณ*ของผูปGวยแตAละคน6
การตัดสินใจในงานการพยาบาลที่มีประสิทธิภาพนั้น จะเป=นการเพิ่มความมีอิสระในการปฏิบัติหนาที่ของ
พยาบาล โดยไมAจําเป=นตองมีผูใดมาคอยควบคุมดูแล หรือสั่งการ ภายใตสถานการณ* ทางคลินิก ที่มักจะมีการ
เปลี่ยนแปลงอยูAตลอดเวลา7 ซึ่งพยาบาลจะตองมีความไวตAอการรูปvญหาหรือการเปลี่ยนแปลงตAางๆ ที่เกิดขึ้น ทํา
การรวบรวมขอมูลที่เกิดขึ้นใหมAตลอดเวลา และนํามาพิจารณาวิเคราะห*อยAางรวดเร็ว และถูกตองแมAนยํา เพื่อ
นํามาใชในการตัดสินใจแกปvญหาเหลAานี้ พยาบาลจะตองใชทั้งการสังเกตการณ* การคิดอยAางมีเหตุผล นํามาทําการ
ตัดสินใจทางคลินิก โดยใชความรูทางวิทยาศาสตร*เป=นพื้นฐาน8 การตัดสินใจในการปฏิบัติการพยาบาล เพียงคน
เดี ย วสามารถตั ด สิ น ใจได ตามขอบเขตความรูในวิ ช าชี พ ที่ ไ ด ศึ ก ษามา ภายใต สถานการณ* ท างคลิ นิ ก ที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลานั้น มีความเสี่ยงสูง พยาบาลซึ่งเป=นผูที่อยูAใกลชิดกับผูปGวยตลอดเวลา ดังนั้นการ
ทํางานเป=นทีมมีความสําคัญและจําเป=นตAอการบริการพยาบาล และการตัดสินใจทางคลินิกของพยาบาล โดยเฉพาะ
อยAางยิ่งในการปฏิบัติการพยาบาลผูปGวยหลังผAาตัดสมอง ที่ยังชAวยเหลือตัวเองไมAได ซึ่งจะตองมีทีมพยาบาลที่มี
ความรูความชํานาญในการดูแลผูปGวย รAวมกับมีการตัดสินใจทางคลินิกและการแกไขปvญหาอยAางถูกตองเหมาะสม7
พยาบาลเป= น ผู ที่ มี บ ทบาทสํ าคั ญ ในการให การพยาบาล ทั้ งยั งมี บ ทบาทในการดู แ ลชA ว ยเหลื อ และ
สนับสนุนผูปGวยและผูดูแลใหมีความสามารถในการดูแล ชAวยเหลือผูปGวยไดอยAางถูกตอง ไมAเกิดภาวะแทรกซอนที่
อาจเกิดขึ้นได เชAน การเกิดแผลกดทับ การเกิดขอติดยึด และการติดเชื้อ เป=นตน เพื่อทําใหการดูแลผูปGวยเนื้องอก
สมองเกิดประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น สAงผลตAอการลดลงของจํานวนวันนอนโรงพยาบาลของผูปGวย ผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะ
ใชทีมการพยาบาลรAวมกับการใชกิจกรรมการตัดสินใจทางคลินิกของพยาบาล เพื่อใหพยาบาลวิชาชีพมีแนวทางใน
การดูแลผูปGวยเนื้องอกสมอง ดวยวิธีการปฏิบัติอยAางมีเหตุผลเชิงวิชาการ ใหการชAวยเหลือ และสนับสนุนผูปGวยและ
ผูดูแลใหมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตัวที่ถูกตองตามสภาพของแตAละบุคคล เพื่อใหสอดคลองในการดูแล
ผูปGวยเนื้องอกสมอง โดยมุAงเนนประสิทธิภาพและคุณภาพในการรักษาพยาบาล ที่สAงผลใหผูปGวยมีสุขภาพที่ดี มีการ
ฟz{นจากโรค ไมAมีภาวะแทรกซอนจากการรักษาและจากภาวะของโรค ใหสามารถกลับบานไปดําเนินชีวิตอยูAกับ
ครอบครัว และสังคมอยAางปกติสุขตามสภาวะของผูปGวย โดยดูจากจํานวนวันนอนโรงพยาบาลที่ลดลง

วัตถุประสงคKของการวิจัย
ศึกษาผลของกิจกรรมการตัดสินใจทางคลินิกของพยาบาล โดยการเปรียบเทียบจํานวนวันนอนของผูปGวย
หลังผAาตัดเนื้องอกสมอง ระหวAางกลุAมทดลองที่ไดรับการใชกิจกรรมการตัดสินใจทางคลินิกของพยาบาล กับกลุAม
ควบคุมที่ไดรับการพยาบาลตามปกติ

สมมุติฐานของการวิจัย
ภายหลังการใชกิจกรรมการตัดสินใจทางคลินิกของพยาบาล จํานวนวันนอนของผูปGวยในกลุAมทดลองนอย
กวAากลุAมควบคุม

กรอบแนวคิดในการวิจัย

กรอบในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําแนวคิดการตัดสินใจทางคลินิก9 และแนวคิดการทํางานเป=นทีมการ
พยาบาล10 ซึ่งประกอบดวยการตัดสินใจทางคลินิก ซึ่งหมายถึงการตัดสินในการปฏิบัติการพยาบาล บนพื้นฐาน
ความถูกตองของความรู การใชความรูที่ไดจากการปฏิบัติที่สั่งสมมา การใชความเขาใจ และรับรูความตองการของ
ผูปGวยในแตAละราย มารAวมกับการทํางานแบบทีมการพยาบาล คือการปฏิบัติกิจกรรมรAวมกันระหวAางพยาบาล
วิชาชีพกับสมาชิกทีมที่เป=นกลุAมบุคคลหลายๆ ระดับ เพื่อใหการพยาบาลแกAผูปGวยใหครอบคลุมในทุกดาน เนื่องจาก
ผูปGวยโรคเนื้องอกมักจะมีความบกพรAองของรAางกายภายหลังจากการเจ็บปGวย จึงมีความจําเป=นอยAางยิ่งที่จะตองมี
การดูแลอยAางใกลชิด มีการตัดสินใจใหการพยาบาลที่ถูกตอง และแมAนยําในการปฏิบัติการการพยาบาลเพื่อใหการ
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ดูแลผูปGวยไดอยAางมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยเนนที่การเขาใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับผูปGวยและผูดูแลเป=นอยAางดี
เพราะในการดูแลผูปGวยเนื้องอกสมองนั้น อาจจะตองกลับไปดูแลตAอหลังจากจําหนAายออกจากโรงพยาบาล จึงควร
ใหผูปGวยและผูดูแลสามารถดูแลตัวเองไดที่บาน ดวยการมุAงในการสนับสนุน และรักษาไวซึ่งคุณภาพชีวิตของผูปGวย
และผูดูแล ใหอยูAไดอยAางปกติสุข ทั้งชAวยสAงผลใหการดูแลผูปGวยโรคเนื้องอกสมองฟz{นฟูภาวะสุขภาพดวย และ
สามารถกลับบานไดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อสAงผลตAอจํานวนวันนอนโรงพยาบาลลดลง สรุปเขียนเป=นกรอบแนวคิดในการวิจัย
ดังภาพที่ 1
กิจกรรมการตัดสินใจทางคลินิกของ
พยาบาล
จํานวนวันนอนในโรงพยาบาล
กิจกรรมการพยาบาล
ตามปกติ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ขอบเขตของการวิจัย
การศึ ก ษาครั้งนี้ เป= น การวิ จั ย แบบกึ่ งทดลอง (Quasi-experimental research) ชนิ ด ศึ ก ษา 2 กลุA ม
วัดผลหลังการทดลอง (Two-group posttest only design) เพื่อเปรียบเทียบจํานวนวันนอนของผูปGวยหลังผAาตัด
เนื้องอกสมอง ในกลุAมที่ไดรับการใชกิจกรรมการตัดสินใจทางคลินิกของพยาบาล กับกลุAมที่ไดรับการพยาบาล
ตามปกติ โดยศึกษาในผูปGวยเนื้องอกสมองและผูดูแลที่เขารับการรักษาตัวดวยการผAาตัดในหอผูปGวยศัลยกรรม
ประสาท โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในกรุงเทพมหานคร ระหวAางเดือนมกราคมถึงเดือน
กันยายน พ.ศ. 2559 ตัวแปรที่ศึกษา คือ
1. ตัวแปรตน ไดแกA การใชกิจกรรมการตัดสินใจทางคลินิกของพยาบาล ซึ่งประกอบดวยคูAมือการจัด
กิจกรรมการตัดสินใจทางคลินิกของพยาบาลในการดูแลผูปGวยเนื้องอกสมอง และกิจกรรมการพยาบาลตามปกติ
2. ตัวแปรตาม คือ จํานวนวันนอนโรงพยาบาลของกลุAมตัวอยAาง

นิยามศัพทKเฉพาะ
กิจกรรมการตัดสินใจทางคลินิกของพยาบาล หมายถึง ชุดของกิจกรรมการพยาบาลที่ผูวิจัยไดจัดทําขึ้น
เพื่อใหกลุAมผูปฏิบัติการพยาบาลที่ประกอบดวย พยาบาลวิชาชีพ 2 คน และบุคลากรที่ต่ํากวAาวิชาชีพ มาปฏิบัติงาน
รAวมกัน มีการเขียนมอบหมายงานเป=นลายลักษณ*อักษร โดยมีพยาบาลวิชาชีพเป=นหัวหนาทีม มีการทํางานรAวมกัน
เพื่อปฏิบัติการพยาบาลใหกับผูปGวยและผูดูแลที่ไดรับมอบหมาย โดยการใชกระบวนการพยาบาล ที่กําหนดตาม
เปxาหมายรAวมกัน ในการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลใหแกAผูปGวยโรคเนื้องอกสมองตามที่ไดรับมอบหมาย โดยที่
พยาบาลมี การตั ด สิน ใจบนพื้ น ฐานความถูก ต องตามความรู การใช ความรูที่ ไ ดจากการปฏิ บั ติ ที่ สั่ งสมมา โดย
พยาบาลมีความรูสึกรAวมกับเหตุการณ*ที่เกิดขึ้นกับผูปGวย สามารถคาดคะเนความรูสึกและความตองการของผูปGวย
ไดโดยไมAตองมีเหตุผล และเขาใจเรื่องราวตAางๆ ที่เกิดขึ้นกับผูปGวยเป=นอยAางดี ซึ่งประกอบดวย
กิจกรรมที่ 1 พยาบาลไดรับมอบหมายและรAวมปรึกษาหารือกันในทีมการพยาบาล มุAงที่การรูจักผูปGวย
โรคเนื้องอกสมอง และผูดูแลเป=นอยAางดี
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กิจกรรมที่ 2 พยาบาลใหการดูแลผูปGวยโรคเนื้องอกสมองและผูดูแลในแตAละราย โดยการใชกระบวนการ
พยาบาลการที่พยาบาลตัดสินใจบนพื้นฐานความถูกตองของความรู และใชความรูที่ไดจากการปฏิบัติที่สั่งสมมา
กิจกรรมที่ 3 พยาบาลใหการดูแลผูปGวยโรคเนื้องอกสมองและผูดูแล โดยใชความเขาใจเรื่องราวตAางๆ ที่
เกิดขึ้นกับผูปGวย และมีความรูสึกรAวมกับเหตุการณ*ที่เกิดขึ้นกับผูปGวย ใชในการวางแผนการพยาบาลใหผูปGวยแตAละ
ราย
กิจกรรมที่ 4 พยาบาลรAวมปรึกษากันในทีมการพยาบาล เพื่อปรับแบบแผนการดําเนินชีวิตของผูปGวยและ
ผูดูแล ดวยการจัดการกับสิ่งแวดลอมที่มุAงใหผูปGวยและผูดูแลปฏิบัติตัวไดอยAางสอดคลองกับการดําเนินชีวิตของ
ตนเอง
กิจกรรมที่ 5 พยาบาลและผูดูแลรAวมใหการดูแลและชAวยเหลือที่มุAงปxองกันภาวะแทรก ซอนแกAผูปGวย โดย
การรAวมปรึกษาในทีมการพยาบาลและผูดูแล
กิจ กรรมการพยาบาลตามปกติ หมายถึ ง การพยาบาลผู ปG วยตั้งแตA แรกรั บ จนถึ งจํา หนA ายออกจาก
โรงพยาบาล ตามมาตรฐานการดูแลผูปGวยในหอผูปGวยศัลยกรรมประสาท ตั้งแตAการวัดและบันทึกสัญญาณชีพ การ
สังเกตอาการทางสมองที่ผิดปกติ การดูแลความสุขสบายทั่วไป ใหยาและปฏิบัติการพยาบาลอื่นๆ ตามแผนการ
รักษาของแพทย* ตามมาตรฐานวิชาชีพ รวมถึงการดูแลเมื่อผูปGวยกลับบาน และติดตามการมาตรวจตามนัด
จํานวนวันนอนโรงพยาบาล หมายถึง จํานวนวันทั้งหมดที่อยูAในโรงพยาบาลตั้งแตAวันที่เขารับการรักษา
ตัวในโรงพยาบาล จนกระทั่งจําหนAายกลับบาน

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากร คือผูปGวยเนื้องอกสมอง ที่เขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข
กลุมตัวอยาง ในการวิจัยครั้งนี้มีลักษณะเฉพาะ เนื่องจากการไดมาของผูปGวยเนื้องอกสมองและผูดูแล ที่
ตองเขารับการรักษาตัวในหอผูปGวยศัลยกรรมประสาทนั้น ไมAสามารถกําหนดรูลAวงหนาได จึงตองมีการคัดเลือกกลุAม
ตัวอยAางเมื่อผูปGวยไดเขารับการรักษาตัวในหอผูปGวยศัลยกรรมประสาทแลว จึงเป=นความจํากัดของการไดมาของ
กลุAมตัวอยAาง ซึ่งไมAสามารถที่จะทําการสุAมตัวอยAางได ดังนั้นการไดมาของจํานวนกลุAมตัวอยAางครั้งนี้ ผูวิจัยจึงเลือก
กลุAมตัวอยAางจํานวน 40 คน ตามขอเสนอของ Polit & Hungler11 คือผูปGวยเนื้องอกสมองที่รับการรักษาตัวในหอ
ผูปGวยศัลยกรรมประสาท โรงพยาบาลระดับตติยภูมิแหAงหนึ่ง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในกรุงเทพมหานคร
(ตั้งแตA 1 มกราคม-30 กันยายน พ.ศ. 2559) เลือกแบบเฉพาะเจาะจง แบAงเป=น 2 กลุAม คือ กลุAมควบคุม 20 คน
ไดรับกิจกรรมการพยาบาลตามปกติ และกลุAมทดลอง 20 คน ไดรับกิจกรรมการพยาบาลตามปกติรAวมกับการใช
กิจกรรมการตัดสินใจทางคลินิกของพยาบาลที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยกําหนดใหกลุAมตัวอยAาง 20 คนแรกเขากลุAม
ควบคุม หลังดําเนินการรวบรวมขอมูลในกลุAมควบคุมเสร็จสิ้นแลว ผูวิจัยจึงจัดใหกลุAมตัวอยAาง 20 คนตAอไปเขาอยูA
ในกลุAมทดลอง
คุณสมบัติของกลุAมตัวอยAาง คือมีอายุระหวAาง 20-60 ปr แพทย*วินิจฉัยโรควAาเป=นเนื้องอกในสมองและเขา
รับการรักษาตัวโดยการผAาตัดเป=นครั้งแรก และมีภาวะรูสึกตัวอยูAในภาวะคงที่ หรือภาวะกึ่งวิกฤต โดยตองไดรับการ
ยินยอมจากครอบครัวหรือผูดูแล และมีผูดูแลหลักที่เป=นญาติสายตรงที่มีอายุระหวAาง 26-60 ปr
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย แบAงเป=น 2 ประเภท คือ เครื่องมือในการทดลอง และเครื่องมือที่ใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูล ดังนี้
1. เครื่องมือที่ใชในการทดลอง ประกอบดวย
1.1 คูAมือการจัดกิจกรรมการตัดสินใจทางคลินิกของพยาบาล ในการดูแลผูปGวยเนื้องอกสมอง
โดยผูวิจัยสรางขึ้นจากการศึกษาแนวคิดการตัดสินใจทางคลินิก9 รAวมกับการจัดการแบบทีมการพยาบาล10 และ
ทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ยวของมารวมเขาดวยกั น มาเป= นแนวทางพั ฒ นาคูA มือ สําหรับ ใชในการปฏิ บัติ งานการ
พยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ ในหอผูปGวยศัลยกรรมประสาท
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1.2 พยาบาลวิชาชีพที่ประจําในหอผูปGวยที่ดําเนินการทดลอง มีประสบการณ*การปฏิบัติการ
พยาบาลในหอผูปGวยดังกลAาว เป=นระยะเวลา 3-10 ปr และทุกคนสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
2. เครื่องมือสําหรับเก็บรวบรวมขอมูล ไดแกA แบบบันทึกขอมูลสAวนบุคคลของกลุAมตัวอยAาง ประกอบดวย
เพศ อายุ การวิ นิ จ ฉั ย โรค และจํ า นวนวั น นอนโรงพยาบาล และแบบบั น ทึ ก ข อมู ล สA ว นบุ ค คลของผู ดู แ ล
ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ ความสัมพันธ*กับผูปGวย และจํานวนสมาชิกที่อาศัยรAวมบาน
การดําเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมขอมูล ดําเนินการตามขั้นตอน ดังภาพที่ 2
ผูปGวยหลังผAาตัดเนื้องอกสมอง (40 คน)

กลุAมทดลอง (20 คน)

กลุAมควบคุม (20 คน)

การเก็บขอมูลกอนการทดลอง
1. ผูวิจัยชี้แจงวัตถุประสงค* ขั้นตอนการทําวิจัย ระยะเวลาในการนัดหมายและการยุติการนัดพบ และขอความ
รAวมมือในการทําวิจัย พรอมแจกหนังสือยินยอมเขารAวมการวิจยั
2. ผูวิจัยเก็บขอมูล ดวยแบบบันทึกขอมูลสAวนบุคคลของผูปGวยเนื้องอกสมองและผูดูแล โดยเก็บขอมูลในกลุAม
ควบคุม ครบแลวจึงเก็บขอมูลในกลุAมทดลอง

กลุมทดลอง
ทําการทดลองโดยจะใชการจัดกิจกรรมการตัดสินใจทาง
คลินิกกับกลุมA ทดลองวันละ 1-2 คนโดยทําตAอเนื่องไป
จนไดครบ 20 คน
กลุAมทดลอง 1 คนจะตองไดรับการปฏิบัติกิจกรรมการ
ตัดสินใจทางคลินิกทั้ง 5 กิจกรรมอยAางตAอเนื่องทุกวัน
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 ใชเวลาในการทํากิจกรรม 30 นาที
กิจกรรมที่ 2 ใชเวลาในการทํากิจกรรม 60 นาที
กิจกรรมที่ 3 ใชเวลาในการทํากิจกรรม 60 นาที
กิจกรรมที่ 4 ใชเวลาในการทํากิจกรรม 60 นาที
กิจกรรมที่ 5 ใชเวลาในการทํากิจกรรม 60 นาที
การเก็บขอมูลหลังทดลอง
โดยเก็บขอมูลจํานวนวันนอนของผูปGวย ภายหลังจาก
ผูปGวยจําหนAายออกจากโรงพยาบาล

กลุมควบคุม
โดยจะใชการปฏิบัติการพยาบาลตามปกติ
กับกลุAมควบคุมวันละ 1-3 คน จนครบ 20
คน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. พยาบาลปฏิบตั ิงานตามที่เคยปฏิบัติเป=น
ประจํา
2. ผูปGวยและผูดูแลปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ
ของหอผูปGวยที่นอนพักรักษาอยูA

การเก็บขอมูล
โดยเก็บขอมูลจํานวนวันนอนของผูปGวย
ภายหลังจากผูปGวยจําหนAายออกจาก
โรงพยาบาล

ภาพที่ 2 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
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การวิเคราะหKขอมูล
ใชโปรแกรมสถิติที่สําเร็จรูป กําหนดคAาความมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนี้
1. วิเคราะห*หาคAาความถี่ รอยละ คAาเฉลี่ย สAวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และพิสัยของขอมูลสAวนบุคคลของ
กลุAมตัวอยAาง
2. วิเคราะห*หาคAาเฉลี่ย สAวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของจํานวนวันนอนโรงพยาบาลของกลุAมตัวอยAาง
3. เปรียบเทียบจํานวนวันนอนโรงพยาบาลของผูปGวยหลังผAาตัดเนื้องอกสมอง ที่ใหการพยาบาลที่ใช
กิจกรรมการตัดสินใจทางคลินิกในกลุAมทดลองกับกลุAมควบคุมที่ใชการปฏิบัติการพยาบาลตามปกติ โดยใชสถิติ
Independent t-test

ผลการวิจัย
1. กลุA ม ตั วอยA างในกลุAม ทดลอง จํ านวน 20 คน อายุเฉลี่ ย 44.45 ปr (S.D. = 11.02, range = 21-60)
สAวนมากเป=นเพศหญิง (รอยละ 75) มีจํานวนวันนอนในโรงพยาบาลเฉลี่ย 13 วัน (S.D. = 2.29, range = 10-17)
ผูดูแลผูปGวยในกลุAมทดลอง จํานวน 20 คน มีอายุเฉลี่ย 40.40 ปr (S.D. = 10.73, range = 27-59) สAวนมากเป=น
เพศหญิง (รอยละ 55) ความสัมพันธ*กับผูปGวย คือ เป=นสามี/ภรรยา รอยละ 40 รองลงมา คือ เป=นบุตร รอยละ 35
สAวนมากมีสมาชิกที่อาศัยอยูAรAวมบานจํานวน 3-4 คน
2. กลุAม ตั วอยAางในกลุA มควบคุม จํานวน 20 คน อายุเฉลี่ย 44.60 ปr (S.D. = 10.33, range = 25-59)
สAวนมากเป=นเพศหญิง (รอยละ 70) มีจํานวนวันนอนในโรงพยาบาลเฉลี่ย 14.60 วัน (S.D. = 5.13, range = 9-27)
ผูดูแลผูปGวยในกลุAมควบคุม จํานวน 20 คน มีอายุเฉลี่ย 40.60 ปr (S.D. = 11.63, range = 26-57) เป=นเพศชาย
และเพศหญิงเทAากัน คือรอยละ 50 มีความสัมพันธ*กับผูปGวย คือ เป=นบุตร รอยละ 40 รองลงมา คือ สามี/ภรรยา
รอยละ 35 รอยละ 50 ของกลุAมตัวอยAางมีสมาชิกที่อาศัยอยูAรAวมบานมีจํานวน 3-4 คน
3. การเปรียบเทียบจํานวนวันนอนของผูปGวยหลังผAาตัดเนื้องอกสมอง ในกลุAมทดลองคือ ภายหลังการใช
กิจกรรมการตัดสินใจทางคลินิก กับกลุAมควบคุมที่ไดรับการพยาบาลตามปกติ โดยใชสถิติ Independent t-test
พบวAาคะแนนเฉลี่ยจํานวนวันนอนของผูปGวยหลังผAาตัดเนื้องอกสมอง ของทั้ง 2 กลุAมแตกตAางกันอยAางไมAมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p > .05) แตAอยAางไรก็ดีจํานวนวันนอนเฉลี่ยในกลุAมควบคุม (14.60 วัน) นานกวAากลุAมทดลอง (13.00
วัน) (ดังแสดงในตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบจํานวนวันนอนของผูปGวยหลังผAาตัดเนื้องอกสมอง ระหวAางกลุAมทดลองและกลุAมควบคุม
โดยใชสถิติ Independent t - test
จํานวนวันนอนของผูปGวยหลัง
n
M
SD
t
df
p-value
ผAาตัดเนื้องอกสมอง
กลุAมควบคุม
20
14.60
5.13
-1.27
26.30
.21
กลุAมทดลอง

20

13.00

2.29

การอภิปรายผล
จากผลการวิเคราะห*ขอมูล สามารถอภิปรายตามสมมติฐานการวิจัย คือจํานวนวันนอนของผูปGวยหลัง
ผAาตัดเนื้องอกสมอง หลังการใชกิจกรรมการตัดสินใจทางคลินิก กับกลุAมที่ไดรับการพยาบาลตามปกติ พบวAาคะแนน
เฉลี่ยจํานวนวันนอนของผูปGวยของทั้ง 2 กลุAมแตกตAางกันอยAางไมAมีนัยสําคัญทางสถิติ (p > .05) แตAอยAางไรก็ดี
จํานวนวันนอนเฉลี่ยในกลุAมควบคุม (14.6 วัน) นานกวAากลุAมทดลอง (13.0 วัน) อภิปรายไดวAาการใชกิจกรรมการ
ตั ด สิ น ใจทางคลิ นิ ก ที่ ใช ในการวิจั ย นี้ ซึ่ งได นํ าแนวคิ ด การตั ด สิ น ใจทางคลิ นิ ก 9 ตามทฤษฎี ที่ ไ ด กลA า ววA า เป= น
ความสามารถในการประเมินสถานการณ* พิจารณาทางเลือกหลักจากที่ไดรับขอมูลที่มีประโยชน*ตAอการตัดสินใจ
ความสามารถในการวิเคราะห* แยกความจําเป=นและไมAจําเป=น โดยคํานึงถึงความเหมาะสม ความยุติธรรมและบน
พื้นฐานทางกฎหมาย และรูป แบบทีมการพยาบาลที่ เป=นการทํางานรAวมกันระหวAางพยาบาลวิชาชีพ และกลุAม
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บุคลากรผูชAวยเหลือทางการพยาบาลในการใหการดูแลผูปGวย ดวยการใชความรูและทักษะทางการพยาบาล มีการ
มอบหมายงาน ประชุ ม ปรึ ก ษาหารื อ กั น โดยสมาชิ ก มี โอกาสแสดงความคิ ด เห็ น และให ข อเสนอแนะอั น เป= น
ประโยชน*ตAอการใหการบริการพยาบาล สมาชิกมีแรงจูงใจและพึงพอใจที่จะใหการดูแลผูปGวยใหดียิ่งขึ้น ดังนั้นเมื่อ
พยาบาลใชกิจกรรมการตัดสินใจทางคลินิกในการดูแลผูปGวยเนื้องอกสมอง จะชAวยใหการดูแลผูปGวยมีประสิทธิภาพ
บรรลุผลสําเร็จตามเปxาหมายที่ตั้งไวรAวมกัน12
เมื่อพยาบาลวิชาชีพที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนาหอผูปGวยใหทํางานแบบทีมการพยาบาล เพื่อดูแลผูปGวย
และผูดูแลที่เป=นกลุAมตัวอยAาง และปฏิบัติตามกิจกรรมการตัดสินใจทางคลินิกที่ผูวิจัยไดสรางขึ้น โดยมีหัวหนาทีม
เป=นผูมอบหมายงานใหสมาชิกในทีมปฏิบัติงานตามความรู ความสามารถและประสบการณ*ของแตAละบุคคล มีการ
วางแผนรAวมกั นภายในที ม มี การประชุมปรึกษาหารือ ค นหาปvญ หารAวมกัน และใชกระบวนการพยาบาลเป= น
เครื่องมือในการดูแล เพื่อชAวยใหการพยาบาลมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น และยังชAวยใหผูปGวยและผูดูแลผูปGวยมีความ
เขาใจ เกิดการรับรูและใหความรAวมมือในการดูแลผูปGวยมากขึ้น ซึ่งการดูแลผูปGวยโรคเนื้องอกมีความจําเป=นที่ตอง
อาศัยผูดูแล เนื่องจากการที่ผูปGวยยังมีความพิการหลงเหลืออยูA ผูดูแลจึงมีความสําคัญในการที่จะชAวยผูปGวยในการ
ประคับประคอง และสAงเสริมใหผูปGวยชAวยเหลือตนเองและสามารถประกอบกิจกรรมตAางๆ ใหไดมากที่สุด เพื่อให
เกิดความมั่นคงในชีวิต ทั้งทางดานรAางกาย จิตใจ และสังคม และเพื่อใหผูดูแลสามารถจัดการตนเองในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจําวันและมีความเครียดลดนอยลงได ดังเชAนการศึกษาผลการใชโปรแกรมการวางแผนจําหนAายผูปGวย
โรคหลอดเลือดสมองตAอจํานวนวันนอนในโรงพยาบาลของผูปGวยและความสามารถในการดูแลผูปGวยโรคหลอดเลือด
สมองของผูดูแลโรงพยาบาลนAาน12 ที่พบวAาจํานวนวันนอนในโรงพยาบาลหลังการใชโปรแกรมการวางแผนจําหนAาย
นอยกวAากAอนการใชโปรแกรม อยAางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และความสามารถในการดูแลผูปGวยสูงกวAา
กวAากAอนการใชโปรแกรม
จะเห็นไดวAาการใชกิจกรรมการตัดสินใจทางคลินิกของพยาบาล ในการดูแลผูปGวยเนื้องอกสมองและ
ผูดูแล จะชAวยสAงผลใหผูปGวยและผูดูแลมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับโรคที่เป=นอยูA และการดูแลตนเองอยAางถูกตอง
เหมาะสม ทําให สามารถดูแลผูปG วยไดอยAางมีประสิท ธิภาพ และมีคุณ ภาพชีวิตที่ดีขึ้นดวย สAงผลใหผูปGวยนอน
โรงพยาบาลลดลง นอกจากนี้การศึกษาผลของการใชมาตรฐานการพยาบาลผูปGวยโรคเบาหวานตAอความพึงพอใจ
ของผูปGวยและจํานวนวันนอนใน โรงพยาบาลสมุทรสาคร13 พบวAาของผูปGวยตAอบริการพยาบาลหลังการใชมาตรฐาน
การพยาบาลผูปGวยโรคเบาหวานสูงกวAากAอนการใชมาตรฐานการพยาบาลผูปGวยโรคเบาหวานอยAางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และจํานวนวันนอนในโรงพยาบาลลดลงหลังการใชมาตรฐานการพยาบาลผูปGวยโรคเบาหวาน แตA
ไมAมีนัยสําคัญทางสถิติ

ขอเสนอแนะ
สําหรับการปฏิบตั ิการพยาบาล
1. หัวหนางานการพยาบาลควรกําหนดแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของพยาบาล โดยมีการจัดอบรม
เกี่ยวกับการใชกิจกรรมการตัดสินใจทางคลินิก และมีการใหความรู ในการนําไปใชจัดระบบบริการที่มีคุณภาพ และ
มีการใชแนวคิดทฤษฎีในการปฏิบัติกับผูปGวยและผูดูแล มีแผนการพยาบาลในการใหบริการผูปGวยรายบุคคล และมี
แนวทางในการติดตามประเมินผลผูปGวยทุกราย
2. พยาบาลสามารถนํากิจกรรมการตัดสินใจทางคลินิกของพยาบาล มาใชในการดูแลผูปGวยกลุAมโรคทาง
ระบบประสาทและสมองอื่นๆ เพื่อชAวยใหผูปGวยและผูดูแลสามารถปฏิบัติตัวไดอยAางถูกตองและมีประสิทธิภาพ
สําหรับการทําวิจัยครั้งตAอไป
1. ควรมีการใชกิจกรรมการตัดสินใจทางคลินิกของพยาบาล ไปใชในกลุAมผูปGวยโรคทางระบบประสาท
และสมองอื่นๆ เชAน โรคหลอดเลือดสมอง หรือผูปGวยเนื้องอกสมอง ในระยะยาวเพื่อเป=นการประเมินความคงทน
ของกิจกรรม โดยมีการติดตามอยAางตAอเนื่อง และสามารถนําผลของการวิจัยดังกลAาวไปใชในการพัฒนาในการดูแล
ผูปGวยตAอไป
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2. ควรเลือกพยาบาลวิชาชีพที่ผAานการอบรมเฉพาะทางหรือผAานการทดสอบความรูดานโรคและการ
พยาบาลทางระบบประสาทและสมอง ซึ่งจะมีศักยภาพสูงในการชAวยใหงานวิจัยประสบความสําเร็จ
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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค(เพื่อพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานและประเมินผลลัพธ(การบริบาลทางเภสัช
กรรมสําหรับผู!ปKวยเบาหวานชนิดที่ 2 ณ คลินิกเบาหวาน แผนกผู!ปKวยนอก โรงพยาบาลบางบNอ ประกอบไปด!วย 2
ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานการบริบาลทาง เภสัชกรรม ณ คลินิกผู!ปKวยนอก ขั้นตอนที่ 2
ประเมินผลลัพธ(ของการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู!ปKวยโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 ในด!านความรNวมมือการใช!ยา ระดับ
น้ําตาลในเลือด อาการไมNพึงประสงค(จากยา ระดับความมั่นใจในความสามารถดูแลตนเองเพื่อควบคุมโรคเบาหวาน
ในกลุNมตัวอยNางที่เปRนโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และมีระดับน้ําตาลในเลือดตั้งแตN 150 มิลลิกรัม/เดซิลิตรขึ้นไปในวัน
รNวมโครงการ จํานวนทั้งสิ้น 130 คน ผลจากการวิจัยการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรม
ได!กําหนดให!ผู!ปKวยเบาหวานต!องพบเภสัชกรหลังจากแพทย(ตรวจรNางกายแล!ว เพื่อเภสัชกรจะได!ทบทวนปXญหาจาก
การใช!ยาอยNางเปRนระบบ ให!คําแนะนําพฤติกรรมสุขภาพ การป[องกันและแก!ไขปXญหาจากยา การรNวมมือในการใช!
ยา ผลการประเมินมีรายละเอียดดังนี้ ผู!ปKวยจํานวน 130 ราย อายุเฉลี่ย 61.3 ป\ (±12.5) เปRนเพศหญิงร!อยละ
68.5 เปRนโรคเบาหวานนานมากกวNา 6 เดือนคิดเปRนร!อยละ 95.4 เมื่อเปรียบเทียบผลกNอนได!รับบริการ (เดือน0)
และเดือนที่ 2 ของการได!รับบริการหนึ่งครั้ง พบวNาความรNวมมือในการใช!ยา (drug adherence) เพิ่มขึ้นร!อยละ
5.4 แตNไมNมีนัยสําคัญทางสถิติ (p=0.09) แม!วNาจํานวนผู!ปKวยรายงานภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํามีจํานวนเพิ่มขึ้นอยNางมี
นัยสําคัญ (p=0.021) แตNผู!ปKวยสามารถแก!ไขปXญหาได!ด!วยตนเองโดยไมNต!องหยุดยา สNวนคะแนนรวมของความ
มั่นใจในการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพเพื่อการควบคุมโรคเบาหวานไมNเพิ่มขึ้น ระดับน้ําตาลหลังอดอาหารที่วัดใน
เดือนที่ 2 เปรียบเทียบกับเดือน 0 พบวNาระดับน้ําตาลลดลงอยNางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.001)
จากการศึกษาสรุปได!วNา การบริบาลทางเภสัชกรรมแกNผู!ปKวยเบาหวานชนิดที่ 2 มีแนวโน!มเพิ่มประสิทธิภาพ
การควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด การเพิ่มความรNวมมือในการใช!ยาและการจัดการอาการไมNพึงประสงค(จากยา ซึ่ง
ตัวชี้วัดตNางๆเหลNานี้เปRนสิ่งที่ต!องเฝ[าระวังและควรได!รับการย้ําเตือนอยNางตNอเนื่อง เพราะเปRนปXจจัยสําคัญในการ
ควบคุมโรคเบาหวาน ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาผลลัพธ(ในระยะยาวด!วย
คําสําคัญ: เบาหวานชนิดที่ 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, selfmonitoring 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 และยังมีภาวะน้ําตาลบกพรNองเสี่ยงตNอการเปR น
เบาหวานจํานวน 5.6 ล!านคน คนที่อ าศัยอยูNในเมือ งเปR นเบาหวานมากกวNาคนที่อ าศัยในเขตชนบท(1) ผู! ปK วย
เบาหวานเพียงร!อยละ 30 ที่สามารถควบคุมน้ําตาลในเลือดให!อยูNในระดับปกติได! สภาพเชNนนี้ก็พบได!เชNนกันที่
โรงพยาบาลบางบNอ ซึ่งมีผู!ปKวยเบาหวานมากกวNา 1,500 ราย ด!วยจํานวนผู!ปKวยที่เพิ่มขึ้นและขัอจํากัดของจํานวน
แพทย( อัตราสNวนระหวNางแพทย(กับผู!ปKวยไมNเปRนสัดสNวนที่เหมาะสม ทําให!การจัดการโรคเบาหวานไมNเปRนไปตาม
มาตรฐานแนวทางการรักษาโรค เพราะโรคนี้ต!องการดูแลตNอเนื่อง ทั้งจากตัวผู!ปKวยและทีมการรักษาซึ่งต!องการ
เวลาจากแพทย( ทีมการรักษา และการดูแลตนเองของผู!ปKวย สิ่งเหลNานี้จะเกิดขึ้นอยNางมีประสิทธิภาพหากผู!ปKวย
สามารถติดตามอาการของโรค การดํารงชีวิตที่เหมาะสม เชNน การกินยาตNอเนื่อง การมาพบแพทย(ตามนัดหรือการ
จัดการเมื่อมีอาการแทรกซ!อนในระดับที่ดูแลตนเองได! ปรับพฤติกรรมสุขภาพ เชNน การหยุดสูบบุหรี่ หยุดดื่มเหล!า
การบริโภคอาหารที่ มีแคลลอรี่ต่ํา การเพิ่ มการออกกาลังกาย การควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดจะได!ผลหรือ
ล!มเหลวขึ้นอยูNกับความสามารถของผู!ปKวยในการบริหารกิจกรรมเหลNานี้ได!ดีเพียงไร ผู!ปKวยสNวนใหญNต!องการกําลังใจ
และการกระตุ!นให!ปฏิบัติอยNางตNอเนื่อง(2)
แนวทางเวชปฏิ บัติการดูแลผู!ปKวยเบาหวานป\ 2557(3) ได!กลNาวถึงความสําคัญ ของการให!ความรู!และ
เนื้อหาความรู!การดูแลตนเองของผู!ปKวยเบาหวานเมื่อเริ่มปKวยและได!รับความรู!ตNอเนื่องเพื่อการดูแลตนเองอยNาง
ยั่งยืน จากการที่ผู!ปKวยไมNมีศักยภาพดูแลตนเองระหวNางอยูNที่บ!านเปRนปXจจัยสําคัญที่สNงผลตNอการ ควบคุมโรค หาก
ผู!ปKวยควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไมNได!ก็สNงผลให!เกิดโรคแทรกซ!อน เชNน ตาบอด ถูกตัดขา ไตวาย โรคหัวใจ ทําให!
ผู!ปK วยต! อ งเข!ารับ การรักษาอาการเฉีย บพลั น เนื่ องจากโรคแทรกซ! อนเหลNานี้ นอกจากนี้ ยั งมี รายงานการวิจั ย
(4)ยืนยันวNาการลดน้ําตาลสะสม (HbA1c) สามารถลดโอกาสเกิดโรคแทรกซ!อนเหลNานี้ได! เชNน การลดน้ําตาลสะสม
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(HbA1c) ร!อยละ 1 สามารถลดความเสี่ยงตNอการถูกตัดขาได!ร!อยละ 43 สาเหตุที่ผู!ปKวยเบาหวานยังควบคุมโรค
ไมNได!ยังคงมีจํานวนมาก ที มวิจัยจึงได!ตระหนักวNาการพั ฒ นาหนNวยบริการผู!ปKวยนอกเฉพาะโรคเบาหวาน และ
กระจายงานผNานทีมรักษาแบบสหวิชาชีพ เชNน เภสัชกร พยาบาล โภชนากร เปRนต!น เพื่อชNวยแบNงเบาภาระงาน
ของแพทย(ในการดูแลการรักษาให!เข!าเกณฑ(มาตรฐานของระบบสุขภาพของประเทศและให!ความรู!ผู!ปKวยเพื่อเพิ่ม
ความเข!มแข็งในการดูแลตนเอง(2)
ความรNวมมือการใช!ยาของผู!ปKวยเปRนสิ่งสําคัญตNอผลการรักษาโรคเรื้อรัง ในป\ 2003 องค(การอนามัยโลก
(WHO)(5) ได! กลNาวไว!ในรายงานเน! นให! เห็ น ความสํ าคั ญ ของความรNวมมือ การใช!ย าโดยกลNาวถึงการเพิ่ม ความ
รNวมมือการใช!ยาตามแพทย(สั่งอยNางตNอเนื่อง (โดยเฉพาะอยNางยิ่งผู!ปKวยโรคเรื้อรัง เชNน โรคเบาหวาน ความดันโลหิต
สูง) จะเพิ่มผลลัพธ(ที่ดีตNอการดูแลสุขภาพได!อยNางมากยิ่งกวNาที่แพทย(จะปรับวิธีการรักษาใหมNๆ ในผู!ปKวยโรคเรื้อรังมี
รายงานวNาร!อยละ 50 ของผู!ปKวยมีปXญหาความรNวมมือการใช!ยาตNอเนื่อง(6-8) และเปRนสาเหตุของการควบคุมโรค
ไมNได! เกิดโรคแทรกซ!อนและทุพพลภาพ ทําให!ต!นทุนการดูแลสุขภาพโดยรวมเพิ่มสูงขึ้น
การจัดการรักษาโรคด!านยา (Medication Therapy Management: MTM)(9) เปRนกระบวนการบริบาล
ทางเภสัชกรรมตNอผู!ปKวยโดยเภสัชกร การบริการนี้มีวัตถุประสงค(เพื่อให!เกิดผลลัพ ธ(จากการใช!ยาเปRนไปอยNาง
เหมาะสม มีรายงานการวิจัยที่ผNานมาพบวNา เภสัชกรที่ให!การบริการการจัดการรักษาโรคด!านยา
ในผู!ปKวย
เบาหวานภายใต!รูปแบบเครือขNาย โรงพยาบาลและร!านยา สามารถชNวยให!ผู!ปKวยลดคNาเฉลี่ยของระดับน้ําตาลใน
เลือดหลังอดอาหาร (Fasting Blood Sugar) และลดคNาน้ําตาลเฉลี่ยสะสม (HbA1C) ได!อยNางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(p<0.05) นอกจากนี้ยังพบวNาชNวยค!นหาและแก!ไขปXญหาจากการใช!ยาเบื้องต!นได!(10) และการจัดการด!านยาโดย
เภสัชกร สามารถชNวยให!ผู!ปKวยเบาหวานมีผลลัพธ(ทางคลินิกที่ดีขึ้น ทั้งระดับน้ําตาลในเลือด ความดันโลหิต และ
ไขมันในเลือด รวมถึงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งด!านสุขภาพ และคุณภาพชีวิตจากการใช!ยา(11)
ดังนั้นจะเห็นวNาการจัดการรักษาโรคด!านยาเปRนกระบวนการบริบาลทางเภสัชกรรมซึ่งในประเทศไทยได!
ประยุกต(การบริการนี้ในผู!ปKวยโรคเรื้อรังและพบวNาสามารถเพิ่มความรNวมมือการใช!ยาและผลลัพธ(ทางคลินิก อีกทั้ง
การให!บริการคําปรึกษาแกNผู!ปKวยจัดเปRนมาตรฐานการปฏิบัติงานของเภสัชกรในโรงพยาบาล ดังปรากฎในประกาศ
ของสภาเภสัชกรรม(12) วNาด!วยมาตรฐานการปฏิบั ติงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล ซึ่งโรงพยาบาลบางบNอเปR น
โรงพยาบาลชุมชนที่มี นโยบายที่ จะจัดตั้งคลินิกเบาหวานสําหรับผู!ปKวยนอก ดังนั้น ทีมวิจัยจึงสนใจที่จะพัฒ นา
กระบวนการปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมสําหรับผู!ปKวยที่มารับบริการ ณ คลินิกเบาหวาน และประเมินผลลัพธ(
ที่มีตNอผู!ปKวยเบาหวานชนิดที่ 2 ตลอดจนนําเสนอเพื่อเปRนแนวทางการปฎิบัติงานประจําและแนวทางการสอน
นักศึกษาเภสัชศาสตร(เพื่อฝ„กงานเฉพาะทางในการบริบาลทางเภสัชกรรมแกNผู!ปKวยนอก ณ คลินิกเบาหวาน

ระเบียบวิธีวิจัย
1. รูปแบบการวิจัย
กระบวนการดําเนินงานแบNงออกเปRน 2 ระยะ ได!แกN ระยะแรกพัฒนากระบวนการบริการบริบาลทาง
เภสัชกรรม และสร!างเอกสารที่เกี่ยวข!องในกระบวนการทํางาน เมื่อได!รูปแบบการบริการที่สมบูรณ(แล!ว ในระยะที่
สอง จะนํารูปแบบกระบวนการไปบริการผู!ปKวยพร!อมประเมินผลลัพธ(ตNอผู!ปKวย
การศึกษาในระยะที่ 2 เปRนการศึกษากึ่งทดลอง (quasi-experiment) เพื่อประเมินผลกNอนได!รับบริการ
และสองเดือนหลังจากได!รับบริการครั้งแรก โดยมีเกณฑ(คัดเข!า ดังนี้ ผู!ปKวยเบาหวานชนิดที่ 2 อายุตั้งแตN 18 ป\ขึ้น
ไป ที่มีระดับน้ําตาลในเลือดหลังอดอาหาร (Fasting blood sugar, FBS) ตั้งแตN 150 mg/dl ในวันที่เริ่มโครงการ
และเปRนผู!ปKวยนอกของ คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลบางบNอ อยNางน!อย 6 เดือน และยินดีลงนามเข!ารNวมโครงการ
ศึกษา สําหรับเกณฑ(การคัดออก ได!แกN ผู!ปKวยที่ไมNสามารถสื่อสารภาษาไทย ผู!ปKวยที่มีโรคแทรกซ!อนอื่นๆที่รุนแรง
ตNอระบบหายใจ หัวใจ ไต และ สมอง และผู!ปKวยที่วางแผนจะเปลี่ยนสถานรักษาพยาบาลภายใน 6 เดือน

2. การสุ*มตัวอย*างและการกําหนดขนาดตัวอย*าง

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๕ "งานวิชาการรับใช!สังคม" มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
653

HS-89

การศึกษาครั้งนี้ ทําการสุN มตั วอยNางตามสะดวก สัป ดาห( ละหนึ่ งครั้งในวัน ที่มี บ ริการคลิ นิก เบาหวาน
ที่แผนกผู!ปKวยนอก เพื่อทดสอบสมมุติฐานของสัดสNวนของความรNวมมือการใช!ยาของผู!ปKวยกNอนและหลังการบริบาล
ทางเภสัชกรรมที่คลินิกผู!ปKวยนอก โดยกําหนดคNาการเปลี่ยนแปลงของสัดสNวน เทNากับ 0.15 คNาอํานาจการทดสอบ
ร!อยละ 90 (beta = 0.1) ระดับความเชื่อมั่นร!อยละ 95 และ ระดับนัยสําคัญ(alpha = 0 .05) จากการศึกษานํา
รNอง(13)พบอัตราสNวนความรNวมมือการใช!ยาเทNากับ 0.7 การประมาณจํานวนผู!เข!ารNวมโครงการคํานวณจากสมการ

คือ จํานวนตัวอยNางน!อยที่สุดที่ต!องการ
เทNากับ 1.96
เทNากับ 1.65
คือ สัดสNวนกNอนได!รับบริการ = 0.7
คือ สัดสNวนหลังได!รับบริการ = 0.85
ผลจากการคํานวณจํานวนผู!รNวมโครงการคือ 98 ราย เพื่อสํารองปXญหาการติดตามผูป! KวยไมNได! การศึกษา
ครั้งนี้ต!องการผู!ปKวยรNวมโครงการทั้งสิ้น 130 ราย ณ คลินิกเบาหวานสาหรับผู!ปKวยนอก โรงพยาบาลบางบNอ อําเภอ
บางบNอ จังหวัดสมุทรปราการ

3. เครื่องมือที่ใชในการดําเนินการศึกษา
ประกอบไปด!วย 1) เครื่องมือที่ใช!ในการเก็บข!อมูล ได!แกN แบบสอบถามข!อมูลทั่วไป แบบประเมินความ
มั่นใจการดูแลโรคเบาหวานด!วยตนเอง(14) และแบบประเมินการใช!ยาของผู!ปKวย(15) 2) เครื่องมือที่ใช!ในการ
บริบาลทางเภสัชกรรมแกNผู!ปKวยเบาหวาน ได!แกN โปรแกรมคอมพิวเตอร(สําหรับคลินิกเบาหวาน และแฟ[มรูปเม็ดยา
เบาหวาน

4. วิธีการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
4.1 ข!อ มูล ปX ญ หาจาการใช! ยาและความรNวมมื อ ในการใช! ยา เภสั ชกรผู!มี ห น! าที่ ให! บริก ารจะเปR น ผู! บั น ทึ ก
ตามแผนกระบวนการบริการที่ได!พัฒนาจากการดําเนินการระยะที่ 1 ซึ่งผู!ปKวยทุกรายที่เข!ารNวมโครงการ
จะได!รับการบริบ าลทางเภสัชกรรมเปR นรายบุค คลตามแนวทางการจัด การโรคด! านยา (medication
therapy management)
4.2 ข! อ มู ล คN า ระดั บ น้ํ า ตาลหลั ง อดอาหาร (FBS) และประวั ติ ก ารใช! ย า จะคั ด ลอกจากฐานข! อ มู ล ของ
โรงพยาบาล
4.3 ระดับความมั่นใจในการควบคุมโรคเบาหวานด!วยตนเอง เก็บข!อมูลโดยทีมผู!วิจัยทําการสัมภาษณ(ผู!ปKวย
กNอนพบเภสัชกรในเดือน 0 และเดือน 2

5. การวิเคราะหขอมูล
ข!อมูลเชิงคุณภาพจะสรุปเปRนความถี่หรือร!อยละ และการเปรียบเทียบข!อมูลกNอนและหลังการรับบริการ
ใช!สถิ ติ McNemar Chi square สําหรับ ข!อมู ล เชิ งปริม าณจะสรุป ข!อ มูล เปRน คN าเฉลี่ย(±คNาเบี่ ยงเบนมาตรฐาน)
และการเปรียบเทียบข!อมูลกNอนและหลังบริการด!วยสถิติ paired t-test คNา alpha ที่ 0.05

จริยธรรมการทําการวิจัยในมนุษย
การวิจัยนี้ได!ผNานการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
เลขที่รับรอง อ.16/2556
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ผลการศึกษา
1. ผลการพัฒนารูปแบบกระบวนการใหบริการ
การพัฒนารูปแบบกระบวนการให!บริการงานบริบาลทางเภสัชกรรมผู!ปKวยเบาหวาน ณ แผนกผู!ปKวยนอก
เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการ ฝKายเภสัชกรรมได!พัฒนาการบริบาลทางเภสัชกรรมที่คลินิกผู!ปKวยนอกโดยรNวมกับ
ทีมสหสาขาวิชาชีพ ปฏิ บัติงานที่คลินิ กผู!ปKวยนอก ประกอบด!วย พยาบาล เจ!าหน! าที่ ผู!ชNวย นั กกายภาพบํ าบั ด
โภชนากร แพทย( และเภสัชกร ซึ่งผลจากการประชุมรNวมกับทีมบริการรักษาที่เกี่ยวข!องและลองปฏิบัติ มีดังนี้
ลําดับแรกมีวัตถุประสงค(ให!เภสัชกรชNวยแพทย(คัดกรองปXญ หาของผู!ปKวยเบาหวานที่ มาพบแพทย(ตามนั ด เพื่ อ
ประหยัดเวลาการทํางานของแพทย( มีลําดับการปฏิบัติงานดังภาพที่ 1 โดยจะแยกผู!ปKวยเปRน 2 กลุNม คือกลุNมที่มีคNา
ระดับน้ําตาลในเลือดปกติ และกลุNมที่มีคNาระดับน้ําตาลในเลือดสูงซึ่งจะเปRนกลุNมที่ได!รับการบริบาลทางเภสัชกรรม
จากเภสัชกรกNอนพบแพทย( แตNจากการนําลําดับการปฏิบัติงานนี้ไปทดลองปฏิบัติจริง พบวNา ผู!ปKวยเกือบทั้งสิ้นมี
ระดับน้ําตาลสูงกวNาปกติ จึงกําหนดการการไหลของระบบปฏิบัติงานตามภาพที่ 2 โดยมีการเปลี่ยนแปลง คือ ให!
ผู!ปKวยทุกรายได!การบริบาลทางเภสัชกรรมจากเภสัชกรกNอนพบแพทย( แตNจากการนําลําดับการปฏิบัติงานนี้ไป
ทดลองปฏิบั ติจ ริง ก็พ บปX ญ หาผู!ปK วยมีข! อขัด แย!งเรื่อ งคิ วพบแพทย(บ างรายลัด คิวไมN พ บเภสัช กร และอี กทั้ งไมN
สามารถลดเวลาการแนะนําการใช!ยาที่จุดจNายยาผู!ปKวยนอกได! จึงได!ปรับปรุงการไหลของลําดับการปฏิบัติงาน ดัง
ภาพที่ 3 คือ ให!ผู!ปKวยพบเภสัชกรเพื่อรับการบริบาลทางเภสัชกรรม หลังจากพบแพทย(แล!ว หากพบปXญหาจากการ
ใช!ยา เภสัชกรจะทําการปรึกษาแพทย(เพื่อแก!ไขปXญหาจากการใช!ยารNวมกัน จากนั้นผู!ปKวยก็จะไปรับยา ณ จุดจNาย
ยาผู!ปKวยนอก ซึ่งพบวNาเปRนการไหลของลําดับงานนี้สามารถแก!ปXญหาเรื่องการลัดคิวพบแพทย(และลดระยะเวลาการ
แนะนําการใช!ยาที่จุดจNายยได!

ภาพที่ 1 การไหลของงานบริการที่คลินิกเบาหวาน
จากการพัฒนาครั้งที่ 1

ภาพที่ 2 การไหลของงานบริการที่คลินิกเบาหวาน
จากการพัฒนาครั้งที่ 2
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ภาพที่ 3 กระบวนการให!บริการงานบริบาลผู!ปKวยเบาหวาน ณ แผนกผู!ปKวยนอก ที่นําไปปฏิบตั ิจริง

2. ผลการประเมินผลลัพธต*อผูปวย
ผลการประเมินผลลัพธ(จากการปฎิบัติงานบริบาลเภสัชกรรมตNอผู!ปKวยเบาหวาน ณ แผนกผู!ปKวยนอก
พบวNามีผู!ปKวยเข!ารNวมโครงการทั้งสิ้น 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 และเปR น โรคเบาหวาน นานตั้ งแตN 6 เดื อ นขึ้ น ไปคิ ด เปR น ร!อ ยละ 95.4 การใช!ย ารั ก ษาเบาหวานกN อ นเริ่ ม
โครงการและระหวNางดําเนินโครงการใกล!เคียงกัน ดังรายละเอียดปรากฎในตารางที่ 1 และ 2 ตามลําดับ
ตารางที่ 1 ข!อมูลของผู!รNวมโครงการจํานวน 130 ราย
ขอมูลทั่วไป
เพศ(n,รอยละ)
ชาย
หญิง
สิทธิการรักษา(n,รอยละ)
ระบบประกันสุขภาพถ!วนหน!า
อื่น(ประกันสังคม, รัฐวิสาหกิจ)
อาชีพ(n,รอยละ)
เกษตรกร
อื่นๆ
พักอาศัย(n,รอยละ)
อยูNคนเดียว
ครอบครัว
ระยะเวลาทีเ่ ป_นโรคเบาหวาน(n,รอยละ)
< 6 เดือน
≥ 6 เดือน
อายุเฉลีย่ (ปa)

จํานวนผูร*วมโครงการ (รอยละ)
41(31.5)
89(68.5)
105(80.8)
25(19.2)
98 (75.4)
32 (24.6)
8 (6.1)
122 (93.9)
6 (4.6)
124 (95.4)
61.3±12.5

ผลการเปรียบเทียบผลลัพธ(กNอนพบเภสัชกรและ ครบ 2 เดือนหลังจากพบเภสัชกรหนึ่งครั้ง ตารางที่ 3
เปRนรายละเอียดการเปรียบเทียบผลลัพธ(กNอนได!รับบริการ(เดือน0) และเดือนที่ 2 ของการได!รับบริการ พบวNาความ
รNวมมือการใช!ยา(drug adherence) เพิ่มขึ้นร!อยละ 5.4 แตNไมNมีนัยสาคัญทางสถิติ (p=0.09) และมีผู!ปKวยรายงาน
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อาการไมNพึงประสงค(เพิ่มขึ้นอยNางมีนัยสําคัญ (p=0.021) ผู!ปKวยมาแพทย(ตามนัดทุกราย (ร!อยละ 100) ผลการ
ติดตามระดับน้ําตาลหลังอดอาหารของเมื่อครบเดือน 2 เปรียบเทียบ กับเดือน 0 พบวNาระดับน้ําตาลหลังอดอาหาร
ลดลงอยNางมีนัยสําคัญทางสถิติ(p<0.001)
ตารางที่ 2 จําแนกผู!ปKวยตามจํานวนยาที่ได!รบั กNอนและระหวNางการศึกษา
จําแนกกลุ*มผูปวยตามจํานวนยาลดน้ําตาล

จํานวนผูปวย(รอยละ)
ก*อนเริ่มการศึกษา
ระหว*างการศึกษา
74 (56.9)
76(58.5)
10 (7.7)
11(8.5)
34 (26.2)
31(23.8)
12 (9.2)
12(9.2)

ยาเม็ดลดน้ําตาล 2ชนิด
ยาเม็ดลดน้ําตาลมากกวNา 2 ชนิด
ยาเม็ดลดน้ําตาล + อินซูลิน
อินซูลิน

อาการไมN พึ งประสงค( จากยาที่ มี รายงานจากผู! ปK ว ย แสดงดั งตาราง 4 อาการไมN พึ งประสงค( กN อ นเริ่ ม
โครงการ พบจํานวน 7 ราย โดยมี อาการไมNพึ งประสงค(เข!าเกณฑ( อาการระดับน้ําตาลในเลือดต่ํ า และเมื่อเริ่ม
โครงการแพทย(ได!ปรับเปลี่ยนยาของผู!ปKวย 4 ราย สNวนอีก 3 รายแพทย(ไมNปรับยาเนื่องจากระดับ น้ําตาลในเลือด
ยังสูงเภสัชกรได!ให!คําปรึกษาการใช!ยาแนะนําการใช!ยา การสังเกตอาการน้ําตาลต่ํา วิธีป[องกันอาการน้ําตาลต่ําและ
การแก!ไขเมื่อเกิดอาการ แนะนําการรับประทานอาหารในปริมาณที่พอเหมาะกับการทํากิจกรรม หลังจากนั้นอีก
สองเดือนผู!ปKวยกลุNมนี้ไมNมีอาการน้ําตาลต่ํา 3 ราย อีก 4 รายยังคงมีอาการไมNพึงประสงค(แตNสามารถแก!ไขได!ด!วย
ตนเอง เนื่องจากอาการไมNรุนแรง และผู!ปKวยทั้ง 7 รายมีความรNวมมือในการใช!ยาทั้งกNอนเริ่มโครงการและระยะ 2
เดือนหลังเริ่มโครงการ มีผู!ปKวย 2 ราย (หมายเลข 1 และ 7) แพทย(ปรับลดยาเมื่อเริ่มโครงการเนื่องจากมีรายงาน
น้ําตาลต่ํามาก เมื่อติดตามผลในเดือนที่ 2 ไมNมีรายงานน้ําตาลต่ํา แตNพบวNาระดับน้ําตาลสูงขึ้น
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบผลลัพธ( กNอนเริ่มโครงการ(เดือน 0),และครบเดือน2 หลังจากพบเภสัชกรหนึ่งครั้ง, (จํานวน
ผู!ปKวย =130)
ผลลัพธ
ความรNวมมือในการใช!ยา
อาการน้าํ ตาลต่ํา
มาพบแพทย(ตามนัด
ผลลัพธทางหองปฏิบตั ิการ

จํานวนผูปวย (รอยละ)
เดือน 0
เดือน 2
116(89.2)
123(94.6)
7(5.7)
17(13.1)
130(100)
130(100)
ค*าระดับน้ําตาลในเลือดเฉลีย่ (mg/dl)
เดือน 0
เดือน 2

193 ± 46.8
คNาระดับน้ําตาลในเลือด (FBS)
หมายเหตุ, * McNemar test statistic; **paired t test

163±57.8

ทดสอบทางสถิติ
P value
0.09*
0.021**
ทดสอบทางสถิติ
P value
<0.001**

ผลวิเคราะห(พฤติกรรมที่เปRนสาเหตุของความไมNรNวมมือในการใช!ยาลดลงหลังจากได!รับคําแนะนําจาก
เภสัชกร พบวNาสNงผลให!มีความรNวมมือในการใช!ยาเพิ่มขึ้น(ตารางที่ 5) และพบวNาผู!ปKวยไมNมีอุปสรรคด!านคNาใช!จNายใน
การเดินทางมาพบแพทย( ในด!านทัศนคติตNอยาผู!ปKวยตระหนักปXญหาจากการใช!ยาและเกรงวNายาจะไมNได!ผลเพิ่มขึ้น
สําหรับผลคะแนนความมั่นใจของผู!ปKวยในการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพในด!านตNางๆในเดือน 0 และเดือน2 พบวNา
ผู!ปKวยมีความมั่นใจในการดูแลตนเอง ด!านความรNวมมือในการใช!ยา การมาพบแพทย(ตามนัด การรับประทาน
อาหารให! ค รบทุ ก มื้อ และการเลื อกอาหารให!เหมาะสมกับ ตนเองมีค ะแนนสูงขึ้น สNวนความมั่ นใจในการดูแ ล
พฤติกรรมตนเองด!านอื่นๆลดลง ดังตารางที่ 6
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ตารางที่ 4 เปรียบเทียบอาการไมNพึงประสงค( รายการยา และระดับน้ําตาลหลังอดอาหาร ในกลุNมที่เกิดอาการไมNพึง
ประสงค(กNอนเริ่มการศึกษา และระหวNางการศึกษา
ลําดับ
รายการยา

1
2

เดือน 0
อาการ น้ําตาลหลัง
น้ําตาลต่ํา อดอาหาร
3
(มก./ดล)

GP 5 mg. (1x2),
Penfill NPH (18-018) MFM 500 (1x3)
Penfill Mixed
(18-0-16)

เดือน 2
อาการ
น้ําตาลต่ํา3

รายการยา

น้ําตาลหลังอด
อาหาร
(มก./ดล)

234

GP 5 mg (2-0-1)
Penfill NPH (18-0-18)

×

250

200

GP 5 mg (2x2)
MFM 500 mg (2x3)
Penfill Mixed (16-0-10)
แพทย( งดยาเบาหวาน
GP 5 mg (1x2)
MFM 500 mg (1x2)
GP 5 mg (1x2)
MFM 500 mg (1x3)
Penfill (50-0-36)
Penfill (28-0-20)
GP 5 mg (1x2)

×

119

3
4

GP 5 mg (1/2x1)
151
GP 5 mg (1x2)
180
MFM 500 mg (2x2)
5
GP 5 mg (1x2)
226
MFM 500 mg(1x3)
Penfill (50-0-36)
6
Penfill 28-0-20
328
7
GP 5 mg (2x2)
180
MFM 500 mg (1x2)
Penfil (16-0-10)
หมายเหตุ อักษรยNอ GP=glipizide; MFM= metformin; Penfill= insulin (ชนิดปากกาฉีด)

126
85
216
×

149
316

ตารางที่ 5 ความถี่ของพฤติกรรมการไมNใช!ยาตามแพทย(สั่ง ความคิดเห็นด!านลบตNอยา และปXจจัยที่เปRนอุปสรรคที่
อาจทําให!ไมNสามารถมาพบแพทย(ตามนัดของกลุมN ตัวอยNาง 130 ราย
จํานวนผูปวย(รอยละ)
พฤติกรรมไม*ใชยาตามแพทยสั่ง
ลืมใช!ยา
ใช!ยาผิดขนาด
ไมNกินยาบางขนาน
ยาหมดกNอนพบแพทย(

เดือน 0

เดือน 2

8(6.2)
4(3.1)
1(0.8)
2(1.5)

4(3.1)
2(1.5)
1(0.8)
1(0.8)

ตารางที่ 6 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความมั่นใจในการดูแลตนเองของกลุNมตัวอยNาง 130 ราย
ความมั่นใจในการดูแลตนเองในดานต*างๆ
ความั่นใจในการดูแลตนเองในระดับสูงหรือเพิ่มขึ้น
ไปพบแพทย(ตามนัด
ความรNวมมือในการใช!ยา
การรับประทานอาหารครบทุกมื้อ
การเลือกอาหารเมื่อรNวมรับประทานรNวมกับคนอื่น
ความมั่นใจในการดูแลตนเองลดลง

คะแนนเฉลี่ย ± SD
เดือน 0

เดือน 2

9.5 ± 1.29
8.3 ± 1.9
8.3 ± 1.9
7.2 ± 2.1

9.8 ± 0.54
8.5 ± 2.1
8.6 ± 2.0
7.6 ± 2.1
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ตารางที่ 6 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความมั่นใจในการดูแลตนเองของกลุNมตัวอยNาง 130 ราย
ความมั่นใจในการดูแลตนเองในดานต*างๆ
การเลือกอาหารวNาง
การออกกําลังกายสม่ําเสมอ
การป[องกันน้ําตาลต่ํา
แก!ไขอาการน้ําตาลต่าํ
ดุลยพินิจการตัดสินใจไปพบแพทย(เมื่อไมNสบาย
การดูแลเท!าอยNางสม่ําเสมอ
ความมั่นใจโดยรวมในการควบคุมโรค
รวม

คะแนนเฉลี่ย ± SD
เดือน 0
7.1 ± 2.1
5.7 ± 3.2
8.2 ± 2.3
8.0 ± 2.4
8.3 ± 1.7
8.5 ± 2.3
8.2 ± 2.2
86.7 ± 14.0

เดือน 2
6.6 ± 1.9
5.4 ± 3.0
7.7 ± 2.4
7.4 ± 1.8
8.0 ± 1.2
7.6 ± 2.2
6.9 ± 2.1
83.2 ± 11.9

อภิปราย
รูปแบบกระบวนการปฏิบัติงานที่ได!พัฒนาขึ้นมามีวัตถุประสงค(เพื่อให!เภสัชกรได!ทบทวนปXญหาจากการใช!
ยาของผู!ปKวย สร!างความรNวมมือกับผู!ปKวยและแพทย(เพื่อแก!ปXญหารNวมกัน และติดตามผลลัพธ(ในรอบการนัดหมาย
ตNอไป ซึ่งเปRนไปตามกระบวนการจัดโรคด!านยาและกิจกรรมนี้จะต!องดําเนินตNอเนื่องในทุกรอบของการมาพบแพทย(
เพื่อเพิ่มผลลัพธ(ในการรักษาโรคด!วยยา(16)
ผลลัพธ(ด!านความรNวมมือในการใช!ยา ความรNวมมือในการใช!ยามีความสําคัญตNอการควบคุมโรคไมNติดตNอ
เรื้อรัง (6, 8) ในการศึกษาครั้งนี้ พบความรNวมมือในการใช!ยากNอนเริ่มโครงการ ร!อยละ 89.2 และเมื่อพบเภสัชกร
แล!วหนึ่งครั้งระยะสองเดือน พบวNาความรNวมมือในการใช!ยาเพิ่มขึ้นร!อยละ 5.4 แม!ความแตกตNางจะไมNมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ แตNแสดงแนวโน!มของการเพิ่มความรNวมมือในการใช!ยาหลังจากการได!รับบริบาลทางเภสัชกรรม ดังนั้นจึง
มีความจําเปRนอยNางยิ่งที่เภสัชกรจะทําการทบทวนการใช!ยาและตอกย้ํามิให!ผู!ปKวยละเลย เพราะความรNวมมือในการ
ใช!ยาของผู!ปKวยโรคเรื้อรังจะลดลงเรื่อยตามระยะเวลา(7, 8, 17) การให!การบริบาลทางเภสัชกรรมด!วยกระบวนการ
จัดการโรคด!านยาที่คลินิกผู!ปKวยนอกจึงมีความจําเปRนอยNางยิ่ง เพื่อเพิ่มผลลัพธ(ในการรักษาโดยเฉพาะผู!ปKวยโรค
เรื้ อ รั ง(18-20) หากโครงการบริ บ าลทางเภสั ช กรรมให! บ ริ ก ารอยN า งตN อ เนื่ อ งในระบบบริ ก ารผู! ปK ว ยนอกของ
โรงพยาบาลบางบNอ โดยเภสัชกรเฝ[าระวังปXญหาจากการใช!ยาของผู!ปKวยและผู!ปKวยก็จะได!รับการตอกย้ําความสําคัญ
ของความรNวมมือในการใช!ยาในทุกๆรอบที่มาพบแพทย( เพื่อเปRนการเพิ่มความรNวมมือการใช!ยาและป[องกันมิให!
ความรNวมมือลดลงตามระยะเวลา การศึกษาครั้งนี้ยังพบวNาสาเหตุของความไมNรNวมในการใช!ยาเกิดจาก พฤติกรรม
การลืม ซึ่งการแก!ไขอาจต!องพึ่งหลายมาตรการ(21) เชNน การชNวยเหลือจากบุคคลใน ครอบครัว การใช!อุปกรณ(ชNวย
เตือน(22) การโทรศัพท(ชNวยเตือนความจํา(23) เสริมพลังความมั่นใจในการปฏิบัติตนเพื่อควบคุมโรค(24)
การควบคุมระดับน้ําตาลหลังอดอาหาร พบวNาคNาระดับน้ําตาลหลังอดอาหารลดลงเมื่อเปรียบเทียบ
ผลลัพ ธ(ในเดือน 2 กับกNอนเริ่ม โครงการ(เดือน 0) อยNางมีนัยสําคัญ ซึ่งสอดคล!องกับ งานวิจัยของตNางประเทศที่
รายงานผลลัพธ(จากการบริบาลด!านเภสัชกรรมชNวยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาโรคเรื้อรัง(6, 25)และงานวิจัย
ภายในประเทศไทยที่ผNานมาก็แสดงให!เห็นวNา การบริบาลทางเภสัชกรรมโดยเภสัชกรที่คลินิกผู!ปKวยนอกชNวยเพิ่ม
ผลลัพธ(ด!านคลินิกได!เชNนกัน ตัวอยNางเชNน เสาวณีและคณะ (26) ได!รายงาน การศึกษาผลลัพธ(ด!านคลินิกของการ
บริบาลทางเภสัชกรรม 4 ครั้ง โดยแตNละครั้งหNางกัน 2 เดือนในกลุNมผู!ปKวยเบาหวานชาวมุสลิม พบวNามีคNาเฉลี่ยของ
ระดั บ น้ํ า ตาลสะสม (HbA1c)ลดลง 0.8% เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ กลุN ม ควบคุ ม มี คN า ลดลง 0.06 (p=0.056) ผล
การศึกษาของจริญญาและคณะ(16) จากการให!การบริบาลทางเภสัชกรรมด!วยหลักการจัดการด!านยา 2 ครั้ง โดย
แตNละครั้งหNางกันหนึ่งเดือนพบวNาในเดือนที่สามผู!ปKวยกลุNมได!รับบริการมีคNาน้ําตาลสะสม(HbA1c) ลดลงอยNางมี
นัยสําคัญเมื่อเปรียบเทียบกับกลุNมที่ไมNได!รับบริการ และรายงานวิจัยแบบควบคุม(27) (randomized control) ที่
โรงพยาบาลสNงเสริมสุขภาพประจําตําบล พบวNาผู!ปKวยเบาหวานกลุNมที่ได!บริบาลทางเภสัชกรรมจากเภสัชกรสามครั้ง
สามารถควบคุมระดับน้ําตาล หลังอดอาหารเข!าเป[าหมายมากกวNากลุNมควบคุมอยNางมีนัยสําคัญ
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การเฝ[าระวังอาการไมNพึงประสงค(จากยาซึ่งเปRนสําเหตุสาคัญประการหนึ่งที่ทําให! ผู!ปKวยไมNรNวมมือในการ
ใช!ยา(28)ในการศึก ษาครั้งนี้ พ บวNา อาการน้ํ าตาลในเลือดต่ําเปR น อาการไมN พึงประสงค(ที่ พ บมากที่สุด จากการ
พิจารณาผู!ปKวยที่เกิดอาการน้ําตาลในเลือดคNาไมNสัมพันธ( กับการปรับยาของแพทย( เพราะทั้งผู!ปKวยที่ได!รับการปรับ
ลดยาและผู!ปKวยที่ยังคงใช!ยากลุNมเดิมก็เกิดอาการได! แตNอาการที่เกิดไมNรุนแรงซึ่งผู!ปKวยสามารถตระหนักรู!ได!ไวและ
แก!ไขอาการได!จึงไมNเปRนเหตุให!ต!องหยุดยา ซึ่งอาการที่เกิดขึ้นนNาจะมาจากสาเหตุอื่นๆ โดยเฉพาะความไมNสมดุล
ระหวNางปริมาณแคลอรี่ที่ได!รับกับกิจกรรมการใช!พลังงานในชีวิตประจําวันในวันที่มีอาการ ซึ่งเมื่อผู!ปKวยเข!าใจ
ความสําคัญของการรับประทานอาหารและการใช!พลังงานต!องสัมพันธ(กับการใช!ยา และรู!วิธีการจัดการเมื่อเกิด
อาการไมNพึงประสงค( ผู!ปKวยก็สามารถเพิ่มการระวังและจัดการกับอาการน้ําตาลต่ําได!โดยไมNกังวลและหยุดความ
รNวมมือในการใช!ยา
ความมั่ น ใจในการจั ด การพฤติ ก รรมสุ ขภาพที่ เหมาะสมกั บ โรค การดู แ ลตนเองในการควบคุ ม โรคมี
ความสํ าคั ญ ในการควบคุ มโรค(29,30) การเพิ่ ม พลั งในการดู แลตนเองให! กับ ผู!ปK วยควรได!รับ การสNงเสริมอยN าง
สม่ําเสมอในระหวNางพบทีมการรักษา(2) ในการศึกษาครั้งนี้ พบวNาการเพิ่มพลังในการดูแลตนเองเพื่อควบคุมโรค
ผNานกระบวนการบริบาลทางเภสัชกรรมโดยการวัดระดับความมั่นใจในการจัดการตนเอง (self - efficacy) ในการ
ควบคุมโรค ซึ่งวัดในเดือน 0 และในเดือนที่ 2 ยังไมNพบวNาสามารถเพิ่มระดับความมั่นใจให!ผู!ปKวยได! ซึ่งแตกตNางจาก
งานวิจัยที่ผNานมาซึ่ง โปรแกรมการพัฒนาระดับความมั่นใจโดยการจัดกิจกรรมที่เข!มข!นและตNอเนื่อง(2) ทีมผู!วิจัยมี
ความเห็นวNา การเพิ่มระดับความมั่นใจในการดูแลของผู!ปKวยจากกระบวนการให!บริการที่ผู!ปKวยนอกเพียงอยNางเดียว
ยังไมNมีพลังพอที่จะเพิ่มระดับความมั่นใจของผู!ปKวยให!มีวินัยของพฤติกรรมในการดูแลตนเองอยNางสม่ําเสมอ ดังนั้น
ทีมบริการสุขภาพจึงมีความจําเปRนต!องจัดโปรแกรมที่เข!มข!นเพื่อสนับสนุนเปRนเฉพาะเรื่องอยNางสม่ําเสมอ(31-33)

ขอจํากัด
งานวิจัยครั้งนี้ไมNได!ประเมินความคิดเห็นของผู!ปKวยตNอการบริการและทีมบุคคลากรที่ให!บริการ ซึ่งหาก
การบริการดําเนินตNอไปในระยะยาว ควรวางแผนการประเมินผลในด!านนี้ด!วยเพื่อนําไปสูNการพัฒนาระบบบริการ
อีกทั้งการวัดผลลัพธ(ด!านคลินิกโดยใช!คNาระดับน้ําตาลในเลือดเพียงอยNางเดียว ไมNได!ใช!คNาระดับน้ําตาลสะสม และ
การวิจัยนี้ทําเพียงระยะสั้น โดยผู!ปKวยมีโอกาสพบเภสัชกรเพียง 1 ครั้ง แตNในการเปลี่ยนพฤติกรรมและการเพิ่ม
มั่นใจในการดูแลตนเอง ต!องได!รับการตอกย้ําจากบุคลากรทางการแพทย(หลายครั้ง

สรุป
การบริบาลทางเภสัชกรรมแกNผู!ปKวยเบาหวานชนิดที่ 2 มีแนวโน!มเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมระดับ
น้ําตาลในเลือด เพิ่มความรNวมมือในการใช!ยาและการจัดการอาการไมNพึงประสงค(จากยา ซึ่งตัวชี้วัดตNางๆเหลNานี้เปRน
สิ่งที่ต!องเฝ[าระวังและควรได!รับบริการย้ําเตือน เพราะเปRนปXจจัยสําคัญในการควบคุมโรคเบาหวาน ดังนั้นจึงควรมี
การศึกษาผลลัพธ(ในระยะยาวด!วย

ขอเสนอแนะ
การประเมินความรNวมมือในการใช!ยา ประเมินในระยะสั้นเพียงหนึ่งรอบ (ระยะหNางสองเดือน) ของการ
บริการซึ่งผู!ปKวยได!รับบริบาลทางเภสัชกรรมเพียงครั้งเดียว ดังนั้นหากผู!ปKวยได!รับการบริบาลทางเภสัชกรรมทุกครั้ง
ที่มาพบแพทย(ผลลัพธ(อาจแตกตNางจากการศึกษาในครั้งนี้ อีกประการหนึ่งเครื่องมือที่ใช!วัดความรNวมมือในการ
ใช!ยาเปRนแบบสัมภาษณ(ทบทวนเหตุการณ(ย!อนหลังเจ็ดวัน ซึ่งแม!มีการวิจัยวNามีความไวและความตรงใกล!เคียงกับ
การนับเม็ดยา(15, 34) แตNในสภาพแวดล!อมที่เรNงรีบที่แผนกผู!ปKวยนอกอาจจะเกิดความคลาดเคลื่อของการตอบ
ข!อมูลได! ดังนั้นหากทาควบคูNด!วยการวิธีการอื่น เชNน การนับเม็ดยาที่เหลือเมื่อมาพบแพทย(
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การวิจัย นี้ ไ ด! รับ การสนั ส นุ น จากมหาวิท ยาลั ยหั วเฉี ยวเฉลิ ม พระเกี ย รติ และได! รับ ความรNวมมื อ จาก
หนNวยงานเภสัชกรรม แพทย( และพยาบาล ในคลินิกเบาหวาน แผนกผู!ปKวยนอก โรงพยาบาลบางบNอ จังหวัด
สมุทรปราการ
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ความชุกของธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินอี ของผูปวยนอกที่มารับบริการใน
โรงพยาบาลเซ็นทรัลปาร&ค อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
Prevalence of Thalassemia and Hb E of Out-Patients at Bangplee District,
Central Park Hospital, Samut Prakarn Province
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บทคัดยKอ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค1เพื่อสํารวจความชุกของพาหะธาลัสซีเมีย (thalassemia) และฮีโมโกลบินผิดปกติ
ในผู!ที่มารับบริการที่แผนกผู!ปPวยนอกของโรงพยาบาลเซ็นทรัลปาร1ค อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ด!วยการ
ทดสอบความเปราะของเม็ดเลือดแดง (osmotic fragility; OF test) และ การทดสอบฮีโมโกลบินไมXเสถียรโดยการ
ตกตะกอนด!วยสี ดีซี ไอพี (dichlorophenol-indophenol precipitation; DCIP test) ซึ่ งเป_ นวิธีตรวจคั ดกรอง
มาตรฐาน จากเลือดผู!ปPวยนอกในโรงพยาบาลเซ็นทรัลปาร1ค อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จากกลุXมตัวอยXาง
ที่ทําการศึกษาจํานวน 150 ราย แบXงเป_นเพศชาย 57 ราย และเพศหญิง 93 ราย มีอายุระหวXาง 9–89 ปg จากผล
การศึกษาพบวXากลุXมที่มีความชุกของยีนแฝงมากที่สุด คือ กลุXมที่ให!ผล OF test เป_นบวกหรือลบ และDCIP test
เป_นบวก คาดการณ1วXาเป_นกลุXมที่มีฮีโมโกลบินผิดปกติชนิดอี (Hb E) คิดเป_นร!อยละ 24.7 รองลงมาคือกลุXมที่ให!ผล
OF test เป_นบวก แตX DCIP test เป_นลบ คาดการณ1วXานXาจะเป_นพาหะแอลฟาธาลัสซีเมีย (α-thalassemia trait)
หรือพาหะเบตาธาลัสซีเมีย (β-thalassemia trait) หรือทั้งสองชนิดรXวมกัน คิดเป_นร!อยละ 20.6 สXวนกลุXมที่มีผล
การทดลองทั้ง OF test และ DCIP test เป_นลบ คาดการณ1วXาเป_นคนปกติหรือพาหะธาลัสซีเมียชนิดที่ไมXรุนแรง
จํานวน 82 ราย คิดเป_นร!อยละ 54.7 การศึกษาครั้งนี้แสดงวXาผู!ปPวยนอกที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลแหXงนี้เป_น
กลุX ม ที่ มี ยี น แฝงธาลั ส ซี เมี ย และฮี โมโกลบิ น อี คX อ นข! างสู ง ดั งนั้ น บุ ค ลากรทางการแพทย1 ที่ เกี่ ย วข! อ งจึ งควรให!
ความสําคัญในการปnองกันและควบคุมพาหะธาลัสซีเมียที่อาจกXอให!เกิดธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง โดยข!อมูลที่ได!จาก
การศึก ษาครั้งนี้สามารถนําไปใช!เป_น ประโยชน1ในการบริหารจัดการธาลัส ซีเมียในพื้น ที่ อําเภอบางพลี 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
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๕ "งานวิชาการรับใช!สังคม" มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

663

HS-98

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 prevalence rate of 20.6% had
positive result on OF test but negative on DCIP test, suspect of α-thalassemia trait or βthalassemia 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_นภาวะโลหิตจางเรื้อรังที่เกิดจากความผิดปกติของยีนที่ควบคุมการ
สร!างสายโกลบิน (globin chain) โรคโลหิตจางธาลัสซีเมียเป_นปyญหาทางการแพทย1และสาธารณสุขที่สําคัญของ
โลกที่พ บได!บXอยในแถบเมดิเตอร1เรเนียน อิน เดีย เอเชียตะวัน ออกเฉียงใต! ทางตอนใต!ของจีน และหมูXเกาะใน
มหาสมุทรแปซิฟzก มีการถXายทอดทางกรรมพันธุ1แบบยีนด!อย (1) โดยเกิดจากการสร!างสายโกลบิน (globin) ชนิด
ใดชนิดหนึ่งหรือมากกวXาหนึ่งชนิดลดน!อยลงหรือสร!างไมXได!เลย ทําให!การสร!างเม็ดเลือดแดงไมXมีประสิทธิภาพ
(ineffective erythropoiesis) เม็ดเลือดแดงอายุสั้นลงและถูกทําลายได!งXาย ความผิดปกติของฮีโมโกลบินแบXงเป_น
2 ลักษณะ คือ 1.ความผิดปกติเชิงปริมาณ ที่สําคัญได!แกX แอลฟาธาลัสซีเมีย (α-thalassemia) และ เบตาธาลัสซี
เมี ย (β-thalassemia) 2. ความผิ ด ปกติ เชิ งคุ ณ ภาพ ที่ สํ า คั ญ ได! แกX ฮี โมโกลบิ น อี (Hb E) และ Hb Constant
Spring (Hb CS) โดยโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงที่พบบXอยในประเทศไทยและที่ทั่วโลกให!การควบคุมและปnองกันมี
3 ชนิ ด คือ Hb Bart's hydrops fetalis, homozygous β–thalassemia และ β-thalassemia/Hb Edisease
(2)
โรคธาลัสซีเมียจัดเป_นโรคทางพันธุกรรมที่เป_นปyญหาใหญXXสําหรับประเทศไทยและกXอให!เกิดโรคที่มีอาการ
รุนแรงมากน!อยตXางกัน ตั้งแตXมีโลหิตจางเล็กน!อย โลหิตจางมาก ไปจนถึงเป_นระดับรุนแรงมากที่สุดจนถึงแกXชีวิต
จากผลการสํารวจความชุกของธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติเมื่อปg พ.ศ. 2531 พบวXาทั่วภูมิภาคของประเทศ
พบกลุXมตัวอยXางคนไทยที่มียีนแฝงแอลฟาธาลัสซีเมียโดยเฉลี่ยร!อยละ 20-30 มียีนแฝงเบตาธาลัสซีเมียโดยเฉลี่ย
ร!อยละ 3-9 ฮีโมโกลบินอีประมาณร!อยละ 10-53 และฮีโมโกลบินคอนสแตนท1สปริงประมาณร!อยละ 1-8 (3) จะ
เห็นได!วXาประชากรไทยที่เป_นพาหะมีจํานวนมาก ดังนั้นคูXแตXงงานจึงมีโอกาสเสี่ยงที่จะได!ลูกเป_นโรคธาลัสซีเมียชนิด
รุนแรงในอัตราที่สูงตามไปด!วย ในประเทศไทยพบวXามีผู!ที่เป_นพาหะธาลัสซีเมียประมาณ 18-24 ล!านคน มีผู!ที่เป_น
โรคธาลัสซีเมียประมาณประมาณ 6 แสนคน ในแตXละปgมีหญิ งตั้งครรภ1ที่เสี่ยงตXอการมีบุตรเป_นโรคธาลัสซีเมีย
ประมาณ 5 หมื่นคน (หรือทุก 1 ใน 5 ถึง 1 ใน 6 ของคูXแตXงงาน) และมีเด็กเกิดใหมXปPวยเป_นโรคธาลัสซีเมียเพิ่มขึ้น
ประมาณ 12,000 คนตXอปg (ประมาณ 12 คน ตXอเด็กที่เกิดทุก ๆ 1,000 คน) (4) โดยยีนแฝงธาลัสซีเมียพบได!ใน
ประชากรทุกภูมิภาคของประเทศไทยจึงมีโอกาสที่ผู!ที่เป_นพาหะจะแตXงงานกันแล!วได!ลูกที่เป_นโรคธาลัสซีเมีย ผู!
ปPวยธาลัสซีเมียที่มีอาการรุนแรงจะได!รับผลกระทบตXอตัวผู!ปPวยเองและครอบครัว ทั้งทางรXางกาย จิตใจ และ
ทางด!านเศรษฐกิจ สาเหตุเนื่องจากผู!ปPวยโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงต!องใช!คXาใช!จXายในการรักษาพยาบาลสูงถึง
32,000 ล!านบาท ในปgพ.ศ. 2550และเพิ่มงบประมาณขึ้นเป_น 41,000 ล!านบาท ในปgพ.ศ.2558 ในขณะที่คXาลงทุน
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ในการดําเนินงานเพื่อปnองกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมียโดยประมาณมีราคาเพียง 1,038 ล!านบาท เมื่อนํามาคิด
ความคุ!มทุนมีคXาสูงถึง 30.83 เทXา (5, 6) จากตัวเลขความคุ!มทุนดังกลXาวนํามาสูXนโยบายการควบคุมและปnองกัน
โรคธาลัสซีเมียชXวยลดงบประมาณในการดูแลผู!ปPวยโรคธาลัสซีเมีย ดังนั้นการควบคุมและปnองกันโรคธาลัสซีเมียจึงมี
ความสําคัญมาก ซึ่งการวินิจฉัยทางห!องปฏิบัติการเพื่อแยกชนิดของโรคธาลัสซีเมียจึงเป_นหัวใจสําคัญที่จะนําไปสูX
การให!คําปรึกษาแนะนําทางพันธุศาสตร1 การพยากรณ1โรค การดูแลรักษาผู!ปPวยตลอดจนการควบคุมและปnองกัน
โรคให!มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการตรวจคัดกรองเบื้องต!นที่จะชXวยให!สามารถควบคุมและปnองกันโรคได!อยXาง
รวดเร็วจึงทําให!สามารถลดโอกาสการเกิดโรคใหมXในประชากร ลดโอกาสการเกิดโรคซ้าํ ในครอบครัวที่มีผู!ปPวย ทั้งยัง
ปnองกันไมXให!เกิดโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง เป_นต!น
ประเทศไทยมีโครงการปnองกันและควบคุมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียมาเป_นระยะนาน นอกจากนี้ยังมี
มูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแหXงประเทศไทย (Thalassemia Foundation of Thailand) ที่ได!กXอตั้งขึ้นตั้งแตXปg
พ.ศ. 2532 อยXางไรก็ตามปyจจุบันยังพบวXาประชาชนทั่วไปหรือแม!แตXบุคลากรทางการแพทย1ยังขาดเข!าใจเกี่ยวกับ
โรคธาลัสซีเมีย คูXแตXงงานตั้งครรภ1โดยไมXได!ตรวจเลือดหาพาหะธาลัสซีเมีย หญิงตั้งครรภ1บางรายที่ทารกในครรภ1
เสี่ยงตXอโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงไมXได!รับการวินิจฉัยกXอนคลอด เมื่อหญิงตั้งครรภ1ทราบวXาทารกมีโอกาสเป_นโรค
ß-thalassemia/Hb E การตั ด สิ น ใจยุ ติ ก ารตั้ งครรภ1 คX อ นข! า งลํ าบากเนื่ อ งจากแพทย1 ไ มX ส ามารถวิ นิ จ ฉั ย หรื อ
คาดการณ1ได!ชัดเจนวXาลูกที่จะเกิดมามีฟgโนไทป€รุนแรงเพียงใด และสูติแพทย1บางทXานที่รับผิดชอบเคสบางครั้งไมXทํา
แท!งให!แกXแมXที่ได!ลูกเป_นโรคชนิดรุนแรง (7, 8, 9)
จากปyญหาและอุปสรรคดังที่ได!กลXาวมาข!างต!นทําให!ผู!วิจัยสนใจที่จะค!นหาผู!ที่มียีนแฝงธาลัสซีเมียและ
ฮีโมโกลบินผิดปกติในผู!ปPวยนอกจากโรงพยาบาลเซ็นทรัลปาร1ค อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เนื่องจากยังไมX
เคยมีการศึกษาหาความชุกของพาหะธาลัสซีเมียในกลุXมประชากรนี้มากXอน งานวิจัยนี้มีมุXงเน!นไปที่การตรวจคัด
กรองธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติเพื่อวิเคราะห1แยกเอาผู!ที่ปกติหรือมียีนแฝงชนิดที่ไมXรุนแรงออกจากผู!ที่เป_น
พาหะ เพื่อให!บุคลากรทางการแพทย1ที่เกี่ยวข!องได!เฝnาระวังโรค และเมื่อผู!ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลตั้งครรภ1ควร
มีการให!ความรู!หรือสร!างความเข!าใจให!ผู!ปPวยทราบถึงอัตราเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได!กรณีที่พบวXาสามีเป_นพาหะธาลัสซี
เมียชนิดเดียวกันหรือมีฮีโมโกลบินผิดปกติที่ปฏิสมั พันธ1กับพาหะธาลัสซีเมียบางชนิดแล!วสามารถทําให!ได!ลูกเป_นโรค
โลหิตจางรุนแรง

วัตถุประสงค&ของการวิจัย
เพื่อศึกษาความชุกของพาหะธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดอีของผู!ปPวยจากโรงพยาบาลเซ็นทรัลปาร1ค
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ด!วยวิธีการตรวจคัดกรองเลือดในน้ํายาทดสอบความเปราะเม็ดเลือดแดง
(osmotic fragility test) รXวมกับน้ํายา dichlorophenol-indophenol (DCIP) precipitation test

วิธีดําเนินการวิจัย
กลุKมตัวอยKาง ตัวอยXางที่ใช!ในการศึกษาเป_นเลือดครบสXวนที่มี EDTA เป_นสารกันเลือดแข็ง จากผู!ปPวย
นอกของโรงพยาบาลเซ็นทรัลปาร1ค อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยตัวอยXางที่ใช!ในการศึกษา ต!องมี
คุณสมบัติดังตXอไปนี้
1) เป_นผู!ปPวยนอกของโรงพยาบาลเซ็นทรัลปาร1ค อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
2) เป_นเพศชายหรือหญิงที่มีชXวงอายุ 9-89 ปg
3) มีเชื้อชาติไทยและสัญชาติไทย
4) พํานักอยูXในประเทศไทย
จากการสํารวจพบวXาจํานวนผู!ปPวยนอกของโรงพยาบาลเซ็นทรัลปาร1ค อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ในแตX
ละเดือนมีประมาณ 1,200 ราย เพราะฉะนั้นจึงสุXมกลุXมตัวอยXางมาร!อยละ 10-15 จากจํานวนประชากรหลักพันโดย
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คัดตัวอยXางแบบเจาะจง ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึงคัดเลือกเลือดจากกลุXมตัวอยXางมาใช!ทดสอบจํานวน 150 ราย
ซึ่งพบวXามีอายุเฉลี่ยเทXากับ 60.5 ปg แบXงเป_นเพศจํานวน 93 ราย และเพศชายจํานวน 57 ราย
ขั้น ตอนดํ าเนิ น การวิจัย โครงการวิจัยนี้ ได!ผX านการพิจ ารณาเห็ นชอบโดยสอดคล!องกับ ประเทศ
เฮลซิงกิจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เลขที่รับรอง อ.440/2559 โดย
คณะผู!วิจัยได!ทําเอกสารแนะนําและชี้แจงให!อาสาสมัครทุกรายได!ทราบรายละเอียดของโครงการกXอนเซ็นหนังสือ
ยินยอม (informed consent) เข!ารXวมโครงการวิจัย ในการนี้คณะผู!วิจัยได!นําเลือดครบสXวน (EDTA blood)
ปริมาตร 10 มิลลิลิตรมาตรวจคัดกรองด!วยน้ํายาสําเร็จรูป KKU-OF Reagent kit for thalassemia screening
และ KKU-DCIP-Clear Reagent kit for Hb E screening จากคณะเทคนิ คการแพทย1 มหาวิทยาลัยขอนแกX น
(บริษัทดรูไบโอ ประเทศไทย) ดังนี้
1. ทดสอบความเปราะของเม็ดเลือดแดงชนิดหลอดเดียว หรือ one tube OF test ซึ่งเป_นการวัด
ปริมาณการแตกของเม็ดเลือดแดงในน้ําเกลือเข!มข!นร!อยละ 0.36 โดยเม็ดเลือดแดงของคนปกติจะแตกมากกวXาร!อย
ละ 90 (สารละลายแดงใส) แตXในพาหะและโรคธาลัสซีเมียเซลล1จะไมXแตกหรือแตกน!อยกวXาร!อยละ 90 (สารละลาย
แดงขุXน) การทดสอบนี้จําเป_นต!องมีการควบคุมผลบวกและผลลบทุกครั้งและมีข!อระวังในการแปลผลเนื่องจากผู!ที่มี
ภาวะโลหิตจางจากการขาดเหล็กก็สามารถให!ผลบวกได!เชXนเดียวกัน
2. การทดสอบฮี โมโกลบิ น ไมX เสถี ย รโดยการตกตะกอนสี DCIP หลั ก การคื อ ฮี โมโกลบิ น อี เป_ น
ฮีโมโกลบินผิดปกติที่เกิดจากกรดอะมิโนตําแหนXงที่ 26 ของสาย β–globinเปลี่ยนจากกรดกลูตามิกเป_นไลซีน
(β26Glu-Lys) ทําให!โครงสร!างไมXแข็งแรง โดยสี DCIP จะทําให!โมเลกุลของฮีโมโกลบินที่ไมXเสถียรนี้ เกิดการสลายตัว
และตกตะกอนได!งXายเร็วกวXาฮีโมโกลบินปกติ (สารละลายขุXน) โดยความขุXนของ homozygous Hb E จะมีมากกวXา
Hb E trait สXวนฮีโมโกลบินปกติจะให!ผลลบตXอการทดสอบนี้ (สารละลายใส)

ผลการวิจัย
กลุXมตัวอยXางที่เข!ารXวมการศึกษาในครั้งนี้เป_นผู!ปPวยนอกของโรงพยาบาลเซ็นทรัล ปาร1ค อําเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 150 ราย พบวXามีอายุตั้งแตX 9-89 ปg ซึ่งมีอายุเฉลี่ยเทXากับ 60.5 ปg แบXงเป_นเพศหญิง
93 รายเพศชาย 57 ราย สามารถแบXงตามชXวงอายุตXางๆได! 4 ชXวง ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ข!อมูลกลุXมตัวอยXางจากผู!ปPวยนอกของโรงพยาบาลเซ็นทรัลปาร1ค อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
จํานวน 150 ราย ซึ่งจากการซักประวัติพบวXาผู!เข!ารXวมการศึกษาจํานวน 132 ราย (88.0%) มีภูมิลําเนาอยูXที่จังหวัด
สมุทรปราการ สXวนอีก 14 ราย (9.3%) มีภูมิลําเนาอยูXในจังหวัดอื่นๆของประเทศไทย
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 ดังนี้ แบบที่ 1 ให!ผลการทดสอบ OF test เป_น
บวก แตX DCIP test เป_นลบ (+/-) จํานวน 31 ราย (คิดเป_นร!อยละ 20.6) รองลงมา คือ แบบที่ 2 ให!ผลการทดสอบ
ทั้ง OF test และ DCIP test เป_นบวก (+/+) จํานวน 25 ราย (คิดเป_นร!อยละ 16.7) แบบที่ 3 ให!ผลการทดสอบ
OF test เป_นลบแตX DCIP test เป_นบวก (-/+) จํานวน 12 ราย (คิดเป_นร!อยละ 8.0) และแบบที่ 4 กลุXมที่ให!ผลการ
ทดสอบ OF test และ DCIP test เป_นลบ (-/-) มีจํานวนเทXากับ 82 ราย (คิดเป_นร!อยละ 54.7) (ตารางที่ 2)
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ตารางที่ 2 ผลการตรวจคัดกรองเบื้องต!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!ที่เป_นพาหะฮีโมโกลบินอี (Hb E trait) อาจให!ผลบวกหรือลบกับ OF test ก็ได! สXวนผู!ที่ให!ผลบวกแรง
กับสี DCIP เมื่อตรวจยืนยันมักพบวXาเป_นฮีโมโกลบินอีชนิดโฮโมซัยกัส (10)
ตารางที่ 3 ผลการตรวจคัดกรองรXวมกันระหวXาง OF test และ DCIP test ในผู!ปPวยนอกของโรงพยาบาลเซ็นทรัล
ปาร1ค อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 150 ราย โดยนับจํานวนเฉพาะรายที่ให!ผลบวกจากการทดสอบ
ใดทดสอบหนึ่งหรือให!ผลการทดสอบเป_นบวกทั้งสองการทดสอบ จําแนกตามเพศและชXวงอายุ
ชKวงอายุ
(ปY)

จํานวนแบKงตามเพศ
(ชาย , หญิง )

จํานวนที่ใหผลบวกจาก
combined test

≤ 45
46-60
61-75
>75

(2 , 13)
(27 , 23)
(21 , 47)
(7 , 10)

(5)
(21)
(35)
(7)

จาก ตารางที่ 3 จะเห็นวXาพาหะธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติเหลXานี้สามารถพบได!ในคนไทยทุก
เพศและทุกวัย เนื่องจากธาลัสซีเมียจัดเป_นความผิดปกติแบบยีนเดี่ยวที่ถXายทอดผXานออโตโซมในลักษณะยีนด!อย
(autosomal recessive) ทําให!ผู!ที่มียีนผิดปกติเพียงข!างเดียวของอัลลีล (allele) ไมXแสดงอาการของโรค แตXถ!า
ประชากรในภูมิภาคใดที่มีความถี่ของยีนธาลัสซีเมียหรือยีนฮีโมโกลบินอีสูง โอกาสที่คนเป_นพาหะมาแตXงงานกัน
แล!วได!ลูกเป_นโรคก็มากขึ้นตามไปด!วย

สรุปผลและอภิปรายผล
จากการตรวจคัดกรองหาพาหะแอลฟาธาลัสซีเมีย เบตาธาลัสซีเมีย และฮีโมโกลบินอี ในตัวอยXาง
เลือดจํานวน 150 ราย ในผู!ปPวยนอกของโรงพยาบาลเซ็นทรัลปาร1ค อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยการ
ทดสอบอยXางงXายด!วย OF test เพื่อค!นหาผู!ที่มียีนแฝงธาลัสซีเมีย และทดสอบการตกตะกอนของฮีโมโกลบินอีด!วย
น้ํายา DCIP พบวXากลุXมตัวอยXางให!ผลบวกตXอการทดสอบใน DCIP test ซึ่งคาดวXานXาจะเป_นผู!ที่มีฮีโมโกลบินอี (เฮท
เทโรซัยกัสฮีโมโกลบินอี และโฮโมซัยกัสฮีโมโกลบินอี) สูงถึงร!อยละ 24.7 สXวนกลุXมตัวอยXางที่ให!ผลบวกตXอการ
ทดสอบ OF test ซึ่งคาดวXานXาจะเป_นพาหะแอลฟาธาลัสซีเมีย หรือ เบตาธาลัสซีเมีย พบมากรองลงมาร!อยละ
20.6 ทํ า ให! เป_ น ไปได! วX า กลุX ม ประชากรนี้ มี โ อกาสได! ลู ก ธาลั ส ซี เมี ย ชนิ ด รุ น แรงถ! า พบคูX เสี่ ย งรX ว มกั น ระหวX า ง
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ฮี โ มโกลบิ น อี กั บ เบตาธาลั ส ซี มี ย , เบตาธาลั ส ซี เมี ย กั บ เบตาธาลั ส ซี เ มี ย และแอลฟาธาลั ส ซี เมี ย 1 กั บ
แอลฟาธาลัสซีเมีย 1
จากการศึกษาของยงยุทธ พรหมพันธุ1ใจและคณะ (11) ที่ได!ทําการศึกษาความชุกของธาลัสซีเมียและ
ฮีโมโกลบินผิดปกติของคูXสมรสกลุXมเสีย่ งในภาคตะวันออก ซึ่งมีตัวอยXางตรวจในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 9 จังหวัด ได!แกX
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด สระแก!ว ฉะเชิงเทราปราจีนบุรี สมุทรปราการ และนครนายก ระหวXางปgพ.ศ. 25512555 จํานวน 1,912 ราย โดยทําการตรวจยืนยัน Hb typing และตรวจวินิจฉัยพาหะแอลฟาธาลัสซีเมีย 1 ด!วย
ระดับชีวโมเลกุล พบวXามีความชุกของพาหะฮีโมโกลบินอีและโฮโมซัยกัสฮีโมโกลบินอี ร!อยละ 69.6 นอกจากนี้ยัง
ตรวจพบพาหะแอลฟาธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงและพาหะเบตาธาลัสซีเมียร!อยละ 11.6 ทั้งนี้จะเห็นได!วXาทั้งสอง
การศึกษามีความชุกแตกตXางกันทั้งๆ ที่ในการศึกษาของยงยุทธ พรหมพันธุ1ใจและคณะ ก็มีตัวอยXางตรวจที่มาจาก
เขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ แตXเนื่องจากการที่มีตัวอยXางตรวจมาจากจังหวัดอื่นๆรXวมด!วย จึงอาจทําให!ความชุก
จากทั้ ง สองการศึ ก ษานี้ แ ตกตX า งกั น ได! เพราะในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี ก ลุX ม ตั ว อยX า งที่ มี ภู มิ ลํ า เนาอยูX ในจั ง หวั ด
สมุทรปราการสูงถึงร!อยละ 88
จากการศึกษาของกุลนภา ฟูPเจริญและคณะ (12) ที่ได!ทําการศึกษาการตรวจคัดกรองธาลัสซีเมียและ
ฮีโมโกลบินอีอยXางงXาย ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร1และบุรีรัมย1 จากกลุXมตัวอยXางเชื้อสายไทย-เขมร จํานวน 301 คน โดย
ผลการตรวจ combined test แบXงได!เป_น 4 กลุXม คือ 1. กลุXมที่ให!ผล OF +/ DCIP - คิดเป_นร!อยละ 15.0 ซึ่ง
พบวXามีความชุกน!อยกวXาในการศึกษาครั้งนี้ที่มีความชุกเทXากับร!อยละ 20.7 2. กลุXมที่ให!ผล DCIP +/ OF - คิดเป_น
ร!อยละ 13.3 ซึ่งพบวXามีความชุกสูงกวXาในการศึกษาครั้งนี้ที่มีความชุกเทXากับร!อยละ 8.0 3. กลุXมที่ให!ผล OF +/
DCIP + คิดเป_นร!อยละ 36.2 ซึ่งพบวXามีความชุกสูงกวXาในการศึกษาครั้งนี้ที่มีความชุกเทXากับร!อยละ 16.7 4. สXวน
กลุXมที่ให!ผลลบทั้ง OF test และ DCIP test มีจํานวน 104 คน (คิดเป_นร!อยละ 34.6) ซึ่งคาดวXาเป_นคนปกติหรือผู!
ที่มียีนแฝงชนิดไมXรุนแรง เมื่อเปรียบเทียบกลุXมประชาชนในเขตชายแดนจะเห็นวXาอุบัติการณ1ของฮีโมโกลบินอีสูง
กวXากลุXมคนที่อยูXในเขตภาคกลาง ทั้งนี้ความแตกตXางกันอาจเกิดจากตัวอยXางเลือดมาจากคนละภูมิภาค เพราะในแตX
ละภูมิภาคของประเทศไทยมีความชุกของธาลัสซีเมียแตกตXางกันออกไป เชXน ในภาคเหนือจะมีความชุกของพาหะ
แอลฟาธาลัสซีเมียสูงที่สุด ในทํานองเดียวกันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีความชุกของพาหะฮีโมโกลบินอีสูง
ที่สุด (13) อยXางไรก็ตามอุบัติการณ1และความชุกในแตXละปgอาจเปลี่ยนไปเนื่องจากการย!ายถิ่นของแรงงานทั้งในกลุXม
คนไทยและคนตXางชาติเกิดขึ้นตลอดเวลา นอกจากนี้ยังพบวXาในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต!การปฏิสัมพันธ1ของ
ยีนเบตาธาลัสซีเมียกับฮีโมโกลบินอีนั้น มีอัตราเสี่ยงของเด็กเกิดใหมXที่จะเป_นโรคโลหิตจางเรื้อรังมากถึง 1 ใน 4
หรือร!อยละ 25 ดังนั้นผู!ที่มียีนแฝงและแพทย1ผู!รับฝากครรภ1จึงควรตระหนักวXาทารกเกิดใหมXจากคูXแตXงงานอาจพบที่
เป_นพาหะหรือเป_นโรคได!ในทุกรุXนของครอบครัว (14) ดังนั้นบุคลากรทางสาธารณสุขที่เกี่ยวข!องควรให!ความสําคัญ
โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย เพื่อให!เกิดความตื่นตัวตXอการสร!างคุณภาพชีวิตที่ดีให!กับมวลมนุษยชาติจากรุXนสูXรุXน
หลักการปnองกันโรคที่เป_นแตXกําเนิดโดยทั่วไปแบXงเป_นสองระดับ คือ 1. การปnองกันระดับปฐมภูมิ ซึ่ง
หมายถึงการปnองกันโรคด!วยการควบคุมปyจจัยที่เกี่ยวข!องตั้งแตXต!น เชXน การรับประทานโฟเลต หรือการเลือกไมX
ตั้งครรภ1ตXอในกรณีที่เป_นพาหะของโรคชนิดรุนแรง และ 2. การปnองกันระดับทุติยภูมิ หมายถึง การปnองกันการเกิด
ของทารกที่เป_นโรค เชXน การคัดกรองหาพาหะของโรคในคูXสมรสและจัดให!มีการตรวจวินิจฉัยกXอนคลอยุติการ
ตั้งครรภ1ในรายที่ได!ทารกเป_นโรคชนิดรุนแรง (15) หากผู!ที่มาฝากครรภ1ไมXได!รับการปnองกัน เนื่องจากไมXทราบวXา
ตนเองเป_นพาหะหรือมีคูXเสี่ยงที่มีโอกาสได!ลูกเป_นโรคชนิดรุนแรง เด็กที่เกิดมาอาจต!องรักษาแบบประคับประคองไป
ตลอดชี วิ ต จากข! อ มู ล ของกระทรวงสาธารณสุ ข ประเทศไทย และ องค1 ก ารอนามั ย โลก (WHO) พบวX า คX า
งบประมาณที่ใช!ในการรณรงค1เพื่อปnองกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมีย ด!วยการให!บริการตรวจกรอง การตรวจ
วินิจฉัยทารกในครรภ1 และการยุติการตั้งครรภ1 มีคXาใช!จXายน!อยกวXาการจัดสรรงบประมาณเพื่อการรักษาผู!ปPวยที่
เป_นโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงคXอนข!างมาก (16, 17) การวิจัยนี้แสดงให!เห็นถึงประโยชน1ของการตรวจคัดกรองเพื่อ
หายีนแฝงธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติในเขตที่มีอุบัติการณ1สูงของประเทศไทย
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ขอเสนอแนะ
1. การศึก ษาครั้งนี้ ไมX ได!ทํ าการตรวจยืน ยัน ผลด!วยวิธีม าตรฐาน เนื่อ งจากมีข!อ จํากัด ในเรื่องของ
เครื่องมือและอุปกรณ1ที่ใช!ในการทดลอง ดังนั้นจึงทําให!ไมXทราบคXาความชุกของธาลัสซีเมียแตXละชนิดที่แท!จริง สXวน
ผลการทดสอบฮีโมโกลบินที่ไมXสเถียรจําเป_นต!องตรวจวิเคราะห1ชนิดฮีโมโกลบินตXอไปเพื่อให!ได!คXาความชุกของ
ฮีโมโกลบินอีที่แนXนอน เนื่องจากการตรวจคัดกรองเบื้องต!นนี้ให!คXาความจําเพาะร!อยละ 85 สําหรับการทดสอบ OF
test การให!ผลบวกปลอมอาจเกิดจากภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก (iron deficiency anemia) แม!วXาการ
ทดสอบนี้ไมXสามารถแยกพาหะธาลัสซีเมียออกจากภาวะโลหิตจางชนิดอื่นได! แตXการนําคXาดัชนีเม็ดเลือดแดง (red
cell indices) มาชXวยวินิจฉัยแยกชนิดโลหิตจางก็เป_นทางเลือกหนึ่งที่นิยมใช!ในการตรวจคัดกรองเบื้องต!น
2. ปyจจุบันการตรวจกรองขั้นต!น ได!แกX MCV/ MCH, OF test, DCIP test และ Hb E screen หาก
การตรวจกรองเบื้องต!นใดให!ผลบวกควรทําการตรวจวิเคราะห1ชนิดและปริมาณฮีโมโกลบิน หรือตรวจวิเคราะห1ยีน
ด!วยเทคนิค polymerase chain reaction (PCR) เพื่อยืนยันตXอไป
3. ข!อมูลความชุกของธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติที่ได!จากการวิจัยครั้งนี้ มีประโยชน1ตXอการ
นํามาคํานวณหาความถี่ของอัลลีล ตามหลักการทางพันธุศาสตร1เพื่อใช!ในการประเมินขนาดของปyญหาและนํามา
ประเมินอุบัติการณ1ของอัตราเด็กเกิดใหมXที่เสี่ยงตXอการเป_นโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้เป_นสXวนหนึ่งของภาคนิพนธ1 คณะเทคนิคการแพทย1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
คณะผู!วิจั ยขอขอบคุ ณ นพ.อดิเทพ อธิพั น ธุ1อําไพ ผู! อํานวยการโรงพยาบาลเซ็ นทรัล ปาร1ค คุ ณ นฤมล รXวมคิ ด
หัวหน!าฝPายการพยาบาล และทนพญ.สุรัตน1 แก!วจรัส หัวหน!าห! องปฏิ บัติก ารเทคนิค การแพทย1 ที่ ได!ให! ความ
อนุเคราะห1 ความชXวยเหลือ และอํานวยความสะดวกในการทําวิจัย
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ความชุกของเชื้อ methicillin-resistant staphylococci (MRS)
จากสถานที่ออกกําลังกายสาธารณะในจังหวัดสมุทรปราการ
Prevalence of Methicillin-Resistant Staphylococci (MRS) From Public Fitness
in Samut Prakan Province
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บทคัดย>อ
เชื้ อ staphylococci เปM น เชื้ อประจํ าถิ่ นที่ พ บได" บ ริเวณผิวหนัง เยื่อ เมือก สารคั ดหลั่งในระบบทางเดิ น
หายใจ รวมถึงปนเปQRอนตามสถานที่สาธารณะ ป)จจุบันพบว9าเชื้อกลุ9มนี้ได"พัฒนาการดื้อยามากขึ้น และสามารถ
ส9งผ9 านยีน ดื้ อ ยาให" กั บ เชื้ อก9 อ โรคชนิ ด อื่ น ได" การศึก ษานี้ มี วัต ถุ ป ระสงค4เพื่ อหาความชุ กของเชื้ อ methicillinresistant staphylococci (MRS) จากสถานที่ออกกําลังกายสาธารณะ 8 แห9งในจังหวัดสมุทรปราการ โดยเพาะ
แยกเชื้อจากตัวอย9างจํานวน 107 ตัวอย9าง บนอาหาร Columbia blood agar ที่ผสมยา oxacillin และทดสอบ
ความไวต9อยา cefoxitin, clindamycin และ erythromycin ด"วยวิธี disk diffusion พบเชื้อ MRS 13 ตัวอย9าง
(ร"อยละ 12.15) จากสถานที่ออกกําลังกาย 4 แห9ง โดยเปMน coagulase-negative staphylococci (MRCoNS)
ทั้งหมด ในจํานวนนี้เปMนเชื้อที่ดื้อยา erythromycin เพียงชนิดเดียวจํานวน 2 ตัวอย9าง (ร"อยละ 15.38) และที่ดื้อ
clindamycin และ erythromycin จํ า นวน 7 ตั ว อย9 า ง (ร" อ ยละ 53.85) โดยเชื้ อ ที่ ดื้ อ ยาทั้ ง สามชนิ ด พบบน
อุปกรณ4บริเวณที่มือและข"อพับขาสัมผัส การพบเชื้อแบคทีเรียดื้อยาในสถานที่ออกกําลังกายทําให"เห็นถึงบทบาท
ของสถานที่ชุมชนในการเปMนแหล9งสะสมของเชื้อดื้อยา ดังนั้นผู"ใช"บริการควรล"างมือและทําความสะอาดร9างกาย
หลังจากสัมผัสอุปกรณ4 ยิ่งกว9านั้นควรมีการเฝlาระวังเพื่อควบคุมการถ9ายทอดการดื้อยาไปยังเชื้อ staphylococci
อื่น ๆ ในชุมชน
คําสําคัญ: ความชุก สถานที่ออกกําลังกายสาธารณะ 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

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๕ "งานวิชาการรับใช"สังคม" มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
671

HS-106

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), Antibioticresistant bacteria
บทนํา
เชื้อ staphylococci เปMนเชื้อแบคทีเรียแกรมบวกที่เปMนสมาชิกของ family Staphylococcaceae (1)
และเปMนหนึ่งในเชื้อประจําถิ่นของคนและสัตว4 โดยสามารถพบเชื้อชนิดนี้ได"ตามผิวหนัง รักแร" ขาหนีบ ต9อมใต"
ผิวหนัง และเยื่อเมือกบุผิวในคน (1,2) ในบางคนอาจพบอยู9ในช9องปาก ทางเดินหายใจส9วนบน ทางเดินอาหาร
ทางเดินป)สสาวะส9วนปลาย และอวัยวะสืบพันธุ4 สามารถพบเชื้อ staphylococci สายพันธุ4ก9อโรคในคนที่เปMน
พาหะ โดยเชื้อจะอยู9ในตําแหน9งที่ไม9ก9อให"เกิดโรคแต9สามารถแพร9ไปยังผู"อื่นได" (1) เชื้อ staphylococci ก9อโรคใน
คนที่ สํ า คั ญ คื อ โรคติ ด เชื้ อ ที่ ผิ ว หนั ง (skin and soft tissue infections) การติ ด เชื้ อ ที่ เ ยื่ อ บุ ห ลอดเลื อ ด
(endovascular infections) ป อ ด บ วม (pneumonia) ข" อ อั ก เส บ (septic arthritis) เยื่ อบุ หั วใจ อั กเส บ
(endocarditis) ไขกระดู ก อั ก เสบ (osteomyelitis) และการติ ด เชื้ อ ในกระแสเลื อ ด (sepsis) (3) นอกจากนี้
staphylococci ยังเปMนหนึ่งในเชื้อที่ก9อให"เกิดโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล (nosocomial infections) ในการรักษา
โรคติ ด เชื้ อ staphylococci ได" มี ก ารนํ า ยา penicillin มาใช" ยา penicillin เปM น ยาในกลุ9 ม beta-lactam
antibiotics ที่ทําลายเชื้อโดยเข"าจับกับ penicillin-binding protein (PBP) และรบกวนการสร"างผนังเซลล4ของ
แบคทีเรีย (1,4) แต9เชื้อ staphylococci ได"มีการพัฒนาการดื้อยาโดยสร"างเอนไซม4 penicillinase ซึ่งเปMนเอนไซม4
ในกลุ9ม beta-lactamase ที่มีฤทธิ์ทําลายวงแหวน beta-lactam ในโครงสร"างของยา ทําให"เชื้อดื้อยา ต9อมาจึงมี
การนํายากึ่งสังเคราะห4ที่ทนต9อเอนไซม4 penicillinase (penicillinase-resistant penicillin: PRP) เช9น nafcillin,
oxacillin และ methicillin มาใช"แทน อย9างไรก็ตาม อัตราการดื้อยาในเชื้อ staphylococci ได"เพิ่มสูงขึ้นทั้ง S.
aureus และ coagulase-negative staphylococci โดยเชื้ อ กลุ9ม นี้ จะผลิต PBP2a ซึ่งจั บ กั บ ยาในกลุ9ม betalactam ได"ไม9ดี ทําให"เชื้อดื้อต9อยา PBP2a นี้ถูกควบคุมการสร"างโดยยีน mecA ที่อยู9บน mec locus บนหน9วย
พั น ธุ ก รรมเคลื่ อ นที่ ที่ เรี ย กว9 า Staphylococcal Cassette Chromosome mec (SCCmec) ที่ แ ทรกอยู9 บ น
โครโมโซมของเชื้อ ยีน mecA นี้สามารถถ9ายทอดจาก staphylococci สายพันธุ4อื่นสู9 S. aureus ได" (1,4) เชื้อ S.
aureus ที่ดื้อต9อยากลุ9ม PRP เรียกว9า methicillin-resistant S. aureus (MRSA) ส9วนเชื้อที่ไวต9อยากลุ9มนี้เรียกว9า
methicillin-sensitive S. aureus (MSSA) เชื้อ MRSA ชนิดแรกถูกพบในป| ค.ศ. 1961 ที่ป ระเทศอังกฤษ เปM น
เวลา 2 ป|หลังจากมีการนํายา methicillin มาใช" หลังจากนั้นเชื้อได"แพร9กระจายไปยังประเทศอื่นในทวีปยุโรป และ
ประเทศอื่นๆ ทั่วโลก ได"แก9 ออสเตรเลีย ญี่ปุ~น และอเมริกา ป)จจุบันแบคทีเรียชนิดนี้เปMนหนึ่งในเชื้อก9อโรคในคนที่
ก9อให"เกิดโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล (nosocomial infections) และโรคติดเชื้อในชุมชน (community-acquired
infections) (5,6) โดยพบว9 า ร" อ ยละ 3-5 ของเชื้ อ S. aureus เปM น เชื้ อ MRSA โดย MRSA แบ9 ง เปM น nonmultidrug-resistant (NMDR) ซึ่ งเปM น เชื้ อ MRSA ที่ ดื้ อ ต9 อ ส ารต" าน จุ ล ชี พ ชนิ 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) ซึ่ ง ได" แ ก9 เ ชื้ อ MRSA ที่ ดื้ อ ต9 อ สารต" า นจุ ล ชี พ ชนิ ด non-β-lactam 3 ชนิ ด หรื อ
มากกว9า 3 ชนิ ด ขึ้น ไป (5,6,7,8) ส9 วนเชื้อ coagulase-negative staphylococci (CoNS) ที่ ดื้ อต9 อยากลุ9 ม PRP
เรียกว9า methicillin-resistant staphylococci (MRS) ซึ่งโดยทั่วไปพบว9าเชื้อในกลุ9มนี้มีอัตราการดือ้ ยาต"านจุลชีพ
สู ง กว9 า S. aureus ทั้ ง ยาในกลุ9 ม beta-lactam และยากลุ9 ม อื่ น ๆ ได" แ ก9 aminoglycosides, quinolones,
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tetracyclines, macrolides, lincosamides, trimethroprim และ sulfonamide (1) ดั งนั้ น จะเห็ น ได" ว9า การ
รักษาการติดเชื้อ MRS นั้นมีค9าใช"จ9ายที่สูงกว9าและการรักษาที่ยากกว9าการติดเชื้อ MSS เนื่องจากมียาเพียงไม9กี่ชนิด
ที่ใช"รักษาการติดเชื้อได" ประกอบกับการคิดค"นยารักษาชนิดใหม9ๆ ก็เปMนไปอย9างช"าๆ (3) การเพิ่มขึ้นอย9างรวดเร็ว
ของเชื้อ MRS จึงกลายเปMนป)ญหาใหญ9ทางด"านสาธารณสุขในการรักษาผู"ป~วยโรคติดเชื้อและป)จจุบันป)ญหาการดื้อ
ยาของเชื้อก9อโรคนั้นถือเปMนหนึ่งในวาระแห9งชาติที่ทุกคนต"องให"ความสําคัญ
เชื้อ MRSA ส9วนใหญ9 พบได"ในโรงพยาบาล หรือสิ่งแวดล"อมในสถานพยาบาลต9างๆ เชื้อเหล9านี้จัดอยู9ใน
กลุ9ม health care-associated MRSA (HA-MRSA) อย9างไรก็ตาม ในช9วงหลายป|ที่ผ9านมา มีการแยกเชื้อ MRSA
ได" จ ากคนปกติ และบุ ค คลที่ ไ ม9 ได" เกี่ ย วข" อ งกั บ สถานพยาบาลใดๆ เชื้ อ เหล9 านี้ จึง จัด อยู9 ในกลุ9 ม communityassociated MRSA (CA-MRSA) ซึ่งมีการแพร9กระจายอย9างรวดเร็วในบุคคลที่ไม9ได"เกี่ยวข"องกับสถานพยาบาล โดย
ผู"ป~วยที่ติดเชื้อ CA-MRSA จะต"องเปMนผู"ป~วยที่เข"ารับการรักษาในสถานพยาบาลไม9เกิน 48 ชั่วโมง ไม9เคยมีประวัติ
การติดเชื้อ MRSA มาก9อน และไม9มีการใส9อุปกรณ4ทางการแพทย4เข"าไปในร9างกายอย9างถาวร (5) ในประเทศไทยมี
การสํารวจหาเชื้อ MRSA ในโพรงจมูกของวัยรุ9นในจังหวัดกาญจนบุรี ผลการศึกษาพบว9าตัวอย9างที่เก็บได"ทั้งหมด
เปMนเชื้อ MSSA ที่มีการดื้อต9อยาปฏิชีวนะกลุ9มอื่น เช9น tetracycline, clindamycin และ erythromycin (9) ส9วน
การตรวจหาเชื้อ CA-MRSA ในผู"ใหญ9พบว9าแหล9งของเชื้อ ได"แก9 ผู"ป~วย skin and soft tissue infections (SSTIs)
และในโพรงจมูก โดยป)จจัยของการมีเชื้อ MRSA ในโพรงจมูกนั้น เกี่ยวข"องกับการใช"สารต"านจุลชีพ การมีประวัติ
ติดแอลกอฮอล4 และการสูบบุหรี่ (3) นอกจากนี้ยังมีการพบเชื้อ MRSA ได"ทั้งในโรงเรียนมัธยมและสถานที่ออก
กําลังกายต9างๆ ทําให"นักกีฬาและผู"ออกกําลังกายกลายเปMนหนึ่งในกลุ9มเสี่ยงของการติดเชื้อ MRSA และสถานที่
ออกกําลังกายหรือเล9นกีฬาได"กลายเปMนสิ่งแวดล"อมใหม9ที่อยู9ภายนอกสถานพยาบาลที่มีการส9งผ9านเชื้อ MRSA โดย
ป)จจัยเสี่ยงของการติดเชื้อชนิดนี้ ได"แก9 การมีสุขลักษณะที่ไม9ดี และการใช"สิ่งของร9วมกัน ไม9ว9าจะเปMน สบู9 ผ"าขนหนู
อุปกรณ4กีฬา ที่โกนหนวด และเสื้อผ"า (3) ยิ่งกว9านั้น เชื้อ MRS ยังสามารถพบได"ในสถานที่สาธารณะ เช9น โรงเรียน
ห"างสรรพสินค"า ตลาด และสถานที่ทํางาน (10)
ป)จจุบันประชากรให"ความสนใจกับสุขภาพมากขึ้น ทําให"มีจํานวนผู"ใช"บริการสถานออกกําลังกายทั้งของ
เอกชนและสถานที่ออกกําลังสาธารณะเพิ่มสูงขึ้น ผู"ใช"บริการเหล9านี้อาจมีโอกาสสัมผัสกับเชื้อแบคทีเรียดื้อยาและ
ทําหน"าที่แพร9กระจายเชื้อเหล9านี้โดยไม9รู"ตัว จังหวัดสมุทรปราการเปMนจังหวัดหนึ่งที่มีการสร"างสถานที่ออกกําลัง
กายสาธารณะกระจายอยู9ทุกตําบล บางสถานที่มีผู"ใช"บริการเปMนจํานวนมากเนื่องจากอยู9ในเขตชุมชน และเนื่องจาก
เชื้อ CoNS สามารถพบได"ทั่วไปในสิ่งแวดล"อมและเปMนเชื้อประจําถิ่นในร9างกายของคน ที่สําคัญ เชื้อ MRS มีอัตรา
การดื้อยาสูงกว9าเชื้อ MRSA (1) และสามารถถ9ายทอดการดื้อยาไปยังเชื้อก9อโรคชนิดอื่นในชุมชนได" ดังนั้นการ
ตรวจหาเชื้อ MRS ในสถานที่ออกกําลังกายจึงมีความสําคัญ ต9อการส9งเสริมสุขภาพของประชาชน โดยเปMนการ
ควบคุมการแพร9กระจายและปlองกันการติดเชื้อชนิดนี้ของประชากรในชุมชน
วัตถุประสงคFของโครงการ
เพื่อหาความชุกของเชื้อ methicillin-resistant Staphylococcus (MRS) จากสถานที่ออกกําลังกาย
สาธารณะในจังหวัดสมุทรปราการ
ระเบียบวิธีวิจัย
1. การเก็บตัวอย>าง
เก็บตัวอย9างจากสถานที่ออกกําลังกายสาธารณะในชุมชน 8 แห9ง ที่เปMนสถานที่กลางแจ"ง อยู9ใน
ชุมชน และมีผู"มาใช"บริการเปMนประจํา ในจังหวัดสมุทรปราการ รวมทั้งสิ้น 107 ตัวอย9าง โดยใช" sterile cotton
swab เก็บตัวอย9างจากเครื่องออกกํ าลังกายโดยเลือกปlายบริเวณที่ผู"เล9นมีโอกาสใช"มือและผิวหนังสัมผัส เช9น
บริเวณมือจับของจักรยานออกกําลังกาย หรือเบาะรองของม"านั่งบริหารกล"ามเนื้อหน"าท"อง ทําการปlายบนผิว
อุปกรณ4เปMนพื้นที่ขนาดประมาณ 10 ตารางเซนติเมตร ปlายหมุนวน 4-5 ครั้ง (ประมาณ 10 วินาที) (11) จากนั้นจุ9ม
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ใน Stuart’s transport medium นํากลับมายังห"องปฏิบัติการทันที หรือเก็บที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียสไม9เกิน
24 ชั่วโมง (12)
2. การเพาะแยกเชื้อ staphylococci จากตัวอย>าง และการพิสูจนFเชื้อดPวยการทดสอบทางชีวเคมี
นํา cotton swab ที่เก็บตัวอย9างมาปlายให"ทั่วผิวหน"าของอาหาร Columbia blood agar ที่ผสม
ยา colistin ความเข"มข"น 10 µg/ml และยา nalidixic acid ความเข"มข"น 15 µg/ml เพื่อยับยั้งการเจริญของเชื้อ
Enterobacteriaceae และ Pseudomonas (12) นํ า ไปบ9 ม ที่ อุ ณ หภู มิ 35±2 องศาเซลเซี ย สเปM น เวลา 18-24
ชั่วโมง จากนั้นทําการคัดเลือกเชื้อ staphylococci ด"วยลักษณะโคโลนี Gram stain และการทดสอบทางชีวเคมี
เบื้ อ งต" น ได" แ ก9 การสร" า งเอนไซม4 catalase การหมั ก ย9 อ ยน้ํ าตาลกลู โคส และแมนนิ ท อล การผลิ ต เอนไซม4
ornithine decarboxylase (OD) และ deoxyribonuclease (DNase)
3. การทดสอบหาเชื้อ MRS ดPวยวิธี disk diffusion
3.1 Oxacillin screening test (ดัดแปลงจาก [12])
นํ า เชื้ อ staphylococci มาตรวจคั ด กรองการดื้ อ ยา oxacillin โดยการปl า ยโคโลนี บ นอาหาร
Columbia blood agar ที่ผสมยา oxacillin ความเข"มข"น 2 µg/ml (CoBAox) นําไปบ9มที่อุณหภูมิ 35±2 องศา
เซลเซียสเปMนเวลา 18-24 ชั่วโมง
3.2 Disk diffusion test (CLSI 2014)
เขี่ ย โคโลนี staphylococci ที่ ขึ้ น บนอาหาร CoBAox มาปรั บ ความขุ9 น ให" เท9 า กั บ McFarland
Standard No. 0.5 ด" ว ย 0.85% sterile normal saline (NSS) จากนั้ น นํ า sterile cotton swab จุ9 ม เชื้ อ แล" ว
นํ า ไปปl า ยให" ทั่ ว ผิ ว หน" า อาหาร Mueller Hinton agar (MHA) และทดสอบความไวต9 อ ยา cefoxitin (30
ไมโครกรัม) ซึ่งเปMนยาตัวแทน (surrogate disk) ของ oxacillin บ9มที่ 35±2 องศาเซลเซียสเปMนเวลา 24 ชั่วโมง
อ9านผลการทดสอบโดยการวัดขนาดของเส"นผ9านศูนย4กลางของบริเวณที่เชื้อถูกยับยั้ง (inhibition zone) แล"วแปล
ผลตามข"อกําหนดของ CLSI 2014 (13) ถ"าเชื้อดื้อยา cefoxitin จะรายงานผลเปMนดื้อยา oxacillin และจัดเปMน
MRS ในการทดสอบจะใช"เชื้อ S. aureus ATCC 25923 ซึ่งเปMนเชื้อ MSSA สายพันธุ4มาตรฐาน และเชื้อ MRSA ที่
แยกได"จากผู"ป~วย (clinical strain) เปMนเชื้อ negative และ positive control ตามลําดับ
4. การทดสอบหาเชื้อ MRS ที่ดื้อต>อยากลุ>มอื่น
เนื่ อ งจากเชื้ อ MRS มี ก ลไกการดื้ อ ยาที่ ห ลากหลายและสามารถดื้ อ ยาปฏิ ชี วนะได" ห ลายกลุ9 ม
งานวิจัยนี้จึงได"ศึกษาเพิ่มเติมถึงคุณสมบัติของ MRS ที่ดื้อต9อยาในกลุ9ม macrolides ได"แก9 erythromycin และ
กลุ9 ม lincosamides ได" แ ก9 clindamycin โดยทํ า การทดสอบความไวของเชื้ อ MRS ที่ แ ยกได" ด" ว ยวิ ธี disk
diffusion โดยวางยา erythromycin (15 ไมโครกรัม) และ clindamycin (2 ไมโครกรัม) ให"ห9างกันประมาณ 1526 มิ ล ลิ เมตร เพื่ อ ดู ก ารดื้ อ ต9 อ ยา erythromycin แล" ว เหนี่ ย วนํ า ให" มี ก ารดื้ อ ต9 อ ยา clindamycin (inducible
clindamycin resistance; D-zone test) บ9มที่ 35±2 องศาเซลเซียสเปMนเวลา 16-18 ชั่วโมง อ9านผลการทดสอบ
โดยการวัดขนาดของเส"นผ9านศูนย4กลางของบริเวณที่เชื้อถูกยับยั้ง (inhibition zone) แล"วแปลผลตามข"อกําหนด
ของ CLSI ถ"าเชื้อดื้อต9อยา erythromycin และเกิดการต"านฤทธิ์ (antagonist) กับยา clindamycin โดยบริเวณ
inhibition zone ของยา clindamycin เปMนรูปตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวดี (D-shape) ให"รายงานผลว9าเชื้อดื้อต9อ
ยา clindamycin ตาม CLSI 2014 (13)
ผลการวิจัย
1. การแยกเชื้ อ methicillin-resistant staphylococci (MRS) จากสถานที่ อ อกกํ า ลั ง กายสาธารณะใน
จังหวัดสมุทรปราการ
ในการเก็บตัวอย9างจากเครื่องออกกําลังกายจากสถานที่ออกกําลังกายสาธารณะ 8 แห9งในจังหวัด
สมุทรปราการ จํานวน 107 ตัวอย9าง สามารถแยกเชื้อ MRS ได"ทั้งหมด 13 ตัวอย9าง คิดเปMนร"อยละ 12.15 (ตาราง
ที่ 1) จากสถานที่ออกกําลังกาย 4 แห9ง ได"แก9 ตําบลบางเมืองใหม9 สวนสุขภาพ มฉก. ตําบลบางโฉลง (ภาพที่ 1)

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๕ "งานวิชาการรับใช"สังคม" มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
674

HS-109

ตําบลทรงคนอง และตําบลสําโรงใต" โดยคิดเปMนร"อยละ 50 ของสถานที่ออกกําลังกายทั้งหมด ในขณะที่ตําบล
ปากน้ํา บ"านเอื้ออาทร ตําบลบางโฉลง ตําบลสําโรงเหนือ และตําบลในคลองปลากด ไม9สามารถแยกเชื้อ MRS ได"
เชื้อ MRS ทั้งหมดที่พบเปMน coagulase-negative staphylococci (MRCoNS) ที่ขึ้นบนอาหาร
CoBAox และดื้ อ ต9 อ ยา cefoxitin โดยพบบริ เวณมื อ จั บ ของอุ ป กรณ4 อ อกกํ า ลั งกายมากที่ สุ ด ถึ ง 9 ตั ว อย9 า ง
รองลงมาได"แก9บริเวณที่รองข"อพับขาและเบาะรองม"านั่งบริหารกล"ามเนื้อหน"าท"อง 3 ตัวอย9าง และ 1 ตัวอย9าง
ตามลําดับ (ตารางที่ 1)
2. การศึกษารูปแบบการดื้อต>อยา erythromycin และ clindamycin ของเชื้อ MRCoNS
ผลการนํ า เชื้ อ MRCoNS 13 ตั ว อย9 า ง มาทํ า การทดสอบความไวต9 อ ยา erythromycin และ
clindamycin พบเชื้อที่ไวต9อยาทั้งสองชนิดจํานวน 4 ตัวอย9าง ดื้อต9อยา erythromycin เพียงชนิดเดียวจํานวน 2
ตัวอย9าง และดื้อต9 อยาทั้งสองชนิ ด จํานวน 7 ตั วอย9าง คิดเปM นร"อยละ 30.77, 15.38 และ 53.85 ตามลําดั บ
(ตารางที่ 2) โดยพบว9าเชื้อ MRS ที่ดื้อต9อยา erythromycin และ clindamycin นั้น กระจายอยู9ในตําบลบางเมือง
ใหม9 ตําบลบางโฉลง ตําบลทรงคนอง และตําบลสําโรงใต"

ภาพที่ 1 เครื่องออกกําลังกายสาธารณะในสวนสุขภาพของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ต.บางโฉลง
ตารางที่ 1 จํานวนของเชื้อ methicillin-resistant staphylococci ที่แยกได"จากเครื่องออกกําลังกายชนิดต9างๆ
ในสถานที่ออกกําลังกายสาธารณะ 8 แห9งในจังหวัดสมุทรปราการ
สถานที่
1. ตําบลบางเมืองใหม9
- มือจับอุปกรณ4บริหารขาและสะโพก
- มือจับจักรยานออกกําลังกาย
- มือจับอุปกรณ4บริหารขาและข"อเท"า
- มือจับอุปกรณ4บริหารข"อเข9า
- มือจับอุปกรณ4บริหารหัวไหล9แบบดึง
- มือจับอุปกรณ4บิดเอวและย่ําเท"าสลับ
- มือจับอุปกรณ4บริหารขา-หน"าท"อง

จํานวนตัวอย9าง

จํานวนสายพันธุ4 MRS (%)

2
2
1
1
2
1
1

0
1 (0.94)
0
0
0
0
1 (0.94)
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-

2.

3.

4.

5.

มือจับอุปกรณ4บริหารแขน เข9า ลดหน"าท"อง
มือ จับ อุป กรณ4 บ ริห ารแขน หน" าอก และหั วไหล9
(แบบถ9าง-หุบ)
- เบาะรองม"านั่งบริหารกล"ามเนื้อหน"าท"อง
สวนสุขภาพ มฉก. ตําบลบางโฉลง
- มือจับอุปกรณ4บริหารขาและสะโพก
- มือจับจักรยานออกกําลังกาย
- มือ จับ อุป กรณ4 บ ริห ารแขน หน" าอก และหั วไหล9
(แบบถ9าง-หุบ)
- พื้นรองอุปกรณ4บริหารกล"ามเนื้อหน"าท"อง
- มือจับอุปกรณ4เดินอากาศไร"การกระแทก
- อุปกรณ4บาร4โหน
- มือจับอุปกรณ4ฝŽกกล"ามเนื้อหน"าอก ไหล9 แขน
- มือจับอุปกรณ4นวดเท"า
ตําบลปากน้ํา
- มือจับจักรยานออกกําลังกาย
- มือจับอุปกรณ4บริหารขา-หน"าท"อง
- มือจับอุปกรณ4บิดเอวแบบยืน
- มือจับอุปกรณ4บริหารข"อเข9า
- ที่รองข"อพับขาอุปกรณ4บริหารข"อเข9า
บ"านเอื้ออาทร ตําบลบางโฉลง
- มือจับจักรยานออกกําลังกาย
- มือจับอุป กรณ4 บริหารแขน หน"าอก และหัวไหล9
(แบบถ9าง-หุบ)
- มือจับอุปกรณ4บิดเอวแบบยืน
- มือจับอุปกรณ4บิดเอวและย่ําเท"าสลับ 3 ด"าน
- อุปกรณ4ยกน้ําหนัก
- มือจับอุปกรณ4นวดฝ~าเท"าและออกกําลังขา (แบบ
ถังกลิ้ง)
- มือจับอุปกรณ4บริหารหัวไหล9แบบดึง
- มือจับอุปกรณ4เดินอากาศไร"การกระแทกแบบเดี่ยว
- มือจับอุปกรณ4เดินอากาศไร"การกระแทกแบบคู9
- มือจับอุปกรณ4เอนป)•นจักรยาน
คลองลัดโพธิ์ ตําบลทรงคนอง
- มื อ จั บ เครื่ อ งบริ ห ารแขน หน" า อก และหั ว ไหล9
(แบบถ9าง-หุบ)
- มือจับจักรยานออกกําลังกาย
- มือจับอุปกรณ4ดัดหลัง
- มือจับอุปกรณ4บริหารขาและสะโพก
- มือจับอุปกรณ4บริหารกล"ามเนื้อแขน หัวไหล9
- มือจับอุปกรณ4บิดเอวและย่ําเท"าสลับ

2
2

0
0

1

0

2
2
2

1 (0.94)
0
0

2
2
2
1
2

0
0
0
0
0

2
3
2
2
1

0
0
0
0
0

1
2

0
0

2
1
1
1

0
0
0
0

1
2
2
2

0
0
0
0

2

1 (0.94)

2
2
2
2
2

1 (0.94)
0
0
0
1 (0.94)
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6. อิมพิเรียลสําโรง ตําบลสําโรงเหนือ
- มื อ จั บ เครื่ อ งบริ ห ารแขน หน" า อก และหั ว ไหล9
(แบบถ9าง-หุบ)
- มือจับเครื่องป)•นจักรยานออกกําลังกาย
- มือจับอุปกรณ4บริหารขาและหน"าท"อง
- มือจับเครื่องวิ่งล"อถ9วง
- มือจับวงล"อหมุนยืดหยุ9นหัวไหล9คู9
- มือจับอุปกรณ4บริหารกล"ามเนื้อหน"าท"อง
- มือจับอุปกรณ4บิดเอวแบบยืน
- เครื่องยกน้ําหนักมือเดียว
7. พระสมุทรเจดีย4 ตําบลในคลองปลากด
- มือ จับ อุป กรณ4 บ ริห ารแขน หน" าอก และหั วไหล9
(แบบถ9าง-หุบ)
- มือ จับ อุป กรณ4 บ ริห ารแขน หน" าอก และหั วไหล9
(แบบดันยกตัว)
- มือ จับ อุป กรณ4 บ ริห ารแขน หน" าอก และหั วไหล9
(แบบดึงยกตัว)
- มือจับอุปกรณ4จักรยาน/บริหารแขน หน"าอก และ
หัวไหล9 (แบบดึงยกตุ"มน้ําหนัก)
- มือจับจักรยานออกกําลังกาย
- อุปกรณ4ยกน้ําหนัก
- มือจับอุปกรณ4เดินอากาศไร"การกระแทก
- มือจับอุปกรณ4วงล"อหมุนยืดหยุ9นหัวไหล9คู9
- มือจับอุปกรณ4บิดเอวและย่ําเท"าสลับ
- มือจับอุปกรณ4บริหารขาและหน"าท"อง
- มือจับจักรยานนั่งป)•น
- มือจับจักรยานป)•นเอน ซ"าย-ขวา
- มือจับอุปกรณ4บิดเอวแบบยืน
- มือจับเครื่องวิ่งล"อถ9วง
8. วัดมหาวงษ4 ตําบลสําโรงใต"
- มื อ จั บ เครื่ อ งบริ ห ารแขน หน" า อก และหั ว ไหล9
(แบบถ9าง-หุบ)
- มือจับจักรยานออกกําลังกาย
- มือจับอุปกรณ4บริหารขาและสะโพก
- เบาะรองม"านั่งบริหารกล"ามเนื้อหน"าท"อง
- ที่รองข"อพับขาม"านั่งบริหารกล"ามเนื้อหน"าท"อง
- มือจับอุปกรณ4บิดเอวแบบยืน
- มือจับอุปกรณ4บริหารแขน เข9า ลดหน"าท"อง
รวม

2

0

2
2
2
2
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0

1

0

1

0

1

0

1

0

1
1
1
1
1
1
1
2
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2

2 (1.89)

2
1
1
2
2
2
107

0
1 (0.94)
1 (0.94)
3 (2.83)
0
0
13 (12.15)
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ตารางที่ 2 จํานวนของเชื้อ MRS ที่ดื้อต9อยา erythromycin (E) และ clindamycin (DA)
สถานที่
ตําบลบางเมืองใหม9
- มือจับจักรยานออกกําลังกาย
- มือจับอุปกรณ4บริหารขา-หน"าท"อง
สวนสุขภาพ มฉก. ตําบลบางโฉลง
- มือจับอุปกรณ4บริหารขาและสะโพก
คลองลัดโพธิ์ ตําบลทรงคนอง
- ที่จับเครื่องบริหารแขน-หน"าอก-หัวไหล9
- มือจับจักรยานออกกําลังกาย
- มือจับอุปกรณ4บริหารแขน ขา ลดหน"าท"อง
วัดมหาวงษ4 ตําบลสําโรงใต"
- มื อ จั บ เครื่ อ งบริ ห ารแขน หน" า อก และหั ว ไหล9
(แบบถ9าง-หุบ)
- มือจับอุปกรณ4บริหารขาและสะโพก
- เบาะรองม"านั่งบริหารกล"ามเนื้อหน"าท"อง
- ที่รองข"อพับขาม"านั่งบริหารกล"ามเนื้อหน"าท"อง
รวม

จํานวนสายพันธุ4
MRS

จํานวนสายพันธุ4
ที่ ดื้อ E (%)

จํานวนสายพันธุ4 จํานวนสายพันธุ4 ที่
ที่ดื้อ DA (%)
ดื้อ E +DA (%)

1
1

0
0

0
0

1 (7.69)
1 (7.69)

1

0

0

1 (7.69)

1
1
1

0
0
0

0
0
0

1 (7.69)
1 (7.69)
1 (7.69)

2

0

0

0

1
1
3
13 (100)

0
0
2 (15.38)
2 (15.38)

0
0
0
0 (0)

0
0
1 (7.69)
7 (53.85)

สรุปและอภิปรายผล
แบคทีเรียมีความสามารถในการปรับตัวและมีวิวัฒนาการต9อการตอบสนองต9อยาปฏิชีวนะได"อย9างรวดเร็ว
การปรับตัวนี้ประกอบไปด"วยการเปลี่ยนแปลงเปlาหมายของยา การผลิตเอนไซม4เพื่อมาทําลายยา และการปlองกัน
ไม9ให"ยาเข"าไปถึงเปlาหมายภายในเซลล4 (4,14) สิ่งเหล9านี้นําไปสู9การดื้อยาของเชื้อแบคทีเรีย โดยการดื้อยาของเชื้อ
นั้น เกิด จากการใช"ย าปฏิ ชี วนะอย9างแพร9ห ลายและใช"เกิ นความจํ าเปM น ร9วมกั บ การถ9ายทอดยี นดื้ อยาระหว9าง
ประชากรแบคทีเรียด"วยกันเอง ป)ญหาการดื้อยาของเชื้อแบคทีเรียทําให"ต"องมีการพัฒนาและคิดค"นยาชนิดใหม9ที่
สามารถเอาชนะการดื้อยาของเชื้อได" (14)
เชื้ อ staphylococci โดยเฉพาะเชื้ อ S. aureus เปM นเชื้ อก9 อโรคที่ พ บว9 าเปM น สาเหตุข องโรคติด เชื้ อใน
โรงพยาบาลและในชุมชน เชื้อ methicillin-resistant S. aureus (MRSA) เปMน S. aureus สายพันธุ4ที่ดื้อต9อยา
methicillin ซึ่งเปMนยาหลักที่ใช"ในการรักษาการติดเชื้อนี้ (15) เชื้อ MRSA นี้สามารถพบได"ในโพรงจมูกของผู"ที่เปMน
พาหะ และเปMนสาเหตุสําคัญของการติดเชื้อในโรงพยาบาล (1) การศึกษาครั้งนี้จัดทําขึ้นเพื่อแยกเชื้อ MRS จาก
สถานที่ออกกําลังกายสาธารณะ 8 แห9งในจังหวัดสมุทรปราการ จากการศึกษาพบเชื้อ MRS ร"อยละ 12.15 จาก
107 ตัวอย9าง โดยเชื้อที่แยกได"ส9วนใหญ9จะพบในเครื่องออกกําลังกายบริเวณที่ใช"มือและข"อพับสัมผัส ซึ่งเปMนบริเวณ
ที่เชื้อประจําถิ่นสามารถปนเปQRอนอยู9ได" นอกจากนี้ยังพบว9าบางสถานที่ ได"แก9 วัดมหาวงษ4 ตําบลสําโรงใต" มีจํานวน
เชื้อดื้อยาอยู9เปMนจํานวนมาก ทั้งนี้จํานวนผู"สัมผัสอุปกรณ4 และความสะอาดของบริเวณโดยรอบอาจมีผลต9อการ
กระจายตัวของเชื้อดื้อยา
จากการศึกษาพบว9าเชื้อ MRS ที่แยกได"ทั้งหมดเปMนเชื้อ coagulase-negative staphylococci (CoNS)
ซึ่ง MRCoNS นี้อาจมาจากเชื้อประจําถิ่นหรือสิ่งแวดล"อม ในงานวิจัยที่ศึกษาความหลากหลายของกลุ9มแบคทีเรีย
บนพื้นผิวของอุปกรณ4 ฟ’ ตเนสที่สัมผัสกับผิวหนัง ในเมืองหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกา พบทั้ งเชื้อที่เปMนเชื้อ
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ประจําถิ่น ในคนและเชื้ อในสิ่งแวดล"อ ม รวมทั้ งเชื้ อก9 อโรคสําคั ญ ในคน เช9 น Salmonella, Staphylococcus,
Klebsiella และ Micrococcus โดยเชื้ อ ที่ พ บ มากที่ สุ ด คื อ เชื้ อ Staphylococcus (11) ใน งาน วิ จั ย ของ
Jornpakdee และคณะ (12) ที่ แ ยกเชื้ อ MRS จากวั ต ถุ ที่ มื อ ไปสั ม ผั ส ในสถานี ข นส9 ง ผู" โ ดยสาร พบเปM น เชื้ อ
coagulase-negative staphylococci ทั้งหมดเช9นเดียวกัน เชื้อ CoNS สามารถพบได"ง9ายบนผิวหนัง ละอองจาก
ลมหายใจ และสารน้ํ าในร9างกายของคนและสั ตว4 จึ งแพร9 กระจายได" ในอากาศที่ พ บในสถานี ขนส9 งสาธารณะ
นอกจากนี้ยังพบว9าเชื้อเหล9านี้มียีน mecA ซึ่งเปMนยีนสําคัญที่ทําให"เกิดการดื้อยาในกลุ9ม beta-lactams และดื้อต9อ
ยาปฏิ ชีวนะกลุ9ม อื่นๆ และการดื้ อต9อโลหะหนัก (10) แม"ว9าอุบัติการณ4 ของเชื้อ MRS ในการก9อโรคในคนยังไม9
แพร9หลายแต9เชื้อเหล9านี้อาจมีบทบาทสําคัญในการถ9ายทอดยีนดือ้ ยาให"กับเชื้อ S. aureus และเชื้อก9อโรคชนิดอื่นๆ
ที่อยู9ร9วมกันในสถานที่สาธารณะ ทําให"เชื้อเหล9านั้นกลายเปMนเชื้อดื้อยาได" (12)
โดยทั่วไป CA-MRS จะมีความไวต9อยาในกลุ9ม non-β-lactam เช9น clindamycin, gentamicin, และ
ciprofloxacin อย9างไรก็ตามป) จจุบั นพบเชื้อ MRS ที่ พัฒ นาการดื้อต9อ ยากลุ9ม non-β-lactam เพิ่ม มากขึ้น (3)
เชื้อ MRS ที่แยกได"จากการศึกษาครั้งนี้พบมีบางสายพันธุ4ที่ดื้อต9อยา erythromycin และ clindamycin ซึ่งเปMนยา
คนละกลุ9มกัน แสดงว9าเชื้อ staphylococci บางสายพันธุ4ที่พบในที่สาธารณะมีการดื้อยามากกว9า 1 กลุ9ม จาก
การศึกษาที่ผ9านมาพบว9าการติดเชื้อ MRS นั้นยากต9อการรักษา เนื่องจากเชื้อมักดื้อต9อยาปฏิชีวนะหลายชนิด ทั้งยา
ในกลุ9ม beta-lactams, aminoglycosides และ macrolides (16) เนื่องจากเชื้อชนิดนี้มียีน blaZ ที่ควบคุมการ
แสดงออกของเอนไซม4 β–lactamase ทําให"เชื้อดื้อต9อยา penicillin และยีน mecA ที่ควบคุมการแสดงออกของ
penicillin-binding protein 2a (PBP2a) ทํ าให" เชื้ อ ดื้ อ ต9 อ ย า ใน ก ลุ9 ม beta–lactam น อ ก จ าก นี้ ก าร มี
aminoglycoside modifying enzymes (AMEs) ซึ่ ง ป ร ะ ก อ บ ไ ป ด" ว ย acetyltransferase (AAC),
aminoglycoside phosphotransferase (APH) และ aminoglycoside nucleotidyltranferase (ANT) เปM น
ป)จจัยสําคัญที่ทําให"เชื้อ staphylococci ดื้อต9อยาในกลุ9ม aminoglycoside (11) ในส9วนของยากลุ9ม macrolide
เช9น ยา erythromycin พบว9าเชื้อ MRS ส9วนใหญ9 ดื้อต9อยาในกลุ9มนี้ (1) โดยการดื้อยาในกลุ9มนี้เกี่ยวข"องกับยีน
msrA ที่ เกี่ยวข"องกั บกลไกการขับ ยาออกจากเซลล4 (efflux mechanism) และยีน erm ที่ทํ าให" เชื้อ ดื้อยากลุ9 ม
macrolides แล"วเหนี่ยวนําให"เชื้อสามารถดื้อยากลุ9ม lincosamides เช9น clindamycin และยา streptogramin
B เรียกการดื้อยาลักษณะนี้ว9า MLSB (17) การพบเชื้อ MRS ที่ดื้อต9อยาปฏิชีวนะหลายกลุ9มในสถานที่ออกกําลังกาย
แสดงให" เห็ น ถึ งความเสี่ ยงต9 อ การแพร9กระจายของเชื้อ ดื้ อ ยาในชุม ชน ดั งนั้ น ควรมี ก ารทดสอบความไวต9 อ ยา
ปฏิชีวนะในกลุ9มอื่นเพิ่มเติมและตรวจหายีนดื้อยาในเชื้อ MRS เหล9านี้ด"วยวิธีทางอณูชีววิทยา
ในงานวิจัยนี้พบการสะสมของเชื้อ MRS บริเวณมือจับอุปกรณ4ออกกําลังกายมากที่สุด แสดงให"เห็นว9ามือ
อาจเปMนอวัยวะที่สําคัญในการแพร9กระจายของเชื้อ MRS ในชุมชน ซึ่งสอดคล"องกับการศึกษาที่พบว9ามือเปMนสาเหตุ
สํ า คั ญ ของการแพร9 ก ระจายเชื้ อ MRSA ในโรงพยาบาล โดยสามารถแยกเชื้ อ ได" จ ากบุ ค ลากรที่ ทํ า งานใน
สถานพยาบาล และเชื้อเหล9านี้อาจแพร9กระจายสู9ผู"ป~วยตามบ"านที่ได"รับการดูแลจากบุคคลที่เปMนแหล9งสะสมของ
เชื้อ (3) ดังนั้นเพื่อเปMนการปlองกันการแพร9กระจายของเชื้อไปยังชุมชน การล"างมืออย9างถูกวิธีจึงเปMนเรื่องสําคัญ
นอกจากนี้ยังพบว9าผู"ที่มีความเสี่ยงต9อการติดเชื้อ CA-MRS ได"แก9 เด็ก นักกีฬา ชายรักร9วมเพศ ทหาร ผู"ต"องขัง
ผู"ป~วยโรค cystic fibrosis ผู"ป~วยติดเชื้อ HIV สัตวแพทย4 และคนที่สัมผัสกับสัตว4เลี้ยง อาการที่พบคือ การติดเชื้อที่
ผิวหนัง ได"แก9 ผิวหนังอักเสบ หรือ ฝ| ซึ่งกลไกยังไม9ทราบแน9ชัด (3,18) การพบเชื้อ MRS ที่ดื้อยาหลายชนิดสะสม
อยู9ในสถานที่สาธารณะ โดยเฉพาะในสถานที่ออกกําลังกาย เปMนข"อมูลที่ชี้ให"เห็นว9าเชื้อเหล9านี้อาจปะปนอยู9กับเชื้อ
ก9อโรค เช9น S. aureus และอาจเกิดการถ9ายทอดยีนดื้อยาจากเชื้อในสิ่งแวดล"อมให"กับเชื้อก9อโรคได" ทําให"ผู"มาใช"
บริการที่มีความเสี่ยง เช9น ผู"มีบาดแผลที่มือ ผู"ที่รับประทานอาหารหลังการออกกําลังกายโดยไม9ได"ล"างมือ สามารถ
ติดเชื้อได" ดังนั้นผู"รับผิดชอบหรือผู"ที่เกี่ยวข"องในการดูแลสถานที่ออกกําลังกายสาธารณะควรมีการเฝlาระวังและ
ควบคุมการแพร9กระจายของเชื้อ MRS โดยอาจจัดให"มีการทําความสะอาดเช็ดถูอุปกรณ4ออกกําลังกายและสถานที่
โดยรอบสัปดาห4ละครั้ง และอาจมีการประชาสัมพันธ4ให"ผู"ใช"บริการสถานที่ออกกลังกายสาธารณะทราบถึงอันตราย
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ของการติดเชื้อ MRS ในชุมชนและรณรงค4ให"ช9วยกันรักษาความสะอาด เช9น ล"างมือ หรือทําความสะอาดร9างกาย
ทุกครั้งหลังจากมีการสัมผัสเครื่องออกกําลังกายในสถานที่สาธารณะ
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การตรวจหาการกลายพันธุของ 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)
ปุณยนุช จินดาธรรมานุสาร1, ภัสรา อาณัต2ิ , สุวรรณา เสมศรี3,
ณัฐวดี ทรัพย2วัฒนไพศาล4, ปวรรณรัตน2 เรือนงาม5
1, 2
ภาควิชาพยาธิวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร2พระมงกุฎเกล!า
3, 4, 5
คณะเทคนิคการแพทย2 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
*
E-mail: pasra@hotmail.com
บทคัดย;อ
ภาวะหลอดเลือดดําอุดตันเปJนปKญหาสําคัญที่หากไมMสามารถให!การวินิจฉัยและรักษาได!ทันทMวงทีอาจทําให!
ผู!ปRวยเสียชีวิตได! สาเหตุที่ทําให!เกิดลิ่มเลือดในหลอดเลือดดํามีทั้งจากพันธุกรรมและเกิดตามหลังภาวะตMางๆ ผู!วิจัย
ทําการศึกษาการกลายพันธุ2ของยีนชนิด factor V Leiden และ prothrombin G20210A ในผู!ปRวยที่มีภาวะหลอด
เลือดดําอุดตันที่เข!ามารับการรักษาในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล!าจํานวน 266 รายและผู!ที่มีสุขภาพดีจํานวน 100
ราย โดยใช! วิ ธี ป ฏิ กิ ริ ย าลู ก โซM พ อลิ เ มอเรสชนิ ด อั ล ลี ล จํ า เพาะ ผลจากการศึ ก ษาพบ factor V Leiden ชนิ ด
heterozygous ในผู! ปR ว ยจํ า นวน 3 ราย คิ ด เปJ น ร! อ ยละ 1.1 และตรวจไมM พ บ prothrombin G20210A จาก
ผลการวิจัยแสดงให!เห็นวMาการตรวจหายีนที่มีความผิดปกติทางพันธุกรรมยังคงเปJนประโยชน2และสามารถชMวยใน
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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ประสิทธิภาพของแถบกาวสีในการดึงดูดแมลงวันบาน
Efficiency of Color Strip Trap for Housefly Attraction
เปรมฤดี พุฒซ!อน, จินห.วรา สมจิตต., ศันศนีย. น!อยเอี่ยม, ณัฏฐวี ชั่งชัย, จิริสุดา สินธุศิร*ิ
คณะสาธารณสุขศาสตร.และสิ่งแวดล!อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
*
E-mail: jiri_ja@yahoo.com
บทคัดย4อ
งานวิจัยนี้เปEนการศึกษาประสิทธิภาพของแถบกาวสี 6 สีและสารลKอ 2 ชนิดในการดักจับแมลงวันบ!าน
โดยแบKงเปEน 2 การทดลอง การทดลองแรก นําแถบกาวสี 6 สี คือ สีแดง สีเหลือง สีเขียว สีดํา สีฟQา และสีใส ไป
แขวนในแตKล ะกลKอ งทดลอง (ขนาด30×30×30 เซนติเมตร) ที่มีแมลงวันบ!านจํานวน 100 ตัว โดยจะนับจํานวน
แมลงวันบ!านที่มาติดแถบกาวสีที่ 1, 3, 6 และ 24 ชั่วโมง ผลการศึกษาพบวKาแถบกาวสีใสมีจํานวนแมลงวันบ!านมา
ติดมากที่สุด เทKากับร!อยละ 48 รองลงมาคือ สีแดง สีเขียว สีดํา สีเหลือง และสีฟQา เทKากับร!อยละ 43, 42, 41, 38
และ 35 ตามลําดับ สําหรับการทดลองที่สองนําแถบกาวสี 3 สีที่ดีที่สุด มาทําการทดลองกับสารลKอ 2 ชนิด คือ
เลือดหมูและน้ําหวาน (เฮลบลูบอย) จากนั้นนําไปแขวนในกลKองทดลอง ผลการศึกษาของเลือดหมู พบวKาแถบกาว
สีแดงมีจํานวนแมลงวันบ!านมาติดมากที่สุด เทKากับร!อยละ 45 รองลงมาคือ สีเขียวและสีใส เทKา กับ ร!อ ยละ 34
และ33 ตามลําดับและผลการศึกษาของน้ําหวาน (เฮลบลูบอย) พบวKาแถบกาวสีแดงมีจํานวนแมลงวันบ!านมาติด
มากที่สุด เทKากับร!อยละ 53 รองลงมาคือ สีเขียว และสีใส เทKากับร!อยละ 52 และ 36 ตามลําดับ จากผลการศึกษา
แสดงให!เห็นวKาเมื่อทาด!วยสารลKอแถบกาวสีแดงจะมีประสิทธิภาพในการดึงดูดแมลงวันบ!านได!ดีที่สุด โดยน้ําหวาน
(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
ประเทศไทยตั้ งอยูK ในเขตเส! น ศู น ย. สู ต ร มี ส ภาพอากาศร!อ นชื้ น เหมาะกั บ การเจริญ เติ บ โตของแมลง
หลากหลายชนิด แมลงบางชนิดมีประโยชน. บางชนิดก็เปEนโทษ โดยอาจจะเปEนพาหะกKอให!เกิดโรคที่เปEนปvญหาทาง
สาธารณสุข ซึ่งแมลงวันเปEนแมลงชนิดหนึ่งที่กKอให!เกิดปvญหากับคนมากมายโดยเฉพาะโรคระบบทางเดินอาหาร
ได!แกK ท!องรKวงอยKางรุนแรง ไทฟอยด. พาราไทฟอยด. อหิวาตกโรค อาหารเปEนพิษ นอกจากนี้อาจกKอให!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) ซึ่งประชาชนโดยสKวนใหญK
มักจะนิยมใช!สารเคมีในการกําจัด เนื่องจากสารเคมีมีประสิทธิภาพดี สะดวกในการใช!งาน และหาซื้อได!งKาย (2)
อยKางไรก็ตามการใช!สารเคมีเปEนเวลานานจะทําให!มีผลตกค!างและสKงผลกระทบตKอมนุษย.สัตว.และสิ่งแวดล!อม อีก
ทั้งยังทําให!แมลงเกิดความต!านทานตKอสารเคมี
จากการศึกษาค!นคว!าบทความวิจัยเกี่ยวกับวิธีการควบคุมและกําจัดแมลงวันทําให!ทราบวKาธรรมชาติของ
แมลงวันเปEนแมลงที่ชอบเกาะพักบริเวณที่มีปลายแหลมหรือห!อยแขวน (3) อีกทั้งยังพบวKาสีกับสารลKอมีผลตKอการ
ดึงดูดให!แมลงมาติดกับดัก (4) ดังนั้นกลุKมวิจัยจึงมีความสนใจที่จะทําการศึกษากับดักกาวสีแบบห!อยแขวนในการ
กําจัดแมลงวันบ!าน (Musca domestica L.) ทั้งนี้เพื่อได!กับดักกาวที่มีคุณภาพในการกําจัดแมลงวันบ!านที่สามารถ
ประดิษฐ.ใช!ได!เอง และสะดวกตKอการนําไปใช!ประโยชน.ในสถานที่จริง

วัตถุประสงค>ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแถบกาวสีที่มีผลตKอการดึงดูดแมลงวันบ!าน
2. เพือ่ ศึกษาประสิทธิภาพของสารลKอที่มีผลตKอการดึงดูดแมลงวันบ!าน

วิธีดําเนินการวิจัย
เปEนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ในห!องปฏิบัติการ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแถบ
กาวสีและสารลKอในการดึงดูดแมลงวันบ!าน (Musca domestica L.)

1. ขั้นตอนการเพาะเลี้ยงแมลงวันบานในหองปฏิบัติการ
ทําการเพาะเลี้ยงตามวิธีการของ Sinthusiri and Soonwera (5) ดังนี้
1.1 ทําการจับแมลงวันบ!านตัวเต็มวัยจากตลาดสดเจริญทรัพย. จังหวัดสมุทรปราการ จากนั้นนํากลับมา
เพาะเลี้ยงในกรงเพาะเลี้ยงที่ห!องปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล!อม สาขาอนามัยสิ่งแวดล!อม คณะสาธารณสุขศาสตร.และ
สิ่งแวดล!อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1.2 อาหารสําหรับเลี้ยงแมลงวันบ!าน ได!แกK อาหารสุนัขชนิดเม็ด ปริมาณ 30 กรัม คลุกนมผง ปริมาณ
30 กรัม น้ําหวานความเข!มข!นร!อยละ 10 และปลาทูนึ่งที่วางบนขุยมะพร!าว
1.3 หลังจากทําการเพาะเลี้ยง 2-3 วัน แมลงวันบ!านจะวางไขKบนปลาทูนึ่ง จากนั้น 24 ชั่วโมง ไขKจะฟvก
เปEนตัวหนอน วัยที่ 1 วัยที่ 2 และวัยที่ 3 ดักแด! แล!วเจริญเติบโตเปEนตัวเต็มวัย
1.4 เมื่ อได!ตัวเต็มวัย สKวนหนึ่งจะนําไปใช!ในการทดลอง สําหรับสKวนที่เหลื อจะนําเข!ากรงเพาะเลี้ย ง
เพื่อให!เปEนพKอ-แมKพันธุ.ในการขยายพันธุ. เพื่อใช!ในการทดลองตKอไป
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2. ขั้นตอนการทดสอบประสิทธิภาพของแถบกาวสีที่มีผลต4อการดึงดูดแมลงวันบาน
ทําการทดสอบโดยประยุกต.จากวิธีการของ Ahmed et al. (6) ดังนี้
2.1 นํ า แมลงวั น บ! า นตั ว เต็ ม วั ย ที่ ไ ด! จ ากการเพาะเลี้ ย ง จํ านวน 100 ตั ว เข! า ไปในกรงทดลองขนาด
30x30x30 เซนติเมตร จํานวน 6 กรง
2.2 นําริบบิ้นพลาสติกสี 6 สี ได!แกK สีแ ดง สีเหลือ ง สีเขีย ว สีดํา สีฟQา และสีใส ขนาด 12 มิลลิเมตร
ความยาว 15 เซนติเมตร ทาด!วยกาวเหนียวดักแมลงชนิดใส
2.3 จากนั้ นนําริบบิ้ นพลาสติกสี 6 สี ที่ท ากาวเหนียว ไปแขวนไว!ในกรงทดลอง 6 กรง ด! วยเส!นลวด
ขนาด 0.3 มิลลิเมตร ทําการนับจํานวนแมลงวันบ!านที่มาติดแถบกาวสี ทุกๆ 1, 3, 6 และ 24 ชั่วโมง โดยทําการ
ทดลองทั้งหมด 3 ซ้ํา
2.4 เมื่อทําการทดสอบประสิทธิภาพของแถบกาวสีทั้ง 6 สีแล!ว นําผลที่ได!จากการทดสอบเลือก 3 สีที่ดี
ที่สุด ไปทําการทดสอบประสิทธิภาพของสารลKอที่มีผลตKอการดึงดูดแมลงวันบ!านตKอไป

3. ขั้นตอนการทดสอบประสิทธิภาพของสารล4อที่มีผลต4อการดึงดูดแมลงวันบาน
ทําการทดสอบโดยประยุกต.จากวิธีการของ Ahmed et al. (6) ดังนี้
3.1 นํ าแมลงวั น บ! า นตั ว เต็ ม วั ย ที่ ไ ด! จ ากการเพาะเลี้ ย ง จํ า นวน 100 ตั ว เข! า ไปในกรงทดลองขนาด
30x30x30 เซนติเมตร จํานวน 3 กรง จากนั้นนําริบบิ้นพลาสติกสี 3 สี ที่ได!จากผลของการทดสอบประสิทธิภาพ
ของแถบกาวสี ขนาด 12 มิลลิเมตร ความยาว 15 เซนติเมตร ทาด!วยสารลKอคือ เลือดหมู น้ําหวานเฮลบลูบอย
กลิ่นสละ แล!วทิ้งไว! 2 นาที จากนั้นทาด!วยกาวเหนียวดักแมลงชนิดใส
3.2 นําริบบิ้นพลาสติกสีทั้ง 3 สี ที่ทาสารลKอและกาวเหนียว ไปแขวนไว!ในกรงทดลอง 3 กรง ด!วยเส!น
ลวด ขนาด 0.3 มิลลิเมตร ทําการนับจํานวนแมลงวันบ!านที่มาติดแถบกาวสี ทุกๆ 1, 3, 6 และ 24 ชั่วโมง ทําการ
ทดลองทั้งหมด 3 ซ้ํา

การวิเคราะห>ขอมูลทางสถิติ
1. สถิติเชิงพรรณนา ได!แกK ร!อยละ เพื่อบรรยายข!อมูลคKาเฉลี่ยร!อยละของแมลงวันบ!านที่มาติดที่กับดัก
แถบกาว
2. สถิติเชิงอนุมาน นําจํานวนแมลงวันบ!านที่มาติดกับดักแถบกาวไปทดสอบความแตกตKางทางสถิติ ที่
ระดับความเชื่อมั่นร!อยละ 90 ด!วยวิธีการวิเคราะห. ANOVA โดยเปรียบเทียบความแตกตKางระหวKางสีและสารลKอ
ด!วยวิธี Least Significant Different (LSD) โดยใช!โปรแกรมคอมพิวเตอร.สําเร็จรูป

ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาประสิทธิภาพของแถบกาวสีต4อการดึงดูดแมลงวันบาน
ผลการศึกษาแถบกาวสี 6 สี ในการดึงดูดแมลงวันบ!านที่เวลา 1, 3, 6 และ 24 ชั่วโมง พบวKาเมื่อครบ 1
ชั่วโมง แถบกาวสีที่ดึงดูดแมลงวันบ!านมากที่สุด 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
ชั่วโมง แถบกาวสีที่ดึงดูดแมลงวันบ!านมากที่สุด คือ สีใส มีจํา นวนแมลงวัน บ!า นมาติด แถบกาวเทKา กับ ร!อ ยละ
48 รองลงมา คือ สีแดง สีเขียว สีดํา สีเหลือง และสีฟQา เทKากับร!อยละ 43, 42, 41, 38 และ 35 ตามลําดับ
อยKางไรก็ตามเมื่อนําผลของแถบกาวสี 6 สี ในการดึงดูดแมลงวันบ!านที่เวลา 1, 3, 6 และ 24 ชั่วโมง มา
วิเคราะห.ความแตกตKางทางสถิติ พบวKาแถบกาวสีทั้ง 6 สี ไมKมีความแตกตKางกันอยKางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ
ความเชื่อมั่นร!อยละ 90 (P>0.1) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ผลของแถบกาวสีในการดึงดูดแมลงวันบ!าน ที่เวลา 1, 3, 6 และ 24 ชั่วโมง
จํานวนแมลงวันบ!าน (ร!อยละ)
แถบกาวสี
1 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
A
A
แดง
5
16
28A
เหลือง
9A
15A
25A
เขียว
7A
14A
26A
ดํา
10A
15A
27A
ฟQา
9A
14A
23A
ใส
5A
12A
27A

24 ชั่วโมง
43A
38A
42A
41A
35A
48A

* ตัวอักษรในแนวตั้งที่อยูKบนตัวเลขตKางกันแสดงความแตกตKางกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นร!อยละ 90 โดยวิธี LSD

จากผลการทดลองนี้จะได!แถบกาวสีที่มีผลตKอการดึงดูดแมลงวันบ!าน 3 ลําดับแรก คือ สีใส สีแดง และ สี
เขียว ซึ่งจะนําการศึกษานีไ้ ปใช!ในการศึกษาตKอไป

2. ผลการศึกษาประสิทธิภาพของสารล4อต4อการดึงดูดแมลงวันบานในแถบกาวคนละสี
2.1 การศึกษาเลือดหมูต4อการดึงดูดแมลงวันบาน
ผลการศึกษาแถบกาวสีใส สีแดง และสีเขียวที่ทาด!วยเลือดหมู ที่เวลา 1, 3, 6 และ 24 ชั่วโมง พบวKาเมื่อ
ครบ 1 ชั่วโมง แถบกาวสีที่ดึงดูดแมลงวันบ!านมากที่สุด คือ สีแดง มีจํานวนแมลงวันบ!านมาติดแถบกาว เทKากับร!อย
ละ 8 รองลงมา คือ สีเขียว และสีใส เทKากับร!อยละ 6 และ 4 ตามลําดับ และเมื่อครบ 24 ชั่วโมง แถบกาวสีที่ดึงดูด
แมลงวันบ!านมากที่สุด คือ สีแดง มีจํานวนแมลงวันบ!านมาติดแถบกาว เทKากับร!อยละ 45 รองลงมา คือ สีเขียว
และสีใส เทKากับร!อยละ 34 และ 33 ตามลําดับ
เมื่อนําผลการดึงดูดแมลงวันบ!านของแถบกาวสีที่ทาเลือดหมู ทั้ง 3 สี มาวิเคราะห.ความแตกตKางทางสถิติ
พบวKาที่เวลา 1 ชั่วโมง และ 3 ชั่วโมง แถบกาวสีที่ทาเลือดหมู ทั้ง 3 สี ไมKมีความแตกตKางกันอยKางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นร!อยละ 90 (P>0.1) ในขณะที่เวลา 6 ชั่วโมง และ 24 ชั่วโมง แถบกาวสีแดงที่ทาเลือดหมู
กับแถบกาวสีเขียวและแถบกาวสีใสที่ทาเลือดหมู มีความแตกตKางกันมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นร!อย
ละ 90 (P<0.1) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลของแถบกาวสีที่ทาเลือดหมูในการดึงดูดแมลงวันบ!าน ที่เวลา 1, 3, 6 และ 24 ชั่วโมง
จํานวนแมลงวันบ!าน (ร!อยละ)
แถบกาวสี
1 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
A
A
A
แดง
8
12
24
45A
เขียว
6A
9A
17B
34B
ใส
4A
7A
14B
33B
*ตัวอักษรในแนวตั้งที่อยูKบนตัวเลขตKางกันแสดงความแตกตKางกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นร!อยละ 90 โดยวิธี LSD

2.2 การศึกษาน้ําหวานเฮลบลูบอยต4อการดึงดูดแมลงวันบาน
ผลการศึก ษาแถบกาวสีกาวสีใส สีแดง และสีเขียวที่ทาด!วยน้ําหวานเฮลบลูบอย ที่เวลา 1, 3, 6 และ
24 ชั่วโมง 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 ชั่วโมง แถบกาวสีที่ดึงดูดแมลงวันบ!านมากที่สุด คือ สีแดง มีจํานวนแมลงวันบ!านมาติดแถบกาว เทKากับร!อยละ
53 รองลงมา คือ สีเขียว และสีใส เทKากับร!อยละ 52 และ 36 ตามลําดับ
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เมื่อนําผลการดึงดูดแมลงวันบ!านของแถบกาวสีที่ท าน้ําหวานเฮลบลูบอย ทั้ง 3 สี มาวิเคราะห.ความ
แตกตKางทางสถิติ พบวKาที่เวลา 1 ชั่วโมง แถบกาวสีใสและแถบกาวสีเขียวที่ทาน้ําหวานมีความแตกตKางกันอยKางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นร!อยละ 90 (P>0.1) ในขณะที่เวลา 3 ชั่วโมง, 6 ชั่วโมง และ 24 ชั่วโมง
พบวKาแถบกาวสีแดงและสีเขียวที่ทาด!วยน้ําหวานกับแถบกาวสีใสที่ทาด!วยน้ําหวานมีความแตกตKางกันอยKางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นร!อยละ 90 (P<0.1) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลของแถบกาวสีที่ทาน้ําหวานเฮลบลูบอยในการดึงดูดแมลงวันบ!าน ที่เวลา 1, 3, 6 และ 24 ชั่วโมง
จํานวนแมลงวันบ!าน (ร!อยละ)
แถบกาวสี
1 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
AB
A
A
แดง
3
11
29
53A
A
A
A
เขียว
5
11
32
52A
ใส
1B
6B
17B
36B
*ตัวอักษรในแนวตั้งที่อยูKบนตัวเลขตKางกันแสดงความแตกตKางกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นร!อยละ 90 โดยวิธี LSD

3 ผลการศึกษาประสิทธิภาพของสารล4อต4อการดึงดูดแมลงวันบานในแถบกาวสีเดียวกัน
3.1 ผลการศึกษาสารล4อต4อการดึงดูดแมลงวันบานในแถบกาวสีใส
ผลการศึกษาสารลKอที่มีผลในการดึงดูดแมลงวันบ!านของแถบกาวสีใสที่เวลา 1, 3, 6 และ 24 ชั่วโมง
พบวKา เมื่อครบ 1 ชั่วโมง เลือดหมูสามารถดึงดูดแมลงวันบ!านได!ดีกวKาน้ําหวานเฮลบลูบอย มีจํานวนแมลงวันบ!าน
มาติ ดแถบกาว เทK ากับร!อยละ 4 และ 1 ตามลํ าดั บ แตK เมื่ อครบ 24 ชั่วโมง น้ํ าหวานเฮลบลู บ อยสามารถดึ งดู ด
แมลงวันบ!านได!ดีกวKาเลือดหมู โดยมีจํานวนแมลงวันบ!านมาติดแถบกาว เทKากับร!อยละ 36 และ 33 ตามลําดับ
รายละเอียดแสดงดังตารางตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลของสารลKอในการดึงดูดแมลงวันบ!านของแถบกาวสีใส ที่เวลา 1, 3, 6 และ 24 ชั่วโมง
จํานวนแมลงวันบ!าน (ร!อยละ)
สารลKอ
1 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
เลือดหมู
4
7
14
33
น้ําหวานเฮลบลูบอย
1
6
17
36
3.2 ผลการศึกษาสารล4อต4อการดึงดูดแมลงวันบานในแถบกาวสีแดง
ผลการศึกษาสารลKอที่มีผลในการดึงดูดแมลงวันบ!านของแถบกาวสีแดงที่เวลา 1, 3, 6 และ 24 ชั่วโมง
พบวKา เมื่อครบ 1 ชั่วโมง เลือดหมูสามารถดึงดูดแมลงวันบ!านได!ดีกวKาน้ําหวานเฮลบลูบอย มีจํานวนแมลงวันบ!าน
มาติ ดแถบกาว เทK ากับร!อยละ 8 และ 3 ตามลํ าดั บ แตK เมื่ อครบ 24 ชั่วโมง น้ํ าหวานเฮลบลู บ อยสามารถดึ งดู ด
แมลงวันบ!านได!ดีกวKาเลือดหมู โดยมีจํานวนแมลงวันบ!านมาติดแถบกาว เทKากับร!อยละ 53 และ 45 ตามลําดับ
รายละเอียดแสดงดังตารางตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ผลของสารลKอในการดึงดูดแมลงวันบ!านของแถบกาวสีแดง ที่เวลา 1, 3, 6 และ 24 ชั่วโมง
จํานวนแมลงวันบ!าน (ร!อยละ)
สารลKอ
1 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
เลือดหมู
8
12
24
45
น้ําหวานเฮลบลูบอย
3
11
29
53
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3.3 ผลการศึกษาสารล4อต4อการดึงดูดแมลงวันบานในแถบกาวสีเขียว
ผลการศึก ษาสารลKอ ที่มีผ ลในการดึง ดูด แมลงวัน บ!า นของแถบกาวสีเ ขีย วที่เ วลา 1, 3, 6 และ 24
ชั่วโมง พบวK า เมื่ อ ครบ 1 ชั่ว โมง เลื อ ดหมู ส ามารถดึ งดู ดแมลงวัน บ! านได!ดี ก วKาน้ํ าหวานเฮลบลูบอย มี จํานวน
แมลงวันบ!านมาติดแถบกาว เทKากับร!อยละ 6 และ 5 ตามลําดับ แตKเมื่อครบ 24 ชั่วโมง น้ําหวานเฮลบลูบอยสามารถ
ดึ ง ดู ด แมลงวั น บ! า นได! ดี ก วK า เลื อ ดหมู โดยมี จํ านวนแมลงวั น บ! า นมาติ ด แถบกาว เทK า กั บ ร! อ ยละ 52 และ 34
ตามลําดับ รายละเอียดแสดงดังตารางตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ผลของสารลKอในการดึงดูดแมลงวันบ!านของแถบกาวสีเขียว ที่เวลา 1, 3, 6 และ 24 ชั่วโมง
จํานวนแมลงวันบ!าน (ร!อยละ)
สารลKอ
1 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
เลือดหมู
6
9
17
34
น้ําหวานเฮลบลูบอย
5
11
32
52

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษาประสิทธิภาพของแถบกาวสีที่มีผลตKอการดึงดูดแมลงวันบ! าน พบวKาแถบกาวสีใสมี
จํานวนแมลงวันบ!านมาติดมากที่สุด อยKางไรก็ตามหากนําแถบกาวสีใสไปใช!จริงในชุมชนอาจจะไมKได!ผลเปEนไปตาม
การทดลองทั้งนี้เนื่องจากเมื่อมีแสงมากจะทําให!แถบกาวสีใสเกิดการสะท!อนและเกิดการกระเจิงของแสง ซึ่งจะเปEน
การไลKแมลงวันแทนการดึงดูดแมลงวันให!มาติดที่แถบกาวใส (7) รองลงมา คือ แถบกาวสีแดงและสีเขียว ซึ่งผลการ
ทดลองสอดคล!องกับชิตาภา เกตวัลห. และคณะ ที่กลKาวไว!วKา แมลงวันชอบพื้นผิวคKอนข!างมืด สีดํา หรือสีแดงโทน
มืด บางชนิดชอบสีฟQาเข!ม (2) อยKางไรก็ตามผลการศึกษาครั้งนี้ไมKสอดคล!องกับ Ahmed et al. ที่พบวKาริบบิ้นสีดํา
ให!ผลการดึงดูดแมลงวันบ!านมากที่สุด (6) และไมKสอดคล!องกับ Khan et al. ที่พบวKาแถบผ!าสีน้ําเงินและสีขาว
ให!ผลการดึงดูดแมลงวันบ!านมากที่สุด (8)
จากผลการศึกษาประสิทธิภาพของสารลKอที่มีผลตKอการดึงดูดแมลงวันบ!านของสารลKอทั้ง 2 ชนิด พบวKา
น้ําหวานเฮลบลูบอย มีจํานวนแมลงวันบ!านมาติดมากกวKาเลือดหมู มีความสอดคล!องกับงานวิจัยของ Ahmed et
al. ที ่พ บวKา น้ํ า ตาลสามารถลKอ แมลงวัน ได!ด ีก วKา เลือ ด (6) ทั ้ง นี ้เ พราะวKา น้ํ า หวานเฮลบลู บ อย มี รสชาติ
คล!ายคลึงกับเกสรดอกไม! มีกลิ่นหอม และน้ําหวานเฮลบลูบอยนี้ยังเปEนแหลKงอาหาร และให!พลังงานกับแมลงวันได!
อีกด!วย
จากการวิเคราะห.ค วามแตกตKางทางสถิ ติ พบวKา แถบกาวสีทั้ ง 6 สี ให! ผลการดึงดู ดแมลงวัน บ! านไมK
แตกตKางกัน ในขณะที่สารลKอน้ําหวานเฮลบลูบอย ให!ผลการดึงดูดแมลงวันบ!านได!ดีกวKาเลือดหมู นอกจากนั้นยัง
พบวKาเมื่อทาด!วยสารลKอ แถบกาวสีแดงจะให!ผลในการดึงดูดแมลงวันบ!านได!ดที ี่สุด ดังนั้นในการนําไปประยุกต.ใช!ใน
พื้นที่เพื่อให!เกิดประสิท ธิภ าพในการกํา จัด แมลงวัน บ!านสูง สุด จึง เห็น ควรให!ใช!แ ถบกาวสีแดงรKว มกับ สารลKอ
น้ําหวานเฮลบลูบอย

กิตติกรรมประกาศ
คณะผู! วิจั ย ขอขอบพระคุ ณ สาขาวิ ช าอนามั ย สิ่ งแวดล! อ ม คณะสาธารณสุ ข ศาสตร. แ ละสิ่ งแวดล! อ ม
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บทคัดยDอ
วัตถุประสงค5การวิจัยในครั้งนี้ 1) เพื่อพัฒนานวัตกรรมการให"ยาเพื่อปGองกันการชักในหญิงตั้งครรภ5ที่มีภาวะ
ความดันโลหิตสูง 2) เพื่อทดลองใช"นวัตกรรมอุปกรณ5การให"ยาที่สามารถให"ยาปGองกันการชักในหญิงตั้งครรภ5ที่มีภาวะความ
ดันโลหิตสูงได"ครบถ"วนรวดเร็วและถูกต"อง
ประชากรและกลุLมตัวอยLาง คือ กลุLมเจ"าหน"าที่ ตําแหนLงพยาบาลวิชาชีพ ระดับชํานาญการ ปฏิบัติงาน
ห"องคลอด โรงพยาบาลลาดกระบัง จํานวน 9 คน (เจ"าหน"าที่ที่รับผิดชอบด"านการให"ยาเพื่อปGองกันการชักในหญิง
ตั้งครรภ5ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงในโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร : อ"างอิงอัตรากําลังปQ 2559)ด"วย
คุณลักษณะจําเพาะที่ปฏิบัติงานผู"ชLวยในชLวงระยะการให"ยาเพื่อปGองกันการชักในหญิงตั้งครรภ5ที่มีภาวะความดัน
โลหิ ต สู ง เครื่อ งมือ การวิจัย ใช" แบบทดสอบและแบบสอบถามประมาณคL า 5 ระดับ โดยวิเคราะห5 ข" อมู ล ด"ว ย
คLาเฉลี่ย คLาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบวLา ขั้นตอนระยะเวลาที่ผู"ปVวยได"รับยาแมกนีเซียมซัลเฟต (MgSO4)จากกลLอง PIH BOX
โดยเจ"าหน"าที่พยาบาลสามารถปฏิบัติการให"ยาคนไข" ที่ระยะเวลาเฉลี่ย 7.44 นาที ซึ่งต่ํากวLาระยะเวลา 30 นาที
และมีแนวโน"มวLาเจ"าหน"าที่พยาบาลจะสามารถยLนระยะเวลาการให"ยาได"เร็วขึ้นระยะเวลา 1.78 วินาที ในการให" ยา
แมกนีเซียมซัลเฟต (MgSO4) โดยมีผลคLาเฉลี่ยรวมด"านความเหมาะสมในการจัดเรียงลําดับยารักษาและปGองกัน มี
ระดับความเหมาะสมมาก ( X =4.49 , S.D.=0.11)
คําสําคัญ: การให"ยา หญิงตั้งครรภ5ที่มีภาวะความดันโลหิตสูง 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
หญิงตั้งครรภ5ที่มีภาวะความดันโลหิตสูง (Pregnancy Induced Hypertension) ถือเป|นภาวะผิดปกติที่
พบได"ในหญิงตั้งครรภ5 ซึ่งมักจะมีอาการเมื่อคุณแมLตั้งครรภ5ได"ประมาณ 5-6 เดือน หรือมากกวLา 20 สัปดาห5ขึ้นไป
ถึงหลังการคลอดประมาณ 1 สัป ดาห5 พบได"บLอยในชLวงเดือนที่ 8 หรือสัปดาห5ที่ 34-35 ขึ้นไปมีอาการหลัก 3
อาการ ได" แ กL อาการบวม ความดั น โลหิ ต สู ง และตรวจพบสารไขL ข าวในป} ส สาวะ (สุ ว ชั ย อิ น ทรประเสริ ฐ .
2547:185-188)
ความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ5พบได"ประมาณร"อยละ 5 - 8 ของการตั้งครรภ5 สLวนใหญLเกิดจากการชักนํา
โดยการตั้งครรภ5 (pregnancy - induced) และสLวนน"อยเกิดจากความดันโลหิตสูงเรื้อรังที่เป|นอยูLกLอน ซึ่งภาวะ
ความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ5 มีผลกระทบตLอมารดา ได"แกL อันตรายจากภาวะชัก อาจทําให"หญิงตั้งครรภ5เสียชีวิต
เนื่ องจากมีเลือ ดออกในสมอง และการสํ าลักเศษอาหารและน้ํ ายLอ ยเข"าหลอดลม ภาวะหัวใจทํ างานล" มเหลว
(Congestive heart failure) จากการมี ภ าวะ Preload ลดลงและ Afterload เพิ่ ม ขึ้ น มากเกิ น ไปเป| น ระยะ
เวลานาน รวมถึงการเสียเลือดและช็อค จากรกลอกตัวกLอนกําหนด ตับแตกและตกเลือดหลังคลอด ทั้งนี้ยังสLงผล
ตLอทารก ได"แกL รกเสื่อม แท"งหรือทารกเสียชีวิตในครรภ5ได" คลอดกLอนกําหนด เนื่องจากออกซิเจนไปเลี้ยงรกไมL
เพียงพอ ทําให"รกเสื่อมเร็ว รกลอกตัวกLอนกําหนด ทําให"ทารกขาดออกซิเจนและอาหาร ทําให"เสียชีวิตได" ทารก
เจริญเติบโตช"าในครรภ5 จากการได"รับสารน้ํา สารอาหารไมLเพียงพอ ทารกที่คลอดออกมาอาจมีภาวะแทรกซ"อน
ได" แ กL ขาดออกซิ เจนเรื้ อ รัง ภาวะแทรกซ" อ นจากการคลอดกL อ นกํ า หนด ทารกที่ ได" รับ ยาแมกนี เซี ย มซั ล เฟต
(MgSO4) ในปริ ม าณมากในระยะคลอด ภาวะแทรกซ" อ นเหลL า นี้ ส ามารถให" ก ารดู แ ล เพื่ อ ปG อ งกั น การเกิ ด
ภาวะแทรกซ"อนและลดอันตรายของโรคนี้ลงได" หากได"รับการดูแลอยLางใกล"ชิดและถูกต"อง ดังนั้นบทบาทของ
พยาบาลในการดูแลหญิงตั้งครรภ5ที่มีภาวะความดันโลหิตสูง ต"องเป|นผู"ที่ประเมินได"รวดเร็ว ประเมินความรุนแรง
ของโรคได" ถู ก ต" อ ง มี ค วามรู" เกี่ ย วกั บ ภาวะความดั น โลหิ ต สู ง ขณะตั้ ง ครรภ5 เพื่ อ ให" ไ ด" รั บ การดู แ ลได" อ ยL า งมี
ประสิทธิภาพ หากมีความรุนแรงเกิดขึ้น ความรู"ความชํานาญของพยาบาลมีความสําคัญอยLางยิ่ง ในการให"การ
พยาบาลผู"คลอดที่มีภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ5 เพื่อให"ปลอดภัยทั้งผู"คลอดและทารก ซึ่งความดันโลหิตสูง
ขณะตั้งครรภ5เป|นภาวะแทรกซ"อนขณะตั้งครรภ5ที่พบได"บLอยในหญิงตั้งครรภ5 เป|นสาเหตุของการเสียชีวิตของมารดา
อันดับรองจากการเสียเลือด และการติดเชื้อ ซึ่งโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 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 % หญิงตั้งครรภ5ที่มีภาวะความดันโลหิตสูง มีแนวโน"มเพิ่มสูงขึ้น ในระดับหนLวยงานนอกจากห"อง
คลอด ยังมีหนLวยงานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ที่พบหญิงตั้งครรภ5ที่มีภาวะความดันโลหิตสูง บLอยเชLนกัน สLวนมากจะพบ
ภาวะหญิงตั้งครรภ5ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงมีอาการชักรLวมด"วย (Eclampsia) กรณีเกิดภาวะชักที่ห"องอุบัติเหตุ
ฉุกเฉิน 1 ราย จากการทบทวนอุบัติการณ5และการวิเคราะห5สาหตุ พบวLาสาเหตุการชักของหญิงตั้งครรภ5ที่มีความ
ดันโลหิตสูงในโรงพยาบาลเกิดจากการได"รับยาแมกนีเซียมซัลเฟต (MgSO4) ลLาช"า และไมLสามารถปฏิบัติตามแนว
ทางการรักษาได"ถูกต"องครบถ"วน หนLวยงานห"องคลอด โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร จึงได"มีการระดม
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ความคิดเจ"าหน"าที่พยาบาลที่รับผิดชอบถึงการพัฒนานวัตกรรมการให"ยาเพื่อปGองกันการชักในหญิงตั้งครรภ5ที่มี
ภาวะความดันโลหิตสูงของมารดาให"งLายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ทั้งเจ"าหน"าที่พยาบาลที่ไมLมีประสบการณ5ก็สามารถ
ปฏิบัติการให"ยาเพื่อปGองกันการชักในหญิงตั้งครรภ5ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงได"เป|นแนวทางเดียวกัน และสามารถ
นํานวัตกรรม ด"านการจัดเรียงตําแหนL งลําดับ ขั้น ตอนการให" ยาตามลําดับ ขั้น ตอนที่กํ าหนด มาขยายผลไปยั ง
หนLวยงานฝากครรภ5 และห"องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน เพื่อให"งLายตLอการให"ยาและมีความถูกต"องของลําดับการให"ยา และ
บุคลากรในห"องคลอด โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานครสามารถปฏิบัติตามแนวทางได"ทุกคน

2. วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อพัฒนานวัตกรรมการให"ยาเพื่อปGองกันการชักในหญิงตั้งครรภ5ที่มีภาวะความดันโลหิตสูง
2. เพื่อทดลองใช"นวัตกรรมอุปกรณ5การให"ยาที่สามารถให"ยาปGองกันการชักในหญิงตั้งครรภ5ที่มีภาวะความ
ดันโลหิตสูงได"ครบถ"วน ถูกต"อง รวดเร็ว

3. กรอบแนวคิดทางการวิจัย
1. กรอบแนวความคิด รายวัต ถุป ระสงค5 ที่ 1 : หญิ งตั้ งครรภ5 ที่ มีภ าวะความดั นโลหิ ตสู ง (Pregnancy
Induced Hypertension) มี ห ลั ก การคํ า นึ ง คื อ 1)หญิ งตั้ งครรภ5 ที่ มี ภ าวะความดั น โลหิ ต สู ง ได" รั บ ยาครบถ" ว น
ถูกต"อง รวดเร็ว ภายใน 30 นาที 2)หญิงตั้งครรภ5ที่มีภาวะความดันโลหิตสูง ไมLเกิดการชัก 3)พยาบาลสามารถใช"
แนวทางในการดูแลหญิงตั้งครรภ5ที่มีภาวะความดันโลหิตสูง = 100 %.
2. กรอบแนวความคิดรายวัตถุประสงค5ที่ 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) 510 มิลลิกรัม เข"าทางหลอดเลือดดํา เพื่อชLวยการไหลเวียนของไตและปGองกันหลอดเลือดในสมองแตก โดยควบคุม
ความดันโลหิตชLวงลLางอยูLระหวLาง 90-100 มม.ปรอท อีกทั้งห"ามใช"ยาลดความดันโลหิตกลุLมยาต"านเอช หลีกเลี่ยง
การใช" ย าขั บ ป} ส สาวะทํ า ให" เลื อ ดไปเลี้ ย งรกได" ไ มL ดี ห รื อ ใช" ฟู โรซี ไ มด5 (Furosemide) และมี ก ารติ ด ตามการ
เจริญเติบโตของทารกในครรภ5โดยใช"เครื่องอัลตราซาวนด5เป|นระยะ จากนั้นฉีดแมกนีเซียมซัลเฟต (MgSO4) เพื่อ
ชLวยปGองกันอาการชักและมีฤทธิ์ในการลดความดันโลหิต โดยทําการฉีดยานอนหลับ เชLน ไดอะซีแพม (Diazepam)
เพื่อปGองกันอาการชัก หลังจากฉีดควรสังเกตการหายใจและผลข"างเคียงของยา (สุรเกียรติ อาชานานุภาพ. 2553:
902-903)

4. ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยนี้เน"นการพัฒนานวัตกรรมอุปกรณ5ใช"สําหรับจัดเรียงลําดับการให"ยาเพื่อปGองกันการชักในหญิง
ตั้งครรภ5ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงได"ทันระยะเวลา 30 นาที (ตามแนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภ5ที่มีภาวะความดัน
โลหิตสูงโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร) โดยทําการวิจัยและพัฒ นานวัตกรรมในสLวนงานห"องคลอด
โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร โดยมีกลุLมประชากรและกลุLมตัวอยLางในการวิจัย คือ กลุLมเจ"าหน"าที่
ตําแหนLง พยาบาลวิชาชีพ ระดับชํานาญการ โรงพยาบาลลาดกระบัง ที่รับผิดชอบด"านการให"ยาเพื่อปGองกันการชัก
ในหญิงตั้งครรภ5ที่มีภาวะความดันโลหิตสูง ทําการวิจัยในชLวง พฤศจิกายน 2559-มีนาคม 2560
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ตารางที่ 1 กระบวนการพัฒนานวัตกรรมอุปกรณ5จัดเรียงลําดับการให"ยาเพื่อปGองกันการชักในหญิงตั้งครรภ5ทมี่ ี
ภาวะความดันโลหิตสูง
รวบรวมข"อมูลในห"องคลอดโรงพยาบาล
ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร

5.

บรรยายและนําเสนอ
1. ศึกษาทําความเข"าใจป}ญหาและปรึกษาผู"ทรงคุณวุฒิสหสาขาวิชาชีพ
2. ประชุมชี้แจงบุคลากรในหนLวยงานให"รับทราบป}ญหา
3. ระดมความคิดและวิเคราะห5 SWOT เพื่อสร"างสรรค5นวัตกรรม

ป}จจัยและสร"างแนวทางพัฒนา
นวัตกรรมอุปกรณ5การให"ยาเพือ่ ปGองกัน
การชักในหญิงตั้งครรภ5ที่มีภาวะความ
ทดลองใชงานและประเมินคDาความพึงพอใจตDอนวัตกรรมอุปกรณการ
ดันโลหิตสูDมง ตัวอยDางการวิจัย ใหยาเพื่อปองกันการชักในหญิงตั้งครรภที่มีภาวะความดันโลหิตสูง
ประชากรและกลุ

5. ประชากรและกลุDมตัวอยDางการวิจัย
1. รายวัตถุประสงค5ที่ 1 “เพื่อพัฒนานวัตกรรมการให"ยาเพื่อปGองกันการชักในหญิ งตั้งครรภ5ที่มีภาวะ
ความดันโลหิตสูง” โดยทําการกําหนดรายละเอียด ดังนี้
ประชากรและกลุLมตัวอยLาง คือ กลุLมเจ"าหน"าที่ ตําแหนLง พยาบาลวิชาชีพ ระดับชํานาญการ
โรงพยาบาลลาดกระบัง จํานวน 9 คน (เจ"าหน"าที่ที่รับผิดชอบด"านการให"ยาเพื่อปGองกันการชักในหญิงตั้งครรภ5ที่มี
ภาวะความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลลาดกระบัง : อ"างอิงอัตรากําลังปQ 2559)
เครื่องมือการวิจัย แบบสังเกตการณ5อยLางมีสLวนรLวม เรื่องกระบวนการปฏิบัติกระบวนการให"ยา
ผู"ปVวยที่มีภาวะความดันโลหิตขณะตั้งครรภ5 และแบบสอบถามแบบมีโครงสร"าง เรื่อง แนวทางการพัฒนานวัตกรรม
การให"ยาเพื่อลดระยะเวลาการให"ยาและเพิ่มความถูกต"องการให"ยาเพื่อปGองกันการชักในหญิงตั้งครรภ5ที่มีภาวะ
ความดัน โลหิตสูง โดยผLานการพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Index of Item Objective Congruence :
IOC) ที่ระดับ 0.67
การวิเคราะห5ข"อมูล การวิเคราะห5เพื่อเปรียบเทียบประเด็นและเนื้อหาในเชิงคุณภาพ ด"วยการ
ตรวจสอบข" อ มู ล แบบสามเส" า (Data Triangulation) โดยเน" น ความรู" ใหมL ที่ เกิ ด จากความเข" า ใจ (Cognitive
Structure) , ความรู"ที่อยูLในระดับคุณคLา (Valence and Value) , ความรู"ที่ได"จากการปฏิบัติ (Motoric Action)
อ"างอิง : (วรรณดี สุทธินรากร. 2557 : 46) บนพื้นฐาน ได"แกL เวลา สถานที่และบุคคล
ตัวแปรที่ศึกษา คือ กระบวนการแนวทางการปฏิบัติปGองกันการชักในหญิงตั้งครรภ5ที่มีภาวะ
ความดันโลหิตสูงของเจ"าหน"าที่พยาบาล และแนวทางพัฒนานวัตกรรมการให"ยาตามระยะเวลาที่กําหนดเบื้องต"น
2. รายวัตถุประสงค5ที่ 2 “เพื่อทดลองใช"นวัตกรรมอุปกรณ5การให"ยาที่สามารถให"ยาปGองกันการชักในหญิง
ตั้งครรภ5ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงได"รวดเร็วและถูกต"อง” โดยทําการกําหนดรายละเอียด ดังนี้
ประชากรและกลุLมตัวอยLาง คือ กลุLมเจ"าหน"าที่ ตําแหนLง พยาบาลวิชาชีพ ระดับชํานาญการ
ปฏิบัติงานห"องคลอด โรงพยาบาลลาดกระบัง จํานวน 9 คน (เจ"าหน"าที่ที่รับผิดชอบด"านการให"ยาเพื่อปGองกันการ
ชักในหญิงตั้งครรภ5ที่มีภาวะความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลลาดกระบัง : อ"างอิงอัตรากําลังปQ 2559)
เครื่องมือการวิจัย แบบสอบถามประมาณคLา (rating scale) 5 ระดับ เรื่องคLาระดับความพึง
พอใจที่มีตLอนวัตกรรมการให"ยาที่ประกอบด"วย อุปกรณ5บรรจุยาแบบเรียงลําดับ เพื่อปGองกันการชักในภาวะครรภ5
เป|นพิษได"รวดเร็วและถูกต"องภายใน 30 นาที โดยผLานการพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Index of Item
Objective Congruence : IOC) ที่ระดับ 1.00
การวิเคราะห5ข"อมูล การวิเคราะห5คLาเฉลี่ย สLวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคLาระดับความพึงพอใจ
ที่มีตLอนวัตกรรมการให"ยาปGองกันการชักในหญิงตั้งครรภ5ที่มีภาวะความดันโลหิตสูง
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6. การดําเนินการวิจัย
ขั้นตอนการศึกษาระบบการให"ยาและนวัตกรรมการให"ยาที่เกี่ยวข"อง เพื่อปGองกันการชักในหญิงตั้งครรภ5ที่
มีภาวะความดันโลหิตสูง พบวLา จุดมุLงหมายของกลุLมเจ"าหน"าที่พยาบาลที่ปฏิบัติการดูแลห"องคลอดในโรงพยาบาล
ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร จํานวน 9 คน นั้นมีเปGาหมาย คือ เจ"าหน"าที่พยาบาลสามารถดูแลให"หญิงตั้งครรภ5ที่มี
ภาวะความดันโลหิตสูง ได"รับยาครบถ"วน ถูกต"องและรวดเร็ว ภายใน 30 นาที ตามแนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภ5ที่
มีภาวะความดันโลหิตสูงโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร และสLงผลให"หญิงตั้งครรภ5ที่มีภาวะความดันโลหิต
สูงไมLเกิดการชัก โดยพยาบาลสามารถใช"นวัตกรรมชLวยในการให"ยาปGองกันอาการชักของหญิงตั้งครรภ5ที่มีภาวะ
ความดันโลหิตสูงได"โดยไมLมีความผิดพลาด 100 %.

Continuous Quality Improvement
(CQI) “แมLไมLชัก ลูกไมLโงL ทุกคนทําได"”
หนLวยงาน : ห"องคลอด
โรงพยาบาลลาดกระบัง
สังกัดกรุงเทพมหานคร

ภาพที่ 1 การดําเนินการวิจัยเพื่อรวบรวมข"อมูลด"านพัฒนากิจกรรมการให"ความรู"และแนวทางการปGองกันตนเอง
ของหญิงตั้งครรภ5ที่มภี าวะความดันโลหิตสูงในมารดากลุมL เสี่ยง
โดยรLวมกันระดมความคิดเห็นผLานกระบวนการ SWOT ป}จจัยที่กLอให"เกิดป}ญหาในหญิงตั้งครรภ5ที่มีภาวะ
ความดันโลหิตสูงและแนวทางการแก"ไขด"วยกระบวนการและนวัตกรรมอุปกรณ5เพื่อการจัดเรียงลําดับขั้นตอนการ
ให"ยาและปริมาณการให"ยาในแตLละชLวงซึ่งมีความแตกตLางกัน กําหนดแนวทาง ดังนี้
1. ทบทวนอุบัติการณ5การเกิดการชักในหญิงตั้งครรภ5ที่มีภาวะความดันโลหิตสูง (Eclampsia)
จากการวิเคราะห5สาเหตุปQ 2557-2558 พบวLาสาเหตุเกิดจากการได"รับยาลLาช"า 1 ราย (เนื่องจากบุคลากรไมLมี
ความรู"พอเพียงในการจัดลําดับยาและกําหนดปริมาณยา ตลอดจนถึงแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน) และบุคลากรขาด
ความเข"าใจในแนวทางการรักษา 1 ราย
2. ปรับปรุงระบบงาน พัฒนานวัตกรรมที่สามารถชLวยให"หญิงตั้งครรภ5ที่มีภาวะความดันโลหิต
สูงได"รับยาเร็วขึ้น และบุคลากรเข"าใจแนวทางในการพยาบาลและสามารถปฏิบัติตามได"งLายขึ้น และตLอยอดให"
สามารถนํานวัตกรรมไปใช"นอกหนLวยงานได" โดยมีขั้นตอนดําเนินการดังนี้
ก) เก็ บ รวบรวมข" อ มู ล ในห" อ งคลอดโรงพยาบาลลาดกระบั ง กรุ ง เทพมหานคร
ปQ งบประมาณ 2558 พบวL า พบสาเหตุ ก ารชั ก ของหญิ งตั้ ง ครรภ5 ที่ มี ภ าวะความดั น โลหิ ต สู ง ในโรงพยาบาล
ลาดกระบังกรุงเทพมหานครเกิดจากการได"รับยาลLาช"า และไมLสามารถปฏิบัติตามแนวทางการรักษาได"ถูกต"อง
ข) ศึกษาทําความเข"าใจป}ญหา และปรึกษาผู"ทรงคุณวุฒิสหสาขาวิชาชีพ
ค) ประชุมชี้แจงบุคลากรในหนLวยงานให"รับทราบป}ญหา
ง) จัดทํานวัตกรรม
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ง) นําเสนอ อธิบายวิธีการใช"นวัตกรรมแกLพ ยาบาลในหนLวยงาน และหนLวยงานที่
เกี่ยวข"องและรLวมทดลองใช"งานต"นแบบกระบวนการที่พัฒนาใหมLพร"อมอุปกรณ5จัดลําดับการให"ยา
จ) กําหนดป}จจัยและสร"างแนวทางพัฒนาระบบการให"ยาเพื่อปGองกันการชักในหญิง
ตั้งครรภ5ที่มีภาวะความดันโลหิตสูง

ภาพที่ 2 เอกสารประกอบการใช"งานชุดนวัตกรรมอุปกรณ5การให"ยาเพื่อปGองกันการชักในหญิงตั้งครรภ5ที่มีภาวะ
ความดันโลหิตสูง
ผู"วิจัยนําอุปกรณ5ทางการแพทย5และยาที่ใช"สําหรับรักษาภาวะความดันโลหิตสูงในหญิงตั้งครรภ5 จัดเรียง
ลงใน PHI BOX “แมLไมLชัก ลูกไมLโงL ทุกคนทําได"”ที่ผLานกระบวนการออกแบบและจัดเรียงลําดับของการใช"ยา
รักษาและอุ ปกรณ5 ท างการรักษา โดยผLานคณะผู"ทรงคุณ วุฒิ ทางด"านการแพทย5และผู"ท รงคุณ วุฒิ ท างด"านการ
พยาบาลรLวมให"ข"อเสนอแนะผLานกระบวนการพัฒนารูปแบบ (Design Development)
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ภาพที่ 3 ชุดอุปกรณ5การให"ยาเพื่อปGองกันการชักในหญิงตั้งครรภ5ที่มภี าวะความดันโลหิตสูง

7. ผลการวิจัย
ผู"วิจัยทําการประเมินคLาความเหมาะสมในการจัดเรียงตําแหนLงของลําดับขั้นตอนการให"ยาเพื่อปGองกัน
การชักในหญิงตั้งครรภ5ที่มีภาวะความดันโลหิตสูง โดยทําการประเมินคLาความเหมาะสมกับกระบวนการรักษาตาม
หลักการแนวคิดการรักษาของ “หญิงตั้งครรภ5ที่มีภาวะความดันโลหิตสูง” (สายฝน ชวาลไพบูลย5 และวิชัย ชวาล
ไพบูลย5 : 164-165) ที่เน"นการประเมินคLาเฉลี่ยจากกลุLมเจ"าหน"าที่ ตําแหนLงพยาบาลวิชาชีพ ระดับชํานาญการ
ปฏิบัติงานห"องคลอด โรงพยาบาลลาดกระบัง จํานวน 9 คน
ตารางที่ 2 ประเมินคLาความเหมาะสมในการจัดเรียงลําดับยารักษาและปGองกัน (N=9)
หัวขอการประเมิน
S.D
ระดับ
1. ดานความถูกตองของการกําหนดยารักษา
1.1 มีความถูกต"องของชนิดยาที่ใช"ในการรักษา
4.56 0.73 มากที่สุด
1.2 มีความเหมาะสมของปริมาณยาแตLละชนิดที่ใช"ในการรักษา
4.56 0.73 มากที่สุด
1.3 มีความเหมาะสมสําหรับการรักษาภาวะความดันโลหิตสูง
4.33 0.71
มาก
2. ดานความปลอดภัยในการรักษา
2.1 ยาที่ใช"ในการรักษามีความปลอดภัยและเหมาะสมในการรักษา
4.63 0.52 มากที่สุด
2.2 ยาที่ใช"มีคุณภาพและมีความปลอดภัยจากผลข"างเคียงของยาที่ใช"
4.67 0.50 มากที่สุด
2.3 ประสิทธิภาพของยามีความเหมาะสมในการใช"ยาเพื่อการรักษา
4.56 0.73 มากที่สุด
3. ดานความเหมาะสมของการจัดเรียงลําดับยา
3.1 การจัดเรียงลําดับของยาที่รักษามีความถูกต"องและมีประสิทธิภาพ
4.56 0.73 มากที่สุด
3.2 ยาที่จัดเรียงมีความเหมาะสมในการรักษาภาวะความดันโลหิตสูง
4.11 0.78
มาก
คDาเฉลี่ยรวม
4.49 0.11
มาก
ผลการประเมินคLาระดับความเหมาะสมในการจัดเรียงลําดับยารักษาและการปGองกันภาวะความดันโลหิต
สูง พบวLา มีคLาความพึงพอใจในระดับมาก ( X =4.49 , S.D.=0.11) โดยพบวLา อันดับหนึ่ง ยาที่ใช"มีคุณภาพและมี
ความปลอดภัยจากผลข"างเคียงของยาที่ใช" มีระดับความเหมาะสมมากที่สุด ( X =4.67 , S.D.=0.50) อันดับที่สอง
ยาที่ ใช"ในการรัก ษามี ความปลอดภั ยและเหมาะสมในการรักษา มีระดับ ความเหมาะสมมากที่ สุด ( X =4.63 ,
S.D.=0.52) อันดับสาม มีความถูกต"องของชนิดยาที่ใช"ในการรักษา และมีความเหมาะสมขอปริมาณยาแตLละชนิดที่
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ใช"ในการรักษา และประสิทธิภาพของยามีความเหมาะสมในการใช"ยาเพื่อการรักษา และการจัดเรียงลําดับของยาที่
รักษามีความถูกต"องและมีประสิทธิภาพ มีระดับความเหมาะสมมากที่สุด ( X =4.56 , S.D.=0.73)

ภาพที่ 4 แผLนประชาสัมพันธ5และนําเสนอแนวทางการรักษาในกลุLมเจ"าหน"าที่โรงพยาบาลลาดกระบัง
ตารางที่ 3 แสดงระยะเวลาที่ผู"ปVวยได"รับยาแมกนีเซียมซัลเฟต (MgSO4) ด"วยการทดสอบใช"งานกลLอง PIH BOX
ระยะเวลาการใหยาทันที
ประสบการณ
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
1. เจ"าหน"าที่พยาบาล (ทดสอบครัง้ ที่ 1) คนที่ 1
15 ปQ
10 นาที
8 นาที
6 นาที
2. เจ"าหน"าที่พยาบาล (ทดสอบครัง้ ที่ 2) คนที่ 2
13 ปQ
11 นาที
9 นาที
6 นาที
3. เจ"าหน"าที่พยาบาล (ทดสอบครัง้ ที่ 3) คนที่ 3
13 ปQ
10 นาที
9 นาที
7 นาที
4. เจ"าหน"าที่พยาบาล (ทดสอบครัง้ ที่ 4) คนที่ 4
14 ปQ
11 นาที
9 นาที
8 นาที
5. เจ"าหน"าที่พยาบาล (ทดสอบครัง้ ที่ 5) คนที่ 5
11 ปQ
11 นาที
8 นาที
8 นาที
6. เจ"าหน"าที่พยาบาล (ทดสอบครัง้ ที่ 6) คนที่ 6
10 ปQ
10 นาที
8 นาที
7 นาที
7. เจ"าหน"าที่พยาบาล (ทดสอบครัง้ ที่ 7) คนที่ 7
7 ปQ
10 นาที
10 นาที
8 นาที
8. เจ"าหน"าที่พยาบาล (ทดสอบครัง้ ที่ 8) คนที่ 8
7 ปQ
13 นาที
11 นาที
8 นาที
9. เจ"าหน"าที่พยาบาล (ทดสอบครัง้ ที่ 9) คนที่ 9
7 ปQ
13 นาที
11 นาที
9 นาที
คDาเฉลี่ย
10.77 ป`
11 นาที
9.22 นาที 7.44 นาที
การทดสอบใช"งานกลLอง PIH BOX นั้นต่ํากวLาที่กรอบทฤษฏีการให"ยาในหญิงตั้งครรภ5ที่มีภาวะความดัน
โลหิตสูง โดยเจ"าหน"าที่พยาบาลที่ใช"งานนั้นสามารถปฏิบัติการให"ยาคนไข" ที่ระยะเวลาเฉลี่ย 7.44 นาที พบวLา
ระยะเวลาที่คนไข"สามารถได"รับยาทั นที จากการทดลองใช"งานเจ"าหน" าที่พยาบาลที่ให"ยามีทักษะเพิ่มขึ้นและ
สามารถปฏิบัติงานได"รวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยจะพบได"วLาเมื่อเจ"าหน"าที่พยาบาลมีประสบการณ5ในการใช"งานแล"วนั้น
กลLอง PIH BOX จะสามารถชLวยเพิ่มศักยภาพให"เจ"าหน"าที่พยาบาลสามารถลดระยะเวลาในการให"ยาแมกนีเซียม
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ซัลเฟต (MgSO4) ได"อยLางถูกต"องรวดเร็วและครบถ"วนตามระยะเวลา โดยครั้งที่ 1 ใช"ระยะเวลามากกวLาครั้งที่ 2
เวลา 1.78 วินาที และครั้งที่ 2 ใช"ระยะเวลามากกวLาครั้งที่ 3 เวลา 1.78 วินาที และมีแนวโน"มของการให"ยาแตLละ
ชLวงเร็วขึ้นเพื่อปGองกันภาวะเสี่ยงตLอชีวิตของคนไข"
ตารางที่ 4 การประเมินคLาความพึงพอใจที่มีตLออุปกรณ5ที่พัฒนาใหมL PIH BOX (N=9)
ขอ
รายการประเมิน
คDาเฉลี่ย S.D.
ความหมาย
1. ดานภาพลักษณของ PIH BOX
1) รูปแบบอักษรและปGายบอกกระบวนการปฏิบัติงาน
3.56 0.53
ระดับมาก
2) สีสันและรูปทรงอุปกรณ5สวยงามและมีเอกลักษณ5
3.44 0.53
ระดับปานกลาง
3) กราฟฟ‹กเพื่อนําเสนอกระบวนการเข"าใจงLาย
3.44 0.50
ระดับปานกลาง
รวม
3.48 0.53
ระดับปานกลาง
2. ดานความสะดวกสบายในการใชงาน PIH BOX
1) กระบวนการจัดเตรียมอุปกรณ5เพื่อการใช"งาน
3.22 0.44
ระดับปานกลาง
2) กระบวนการนําอุปกรณ5ออกมาใช"งานได"สะดวกและรวดเร็ว 3.67 0.71
ระดับมาก
3) กระบวนการใช"งานมีการจัดเรียงขั้นตอนได"เหมาะสม
3.56 0.53
ระดับมาก
4) การจัดเรียงยาที่ใช"รักษาได"ถูกต"องและสะดวกในการใช"งาน
3.44 0.56
ระดับปานกลาง
รวม
3.47 0.56
ระดับปานกลาง
3. ดานความรวดเร็วในการทํางานหลังใชงาน PIH BOX
1) สามารถเข"าในขั้นตอนการให"ยาแตLละชLวงระยะได"ชัดเจน
3.67 0.50
ระดับมาก
2) ปฏิบัติการให"ยาได"ถูกต"องและตรวจสอบได"งLายและรวดเร็ว
3.44 0.73
ระดับปานกลาง
3) สามารถเพิ่มความเร็วในการให"ยาแตLละชLวงได"มากกวLาเดิม
3.56 0.53
ระดับมาก
รวม
3.56 0.58
ระดับมาก
4. ดานประสิทธิภาพ PIH BOX สDงเสริมการปฏิบัติงาน
1) มีตัวยาที่ใช"ในการปGองกันอาการชักได"ครบถ"วน
3.67 0.50
ระดับมาก
2) มีการจัดเรียงลําดับตัวยาที่ใช"รักษาได"ถูกต"อง
3.44 0.53
ระดับปานกลาง
3) มีฉลากและวิธีการใช"งานที่ครบถ"วนและถูกต"อง
3.33 0.50
ระดับปานกลาง
รวม
3.48 0.51
ระดับปานกลาง
5. ดานความเขาใจในกระบวนการ
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. ดานกระบวนการปฏิบัติงาน
1) กระบวนการใช"งานอุปกรณ5ที่พัฒนาใหมLงLายไมLซับซ"อน
3.56 0.53
ระดับมาก
2) กระบวนการปฏิบัติงานเจ"าหน"าที่ชัดเจนแมLนยําในการใช"ยา 3.44 0.53
ระดับปานกลาง
รวม
3.50 0.53
ระดับมาก
รวมทั้งหมด
3.50 0.54
ระดับมาก
จากตารางด"านบนจะพบวLาเป| นคLาระดับความคิ ดเห็น ที่เจ"าหน"าที่พ ยาบาลวิชาชีพระดับ ชํานาญการ
ภายในห"องคลอด จํานวน 9 ทLาน มีความคิดเห็นตLอการใช"งานนวัตกรรมอุปกรณ5ที่พัฒนาใหมL สําหรับระบบการให"
ยาเพื่อปGองกันการชักในหญิงตั้งครรภ5ที่มีภาวะความดันโลหิตสูง โดยจากการทดลองใช"งานแผนปฏิบัติการให"ยา
สําหรับมารดาที่มีภาวะเสี่ยง รLวมกับชุดอุปกรณ5ที่พัฒนาใหมL พบวLา มีความพึงพอใจตLอระบบการให"ยาเพื่อปGองกัน
การชักในหญิงตั้งครรภ5ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงที่พัฒนาใหมL ในระดับพึงพอใจมาก ( X =3.50 , S.D.=0.54) และ
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อันดับที่ 1 ด"านความรวดเร็วในการทํางานหลังใช"งาน PIH BOX และด"านความเข"าใจในกระบวนการ ในระดับพึง
พอใจมาก ( X =3.56 , S.D.=0.51) อั น ดั บ 2 ด" า นกระบวนการปฏิ บั ติ ง าน ในระดั บ พึ ง พอใจมาก ( X =3.50 ,
S.D.=0.53) อันดับ 3 ด"านประสิทธิภาพ PIH BOX สLงเสริมการปฏิบัติงาน ในระดับพึงพอใจปานกลาง ( X =3.48 ,
S.D.=0.51)
สรุปได"วLาชุดอุปกรณ5สําหรับระบบการให"ยาเพื่อปGองกันการชักในหญิงตั้งครรภ5ที่มีภาวะความดันโลหิตสูง
นั้นเจ"าหน"าที่พยาบาลวิชาชีพ ระดับชํานาญการที่ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจตLอกระบวนการระดับมาก โดยเห็นวLา
ชุดอุปกรณ5ที่พัฒนาใหมLมีความชัดเจนทางด"านด"านความรวดเร็วในการทํางานหลังใช"งาน PIH BOX และด"านความ
เข"าใจในกระบวนการ

8. อภิปรายผลการวิจัย
การปGองกันภาวะชักในหญิงตั้งครรภ5ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงนั้นจะต"องได"รับยาที่ครบถ"วน แมLนยําใน
ลําดับขั้นตอนการให"ยาอยLางถูกต"องและรวดเร็ว ภายใน 30 นาที หากเกินระยะเวลาที่กําหนดอาจจะมีภาวะเสี่ยงที่
มีผลกระทบตLอชีวิตของแมLและเด็กในครรภ5 อีกทั้งหญิงตั้งครรภ5ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงเมื่อได"รับยาที่ครบถ"วนจะ
ไมLเกิดการชัก ซึ่งหญิงตั้งครรภ5ที่มีอาการชักจากภาวะความดันโลหิตสูง เป|นภาวะแทรกซ"อนที่มีอุบัติการณ5ไมLบLอย
มาก แตLมีความรุนแรงมาก อาทิเชLน หญิงตั้งครรภ5เสียชีวิต ทารกมีภาวะน้ําหนักตัวน"อย สอดคล"องกับการวิจัยของ
สิรยา กิติโยดม (2557: 130-138) โดยเจ"าหน"าที่พยาบาลที่รับผิดชอบจะต"องสามารถใช"แนวทางปฏิบัติในการดูแล
หญิงตั้งครรภ5ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงได"อยLางครบถ"วนถูกต"องและรวดเร็ว ซึ่งขั้นตอนระยะเวลาที่ผู"ปVวยได"รับยา
แมกนีเซียมซัลเฟต (MgSO4) ทันที จากกลLอง PIH BOX โดยเจ"าหน"าที่พยาบาลสามารถปฏิบัติการให"ยาคนไข" ที่
ระยะเวลาเฉลี่ย 7.44 นาที ซึ่งต่ํากวLาระยะเวลา 30 นาที และมีแนวโน"มให"ยาได"รวดเร็วมากยิ่งขึ้นสอดคล"องตาม
แนวคิดของ สุรเกียรติ อาชานานุภาพ (2553: 902-903) กําหนดไว"ในกระบวนการชLวยเหลือและให"ยากรณีมารดา
มีอาการรุนแรง (Severe preeclampsia)

9. สรุปผลการวิจัย
ขั้นตอนการศึกษาระบบการให"ยาเพื่อปGองกันการชักในหญิงตั้งครรภ5ที่มีภาวะความดันโลหิตสูง สรุปได"วLา
ในการให"การดูแลและรักษาหญิงตั้งครรภ5ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงให"มีประสิทธิภาพนั้น ควรมีการทบทวนแนว
ทางการดูแล และทบทวนอุบัติการณ5การเกิดภาวะชัก (Eclampsia) เมื่อทบทวนแล"วแล"วนํามาวิเคราะห5สาเหตุปQ
2558 และนํามาหาสาเหตุ จากการได"รับยาลLาช"า 1 ราย และบุคลากรขาดความเข"าใจในแนวทางการรักษา 1 ราย
ผลการวิเคราะห5 ป} ญ หาเพื่ อ วางแผนการดํ า เนิ น การและกํ า หนดเปG าหมายออกแบบนวั ต กรรม PIH BOX ให"
สอดคล"อง 3 ด"าน คือ 1)ด"านความถูกต"องของการกําหนดยารักษาตรวจสอบความเรียบร"อย 2)ด"านความปลอดภัย
ในการรักษา 3)ด"านความเหมาะสมของการจัดเรียงลําดับยา และนํา PIH BOX มาทดลองใช"ในหนLวยงานห"องคลอด
โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร โดยนวัตกรรมการให"ยา (อุปกรณ5บรรจุยา) ที่สามารถให"ยาปGองกันการชัก
ในหญิงตั้งครรภ5ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงได"ครบถ"วนรวดเร็วและถูกต"องภายใน 30 นาที ระยะเวลาที่ผู"ปVวยได"รับ
ยาแมกนีเซียมซัลเฟต (MgSO4) ทันที ด"วยการทดสอบใช"งานกลLอง PIH BOX นั้นต่ํากวLาที่กรอบทฤษฏีการให"ยา
ในคนไข"ที่มีภาวะความดันดลหิตสูงรLวมกับการตั้งครรภ5 โดยเจ"าหน"าที่พยาบาลที่ใช"งานนั้นสามารถปฏิบัติการให"ยา
คนไข" ที่ระยะเวลาเฉลี่ย 7.44 นาที และมีแนวโน"มวLาเจ"าหน"าที่พยาบาลจะสามารถยLนระยะเวลาการให"ยาได"เร็วขึ้น
ที่ระยะเวลา 1.78 วินาที
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ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการเลี้ยงลูกดวยน้ํานมแมอยางเดียวครบ 6 เดือน
ในอําเภอสําโรง จังหวัดอุบลราชธานี
Factors Related to Exclusive Breastfeeding in the First Six Months in Samrong
District, Ubonratchathani Province
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บทคัดยอ
การวิจัยนี้เปGนการวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวางมีวัตถุประสงค3เพื่อศึกษาการเลี้ยงลูกด"วยน้ํานมแมN
อยNางเดียวครบ 6 เดือน และปPจจัยที่มีความสัมพันธ3กับการเลี้ยงลูกด"วยน้ํานมแมNอยNางเดียวครบ 6 เดือน ในมารดา
พื้นที่ อําเภอสําโรง จังหวัดอุบ ลราชธานี จํานวน 60 คน โดยใช"แบบสัมภาษณ3 และวิเคราะห3 ข"อ มูลโดยใช"สถิติ
พรรณนาและหาความสัมพันธ3ด"วย Fisher’s Exact Test ผลการศึกษาพบวNา มารดาที่เลี้ยงลูกด"วยน้ํานมแมNอยNาง
เดียวครบ 6 เดือน มีถึงร"อยละ 78.3 ซึ่งมีเหตุผลหลักคือ มีความเชื่อวNา น้ํานมแมNมีประโยชน3ตNอสุขภาพลูก อีกทั้ง
ได"รับคําแนะนําในการเลี้ยงลูกด"วยน้ํานมแมNจากบุคลากรทางการแพทย3 (ร"อยละ 97.9) อยNางไรก็ตาม มารดาที่เลี้ยง
ลูกด"วยน้ํานมแมNอยNางเดียวได"เพียง 3 เดือน ร"อยละ 61.5 เนื่องจากต"องไปทํางานนอกบ"าน ร"อยละ 69.2 และมี
น้ํานมแมNไมNเพียงพอ ร"อยละ 46.2 ผลการวิเคราะห3ความสัมพันธ3 พบวNา ปPจจัยนํา ได"แกN น้ําหนักทารกแรกเกิด
ความรู" ทัศนคติ และปPจจัยเอื้อ มีความสัมพันธ3กับการเลี้ยงลูกด"วยน้ํานมแมNอยNางเดียวครบ 6 เดือน p = 0.017,
0.029, 0.001 และ 0.044 ตามลําดับ ดังนั้น หนNวยงานและบุคลากรทางด"านการแพทย3ที่เกี่ยวข"องควรจะสนับสนุน
กิจกรรมที่เกี่ยวกับการสNงเสริมการเลี้ยงลูกด"วยน้ํานมแมN โดยเฉพาะการบีบเก็บน้ํานมเมื่อมารดาต"องไปทํางานนอก
บ"าน และเทคนิคการให"มารดามีน้ํานมที่เพียงพอ
คําสําคัญ: ปPจจัย การเลี้ยงลูกด"วยน้ํานมแมNอยNางเดียวครบ 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"วยน้ํานมแมNเปGนพื้นฐานที่สําคัญในการเจริญเติบโตและความสามารถในพัฒนาการของเด็ก
แรกเกิด เนื่องจากน้ํานมแมNถือเปGนอาหารที่ดีที่สุดสําหรับเด็กแรกคลอด เด็กที่ได"รับน้ํานมแมNอยNางตNอเนื่องและ
เพี ยงพอ จะมี โอกาสได" รับ การพั ฒ นาทางด" านรNางกาย สมอง อารมณ3 และจิ ต ใจได" ดี เนื่ องจากในน้ํ านมแมN มี
สารอาหารมากกวNา 200 ชนิด และมีสัดสNวนที่เหมาะสมตNอการเจริญเติบโตของรNางกายและสมอง นอกจากนี้
น้ํานมแมNสามารถยNอยได"งNาย สะอาด ปราศจากเชื้อโรค มีอุณหภูมิพอเหมาะ ไมNเสียเวลาในการจัดเตรียมน้ํานมแมN
ประหยัดคNาใช"จNาย และสามารถปsองกันโรคได"เปGนอยNางดี ขณะเดียวกันการเลี้ยงลูกด"วยน้ํานมแมNยังเปGนการสร"าง
ความรักความผูกพันระหวNางแมNกับลูก ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได"มีการรณรงค3สNงเสริมการเลี้ยงลูกด"วยน้ํานมแมNใน
ประเทศไทยอยNางตNอเนื่อง โดยได"เริ่มตั้งแตNแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหNงชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2535-2539) ถึง
ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) ซึ่งได"กําหนดเปsาหมาย อัตราการเลี้ยงลูกด"วยน้ํานมแมNอยNางเดียว 6 เดือน ร"อยละ 30
และปPจจุบันได"มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหNงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ซึ่งให"ความสําคัญในการ
เลี้ยงลูกด"วยน้ํานมแมNในชNวง 6 เดือนแรก โดยได"มีการกําหนดนโยบายอัตราเด็กแรกเกิดจนถึง 6 เดือน ควรมี
คNาเฉลี่ยกินน้ํานมแมNอยNางเดียวไมNน"อยกวNา ร"อยละ 50 เพื่อสร"างความฉลาดทางปPญญาและความฉลาดทางอารมณ3
ให"กับเด็ก นอกจากนี้ยังสามารถทําให"เด็กไทยมีความสมบูรณ3แข็งแรงทางด"านรNางกาย และสามารถอยูNในครอบครัว
ได"อยNางมีความสุข (1)
อยNางไรก็ตาม จากการสํารวจสถานการณ3เด็กขององค3กรยูนิเซฟแหNงประเทศไทย ในพ.ศ. 2549 พบวNา
ทารกที่มีอายุ 0-5 เดือน ได"รับน้ํานมแมNเพียงอยNางเดียว ร"อยละ 5.4 เทNานั้น และในพ.ศ.2552 พบวNาการให"น้ํานม
แมNเพิ่มขึ้น คืออยูNที่ร"อยละ 15 ซึ่งใกล"เคียงกันกับรายงานของสํานักงานสถิติแหNงชาติ ที่พบวNาอัตราการเลี้ยงลูกด"วย
น้ํานมแมNอยNางเดียว 6 เดือน ที่ร"อยละ 15.1 (ในปu พ.ศ. 2552) และจากรายงานของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร"างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2557 พบวNาครอบครัวไทยที่เลี้ยงลูกด"วยน้ํานมแมNยังมีไมNมากนัก คือพบวNามีเด็กเพียงร"อย
ละ 5.4 เทNานั้น หรือ ประมาณ 43,000 คนจากจํานวนเด็กแรกเกิดทั้งหมดประมาณ 800,000 คน ที่ได"รับน้ํานมแมN
เพียงอยNางเดียวในชNวง 6 เดือนแรก ซึ่งถือวNาเปGนอัตราการเลี้ยงลูกด"วยน้ํานมแมNเพียงอยNางเดียวที่ต่ําที่สุดในทวีป
เอเชีย และยังถือเปGนอัตราที่ต่ําที่สุดแหNงหนึ่งในโลกอีกด"วย (2)
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได"ตระหนักถึงปPญหาอัตราและระยะเวลาในการเลี้ยงลูกด"วย
น้ํานมแมN จึงได"มีการจัดโครงการพัฒนาสติปPญญาเด็กไทย จากการวิเคราะห3ข"อมูลงานอนามัยแมNและเด็ก และ
ข"อมูลที่เกี่ยวข"องกับการพัฒนาสติปPญญาเด็กไทย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ปuงบประมาณ 2555
พบวNา อัตราการเลี้ยงลูกด"วยน้ํานมแมNอยNางเดียวครบ 6 เดือน มีร"อยละ 50.5 ซึ่งมีคNาสูงกวNาเกณฑ3มาตรฐาน (ร"อย
ละ 50) (3) ซึ่งถือวNาประสบความสําเร็จ จากนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขดังกลNาว โรงพยาบาลสําโรง อําเภอ
สําโรง จังหวัดอุบลราชธานี จึงได"มีการจัดรูปแบบบริการสNงเสริมการเลี้ยงลูกด"วยน้ํานมแมNแกNผู"รับบริการตั้งแตN
คลินิกฝากครรภ3 ห"องคลอด ห"องหลังคลอด และคลินิกสุขภาพเด็กดี ผลการดําเนินงานที่ผNานมา พบวNา อัตรา
มารดาที่เลี้ยงลูกด"วยน้ํานมแมNอยNางเดียวครบ 6 เดือน ในปu พ.ศ. 2555 - 2557 คิดเปGนร"อยละ 37.5, 42.4 และ
42.3 ตามลําดับ ซึ่งถือวNาอัตราการเลี้ยงลูกด"วยน้ํานมแมNอยNางเดียวครบ 6 เดือน มีอัตราเพิ่มขึ้น แตNยังน"อยกวNาร"อย
ละ 50 ตามนโยบายที่จังหวัดอุบลราชธานีกําหนดไว" (4) ทั้งที่โรงพยาบาลสําโรงได"พยายามจัดรูปแบบกิจกรรม
รณรงค3สNงเสริมให"เลี้ยงลูกด"วยน้ํานมแมNอยNางตNอเนื่อง แตNก็ยังไมNได"ทําให"อัตราการเลี้ยงลูกด"วยน้ํานมแมNประสบ
ผลสําเร็จตามเปsาหมาย ดังนั้น คณะผู"วิจัยสนใจที่จะทําการศึกษาปPจจัยที่มีความสัมพันธ3กับการเลี้ยงลูกด"วยน้ํานม
แมNอยNางเดียวครบ 6 เดือน ในอําเภอสําโรง จังหวัดอุบลราชธานี โดยได"นําแนวคิดทฤษฎี PRECEDE-PROCEED
Model มาประยุกต3ใช"ในการหาศึกษาปPจจัยใดบ"างที่มีความสัมพันธ3กับการเลี้ยงลูกด"วยน้ํานมแมNอยNางเดียวครบ 6
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เดือนของมารดา โดยมีปPจจัยนํา (predisposing factors) ซึ่งเกิดจากตัวบุคคลเอง สังคม เศรษฐกิจ ความรู"และ
ทัศนคติในเรื่องการเลี้ยงลูกด"วยน้ํานมแมN ปPจจัยเอื้อ (enabling factors) และปPจจัยเสริม (reinforcing factors)
จากครอบครัวในการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด"วยน้ํานมแมN (5) เพื่อสามารถเปGนข"อมูลพื้นฐานให"กับผู"ที่เกี่ยวข"องด"าน
สุขภาพ ได"กําหนดแนวทางและวางแผนการสNงเสริมการเลี้ยงลูกด"วยน้ํานมแมNให"เปGนไปตามเปsาหมายของกระทรวง
สาธารณสุขตNอไป

วัตถุประสงคงานวิจัย
เพื่อศึกษาปPจจัยที่มีความสัมพันธ3กับการเลี้ยงลูกด"วยน้ําน้ํานมแมNอยNางเดียวครบ 6 เดือน ในพื้นที่อําเภอ
สําโรง จังหวัดอุบลราชธานี

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปGนการศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง กลุNมตัวอยNางเปGนมารดาหลังคลอดตั้งแตN 6-12
เดือน ซึ่งคลอดบุตรในชNวงระหวNางเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ถึงเมษายน พ.ศ. 2558 ซึ่งมีคุณ สมบัติในการ
คัดเลือก ดังนี้
1) ขึ้นทะเบียนรายชื่อมารดาของโรงพยาบาลสําโรง อําเภอสําโรง จังหวัดอุบลราชธานี
2) ปPจจุบันมีภูมิลําเนาอาศัยอยูNในเขตอําเภอสําโรง จังหวัดอุบลราชธานี
3) สามารถเข"าใจ และสื่อสารภาษาไทยได"
4) มีความยินดีเข"ารNวมในการวิจัย และให"ความรNวมมือในการตอบแบบสัมภาษณ3
ดังนั้นจึงมีจํานวนมารดาหลังคลอดที่มีคุณสมบัติทั้งสิ้น 60 คน (4)
1. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การวิจั ยนี้ ใช" แบบสั มภาษณ3 ที่ ผู" วิจัย สร"างขึ้ นจากการทบทวนวรรณกรรมในงานวิจัย ที่ เกี่ย วข"อ ง เปG น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข"อมูล ซึ่งแบบสัมภาษณ3แบNงออกเปGน 4 สNวน คือ
1.1) ปPจจัยนํา ได"แกN อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ โรคประจําตัว สถานภาพการสมรส จํานวนบุตรทั้งหมด
น้ําหนักทารกแรกเกิด และการได"รับข"อมูลขNาวสารเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด"วยน้ํานมแมN ความรู" ทัศนคติเกี่ยวกับการ
เลี้ยงลูกด"วยน้ํานมแมN โดยความรู" และทัศนคติเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด"วยน้ํานมแมN แปลผลออกเปGน 3 ระดับคือ
ระดับดี ระดับปานกลาง และระดับควรปรับปรุง
1.2) ปPจจัยเอื้อ เปGนข"อมูลเกี่ยวกับปPจจัยเอื้อตNอการเลี้ยงลูกด"วยน้ํานมแมNอยNางเดียวครบ 6 เดือน ซึ่ง
ครอบคลุมด"านอุปสรรคจากบาดแผลการทําคลอด ทักษะในการเลี้ยงลูกด"วยน้ํานมแมNของมารดา ความสมบูรณ3ของ
สรีระของเต"านม สถานที่ทํางานและอุปสรรคจากการทํางานนอกบ"านของมารดา แปลผลออกเปGน 3 ระดับคือ
ระดับมาก ระดับปานกลาง และระดับน"อย
1.3) ปPจจัยเสริมจากแรงสนับสนุนทางครอบครัว แปลผลออกเปGน 3 ระดับคือ ระดับมาก ระดับปานกลาง
และระดับน"อย
1.4) การเลี้ยงลูกด"วยน้ํานมแมN โดยการวัดเปGน การเลี้ยงลูกด"วยน้ํานมแมNครบหรือไมNครบ 6 เดือน และ
เหตุผลของการเลี้ยงลูกด"วยนมแมNครบหรือไมNครบ 6 เดือน
แบบสัมภาษณ3 มีการตรวจสอบความตรงของเนื้อหารวมถึงความเหมาะสมของภาษา ตลอดจนความ
เหมาะสมทั่วไปของแบบสัมภาษณ3โดยผู"เชี่ยวชาญจํานวน 3 ทNาน เพื่อปรับปรุงแก"ไขแบบสัมภาษณ3กNอนจะนําไปใช"
และนําแบบสัมภาษณ3ที่ปรับปรุงแก"ไขแล"วทดลองใช"กับมารดาหลังคลอดที่มีลักษณะคล"ายคลึงกับกลุNมตัวอยNางใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 30 คน ซึ่งแบบสัมภาษณ3มีคNา
ความเชื่อมั่น โดยคNาสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach ได"คNาความเชื่อมั่น ดังนี้
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ความรู"เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด"วยน้ํานมแมN เทNากับ 0.71
ทัศนคติเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด"วยน้ํานมแมN เทNากับ 0.73
แรงสนับสนุนของครอบครัวตNอการเลี้ยงลูกด"วยน้ํานมแมN เทNากับ 0.86
2. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
2.1) สร"างแบบสัมภาษณ3 ตรวจสอบความเรียบร"อย ครบถ"วนของแบบสัมภาษณ3 เพื่อนําไปเก็บรวบรวม
ข"อมูลในกลุNมตัวอยNาง
2.2) นําแบบสัมภาษณ3ไปทดลองใช"ในมารดาหลังคลอดที่ไมNใชNกลุNมตัวอยNาง ได"แกN มารดาในเขตพื้นที่
รับผิดชอบของโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 30 คน นําแบบ
สัมภาษณ3มาปรับปรุงแก"ไขเพิ่มเติมให"มีความเหมาะสมและถูกต"อง กNอนนําไปเก็บรวบรวมข"อมูลจริง
2.3) ผู"วิจัยทําการเก็บข"อมูลโดยตรวจสอบสอบคุณสมบัติที่ตรงกับวัตถุประสงค3การวิจัยของกลุNมตัวอยNาง
ตามรายชื่อที่โรงพยาบาลสําโรง ชี้แจงวัตถุประสงค3การเก็บรวบรวมข"อมูลกับกลุNมตัวอยNาง
2.4) เมื่อกลุNมตัวอยNางยินดีเข"ารNวมการวิจัยแล"ว คณะผู"วิจัยได"พบกับกลุNมตัวอยNางที่บ"าน แนะนําตัว แจ"ง
รายละเอียดการวิจัย ขอคํายินยอมเปGนลายลักษณ3อักษร โดยขั้นตอนในการตอบแบบสัมภาษณ3ให"แกNกลุNมตัวอยNาง
รับทราบ พร"อมทั้งชี้แจงให"ทราบวNา เขามีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการตอบแบบสัมภาษณ3ในครั้งนี้โดยไมNมีผลกระทบใดๆ
นอกจากนี้ข"อมูลตNางๆ ที่ได"จากแบบสัมภาษณ3จะเก็บไว"เปGนความลับ เพื่อเปGนการพิทักษ3สิทธิ์ของผู"เข"ารNวมการวิจัย
2.5) ผู"วิจัยทําการเก็บข"อมูลโดยดําเนินการเก็บข"อมูลตามที่อยูNอาศัยของกลุNมตัวอยNางจนครบตามจํานวน
โดยการสัมภาษณ3
2.6) ผู"วิจัยนําแบบสัมภาษณ3ที่จัดเก็บได"มาตรวจสอบความสมบูรณ3และความถูกต"อง เพื่อนํามาวิเคราะห3
ข"อมูลตNอไป
3. การวิเคราะหขอมูล
ผู"วิจัยนําข"อมูลที่ได"มาวิเคราะห3โดยใช"โปรแกรมคอมพิวเตอร3สําเร็จรูป
3.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
- ตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงคุณภาพ ได"แกN ระดับการศึกษา อาชีพของแมN โรคประจําตัว
สถานภาพสมรสและการได"รับข"อมูลขNาวสารเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด"วยน้ํานมแมN ความรู"เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด"วย
น้ํานมแมN ทัศนคติเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด"วยน้ํานมแมN ปPจจัยเอื้อ และปPจจัยเสริมจากครอบครัว พรรณนาโดยการ
แจกแจงความถี่ และร"อยละ
- ตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงปริมาณ ได"แกN อายุของมารดา จํานวนบุตรและน้ําหนักทารกแรก
เกิด พรรณนาโดยคNาต่ําสุด คNาสูงสุด คNาเฉลี่ยและสNวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistic)
การวิเคราะห3หาความสัมพันธ3ระหวNางปPจจัยที่มีความสัมพันธ3กับการเลี้ยงลูกด"วยน้ํานมแมNครบ 6 เดือน
ของมารดาในพื้นที่อําเภอสําโรง จังหวัดอุบลราชธานี วิเคราะห3โดยใช"ปPจจัยนํา ปPจจัยเอื้อตNอการเลี้ยงลูกด"วยน้ํานม
แมN และปPจจัยเสริมจากแรงสนับสนุนของครอบครัว โดยใช"สถิติ Fisher’s exact test ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ
0.05

ผลการวิจัย
1) การเลี้ยงลูกดวยน้ํานมแม
มารดาเลีย้ งลูกด"วยน้ํานมแมNอยNางเดียวครบ 6 เดือน ร"อยละ 78.3 เหตุผลในการเลี้ยงลูกด"วยน้ํานมแมNจน
ครบ 6 เดือน ได"แกN น้ํานมแมNมปี ระโยชน3ตNอสุขภาพลูก ร"อยละ 97.9 และการได"รับคําแนะนําการเลีย้ งลูกด"วย
น้ํานมแมNจากบุคลากรทางการแพทย3 ร"อยละ 97.9 อีกทั้งในมารดาเลี้ยงลูกด"วยน้ํานมแมNอยNางเดียวไมNครบ 6 เดือน
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เปGนมารดาเลี้ยงลูกด"วยน้ํานมแมNได" 3 เดือนมากที่สุด ร"อยละ 61.5 โดยเหตุผลในการเลี้ยงลูกด"วยน้ํานมแมN ไมNครบ
6 เดือน ได"แกN มารดาต"องกลับไปทํางานนอกบ"าน ร"อยละ 69.2 และปริมาณน้ํานมแมNไมNเพียงพอ ร"อยละ 46.2
(ตารางที่ 1)
2) ปจจัยที่เกี่ยวของกับการเลี้ยงลูกดวยน้ํานมแม
2.1 ปจจัยนํา
(1) คุ ณ ลั ก ษณะทั่ ว ไปของมารดา พบวN า มี อ ายุ ม ากกวNา 30 ปu มี อ ายุ เฉลี่ ย ที่ 30.72 ปu (สN วนเบี่ ย ง
มาตรฐานเทNากับ 7.1 ปu) สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาระดับตอนต"น/เทียบเทNา ร"อยละ 65.0 ประกอบอาชีพรับจ"าง
ทั่วไป ร"อยละ 48.3 มีโรคประจําตัว 2 ราย ซึ่งเปGนโรคภูมิแพ" และโรคโลหิตจาง มีสถานภาพการสมรสแตNงงานและ
อยูNด"วยกัน ร"อยละ 86.7 มีจํานวนบุตรคนเดียว ร"อยละ 51.7 โดยน้ําหนักของทารกแรกเกิดมีน้ําหนักอยูNระหวNาง
2500-3000 กรัม ร"อยละ 45.0 และมารดาที่เปGนกลุNมตัวอยNางทุกคนเคยได"รับข"อมูลขNาวสารเกี่ยวกับการเลี้ยงลูก
ด"วยน้ํานมแมN ซึ่งได"รับจากแพทย3, พยาบาล และเจ"าหน"าที่สาธารณสุข
(2) ความรู"เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด"วยน้ํานมแมNของมารดาอยูNในระดับดี ร"อยละ 93.3 (ตารางที่ 3) โดยที่
มารดาทุกคนรู"วNาในน้ํานมแมNมีสารอาหารครบถ"วน รวมถึงเทคนิคสําคัญสูNความสําเร็จของการเลี้ยงลูกด"วยน้ํานมแมN
คือ หลักการดูดเร็ว ดูดบNอย ดูดถูกวิธี ดูดจนเกลี้ยงเต"า และการเลี้ยงบุตรด"วยน้ํานมแมNชNวยให"ลูกหดตัวดีเข"าอูNเร็ว
และรNางกายขับน้ําคาวปลาได"ดี แตNยังพบวNา มารดาร"อยละ 13.3 ที่ยังมีความรู"ไมNถูกต"องเกี่ยวกับน้ํานมแมNที่บีบเก็บ
แชNเย็นไว"นั้นจะให"คุณคNาทางอาหารน"อยกวNาการดูดน้ํานมแมNจากเต"า เด็กที่กินน้ํานมแมNและไมNได"กินน้ํานมแมNมี
พัฒนาการทางสมองไมNตNางกัน และการเลี้ยงบุตรด"วยน้ํานมแมNทําให"มีความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเต"านมได"
(3) ทัศนคติตNอการเลี้ยงลูกด"วยน้ํานมแมNของมารดาอยูNในระดับดี ร"อยละ 80.0 (ตารางที่ 3) โดยมารดา
ทุกคนเห็นด"วยวNาการเลี้ยงลูกด"วยน้ํานมแมNทําให"มารดารู"สึกมีความเปGนแมNอยNางสมบูรณ3 การให"ลูกกินน้ํานมแมNเปGน
การชNวยประหยัดคNาใช"จNาย และร"อยละ 96.7 เห็นด"วยวNาการโอบกอดและพูดคุยกับลูกในระหวNางการให"นมบุตรทํา
ให"เกิดความผูกพันระหวNางแมN-ลูก ลูกที่กินน้ํานมแมNจะแข็งแรง ไมNคNอยเจ็บป‚วยงNาย แตNก็ยังพบวNามารดาร"อยละ
21.7 ไมNเห็นด"วยวNาการเลี้ยงลูกด"วยน้ํานมแมNสามารถทําได"ถึง 2 ปu และประมาณร"อยละ 20.0 มีความคิดเห็นวNา
การเลี้ยงลูกด"วยน้ํานมแมNทําให"แมNมีเวลาพักผNอนไมNเพียงพอ และการเลี้ยงลูกด"วยน้ํานมแมNทําให"เต"านมหยNอนยาน
ได"งNายด"วย
2.2 ปจจัยเอื้อ
ปPจจัยเอื้อให"มารดาเลี้ยงลูกด"วยน้ํานมแมN พบวNาอยูNในระดับดี ถึงร"อยละ 98.3 (ตารางที่ 3) ซึ่งมารดาทุก
คนมีความคิดเห็นวNาบาดแผลที่เกิดจากการคลอดบุตรหรือผNาท"องทําคลอดไมNได"เปGนอุปสรรคตNอการเลี้ยงลูกด"วย
น้ํานมแมN มารดาสามารถเอาเต"านมออกจากปากลูกเมื่อเด็กกินนมอิ่มแล"ว โดยที่มารดาไมNรู"สกึ เจ็บหัวนม สามารถไลN
ลมให"ลูกเมื่อกินนมอิ่มแล"วโดยที่ลูกไมNอาเจียนนมออกมา ไมNมีปPญหาเรื่องหัวนมแตกในระยะให"นมบุตร แตNยังพบวNา
สถานที่ ของที่ ทํางานของมารดานั้ นไมNเอื้ออํานวยสําหรับ ให"นมลูก ร"อยละ 43.3 และการทํ างานนอกบ" านเปG น
อุปสรรคตNอการเลี้ยงลูกด"วยน้ํานมแมNของมารดา ถึงร"อยละ 95.0
2.3 ปจจัยเสริม
ระดับแรงสนับสนุนของครอบครัวเกี่ยวกับการเลีย้ งลูกด"วยน้ํานมแมNอยูNในระดับมาก ร"อยละ 88.9 (ตาราง
ที่ 3) โดยสมาชิกในครอบครัวสนับสนุนและให"คําแนะนําให"เลี้ยงลูกด"วยน้ํานมแมNครบ 6 เดือน ถึงร"อยละ 95.0
และสมาชิกในครอบครัวให"ความชNวยเหลือการเงินตลอดระยะเวลาให"นมบุตร แตNยังพบสมาชิกในครอบครัวชNวย
จัดเตรียมอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีประโยชน3ให"รับประทานเพื่อสร"างน้ํานม และชNวยเหลือในการจัดสถานที่ขณะ
เตรียมตัวให"นมบุตรในระดับปานกลาง ร"อยละ 78.0 และ 65.0 ตามลําดับ (ตารางที่ 2)
3) ความสัมพันธของปจจัยนํา ปจจัยเอื้อ ปจจัยเสริมกับการเลี้ยงลูกดวยน้ํานมแมอยางเดียวครบ 6
เดือน
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ความสัมพันธ3ระหวNางปPจจัยที่มีความสัมพันธ3กับการเลี้ยงลูกด"วยน้ํานมแมNอยNางเดียวครบ 6 เดือน (N=60)
พบวNา ปPจจัยนําด"านน้ําหนักทารกแรกเกิด ความรู" ทัศนคติ และปPจจัยเอื้อมีความสัมพันธ3กับการเลี้ยงลูกด"วยน้ํานม
แมNอยNางเดียวครบ 6 เดือน อยNางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) (ตารางที่ 4)
ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของการเลี้ยงลูกดวยน้ํานมแมของมารดา (n=60)
ประเมินการเลี้ยงลูกดวยน้ํานมแม
มารดาเลี้ยงลูกดวยน้ํานมแมอยางเดียว ครบ 6 เดือน
เหตุผลในการเลี้ยงลูกด"วยน้ํานมแมN ครบ 6 เดือน (ตอบได"มากกวNา 1 ข"อ)
- น้ํานมแมNมีประโยชน3ตอN สุขภาพลูก
- ได"รับคําแนะนําการเลีย้ งลูกด"วยน้ํานมแมNจากบุคลากรทางการแพทย3
มารดาเลี้ยงลูกดวยน้ํานมแมอยางเดียว ไมครบ 6 เดือน
จํานวนที่เลี้ยงลูกด"วยน้าํ นมแมN
- 1 เดือน
- 3 เดือน
- 4 เดือน
เหตุผลในการเลี้ยงลูกด"วยน้ํานมแมN ไมNครบ 6 เดือน (ตอบได"มากกวNา 1 ข"อ)
- ต"องไปทํางานนอกบ"าน
- น้ํานมแมNไมNเพียงพอ

จํานวน
47

รอยละ
78.3

46
46
13

97.9
97.9
21.7

2
8
3

15.4
61.5
23.1

9
6

69.2
46.2

ตารางที่ 2 รอยละของแรงสนับสนุนของครอบครัวเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกดวยน้ํานมแมของมารดา จําแนกตาม
รายขอ (n=60)
ขอความ
มาก ปานกลาง
1. สมาชิกในครอบครัวสนับสนุนให"เลี้ยงลูกด"วยน้ํานมแมN
95.0
3.3
2. สมาชิกในครอบครัวให"คําแนะนําการเลี้ยงลูกด"วยน้ํานมแมNให"ครบ 6 เดือน
80.0
16.7
3. สมาชิกในครอบครัวแบNงเบาภาระงานในบ"าน เชNน กวาด ถูบ"าน
5.0
53.3
4. สมาชิกในครอบครัวของมารดาชNวยจัดเตรียมอาหารหรือเครื่องดืม่ ที่มีประโยชน3ให"
33.3
65.0
รับประทานเพื่อสร"างน้ํานม
5. สมาชิกในครอบครัวของมารดาให"ความชNวยเหลือการเงินตลอดระยะเวลาให"นมบุตร
33.3
56.7
6. สมาชิกในครอบครัวคอยสอดสNองไมNให"ใครปsอนอาหารอยNางอื่น เชNน น้ํา ผลไม"ตNางๆ ให" 65.0
30.0
เด็กนอกจากน้ํานมแมNในระยะให"น้ํานมแมN 6 เดือนหลังคลอด
7. สมาชิกในครอบครัวของมารดาคอยรับฟPงปPญหาและชNวยแก"ไขปPญหาที่เกิดขึ้นเกีย่ วกับ
38.3
61.7
การเลีย้ งลูกด"วยน้าํ นมแมN
8. สมาชิกในครอบครัวชNวยเหลือในการจัดสถานที่ขณะเตรียมตัวให"นมบุตร
20.0
78.3

นอย
1.7
3.3
41.7
1.7
10.0
5.0
1.7
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ตารางที่ 3 รอยละของความรู ทัศนคติ ปจจัยเอื้อ และปจจัยเสริมของการเลี้ยงลูกดวยน้ํานมแม แยกตามระดับ
(n=60)
ระดับ
ปจจัย
ดี
ปานกลาง
ความรู"เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด"วยน้ํานมแมN
93.4
6.7
ทัศนคติเกี่ยวกับการเลีย้ งลูกด"วยน้าํ นมแมN
80.0
20.0
ปPจจัยเอื้อตNอการเลีย้ งลูกด"วยน้ํานมแมN
98.3
1.7
ปPจจัยเสริม : แรงสนับสนุนของครอบครัวตNอการเลี้ยงลูกด"วยน้ํานมแมN
88.3
11.7
ตารางที่ 4 ความสัมพันธระหวางปจจัยที่มีความสัมพันธกับการเลีย้ งลูกดวยน้ํานมแมอยางเดียวครบ 6 เดือน
(n=60)
การเลี้ยงลูกดวยน้ํานมแม
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับ
Fisher’s
p-value
ครบ 6 เดือน ไมครบ 6 เดือน
การเลี้ยงลูกดวยน้ํานมแม
exact test
(n = 47)
(n = 13)
1. ปจจัยนํา
อายุ
- อายุน"อยกวNา 20 ปu
3(5.0)
2(3.3)
- อายุ 20 – 30 ปu
20(33.3)
5(8.3)
1.080
0.586
- อายุ มากกวNา 30 ปu
24(40.0)
6(10.0)
ระดับการศึกษา
- ประถมศึกษา
- มัธยมศึกษาตอนต"น/เทียบเทNา
- มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช./เทียบเทNา
- อนุปริญญา/ปวส./เทียบเทNา
- ปริญญาตรีหรือสูงกวNา

10(16.7)
30(50.0)
1(1.7)
3(5.0)
3(5.0)

1(1.7)
9(15.0)
2(3.3)
1(1.7)
-

การประกอบอาชีพ
- ไมNได"ประกอบอาชีพ
- รับจ"างทั่วไป
- ค"าขาย
- เกษตรกรรม
- รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ

14(23.3)
25(41.7)
2(3.3)
3(5.0)
3(5.0)

4(6.7)
4(6.7)
3(5.0)
2(3.3)

โรคประจําตัว
- ไมNมี
- มี

45(75.0)
2(3.3)

13(21.7)
-

สถานภาพการสมรส
- แตNงงานแล"ว สามี/ภรรยาอยูNด"วยกัน

41(68.3)

11(18.3)

5.506

0.243

5.444

0.216

0.572

1.000
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ปจจัยที่มีความสัมพันธกับ
การเลี้ยงลูกดวยน้ํานมแม
- แตNงงานแล"ว สามี/ภรรยาไมNได"อยูNด"วยกัน
(มาเยี่ยมเปGนครั้งคราว)
- หยNาร"าง

การเลี้ยงลูกดวยน้ํานมแม
Fisher’s
ครบ 6 เดือน ไมครบ 6 เดือน
exact test
(n = 47)
(n = 13)
2(3.3)
1.042

p-value
0.760

4(6.7)

2(3.3)

จํานวนบุตรทั้งหมด
- 1 คน
- 2 คน
- 3 คน

25(41.7)
19(31.7)
3(5.0)

6(10.0)
6(10.0)
1(1.7)

0.204

0.892

น้ําหนักทารกแรกเกิด
- น้ําหนักต่ํากวNา 2500 กรัม
- น้ําหนัก 2500-3000 กรัม
- น้ําหนักมากกวNา 3000 กรัม

3(5.0)
22(36.7)
22(36.7)

5(8.3)
5(8.3)
3(5.0)

9.393

0.017

3.677

0.217

10(16.7)
3(5.0)

7.183

0.029

2(3.3)
11(18.3)

43.306

<0.001

11(18.3)
2(3.3)

7.480

0.044

10(16.7)
3(5.0)

2.097

0.166

การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกดวยน้ํานมแม
- ไมNได"รับ
- ได"รับ
47(78.3)
ความรู
- ระดับดี
46(76.7)
- ระดับปานกลาง
1(1.7)
ทัศนคติ
- ระดับดี
46(76.7)
- ระดับปานกลาง
1(1.7)
2. ปจจัยเอื้อ
- ระดับมาก
47(78.3)
- ระดับปานกลาง
3. ปจจัยเสริม
- ระดับมาก
43(71.7)
- ระดับปานกลาง
4(6.7)

1(1.7)
12(20.0)

อภิปรายผล
การเลี้ยงลูกด"วยน้ํานมแมNของมารดา ในพื้นที่อําเภอสําโรง จังหวัดอุบลราชธานี พบวNา มารดาที่เลี้ยงลูก
ด"วยน้ํานมแมNอยNางเดียวจนครบ 6 เดือน โดยไมNให"แม"กระทั่งน้ํา ถึงร"อยละ 78.3 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการสํารวจเมื่อปu
2557 ของโรงพยาบาลสําโรง ซึ่งเมื่อเทียบกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขถือวNาเปGนไปตามเกณฑ3คือมากกวNา
ร"อยละ 50 ซึ่งมีเหตุผลในการเลี้ยงลูกด"วยน้ํานมแมN จนครบ 6 เดือน ได"แกN การน้ํานมแมNมีประโยชน3ตNอสุขภาพลูก
ร"อยละ 97.9 และการได"รับคําแนะนําการเลี้ยงลูกด"วยน้ํานมแมNจากบุคลากรทางการแพทย3 ร"อยละ 97.9 ซึ่ง
สอดคล" อ งกั บ งานวิ จั ย ของ มณฑา ไชยวั ฒ น3 (6) พบวN า การที่ ม ารดาเลี้ ย งลู ก ด" ว ยน้ํ า นมแมN ค รบ 6 เดื อ นมี
ความสัมพันธ3กับตัดสินใจที่จะเลี้ยงลูกด"วยน้ํานมแมNตั้งแตNกNอนชNวงฝากครรภ3อยูNแล"ว การได"รู"ประโยชน3ของน้ํานมแมN
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จากแพทย3 รวมถึงการดําเนินงานของโรงพยาบาลสําโรงเองเกี่ยวกับการสNงเสริมการเลี้ยงลูกด"วยน้ํานมแมNนั้นได"
พยายามจัดรูปแบบกิจกรรมรณรงค3สNงเสริมให"เลี้ยงลูกด"วยน้ํานมแมNอยNางตNอเนื่อง อีกทั้งปPจจัยที่สนับสนุนให"มารดา
สามารถเลี้ยงบุตรด"วยนมมารดาอยNางเดียวเปGนระยะเวลานาน 6 เดือน ได"แกN ปPจจัยด"านมารดา ปPจจัยด"านบุคลากร
ทีมสุขภาพ ปPจจัยด"านครอบครัว และเพื่อน การให"บริการและให"คําปรึกษาเกี่ยวกับการสNงเสริมการเลี้ยงลูกด"วย
น้ํานมแมNอยNางเดียวครบ 6 เดือน แบบบูรณาการอยNางตNอเนื่องเชื่อมโยงทุกระยะตั้งแตNฝากครรภ3ถึงหลังคลอด 6
เดือน โดยเน"นให"ครอบครัวมีสNวนรNวมตลอด สNงผลให"การเลี้ยงลูกด"วยน้ํานมแมNอยNางเดียวครบ 6 เดือน ประสบ
ผลสําเร็จ ซึ่งสอดคล"องกับงานวิจัยของ ศินีนาฏ โสวัตร และวิภาวดี พิพัฒน3กุล (7) พบวNา มารดาหลังคลอดได"รับ
ข"อมูลเรื่องการเลี้ยงลูกด"วยน้ํานมแมNจากสื่อตNางๆโดยเฉพาะหนังสือคูNมือ แผNนพับทางหนNวยงานบริการ ร"อยละ
88.6 และได"รับการแนะนําของพNอแมNและครอบครัวมีสNวนให"ตัดสินใจเลี้ยงลูกด"วยน้ํานมแมN ซึ่งจากการวิจัยแม"จะ
พบวNาการเลี้ยงลูกด"วยน้ํานมแมNอยNางเดียวครบ 6 เดือน มีเกณฑ3มากกวNาร"อยละ 50 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได"
กําหนดไว" อยNางไรก็ตามยังมีมารดาบางสNวนที่ยังเลี้ยงลูกด"วยน้ํานมแมNไมNครบ 6 เดือน ซึ่งเกิดจากการทํางานนอก
บ"านของมารดา การมีน้ํานมไมNเพียงพอมากกวNาร"อยละ 50.0 ซึ่งมารดาสNวนใหญN ถึงร"อยละ 95.0 ยังคิดวNาการ
ทํางานการทํางานนอกบ"านเปGนอุปสรรคตNอการเลีย้ งลูกด"วยน้ํานมแมNของมารดา อีกทั้งมีความรู"วNาเด็กที่กินน้ํานมแมN
และไมNได"กินน้ํานมแมNมีพัฒนาการทางสมองไมNตNางกันด"วย จึงอาจจะเปGนเหตุผลหนึ่งที่นําไปสูNการเลี้ยงลูกด"วย
ผลิตภัณฑ3นมอื่นๆ ที่มีจําหนNายตามท"องตลาดแทน
ความสัมพันธ3ของปPจจัยตNางๆ กับการเลี้ยงลูกด"วยน้ํานมแมNอยNางเดียวครบ 6 เดือน พบวNา ปPจจัยนําด"าน
น้ําหนักทารกแรกเกิด ความรู" ทัศนคติ และปPจจัยเอื้อ มีความสัมพันธ3กับการเลี้ยงลูกด"วยน้ํานมแมNอยNางเดียวครบ 6
เดือน เนื่องจากการศึกษานี้พบมารดาที่เลี้ยงลูกด"วยน้ํานมแมNอยNางเดียวครบ 6 เดือนมีจํานวนมาก ซึ่งสNงผลตNอการ
วิเคราะห3ความสัมพันธ3ทางสถิติ ทั้งนี้การศึกษายัง พบวNา มารดามีความรู"ในระดับดี ร"อยละ 93.3 ซึ่งความรู"ของ
มารดามากพอที่จะสามารถกระตุ"นสนับสนุนมารดาให"เลี้ยงลูกด"วยน้ํานมแมNอยNางเดียวครบ 6 เดือนได" เนื่องจาก
เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ3ของการเลี้ยงลูกด"วยน้ํานมแมNอยNางเดียวครบ 6 เดือน พบวNา มารดาที่สามารถเลี้ยงลูก
ด"วยน้ํานมแมN ล"วนมีความรู"อยูNในระดับดี สอดคล"องกับแนวคิด PRECEDE-PROCEED Model (8) กลNาววNา ความรู"
เปGนปPจจัยที่จะจูงใจและเปGนเหตุที่จะทําให"บุคคลนั้นแสดงพฤติกรรมนั้นๆ การเปลี่ยนแปลงความรู"ที่ดีขึ้น จะนําไปสูN
การแสดงออกของพฤติกรรมด"านบวกออกมาได" ในทางกลับกันถ"ามีความรู"ที่น"อยก็จะสNงผลให"เกิดพฤติกรรมด"านลบ
ออกมาเชNนกัน แตNความรู"อยNางเดียวก็ไมNเพียงพอที่จะทําให"เกิดการแสดงออกของพฤติกรรมได" จะต"องอาศัยปPจจัย
อยNางอื่นรNวมด"วย จากการศึกษานี้ยังพบวNามารดามีทัศนคติในระดับดี ร"อยละ 80.0 มารดาได"รับปPจจัยเอื้อในระดับ
มาก ร"อยละ 74.1 และมารดาได"รับปPจจัยเสริมแรงสนับสนุนทางครอบครัวในระดับมาก ร"อยละ 98.3 ซึ่งแม"
มารดาจะมีทัศนคติที่ดี มีทักษะที่เอื้อตNอการแสดงพฤติกรรมสุขภาพที่จะชNวยให"การแสดงพฤติกรรมนั้นๆ เปGนไปได"
งNายขึ้น และได"รับแรงสนับสนุนจากบุคคลรอบข"างในการสNงเสริมการเลี้ยงลูกด"วยน้ํานมแมN แตNก็ไมNสามารถทําให"
อัตราการเลี้ยงลูกด"วยน้ํานมแมNอยNางเดียวครบ 6 เดือนเพิ่มขึ้นได" ทั้งนี้เนื่องจากมารดายังไมNตระหนักถึงความสําคัญ
ของการเลี้ยงลูกด"วยน้ํานมแมNอยNางเดียวครบ 6 เดือนได" ทําให"การเลี้ยงลูกด"วยน้ํานมแมNจึงขึ้นกับการตัดสินใจ
มารดาเปGนสําคัญ
เมื่อพิจารณารายปPจจัย พบวNา มารดามีความรู"เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด"วยน้ํานมแมNในระดับดี ร"อยละ 93.3
และมีทัศนคติในระดับดี ร"อยละ 80.0 ทั้งนี้ความรู"ของมารดามาจากการได"รับปPจจัยเสริม เพราะจากการศึกษา
มารดากลุNมตัวอยNางทุกคนได"รับข"อมูลขNาวสารเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด"วยน้ํานมแมNจากแพทย3 พยาบาล เจ"าหน"าที่
สาธารณสุข และได"รับข"อมูลจากสามี พNอแมN ญาติพี่น"อง มากกวNาร"อยละ 50.0 อีกทั้งสังเกตได"จากสถานบริการทาง
การแพทย3ตNางๆ โดยเฉพาะโรงพยาบาลสําโรง จังหวัดอุบลราชธานีที่เปGนพื้นที่ของการวิจัยมีการสNงเสริมมารดา
เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด"วยน้ํานมแมN โดยให"ความรู"ตั้งแตNชNวงของฝากครรภ3ซึ่งเปGนการเตรียมความพร"อมเพื่อสนับสนุน
การตัดสินใจในการเลี้ยงลูกด"วยน้ํานมแมN ชNวยให"สามารถเลี้ยงลูกด"วยน้ํานมแมNในระยะเริ่มแรกและตNอเนื่องมากขึ้น
กวNาแตNกNอน โดยมารดาทุกคนเห็นด"วยวNา การเลี้ยงลูกด"วยน้ํานมแมNทําให"มารดารู"สึกมีความเปGนแมNอยNางสมบูรณ3
การให"ลูกกินน้ํานมแมNเปGนการชNวยประหยัดคNาใช"จNาย และการโอบกอดและพูดคุยกับลูกทําให"เกิดความผูกพัน
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ระหวNางแมN-ลูก ลูกที่กินน้ํานมแมNจะแข็งแรง ไมNคNอยเจ็บป‚วยงNาย ร"อยละ 96.7 และการให"ลูกกินน้ํานมแมNจะทําให"
ลูกมีความเฉลียวฉลาด ร"อยละ 91.6 ซึ่งสอดคล"องกับงานวิจัยของ นิตยา โปสาวาท และคณะ (9) พบวNา มารดามี
ความเห็นด"วยวNาการเลี้ยงลูกด"วยน้ํานมแมNเปGนการสร"างความรัก ความผูกพันระหวNาง แมN-ลูก เพิ่มขึ้น และลูกกิน
น้ํานมแมNจะได"นมที่สะอาด กินได"ทันที ไมNต"องเตรียม ประหยัดคNาใช"จNายได"มาก ถึงร"อยละ 98.1
นอกจากนี้ยังพบวNา การได"รับแรงสนับสนุนทางครอบครัวเปGนสิ่งสําคัญตNอการเลี้ยงลูกด"วยน้ํานมแมN ซึ่ง
ผลการศึกษา พบวNา มารดาได"รับแรงสนับสนุนทางครอบครัวอยูNในระดับมาก ถึงร"อยละ 87.9 แตNยังพบวNามารดามี
การเลี้ยงลูกด"วยน้ํานมแมNอยNางเดียวไมNครบ 6 เดือน แม"จะมีการสนับสนุนและสNงเสริมจากหนNวยงานและบุคคลที่
เกี่ยวข"องกับมารดาแล"วก็ตาม อาจเนื่องจากบริบทด"านสังคมและวัฒนธรรมของมารดา ที่บุคคลให"ความเคารพนับ
ถือผู"สูงอายุหรือผู"อาวุโส การเลี้ยงดู บุตรหลานจึงมักจะเลี้ยงตามที่ได"รับการสืบทอดกันมา ระบบครอบครัวจึงนับวNา
มีอิทธิพลตNอพฤติกรรมการปฏิบัติของสมาชิกให"เปGนไปในทางเดียวกัน ซึ่งเมื่อกNอนได"เริ่มให"อาหารอยNางอื่นนอกจาก
น้ํานมแมN เชNน ข"าวบด กล"วย ตั้งแตNอายุน"อยกวNา 6 เดือน เพราะมีความคิดวNาการให"น้ํานมแมNเพียงอยNางเดียวทําให"
ลูกไมNอิ่มท"อง ลูกจึงร"องกวนบNอย อีกทั้งยังเชื่อวNาหลังจากที่ลูกมีอายุ 1 ปu เปGนต"นไป น้ํานมแมNจะเริ่มมีสารอาหารไมN
ครบถ"วน ทําให"ลูกตัวเล็ก ไมNกินข"าว ตื่นบNอย จึงไมNควรให"ลูกกินนมนานถึง 2 ปu สอดคล"องกับงานวิจัยของนิตยา โป
สาวาท และคณะ (9) ซึ่งพบวNาการได"รับคําแนะนําให"มารดาปsอนน้ําและอาหารอื่นแกNลูก จากญาติผู"อาวุโสใน
ครอบครัว เชNน ปู‚ ยNา ตา ยาย มีผลทําให"ทNานเลี้ยงลูกด"วยน้ํานมแมNเพียงอยNางเดียวไมNครบ 6 เดือน สNงผลให"มารดา
มีทัศนคติที่ไมNเหมาะสมเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด"วยน้ํานมแมNด"วย คือไมNเห็นด"วยกับการที่จะให"นมลูกนานจนถึง 2 ปu
มากกวNาร"อยละ 50.0 นอกจากนี้ยังพบวNาสมาชิกในครอบครัวได"ให"ความชNวยเหลือสนับสนุนให"เลี้ยงลูกด"วยน้ํานม
แมNอยNางเดียวอยNางน"อย 6 เดือน และชNวยเหลือการเงินตลอดระยะเวลาให"นมบุตร ชNวยเหลือในการจัดสถานที่ขณะ
เตรียมตัวให"นมบุตร เพียงร"อยละ 12.7 เทNานั้น ซึ่งสNงผลตNอการเลี้ยงลูกด"วยน้ํานมแมNจนครบ 6 เดือนได" โดยเฉพาะ
มารดาที่มีบุตรคนแรก นอกจากนี้มารดายังมีความรู"ที่ยังไมNเหมาะสมในการให"เด็กกินน้ํานมแมNและไมNได"กินน้ําน้ํานม
แมNมีพัฒ นาการทางสมองแตกตNางกัน เนื่องจากมารดามีความรู"ไมNถูกต"องด"านคุณประโยชน3ของน้ํานมแมNอยNาง
แท"จริงซึ่งเปG นความเข"าใจของมารดาที่ ไมNถูกต"องสNงผลทําให"มารดามีทั ศนคติตNอการเลี้ยงลูกด"วยน้ํานมแมNที่ ไมN
เหมาะสมด"านการให"ลูกหยNาน้ํานมแมNเมื่อลูกอายุไมNน"อยกวNา 2 ปu โดยมารดาไมNเห็นด"วยร"อยละ 21.7 การเลี้ยงลูก
ด"วยน้ํานมแมNทําให"แมNมีเวลาพักผNอนไมNเพียงพอ โดยมารดาเห็นด"วยร"อยละ 20.0 และการเลี้ยงลูกด"วยน้ํานมแมNทํา
ให"เต"านมหยNอนยานได"งNาย ร"อยละ 18.4 ทั้งนี้มารดาไมNแนNใจเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด"วยน้ํานมแมNทําให"เต"านมหยNอน
ยานได"งNาย ร"อยละ 8.3 และน้ํานมเหลืองที่ไหลออกมาครั้งแรกควรบีบทิ้งเพราะเปGนนมเสีย ร"อยละ 6.7 สอดคล"อง
กับการศึกษาของ วรัญญา กมลครและสันติ กมลคร (10) เกี่ยวกับพฤติกรรมการเลี้ยงลูกด"วยน้ํานมแมNอยNางเดียว
อยN างน" อ ย 6 เดื อ นของมารดาหลั งคลอดในเขตรับ ผิ ดชอบสถานี อ นามั ย หนองบั ว อํ าเภอหนองกุ งศรี จังหวั ด
กาฬสินธุ3 ที่พบวNา มารดามากกวNาครึ่งหนึ่งมีความรู"ไมNเหมาะสมวNาการให"ลูกกินน้ํานมแมNทําให"แมNเสียทรวดทรง การ
ให"ลูกดูดน้ํานมแมNทําให"หน"าอกแมNหยNอนยาน และขนาดของเต"านมมีผลตNอการสร"างน้ํานม โดยธรรมชาติของเพศ
หญิงจะให"ความสําคัญกับความสวยงามทางด"านรNางกาย ทําให"เกิดความกังวลเกี่ยวกับสรีระของเต"านมวNา หากให"
ลูกดูดนมจะทําให"เต"านมเกิดการหยNอนคล"อยมากขึ้น ขนาดของเต"านมสองข"างไมNเทNากันทําให"สูญเสียรูปทรง ไมNมี
ความสวยงาม กล"ามเนื้อหน"าอกไมNกระชับ ประกอบกับความเชื่อที่วNาขนาดของเต"านมที่ใหญNกวNาจะบรรจุทNอน้ํานม
ไว"ภายในมากกวNาเต"านมเล็ก สNงผลให"มารดาที่มีเต"านมเล็กกลัวทารกได"รับน้ํานมแมNเพียงอยNางเดียวไมNเพียงพอ จึงมี
การให" น้ํ าหรือ อาหารเสริม เพิ่ ม เนื่ อ งจากมารดายังมี ค วามรู"ที่ ยั งไมN ถูก ต" อ งจึงสN งผลทํ าให" ม ารดามี ทั ศ นคติ ที่ ไ มN
เหมาะสมตามมาด"วย
เมื่อพิจารณาปPจจัยเอื้อตNอการเลี้ยงลูกด"วยน้ํานมแมN ยังพบวNา การทํางานนอกบ"านเปGนอุปสรรคตNอการ
เลี้ยงลูกด"วยน้ํานมแมNของมารดา ร"อยละ 95.0 คล"ายคลึงกับงานวิจัยของ วรัญญา กมลครและสันติ กมลคร (10) ที่
พบวNา การไปทํางานนอกบ"านของมารดาหลังคลอดมีผลตNอการเลี้ยงลูกด"วยน้ํานมแมN ร"อยละ 41.7 ทั้งนี้การเลี้ยงลูก
ด"วยน้ํานมแมN มารดาจําเปGนต"องอยูNกับลูกตลอดเวลา เนื่องจากการเลี้ยงลูกด"วยน้ํานมแมNจะต"องให"ลูกดูดน้ํานมแมN
บNอยตามที่ลูกต"องการ เพื่อกระตุ"นการสร"างน้ํานมเพิ่มขึ้นเพียงพอตNอความต"องการ ทําให"แมNมีเวลาในการพักผNอน
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น"อย รNางกายแมNจะทรุดโทรมได"งNาย แตNปPจจุบันจะพบวNายังมีทางเลือกสําหรับมารดาที่ทํางานนอกบ"านในการที่จะ
ให"นมลูกได" โดยการบีบเก็บน้ํานมแล"วแชNเย็นไว" สามารถเก็บเก็บน้ํานมในภาชนะสําหรับใสNอาหารแบบไหนก็ได"
หรือจะใช"ถุงเก็บน้ํานมแมN เขียนวันเวลาที่ได"ปP‡มนมไว"บนภาชนะ ทั้งนี้ การบีบเก็บน้ํานมจึงเปGนทางเลือกที่ดีที่สุด
สําหรับการเลี้ยงลูกด"วยน้ํานมแมNของมารดาที่ทํางานนอกบ"าน เนื่องจากการบีบเก็บน้ํานมหากมีการเก็บรักษาอยNาง
ถูกต"องจะสามารถคงคุณคNาและเก็บได"สูงสุดถึง 3 เดือน (11) แตNมารดาจะต"องมีความรู"ในการเก็บน้ํานม ขั้นตอนใน
การนําน้ํานมมาให"บุตรรับประทานด"วย แตNก็ยังพบวNายังมีมารดาบางสNวนที่เข"าใจวNา น้ํานมแมNที่บีบเก็บแชNเย็นไว"จะ
ให"คุณคNาทางอาหารน"อยกวNาการดูดน้ํานมแมNจากเต"าถึงร"อยละ 86.7 แสดงให"เห็นวNาการสNงเสริมให"ความรู"กับ
มารดาหลังคลอดเกี่ยวกับการบีบเก็บน้ํานม รวมถึงคุณ คNาทางอาหารของน้ํานมที่บีบเก็บไว"ยังมีความจําเปGนอยูN
เนื่องจากวNาการบีบเก็บน้ํานมแมNในปPจจุบันเปGนวิธีที่ที่นิยมกันมากขึ้น ประกอบในการบีบน้ํานมในปPจจุบันซึ่งมี
อุปกรณ3ที่อํานวยความสะดวกและทันสมัยเพิ่มมากขึ้น ทําให"มารดามีทางเลือกในการเลี้ยงลูกด"วยน้ํานมแมNครบ 6
เดือน อันจะนําไปสูNการเลี้ยงลูกด"วยน้ํานมแมNอยNางเดียวจนครบ 6 เดือนเพิ่มขึ้นในอนาคต
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ความเชื่อถือไดและความเที่ยงตรงของการทดสอบการกาวขามจัตุรัสสี่ชองบนพื้นโฟม
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
บทคัดยอ
วิจั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงคN เพื่ อ หาคQ าความเชื่ อ ถื อ ได" ภ ายในผู" วัด ความเชื่ อ ถื อ ได" ร ะหวQ างผู" วัด และความ
เที่ยงตรงของการทดสอบการก"าวข"ามจัตุรัสสี่ชQองบนพื้นโฟม ผู"เข"ารQวมงานวิจัย 12 คน (ผู"สูงอายุที่มีประวัติการล"ม
4 คน, ผู"สูงอายุที่ไมQมีประวัติการล"ม 4 คน และ ผู"ใหญQ 4 คน) ได"รับการทดสอบดังนี้ การทดสอบการก"าวข"ามจัตุรัส
สี่ชQอง (FSST), การทดสอบการก"าวข"ามจัตุรัสสี่ชQองบนพื้นโฟม (FSST+Foam), การทดสอบด"วย Timed up and
go (TUG) และการทดสอบจากลุกขึ้นยืน 5 ครั้ง (FTSST) ผู"ประเมิน 2 คนจะทําการทดสอบพร"อมกันเพื่อหาคQา
ความเชื่อถือได"ระหวQางผู"วัดโดยใช"แบบประเมิน FSST+Foam และ FSST สําหรับคQาความเชื่อถือได"ของผู"วัดทําการ
ทดสอบซ้ํา 2 ครั้งหQางกัน 1 สัปดาหN สQวนการหาคQาความเที่ยงตรงของการทดสอบ ผู"ประเมินทําการทดสอบโดยใช"
FSST+Foam, FSST, TUG และ FTSST คQ า ความเชื่ อ ถื อ ได" คํ า นวณ ทางสถิ ติ โ ดย Intraclass correlation
coefficient สQวนคQาความเที่ยงตรง คํานวณทางสถิติโดย Spearman Rank Correlation ผลการวิจัย พบวQา คQา
ความเชื่อถือได"ภายในผู"วัด และความเชื่อถือได"ระหวQางผู"วัดอยูQในระดับสูง (ICC3,1 = 1.00 และ 0.99 ตามลําดับ)
และคQ าความเที่ ย งตรงพบวQ าอยูQ ในระดั บ สู งเมื่ อ เที ย บกับ การทดสอบ TUG และ FTSST (r=0.909 และ 0.601
ตามลําดับ) การศึกษานี้ชี้ให"เห็นวQา การทดสอบการก"าวข"ามจัตุรัสสี่ชQองบนพื้นโฟมมีคQาความเชื่อถือได" และความ
เที่ยงตรงในระดับสูงเมื่อทําการประเมินในผู"ใหญQ ผู"สูงอายุที่มีประวัติการล"ม และผู"สูงอายุที่ไมQมีประวัติการล"ม
คําสําคัญ: ความเชื่อถือได" ความเที่ยงตรง 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 interrater 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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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 activitiesspecific 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 multidirections. 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.

A

B

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
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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 1week 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)
Age (years)
31.75±4.86
(27 - 38)
Weight (kg)
67.25±7.60
(60 - 80)
Height (cm)
168.25±11.99
(155 - 183)
Fall past one year
Orthosis/Assistive
device

-

Non-faller
(n = 4)
67.25±5.26
(62 - 73)
62.25±10.62
(49 - 75)
168.25±9.31
(155 - 180)
-

Table 2 Assessment score of the participants (n = 12)
Test
Mean
Standard Deviation
(SD)
FSST + foam (sec)
16.40
16.35
FSST (sec)
11.91
9.07
TUG (sec)
11.90
9.35
FTSST (sec)
13.23
7.85
Table 3 Reliability FSST + foam
Reliability
ICC3,1 (95% CI)
Intra-rater
Inter-rater

0.99
1.00

Standard Error of
Measurement (SEM)
1.55 sec
_

Faller
(n = 4)
73±5.79
(64 - 80)
55.75±14.72
(43 - 80)
157.75±3.96
(153 - 163)
Falls 1-2: 2 people
Falls 3-4: 1 people
Falls 5-6: 1 people
Single cane: 1 people
Tripod cane: 1
people
Range
(6.90 – 62.20)
(5.73 – 35.34)
(6.13 – 37.64)
(7.23 – 34.10)
Minimum Detectable
Change (MDC95)
4.28 sec
_
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Table 4 Concurrent validity of FSST and FSST + foam
Concurrent
FSST + foam
validity
Correlation coefficient
Spearman, rho
FSST
0.95
TUG
0.91
FTSST
0.60

p - value
p < 0.01
p = 0.04
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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การรับประทานผักไดรับความนิยมเนื่องจากผักมีสารฟCโนลิคซึ่งเปGนแหล$งของสารตานอนุมูลอิสระ แต$การ
ประกอบอาหารประเภทผักอาจจะส$งผลต$อสารตานอนุมูลอิสระในผักได การวิจัยนี้จึงศึกษาผลของการประกอบ
อาหารดวยวิธีการตม การนึ่ง การผัด และการย$างต$อการเปลีย่ นแปลงฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ และปริมาณฟCโนลิครวม
ในบรอกโคลี มะเขือยาว เห็ดเข็มทอง และมะเขือเทศ ซึ่งผักทั้ง 4 เปGนผักที่นิยมรับประทานในประเทศไทย โดยนํา
ผัก มาสกัด ดวยสารละลายเมทานอล จากนั้ น นํ ามาวิเคราะห* การเปG น สารตานอนุมู ล อิส ระดวยวิธี DPPH free
radicals scavenging และปริมาณสารฟCโนลิครวมดวยวิธี folin-Ciocalteu พบว$าการตมมีผลเพิ่มฤทธิ์ตานอนุมูล
อิสระ และปริมาณฟCโนลิครวมในมะเขือยาว การนึ่งผลเพิ่มฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระในบรอกโคลี การผัดมีผลเพิ่ ม
ปริมาณฟCโนลิครวมในผักทั้ง 4 ชนิด ขณะที่การย$างมีผลเพิ่มปริมาณปริมาณฟCโนลิครวมในมะเขือเทศ บรอกโคลี
และเห็ ด เข็ ม ทอง ผลการทดลองแสดงวิ ธี ก ารประกอบอาหารประเภทต$ า ง ๆ ก$ อ ใหเกิ ด การเปลี่ ย นแปลง
ความสามารถตานอนุมูลอิสระในระดับที่แตกต$างกัน
คําสําคัญ: สารตานอนุมูลอิสระ สารประกอบฟCโนลิครวม การประกอบอาหาร ผัก
Abstract
Consumption of vegetables has been widely popular because vegetables contain
phenolic compounds which are source of antioxidants. However, cooking methods may affect
antioxidant activity in vegetable. This study investigated the effect of cooking methods (boiling,
steaming, stir-frying and grilling) on antioxidant activity and total phenolic content in broccoli,
eggplants, mushroom and tomatoes. They are commonly consumed vegetables in Thailand. All
fresh vegetables were cooked (boiling, steaming, stir-frying and grilling), extracted with methanol
and then evaluated by DPPH radical scavenging assay and Folin-Ciocalteu method. Boiling
increased antioxidant activity and total phenolic content in eggplants. Steaming increased
antioxidant activity in broccoli. Stir-frying increased total phenolic content in 4 types of
vegetables. Grilling increased total phenolic content in tomatoes, broccoli and mushroom. The
results suggested that the various cooking methods showed difference effect on antioxidant
activity
Keywords: Antioxidant, Total phenolic, Cooking methods, Vegetables
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บทนํา
ในปjจจุบันการดูแลรักษาสุขภาพเปGนสิ่งที่ทุกคนใหความสนใจโดยเฉพาะการออกกําลังกาย และการ
ควบคุมอาหารใหเหมาะสม ซึ่งการควบคุมอาหารจะเนนไปที่การรับประทานผัก และผลไมเนื่องจากผักเปGนแหล$ง
ของวิตามิน และเกลือแร$ชนิดต$าง ๆ นอกจากนี้ยังมีสารตานอนุมูลอิสระ สารตานอนุมูลอิสระคือสารที่สามารถ
ชะลอ ปkองกัน หรือกําจัดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นที่เกิดขึ้นกับสารชีวโมเลกุลต$าง ๆ ในร$างกาย(1) สารตานอนุมูลอิสระ
จึงมี บ ทบาทในการปk อ งกั น โรคหลายชนิ ด สารที่ ทํ า หนาที่ ต านอนุ มู ล อิ ส ระในผัก มี ทั้ งสารในกลุ$ ม วิต ามิ น เช$ น
วิตามินซี วิตามินอี และสารในกลุ$ม phytochemical ที่ประกอบไปดวยเบตาแคโรทีน แคโรทีนอยด* สารฟCโนลิค
เช$น กรดฟCโนลิก ฟCนิลโปรพานอยด* ฟลาโวนอยด* ลิกนิน เมลานิน และแทนนิน โดยทั่วไปวิธีการบริโภคผักมี 2
แบบ คือวิธีแรกเปGนการรับประทานผักสดที่มิไดผ$านกระบวนการประกอบอาหารแต$อย$างใด และวิธีที่สองเปGนการ
รับประทานผักที่ผ$านความรอนดวยกระบวนการต$าง ๆ เช$น การตม การนึ่ง การผัด หรือย$าง การประกอบอาหาร
ทั้ง 4 วิธีนั้นมีความแตกต$างกัน คือการตมเปGนวิธีที่อาศัยความรอนจากน้ําเดือด การนึ่งเปGนวิธีที่อาศัยความรอนจาก
ไอของน้ําที่ตมจนเดือด การผัดเปGนวิธีที่อาศัยความรอนจากปริมาณของน้ํามันที่มีเพียงเล็กนอยแต$มีอุณหภูมิสูง
และการย$างเปGนวิธีที่อาศัยความรอนโดยตรงจากเตาไฟหรือกระทะ ในประเทศไทยการประกอบอาหารทั้ง 4 วิธี
เปGนวิธีพื้นฐานในการประกอบอาหารประเภทผักในครัวเรือน แต$จากรายงานการศึกษาก$อนหนานี้พบว$า วิธีการ
ประกอบอาหารประเภทผักโดยใชความรอนมีผลทั้งในดานการเพิ่มขึ้นหรือลดลงต$อปริมาณสารตานอนุมูลอิสระ
และสารประกอบฟCโนลิครวมในผักต$างชนิดต$าง ๆ เช$น การตมมีผลลดฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ และสารตานอนุมูล
อิสระจําพวกวิตามินซี โพลีฟCนอล แทนนิน ฟลาโวนอยด*มากกว$าวิธีการผัดในผักกาดฝรั่ง มะระขี้นก มะเขือยาว
และมะเขือเทศ(2) การนึ่งสามารถรักษาฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ และสารตานอนุมูลอิสระในกะหล่ําปลีม$วงไดดีกว$าการ
ตมหรือการผัด(3) อนึ่งระยะเวลาในการประกอบอาหารก็มีส$วนเกี่ยวของดวยเช$นกัน โดยมีรายงานการประกอบ
อาหารดวยวิธีการตม การนึ่ง และการใชไมโครเวฟในช$วง 5 - 15 นาที มีผลเพิ่มสารประกอบโพลีฟCนอลซึ่งสัมพันธ*
กับการเพิ่มของฤทธิ์ตานนุมูลอิสระในมะเขือยาว(4) นอกจากนี้การศึกษาผลของการนึ่งในผักที่ผ$านการแช$แข็ง คือ
แครอท กะหล่ําดอก และปวยเลง พบว$าการนึ่งมีผลเพิ่มฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระและสารโพลีฟCนอล(5) จากรายงานจะ
เห็นการประกอบอาหารประเภทผัก ความรอนและเวลาที่ใชในการประกอบอาหารมีผลต$อคุณสมบัติของสารตาน
อนุมูลอิสระในผัก นอกจากนี้ไม$ใช$ผักทุกประเภทที่สามารถประกอบอาหารไดทั้ง 4 วิธี คือการตม การนึ่ง การผัด
และการย$าง ผักบางชนิดจะนิยมนํามาประกอบอาหารเพียงบางวิธีเท$านั้น แต$ผักบางชนิดก็นิยมนํามาประกอบ
อาหารไดหลายวิธี เช$ น บรอกโคลี มะเขือ ยาว เห็ ดเข็ ม ทอง และมะเขื อ เทศ ดั งนั้ น เพื่ อเปG น การศึก ษาผลของ
กระบวนการปรุงอาหารต$อคุณค$าทางโภชนาการดานฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระในผัก ผูวิจัยจึงศึกษาผลของการประกอบ
อาหารประเภทการตม การนึ่ง การผัด และการย$างต$อการเปลี่ยนแปลงของสารตานอนุมูลอิสระในบรอกโคลี
มะเขือยาว เห็ดเข็มทอง และมะเขือเทศ

วิธีการดําเนินการวิจัย
1. การประกอบอาหาร และการเตรียมตัวอย$างสารสกัดผัก
ผักสดทั้ง 4 ชนิด คือ บรอกโคลี มะเขือยาว เห็ดเข็มทอง และมะเขือเทศซื้อมาจากตลาดสด นํามาลางทํา
ความสะอาด (เก็บไวที่อุณหภูมิ 4 OC กรณีไม$สามารถทําไดทันที) จากนั้นนําบรอกโคลี มะเขือเทศ และมะเขือยาว
มาหั่นเปGนชิ้นๆ ตามแนวขวางของผักเปGนชิ้นกลม ๆ ใหมีความหนาประมาณ 0.5 ซม. ขณะที่เห็ดเข็มทองใชทั้งตน
ผักออกเปGน 5 กลุ$ม นําไปประกอบอาหารโดยวิธีการตม การนึ่ง การผัด และการย$าง โดยใชกระทะไฟฟkารุ$น:SP300A ยี่หอ otto เวลาที่ใชประกอบอาหารในผักแต$ละชนิด มาจากการทดสอบเบื้องตนของการหาเวลาที่เหมาะสม
ในการที่จะทําใหผักแต$ละชนิดสุกและสามารถบริโภคได โดยแต$ละครั้งใชผักประมาณ 70 – 80 กรัม
กลุ$มที่ 1 เปGนผักสดที่ไม$ผ$านกระบวนการประกอบอาหาร
กลุ$มที่ 2 เปGนผักที่นําไปประกอบอาหารดวยวิธีการตม โดยใชน้ําปริมาตร 600 มล. โดยใหความรอนที่
อุณหภูมิ 90 OC แลวทําการตมผักแต$ละชนิดตามเวลาที่แสดงตามตารางที่ 1
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กลุ$มที่ 3 เปGนผักที่นําไปประกอบอาหารดวยวิธีการนึ่ง โดยใชน้ําปริมาตร 600 มล. ใหความรอนใหความ
รอนที่อุณหภูมิ 90 OC แลวทําการนึ่งผักแต$ละชนิดตามเวลาที่แสดงตามตารางที่ 1
กลุ$มที่ 4 เปGนผักที่นําไปประกอบอาหารดวยวิธีการผัด โดยใหความรอนที่อุณหภูมิ 120 OC และใชน้ํามัน
พืชปริมาณ 10 มล. ทําการผัดผักแต$ละชนิดตามเวลาที่แสดงตามตารางที่ 1
กลุ$มที่ 5 เปGนผักที่นําไปประกอบอาหารโดยการย$าง โดยใหความรอนที่อุณหภูมิ 120 OC และทําการย$าง
ผักแต$ละชนิดตามเวลาที่แสดงตามตารางที่ 1
เมื่อผักผ$านกระบวนการประกอบอาหารจนสุกแลว นําผักทั้ง 4 ชนิดของแต$ละกลุ$มมาสกัดโดยใชวิธีปjzนให
เปGนเนื้อเดียวกัน และใชตัวอย$างผักที่บดละเอียดมาสกัดดวยสารละลายเมทานอลความเขมขน 80% โดยปริมาตร
30 มิลลิลิตรต$อปริมาณเนื้อผักละเอียดจํานวน 2 กรัม จากนั้นนําสารสกัดผักไป sonicate เปGนเวลา 30 นาที เมื่อ
ครบเวลานําสารสกัดผักมาปjzนแยกดวยเครื่อง centrifuge ที่ความเร็วรอบ 3,000 รอบต$อนาที เปGนเวลา 10 นาที
จากนั้ นเก็บส$วนใสเพื่อนํามาทดสอบหาฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ และปริมาณสารประกอบฟCโนลิครวมภายใน 24
ชั่วโมง
ตารางที่ 1 แสดงเวลาในการประกอบอาหารแต$ละวิธี
ชนิดของผัก
เวลาที่ใชในการประกอบอาหาร (นาที)
การตม
การนึ่ง
การผัด
1. บรอกโคลี
6
8
4
2. มะเขือยาว
4
5
4
3. เห็ดเข็มทอง
2
4
2
4. มะเขือเทศ
4
5
2

การย$าง
6
5
3
3

2. ก ารวิ เ ค ราะห* ฤ ท ธิ์ ต าน อ นุ มู ล อิ ส ระด วยวิ ธี DPPH assay (2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl radical
scavenging capacity assay) โดยดั ด แปลงมาจากวิ ธี ข อง Sannigrahi, Mazuder, Pal, Parida, and Jain
(2010)
นํ า สารสกั ด เมทานอลของผั ก ปริ ม าตร 50 µL ผสมกั บ สารละลาย DPPH ปริ ม าตร 200 µL ใน
microplate 98 well จากนั้นตั้งทิ้งไวในที่มืด ณ.อุณหภูมิหอง เปGนเวลา 30 นาที จากนั้นนํามาวัดค$าการดูดกลืน
แสงที่ความยาวคลื่น 540 นาโนเมตร คํานวณหาฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระของสารสกัดผักทั้ง 4 ชนิดโดยสรางกราฟ
มาตรฐานของสารละลายมาตรฐาน trolox ที่ความเขมขน 20, 40, 80, 120, 160, 200, 240, 280 µM รายงาน
ผลเปGนค$า trolox equivalent antioxidant capacity (TEAC) แสดงผลเปGนค$าเฉลี่ย โดยทําซ้ํา 5 ครั้ง
3. การวิเคราะห* ห าปริ ม าณสารประกอบฟC โนลิ ค รวมดวยวิ ธี Folin-ciocalteu reagent โดยดั ด แปลงมาจาก
international organization for standardization (ISO) 14502-10;2005E
นําสารสกัดเมทานอลของผักปริมาตร 100 µL ผสมกับสารละลาย 10% Folin-ciocalteu ปริมาตร
500 µL ตั้งทิ้งไว 8 นาที จากนั้ นผสมกับ 7.5% Na2CO3 ปริม าตร 500 µL ตั้งทิ้ งไวเปGน เวลา 60 นาที จากนั้ น
นํามาวัดค$าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 765 นาโนเมตร คํานวณหาปริมาณสารประกอบฟCโนลิครวมของสาร
สารสกัดผักทั้ง 4 ชนิด โดยสรางกราฟมาตรฐานของสารละลายมาตรฐาน gallic acid ที่ความเขมขน 10, 20, 40,
60 และ 80 µg/mL รายงานผลเปGนค$า gallic acid equivalent (GAE) แสดงผลเปGนค$าเฉลี่ย โดยทําซ้ํา 5 ครั้ง
4. การวิเคราะห*ขอมูลทางสถิติ
การวิเคราะห* ทําซ้ํา 5 ครั้ง แสดงผลเปGน ค$า mean ± SD และวิเคราะห*ค$ าทางสถิติโดยใช one-way
ANOVA แบบ Tukey's multiple comparisons test ค$า p<0.05 ถือว$ามีความแตกต$างอย$างมีนัยสําคัญ โดยใช
โปรแกรมสถิติ GraphPad Prism รุ$น 7.03
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ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห*หาฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระในบรอกโคลี มะเขือยาว เห็ดเข็มทอง และมะเขือเทศที่ผ$านกระบวนการ
ประกอบอาหาร
การวิเคราะห*ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระของบรอกโคลี มะเขือยาว เห็ดเข็มทอง และมะเขือเทศในรูปแบบผัก
สดก$อนการประกอบอาหารพบว$า บรอกโคลีเปGนผักที่มีค$าฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระมากที่สุดคือมีค$า TEAC = 111.2 ±
9.8 µM ตามมาดวยมะเขือยาวมีค$า TEAC = 90.0 ± 5.7 µM เห็ดเข็มทองมีค$า TEAC = 75.2 ± 16.5 µM และ
มะเขือเทศมีค$าฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระนอยที่สุดคือมีค$า TEAC = 29.6 ± 4.2 µM เมื่อศึกษาผลของการประกอบ
อาหารคือ การตม การนึ่ง การผัด และการย$างในผักทั้ง 4 ชนิด พบว$าผักแต$ละชนิดมีการเปลี่ยนแปลงฤทธิ์ตาน
อนุมูอิสระที่แตกต$างกัน ดังตารางที่ 2
การประกอบอาหารดวยการตมเปGนเวลา 4 นาทีจะมีผลเพิ่มฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระในมะเขือยาวอย$างมี
นัยสําคัญ (p<0.001) เมื่อเปรียบเทียบกับมะเขือยาวสด ขณะที่เมื่อทําการตมเห็ดเข็มทองเปGนเวลา 2 นาที และตม
บรอกโคลีเปGนเวลา 6 นาที จะทําใหค$าฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระของผักทั้งสองชนิดนี้ลดลงอย$างมีนัยสําคัญ (p<0.001)
โดยการตมมะเขือเทศเปGนเวลา 4 นาทีไม$ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระอย$างมีนัยสําคัญเมื่อ
เปรียบเทียบกับมะเขือเทศสด นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระในผักทั้ง 4 ชนิดที่ผ$านการตมเปGน
ระยะเวลาที่ แตกต$างกั น พบว$ามะเขือยาวเปGนผั กที่มี ฤทธิ์ตานอนุ มูลอิสระมากที่ สุด (TEAC = 365 ± 8.7 µM)
ดังนั้นจะเห็นไดว$า การประกอบอาหารประเภทการตมมีผลต$อฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระในผักทั้งในดานการเพิ่มขึ้น การ
ลดลง รวมถึงไม$ส$งผลต$อการเปลี่ยนแปลงดวย
การประกอบอาหารดวยวิธีการนึ่งเปGนเวลา 8 นาทีจะมีผลเพิ่มฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระในบรอกโคลีอย$างมี
นัยสําคัญ (p<0.001) เมื่อเปรียบเทียบกับบรอกโคลีสด และการนึ่งเปGนเวลา 4 นาทีจะมีผลลดฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ
ในเห็ดเข็มทองอย$างมีนัยสําคัญ (p<0.001) ขณะที่เมื่อทําการนึ่งมะเขือเทศ และมะเขือยาวเปGนเวลา 5 นาทีจะไม$
ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระอย$างมีนัยสําคัญเมื่อเปรียบเทียบกับมะเขือเทศสด และมะเขือยาว
สด นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระในผักที่ผ$านการนึ่งเปGนระยะเวลาที่แตกต$างกัน พบว$าบรอกโคลี
เปGนผักที่มีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระมากที่สุด (TEAC = 197.6 ± 14.3µM) ดังนั้นจะเห็นไดว$า การประกอบอาหาร
ประเภทการนึ่ ง มี ผ ลต$ อ ฤทธิ์ ต านอนุ มู ล อิ ส ระในผั ก ทั้ งในดานการเพิ่ ม ขึ้ น การลดลง รวมถึ งไม$ ส$ ง ผลต$ อ การ
เปลี่ยนแปลงดวย
การประกอบอาหารดวยวิธีการผัดเปGนเวลา 4 นาทีมีผลเพิ่มฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระในมะเขือยาว และ
บรอกโคลีอย$างมีนัยสําคัญ (p<0.001) เมื่อเปรียบเทียบกับมะเขือยาวสด และบรอกโคลีสด แต$พบว$าเมื่อทําการผัด
มะเขือเทศ และเห็ดเข็มทองเปGนเวลา 2 นาทีจะไม$ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระอย$างมีนัยสําคัญ
เมื่อเปรียบเทียบกับผักมะเขือเทศสด และเห็ดเข็มทองสด นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระในผักที่
ผ$านการผัดพบว$า มะเขือยาวเปGนผักที่มีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระมากที่สุด (TEAC = 356.2 ± 5.3 µM) ดังนั้นจะเห็นได
ว$า การประกอบอาหารประเภทการผั ด มีผ ลต$ อฤทธิ์ต านอนุ มูล อิ สระในดานการเพิ่ ม ขึ้ น และไม$ ส$งผลต$ อ การ
เปลี่ยนแปลง
การย$างมะเขือยาว และมะเขือเทศเปGนเวลา 5 และ 3 นาทีตามลําดับ จะมีผลเพิ่มฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ
อย$างมีนัยสําคัญ (p<0.001) เมื่อเปรียบเทียบกับมะเขือยาวสด และมะเขือเทศสด แต$พบว$าการย$างบรอกโคลีเปGน
เวลา 6 นาที และการย$างเห็ดเข็มทองเปGนเวลา 3 นาทีจะไม$ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระอย$างมี
นัยสําคัญ นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระในผักที่ผ$านการย$างพบว$ามะเขือยาวเปGนผักที่มีฤทธิ์ตาน
อนุมูลอิสระมากที่สุด (TEAC = 162 ± 38.7 µM) ดังนั้นจะเห็นไดว$า การประกอบอาหารประเภทการย$างมีผลต$อ
ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระในดานการเพิ่มขึ้น และไม$ส$งผลต$อการเปลี่ยนแปลง
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ตารางที่ 2 แสดงค$าฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระในบรอกโคลี มะเขือยาว เห็ดเข็มทอง และมะเขือเทศที่ผ$านกระบวนการ
ประกอบอาหาร
ชนิดของผัก
Trolox equivalent antioxidant capacity (µM)
ผักสด
การตม
การนึ่ง
การผัด
การย$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$างมีนัยสําคัญ เมื่อเปรียบเทียบกับผักสด
**p<0.05 ถือว$ามีความแตกต$างอย$างมีนัยสําคัญ เมื่อเปรียบเทียบกับผักสด

2. ผลการวิเคราะห* ป ริม าณฟC โนลิ คในบรอกโคลี มะเขื อยาว เห็ ดเข็ มทอง และมะเขื อเทศที่ ผ$านกระบวนการ
ประกอบอาหาร
การวิเคราะห*ปริมาณฟCโนลิคของบรอกโคลี มะเขือยาว เห็ดเข็มทอง และมะเขือเทศในรูปแบบผักสดก$อน
การประกอบอาหารพบว$า บรอกโคลีมีค$าปริมาณฟCโนลิคมากที่สุดคือมีค$า 63.4 ± 1.7 µgGAE ตามมาดวยมะเขือ
ยาวมีค$า 43.6 ± 8.7 µgGAE เห็ดเข็มทองมีค$า 35.6 ± 1.9 µgGAE และมะเขือเทศมีปริมาณฟCโนลิคนอยที่สุดคือมี
ค$า 21.0 ± 1.6 µgGAE เมื่อศึกษาผลของการประกอบอาหารคือ การตม การนึ่ง การผัด และการย$างในผักทั้ง 4
ชนิด พบว$าผักแต$ละชนิดมีการเปลี่ยนแปลงปริมาณฟCโนลิคที่แตกต$างกัน ดังตารางที่ 2
การประกอบอาหารดวยวิธีการตมเปGน เวลา 4 นาทีจ ะมีผลเพิ่ มปริม าณฟC โนลิค ในมะเขือ ยาวอย$างมี
นัยสําคัญ (p<0.001) เมื่อเปรียบเทียบกับมะเขือยาวสด ขณะที่เมื่อทําการตมบรอกโคลีเปGนเวลา 6 นาที ทําการตม
เห็ดเข็มทองเปGนเวลา 2 นาที และทําการตมมะเขือเทศเปGนเวลา 4 นาทีมีผลทําใหปริมาณฟCโนลิคลดลงอย$างมี
นัยสําคัญ (p<0.001) นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบปริมาณฟCโนลิคในผักทั้ง 4 ชนิดที่ผ$านการตมที่ระยะเวลาต$างกัน
พบว$ามะเขือยาวเปGนผักที่มีปริมาณฟCโนลิคมากที่สุด (104.6 ± 3.9 µgGAE) ) ดังนั้นจะเห็นไดว$า การประกอบ
อาหารประเภทการตมมีผลต$อปริมาณฟCโนลิคในผักทั้งในดานการเพิ่มขึ้น และการลดลง
การประกอบอาหารดวยวิธีการนึ่งเปGนเวลา 5 นาทีมีผลลดปริมาณฟCโนลิคในมะเขือยาวอย$างมีนัยสําคัญ
(p<0.001) เมื่อเทียบกับมะเขือยาวสด แต$วิธีการนึ่งไม$มีผลต$อการเปลี่ยนแปลงปริมาณฟCโนลิคอย$างมีนัยสําคัญ
เมื่อทําการนึ่งบรอกโคลีที่เวลา 8 นาที ทําการนึ่งมะเขือเทศที่เวลา 5 นาที และทําการนึ่งเห็ดเข็มทองที่เวลา 4 นาที
นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบปริมาณฟCโนลิคในผักทั้ง 4 ชนิดที่ผ$านการนึ่งที่ระยะเวลาต$างกันพบว$าบรอกโคลีเปGนผัก
ที่มีปริมาณฟCโนลิคมากที่สุด (67.8 ± 1.8 µgGAE) ดังนั้นจะเห็นไดว$า การประกอบอาหารประเภทการนึ่งมีผลต$อ
ปริมาณฟCโนลิคในผักทั้งในดานการลดลง และไม$ส$งผลต$อการเปลี่ยนแปลง
การประกอบอาหารดวยวิธีการผัดในผักทั้ง 4 ชนิด คือการผัดบรอกโคลี และมะเขือยาวเปGนเวลา 4 นาที
และการผัดเห็ดเข็มทอง และมะเขือเทศเปGนเวลา 2 นาทีมีผลเพิ่มปริมาณฟCโนลิคในผักทั้ง 4 ชนิด อย$างมีนัยสําคัญ
(p<0.001) เมื่อเทียบกับผักแต$ละชนิดในรูปแบบผักสด นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบปริมาณฟCโนลิคในผักที่ผ$านการ
ผัดพบว$ามะเขือยาวเปGนผักที่มีปริมาณฟCโนลิคมากที่สุด (100.8 ± 4.8 µgGAE) ดังนั้นจะเห็นไดว$า การประกอบ
อาหารประเภทการผัดมีผลต$อปริมาณฟCโนลิคในผักดานการเพิ่มขึ้น
การประกอบอาหารดวยวิธีการย$าง คือการย$างบรอกโคลีเปGนเวลา 6 นาที และการย$างเห็ดเข็มทอง และ
มะเขือเทศเปGนเวลา 3 นาทีมีผลเพิ่มปริมาณฟCโนลิคอย$างมีนัยสําคัญ (p<0.001) เมื่อเทียบกับบรอกโคลีสด เห็ดเข็ม
ทองสด และมะเขือเทศสด แต$ไม$มีผลต$อการเปลี่ยนแปลงปริมาณฟCโนลิคอย$างมีนัยสําคัญในมะเขือยาวที่ผ$านการ
ย$างเปGนเวลา 5 นาที นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบปริมาณฟCโนลิคในผักที่ผ$านการย$างพบว$าบรอกโคลีเปGนผักที่มี
ปริมาณฟCโนลิคมากที่สุด (83.2 ± 3.1 µgGAE) การประกอบอาหารประเภทการผัดมีผลต$อปริมาณฟCโนลิคในผักทั้ง
ในดานการเพิ่มขึ้น และไม$ส$งผลต$อการเปลี่ยนแปลง
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ตารางที่ 3 แสดงปริมาณฟCโนลิคในบรอกโคลี มะเขือยาว เห็ดเข็มทอง และมะเขือเทศที่ผ$านกระบวนการประกอบ
อาหาร
ชนิดของผัก
Gallic acid equivalent (µgGAE)
ผักสด
การตม
การนึ่ง
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 เมื่อเปรียบเทียบกับผักสด

การอภิปรายผลและการสรุปผล
การศึกษาฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ และปริมาณฟCโนลิครวมในผักสดทั้ง 4 ชนิดคือ บรอกโคลี มะเขือยาว เห็ด
เข็มทอง และมะเขือเทศ พบว$าผักสดทั้ง 4 ชนิดมีปริมาณสารซึ่งทําหนาที่ในการออกฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ และ
ปริมาณฟCโนลิครวมสอดคลองไปในทิศทางเดียวกันอย$างที่เคยรายงานไวก$อนหนานี้(6) คือบรอกโคลีมีค$าฤทธิ์ตาน
อนุมูลอิสระและปริมาณฟCโนลิคมากที่สุด ตามมาดวยมะเขือยาว เห็ดเข็มทอง โดยพบว$ามะเขือเทศมีค$าฤทธิ์ตาน
อนุมูลอิสระและปริมาณฟCโนลิคนอยที่สุด โดยทั่วไปการประกอบอาหารโดยวิธีต$าง ๆ เพื่อใหอาหารสุกนั้นตองให
ความรอนแก$อาหารในเวลาที่เหมาะสม อย$างไรก็ตามการประกอบอาหารดวยความรอนสามารถทําไดดวยวิธีที่
แตกต$างกันดังนี้คือ การตมและการนึ่งเปGนวิธีที่ใชความรอนชื้น (moist-heat cooking) ขณะที่การผัดเปGนวิธีที่ใช
ความรอนแบบทอดที่ใชน้ํามันเพียงเล็กนอย (Fry-cooking method) และการย$างเปGนวิธีที่ใชความรอนแหง (dryheat cooking) ดังนั้นทําใหการประกอบอาหารแต$ละวิธีส$งผลต$อฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ และปริมาณฟCโนลิครวมใน
ผักแตกต$ างกัน การเปลี่ยนแปลงฤทธิ์ตานอนุ มูลอิสระและปริมาณฟC โนลิ ครวมที่พ บในผักทั้ ง 4 ชนิด เมื่อ ผ$าน
กระบวนการประกอบอาหารสามารถพบได 3 แบบคือ แบบที่หนึ่งคือผักมีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระและปริมาณฟCโนลิค
เพิ่ ม ขึ้ น เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ผั ก สด แบบที่ ส องคื อ ผั ก มี ฤ ทธิ์ ต านอนุ มู ล อิ ส ระและปริ ม าณฟC โนลิ ค ลดลงเมื่ อ
เปรียบเทียบกับผักสด และแบบที่สามคือผักไม$มีการเปลี่ยนแปลงฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระและปริมาณฟCโนลิคเมื่อ
เปรียบเทียบกับผักสด
จากการประเมินกระบวนการประกอบอาหารทั้ง 4 วิธี พบว$าการตมและการนึ่งเปGนวิธีประกอบอาหารที่
ส$งผลต$อฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระและปริมาณฟCโนลิครวมคลายกันคือ มีการเพิ่มหรือลดคุณสมบัติดานฤทธิ์ตานอนุมูล
อิสระและปริมาณฟCโนลิคในผักทั้ง 4 ชนิด (ภาพที่ 1 และ 2) การตมมีผลเพิ่มฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระและปริมาณฟCโน
ลิคในมะเขือยาว แต$มีผลลดฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระและปริมาณฟCโนลิคในบรอกโคลี และเห็ดเข็มทอง และมีผลต$อลด
ปริมาณฟCโนลิคอย$างเดียวในมะเขือเทศ การนึ่งจะลดฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระและปริมาณฟCโนลิคในมะเขือยาวเท$านั้น
ขณะที่มีผลลดและเพิ่มฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระในเห็ดเข็มทอง และบรอกโคลีตามลําดับ แต$ไม$ส$งผลเปลี่ยนแปลงฤทธิ์
ตานอนุมูลอิสระในมะเขือเทศ นอกจากนี้พบว$าการนึ่งไม$มีผลต$อการเปลี่ยนแปลงปริมาณฟCโนลิคในบรอกโคลี เห็ด
เข็มทอง และมะเขือเทศ การประกอบอาหารประเภทการตม หรือการนึ่งสามารถเพิ่มฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระและ
ปริมาณฟCโนลิคไดจากเหตุผล ไดแก$ ขั้นตอนการเตรียมผักโดยวิธีการหั่นผักมีผลไปทําลายผนังเซลล*ของผักเปGนสาเห
ทําใหสารตานอนุมูลอิสระออกมาได (5) นอกจากนี้ความรอนจากการประกอบอาหารจะทําใหเกิดปฏิกิริยาเคมี เช$น
Maillard reaction หรือการยับยั้งเอนไซม* polyphenol oxidase มีผลทําใหเกิดสารตานอนุมูลอิสระเพิ่มขึ้น หรือ
การสรางสารตานอนุมูลอิสระขึ้นมาใหม$ไดโดยเฉพาะสารในกลุ$มฟCโนลิค เช$น สารในกลุ$มโพลีฟCนอล ฟลาโวนอยด*
หรือแทนนิน(6),(7) และผลการทดลองแสดงถึงการประกอบอาหารประเภทการตมมีผลลดปริมาณฟCโนลิคในบรอกโค
ลี เห็ดเข็มทอง และมะเขือเทศ ขณะที่การนึ่งกลับไม$ส$งผลต$อปริมาณฟCโนลิคในบรอกโคลี เห็ดเข็มทอง และมะเขือ
เทศ เพราะวิธีการตมเปGนวิธีประกอบอาหารที่ตองใชความรอนชื้นจากน้ําที่ไดรับความรอนสูง ดังนั้นในระหว$างการ

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๕ "งานวิชาการรับใชสังคม" มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
727

HS-162

ตมสารในกลุ$มฟCโนลิคที่อยู$ในผักซึ่งมีคุณสมบัติละลายน้ําจึงสูญเสียไปกับน้ําที่ใชในการตมได ขณะที่การนึ่งเปGนวิธีใช
ความรอนจากไอน้ําผักไม$ไดสัมผัสกับน้ําไดโดยตรง การประกอบอาหารประเภทการนึ่งจึงสามารถรักษาปริมาณ
สารฟCโนลิคในผักไวได
การประกอบอาหารประเภทการผัด และการย$ างเปG น วิธีการประกอบอาหารที่ คลายคลึงกัน คื อการ
ประกอบอาหารที่ ใหความรอนโดยตรงกับ ผั ก และผลการทดลองพบว$ าการประกอบอาหารทั้ ง 2 วิ ธีนี้ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงที่เหมือนกันคือมีการเปลี่ยนแปลงไปในการเพิ่มขึ้น หรือไม$มีการเปลี่ยนแปลงของฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ
(ภาพที่ 2 และ 3) การประกอบอาหารโดยการผัดมีผลเพิ่มปริมาณปริมาณฟCโนลิคในผักทั้ง 4 ชนิด และมีผลเพิ่ม
ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระเพิ่มในมะเขือยาว และบรอกโคลี ส$วนการประกอบอาหารโดยวิธีการย$างมีผลเพิ่มปริมาณ
ปริมาณฟCโนลิครวมในมะเขือเทศ บรอกโคลี และเห็ดเข็มทอง และเพิ่มฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระในมะเขือเทศ และ
มะเขือยาว มีงานวิจัยที่พบว$าการประกอบอาหารโดยการผัด สามารถรักษาคุณสมบัติของสารตานอนุมูลิสระได
ดีกว$าการประกอบอาหารโดยการตม หรือการประกอบอาหารโดยวิธีไมโครเวฟ จากผลการทดลองจะเห็นไดว$าการ
ปริมาณของสารฟCโนลิคในผักทั้ง 4 ชนิดที่ผ$านการผัด และย$างมีปริมาณเพิ่มขึ้น และเพิ่มมากกว$าการประกอบ
อาหารโดยวิธีการตมและนึ่ง เนื่องจากการผัดและการย$างใชอุณหภูมิที่สูงกว$าการตมและนึ่ง และจากรายงานที่
เกี่ยวของความรอนจากการประกอบอาหารจะทําใหเกิดปฏิกิริยาเคมี เช$น Maillard reaction หรือการยับยั้ง
ปฏิกิริยาออกซิเดชั่นมีผลทําใหเกิดสารตานอนุมูลอิสระเพิ่มขึ้น หรือการสรางสารตานอนุมูลอิสระขึ้นมาใหม$ได
โดยเฉพาะสารในกลุ$มฟCโนลิค เช$น สารในกลุ$มโพลีฟCนอล ฟลาโวนอยด* หรือแทนนิน(6),(7)
เมื่อพิจารณากระบวนการประกอบอาหารแต$ละวิธีจะเห็นไดว$ากระบวนการประกอบอาหารที่มีการใชน้ํา
เช$นการตมจะทําใหเกิดการสูญเสียสารตานอนุมูลอิสระไปในน้ํา ขณะที่การผัด และย$างเปGนกระบวนการประกอบ
อาหารที่ใหความรอนกับอาหารโดยตรงซึ่งการใหความรอนโดยตรงจะไปกระตุนปฏิกิริยาเคมีมีการเปลี่ยนแปลงที่
ส$งผลใหมีสารฟCโนลิครวมเพิ่มขึ้นมาได เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระและปริมาณฟCโนลิครวม
ในผักแต$ละชนิดพบว$า มะเขือยาวเปGนผักที่สามารถนําไปประกอบอาหารไดหลากหลายคือ การตม การผัด และการ
ย$างโดยไม$สูญเสียคุณสมบัติของสารตานอนุมูลอิสระแต$ไม$เหมาะกับการประกอบอาหารประเภทการนึ่ง
จากผลการทดลองการประกอบอาหารประเภทผักโดยใหวิธีการ และอุณหภูมิที่แตกต$างกัน ส$งผลใหผักที่
ถูกทําใหสุกนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงความสามารถตานอนุมูลอิสระในระดับที่แตกต$างกัน อย$างไรก็ตามการศึกษา
ครั้งนี้การประกอบอาหารแต$ละวิธีใชเวลาที่แตกต$างกันเนื่องจากผักแต$ละชนิดมีความแตกต$างดานเนื้อสัมผัส โดย
เลือกเวลานอยที่สุดที่ทําใหผักชนิดนั้นสุก บรอกโคลีใชเวลา 4 – 8 นาที มะเขือยาวใชเวลา 4 – 5 นาที มะเขือเทศ
ใชเวลา 2 – 5 นาที และเห็ดเข็มทองใชเวลา 2 – 4 นาที และศึกษาเพียงช$วงเวลาเดียว จึงยังไม$สามารถสรุปผล
ของเวลาต$อการเปลี่ยนแปลงสารตานอนุมูลอิสระได และการศึกษาครั้งนี้วิเคราะห*การเปลี่ยนแปลงปริมาณฟCโน
ลิครวมในผักสด และผักที่ผ$านกระบวนการประกอบอาหารซึ่งทําใหอาจจะไดขอมูลที่ยังไม$ครบถวน เพราะยังมีสาร
อื่น ๆ เช$น วิตามินซี แอนโทรไซยาลิน ที่ทําหนาที่เปGนสารตานอนุมูลอิสระที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อผ$าน
กระบวนการประกอบอาหาร นอกจากนี้เวลาที่ใชในการประกอบก็เปGนปjจจัยที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ
ของสารตานอนุมูลอิสระ ดังนั้นจึงควรศึกษาเพิ่มเติมทั้งดานสารตานอนุมูลอิสระอื่น ๆ และเวลาที่เหมาะสมในการ
ประกอบอาหารแต$ละประเภท
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ภาพที่ 1 แสดงฤทธิ์ต านอนุ มูล อิส ระ (ก) และปริม าณฟC โนลิ ค (ข) ในผักทั้ ง 4 ชนิ ดที่ ผ$ านการประกอบอาหาร
ประเภทการตม

ภาพที่ 2 แสดงฤทธิ์ตานอนุ มู ลอิส ระ (ก) และปริมาณฟC โนลิค (ข) ในผัก ทั้ง 4 ชนิ ดที่ ผ$านการประกอบอาหาร
ประเภทการนึ่ง
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ภาพที่ 3 แสดงฤทธิ์ตานอนุ มู ลอิส ระ (ก) และปริมาณฟC โนลิค (ข) ในผัก ทั้ง 4 ชนิ ดที่ ผ$านการประกอบอาหาร
ประเภทการผัด

ภาพที่ 4 แสดงฤทธิ์ตานอนุ มู ลอิส ระ (ก) และปริมาณฟC โนลิค (ข) ในผัก ทั้ง 4 ชนิ ดที่ ผ$านการประกอบอาหาร
ประเภทการย$าง
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จํานวนชุดไมโทคอนเดรียดีเอ็นเอลดลงในโรคเนื้องอกเนื้อเยื่อออน
Low Mitochondrial DNA Copy Number in Soft Tissue Tumors
มณฑิรา ฐานไพศาลกิจ*, กฤษณ2 เจริญลาภ, ชินดนัย หงสประภาส, สิทธิศักดิ์ หรรษาเวก
คณะแพทยศาสตร2 จุฬาลงกรณ2มหาวิทยาลัย
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บทคัดยอ
โรคเนื้องอกเนื้อเยื่ออLอนมีความรุนแรงและมีความซับซ!อนในการวินิจฉัยและการรักษา และพบอุบัติการณ2
การเกิดของโรคนี้เพิ่มขึ้นทุกปP การศึกษากLอนหน!าพบการเปลี่ยนแปลงของจํานวนชุด mtDNA มีความสัมพันธ2กับ
การเกิดโรคมะเร็งหลายชนิด วัตถุประสงค2ของการศึกษานี้เพื่อเปรียบเทียบจํานวนชุดไมโทคอนเดรียดีเอ็นเอ
(mtDNA) สัมพัทธ2ในชื้นเนื้องอก ชิ้นเนื้อปกติบริเวณข!างเคียง และเม็ดเลือดขาวในโรคเนื้องอกเนื้อเยื่ออLอนจาก
ผู!ป[วยโรคเนื้องอกเนื้อเยื่ออLอนที่เข!ารับการรักษาผLาตัดเนื้องอกออก จํานวน 37 ราย (เนื้องอกชนิดไมLร!ายจํานวน 9
ราย และเนื้องอกชนิดมะเร็งจํานวน 28 ราย) รLวมกับทําการเจาะเก็บตัวอยLางเลือดในกลุLมคนปกติ จํานวน 58 ราย
ศึกษาจํานวนชุด mtDNA สัมพัทธ2ด!วยวิธี real-time polymerase chain reaction ผลการวิจัยพบวLาจํานวนชุด
mtDNA สัมพัทธ2ในชิ้นเนื้องอกเนื้อเยื่ออLอนมีจํานวนน!อยกวLาในชิ้นเนื้อปกติบริเวณข!างเคียงอยLางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (P = 0.006) และพบวLาเม็ดเลือดขาวมีจํานวนชุด mtDNA สัมพัทธ2น!อยกวLาทั้งในชิ้นเนื้องอกเนื้อเยื่ออLอน (P
< 0.001) และในชิ้นเนื้อปกติบริเวณข!างเคียง (P < 0.001) นอกจากนี้ยังพบวLาจํานวนชุด mtDNA สัมพัทธ2ในเม็ด
เลือดขาวของผู!ป[วยโรคเนื้องอกเนื้อเยื่ออLอนมีปริมาณน!อยกวLาในเม็ดเลือดขาวของกลุLมคนปกติอยLางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (P = 0.049) เมื่อทําการเปรียบเทียบจํานวนชุด mtDNA สัมพัทธ2ระหวLางชิ้นเนื้อมะเร็งเนื้อเยื่ออLอนและชิ้น
เนื้อปกติบริเวณข!างเคียงในผู!ป[วยรายเดียวกัน พบวLาชิ้นเนื้อมะเร็งเนื้อเยื่ออLอนมีจํานวนชุด mtDNA สัมพัทธ2น!อย
กวLาในชิ้นเนื้อปกติบริเวณข!างเคียงอยLางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P = 0.016) แสดงให!เห็นวLาการลดลงของจํานวนชุด
mtDNA มีความสําคัญตLอการดําเนินของโรคมะเร็งเนื้อเยื่ออLอน และอาจใช!เปiนตัวบLงชี้เพื่อจําแนกตัวอยLางชิ้นเนื้อ
มะเร็งเนื้อเยื่ออLอนออกจากตัวอยLางชิ้นเนื้อปกติได!
คําสําคัญ: จํานวนชุดไมโทคอนเดรียดีเอ็นเอสัมพัทธ2 โรคเนื้องอกเนื้อเยื่ออLอน 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

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๕ "งานวิชาการรับใช!สังคม" มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
732

HS-167

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 nonneoplastic 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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การพัฒนาวิธีการตรวจจีโนไทปของ Human platelet antigen-12w และ 16w (HPA-12w และ
HPA-16w) โดยวิธี Polymerase Chain Reaction- Sequence Specific Primer (PCR-SSP)
The Development of HPA-12w and HPA-16w Genotyping Method Using PCR-SSP Technique
มยุรี เก)งเกตุ1*, วีรวรณ ชาญศิลป/1, สมหญิง งามอุรเุ ลิศ1, กาญจนา ศิริรัตน21,
พิรญาณ2 นาคศิริ1, ญาณิศา ชานนตรี1, ภาวิณี คุปตวินทุ2, อรรถพล ศรีสดุ ดี2
1
คณะเทคนิคการแพทย2 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2
ศูนย2บริการโลหิตแห)งชาติ สภากาชาดไทย
*E-mail: mayuree.ke@gmail.com
บทคัดยDอ
Human platelet antigen (HPA) ปPจจุบันมีทั้งหมด 29 ระบบ HPA-12w และ HPA-16w เปSนระบบที่
พบว) า มี ค วามสํ า คั ญ ทางคลิ นิ ก ทํ า ให" เกิ ด ภาวะ fetal/neonatal alloimmune thrombocytopenia (FNAIT)
การศึกษาความถี่ของยีนระบบนี้ในประชากรไทยมีจํานวนน"อยมาก งานวิจัยนี้ได"พัฒนาวิธีการตรวจโดยทําการ
ทดลองหาสภาวะที่เหมาะสม สําหรับเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอในส)วนที่จําเพาะกับอัลลีลระบบ HPA-12w และ HPA16w ในหลอดทดลอง โดยทดสอบหาสภาวะที่เหมาะสมของการตรวจหาจีโนไทป/ของ ระบบ HPA-12w และ HPA16w ด" ว ยวิ ธี Polymerase Chain Reaction-Sequence Specific Primer (PCR-SSP) และหาความเข" ม ข" น ที่
เหมาะสมของ HPA-12b และ HPA-16b control ที่สังเคราะห2ขึ้น และตรวจหาจีโนไทป/ของระบบ HPA-12w
และ HPA-16w ในตัวอย)างดี เอ็น เอของผู"บ ริจาคของศู นย2 บริก ารโลหิ ต 100 ตั วอย)าง จากการศึ กษาสภาวะที่
เหมาะสมในการตรวจหาจีโนไทป/ทั้ง 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 ที่เหมาะสมคือ 64 oC เมื่อ
ตรวจจีโนไทป/ของ 2 ระบบในตัวอย)างดีเอนเอ 100 ตัวอย)างพบว)าเปSน HPA-12a12a และ HPA-16a16a ทั้ง 100
ตัวอย)าง (100%) และความเข"มข"นที่เหมาะสมของ HPA-12b และ HPA-16b control คือ 6.11x10-8ng และ
1.25x 10-4ng การศึกษานี้ชี้ให"เห็นว)าวิธี PCR-SSP เปSนเทคนิคที่เหมาะสมสําหรับการตรวจจีโนไทป/ของ HPA12w และ HPA-16w เนื่องจากเปSนวิธีที่ให"ผลการตรวจถูกต"องแม)นยํา ง)าย สะดวก และราคาถูก สามารถนํามาใช"
ในงานประจํา และตรวจหาความถี่ของอัลลีลนี้ในประชากรไทยได"
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 HPA16 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"ปuวยที่
มีภาวะเกล็ดเลือดต่ํา หรือมีเลือดออก ตามเกณฑ2มาตรฐานการให"เกล็ดเลือดสามารถให"ตามหมู) ABO ได"โดยไม)ต"อง
ทดสอบความเข"ากันได"ของเกล็ดเลือด แต)เนื่องจากบนผิวของเกล็ดเลือดมีแอนติเจนหลายชนิด ได"แก) แอนติเจนหมู)
ABO แอนติเจนต)อเม็ด เลื อดขาว (Human leukocyte antigen: HLA) และแอนติ เจนต)อเกล็ด เลื อด (Human
platelet antigen: HPA) หากผู"ปuวยได"รับเกล็ดเลือดที่มีแอนติเจนแตกต)างจากของตัวเอง อาจสร"างแอนติบอดีต)อ
แอนติเจนที่ไม)ตรงกันระหว)างผู"ปuวยและผู"บริจาคได" โดยเฉพาะผู"ปuวยที่ได"รับเกล็ดเลือดบ)อยครั้งจะมีโอกาสสร"าง
แอน ติ บ อดี ไ ด" ม ากขึ้ น ก) อ ให" เกิ ด อาการทางคลิ นิ กที่ สํ า คั ญ คื อ ภ าวะ fetal neonatal alloimmune
thrombocytopenia หรือ FNAIT เปSนภาวะเกล็ดเลือดต่ําของทารกในครรภ2หรือแรกคลอด เนื่องจากมี HPA ไม)
ตรงกันกับมารดาส)งผลให"มารดาสร"างแอนติบอดีต)อแอนติเจนนั้น เกิดการทําลายเกล็ดเลือดของทารก (1), posttransfusion purpura หรือ PTP ภาวะที่มีจ้ําเลือดหลังการ รับเลือด มีสาเหตุจากผู"ปuวยสร"างแอนติบอดีต)อเกล็ด
เลือดที่ให"เข"าไปเกิดการทําลายเกล็ดเลือด รวมถึงสร"างแอนติบอดีต)อเกล็ดเลือดตนเอง ทําให"ผู"ปuวยมีเกล็ดเลือดลด
ต่ํามาก และมีอาการเลือดออกอย)างรุนแรงได" (1), platelet transfusion refractoriness หรือ PTR ภาวะที่ผู"ปuวย
ไม)ตอบสนองต)อการให"เกล็ดเลือด เมื่อให"เกล็ดเลือดไปแล"วปริมาณเกล็ดเลือดไม)เพิ่มขึ้นตามที่ควรจะเปSน เนื่องจาก
เกล็ดเลือดที่ให"นั้นถูกทําลายโดยแอนบอดีของผู"ปuวย (1,2) ดังนั้นจึงจําเปSนที่ต"องคัดเลือกเกล็ดเลือดที่มีแอนติเจนที่
ตรงกันให"แก)ผู"ปuวยที่มีแอนติบอดีนั้น ในปPจจุบันแอนติเจนของเกล็ดเลือดมีทั้งหมด 29 ระบบ คือ HPA-1 ถึง HPA29w (3) ส)วนใหญ)แต)ละระบบมีอัลลีล 2 แบบ ได"แก) a และ b ซึ่งเกิดจากมีลําดับเบสต)างกัน 1 เบส หรือจากการ
ขาดหายไปของเบส ระบบที่มีความสําคัญทางคลินิก ได"แก) ระบบ HPA-1 ถึง HPA-6 และ HPA-15 ซึ่งก)อให"เกิด
ปPญหาการสร"างแอนติบอดีบ)อยครั้งในหลายเชื้อชาติ (4) จากการศึกษาของ Sachs U. และคณะ และ Curtis BR.
and McFarland JG. พบว)า HPA-12w และ HPA-16w มีความสําคัญทางคลินิกคือทําให"เกิดภาวะ FNAIT (4,5)
ในเอเชียมีผู"ศึกษาระบบนี้ได"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
ซึ่งอาจมีข"อจํากัดในการตรวจหาชนิดแอนติบอดี รวมถึงยังไม)มีรายงานความถี่ของ HPA-16w ในประเทศไทยเลย
และ ในขณะที่ HPA-12w ก็ มี ก ารศึ ก ษาจํ า นวนน" อ ยมาก (8) จึ ง ยั งไม) ส ามารถคาดเดาได" ว) า จะเปS น ระบบที่ มี
ความสําคัญทางคลินิกต)อคนไทยหรือไม) ดังนั้นผู"วิจัยจึงสนใจศึกษา HPA ทั้ง 2 ระบบ นี้ โดยการพัฒนาเทคนิค
Polymerase Chain Reaction-Sequence Specific Primer (PCR-SSP) สําหรับ ตรวจหาชนิ ดและความถี่ของ
HPA-12w และ HPA-16w เพื่อ ให" ง)าย สะดวก รวดเร็ว และมีค วามถูกต" อง สามารถนํ าไปใช"ศึก ษาหาความถี่
ของอัลลีล และประยุกต2ใช"ในงานประจําคัดเลือกหาผู"บริจาคเกล็ดเลือดที่เหมาะสมต)อไป

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๕ "งานวิชาการรับใช"สังคม" มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
735

HS-170

วัตถุประสงคMการวิจัย
1. เพื่อทดสอบหาสภาวะที่เหมาะสมสําหรับการตรวจหายีน HPA-12w และ HPA-16w โดยวิธี PCRSSP
2. เพื่ อ ศึ ก ษานํ า ร) อ งตรวจหายี น HPA-12w และ HPA-16w ในดี เอนเอผู" บ ริจ าคโลหิ ต ชาวไทย 100
ตัวอย)าง

ขอบเขตการทําวิจัย
ทําการทดลองหาสภาวะทีเ่ หมาะสมสําหรับการทําการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอในส)วนที่จําเพาะกับตําแหน)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)
แอนติเจนที่ปรากฏอยู)บนผิวของเกล็ดเลือดแบ)งออกเปSน 2 ประเภทได"แก) 1) แอนติเจนที่ไม)จําเพาะต)อ
เกล็ ด เลื อ ด (platelet non-specific alloantigens) เปS น แอนติ เจนที่ ส ามารถพบร) ว มกั น กั บ เซลล2 ช นิ ด อื่ น ๆ
นอกเหนือจากเกล็ดเลือด เช)น แอนติเจนของเม็ดเลือดแดงได"แก) แอนติเจน ABO, Lewis และแอนติเจนบนเม็ด
เลือดขาวได"แก) HLA class I 2) แอนติเจนที่จําเพาะต)อเกล็ดเลือด (platelet specific alloantigens) แอนติเจน
ในกลุ)มนี้พบเฉพาะบนผิวของเกล็ดเลือด (HPA) อยู)บนไกลโคโปรตีน (glycoprotein:GP) ได"แก) GPIa, GPIbα,
GPIbβ, GPIIb GPIIIa และ CD109 ในปPจจุบันแอนติเจนของเกล็ดเลือดนั้นมีทั้งหมด 29 ระบบ คือ HPA-1 ถึง
HPA-29w (3) ในแต)ละระบบมีอัลลีล 2 ชนิด ได"แก) a และ b ซึ่งส)วนใหญ)เกิดจากมีลําดับเบสต)างกัน 1 เบส โดย
การกําหนดให"อัลลีล a เปSนแอนติเจนที่พบได"บ)อยกว)าอัลลีล b (ตารางที่ 1)

2 การเรียกชื่อของแอนติเจนที่จําเพาะตDอเกล็ดเลือด (The nomenclature of platelet
specific alloantigen ) (9)
การตั้งชื่อระบบ HPA โดยคณะกรรมการของ International Committee for Standardization in
Hematology (ICSH) และ The International Society of Blood Transfusion (ISBT) ซึ่งเริ่มก)อตั้งในป„ 1990
ทําหน"าที่กําหนดกฎของการเรียกชื่อแอนติเจนของเกล็ดเลือดขึ้นมา ดังนี้ 1) กําหนดให"เรียกแอนติเจนที่จําเพาะต)อ
เกล็ดเลือดว)า “Human Platelet Alloantigen (HPA)” 2) ระบบของแอนติเจนต)างๆ กัน จะถูกกําหนดโดยใช"
ตัวเลขเรียงตามลําดับของวันที่นําเสนอ เช)น HPA-1 HPA-2 3) อัลลีลของแอนติเจนระบบต)างๆ กันจะใช"ตัวอักษร
a และ b เปSนตัวกําหนดโดยให" a เปSนอัลลีลที่มีความถี่การตรวจพบมาก ส)วน b อัลลีลที่ตรวจพบน"อย 4)
แอนติเจนที่ผ)านการยอมรับให"เปSนระบบใหม) ต"องผ)านการพิจารณาของกรรมการ ICSH/ISBT ก)อน ปPจจุบันนํา
วิธีการตรวจทางโมเลกุลวิทยาทําให"มีการค"นพบแอนติเจนในระบบใหม)ๆ เพิ่มมากขึ้น ทําให"มีการกําหนดแอนติเจน
ที่พึ่งค"นพบใหม)ให"กําหนดตัวอักษร “W” ไว"ก)อน จนกว)าจะพิสจู น2ได"ว)าเปSนแอนติเจนชนิดใหม)ตามคุณสมบัติการ
กระตุ"นแอนติบอดี และไม)ใช)แอนติเจนที่พบเฉพาะในชนกลุม) ใดกลุม) หนึ่งเท)านั้น (private antigen) จึงกําหนด
ระบบของแอนติเจนของเกล็ดเลือด “HPA” ซึ่งปPจจุบันจึงมีการจัดแบ)งแอนติเจนของเกล็ดเลือดออกเปSน 29 ระบบ
(3) โดยส)วนใหญ)อลั ลีล a และ b นั้นมีลําดับของเบสที่แตกต)างกันเพียง 1 เบส ทําให"สามารถใช"ในการแยก
ความจําเพาะของอัลลีลของแต)ละระบบได"

3. ภาวะทางคลินิกที่มีสาเหตุมาจากแอนติบอดีของเกล็ดเลือด(Clinical condition caused by
immunization of HPA)
HPA ที่มีความสําคัญทางคลินิกในเกือบทุกเชื้อชาติ 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)วนระบบอื่น ๆ จะก)อปP ญ หาทางคลินิก ไม)บ) อยเท) า 7 ระบบนี้ ภาวะทาง
คลินิกมีสาเหตุมาจากแอนติบอดีของเกล็ดเลือดของผู"ปuวย ทําลายเกล็ดเลือดที่ให"เข"าไป และ/หรือ ภาวะที่เกล็ด
เลือดในร)างกายถูกทําลายเนื่องจากมีแอนติบอดีที่จําเพาะกับแอนติเจนของเกล็ดเลือดผู"ปuวย (2) แบ)งออกเปSน 3
ภาวะได"แก)
3.1 ภาวะ Fetal-Neonatal Alloimmune Thrombocytopenia (FNAIT) (11-12) เปS น ภาวะที่
เกล็ดเลือดของทารกในครรภ2หรือแรกคลอดถูกทําลายโดยแอนติบอดีของมารดา ทําให"เกล็ดเลือดของทารกลดต่ําลง
มีสาเหตุจากการที่เกล็ดเลือดของทารกในครรภ2มีแอนติเจน 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 อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได"หากไม)ได"รับการรักษาอย)างทันท)วงที
3.2 ภาวะมีจ้ําเลือดภายหลังการรับเกล็ดเลือด (Post-transfusion purpura: PTP) (11, 13) เปSน
ภาวะเกิ ด เมื่ อ ผู" ปu ว ยที่ มี เกล็ ด เลื อ ดต่ํ า เมื่ อ ได" รั บ เกล็ ด เลื อ ดแล" ว เกล็ ด เลื อ ดนั้ น ถู ก ทํ าลาย ทํ า ให" ผู" ปu ว ยมี ภ าวะ
thrombocytopenia อยู) ป ระมาณ 1 สั ป ดาห2 ภาวะนี้ เกิ ด จากเกล็ ด เลื อ ดที่ ให" มี HPA ต) า งจากผู" รั บ จึ ง สร" า ง
แอนติบอดีมาทําลายเกล็ดเลือดนั้น ผู"ปuวยจะมีอาการมีจ้ําเลือดเกิดเอง และบางรายเลือดไหลไม)หยุด เนื่องจาก
ผู"ปuวยมีจํานวนเกล็ดเลือดต่ํา
3.3 ภาวะการไมDตอบสนองตDอเกล็ดเลือดที่ให_ (Platelet transfusion refractoriness: PTR) (11,
14) พบในผู"ปuวยที่มีภาวะเกล็ดเลือดต่ําที่ต"องได"รับเกล็ดเลือดบ)อยๆ และผู"ปuวยสร"างแอนติบอดีต)อแอนติเจนของ
เกล็ดเลือด แอนติบอดีที่พบเปSนปPญหาได"บ)อย ได"แก)แอนติบอดีต)อ HLA, HPA และ HNA อาการของภาวะนี้คือ
เมื่อได"รับเกล็ดเลือดในปริมาณมาก แต)ปริมาณเกล็ดเลือดไม)เพิ่มขึ้นตามหลักการให"เกล็ดเลือด เนื่องจากเกล็ดเลือด
ที่ให"ถูกทําลายโดยแอนติบอดีของผู"ปuวย การพิจารณาภาวะ PTR ทําโดยการคํานวณจากค)าของเกล็ดเลือดที่คาดว)า
จะเพิ่ ม ขึ้ น เรี ย กว) า ค) า corrected platelet count increment (CCI) และ percent of predicted platelet
count increment (%PPCI)

4. HPA gene frequencies ของชนชาติตDางๆ
ความถี่ของอัลลีลของยีน HPA แต)ละระบบมีความแตกต)างกันในแต)ละเชื้อชาติ (15) (ตารางที่ 2) การ
ก)อให"เกิดปPญหาทางคลินิกจึงขึ้นอยู)กับความถี่ของอัลลีลในชนชาตินั้นๆ จากการศึกษาของ Kupatawintu P.และ
คณะ พบว)า anti-HPA-2b, -3a และ -5b พบบ)อยในผู"ปuวยเกล็ดเลือดต่ําชาวไทย (16) ซึ่งสอดคล"องกับความถี่ที่พบ
แอนติเจน HPA-2b, -3a และ -5b ที่ค)อนข"างสูง (17-18) ในขณะที่ anti HPA-1a เปSนสาเหตุของการเกิดภาวะ
FNAIT และ PTP ได"บ)อยที่สุดในประชากรผิวขาว (Caucasian) แต)มีรายงานความถี่ของ anti-HPA-1a น"อยในคน
ไทย ประกอบกับพบแอนติเจน HPA-1a ได"ในอัตราทีส่ ูงมาก จึงมีโอกาสน"อยที่จะเปSนสาเหตุของ FNAIT และ PTP
ในชาวไทย รวมถึงแอนติเจน HPA-1a, -4a, -4b, -5a และ HPA-6a ที่พบได"สูง จึงมีโอกาสน"อยที่จะเปSนสาเหตุ
ของ FNAIT, PTP และ PTR ได"น"อยเช)นกัน สําหรับแอนติเจน HPA-2b พบในอัตราที่ต่ํากว)าในชาวเกาหลีและชาว
ญี่ปุuน จึงมีโอกาสสร"าง anti-HPA-2b ในสองชนชาตินี้สูงกว)าชนชาวเอเชียชาติอื่น ส)วน anti HPA-4b พบว)ามี
ปPญหาทางคลินิกได"บ)อยในคนญี่ปนุu (19)
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737

HS-172

ตารางที่ 1 แสดงชนิดของ (HPA) แตDละระบบ (3)
Antigen

Glycoprotein

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

K611del

HPA-15

CD109

CD109

6

NM_133493

Q8TDJ3

1909_1911delA
AG
2108C>A

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

rs10455097

S682Y
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739

a

0.9913
0.9480
0.5580
0.9980
0.9880
0.9867
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
0.5467
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
0.9906

system

HPA-1
HPA-2
HPA-3
HPA-4
HPA-5
HPA-6
HPA-7w
HPA-8w
HPA-9w
HPA-10w
HPA-11w
HPA-12w
HPA-13w
HPA-14w
HPA-15
HPA-16w
HPA-17w
HPA-18w
HPA-19w
HPA-20w
HPA-21w

0.0087
0.0520
0.4420
0.0020
0.0120
0.0133
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.4533
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0094

b

0.9980
0.9000
0.7180
0.9890
0.9730
0.9730
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT

a

0.0020
0.1000
0.2820
0.0110
0.0270
0.0270
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT

b

0.9880
0.9230
0.5550
0.9900
0.9780
0.9800
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT

a
0.9910
0.9390
0.5050
1.0000
0.9950
0.9670
1.0000
1.0000
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT

a
0.0090
0.0600
0.4950
0.0000
0.0050
0.0330
0.0000
0.0000
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT

b
0.9750
0.9625
0.5025
0.9950
0.9500
0.9925
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
0.5150
NT
NT
NT
NT
NT
NT

a
0.0250
0.0375
0.4975
0.0050
0.0500
0.0075
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
0.4850
NT
NT
NT
NT
NT
NT

b

b
0.0150
0.0480
0.4400
0.0000
0.0320
0.0140
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
0.4910
NT
NT
NT
NT
NT
NT

Thai
0.9850
0.9520
0.5600
1.0000
0.9680
0.9860
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
0.5090
NT
NT
NT
NT
NT
NT

a
0.0000
0.3930
0.5000
0.0000
0.4050
0.0000
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
0.3020
NT
NT
NT
NT
NT
NT

b

African
1.0000
0.6070
0.5000
1.0000
0.5950
1.0000
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
0.6980
NT
NT
NT
NT
NT
NT

a
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0.0020
0.0770
0.4450
0.0100
0.0220
0.0200
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT

b

ตารางที่ 2 The HPA gene frequencies in different populations (15)
Chinese
Japanese
Korean
Indonesian
Malaysian

HS-173

0.8400
0.9300
0.6000
NT
0.9200
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT

0.1600
0.0700
0.4000
NT
0.0800
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT

b

German
a

b
0.1600
0.0750
0.3730
0.0000
0.0860
0.0000
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
0.4760
NT
NT
NT
NT
NT
NT

British
0.8400
0.9250
0.6270
1.0000
0.9140
1.0000
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
0.5240
NT
NT
NT
NT
NT
NT

a

0.8520
0.9180
0.6120
1.0000
0.8920
1.0000
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
0.5000
NT
NT
NT
NT
NT
NT

a

0.1480
0.0820
0.3880
0.0000
0.1080
0.0000
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
0.5000
NT
NT
NT
NT
NT
NT

b

Australian

HS-174

5. HPA-12w (Iy) (5)
แอนติเจนของระบบนี้จะอยู)บน GPIb/IX complex ซึ่ง GPIb ประกอบด"วยสาย beta (GPIb-beta) ซึ่ง
เชื่อมกับสาย alpha (GPIb-alpha) ด"วยพันธะ disulphide HPA-12w จะอยู)บนไกลโคโปรตีนชนิด GPIb-beta
ถูกถอดรหัสจากยีน GPIBB ที่อยู)บนโครโมโซมคู)ที่ 22 เกิดจากการแทนที่ของเบสในลําดับที่ 119 จาก guanine (G)
เปSน adenine (A) ทําให"กรดอะมิโนในตําแหน)งที่ 15 เปลี่ยนจาก glycine เปSน glutamic acid เดิมเรียก
แอนติเจนระบบ HPA-12w ว)า Iya ถูกค"นพบจากผู"ปuวยภาวะ FNAIT เนื่องจากทารกมีแอนติเจน HPA-12a (Iya)
แต)มารดาไม)มีแอนติเจน HPA-12a เมื่อเลือดทารกเข"าสู)กระแสเลือดของมารดา จึงกระตุ"นมารดาให"สร"าง antiHPA-12a ขึ้นได" ซึ่งทําให"ทารกเกิดภาวะ FNAIT (3-5)

6. HPA-16w (Duva) (19)
แอนติเจนระบบนี้จะอยู)บนไกลโคโปรตีนชนิด GPIIIa สร"างจากยีน ITGB3 อยู)บนโครโมโซมที่ 17 เมื่อมี
การแทนที่ ของเบสในลําดั บที่ 517 จาก cytosine (C) เปSน thymine (T) ทําให"กรดอะมิโนในตําแหน)งที่ 140
เปลี่ยนจาก threonine เปSน isoleucine เดิมเรียกระบบ HPA-16w นี้ว)า Duva ซึ่งมีความสําคัญทางคลินิกคือ
ทําให"เกิดภาวะ FNAIT ค"นพบจากการที่ลูกที่มีภาวะ FNAIT เนื่องจากมี HPA-16a16a ส)วนแม)ไม)มี HPA-16a จึง
สร"าง anti-16a มาทําลายเกล็ดเลือดของลูก ซึ่งพิสูจน2ได"จากการหาตําแหน)งของยีน HPA ที่ผิดปกติใน GPIIIa ของ
แม)และลูกที่มีภาวะ FNAIT จนพบตําแหน)งที่สนใจแล"วนํายีนในตําแหน)งนั้นไปสังเคราะห2เปSนยีน 2 ชนิดคือ Wild
type และ mutation type โดยวิ ธี cell culture และนํ า ยี น ทั้ งสองแบบเข" า ไปใน cell ทดสอบ เพื่ อ ให" ผ ลิ ต
แอนติเจนแต)ละแบบใน cell

7. วิ ธี ใ ช_ ใ นการตรวจหาแอนติ เ จนของเกล็ ด เลื อ ด (Methods for platelet alloantigen
determination)
การตรวจหาชนิดของแอนติเจนของเกล็ดเลือดทําได"หลายวิธี แต)ละวิธีมีข"อดีข"อเสียในการตรวจที่แตกต)าง
กันออกไป การคัดเลือกวิธีที่เหมาะสมจึงขึ้นอยู)กับความต"องการใช"งานของแต)ละห"องปฏิบัติการ ในอดีตการ
ตรวจหาแอนติเจนของเกล็ดเลือดทําด"วยวิธีซีโรโลยี แต)พบว)ามีข"อจํากัดมากเนื่องจากขาดแคลนแอนติบอดีชนิด
ต)างๆ และเกล็ดเลือดของผู"ปuวยทีใ่ ช"ตรวจมักมีปริมาณน"อยจากภาวะเกล็ดเลือดต่ํา ดังนั้นวิธีที่นิยมตรวจในปPจจุบัน
จึงเปSนวิธีทางโมเลกุล เปSนการตรวจหาอัลลีลของยีนที่สร"างแอนติเจนบนเกล็ดเลือดซึ่งมีหลายวิธี แต)ละวิธีมีข"อดี
และข"อจํากัดในการตรวจที่แตกต)างกันออกไป วิธีการตรวจใช"วิธีทางโมเลกุลวิทยา (Molecular method) ที่นิยม
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) ซึ่งเปSนวิธีที่นิยมตรวจหาอัล
ลีลมากที่สุด เพราะมีความสะดวก ง)าย ราคาประหยัด

ระเบียบวิธีวิจัย
1 กลุDมตัวอยDางที่ใช_
1.1 ตัวอย)างดีเอ็นเอควบคุม HPA-12a และ HPA-16a
1.2 ตัวอย)างดีเอ็นเอควบคุมแบบสังเคราะห2 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) ไพรเมอร2ที่จําเพาะกับอัลลีลของยีน 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)
(ตารางที่ 3)
2) ไพรเมอร2ควบคุมระบบ (internal control primer) คือ Human growth
hormone (HGH) พบได"ทุกคน ใช"เปSนตัวควบคุมระบบการทําปฏิกริ ิยาลูกโซ)โพลีเมอร2เรส (ตาราง 3)
ตารางที่ 3 แสดงลําดับเบสของไพร2เมอร2จําเพาะสําหรับการตรวจหายีน HPA-12 และ HPA-16
Gene
HPA-12

HPA-16

HGH

Primer Name
H-12a primer
H-12b primer
H-12 common
H-16a primer
H-16b primer
H-16 common
HGH-F
HGH-R

Sequences (5'-3')
GAC GCT CGT GGA CTG CGG
GAC GCT CGT GGA CTG CGA
CTC GTC CTC GGC CAG ATA
GTG AGC TTT CGC ATC TGG G
GGT GAG CTT TCG CAT CTG GA
GGCTTTCTGGTTTGCTTTGA
GCC TTC CCA ACC ATT CCC TTA
GTC CAT GTC CTT CCT GAA GCA

Length (bp)
18
18
18
19
20
20
21
21

Product
307 bp
267 bp
1,024 bp

3. การทดสอบหาสภาวะที่เหมาะสมของวิธีPCR สําหรับตรวจหาอัลลีล HPA-12w และ HPA16w
หาโปรแกรม PCR ที่เหมาะสมในการตรวจจีโนไทป/ของ HPA-12w และ HPA-16w โดยการใช"ความ
เข"มข"นไพรเมอร2 6.4 µM แล"วปรับอุณหภูมิในช)วง annealing ของปฏิกิริยา PCR ตั้งแต) 67oC และลดลงถึง 64oC
โดยอุณหภูมิช)วงอื่นๆ คงที่ คือ denature ที่อุณหภูมิ 96oC นาน 5 นาที 1 รอบ ทําปฏิกิริยาที่ 96oC นาน 30
วินาที 67oC (ปรับจาก 67oC ถึง 64oC) นาน 45 วินาที 72oC นาน 30 วินาที จํานวน 35 รอบ และที่อุณหภูมิ
72oC นาน 7 นาที
หาความเข"มข"นที่เหมาะสมของไพรเมอร2 โดยปรับความเข"มข"นของ primer ทั้ง 2 คู) เพื่อให"ได" band
ของ PCR ที่สวยงามเหมาะสม โดยเริ่มปรับจากความเข"มข"น 6.4 µM เท)ากัน จากนั้นปรับเพิม่ หรือลดความเข"มข"น
ตามความชัดเจนของ band ที่ได"

4. การทดสอบหาความเข_มข_นที่เหมาะสมของ 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"ผลที่ชัดเจน และถูกต"องหลังจากขั้นตอนการทํา
PCR

5. การทดสอบหาจีโนไทปของยีน HPA-12w และ HPA-16w
ตรวจหา HPA-12w และ HPA-16w genotyping ด"วยเทคนิค PCR-SSP ในตัวอย)างดีเอ็นเอผู"บริจาค
เกล็ดเลือดจํานวน 100 ตัวอย)าง โดยการเตรียมส)วนประกอบของ PCR master mix ดังนี้
HPA-12w genotyping มีส)วนผสมในแต)ละปฏิกิรยิ าพีซีอาร2มีปริมาตรทั้งหมด 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)ละปฏิกิรยิ าพีซีอาร2มีปริมาตรทั้งหมด 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
จากนั้นนําไปเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอด"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 และที่
อุณหภูมิ 72oC นาน 7 นาที จากนั้นนําดีเอ็นเอที่เพิ่มจํานวนได"ไปแยกด"วยเครื่อง gel electrophoresis ที่ 150
โวลต2 นาน 8 นาที โดยใช" 2 % agarose gel ที่มี ethidium bromide 1 µl ผสมอยู) และตรวจสอบแถบดีเอ็นเอ
ด"วยเครื่อง UV transilluminator การอ)านและแปลผล HGH band จะปรากฏที่ตําแหน)ง 1024 bp ส)วน HPA12w และ HPA-16w band จะปรากฏที่ตําแหน)ง 307 bp และ 267 bp ตามลําดับ (ภาพที่ 1)
12a(16a)

12b(16b) 12a(16a) 12b(16b) 12a(16a) 12b(16b)

M

2000 bp
1000 bp
500 bp
250 bp
100 bp

Internal control 1024 bp

Negative control (DW)

Specific band
HPA-12w; 307 bp
HPA-16w; 267 bp

ภาพที่ 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"นทีเ่ หมาะสมของไพรเมอร2ของ HPA-12w และ HPA-16w ได"ผลคือ 9.6
µM ไพรเมอร2ของ HGH คือ 6.4 µM ส)วนการทดสอบหาสภาวะทีเ่ หมาะสมในการทํา PCR ได"อุณหภูมิ
annealing ที่เหมาะสมทําให"ผลการตรวจถูกต"องและชัดเจนที่สุดคือ 64oC (ภาพที่ 2) การทดสอบความเข"มข"นที่
เหมาะสมของ ของ HPA-12b และ HPA-16b (gBlocks Gene Fragment) โดยเริม่ ทดสอบตั้งแต)ความเข"มข"น
1x10-3 ng แล"วเจือจางแบบ two fold dilution ลงไปเรื่อยๆ ได"ความเข"มข"นที่เหมาะสมในการทํา PCR-SSP ตาม
สภาวะทีเ่ หมาะสมของการทดลองนี้ คือ 6.11×10-8ng และ 1.25×10-4ng ตามลําดับ (ภาพที่ 3) ในการตรวจหา
ยีน HPA-12w และ HPA-16w genotyping ของดีเอ็นเอผู"บริจาคเกล็ดเลือดจํานวน 100 ตัวอย)าง ได"ผลเปSนจีโน
ไทป/ HPA-12a12a และ HPA-16a16a ทั้ง 100 ตัวอย)าง คิดเปSนร"อยละ 100 (ภาพที่ 4)
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1
a

2
b

a

3
b

a

4
b a

1

b

a

2

b

a

3

b

a

4

b a

b

Program 1
o
(67 C)
Program 2
o
(65 C)
Program 3
o
(64 C)

HPA-12w

HPA-16w

ภาพที่ 2 ผลการทํา PCR optimization หาอุณหภูมิ annealing ที่เหมาะสม โดยแบ)งเปSน 3 โปรแกรมแตกต)างที่
อุณหภูมิ annealing โปรแกรมที่ 1 มีอุณหภูมิ 67oC โปรแกรมที่ 2 มีอุณหภูมิ 65oC โปรแกรมที่ 3 มีอุณหภูมิ
64oC โดยใช"ดีเอ็นเอควบคุมสําหรับไพรเมอร2 HPA-12w ได"แก) HPA-12a12a, HPA-12a12b และ HPA-12b12b
และดีเอ็นเอควบคุมสําหรับไพรเมอร2 HPA-16w ได"แก) HPA-16a16a และ HPA-16b16b พบว)าที่โปรแกรม 3
ให"ผลจีโนไทป/ถูกต"องชัดเจนทีส่ ุด
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12a 12b 12a 12b

12a

12b

12a 12b

12a

12b

-5

1.5625×10 ng 7.8125×10-6ng 3.9063×10-6ng 1.9532×10-6ng 9.766×10-7ng

12a

12b

12a

12a

12b

12b

4.883×10-7ng 2.442×10-7ng 1.221×10-7ng

12a

12b

6.11×10-8ng

(A)
16a

16b

-3

1×10 ng

16b

16a

-4

5×10 ng

16 a 16b 16a 16b

2.5×10-4ng 1.25×10-4ng

(B)
ภาพที่ 3 (A) แสดงการหาความเข"มข"นที่เหมาะสมของ HPA-12b control ที่สังเคราะห2ขึ้น โดยเริม่ จากความ
เข"มข"น 1×10-3 ng ถึง 6.11×10-8ng พบว)าที่ความเข"มข"น 1×10-3 ng ถึง 1.221×10-7ng (แสดงภาพที่ความ
เข"มข"น 1.5625×10-5 ng ลงมา) เกิด false positive ขึ้นที่หลอด HPA-12a ที่ความเข"มข"น 6.11×10-8ng ไม)พบ
false positive ขึ้นที่หลอด HPA-12a ดังนั้นความเข"มข"นที่เหมาะสมของ HPA-16b control ที่สงั เคราะห2ขึ้น
คือ ความเข"มข"น 6.11×10-8 ng
(B) แสดงการหาความเขมขนที่เหมาะสมของ HPA-16b control ที่สังเคราะห&ขึ้น โดยเริม่ จากความ
เขมขน 1×10-3 ng ถึง 1.25×10-4 ng พบว7าที่ความเขมขน 1.25×10-4 ng ไม7พบ false positive ขึ้นที่หลอด
HPA-16a ดังนั้นความเขมขนที่เหมาะสมของ HPA-16b control ที่สังเคราะห&ขึ้นคือ 1.25×10-4 ng
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MM a

b

a

b

a

b

M

a

b

a

b

a

b

HPA-16a16a
HPA-12a12a

HPA-12b

A

B
Negative control

HPA-16b control

Negative control

ภาพที่ 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"วยวิธีซีโรโลยีซึ่งเปSนวิธีที่มีข"อจํากัดหลายประการ
เช)น น้ํายาแอนติซีรัมที่ใช"ตรวจมีไม)ครอบคลุมระบบทั้งหมด และเปSนการตรวจหาแอนติเจนบนเกล็ดเลือดจึง
จําเปSนต"องใช"เกล็ดเลือดปริมาณมาก แต)เนื่องจากผู"ปuวยส)วนใหญ)จะมีอาการเกล็ดเลือดต่ํา (Thrombocytopenia)
ปPจจุบันจึงไม)นิยมตรวจหาชนิดแอนติเจน HPA ด"วยเทคนิคนี้ โดยการใช"วิธีทางโมเลกุลซึ่งเปSนวิธีที่สะดวกมากกว)า
ราคาประหยัด และให"ผลถูกต"องแม)นยําสูงกว)าวิธีซีโรโลยี โดยวิธีที่นิยมมากคือ PCR-SSP เนื่องจากวิธีนี้ไม)
จําเปSนต"องใช"เครื่องมือและน้ํายาที่เฉพาะเจาะจงและมีราคาแพงเหมือนบางเทคนิค เช)น real-time PCR หรือ
DNA sequencing base typing ดังนั้นวิธี PCR-SSP จึงเปSนวิธีที่ยังนิยมในงานประจํา โดยเฉพาะอย)างยิ่งใน
ประเทศที่กําลังพัฒนาซึ่งมีงบประมาณไม)มาก อย)างไรก็ตามวิธี real-time PCR ก็เปSนอีกหนึ่งวิธีที่ได"รับความนิยม
รองลงมา เพราะมีความเหมาะสมในการตรวจในผู"บริจาคที่มีจํานวนมาก (20) การศึกษานี้ได"พัฒนาวิธี PCR-SSP
สําหรับตรวจจีโนไทป/ของระบบ HPA-12w และ HPA-16w โดยใช"น้ํายา PCR master mix สําเร็จรูป ซึ่งสามารถ
ลดขั้นตอนการเตรียมน้ํายาลง โดยราคาไม)แตกต)างจากเดิม (ประมาณ 100 บาทต)อตัวอย)าง) ซึ่งช)วยให"การทํางาน
ประจําสะดวกและสามารถทําการตรวจได"ง)ายขึ้น
งานวิจัยนี้ได"ตรวจจีโนไทป/ของดีเอ็นเอผู"บริจาคเกล็ดเลือดจํานวนทั้งหมด 100 ราย พบว)าทั้ง 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)
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พบว)าผลจีโนไทป/เปSนแบบ HPA-12a12a และ HPA-16a16a เกือบ 100% ซึ่งสอดคล"องกับงานวิจัยของ Nie Y-M
และคณะ (6) และงานวิจัยของ Feng ML และคณะ (7) ที่ได"ระบุว)าพบยีน HPA-12a12a และ HPA-16a16a
100% ในชาวจีนกวางตุ"งและชาวจีนฮั่น ดังนั้นแนวโน"มการเกิดปPญหา alloimmunization จากแอนติเจนสอง
ระบบนี้จึงมีไม)มาก แต)อย)างไรก็ตามการศึกษานี้ยังเปSนเพียงการศึกษานําร)องที่ใช"ตัวอย)างตรวจจํานวนไม)มาก จึง
ควรเพิ่มขนาดประชากรศึกษาให"มากขึ้น
เพื่อให"ได"ผลความถี่ของอัลลีลที่ถูกต"องและการพยากรณ2การเกิด
alloimmunization ได"แม)นยํายิ่งขึ้น

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้ได"รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และศูนย2บริการโลหิตแห)งชาติ สภา
การชาดไทย
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Study of Recycling Potential of Ladle Furnace Slag (LFS) form Production
Process of Hot Rolled Coil Steel
มิตรชัย รัตนวงศ$*, เทอดพงศ$ ศรีสขุ พันธุ$
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้เป?นการวิจัยเชิงทดลองมีวัตถุประสงค$เพื่อศึกษาปริมาณตะกรันของเตาอุDนน้ําเหล็ก Ladle
furnace slag (LFS) ที่เหมาะสมมาใชทดแทนปูนซีเมนต$ ทราย และหินในการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จที่สามารถรับ
แรงอัดไดไมDนอยกวDา 145 kg/cm2 ผูวิจัยไดใช LFS แทนปูนซีเมนต$ ทราย และหิน ในสัดสDวนรอยละ 25, 50, และ
75 โดยน้ํ าหนั ก ตD อ ปริ ม าตร โดยทํ าการทดลองซ้ํ าทั้ งหมด 3 ครั้ ง จากผลการทดลองพบวD า ในกรณี ที่ ใช LFS
ทดแทนปูนซีเมนต$ จะสามารถทดแทนได 75 kg สําหรับการผลิตคอนกรีต 1 m3 ซึ่งสามารถรับกําลังอัดเฉลี่ยได
เทDากับ 168.56 kg/cm2 (เวลาบDมคอนกรีต 28 วัน) และสามารถลดตนทุนการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จลงไดรอยละ
16.40 สําหรับกรณีที่ใช 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) จากสDวนผสมนี้ทําใหสามารถลดตนทุนการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จลงได
รอยละ 12.46 และ 18.69 สDวนในกรณี ที่ใช LFS ทดแทนหิ น พบวDา ทุกสDวนผสมมีกําลังรับแรงอัดต่ํากวDา 145
kg/cm2
คําสําคัญ: ตะกรันของเตาอุDนน้ําเหล็ก 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
โรงงานผลิตเหล็ก รีดรอนเป? น โรงงานผลิต เหล็ กแผD นขนาดยDอ ม (Mini-mill) ประกอบดวยการหลอม
วัตถุดิบดวยไฟฟnา (Electric Arc Furnace) การปรุงแตDงน้ําเหล็ก (Ladle Heating Furnace) การหลDอเหล็กแผDน
อยD างบาง (Thin Slab Casting) และกระบวนการรีด รอน (Hot Strip Mill) ตD อ เนื่ อ งผD านแทD น รี ด 6 แทD น โดย
วัตถุดิบสําหรับการหลอมถูกสDงมาตามระบบลําเลียงและใหความรอนแบบตDอเนื่อง (Conveyor steel Process)
ปrจจุบันปริมาณการผลิตของบริษัทอยูDที่ประมาณ 19 Heat/Day และการหลอม 1 Heat ใชวัตถุดิบประมาณ 200
ตัน จะไดน้ําเหล็กประมาณ 180 ตัน และเกิดตะกรันของเตาอุDนน้ําเหล็ก (Ladle furnace slag, LFS) ประมาณ
10,800 ตัน/ปt [1] และปลดปลDอยกwาซเรือนกระจกจากการขนยาย LFS เพื่อไปฝrงกลบถึง 63,236.16 KgCO2eq/y
[3]
LFS ประกอบไปดวย ซิลิกา อะลูมินา แมกนีเซีย แคลเซียมออกไซด$ และเหล็กออกไซด$ LFS ที่ผDานมามี
การนํา LFS ใชในการถมที่หรือนําไปยDอยใหมีขนาดเล็กสําหรับโรยกลบหลุมหรือบDอของ ทางเดิน ใชเป?นวัสดุมวล
รวมในคอนกรีตสําหรับงานถนน [5] ใชเป?นวัตถุดิบสําหรับผลิตเม็ดปูน โดยการผสมในเตาเผาปูนรDวมกับสDวนผสม
อื่นๆ ในบางกรณีสามารถใชงานแทน Portland cement ไดเนื่องจากวัสดุทั้งสองชนิดมีสDวนผสมทางเคมีคDอนขาง
ใกลเคียงกัน [2] LFS ถูกจัดใหเป?นของเสียไมDอันตรายจากแหลDงกําเนิดจําเพาะประเภทหรือจําเพาะชนิด จาก
ประกาศ กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2548 เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมDใชแลว หากตองการกําจัด LFS
ดวยการนําไปฝrงกลบ จะตองเสียคDาใชจDายในการฝrงกลบวันละ 840 บาทตDอเที่ยวตDอคัน
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค$เพื่อที่จะนํา LFS ที่ไมDใชแลวมาเป?นสDวนผสมในการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ ที่
กําลังอัดไมDต่ํากวDา 145 kg/cm2 เพื่อที่จะเป?นการสDงเสริมการนําของเสียกลับมาใชใหมDเป?นการประหยัดคDาใชจDาย
ในการกําจัดของเสียและเพื่อเป?นการลดตนทุนในการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเนื่องจากเป?นทดลองเบื้องตนงานวิจยั นี้
จะใช LFSเป? นสD วนผสมในการผลิ ตคอนกรีตแทน ปูน ซีเมนต$ ทราย และหิ น ในสัด สDวน 25, 50, 75 และ 100
เปอร$เซ็นต$ โดยปริมาตร

วัตถุประสงค(ของการศึกษา
1.เพื่อนําตะกรันของเตาอุDนน้ําเหล็ก (Ladle furnace Slag, LFS )จากกระบวนการหลDอหลอมเหล็กมา
ทดลองผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ เพื่อลดปrญหาการฝrงกลบ
2.ศึ ก ษาอั ต ราการคื น ทุ น จากการนํ า ตะกรั น ของเตาอุD น น้ํ า เหล็ ก (Ladle furnace Slag, LFS ) จาก
กระบวนการหลDอหลอมเหล็กมาผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ และเพิ่มมูลคDาใหกับกากอุตสาหกรรม

ระเบียบวิธีวิจัย
งานวิจัยในครั้งนี้เป?นงานวิจัยเชิงทดลองเพื่อพัฒนาคอนกรีตผสมเสร็จโดยใชกาก LFS โดยมีขั้นตอนการ
วิจัยดังนี้

1.การทดสอบความเปOนของเสียอันตรายของ LFS
นํากากตะกรันจากเตาอุDนน้ําเหล็กมาตรวจวิเคราะห$โลหะหนัก ไดแกD As, Cd, Cr, Pb, Hg, Ni, และ Zn
แลวนํามาเปรียบเทียบกับมาตรฐาน ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2548 เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ
ที่ไมDใชแลว (ตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 วิธีการตรวจวิเคราะห$โลหะหนัก
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7

พารามิเตอร$
As
Cd
Cr
Pb
Hg
Ni
Zn

วิธีการตรวจวิเคราะห$
Atomic Absorption, Furnace Technique
Atomic Absorption, Direct Aspiration
Colorimetric (Discrete-FIA)
Atomic Absorption, Furnace Technique
Manual Cold-Vapor Technique (CVAA)
Atomic Absorption, Furnace Technique
Atomic Absorption, Furnace Technique

2.ทดสอบคุณสมบัติของคอนกรีตที่มีสวนผสมจาก LFS
การเตรี ย มคอนกรี ต ผสม LFS ไดสั ด สD ว นของวั ต ถุ ดิ บ ที่ ใชในการผสมคอนกรี ต ปริ ม าตร 1 ลบ.ม.
ประกอบดวย ปูนซีเมนต$ น้ํา หิน ทราย และ LFS แสดงในตารางที่ 2 สําหรับคุณสมบัติของคอนกรีตผสมเสร็จได
ทดสอบคDาการยุบตัว (Slump Test) ซึ่งดําเนินการทดสอบในขณะที่ยังเป?นคอนกรีตและทดสอบความสามารถใน
การรับกําลังอัดของคอนกรีตที่แข็งตัวแลว ที่อายุของการบDม 7, 14, 21 และ 28 วัน ตามลําดับ
ตารางที่ 2 แสดงสัดสDวนของวัตถุดิบที่ใชในการผสมคอนกรีตผสมเสร็จ
ตัวอยางที่
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"นทุนการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จที่แทนที่ปูนซีเมนต(, ทราย หิน และน้ํา ด"วย LFS
ตนทุนในการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จที่แปรรูปจาก LFS ไดคํานวณจากราคาวัสดุกDอสรางตDอหนDวยที่แสดง
ไวในตารางที่ 3

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๕ "งานวิชาการรับใชสังคม" มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
750

HS-185

ตารางที่ 3 ตนทุนราคาวัสดุกDอสรางที่ใชในการประเมินตนทุนของผลิตภัณฑ$
วัสดุ
ราคาตอหนวย
ทราย
หิน
ปูนซีเมนต$
น้ํา (ราคาน้ําประปา กปภ.)

0.08
0.16
2.7
10

หนวย
บาทตDอกิโลกรัม
บาทตDอกิโลกรัม
บาทตDอกิโลกรัม
บาทตDอลูกบาศก$เมตร

4. การวิเคราะห(ข"อมูล
การวิเคราะห$เชิงสถิติ : คDาเฉลี่ยเลขคณิต

ผลการวิจัย
1. ผลการทดสอบความเปOนของเสียอันตรายของ LFS
การนําLFS ไปใชเป?นวัสดุรีไซเคิลเพื่อแปรรูปเป?นผลิตภัณฑ$ จําเป?นตองตรวจสอบสถานภาพความเป?น
ของเสียอันตรายเสียกDอน หากตรวจพบวDาเป?นของเสียอันตราย จะไมDสามารถนํามารีไซเคิลได จากตารางที่ 3 พบวDา
LFS ที่นํามาใชงานมีคุณสมบัติเป?นกากของเสียไมDอันตรายจึงสามารถนําLFS ไปใชประโยชน$ตDอไปได ซึ่งสอดคลอง
กับประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2548 เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมDใชแลวแสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการตรวจวิเคราะห$กากตะกรันน้ําเหล็ก
พารามิเตอร$

หนDวย

ผลการตรวจวิเคราะห$
LFS

Chromium mg/kg
0.045
Cadmium mg/kg
0.006
Mercury
mg/kg
**ND
Lead
mg/kg
0.004
Arsenic
mg/kg
0.002
Nickel
mg/kg
0.013
Zinc
mg/kg
0.098
หมายเหตุ: ND = ไมDพบ (Not detected)

Soluble Threshold Limit
Concentration, STLC
(มิลลิกรัมตDอลิตร)
5
1.0
0.2
5
5
20
250

2. ผลการทดสอบคุณสมบัติของคอนกรีตที่มีสวนผสมจาก LFS
2.1 คาการยุบตัวของคอนกรีตผสมเสร็จ
จากผลการทดสอบ พบวDา เมื่อเพิ่มสัดสDวนของการผสม LFS ทดแทนตัวอยDาง A1 และ A2 ในอัตราสDวนรอย
ละ 100 และรอยละ 75 ตามลําดับ จะทําใหคDาการยุบตัวของคอนกรีตลดลง แตDเมื่อดูผลการทดสอบจากการนําเอา
LFS มาทดแทนตัวอยDาง B และ C (ไมDไดลดปริมาณปูนซีเมนต$) จะพบวDาคDาการยุบตัวจะยังเกาะกลุมD อยูDในคDาที่ได
มาตรฐานคือตัวอยDาง B3, B4, C1, C2, C3 และ C4 เนื่องจาก LFS มีคุณสมบัติในการดูดซึมน้ําไดดีกวDาปูนซีเมนต$
สDงผลใหคอนกรีตมีความขนเพิ่มมากขึ้นซึ่งคDาที่ยอมรับไดคือ 7.5 ± 2.5 ซม. หรือ 5-10 ซม.ดังแสดงในกราฟที่ 1
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กราฟที่ 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 (กรณีไมมีสวนผสมของ LFS)
ผูวิจัยไดจัดทําคอนกรีตผสมเสร็จที่มีสDวนผสมของปูนซีเมนต$ ทราย และหิน เทDากับ 300 Kg, 624 Kgและ
1296 Kg และไดทดสอบความสามารถในการรับกําลังอัดของคอนกรีตที่อายุการบDม 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
แสดงในกราฟที่ 2
กราฟที่ 2 แสดงคDาการรับน้ําหนักสDวนผสมตามคDามาตรฐาน ASTM C192 (ทรงลูกบาศก$)
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2.3 ความสามารถในการรับกําลังอัดของคอนกรีตผสมเสร็จ (กรณีใช" LFS ทดแทนปูนซีเมนต()
เมื่อดูผลการทดสอบคDาการรับแรงอัดของคอนกรีตแสดงในกราฟที่ 3 หากพิจารณาในดานของกําลังรับ
น้ําหนักที่ชDวงอายุการบDมตDาง ๆ จะเห็นวDา เมื่อเพิ่มสัดสDวนของ LFS มากขึ้น ความสามารถในการรับน้ําหนักของ
คอนกรีตที่ชDวงอายุตDาง ๆ จะพัฒนาไดชาลง ซึ่งสรุปไดวDา หากตองการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จที่มีคุณสมบัติของ
กําลังรับน้ําหนักตั้งแตD 145-240 Kg/cm2 พบวDา จะสามารถผสม LFS ทดแทนปูนซีเมนต$ตDอสDวนผสม 1 m3 ไดไมD
เกินรอยละ 25 ที่อายุการบDมเทDากับ 28 วัน
กราฟที่ 3 แสดงคDาการรับน้ําหนักสDวนผสมทดแทนปูนซีเมนต$

2.4 ความสามารถในการรับกําลังอัดของคอนกรีตผสมเสร็จ (กรณีใช" LFS ทดแทนทราย)
เมื่อดูผลการทดสอบคDาการรับแรงอัดของคอนกรีตแสดงในกราฟที่ 4 หากพิจารณาในดานของกําลังรับ
น้ําหนักที่ชDวงอายุการบDมตDาง ๆ จะเห็นวDา เมื่อเพิ่มสัดสDวนของ LFS มากขึ้น ความสามารถในการรับน้ําหนักของ
คอนกรีตที่ชDวงอายุตDาง ๆ จะพัฒนาไดชาลง ซึ่งสรุปไดวDา หากตองการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จที่มีคุณสมบัติของ
กําลังรับน้ําหนักตั้งแตD 145-240 Kg/cm2 พบวDา จะสามารถผสม LFS ทดแทนทรายตDอสDวนผสม 1 m3 ไดไมDเกิน
รอยละ 25 ที่อายุการบDมเทDากับ 21 วัน และ 28 วัน และทดแทนทรายตDอสDวนผสม 1 m3 ไดไมDเกินรอยละ 50 ที่
อายุการบDมเทDากับ 28 วัน
กราฟที่ 4 แสดงคDาการรับน้ําหนักสDวนผสมแทนทราย

2.5 ความสามารถในการรับกําลังอัดของคอนกรีตผสมเสร็จ (กรณีใช" LFS ทดทนหิน)
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เมื่อดูผลการทดสอบคDาการรับแรงอัดของคอนกรีตแสดงในกราฟที่ 5 หากพิจารณาในดานของกําลังรับ
น้ําหนักที่ชDวงอายุการบDมตDาง ๆ จะเห็นวDา เมื่อเพิ่มสัดสDวนของ LFS มากขึ้น ความสามารถในการรับน้ําหนักของ
คอนกรีตที่ชDวงอายุตDาง ๆ จะพัฒนาไดชาลง เนื่องจากคDาสูงสุดของกําลังรับน้ําหนัก มีคDาเพียง 122.37 Kg/cm2 ที่
อายุการบDม 28 วัน จึงสรุปไดวDาเมื่อดูจากผลการทดสอบแลวไมDสามารถนํามาใชงานได
กราฟที่ 5 แสดงคDาการรับน้ําหนักสDวนผสมแทนหิน

3. ต"นทุนการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จที่แทนที่ปูนซีเมนต(ด"วย LFS
ราคาตนทุนโดยเฉลี่ยของคอนกรีตผสมเสร็จตDอลูกบาศก$เมตรที่ไดจากราคาตลาดกลางแสดงในตารางที่ 3
ซึ่งพบวDาในกรณีที่ไมDผสม LFS คอนกรีตเสร็จผสมมีตนทุนในการผลิตเทDากับ 1,069.08 บาทตDอลูกบาศก$เมตร และ
ราคาตนทุนของคอนกรีตผสมเสร็จจะลดต่ําลงเมื่อไดทําการเพิ่มสัดสDวนของการใช LFS ทดแทนปูนซีเมนต$ ในการ
ผสมคอนกรีตผสมเสร็จรอยละ 25, 50, และ 75 ดังแสดงในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ราคาตนทุนเฉลี่ยตDอหนDวยของคอนกรีตผสมเสร็จ (แทนปูนซีเมนต$)
ปริมาณLFS ที่ผสมในคอนกรีต (ร"อยละ)

ราคาตอหนวย (บาท/ลบ.ม)

0
25
50
75

1,069.08
866.58
664.08
461.08

4. ต"นทุนการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จที่แทนที่ทรายด"วย LFS
ราคาตนทุนโดยเฉลี่ยของคอนกรีตผสมเสร็จตDอลูกบาศก$เมตรทีไ่ ดจากราคาตลาดกลางแสดงใน ตารางที่
3 ซึ่งพบวDาในกรณีที่ไมDผสม LFS คอนกรีตเสร็จผสมมีตนทุนในการผลิตเทDากับ 1,069.08 บาท/ลบ.ม. และราคา
ตนทุนของคอนกรีตผสมเสร็จจะลดต่ําลงเมื่อไดทําการเพิม่ สัดสDวนของการใช LFS ทดแทนทราย ในการผสม
คอนกรีตผสมเสร็จรอยละ 25, 50, และ 75 ดังแสดงใน ตารางที่ 6
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ตารางที่ 6 ราคาตนทุนเฉลี่ยตDอหนDวยของคอนกรีตผสมเสร็จ (ทดแทนทราย)
ปริมาณLFS ที่ผสมในคอนกรีต (ร"อยละ)

ราคาตอหนวย (บาท/ลบ.ม.)

0
25
50
75

1,069.08
1056.60
1044.12
1031.64

5. ต"นทุนการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จที่ทดแทนหินด"วย LFS
ราคาตนทุนโดยเฉลี่ยของคอนกรีตผสมเสร็จตDอลูกบาศก$เมตรทีไ่ ดจากราคาตลาดกลางแสดงในตารางที่ 3
ซึ่งพบวDาในกรณีที่ไมDผสม LFS คอนกรีตเสร็จผสมมีตนทุนในการผลิตเทDากับ 1,069.08 บาท/ลบ.ม. และราคา
ตนทุนของคอนกรีตผสมเสร็จจะลดต่ําลงเมื่อไดทําการเพิม่ สัดสDวนของการใช LFS ทดแทนหิน ในการผสมคอนกรีต
ผสมเสร็จรอยละ 25, 50, และ 75 ดังแสดงใน ตารางที่ 7
ตารางที่ 7 ราคาตนทุนเฉลี่ยตDอหนDวยของคอนกรีตผสมผสมเสร็จ (ทดแทนหิน)
ปริมาณLFS ที่ผสมในคอนกรีต (ร"อยละ)

ราคาตอหนวย (บาท/ลบ.ม)

0
25
50
75

1,069.08
1017.24
965.40
913.56

สรุปและผลอภิปราย
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค$เพื่อหาปริมาณที่เหมาะสม ของการใช LFS ทดแทนปูนซีเมนต$ ทราย และหิน ใน
การผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ เพื่อเป?นแนวทางในการนําของเสีย ที่เกิดขึ้นจากอุตสาหกรรมเหล็กที่ไมDมีมูลคDาไปใชให
เกิดประโยชน$ ลดคDาใชจDายในการกําจัดของเสีย และเพื่อลดตนทุนในการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ โดยยังคงได
คอนกรีตที่มีการรับแรงอัดในระดับที่ยอมรับได สําหรับสDวนผสมที่เหมาะสม ของคอนกรีตที่ไดจากงานวิจัยนี้แบDง
ออกเป?น 3 กรณีดังนี้
1. กรณีใช LFS ทดแทนปูนซีเมนต$ พบวDาสDวนผสมที่เหมาะสมสําหรับคอนกรีตที่มีคDาการรับแรงอัดได
สูงสุด ถาใช LFS 75 Kg ในการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ 1 m3 จะทําใหมีการรับแรงอัดไดสูงถึง 168.56 kg/cm2 ที่
อายุการบDม 28 วัน จากสDวนผสมนี้จะทําใหสามารถลดตนทุนในการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จลงประมาณ 202.5
บาท/ลบ.ม. คิดเป?น 16.40%
2. การใช LSFทดแทนทราย พบวDาสDวนผสมที่เหมาะสมสําหรับคอนกรีตที่มีคDาการรับแรงอัดไดสูงสุดถา
ใช LSF จํานวน 312 Kg และ 468 Kg ในการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ 1 m3 จะทําใหมีการับแรงอัดไดสูงถึง 160.64
kg/cm2 และ 179.53 kg/cm2 จากสD วนผสมนี้ จ ากสD วนผสมนี้ จ ะทํ าใหสามารถลดตนทุ น ในการผลิ ตคอนกรี ต
ผสมเสร็ จ ลงประมาณ 24.96 บาท/ลบ.ม. และ 37.44 บาท/ลบ.ม.คิ ด เป? น 12.46% และ คิ ด เป? น 18.69 %
ตามลําดับ
3. กรณีใช LSF ทดแทนหิน พบวDาสําหรับสDวนผสมนี้มีคDาการรับแรงอัดที่ 44.10-122.37 kg/cm2
เทDานั้นซึ่งคDาดังกลDาวต่ํากวDาคDาที่ตองการคือ 145 kg/cm2
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ข"อเสนอแนะ
1. ควรมีการบDม LFS โดยการผึ่งแหงในที่โลDงกDอนนํามาใชงาน เพื่อลดความชื้นไมDนอยกวDา 6 เดือน
กDอนนํามาใชงาน
2. ควรมี ก ารรDอน LFS โดยใชตะแกรงเบอร$ 16 (ขนาดชDอ งวDางตะแกรง 1.19 cm.) เพื่ อใหมี ข นาด
ใกลเคียงกับปูนซีเมนต$ผงกDอนนํามาใชงาน
3. ในการทดลองครั้งตDอไปควรมีการทดสอบลูกปูนตัวอยDางที่มีอายุการบDมมากกวDานี้ เชDน 60 วันหรือ
90 วัน อาจจะไดทราบคDากําลังอัดที่สามารถรับแรงกดไดมากกวDานี้ เมื่อตัวอยDางมีอายุการบDมเพิ่ม
มากขึ้น

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณบริษัท ยู เอ็ม ซี เม็ททอล จํากัด ที่ใหการสนับสนุน LFS ในการจัดทําตัวอยDางคอนกรีต
ผสมเสร็จและขอขอบพระคุณ ศูนย$วิเคราะห$ทดสอบวัสดุกDอสรางและสิ่งแวดลอม ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและ
สิ่งแวดลอม คณะวิศวกรรมศาสตร$ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) ที่เอื้อเฟˆ‰อสถานที่และเครื่องมือในการทดสอบคDา
แรงอัดของคอนกรีต ซึ่งทําใหผลการทดลองและงานวิจัยในครั้งนี้สําเร็จลุลDวง ตามวัตถุประสงค$ทุกประการ
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การศึกษาความถี่ของโพลีมอฟซึม A1298C ของยีนmethylenetetrahydrofolatereductase
(MTHFR) ในผู8ป:วยลิ่มเลือดอุดตันชาวไทย
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บทคัดยMอ
ภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือด (thrombosis) ในประชากรไทยยังคงเปLนปMญหาทางสาธารณสุข และยัง
ไมPเคยมีรายงานความสัมพันธ2ระหวPางโพลีมอฟSซึม A1298Cของยีน MTHFR กับความเสี่ยงในการเกิดภาวะลิ่มเลือด
อุดตันในหลอดเลือด การศึกษานี้มีวัตถุประสงค2เพื่อศึกษาความสัมพันธ2ของยีน MTHFR กับความเสี่ยงในการเกิด
ภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดในคนไทย โดยวิเคราะห2โพลีมอฟSซึม MTHFR*A1298C ด!วยวิธี Restriction
fragment length Polymerase chain (RFLP) ในผู! ปdวยภาวะลิ่ม เลื อดอุ ดตั นในหลอดเลื อดชาวไทย 200 ราย
และคนสุขภาพดี 102 ราย ผลการศึกษา ไมPพบความแตกตPางของความถี่ของยีนในโพลีมอฟSซึม MTHFR*A1298C
กับความความเสี่ยงตPอการเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดในคนไทย OR (95% CI) = 1.059 (0.66-1.71);
P= 0.813 สรุปผลการศึกษานี้ไมPพบความสัมพันธ2ระหวPางโพลีมอฟSซึมของ 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
ภาวะลิม่ เลือดอุดตันในหลอดเลือด (thrombosis) หมายถึงภาวะที่เกิดมีลิ่มเลือด (thrombus) เข!าไปอุด
ตันในหลอดเลือดของรPางกาย โดยพบวPาสามารถเกิดขึ้นได!ทั้งในหลอดเลือดดํา (vein) และหลอดเลือดแดง (artery)
ภาวะนี้พบได!ทั้งในเด็กและผู!ใหญP สาเหตุอาจมาจากพันธุกรรม (hereditary) หรือเกิดขึน้ มาในภายหลัง
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(acquired) รวมทั้งอาจเกิดจากการมีปMจจัยเสีย่ งหลายชนิดรPวมกันก็ได! (multicausal disease) ได!แกP อายุ การ
ตั้งครรภ2 การทานยาคุมกําเนิด ความอ!วน การผPาตัด เปLนต!น (1) การศึกษาในคนไทยพบวPาสาเหตุสําคัญที่ทําให!เกิด
ภาวะอุดตันในหลอดเลือดจากพันธุกรรมนั้น เกิดจากการมี natural anticoagulant ในรPางกายลดลง ซึ่งเปLนการ
ถPายทอดแบบ autosomal dominant ได!แกP protein C, protein S และ antithrombin ในขณะที่การตรวจ
activated protein C resistance (APC-R) สามารถนําไปสูPการค!นพบความผิดปกติในระดับโมเลกุลของ
coagulation factor ตPางๆ ได! (1-3) อยPางไรก็ตามพบวPาสาเหตุทางพันธุกรรมในคนยุโรป (Caucasian) และคน
เอเชีย (Mongoloid) มีความแตกตPางกัน ยีนกลายพันธุ2ที่มีการศึกษาและพบวPาเปLนสาเหตุหลักของการเกิดภาวะลิม่
เลือดอุดตันในคนยุโรป ได!แกP factor V Leiden (FVL)
prothrombin G20210A และ
methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR) C677T ในขณะที่คนเอเชียโดยเฉพาะในคนไทยยังมี
การศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้น!อยมาก (4-6)
เอนไซม2 methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR) เปL น เอนไซม2 สํ า คั ญ ในกระบวนการ
metabolism ของ homocysteine มีรายงานพบเอนไซม2นี้เกิดการแปรผันของยีน (polymorphism) ได!บPอย 2
ตําแหนPง คือที่นิวคลีโอไทด2ตําแหนPง 677 เปลี่ยนจาก cytosine เปLน thymine (C677T) ทําให! amino acid ที่
ตําแหนPง 222 เปลี่ยนจาก alanine เปLน valine (A222V) สPงผลให!การทํางานของเอนไซม2 MTHFR ลดลง ทําให!
ปริมาณของhomocysteine สูงขึ้น (hyperhomocysteinemia) และปริมาณของ folic acid ในเลือดลดลง มี
รายงานพบวPาการเปลี่ยนแปลงแบบ homozygous (TT) จะสPงผลให!ปริมาณของ homocysteine สูงขึ้น 20% (7)
การแปรผั น อี ก แบบเกิ ด ที่ นิ วคลี โอไทด2 ตํ าแหนP ง 1298 เปลี่ ย นจาก adenine เปL น cytosine (A1298C) ทํ าให!
สมรรถนะของเอนไซม2 MTHFR ลดลง การเกิด remethylation ของ homocysteine ไปเปLน methioine เสียไป
สPงผลให!ระดับของ homocysteine ในเลือดสูงขึ้นได!เชPนกัน การเกิด polymorphism ทั้ง 2 ตําแหนPงมีผลทําให!
เกิด hyperhomocysteinemia ซึ่งชักนําให!เกิดการบาดเจ็บจากภาวะออกซิเดชันของเซลล2ผนังหลอดเลือดทําให!
สูญเสียความสามารถในการทําหน!าที่ของหลอดเลือดสPงผลให!เกิดกระบวนการ atherosclerosis และเปLนปMจจัย
เสี่ยงในการเกิดลิ่มเลือดอุดตัน (8-12)
การรายงานที่เกี่ยวข!องกับยีนที่มีผลตPอการเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันในผู!ปdวยชาวไทยยังมีไมPมากนัก กPอน
หน!านี้เคยมีรายงานการศึกษาเกี่ยวกับยีน FVL, prothrombin G20210A และ MTHFR C677T ในผู!ปdวยชาวไทย
พบทั้ งมี ค วามสํ าคั ญ และไมP มี ค วามสํา คั ญ ตP อ การเกิ ด ภาวะลิ่ ม เลื อ ดอุ ด ตั น (4-6, 13-14) ซึ่ งการศึ ก ษาถึ งการ
แพรP ห ลายของโพลี ม อฟS ซึ ม ของยี น MTHFR ที่ ตํ า แหนP ง C677T ในผู! ปd วยชาวไทยพบวP า C677T MTHF gene
mutation ไมPมีความสัมพันธ2กันในผู!ปdวย DVT ชาวไทย ซึ่งอาจแตกตPางจากประชากรที่มีชาติพันธุ2อื่นๆที่พบวPามี
ความเกี่ยวข!องกัน (4) แตPยังไมPเคยมีรายงานการศึกษาความสัมพันธ2โพลีมอ- ฟSซึม A1298C ของยีน MTHFR ใน
ผู!ปdวยชาวไทย จึงเปLนเหตุให!คณะผู!วิจัย มีความสนใจที่จะศึกษาในครั้งนี้
การศึกษาในครั้งนี้ผู!วิจยั มีความประสงค2ที่จะตรวจหาโพลีมอฟSซมึ A1298C ของยีน MTHFR ซึ่งมีรายงาน
วPา อาจเปLนสาเหตุของความเสี่ยงทางพันธุกรรมที่ทําให!เกิดลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือด ในผู!ปdวยชาวไทย โดยวิธี
polymerase chain reaction–restriction fragment length polymorphism (PCR-RFLP) ซึ่งจะสามารถ
นําไปใช!ประโยชน2ในเรื่องการหาสาเหตุและความเสีย่ งของการเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดตPอไป
วัตถุประสงคWของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาโพลีมอฟSซึม A1298C ในยีน MTHFR ในกลุPมผู!ปdวยภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือด และ
ในกลุPมคนปกติไมPมภี าวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือด ชาวไทย โดยการวิเคราะห2ด!วยเทคนิค PCR-RFLP
(Polymerase Chain Reaction – Restriction Fragment Length Polymorphism) วPาอาจมีความเกี่ยวข!อง
สัมพันธ2ตPอการเกิดภาวะลิม่ เลือดอุดตันในหลอดเลือด ในผู!ปdวยชาวไทย
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สมมติฐานการวิจัย
คาดวPาเมื่อตรวจความเกี่ยวข!องสัมพันธ2ระหวPางโพลีมอฟSซึม A1298C ของยีน
ความสัมพันธ2ตPอการเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันในผู!ปdวยชาวไทย

MTHFR นPาจะมี

วิธีดําเนินการวิจัย
ระเบียบวิธีวิจัย การศึกษาในครั้งนี้เปLนการวิจัยเชิงพรรณนาแบบไปข!างหน!า (prospective casecontrol study) เพื่อทําการศึกษาความเกี่ยวข!องสัมพันธ2ระหวPางโพลีมอฟSซึม A1298C ของยีน MTHFR ตPอการ
เกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันในผู!ปdวยชาวไทย โดยวิธี polymerase chain reaction–restriction fragment length
polymorphism (PCR-RFLP)
กลุMมตัวอยMาง
เก็บตัวอยPางเลือดที่เหลือของผู!ปdวยที่มีประวัติภาวะลิ่มเลือดอุดตัน
(vascular
thrombosis) ที่ห!องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร2พระมงกุฎเกล!า จํานวน 200 ราย และ
เลือดผู!บริจาคโลหิตที่หมดอายุแล!วจากธนาคารเลือด กองพยาธิวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล!าใช!เปLน normal
control จํานวน 102 ราย
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
1. การสกัด ดีเอ็นเอ
เก็บเซลล2เม็ดเลือดขาวของผู!ปdวยทีม่ ีประวัตภิ าวะลิ่มเลือดอุดตันจํานวน 200 ราย และเซลล2เม็ดเลือดขาว
จากเลือดผู!บริจาคโลหิตที่หมดอายุแล!ว ที่ไมPได!มีภาวะลิม่ เลือดอุดตันเปLน normal control จํานวน 100 ราย
นํามาสกัด ดีเอ็นเอ ด!วยชุดสกัด ดีเอ็นเอ (Blood Genomic DNA Miniprep kit)
2. การวิเคราะห2จโี นไทป‚ (Genotype Analysis)
การศึกษานี้วิเคราะห2โพลีมอฟSซึม A1298C ของยีน MTHFR โดยการทํา Polymerase Chain
Reaction- Restriction Fragment Length Polymorphism (PCR-RFLP)
สําหรับการวิเคราะห2 A1298C MTHFR gene polymorphism โดยการทํา PCR เพื่อตรวจการแปรผัน
ของนิวคลีโอไทด2 ที่เปลี่ยนจาก adenine เปLน cytosine (A1298C) ของลําดับเบสทีต่ ําแหนPง 1298 ของยีน
MTHFR โดยที่ปฏิกิรยิ า PCR นี้มี primer คือ Forward primer 5’-CTT TGG GGA GCT GAA GGA CTA CTA3’ 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!วยขั้นตอนตPางๆ ได!แกP ขั้นตอน
Denaturation ใช!อุณหภูมิ 95°C นาน 30 วินาที ขั้นตอน Annealing ใช!อุณหภูมิ 62°C นาน 20 วินาที และ
ขั้นตอน Extension ใช!อุณหภูมิ 72°C นาน 1 วินาที ทั้งหมดนี้ทําซ้ํา 35 รอบ ให!ผลผลิต PCR ขนาด 163 bp.
จากนั้นนําผลผลิต PCR ของ A1298C MTHFR gene polymorphism มาตัดด!วยเอ็นไซม2ตดั จําเพาะ
(Restriction enzyme) MboII 5 Unit (Thermo scientific, USA) ที่อุณหภูมิ 37°C นาน 18 ชั่วโมง 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 จะแสดงลักษณะที่ตPางกัน 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!อมูลทางสถิตโิ ดยการ
เปรียบ เทียบความแตกตPางของอัตราการเกิดของ A1298C MTHFR ชนิด Heterozygotes ในกลุPมคนปกติ กับ
อัตราการเกิดของ A1298C MTHFR ชนิด Heterozygotes ในคนไข! Thrombosis โดยใช! Chi-square test ที่
ระดับนัยสําคัญ 0.05
จริยธรรมการวิจัย
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้
ไดรับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรม
รพ.พระมงกุฎเกลาแลว
(No.S001h/60)

ผลการวิจัย
จากผลการศึกษาในกลุมP ผู!ปdวยภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือด
และในกลุPมคนปกติในคนไทย
วิเคราะห2จีโนไทป‚รูปแบบแผนของดีเอ็นเอ (genetic patterns) ของ RFLP product ของ MTHFR*A1298C
gene polymorphism แสดงในรูปที่ 1. ผลที่ได!คือมีจํานวน wild type homozygote = 97 ราย(48.5%)
polymorphic homozygote = 20 ราย (10%) และ heterozygote = 83 ราย (41.5%)
ผลการศึกษาความถี่ของอัลลีล (allele) ของยีน MTHFR ในผู!ปdวยที่มีภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือด
ชาวไทย เทียบกับกลุมP คนปกติ แสดงผลในตารางที่ 1. ในยีน MTHFR พบความถี่ของอัลลีล wild type (AA) มีคPา
= 0.69 ในผู!ปdวยที่มีภาวะลิม่ เลือดอุดตันในหลอดเลือดชาวไทย และ 0.71 ในกลุPมกลุมP คนปกติ และพบความถี่
ของอัลลีล MTHFR*A1298C polymorphism ในกลุPมผู!ปdวยมีคาP = 0.31 และในคนปกติมีคPา = 0.29
ไมPพบความแตกตPางของความถี่ของยีนในโพลีมอฟSซึม MTHFR*A1298C กับความความเสี่ยงตPอการเกิด
ภาวะลิม่ เลือดอุดตันในหลอดเลือดในคนไทย OR(95%CI) = 1.059 (0.66-1.71); P = 0.813

สรุปและอภิปรายผล
การเกิดลิ่มเลือดอุดตันทางพันธุกรรมมีสาเหตุมาจากการมีปMจจัยแข็งตัวของเลือดเพิ่มมากขึ้นกวPาปกติ
โดยเกิดจากการสูญเสียหน!าที่ในการทํางานของยีนที่เกี่ยวข!องกับการต!านการแข็งตัวของเลือด รวมถึงการทํางานที่
เพิ่มขึ้นของยีนกลายพันธุ2 (mutation) อยPางไรก็ตามพบวPาสาเหตุทางพันธุกรรมในคนยุโรป (Caucasian) และคน
เอเชีย (Mongoloid) มีความแตกตPางกัน ยีนกลายพันธุ2ที่มีการศึกษาและพบวPาเปLนสาเหตุหลักของการเกิดภาวะลิม่
เลือดอุดตันในคนยุโรป ได!แกP factor V Leiden (FVL)
prothrombin G20210A และ
methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR) C677T ในขณะที่คนเอเชียโดยเฉพาะในคนไทยยังมี
การศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้น!อยมาก
เอนไซม2 methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR) เปLนเอนไซม2สําคัญในกระบวนการ
metabolism ของ homocysteine มีรายงานในคนยุโรปพบเอนไซม2นี้เกิดการแปรผันของยีน (polymorphism)
ได!บPอย ที่นิวคลีโอไทด2 2 ตําแหนPงคือ MTHFR C677T และ MTHFR 1298 (7, 9-12) ซึ่งมีการศึกษาในผู!ปdวยชาว
ไทยถึงการแพรPหลายของโพลีมอฟSซึมของยีน MTHFR ที่ตําแหนPง C677T พบวPา C677T MTHF gene mutation
ไมPมีความสัมพันธ2กันในผู!ปdวย Deep Vein Thrombosis ชาวไทย ซึ่งอาจแตกตPางไปจากรายงานในประชากรที่มี
ชาติพันธุ2อื่นๆ ที่พบวPามีความเกี่ยวข!องกันอยูP (4) อยPางไรก็ตามยังไมPเคยมีรายงานการศึกษาความสัมพันธ2ของโพลี
มอฟSซึม A1298C ของยีน MTHFR ในผู!ปdวยภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดชาวไทย จึงเปLนเหตุให!คณะผู!วิจัย มี
ความสนใจที่จะศึกษาในครั้งนี้
นอกจากนี้ยังมีการศึกษาความสัมพันธ2ของโพลีมอฟSซึม C677T ของยีน MTHFR กับโรคตา Glaucoma
ในประชากรเกาหลี พบวPามีความสัมพันธ2อยPางมีนัยสําคัญในแงPของการเปLนปMจจัยเสี่ยงของ Normal Tension
Glaucoma (NTG) (15) นอกจากนี้ยังมีการศึกษาความสัมพันธ2ของโพลีมอฟSซึม C677T และ A1298C ของยีน
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MTHFR ในโรคตา primary open angle glaucoma (POAG) และ NTG ในกลุPมประชากรชาวญี่ปนุd อีก ผลคือไมP
พบวPามีความเกี่ยวข!องสัมพันธ2กัน (16)
การศึกษาของ Soudabeh et al. ในป‰ 2015 ในผู!ปdวยชาวอิหรPานพบวPา โพลีมอฟSซึมของยีน MTHFR ที่
ตําแหนPง C677T และ A1298C มีความเกี่ยวข!องสัมพันธ2ในลักษณะเปLนปMจจัยเสี่ยงตPอการพัฒนาไปเปLน deep
venous thrombosis (DVT) แสดงให!เห็นวPาโพลีมอฟSซึมของยีนนี้ทั้ง 2 ตําแหนPง เกี่ยวข!องกับปMจจัยเสีย่ งตPอการ
เกิด DVT (17) นอกจากนี้ยังมีการศึกษาในโพลีมอฟSซึม C677T และ A1298C ของยีน MTHFR ในชาวอเมริกัน
พบวPาความเกี่ยวข!องสัมพันธ2ในโพลีมอฟSซึม กับการเพิ่มความเข!มข!นของ total homocysteine ในพลาสมPา ยังไมP
ถึงระดับที่ยอมรับได!ทางสถิติ (18) และไมPพบความเกีย่ วข!องสัมพันธ2กับ heterozygous mutation ของ MTHFR
ที่ตําแหนPง A1298C กับภาวะลิ่มเลือดอุดตันในผู!ปdวยชาวตุรกี (19, 20)
การศึกษาในชาวอิหรPานพบวPา
homozygous ของโพลีมอฟSซึม A1298C ในยีน MTHFR ไมPมีความสัมพันธ2กับ cerebral venous thrombosis
(CVT) (21, 22) และศึกษาความสัมพันธ2ระหวPางความเสี่ยงในการเกิด venous thromboembolism (VTE) ใน
สตรีชาวโรมาเนียที่ตั้งครรภ2 กับโพลีมอฟSซึมของ C677T และ A1298C ของยีน MTHFR ก็ไมPพบความเกี่ยวข!อง
สัมพันธ2กัน (23) เชPนเดียวกับการศึกษาครั้งนี้ในกลุมP ผู!ปdวยภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดชาวไทย ไมPพบ
ความสัมพันธ2ระหวPางโพลีมอฟSซึมของ MTHFR*A1298C กับความเสีย่ งตPอการเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอด
เลือด อยPางไรก็ตามการศึกษาในครั้งนี้ กลุPมตัวอยPางที่ใช!ในการศึกษายังนับวPามีจํานวนน!อยเมื่อเทียบกับประชากร
ไทย คาดวPาหากเพิ่มจํานวนให!มากขึ้นอาจทําให!คPาทางสถิติชัดเจนยิง่ ขึ้น
สรุป
การศึกษาโพลีมอฟSซึม A1298C ของยีน MTHFR ในผู!ปdวยที่มีประวัติภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือด
ชาวไทย ในครั้งนี้ ไมPพบความแตกตPางอยPางมีนัยสําคัญทางสถิติในแงPของการกระจายของโพลีมอฟSซึมของยีนกับ
การเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดชาวไทย

ข8อเสนอแนะ
การศึกษาโพลีมอฟSซึม A1298C ในยีน MTHFR ในกลุPมผู!ปdวยมีประวัติภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือด
และในกลุมP คนปกติในเบื้องต!น ในหมูPประชากรชาวไทยนี้ ไมPพบความแตกตPางอยPางมีนยั สําคัญทางสถิติ ในแงPของ
การกระจายของ โพลีมอฟSซึมของยีนกับการเกิดภาวะลิม่ เลือดอุดตันในหลอดเลือด และเนื่องจากจํานวนผู!ปdวย
และกลุมP คนปกติที่ใช!ในการศึกษาในครั้งนี้มีจํานวนยังไมPมากพอ คาดวPาหากเพิ่มจํานวนให!มากขึ้นอาจทําให!คPาทาง
สถิติชัดเจนยิ่งขึ้น
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ตารางที่ 1 : การกระจายโพลีมอฟ/ซึมของยีน MTHFR ในผูป5วยที่มีประวัตภิ าวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดชาว
ไทย เทียบกับคนปกติ
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%)
b
Allele Frequency of MTHFR
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
รูปที่ 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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การปนเปอนของ Escherichia coli ในเนื้อหมูที่จําหนายในเขตตําบลบางโฉลง
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
Contamination of Escherichia coli in Retailed Pork Sold in Bang Chalong,
Bang Phli, Samut Prakan Province
วัชรพงศ) เทศไทยสง, อภิญญา มงคลเลิศมณี, อัญธิกา มุ1ยหยา,
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คณะสาธารณสุขศาสตร)และสิ่งแวดล!อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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บทคัดยอ
วัตถุประสงค)ของการศึกษานี้ เพื่อวิเคราะห)การปนเปNOอนของโคลิฟอร)มแบคทีเรียทั้งหมด ฟRคัลโคลิฟอร)ม
แบคทีเรีย และ E. coli ในตัวอย1างเนื้อหมู ด!วยวิธี conventional MPN โดยทําการสุ1มเก็บตัวอย1างเนื้อหมู จํานวน
24 ตัวอย1าง จากตลาดสดและร!านสะดวกซื้อ ตําบลบางโฉลง อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ในเดือนตุลาคม
– เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ผลการตรวจวิเคราะห)พบการปนเปNOอนของโคลิฟอร)มแบคทีเรียทั้งหมด ฟRคัลโคลิ
ฟอร)มแบคทีเรีย และ E. coli ในตัวอย1างเนื้อหมู คิดเป`นร!อยละ 100, 95.8 และ 45.8 ตามลําดับ ตัวอย1างเนื้อหมู
จากตลาดสดส1วนใหญ1มีปริมาณโคลิฟอร)มแบคทีเรียทั้งหมดและฟRคัลโคลิฟอร)มแบคทีเรียอยู1ในระดับสูงกว1า 1,000
MPN ต1อกรัม ซึ่งสูงกว1าตัวอย1างจากร!านสะดวกซื้อที่มีปริมาณอยู1ในช1วง 3-100 MPN ต1อกรัม ในขณะที่ตัวอย1าง
ส1วนใหญ1 จากตลาดสดและร!านสะดวกซื้ อมีป ริมาณ E. coli อยู1ในระดั บต่ํ าคื อ น!อยกว1า 3 MPN ต1อกรัม ทั้ งนี้
ตัวอย1างจากตลาดสดและร!านสะดวกซื้อมีปริมาณ E. coli ผ1านเกณฑ)คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหาร คิดเป`น
ร!อยละ 90.1 และร!อยละ 100 ตามลําดับ จากผลการวิจัยจะเห็นได!ว1าเนื้อหมูมีการปนเปNOอนของจุลินทรีย)กลุ1มโคลิ
ฟอร)มแบคทีเรียอยู1ในระดับสูง ดังนั้น ผู!บริโภคจึงควรตระหนักถึงความเสี่ยงของการเกิดโรคอุจจาระร1วงอันมีสาเหตุ
มาจากการบริโภคเนื้อหมูเหล1านี้
คําสําคัญ : เนื้ อ หมู ตลาดสด ร! า นสะดวกซื้ อ โคลิ ฟ อร) ม แบคที เ รี ย
ฟR คั ล โคลิ ฟ อร) ม แบคที เ รี ย E.coli
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)กลุ1มก1อโรคในอาหารเป`นสาเหตุหลักของโรคต1างๆ ที่เกิดขึ้นกับผู!บริโภค ซึ่งเป`น
ปzญหาทางด!านสาธารณสุขที่สําคัญของประเทศไทย โดยเฉพาะโรคอุจจาระร1วงเฉียบพลัน (Acute diarrhea) ซึ่ง
กระทรวงสาธารณสุข ได!กําหนดให!เป`นโรคที่เฝ~าระวังทางระบาดวิทยาและกําหนดให!ต!องรายงานจํานวนผู!ป•วยใน
บัตรรายงานผู!ป•วย (แบบ รง. 506) เพื่อใช!ในการเฝ~าระวังการระบาดของโรคที่เกิดจากอาหารและน้ําเป`นสื่อ จาก
สรุปรายงานสถานการณ)โรคอุจจาระร1วงของประเทศไทย พ.ศ. 2557 มีจํานวนผู!ป•วยโรคอุจจาระร1วงเฉียบพลัน
จํานวน 1,055,513 ราย คิดเป`นอัตราป•วย 1,637.55 ต1อประชากรแสนคน จํานวนผู!เสียชีวิต 7 ราย (1) อาหารที่
ปนเปNO อนเชื้อ โรคเหล1 านี้ มัก เป`น อาหารพร!อ มบริโภคหรืออาหารปรุงสําเร็จที่ ซื้ อมาจากตลาด ห! างสรรพสิน ค! า
ร!านอาหารและแผงลอย ทั้งนี้ การเฝ~าระวังการปนเปNOอนของจุลินทรีย)ในอาหารมักจะใช!วิธีการตรวจวิเคราะห)ดัชนี
บ1 งชี้ ค วามปลอดภั ย ในอาหาร (Indicator of food safety) โดยทั่ ว ไปแล! ว นิ ย มตรวจวิ เคราะห) จุ ลิ น ทรี ย) ก ลุ1 ม
โคลิฟอร)มแบคทีเรีย
โคลิฟอร)มแบคทีเรีย (Coliform bacteria) คือกลุ1มของแบคทีเรียแกรมลบ (Gram negative bacteria)
รู ป ร1 า งเป` น ท1 อ นไม1 ส ร! า งสปอร) (Non spore forming) เป` น แบคที เรี ย ที่ เจริ ญ ได! ทั้ ง มี อ ากาศและไม1 มี อ ากาศ
(Facultative anaerobe) สามารถหมั ก ย1 อ ยน้ํ า ตาลแล็ ก โทส (Lactose) ให! เ กิ ด กรดและแก„ ส ได! ที่ อุ ณ หภู มิ
35-37 องศาเซลเซีย ส ภายใน 48 ชั่ว โมง (2) โคลิ ฟ อร)มแบคที เรี ย ประกอบด!วย 4 จี นั ส ได!แ ก1 Escherichia,
Klebsiella, Enterobacter และ Citrobacter รวมทั้ง Escherichia coli ด!วย โคลิฟอร)มแบคทีเรียแบ1งออกเป`น
2 กลุ1มใหญ1 คือ กลุ1มฟRคัลโคลิฟอร)มแบคทีเรีย (Fecal coliform bacteria) และกลุ1มนันฟRคัลโคลิฟอร)มแบคทีเรีย
(Non-fecal coliform bacteria) โดยกลุ1ม ฟRคั ลโคลิ ฟ อร)มแบคที เรียถู กนํ ามาใช! เป` นดั ชนี บ1งชี้การปนเปNOอนของ
อุ จ จาระ (Fecal indicator bacteria) ในอาหารและน้ํ า เนื่ อ งจากเป` น แบคที เรี ย ที่ อ าศั ย อยู1 ในลํ า ไส! ค นและ
สัตว)เลือดอุ1นและปนเปNOอนออกมากับอุจจาระ (3)
Escherichia coli เป` น แบคที เรี ย ในกลุ1 ม ฟR คั ล โคลิ ฟ อร) ม แบคที เรี ย ซึ่ ง ถู ก นํ า มาใช! เป` น ดั ช นี บ1 ง ชี้ ก าร
ปนเปNOอนอุจจาระในอาหารและน้ําที่สําคัญ เนื่องจาก E. coli มีแหล1งที่อยู1อาศัยในลําไส!ของคนและสัตว)เลือดอุ1น
โดยปกติแล!วแบคทีเรียชนิดนี้จะไม1ก1อโรคในคนแต1จะเป`นประโยชน)ต1อการทํางานของลําไส! ส1วนสายพันธุ)ก1อโรคมัก
มาจากน้ําเสียหรือแพร1กระจายจากคนที่เป`นโรคอยู1แล!วสูผ1 ู!อื่นผ1านทางอุจจาระและปนเปNOอนในอาหารหรือน้ําดื่ม (4)
E. coli สามารถทําให!เกิดอาการโรคอุจจาระร1วงเฉียบพลันได!ทั้งในเด็กและผู!ใหญ1 บางสายพันธุ)เกิดการแพร1ระบาด
มากและก1อโรครุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต ตัวอย1างเช1น E. coli ซีโรไทป… O157:H7 ซึ่งมีรายงานการแพร1ระบาดทั่วโลก
ทั้ งในประเทศพั ฒ นาแล! วและประเทศกํ าลั ง พั ฒ นา โดยผู! ป• ว ยจะมี อ าการที่ สํ าคั ญ คื อ ถ1 า ยปz ส สาวะปนเลื อ ด
(Haemolyticuraemic syndrome; HUS) ซึ่ งทํ าให! เกิ ด ไตล!ม เหลวเฉี ยบพลัน โลหิ ต จาง และเกล็ด เลือ ดลดลง
จนถึงขั้นเสียชีวิตในที่สุด (4, 5) ทั้งนี้ การพบ E. coli ในอาหารหรือน้ําหมายความว1าอาจพบจุลินทรีย)ก1อโรคในคน
ชนิดอื่นด!วย ซึ่งการปนเปNOอนของจุลินทรีย)เหล1านี้มักมาจากสิ่งแวดล!อมและสภาพการสุขาภิบาลที่ไม1เหมาะสม (3)
แหล1งโรคที่สําคัญ (Reservoirs) ของ E. coli คือ สัตว)เลือดอุ1น เช1น หมู วัว แพะ และแกะ (6)
เนื้อหมูเป`นเนื้อสัตว)ที่นิยมของผู!บริโภคมีจําหน1ายทั่วไปทุกพื้นที่ เนื้อหมูมีโอกาสปนเปNOอนจุลินทรีย)ก1อโรค
ต1างๆ ได!สูง และหากผู!บริโภคนําเนื้อหมูเหล1านี้มารับประทานโดยเฉพาะแบบดิบหรือแบบกึ่งสุกกึ่งดิบ อาจได!รับ
ความไม1ปลอดภัยและเกิดการเจ็บป•วยได! กระทรวงสาธารณสุขได!กําหนดให!เนื้อสัตว)ดิบที่แช1เย็นหรือแช1แข็ง ต!องมี
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ปริมาณ E. coli ไม1เกิน 100 MPN ต1อกรัม (7) มีงานวิจัยได!รายงานถึงการปนเปNOอนของ E. coli ในตัวอย1างเนื้อหมู
บดที่จําหน1ายในตลาดสดและห!างสรรพสินค!า มีอัตราการปนเปNOอนร!อยละ 90.4 และร!อยละ 50.0 ตามลําดับ (8)
แสดงว1าหากแหล1งจําหน1ายเนื้อหมูมีสภาพการสุขาภิบาลที่ไม1เหมาะสมจะทําให!เนื้อหมูเกิดการปนเปNOอนจุลินทรีย)ก1อ
โรคได!มาก
สําหรับพื้นที่ตําบลบางโฉลง อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีความหลากหลายของชุมชนและ
เศรษฐกิจ ประกอบด!วยสถาบันการศึกษา โรงงานอุตสาหกรรม บริษัท ห!างร!าน และหมู1บ!านจัดสรร หลายแห1ง มี
ประชาชนอาศัยอยู1เป`นจํานวนมาก พฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชาชนส1วนหนึ่งนิยมซื้ออาหารที่ตลาดสด
และร!านสะดวกซื้อใกล!ที่พักอาศัยเพื่อนํากลับไปปรุงประกอบอาหารด!วยตนเอง จากงานวิจัยก1อนหน!านี้ของ ณัฏฐวี
ชั่งชัย และคณะ (9) ได!ทําการศึกษาการปนเปNOอนของจุลินทรีย)กลุ1มโคลิฟอร)มแบคทีเรียในตัวอย1างเนื้อหมูที่เก็บจาก
ตลาดสดแห1งหนึ่งในตําบลบางโฉลง อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พบว1ามีการปนเปNOอนโคลิฟอร)มแบคทีเรีย
ทั้งหมด ฟRคัลโคลิฟอร)มแบคทีเรีย และ E. coli ทุกตัวอย1าง (ร!อยละ 100) ที่ปริมาณมากกว1า 1,000 MPN ต1อกรัม
ดังที่กล1าวมาข!างต!นนี้ คณะผู!วิจัยจึงมีความสนใจที่ตรวจสอบการปนเปNOอนของจุลินทรีย)กลุ1มโคลิฟอร)มแบคทีเรียใน
เนื้อหมูที่จําหน1ายในตลาดสดและร!านสะดวกซื้อ ตําบลบางโฉลง อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อทราบถึง
สถานการณ)การปนเปNOอนของจุลินทรีย)กลุ1มโคลิฟอร)มแบคทีเรียในเนื้อหมูทั้งสองแหล1ง และเป`นข!อมูลให!หน1วยงาน
ที่เกี่ยวข!องวางแผนการเฝ~าระวังการปนเปNOอนของจุลินทรีย)ในอาหาร รวมถึงป~องกันอันตรายต1อสุขภาพผู!บริโภคจาก
การบริโภคเนื้อหมูเหล1านี้

วัตถุประสงคHการวิจัย
เพื่อวิเคราะห)การปนเปNOอนของโคลิฟอร)มแบคทีเรียทั้งหมด ฟRคัลโคลิฟอร)มแบคทีเรีย และ E. coli ใน
ตัวอย1างเนื้อหมูจากแหล1งจําหน1ายประเภทตลาดสดและร!านสะดวกซื้อ ตําบลบางโฉลง อําเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ

วิธีดําเนินงานวิจัย
1. การเก็บตัวอยาง
สุ1มเก็บตัวอย1างเนื้อหมู จํานวน 200 กรัมต1อตัวอย1าง ใส1ในถุงพลาสติกสะอาด รวมทั้งหมด 24 ตัวอย1าง
จากพื้นที่ตําบลบางโฉลง อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ (ภาพที่ 1) แบ1งเป`นตัวอย1างจากแผงจําหน1ายใน
ตลาดสด 5 ร!าน จํานวน 11 ตัวอย1าง และตัวอย1างจากร!านสะดวกซื้อ 3 ร!าน จํานวน 13 ตัวอย1าง ทําการเก็บ
ตัวอย1างระหว1างเดือนตุลาคม – เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ตัวอย1างถูกแช1เย็นในกล1องโฟมบรรจุน้ําแข็งที่มี
อุณหภูมิประมาณ 4 องศาเซลเซียส และดําเนินการส1งตัวอย1างไปยังห!องปฏิบัติการเพื่อทําการวิเคราะห)ทันที

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๕ "งานวิชาการรับใช!สังคม" มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
768

HS-203

ภาพที่ 1 บริเวณเก็บตัวอย1างเนื้อหมู ตําบลบางโฉลง อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

2. การวิเคราะหHจุลินทรียHกลุมโคลิฟอรHมแบคทีเรีย
วิเคราะห)การปนเปNOอนของจุลินทรีย)กลุ1มโคลิฟอร)มแบคทีเรียในตัวอย1างเนื้อหมู ด!วยวิธี Conventional
Most Probable Number (Conventional MPN) ระบบ 3 หลอด ตามวิ ธี ก ารที่ ร ะบุ ใ น Bacteriological
Analytical Manual (BAM) (10) โดยเตรี ย มตั ว อย1 า งที่ ร ะดั บ การเจื อ จาง 10 -1 ถึ ง 10 -3 ด! ว ยสารละลาย
Butterfield’s phosphate-buffered dilution water (BPB) ดั ง นี้ ชั่ ง ตั ว อย1 า งเนื้ อ หมู จํ า นวน 25 กรั ม เติ ม
สารละลาย BPB ปริมาตร 225 มิลลิลิตร (10-1) นําตัวอย1างไปตีปz‹นให!เข!ากันด!วยเครื่องตีปz‹นอาหารที่ความเร็วสูงสุด
เป`นเวลา 60 วินาที และเตรียมตัวอย1างที่ระดับการเจือจาง 10-2 และ 10-3 ตามลําดับ ด!วยสารละลาย BPB เช1นกัน
หลังจากนั้นนําไปวิเคราะห)ดังต1อไปนี้
2.1 การทดสอบขั้นตQน (Presumptive test) ปŒเปตตัวอย1างที่ระดับการเจือจาง 10-1 ถึง 10-3 อย1างละ 1
มิ ล ลิ ลิ ต ร ใส1 ในหลอดอาหาร Lauryl Sulphate Broth (LST) ปริ ม าตร 10 มิ ล ลิ ลิ ต ร ที่ บ รรจุ ห ลอดดั ก ก„ า ซ
(Durham tube) นําไปบ1มที่อุณหภูมิ 35+2 องศาเซลเซียส เป`นเวลา 24-48 ชั่วโมง จากนั้นสังเกตหลอดทดลองที่
เกิดก„าซในหลอดดักก„าซ ถือว1าอาจจะมีโคลิฟอร)มแบคทีเรีย ให!ผลการทดสอบเป`นบวก
2.2 การทดสอบขั้ น ยื น ยั น (Confirm test) ปŒ เปตตั ว อย1 างหลอดอาหาร LST ที่ ให! ผ ลบวก ปริ ม าตร 1
มิลลิลิตร ใส1ในหลอดอาหาร Brilliant Green Bile Broth 2% (BGLB 2%) ปริมาตร 10 มิลลิลิตร ที่บรรจุหลอด
ดักก„าซ นําไปบ1มที่อุณหภูมิ 35+2 องศาเซลเซียส เป`นเวลา 24-48 ชั่วโมง จากนั้นสังเกตหลอดทดลองที่เกิดก„าซ
ในหลอดดักก„าซ แปลผลได!ว1ามีโคลิฟอร)มแบคทีเรีย ผลการทดสอบเป`นบวก นําไปอ1านปริมาณโคลิฟอร)มแบคทีเรีย
จากตาราง MPN ระบบ 3 หลอด (11)
2.3 การทดสอบขั้นสมบูรณH (Complete test) ปŒเปตตัวอย1างหลอดอาหาร LST ที่ให!ผลบวก จํานวน 1
มิลลิลิตร ใส1ในหลอดอาหาร EC medium ปริมาตร 10 มิลลิลิตร ที่บรรจุหลอดดักก„าซ นําไปบ1มที่อุณหภูมิ 45.5
องศาเซลเซียส เป`นเวลา 24-48 ชั่วโมง จากนั้นสังเกตหลอดทดลองที่เกิดก„าซในหลอดดักก„าซ แปลผลได!ว1ามีฟRคัล
โคลิฟอร)มแบคทีเรีย ผลการทดสอบเป`นบวก นําไปอ1านปริมาณฟRคัลโคลิฟอร)มแบคทีเรียจากตาราง MPN ระบบ 3
หลอด (11) และถ1ายเชื้อจากหลอดอาหาร EC medium ที่ให!ผลบวก จํานวน 1 ลูป ขีดแยกบนจานอาหาร Levine
Eosin Methylene Blue (L-EMB) agar นํ า ไปบ1 ม ที่ อุ ณ หภู มิ 35+2 องศาเซลเซี ย ส เป` น เวลา 24-48 ชั่ ว โมง
สังเกตโคโลนีที่ มีลักษณะจุดดําตรงกลาง ผิ วมีสีเขียวเหลือบแสงคล!ายรอยตั ดของชิ้น โลหะที่เรียกว1า เงาโลหะ
(Metallic sheen) เป` นโคโลนีส งสัย (Suspected colony) ของ E. coli นํ าโคโลนี ลัก ษณะดั งกล1าวไปทดสอบ
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คุณ ลักษณะทางชีวเคมีต1อไป สําหรับหลอดอาหาร EC medium ที่ผ1านการยืนยัน E. coli แล!ว แปลผลได!ว1ามี
E. coli ผลการทดสอบเป`นบวก นําไปอ1านปริมาณ E. coli จากตาราง MPN ระบบ 3 หลอด (11) เช1นกัน

3. การตรวจสอบคุณลักษณะทางชีวเคมีของ E. coli
นําโคโลนีสงสัยของ E. coli จํานวน 3-5 โคโลนีต1อหลอดทดลองที่ให!ผลทดสอบบวก มาขีดแยกบนจาน
อาหาร Nutrient agar นําไปบ1มที่อุณหภูมิ 35+2 องศาเซลเซียส เป`นเวลา 24 ชั่วโมง หลังจากนั้นนําเชื้อบริสุทธิ์ที่
คั ด แยกได! ไ ปตรวจสอบคุ ณ ลั ก ษณะทางชี ว เคมี ด! ว ยการทดสอบ IMViC ได! แ ก1 Indole Methyl-Red VogesProskauer และ Citrate (11)

ผลการวิจัย
1. การปนเปอนของจุลินทรียHกลุมโคลิฟอรHมแบคทีเรียในตัวอยางเนื้อหมู
การวิเคราะห)การปนเปNOอนของจุลินทรีย)กลุ1มโคลิฟอร)มแบคทีเรียในตัวอย1างเนื้อหมู ผลการวิจัยพบว1า
ตัวอย1างเนื้อหมูทั้งจากตลาดสดและร!านสะดวกซื้อมีการปนเปNOอนโคลิฟอร)มแบคทีเรียทั้งหมด ฟR คัลโคลิฟอร)ม
แบคทีเรีย และ E. coli คิดเป`นร!อยละ 100.0, 95.8 และ 45.8 ของจํานวนตัวอย1างทั้งหมด ตามลําดับ โดยตัวอย1าง
จากตลาดสดมีการปนเปNOอนของโคลิฟอร)มแบคทีเรียทั้งหมดและฟRคัลโคลิฟอร)มแบคทีเรียมากกว1าตัวอย1างจากร!าน
สะดวกซื้อ ส1วน E. coli ตัวอย1างจากทั้งสองแหล1งมีการปนเปNOอนที่ใกล!เคียงกัน ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การปนเปNOอนของจุลินทรีย)กลุ1มโคลิฟอร)มแบคทีเรียในตัวอย1างเนื้อหมู
ตัวอยาง

จํานวนตัวอยาง

จํานวนตัวอยางที่ปนเปอน (รQอยละ)
Total coliform
Fecal coliform
bacteria
bacteria

E. coli

ตลาดสด

11

11 (100.0)

11 (100.0)

5 (45.4)

ร!านสะดวกซื้อ

13

13 (100.0)

12 (92.3)

6 (46.1)

รวม

24

24 (100.0)

23 (95.8)

11 (45.8)

2. ปริมาณจุลินทรียHกลุมโคลิฟอรHมแบคทีเรียในตัวอยางเนื้อหมู
ปริมาณจุลินทรีย)กลุ1มโคลิฟอร)มแบคทีเรียในตัวอย1างเนื้อหมู มีดังนี้ ตัวอย1างจากตลาดสดมีปริมาณโคลิ
ฟอร)มแบคทีเรียทั้งหมด อยู1ในช1วงระหว1าง 460 ถึง มากกว1า 1,000 MPN/g ตัวอย1างส1วนใหญ1 (10 ตัวอย1าง, ร!อย
ละ 90.9) มีปริมาณโคลิฟอร)มแบคทีเรียทั้งหมด มากกว1า 1,000 MPN/g และตัวอย1างจากร!านสะดวกซื้อมีปริมาณ
โคลิฟอร)มแบคทีเรียทั้งหมด อยู1ในช1วงระหว1าง 7.4 ถึง มากกว1า 1,000 MPN/g ตัวอย1างส1วนใหญ1 (6 ตัวอย1าง, ร!อย
ละ 46.1) มีปริมาณโคลิฟอร)มแบคทีเรียทั้งหมด อยู1ในช1วง มากกว1า 10 ถึง 100 MPN/g (ภาพที่ 2)
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ภาพที่ 2 ปริมาณโคลิฟอร)มแบคทีเรียทั้งหมดในตัวอย1างเนื้อหมู
สําหรับฟRคัลโคลิฟอร)มแบคทีเรีย ตัวอย1างจากตลาดสดมีปริมาณฟRคัลโคลิฟอร)มแบคทีเรีย อยู1ในช1วง
ระหว1าง 460 ถึง มากกว1า 1,000 MPN/g ตัวอย1างส1วนใหญ1 (10 ตัวอย1าง, ร!อยละ 90.9) มีปริมาณฟRคัลโคลิฟอร)ม
แบคทีเรียทั้งหมดอยู1ในระดับสูง มากกว1า 1,000 MPN/g และตัวอย1างจากร!านสะดวกซื้อมีปริมาณฟRคัลโคลิฟอร)ม
แบคทีเรียทั้งหมด อยู1ในช1วงระหว1าง น!อยกว1า 3.0 – มากกว1า 1,000 MPN/g ตัวอย1างส1วนใหญ1 (10 ตัวอย1าง, ร!อย
ละ 76.9) มีปริมาณโคลิฟอร)มแบคทีเรียทั้งหมด อยู1ในช1วง มากกว1า 3.0 – 10 MPN/g (ภาพที่ 3)

ภาพที่ 3 ปริมาณฟRคลั โคลิฟอร)มแบคทีเรียในตัวอย1างเนื้อหมู
ในขณะที่ ป ริ ม าณ E. coli ในตั ว อย1 างเนื้ อ หมู นั้ น ผลการวิ จั ย พบว1 า ตั วอย1 า งจากตลาดสดมี ป ริ ม าณ
E. coli อยู1ในช1วง น!อยกว1า 3 – 290 MPN/g โดยที่ตัวอย1างส1วนใหญ1 (6 ตัวอย1าง, ร!อยละ 54.5) มีปริมาณ E. coli
น! อ ยกว1 า 3 MPN/g ส1 ว นตั ว อย1 า งจากร! า นสะดวกซื้ อ มี ป ริ ม าณ E. coli อยู1 ในช1 ว ง น! อ ยกว1 า 3 – 28 MPN/g
ตัวอย1างส1วนใหญ1 (7 ตัวอย1าง, ร!อยละ 53.8) มีปริมาณ E. coli น!อยกว1า 3 MPN/g เช1นกัน (ภาพที่ 4)

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๕ "งานวิชาการรับใช!สังคม" มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
771

HS-206

ภาพที่ 4 ปริมาณ E. coli ในตัวอย1างเนื้อหมูสด

3. ตัวอยางเนื้อหมูที่มีปริมาณ E. coli ผานตามเกณฑHมาตรฐานคุณภาพทางจุลชีววิทยา
ตัวอย1างเนื้อหมูในงานวิจัยนี้ ส1วนใหญ1มีปริมาณ E. coli ผ1านตามเกณฑ)มาตรฐานคุณภาพทางจุลชีววิทยา
ของอาหาร ภาชนะ และผู!สัมผัสอาหาร ของกรมวิทยาศาสตร)การแพทย) กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2553 (7) ซึ่ง
กําหนดให!เนื้อสัตว)ดิบต!องมีปริมาณ E. coli ไม1เกิน 100 MPN/g ตัวอย1างเนื้อหมูจากตลาดสดผ1านเกณฑ)มาตรฐาน
จํานวน 10 ตัวอย1าง คิดเป`นร!อยละ 90.9 และตัวอย1างเนื้อหมูจากร!านสะดวกซื้อผ1านเกณฑ)มาตรฐานทุกตัวอย1าง
(13 ตัวอย1าง) คิดเป`นร!อยละ 100.0

ภาพที่ 5 ร!อยละของตัวอย1างเนื้อหมูที่ผ1านเกณฑ)มาตรฐานคุณภาพทางจุลชีววิทยา

สรุปและอภิปรายผล
งานวิจัยนี้เป`นการวิเคราะห)การปนเปNOอนของโคลิฟอร)มแบคทีเรียทั้งหมด ฟRคัลโคลิฟอร)มแบคทีเรีย และ
E. coli ในตัวอย1างเนื้อหมูจากแหล1งจําหน1ายสองประเภท ได!แก1 ตลาดสดและร!านสะดวกซื้อ ในตําบลบางโฉลง
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ผลจากการวิจัยพบว1าตัวอย1างเนื้อหมูที่จําหน1ายในบริเวณตําบลบางโฉลงมีการ
ปนเปNOอนของโคลิฟอร)มแบคทีเรียทั้งหมดและฟRคัลโคลิฟอร)มแบคทีเรียอยู1ในระดับสูง คิดเป`นร!อยละ 95.8-100
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และมีปริมาณสูงถึงมากกว1า 1,000 MPN/g สําหรับ E. coli มีการปนเปNOอนในตัวอย1างเนื้อหมู คิดเป`นร!อยละ 45.8
ที่ป ริมาณน! อยกว1า 290 MPN/g ผลการวิจัยยังแสดงให! เห็ น ว1าตัวอย1 างจากตลาดสดมีก ารปนเปNO อ นโคลิฟ อร)ม
แบคทีเรียทั้งหมดและฟRคัลโคลิฟอร)มแบคที เรียมากกว1าตัวอย1างจากร!านสะดวกซื้อ และมีตัวอย1างที่มีปริมาณ
E. coli ผ1านตามเกณฑ)มาตรฐานคุณภาพทางจุลชีววิทยาของเนื้อสัตว)ดิบน!อยกว1าตัวอย1างจากร!านสะดวกซื้ออีก
ด!วย
ในงานวิจัยนี้ตัวอย1างเนื้อหมูส1วนใหญ1ทั้งจากตลาดสดและร!านสะดวกซื้อมีปริมาณ E. coli อยู1ในระดับต่ํา
(น!อ ยกว1า 3 MPN/g) ซึ่งสอดคล!อ งกั บผู! วิจัยหลายท1 านดั งเช1น งานวิจัย ของ Pannuch et al. (2014) (12) ที่ ไ ด!
ตรวจสอบปริม าณ E. coli ในตั ว อย1 างเนื้ อ หมู จากตลาดสด อํ าเภอหาดใหญ1 จังหวัด สงขลา พบว1 าตั วอย1 า งที่
ตรวจสอบ ร!อยละ 70.0 มีการปนเปNOอนของ E. coli ที่ปริมาณน!อยกว1า 3 MPN/g เช1นกัน และงานวิจัยของ Ryan
et al. (2016) (13) ได!ศึกษาเนื้อหมูที่จําหน1ายในตลาดสดสาธารณะ เมืองเซบู ประเทศฟŒลิปปŒนส) พบว1าตัวอย1าง
ของเนื้ อ หมูที่ ต รวจสอบ ร!อยละ 55.0 มี ป ริม าณ E. coli อยู1 ในช1 วง น! อ ยกว1า 0.3 -15 MPN/g นอกจากนี้ เมื่ อ
เปรียบเทียบอัตราการปนเปNOอนของ E. coli ในตัวอย1างจากแหล1งจําหน1ายแต1ละประเภทของพื้นที่ตําบลบางโฉลง
ตัวอย1างจากตลาดสด (ร!อยละ 45.4) และร!านสะดวกซื้อ (ร!อยละ 46.1) มีอัตราการปนเปNOอนน!อยกว1าตัวอย1างเนื้อ
หมูบดที่เก็บจากพื้นที่เขตเทศบาลนครขอนแก1น ที่มีอัตราการปนเปNOอนของ E. coli ในตัวอย1างจากตลาดสด คิดเป`น
ร!อยละ 90.4 และห!างสรรพสินค!า คิดเป`นร!อยละ 50.0 (8)
การปนเปNOอนของ E. coli ในตัวอย1างเนื้อหมูของงานวิจัยนี้ แม!ตัวอย1างส1วนใหญ1จะมี E. coli ในปริมาณ
ต่ํา แต1ก็มีบางตัวอย1างที่พบปริมาณสูงกว1าเกณฑ)มาตรฐานคุณภาพทางจุลชีววิทยา ซึ่งเป`นไปได!ว1าอาจจะพบการ
ปนเปNOอนของจุลินทรีย)ก1อโรคอื่นๆ ด!วย ผู!บริโภคจึงควรตระหนักในการบริโภคเนื้อหมู เหล1านี้ ทั้ งนี้ เพื่อความ
ปลอดภัยของผู!บริโภค จึงควรพิจารณาเลือกซื้อเนื้อหมูจากแหล1งจําหน1ายที่มีการสุขาภิบาลที่ดี ถูกสุขลักษณะ ดังนี้
(1) ฟาร)มเลี้ยงสัตว) ควรเป`นเนื้อหมูจากฟาร)มเลี้ยงที่ถูกสุขลักษณะ (2) โรงฆ1าสัตว) เนื้อหมูควรมาจากโรงฆ1าสัตว)ที่
ถูกสุขลักษณะ มีใบอนุญาตตั้งโรงฆ1าสัตว) โรงพักสัตว)และการฆ1าสัตว) (3) การขนส1งโดยเฉพาะอุณหภูมิในการขนส1ง
ยานพาหนะที่ใช!ขนส1งเนื้อหมูควรเป`นแบบปŒดเพื่อป~องกันการปนเปNOอนจากภายนอก และมีการควบคุมอุณหภูมิใน
การขนส1งให!ต่ํากว1า 10 องศาเซลเซียส (4) การเก็บรักษาเพื่อการจําหน1าย ควรเก็บรักษาเนื้อหมูในภาชนะหรือ
บรรจุภัณฑ)ที่มีการปกปŒดมิดชิด สะอาด และมีการรักษาอุณหภูมิ ให!ต่ํากว1า 10 องศาเซลเซียส (5) สถานที่จําหน1าย
มีการควบคุมสุขลักษณะอย1างถูกต!อง เช1น การล!างทําความสะอาดทุกวัน มีการกําจัดขยะมูลฝอยไม1ให!เป`นแหล1ง
แพร1พันธุ)เชื้อโรค เป`นต!น (6) สุขวิทยาส1วนบุคคลของผู!จําหน1ายอาหาร เช1น ความสะอาดของผู!จําหน1าย การปฏิบัติ
ตัวตามหลักสุขลักษณะ มีสุขภาพแข็งแรงไม1เป`นโรคติดต1อ เป`นต!น (14, 15)
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัต ถุป ระสงค/ เพื่ อ ศึก ษาปริม าณการปลดปลKอ ยกL าซเรือนกระจก และเสนอแนะแนว
ทางการลดปริมาณกLาซเรือนกระจกภาคการขนสKงหนักทางบก โดยใช"วิธีการคํานวณระดับที่ 1 (Tier 1) และทําการ
เปรียบเทียบข"อมูลจากรถบรรทุกลากจูงจํานวน 62 คันของบริษัทขนสKงหนักทางบก พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
ได"แกK ชนิดของเชื้อเพลิง ปริมาณเชื้อเพลิง ภาระบรรทุก กําลังแรงม"าของเครื่องยนต/ จากการวิจัย พบวKา ในปY
2553-2558 รถบรรทุกลากจูงมีการปลดปลKอยกLาซเรือนกระจกทั้งสิ้น 12,070,937.72 kgCO2 เปbนรถบรรทุกลากจูงที่
ใช"น้ํามันดีเซลเปbนเชื้อเพลิง 11,688,540.17 kgCO2 และรถบรรทุกใช"กLาซซีเอ็นจี (CNG) เปbนเชื้อเพลิง 382,397.52
kgCO2 ซึ่งพบวKาระยะทางการเดินรถและภาระบรรทุกมีความสัมพันธ/เชิงเส"นตKอการปลดปลKอยกLาซเรือนกระจกทั้งกรณี
ที่ใช"น้ํามันดีเซลและกLาซซีเอ็นจีเปbนเชื้อเพลิง สKวนอัตราการปลดปลKอยกLาซเรือนกระจกจําเพาะของรถบรรทุกลากจูง
หางเทรลเลอร/ชนิด 2 เพลา และ 3 เพลา ที่ ใช"น้ํ ามันดีเซลเปbนเชื้อเพลิงมีอัตราการปลKอยต่ําสุดที่ 3.9 kgCO2/km%load สK วนรถบรรทุ กลากจู งหางเทรลเลอร/ชนิ ด 3 เพลา ที่ ใช" CNG เปb นเชื้อเพลิ ง และหางไฮโดรลิ คมี อัตราการ
ปลดปลKอยที่ 4.0 และ 4.7 kgCO2/km-%load ตามลําดับ จากผลการศึกษา พบวKาแนวทางในการลดการปลดปลKอย
กLาซเรือนกระจก ได"แกK 1) ควรวางแผนการเดินทางเพื่อให"ได"ระยะทางที่สั้นที่สุด และ 2) ควรเลือกใช"รถบรรทุกลาก
จูงหางเทรลเลอร/ชนิด 2 เพลาหรือ 3 เพลา ที่ใช"น้ํามันดีเซลเปbนเชื้อเพลิง
คําสําคัญ: กLาซเรือนกระจก กLาซซีเอ็นจี งานขนสKงหนักทางบก น้ํามันดีเซล 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) towtrucks 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 doubleshaft 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 และการเพิ่มประชากรของโลก เปbนผลทําให"มีความต"องการ
ทรัพยากรตKางๆ เพื่อใช"ในกระบวนการผลิตเปbนจํานวนมากทั้งในรูปแบบของเชื้อเพลิง ซึ่งเปbนปyจจัยสําคัญที่นําไปสูK
การปลดปลKอยกLาซเรือนกระจก (Green-house Gas : GHG) ที่มีแนวโน"มเพิ่มมากขึ้น [1] ในภาคการขนสKงปY ค.ศ.
2004 มีสัดสKวนปริมาณการปลKอยกLาซเรือนกระจก คิดเปbนร"อยละ 13.1 ของการปลKอยกLาซเรือนกระจกทั่วโลกหรื
อประมาณ 3.48 พันล"านตัน ตKอมาในปY ค.ศ. 2010 มีปริมาณการปลKอยกLาซเรือนกระจกทั่วโลกประมาณ 6.76
พันล"านตัน [2] จะเห็นได"วKา ปริมาณกLาซเรือนกระจกในภาคการขนสKงทั่วไปมีปริมาณที่เพิ่มสูงขึ้น และนอกจากนั้น
จากข"อมูลในประเทศเยอรมนี พบวKารถบรรทุกหนักมีสัดสKวนเพิ่มขึ้นในปY 2010 เปbนผลให"มีการบริโภคเชื้อเพลิงสูง
ถึง 23% ของเชื้อเพลิงทั้งหมดในภาคขนสKงบนท"องถนน และเปbนผลให"มีอัตราการการปลKอยกLาซเรือนกระจกที่
สูงขึ้น [3] เชKนเดียวกับสหรัฐอเมริกาที่มีรถบรรทุกหนักเพียง 7% จากยานพาหนะบนท"องถนนทั้งหมด แตKมีการ
บริโภคน้ํามันเชื้อเพลิงสูงถึง 25% ของเชื้อเพลิงทั้งหมดในภาคขนสKงบนท"องถนน [4] โดยที่ผKานมาประเทศตKางๆทั่ว
โลก มีนโยบายเพื่อลดการปลKอยกLาซเรือนกระจก แตKปริมาณการปลKอยกLาซเรือนกระจกยังคงเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปYละ 1
พันล"านตัน โดยประเทศไทยนั้นปลKอยกLาซเรือนกระจกสูงเปbนอันดับที่ 25 ของโลกคิดเปbนร"อยละ 0.81 ของปริมาณ
การปลKอยทั้งหมดทั่วโลกและมีแนวโน"มสูงขึ้นทุกปY [5]
จากการศึ ก ษาข"อ มู ล งานวิจั ย เกี่ ยวกั บ การปลK อ ยกLา ซเรื อนกระจกในภาคการขนสKงหนั ก ทางบกของ
ประเทศไทยนั้น พบวKามีข"อมูลงานวิจัยภายในประเทศคKอนข"างน"อย ดังนั้น ผู"วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปริมาณการ
ปลดปลKอยกLาซเรือนกระจก และแนวทางการลดปริมาณกLาซเรือนกระจกในภาคการขนสKงหนักทางบก เพื่อใช"เปbน
ข"อมูลพื้นฐานด"านการพัฒนาการลดปริมาณกLาซเรือนกระจกในด"านการขนสKงทางบกตKอไป

วัตถุประสงคE
1. เพื่อศึกษาปริมาณการปลKอยกLาซเรือนกระจก (Greenhouse gas) ในงานขนสKงหนักทางบก
2. เพื่อศึกษาแนวทางการลดปริมาณกLาซเรือนกระจก (Greenhouse gas) ในงานขนสKงหนักทางบก

ระเบียบวิธีวิจัย
1. การศึกษาปริมาณกาซเรือนกระจก
1.1 กลุมตัวอยางที่ใชPในการศึกษา
กลุKมตัวอยKางที่ใช"ในการศึกษาเปbนรถบรรทุกลากจูงของบริษัทขนสKงแหKงหนึ่ง จังหวัดสมุทรปราการ ทั้งสิ้น
62 คัน โดยแบKงเปbน 2 กลุKม กลุKมรถบรรทุกที่ใช"น้ํามันดีเซลเปbนเชื้อเพลิง 54 คัน และรถบรรทุกที่ใช"กLาซซีเอ็นจีเปbน
เชื้อเพลิง 8 คัน (ดังภาพที่ 1) และเมื่อแบKงตามชนิดหรือยี่ห"อรถ และแรงม"า พบวKา รถบรรทุกลากจูงยี่ห"อฮีโนK
(Hino) จํานวน 20 คัน มีกําลังแรงม"า 380 และ 260 (ใช"แกLส NGV เปbนเชื้อเพลิง) 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
เกี่ยวกับชนิด ยี่ห"อ แรงม"า ภาระบรรทุก ปริมาณเชื้อเพลิง และอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงของรถบรรทุกแตK
ละคัน รวมทั้งประเภทหางเทรลเลอร/ที่ใช"ในแตKละเที่ยวของการขนสKง โดยเก็บรวบรวมข"อมูลในปY 2553 – 2558

(a) รถบรรทุกลากจูงที่ใช"น้ํามันดีเซลเปbนเชื้อเพลิง
(b) รถบรรทุกลากจูงที่ใช"กLาซซีเอ็นจีเปbนเชื้อเพลิง
ภาพที่ 1 รถบรรทุกลากจูงของบริษัทขนสKงหนักทางบกแหKงหนึ่งในพื้นที่สมุทรปราการชนิดที่ใช"น้ํามันดีเซลเปbน
เชื้อเพลิง (a) และกLาซซีเอ็นจีเปbนเชื้อเพลิง (b)

1.3 การคํานวณการปลอยกาซเรือนกระจก
การคํานวณการปลดปลKอยกL าซเรือนกระจกในงานขนสKงหนั กทางบก ใช"การคํ านวณแบบระดับ การ
คํานวณที่ 1 (Tier 1) อ"างอิงจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม [6] และมีคKาสัมประสิทธิ์การปลKอยกLาซเรือนกระจก
อ"างอิง IPCC [7] ดังตารางที่ 1 โดยมีสูตรคํานวณดังนี้
CO2, eq Emissions = [ADfuel x CO2EFfuel] + [∑ (ADfuel x N2OEFfuel) x 310] +
[∑ (ADfuel x CH4EFfuel) x 21]
เมื่อ

ADfuel
Fuel
LHV
CO2EFfuel
N2OEFfuel
CH4EFfuel

=
=
=
=
=
=
=

ปริมาณเชื้อเพลิงที่ถูกเผาไหม"เพื่อเปbนแหลKงพลังงาน (TJ/yr)
Fuel x LHV
ปริมาณเชื้อเพลิงแตKละชนิดที่ใช"เปbนแหลKงพลังงาน (unit/yr)
คKาความร"อนต่าํ ของเชื้อเพลิงแตKละชนิด (TJ/unit)
คKาสัมประสิทธิ์การปลKอย CO2 ของเชื้อเพลิงแตKละชนิด (kg/TJ)
คKาสัมประสิทธิ์การปลKอย N2O ของเชื้อเพลิงแตKละชนิด (kg/TJ)
คKาสัมประสิทธิ์การปลKอย CH4 ของเชื้อเพลิงแตKละชนิด (kg/TJ)
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ตารางที่ 1 คKาสัมประสิทธิ์การปลKอยกLาซเรือนกระจกจากการขนสKงในระดับการคํานวณที่ 1 (Tier 1)
เชื้อเพลิง
น้ํามันดีเซล
กLาซป)โตรเลียมเหลว
กLาซซีเอ็นจี
กLาซธรรมชาติเหลว

สัมประสิทธิก์ ารปลอยกาซเรือนกระจก
(kg gas / TJ fuel)
CO2
CH4
N2O
74,100
3.9
3.9
63,100
62
0.2
56,100
92
3.0
56,100
NA
NA

1.4 สถิติที่ใชPในการวิจัย
ในการศึกษาการปลดปลKอยกLาซเรือนกระจก การวิเคราะห/ข"อมูลทั่วไปของกลุKมตัวอยKางโดยใช""สถิติเชิง
พรรณนา เชKน คKาร"อยละ, คKาเฉลี่ย ( x ) และ R-square (R2)

2. การเสนอแนวทางการลดปริมาณกาซเรือนกระจก
เสนอแนวทางการเลือกรถบรรทุกลากจูงที่มีการปลดปลKอยกLาซเรือนกระจกต่ําที่สุด โดยการเปรียบเทียบ
ปyจจัยตKางๆ ที่สKงผลตKอการปลดปลKอยกLาซเรือนกระจก เชKน ชนิดเชื้อเพลิง ระยะทาง ภาระบรรทุก และแรงม"าเปbน
ต"น

ผลการวิจัย
1. ปริมาณการปลดปลอยกาซเรือนกระจกของบริษัท
1.1 รถบรรทุกลากจูงที่ใชPน้ํามันดีเซลเปaนเชื้อเพลิง
จากการศึกษาปริมาณการปลดปลKอยกLาซเรือนกระจกโดยรวมของรถบรรทุกลากจูงที่ใช"น้ํามันดีเซลเปbน
เชื้อ เพลิง ทั้งสิ้น 54 คัน ในปY 2553 – 2558 พบวKา มีการปลดปลK อยกLาซเรือนกระจกทั้งสิ้น 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 ดังตารางที่ 2 และภาพที่ 2
ตารางที่ 2 ปริมาณการปลKอยกLาซเรือนกระจกของรถบรรทุกลากจูงที่ใช"น้ํามันดีเซลเปbนเชื้อเพลิง ปY 2553-2558
ปb
ปริมาณดีเซล
ปริมาณ CO2
ปริมาณ N2O ปริมาณ CH4 ปริมาณ CO2eq
(L)
(kgCO2)
(kgCO2)
(kgCO2)
(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 รถบรรทุกลากจูงที่ใชPกาซซีเอ็นจีเปaนเชื้อเพลิง
จากการศึกษาปริมาณการปลดปลKอยกLาซเรือนกระจกของรถบรรทุกลากจูงที่ใช"กLาซซีเอ็นจีเปbนเชื้อเพลิง
ทั้งสิ้น 8 คัน ในปY 2556 – 2558 พบวKา มีการปลดปลKอยกLาซเรือนกระจกรวมทั้งสิ้น 382,397.52 kgCO2 โดย
ปลดปลK อ ยกL าซคาร/ บ อนไดออกไซด/ 363,836.04 kgCO2 กL า ซไนตรัส ออกไซด/ 6,031.51 kgCO2 กL าซมี เทน
12,529.97 kgCO2 ดังตารางที่ 3 และภาพที่ 2
ตารางที่ 3 ปริมาณการปลKอยกLาซเรือนกระจกของรถบรรทุกลากจูงที่ใช"กLาซซีเอ็นจีเปbนเชื้อเพลิง ปY 2556-2558
ปริมาณกาซ
ปริมาณ CO2 ปริมาณ N2O ปริมาณ CH4 ปริมาณ CO2eq
ปb
ซีเอ็นจี (kg)
(kgCO2)
(kgCO2)
(kgCO2)
(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) ปริมาณน้ํามันดีเซลและปริมาณกLาซเรือนกระจก (b) ปริมาณกLาซซีเอ็นจีและปริมาณกLาซเรือนกระจก
ภาพที่ 2 เปรียบเทียบปริมาณการปลKอยกLาซเรือนกระจกของรถบรรทุกลากจูงที่ใช"น้ํามันดีเซลเปbนเชื้อเพลิง (a)
และกLาซซีเอ็นจีเปbนเชื้อเพลิง (b)

1.3 ปริมาณกาซเรือนกระจกโดยรวม
จากการศึกษาปริมาณกLาซเรือนกระจกรวมของรถบรรทุกลากจูง ทั้งสิ้น 62 คัน ตั้งแตKปY 2553-2558
พบวKามีการปลKอยกLาซเรือนกระจกรวม 12,070,937.72 kgCO2 โดยเกิดจากรถบรรทุกลากจูงที่ใช"น้ํามันดีเซลเปbน
เชื้อเพลิงปลKอยกLาซเรือนกระจก 11,688,540.17 kgCO2 และรถบรรทุกที่ใช"กLาซซีเอ็นจีปลKอยกLาซเรือนกระจก
382,397.52 kgCO2 ดังตารางที่ 4 และภาพที่ 3
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ตารางที่ 4 ปริมาณกLาซเรือนกระจกโดยรวมของรถบรรทุกลากจูง ปY 2553-2558
ปริมาณ CO2eq (kgCO2) ปริมาณ CO2eq (kgCO2) ปริมาณ CO2eq (kgCO2)
ปb
Diesel
CNG
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) สัดสKวนการปลKอยกLาซเรือนกระจกของน้ํามันดีเซล
และกLาซซีเอ็นจี
ภาพที่ 3 ปริมาณกLาซเรือนกระจกโดยรวมของรถบรรทุกลากจูงปY 2553-2558 และสัดสKวนการปลKอยกLาซเรือน
กระจกของน้ํามันดีเซลและกLาซซีเอ็นจี

2. การแสดงความสัมพันธEระหวางปmจจัยตางๆที่มีผลตอการการปลดปลอยกาซเรือนกระจก
จากการศึกษาความสัมพั นธ/ระหวKางระยะทาง ภาระบรรทุก แรงม" า กับปริมาณการปลKอยกLาซเรือน
กระจกนั้ น พบวKา ปริมาณการปลดปลKอยกLาซเรือนกระจกไมK มีค วามสัม พัน ธ/กับ แรงม" า แตKมี ความสัม พั นธ/กั บ
ระยะทางและภาระบรรทุก ดังนี้

2.1 ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกและระยะทางการเดินรถ
จากการศึกษาข"อมูลระยะทางการเดินรถของรถบรรทุกลากจูงที่ใช"น้ํามันดีเซลเปbนเชื้อเพลิง ทั้งสิ้น 54 คัน
ในปY 2556 – 2558 พบวKามีระยะทางการเดินรถทั้งสิ้น 2,933,800.70 km และปลดปลKอยกLาซเรือนกระจกทั้งสิ้น
5,191,877.59 kgCO2 สKวนรถบรรทุกลากจูงที่ใช"กLาซซีเอ็นจีเปbนเชื้อเพลิง ทั้งสิ้น 8 คัน มีระยะทางเดินรถทั้งสิ้น
288,559.00 km โดยปลดปลKอยกLาซเรือนกระจกทั้งสิ้น 382,397.52 kgCO2 เมื่อนํามาเปรียบเทียบความสัมพันธ/
พบวKา ระยะทางการเดินรถมีความสัมพันธ/เชิงเส"นตKอการปลดปลKอยกLาซเรือนกระจกดังภาพที่ 4
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(a) ปริมาณกLาซเรือนกระจกและน้ํามันดีเซล
(b) ปริมาณกLาซเรือนกระจกและกLาซซีเอ็นจี
ภาพที่ 4 แสดงความสัมพันธ/ระหวKางปริมาณการปลดปลKอยกLาซเรือนกระจก (kgCO2) และระยะทางการเดินรถ
(km) ของรถบรรทุกลากจูงที่ใช"น้ํามันดีเซลและกLาซซีเอ็นจีเปbนเชื้อเพลิง
จากภาพที่ 4 จะเห็นได"วKา ปริมาณการปลKอยกLาซเรือนกระจก (CO2eq, kgCO2) มีความสัมพันธ/กับระยะ
ทางการเดินรถ (distance, km) ดังสมการ
กรณีน้ํามันดีเซล : CO2eq
= 2.7457 x distance – 0.0016 ; R2 = 1.00
กรณีกLาซซีเอ็นจี : CO2eq
= 0.0098 x distance – 5.6837 ; R2 = 0.87

2.2 ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกและภาระบรรทุกของรถ
จากการศึกษาข"อมูลภาระบรรทุกของรถบรรทุกลากจูงที่ใช"น้ํามันดีเซลเปbนเชื้อเพลิง ทั้งสิ้น 54 คัน ในปY
2556 – 2558 พบวKามีภาระบรรทุกเฉลี่ย 33.38% สKวนรถบรรทุกลากจูงที่ใช"แกLสซีเอ็นจีเปbนเชื้อเพลิง ทั้งสิ้น 8 คัน
มีภาระบรรทุก 29.38% และเมื่อนํามาเปรียบเทียบความสัมพันธ/ พบวKา ภาระบรรทุกของรถบรรทุกมีความสัมพันธ/
เชิงเส"นตKอการปลดปลKอยกLาซเรือนกระจกของรถบรรทุกลากจูงที่ใช"น้ํามันดีเซล ดังภาพที่ 5

(a) ปริมาณกLาซเรือนกระจกและภาระบรรทุกที่ใช"
(b) ปริมาณกLาซเรือนกระจกและภาระบรรทุกที่ใช"
น้ํามันดีเซล
กLาซซีเอ็นจี
ภาพที่ 5 แสดงความสัมพันธ/ระหวKางปริมาณการปลดปลKอยกLาซเรือนกระจกและภาระบรรทุกของรถบรรทุกลากจูง
ที่ใช"น้ํามันดีเซลและกLาซซีเอ็นจีเปbนเชื้อเพลิง
จากภาพที่ 5 จะเห็นได"วKา ปริมาณการปลKอยกLาซเรือนกระจก (CO2eq, kgCO2) มีความสัมพันธ/กับภาระ
บรรทุก (%load) ดังสมการ
กรณีน้ํามันดีเซล : 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 ชนิดของหางลากจูงและปริมาณการปลดปลอยกาซเรือนกระจก
หางลากจูงหรือหางเทรลเลอร/ที่อยูKในขอบเขตของงานวิจัยนี้มีทั้งสิ้น 3 ชนิด คือ หางเทรลเลอร/ 2 เพลา,
3 เพลา (ดี เซล/ ซี เอ็ น จี ) และหางไฮโดรลิ ค (ดั งภาพที่ 6) และจากการศึ ก ษาข" อ มู ล ในปY 2556-2558 พบวK า
รถบรรทุกลากจูงหางเทรลเลอร/ชนิด 2 เพลามีทั้งสิ้น 18 คัน รถบรรทุกลากจูงหางเทรลเลอร/ 3 เพลา 52 คัน (เปbน
รถใช"กLาซซีเอ็นจี 8 คัน) และรถบรรทุกลากจูงหางไฮโดรลิคมีทั้งสิ้น 52 คัน โดยมีปริมาณการใช"น้ํามันดีเซล (ลิตร)
กLาซซีเอ็นจี (kg) ระยะทางการเดินรถ (km) ภาระบรรทุกเฉลี่ย (% load) ปริมาณกLาซเรือนกระจกที่ปลดปลKอย
(kgCO2) ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ข"อมูลจําเพาะของรถบรรทุกลากจูงหางเทรลเลอร/ 2 เพลา 3 เพลา และไฮโดรลิค ปY 2556-2558
ชนิดหาง
ชนิด
ปริมาณเชื้อเพลิง
ระยะทาง
ภาระบรรทุก
CO2eq
เทรลเลอรE
เชื้อเพลิง
(L,kg)
(km)
(%load)
(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
ภาพที่ 6 หางลากจูงหรือหางเทรลเลอร/ที่ใช"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 (น้ํามันดีเซล) 3 เพลา (ซีเอ็นจี) และหาง
ไฮโดรลิค พบวKา รถบรรทุกลากจูงหางเทรลเลอร/ชนิด 2 เพลา และ 3 เพลา ที่ใช"น้ํามันดีเซลเปbนเชื้อเพลิงมีอัตรา
การปลดปลKอยกLาซเรือนกระจกจําเพาะต่ําที่สุดที่ 3.88 และ 3.89 kgCO2/km-%load สKวนรถบรรทุกลากจูงหาง
เทรลเลอร/ชนิด 3 เพลา มีอัตราการปลดปลKอยกLาซเรือนกระจกจําเพาะที่ 3.98 kgCO2/km-%load สKวนหางไฮโดร
ลิค มีอัตราการปลดปลKอยกLาซเรือนกระจกจําเพาะที่สูงที่สุดที่ 4.71 kgCO2/km-%load ดังตารางที่ 6 และภาพที่
7
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ตารางที่ 6 เปรียบเทียบอัตราการปลKอยกLาซเรือนกระจกจําเพาะ
การปลดปลอยกาซเรือนกระจกจําเพาะ
(SGE)
ตKอระยะทาง / ภาระบรรทุก

หางเทรลเลอรE
2 เพลา
(Diesel)
3.9

หางเทรลเลอรE 3 เพลา
(Diesel)
3.9

(CNG)
4.0

หางไฮโดรลิค
(Diesel)
4.7

ภาพที่ 7 เปรียบเทียบอัตราการปลKอยกLาซเรือนกระจกจําเพาะ ของรถบรรทุกลากจูงที่ใช"น้ํามันและกLาซซีเอ็นจีเปbน
เชื้อเพลิง

สรุปและอภิปรายการวิจัย
จากการศึ ก ษา พบวK า ในปY 2553-2558 รถบรรทุ ก ลากจู งมี ก ารปลดปลK อ ยกL า ซเรื อ นกระจกทั้ ง สิ้ น
12,070,937.72 kgCO2 โดยเปb นรถบรรทุก ลากจูงที่ ใช"น้ํ ามัน ดีเซลเปb นเชื้อเพลิง 11,688,540.17 kgCO2 และ
รถบรรทุกใช"แกLสซีเอ็นจีเปbนเชื้อเพลิง 382,397.52 kgCO2 โดยบทความหนึ่งของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
กลKาววKารถรุKนเดียวกัน (หรือแม"แตKเปbนรถคันเดียวกัน) อาจมีอัตราการใช"น้ํามันที่แตกตKางกันเนื่องจากหลายปyจจัย
ได"แกK ผู"ขับขี่ สภาพการจราจร เส"นทาง เชื้อเพลิงที่ใช" การใช"เครื่องปรับอากาศและเครื่องใช"ไฟฟ•าในรถยนต/และ
สภาพภูมิอากาศและความกดอากาศ เปbนต"น [8] ซึ่ง ACEA ของสหภาพยุโรปได"รายงานวKาหากมีการพัฒนาด"าน
การอบรมพนักงานขับรถ การเลือกใช"ความเร็วที่เหมาะสม การวางแผนการใช"เส"นทางการใช"รถหรือการใช"ระบบ
GPS เข"ามาเกี่ยวข"อง ภาระบรรทุกที่เหมาะสม และการใช"หางเทรลเลอร/ที่เหมาะสมจะทําให"สามารถลดปริมาณ
กLาซเรือนกระจกได"ถึง 7% ของการปลKอยกLาซเรือนกระจกของรถบรรทุกทั้งหมดที่ใช"ถนน [9]
จากการศึกษาความสัมพันธ/ของระยะทางและภาระบรรทุกตKอการปลดปลKอยกLาซเรือนกระจก พบวKา
ระยะทางการเดินรถของรถบรรทุกและภาระบรรทุกมีผลตKอการปลดปลKอยกLาซเรือนกระจกของรถบรรทุกลากจูงที่
ใช"น้ํามันดีเซลเปbนเชื้อเพลิง โดยมีคKา R-square (R2) 1.00 และ 0.76 ตามลําดับ สKวนรถบรรทุกลากจูงที่ใช"กLาซซี
เอ็นจีเปbนเชื้อเพลิงนั้น มีคKา R2 0.87 และ 0.75 ตามลําดับ ซึ่งสอดคล"องกับบทความ ขององค/การบริการกLาซเรือน
กระจก (องค/การมหาชน) (2552) และ Frank D. (2012) ที่กลKาววKาเมื่อภาระบรรทุกสูงขึ้น ปริมาณการบริโภค
เชื้อเพลิงก็สูงขึ้น เปbนผลให"ปริมาณการปลดปลKอยกLาซเรือนกระจกจึงสูงขึ้นโดยเฉพาะออกไซด/ของไนโตรเจน (NOx)
[4,10] และนอกจากนั้นจากการศึกษาของยุทธพงศ/และคณะ (2556) พบวKาการปลดปลKอยกLาซเรือนกระจกผันแปร
ตามปริมาณการใช"เชื้อเพลิงด"วย [11]
และจากการศึกษาการการปลKอยกLาซเรือนกระจกสําหรับรถบรรทุกที่ลากจูงหางเทรลเลอร/ตKางกัน พบวKา
รถบรรทุกลากจูงหางเทรลเลอร/ชนิด 2 เพลา และ 3 เพลา ที่ใช"น้ํามันดีเซลเปbนเชื้อเพลิงมีอัตราการปลดปลKอยกLาซ
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เรือนกระจกจําเพาะต่ําที่สุดเทKากับ 3.9 และ 3.9 kgCO2/km-%load ตามลําดับ สKวนรถบรรทุกลากจูงหางเทรล
เลอร/ชนิด 3 เพลา ที่ใช"กLาซซีเอ็นจีเปbนเชื้อเพลิงมีอัตราการปลดปลKอยกLาซเรือนกระจกจําเพาะ 4.0 kgCO2/km%load และหางไฮโดรลิคมีอัตราการปลดปลKอยกLาซเรือนกระจกจําเพาะสูงสุดที่ 4.7 kgCO2/km-%load ซึ่งเมื่อ
เปรียบเทียบผลของคุณอิทธิพลเมื่อทําการการตรวจวัดสารมลพิษและอัตราการใช"เชื้อเพลิงของรถยนต/ดีเซล พบวKา
รถยนต/ที่ใช"ดีเซลมีอัตราการปลKอย CO2 ไมKตKางจากรถยนต/ดัดแปลงการใช"เชื้อเชื้อเพลิงรKวมระหวKางน้ํามันดีเซลและ
กLาซซีเอ็นจีแตKการปลKอยกLาซมีเทนของรถยนต/ดีเซลต่ํากวKารถยนต/ดัดแปลงการใช"เชื้อเชื้อเพลิงรKวมระหวKางน้ํามัน
ดีเซลและกLาซซีเอ็นจีถึง 577 เทKา [12] ซึ่งกLาซมีเทนมีศักยภาพในการทําให"เกิดภาวะโลกร"อน (Global Warming
Potential : GWP) สูงกวKากLาซคาร/บอนไดออกไซด/ถึง 25 เทKา [2]

ขPอเสนอแนะแนวทางในการลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจก
จากการศึกษาข"อมูลอัตราการปลKอยกLาซเรือนกระจกของรถบรรทุกลากจูงในงานขนสKงหนักปY 25562558 มีข"อเสนอแนะเพื่อลดปริมาณการปลดปลKอยกาซเรือนกระจก ดังนี้
1. จากการศึ กษาพบวK าระยะทางการเดิ นรถมี ความสั ม พั น ธ/ตKอ การปลKอ ยกL าซเรือ นกระจก ดังนั้ น การ
ตรวจสอบเส"นทางหรือการสํารวจเส"นทางกKอนการเดินรถหรือการใช" GPS นําทางจะสามารถชKวยลด
ปริมาณกLาซเรือนกระจกได" [9]
2. จากการศึกษาพบวKาภาระบรรทุกของรถบรรทุกลากจูงมีความสัมพันธ/ตKอการปลKอยกLาซเรือนกระจก
ดั งนั้ น ควรเลื อ กใช" รถบรรทุ ก ลากจู งหางเทรลเลอร/ช นิ ด 2 เพลาหรือ 3 เพลา ที่ ใช" น้ํ า มั น ดี เซลเปb น
เชื้อเพลิง เนื่องจากมีอัตราการปลดปลKอยกLาซเรือนกระจกตKอระยะทางตKอน้ําหนักบรรทุกต่ําสุดที่ 3.9
kgCO2/km-%load
3. จากข"อมูลภาระบรรทุกที่มีผลตKอการปลดปลKอยกLาซเรือนกระจกนั้น หากมีการจัดสรรสินค"าบนหางเทรล
เลอร/ให"มีภาระบรรทุกน"อย จะปลดปลKอยกLาซเรือนกระจกน"อย เชKน ปyจจุบันรถบรรทุกลากจูงหางเทรล
เอลร/ชนิด 2 เพลา มีอัตราการปลKอยกLาซเรือนกระจกที่ 3.9 kgCO2/km-%load โดยมีภาระบรรทุกที่
32.04 % หากสามารถจัดสินค"า(สินค"าหลายประเภทและหลายขนาดที่สามารถจัดได") บนเทรลเลอร/ให"
สามารถบรรทุกได" 25% จะสามารถลดกLาซเรือนกระจกได" 27.16 kgCO2/km
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บทคัดยอ
มีรายงานปฏิกิริยาการแตกทําลายของเม็ดเลือดแดงในผู!ปSวยหมู/ B ที่ได!รับเกล็ดเลือดหมู/ A จากผู!บริจาค
เกล็ดเลือดที่มีไตเตอร0 anti-B สูงจากการบริโภคโปรไบโอติก ปริมาณมาก จุดประสงค0ของงานวิจัยครั้งนี้คือเพื่อ
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!บริจาคโลหิตที่บริโภคโปรไบโอติกและไม/ได!บริโภคโปรไบโอติกกลุ/มละ
50 ราย ซีรั่มจากตัวอย/างทั้งหมดถูกรวบรวมตามระยะเวลาต/างๆ และนํามาตรวจหาระดับไตเตอร0ของ anti-A และ
anti-B ชนิด IgM ด!วยวิธี column agglutination technique (CAT) ผลการศึกษาพบว/าระดับ ไตเตอร0 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/านั้นที่ผู!บริโภคโปรไบโอติกให!
ค/าไตเตอร0สูงกว/าผู!ที่ไม/ได!บริโภคอย/างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p=0.037) ทั้ งนี้อาจเกิดจากปjจจัยหลายอย/าง เช/น
ภูมิคุ!มกันของผู!ใหญ/อาจไม/ตอบสนองต/อโปรไบโอติกที่ได!รับโดยการบริโภค (oral immunotolerance) ชนิดของ
สายพันธุ0จุลินทรีย0ที่ได!รับ ระยะเวลาที่ถูกกระตุ!น และความสามารถของระบบภูมิคุ!มในการตอบสนองต/อโปรไบโอ
ติกที่แตกต/างกันในคนหมู/เลือด A, B และ O ซึ่งจะต!องมีการศึกษาในเชิงลึกต/อไป
คําสําคัญ: โปรไบโอติก ปฏิกริ ิยาการแตกทําลายของเม็ดเลือดแดง 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! ร ายงานอุ บั ติ ก ารณ0 passive mediated
hemolytic transfusion reactions (PMHTRs) ในผู!ปSวยหมู/เลือด B จํานวน 2 ราย ซึ่งได!รับเกล็ดเลือดหมู/ A ชนิด
single donor platelets (SDPs) ที่เตรียมจากผู!บริจาครายเดียวกัน1 ภายหลังได!รับเกล็ดเลือด ผู!ปSวยทั้งสองรายมี
อาการบ/งชี้อย/างชัดเจนว/ามีการแตกทําลายของเม็ดเลือดแดง เมื่อสืบสวนหาสาเหตุพบว/าใน SDPs มีระดับไตเตอร0
ของ anti-B สูงถึง 16,384 เท/ากันทั้งชนิด IgM และ IgG ในขณะที่กลุ/มควบคุมมีระดับไตเตอร0ระหว/าง 16 - 64
และ 16 - 128 สําหรับ IgM และ IgG ตามลําดับ จากการศึกษาประวัติของผู!บริจาคพบว/าระดับ ไตเตอร0ที่สูงมี
ความสัมพันธ0กับการบริโภคสารเสริมอาหารที่มีโปรไบโอติก (probiotics) เป~นส/วนประกอบ ซึ่งประกอบไปด!วย
แบคทีเรียที่มีชีวิต ได!แก/ Lactobacillus จํานวน 7 สายพันธ0 Bifidobacteria จํานวน 3 สายพันธ0 และ Bacillus
subtilis
เป~นที่ทราบกันดีว/าแอนติบอดีในหมู/เลือดระบบ ABO ซึ่งได!แก/ anti-A และ anti-B เป~นแอนติบอดีที่
เกิดขึ้นจากการกระตุ!นทางธรรมชาติในช/วง 3-6 เดือนแรกของชีวิต2 สิ่งกระตุ!นทางธรรมชาติอาจเป~นละอองเกสร
ดอกไม! อาหาร หรือจากแอนติเจนของแบคทีเรียบางชนิดโดยเฉพาะแบคทีเรียแกรมลบที่ปนเป•€อนมากับอาหาร
โดยเฉพาะอย/างยิ่งใน colostrum คือน้ํานมที่ผลิตระหว/างการตั้งครรภ0และภายใน 72 ชั่วโมงช/วงหลังคลอด ซึ่งเป~น
นมที่มีคุณภาพสูงและมีสารอาหารที่จําเป~นต/อร/างกายทารก ที่สําคัญคือมีรายงานการพบ Lactobacillus และ
Bifidobacterium บางสายพันธ0อยู/ใน colostrums ด!วย3,4 นอกจากนี้ยังมีรายงานการพบจุลินทรีย0ในกลุม/
Enterobacteriaceae ในระบบทางเดินอาหารของทารกแรกเกิดได!ตั้งแต/วันที่สองหลังจากคลอด5 แบคทีเรีย
เหล/านีม้ ีโครงสร!างบางส/วนคล!ายกับ แอนติเจน A และ B ของหมู/เลือดระบบ ABO ตัวอย/างเช/น
lipopolysacharide ของ Escherichai coli serotype 086:B7 มีบางส/วนที่คล!ายแอนติเจน B ซึ่งสามารถกระตุ!น
ให!ร/างกายสร!าง anti-B ได!6 การบริโภคอาหารและสารเสริมอาหาร เช/น นมเปรี้ยว โยเกิรต0 ที่มีจุลนิ ทรีย0โปรไบโอ
ติกเป~นส/วนประกอบจึงอาจเป~นช/องทางหนึ่งที่ช/วยกระตุ!นให!ร/างกายสร!างแอนติบอดีของหมู/เลือดระบบ
ABO
เพิ่มขึ้นด!วยกลไกเดียวกันกับที่เกิดขึ้นในเด็กแรกเกิด งานวิจัยนีม้ วี ัตถุประสงค0ที่จะเปรียบเทียบระดับไตเตอร0ของ
anti-A และ anti-B ก/อนและหลังการบริโภค probiotics ในกลุ/มตัวอย/าง และศึกษาถึงความสัมพันธ0ของการ
บริโภค probiotics กับระดับ anti-A และ anti-B ในผู!บริจาคโลหิต

วิธีดําเนินการวิจัย
1. กลุมตัวอยาง
1.1 การเปรียบเทียบระดับไตเตอรของ anti-A และ/หรือ anti-B ชนิด IgM กอนและหลังจากที่
ไดLรับโปรไบโอติก
งานวิจัยนี้ได!ผ/านการอนุมัติเพื่อทําการวิจยั ในคน จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของมหาวิทยาลัย
หัวเฉียว เฉลิมพระกียรติ โดยใช!กลุ/มตัวอย/างจํานวน 16 ราย มีอายุระหว/าง 20-30 ปx มีคุณสมบัติตามเกณฑ0การ
คัดเลือกผู!บริจาคโลหิตของศูนย0บริการโลหิตแห/งชาติ สภากาชาดไทย และเป~นผู!ที่ไม/ได!บริโภคโปรไบโอติกแบบ
ต/อเนื่องเป~นเวลาไม/ต่ํากว/า 1 ปx โดยกลุ/มตัวอย/างนี้จะเป~นกลุ/มที่ได!รับนมเปรี้ยวชนิดบีทาเก!น ที่มี Lactobacillus
paracasei ตามข!อกําหนดของงานวิจัยคือ บริโภควันละ 1 ขวด (110 มิลลิลิตร) ในหนึ่งเดือนแรก บริโภควันละ 2
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ขวด (220 มิลลิลิตร) ในเดือนที่สองและบริโภควันละ 3 ขวด (330 มิลลิลิตร) ในเดือนที่สาม กลุ/มตัวอย/างถูกเจาะ
เลือดเพื่อตรวจติดตามค/าไตเตอร0ของ anti-A และ anti-B จํานวน 5 ครั้ง โดยครั้งแรกคือหนึ่งวันก/อนบริโภคนม
เปรี้ยว จากนั้น มีการเจาะเลือดอีก 4 ครั้ง ในระหว/างบริโภคนมเปรี้ยว คือเมื่อสิ้นสุดสัป ดาห0ที่ 2, สัปดาห0ที่ 4,
สัปดาห0ที่ 8 และสัป ดาห0 ที่ 12 เลือ ดที่ เจาะได! จะถูก นําไปปj‚น เพื่อ แยกเก็ บซี รั่ม ไว!และทํ าการทดสอบพร!อ มกั น
ภายหลังจากที่เก็บตัวอย/างเลือดครบในสัปดาห0ที่ 12

1.2 การเปรียบเทียบระดับไตเตอรของ anti-A และ/หรือ anti-B ชนิด IgM ในผูLบริจาคโลหิต
ซีรั่มจากผู!บริจาคหิต ณ ศูนย0บริการโลหิตแห/งชาติ สภากาชาดไทย จํานวน 150 ตัวอย/างที่ไม/ได!บริโภค
โปรไบโอติกต/อเนื่องกันภายในระยะเวลา 1 ปxที่ผ/านมา โดยแบ/งเป~นหมู/ A, B และ O อย/างละ 50 ตัวอย/าง และอีก
150 ตัวอย/างได!จากผู!บริจาคโลหิตที่บริโภคโปรไบโอติกเป~นประจําไม/ต่ํากว/าสัปดาห0ละ 5 ครั้ง โดยแบ/งเป~นหมู/ A, B
และ O อย/างละ 50 ตัวอย/าง ทําการรวบรวมจนครบตามจํานวนที่ตอ! งการแล!วจึงนํามาทดสอบพร!อมกัน

2. การตรวจหาระดับไตเตอรของ anti-A และ/หรือ anti-B ชนิด IgM
เจือจางซีรัมแบบ two fold dilution ด!วย NSS โดยเริ่มจาก 1:2 จนถึง 1: 2048 จากนั้นใส/ 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 งใน reaction chamber ขอ ง
microcolumn นํ า ไป incubate ที่ 37˚C นาน 15 นาที จากนั้ น นํ า ไปปj‚ น ที่ 1100 rpm นาน 10 นาที อ/ า น
ปฏิกิริยาการเกาะกลุ/มของเม็ดเลือดแดง (red cells agglutination) ระบุเป~น 4+, 3+, 2+ และ 1+ โดยที่ค/าไต
เตอร0คือส/วนกลับของค/าเจือจางสุดท!ายที่ให!ผลการเกาะกลุ/มของเม็ดเลือดแดงเท/ากับ 1+

3. การวิเคราะหขLอมูล
การเปรียบเทียบค/าเฉลี่ ยไตเตอร0ที่ ตรวจได!ก/อนและหลังบริโภคโปรไบโอติก จะแสดงข!อมูลโดยใช!
แผนภูมิ histogram ส/วนการเปรียบเทียบข!อมูลระหว/างกลุ/มตัวอย/างของผู!บริจาคโลหิตที่บริโภคและไม/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/มที่เป~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 ซึ่งค/า agglutination score ที่ได!จะแปรผันตามค/าไตเตอร0
การวิเคราะห0ทางสถิติทําโดยใช!โปรแกรม SPSS 20.0

ผลการวิจัย
1. ผลของการบริโภคโปรไบโอติกตอคาพารามิเตอรทางหLองปฏิบัติการทางการแพทย
เมื่อทําการตรวจวิเคราะห0ค/าพารามิเตอร0ทางโลหิตวิทยาและ lipid profile ก/อนและหลังการบริโภค
โปรไบโอติกที่มี L. paracasei ของกลุ/มตัวอย/างจํานวน 16 ราย พบว/ามีค/าพารามิเตอร0ทางโลหิตวิทยา 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!ผลดังแสดงในตารางที่ 4.1
และเมื่อนําข!อมูลทีไ่ ด!มาเปรียบเทียบระหว/างก/อนและหลังการได!รับโปรไบโอติก โดยใช! paired sample t-test
(α=0.05) ในการทดสอบทางสถิตพิ บว/าไม/มีความแตกต/างกันอย/างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p ≥ 0.05)
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ตารางที่ 1 ค/าเฉลี่ยพารามิเตอร0ทางโลหิตวิทยา และ lipid profile
Hb Hct WBC
RBC
Plt
Chol Trig
HDL
LDL
6
(g/dl) (%) (cell/µl) (x10 cell/µl) (cell/µl) mg/dl mg/dl mg/dl 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. ระดับไตเตอรของ anti-A และ anti-B กอนและหลังบริโภคโปรไบโอติก
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/าคงที่ตั้งแต/ก/อนการบริโภคนมเปรี้ยว ระหว/างการบริโภคและจนกระทั้งสิ้นสุด
เวลาที่ทําการศึกษา ดังแสดงในรูปที่ 1, 2, 3 และ 4

ภาพที่ 1 ระดับไตเตอร0 anti-B ชนิด IgM ในกลุ/มตัวอย/างหมู/เลือด A (N=6)
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ภาพที่ 2 ระดับไตเตอร0 anti-A ชนิด IgM ในกลุ/มตัวอย/างหมู/เลือด B (N=6)

ภาพที่ 3 ระดับไตเตอร0 anti-A ชนิด IgM ในกลุ/มตัวอย/างหมู/เลือด O (N=4)
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ภาพที่ 4 ระดับไตเตอร0 anti-B ชนิด IgM ในกลุ/มตัวอย/างหมู/เลือด O (N=4)

3. คาการเกาะกลุม (agglutination score) ของ anti-A และ anti-B ชนิด IgM ของหมูเลือด
ระบบ ABOในกลุมผูLบริจาคโลหิตที่ไมไดLบริโภคและบริโภคโปรไบโอติก
ผลการศึ กษาพบว/าค/ าเฉลี่ย การเกาะกลุ/ มของ anti-A ของผู!บ ริจาคโลหิ ตหมู/ B ที่ ไม/ ได! บริโภคและ
บริโภคโปรไบโอติก มีค/าเท/ากับ 57.76 และ 61.46 ตามลําดับ ค/าเฉลี่ยการเกาะกลุ/มของ anti-B ของผู!บริจาค
โลหิตหมู/ A ที่ไม/ได!บริโภคและบริโภคโปรไบโอติก มีค/าเท/ากับ 56.42 และ 60.98 ตามลําดับ ค/าเฉลี่ยการเกาะกลุ/ม
ของ anti-A ของผู! บ ริ จ าคโลหิ ต หมู/ O ที่ ไ ม/ ไ ด! บ ริ โภคและบริ โภคโปรไบโอติ ก มี ค/ า เท/ า กั บ 60.9 และ 63.56
ตามลําดับ และค/าเฉลี่ยการเกาะกลุ/มของ anti-B ของผู!บริจาคโลหิตหมู/ O ที่ไม/ได!บริโภคและบริโภคโปรไบโอ-ติก
มีค/าเท/ากับ 64.74 และ 65.98 ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 2 เมื่อเปรียบเทียบค/าเฉลี่ยการเกาะกลุ/มของ anti-A
และ anti-B ระหว/ า งกลุ/ ม ตั ว อย/ า งที่ ไ ม/ ไ ด! บ ริ โภคและบริ โ ภคโปรไบโอติ ก โดยใช! ก ารทดสอบทางสถิ ติ ช นิ ด
independent sample t-test (α=0.05) พบว/าผู!บริจาคโลหิตหมู/ A ที่บริโภคโปรไบโอติกมีค/าเฉลี่ยการเกาะกลุ/ม
ของ anti-B สูงกว/าผู!ที่ไม/ได!บริโภคอย/างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p=0.037) และไม/พบความแตกต/างอย/างมีนัยสําคัญ
ของค/าเฉลี่ยการเกาะกลุ/มของ anti-A และ anti-B ระหว/างผู!บริจาคโลหิตที่ไม/ได!บริโภคและบริโภคโปรไบโอติกในผู!
บริจาคหมู/ O เช/นเดียวกับ anti-A ในผู!บริจาคโลหิตหมู/ B (p≥0.05)
ตารางที่ 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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ภาพที่ 5 Agglutination score ของ anti-A และ anti-B ของผู!บริจาคโลหิตหมูเ/ ลือด A, B และ O

สรุปและอภิปรายผล
จากผลการตรวจวิ เ คราะห0 ค/ า พารามิ เ ตอร0 ท างโลหิ ต วิ ท ยาทั้ ง ก/ อ นและหลั ง การบริ โ ภค
โปรไบโอติกที่มี 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 ซึ่งผลที่ได!สอดคล!องกับงานวิจัยของ Olivares และคณะ ที่ทําการวิเคราะห0เลือดของอาสาสมัครก/อนและ
หลังบริโภคจุลินทรีย0โปรไบโอติกสองสายพันธุ0คือ L. gasseri CECT5714 และ L. coryniformis CECT5711 และ
พบว/าทุกพารามิเตอร0ที่เกี่ยวข!องกับพยาธิวิทยาทางคลินิกอยู/ภายในช/วงของคนปกติ7 สอดคล!องกับรายงานของ
Zhou และคณะ ที่ได!ทําการทดสอบความปลอดภัยของจุลินทรีย0โปรไบโอติกชนิด L. rhamnosus HN001, L.
acidophilus HN017, และ Bifidobacterium lactis HN019 ในหนูทดลองเป~นเวลาสี่สัปดาห0 จากนั้นทําการวัด
ค/ า พารามิ เตอร0 ท างโลหิ ต วิ ท ยา ได! แ ก/ red blood cell, platelet counts, haemoglobin concentration,
mean corpuscular volume, mean corpuscular haemoglobin และ mean corpuscular haemoglobin
concentration ผลที่ได!พบว/าจุลินทรีย0โปรไบโอติกสายพันธุ0ดังกล/าวไม/มีผลในการเปลี่ยนแปลงค/าใด ๆ เหล/านี้
เช/นกัน8
มีรายงานเกี่ยวกับผลของโปรไบโอติกต/อ lipid profile ที่กล/าวว/าโปรไบโอติกสามารถช/วยลดระดับ
ไขมันในเส!นเลือดได! โดยผ/านกลไกหลายอย/าง เช/น ทําให!กรดน้ําดีไม/สามารถมารวมตัวกันได!โดยปฏิกิริยาการย/อย
เกลือน้ําดี จึงต!องดึงคลอเรสเตอรอลในเลือดไปใช!ในการผลิตเกลือน้ําดีส/งผลให!คลอเรสเตอรอลในเลือดลดลง การ
ดูดซึมและนําคลอเรสเตอรอลไปใช!เพื่อความเสถียรของเยื่อหุ!มเซลล0 การเปลี่ยนคลอเรสเตอรอลให!เป~นโคโปรสตา
นอล (coprostanol) การยับยั้งการสังเคราะห0คลอเลสเตอรอลที่ตับจากกรดไขมันสายสั้นเช/น propionate โดย
แบคทีเรียโปรไบโอติก และการเปลี่ยนแปลงสัดส/วนของคลอเรสเตอรอลระหว/างพลาสมาและตับ แต/อย/างไรก็ตาม
รายงานการลดคลอเรสเตอรอลระบุว/า การลดคลอเรสเตอรอลเหล/านี้เกิดขึ้นได!จากโปรไบโอติกบางสายพันธุ0เท/านั้น
เช/น L. Plantarum, L. acidophilus9 และยังมีจุลินทรีย0โปรไบโอติกอีกหลายสายพันธุ0ที่ไม/มีผลต/อ lipid profile
ของผู!บริโภค เช/น ในรายงานของ Hatakka และคณะ10 ที่ทดลองให!กลุ/มตัวอย/างบริโภคโปรไบโอติกที่มีจุลินทรีย0
สายพันธุ0 L. rhamnosus ขนาด 1010CFU ต/อแคปซูล วันละสองแคปซูลเป~นเวลาสี่สัปดาห0 และตรวจพบว/าการ
บริโภคโปรไบโอติกไม/มีผลกระทบใด ๆ ต/อไขมันในเลือดของกลุ/มตัวอย/าง เช/นเดียวกับงานของ Simon และคณะ11
ที่รายงานว/าการบริโภค L. fermentum ขนาด 2×1010 CFU ต/อแคปซูล โดยบริโภควันละสี่แคปซูล เป~นเวลา 10
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สัปดาห0 ก็ไม/ทําให!มีการเปลี่ยนแปลงของไขมันในกระแสเลือดเช/นเดียวกัน แต/ทั้งการทดลองของ Hatakka และ
Simon นั้นต/างก็บริโภคโปรไบโอติกในในรูปแบบของแคปซูล อาจกล/าวได!ว/าการบริโภคโปรไบโอติกที่สามารถลด
ไขมันในเลือดได!นั้น ต!องมีอย/างน!อยสองปjจจัย คือ สายพันธุ0ที่เฉพาะเจาะจงของจุลินทรีย0โปรไบโอติก และจุลินทรีย0
สายพันธุ0นั้นต!องมีชีวิตและอยู/ในรูป active form นอกจากนี้อาจจะเกี่ยวข!องกับสภาวะทางพยาธิวิทยาทางคลินิก
ของกลุ/มตัวอย/าง ระยะเวลาที่ได!รับโปรไบโอติก ขนาดตัวอย/าง และการควบคุมที่เหมาะสมด!วย12 ผลการทดลองที่
ได! ยั ง สอดคล! อ งกั บ งานของ Olivares และคณ ะ 13 ที่ ทํ า การวั ด ค/ า ความเข! ม ข! น ของ cholesterol และ
triacylglycerides ในพลาสมา ในเลือดของอาสาสมัครก/อนและหลังบริโภคจุลินทรีย0โปรไบโอติกสองสายพันธุ0คือ
L. gasseri CECT5714 และ L. coryniformis CECT5711 ซึ่งผลที่ได!พบว/าไม/มีการเปลี่ยนแปลงอย/างมีนัยสําคัญ
เช/นเดียวกัน
จากสมมุติฐานการวิจัยที่ว/าจุลินทรีย0โปรไบโอติกสามารถกระตุ!นให!เกิดการสร!างแอนติบอดีเพิ่มมาก
ขึ้น แต/เมื่อพิจารณาผลที่ได!จากการเปรียบเทียบระดับไตเตอร0ของ anti-A และ anti-B ของกลุ/มตัวอย/าง ทั้งก/อน
และหลังการบริโภคโปรไบโอติกชนิดนมเปรี้ยวซึ่งมีจุลินทรีย0ชนิด L. paracasei ที่มีชีวิต พบว/าผลที่ได!ไม/มีความ
แตกต/างกันอย/างมีนัยสําคัญ ซึ่งแตกต/างจากงานของ Jennifer Daniel-Johnson และคณะที่รายงานว/า ระดับไต
เตอร0ที่สูงของแอนติบอดีมีความเกี่ยวข!องกับการบริโภคสารเสริมอาหารที่มีจุลินทรีย0โปรไบโอติกเป~นส/วนประกอบ
ซึ่งการที่ระดับไตเตอร0ของกลุ/มตัวอย/าง 16 ราย ไม/มีการเปลี่ยนแปลงอย/างมีนัยสําคัญ หรือไม/ตอบสนองต/อโปร
ไบโอติกที่บริโภคเข!าไปนั้นอาจเนื่องมาจากหลายปjจจัย เช/น สายพันธุ0ของโปรไบโอติกที่ใช!ในการทดลองแตกต/างกัน
ปริมาณจุลินทรีย0โปรไบโอติกที่กลุ/มตัวอย/างได!รับแตกต/างกัน เนื่องจากมีรายงานว/าหากได!รับจุลินทรีย0ที่แปรเปลี่ยน
ไปเป~นแอนติเจนเมื่อถูกย/อยในระบบทางเดินอาหารและลําไส!เล็กในปริมาณที่มากเกินกว/าปริมาณที่เหมาะสมใน
การเสริมสร!างภูมิคุ!มกัน ก็อาจทําให!ภูมิคุ!มกันของร/างกายไม/ตอบสนองต/อแอนติเจนนั้น ๆ ได!14 นอกจากนี้ยังมี
ปjจจัยสําคัญ อีกอย/างหนึ่งที่อาจเป~นเหตุผลของการที่ระดับไตเตอร0ในเลือดของกลุ/มตัวอย/างไม/เพิ่มขึ้น นั่นก็คือ
วิธีการที่รับแอนติเจนเข!าสู/ร/างกาย ในกรณีนี้ คือ สภาวะภูมิคุ!มกันไม/ตอบสนองต/อจุลินทรีย0โปรไบโอติกที่ได!รับโดย
การกิน (oral immunotolerance) ทําให!ไม/เกิดการกระตุ!นให!สร!างแอนติบอดีเพื่อตอบสนองต/อแอนติเจนของ L.
paracasei นักวิจัยยอมรับว/าในบางกรณี การได!รับสิ่งแปลกปลอมเข!าสู/ร/างการโดยการบริโภคกลับไม/ได!รับการ
ตอบสนองจากภูมิคุ!มกันในร/างกาย แม!ว/าจะมีเซลล0ที่สามารถตอบสนองต/อสิ่งกระตุ!นจํานวนมากในเยื่อบุลําไส! อาจ
เนื่องจากการได!รับผ/านการกินเป~นเส!นทางที่ได!รับตามธรรมชาติและไม/ส/งสัญญาณอันตรายต/อร/างกาย15 ผลจาก
การทดลองในหนูพ บว/าหลังจากที่ร/างกายได!รับสิ่งแปลกปลอม เช/น เมื่อจุลิน ทรีย0ถูกย/ อยสลายจะเกิดโปรตี น
แอนติเจนต/าง ๆ ที่ละลายน้ําได! และโปรตีนเหล/านี้นี่เองที่ไปลดการตอบสนองของภูมิคุ!มกัน โดยเฉพาะ T cell
และ B cell อย/างไรก็ตามการตอบสนองเช/นนี้ไม/ได!เกิดขึ้นโดยทั่วไป แต/จะเกิดขึ้นอย/างเฉพาะเจาะจงต/อแอนติเจน
บางชนิดเท/านั้น13 และนี่อาจเป~นสาเหตุสําคัญที่ทําให!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!บริจาคโลหิตทั้งหมู/ B ไม/แตกต/างกันอย/างมีนัยสําคัญระหว/างผู!ที่บริโภค
และไม/บริโภคโปรไบโอติกนั้น แสดงให!เห็นว/าการบริโภคโปรไบโอติกไม/มีส/วนในการทําให! anti-A และ anti-B ใน
คนหมู/เลือด B และ O เพิ่มขึ้นอย/างมีนัยสําคัญทางสถิติ มีงานวิจัยหลายฉบับที่ระบุว/าโปรไบโอติกไม/มีผลต/อการ
กระตุ!นภูมิคุ!มกัน เช/น งานวิจัยของ Matsuda และคณะ ที่ได!ทดลองใช!จุลินทรีย0โปรไบโอติก Bifidobacterium
breve เพื่อช/วยปรับปรุงภูมิคุ!มกันของเด็กที่อายุต่ํากว/า 5 ขวบในบังคลาเทศที่ได!รับวัคซีน cholera ทางปาก พวก
เขาพบว/าจุลินทรีย0โปรไบโอติกที่ให!แก/เด็กนั้นไม/ช/วยทําให!ภูมิคุ!มกันตอบสนองได!ดีขึ้นแต/อย/างใด16 Pe´rez และ
คณะได! ศึ กษาผลของโปรไบโอติ กในการกระตุ!น ภู มิ คุ!ม กัน ของเด็ก 162 คน ที่ มีดั ชนี การสั มผั สกั บ จุลิน ทรีย0ใน
ธรรมชาติสูง โดยกลุ/มเด็กที่เข!าร/วมการทดลองจะได!รับประทานนมที่หมักด!วยโปรไบติกที่ประกอบด!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/มที่ได!รับโปรไบโอติกไม/มีความ
แตกต/างกันแต/อย/างใดเช/นกัน17
อย/างไรก็ตามในกลุ/มผู!บริจาคโลหิตหมู/ A ที่บริโภคโปรไบโอติกนัน้ กลับมีผลค/าเฉลี่ยการเกาะกลุม/
ของ anti-B สูงกว/า ผู!ที่ไม/ได!บริโภคอย/างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p=0.037) ซึ่งต/างจากผลที่ได!จากกลุ/มตัวอย/างหมู/
เลือด A จํานวน 6 ราย ที่พบว/าก/อนและหลังได!รับโปรไบโอติกมีระดับของ anti-B ไม/แตกต/างกัน สาเหตุหนึ่งที่ทํา
ให!ผลการทดลองในผู!บริจาคโลหิตหมู/เลือด A แตกต/างจาก กลุม/ ตัวอย/างหมู/เลือด A คือ ความแตกต/างของสายพันธุ0
จุลินทรียโ0 ปรไบโอติก จุลินทรีย0ทกี่ ลุ/มตัวอย/างบริโภคมีเพียงสายพันธุ0เดียวคือ L. paracasei ส/วนในผู!บริจาคโลหิต
หมู/ A นั้นมีการบริโภคโปรไบโอติกที่มีจุลินทรีย0หลากหลายสายพันธุ0แตกต/างกันไป จึงอาจมีผลทําให!ได!ผลการ
ทดลองที่แตกต/างกัน นอกจากนี้แล!วยังอาจเป~นไปได!ว/า การทีไ่ ด!รับจุลินทรียโ0 ปรไบโอติกหลายชนิดพร!อมกัน หรือ
ได!รับเฉพาะบางชนิดที่มีความเฉพาะเจาะจง จะมีผลต/อ antibody ของหมู/เลือด A, B และ O แตกต/างกัน
เช/นเดียวกับในรายงานของ Daniel-Johnson และคณะ ที่พบว/าระดับไตเตอร0 anti-B จากผู!บริจาคหมู/เลือด A มี
ค/าสูงผิดปกติหลังจากรับประทานโปรไบโอติก และงานวิจัยของ Kinoshita และคณะ ที่กล/าวว/า
glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase (GAPDH) บนผิวเซลล0ของจุลินทรีย0โปรไบโอติกสายพันธุ0 L.
plantarum LA 318 สามารถยึดเกาะกับ antigen ของหมู/เลือด A, B ได!ดีกว/า O ในเยื่อเมือกลําไส!ของมนุษย018
นอกจากนี้ยังมีรายงานของ Springer และ Horton6 ที่สอดคล!องกับแนวคิดที่ว/าแอนติเจนที่ได!รับจากจุลินทรียม0 ีผล
ต/อการกระตุ!นแอนติบอดีของร/างกายในคนหมู/เลือด A, B และ O แตกต/างกัน โดย Springer และ Horton ได!ทํา
การทดลองโดยให!เชื้อแบคทีเรีย Escherichia coli O แก/กลุ/มตัวอย/างที่มีสุขภาพดีและกลุ/มตัวอย/างที่มีอาการของ
ลําไส!แปรปรวนด!วยวิธีรบั ประทานและพ/นเข!าทางจมูก ผลทีไ่ ด!พบว/า หนึ่งในสามของผู!มสี ุขภาพดีก็มีระดับของ
Anti-A และ Anti-B เพิ่มขึ้นอย/างมีนัยสําคัญ และ 80% ของผู!ปSวยที่มีอาการลําไส!แปรปรวน ทีม่ ีหมู/เลือด A และ
O ก็มีระดับของ Anti-B ในเลือดสูงขึ้นอย/างมีนัยสําคัญ ที่น/าสนใจคือผู!ปSวยหมูเ/ ลือด A มีระดับของ Anti-B สูงกว/า
คนหมู/เลือด O ถึงสามเท/า ผู!วจิ ัยดังกล/าวคาดว/าการที่ระดับของ Anti-B ในคนหมู/เลือด A สูงกว/า หมู/เลือด O นั้น
อาจเนื่องจากประสิทธิภาพในการกําจัดแอนติเจนจาก E. coli ในคนหมู/เลือด O เกิดขึ้นได!ดีกว/าหมู/เลือด A นั่นเอง
จะเห็นได!ว/าปjจจัยต/าง ๆ ได!แก/ วิธีการได!รับโปรไบโอติก สายพันธุ0ของจุลินทรีย0โปรไบโอติก และ
แอนติเจนจากจุลินทรีย0โปรไบโอติกที่จําเพาะต/อหมู/เลือด A, B และ O ล!วนเป~นปjจจัยที่มีผลต/อการเพิ่มขึ้นของ
แอนติบอดีทั้งสิ้น ซึ่งต!องมีการศึกษาปjจจัยเหล/านี้เพิ่มเติมอย/างละเอียดในเชิงลึกต/อไป
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ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการรับรูและทัศนคติตอหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาป-ที่ 6
ในสถานศึกษาเขตอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
Factors Associated with Perception and Attitude Towards Bachelor of Science
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค,เพื่อศึกษาปNจจัยที่มีความสัมพันธ,กับการรับรู"และทัศนคติตOอหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปRที่6 ในสถานศึกษาเขตอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ สุOมตัวอยOางจํานวน 255 คน โดยวิธีสุOม
หลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช"เก็บข"อมูลประกอบด"วยแบบวัดการรับรู"และทัศนคติ มีคOาความเชื่อมั่นเทOากับ 0.93 ,
0.88 ตามลําดับ วิเคราะห,ข"อมูลโดยใช"สถิติเชิงพรรณนาและไคสแควร, ผลการศึกษาพบวOาสOวนใหญOเปYนเพศหญิง
จํา นวน 171 คน อายุ เฉลี่ ย 17.67 (Min=16 , Max=19) มีผ ลสัม ฤทธิ์ท างการเรี ยนเฉลี่ย 3.15 (Min=1.74,
Max=3.99) มีการรับรู"ข"อมูลขOาวสารจากการประชาสัมพันธ,ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร"อยละ
42.75 แหลOงข"อมูลที่รับรู"สOวนใหญOจากเว็บไซต,และรุOนพี่ 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
หาความสัมพัน ธ,พบวO าปNจจัย ด"านเพศ โรงเรียนที่กําลั งศึกษา บุคคลในครอบครัว ญาติพี่ น"องหรือคนรู" จักเปY น
เจ"าหน"าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ การประชาสัมพันธ,ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และการ
แนะนําของครูแนะแนวมีความสัมพันธ,กับระดับการรับรู"หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อยOางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p-value = 0.017,
<0.001, <0.001, 0.005, <0.001 ตามลํ าดับ) โรงเรียนที่กํา ลังศึกษา ระดับการศึกษาของผู"ปกครองและการ
ประชาสัมพันธ,ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม พระเกีย รติมีค วามสัม พัน ธ,กับ ระดับ ทัศ นคติตOอ หลัก สูต รวิท ยา
ศาสตรบัณ ฑิต สาขาอาชี ว อนามัย และความปลอดภั ย อยO า งมี นั ยสํ า คัญ ทางสถิ ติ ที่ร ะดับ 0.05 (p-value =
<0.001, 0.041, 0.028 ตามลําดับ) และระดับการรับรู"มีความสัมพันธ,กับระดับทัศนคติตOอหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิตสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อยOางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p-value = 0.015)
คํา สํา คั ญ : การรั บ รู" ทั ศ นคติ หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาอาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย
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
จังหวัดสมุทรปราการเปYนจังหวัดที่มีโรงงานอุตสาหกรรมจํานวนมากอยูOในอันดับต"นๆของประเทศไทย
โดยในปR พ.ศ.2557 มีจํานวนโรงงาน 8,439 แหOง(สํานักงานสถิติแหOงชาติ,2557) การมีโรงงานอุตสาหกรรมจํานวน
มากในพื้นที่สOงผลให"มี การจ"างงานและต"องจ"างเจ"าหน"าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ ตามที่กฎหมายระบุไว" (ราช
กิจจานุ เบกษา,2549) คณะสาธารณสุ ขศาสตร,แ ละสิ่ง แวดล"อ ม มหาวิท ยาลั ยหั วเฉียวเฉลิมพระเกี ยรติ ไ ด" เป• ด
ดําเนินการผลิตเจ"าหน"าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพโดยใช"หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย ในการจัดการเรียนการสอนมาแล"วเปYนเวลา 20 ปR (เอกสารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย, 2539) และพบวOานักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของจังหวัด
สมุทรปราการยังมีการรับรู"เกี่ยวกับหลักสูตรนี้น"อย จากการสํารวจการรับรู"เบื้องต"นโดยใช"แบบสอบถามการรับรู"
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในกลุOมนักศึกษาชั้นปRที่ 1 ซึ่งเพิ่งผOานการ
เปYนนักเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและกOอนที่จะตัดสินเลือกเข"ามาศึกษาตOอในหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ พบวOานักศึกษาชั้นปRที่ 1
จํานวนทั้งหมด 61 คน ซึ่งมาจากจังหวัดตOางๆทั่วประเทศ มีผู"ที่ไมOเคยรับรู"หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มากOอนมีจํานวน 43 คน คิดเปYนร"อยละ 70.50 และมีผู"ที่รับรู"หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมากOอน มีจํานวน 18 คน คิดเปYนร"อยละ 29.50 (สํารวจ
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559) ผู"วิจัยจึงสํารวจการรับรู"หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปRที่ 6 สายวิทยาศาสตร,-คณิตศาสตร, ในสถานศึกษาเขตอําเภอบาง
พลี จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 5 แหOง จํานวนนักเรียนทั้งสิ้น 102 คน พบวOามีผู"ที่ไมOรับรู"หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมากOอนมีจํานวน 54 คน คิดเปYนร"อยละ 52.90 และมีผู"ที่รับรู"
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มากOอนมีจํานวน 48 คน คิดเปYนร"อยละ
47.10 (สํารวจเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559) ผลการสํารวจข"างต"นของศึกษาชั้นปRที่ 1 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและ
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ความปลอดภั ย มหาวิ ท ยาลั ย หั ว เฉี ย วเฉลิ ม พระเกี ย รติ และนั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาชั้ น ปR ที่ 6 สาย
วิทยาศาสตร,-คณิตศาสตร, ในสถานศึกษาเขตอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ทําให"ทราบวOา นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาชั้นปRที่ 6 สายวิทยาศาสตร,-คณิตศาสตร, ในสถานศึกษาเขตอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีการ
รับรู"หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
มากกวOานักศึกษาชั้นปRที่ 1 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จึงทํา
ให"ผู"วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาถึงปNจจัยที่มีความสัมพันธ,กับการรับรับรู"และทัศนคติตOอหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิ ต สาขาวิชาอาชี วอนามัย และความปลอดภัยของนั กเรี ยนระดับ ชั้น มัธยมศึก ษาชั้ นปRที่ 6 แผนการเรีย น
วิทยาศาสตร,-คณิตศาสตร,ในสถานศึกษา เขตอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาปNจจัยที่มีความสัมพันธ,กับระดับการรับรู"และระดับทัศนคติตOอหลักสูตรและศึกษาความสัมพันธ,
ระหวOางระดับการรับรู"กับทัศนคติตOอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปR 6 ในสถานศึกษาเขตอําเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ

สมมุติฐาน
1.ปNจจัยสOวนบุคคล ปNจจัยทางสังคมและปNจจัยด"านประชาสัมพันธ,มีความสัมพันธ,กับระดับการรับรู"และระดับ
ทัศนคติตOอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระ
เกียรติ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปRที่ 6 ในสถานศึกษาเขตอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
2.ระดับการรับรู"มีความสัมพันธ,กับระดับทัศนคติตOอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปRที่ 6 ในสถานศึกษาเขตอําเภอ
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ปY น การวิ จั ย เชิ ง พรรณนา (Descriptive research) ประชากรที่ ศึ ก ษา คื อ นั ก เรี ย น
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปRที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร,-คณิตศาสตร, ในสถานศึกษาเขตอําเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ จํานวน 755 คน คํานวณจํานวนตัวอยOางโดยใช"สูตรของเครจซี่และมอร,แกน(Robert V. Krejcie
and Earyle W. Morgan, อ"างถึงใน ธานินทร, ศิลป…จารุ, 2549) ได"กลุOมตัวอยOาง 255 คน สุOมตัวอยOางแบบหลาย
ขั้นตอน เครื่องมือที่ใช"เปYนแบบสอบถามที่ผู"วิจัยสร"างขึ้น 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 แบบสอบถามในสOวนที่ 4 และ 5 มีคOาความ
สอดคล"องของเนื้อหาของแบบสอบถาม (index of item-objective congruence; IOC) สูงกวOา 0.50 ทุกข"อ และ
มีความความเที่ยงเทOากับ 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"างของอันตรภาคชั้นเทOากับ 7 มีการแบOงชOวงคะแนนและแปลผล ดังนี้
0 - 6 คะแนน หมายถึง การรับรู"น"อย
7 - 13 คะแนน หมายถึง การรับรู"ปานกลาง
14 - 20 คะแนน หมายถึง การรับรู"มาก
การวั ด ระดั บ ทั ศ นคติ ตO อ หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าอาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ใช"แบบสอบถามจํานวน 20 ข"อ ประกอบด"วยคําถามเชิงบวก 10 ข"อ
คําถามเชิงลบ 10 ข"อ
เกณฑ,การให"คะแนนแบOงตามคําถามเชิงบวก และคําถามเชิงลบ
คําตอบ
เห็นด"วยอยOางยิ่ง
เห็นด"วย
ไมOแนOใจ
ไมOเห็นด"วย
ไมOเห็นด"วยอยOางยิ่ง

คะแนนจากคําถามเชิงบวก
5
4
3
2
1

คะแนนจากคําถามเชิงลบ
1
2
3
4
5

การแปลผลคะแนนทัศนคติ คิดจากคะแนนสูงสุด 100 คะแนน คะแนนต่ําสุด 20 แบOงคะแนนออกเปYน 3
ระดับความกว"างของอันตรภาคชั้นเทOากับ 27 มีการแบOงชOวงคะแนนและแปลผลดังนี้
20 – 46 คะแนน หมายถึง ทัศนคติเชิงลบ
47 – 73 คะแนน หมายถึง ทัศนคติเปYนกลาง
74 – 100 คะแนน หมายถึง ทัศนคติเชิงบวก
วิ เ คราะห, ข" อ มู ล โดยการแจกแจงความถี่ ร" อ ยละ คO า เฉลี่ ย สO ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน วิ เ คราะห, ห า
ความสัมพันธ,โดยการทดสอบไคว,สแควร, (chi square)

ผลการศึกษา
1. ปจจั ยสวนบุ คคล นั กเรี ยน ร" อยละ 67.06 เปY นเพศหญิ ง มี อายุ เฉลี่ ยเทO ากั บระหวO าง 17.67 ปR
มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยเทOากับ3.15 (Min=1.74,Max=3.99)
2. ปจจัยทางสังคม กลุOมตัวอยOางสOวนใหญOมีบุคคลในครอบครัว ญาติพี่น"องหรือคนรู"จักที่เคยศึกษาหรือ
กําลังศึกษาในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร"อยละ 20.39 มีบุคคลในครอบครัวญาติพี่น"องหรือคนรู"จักเปYน
เจ"าหน"าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) ร"อยละ 13.73 มีบุคคลในครอบครัวญาติพี่น"อง
หรือคนรู"จักที่ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม ร"อยละ 34.12 อาชีพของผู"ปกครอง
สOวนใหญOรับจ"างทั่วไป ร"อยละ 35.29 ระดับการศึกษาของผู"ปกครองอยูOในระดับปริญญาตรี ร"อยละ 25.49 รายได"ของ
ผู"ปกครองสOวนใหญOอยูOระหวOาง 10,000-20,000 บาทตOอเดือน ร"อยละ 35.69
3. ปจจัยดานการประชาสัมพันธ 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 จากรุOนพี่ ร"อยละ54.60 มีการรับรู"จากประชาสัมพันธ,ของครูแนะแนว ร"อยละ
20.39
4. ระดับการรับรูหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อยูOในระดับการรับรู"น"อยร"อยละ 49.41 (ดังแสดงในตารางที่ 1)
5. ระดั บ ทั ศ นคติ ตO อ หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าอาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อยูOในระดับทัศนคติปานกลางร"อยละ58.04 (ดังแสดงในตารางที่ 2)
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนและร"อยละของกลุOมตัวอยOางจําแนกตามระดับการรับรู"หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (n=255)
ระดับการรับรู
รับรู"น"อย
รับรู"ปานกลาง
รับรู"มาก
ˉx ± S.D. (Min-Max)=7.24 ± 0.38(0-20)

จํานวน
126
90
39

รอยละ
49.41
35.29
15.30

ตารางที่ 2 แสดงจํานวนและร"อยละของกลุOมตัวอยOางจําแนกตามระดับทัศนคติตOอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (n=255)
ระดับทัศนคติ
จํานวน (n=255)
รอยละ
ทัศนคติทางลบ
32
12.55
ทัศนคติปานกลาง
148
58.04
ทัศนคติทางบวก
75
29.41
ˉx ± S.D. (Min-Max)=65.91 ± 0.92(20-96)
6. ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ปจจัยทางสังคมและปจจัยดานการประชาสัมพันธกับระดับ
การรับรูหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม
พระเกียรติ พบวOาปNจจัยด"านเพศโรงเรียนที่กําลังศึกษา (ดังแสดงในตารางที่ 3) บุคคลในครอบครัวญาติพี่น"องหรือ
คนรู"จักเปYนเจ"าหน"าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (ดังแสดงในตารางที่ 4) การประชาสัมพันธ,ของมหาวิทยาลัยหัว
เฉียวเฉลิมพระเกียรติ และการแนะนําของครูแนะแนว (ดังแสดงในตารางที่ 5) มีความสัมพันธ,กับระดับการรับรู"
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
อยOางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p-value = 0.017,<0.001,<0.001, 0.005,<0.001 ตามลําดับ)
ตารางที่ 3 แสดงความสัมพันธ,ระหวOางปNจจัยสOวนบุคคลกับระดับการรับรู"หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ปจจัยสวนบุคคล

X

2

1. เพศ
8.171
2. อายุ
2.693
3.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3.447
4.โรงเรียนที่กําลังศึกษา
31.152
*หมายความวOามีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.05

df

p-value

2
2
4
8

0.017*
0.260
0.486
< 0.001*
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ตารางที่ 4 แสดงความสัมพันธ,ระหวOางปNจจัยทางสังคมกับระดับการรับรู"หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ปจจัยทางสังคม

X

1.บุคคลในครอบครัว ญาติพี่น"อง หรือคนรู"จักเคยศึกษาหรือกําลังศึกษา
ในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2. บุคคลในครอบครัว ญาติพี่น"อง หรือคนรู"จักเปYนเจ"าหน"าที่ความ
ปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ
3.บุคคลในครอบครัว ญาติพี่น"อง หรือคนรู"จักทํางานในโรงงาน
อุตสาหกรรม
4.อาชีพของผู"ปกครอง
5.ระดับการศึกษาของผู"ปกครอง
6.รายได"เฉลีย่ ตOอเดือนของผู"ปกครอง
*หมายความวOามีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.05

2

df

p-value

3.067

2

0.216

27.293

2

< 0.001*

0.871

2

0.647

5.161
6.616
1.371

6
4
2

0.523
0.158
0.504

ตารางที่ 5 แสดงความสัมพันธ,ระหวOางปNจจัยด"านประชาสัมพันธ,กับระดับการรับรู"หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ปจจัยดานประชาสัมพันธ

X

1. การประชาสัมพันธ,ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2. การแนะแนวของครูประจําวิชาแนะแนว
*หมายความวOามีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.05

2

10.452
16.043

df

p-value

2
2

0.005*
< 0.001*

7. ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ปจจัยทางสังคมและปจจัยดานการประชาสัมพันธกับระดับทัศนคติ
ตอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
พบวOาโรงเรียนที่กําลังศึกษา (ดังแสดงในตารางที่ 6) ระดับการศึกษาของผู"ปกครอง (ดังแสดงในตารางที่ 7) การ
ประชาสัมพันธ,ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (ดังแสดงในตารางที่ 8) มีความสัมพันธ,กับระดับทัศนคติ
ตOอหลักสูตรอยOางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p-value = <0.001, 0.041, 0.028 ตามลําดับ)
ตารางที่ 6 แสดงความสั ม พั น ธ, ร ะหวO า งปN จ จั ย สO ว นบุค คลกั บ ระดั บ ทั ศ นคติ ตO อ หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ปจจัยสวนบุคคล
1. เพศ
2.อายุ
3.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4.โรงเรียนที่กําลังศึกษา
*หมายความวOามีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.05

X

2

2.030
1.901
7.528
55.337

df

p-value

2
2
4
8

0.362
0.387
0.110
< 0.001*
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ตารางที่ 7 แสดงความสัมพันธ,ระหวOางปNจจัยทางสังคมกับระดับทัศคติตOอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอา
ชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ปจจัยทางสังคม
1.บุคคลในครอบครัว ญาติพี่น"อง หรือคนรู"จักเคย
ศึกษาหรือกําลังศึกษาในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม
พระเกียรติ
2. บุคคลในครอบครัว ญาติพี่น"อง หรือคนรู"จักเปYน
เจ"าหน"าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ
3.บุคคลในครอบครัว ญาติพี่น"อง หรือคนรู"จักทํางาน
ในโรงงานอุตสาหกรรม
4.อาชีพของผู"ปกครอง
5.ระดับการศึกษาของผู"ปกครอง
6.รายได"เฉลีย่ ตOอเดือนของผู"ปกครอง
*หมายความวOามีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.05

2

df

p-value

1.641

2

0.440

2.214

2

0.331

0.135

2

0.935

4.198
9.954
2.327

6
4
2

0.650
0.041*
0.312

X

ตารางที่ 8 แสดงความสัมพันธ,ระหวOางปNจจัยทางประชาสัมพันธ,กับระดับทัศนคติตOอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ปจจัยดานประชาสัมพันธ

X

1. การประชาสัมพันธ,ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม
พระเกียรติ
2. การแนะแนวของครูประจําวิชาแนะแนว
*หมายความวOามีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.05

2

df

p-value

7.167

2

0.028*

4.910

2

0.086

8. ความสัมพันธระหวางระดับการรับรูกับระดับทัศนคติตอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอา
ชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ พบวOามีความสัมพันธ,กัน อยOางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ดังแสดงในตารางที่ 9)
ตารางที่ 9 แสดงความสัมพันธ,ระหวOางระดับการรับรู"กับระดับทัศนคติตOอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ระดับการรับรู
ระดับทัศนคติ
2
df p-value
X
ทางลบ
ปานกลาง
ทางบวก
รวม
นอย
14
86
26
126
ปานกลาง
11
45
34
90
มาก
7
17
15
39
12.320
4
0.015*
รวม
32
148
75
255
*หมายความวOามีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.05
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อภิปรายผล
1.ปNจจัยสOวนบุคคลที่มีความสัมพันธ,กับการรับรู"หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีว อนามัยและ
ความปลอดภัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ พบวOา เพศ มีความสัมพันธ,กับระดับการรับรู"หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีว อนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อาจเนื่องจาก
ข"อมูลด"านการรับรู"หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิ ม พระเกี ย รติ ข องเพศหญิ ง ตอบวO า รั บ รู" ม ากคิ ด เปY น ร" อ ยละ67.06 สO ง ผลให" ก ารทดสอบสมมุ ติ ฐ านมี
ความสัมพันธ,กัน ซึ่งสอดคล"องกับการศึกษาของ ศิริรัตน, อมรประเสริฐชัย (2555) ได"กลOาววOา เพศหญิงมีแนวโน"มและ
ความต"องการที่จะสOงและรับขOาวสารมากกวOาเพศชาย ในขณะที่เพศชายไมOได"มีความต"องการที่จะสOงและรับขOาวสาร
เพียงอยOางเดียวเทOานั้น แตOมีความต"องการที่จะสร"างความสัมพันธ,อันดีให"เกิดจากการรับขOาวสารนั้นด"วยและ
สอดคล"องกับงานวิจัยของ ชมัยพร บุญรําไพและคณะ (2554) ได"ทําการศึกษา การรับรู"ความสามารถของตนเอง
และพฤติกรรมการเรี ยนของนักศึ กษา สาขาการจัดการโรงพยาบาลคณะสาธารณสุขศาสตร,และสิ่งแวดล"อ ม
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ พบวOา ความแตกตOางในเรื่องเพศเปYนสาเหตุที่ทําให"คนเราแตกตOางกันในเรื่อง
การรับรู" ทัศนคติ ความสนใจและการแสดงพฤติกรรม
2.ปNจจัยสOวนบุคคลด"านโรงเรียนที่กําลังศึกษาเปYนปNจจัยที่มีความสัมพันธ,กับการรับรู"และทัศนคติตOอ
หลักสูต รวิทยาศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิ ชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม พระเกียรติ
กลOาวคือสภาพความเปYนอยูOของนักเรียน การจัดบริการตOางๆจากโรงเรียนเพื่อสOงเสริมพัฒนาการด"านรOางกาย อารมณ,
จิตใจ สติปNญญา ของโรงเรียนที่มีคุณภาพที่แตกตOาง สOงผลทําให"คุณภาพของนักเรียนเกิดความแตกตOางโรงเรียนที่
ทําการศึกษา 5 แหOงมีความแตกตOางกันทั้งด"านขนาดของโรงเรียน จํานวนนักเรียนและความนิยมเข"าศึกษาซึ่ง
สะท"อนคุณภาพของโรงเรียนที่อาจสOงผลทําให"ปNจจัยด"านโรงเรียนที่ศึกษามีความสัมพันธ,กับการรับรู"และทัศนคติตOอ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัย หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
สอดคล"องกับงานวิจัยของ ธนภพ สอนดี (2558) ได"ศึกษาปNจจัยที่มีผลตOอการเข"าศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรีของ
คณะวิทยาศาสตร,ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, วิทยาเขตศรีราชา พบวOา ปNจจัยด"านโรงเรียน มีผลในการรับรู"
และตัดสินใจศึกษาตOอในระดับชั้นปริญญาตรีของคณะวิทยาศาสตร, ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,
3. ปNจจัยทางสังคมที่มีความสัมพันธ,กับการรับรู"หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีว อนามัยและ
ความปลอดภัย มหาวิ ทยาลัย หัวเฉีย วเฉลิม พระเกี ยรติ พบวOา บุ คคลในครอบครัวญาติ พี่น"องหรือคนรู" จักเปY น
เจ"าหน"าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพมีความสัมพันธ,กับระดับการรับรู"หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม พระเกียรติ ทั้งนี้อาชีพเจ"าหน"าที่ความ
ปลอดภัย ในการทํางานระดับวิชาชีพเปYนอาชีพที่มีรายได"ดี มีความก"าวหน"าในสายงาน มีกฎหมายกําหนดให"มีการจ"าง
งานในโรงงานอุตสาหกรรมอยOางชัดเจน สําเร็จการศึกษาแล"วได"งานทําอยOางรวดเร็ว บุคคลในสายงานอุตสาหกรรม
จะรู"จักอาชีพนี้และทราบวOาต"องเรียนหลักสูตรด"านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และบอกเลOากับบุคคลในครอบ
ครัวหรือผู"อื่น สOงผลให"ปNจจัยนี้มีความสัมพันธ,กับการรับรู"หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม พระเกียรติ สอดคล"องกับการศึกษาของศรันย, จันทร,ศรี(2557) ที่
กลOาวไว"วOาครอบครัวเปYนสิ่งที่มีอิทธิพลตOอความรู"สึกนึกคิด การรับขOาวสาร การตัดสินใจ การมองโลก การมอง
ตนเอง นอกจากบุคคลจะอยูOภ ายใต"อิ ทธิพลของครอบครัวแล"ว ตัวบุคคลก็มีอิทธิพลตOอครอบครัวด"วยในขณะ
เดียวกัน และสอดคล"องกับการศึกษาของ สํานักวิจัยและพัฒนา (2557) ที่ได"ทําการศึกษาการตัดสินใจเลือกศึกษา
ตOอสายวิชาชีพ พบวOา ปNจจัยที่สOงผลมากที่สุดคือมีรุOนพี่หรือคนรู"จักที่ประสบความสําเร็จเรียนอยูOสายวิชาชีพทําให"
อยากเรียน สายวิชาชีพ เนื่องจากผู"เรียนได"เห็นแบบอยOางที่ดีจากรุOนพี่เมื่อสําเร็จการศึกษาแล"วสามารถประสบ
ความสําเร็จในการประกอบอาชีพ และมีความก"าวหน"าในหน"าที่การงาน
4.ปNจจัยด"านประชาสัมพันธ,ที่มีความสัมพันธ,กับการรับรู"หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ พบวOา การประชาสัมพันธ,ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม
พระเกียรติ และการแนะแนวของครูประจําวิชาแนะแนวมีความสัมพันธ,กับระดับการรับรู"หลักสูตรวิทยาศาสตร
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บัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัย หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ข"อมูลที่ศึกษาพบวOา
นักเรียนมีการรับรู"การประชาสัมพันธ,หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จาก
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติร"อยละ42.75 รับรู"จากการแนะแนวของครูประจําวิชาแนะแนวร"อยละ 20.39
จึงสO งผลให" ปN จจั ยด" านประชาสั มพั นธ, ทั้ ง สองประการมี ค วามสั ม พั น ธ, กั บ การรั บ รู" ห ลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาอาชีว อนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งสอดคล"องกับงานศึกษาของ
ปฐมา ศรีสังข, (2556) ได"กลOาวไว"วOา การประชาสัมพันธ, คือ การติดตOอสื่อสารที่มุOงถOายทอดเรื่องราวขOาวสาร ทั้งที่เปYน
เรื่องจริงและความคิดเห็นจากสถาบันหรือหนOวยงานใดงานหนึ่งไปยังกลุOมเป•าหมาย โดยมีการวางแผนและวัตถุประสงค,
เพื่อต"องการให"เกิดการรับรู"และเข"าใจที่ถูกต"อง ซึ่งนําไปสูOการสนับสนุนและเปYนที่ยอมรับของกลุOมเป•าหมาย และ
สอดคล"องกับการศึกษาของ ปฐมา ศรีสังข, (2556) ได"กลOาวไว"วOาครูแนะแนวเปYนสื่อบุคคลเปYนการประชาสัมพันธ,ที่
สามารถนําข"อมูล ความรู"ที่ต"องการเผยแพรOไปสูOนักเรียนได"โดยตรงสามารถจูงใจกลุOมเป•าหมายโดยวิธีการพูดคุย
แบบกันเองทําให"เผยแพรOข"อมูลขOาวสารมีการยืดหยุOน รวมทั้งสามารถซักถามทําความเข"าใจและมีปฏิกิริยาโต"ตอบ
กันได" ทําให"สามารถรับรู"ความรู"สึกของกลุOมเป•าหมายได"ทันที และสอดคล"องกับ ศศิวิมล แสนเมือง (2554) ได"ศึกษา
ปN จ จั ย ที่ สO ง ผลตO อ การตั้ ง ใจเลื อ กมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี ข องนั กเรี ยนที่ มี ผลการเรี ยนดี ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลOาง พบวOา อิทธิพลจากครูแนะแนว มีผลตOอการเลือกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ห"อง
แนะแนวถือเปYนแหลOงข"อมูลของมหาวิทยาลัยที่นักเรียนสามารถศึกษาค"นคว"าหาข"อมูลของแตOละมหาวิทยาลัยได"
ด"วยตัวเองจากสื่อของมหาวิทยาลัยที่ได"นําเข"าไปเผยแพรOไว"โดยมีครูแนะแนวทําหน"าที่เปYนที่ปรึกษาด"านการศึกษาตOอและ
กระจายข"อมูลของมหาวิทยาลัยตOาง ๆ แกOนักเรียน ดังนั้นห"องแนะแนวและครูแนะแนวถือวOามีความสําคัญในการเปYน
แหลOงกระจายข"อมูลเบื้องต"น
5.ความสัมพันธ,ระหวOางระดับการรับรู"กับระดับทัศนคติตOอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอ
นามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ พบวOาระดับการรับรู"มีความสัมพันธ,กับระดับทัศนคติ
ตOอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ข" อ มู ล การวิ จั ย นี้ พ บวO า ปN จ จั ย สO ว นบุ ค คล ปN จ จั ย ทางสั ง คม และปN จ จั ย ด" า นการประชาสั ม พั น ธ, มี ตั ว แปรที่ มี
ความสัมพันธ,กับการรับรู"และทัศนคติตOอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ทั้งนี้การรับรู"เปYนองค,ประกอบหนึ่งของการเกิดทัศนคติทั้งด"านบวกและด"าน
ลบซึ่งสอดคล"องกับการศึกษาของ พัชรนันท, อิ่มทั่ว (2550) ได"กลOาววOา การรับรู"และทัศนคติมีความสัมพันธ,กัน
การรับรู"คือกระบวนการทางด"านความคิดที่เกี่ยวข"องกับกระบวนทางด"านจิตใจ และเกี่ยวข"องกับการจัดระเบียบ
ความคิ ด ทั ศ นคติ รวมทั้ ง พฤติ ก รรมในการแสดงออก ซึ่ ง เมื่ อ พิ จ ารณาแล"ว จะเห็ น วO า การรั บ รู" ไ ด" เ ข" า มาเปY น
องค,ประกอบสําคัญที่ทําให"เกิดความคิดและทัศนคติ

ขอเสนอแนะ
1.ขอเสนอแนะจากงานวิจัย
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี ปN จ จั ยที่ มี ค วามสั มพั น ธ, กั บ การรั บ รู" แ ละทั ศนคติ ตO อ หลั กสู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติหลายปNจจัย แตOปNจจัยที่หลักสูตร
คณะวิชา และมหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการปรับปรุงแก"ไขได" คือปNจจัยด"านประชาสัมพันธ, จึงเสนอแนะดังนี้ 1)
จัดทําข"อมูลหลักสูตรในรูปวิดิทัศน,ซึ่งมีภาพและข"อมูลที่ครบถ"วน นOาสนใจ เพื่อเปYนสื่อสําหรับอาจารย, นักศึกษา
เจ"าหน"าที่แนะแนวของมหาวิทยาลัยใช"ในการประชาสัมพันธ,
ในชOองทางตOางๆรวมถึงมอบให"ครูแนะแนวใช"แนะ
แนวการศึกษาด"วย 2) จัดทําโปสเตอร,ประชาสัมพันธ,หลักสูตรที่ประกอบด"วยรายละเอียดของหลักสูตร จํานวน
หนOวยกิต คOาใช"จOายตOอหลักสูตรเพื่อติดประกาศแนะแนวการศึกษาให"แกOโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาซึ่งเปYนชOองทางที่
นักเรียนสามารถเข"าถึงได"งOาย

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๕ "งานวิชาการรับใช"สังคม" มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
804

HS-239

2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
การศึกษาปNจจัยที่มีผลตOอการรับรู"และทัศนคติของนักศึกษาที่กําลังศึกษาสาขาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม พระเกียรติในระดับชั้นปRที่ 1-4 เพื่อนําข"อมูลไปปรับปรุงกระบวนการรับ
นักศึกษา ให"รับนักเรียนที่มีความเข"าใจและความพร"อมตOอการเรียนในหลักสูตร และเปYนข"อมูลในจัดการเรียนการ
สอนให"มีคุณภาพตOอไป

กิตติกรรมประกาศ
คณะผู"วิจัยขอขอบคุณ อาจารย,และนักเรียนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาทั้ง 5 แหOงในอําเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ ที่ให"ความรOวมมือในการตอบแบบสอบถามและการทดลองใช"เครื่องมือวิจัย ซึ่งเปYนสOวนสําคัญที่ทําให"
งานวิจัยสําเร็จลุลOวง
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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค0เพื่อหาความสัมพันธ0ระหวFางปGจจัยด"านบุคลิกภาพที่กับสุขภาพจิตของ
นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝMายมัธยม) กลุFมตัวอยFางจากการศึกษาครั้งนี้ เปOนนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝMายมัธยม) ที่กําลังศึกษาอยูFในภาคเรียนที่ 2 ปQ
การศึ ก ษา 2558 รวมทั้ ง สิ้ น 233 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช" ใ นการเก็ บ รวบรวมข" อ มู ล ประกอบด" ว ย 3 สF ว น คื อ
แบบสอบถามข"อมูลสFวนบุคคล แบบทดสอบ 16 PF (The sixteen Personality Factor Questionnaire) และ
แบบประเมิน General Health Questionnaire - 28 วิเคราะห0ข"อมูลโดยหาคFาสถิติพื้นฐาน ร"อยละ คFาเฉลี่ย สFวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน รวมทั้งหาคFาสถิติสหสัมพันธ0 (correlation)
ผลการวิจัยพบวFามีองค0ประกอบของแบบบุคลิกภาพที่มีความสัมพันธ0กับสุขภาพจิตอยูF 5 ลักษณะ ซึ่ง
แบFงออกเปOนบุคลิกภาพพื้นฐาน (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) และบุคลิกภาพที่จะแสดงออกเมื่อถูก
กระตุ"นจากสิ่งแวดล"อม (Global factor) 2 องค0ประกอบ ได"แกF Anx (r=.194, p<.01) และ Adj (r=-.150, p<.05)
ผลการวิจัยครั้งนี้แสดงให"เห็นวFาการทดสอบลักษณะบุคลิกภาพและสุขภาพจิตตามแบบทดสอบ 16 PF
(The sixteen Personality Factor Questionnaire) และ General Health Questionnaire - 28 มีประโยชน0
ในการทําความเข"าใจลักษณะบุคลิกภาพและสุขภาพจิตของนักเรียน ซึ่งสามารถนําผลการศึกษาไปวางแผนระบบ
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

ที่มาและความสําคัญของปญหา
จากสภาพสังคมและเศรษฐกิจของ ไทยขณะนี้ มีผลกระทบตFอความเปOนอยูFของประชาชน โดยเฉพาะด"าน
สุขภาพจิต ซึ่งทําให"เกิดความเครียดในชีวิตประจําวันและเจ็บปMวยทางจิตใจได"ผลการสํารวจระดับชาติลFาสุดในปQ
2556 (กรมสุขภาพจิต. 2556) พบคนไทยร"อยละ 14 หรือ 9 ล"านกวFาคนมีปGญหาสุขภาพจิต และในภาวะไมFปกติ
เชFน ภัยธรรมชาติ แผFนดินไหว จะเพิ่มจํานวนผู"ที่มีปGญหาสุขภาพจิตมากขึ้น ขณะเดียวกันผลสํารวจของ องค0การ
อนามัยโลกลFาสุดระบุวFาในประชากร 4 คน จะมีผู"มีปGญหาสุขภาพจิต 1 คน และอีก 2 คนเปOนผู"ได"รับผลกระทบจาก
ปGญหาสุขภาพจิต เชFน เปOนญาติพี่ น"อง คนในครอบครัว เปO นต"น ปGญ หาสุขภาพจิตจึงเปOนเรื่องใหญF ที่กระทรวง
สาธารณสุขให"ความสําคัญ เพราะมีผลกระทบตFอสังคมอยFางมาก โดยปGญหาทางสุขภาพจิตสFงผลตFอสภาพจิตใจที่ไมF
สมดุล เชFน ความเครียด ความวิตกกังวล และยังสFงซึ่งทําให"เกิดการเจ็บปMวยทางกายหลายโรค เชFน โรคมะเร็ง
โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคอ"วน ซึ่งเปOนโรคไมFติดตFอที่กําลังเปOนปGญหารุนแรงทั้งในไทยและทั่วโลก รวมทั้ง
ยังนําไปสูFการใช"สารเสพติดตFางๆ และเกิดการทําลายสมองตามมา
ปGญหาสุขภาพจิตไมFได"เกิดขึ้นเพียงแคFในผู"ใหญF หรือ ผู"สูงอายุเทFานั้น แตFสามารถเกิดขึ้นในเด็กและด"วย
ขึ้นอยูFกับความสามารถในการปรับตัว (Adjusted Person) เมื่อเผชิญกับความคับข"องใจ ผู"ที่มีภาวะสุขภาพจิตดีจะ
ไมFแสดงความท"อแท" หรือเสียใจเกินกวFาเหตุ และเมื่อเผชิญปGญหาก็จะแก"ปGญหาได"อยFางมีประสิทธิภาพมากกวFาผู"ที่
มีสุขภาพจิตไมFดี ซึ่งคนที่มีสุขภาพจิตไมFดี คือ คนที่ปรับตัวไมFได" (Maladjusted Person) คือ เมื่อพบกับความคับ
ข"องใจจะแสดงความท"อแท"และวิตกกังวลออกมาเสมอและแก"ปGญหาโดยการหนีความจริง (เดือน สินธุพันธ0ประทุม.
2511 : 1, อ"างอิงใน ชนะ ธนะสาร และคณะ, 2553 : 12)
จากการสํารวจปGญหาสุขภาพจิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปQที่ 4 - 6 (ชมภูนุช หนูน"อย. 2539 :
บทคัดยFอ) พบวFา 1) สุขภาพจิตของนักเรียนโดยรวมอยูFในระดับปกติในด"านความรู"สึกผิดปกติของรFางกาย ด"านการ
ย้ําคิดย้ําทํา ด"านความรู"สึกไมFชอบติดตFอกับผู"อื่น 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 ที่มีความแตกตFางกัน
อยFางมีนั ยสําคัญ ทางสถิติ ที่ระดับ .05 โดยนักเรียนหญิ งมี ความกลัวโดยไมF มีเหตุผลมากกวFานักเรียนชาย และ
นักเรียนชายจะมีอาการทางจิตมากกวFานักเรียนหญิง 3) นักเรียนมีความต"องการบริการสุขภาพจิตในโรงเรียนใน
ระดับ มากทุ ก ด"านได" แกF ด" านการป} องกั นการเกิด ปGญ หาสุข ภาพจิต ด"านการสF งเสริมสุ ขภาพจิต และด"านการ
ชFวยเหลือการรักษา และ4)นักเรียนชายและนักเรียนหญิงมีความต"องการ บริการสุขภาพจิตในโรงเรียนในทุกด"านไมF
แตกตFางกันอยFางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05
การศึกษาบุ คลิกภาพของนักเรียนนั บวFามี ความสํ าคัญ ในการทํ าความเข"าใจภาวะสุ ขภาพจิต รวมทั้ ง
ลักษณะทางรFางกายและจิตใจของมนุษย0ที่ปรากฏออกมาเปOนพฤติกรรมในการปรับตัวตFอสถานการณ0ตFางๆ ซึ่งเปOน
การแสดงออกทางความคิดและจิตใจ เชFน การใช"ศักยภาพทางสมอง เชาวน0ปGญญา การวางแผนจัดการ การสื่อ
อารมณ0ความรู"สึก การจัดการควบคุมอารมณ0 การทําความเข"าใจตนเอง ผู"อื่น และสิ่งแวดล"อม ฯลฯ เมื่อเกิดความ
เข"าใจพื้นฐานของบุคลิกภาพแตFละบุคคลแล"ว จะนําไปสูFความสามารถในการค"นหาแนวทางพัฒนามนุษย0 รวมไปถึง
สามารถปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนาของมนุษย0ให"สามารถใช"ชีวิตได"อยFางเต็มศักยภาพ และดํารงชีวิตได"อยFางมีความสุข
อยFางไรก็ตามการศึกษาบุคลิกภาพนั้นมีความซับซ"อนและยากลําบากในการตัดสินวFาบุคคลใดมีลักษณะบุคลิกภาพ
แบบใด รวมทั้งมีแนวโน"มของการแสดงออกตFางๆ แบบใด มนุษย0ยFอมมีบุคลิกภาพที่แตกตFางกันไปตามลักษณะของ
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พันธุกรรม และลักษณะการเลี้ยงดู (อารี พันธ0มณี. 2546) นอกจากนี้บุคลิกภาพยังเปOนลักษณะจําเพาะหรือแบบ
แผนของแตFละบุคคล จึงเปOนผลรวมของความรู"สึกนึกคิดการรับรู" เเละพฤติกรรมการแสดงออกของแตFละคนอาจ
เดFนออกมาในเเตFละด"านไมFเทFากัน บุคลิกภาพจึงเปOนพัฒนาการที่ถูกหลFอหลอมด"วยลักษณะทางพันธุกรรมและ
สิ่งแวดล"อม เพื่อให"บุคคลสามารถดํารงชีวิตยูFในสังคมได"อยFางมีความสุข อยFางไรก็ตาม เราพบวFาบุคลิกภาพบาง
รูปแบบอาจทําให"คน ๆ นั้นมีโอกาสหรือเกิดโรคทางจิตเวชได"งFาย (มาโนชย0 หลFอตระกูลและคณะ. 2546)
จากข"อมู ลข"างต"นเห็น ได"วFา บุคลิ กภาพมี ความสัม พัน ธ0กับ ภาวะสุ ขภาพจิตของบุคคลซึ่งบุ คคลที่ จะมี
สุขภาพจิตดีต"องรู"จักปรับปรุง เปลี่ยนแปลงตัวเองให"เข"ากับสิ่งแวดล"อมให"ได" เพื่อสามารถอยูFในสังคมอยFางเปOนสุข
ไมFมีสิ่งแวดล"อมใด ๆ ในโลกที่จะโน"มตัวเข"ามาหาบุคคล แตFบุคคลตFางหากที่จะต"องปรับตัวให"เข"ากับสิ่งแวดล"อม
ดั ง นั้ น ผู" วิ จั ย จึ ง สนใจปG จ จั ย ด" า นบุ ค ลิ ก ภาพที่ สั ม พั น ธ0 ตF อ สุ ข ภาพจิ ต ของนั ก เรี ย นโรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย
มหาสารคาม (ฝMายมัธยม) เพื่อสถานศึกษาสามารถนํ าผลการศึกษาไปใช"ประโยชน0ในการกําหนดแนวทางการ
วางแผนระยะยาวจัดกิจกรรมสFงเสริมบุคลิกภาพและสุขภาพจิตของนักเรียนในโอกาสตFอไป

วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่ อ ศึ ก ษาปG จ จั ย ด" า นบุ ค ลิ ก ภาพที่ สั ม พั น ธ0 ตF อ สุ ข ภาพจิ ต ของนั ก เรี ย นโรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย
มหาสารคาม (ฝMายมัธยม)

สมมติฐานการวิจัย
ปGจจัยด"านบุคลิกภาพมีความสัมพันธ0กับสุขภาพจิตของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(ฝMายมัธยม)

วิธีการดําเนินการวิจัย
ประชากร
ประชากรที่ใช"ในการวิจัยครั้งนี้ได"แกF นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ( ฝMายมัธยม ) สังกัดสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปQการศึกษา 2558 จํานวน 916
คน
กลุมตัวอยาง
กลุFมตัวอยFางที่ใช"ในการวิจัยครั้งนี้ ได"แกF นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยา
มหาสารคาม (ฝMายมัธยม) สังกัดสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปQการศึกษา 2558 จํานวน 233 คน
ซึ่งกําหนดขนาดกลุFมตัวอยFางและการได"มาซึ่งกลุFมตัวอยFางโดยการสุFมแบบแบFงชั้น

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช"ในการศึกษาประกอบด"วย 3 สFวน
สวนที่ 1 แบบสอบถามข"อมูลสFวนบุคคล
สวนที่ 2 แบบประเมิน General Health Questionnaire - 28 ฉบับภาษาไทย
Thai GHQ เปOนแบบคัด กรองปGญ หาสุ ขภาพจิตที่ พัฒ นามาจาก GHQ ของ Goldberg (1972) ซึ่งเปO น
แบบคัดกรองปGญหาสุขภาพจิตที่ได"รับการยอมรับกว"างขวางที่สุดในปGจจุบันฉบับหนึ่ง และมีผู"แปลเปOนภาษาตFาง ๆ
มาก กวFา 36 ภาษา Thai GHQ ที่พัฒนาขึ้น สามารถคัดกรองปGญหาสุขภาพจิตได"ดีโดยบอกได"วFาบุคคลนั้นจะมี
ปGญ หา สุขภาพจิตหรือไมF แตFไมFสามารถบอกการวินิจฉัยได"วFาเปOนโรคทางจิตเวชชนิดใด โดยเครื่องมือชนิดนี้มี
คุณ ภาพของเครื่อ งมื อที่ มีค วามเชื่อมั่ นอยูFในเกณฑ0 ดี ซึ่งมีคF า Cronbach’s alpha coefficient ตั้งแตF 0.84 ถึ ง
0.94 คFาความไว (Sensitivity) ตั้งแตFร"อยละ 78.1 ถึง 85.3 และความจําเพาะ (Specificity) ตั้งแตFร"อยละ 84.4 ถึง
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89.7 สํ าหรับการแปลผลผู" ที่มี แนวโน" มมี ปGญ หาสุขภาพจิต ใช"เกณฑ0จุ ดตัด คะแนนตั้งแตF 6 คะแนนขึ้นไป (กรม
สุขภาพจิต. 2545)
สวนที่ 3 แบบทดสอบ 16 Personality Factors (กรมสุขภาพจิต. 2552) แบบทดสอบบุคลิกภาพ 16
PF (The Sixteen Personality Factor Questionnaire) เปOน Objective personality test ใช"ในการประเมิน
องค0ประกอบบุคลิกภาพทั้ง 16 ด"าน ซึ่งผู"รับการทดสอบสามารถทําแบบทดสอบนี้ได"ด"วยตนเอง (Self-report
questionnaire) สร"างขึ้น โดย เรย0ม อนด0 บี แคทเทล (Raymond B. Cattel) ในปQ ค.ศ. 1949 มี ทั้ งหมด 5
ฟอร0ม คือ ฟอร0ม A, B, C, D และ E แตFละฟอร0มวัดองค0ประกอบบุคลิกภาพ 16 ด"าน ฟอร0ม A เปOนฟอร0ม
มาตรฐานที่ใช"สําหรับผู"ใหญF และฟอร0ม B สามารถใช"สลับกับฟอร0ม A ได" ทั้งฟอร0ม A และฟอร0ม B เปOนฟอร0มที่
นิยมใช"กันอยFางกว"างขวาง แตFละฟอร0มประกอบด"วยข"อคําถามทั้งหมด 187 ข"อ โดยมีความเชื่อมั่นโดยวิธีหาคFา
สัมประสิทธิ์แบบแบFงครึ่ง (Split-half) ได"คFาเฉลี่ย 0.80
องค0ประกอบบุคลิกภาพตามแบบทดสอบ 16 Personality Factors มีดังตFอไปนี้
Primary factors
องค0ประกอบ A ปรับตัวเข"ากับผู"อื่นได"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 จิตใจหวาดหวั่นไมFมั่นคง (Worrying, insecure)
องค0ประกอบ Q1 อิสระและเสรีนิยม (Free thinking, liberal)
องค0ประกอบ Q2 พึ่งตนเอง (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
หลักเกณฑในการแปลผล
พิจารณาจากคะแนนสูงหรือต่ํา ประกอบกับความหมายขององค0ประกอบบุคลิกภาพ ซึ่งพิจารณาจาก
คะแนนมาตรฐาน (Sten score) ซึ่งได"มาจากการแปลงคะแนนดิบ (Raw score) โดยเทียบคะแนนตามตาราง
เกณฑ0ปกติ ก็จะทําให"ทราบวFาผู"รับการทดสอบได"คะแนนสูงหรือต่ํา ดังนี้
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ผู"ที่ได"คะแนนมาตรฐาน 1, 10 หมายถึง มีลักษณะบุคลิกภาพในองค0ประกอบนั้น ๆ สูงหรือต่ําอยFางเต็มที่
(Extreme deviant)
ผู"ที่ได"คะแนนมาตรฐาน 2, 3, 8, 9 หมายถึง มีลักษณะบุคลิกภาพในองค0ประกอบ นั้น ๆ คFอนไปทางสูง
หรือต่ําเปOนอยFางมาก (Strongly deviant)
ผู"ที่ได"คะแนนมาตรฐาน 4, 7 หมายถึง มีลักษณะบุคลิกภาพในองค0ประกอบนั้น ๆ มีแนวโน"มสูงหรือต่ํา
เพียงเล็กน"อย (Slightly deviant)
ผู"ที่ได"คะแนนมาตรฐาน 5, 6 หมายถึง มีลักษณะบุคลิกภาพในองค0ประกอบนั้น ๆ ปานกลางเหมือนคน
สFวนใหญF (Average)

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ผู" วิ จั ย ดํ าเนิ น การรวบรวมข" อ มู ล ด" ว ยตนเอง ปQ ก ารศึ ก ษา 2558 โดยดํ า เนิ น งาน ตามลํ า ดั บ ขั้ น ตอน
ดังตFอไปนี้
1. ติดตFอขออนุญาตใช"แบบทดสอบในการวิจัย
2. ผู"วิจัยคัดเลือกกลุFมตัวอยFาง จากนั้นนัดหมายกลุFมตัวอยFาง เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค0ของการวิจัย และขอ
รFวมมือในการทําการวิจัย โดยมีการลงนามยินยอมเปOนลายลักษณ0
3. ดําเนินการทดสอบเปOนรายกลุFม หลังจากทําการทดสอบเสร็จ ทําการตรวจสอบความสมบูรณ0และ
รวบรวมข"อมูลให"เรียบร"อย
4. ผู"วิจัยนําแบบทดสอบมาให"คะแนนและรวมคะแนน
5. นําข"อมูลที่ได"ไปวิเคราะห0โดยใช"วิธีการทางสถิติ ด"วยโปรแกรมสําเร็จรูป

สถิติที่ใชในการวิจัย
วิเคราะห0ข"อมูลโดยใช"โปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อวิเคราะห0ผล ดังนี้
1. หาคFาสถิติพื้นฐาน ร"อยละ คFาเฉลี่ย สFวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของข"อมูลสFวนบุคคล
2. หาคFาสถิติคFาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ0 (Pearson correlation) เพื่อหาความสัมพันธ0ระหวFางลักษณะ
บุคลิกภาพกับสุขภาพจิต

ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนและรอยละของลักษณะพื้นฐานของกลุมตัวอยาง
ขอมูลพืน้ ฐาน

จํานวน

รอยละ

ชาย
หญิง

79
154

33.9
66.1

14
15
16
17
18

1
50
113
58
11

.4
21.5
48.5
24.9
4.7

เพศ
อายุ
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ชั้นการศึกษา
มัธยมศึกษา 4
มัธยมศึกษา 5
มัธยมศึกษา 6
ผลการเรียนเฉลี่ย
ต่ํากวา 2.00
2.01 – 2.50
2.51 – 3.00
3.01 – 3.50
3.51 – 4.00
สถานภาพสมรสของบิดามารดา
อยูดวยกัน
แยกกันอยู
บิดาหรือมารดาเสียชีวิต
ทั้งบิดาและมารดาเสียชีวิต
รายไดของครอบครัว/เดือน
ต่ํากวา 10,000 บาท
10,001 – 20,000 บาท
10,001 – 20,000 บาท
มากกวา 30,000 บาท
อาชีพของผูปกครอง
เจาหนาที่ของรัฐ
เจาหนาที่รัฐวิสาหกิจ
พนักงานเอกชน
อื่น ๆ
รายไดตอวันในการมาโรงเรียน
นอยกวา 50 บาท
51 – 100 บาท
มากกวา 101 บาท
การทํางานในขณะเรียน
เรียนอยางเดียว
เรียนและชวยครอบครัว
ทํางาน
โรคประจําตัว
มี
ไมมี
เคยมีปญหาสุขภาพจิต
เคย
ไมเคย
รวม

129
61
43

55.4
26.2
18.5

5
36
43
41
108

2.1
15.5
18.5
17.6
46.4

182
41
9
1

78.1
17.6
3.9
.4

2
21
55
155

.9
9.0
23.6
66.5

142
15
11
65

60.9
6.4
4.7
27.9

16
137
80

6.8
58.8
34.2

211
22

90.6
9.4

54
179

23.2
76.8

9
224
233

3.9
96.1
100
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จากตารางที่ 1 พบวFานักเรียนที่เปOนกลุFมตัวอยFางสFวนใหญFเปOนเพศหญิง (66.1%) อายุ 16 ปQ (48.5%) ศึกษาอยูFใน
ชั้นมัธยมศึกษาปQที่ 4 (55.4%) มีผลการเรียนอยูFในชFวง 3.51-4.00 (46.4) ได"รับเงินมาโรงเรียนอยูFในชFวง 50-100
บาท (58.8%) มีหน"าที่เรียนอยFางเดียวโดยไมFต"องชFวยครอบครัวทํางาน (90.6%) ไมFมีโรคประจําตัว (76.8%) และ
ไมFเคยมีปGญหาด"านสุขภาพจิต (96.1%) ในสFวนที่เกี่ยวข"องกับครอบครัวพบวFาสFวนใหญFบิดามารดาของกลุFมตัวอยFาง
อยูFรFวมกัน (78.1%) ประกอบอาชีพเปOนเจ"าหน"าที่ของรัฐ (60.9%) ทีรายได"เฉลี่ยอยูFในชFวงที่มากกวFา 30,000 ตFอ
เดือน (66.5%)

ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสุขภาพจิต (GHQ) และลักษณะบุคลิกภาพ
ในแตละมาตร
องคประกอบ
A
B
C
E
F
G
H
I
L
M
N
O
Q1
Q2
Q3
Q4
Ext
Anx
Tou
Ind
Con
Adj
Led
Cre
GHQ

คะแนนต่ําสุด คะแนนสูงสุด
1
10
1
10
1
9
1
10
1
10
1
10
1
10
1
10
1
10
1
9
1
10
3
10
2
10
3
10
1
9
2
9
1
10
1
10
1
10
1
10
1
10
1
10
1
10
1
10
0
32

คาเฉลี่ย
5.6567
5.0987
5.0601
6.3348
4.7296
4.8412
5.0901
5.1760
5.9657
4.8326
4.7425
6.6481
6.9185
6.3605
4.5494
5.7725
4.7906
6.2472
6.0742
6.2833
4.5482
4.9150
4.7511
6.2468
5.3433

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1.88750
1.56845
1.59357
1.64250
1.68917
1.70082
1.64933
2.0107
1.74411
1.57084
1.95703
1.73347
1.61279
1.61581
1.60506
1.65434
1.73255
1.24734
1.83130
1.49012
1.56352
1.61186
1.13991
1.34255
5.2118

จากตารางที่ 2 พบวFาภาพรวมของบุคลิกภาพพื้นฐาน (Primary Factor) ของกลุFมอยFางมีลักษณะที่คFอนข"างตึง
เครียด จริงจัง (F, 4.7296) กล"าแสดงออก (E, 6.3348 ) คFอนข"างชอบทําตามใจตนเอง (G, 4.8412) ชอบลงมือ
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ปฏิบั ติ (M, 4.8326) ตรงไปตรงมา (N, 4.7425) คFอนข"างวิตกกังวลได"งFาย (O, 6.6481) กล"าคิดกล"าทํ า (Q1,
6.9185) ชอบพึ่งพาตัวเอง (Q2, 6.3605) ไมFคFอยชอบทําตามกฎเกณฑ0 (Q3, 4.5494) ในสFวนของภาพรวมของ
บุคลิกภาพที่จะแสดงออกเมื่อถูกกระตุ"นจากสิ่งแวดล"อม (Second-order factors) พบวFากลุFมตัวอยFางมีลักษณะที่
คFอนข"างวิตกกังวล (Anx, 6.2472 ) มีแนวโน"มที่จะเก็บตัว (Ext, 4.7906) คFอนข"างมีความเปOนตัวของตัวเอง (Ind,
6.2833) มีแนวโน"มที่จะควบคุมตนเองได"ยาก (Con,4.5482) คFอนข"างชอบเปOนผู"ตาม (Led, 4.7511) คFอนข"างมี
ความคิ ด สร"างสรรค0 (Cre, 6.2468 ) ในสF วนของสุ ข ภาพจิต (GHQ )ของนั ก เรี ย นโรงเรีย นสาธิต มหาวิท ยาลั ย
มหาสารคาม (ฝMายมัธยม) พบวFามีคะแนนเฉลี่ยเทFากับ 5.3433 แสดงถึงวFาในภาพรวมของนักเรียนในโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝMายมัธยม) มีสุขภาพจิตอยูFในเกณฑ0ปกติ

ตารางที่ 3 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางลักษณะของบุคลิกภาพในแตละมาตรกับภาวะ
สุขภาพจิต (GHQ) ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ&ายมัธยม)
คFาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ0 (Pearson correlation)
GHQ
มาตรตFางใน 16PF
A
B
C
E
F
G
H
I
L
M
N
O
Q1
Q2
Q3
Q4
Ext
Anx
Tou
Ind
Con

.059
-.103
-.083
.064
.005
-.131*
-.007
-.069
-.081
.028
.029
.121
.130*
-.019
-.014
.256*
.018
.194*
.030
.074
-.107
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Adj
Led
Cre

-.150*
-.120
-.008

* p<.05 **p<.01
จากตารางที่ 3 พบวFามีองค0ประกอบของแบบบุคลิกภาพที่มีความสัมพันธ0กับสุขภาพจิตอยูF 5 ลักษณะ ซึ่ง
แบFงออกเปOนบุคลิกภาพพื้นฐาน (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) และบุคลิกภาพที่จะแสดงออกเมื่อถูก
กระตุ" น จากสิ่ งแวดล" อม (Second-order factors) 2 องค0ป ระกอบ ได" แกF Anx (r=.194, p<.01) และ Adj (r=.150, p<.05)

อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิ เคราะห0 คF า เฉลี่ ย ของสุ ข ภาพจิ ต (GHQ) และลั ก ษณะบุ ค ลิ ก ภาพในแตF ล ะมาตร พบวF า
ภาพรวมของบุคลิกภาพพื้นฐาน (Primary Factor) ของกลุFมตัวอยFางมีลักษณะที่คFอนข"างตึงเครียด จริงจัง กล"า
แสดงออก คFอนข"างชอบทําตามใจตนเอง ชอบลงมือปฏิบัติ ตรงไปตรงมา คFอนข"างวิตกกังวลได"งFาย กล"าคิดกล"าทํา
ชอบพึ่ งพาตั ว เอง ไมF คF อ ยชอบทํ าตามกฎเกณฑ0 นอกจากนี้ ยั งพบวFา คF าเฉลี่ ย ในสF วนภาพรวมบุ ค ลิ ก ภาพที่ จ ะ
แสดงออกเมื่อถูกกระตุ"นจากสิ่งแวดล"อม พบวFา กลุFมตัวอยFางมีลักษณะ คFอนข"างวิตกกังวล มีแนวโน"มที่จะเก็บตัว
คFอนข"างมีความเปOนตัวของตัวเอง มีแนวโน"มที่จะควบคุมตนเองได"ยาก คFอนข"างชอบเปOนผู"ตาม คFอนข"างมีความคิด
สร"างสรรค0 (แสดงในตารางที่ 2) และในสF วนของสุข ภาพจิต (GHQ) ของนั กเรีย นโรงเรีย นสาธิต มหาวิท ยาลั ย
มหาสารคาม (ฝMายมัธยม) พบวFามีคะแนนเฉลี่ยเทFากับ 5.3433 แสดงถึงวFาในภาพรวมของนักเรียนในโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝMายมัธยม) มีสุขภาพจิตอยูFในเกณฑ0ปกติ (แสดงในตารางที่ 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 และการทํากิจกรรมกับกลุFมเพื่อน มีความสัมพันธ0กับเจตคติตFอปGญหาสุขภาพจิตวัยรุFนและการปรับตัว
ของนั กเรียน ผลการวิจัยนี้แสดงให" เห็ นวFา ควรมีการสF งเสริม เจตคติที่ ดีตFอปG ญ หาสุขภาพจิตโดยนําทักษะชีวิต
เกี่ยวกับการสFงเสริมสุขภาพจิตนักเรียนมาใช" จะชFวยให"นักเรียนเกิดความรู" ความเข"าใจที่ถูกต"อง และมีเจตคติที่ดี
ตFอปG ญ หาสุ ขภาพจิต สามารถดํ าเนิ นชีวิตได"อยFางเปO นสุ ข และงานวิจั ยของ ชมภู นุช หนูน" อย (2539) พบวFา
สุขภาพจิตของนักเรียนโดยรวมอยูFในระดับปกติในด"านความรู"สึกผิดปกติของรFางกาย ด"านการย้ําคิดย้ําทํา ด"าน
ความรู"สึกไมFชอบติดตFอกับผู"อื่น ด"านซึมเศร"า ด"านความวิตกกังวล ด"านความก"าวร"าว ด"านความกลัว โดยไมFมีเหตุผล
ด"านหวาดระแวง และด"านอาการทางจิต
จากผลการวิ เคราะห0 คF าสั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ0 ระหวF างลั ก ษณะบุ ค ลิ ก ภาพในแตF ล ะมาตรกั บ ภาวะ
สุขภาพจิต (GHQ) ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝMายมัธยม) พบวFามีองค0ประกอบของแบบ
บุคลิกภาพที่มีความสัมพันธ0กับสุขภาพจิตอยูF 5 ลักษณะ ซึ่งแบFงออกเปOนบุคลิกภาพพื้นฐาน (Primary Factor) อยูF
3 องค0ประกอบ ได"แกF องค0ประกอบ G คือ ทําตามใจตนเอง องค0ประกอบ Q1 คือ อนุรักษ0นิยม องค0ประกอบ Q4
คือ ผFอนคลายไมFคับข"องใจและบุคลิกภาพที่จะแสดงออกเมื่อถูกกระตุ"นจากสิ่งแวดล"อม (Second-order factors)
2 องค0 ป ระกอบ ได" แ กF Anx คื อ วิ ต กกั ง วล และ Adj คื อ การปรั บ ตั ว (แสดงในตารางที่ 3) ผลการวิ จั ย ใน
องค0ประกอบ G คือ ทําตามใจตนเอง และองค0ประกอบ Q1 คือ อนุรักษ0 นิยม สอดคล"องกับงานวิจัยของ สุท ธิ
ลักษณ0 นาคอยูFสุข (2543) พบวFา พฤติกรรมสุขภาพจิตของนักเรียนซึ่งแบFงเปOน 5 ด"าน ได"แกF ด"านอารมณ0 ด"าน
พฤติกรรมเกเร ด"านพฤติกรรมอยูFไมFนิ่ง ด"านความสัมพันธ0กับเพื่อน และด"านสัมพันธภาพทางสังคม พบปGจจัยที่มี
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อิทธิพลตFอพฤติกรรมสุขภาพจิตของเด็กแตFละระดับดังนี้ พฤติกรรมสุขภาพจิตด"านอารมณ0 เด็กหญิงที่ได"รับการ
เลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนน"อยและใช"อารมณ0มากกวFาเหตุผล จะมีปGญหาพฤติกรรมสุขภาพจิตด"านอารมณ0 พฤติกรรม
สุขภาพจิตด"านอยูFไมFนิ่ง เด็กที่อยูFกับพFอแมFถูกเลี้ยงดูแบบใช"อารมณ0มากกวFาเหตุผล ถูกลงโทษทางกายมากกวFาทาง
จิต และถูกควบคุมน"อย จะมีพฤติกรรมอยูFไมFนิ่ง พฤติกรรมสุขภาพจิตด"านความเกเร เด็กชายที่มีพี่น"องน"อย แม"จะมี
ความสัมพั นธ0ในครอบครัวดีแตFได"รับการเลี้ยงดูแบบรักสนั บสนุน น"อย ถูกควบคุมน"อยอาจมีพฤติกรรมเกเรได"
พฤติกรรมสุขภาพจิตด"านความสัมพันธ0กับเพื่อน เด็กที่มีพFอแมFอยูFด"วยกัน อาจมีปGญหาด"านความสัมพันธ0กับเพื่อนได"
หากสั มพั นธภาพในครอบครัวไมF อ บอุFน ไมFมี เวลาและเลี้ ยงดู แบบรัก สนั บ สนุ น น" อย พฤติ ก รรมสุข ภาพจิต ด" าน
สัมพันธภาพทางสังคม เด็กชายที่ได"รับการเลี้ยงดูแบบควบคุมมากจะมีสัม พันธภาพทางสังคมดี นอกจากนี้ ใน
องค0ประกอบ Q4 คือ ผFอนคลายไมFคับข"องใจ Anx คือ วิตกกังวล และ Adj คือ การปรับตัว มีความสัมพันธ0กับ
สุขภาพจิต เนื่องจากในมาตรวัดดังกลFาวเปOนปGจจัยที่เกี่ยวของกับอารมณ0 ความรู"สึก ความคิดที่สัมพันธ0กับอาการ
ทางจิตเวช โดยสอดคล"องกับองค0ประกอบยFอยของแบบทดสอบ GHQ-28 ทั้ง 4 ด"าน ได"แกF อาการทางรFางกาย
(Somatic symptoms) อาการวิตกกังวลและการนอนไมFหลับ (Anxiety and insomnia) ความบกพรFองทางสังคม
(Social dysfunction) และอาการซึมเศร"า (Depression) (ธนา นิลชัยโกวิทย0. 2545)

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้
ในการดําเนินการเก็บรวบรวมข"อมูล สFวนใหญFใช"แบบทดสอบโดยการประเมินตนเอง และดําเนินการเก็บ
รวบรวมข"อมูลเปOนรายห"อง จึงทําให"การสังเกตพฤติกรรมขณะทดสอบของกลุFมตัวอยFางได"น"อย เนื่องจากจํานวนข"อ
คําถามมีจํานวนมาก และใช"เวลานาน กลุFมตัวอยFางอาจมีสมาธิไมFตFอเนื่องในการทําหรืออาจเกิดการตอบแบบเดา
สุFมได"

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. สามารถศึกษาความสัมพันธ0ของลักษณะของบุคลิกภาพที่สัมพันธ0ตFอสุขภาพจิตนักเรียนและนักศึกษา
ไปศึกษากับนักเรียนกลุFมตัวอยFางในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต"น และระดับอุดมศึกษา
เพื่อนําข"อมูลและนําผลที่ได"ไปพัฒนาให"เกิดประโยชน0แกFนักเรียนนักและนักศึกษาตFอไป
2. จากผลการวิจัยในครั้งนี้ สามาถนําข"อมูลไปศึกษาเพื่อติดตามผลระยะยาวนักเรียน เพื่อให"ทราบถึง
พัฒนาการทางด"านบุคลิกภาพ
3. ควรทําการศึกษาโดยออกแบบการวิจัยที่สามารถพัฒนาบุคลิกภาพของนักเรียนที่สัมพันธ0ตFอสุขภาพจิต
ในทางที่ถูกต"องและเหมาะสม

กิตติกรรมประกาศ
ขอกราบขอบพระคุ ณ คณาจารย0 ป ระจํ า ภาควิ ช าจิ ต วิ ท ยาการศึ ก ษาและการและแนว คณะคณะ
ศึกษาศาสตร0 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได"ถFายทอดความรู" ประสบการณ0 คําแนะนํา การดูแลเอาใจใสFและให"
กําลังใจ ทําให"มีความรู" ความเข"าใจ และมุมมองในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ตลอดจนเลขานุการภาควิชา ที่ให"ความ
ชFวยเหลือในการดําเนินการด"านเอกสาร และประสานงานตลอดระยะเวลาในการทํางานและการศึกษาวิจัย
ขอกราบขอบพระคุณผู"บริหารของมหาวิทยาลัย คณะ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝMาย
มัธยม) ที่เปŽดโอกาสและสนับสนุนในการทําวิจัย รวมไปถึงคณาจารย0ทุกทFานและนิสิตโดยเฉพาะนิสิตสาขาวิชา
จิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร0 มหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ให"ความรFวมมือ ชFวยเหลือในการเก็บข"อมูลวิจัยเปOนอยFางดี
ยิ่ง
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ขอกราบขอบพระคุณกรมสุขภาพจิต คณะกรรมการวิชาชีพสาขาจิตวิทยาคลินิก สมาคมนักจิตวิทยา
คลินิกไทย ที่ได"รวบรวมองค0ความรู"เกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช"ในวิจัยโดยได"รวบรวมข"อมูลเปOนคูFมือมาตรฐานสําหรับ
นักจิตวิทยาคลินิกใช"เครื่องมือในเชิงคลินิกและการทําวิจัย
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ปจจัยที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางาน
ของพนักงานฝ"ายผลิต บริษัทผลิตชิ้นสวนอะไหลประกอบรถไถแหงหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ
Factors Related to Safety Behaviors in the Workplace among Production Staff in
Assembly Part's Tractor at Samutprakan Province
สุธารินี บุตรี, จิราภรณ- พวงมี, เกศสุดา ชุ/มดี, เกวรินทร- นิติกรณ-, มาริษา สมจิตต-,
เก!ากมล จํานงค-ศาสตร-, เกศินี แย!มมาก, สุรวิทย- นันตะพร*, อารยา ดําช/วย
คณะสาธารณสุขศาสตร-และสิ่งแวดล!อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
*
E-mail: surawitnanta@hotmail.com
บทคัดยอ

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 โดยมีการนําไปทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ได!ค/าสัมประสิทธิ์
แอลฟาคอนบราคของข!อมูลในส/วนการวัดระดับทัศนคติและพฤติกรรมความปลอดภัยเท/ากับ 0.741 ,
0.775 ตามลําดับ ผู!วิจัยได!ตรวจสอบการกระจายของข!อมูลก/อนนํามาวิเคราะห-โดยใช!สถิติเชิงพรรณา แจก
แจงความถี่ 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 มี อายุงานต่ํ ากว/า 5 ป_ ร!อยละ 51.1 จบการศึกษาในระดั บ
ประถมศึกษา ร!อยละ 64 มีสถานภาพสมรส ร!อยละ 42.1 ปฏิบัติงานในแผนกปJaมขึ้นรูป ร!อยละ 76.1
มีสัญชาติไทย ร!อยละ 63.6 มีรายได!เฉลี่ยอยู/ที่ 10,001-15,000 บาท ร!อยละ 92 เคยได!รับการ
ฝcกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน ร!อยละ 51.1 เคยประสบอุบัติเหตุจากการทํางาน ร!อย
ละ 80.7 มีทัศนคติเกี่ยวกับความปลอดภัยอยู/ในระดับดีและ ร!อยละ 92 มีพฤติกรรมความปลอดภัยใน
การทํางานอยู/ในระดับดี ผลการทดสอบหาความสัมพันธ-พบว/าปJจจัยส/วนบุคคล ประกอบด!วย แผนกงานที่
ทํา ประวัติการประสบอุบัติเหตุจากการทํางานมีความสัมพันธ-ต/อพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางาน
อย/างมีนัย สําคัญ ทางสถิติที่ P - value < 0.05 และปJ จจัยด! านทั ศนคติ เกี่ย วกับความปลอดภัยในการ
ทํางาน มีความสัมพันธ-ต/อพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานอย/างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ P - value <
0.05 ดังนั้นเพื่อสร!างเสริมพฤติกรรมความปลอดภัยและทัศนคติที่ดีให!กับพนักงานมากขึ้น ควรมีการจัด
กิจ กรรมส/ ง เสริ มให! พ นั กงานมี ส/ ว นร/ ว มในงานด! า นความปลอดภั ย เพื่อเปG น การเสริ มสร! า งทั ศนคติ แ ละ
พฤติกรรมที่ดีให!มีความยั่งยืนต/อไป
คําสําคัญ: ชิ้นส/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 10,00115,000 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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ฤทธิ์ลดไขมันสะสมในตับหนูทดลองที่เหนี่ยวนําใหเกิดภาวะเมตาบอลิกซินโดรมของสารสกัด
กระชายดํา
Fatty Liver Reduction Effect in Induced Metabolic Syndrome Mice of
Kaempferia parviflora Extract
สุภาพร พันธุ+ธีรานุรักษ+*, อัจฉราพร ศรีชัยรมย+รตั น+, อิทธิพล พวงเพชร
คณะวิทยาศาสตร+การแพทย+ มหาวิทยาลัยนเรศวร
*
E-mail: supapornpun@nu.ac.th
บทคัดย>อ
การกินอาหารไขมันและน้ําตาลสูงเปHนประจําเปHนสาเหตุสําคัญของภาวะอ"วนลงพุงที่นําไปสูJภาวะเมตาบอลิกซินโด
รม ซึ่งมักพบรJวมกับการมีไขมันสะสมในตับเพิ่มขึ้น จากงานวิจัยกJอนหน"าของผู"วิจัยพบวJาการกินสารสกัดกระชายดํา 8
สัปดาห+ สามารถลดปริมาณไขมันสะสมในชJองท"องของหนูที่เหนี่ยวนําให"เกิดภาวะเมตาบอลิกซินโดรมด"วยการกินอาหาร
ไขมันและน้ําตาลสูงนาน 28 สัปดาห+ได" งานวิจัยนี้จึงมุJงศึกษาตJอถึงผลของสารสกัดกระชายดําตJอการสะสมหยดไขมันในตับ
โดยใช"ชิ้นตัวอยJางจากหนูทดลองในงานวิจัยกJอนหน"า ด"วยวิธีทางจุลกายวิภาคโดยการย"อมสี Hematoxylin และสี Eoxin
เพื่อดูโครงสร"างทั่วไปของตับ และการย"อมสี Oil Red O เพื่อดูปริมาณไขมันสะสมในเซลล+ตับ พบวJาตับของหนูทดลองที่กิน
อาหารไขมันและน้ําตาลสูงมีการสะสมหยดไขมันในเซลล+กระจายทั่วไปอยJางชัดเจนเมื่อเทียบกับตับของหนูทดลองที่กิน
อาหารปกติ สารสกัดกระชายดําที่ความเข"มข"นต่ํา (10 mg/kg BW) ชJวยลดปริมาณหยดไขมันสะสมในเซลล+ตับได"อยJางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) และไมJเปลี่ยนแปลงโครงสร"างทางจุลกายวิภาคโดยรวม สJวนสารสกัดกระชายดําทีค่ วามเข"มข"น
สูง (100 mg/kg BW) มีแนวโน"มชJวยลดปริมาณหยดไขมันสะสมในเซลล+ตับแตJไมJแตกตJางอยJางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(P>0.05) นอกจากนั้นยังมีผลเพิ่มขนาดของ hepatic sinusoid ในบางบริเวณของตับซึ่งอาจแสดงถึงการเกิดพยาธิสภาพ
ของตับได" จึงสรุปได"วJาฤทธิ์ลดการสะสมหยดไขมันในตับของหนูทดลองที่เหนี่ยวนําให"เกิดภาวะเมตาบอลิกซินโดรมจากการ
กินอาหารไขมันและน้ําตาลสูงของสารสกัดกระชายดํานั้นพบเฉพาะที่ความเข"มข"นต่ําและการออกฤทธิ์ไมJขึ้นกับความ
เข"มข"นสารสกัด
คําสําคัญ: ไขมันสะสมในตับ สารสกัดกระชายดํา อาหารไขมันและน้ําตาลสูง 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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ผลของการติดเทปผายืด ตอการเปลี่ยนแปลงทาง kinematic
ในผูที่มีภาวะเอ็นรองฝ(าเทาอักเสบ: งานวิจัยนํารอง
Effects of Elastic Therapeutic Taping on Kinematic Alterations in
Individuals with Plantar Fasciitis: a Pilot Study
สุลิเทพ ป#$นรัตน%*, รสลัย กัลยาณพจน%พร, ปราณีต เพ็ญศรี
คณะสหเวชศาสตร% จุฬาลงกรณ%มหาวิทยาลัย
*
E-mail: Sulithep.Pin@student.chula.ac.th
บทคัดยอ
การติดเทปผายืดเปDนวิธีการรักษาที่นิยมใชสําหรับลดปวดและลดภาวะทุพพลภาพของเทาในผูที่มีภาวะเอ็น
รองฝMาเทาอักเสบ อยNางไรก็ตามยังไมNมีงานวิจัยใดอธิบายผลของเทปผายืดตNอการเปลี่ยนแปลงทาง kinematic ของ
ผูปMวยกลุNมนี้ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค%เพื่อทดสอบผลของการใชเทปผายืดตNอการเปลี่ยนแปลงทาง kinematic ใน
ผูที่มีภาวะเอ็นรองฝMาเทาอักเสบ โดยศึกษาในผูปMวยชายไทยที่มีภาวะเอ็นรองฝMาเทาอักเสบ จํานวน 9 คน (อายุ
23.13 ± 1.96 ป[, ดัชนีมวลกาย 22.99 ± 2.51 กก./ม2) โดยผูปMวยแตNละคนไดรับการรักษาเอ็นรองฝMาเทาอักเสบ
ดวยการติดเทปผายืดที่เอ็นรองฝMาเทา กลามเนื้อ gastrocnemius และอุงเทา จากนั้นวัดผลการรักษาโดยใชระบบ
โมชันแคปเจอร% 3 มิติพรอมกลองบันทึกภาพ 8 ตัว ในการบันทึกคNาตัวแปรตNางๆ ทาง kinematic รวมทั้ง peak
angle และ angle excursion ของขอสะโพก ขอเขNา และขอเทา ที่เกิดขึ้นขณะเดินทั้งกNอนและหลังการรักษา
ผลการวิจัยพบวNาหลังการติดเทปผายืด ผูปMวยมีมุม peak hip adduction angle ลดลงอยNางมีนัยสําคัญทางสถิติ
เมื่ อเปรียบเทีย บกับ กNอนการติด เทป โดยเปลี่ยนแปลงจาก 3.43 ± 2.85 องศา เปD น -1.19 ± 6.16 องศา (p =
0.028) สรุปผล งานวิจัยนี้เปDนงานวิจัยแรกที่แสดงใหเห็นวNาการติดเทปผายืดเพื่อรักษาเอ็นรองฝMาเทาอักเสบ มีผล
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทาง kinematic ของขอตNอสะโพกในขณะผูปMวยเดิน ดังนั้น เทคนิคการติดเทปผายืดที่ใชใน
งานวิจัยนี้อาจจะปรับเปลี่ยนทNาทางการเดินของผูปMวยได ซึ่งอาจสNงผลใหอาการปวดเทาลดลงตามไปดวย หากมี
งานวิจัยตNอไปโดยเพิ่มขนาดของกลุNมตัวอยNาง คาดวNาผลการวิจัยที่เกิดขึ้นนNาจะชNวยสนับสนุนขอสรุปดังกลNาว
คําสําคัญ: เอ็นรองฝMาเทาอักเสบ การติดเทปผายืด 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 posttreatment were found (Table 4).
Table 2: Results for the peak angle of non-parametric data*
Pre-treatment

Post-treatment

1. Hip adduction
3.43 ± 2.85
-1.19 ± 6.16
2. Hip flexion
40.49 ± 13.26
42.03 ± 12.33
3. Knee tibial external rotation
21.59 ± 13.13
19.20 ± 8.97
* 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
95% Confidence Interval
Mean difference
of the Difference
1. Hip internal rotation
-3.00 ± 5.46
(-8.72, 2.73)
2. Hip external rotation
-0.44 ± 3.70
(-4.33, 3.45)
3. Hip abduction
-0.74 ± 5.42
(-6.42, 4.95)
4. Hip extension
-0.57 ± 1.52
(-2.16, 1.02)
5. Tibial internal rotation
0.98 ± 6.66
(-6.01, 7.97)
6. Knee valgus
-0.07 ± 2.63
(-2.83, 2.70)
7. Knee varus
0.73 ± 1.59
(-0.93, 2.40)
8. Knee flexion
1.02 ± 3.04
(-2.17, 4.21)
9. Knee extension
1.49 ± 3.59
(-2.28, 5.26)
10. Ankle internal rotation
-1.27 ± 5.34
(-6.88, 4.33)
11. Ankle external rotation
2.65 ± 5.00
(-2.60, 7.90)
12. Ankle supination
-0.08 ± 7.47
(-7.91, 7.76)
13. Ankle pronation
-2.22 ± 13.67
(-16.57, 12.13)
14. Ankle dorsiflexion
1.52 ± 1.84
(-0.41, 3.45)
15. Ankle plantarflexion
-0.64 ± 3.82
(-4.65, 3.37)
* Paired t-test

p-Value
0.028**
0.091
0.310

p-Value
0.300
0.877
0.703
0.497
0.628
0.843
0.454
0.392
0.359
0.543
0.221
0.921
0.653
0.103
0.998
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Table 4: Results for the excursion angle*

1. Hip horizontal excursion
2. Hip frontal excursion
3. Hip saggital excursion
4. Knee horizontal excursion
5. Knee frontal excursion
6. Knee saggital excursion
7 Ankle Horizontal excursion
8. Ankle frontal excursion
9. Ankle saggital excursion
* Paired t-test

Paired Differences
95% Confidence Interval
Mean difference
of the Difference
-1.76 ± 1.24
(-3.06, -0.46)
0.387 ± 2.69
(-2.43, 3.21)
-1.77 ± 2.59
(-4.49, 0.95)
-1.24 ± 1.47
(-2.78, 0.31)
0.67 ± 2.65
(-2.11, 3.44)
2.52 ± 5.52
(-3.27, 8.31)
-1.42 ± 2.09
(-3.36, 0.51)
-1.05 ± 2.58
(-3.76, 1.65)
0.87 ± 2.71
(-1.97, 3.72)

p-Value
0.247
0.975
0.181
0.117
0.776
0.292
0.122
0.190
0.255

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 multisegment 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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สหสัมพันธ,ของเพียร,สัน ผลการศึกษาพบวOา ผู!อํานวยการโรงพยาบาลสOงเสริมสุขภาพตําบลมีระดับสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานภาพรวมอยูOในระดับสูง ผลการวิเคราะห,ความสัมพันธ, พบวOา ปMจจัยคุณลักษณะสOวนบุคคลด!านรายได!
ปMจจัยสนับสนุนการบริหารด!านกําลังคน ด!านการเงินและด!านวัสดุอุปกรณ, มีความสัมพันธ,กับสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานอยOางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ข!อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้ ผู!บริหารควรสOงเสริมสนับสนุน
ปMจจัยด!านการบริหารให!แกOผู!อํานวยการโรงพยาบาลสOงเสริมสุขภาพตําบลเพื่อให!สามารถปฏิบัติงานในหน!าที่ความ
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
สถานี อ นามั ย เปJ น สถานบริ ก ารสาธารณสุ ข ระดั บ ต! น ของกระทรวงสาธารณสุ ข และเปJ น หนO ว ยงาน
อยูO ใต! บั งคั บ บั ญ ชาของสํ านั ก งานสาธารณสุ ข อํ าเภอ มี บ ทบาทหน! าที่ บ ริก ารสาธารณสุ ข ผสมผสานทั้ งในและ
นอกสถานบริการ สอดคล!องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมและความต!องการของประชาชนในแตOละท!องที่ ได!แกO
การสO งเสริมสุ ขภาพ การรักษาพยาบาล การปk องกัน ควบคุ มโรค การฟmn นฟู สภาพ อนามั ย สิ่งแวดล! อม รวมทั้ ง
สนับสนุนการดําเนินงานสาธารณสุขและพัฒนาชุมชน การวางแผนแก!ไขปMญหาสาธารณสุข และการบริการวิชาการ
ได!อยOางเหมาะสม (1) ตOอมามีการพัฒนายกระดับสถานีอนามัยขึ้นเปJนโรงพยาบาลสOงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.)
ซึ่งเปJน นโยบายที่ให! ความสําคัญ ตOอการสOงเสริมสุ ขภาพและปk องกัน โรค การเพิ่ มประสิ ทธิภาพการทํ างานของ
บุคลากรให!สามารถทํางานเชิงรุกที่มุOงเน!นการมีสOวนรOวมของประชาชน ชุมชนและองค,กรปกครองสOวนท!องถิ่นและ
เพิ่ ม คุ ณ ภาพการรั ก ษาพยาบาล ระบบสO ง ตO อ ยาและเวชภั ณ ฑ, ใ ห! ส ามารถเชื่ อ มโยงกั บ โรงพยาบาลแมO ขO า ย
โรงพยาบาลสOงเสริมสุขภาพตําบลเปJนหนOวยบริการสาธารณสุขระดับตําบล ที่เปJนเปkาหมายสําคัญของการจัดระบบ
สุขภาพแนวใหมOตามทิศทางของการปฏิรูประบบสุขภาพและการกระจายอํานาจลงสูOองค,กรปกครองสOวนท!องถิ่น
ด!านสุขภาพ ด!วยการประสานความรOวมมือกับภาคีหรือผู!มีสOวนได!สOวนเสียที่เกี่ยวข!องในการจัดระบบการดูแล
สุขภาพของชุมชน อันจะนําไปสูOการพึ่งพาตนเองด!านสุขภาพ (2) สําหรับเปkาหมายระยะยาวของโรงพยาบาล
สOงเสริมสุขภาพตําบล คือ ประชาชนในเขตรับผิดชอบมีสุขภาพดีสามารถจัดการตนเองทางสุขภาพได! (self-care)
มีระบบสนับสนุนการทํางานจากหนOวยคูOสัญญาบริการปฐมภูมิ (CUP) และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด การมีสOวน
รOวมจากภาคีเครือขOาย โรงพยาบาลสOงเสริมสุขภาพตําบลมีคุณภาพมาตรฐาน บริการ เจ!าหน!าที่ปรับบทบาทการ
ทํ า งานตนเองจากผู! ใ ห! บ ริ ก าร (Health Provider) ไปสูO ผู! จั ด การสุ ข ภาพ (Health Manager) ผู! อํ า นวยการ
โรงพยาบาลสO งเสริม สุข ภาพตํ าบล ในฐานะเปJ น ผู!บ ริห ารงานทั้งในหนOวยบริก ารและการประสานงานกับ ภาคี
เครือขOาย จําเปJนต!องมีสมรรถนะหรือความสามารถอยOางเพียงพอที่จะปฏิบัติหน!าที่ให!บรรลุเปkาหมายดังกลOาว
สมรรถนะที่จําเปJนประกอบด!วย สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจํากลุOมงาน โดยในกลุOมงานทางด!านบริการ
สุขภาพและสวัสดิภาพ มี 8 สมรรถนะ ได!แกO การมุOงผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสOงเสริมความเชี่ยวชาญในงาน
อาชีพ จริยธรรม ความรOวมแรงรOวมใจ การพัฒนาศักยภาพคน ความคิดริเริ่มสร!างสรรค, และการคิดวิเคราะห, (3)
จากการศึกษาทบทวน พบวOา แตOยังไมOมีการกําหนดมาตรฐานหรือสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผู!อํานวยการ
โรงพยาบาลสOงเสริมสุขภาพตําบลไว! สOงผลทําให!หนOวยงานที่เกี่ยวข!องขาดทิศทางและแผนยุทธศาสตร,ที่จะนําไปใช!
ในการพัฒนาสมรรถนะของผู!อํานวยการโรงพยาบาลสOงเสริมสุขภาพตําบลได!อยOางชัดเจน เปJนรูปธรรม
จังหวัดตราด เปJนจังหวัดหนึ่งที่ตั้งอยูOสุดฝMyงทะเลตะวันออก มีเนื้อที่ประมาณ 2,819 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 1,761,875 ไรO และยังมีพื้นที่ตามเขตปกครองทางทะเลประมาณ 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
อนามั ย ทั่ ว ไป จํ า นวน 49 แหO ง รวม 66 แหO ง รั บ ผิ ด ชอบเฉลี่ ย แหO ง ละ 3,320 คน ซึ่ ง ตO อ มาได! ย กฐานะเปJ น
โรงพยาบาลสOงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) จากการดําเนินการที่ผOานมาพบวOายังมีปMญหาที่เกี่ยวข!องกับสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงานของผู!อํานวยการโรงพยาบาลสOงเสริมสุขภาพตําบลที่หลากหลาย เชOน ปMญหาการจัดกําลังบุคลากร
การมีสOวนรOวมของภาคีเครือขOาย ปMญหาการจัดการสุขภาพของประชาชนคิดเปJนสัดสOวนเจ!าหน!าที่ตOอประชากรที่
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 ยังมีบางสOวนที่ยังไมOสามารถผOานเกณฑ,การประเมิน
ร!อยละ 29.08 และจากการศึกษาทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและรายงานวิจัยที่เกี่ยวข!อง พบวOา มีปMจจัยที่มีผลตOอ
สมรรถนะหรือการปฏิบัติงานของบุคคล ประกอบด!วย คุณลักษณะทางประชากร ได!แกO เพศ อายุ สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา รายได! อายุราชการ (5-10) ปMจจัยเอื้อตOอการบริหาร ได!แกO จํานวนเจ!าหน!าที่ ระยะเวลาการดํารง
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ตําแหนOงผู!อํานวยการโรงพยาบาลสOงเสริมสุขภาพตําบล การได!รับการอบรมหลักสูตรทางการบริหาร การศึกษา
ตOอเนื่อง และปMจจัยสนับสนุนด!านกําลังคน ด!านการเงิน และด!านวัสดุอุปกรณ, (6-16)
จากสถานการณ,ปMญหาดังกลOาว ผู!วิจัยจึงสนใจที่จะนําแนวคิดของสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจํา
กลุOมงาน (3,4) มาใช!เปJนเครื่องมือและแนวทางการศึกษาระดับสมรรถนะหลักของผู!อํานวยการโรงพยาบาลสOงเสริม
สุข ภาพระดั บ ตําบล โดยคาดวOาผลของการศึ ก ษาครั้งนี้ จ ะเปJ น ประโยชน, ในการกํ าหนดนโยบายหรือ แนวทาง
การพัฒนาสมรรถนะหลักของผู!อํานวยการโรงพยาบาลสOงเสริมสุขภาพตําบลในอนาคตตOอไป

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผู!อํานวยการโรงพยาบาลสOงเสริมสุขภาพตําบล
2. เพื่อศึกษาปMจจัยด!านคุณลักษณะสOวนบุคคล ปMจจัยเอื้อตOอการบริหารและปMจจัยสนับสนุนการบริหาร
ของผู!อํานวยการโรงพยาบาลสOงเสริมสุขภาพตําบล
3. เพื่อวิเคราะห,ความสัมพันธ,ระหวOางปMจจัยด!านคุณลักษณะสOวนบุคคล ปMจจัยเอื้อและปMจจัยสนับสนุนกับ
สมรรถนะในการปฏิบัติงานของผู!อํานวยการโรงพยาบาลสOงเสริมสุขภาพตําบล

สมมติฐานการวิจัย
1. ปMจจัยด!านคุณ ลักษณะสOวนบุ คคลมีความสัมพันธ,กับสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผู!อํานวยการ
โรงพยาบาลสOงเสริมสุขภาพตําบล
2. ปMจจัยเอื้อตOอการบริหารมีความสัมพันธ,กับสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผู!อํานวยการโรงพยาบาล
สOงเสริมสุขภาพตําบล
3. ปM จ จัย สนั บ สนุ น การบริ ห ารด! านกํ าลั งคน ด! านการเงิน และด! านวั ส ดุอุ ป กรณ, มี ค วามสั ม พั น ธ, กั บ
สมรรถนะในการปฏิบัติงานของผู!อํานวยการโรงพยาบาลสOงเสริมสุขภาพตําบล
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กรอบแนวคิดที่ใช"ในการวิจัย
ตัวแปรต"น

ตัวแปรตาม

ปจจัยด"านคุณลักษณะสวนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพสมรส
- ระดับการศึกษา
- รายได!
- อายุราชการ
ปจจัยเอื้อ
- จํานวนบุคลากร
- ประเภทตําแหนOง
- ระยะเวลาการดํารงตําแหนOง
- การได!รบั การอบรมหลักสูตรทางการบริหาร
- การศึกษาตOอเนื่อง

สมรรถนะในการปฏิบัติงานของ
ผู"อํานวยการโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล

ปจจัยสนับสนุน
- ด!านกําลังคน
- ด!านการเงิน
- ด!านวัสดุอุปกรณ,

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใช!ในการวิจัย

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปJนการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive research)
ประชากรที่ศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คือ ผู!อํานวยการโรงพยาบาลสOงเสริมสุขภาพตําบลในจังหวัดตราดที่ได!รับ
การแตOงตั้งและปฏิบัติหน!าที่เปJนผู!อํานวยการโรงพยาบาลสOงเสริมสุขภาพตําบลมาแล!วไมOน!อยกวOา 1 ป| นับถึงเดือน
ธันวาคม 2557 จํานวน 65 คน โดยการวิจัยครั้งนี้ทําการศึกษาทุกหนOวยของประชากร
เครื่องมือที่ใช!ในการเก็บรวบรวมข!อมูล คือ แบบสอบถามที่ผู!วิจัยสร!างขึ้น ประกอบด!วย 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามปM จ จัย ด! านคุ ณ ลั ก ษณะสO วนบุ ค คล ได! แ กO เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดั บ
การศึกษา รายได! และอายุราชการ จํานวน 6 ข!อ เปJนแบบให!เลือกตอบและเติมคําในชOองวOาง
ตอนที่ 2 แบบสอบถามปMจจัยเอื้อตOอการบริหาร ได!แกO จํานวนเจ!าหน!าที่ ประเภทตําแหนOง ระยะเวลา
การดํารงตําแหนOงผู!อํานวยการโรงพยาบาลสOงเสริมสุขภาพตําบล การเข!ารับการอบรมหลักสูตรทางการบริหาร และ
การเข!ารับการศึกษาตOอเนื่อง จํานวน 5 ข!อ เปJนแบบเติมคําในชOองวOางและเลือกตอบ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามปMจจัยสนับสนุนการบริหาร ได!แกO ปMจจัยสนับสนุนการบริหารด!านกําลังคน ปMจจัย
สนับสนุนการบริหารด!านการเงิน ปMจจัยสนับสนุนการบริหารด!านวัสดุอุปกรณ, จํานวน 22 ข!อ เปJนแบบประมาณคOา
(Rating Scale) โดยกําหนดให!มีตัวเลือก 5 ระดับคือ ปฏิบัติมากที่สุด ปฏิบัติมาก ปฏิบัติปานกลาง ปฏิบัติน!อย
และไมOได!ปฏิบัติ
ตอนที่ 4 แบบสอบถามสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผู!อํานวยการโรงพยาบาลสOงเสริมสุขภาพตําบล 5
ด!าน ประกอบด!วย การกระทําและผลสัมฤทธิ์ การบริหารคนอื่นและการชOวยเหลือ การใช!อิทธิพลและผลกระทบ
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การรู!คิด และประสิทธิผลสOวนตัว จํานวน 50 ข!อ เปJนแบบประมาณคOา (Rating Scale) โดยกําหนดให!มีตัวเลือก 5
ระดับคือ ดีมาก ดี พอใช! ปรับปรุง และไมOดี
เกณฑ, ก ารแปลผลคะแนนในแบบสอบถามตอนที่ 3 และ 4 ตามแนวคิ ด ของเบสท, (Best, 1970)
แบO งออกเปJ น 3 ระดั บ ดั งนี้ มี ค ะแนนเฉลี่ ย 3.67-5.00 อยูO ในระดั บ สู ง คะแนนเฉลี่ ย 2.34-3.66 อยูO ในระดั บ
ปานกลาง และคะแนนเฉลี่ย 1.00-2.33 อยูOในระดับต่ํา
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช!ในการวิจัย ผู!วิจัยนําเครื่องมือเสนอให!ผู!เชี่ยวชาญจํานวน 3 ทOาน
ตรวจสอบความตรงทางเนื้อหา(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
ทางเนื้อหา แล!วจึงนําไปทดลองใช! (Try out) กับผู!อํานวยการโรงพยาบาลสOงเสริมสุขภาพตําบลในจังหวัดจันทบุรี
ที่มีคุณลักษณะคล!ายคลึงกับกลุOมตัวอยOาง จํานวน 30 คน แล!วนํามาคํานวณเพื่อหาคOาความเชื่อมั่น (Reliability)
ด!วยวิธีการหาคOาสัมประสิท ธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ได!คOาความเชื่อมั่ นของ
แบบสอบถามแตOละสOวนอยูOระหวOาง 0.85-0.95 และภาพรวมทั้งฉบับเทOากับ 0.89 จึงถือวOาแบบสอบถามที่ผู!วิจัย
สร!างขึ้นมีความเชื่อมั่นและสามารถนําไปใช!ในการเก็บรวมรวมข!อมูลวิจัย
วิธีการเก็บรวบรวมข!อมูล
1. ผู!วิจัยสํารวจรายชื่อโรงพยาบาลสOงเสริมสุขภาพตําบลในจังหวัดตราด เพื่อเปJนข!อมูลเบื้องต!น
2. ขออนุญาตหนOวยงานโดยทําหนังสือจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดเพื่อขออนุเคราะห,ในการ
จัดเก็บข!อมูลจากสาธารณสุขอําเภอทุกอําเภอในจังหวัดตราด
3. ประสานงานกับสาธารณสุขอําเภอทุกอําเภอเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค,และขอความ รOวมมือและอํานวย
ความสะดวกในการจัดเก็บข!อมูล โดยขอให!ชOวยสOงแบบสอบถามให!กับผู!อํานวยการโรงพยาบาลสOงเสริมสุขภาพ
ตําบลในวันประชุมประจําเดือน และตอบแบบสอบถามด!วยตนเอง จํานวน 65 ฉบับ และกําหนดรับแบบสอบถาม
กลับคืนภายใน 4 สัปดาห, กรณีที่แบบสอบถามได!ไมOครบถ!วนตามจํานวนที่สOง ผู!วิจัยจะติดตาม ทวงถามเก็บข!อมูล
โดยการสัมภาษณ,ทางโทรศัพท,เอง จากหมายเลขโทรศัพท,สOวนตัวที่ได!จัดพิมพ,ไว!ให!ทุกสถานบริการแล!ว
4. เมื่ อ ได! รั บ แบบสอบถามกลั บ คื น มาครบถ! ว นแล! ว ผู! วิ จั ย ตรวจสอบความถู ก ต! อ ง ความครบถ! ว น
ความตรงประเด็นของแบบสอบถาม และลงรหัสในแบบสอบถาม เพื่อเตรียมบันทึกข!อมูลและวิเคราะห,ข!อมูลตOอไป

การวิเคราะหข"อมูลและสถิติที่ใช"ในการวิเคราะห
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช!บรรยายเชิงพรรณนาข!อมู ลคุ ณ ลั กษณะสO วนบุ คคล
ปMจจัยเอื้อ ปMจจัยสนับสนุนของผู!อํานวยการโรงพยาบาลสOงเสริมสุขภาพตําบล ระดับสมรรถนะในการปฏิบัติงานของ
ผู! อํ า นวยการโรงพยาบาลสO ง เสริ ม สุ ข ภาพตํ า บล โดยใช! ส ถิ ติ พื้ น ฐาน ได! แ กO ร! อ ยละ (Percentage) ความถี่
(Frequency) คOาเฉลี่ย และสOวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เพื่อวิเคราะห,หาความสัมพันธ,ระหวOางคุณลักษณะสOวนบุคคล
ปMจจัยเอื้อ ปMจจัยสนับสนุน สมรรถนะในการปฏิบัติงานของผู!อํานวยการโรงพยาบาลสOงเสริมสุขภาพตําบล ในกรณี
ตัวแปรต!น เปJ นข!อมูลที่ วัด แบบตO อเนื่ อง หรือแบบชOวงขึ้น ไป ได!แกO อายุ รายได! อายุราชการ จํานวนเจ!าหน!าที่
ระยะเวลาการดํ า รงตํ าแหนO ง ผู! อํ านวยการโรงพยาบาลสO งเสริม สุ ข ภาพตํ าบล ใช! คO า สั ม ประสิ ท ธิ์ข องเพี ย ร,สั น
(Pearson’s Product Moment Correlation)

ผลการวิจัย
1. ด!านคุ ณ ลัก ษณะสOวนบุ ค คล พบวO า ผู!อํ านวยการโรงพยาบาลสO งเสริม สุข ภาพตํ าบล เปJ น เพศชาย
ร! อ ยละ 52.3 มี อ ายุ ร ะหวO า ง 41-50 ป| ร! อ ยละ 43.1 (mean = 50.6, SD = 6.196) มี ส ถานภาพสมรส 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| ขึ้นไป ร!อยละ 63.1
(mean = 26.9, SD = 7.36) (ตารางที่ 1)
2. ด!านปMจจัยเอื้อ พบวOา โรงพยาบาลสOงเสริมสุขภาพตําบลสOวนใหญOมีเจ!าหน!าที่ปฏิบัติหน!าที่ 2-5 คน
ร!อยละ 86.2 ดํารงตําแหนOงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ร!อยละ 75.4 เปJนผู!อํานวยการโรงพยาบาลสOงเสริม
สุขภาพตําบลมาเปJนระยะเวลา 1-10 ป| ร!อยละ 75.4 น!อยที่สุด 1 ป| และมากที่สุด 24 ป| เคยเข!ารับการอบรม
หลักสูตรทางการบริหาร ร!อยละ 56.9 และเคยเข!ารับการศึกษาตOอเนื่อง ร!อยละ 41.5 (ตารางที่ 2)
3. ด! านปM จ จั ย สนั บ สนุ น พบวOา สO วนใหญO ไ ด! รับ การสนั บ สนุ น อยูO ในระดั บ ปานกลาง (mean = 3.67,
SD = 0.431) เมื่อวิเคราะห,เปJนรายด!าน พบวOา ด!านวัสดุอุปกรณ,มีคOาเฉลี่ยมากที่สุด (mean = 3.89, SD = 0.528)
รองลงมาได!แกO ด!านงบประมาณและด!านกําลังคน มีคOาเฉลี่ยเทOากับ 3.59 และ 3.58 ตามลําดับ (ตารางที่ 3)
4. ด!านสมรรถนะในการปฏิบัติงาน พบวOา ผู!อํานวยการโรงพยาบาลสOงเสริมสุขภาพตําบลมีสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงานอยูOในระดับสูง (mean = 4.07, SD = 0.409) เมื่อวิเคราะห,เปJนรายด!าน พบวOา ด!านที่มีคOาเฉลี่ย
มากที่สุด คือ ด!านการใช!อิทธิพลและผลกระทบ (mean = 4.16, SD = 0.443) รองลงมาคือ การบริหารคนอื่นและ
การชO วยเหลื อ (mean = 4.12, SD = 0.464) ประสิ ท ธิผ ลสO วนตัว (mean = 4.10, SD = 0.474) และการรู! คิ ด
(mean = 3.98, SD = 0.418) และด!านที่มีคOาเฉลี่ยน!อยที่สุด คือ การกระทําและผลสัมฤทธิ์ (mean = 3.97, SD =
0.82) (ตารางที่ 4)
5. ผลการวิเคราะห,ความสัมพันธ,ระหวOางตัวแปรอิสระกับสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผู!อํานวยการ
โรงพยาบาลสOงเสริมสุขภาพตําบล พบวOา ปMจจัยสนับสนุนด!านวัสดุอุปกรณ, ด!านงบประมาณ ด!านกําลังคน และ
รายได!เฉลี่ยตOอเดือน มีความสัมพันธ,กับสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผู!อํานวยการโรงพยาบาลสOงเสริมสุขภาพ
ตําบลอยOางมีนัยสําคัญสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคOา r = 0.677, 0.530, 0.460 และ 0.360 ตามลําดับ (ตารางที่ 5)
ตารางที่ 1 จํานวน ร!อยละ คOาเฉลี่ย และสOวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของผู!อํานวยการโรงพยาบาลสOงเสริมสุขภาพ
ตําบล จําแนกตามคุณลักษณะสOวนบุคคล
คุณลักษณะสOวนบุคคล
จํานวน
ร!อยละ
1. เพศ
- ชาย

34

52.3

- หญิง

31

47.7

- ต่ํากวOา 39 ป|

10

15.4

- 40 - 49 ป|

28

43.1

- 50 - 59 ป|

27

41.5

- โสด

7

10.8

- คูO

48

73.8

- หม!าย/หยOา/แยก

10

15.4

2. อายุ

3. สถานภาพสมรส
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4. ระดับการศึกษา
- ต่ํากวOาปริญญาตรี

10

15.4

- ปริญญาตรี

53

81.5

- ปริญญาโท

2

3.1

- 20,000-30,000 บาท

17

26.2

- 30,001-40,000 บาท

45

69.2

5. รายได!เฉลีย่ ตOอเดือน (บาท)

- 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
x ± SD =26.91±7.360 ,Min =5 ป|, Max = 38 ป|

63.1

ตารางที่ 2 จํานวน ร!อยละ คOาเฉลี่ย และสOวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของผู!อํานวยการโรงพยาบาลสOงเสริมสุขภาพ
ตําบล จําแนกตามปMจจัยเอื้อ
คุณลักษณะสOวนบุคคล
จํานวน
ร!อยละ
1.จํานวนบุคลากรหรือเจ!าหน!าที่ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสOงเสริมสุขภาพตําบล
- 2 – 5 คน

56

86.2

- 6 – 8 คน

6

9.2

- 9 – 12 คน

3

4.6

- ประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน

12

18.5

- ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส

3

4.6

- ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

1

1.5

- ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ

49

75.4

2. ตําแหนOงในปMจจุบัน
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3. ระยะเวลาในการดํารงตําแหนOงผู!อํานวยการโรงพยาบาลสOงเสริมสุขภาพตําบล (ป|)
- 1 - 10 ป|

49

75.4

- 11-15 ป|

8

12.3

- 16 ป|ขึ้นไป

8

12.3

- เคยเข!ารับการอบรม

37

56.9

- ไมOเคยเข!ารับการอบรม

28

43.1

- เคยได!รับการศึกษาตOอเนื่อง

27

41.5

- ไมOเคยได!รับการศึกษาตOอเนื่อง

38

58.5

4. การได!รับการอบรมหลักสูตรบริหาร

5. การได!รับการศึกษาตOอเนื่อง

ตารางที่ 3 คOาเฉลี่ย สOวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปMจจัยสนับสนุนของผู!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

3.67

0.431

ปานกลาง

ภาพรวม

ตารางที่ 4 คOาเฉลี่ย สOวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผู!อํานวยการโรงพยาบาล
สOงเสริมสุขภาพตําบลจําแนกตามภาพรวมและรายด!าน
สมรรถนะด!านการบริหารงานสาธารณสุข
Mean
S.D.
ระดับ
- การใช!อิทธิพลและผลกระทบ

4.16

0.443

- การบริหารคนอื่นและการชOวยเหลือ

4.12

0.464

สูง
สูง

- ประสิทธิผลสOวนตัว

4.10

0.474

สูง

- การกระทําและผลสัมฤทธิ์

3.97

0.482

สูง

- การรู!คิด

3.98

0.418

สูง

4.07

0.409

สูง

ภาพรวม
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ตารางที่ 5 คOาสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ,เพียร,สันระหวOางปMจจัยด!านคุณลักษณะสOวนบุคคล ปMจจัยเอื้อและ
ปMจจัยสนับสนุนกับสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผู!อาํ นวยการโรงพยาบาลสOงเสริมสุขภาพตําบล
ตัวแปร
1. คุณลักษณะสOวนบุคคล
- อายุ
- รายได!เฉลี่ยตOอเดือน
- อายุราชการ
2. ปMจจัยเอื้อ
- ระยะเวลาในการดํารงตําแหนOง
3. ปMจจัยสนับสนุน
- ปMจจัยด!านกําลังคน
- ปMจจัยด!านงบประมาณ
- ปMจจัยด!านวัสดุอุปกรณ,
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01

r

p - value

-.054
.360*
-.014

.667
.003
.913

.046

.716

.460*
.530*
.677*

.000
.000
.000

อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษาครั้งนี้ ผู!วิจัยขออภิปรายผลการวิจัยดังนี้
1. ผู!อํานวยการโรงพยาบาลสOงเสริมสุขภาพตําบลมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานภาพรวมอยูOในระดับสูง
สอดคล!องกับผลการศึกษาที่พบวOา สมรรถนะการปฏิบัติงานของหัวหน!าสถานีอนามัยหรือผู!อํานวยการโรงพยาบาล
สOงเสริมสุขภาพตําบลสOวนใหญOอยูOในระดับสูง (5,6,7) ทั้งนี้อาจเปJนผลเนื่องมาจากผู!อํานวยการโรงพยาบาลสOงเสริม
สุขภาพตําบลสOวนใหญOจะเข!ารับการฝ‰กอบรมหลักสูตรผู!บริหารตOางๆ เชOน หลักสูตรผู!บริหารระดับต!น หลักสูตร
ผู!อํานวยการโรงพยาบาลสOงเสริมสุขภาพตําบล และหัวหน!าสถานีอนามัย รวมทั้งได!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!
เฉลี่ ย ตO อ เดื อ นมี ค วามสั ม พั น ธ, กั บ สมรรถนะในการปฏิ บั ติ งานอยO า งมี นั ย สํ า คั ญ สถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01 (p < 0 .01)
สอดคล!องกับผลการศึกษาที่พบวOา รายได!มีความสัมพันธ,กับสมรรถนะหลักของหัวหน!าสถานีอนามัย (5,7,12) ทั้งนี้
อาจเปJนเพราะผู!อํานวยการโรงพยาบาลสOงเสริมสุขภาพตําบล กลุOมที่มีรายได!สูงจะมีความมั่นคงในชีวิต มีขวัญ
กําลังใจ ทําให!มีความมุOงมั่นในการทําหน!าที่ได!เปJนอยOางดี
3. ปM จจัยสนั บสนุน ด!านกําลังคนมี ความสัมพั นธ,กับ สมรรถนะในการปฏิ บัติ งานอยO างมีนั ยสําคัญ สถิ ติ
ที่ระดับ .01 (r = 0.460) สอดคล!องกับผลการศึกษาที่พบวOา ปMจจัยด!านกําลังคนมีความสัมพันธ,กับการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรสาธารณสุขระดับตําบล (5-7,11) ทั้งนี้อาจเปJนเพราะไมOมีการโยกย!ายเจ!าหน!าที่บOอยๆ และเจ!าหน!าที่
ในหนOวยงานได!รับการพัฒนาความรู!ทุก 1 ป| มีการวางแผนด!านกําลังคน ทําให!สามารถที่จะพัฒนางานได!อยOาง
ตOอเนื่อง
4. ปMจจัยสนับสนุนด!านงบประมาณมีความสัมพันธ,กับสมรรถนะในการปฏิบัติงานอยOางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 (r = 0.530) สอดคล!องกับผลการศึกษาที่พบวOา ปMจจัยด!านงบประมาณมีความสัมพันธ,กับการ
ปฏิบัติงานของหัวหน!าสถานีอนามัยหรือผู!อํานวยการโรงพยาบาล (5,7) ทั้งนี้อาจเปJนเพราะวOามีการควบคุมกํากับ
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และประเมินผลการใช!งบประมาณอยOางเปJนระบบ ได!รับงบประมาณจากหนOวยคูOสัญญาหลักได!ใช!งบประมาณที่
ได!รับครอบคลุมทุกกิจกรรม ซึ่งทําให!การบริหารมีประสิทธิภาพ
5. ปMจจัยสนับสนุนด!านวัสดุอุปกรณ,มีความสัมพันธ,กับสมรรถนะในการปฏิบัติงานอยOางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ที่ระดับ 0.01 (r =0.677) สอดคล!องการศึกษาของอาคม ปM ญ ญาแก!ว (7) ทั้งนี้ อาจเพราะวOา ผู!อํานวยการ
โรงพยาบาลสOงเสริมสุขภาพตําบลได!รับการพัฒนาศักยภาพด!านการบริหารพัสดุ การจัดทําทะเบียนการรับจOายวัสดุ
อุปกรณ, การประมาณการความต!องการใช!วัสดุอุปกรณ, มีการบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ,เมื่อชํารุดหรือเสียหายมีการ
ซOอมแซมเพื่อให!ใช!การได!

ข"อเสนอแนะ
ข!อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช!
1. ในการคัดเลือกผู!เข!ารับตําแหนOงผู!อํานวยการโรงพยาบาลสOงเสริมสุขภาพตําบล ควรมีการพิจารณา
ทักษะด!านการบริหารบุคคล การเงิน และด!านวัสดุอุปกรณ,
2. ควรให!ความสําคัญและพัฒนาระบบการสนับสนุนคOาตอบแทนในการปฏิบัติงานให!แกOผู!อํานวยการ
โรงพยาบาลสOงเสริมสุขภาพตําบลที่มีความเหมาะสมและสอดคล!องกับสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
ข!อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตOอไป
1. ควรมีการศึกษาระดับสมรรถนะของผู!อํานวยการโรงพยาบาลสOงเสริมสุขภาพตําบลแบบ 360 องศา
เพื่อทําให!เกิดการวัดระดับสมรรถนะที่สมบูรณ,
2. ควรมี การศึกษาสมรรถนะในกลุOมงานอื่นในโรงพยาบาลสOงเสริมสุขภาพตําบล เชOน กลุOมพยาบาล
วิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข และทันตาภิบาล
3. ควรมี ศึกษาเชิงคุ ณ ภาพเพื่ อหาประเด็น ในการพั ฒ นาสมรรถนะผู!อํานวยการโรงพยาบาลสOงเสริม
สุขภาพตําบลเพื่อให!เกิดการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ

กิตติกรรมประกาศ
ผู!วิจัยขอขอบพระคุณทOานนายแพทย,สาธารณสุขจังหวัดตราด ที่กรุณาให!คําแนะนําในการทําวิจัยตั้งแตO
เริ่มต!นจนเสร็จสมบูรณ, ขอขอบคุณสาธารณสุขอําเภอทุกแหOงที่อํานวยความสะดวกในเก็บรวบรวมข!อมูล และ
ขอขอบคุ ณ ผู! อํ า นวยการโรงพยาบาลสO ง เสริ ม สุ ข ภาพตํ า บลในจั ง หวั ด ตราดทุ ก ทO า นในการอนุ เคราะห, ต อบ
แบบสอบถาม
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การเปรียบเทียบผลการรักษาโรคปอดอักเสบจากเชื้อไมโครพลาสมาในเด็กชนิดเสมหะรอนอุดกั้นปอด
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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
การวิจัยทางคลินิกในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค.เพื่อศึกษาผลการรักษาโรคปอดอักเสบจากเชื้อไมโครพลาสมา
ในเด็กชนิดเสมหะร!อนอุดกั้นปอด ตามการแยกแยะกลุFมอาการด!วยทฤษฏีพื้นฐานทางการแพทย.แผนจีน ด!วยการใช!
ยาจี น ตํ า รับ ฮั่ ว ถั น ทงลั่ ว กลุF ม ตั ว อยF า งเปK น ผู! ปM ว ยเด็ ก โรคปอดอั ก เสบจากเชื้ อ ไมโครพลาสมาที่ รั ก ษาตั วอยูF ใน
โรงพยาบาลหลงหัว นครเซี่ยงไฮ! สาธารณรัฐประชาชนจีน จํานวน 60 คน สุFมแบFงออกเปKนกลุFมควบคุม 30 คน
ได!รับการรักษาด!วยยาแผนปSจจุบัน (Azithromycin) เปKนเวลา 20 วัน และกลุFมทดลอง 30 คน ได!รับการรักษาด!วย
ยาแผนปSจจุบัน (Azithromycin) ควบคูFกับยาจีนตํารับฮั่วถันทงลั่วอยFางตFอเนื่องเปKนเวลาเทFากัน เก็บรวบรวมข!อมูล
กFอนและหลังทําการรักษาโดยแบบสอบถาม วิเคราะห.ข!อมูลด!วยสถิติ วิเคราะห.ข!อมูลเชิงปริมาณด!วยคFาเฉลี่ย สFวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบT-test ชนิดกลุFมตัวอยFางสองกลุFมสัมพันธ.กัน เพื่อเปรียบเทียบผลการรักษา
อาการพื้นฐานของโรคปอดอักเสบทางการแพทย.แผนปSจจุบัน ได!แกF อาการไข!ลดลง อาการไอ ปริมาณเสมหะ
อาการหอบ ภาวะหลอดลมอุดกั้น และปริมาณออกซิเจนในเลือด รวมทั้งอาการข!างเคียงที่ได!รับการวินิจฉัยทาง
การแพทย.แผนจีน ได!แกF ปริมาณเหงื่อ ความแดงของคอ ปริมาณน้ํามูก การขับถFาย ความอยากอาหาร สีหน!า สีลิ้น
ฝ^าบนลิ้น และชีพจร ผลการวิจัย พบวFา การใช!ยาจีนตํารับฮั่วถันทงลั่วควบคูFกับการรักษาด!วยยา Azithromycin
ในกลุFมทดลอง ให!ผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพดีกวFาการรักษาด!วยยา Azithromycin เพียงอยFางเดียวในกลุFม
ควบคุม อัตราการรักษาได!ผลดีคิดเปKน 86.67% และ 83.33% ตามลําดับ นอกจากนี้การใช!ยาจีนควบคูFกับการใช!
ยา Azithromycin ยังชFวยเพิ่มอัตราการฟbcนตัวของผู!ปMวยจากอาการไอ ลดปริมาณเสมหะ ทําให!ภาวะหลอดลมอุด
กั้นหายได!เร็วขึ้น มีประสิทธิภาพในการฟbcนฟูอาการข!างเคียงตFาง ๆ ที่ได!รับการวินิจฉัยทางการแพทย.แผนจีน ได!แกF
คอแดง, น้ํามูกไหลและเหงื่อออกน!อยลง ความอยากอาหารมากขึ้น สีลิ้นและฝ^าที่ลิ้นฟbcนฟูกลับเปKนสีชมพูอมแดง
และฝ^าขาวบางซึ่งถือเปKนปกติได!เร็วกวFากลุFมควบคุม ชีพจรปกติ อัตราการฟbcนตัวคิดเปKน 93.33% และเพิ่มปริมาณ
ออกซิเจนในเลือดให!กลับสูFระดับปกติได!เร็วกวFากลุFมควบคุม ในขณะที่การใช!ยา Azithromycin เพียงอยFางเดียว มี
อัตราการฟbcนตัวเพียง 46.67% เทFานั้น ดังนั้น ยาจีนตํารับฮั่วถันทงลั่วชFวยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาโรคปอด
อักเสบจากเชื้อไมโครพลาสมาในเด็กที่อยูFในกลุFมอาการเสมหะร!อนอุดกั้นปอด ซึ่งไมFเพียงแตFจะชFวยรักษาและฟbcนฟู
อาการตFาง ๆ ที่เกิดขึ้นได!เทFานั้น แตFยังสามารถลดผลข!างเคียงจากการใช!ยาแผนปSจจุบัน และชFวยลดระยะเวลาใน
การรักษาให!น!อยลงได!อีกด!วย
คํา สํา คัญ : ขับ เสมหะระบายลมปราณ เสมหะร!อ นอุด กั้น ปอด โรคปอดอัก เสบจากเชื้อ ไมโครพลาสมา การ
รักษาด!วยการแพทย.แผนจีน ยาจีน
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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, HuotanTongluo 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
โรคปอดอักเสบจากเชื้อไมโครพลาสมา（Mycoplasma Pneumoniae Pneumonia，MPP）เปKน
โรคระบบทางเดินหายใจที่พบได!บFอยที่สุดโรคหนึ่งในเด็ก ศาสตร.การแพทย.แผนจีนเรียกวFา “เฟMยเหยียนฉFวนโซFว”
โดยผู!ปMวยจะมีอาการหลัก4ประการ ได!แกF เปKนไข! ไอ มีเสมหะ และหอบ เนื่องจากโรคนี้มีการเปลี่ยนแปลงของโรค
อยF างรวดเร็ว บางรายอาจพบวFามี อาการแทรกซ! อนอื่ น ๆเกิด ขึ้น นอกระบบทางเดิน หายใจ เชFน สมองอัก เสบ
กล!ามเนื้อหัวใจอักเสบ ตับอักเสบ เปKนต!น จึงกลFาวได!วFาโรคนี้เปKนอันตรายตFอสุขภาพและการเจริญเติบโตของเด็ก
และยังครFาชีวิตของเด็กมากมายด!วย หลายป•ที่ผFานมานี้มีรายงานวFามีผู!ปMวยเด็กโรคปอดอักเสบเพิ่มขึ้นทุกป•และมี
อัตราการเสียชีวิตทั่วโลกเปKนอันหนึ่ง(1) ในการรักษาโรคปอดอักเสบจากการติดเชื้อMycoplasma Pneumoniae
หรือ MP ในปS จจุ บั น ยั งคงใช! ย ายาปฏิ ชี วนะเปK น หลั ก ซึ่ งมี ผ ลข! างเคี ย งของการใช! ย าคF อ นข! างมาก เชื้อ มี ค วาม
ต!านทานตFอยาปฏิชีวนะและอัตราการกลับมาเปKนซ้ําในผู!ปMวยเด็กคFอนข!างสูง สําหรับการแพทย.แผนจีนนั้นจะเน!น
การรักษาแบบองค.รวม ฟbcนฟูอาการข!างเคียงตFางๆโดยรวมโดยใช!ยาจีน มีงานวิจัยที่แสดงให!เห็นวFายาจีนบางชนิด
สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของMPได! ชFวยปรับภูมิคุ!มกันรFางกายของผู!ปMวย ซFอมแซมความเสียหายของเยื่อบุ
ทางเดิ น หายใจและหลอดเลื อ ดภายในปอด ป^ อ งกั น การเกิ ด พั ง ผื ด ระหวF า งเนื้ อ เยื่ อ ถุ ง ลมในปอด และลด
ปฏิกิริยาข!างเคียงตFอการใช!ยาของทางเดินอาหาร ดังนั้นการใช!ยาจีนรFวมกับการใช!ยาแผนปSจจุบัน ไมFเพียงแตFจะ
สามารถบรรเทาอาการทางคลินิกของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไมโครพลาสมาในเด็กได!เทFานั้น แตFยังทําให!ระยะเวลา
การดําเนินโรคสั้นลง หลีกเลี่ยงหรือลดการใช!ยาตFอระบบทางเดินอาการ และชFวยลดการเกิดซ้ําของโรค(2)

วัตถุประสงคOการวิจัย
1.เพื่อเปรียบเทียบผลการรักษาโรคปอดอักเสบจากเชื้อไมโครพลาสมาในเด็กที่อยูFในกลุFมอาการเสมหะ
ร!อนอุดกั้นปอดตามการแยกแยะกลุFมอาการด!วยทฤษฏีพื้นฐานทางการแพทย.แผนจีน ด!วยการใช!ยาจีนตํารับฮั่ว
ถันทงลั่วรFวมกับยาแผนปSจจุบัน และการใช!ยาแผนปSจจุบันเพียงอยFางเดียว
2.เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของอาการทางคลินิก ได!แกF ไข! ไอ มีเสมหะ หอบ และเสียงวี้ดในปอด
ภายหลังจากการใช!ยาจีนตํารับฮั่วถันทงลั่วรFวมกับยาแผนปSจจุบัน
3.เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของอาการข!างเคียงจากการวินิจฉัยด!วยทฤษฎีพื้นฐานทางการแพทย.แผน
จีน ได!แกF ปริมาณเหงื่อ ความแดงของคอ ปริมาณน้ํามูก การขับถFาย ความอยากอาหาร สีหน!า สีลิ้น ฝ^าบนลิ้น และ
ชีพจร ภายหลังจากการใช!ยาจีนตํารับฮั่วถันทงลั่วรFวมกับยาแผนปSจจุบัน
4.เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของปริมาณออกซิเจนในเลือด ภายหลังจากการใช!ยาจีนตํารับฮั่วถันทงลั่ว
รFวมกับยาแผนปSจจุบัน

กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ใช!กรอบแนวคิดตามทฤษฎีพื้นฐานทางการแพทย.แผนจีน ซึ่งกลFาววFาเด็กมีอวัยวะภายใน
โดยเฉพาะปอดที่อFอนนุFม ได!รับกระทบจากพิษภายนอกรFางกาย（外邪） เชFน ลมร!อน ลมเย็น เปKนต!น ได!
งFายกวFาปอดของผู!ใหญF สFงผลให!การไหลเวียนของชี่（气）ภายในปอดเกิดความผิดปกติจนแปรเปลี่ยนเปKน
พยาธิสภาพตFางๆขึ้น หนึ่งในความผิดปกติที่พบได!บFอยที่สุดในเด็กคือ ปอดอักเสบ การแพทย.แผนจีนจะใช!วิธีการ
รักษาโรคปอดอักเสบในเด็กชนิดเสมหะร!อนอุดกั้นปอดภายในขอบเขตวิธีระบายความร!อน（清热） ขับ
เสมหะ（豁痰） หยุดอาการไอ（止咳） และเพิ่มการไหลเวียนของเลือดภายในปอด（祛瘀）
ด!วยการใช!สมุนไพรจีนที่มีคุณสมบัติดังกลFาว เพื่อพัฒนาการรักษาโรคปอดอักเสบในเด็กชนิดเสมหะอุดกั้นปอดด!วย
สมุนไพรจีนให!มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดอาการข!างเคียงจากการใช!ยาแผนปSจจุบันและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก
ให!ดีขึ้น
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สมมติฐานของการศึกษา
1.การรักษาโรคปอดอักเสบจากเชื้อไมโครพลาสมาในเด็กที่อยูFในกลุFมอาการเสมหะร!อนอุดกั้นปอดตาม
การแยกแยะกลุFมอาการด!วยทฤษฏีพื้นฐานทางการแพทย.แผนจีน ด!วยการใช!ยาจีนตํารับฮั่วถันทงลั่วรFวมกับยาแผน
ปSจจุบันให!ผลการรักษาที่ดีกวFาการใช!ยาแผนปSจจุบันเพียงอยFางเดียว
2.อาการทางคลินิก ได!แกF ตัวร!อน ไอ มีเสมหะ หอบ และเสียงวี้ดในปอด ภายหลังจากการใช!ยาจีน
ตํารับฮั่วถันทงลั่วรFวมกับยาแผนปSจจุบันลดลงได!มากกวFาการใช!ยาแผนปSจจุบันเพียงอยFางเดียว
3.อาการแสดงหรือสิ่งตรวจพบจากการวินิจฉัยด!วยทฤษฎีพื้นฐานทางการแพทย.แผนจีน ได!แกF ปริมาณ
เหงื่อ ความแดงของคอ ปริมาณน้าํ มูก การขับถFาย ความอยากอาหาร สีหน!า สีลิ้น ฝ^าบนลิ้น และชีพจร ภายหลัง
จากการใช!ยาจีนตํารับฮั่วถันทงลั่วรFวมกับยาแผนปSจจุบันลดลงได!เร็วและมากกวFาการใช!ยาแผนปSจจุบนั เพียงอยFาง
เดียว
4.ปริมาณออกซิเจนในเลือดภายหลังจากการใช!ยาจีนตํารับฮั่วถันทงลั่วรFวมกับยาแผนปSจจุบันเพิ่มขึ้นได!
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 จากนั้นรับประทานตFออีก 3 วัน รวมระยะเวลา
หนึ่งรอบของการรักษาทั้งหมด 20 วัน
ผู!ปMวยเด็กกลุFมทดลองจะได!รับการรักษาด!วยยาแผนปSจจุบัน(Azithromycin)ควบคูFกับยาจีนตํารับฮั่ว
ถันทงลั่ว โดยให!ยาAzithromycin10mg/kg.d ในสารละลายกลูโคส1mg/1mlทางหลอดเลือดดํา 5 วัน ควบคูFกับ
การรับประทานยาจีนตํารับฮั่วถันทงลั่วทุกวันตFอเนื่องนาน 20 วัน ในตํารับฮั่วถันทงลั่วประกอบด!วยตัวยา ได!แกF จื้
อหมาหวง6กรัม,สือเกา30กรัม,ยวี่จิน10กรัม,เซี่ยไป…10กรัม, เฉวียนกวาโหลว10กรัม,ตFานหนานซิง6กรัม,ถาวเหริน
10กรัม,ซิ่งเหริน10กรัม,ไป…ฟูMจึ10กรัม,ฉือสือ 30กรัม,กานฉFาว3กรัม ยาจีนตํารับนี้มีลักษณะเปKนผงละลายน้ําได!
ปริมาณยาที่ควรบริโภคตFอวันขึ้นอยูFกับอายุของผู!ปMวยเด็ก ได!แกF ผู!ปMวยเด็กที่มีอายุ1-3ป• ละลายยาผงรับประทานวัน
ละ1/2ซอง,อายุ3-6ป• รับประทานวันละ2/3ซอง,อายุ6-14ป• รับประทานวันละ1ซอง (ปริมาณยาเหลFานี้ให!แบFง
รับประทานวันละ2ครั้ง หลังอาหารเช!า-เย็นครึ่งชั่วโมง)

2.ประชากร
คือ ประชากรที่ศึกษาเปKนผู!ปMวยเด็กที่ได!รับการวินิจฉัยวFาเปKนโรคปอดอักเสบจากเชื้อไมโครพลาสมาชนิด
เสมหะร!อนอุดกั้นปอด จากแผนกกุมารเวชศาสตร. โรงพยาบาลหลงหัว นครเซี่ยงไฮ! สาธารณรัฐประชาชนจีน

3.กลุ$มตัวอย$าง
คือ ผู!ปMวยเด็กที่ได!รับการวินิจฉัยวFาเปKนโรคปอดอักเสบจากเชื้อไมโครพลาสมาชนิดเสมหะร!อนอุดกั้นปอด
จากแผนกกุมารเวชศาสตร. โรงพยาบาลหลงหัว นครเซี่ยงไฮ! สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเลือกกลุFมตัวอยFางแบบ
สุFม จํานวน 60 คน กําหนดกลุFมคุณสมบัติของกลุFมตัวอยFาง ดังนี้
1. ผู!ปMวยเด็กที่ได!รับการวินิจฉัยวFาเปKนโรคปอดอักเสบจากเชื้อไมโครพลาสมา ชนิดเสมหะร!อนอุดกั้นปอด
ด!วยวิธีการทางการแพทย.แผนปSจจุบันและวิธีการทางการแพทย.แผนจีน
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2. มีอายุระหวFาง 1-14 ป• ทั้งเพศชายและเพศหญิง
3. สมัครเข!ารFวมการวิจัยโดยได!รับความยินยอมจากผู!ปกครองและให!ความรFวมมือกับงานวิจัยได!

เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย
เครื่องมือที่ใช!ในการวิจัย ประกอบด!วย

1.เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล
1.1 แบบบันทึกขอมูลทั่วไป
ประกอบด!วย เพศ อายุ วันเกิด น้ําหนัก สFวนสูง ประวัติการเกิด ประวัติการเจ็บปMวย ประวัติการ
เจ็บปMวยของบุคคลในครอบครัว และระยะเวลาที่เคยปMวยเปKนโรคทางเดินหายใจอื่นๆ
1.2 แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น
จากการศึกษาข!อมูลเบื้องต!นของกลุFมตัวอยFางจากทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข!อง ทําให!ได!แบบสอบถาม ดังนี้
สFวนที่1 ข!อมูลสํารวจอาการที่เกี่ยวข!องของผู!ปMวยเด็ก ทั้งอาการทางคลินิก ได!แกF ตัวร!อน ไอ มีเสมหะ หอบ และ
เสียงวี้ดในปอด(ดังตารางที่1) และอาการข!างเคียงจากการวินิจฉัยด!วยทฤษฎีพื้นฐานทางการแพทย.แผนจีน ได!แกF
ปริมาณเหงื่อ ความแดงของคอ ปริมาณน้ํามูก การขับถFาย ความอยากอาหาร สีหน!า สีลิ้น ฝ^าบนลิ้น ชีพจร(ดัง
ตารางที่2) ระยะเวลาที่ใช!ขจัดอาการทางคลินิก(ดังตารางที่3) และปริมาณออกซิเจนในเลือด(ดังตารางที่4) ในวันที่
ได!รับการวินิจฉัยวFาเปKนโรคปอดอักเสบจากเชื้อไมโครพลาสมาชนิดเสมหะร!อนอุดกั้นปอด (กFอนได!รับยา) โดย
นับเปKนวันที่0
สFวนที่2 ข!อมูลสํารวจอาการที่เกี่ยวข!องของผู!ปMวยเด็ก ทั้งอาการทางคลินิก ได!แกF ตัวร!อน ไอ มีเสมหะ หอบ และ
เสียงวี้ดในปอด(ดังตารางที่1) และอาการข!างเคียงจากการวินิจฉัยด!วยทฤษฎีพื้นฐานทางการแพทย.แผนจีน ได!แกF
ปริมาณเหงื่อ ความแดงของคอ ปริมาณน้ํามูก การขับถFาย ความอยากอาหาร สีหน!า สีลิ้น ฝ^าบนลิ้น ชีพจร(ดัง
ตารางที่2) ระยะเวลาที่ใช!ขจัดอาการทางคลินิก(ดังตารางที่3) และปริมาณออกซิเจนในเลือด(ดังตารางที่4) ตั้งแตF
วัน ที่ ไ ด! รับ ยาจนหายจากโรคหรือ ใช! ย าครบ20วั น แบบสอบถามในสF ว นที่ 2นี้ ใช! สํ า หรับ สํ ารวจอาการในวั น ที่
1,2,3,4,5,6,7,10,20 หลังจากได!รับยา โดยให!วันแรกที่รับประทานยาเปKนวันที่1
ทั้งแบบสอบถามสFวนที่1และสFวนที่2 เปKนแบบสอบถามที่มีลักษณะคําตอบเปKนมาตราประมาณคFา(Rating
Scale) 4 อันดับ ได!แกF อาการปกติ เบา ปานกลาง และหนัก โดยมีกําหนดเกณฑ.คะแนน ดังนี้
ตารางที่1
ตารางแสดงกําหนดคะแนนตามอาการทางคลินิก
อาการ
0（ปกติ）
2（เบา）
4（ปานกลาง）
ตัวรอน
ไอ
มีเสมหะ

≤37.2℃
ไมFมีอาการหรือนานๆ
ครั้ง
ไมFมี

6（หนัก）

37.3~38.0℃

38.1~38.9℃

≥39.0℃

ไอเปKนเวลาสั้นๆ และ/หรือ
ไอไมFมีเสมหะ

ไอถี่ๆ และ/หรือ ไอมีเสมหะ

ไอหนัก，มีเสมหะ，
และ/หรืออาเจียน

เสมหะน!อย

เสมหะมาก ในลําคอมี
เสียงวี้ด

เสมหะเหลือง ปริมาณมาก
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อัตราการหายใจ
ปกติ，ขึ้นอยูFกับอายุ
และปSจจัยแวดล!อม

หอบ

อัตราการหายใจถี่กวFาเมื่อ
เทียบกับชFวงอายุ≤10ครั้ง/
นาที，ไมFมีอาการหอบ

อัตราการหายใจถี่กวFาเมื่อ
เทียบกับชFวงอายุ11~20
ครั้ง/นาที，
มีอาการหอบ

อัตราการหายใจถี่กวFาเมื่อ
เทียบกับชFวงอายุ≥21
ครั้ง/นาที，มีอาการหอบ
หนัก

มีเสียงเสมหะปริมาณมาก
เสียงปอดปกติ
มีเสียงเสมหะในปอด
มีเสียงเสมหะ และ/หรือมี และ/หรือมีเสียงวี้ดในปอด
เล็กน!อย
เสียงวี้ดในปอด
หรือเสียงหายใจเบามาก
หมายเหตุ：อัตราการหายใจปกติ：อายุ2-3ป• หายใจ25-30ครั้ง/นาที；อายุ4-7ป• หายใจ20-25ครั้ง/นาที；
อายุ8-14ป• หายใจ18-20ครั้ง/นาที ตัวร!อนหรืออาการไข!ให!พิจารณาจากคFาอุณหภูมริ Fางกายที่วัดด!วยปรอทวัดไข!ทุก
วัน（24H）

เสียงวี้ดใน
ปอด

ตารางที่2
ตารางแสดงกําหนดคะแนนตามอาการข!างเคียงจากการวินิจฉัยด!วยทฤษฎีพื้นฐานทาง
การแพทย.แผนจีน
อาการ
0（ปกติ）
2（เบา）
4（ปานกลาง）
6（หนัก）
บางครั้งงอแง หรือ
สติ
ปกติ
หงุดหงิดงอแงหรือสลึมสลือ หงุดหงิด ร!องไห!ตลอดเวลา
อFอนเพลีย
คอแดง
ปกติ
แดงระเรื่อ
แดง
แดงมาก
คัดจมูก

ปกติ

คัดจมูกระดับเบา

คัดจมูกระดับกลาง

น้ํามูก

ไมFมี

บางครั้ง

ไหลบFอย

สีหนา

ปกติ

หน!าซีด

แดงระเรื่อ

คัดจมูกระดับหนัก
ไหลตลอดเวลา น้ํามูกสี
เหลือง
แดงหรือซีดเหลือง

กระหายน้ํา
กลัวลม

ไมFมี
ไมFมี

เล็กน!อย
เล็กน!อย

ปานกลาง
ปานกลาง

มาก
มาก ต!องใสFเสื้อผ!ามากชิ้น

เหงื่อออก

ไมFมี

เล็กน!อย

เหงื่อออกคFอนข!างมาก

นอนหลับ

ปกติ

ไมFคFอยหลับ

หลับไมFสนิท，ตื่นงFาย

เหงื่อออกมาก ต!องเปลี่ยน
เสื้อผ!าบFอยๆ
เข!านอนยาก หรือไมFนอน
เลย

ความอยาก
อาหาร

ปกติ

การขับถ$าย

ปกติ

ปริมาณอาหารลดลง
1/3~1/2
ออกเหลวหรือ แห!งก!อน
ใหญF

สีลิ้น

แดงอมชมพู

ปริมาณอาหารลดลง
1/4~1/3
ไมFเปKนรูปรFาง หรือ
แห!งแข็ง
แดงเข!ม、ซีด、ดํา
คล้ํา、ลิ้นมีจดุ ดํา
คล้ํา

ปริมาณอาหารลดลง>1/2
ถFายเหลวหรือท!องผูก

/

/
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ฝ^าที่ลิ้น

บางขาว

ชีพจร

ปกติ

ตารางที่3
อาการ
ตัวรอน
ไอ
มีเสมหะ
หอบ
เสียงวี้ดในปอด

แห!ง、ฝ^าสีขาวหรือ
เหลืองบางๆ、ฝ^า
หนา、ลิ้นแตก
ชีพจรลอย、จม、
ลื่น、เร็ว เปKนต!น

/

/

/

/

ตารางแสดงกําหนดคะแนนตามระยะเวลาที่ใช!ขจัดอาการทางคลินิก
6 คะแนน
4 คะแนน
2 คะแนน
0 คะแนน
≤2วันไข!ลด(ใต!รักแร! 2＋～3วันไข!ลด(ใต! 3＋～5วันไข!ลด(ใต!รักแร! 5วันขึ้นไปยังคงมีไข!(ใต!รักแร!
＜37.2°C）
รักแร!＜37.2°C）
＜37.2°C）
＜37.2°C）
≤4วันหยุดไอ
4＋～7วันหยุดไอ
7＋～10วันหยุดไอ
10วันขึ้นไปยังคงไอ
≤4วันเสมหะหายไป
4＋～7วันเสมหะ
7＋～10วันเสมหะ
10วันขึ้นไปเสมหะยังคงอยูF
หายไป
หายไป
≤2วัน，อัตราการ 2＋～4วัน，อัตรา 4＋～6วัน，อัตราการ
6วันขึ้นไป，อัตราการ
หายใจเปKนปกติ
การหายใจเปKนปกติ
หายใจเปKนปกติ
หายใจเปKนปกติ
≤4วันไมFมีเสียงวี้ดใน 4＋～7วันไมFมเี สียง 7＋～10วันไมFมีเสียงวี้ด 10วันขึ้นไปยังคงมีเสียงวี้ดใน
ปอด
วี้ดในปอด
ในปอด
ปอด

ตารางที่4 ตารางแสดงระดับการขาดออกซิเจนในเลือด(3)หรือSPO2
ระดับการขาด
อาการแสดงทางคลินิก
ออกซิเจนในเลือด
ระดับเบา
อัตราการหายใจปกติ ปากเล็บเปKนสีมFวง
เล็กน!อย มีสติรตู! ัว
ระดับกลาง
ปากเล็บเปKนสีมFวง หายใจลําบาก มีสติรู!ตัว
หรือหงุดหงิดงFาย
ระดับหนัก
ปากเล็บเปKนสีมFวงชัดเจน หายใจติดขัด
อาจหมดสติ

ค$า SPO2 ที่อ$านไดจากเครื่องวัด
ค$าที่ปลายนิ้ว
≤94%
81-93%
≤80%

การแปลผลคะแนนทั้งในด!านผลการรักษาโดยรวม อาการทางคลินิก อาการข!างเคียงทางการแพทย.แผน
จีน ระยะเวลาการหาย และระดับออกซิเจนในเลือดของทั้งสองกลุFม เมื่อเทียบระหวFางกลุFมทดลองและกลุFมควบคุม
ใช!วิธีการคํานวณด!วยNimodipine Method ที่คํานวณจากสูตร
ร!อยละของผลการเปรียบเทียบ = [（คะแนนของกลุFมกFอนให!ยา-คะแนนของกลุFมหลังให!ยา）÷คะแนนของ
กลุFมกFอนให!ยา]
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ซึ่งร!อยละของผลการเปรียบเทียบการรักษาสามารถแปลความหมายได! ดังนี้
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%ขึ้นไป

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือและการพิทักษOสิทธิ์กลุ$มตัวอย$าง
แบบสอบถามผFานความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมวิจัยแหFงมหาวิทยาลัยการแพทย.
แผนจีนเซี่ยงไฮ! สาธารณรัฐประชาชนจีน ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาโดยผู!เชี่ยวชาญโรคเด็กทั้งหมด3ทFาน
และแบบสอบถามมีคFาสัมประสิทธิ์แอลฟMา 0.91

การวิเคราะหOขอมูล
ข!อมูลทั่วไปของกลุFมตัวอยFางทั้งสองกลุFม วิเคราะห.โดยการแจกแจงหาคFาความถี่ ร!อยละ พิสัย คFาเฉลี่ย
และสFวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สFวนข!อมูลอาการที่เกี่ยวข!องของผู!ปMวยเด็กกFอนและหลังการทดลอง เปรียบเทียบความ
แตกตFางของคFาเฉลี่ยโดยใช!สถิติการทดสอบกลุFมตัวอยFางสองกลุFมที่สัมพันธ.กัน (dependent T-test) โดยมีการ
ทดสอบข!อตกลงเบื้องต!นของสถิติ พบวFากลุFมตัวอยFางได!มาด!วยการสุFมและมีการแจกแจงแบบปกติ

ผลการศึกษา
1.ขอมูลทั่วไป
จากการทดลองในกลุFมผู!ปMวยเด็กที่เปKนโรคปอดอักเสบจากเชื้อไมโครพลาสมาชนิดเสมหะร!อนอุดกั้นปอด จาก
โรงพยาบาลหลงหัว นครเซี่ยงไฮ! 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 (ดังตารางที่5-6)
ตารางที่5 ตารางแสดงจํานวนประชากรเพศหญิงและชาย
กลุ$ม

n

เพศชายn(%)

เพศหญิงn(%)

ควบคุม

30

18(60.0)

12(40.0)

ทดลอง

30

14(46.7)

16(53.3)

รวม

60

32（53.3）

28（46.7）

χ2

P-value

1.071

0.301

หมายเหตุ:P>0.05
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ตารางที่6 ตารางแสดงจํานวนประชากรในแตFละชFวงอายุ
กลุ$ม/อายุ
n
1-3ปl
3+-7ปl
ควบคุม
30
6（20.0）
12（40.0）
ทดลอง
30
หมายเหตุ:P>0.05

4（13.3）

17(56.7)

7+-14ปl
12(40.0)
9(30.0)

χ2

P-value

1.691

0.429

2.ผลการเปรียบเทียบการรักษาโดยรวม
การเปรียบเทียบผลการรักษา พบวFาผู!ปMวยเด็กทั้งสองกลุFม มีอาการตัวร!อน ไอ มีเสมหะ หอบ มีเสียงวี้ดในปอด มี
อาการข!างเคียงตFางๆทางการแพทย.แผนจีน ได!แกF คอแดง เหงื่อออก ท!องผูก น้ํามูกไหล นอนไมFหลับ เปKนต!น ซึ่งถือ
เปKนอาการที่พบได!จากการเจ็บปMวยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไมโครพลาสมา จากการทดลองพบวFากลุFมทดลองมีอัตรา
การรักษาหายคิดเปKน86.67% (รักษาหาย12คน รักษาได!ผลเดFนชัด14คน รักษาได!ผล4คน) กลุFมควบคุมมีอัตราการ
รักษาหายคิดเปKน83.33% (รักษาหาย7คน รักษาได!ผลเดFนชัด18คน รักษาได!ผล5คน) แสดงวFาการใช!ยาจีนตํารับฮั่ว
ถันทงลั่วควบคูFกับ ยาแผนปSจจุบั นให!ผลการรักษาโดยรวมที่ดีกวFาการใช!ยาแผนปSจจุบันเพี ยงอยFางเดียวอยFางมี
นัยสําคัญทางสถิติ(P<0.05) (ดังภาพที่1)
นอกจากนี้ยังพบวFาเมื่อใช!ยาแผนปSจจุบันและยาจีนควบคูFกับยาแผนปSจจุบันครบตามระยะเวลาที่กําหนดแล!ว กลุFม
ทดลองใช!ระยะเวลาในการขจัดอาการทางคลินิกตFางๆ ได!แกF ไข! ไอ มีเสมหะ หอบ และเสียงวี้ดในปอดสั้นกวFากลุFม
ควบคุมอยFางมีนัยสําคัญทางสถิติ(P<0.05) แสดงวFาการใช!ยาจีนตํารับฮั่วถันทงลั่วควบคูFกับยาแผนปSจจุบันรักษา
อาการทางคลินิกให!ดีขึ้นได!รวดเร็วกวFาการใช!ยาแผนปSจจุบันเพียงอยFางเดียว (ดังตารางที่7)

ภาพที่1 แผนภูมิเปรียบเทียบผลการรักษาของทั้งสองกลุFม
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ตารางที่7 ตารางแสดงคะแนนรวมของระยะเวลาที่ใช!ขจัดอาการทางคลินิกของผู!ปMวยทั้งสองกลุFม
กลุ$ม

n

คะแนนรวม(min,max)

ควบคุม

30

12.00(6.00,30.00)

ทดลอง

30

20.60(10.00,30.00)

Z-value

P-value

-5.346

0.000※

หมายเหตุ: P＜0.01

3.ผลการเปรียบเทียบอาการทางคลินิก
การเปรียบเทียบอาการทางคลินิก ได!แกF ตัวร!อน ไอ มีเสมหะ หอบ และเสียงวี้ดในปอด พบวFากFอนให!ยา ผู!ปMวยเด็ก
ทั้งสองกลุFมมีอาการไข! ไอ มีเสมหะ หอบและมีเสียงวี้ดในปอดทุกคนตามอาการของปอดอักเสบจากเชื้อไมโครพลา
สมา ภายหลังให!ยาพบวFาอาการไอ มีเสมหะของผู!ปMวยเด็กในกลุFมทดลองมีอาการดีขึ้นมากกวFากลุFมควบคุมอยFางมี
นัยสําคัญทางสถิติ(P<0.05) สFวนอาการไข! หอบ และเสียงวี้ดในปอดได!ผลการรักษาของทั้งสองกลุFมดีใกล!เคียงกัน(P
＞0.05) แสดงวFาการใช!ยาจีนตํารับฮั่วถันทงลั่วควบคูFกับยาแผนปSจจุบันให!ผลการรักษาอาการไอ ขับเสมหะได!
ดีกวFาการใช!ยาแผนปSจจุบันเพียงอยFางเดียว (ดังตารางที่8)
ตารางที่8 ตารางเปรียบเทียบอาการทางคลินิกหลังการรักษาของทั้งสองกลุFม
กลุ$มควบคุม
กลุ$มทดลอง
อาการ
M(QR)
ค$าเฉลี่ย
M(QR)
ค$าเฉลี่ย
ไข
0(0)
30.50
0(0)
30.50
ไอ
1(4)
34.77
1(4)
26.23
มีเสมหะ
1(2)
34.50
1(2)
26.50
หอบ
0(0)
30.50
0(0)
30.50
เสียงวี้ดในปอด
0(2)
31.00
0(2)
30.00
หมายเหตุ: P＜0.05

Z-value

P-value

0.000
-2.109
-2.067
0.000
-0.399

1.000
0.035※
0.039※
1.000
0.690

4.ผลการเปรียบเทียบอาการขางเคียงทางการแพทยOแผนจีน
อาการข!างเคียงจากการวินิจฉัยด!วยทฤษฎีพื้นฐานทางการแพทย.แผนจีน ได!แกF สติ ปริมาณเหงื่อ คอแดง น้ํามูก
การขับถFาย ความอยากอาหาร สีหน!า สีลิ้น ฝ^าบนลิ้น และชีพจร เมื่อเปรียบเทียบกันพบวFา กFอนให!ยาผู!ปMวยเด็กแตF
ละคนมีอาการตFางๆเหลFานี้แตกตFางกันไป แตFเมื่อเปรียบเทียบทั้งสองกลุFมพบวFาข!อมูลมีลักษณะใกล!เคียงกันมาก
ภายหลังให!ยา อาการคอแดง คัดจมูก เหงื่อออกมาก ความอยากอาหาร สีลิ้น ฝ^าบนลิ้นและชีพจรของผู!ปMวยเด็กใน
กลุFมทดลองดีขึ้นมากกวFากลุFมควบคุมอยF างเห็ นได!ชัด แสดงวFาการใช!ยาจีนตํารับฮั่วถันทงลั่ วควบคูFกับ ยาแผน
ปSจจุบันให!ผลการรักษาอาการข!างเคียงทางการแพทย.แผนจีนดังกลFาวได!ดีกวFาการใช!ยาแผนปSจจุบันเพียงอยFางเดียว
อยFางมีนัยสําคัญทางสถิติ(P<0.05) (ดังตารางที่9)

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๕ "งานวิชาการรับใช!สังคม" มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
852

HS-287

ตารางที่9 ตารางเปรียบเทียบอาการข!างเคียงทางการแพทย.แผนจีนหลังการรักษาของทั้งสองกลุFม
จํานวนเด็กในกลุ$มควบคุม จํานวนเด็กในกลุ$มทดลอง
(คน)
(คน)
อาการ
χ2
ปกติ
ไม$ปกติ
ปกติ
ไม$ปกติ
สติ
30
0
30
0
-คอแดง
26
4
30
0
4.286
คัดจมูก
24
6
29
1
4.043
น้ํามูก
29
1
30
0
1.017
สีหน!า
30
0
30
0
-กระหายน้ํา
30
0
30
0
-ขี้หนาว
30
0
30
0
-เหงื่อออก
17
13
28
2
10.756
การนอนหลับ
30
0
30
0
-ความอยากอาหาร
15
15
29
1
16.705
อุจจาระ
27
3
29
1
1.071
ลักษณะลิ้น
3
27
13
17
8.523
ฝ^าบนลิ้น
13
17
21
9
4.344
ชีพจร
3
27
13
17
8.523
หมายเหตุ: P＜0.05

P-value
-0.038※
0.044※
0.313
---0.001※
-0.000※
0.301
0.004※
0.037※
0.004※

5.ผลการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของปริมาณออกซิเจนในเลือด
จากการวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดของผู!ปMวยเด็กโรคปอดอักเสบจากเชื้อไมโครพลาสมาชนิดเสมหะร!อนอุดกั้น
ปอดทั้งสองกลุFมทุกวันชFวง7.00น.ด!วยเครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดชนิดวัดที่ปลายนิ้วกFอนให!ยา พบวFาในกลุFม
ควบคุมมีผู!ปMวยเด็กที่มีออกซิเจนในเลือดอยูFในระดับปกติ10คน อยูFในภาวะออกซิเจนในเลือดต่ําระดับเบา20คน
กลุFมทดลองมีผู!ปMวยเด็กที่มีออกซิเจนในเลือดอยูFในระดับปกติ9คน อยูFในภาวะออกซิเจนในเลือดต่ําระดับเบา21คน
หลังการให!ยาพบวFาผู!ปMวยเด็กในกลุFมทดลองมีระดับออกซิเจนในเลือดมากขึ้นกวFากลุFมควบคุมอยFางชัดเจนตั้งแตF
ได!รับยาวันที่5เปKนต!นไปอยFางมีนัยสําคัญทางสถิติ(P<0.05) แสดงวFาการใช!ยาจีนตํารับฮั่วถันทงลั่วควบคูFกับยาแผน
ปSจจุบันทําให!ปริมาณออกซิเจนในเลือดของผู!ปMวยเด็กเพิ่มขึ้นได!รวดเร็วกวFาการใช!ยาแผนปSจจุบันเพียงอยFางเดียว
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ภาพที่2 กราฟแสดงปริมาณออกซิเจนในเลือดของผู!ปMวยเด็กทั้งสองกลุFม

กลุFมทดลอง
กลุFมควบคุม

อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยสามารถอธิบายตามสมมติฐานได! ดังนี้
1.การรักษาโรคปอดอักเสบจากเชื้อไมโครพลาสมาที่อยูFในกลุFมอาการเสมหะร!อนอุดกั้นปอดตามการแยกแยะกลุFม
อาการด!วยทฤษฏีพื้นฐานทางการแพทย.แผนจีนในเด็ก60คน พบวFาการใช!ยาจีนตํารับฮั่วถันทงลั่วควบคูFกับการ
รักษาด!วยยาAzithromycinในกลุFมทดลองให!ผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพดีกวFาการรักษาด!วยยาAzithromycin
เพียงอยFางเดียวในกลุFมควบคุม อัตราการรักษาได!ผลดีคิดเปKน86.67% และ83.33% ตามลําดับ
2.อาการทางคลินิก ได!แกF ตัวร!อน ไอ มีเสมหะ หอบ และเสียงวี้ดในปอด ภายหลังจากการใช!ยาจีนตํารับฮั่วถันทง
ลั่วรFวมกับยาแผนปSจจุบันลดลงมากกวFาและมีระยะเวลาฟbcนตัวเร็วกวFาการใช!ยาแผนปSจจุบันเพียงอยFางเดียว ยกเว!น
อาการไข!ที่มีระยะเวลาฟbcนตัวใกล!เคียงกันทั้งสองกลุFม การทดลองนี้สนับสนุนทฤษฎียาจีนในตํารับฮั่วถันทงลั่วที่มี
ฤทธิ์ขับร!อนระบายปอด（清热宣肺） ขับเสมหะระงับอาการไอ（豁痰止咳）ได!เปKนอยFางดี ตัว
ยาหลักที่มีสรรพคุณขับความร!อนในปอด ได!แกF หมาหวง（麻黄） สือเกา（石膏）; ตัวยารองของ
ตํารับที่มีสรรพคุณ ระบายปอด（宣肺）(4) ขับเสมหะ（化痰）(5) ขับเคลื่อนชี่ของปอด（宣利
肺气）(6) ได!แกF ยวี่จิน（郁金） เซี่ยไป…（薤白） เฉวียนกวาโหลว（全瓜蒌） ตFานหนาน
ซิง（胆南星）(7); ตัวยาที่มีสรรพคุณชFวยเสริมให!การขับเสมหะ（化痰）และการระบายชี่（宣
肺）ในปอดของยารองแข็งแกรFงขึ้น(8) ได!แกF เถาเหริน（桃仁） ซิ่งเหริน（杏仁） ไป…ฟูMจึ（白
附子） ฉือสือ（磁石）ซึ่งแม!วFาไป…ฟูMจึจะเปKนยาที่มีพิษอFอนๆ แตFเมื่อใช!รFวมกันกับฉือสือจะถูกฤทธิ์ของฉื
อสือขจัดพิษนี้ออกได! จึงไมFเปKนอันตรายกับผู!ปMวย(9); และตัวยาสมานที่ชFวยระบายร!อน（清热） มีฤทธิ์ฆFา
เชื้อโรค（解毒） บรรเทาอาการไอ（宣肺止咳） และทําให!รสยากลมกลFอม(10) ได!แกF กานเฉFา
（甘草） เปKนต!น
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3.อาการข!างเคียงจากการวินิจฉัยด!วยทฤษฎีพื้นฐานทางการแพทย.แผนจีน ได!แกF ปริมาณเหงื่อ ความแดง
ของคอ อาการคัดจมูก ความอยากอาหาร สีลิ้น ฝ^าบนลิ้น และชีพจร ภายหลังจากการใช!ยาจีนตํารับฮั่วถันทงลั่ว
รFวมกับยาแผนปSจจุบันลดลงเปKนปกติได!ดีกวFาการใช!ยาแผนปSจจุบันเพียงอยFางเดียว ปกติแล!วผู!ปMวยเด็กโรคปอด
อักเสบจากเชื้อไมโครพลาสมามักจะถูกให!ยาAzithromycin ตัวยานี้มีผลข!างเคียงตFอการทํางานของระบบยFอย
อาหาร ทําให!ผู!ปMวยเด็กที่ได!รับยานี้มักมีอาการอยากอาหารน!อยลง ปวดท!อง ท!องอืด ท!องผูก เปKนต!น จากมุมมอง
ของศาสตร.การแพทย. แผนจีน จะเรียกอาการผิด ปกติของระบบยFอ ยอาหารในลักษณะดังกลFาวนี้วFา ม! ามและ
กระเพาะอาหารพรFอง（脾胃虚弱） ทําให!การยFอยอาหารผิดปกติ ชี่ในรFางกายก็พรFองไปด!วย（气
虚） เมื่อชี่ในรFางกายน!อย ไมFสามารถขับเคลื่อนสารน้ํา（津液）ภายในรFางกายให!เปKนปกติได! ก็สFงผลให!
สารน้ํานั้นหนืดและเหนียว เมื่อหมักหมมในรFางกายเปKนระยะเวลานาน ก็จะมีความร!อนเกิดขึ้น ความร!อนเหลFานี้
จะเผาไหม!สารน้ําที่มีอยูFในรFางกายให!กลายเปKนสารเหนียวข!นมากขึ้น เรียกวFา “เสมหะ”（痰） ด!วยเหตุนี้เอง
จึงเปKนสาเหตุให!มีเสมหะในลําคอ คัดจมูก มีน้ํามูกเหนียวข!น เหงื่อออกมาก ความอยากอาหารลดน!อยลง สFงผลให!
ลิ้นมีสีซีด ฝ^าที่ลิ้นมีลักษณะเฉพาะทีบFงบอกวFาในรFางกายมีเสมหะคั่งค!างนั่นก็คือฝ^าหนา การทดลองนี้จึงแสดงให!
เห็นวFา ยาจีนตํารับฮั่วถันทงลั่วสามารถลดผลข!างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช!ยาAzithromycinได!
4.การวัดปริมาณออกซิเจนในเลือด（Oxygen saturation，SO2）เปKนการสะท!อนการทํางานของ
ปอดได!ดีอีกวิธีหนึ่ง อาศัยหลักการแลกเปลี่ยนก’าซภายในถุงลมปอด สFงผFานออกซิเจนเข!าสูFเส!นเลือดฝอยภายใน
ปอดเพื่อสFงไปยังหัวใจ ให!หัวใจสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงสFวนตFางๆของรFางกาย หากการทํางานของปอดเสื่อมถอยลง
หน!าที่แลกเปลี่ยนก’าซภายในถุงลมของปอดยFอมมีประสิทธิภาพที่ถดถอยลงไปด!วย สFงผลให!เลือดที่ถูกสFงไปเลี้ยง
สFวนตFางๆของรFางกายมีองค.ประกอบของออกซิเจนที่น!อยลง ทําให!อวัยวะเหลFานั้นเกิดพยาธิสภาพตามมาได!(11)
การวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดของผู!ปMวยเด็กโรคปอดอักเสบจากเชื้อไมโครพลาสมาชนิดเสมหะร!อนอุดกั้นปอดทั้ง
สองกลุFมทุกวันชFวง7.00น.ด!วยเครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดชนิดวัดจากปลายนิ้ว กFอนทดลองพบวFาในกลุFม
ควบคุมมีผู!ปMวยเด็กที่มีออกซิเจนในเลือดอยูFในระดับปกติ10คน อยูFในภาวะขาดออกซิเจนในเลือดระดับเบา 20คน
กลุFมทดลองมีผู!ปMวยเด็กที่มีออกซิเจนในเลือดอยูFในระดับปกติ9คน อยูFในภาวะขาดออกซิเจนในเลือดระดับเบา 21
คน ผู!ปMวยเด็กที่มีขาดภาวะออกซิเจนในเลือดเหลFานี้มีการทางคลินิกที่สามารถสังเกตได!ชัดเจน ได!แกF หน!าซีด ริม
ฝ•ปากและเล็บมีสีเขียวคล้ํา เห็นรอยบุ“มระหวFางกระดูกซี่โครง กระดูกไหปลาร!า และกระดูกอกอยFางชัดเจน หลังให!
ยา พบวFาผู!ปMวยเด็กในกลุFมทดลองมีระดับออกซิเจนในเลือดมากขึ้นกวFากลุFมควบคุมอยFางชัดเจนตั้งแตFวันที่5เปKนต!น
ไป จึงกลFาวได!วFาปริมาณออกซิเจนในเลือดภายหลังจากการใช!ยาจีนตํารับฮั่วถันทงลั่วรFวมกับยาแผนปSจจุบันเพิ่มขึ้น
ได!เร็วกวFาการใช!ยาแผนปSจจุบันเพียงอยFางเดียว สะท!อนถึงประสิทธิภาพการทํางานของปอดที่มีแนวโน!มดีขึ้นนั่นเอง

ขอเสนอแนะ
1.ขอเสนอแนะสําหรับการนําไปใช
1.1ดานการรักษาโรคทางคลินิก
การวิจัยนี้ได!ผลอยFางชัดเจนวFาการใช!ยาจีนตํารับฮัว่ ถันทงลั่วรFวมกับยาแผนปSจจุบันให!ผลการรักษาที่ดีกวFา
การใช!ยาแผนปSจจุบันเพียงอยFางเดียว ทั้งในแงFของผลการรักษาโดยรวม การรักษาอาการทางคลินิก การขจัดอาการ
ข!างเคียงที่ได!รับการวินิจฉัยทางการแพทย.แผนจีน ชFวยยFนระยะเวลาการรักษา รวมถึงชFวยเพิ่มระดับออกซิเจนใน
เลือดได!อยFางรวดเร็วอีกด!วย ดังนั้นจึงเปKนการเพิ่มความเชื่อมั่นในการนํายาจีนไปใช!ในการรักษาโรคทางคลินิกได!
อยFางเปKนรูปธรรม เห็นผลชัดเจน ชFวยลดข!อจํากัดและผลข!างเคียงในการใช!ยาแผนปSจจุบัน เปKนทางเลือกหนึ่ง
สําหรับผู!ที่ต!องการรักษาโรคปอดอักเสบในเด็กจากเชื้อไมโครพลาสมาด!วยวิธีการใช!สมุนไพร และใช!สารเคมีให!
น!อยลงนั่นเอง
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1.2ดานการวิจัย
การศึกษาค!นคว!าอยFางจริงจัง ทั้งด!านผลการรักษาและด!านคุณสมบัติตFางๆของยาสมุนไพรจีนแตFละชนิด
ที่นํามาใช!รักษาโรค ทําให!องค.ความรู!ด!านสมุนไพรจีนเกิดการพัฒนาและตFอยอด ผลจากการวิจัยสามารถใช!เปKนแนว
ทางการวิจัยอื่นๆเพื่อขยายขอบเขตพัฒนาตํารับยา ปริมาณของยา และสารประกอบๆตFางๆที่อยูFในตัวยาของตํารับ
ได! อันจะกFอให!เกิดประโยชน.สูงสุดตFอวงการแพทย.จีนและวงการกุมารแพทยศาสตร.ตFอไป

2.ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต$อไป
งานวิจัยครั้งตFอๆไปจะมีคุณ คFามากขึ้นหากนําการวิจัยในครั้งนี้มาปรับเปลี่ยนให!เข!ากับสังคมและการ
รักษาโรคในประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทยมีผู!ปMวยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไมโคร พลาสมาเปKนจํานวนมาก
นอกจากนี้ยังควรขยายงานวิจัยให!ครอบคลุมผู!ปMวยเด็กในประเทศไทยที่ปMวยเปKนโรคปอดอักเสบจากการติดเชื้ออื่นๆ
ที่พบได!บFอยในท!องถิ่นของไทย เชFน เชื้อไวรัสRSV เชื้อแบคทีเรียอื่นๆ เปKนต!น
และหากมีการทําวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพของตํารับยาสมุนไพรจีนเพื่อรักษาโรคปอดอักเสบในเด็กจากเชื้อ
ไมโครพลาสมาที่มีการจําแนกโรคด!วยวิธีทางการแพทย.แผนจีนชนิดอื่นๆ เชFน ลมร!อนป•ดกั้นปอด ภาวะเลือดคั่ง
ปอดและม!ามพรFอง เปKนต!น ควรเพิ่มระยะเวลาในการติดตามอาการของผู!ปMวยเด็ก เนื่องจากโรคนี้เปKนโรคที่มีโอกาส
เกิดซ้ําได!บFอย นอกจากจะเปKนการพัฒนาทางด!านสรรพคุณในด!านการป^องกันและฟbcนฟูภูมิคุ!มกันโรคในเด็กของยา
สมุนไพรจีนเองแล!ว ยังชFวยเพิ่มคุณภาพชีวิตให!กับผู!ปMวยเด็กได!เปKนอยFางดีอีกด!วย
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การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรโครงการออกแบบระบบรวบรวม
และบําบัดน้ําเสีย เทศบาลเมืองบางกรวย
Economic Assessment of Collection System and
Wastewater Treatment Plant at Muang-Bangkroei Municipality
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คณะสาธารณสุขศาสตร,และสิ่งแวดล!อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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บทคัดย>อ
การศึ กษานี้ มี วัตถุ ป ระสงค, เพื่ อวิเคราะห, ค วามคุ! มคF าทางเศรษฐศาสตร,ของโครงการออกแบบระบบ
รวบรวมและบําบัดน้ําเสียในพื้นที่เทศบาลเมืองบางกรวย 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!แหลFงน้ําผิว
ดินมีคุณภาพดีขึ้น ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีขึ้น และมูลคFาที่ดินเพิ่มขึ้น พบวFา มูลคFาปUจจุบันของผลประโยชน,
(PVB) มี คF า เทF ากั บ 760,066,741 บาท เมื่ อ วิเคราะห, ค วามเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร, ข องโครงการ พบวF า
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, ระบบบําบัดน้ําเสีย
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 ตั้งอยูFในพื้นที่อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ครอบคลุมพื้นที่ตําบลบางกรวย
และตําบลวัดชลอ อยูFหFางจากกรุงเทพมหานครประมาณ 4 กิโลเมตร ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบางกรวยสFวนใหญFมี
ลักษณะเปtนชุมชนเมือง จากข!อมูลจํานวนประชากรจากงานทะเบียนราษฎร ณ เดือนตุลาคม พ.ศ.2558 พบวFา ใน
เขตเทศบาลเมื อ งบางกรวย มี จํานวนประชากรรวมทั้ งสิ้ น 42,101 คน โดยมี จํานวนครัวเรือนทั้ งสิ้น 19,058
ครัวเรือน คิดเปtนความหนาแนFนของประชากรเทFากับ 5,012.02 คนตFอตารางกิโลเมตร ซึ่งมากกวFาความหนาแนFน
ของประชากรในจังหวัดนนทบุรีที่มีความหนาแนFนของประชากรเทFากับ 1,886.33 คนตFอตารางกิโลเมตร จาก
รายงานการศึกษาโครงการศึกษาความเปtนไปได!ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียที่เหมาะสมกับจังหวัดนนทบุรี(1)
ได!คาดการณ,จํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร,และประชากรแฝงในปL พ.ศ.2573 จะเพิ่มขึ้นเปtน 46,576 คน
และคาดวFาจะกFอให!เกิดน้ําเสียชุมชนในพื้นที่ประมาณ 8,384 ลูกบาศก,เมตรตFอวัน
ปU จ จุ บั น สถานการณ, ด! านทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล! อ มในพื้ น ที่ เทศบาลเมื อ งบางกรวยได! รั บ
ผลกระทบจากการเจริญเติบโตของชุมชนเมือง โดยเฉพาะปUญหาเรื่องมูลฝอย และปUญหาแหลFงน้ําสาธารณะเนFาเสีย
จากการทิ้งมูลฝอยและน้ําเสียจากแหลFงกําเนิดตFางๆลงสูFแหลFงน้ําธรรมชาติโดยไมFผFานการบําบัด สFงผลให!คุณภาพ
น้ําในคลองหลายสายมีคุณภาพต่ํากวFาเกณฑ,มาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลFงน้ําผิวดินโดยทั่วไป เชFน คลองบางกอก
น!อย คลองบางกรวย เปtนต!น เนื่องจากในปUจจุบันเทศบาลเมืองบางกรวยยังไมFมีระบบบําบัดน้ําเสียรวม มีการ
ระบายน้ําโดยใช!ทFอระบายน้ํารวม ครอบคลุมพื้นที่ประมาณร!อยละ 50 ของพื้นที่เทศบาลฯ ทั้งหมด นอกจากนี้ยังมี
บ!านเรือนที่อยูFนอกโครงขFายแนวทFอระบายน้ําที่มีในปUจจุบัน จึงมีการตFอทFอระบายน้ําทิ้ งลงสูFแหลFงน้ําโดยตรง
กFอให!เกิดปUญหาแหลFงน้ําเนFาเสียขึ้นและสFงผลกระทบตFอสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่
จากปU ญ หาดังกลFาวทางเทศบาลเมื องบางกรวย ได!มี การสํารวจศึ กษาความเหมาะสม และออกแบบ
รายละเอียดระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสียในพื้นที่ขึ้น เพื่อจัดทําเปtนแผนการดําเนินงานเรFงดFวน
สําหรับดําเนินการแก!ไขและฟ|}นฟูปUญหาความเสื่อมโทรมด!านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อมในพื้นที่ขึ้น ดังนั้น
ในงานวิจัยนี้จึงประเมินและวิเคราะห,ทางเศรษฐศาสตร,โครงการออกแบบระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียในพื้นที่
เทศบาลเมืองบางกรวย เพื่อใช!เปtนข!อมูลในการวางแผนและดําเนินการในการจัดการเพื่อแก!ไขปUญหาความเสื่อม
โทรมของคุณภาพน้ําผิวดินในจังหวัดนนทบุรีตFอไป

วัตถุประสงค
1. เพื่อวิเคราะห,ความคุ!มคFาทางเศรษฐศาสตร,ของโครงการออกแบบระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียใน
พื้นที่เทศบาลเมืองบางกรวย
2. เพื่อวิเคราะห,ความอFอนไหวของโครงการออกแบบระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียในพื้นที่เทศบาล
เมืองบางกรวย

ขอบเขตการศึกษา
งานวิจัยนี้วิเคราะห,ความคุ!มคFาทางเศรษฐศาสตร,โครงการออกแบบระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียในพื้น
ที่ เทศบาลเมื อ งบางกรวย โดยประเมิ น มู ล คF า ต! น ทุ น ของโครงการ ประกอบด! ว ย คF า ลงทุ น คF า ดํ า เนิ น การ
และการบํ า รุ ง รั ก ษา และประเมิ น มู ล คF า ผลประโยชน, ข องโครงการ ประกอบด! ว ย การมี คุ ณ ภาพน้ํ า ดี ขึ้ น
ประชาชนมี สุ ข ภาพอนามั ย ดี ขึ้ น และมู ล คF า ที่ ดิ น ที่ เพิ่ ม ขึ้ น ในการวิ เคราะห, ค วามคุ! ม คF า ทางเศรษฐศาสตร,
ของโครงการพิ จารณ าจากมู ล คF า ปU จ จุ บั น สุ ท ธิ (Net Present Value; NPV) อั ต ราสF ว นมู ล คF า ปU จ จุ บั น
ของผลประโยชน, กั บ ต! น ทุ น (Benefit Cost Ratio; B/C) และอั ต ราผลตอบแทนทางเศรษฐกิ จ (Economic
Internal Rate of Return; EIRR) โดยมี อ ายุ โ ครงการ 20 ปL (พ.ศ.2558-2577) คํ า นวณโดยใช! อั ต ราคิ ด ลด
(Discount Rate; r) เทFากับร!อยละ 12 ตFอปL
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การทบทวนวรรณกรรม
เทศบาลเมืองบางกรวย ตั้งอยูFในพื้ นที่อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุ รี มีเนื้อที่ 8.4 ตารางกิโลเมตร
ครอบคลุมพื้นที่ 2 ตําบล ได!แกF ตําบลบางกรวย จํานวน 9 หมูFบ!าน และตําบลวัดชลอ จํานวน 10 หมูFบ!าน แผนที่
เทศบาลเมืองบางกรวยแสดงดังรูปที่ 1-1

รูปที่ 1-1 แผนที่หมูFบ!านในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย
ที่มา: แผนยุทธศาสตร,การพัฒนาเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ.2558-2561(2)
ในพื้นที่เทศบาลเมืองบางกรวยมีแหลFงน้ําผิวดินจํานวนมาก และกระจายอยูFทั่วพื้นที่ เนื่องจากในอดีต
ประชาชนสFวนใหญFในพื้นที่มีอาชีพเกษตรกร จึงได!ขุดรFองน้ําหรือคลองเพื่อชักน้ําเข!าไปยังพื้นที่เพาะปลูก แตFเมื่อ
ความเจริญของชุมชนเมืองขยายตัว ประชาชนจึงหันไปประกอบอาชีพอื่นทําให!พื้นที่เพาะปลูกเปลี่ยนเปtนที่อยูFอาศัย
คลองในปUจจุบันจึงมีหน!าที่รองรับน้ําเสียจากบ!านเรือนและเปtนพื้นที่รองรับน้ําผิวดินในฤดูฝน คลองสายหลักในเขต
เทศบาลเมืองบางกรวยมีจํานวน 2 คลอง ได!แกF คลองบางกอกน!อย และคลอง บางกรวย โดยคลองบางกอกน!อย มี
ความกว!างประมาณ 50 เมตร ยาว 15,000 เมตร อยูFทางทิศตะวันตกของพื้นที่ สFวนคลองบางกรวยอยูFทิศเหนือ
ของเขตเทศบาลเชื่อมตFอระหวFางคลองบางกอกน!อยกับแมFน้ําเจ!าพระยา มีความกว!างประมาณ 50 เมตร ยาว
3,380 เมตร เปtนที่รองรับน้ําทิ้งจากชุมชนปริมาณมากเนื่องจากบริเวณดังกลFาวเปtนชุมชนที่อาศัยอยFางหนาแนFน
นอกจากนี้ ในพื้นที่เทศบาลเมืองบางกรวยมีคลองสายยFอยอยูFเปtนจํานวนมากถึง 37 คลอง ซึ่งกระจายอยูFทั่วพื้นที่
ดังแสดงในรูปที่ 1-2
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รูปที่ 1-2 แผนที่คลองในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย
ที่มา: รายงานการศึกษาโครงการ สํารวจ ศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมน้ําเสีย
และระบบบําบัดน้าํ เสีย เทศบาลเมืองบางกรวย (2558)(3)
สําหรับโครงการออกแบบระบบรวบรวมและบํ าบั ดน้ํ าเสียในพื้ นที่ เทศบาลเมื องบางกรวยอยูFภ ายใต!
แผนพัฒนาสามปL (พ.ศ. 2559 – 2561) ของเทศบาลเมืองบางกรวย(4) ในยุทธศาสตร,ด!านการพัฒ นาคุณภาพ
สิ่งแวดล!อม โดยมีวัตถุประสงค,เพื่อปรับปรุงสภาพน้ําในคูคลองในเขตเทศบาลเมืองบางกรวยให!มีคุณภาพดี ซึ่งจาก
ผลการศึ ก ษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้ อ งต! น ระบบรวบรวมและระบบบํ าบั ด น้ํ า เสีย พบวFา แนวทางที่
เหมาะสมคือการกFอสร!างระบบบําบัดน้ําเสียแบบ Biological contact oxidation รFวมกับ Aerobic filter ซึ่งจะ
สามารถบําบัดน้ําเสียได! 10,280 ลูกบาศก,เมตร/วัน คิดเปtนร!อยละ 72 ของปริมาณน้ําเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นในพื้นที่

วิธีการศึกษา
1. การวิเคราะห,ต!นทุนและผลประโยชน,โครงการ
1.1 การวิเคราะห,ต!นทุนของโครงการ
ประเมิ นต! นทุ น ทางการเงิน ของโครงการออกแบบระบบรวบรวมและบําบั ดน้ํ าเสียในพื้ น ที่
เทศบาลเมืองบางกรวย โดยคิดตลอดอายุโครงการ 20 ปL (พ.ศ.2558-2577) ประกอบด!วย
1.1.1 คFาลงทุ น ได! แ กF ต! น ทุ นที่ ใช!ในการสร!างองค, ป ระกอบหลั กของโครงการ เชFน ระบบ
รวบรวมน้ํ าเสี ย ระบบบํ าบั ดน้ํ าเสี ย เปtน ต!น รวมทั้ งคFาลงทุน ทดแทนในการเปลี่ ยนอุ ป กรณ, และเครื่อ งมื อเมื่ อ
หมดอายุการใช!งาน
1.1.2 คFาดําเนินการและบํารุงรักษา ได!แกF คFาไฟฟ…าเดินระบบ คFาบํารุงรักษา และคFาบุคลากร
ทั้งนี้ได!ปรับคFาจากต!นทุนทางการเงินให!เปtนมูลคFาทางเศรษฐศาสตร, โดยในกรณีของประเทศ
ไทย ได!ใช!ตัวปรับคFา (Conversion Factor) ซึ่งอ!างอิงจากธนาคารโลกดังตารางที่ 1-1
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ตารางที่ 1-1 คFา Conversion Factor ในการปรับราคาต!นทุนทางการเงินให!เปtนมูลคFาต!นทุนทางเศรษฐศาสตร,
ประเภท
รายการอุปกรณ,และเครื่องมือ
งานกFอสร!าง/โยธา
การขนสFง
แรงงาน
ไฟฟ…า
รายการอื่น ๆ

ตัวปรับค>า (Conversion Factor)
0.84
0.88
0.87
0.92
0.90
0.92

ที่มา : World Bank (1982)(5)

1.2 การวิเคราะห,ผลประโยชน,ของโครงการ
รวบรวมข!อมูลและวิเคราะห,มูลคFาผลประโยชน,ของโครงการทั้งผลประโยชน,ทางตรง (Direct
Benefits) และผลประโยชน,ทางอ!อม (Indirect Benefits) ซึ่งประกอบด!วย
1.2.1 การทําให!แหลFงน้ําผิวดินมีคุณภาพดีขึ้น ใช!วิธีการสํารวจและตลาดสมมติ (Contingent
Valuation Method; CVM)(6) โดยการสอบถามความเต็มใจของประชาชนที่จะจFายเงินเพื่อที่จะรักษาปรับปรุง
หรือฟ|}นฟูคุณภาพสิ่งแวดล!อมให!ดีขึ้น โดยมีการสร!างสถานการณ,จําลอง (Hypothetical Scenario) เกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงของคุณภาพสิ่งแวดล!อม เพื่อสอบถามความเต็มใจที่จะจFายเงิน (Willingness to Pay; WTP) ซึ่งใน
การศึกษาครั้งนี้ใช!สอบถามความยินดีจFายคFาบริการบําบัดน้ําเสียสูงสุด โดยสร!างสถานการณ,จําลองในการปรับปรุง
คุณภาพน้ําให!ดีขึ้นใน 2 กรณี ได!แกF กรณีที่ 1 การปรับปรุงคุณภาพน้ําจากระดับเสื่อมโทรมให!อยูFในระดับพอใช! (ไมF
มีปUญหากลิ่นเหม็นรบกวน) และกรณีที่ 2 การปรับปรุงคุณภาพน้ําจากระดับเสื่อมโทรมให!อยูFในระดับดี (สิ่งมีชีวิตใน
น้ําอาศัยอยูFได!) โดยในการวิเคราะห,ผลประโยชน,ของโครงการจะพิจารณาจากจํานวนประชากรในพื้นที่ศึกษาซึ่ง
ได!รับประโยชน,จริงและระดับของคุณภาพน้ําที่ดีขึ้นจากการดําเนินการแตFละทางเลือก ซึ่งสามารถคํานวณได!ดังนี้
ผลประโยชนของคุณภาพน้ําที่ดีขนึ้ = ความเต็มใจจะจ$ายเฉลี่ย x จํานวนผู(ได(รับผลประโยชน
1.2.2 ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีขึ้น ใช!วิธีการวิเคราะห,ต!นทุนของความเจ็บปˆวย (Cost of
illness; COI)(7) ซึ่งประเมินจากจํานวนผู!ปˆวยและผู!เสียชีวิตที่ลดลงจากการเจ็บปˆวยเปtนโรคที่มีน้ําเปtนสื่อจากการมี
โครงการ เชFน ท!องรFวง อหิวาตกโรค บิด และไทฟอยด, โดยใช!ข!อมูลพื้นฐาน ประกอบด!วย ข!อมูลอุบัติการณ,ของโรค
ที่มีน้ําเปtนสื่อในเขตจังหวัดนนทบุรี และโอกาสการลดลงของโรคที่มีน้ําเปtนสื่อจากการมีโครงการ จากนั้นจึงแปลง
ขนาดผลกระทบตFอ สุขภาพให! อยูF ในรูป มู ลคF าเงิน โดยคิ ดจากต!น ทุ น คFาใช!จF ายทางตรง ได! แกF คF าใช!จFายในการ
รักษาพยาบาล และ คFาใช!จFายทางอ!อม ได!แกF การสูญเสียรายได!จากการทํางาน สามารถคํานวณได!ดังนี้
ผลประโยชนด(านประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น = จํานวนผู(ป-วยที่ลดลง x ต(นทุนค$าใช(จ$าย
1.2.3 มูลคFาที่ดินเพิ่มขึ้น พิจารณาจากพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองบางกรวยซึ่งได!รับประโยชน,
จากการมีโครงการระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียซึ่งทําให!มูลคFาที่ดินเพิ่มขึ้น สามารถคํานวณได!ดังนี้
มูลค$าที่ดินทีเ่ พิ่มขึ้น = ราคาที่ดนิ ที่เพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากมีโครงการ x พื้นที่บริการทั้งหมด
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2. การวิเคราะห,ความคุ!มคFาทางเศรษฐศาสตร,ของโครงการ
การวิ เคราะห, ค วามคุ! ม คF า ทางเศรษฐศาสตร, ข องโครงการจะใช! ห ลั ก การวิ เคราะห, ต! น ทุ น และ
ผลประโยชน,ตลอดอายุโครงการ 20 ปL (พ.ศ.2558-2577) ใช!อัตราคิดลด (Discount Rate; r) เทFากับร!อยละ 12
ตFอปL โดยมีเกณฑ,พิจารณาความเหมาะสมของโครงการ ดังนี้
2.1 มูลคFาปUจจุบันสุทธิ (Net Present Value; NPV)
ตั วชี้ วัด NPV เปt น คF าแสดงถึ งความสามารถในการทํ ากํ าไรของโครงการ ณ อั ต ราคิ ด ลดที่
กําหนด ซึ่งถ!าหากคFา NPV > 0 แสดงวFา โครงการมีความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร, สามารถคํานวณได!จาก
สมการ
NPV
โดยที่ Bt
Ct
r
t

คือ
คือ
คือ
คือ

20
∑ Bt - Ctt
t = 0 (1+r)

=

มูลคFาของผลประโยชน, (Benefit) ที่เกิดขึ้นในปLที่ t
มูลคFาของต!นทุน (Cost) ที่เกิดขึ้นในปLที่ t
อัตราคิดลด (Discount rate; r) (ใช! r เทFากับร!อยละ 12)
ปLของโครงการ (อายุโครงการ 20 ปL)

2.2 อัตราสFวนมูลคFาปUจจุบันของผลประโยชน,กับต!นทุน (Benefit Cost Ratio; B/C)
ตัวชี้วัด B/C เปtนอัตราสFวนระหวFางมูลคFาปUจจุบันของผลประโยชน, (PVB) ตFอมูลคFาปUจจุบันของ
ต!นทุน (PVC) ซึ่งแสดงถึงประสิทธิภาพการใช!ทุนของโครงการ ณ อัตราคิดลดที่กําหนด ซึ่งถ!า B/C >1 แสดงวFา
โครงการมีความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร, สามารถคํานวณได!จาก
B/C

PVB
PVC

=

โดยที่ PVB คือ มูลคFาปUจจุบันของผลประโยชน,รวม (Present value benefit)
PVC คือ มูลคFาปUจจุบันของต!นทุนรวม (Present value cost)
2.3 อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (Economic Internal Rate of Return; EIRR)
ตัวชี้วัด EIRR เปtนคFาแสดงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท!จริงของโครงการ ซึ่งถ!าหาก EIRR > อัตรา
คFาเสียโอกาสของต!นทุนทรัพยากร แสดงถึงโครงการมีความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร, สามารถคํานวณได!จาก
NPV

=

0

=

20
∑ Bt - Ct t
t = 0 (1+EIRR)

2.4 การวิเคราะห,ความอFอนไหวตFอการเปลีย่ นแปลง (Sensitivity Analysis) ของโครงการ
เปtนการวิเคราะห,ในกรณีที่การประมาณต!นทุนและผลประโยชน,ของโครงการไมFเปtนไปตามที่
คาดการณ,ไว! โดยวิเคราะห,ความอFอนไหวใน 4 กรณี คือ
- กรณีที่ 1 : ต!นทุนของโครงการเพิ่มขึ้น ร!อยละ 10 โดยปUจจัยอื่นคงที่
- กรณีที่ 2 : ผลประโยชน,ของโครงการลดลง ร!อยละ 10 โดยปUจจัยอื่นคงที่
- กรณีที่ 3 : ต!นทุนของโครงการเพิ่มขึ้นร!อยละ 10 และผลประโยชน,ของโครงการลดลงร!อย
ละ 10 โดยปUจจัยอื่นคงที่
- กรณีที่ 4 : โครงการลFาช!าไป 1 ปL
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ผลการศึกษา
1. ผลการวิเคราะห,ต!นทุนของโครงการ
ต!นทุนของโครงการสําหรับระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียแบบ 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
ของโครงการแสดงดังตารางที่ 1-2
ตารางที่ 1-2 มูลคFาปUจจุบันของต!นทุนทางเศรษฐศาสตร,ของโครงการ
ปTที่

ปT พ.ศ.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
รวม

ค>าก>อสรYาง
(บาท)
150,390,012
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150,390,012

มูลค>าปWจจุบันของตYนทุนทางเศรษฐศาสตร (บาท) (r = 12%)
ค>าซ>อมบํารุง
ค>าเปลี่ยน
ค>าไฟฟ_าเดิน
(บาท)
เครื่องจักร (บาท)
ระบบ (บาท)
1,572,259
0
4,715,382
1,403,803
0
4,303,721
1,253,395
0
3,926,143
1,119,103
0
3,580,070
999,199
10,429,965
3,263,084
892,142
0
2,972,927
796,555
0
2,707,487
711,210
0
2,464,799
635,009
0
2,243,035
566,972
5,918,242
2,040,497
506,225
0
1,855,610
451,987
0
1,686,918
403,560
0
1,533,073
360,321
0
1,392,830
321,715
3,358,170
1,265,039
287,246
0
1,148,643
256,470
0
1,042,667
228,991
0
946,215
204,456
0
858,461
182,550
1,905,516
778,649
13,153,170
21,611,893
44,725,251

รวม
(บาท)
156,677,653
5,707,524
5,179,538
4,699,173
14,692,248
3,865,069
3,504,042
3,176,009
2,878,044
8,525,711
2,361,835
2,138,905
1,936,633
1,753,151
4,944,924
1,435,889
1,299,137
1,175,206
1,062,917
2,866,715
229,880,326

หมายเหตุ : คํานวณมูลคFาปUจจุบนั ณ อัตราคิดลด (Discount rate; r) เทFากับร!อยละ 12
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2. ผลการวิเคราะห,ผลประโยชน,ของโครงการ
ผลประโยชน,ของโครงการสําหรับระบบรวบรวมบําบัดน้ําเสีย ประกอบด!วย ผลประโยชน,ด!าน
การทําให!แหลFงน้ําผิวดินมีคุณภาพดีขึ้น ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีขึ้น และมูลคFาที่ดินเพิ่มขึ้น มีรายละเอียดผล
การศึกษาดังนี้
2.1 การทําให!แหลFงน้ําผิวดินมีคุณภาพดีขึ้น
ในการวิเคราะห,ผลประโยชน,ของโครงการด!านการทําให!คุณภาพน้ําดีขึ้นใช!วิธีการสํารวจ
และตลาดสมมติ (CVM) ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้เก็บข!อมูลโดยใช!แบบสอบถามเพื่อสอบถามความยินดีจFายคFาบริการ
บําบัดน้ําเสียสูงสุด โดยสร!างสถานการณ,จําลองในการปรับปรุงคุณภาพน้ําให!ดีขึ้นเปtน 2 กรณี ผลการศึกษาพบวFา
- กรณีที่ 1 การปรับปรุงคุณภาพน้ําจากระดับเสื่อมโทรมให!อยูFในระดับพอใช! (ไมFมีปUญหา
กลิ่นเหม็นรบกวน) พบวFา ประชาชนมีความเต็มใจจะจFายเฉลี่ยเทFากับ 42 บาท/ครัวเรือน/เดือน
- กรณีที่ 2 การปรับปรุงคุณภาพน้ําจากระดับเสื่อมโทรมให!อยูFในระดับดี (สิ่งมีชีวิตในน้ํา
อาศัยอยูFได!) พบวFา ประชาชนมีความเต็มใจจะจFายเฉลี่ยเทFากับ 62 บาท/ครัวเรือน/เดือน
โดยโครงการสามารถบําบัดน้ําเสียได! 10,280 ลบ.ม./วัน คิดเปtนร!อยละ 72 ของปริมาณ
น้ําเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ดังนั้นจึงพบวFาสามารถชFวยปรับปรุงคุณภาพน้ําจากระดับเสื่อมโทรมให!อยูFในระดับดี
(สิ่งมีชีวิตในน้ําอาศัยอยูFได!) ได!ครอบคลุมทั้งเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบางกรวย ซึ่งจากข!อมูลงานทะเบียนราษฎร,
เทศบาลเมืองบางกรวย พบวFา ปL พ.ศ.2558 มีจํานวนหลังคาเรือนรวมทั้งสิ้น 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!คุณภาพน้ําดีขึ้นเทFากับ 103,628,913
บาท
2.2 ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีขึ้น
ในการวิเคราะห,ผลประโยชน,ของโครงการด!านการทําให!ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีขึ้น
ใช!วิธีการวิเคราะห,ต!นทุนของความเจ็บปˆวย (COI) ซึ่งผลการศึกษาพบวFา จากข!อมูลของระบบรายงานการเฝ…าระวัง
โรค 506 ของกระทรวงสาธารณสุข ในปL พ.ศ.2558 ประชาชนในเขตจังหวัดนนทบุรีไมFมีผู!ปˆวยและผู!เสียชีวิตด!วย
โรคอหิวาตกโรคและโรคไทฟอยด, และมีประชาชนปˆวยด!วยโรคท!องรFวงเฉียบพลัน จํานวน 1,444 ราย/ปL ซึ่งคิดเปtน
123.94 คน/ประชากร 100,000 คน หรือร!อยละ 0.12 ของจํานวนประชากรทั้งหมด ซึ่งจากข!อมูลของกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2558 รายงานวFาในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองบางกรวยมี
จํานวนประชากรทั้งสิ้น 42,101 คน จึงคาดการณ,จํานวนผู!ปˆวยโรคท!องรFวงเฉียบพลันได!ประมาณ 51 คน
ในการประเมินมูลคFาผลประโยชน,ของโครงการด!านการทําให!ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดี
ขึ้น กําหนดให!โครงการสามารถบรรเทาการเจ็บปˆวยของประชาชนในพื้นที่ได!เทFากับร!อยละ 50 ดังนั้นจึงสามารถ
ชFวยลดจํานวนผู!ปˆวยโรคท!องรFวงเฉียบพลัน ลงได! 25 คน และเมื่อพิจารณาถึงคFาใช!จFายในการรักษาพยาบาลผู!ปˆวย
โรคท!องรFวงเฉียบพลัน สามารถประมาณได!จากงบประมาณที่ใช!ในการรักษาหารด!วยจํานวนผู!ปˆวยจะได!เทFากับ 720
บาทตFอคน และการปˆวยเปtนโรคท!องรFวงเฉียบพลันมีจํานวนวันที่ต!องหยุดพักรักษาตัวประมาณ 1 วัน ซึ่งทําให!เกิด
คFาเสียโอกาสของรายได! โดยสมมติให!เทFากับคFาแรงขั้นต่ําของประเทศไทย 300 บาทตFอวัน ดังนั้นการเจ็บปˆวยด!วย
โรคท!องรFวงเฉียบพลันแตFละครั้งทําให!เกิดความสูญเสียเทFากับ 1,020 บาทตFอคนตFอปL คิดเปtนผลประโยชน,ของ
โครงการด!านการทําให!ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีขึ้นเทFากับ 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
อนามัยดีขึ้นเทFากับ 187,827 บาท
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2.3 มูลคFาที่ดินเพิ่มขึ้น
เทศบาลเมื องกรวยมี พื้น ที่ เขตการปกครองประมาณ 8.4 ตารางกิโลเมตร ซึ่งจะได! รับ
ผลประโยชน,จากโครงการทําให!ที่ดินมีมูลคFาสูงขึ้น จากการศึกษาของกรมที่ดินรายงานวFา เมื่อมีโครงการพัฒนาจะ
สFงผลให!ราคาที่ดินจะมีมูลคFาเพิ่มขึ้นร!อยละ 12.5 ตFอปL อยFางไรก็ตาม เนื่องจากในสภาพปUจจุบันราคาที่ดินมีโอกาส
เปtนไปได!ไมFมากนัก อีกทั้งยังมีปUจจัยอื่นๆ ที่มีผลตFอราคาที่ดิน เชFน ระดับรายได!ของประชากร การคมนาคม ดังนั้น
การศึกษาครั้งนี้จะกําหนดให!ราคาที่ดินเพิ่มขึ้นจากการมีโครงการประมาณร!อยละ 1.00 และจะมีผลกระทบใน
ระยะเวลาอันสั้น ซึ่งกําหนดให!มีผลกระทบประมาณ 1 ปL และนําไปคํานวณโดยใช!ราคาประเมินของกรมที่ดินโดย
เฉลี่ ย ของจังหวั ด นนทบุ รี ซึ่ งมี ราคาโดยเฉลี่ ย 50,000 บาทตF อ ตารางวา โดยโครงการที่ ส ามารถบํ าบั ด น้ํ า เสี ย
ครอบคลุมพื้ นที่บ ริการร!อยละ 70 ของพื้นที่ ทั้งหมดในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย คิดเปtนพื้ นที่ บริการเทFากั บ
1,491,000 ตารางวา ดังนั้นผลประโยชน,ของโครงการจึงมีมูลคFาเทFากับ 735,000,000บาท/ปL และเมื่อปรับให!เปtน
มูลคFาปUจจุบันโดยใช!อัตราคิดลดเทFากับร!อยละ 12 ตFอปL พบวFา มีมูลคFาปUจจุบันของผลประโยชน,ด!านการทําให!มูลคFา
ที่ดินเพิ่มขึ้นเทFากับ 656,250,000 บาท
เมื่อประเมินผลประโยชน,ของโครงการรวมทั้ง 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
รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1-3
ตารางที่ 1-3 มูลคFาปUจจุบันของผลประโยชน,ของโครงการ
ปTที่

ปT พ.ศ.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
รวม

มูลค>าปWจจุบันของผลประโยชน (บาท) (r = 12%)
คุณภาพน้ําดีขึ้น
สุขภาพอนามัยดีขึ้น
มูลค>าที่ดินเพิ่มขึ้น
(บาท)
(บาท)
(บาท)
0
0
0
12,561,583
22,768
656,250,000
11,215,699
20,328
0
10,014,017
18,150
0
8,941,086
16,206
0
7,983,113
14,469
0
7,127,779
12,919
0
6,364,089
11,535
0
5,682,222
10,299
0
5,073,413
9,196
0
4,529,833
8,210
0
4,044,493
7,331
0
3,611,155
6,545
0
3,224,245
5,844
0
2,878,791
5,218
0
2,570,349
4,659
0
2,294,954
4,160
0
2,049,066
3,714
0
1,829,523
3,316
0
1,633,503
2,961
0
103,628,913
187,828
656,250,000

รวม
(บาท)
0
668,834,351
11,236,027
10,032,167
8,957,292
7,997,582
7,140,698
6,375,624
5,692,521
5,082,609
4,538,043
4,051,824
3,617,700
3,230,089
2,884,009
2,575,008
2,299,114
2,052,780
1,832,839
1,636,464
760,066,741

หมายเหตุ : คํานวณมูลคFาปUจจุบนั ณ อัตราคิดลด (Discount rate; r) เทFากับร!อยละ 12
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3. ผลการวิเคราะห,ความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร,ของโครงการ
ในการวิเคราะห,ความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร,ของโครงการพิจารณาจากเกณฑ,ชี้วัดความ
เหมาะสม ประกอบด!วย มูลคFาปUจจุบันสุทธิ (NPV) อัตราสFวนมูลคFาปUจจุบันของผลประโยชน,กับต!นทุน (B/C) และ
อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (EIRR) ภายใต!ข!อกําหนด คือ ระยะเวลาโครงการเทFากับ 20 ปL และ อัตราคิดลด
เทF า กั บ ร! อ ยละ 12 ผลการศึ ก ษาความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร, พบวF า โครงการมี ค วามเหมาะสมทาง
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) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1-4
ตารางที่ 1-4 การวิเคราะห,ความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร,ของโครงการ
ปTที่

ปT พ.ศ.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
รวม
NPV (บาท)
B/C
EIRR (%)

มูลค>าปWจจุบันของตYนทุน
(บาท)
156,677,653
5,707,524
5,179,538
4,699,173
14,692,248
3,865,069
3,504,042
3,176,009
2,878,044
8,525,711
2,361,835
2,138,905
1,936,633
1,753,151
4,944,924
1,435,889
1,299,137
1,175,206
1,062,917
2,866,715
229,880,323

มูลค>าปWจจุบันของผลประโยชน
(บาท)
0
668,834,351
11,236,027
10,032,167
8,957,292
7,997,582
7,140,698
6,375,624
5,692,521
5,082,609
4,538,043
4,051,824
3,617,700
3,230,089
2,884,009
2,575,008
2,299,114
2,052,780
1,832,839
1,636,464
760,066,741
530,186,418
3.31
375

มูลค>าปWจจุบันสุทธิ (NPV)
(บาท)
-156,677,653
663,126,827
6,056,489
5,332,994
-5,734,956
4,132,513
3,636,656
3,199,615
2,814,477
-3,443,102
2,176,208
1,912,919
1,681,067
1,476,938
-2,060,915
1,139,119
999,977
877,574
769,922
-1,230,251
530,186,418

หมายเหตุ : คํานวณมูลคFาปUจจุบนั ณ อัตราคิดลด (Discount rate; r) เทFากับร!อยละ 12
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4. ผลการวิเคราะห,ความอFอนไหวตFอการเปลีย่ นแปลงของโครงการ
การวิเคราะห,ความอFอนไหวของโครงการในการศึกษาครั้งนี้จะวิเคราะห,ใน 4 กรณี คือ
- กรณีที่ 1 : ต!นทุนของโครงการเพิ่มขึ้น ร!อยละ 10 โดยปUจจัยอื่นคงที่
- กรณีที่ 2 : ผลประโยชน,ของโครงการลดลง ร!อยละ 10 โดยปUจจัยอื่นคงที่
- กรณีที่ 3 : ต!นทุนของโครงการเพิ่มขึ้นร!อยละ 10 และผลประโยชน,ของโครงการลดลงร!อยละ
1 โดยปUจจัยอื่นคงที่
- กรณีที่ 4 : โครงการลFาช!าไป 1 ปL
ผลการวิเคราะห,ความอFอนไหวของโครงการ พบวFา กรณีที่ 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 รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1-5
ตารางที่ 1-5 การวิเคราะห,ความอFอนไหวของโครงการ
การวิเคราะหความอ>อนไหวของโครงการ
กรณีที่ 1 : ต!นทุนของโครงการเพิม่ ขึ้น ร!อยละ
10 โดยปUจจัยอื่นคงที่
กรณีที่ 2 : ผลประโยชน,ของโครงการลดลง ร!อย
ละ 10 โดยปUจจัยอื่นคงที่
กรณีที่ 3 : ต!นทุนของโครงการเพิม่ ขึ้นร!อยละ 10
และผลประโยชน,ของโครงการลดลง
ร!อยละ 1 โดยปUจจัยอื่นคงที่
กรณีที่ 4 : โครงการลFาช!าไป 1 ปL

การวิเคราะหความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร
NPV (บาท)
B/C
EIRR (%)
507,198,386
3.01
332
454,179,744

2.98

327

431,191,712

2.71

288

447,289,567

2.95

116

หมายเหตุ : คํานวณมูลคFาปUจจุบนั ณ อัตราคิดลด (Discount rate; r) เทFากับร!อยละ 12

สรุปและอภิปรายผลการศึกษา
จากการวิเคราะห,ความคุ!มคFาทางเศรษฐศาสตร,โครงการออกแบบระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียแบบ
Biological contact oxidation รFวมกับ Aerobic filter ในพื้นที่เทศบาลเมืองบางกรวย โดยประเมินมูลคFาต!นทุน
ของโครงการ ประกอบด!วย ต!นทุนที่ใช!ในการสร!างองค,ประกอบหลักของโครงการ ได!แกF ระบบรวบรวมน้ําเสีย
ระบบบําบัดน้ําเสีย คFาลงทุนทดแทนในการเปลี่ยนอุปกรณ,และเครื่องมือเมื่อหมดอายุการใช!งาน และต!นทุนคFา
ดําเนินการและบํ ารุงรักษา ได!แกF คF าไฟฟ…าเดิน ระบบ คFาบํ ารุงรักษา และคFาบุคลากร เมื่อพิ จารณาตลอดอายุ
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!แหลFงน้ําผิวดินมีคุณภาพดีขึ้น ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีขึ้น และมูลคFาที่ดิน
เพิ่มขึ้น จะมีมูลคFาปUจจุบันของผลประโยชน, เทFากับ 760,066,741 บาท
ในการวิเคราะห,ความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร,ของโครงการ พบวFา โครงการมีความเหมาะสมและ
คุ!มคFาทางเศรษฐศาสตร, โดยมีมูลคF าปUจจุบัน สุทธิ (NPV) เทFากับ 530,186,418 บาท อัตราสFวนระหวFางมูลคF า
ปUจจุบันของผลประโยชน,กับต!นทุน (B/C) เทFากับ 3.31 และอัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (EIRR) เทFากับร!อยละ
375
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เมื่อวิเคราะห,ความอFอนไหวตFอการเปลี่ยนแปลงของโครงการใน 4 กรณี ได!แกF กรณี ที่ 1 ต!นทุ นของ
โครงการเพิ่มขึ้น ร!อยละ 10 โดยปUจจัยอื่นคงที่ กรณีที่ 2 ผลประโยชน,ของโครงการลดลง ร!อยละ 10 โดยปUจจัยอื่น
คงที่ กรณีที่ 3 ต!นทุนของโครงการเพิ่มขึ้นร!อยละ 10 และผลประโยชน,ของโครงการลดลงร!อยละ 1 โดยปUจจัยอื่น
คงที่ และกรณีที่ 4 โครงการลFาช!าไป 1 ปL พบวFา สถานการณ,ที่เปลี่ยนแปลงไปทั้ง 4 กรณีดังกลFาวยังสFงให!โครงการ
มี ค วามเหมาะสมและคุ! ม คF า ทางเศรษฐศาสตร, เนื่ อ งจากมี มู ล คF า ปU จ จุ บั น สุ ท ธิ (NPV) เทF า กั บ 507,198,386,
454,179,744, 431,191,712 และ 447,289,567 บาท มี อั ต ราสF วนระหวFางมู ล คF าปU จ จุ บั น ของผลประโยชน, กั บ
ต!นทุน (B/C) เทFากับ 3.01, 2.98, 2.71 และ 2.95 และมีอัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (EIRR) เทFากับร!อยละ
332, 327, 288 และ 116 ตามลําดับ
ทั้งนี้เนื่องจากโครงการออกแบบระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียในพื้นที่เทศบาลเมืองบางกรวยเปt น
โครงการสาธารณูปโภคที่ภาครัฐลงทุนเพื่อให!บริการกับประชาชนโดยไมFแสวงหาผลกําไร ดังนั้นในการศึกษานี้จึง
ไมFได!วิเคราะห,อัตราการคืนทุนของโครงการ

ขYอเสนอแนะ
ข!อมูลผลการศึกษาการประเมินต!นทุนของโครงการสามารถนําไปใช!ในการคํานวณต!นทุนเฉลี่ยของการ
บําบัดน้ําเสียของโครงการและวิเคราะห,อัตราการจัดเก็บคFาบริการบําบัดน้ําเสียที่เหมาะสมกับแหลFงกําเนิดน้ําเสีย
แตFละประเภทได!
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Assessment of Citric Acid Amount from Total Sugar in Fruit Wastes
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*E-mail: nutchanatch4@gmail.com เบอร)โทร: 0-23126300 ต9อ 1227
บทคัดย9อ
การวิจัยนี้เปRนการวิจัยเชิงทดลอง เพื่อศึกษาปริมาณของแข็งและปริมาณน้ําตาลทั้งหมดในเศษของเสีย
จากผลไม 7 ชนิด ไดแก9 เปลือกกลวยน้ําวา จุกสับปะรด เปลือกสมเขียวหวาน เปลือกเงาะโรงเรียน เปลือกลองกอง
เปลือกมะนาว และเปลือกแกวมังกรพันธุ)เนื้อขาวเปลือกแดง แลวทําการประเมินปริมาณกรดซิตริกจากค9าปริมาณ
น้ําตาลทั้งหมดในเศษของเสียจากผลไม รวมทั้งศึกษาผลของการปรับสภาพเศษของเสียจากผลไมที่มีต9อปริมาณ
น้ําตาลทั้งหมดที่วิเคราะห)ได โดยทําการวิเคราะห)ปริมาณของแข็งทั้งหมดและของแข็งระเหยดวยการทําใหแหงที่
อุณหภูมิ 103-105 องศาเซลเซียส แลวนําไปเผาต9อที่อุณหภูมิ 550 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ําตาลทั้งหมดวิเคราะห)
โดยใชค9าการดูดกลืนแสงดวยเครื่องสเปกโตโฟโตมิเตอร) ส9วนปริมาณกรดซิตริกคํานวณจากสมการการหมักแบบใช
อากาศ
จากผลการศึกษา พบว9า เปลือกเงาะโรงเรียน มีปริมาณของแข็งทั้งหมดและของแข็งระเหยสูงที่สุด โดย
มีค9าเท9ากับ 23.98% และ 23.20% รองลงมาไดแก9 เปลือกสมเขียวหวาน เปลือกลองกอง เปลือกมะนาว เปลือก
กลวยน้ําวา เปลือกแกวมังกรพันธุ)เนื้อขาวเปลือกแดง และจุกสับปะรด ตามลําดับ สําหรับปริมาณน้ําตาลทั้งหมด
พบว9า เปลือกสมเขียวหวานมีปริมาณน้ําตาลทั้งหมดสูงที่สุด โดยมีค9าเท9ากับ 45.25 mg/L รองลงมาไดแก9 เปลือก
กลวยน้ําวา เปลือกแกวมังกรพันธุ)เนื้อขาวเปลือกแดง เปลือกลองกอง เปลือกมะนาว และจุกสับปะรด ตามลําดับ
ในขณะที่เปลือกเงาะโรงเรียนมีปริมาณน้ําตาลทั้งหมดต่ําที่สุด โดยจากการคํานวณปริมาณผลผลิตน้ําตาลทั้งหมด
พบว9า เปลือกกลวยน้ําวา มีปริมาณผลผลิตน้ําตาลทั้งหมดสูงที่สุด โดยมีค9าเท9ากับ 44.95 %Total Sugar/gVS
รองลงมาไดแก9 เปลือกสมเขียวหวาน เปลือกแกวมังกรพันธุ)เนื้อขาวเปลือกแดง เปลือกลองกอง จุกสับปะรด และ
เปลือกมะนาว ตามลําดับ ในขณะที่เปลือกเงาะโรงเรียนมีปริมาณผลผลิตน้ําตาลทั้งหมดต่ําที่สุด นอกจากนี้ ยัง
พบว9า การปรับสภาพเศษของเสียจากผลไมโดยการนําไปนึ่งที่อุณหภูมิ 121°C เปRนเวลา 15 นาที แลวปรับสภาพ
ต9อดวยกรดซัลฟ/วริก 98% มีผลต9อปริมาณน้ําตาลทั้งหมดที่วิเคราะห)ได โดยทําใหปริมาณน้ําตาลทั้งหมดมีค9าต่ํากว9า
เมื่อผ9านการปรับสภาพดวยกรดซัลฟ/วริก 98% เพียงอย9างเดียว โดยผลการประมาณการปริมาณกรดซิตริกจาก
ปริมาณน้ําตาลทั้งหมดในเศษของเสียจากผลไม พบว9า หากทําการหมักเปลือกสมเขียวหวานและเปลือกกลวยน้ําวา
จะไดกรดซิตริกในปริมาณสูง โดยมีค9าประมาณการเท9ากับ 48.27 mg/L และ 47.69 mg/L ซึ่งจากผลการศึกษาใน
ครั้งนี้ ชี้ใหเห็นว9า เปลือกสมเขียวหวานและเปลือกกลวยน้ําวา มีศักยภาพสูงสําหรับการนําไปใชประโยชน)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
ในปv จ จุ บั น ประเทศไทยมี ก ารพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมหลายด าน โดยอุ ต สาหกรรมการเกษตร และ
อุตสาหกรรมอาหารเพื่อการแปรรูปวัสดุทางการเกษตรใหเปRนผลิตภัณฑ)อุตสาหกรรมและส9งออก เปRนหนึ่งใน
อุตสาหกรรมที่กําลังไดรับการพัฒนา ก9อใหเกิดของเสียตามมาในปริมาณสูง เช9น โรงงานผลิตน้ําผลไมบรรจุขวด ที่มี
เศษผลไมเหลือจากกระบวนการผลิตสูงถึงรอยละ 50 ของวัตถุดิบที่ใช (1) เปRนตน ภาคอุตสาหกรรมจึงตองหา
แนวทางในการลดตนทุนค9าใชจ9ายในการกําจัดของเสียดังกล9าว ซึ่งแนวทางในการใชประโยชน)จากของเสีย (Waste
Utilization) เปRนแนวทางที่มีการนํามาใชเพื่อใหสามารถใชประโยชน)จากของเสียใหไดมากที่สุด เช9น การแปรรูป
เศษผักผลไม เศษเปลือกทับทิมที่เหลือจากการคั้นน้ําเปRนสียอมผา การนําเปลือกมะนาวและเปลือกสมมาใชดับกลิ่น
ท9อระบายน้ําเสีย การผลิตกรดแลคติกและกรดซิตริกจากเศษของเสียจากผลไม (2) (3) เปRนตน
จากการที่ภาคอุตสาหกรรมมีการนํากรดซิตริกไปใชประโยชน)ในหลากหลายรูปแบบ ทั้งในอุตสาหกรรม
อาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมการผลิตยา และอุตสาหกรรมอื่นๆ ทําใหมีการคิดคนและวิจัยเพื่อหาแหล9ง
ชีวมวลหรือเศษของเสีย มาใชในการศึกษาศักยภาพการผลิตกรดซิตริกจากกระบวนการหมัก เช9น เศษอาหาร และ
เศษของเสียจากผลไมประเภทต9างๆ เปRนตน ดังนั้น การวิจัยในครั้งนี้ จึงมุ9งเนนศึกษาการประมาณการปริมาณกรด
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ซิตริกจากปริมาณน้ําตาลทั้งหมดในเศษของเสียจากผลไม เพื่อใชเปRนขอมูลสําหรับเลือกชนิดของเศษของเสียจาก
ผลไม ที่มีศักยภาพในการนําไปหมักเพื่อผลิตกรดซิตริกและนําไปใชประโยชน)ต9อไป
วัตถุประสงคB
1. เพื่อวิเคราะห)ปริมาณของแข็งและปริมาณน้ําตาลทั้งหมดในเศษของเสียจากผลไม
2. เพื่อประเมินปริมาณกรดซิตริกจากปริมาณน้ําตาลทั้งหมดในเศษของเสียจากผลไม
3. เพื่อศึกษาผลของการปรับสภาพเศษของเสียจากผลไมที่มีต9อปริมาณน้ําตาลทั้งหมดที่วิเคราะห)ได
วิธีการศึกษา
1. รูปแบบการศึกษา การวิจัยครั้งนี้ เปRนการวิจัยเชิงทดลองในระดับหองปฏิบัติการ
2. สถานที่ที่ทําการศึกษา หองปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดลอม คณะสาธารณสุขศาสตร)และสิ่งแวดลอม
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3. ระยะเวลาในการดําเนินการศึกษา ตั้งแต9เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 ถึง เดือนมกราคม พ.ศ. 2560
4. กลุ9มตัวอย9าง ใชเศษของเสียจากผลไม 7 ชนิด ไดแก9 1) เปลือกกลวยน้ําวา 2) จุกสับปะรด 3) เปลือก
สมเขียวหวาน 4) เปลือกเงาะโรงเรียน 5) เปลือกลองกอง 6) เปลือกมะนาว และ 7) เปลือกแกวมังกรพันธุ)เนื้อขาว
เปลือกแดง
5. ขั้นตอนการศึกษา
5.1 เก็บขอมูลจากการทดลองในหองปฏิบัติการ โดยมีขั้นตอนดังภาพที่ 1
พารามิเตอร)ที่ทําการศึกษาและวิเคราะห) แสดงดังตารางที่ 1
5.2 การเตรียมเศษของเสียจากผลไมในการศึกษาครั้งนี้ ใชการหั่นเปRนชิ้นเล็กๆ ขนาดเท9าๆ กัน หลังจาก
นั้นทําการแบ9งเศษของเสียจากผลไมที่เตรียมเสร็จแลวส9วนหนึ่งไปทําการปรับสภาพ 2 แบบ ไดแก9 1) การปรับ
สภาพดวยกรดซัลฟ/วริก 98% และ 2) การปรับสภาพโดยการนึ่งที่อุณหภูมิ 121ºC เปRนเวลา 15 นาที แลวปรับ
สภาพต9อดวยกรดซัลฟ/วริก 98%
เตรียมเศษของเสียจากผลไม

นําไปวิเคราะห)ปริมาณของแข็ง
ทั้งหมด และของแข็งระเหย

นําไปปรับสภาพดวยกรดซัลฟ/วริก 98% และปรับ
สภาพโดยการนึ่งที่ 121°C 15 นาที
แลวปรับสภาพต9อดวยกรดซัลฟ/วริก 98%

นําไปวิเคราะห)ปริมาณน้ําตาลทั้งหมด
คํานวณปริมาณกรดซิตริกจาก
ปริมาณน้ําตาลทั้งหมดที่วิเคราะห)ได

ภาพที่ 1 การเก็บขอมูลจากการทดลองในหองปฏิบัติการ
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ตารางที่ 1 พารามิเตอร)ที่ทําการศึกษาและวิธีวิเคราะห)
พารามิเตอร)
ของแข็งทั้งหมด *(Total Solids)
ของแข็งระเหย *(Volatile Solids)
น้ําตาลทั้งหมด **(Total Sugar)
*วิธีวิเคราะห)ตาม APHA. (1998) (4)
**วิธีวิเคราะห)ตาม Dobois et al. (1956) (5)

วิธีวิเคราะห)
Gravimetric Method (อบที่ 103-105 °C)
Gravimetric Method (เผาที่ 550 °C)
Colorimetric Method (Phenol-Sulfuric)

5.3 การประเมินปริมาณกรดซิตริก
ประเมินโดยใชทฤษฏีการหมักแบบใชออกซิเจน ซึ่งน้ําตาลกลูโคส 1 โมล เมื่อหมักแบบใชออกซิเจน
ดวยเชื้อจุลินทรีย) จะใหผลผลิตกรดซิตริก 1 โมล (สมการที่ 1)
C6H12O6 + 1.5 O2 + เชื้อจุลินทรีย)
C6H8O7 + 2H2O
(1)
6. การวิเคราะห)ขอมูล
วิเคราะห)ขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก9 ค9าพิสัย ค9าเฉลี่ย ค9าส9วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค9ารอยละ

ผลการศึกษา
การศึกษาปริมาณของแข็งทั้งหมด ปริมาณของแข็งระเหย และปริมาณน้ําตาลทั้งหมด และประเมิน
ปริมาณกรดซิตริกจากปริมาณน้ําตาลทั้งหมดในเศษของเสียจากผลไม 7 ชนิด ไดแก9 เปลือกกลวยน้ําวา
จุก
สับปะรด เปลือกสมเขียวหวาน เปลือกเงาะโรงเรียน เปลือกลองกอง เปลือกมะนาว และเปลือกแกวมังกรพันธุ)เนื้อ
ขาวเปลือกแดง มีรายละเอียดของผลการศึกษาดังต9อไปนี้

ผลการวิเคราะหBปริมาณของแข็งทั้งหมดและปริมาณของแข็งระเหยในเศษของเสียจาก
ผลไม
จากผลการวิเคราะห)ปริมาณของแข็งทั้งหมดและของแข็งระเหยในเศษของเสียของผลไม 7 ชนิด พบว9า
เปลือกเงาะโรงเรียนมีปริมาณของแข็งทั้งหมดสูงที่สุด (23.98%) รองลงมา ไดแก9เปลือกสมเขียวหวาน (22.73%)
โดยจุกสับปะรดมีปริมาณของแข็งทั้งหมดต่ําที่สุด (9.53%) และเมื่อนําไปวิเคราะห)ปริมาณของแข็งระเหย พบว9า
เปลือกเงาะโรงเรียนมีปริมาณของแข็งทั้งหมดสูงที่สุด (23.20%) รองลงมา ไดแก9 เปลือกสมเขียวหวาน (21.83%)
โดยจุกสับปะรดมีปริมาณของแข็งระเหยต่ําที่สุด (8.40%) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2
เมื่อทําการวิเคราะห)ขอมูลสัดส9วนปริมาณของแข็งทั้งหมดและของแข็งระเหยในเศษของเสียจากผลไมทั้ง
7 ชนิด พบว9า ปริมาณของแข็งทั้งหมดและของแข็งระเหยมีค9าอยู9ในช9วงรอยละ 9.53-23.98 และรอยละ 8.4023.20 โดยสัดส9วนที่ระเหยไป ไดแก9 ส9วนประกอบของน้ํา มีค9ารอยละ 52.82-82.07
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ตารางที่ 2 ปริมาณของแข็งทั้งหมดและของแข็งระเหยในเศษของเสียจากผลไม (ทําการวิเคราะห) 2 ซ้ํา)
ชนิดของเศษของเสีย จาก ปริมาณของแข็ง
ส9วนเบี่ยงเบน
ปริมาณของแข็ง
ส9วนเบี่ยงเบน
ผลไม
ทั้งหมด (%)
มาตรฐาน (SD)
ระเหย (%)
มาตรฐาน (SD)
1. เปลือกกลวยน้ําวา
15.79
0.55
12.85
0.52
2. จุกสับปะรด
9.53
0.57
8.40
0.57
3. เปลือกสมเขียวหวาน
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. เปลือกแกวมังกรพันธุ)
12.82
0.61
10.28
0.58
เนื้อขาวเปลือกแดง

ผลการวิเคราะหBและเปรียบเทียบปริมาณน้ําตาลทั้งหมดในเศษของเสียจากผลไมที่ผ9าน
การปรับสภาพดวยวิธีต9างกัน
จากผลการศึกษา พบว9า ปริมาณน้ําตาลทั้งหมดที่วิเคราะห)ไดจากเศษของเสียจากผลไมที่ผ9านการปรับ
สภาพดวยกรดซัลฟ/วริก 98% มีค9าสูงกว9าในเศษของเสียจากผลไมที่ผ9านการปรับสภาพโดยการนึ่งแลวปรับสภาพ
ต9อดวยกรดซัลฟ/วริก 98% (ภาพที่ 2) โดยเปลือกสมเขียวหวานมีปริมาณน้ําตาลทั้งหมดสูงที่สุด เท9ากับ 45.25
mg/L (87.36 mg/g) รองลงมาไดแก9 เปลือกกลวยน้ําวา มีค9าเท9ากับ 44.71 mg/L (57.76 mg/g) เปลือกแกวมังกร
พันธุ)เนื้อขาวเปลือกแดง มีค9าเท9ากับ 31.61 mg/L (31.93 mg/g) เปลือกลองกอง มีค9าเท9ากับ 28.89 mg/L (53.70
mg/g) เปลือ กมะนาว มี ค9า เท9 ากั บ 25.58 mg/L (92.00 mg/g) จุ กสั บปะรด มีค9 าเท9า กับ 25.36 mg/L (21.35
mg/g) และเปลือกเงาะโรงเรียน มีค9าเท9ากับ 21.83 mg/L (49.16 mg/g) ตามลําดับ (ตารางที่ 3)
1) รอยละของการลดลงของค9าปริมาณน้ําตาลทั้งหมดที่วิเคราะห)ไดจากเศษของเสียจากผลไมที่ทําการ
ปรับสภาพดวยวิธีต9างกัน
จากผลการวิเคราะห)ปริมาณน้ําตาลทั้งหมดในเศษของเสียจากผลไมที่ทําการปรับสภาพดวยวิธี
ต9างกัน พบว9า ปริมาณน้ําตาลทั้งหมดที่วิเคราะห)ไดจากเศษของเสียจากผลไมที่ผ9านการปรับสภาพโดยการนึ่งแลว
ปรับสภาพต9อดวยกรดซัลฟ/วริก 98% มีค9าต่ํากว9าปริมาณน้ําตาลทั้งหมดที่วิเคราะห)ไดจากเศษของเสียจากผลไมที่
ผ9านการปรับสภาพดวยกรดซัลฟ/วริก 98% เพียงอย9างเดียว โดยมีรอยละของการลดลงอยู9ในช9วงรอยละ 7.0157.96 และเปลือกเงาะโรงเรียนมีค9าลดลงนอยสุด เท9ากับรอยละ 7.01 รองลงมาไดแก9 เปลือกมะนาว มีค9าลดลง
เท9ากับรอยละ 20.41 เปลือกกลวยน้ําวา มีค9าลดลงเท9ากับรอยละ 27.85 เปลือกลองกอง มีค9าลดลงเท9ากับรอยละ
33.47 เปลือกสมเขียวหวาน มีค9าลดลงเท9ากับรอยละ 38.47 จุกสับปะรด มีค9าลดลงเท9ากับรอยละ 41.47 ในขณะ
ที่เปลือกแกวมังกรพันธุ)เนื้อขาวเปลือกแดง มีค9าลดลงมากที่สุดเท9ากับรอยละ 57.96 ตามลําดับ (ตารางที่ 4)
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ภาพที่ 2 ปริมาณน้ําตาลทั้งหมดในเศษของเสียจากผลไม
ตารางที่ 3 ปริมาณน้ําตาลทั้งหมดในเศษของเสียจากผลไม
ค9าเฉลี่ยปริมาณน้ําตาลทั้งหมดในเศษ ค9าเฉลี่ยปริมาณน้ําตาลทั้งหมดในเศษของ
ชนิดของเศษของเสีย
ของเสี ย จากผลไม ที่ ป รั บ สภาพด วย เสียจากผลไมที่ปรับสภาพโดยการนึ่งแลว
จากผลไม
กรดซัลฟ/วริก 98%
ปรับสภาพต9อดวยกรดซัลฟ/วริก 98%
mg/g
mg/L
mg/g
mg/L
1. เปลือกกลวยน้ําวา
57.76
44.71
42.12
32.26
2. จุกสับปะรด
21.35
25.36
12.54
14.92
3. เปลือกสมเขียวหวาน
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. เปลือกแกวมังกรพันธุ)
31.93
31.61
13.59
13.29
เนื้อขาวเปลือกแดง
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ตารางที่ 4 รอยละของการลดลงของค9าปริมาณน้ําตาลทั้งหมดที่วิเคราะห)ไดจากเศษของเสียจากผลไมที่ทําการ
ปรับสภาพดวยวิธีต9างกัน
ชนิดของเศษของเสีย
จากผลไม

ค9 า เฉลี่ ย ปริ ม าณน้ํ า ตาล
ทั้งหมดในเศษของเสียฯ ที่
ป รั บ ส ภ า พ ด ว ย ก ร ด
ซัลฟ/วริก (mg/L)

ค9 า เฉลี่ ย ปริ ม าณน้ํ า ตาล
ทั้งหมดในเศษของเสียฯ ที่
ปรับสภาพโดยการนึ่งแลว
ปรั บ สภาพต9 อ ด วยกรด
ซัลฟ/วริก (mg/L)

ร อยละของการลดลงของ
ปริ ม าณน้ํ า ตาลทั้ ง หมดที่
วิเคราะห)ไดจากเศษของเสีย
ฯ ที่ ทํา การปรั บสภาพดวย
วิธีต9างกัน

1. เปลือกกลวยน้ําวา
2. จุกสับปะรด

44.71

32.26

27.85

25.36

14.92

41.17

3. เปลือกสมเขียวหวาน

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. เปลือกแกวมังกรพันธุ)
เนื้อขาวเปลือกแดง

31.61

13.29

57.96

2) ปริมาณผลผลิตน้ําตาลทั้งหมด (Total Sugar Yield) ในเศษของเสียจากผลไม
จากผลการศึกษา พบว9า ปริมาณผลผลิตน้ําตาลทั้งหมดในเศษของเสียจากผลไมที่ทําการศึกษาทั้ง 7
ชนิด มีค9าอยู9ในช9วง 21.19-44.95 %Total Sugar/gVS และ 12.34-32.78 %Total Sugar/gVS สําหรับเศษของ
เสี ย จากผลไม ที่ ผ9 า นการปรั บ สภาพแบบที่ 1 และแบบที่ 2 ตามลํ า ดั บ โดยเปลื อ กกล วยน้ํ า ว า และเปลื อ ก
ส มเขี ย วหวาน มี ป ริ ม าณผลผลิ ต น้ํ า ตาลทั้ ง หมดในปริ ม าณสู ง (ปรั บ สภาพแบบที่ 1) เท9 า กั บ 44.95 และ
40.02 %Total Sugar/gVS (ภาพที่ 3)
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ภาพที่ 3 ปริมาณผลผลิตน้าํ ตาลทั้งหมดในเศษของเสียจากผลไม

ผลการประมาณการปริมาณกรดซิตริกจากปริมาณน้ําตาลทั้งหมดในเศษของเสียจาก
ผลไม
จากการประมาณการปริมาณกรดซิตริกจากปริมาณน้ําตาลทั้งหมดในเศษของเสียจากผลไมที่ผ9านการ
ปรับสภาพดวยกรดซัลฟ/วริก 98% พบว9า เปลือกสมเขียวหวานมีประมาณการปริมาณกรดซิตริกเฉลี่ยสูงที่สุด
เท9ากับ 48.27 mg/L (SD = 0.77) รองลงมา ไดแก9 เปลือกกลวยน้ําวา มีค9า 47.69 mg/L (SD = 1.54) เปลือกแกว
มังกรพันธุ)เนื้อขาวเปลือกแดง มีค9า 33.72 mg/L (SD = 1.77) เปลือกลองกอง มีค9า 30.82 mg/L (SD = 1.00)
เปลื อกมะนาว มีค9 า 27.28 mg/L (SD = 2.46) จุ กสั บ ปะรด มีค9 า 27.05 mg/L (SD = 1.08) และเปลื อ กเงาะ
โรงเรียน มีค9าประมาณการปริมาณกรดซิตริกเฉลี่ยต่ําที่สุด เท9ากับ 23.28 mg/L (SD = 0.69) ตามลําดับ สําหรับ
การประมาณการปริมาณกรดซิตริกในเศษของเสียจากผลไมที่ปรับสภาพโดยการนึ่งแลวปรับสภาพต9อดวยกรด
ซัลฟ/วริก 98% พบว9า เปลือกกลวยน้ําวา มีประมาณการปริมาณกรดซิตริกเฉลี่ยสูงที่สุด เท9ากับ 34.41 mg/L (SD
= 3.00) รองลงมาไดแก9 เปลือกสมเขียวหวาน 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)
จุกสับ ปะรด มีค9า 15.92 mg/L(SD = 0.61) และเปลือ กแกวมังกรพันธุ) เนื้อขาวเปลือกแดง มีค9าประมาณการ
ปริมาณกรดซิตริกเฉลี่ยต่ําที่สุด เท9ากับ 14.18 mg/L (SD = 0.77) ตามลําดับ (ตารางที่ 5)
โดยการคํานวณค9าประมาณการปริมาณกรดซิตริกจากปริมาณน้ําตาลทั้งหมดที่วิเคราะห)ไดในเศษของเสีย
จากผลไมในการศึกษาครั้งนี้ อางอิงจากสมการการหมักกลูโคสแบบใชอากาศโดยเชื้อจุลินทรีย) ดังนี้
ปริมาณกรดซิตริก =

ปริมาณน้ําตาลทั้งหมด (mg/L)
มวลโมเลกุลของน้ําตาลกลูโคส

×

มวลโมเลกุลของกรดซิตริก
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ตารางที่ 5 ประมาณการปริมาณกรดซิตริกจากปริมาณน้ําตาลทั้งหมดในเศษของเสียจากผลไม
ปรับสภาพโดยการนึ่งแลวปรับสภาพต9อ
ปรับสภาพดวยกรดซัลฟ/วริก 98%
ดวยกรดซัลฟ/วริก 98%
ชนิดของเศษของเสีย
ปริมาณน้ําตาล
ประมาณการ
ปริมาณน้ําตาล
ประมาณการ
จากผลไม
ทั้งหมด (mg/L) ปริมาณกรดซิตริก ทั้งหมด (mg/L)
ปริมาณกรดซิตริก
(mg/L)
(mg/L)
ค9าเฉลี่ย SD
ค9าเฉลี่ย SD
1. เปลือกกลวยน้ําวา
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. เปลือกสมเขียวหวาน

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. เปลือกแกวมังกรพันธุ)
เนื้อขาวเปลือกแดง

31.61

1.77

33.72

13.29

0.77

14.18

สรุปผลการศึกษา และการอภิปรายผล
สรุปผลการศึกษา
1) ปริมาณของแข็งทั้งหมด และของแข็งระเหยในเศษของเสียจากผลไม
ค9าเฉลี่ยปริมาณของแข็งทั้งหมดและปริมาณของแข็งระเหยจากเศษของเสียจากผลไม 7 ชนิด ที่ผ9านการ
ปรับสภาพ 2 แบบ โดยแบบที่ 1 เปRนการปรับสภาพดวยกรดซัลฟ/วริก 98 % และแบบที่ 2 ปรับสภาพโดยการนึ่ง
แลวปรับสภาพต9อดวยกรดซัลฟ/วริก 98% มีดังนี้ เปลือกกลวยน้ําวา 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) เปลือกสมเขียวหวาน 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) และเปลือกแกวมังกรพันธุ)เนื้อขาวเปลือกแดง มีค9า 12.82% (SD = 0.61) และ
10.28% (SD = 0.58) ตามลําดับ
2) ปริมาณน้ําตาลทั้งหมดในเศษของเสียจากผลไม
ค9าเฉลี่ยปริมาณน้ําตาลทั้งหมดในเศษของเสียจากผลไม 7 ชนิด ที่ผ9านการปรับสภาพ 2 แบบ มีดังนี้
เปลื อ กกล วยน้ํ า ว า มี ค9 า 44.71 mg/L (SD = 1.54) และ 32.26 mg/L (SD = 3.00) จุ ก สั บ ปะรด มี ค9 า 25.36
mg/L (SD = 1.08) และ 14.92 mg/L (SD = 0.61) เปลือกสมเขียวหวาน 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) และเปลือกแกวมังกรพันธุ)เนื้อขาวเปลือกแดง มีค9า 31.61 mg/L (SD
= 1.77) และ 13.29 mg/L (SD = 0.77) ตามลําดับ
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3) ปริมาณผลผลิตน้ําตาลทั้งหมด (Total Sugar Yield) ในเศษของเสียจากผลไม
ปริมาณผลผลิตน้ําตาลทั้งหมดในเศษของเสียจากผลไม 7 ชนิด ที่ปรับสภาพ 2 แบบ มีค9าเฉลี่ยอยู9ในช9วง
7.01-57.96 %Total Sugar/gVS โดยเปลือกกลวยน้ําวา มีค9าเฉลี่ยสูงที่สุดเท9ากับ 44.95 และ 32.78 %Total
Sugar/gVS รองลงมาคือ เปลือกสมเขียวหวาน มีค9า 40.02 และ 26.92 %Total Sugar/gVS เปลือกแกวมังกรพันธุ)
เนื้อขาวเปลือกแดง มีค9า 28.36 และ12.34 %Total Sugar/gVS เปลือกลองกอง มีค9า 25.92 และ 17.84 %Total
Sugar/gVS จุ ก สั บ ปะรด มี ค9 า 25.41 และ 14.93 %Total Sugar/gVS เปลื อ กมะนาว มี ค9 า 22.94 และ
18.90 %Total Sugar/gVS และเปลือกเงาะโรงเรียน มีค9า 21.19 และ18.54 %Total Sugar/gVS ตามลําดับ
4) การประมาณการปริมาณกรดซิตริกจากปริมาณน้ําตาลทั้งหมดในเศษของเสียจากผลไม
ผลการประมาณการปริมาณกรดซิตริกในเศษของเสียจากผลไม 7 ชนิด ที่ปรับสภาพ 2 แบบ พบว9า
เปลือกสมเขียวหวาน มีค9า 48.27 mg/L และ 29.72 mg/L เปลือกกลวยน้ําวา มีค9 า 47.69 mg/L และ 34.41
mg/L เปลือกแกวมังกรพันธุ)เนื้อขาวเปลือกแดง มีค9า 33.72 mg/L และ 14.18 mg/Lเปลือกลองกอง มีค9า 30.82
mg/L และ 20.50 mg/L เปลื อ กมะนาว มี ค9 า 27.28 mg/L และ 21.72 mg/L จุก สั บปะรด มีค9 า 27.05 mg/L
และ 15.92 mg/L และเปลือกเงาะโรงเรียน มีค9า 23.28 mg/L และ 21.66 mg/L ตามลําดับ

การอภิปรายผล
เมื่อทําการเปรียบเทียบปริมาณน้ําตาลทั้งหมดในเศษของเสียจากผลไมที่ไดจากการศึกษาในครั้งนี้ กับ
ปริมาณน้ําตาลทั้งหมดที่ไดจากงานวิจัยของ ศิริลักษณ) ชมชื่นกลิ่น และคณะ (2557) (6) พบว9า
1) ปริมาณน้ําตาลทั้งหมดในเปลือกกลวยน้ําวาที่วิเคราะห)ไดจากงานวิจัยครั้งนี้ มีค9าใกลเคียงกับค9าที่ไดใน
งานวิจัยของศิริลักษณ) ชมชื่นกลิ่น และคณะ (2557) โดยมีค9าเท9ากับ 44.71 mg/L และ 40.01 mg/L
2) ปริมาณน้ําตาลทั้งหมดในจุกสับปะรดที่วิเคราะห)ไดจากงานวิจัยครั้งนี้ มีค9าต่ํากว9าในงานวิจัยของ ศิ
ริลักษณ) ชมชื่นกลิ่น และคณะ (2557) โดยมีค9าเท9ากับ 25.36 mg/L และ 48.48 mg/L ซึ่งน9าจะมาจากการเลือก
ขนาดชิ้นส9วนของจุกสับปะรดที่มีความแตกต9างกัน
จากการศึ ก ษา พบว9 า เปลื อ กส มเขี ยวหวาน และเปลือ กกล วยน้ํ า วา เปR นเศษของเสี ยจากผลไม ที่ มี
ศักยภาพสูงในการนําไปใชหมักทางชีวภาพเพื่อผลิตกรดซิตริก เนื่องจากมีส9วนประกอบเปRนสารอินทรีย)สูง (VS =
21.83% และ 12.85%) โดยมีปริมาณน้ําตาลทั้งหมดเปRนองค)ประกอบอยู9 45.25 mg/L และ 44.71 mg/L ในขณะ
ที่เปลือกเงาะโรงเรียน มีส9วนประกอบเปRนสารอินทรีย)ในปริมาณสูงเช9นกัน (VS = 23.20%) แต9มีศักยภาพในการ
นําไปใชหมักต่ํากว9า เนื่องจากมีปริมาณน้ําตาลทั้งหมดเปRนองค)ประกอบอยู9เพียง 21.83 mg/L ทั้งนี้ ส9วนประกอบ
ดังกล9าว อาจเปRนสารอินทรีย)เชิงซอนชนิดอื่น เช9น ลิกโนเซลลูโลส เปRนตน
การปรับสภาพเศษของเสียจากผลไม ดวยกรดซัลฟ/วริก 98% เปRนวิธีที่เหมาะสมที่ไดจากการศึกษาในครั้ง
นี้ ส9วนการปรับสภาพโดยการนําเศษของเสียจากผลไมไปนึ่งแลวปรับสภาพต9อดวยกรดซัลฟ/วริก 98% มีผลต9อ
ปริมาณน้ําตาลทั้งหมดที่วิเคราะห)ได โดยทําใหปริมาณน้ําตาลทั้งหมดลดลงรอยละ 7.01-57.96 ทั้งนี้ น9าจะเกิดจาก
ปฏิกิริยา Wet Oxidation ขณะทําการปรับสภาพโดยการนึ่งดวยไอน้ํา ที่ทําใหน้ําตาลในเศษของเสียจากผลไมถูก
ออกซิไดซ) ส9งผลใหปริมาณน้ําตาลทั้งหมดที่วิเคราะห)ได มีค9าต่ํา

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๕ "งานวิชาการรับใชสังคม" มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

882

ST-11

เอกสารอางอิง
(1) กัญจน)พร อริยเลิศปvญญา และบริษัท เซิร)ฟเวอร)ทูเดย) (ประเทศไทย) จํากัด. (2553). การพัฒนาธุรกิจจากกาก
อุตสาหกรรมน้ําผลไม กรณีศึกษา กากสม และกากฝรั่ง. วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตรบูรพาปริทัศน, 5,
23-33.
(2) ศศิธร นนทา, สมพงศ) โอทอง และนุชนาถ แช9มชอย. (2559). ผลผลิตกรดแลคติกจากกระบวนการหมักเศษผลไม.
วารสาร มฉก.วิชาการ, 20(39), 1-12.
(3) สุจิตรา กุลวงษ), ประวิทย) คงจันทร) และนุชนาถ แช9มชอย. (2558). ผลผลิตและสภาวะในการผลิตกรด ซิ
ตริกจากกระบวนการหมักเศษของเสียจากผลไม. วารสารวิจัยราชภัฏธนบุรีรับใชสังคม, 1, 150-163.
(4) APHA. (1998). Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 20th ed.
Bultimore: United Book Press.
(5) Dubois, M., Gilles, K.A., Hamilton, J.K., Rebers, P.A. and Smith, F. (1956). Colorimetric Method
for Determination of Sugars and Related Substances. Analytical Chemistry, 28(3), 350-356.
(6) ศิริลักษณ) ชมชื่นกลิ่น และคณะ. (2557). ปริมาณน้ําตาลทั้งหมดในเศษของเสียจากผลไม. รายงานการวิจัย
ประกอบรายวิชา EH 4233, คณะสาธารณสุขศาสตร)และสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระ
เกียรติ.

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๕ "งานวิชาการรับใชสังคม" มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

883

884

ศิลปศาสตร
มนุษยศาสตร
สังคมศาสตร
และ
นิติศาสตร
การประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ

885

ศิลปศาสตร มนุษยศาสตร
สังคมศาสตร และนิติศาสตร
การเรียนรู้วัฒนธรรมไทยจากหลัก สูต รศิล ปศาสตรบัณฑิต สาขาวิช าการสือสาร
ภาษาไทยเป็ นภาษาทีสองของนัก ศึก ษาแลกเปลียนชาวจีน ในมหาวิท ยาลัยหัวเฉียว
เฉลิม พระเกียรติ
Fan Chunxia, พัช ริ น ทร์ บูร ณะกร
ปั ญหาครอบครัวในสังคมไทย : ภาพสะท้ อ นจากนวนิยายไทย ช่ วง พ.ศ. 2508 –

LA-1

2557

จิต รลดา แสงปั ญญา
กลวิธ ีก ารแต่ งและแนวคิด ในนวนิยายสําหรับ เยาวชนทีได้ ร ับ รางวัล แว่ น แก้ ว พ.ศ.
Lingfen Mo

LA-11

Luo Yan, ธิด า โมสิก รั ต น์

LA-12

2557

การวิเ คราะห์ ต ัวละครในนวนิยายแปลชุด บุรุ ษบูร พา ทําเนียบหลางหยา
Qiuyun Tang, พัช ริ น ทร์ บูร ณะกร
สีใ นสถาปั ต ยกรรม: เปรียบเทียบศาสนสถานจีน ในไทยและจีน
Si tong Wei, พรพรรณ จัน ทโรนานนท์ , พัช ริ น ทร์ บูร ณะกร
การศึก ษาเปรียบเทียบวัฒนธรรมชนเผ่ าลีซ อ : กรณีศึก ษาชนเผ่ าลีซ อ จังหวัด
เชียงใหม่ ประเทศไทย และชนเผ่ าลีซ อเขตปกครองตนเองนู่เ จียง สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
Zhu Wanying, นริ ศ วศิน านนท์ , พัช ริ น ทร์ บูร ณะกร
ปั จ จัยทีมีผ ลต่ อ การตัด สิน ใจใช้ บ ริก ารของนัก ท่ อ งเทียวชาวจีน ทีห้ างสรรพสิน ค้ า
ปลอดภาษีใ นเขตกรุ งเทพมหานครและปริม ณฑล
Zirong Li, สุช าดา เจริ ญพัน ธุ์ศ ิร ิ ก ุล
การพัฒนามาตรวัด ความกตัญ:ูต่ อ องค์ ก ารฉบับ ภาษาไทย
กวิต า พร้ อ มเพราะ, วัช ราภรณ์ บุญญศิร ิวัฒน์
แนวทางการส่ งเสริม การท่ อ งเทียวตลาดนํา; คลองพระองค์ เ จ้าไชยานุช ติ อําเภอ
บางบ่ อ จังหวัด สมุท รปราการ
กัญญาพัช ร วุฒยิ า, พิม พ์ ช นก สวัส ดิร ัก ษา
การศึก ษาแรงจูงใจและความพึงพอใจมีผ ลต่ อ พฤติก รรมของนัก ท่ อ งเทียว ชาวไทย
กรณีศึก ษา : ตลาดนํา; อโยธยา จังหวัด พระนครศรีอ ยุธ ยา
กิต ิยา มโนธรรมรัก ษา, ดวงธิด า นัน ทาภิร ัต น์ , สุช าดา เจริญพัน ธ์ ศิร ิก ุล ,
อาทิต ยา อรุ ณศรีโ สภณ

LA-22

LA-31

LA-40

LA-52

LA-62

LA-63

LA-73

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๕ "งานวิชาการรับใชสังคม" มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
5th National and International Conference - "Research to Serve Society" - Huachiew Chalermprakiet University
886

การเปรียบเทียบการรับ รู้ห น้ าทีการเปิ ดเผยข้ อ มูล ในการประกัน ชีวติ ตามกฎหมาย
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ฐิต ารีย์ เปรมวิไ ลศัก ดิ> บุญศัก ดิ>
ปั จ จัยทีส่ งผลต่ อ ความภัก ดีข องล ูก ค้ าทีมีต่ อ ตราสิน ค้ าร้ านคาเฟ่ ขนมหวานใน
ห้ างสรรพสิน ค้ า
ณัฐพร ดิส นีเ วทย์ , สมยศ วัฒนากมลชัย, ดวงธิด า นัน ทาภิร ัต น์ , ทรงวาด
สุข เมือ งมา
การมีส่ วนร่ วมของประชาชนในการจัด การระบบผลิต ไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิต ย์ ใน
ชุม ชน จังหวัด สิงห์ บ ุร ี
ณิช าภัท ร วิส ุท ธิป ราณี
ความยากจน คนจน การ สกัด กัน; และการกีด กัน ออกจากสังคม
ไตรพัฒน์ อึ@งปรมธนาก ูล
คดีห นอนนิยายของวิน ทร์ เลียววาริณ : การพิน ิจ ด้ วยแนวคิด เ รืองสัม พัน ธบท
ธงชัย แซ่ เ จีย
การแปล “นิร าศเมือ งแกลง” ของสุน ทรภู่เ ป็ นภาษาอังกฤษ: การเติม คําอธิบ าย
ประเภทเชิงอรรถ
นพวรรณ สุข กลาง
การเข้ าถึงจุด จําหน่ ายเครืองดืมแอลกอฮอล์ ท ีส่ งผลต่ อ พฤติก รรมการดืมเครืองดืม
แอลกอฮอล์ ข องวัยรุ่ น และผลกระทบทีเกิด ขึน;
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การเรียนรูวัฒนธรรมไทยจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเป$นภาษาที่สองของนักศึกษาแลกเปลีย่ น
ชาวจีนในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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
งานวิ จั ย ครั้ งนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค0 เพื่ อ สํ ารวจความคิ ด เห็ น การเรี ย นรู วั ฒ นธรรมไทยจาก
หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการสื่ อ สารภาษาไทยเปM น ภาษาที่ ส องของนั ก ศึ ก ษา
แลกเปลี่ ย นชาวจี น ในมหาวิ ท ยาลั ย หั ว เฉี ย วเฉลิ ม พระเกี ย รติ โดยการสั ม ภาษณ0 นั ก ศึ ก ษา
แลกเปลี่ยนชาวจีน จํานวน 31 คนผลการวิจัยพบวRา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
สื่อสารภาษาไทยเปMนภาษาที่สองของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติไดจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาวัฒ นธรรมไทยโดยใชวิธีการเรียนรูที่นR าสนใจและเหมาะสมกับความตองการของ
นั กศึ กษาแลกเปลี่ ย นชาวจี น ทํ าให นั กศึ ก ษาแลกเปลี่ ย นชาวจี น สนใจ ได ความรู ความเข าใจ
ภาษาไทยอยRางลึกซึ้ง และนําผลการเรียนรูวัฒนธรรมไทยนําไปใชประโยชน0ในชีวิตการเรียนภาษา
และวัฒนธรรมไทยมากขึ้น เกิดความสนใจการเรียนรูวัฒนธรรมไทยดวยตนเอง สRงผลใหประสบ
ความสําเร็จในการเรียนสาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเปMนภาษาที่สอง สามารถใชชีวิตรRวมกับคน
ไทยและหางานทําที่ประเทศไทย นอกจากนี้ นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนมีบทบาทสําคัญในการ
เผยแพรRวัฒนธรรมของประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนใหประชาชนของทั้งสองประเทศ
ทําใหประชาชนทั้งสองประเทศเขาใจกันอยRางดี 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
ปmจจุบันการเรียนการสอนภาษาไทยไดรับความนิยมมากในสาธารณรัฐประชาชนจีนและ
มีมหาวิทยาลัยจํานวนมากที่ไดเปnดสอนภาษาไทยในแตRละมณฑลของสาธารณรัฐประชาชนจีน
เชR น มหาวิทยาลั ยของมณฑลยู นนาน มหาวิทยาลัย ของมณฑลกวRางซี และมหาวิทยาลั ยของ
มณฑลเสฉวน ในขณะเดี ย วกั น มหาวิ ท ยาลั ย ที่ ส อนวิ ช าภาษาไทยสR ว นมากได รR ว มมื อ กั บ
มหาวิทยาลัยตRาง ๆ ของประเทศไทย เพื่อสRงนักศึกษาจีนมาแลกเปลี่ยนเรียนภาษาและวัฒนธรรม
ไทยที่ประเทศไทย และมหาวิทยาลัยที่ไดเปnดสอนวิชาภาษาไทยในแตRละมณฑลสRวนมากไดเปnด
โครงการ 3+1 หรือ 2+2 เพื่อใหนักศึกษาจีนมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนภาษาไทยและวัฒนธรรม
ไทยที่ประเทศไทย 1-2 ปq ทั้งนี้เปMนเพราะการเรียนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยที่ประเทศไทยจะ
ทํ าให นั ก ศึ ก ษามี บ รรยากาศที่ ดี มี ป ระโยชน0 ชR ว ยให นั ก ศึ ก ษาจี น เรี ย นรู และเข าใจภาษาไทย
และวั ฒ นธรรมไทย ดั งนั้ น จึ งมี นั ก ศึ ก ษาแลกเปลี่ ย นชาวจี น จํ า นวนมากไปเรี ย นภาษาไทย
ที่ ป ระเทศไทยตามโครงการตR าง ๆ ในปq พ.ศ. 2551 มี นั กศึ กษาจี น จํ านวน 7,900 คน เรี ยนที่
ประเทศไทย (SOHU. 2016 : ออนไลน0)
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเปMนศูนย0กลางการศึกษาในภูมิภาคตะวั น ออกของ
ประเทศไทย มี บ ทบาทในการสร างความสั ม พั น ธ0 ที่ ดี ร ะหวR า งประเทศไทยกั บ สาธารณรั ฐ
ประชาชนจีน ลงนามสัญ ญาความรRว มมือ (MOU) กับ สถาบัน การศึก ษาในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ในการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับสถาบันการศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเปMน
ประโยชน0ตRอการสRงเสริมความเขาใจอันดีระหวRางประชาชนของทั้งสองประเทศ ดังที่ ZHENG
CUIXIANG (2557: 97) ไดกลRาววRา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติไดใหความสําคัญในการ
สรางความรRวมมือในดานการศึกษากับมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน มีการรRวมมือและ
แลกเปลี่ ยนความรูกั บ มหาวิ ทยาลั ยในสาธารณรัฐประชาชนจี นอยR างตR อเนื่ อง ปm จ จุบั น ได สาน
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สั มพั น ธ0อั น ดี กับ มหาวิ ท ยาลั ย ในสาธารณรัฐ ประชาชนจี น กวR า 40 แหR ง ในแตR ล ะปq มี การสอน
แลกเปลี่ยนวิชาการและคนควาวิจัยรRวมกัน ทั้งยังไดสRงเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวRางกัน
ซึ่งในปmจจุบันมีนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปศึกษาที่สาธารณรัฐประชาชนจีนประมาณ 300 คนตRอปq
เพื่อเสริมทักษะภาษาและเรียนรูวิถีชีวิต พรอมทํางานที่เกี่ยวของกับสาธารณรัฐประชาชนจีน และ
มี นั ก ศึ ก ษาจากสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น มาศึ ก ษาที่ มหาวิ ท ยาลั ย หั ว เฉี ย วเฉลิ ม พระเกี ย รติ
ประมาณ 400 คน เปMนเวลา 1-2 ปq นับเปMนมหาวิทยาลัยที่มีความรRวมมือกับสถาบันการศึกษาใน
สาธารณรัฐประชาชนจีนมากที่สุด
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเปnดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
สื่อสารภาษาไทยเปMนภาษาที่สองมาตั้งแตR พ.ศ. 2551 จนถึงปmจจุบันเปMนเวลา 9 ปq ผลิตบัณฑิตชาวจีน
จํานวน 345 คน โดยบัณฑิ ตชาวจีนเหลRานั้นทํ างานทั้งในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน
ดั งที่ Tang Yihong (2557 : 127-131) ได วิ จั ย เรื่ อ งวิ ถี ชี วิ ต ของบั ณ ฑิ ต ชาวจี น ในสั ง คมไทย :
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ พบวRา บัณฑิตชาวจีนเมื่อสําเร็จการศึกษาแลวจะดํารงชีวิต
อยูRในสังคมไทยตRอ เนื่องจากประเทศไทยไมRมีนโยบายกีดกันชาวตRางชาติ จึงทําใหมีโอกาสที่ดีใน
การหางานทํ าได งR าย และต องการใช ความรู ที่ เกี่ ย วกั บ ภาษาไทยและภาษาจี น เพื่ อดํ ารงชี วิ ต
นอกจากนี้ยังพบวRาบัณฑิตชาวจีนในสังคมไทยมีคุณธรรมที่นRายกยRองคือ มีความอดทนสามารถ
ปรับตัวเขากับสังคมไทย และรูจักประยุกต0ใชความรูในการดํารงชีวิต ทําใหชีวิตไดอยRางมีความสุข
บัณฑิตจีนมีบทบาทในการพัฒนาการศึกษาและสRงเสริมการทRองเที่ยวของไทย มีบทบาทในการนํา
เทคโนโลยีจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ในประเทศไทย ในด านเศรษฐกิจ บั ณ ฑิ ตชาวจีน ชRว ย
สRงเสริมการคาขายสินคาระหวRางประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยทําหนาที่เปMน ผู
ขนสRงสินคาออกตRางประเทศ ทําใหประเทศไทยไดผลกําไรจากการคาขายมากขึ้น และเศรษฐกิจไทยได
ขยายตัวมากขึ้น จากการวิจัยขางตนแสดงใหเห็นวRา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
สื่อสารภาษาไทยเปMนภาษาที่สองของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติประสบความสําเร็จ
ทั้ งนี้ หลั ก สู ต รได เปn ด รายวิ ช าด านวั ฒ นธรรมไทยสํ าหรั บ นั ก ศึ ก ษาแลกเปลี่ ย นชาวจี น อยR า ง
หลากหลาย เชR น วั ฒ นธรรมและภู มิปm ญ ญาไทย วั ฒ นธรรมไทย-จี น ภาษาไทยกั บ วัฒ นธรรม
สัมมนาการใช ภาษาและวัฒ นธรรมไทย สํ านวนไทย ประเพณี และวัฒ นธรรมไทย ภาษาและ
วัฒ นธรรมในบทเพลงไทย รายวิช าเหลRานี้เปn ดโอกาสให นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีน ไดเรียนรู
วัฒนธรรมไทย ควบคูRกับการเรียนการสอนภาษาไทย ชRวยใหนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนเขาใจ
ภาษาไทยจนสามารถนําไปใชในการดํารงชีวิต โดยมีเนื้อหาวิชาดานวัฒนธรรมไทยเปMนสําคัญใน
การเรียนการสอนภาษาควบคูRกับวัฒนธรรมไทยสําหรับชาวตRางชาติ
ดังที่กลRาวมา ผูวิจัยในฐานะนักศึกษาชาวจีนที่ศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเปMน
ภาษาที่สอง จึงสนใจศึกษาการเรียนรูวัฒนธรรมไทยจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การสื่อสารภาษาไทยเปMนภาษาที่สองของนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนในมหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิ มพระเกี ยรติ เพื่ อสํ ารวจความคิ ด เห็ น การเรีย นรูวั ฒ นธรรมไทยจากหลักสู ต รศิ ล ปศาสตร
บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการสื่ อ สารภาษาไทยเปM น ภาษาที่ ส องของนั ก ศึ ก ษาแลกเปลี่ ย นชาวจี น ใน
มหาวิทยาลั ยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งจะเปM นแนวทางสําหรับ การเรียนการสอนภาษาและ
วัฒนธรรมไทยสําหรับนักศึกษาตRางชาติตRอไป
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วัตถุประสงคTของการวิจัย
เพื่ อ สํ า รวจความคิ ด เห็ น การเรี ย นรู วั ฒ นธรรมไทยจากหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเปMนภาษาที่สองของนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนในมหาวิทยาลัยหัว
เฉียวเฉลิมพระเกียรติ

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชวิธีวิจัยเอกสาร (Documentary Research) และการเก็บขอมูล
ภาคสนาม โดยดําเนินการตามลําดับขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมไทย การจัดการเรียนการ
สอนวัฒ นธรรมไทย และการจัดการเรียนการสอนวัฒ นธรรมไทยสําหรับนั กศึกษาแลกเปลี่ย น
ชาวจีน
2. ศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเปMนภาษาที่ สอง
มหาวิ ท ยาลั ย หั ว เฉี ย วเฉลิ ม พระเกี ย รติ เลื อ กวิ ช าด านวั ฒ นธรรมไทยที่ เปn ด สอนให นั ก ศึ ก ษา
แลกเปลี่ยนชาวจีน จํานวน 12 วิชา
3. ศึ กษาเอกสารที่ เกี่ ยวกับ วิชาดานวัฒ นธรรมไทยที่เปn ดสอนใหนั กศึ กษาแลกเปลี่ย น
ชาวจีน จํานวน 12 วิชา และสรางเครื่องมือวิจัยดวยการตั้งคําถามสัมภาษณ0นักศึกษาแลกเปลี่ยน
ชาวจีน โดยครอบคลุมวัตถุประสงค0ในการทําวิจัย และใหอาจารย0ที่ปรึกษาตรวจสอบ
4. ปรับปรุงและแกไขแบบสัมภาษณ0ตามขอเสนอแนะของอาจารย0ที่ปรึกษา และนําไป
เก็บขอมูลกับกลุRมตัวอยRาง
5. วิเคราะห0 ขอมู ล ด านการเรียนรูวั ฒ นธรรมไทยสํ าหรับ นั กศึ กษาแลกเปลี่ย นชาวจี น
ที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
6. สํ า รวจความคิ ด เห็ น การเรี ย นรู วั ฒ นธรรมไทยจากหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเปMนภาษาที่สองของนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนในมหาวิทยาลัยหัว
เฉียวเฉลิมพระเกียรติ
7. นําเสนอการศึกษาวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห0 (Descriptive Analysis)

ผลการวิจัย
นั กศึ กษาแลกเปลี่ ย นชาวจีน เรีย นรูวั ฒ นธรรมไทยในรายวิ ชาในสาขาวิ ชาการสื่ อสาร
ภาษาไทยเปMนภาษาที่สอง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
จึงมีป ระโยชน0ทําใหนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนนําความรูวัฒ นธรรมไทยไปใชในดานชีวิตการ
เรียน ชีวิตประจําวัน การใชชีวิตรRวมกับคนไทย การหางานทําในประเทศไทย จนกระทั่งพัฒนา
ความสัมพันธ0ไทย – จีน มีผลการวิจัยดังนี้
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1.

นําการเรียนรูวัฒนธรรมไทยไปใชประโยชนT
1.1 ดานชีวิตการเรียน
1.1.1 ประโยชน0ที่ได จากการเรียนรูวัฒ นธรรมไทย รายวิช าวัฒ นธรรมไทยใน
หลักสูตรที่ เหมาะสม ทําให นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนไดความรูวัฒ นธรรมไทย และสามารถ
พั ฒ นาความสามารถในการใช ภาษาไทยให ดี ขึ้ น ดั ง ที่ Tao Min (16 พฤศจิ ก ายน 2559 :
สัมภาษณ0) นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ไดกลRาววRา
หลังจากเรียนรายวิชาวัฒนธรรมไทยที่จัดสอนให*นักศึกษาแลกเปลี่ยน
ชาวจีนมีประโยชน2ให*เราเข*าใจภาษาและวัฒนธรรมไทยได*มากขึ้น ยังสามารถฝ8ก
ทักษะการฟ:ง การเขียน การพูดอย=างดี และบางวิชาต*องการปฏิบัติและทําแบบ
สัมภาษณ2ด*วยตนเอง กิจกรรมเหล=านี้ทําให*เราได*ฝ8กใช*ภาษาไทยและสามารถนํา
ความรู*ที่เรียนไปใช*ในการปฏิบัติ
จากตัวอยRางการสัมภาษณ0แสดงใหเห็นวRา รายวิชาวัฒนธรรมไทยที่เหมาะสมจะมี
เนื้อหาความรูที่นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีน ไดความรูความเขาใจวัฒนธรรมไทยมากขึ้น และยัง
พั ฒ นาความสามารถด านการเขี ย น การพู ด และการฟm งให ดี ขึ้น และสามารถทํ าให นั ก ศึ กษา
แลกเปลี่ยนชาวจีนเขาใจการใชภาษาไทยใหถูกตองเหมาะสมขึ้น
รายวิชาวัฒนธรรมไทยที่จัดสอนใหนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีน มีเนื้อหาความรู
และมีประโยชน0กระตุนใหนักศึกษาแลกเปลี่ยนจีนสนใจในการเรียนรูภาษาและวัฒ นธรรมไทย
เขาใจภาษาและวัฒ นธรรมไทยไดมากขึ้น ซึ่งไดสอดคลองกับ Teng Chunbo (16 พฤศจิกายน
2559 : สั มภาษณ0 ) นักศึกษาแลกเปลี่ ยนชาวจี นในมหาวิทยาลัย หัว เฉี ยวเฉลิ มพระเกี ยรติ ที่ ได
กลRาววRา
วิชาวัฒนธรรมไทยหลายวิชาน=าสนใจมาก มีกิจกรรมหลากหลายให*เราได*ชม
เรียนรู*ทฤษฎีและฝ8กปฏิบัติ เช=น วิชาการใช*ภาษาไทยเพื่อการแสดง อาจารย2มี
กระบวนการสอนด*วยให*นักศึกษาเข*าร=วมพิธีไหว*ครู การแสดงโขนและเรียนรู*
มวยไทย เปGนต*น ซึ่งทั้งหมดทําให*พวกเราได*เข*าใจวัฒนธรรมไทยอย=างลึกซึ้งขึ้น
นอกจากนี้ วิ ช าอาหารและขนมไทย ก็ เปG น วิ ช าที่ ผ มสนใจมาก เพราะวิ ช านี้
ทฤษฎีกับการปฏิบัติผสมกันในการเรียนการสอน ได*ฝ8กเทคนิคการดํารงชีวิตใน
เรียนและฝ8กปฏิบัติความรู*การทําอาหารและขนมไทย วิธีการสอนดังกล=าวช=วย
ดึงดูดความสนใจให*นักศึกษาสนใจเรียนรู*วัฒนธรรมไทยด*วย ทําให*วิชานี้น=าสนใจ
เปGนอย=างยิ่ง ส=งเสริมความสนใจการเรียนรู*ภาษาไทยของพวกเรา
จากตัวอยRางการสัมภาษณ0แสดงใหเห็นวRา รายวิชาวัฒนธรรมไทยในหลักสูตรที่
เปnดสอนใหนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีน เปMนวิชาที่นRาสนใจ เนื่องจากมีกิจกรรมตRาง ๆ ใหนักศึกษา
แลกเปลี่ยนชาวจีนนําความรูไปใชและปฏิบัติได สRงเสริมความรูความเขาใจวัฒนธรรมไทยไดอยRาง
ดี หลังจากเรียนรูรายวิชาวัฒนธรรมไทย นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนเขาใจภาษาและวัฒนธรรม
ไทยไดมากขึ้น และเกิดความสนใจเรียนรูภาษาและวัฒนธรรมไทย ดังนั้น รายวิชาวัฒนธรรมไทย
ที่ จั ด สอนในหลั ก สู ต รมี ร ายวิ ช าที่ มี เนื้ อ หาความรู ที่ เหมาะสมกั บ ความต องการของนั ก ศึ ก ษา
แลกเปลี่ยนชาวจีน
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1.1.2 ความสําเร็จในการเรียนสาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเปMน ภาษาที่ สอง
การเรียนรูวัฒนธรรมไทยนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนไดฝ†กทักษะการฟmง การพูด และการเขียน
และเพิ่มเติมความรูวัฒนธรรมไทยเพิ่มขึ้นอีกดวย ทําใหนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนเขาใจคนไทย
และประเทศไทยไดดีขึ้น ดังที่ Huang Dongfen (16 พฤศจิกายน 2559 : สัมภาษณ0 ) นักศึกษา
แลกเปลี่ยนชาวจีนในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ไดกลRาววRา
ในการเรีย นรู* วัฒ นธรรมไทยเราได* ฝ8 กทั กษะการฟ: ง การพู ด และการ
เขียน และเพิ่มเติมความรู*วัฒนธรรมไทยด*วย และเนื่องจากวัฒนธรรมไทยเปGน
เรื่ อ งสํ า คั ญ ของประเทศไทย ที่ ได* พ บเจอในชี วิ ต ประจํ า วั น ในประเทศไทย
การเรีย นรู*วิช าวัฒ นธรรมไทยทํ าให* เราเข* าใจคนไทยและประเทศไทยได* ดี ขึ้น
ในขณะเดียวกัน เวลาเรียนวัฒนธรรมไทยเราก็ได*เรียนรู*คําศัพท2ใหม=ด*วย ดังนั้น
ฉั น คิ ด ว= า ความรู* ของวิ ช าวั ฒ นธรรมไทยต= าง ๆ ที่ จั ด ในสาขาวิ ช าการสื่ อสาร
ภาษาไทยเปGนภาษาที่สอง มีประโยชน2ช=วยฉันได*สําเร็จการเรียนภาษาไทย
จากตัวอยRางการสัมภาษณ0แสดงใหเห็นวRา นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนไดเรียนรู
วัฒ นธรรมไทยผR านการฝ† กทั กษะภาษาไทยด วยการฟm ง การพู ด และการเขี ย น ซึ่งมี ป ระโยชน0
ใหนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนเขาใจภาษาไทยและการใชภาษาไทยอยRางดีขึ้น รายวิชาวัฒนธรรมไทย
ยังเพิ่มเติมความรูวัฒนธรรมไทยเปMนอยRางดีดวย ทําใหนักศึกษาจีนเขาใจคนไทยและประเทศไทยไดดีขึ้น
นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนมีความรูวัฒนธรรมไทยเปMนพื้นฐาน จะไดเขาใจวิถีชีวิตของคนไทยงRายขึ้น
ทํ าให การเรี ย นรู ภาษาไทยข ามวั ฒ นธรรม และการสื่ อ สารกั บ คนไทยได ดี ขึ้ น ดั งที่ Tao Min
(16 พฤศจิ กายน 2559 : สั มภาษณ0 ) นั กศึ กษาแลกเปลี่ ยนชาวจี นในมหาวิ ทยาลั ยหั วเฉี ยวเฉลิ ม
พระเกียรติ ไดกลRาววRา
การเรี ย นรู* ร ายวิ ช าวั ฒ นธรรมไทยในหลั ก สู ต รมี ป ระโยชน2 ช= ว ยผมได*
ประสบสํ า เร็ จ ในการเรี ย นสาขาวิ ช าการสื่ อ สารภาษาไทยเปG น ภาษาที่ ส อง
เพราะว=า มีความรู*วัฒนธรรมไทยเปGนพื้นฐาน จะได*เข*าใจวิถีชีวิตของคนไทยได*
ง=ายขึ้น ทําให*การเรียนภาษาไทยข*ามวัฒนธรรมได* สื่อสารกับคนไทยได*ดีขึ้น
จากตัวอยRางการสัมภาษณ0แสดงใหเห็นวRา รายวิชาวัฒนธรรมไทยที่จัดสอน ทําให
นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนมีความรูความเขาใจวัฒนธรรมของคนไทยอยRางมาก การที่นักศึกษา
แลกเปลี่ยนชาวจีนมีความรูวัฒนธรรมไทยเปMนพื้นฐานดีขึ้น จะไดเขาใจวิถีชีวิตของคนไทยงRายขึ้น
จึงมีประโยชน0ใหนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนการใชภาษาไทยอยRางถูกตองเหมาะสม ทําใหการ
เรียนภาษาไทยขามวัฒนธรรมดีขึ้น จนกระทั่งใหนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนการสื่อสารกับคนไทย
อยR า งเหมาะสม ดั งนั้ น การเรี ย นรู รายวิ ช าวั ฒ นธรรมไทยที่ จั ด สอนในสาขาวิ ช าการสื่ อ สาร
ภาษาไทยเปM น ภาษาที่ สอง มี ป ระโยชน0ชR วยนั กศึ กษาแลกเปลี่ย นชาวจีน ไดสํ าเร็จ ในการเรีย นรู
สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเปMนภาษาที่สอง
1.1.3 การเรียนรูวัฒนธรรมไทยดวยตนเอง การเรียนรูวัฒนธรรมไทยควบคูRกับ
การเรียนรูภาษาไทย จะไดเขาใจและการใชภาษาไทยใหถูกตองเหมาะสม และวัฒ นธรรมไทย
มี ป ระเภทหลากหลายที่ นั ก ศึ ก ษาแลกเปลี่ ย นชาวจี น สนใจและต องเรี ย นรู ดั งนั้ น การเรี ย นรู
วัฒนธรรมไทยดวยตนเองเปMนวิธีหนึ่งที่ไดความรูวัฒนธรรมไทย และนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีน
สามารถใช วิ ธี การเรี ย นที่ ต นเองชอบมาเรีย นรู ดั งที่ Teng Chunbo (16 พฤศจิ ก ายน 2559 :

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๕ "งานวิชาการรับใชสังคม" มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
894

LA-7

สัมภาษณ0) นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ไดกลRาววRา
ในการเรียนรู*รายวิชาวัฒนธรรมไทยในหลักสูตรทําให*ผมเกิดความสนใจ
ในการเรี ย นรู* วั ฒ นธรรมไทย และอยากมี ค วามรู* วั ฒ นธรรมไทยมากขึ้ น แต=
วัฒนธรรมไทยเปGนวัฒนธรรมที่มีหลากหลายและเจริญมาก ไม=สามารถเรียนให*
หมดในหลักสูตร ดังนั้น ผมจึงเรียนรู*วัฒนธรรมไทยด*วยตนเองโดยอ=านหนังสือที่
ห*องสมุด ค*นหาที่อินเทอร2เน็ต และเรียนร*องเพลงไทย ผมคิดว=า ผมเรียนวิชาเอก
ภาษาไทยที่ ป ระเทศไทย และในฐานะที่ เ ปG น นั ก ศึ ก ษาต= า งชาติ ที่ เ รี ย น
ภาษาต=างประเทศจําเปGนต*องเรียนรู*วัฒนธรรมของภาษาเปPาหมายด*วย ซึ่งจะได*
เข* าใจและการใช* ภ าษาไทยให* ถูกต* องเหมาะสม ส=วนเปP าหมายของผมที่ เรีย น
ภาษาไทย ก็คืออยากรู*วัฒนธรรมของประเทศไทยที่เปGนประเทศนับถือศาสนา
พุทธ
จากตัวอยRางการสัมภาษณ0แสดงใหเห็นวRา รายวิชาวัฒนธรรมไทยในหลักสูตรเปMน
รายวิชาที่นRาสนใจทําใหนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนเกิดความสนใจในการเรียนรูวัฒนธรรมไทย
มากขึ้น แตRเนื่องจากวัฒนธรรมไทยมีประเภทหลากหลาย ไมRสามารถเรียนรูทั้งหมดในหลักสูตร
จึงมีนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนเรียนรูวัฒนธรรมไทยดวยตนเอง โดยใชวิธีอRานหนังสือที่หองสมุด
คนหาทางอินเทอร0เน็ต และเรียนรองเพลงไทย ซึ่งเปMนวิธีที่ตนเองชอบและไดความรูวัฒนธรรม
ไทยอยRางดี ดังนั้น การจัดรายวิชาวัฒ นธรรมไทยที่นRาสนใจและเหมาะสมกับความตองการของ
นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีน ทําใหนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนเกิดทัศนคติการเรียนวัฒนธรรมไทย
ในชีวิตประจําวัน
1.2 ดานชีวิตประจําวัน
เพื่อใหนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนเขาใจภาษาและวัฒนธรรมไทอยRางดีขึ้น ผRานการ
เรียนรูวัฒนธรรมไทยตามหลักสูตร และสามารถนําความรูที่เรียนในวิชาวัฒนธรรมไทยประยุกต0ใช
ในชี วิ ต ประจํ าวัน ได จริ ง ดั งที่ Teng Chunbo (16 พฤศจิ กายน 2559 : สั ม ภาษณ0 ) นั กศึ ก ษา
แลกเปลี่ยนชาวจีนในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ไดกลRาววRา
ผมคิ ด ว= า ความรู*ที่ เรีย นในวิช าวั ฒ นธรรมไทยสามารถประยุ กต2 ใช* ใน
ชี วิ ต ประจํ าวั น ได* จ ริ ง เช= น ความรู* ก ารทํ าอาหารและขนมไทยที่ เรี ย นในวิ ช า
อาหารและขนมไทย ผมได* นํ า ความรู* ม าใช* ทํ า อาหารรั บ ประทานเองใน
ชีวิตประจําวัน และยังมีความรู*เรื่องการแสดงที่เรียนรู*ในวิชาการใช*ภ าษาไทย
เพื่อการแสดง เนื่องจากได*เรียนรู*ประเภทของการแสดง ทําให*พวกเราได*เข*าใจ
การแสดงๆ ในชีวิตประจําวันได*มากและลึกซึ้งขึ้น
จากตัวอยRางการสัมภาษณ0 แสดงใหเห็น วRา เนื้ อหาความรูที่จัดสอนในรายวิช า
วัฒนธรรมไทยเปMนความรูที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนไทย และเปMนความรูเกี่ยวกับชีวิตที่แทจริงของ
คนไทย สามารถใหนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนเขาใจคนไทยและสังคมไทยอยRางดี ผRานวิธีการ
สอนของอาจารย0ที่สอนวิชาวัฒนธรรมไทย มุRงใหนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนนําความรูตRาง ๆ ที่ได
เรียนในวิชาวัฒนธรรมไทยประยุกต0ใชในชีวิตประจําวัน
1.3 ดานการใชชีวิตรKวมกับคนไทย
ความรูวัฒนธรรมไทยทําใหนักศึกษาจีนสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนไทยได
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และไมRเกิดความเขาใจผิดในการสื่อสาร แมจะมีวัฒนธรรมที่ตRางกัน ดังที่ Huang Dongfen (16
พฤศจิกายน 2559 : สัมภาษณ0 ) นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระ
เกียรติ ไดกลRาววRา
เรี ย นรู* วั ฒ นธรรมไทยและมี ค วามรู* เกี่ ย วกั บ วั ฒ นธรรมไทยแล* ว มี
ประโยชน2 ทํ า ให* เราใช* ชี วิ ต ร= ว มกั บ คนไทย เพราะเราสามารถสื่ อ สารได* แ ละ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได* และไม=ทําให*เข*าใจผิดกับคนไทยในการสื่อสาร
จากตั ว อยR า งการสั ม ภาษณ0 แ สดงให เห็ น วR า นั ก ศึ ก ษาแลกเปลี่ ย นชาวจี น มี
วัฒนธรรมของตนเอง ซึ่งแตกตRางกับวัฒนธรรมไทย นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนจึงตองการเรียนรู
วัฒ นธรรมไทยที่ ถูกตองเหมาะสม และความรูวัฒ นธรรมไทยในรายวิชาวัฒ นธรรมไทยชRวยให
นักศึกษาจีนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนไทยไดถูกตองเหมาะสม และไมRทําใหเกิดความเขาใจ
ผิดในการสื่อสาร แมจะมีวัฒนธรรมที่ตRางกัน ดังนั้น รายวิชาวัฒนธรรมไทยในสาขาวิชาการสื่อสาร
ภาษาไทยเปMนภาษาที่สอง เปMนรายวิชาที่เหมาะสมความตองการของนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีน
1.4 ดานการหางานทําที่ประเทศไทย
การเรียนรูวิชาวัฒนธรรมไทย สามารถพัฒนาพื้นฐานความรูภาษาและวัฒนธรรมไทย
ของนั ก ศึ ก ษาจี น ดั ง ที่ Zhang Yifan (16 พฤศจิ ก ายน 2559 : สั ม ภาษณ0 ) ที่ เ ปM น นั ก ศึ ก ษา
แลกเปลี่ยนชาวจีนในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ไดกลRาววRา
ในการเรี ย นรู* วิ ช าวั ฒ นธรรมไทย ทํ า ให* พื้ น ฐานความรู* ภ าษาและ
วัฒนธรรมไทยของฉันพัฒนาดีขึ้น และได*ส=งเสริมความรู*การร=วมงานและทํางาน
ในการเรียน ดังนั้น ฉันคิดว=า ความรู*ทางวัฒนธรรมไทยที่เรียนมีประโยชน2ช=วย
เราหางานที่ประเทศไทยและทํางานที่ไทยได*ดีขึ้น
จากตัวอยRางการสัมภาษณ0แสดงใหเห็นวRา การเรียนรูวิชาวัฒนธรรมไทย ชRวยให
สามารถพั ฒ นาพื้ นฐานความรูภาษาและวัฒ นธรรมไทยของนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีน ทําให
นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนสื่อสารกับคนไทยอยRางดี และถูกตองเหมาะสม ทําใหมีความสามารถ
ทํางานกับคนไทย ดังนั้น รายวิชาวัฒนธรรมไทยในสาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเปMนภาษาที่สอง
มีประโยชน0ใหนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนหางานทําในประเทศไทยได
1.5 ดานการพัฒนาความสัมพันธTไทย – จีน
นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนที่เรียนภาษาและวัฒนธรรมไทยเปรียบเสมือนเปMนสะพาน
ที่เชื่อมโยงประเทศไทยกับประเทศจีน สามารถเผยแพรRวัฒนธรรมที่นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนรู
ใหประชาชนทั้งสองประเทศ ดังที่ Teng Chunbo (16 พฤศจิกายน 2559 : สัมภาษณ0) นักศึกษา
แลกเปลี่ยนชาวจีนในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ไดกลRาววRา
ผมคิดว=า ความรู*ที่เรียนรู*ในวิชาวัฒนธรรมไทยต=าง ๆ ที่จัดในสาขาวิชา
การสื่อสารภาษาไทยเปGนภาษาที่สองมีประโยชน2พัฒ นาความสัมพันธ2ระหว=าง
ประเทศไทยกับประเทศจีนอย=างแน=นแฟPน เพราะว=า นักศึกษาที่เรียนภาษาไทย
เปรียบเสมือนเปGนสะพานที่เชื่อมโยงประเทศไทยกับประเทศจีน เพราะพวกเรามี
ความรู*ทั้งวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมจีน เราสามารถเผยแพร=วัฒนธรรมที่เรารู*
ให* ป ระชาชนทั้ ง สองประเทศได* เข* า ใจกั น อย= า งดี ขึ้ น จึ ง มี ป ระโยชน2 พั ฒ นา
ความสัมพันธ2ระหว=างประเทศไทยกับประเทศจีนอย=างแน=นแฟPน
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จากตัวอยRางการสัมภาษณ0แสดงใหเห็นวRา นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนที่เรียน
ภาษาและวั ฒ นธรรมไทยเปรี ย บเสมื อ นเปM น สะพานที่ เชื่ อ มโยงประเทศไทยกั บ ประเทศจี น
นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนที่เรียนรูวัฒนธรรมไทยจะทําหนาที่เผยแพรRวัฒนธรรมไทยที่ตนเอง
เขาใจให คนจีน และการแลกเปลี่ย นระหวRางประเทศในความจริงเปM นการแลกเปลี่ ยนระหวRาง
ประชาชนของทั้งสองประเทศ ดังนั้น นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนจึงทําใหประชาชนจีนเขาใจคน
ไทยและสังคมไทยเปMนอยRางดี นอกจากนี้ นักศึกษาจีนเปMนประชาชนจีนที่มีความรูวัฒนธรรมไทย
สามารถแลกเปลี่ยนเผยแพรRวัฒนธรรมจีนใหประชาชนไทยรูจักได ในสภาวการณ0นี้ ประชาชนทั้ง
สองประเทศเขาใจกัน ดี แลว จะมี ความสัมพั น ธ0 สนิ ทสนมมากขึ้ น มีการแลกเปลี่ย นวัฒ นธรรม
การศึ ก ษา เศรษฐกิ จ ฯลฯ เพิ่ ม มากขึ้ น เชR น กั น ดั งนั้ น นั ก ศึ ก ษาแลกเปลี่ ย นชาวจี น ที่ เข าใจ
วัฒนธรรมไทยเปMนอยRางดี และมีบทบาทสําคัญในการเผยแพรRวัฒนธรรมไทย สามารถปูพื้นฐานที่
ดีในการพัฒนาความสัมพันธ0ระหวRางทั้งสองประเทศไดเปMนอยRางดี

อภิปรายผล
ผลของการเรียนรูวัฒนธรรมไทยของนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนในมหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติพบวRา นั กศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีน สามารถนํ าการเรียนรูวัฒ นธรรมไทยไปใช
ประโยชน0ดานการใชชีวิตรRวมกับคนไทยและดานการหางานทําในประเทศไทย จากการเรียนรู
วั ฒ นธรรมไทยให นั ก ศึ ก ษาแลกเปลี่ ย นชาวจี น เข าใจความคิ ด ความเชื่ อ ประเพณี มารยาท
วัฒนธรรม และสังคมไทยอยRางดีขึ้น ซึ่งนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนสามารถใชชีวิตรRวมกับคนไทย
ไดและทํางานที่ประเทศไทยไดเปMนอยRางดีสอดคลองกับคํากลRาวของยิ่งยง เรืองทอง (2542 : 29)
ที่ วRา เนื่ องจากวัฒ นธรรมมี ความสําคัญ ตR อชี วิต ประจํ าวัน ความเปM น อยูR ห รือวิถีชี วิต ของบุ คคล
วัฒ นธรรมยั งมี ความสํ าคั ญ ตR อการศึ กษา การศึ กษา คื อ กระบวนการที่ สั งคมได จั ด ขึ้ น เพื่ อให
สมาชิกในสังคมไดรับการเรียนรู การฝ†กอบรม เนนการเตรียมสมาชิกมีความเตรียม มีอุดมการณ0
มีประสิทธิภาพและมีคุณธรรม ในสังคมแตRละสังคมจะจัดการศึกษาอยRางไร เปMนไปตามระบบไหน
จะต องคํ านึ กถึ ง “วัฒ นธรรม” ดั งนั้ น วัฒ นธรรมจึงเปM น สRวนสํ าคัญ ประการหนึ่ งในการกํ าหนด
การศึกษา โดยเฉพาะการถRายทอดวัฒนธรรม วัฒนธรรมมีความสําคัญตRอการประกอบอาชีพและ
ตR อความเปM น ชาติ โดยการประกอบอาชี พจะได รั บ การยกยR องเพราะเปM น อาชี พ ที่ สุ จ ริ ต ไมR ผิ ด
ศีลธรรมวัฒนธรรมอันดีงาม รวมทั้งยังมีความสําคัญตRอบุคลิกภาพของคนในสังคมที่ปฏิบัติไปตาม
วัฒนธรรมนั้น การเรียนรูภาษาและวัฒนธรรมในสถาบันศึกษาจึงมีอิทธิพลตRอความรูสึกนึกคิดและ
พฤติ ก รรมของมนุ ษ ย0 ในสั งคมนั้ น ๆ ดั งนั้ น การเรี ย นรู ความรู ในรายวิ ช าวั ฒ นธรรมไทยตาม
หลั กสู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต มหาวิ ท ยาลั ย หั วเฉี ย วเฉลิ ม พระเกี ย รติ สามารถทํ าให นั กศึ กษา
แลกเปลี่ยนชาวจีนมีความรูความเขาใจ และสามารถนําความรูวัฒนธรรมไทยไปใชประโยชน0ดาน
การใชชีวิต การติดตRอหรือดํารงชีวิตรRวมกับคนไทย และการประกอบอาชีพหรือหางานที่ประเทศ
ไทยไดเปMนอยRางดี
นอกจากนี้ ผลการวิจัยเรื่องการเรียนรูวัฒนธรรมไทยทําใหนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนได
เขาใจวิถีชี วิต ความคิ ด ความเชื่ อและสั งคมของคนไทย สอดคล องกั บ งานวิ จัย Tang Yihong
(2557) เรื่อง วิถีชีวิตของบัณฑิตชาวจีนในสังคมไทย: มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ พบวRา
บั ณ ฑิ ต ชาวจี น จะดํ า รงชี วิ ต อยูR ในสั ง คมไทยตR อ เนื่ อ งจากประเทศไทยไมR มี น โยบายกี ด กั น
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ชาวตRางชาติ จึงทําใหมีโอกาสที่ดีในการหางานทําไดงRาย และตองการใชความรูเพื่อดํารงชีวิต มี
อาชี พ ที่ เกี่ ย วของกั บ การใช ภาษาไทยและภาษาจี น นอกจากนี้ บั ณ ฑิ ต ชาวจี น ในสั งคมไทยมี
คุณธรรมที่ นR ายกยRอง คือ มี ความอดทนสามารถปรับ ตัวเขากับ สังคมไทย และรูจักประยุกต0ใช
ความรูในการดํารงชีวิต ทําใหชีวิตไดอยRางมีความสุข นอกจากนี้ บัณฑิตจีนมีบทบาทในการพัฒนา
การศึกษาและสRงเสริมการทRองเที่ยวของไทย การนําเทคโนโลยีจากสาธารณรัฐประชาชนจีนใน
ประเทศไทย การมีสRวนสนับสนุนในดานเศรษฐกิจ ชRวยสRงเสริมการคาขายสินคาระหวRางประเทศ
ไทย ทําใหประเทศไทยไดผลกําไรจากการคาขายเศรษฐกิจไทยไดขยายตัวมากขึ้น ในดานสังคม
และวั ฒ นธรรม บั ณ ฑิ ต ชาวจี น มี บ ทบาทในการสR งเสริม ความสั มพั น ธ0ร ะหวR างไทย-จี น ให แนR น
แฟWนมากขึ้น

ขอเสนอแนะ
1. ควรวิ จั ยเรื่ องการจั ด การเรี ยนการสอนวั ฒ นธรรมไทยสํ าหรั บ นั กศึ กษาจี น ที่ ศึกษา
ภาษาไทยในมหาวิทยาลัยของประเทศจีน
2. ควรวิจัยเปรียบเทียบการจัดการเรียนการสอนวัฒนธรรมไทยสําหรับนักศึกษาจีนกับ
นักศึกษาประเทศอื่น ๆ เปMนตน
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ปญหาครอบครัวในสังคมไทย : ภาพสะทอนจากนวนิยายไทย ชวง พ.ศ. 2508 – 2557
Family Problems in Thai Society : Reflection from Thai Novels
during 1965-2014
Lingfen Mo จิตรลดา แสงป/ญญา*
คณะศิลปศาสตร4 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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บทคัดยอ
งานวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค4เพื่อวิเคราะห4ป/ญหาและสาเหตุที่ทําใหเกิดป/ญหาครอบครัวในสังคมไทย ที่
สะทอนผHานนวนิยายแนวชีวิตครอบครัวไทยชHวง พ.ศ. 2508-2557 โดยผลจากการศึก ษาวิเ คราะห4น วนิย ายสี่
เรื่อง ได พบป/ญ หาครอบครัวที่ส ะท อนจาก นวนิยาย ดังนี้ 1) ป/ญหา ที่เกิดจากพฤติกรรมที่ไมHเหมาะสมของ
สมาชิกในครอบครัว พฤติกรรมที่ทําใหเกิดป/ญหาไดแกH สามีคบหาสนิทสนมกับผูหญิงอื่นและมีพฤติกรรม
นอกใจภรรยา การไมHพูดจาเพื่อทําความเขาใจระหวHางกัน และพฤติกรรมที่ขาดสติเนื่องมาจาก เมาสุรา 2)
ป/ญหาที่เกิดจากการรับคHานิยมจากตะวันตกที่เห็นวHาการหยHารางเปWนเรื่องปกติ การสมรสครั้งที่สองของผูหญิง
ไมHใชHเรื่องนHาอับอาย และการมีเพศสัมพันธ4กับหญิงหรือชายที่ไมHใชHคูHสมรสเปWนเรื่องธรรมดาในสังคมป/จจุบัน 3)
ป/ญหาที่เกิดจากป/ญหาเศรษฐกิจ รายไดไมHเพียงพอกับรายจHาย ทําใหเกิดความเครียดหรือตองทํางานเพิ่มเติม
จนไมHมีเวลาใหครอบครัว ชีวิตสมรสหHางเหิน และมีป/ญหาการแยHงชิงทรัพย4สมบัติและป/ญหาความเห็น แกHตัว
และ 4) ป/ญหาเกิดจากพื้นฐาน วิถีชีวิตแตกตHางกันทําใหมีป/ญหาในการปรับตัว
คําสําคัญ: ป/ญหาครอบครัว ภาพสะทอน 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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บทคัดยอ
งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค0เพื่อวิเคราะห0กลวิธีการแตDงในนวนิยายสําหรับเยาวชนที่ได!รับ
รางวัล แวDนแก!ว พ.ศ. 2557 จํานวน 4 เลDม ได!แกD เสียงเดือนในเสียงหวูดรถไฟ ในสระน้ํา ไม!หมอน
กับก!อ นหิน และดิ นสอแทD งสั้ น โดยนํ าเสนอผลการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห0 ผลการวิจัยพบวDา
นวนิยายสําหรับเยาวชนที่ได!รับรางวัล แวDนแก!ว พ.ศ. 2557 ใช!กลวิธีการแตDง ได!แกD การตั้งชื่อบทด!วย
เหตุการณ0และสิ่งทั่วไป การวางโครงเรื่องใช!วิธีการลําดับเรื่องตามเหตุการณ0และตามเวลา การเปMด
เรื่องใช!การบรรยายฉากและบรรยากาศ การเลDาเรื่อง และการใช!บทสนทนา การดําเนินเรื่องใช!กลวิธี
การสร!างความขัดแย!งระหวDางมนุษย0กับมนุษย0 และความขัดแย!งภายในจิตใจของมนุษย0 การปMดเรื่อง
ใช! วิธีแ บบสุ ขนาฏกรรม โศกนาฏกรรม และทิ้ งท! ายให! ผู! อDานคิ ดเอง การสร! างตั วละครเปR นบุ ค คล
ในชีวิตจริง คือ ตัวละครเด็ก ตัวละครผู!ใหญD และได!สร!างตัวละครที่ เหนื อมนุ ษ ย0และตัวละครสั ตว0
ใช!บทสนทนาเพื่อชDวยดําเนินเรื่อง บอกลักษณะนิสัยตัวละคร ให!คติและข!อคิด มีการสร!างฉากที่เปRน
สถานที่ สิ่งแวดล!อมธรรมชาติ และเหตุการณ0ในเนื้อเรื่อง

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
นวนิยายเปRนวรรณกรรมประเภทหนึ่งที่สะท!อนภาพของสังคม ที่เปRนเรื่องราวของกลุDมชนที่
อยูDรDวมกันในระบบวัฒ นธรรมเดียวกัน วิทย0 ศิวะศิริยานนท0 (2541 : 197) ได!อธิบายเพิ่มเติมวDา นว
นิยายสะท! อ นภาพของสังคมและคนที่อ ยูDรวมกันโดยนั กประพั นธ0ได! เขียนนวนิยายขึ้ นจากสิ่ งที่ มีใน
สังคม หรือได!รับอิทธิพลจากสังคม สิ่งแวดล!อม และระบบวัฒนธรรมรอบตัว การอDานนวนิยายจึงเปRน
การสDงเสริมประสบการณ0ให!แกDคนทั่ว ๆ ไป โดยเฉพาะการให!คุณคDาแกDเด็กหรือเยาวชน ดังที่ ธัญญา
สังขพันธานนท0 (2536 : 89) กลDาววDานักเขียนที่ดีต!องเปRนนักเขียนที่มีคุณภาพ ยDอมสร!างผลงานที่มี
คุณคD าในเชิงการสะท! อนภาพสั งคม มุDงเสนอแนวคิ ดที่ มี สาระแสดง ความเปR นจริงของชี วิตผู! คนใน
สังคมรDวมสมัย และใช!กลวิธีการแตDงที่ ประกอบด!วยองค0ประกอบทางวรรณศิลปvซึ่งมีอิทธิพ ลและมี
คุณคDาตDอวงการศึกษาของสังคม
นอกจากนี้ นวนิ ยายที่ ดี ยัง ประกอบด! ว ยกลวิ ธี ในการแตD ง ที่ ดี อี ก ด! วย เปR น ความสามารถ
เฉพาะตั วของ นั กประพั น ธ0แ ตDละคน ดั ง เชD นนวนิ ยายเยาวชนที่ ได! รั บ รางวัล แวD นแก!วได! รั บ การ
ยกยDองวDาเปRนนวนิยายที่แตDงดีและมีบทบาทตDอผู!อDานที่เปRนเด็กและเยาวชนมาก เปRนผลงานที่ได!รับ
การยอมรับและมีการเผยแพรDอยDางกว!างขวาง คุณคD าของนวนิยายเยาวชนดังกลDาวแสดงถึงการใช!
กลวิธีการแตDง นวนิยายที่ดี สามารถสะท!อนเรื่องราวและแนวคิดตDาง ๆ สูDผู!อDานได!ผDานการนําเสนอ
เนื้อหา แนวคิด และกลวิธีการแตDง เชDน การสร!างสรรค0ตัวละคร การเลDาเรื่อง บทสนทนา และฉาก
เปRนต!น ทําให!ผู!อDานได!รับประสบการณ0ความรู!และข!อคิดเรื่องเหลDานี้สามารถนําไปเปRนแนวทางในการ
ดําเนินชีวิตตDอไป ผู!วิจัยจึงสนใจศึกษาวิเคราะห0กลวิธีการแตDงนวนิยายของนวนิยายเยาวชนที่ได!รับ
รางวัลแวDนแก!วประจําปx พ.ศ. 2557 ซึ่งจะทําให!เข!าใจคุณคDาของวรรณกรรมประเภทนวนิยายเรื่อง
ตDาง ๆ ได!อยDางชัดเจนตDอไป
วัตถุประสงคJของการวิจัย
เพื่อวิเคราะห0กลวิธีการแตDงนวนิยายสําหรับเยาวชนที่ได!รับรางวัลแวDนแก!วใน พ.ศ. 2557
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วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผู!วิจัยดําเนินการตามขั้นตอน ดังตDอไปนี้
1. ศึกษาความรู!ทั่วไปเกี่ยวกับวรรณกรรมและนวนิยาย
2. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข!องกับนวนิยายสําหรับเยาวชน
3. ศึกษาผลงานของนวนิยายสําหรับเยาวชนได!รับรางวัลแวDนแก!วใน พ.ศ. 2557
4. คัดเลือกนวนิยายสําหรับเยาวชนที่ได!รับรางวัลแวDนแก!วในประจําปx พ.ศ. 2557 จํานวน 4 เรื่อง
ได!แกD เสียงเดือนในเสียงหวูดรถไฟ ในสระน้ํา ไม!หมอนกับก!อนหิน และดินสอแทDงสั้น
5. วิเคราะห0กลวิธีการแตDงของนวนิยายสําหรับเยาวชนได!รับรางวัลแวDนแก!วใน พ.ศ. 2557
6. วิเคราะห0แนวคิดในของนวนิยายสําหรับเยาวชนได!รับรางวัลแวDนแก!วใน พ.ศ. 2557
7. นําเสนอผลการศึกษาวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห0 (Descriptive Analysis)
ผลการวิจัย
การวิเคราะห0 ก ลวิธีการแตD งในนวนิ ยายเยาวชนที่ ได!รับ รางวัล แวDนแก! ว พ.ศ.2557 พบวD า
ผู!แตDงได!ใช!กลวิธีการแตDง 8 ประการ ดังผลการวิจัยโดยสรุปตDอไปนี้
1. การตั้งชื่อบท
เปRนกลวิธีกําหนดชื่อบทโดยสรุปเนื้อเรื่องในตอนนั้น ๆ ใช!กลุDมคําหรือวลีที่บอกวDาเนื้อเรื่อง
เปRนเรื่องเกี่ยวกับอะไรและจะดําเนินไปอยDางไร นวนิยายเยาวชนที่ได!รับรางวัลแวDนแก!ว พ.ศ. 2557 มีเพียง
นวนิยาย 2 เรื่องที่ใช!กลวิธีการตั้งชื่อบท ได!แกD เสียงเดือนในเสียงหวูดรถไฟ และ ในสระน้ํา ผู!แตDงใช!
กลวิธีการตั้ งชื่อ 3 ลักษณะ ได!แกD การตั้งชื่อบทด!วยเหตุ การณ0สําคัญ การตั้ งชื่อบทด!วยฉากสําคั ญ
และการตั้งชื่อบทด!วยสิ่งที่อยูDแวดล!อม ดังตัวอยDาง
เรื่ อ ง ในสระน้ํ า ตั้ ง ชื่ อ บทด! วยฉากสํ าคั ญ ได!แ กD บ! า นหลั งใหมD สระน้ํ า หลั ง บ! า น อุ ท ยาน
ด!านหลังโรงงาน และบ!านหลังเกDา เปRนชื่อที่บอกถึงฉากธรรมชาติที่อยูDแวดล!อมเยาวชน จะทําให!รู!วDา
ในบทนี้จะเกิดเหตุการณ0ที่ใดมีลักษณะสมจริงในการดําเนินเรื่องเกี่ยวกับตัวละครเยาวชน
2. การวางโครงเรื่อง
เปRนกลวิธีกําหนดเหตุการณ0ที่ดําเนินเรื่องตั้งแตDต!นจนจบโดยเริ่มจากการอธิบายสถานการณ0
ในตอนเริ่ม เรื่อง แล! วผูกปมที่เปR นเหตุ การณ0 ที่ซั บซ! อน ทั้ งความขัดแย! ง อุป สรรคและการตD อสู! ของ
ตัวละครที่ตDอเนื่องเปRนเรื่องราวยึดยาวจนจบ ดังตัวอยDาง
เรื่อง ไมหมอนกับกอนหิน มีโครงเรื่องวDา เด็กชายที่เปRนเด็กดีเรียนเกDง ขยัน ชDวยงานพDอแมD
เสมอเด็กชายคิดวDาโลกนี้มีสีเทาไมDมีความสุข เมื่อเขาได!พบกับวิญญาณซึ่งเปRนเด็กหญิงที่รDาเริงสดใส
และชื่นชอบรถไฟเหมือนกัน เรื่องดําเนินไปจนถึงตอนจบที่ตัวละครเปลี่ยนความคิดและรู!สึกวDาโลกนี้
นDาอยูDและมีความสุข
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จากตั วอยDาง แสดงถึงกลวิธีการวางโครงเรื่องแบบลํ าดับ เรื่องตามเหตุ ก ารณ0 ที่ สัม พั นธ0กั น
มีจุดเริ่มต!นที่เปRนเรื่องราวของมิตรภาพระหวDางเยาวชนและจบด!วยการให!แงDคิดเกี่ยวกับการมองโลก
ในแงDดี
3. การเปRดเรื่อง
เปRนสDวนแรกของเรื่องที่ดึงความสนใจให!อDานเรื่องตDอเนื่องไป ผู!แตDงใช!วิธีเปMดเรื่อง 3 ลักษณะ
ได!แกD การบรรยาย การเลDาเรื่อง และการใช!บทสนทนา กลวิธีการเปMดเรื่องที่เปRนจุดเดDนคือ การเปMด
เรื่องโดยการเลDาเรื่องซึ่งผู!แตDงจะลําดับเหตุการณ0ที่เกิดขึ้นตามเวลา ได!แกD การเปMดเรื่องโดยเลDาเรื่อง
ในอดีต การเปMดเรื่องโดยเลDาเรื่องในป{จจุบัน และการเปMดเรื่องโดยเลDาเรื่องในอนาคต ดังตัวอยDาง เรื่อง
เสียงเดือนในเสียงหวูดรถไฟ บทที่ 14 เปMดเรื่องโดยเลDาเรื่องและความคิดของตัวละครในอดีต
บ า ย วั น ห นึ่ ง เดื อ น แ ร ม เห็ น บุ รุ ษ ไป ร ษ ณี ย
ขี่ จัก รยานยนตผานหนาบาน บรรทุ ก หี บ หอไปรษณี ยภั ณ ฑ
มากมาย... ตอนอยู ชั้ น ประถมศึ ก ษาป- ที่ สี่ ครู เคยสอนให
นักเรียนเขียนจดหมายถึงเพื่อนและญาติ พอเขียนแลวใหไปสง
จดหมายจริง ๆ ตอนนั้นเขายังตื่นเตนกับการไดเขียน เขาเคย
สงสั ย วาเมื่ อ หยอนจดหมายใสตู ไปรษณี ย แลวจดหมายจะ
เดินทางไปถึงมือผูรับไดอยางไร ... เขาเพิ่งรูความจริงตอนครูให
ปฏิบัติจริงนั่นละ
(เสียงเดือนในเสียงหวูดรถไฟ. 2558 : 111)
จากตัวอยDาง ผู! แตDงเปM ดเรื่องโดยเลD าเรื่องในอดี ตของตัวละครที่ ไมDรู!จัก การสDงจดหมายทาง
ไปรษณีย0นําไปสูDเหตุการณ0ป{จจุบันที่ตัวละครได!รู!ความจริง การเปMดเรื่องโดยเลDาเรื่องในอดีตนี้ทําให!
รู!จักตัวละครวDาเปRนเด็กที่มีความคิด และทําให!เรื่องดําเนินตDอไปอยDางสนุกสนาน
4. การดําเนินเรื่อง
เปRนรายละเอียดตอนกลางของเรื่อง ชักจูงความสนใจให!ติดตามเรื่องอยูDเสมอ ใช!กลวิธีสร!าง
ความขัดแย!งและคลี่คลายความขัดแย!งจนถึงเป|าหมายที่เปRนตอนปMดเรื่อง ดังตัวอยDางนี้
4.1 ความขั ด แยงระหวางมนุ ษ ยJ กั บ มนุ ษ ยJ เปR น ความขั ด แย! ง ระหวD า งบุ ค คลที่ มี
ความสัมพันธ0กัน ดังตัวอยDาง
“ใบหมอน มาทําไมแตเชา”
... “เราอยากมาชวนนายไปบานลุงชางเพื่อนขางบาน
นายนะ”
“ไปดูไกชน สวยดีนะ”
“ไมดูหรอก จะไปดูทําไม เห็นอยูทุกวัน”
“โธ นายก็ เปC น แบบนี้ ต ลอดเลย ไปดู กั น เถอะ เดี๋ ย วตนตาลก็
มาแลว”
(ไมหมอนกับกอนหิน. 2558 : 45)
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จากตัวอยDาง เปRนการดําเนินเรื่องที่แสดงให!เห็นถึงความขัดแย!งระหวDางตัวละครในเรื่อง
การไปดูไกDชนเพราะเยาวชนจะมีความสนใจแตกตDางกัน จึงเกิดความขัดแย!งกับเพื่อน
4.2 ความขัดแยงภายในใจของตัวละคร เปRนความขัดแย!งในความนึกคิดของตัวละคร
ซึ่งต!องตัดสินใจเลือกทางเลือกที่มีหลาย ๆ ทางให!เหมาะสม ตัวละครจึงเกิดความสับสน ซึ่งเปRนความ
ทุกข0ที่เกิดกับมนุษย0ตลอดเวลา ดังตัวอยDาง
ครอบครัวของกอนหินกับเพื่อน ๆ ออกจากเทเวศรราว
หกโมงเย็นโดยพอแวะสงใบหมอนกับตนตาลที่บาน พอแมของ
ใบหมอนและตนตาลมี ทาทียินดีเมื่อไดพบกอนหิ น เพราะทุ ก
คนชื่ นชมเขามาก กอนหิ นคิดวาพอแมของเพื่ อนคงไดรับ แต
ขอมู ล ดี ๆ เกี่ ย วกั บ เขาผานลู ก ชายตั ว เองแนนอน เขารู สึ ก
ขอบคุณเพื่อนทั้งสองที่พูดถึงเขาแตในแงดี หลาย
ครั้งเขาอาจรําคาญเพื่อนอยูบาง แตทั้งคูก็ไมเคยมีทาทีไมพอใจ
เขาเลย
(ไมหมอนกับกอนหิน. 2558 : 54)
จากตัวอยDาง เปRนกลวิธีที่ใช!ความขัดแย!งในจิตใจของตัวละคร เพื่อนมักพูดถึงเขาแตDแงDดี
จึงทํ าให! พD อ แมD ได! รับ แตD ข!อ มู ลดี ๆ ตั วละครจึ งรู! สึกอั บอาย สะท! อนให! เห็ นถึ งความขั ดแย!งและการ
เปลี่ยนแปลงความคิดของเยาวชนอยDางชัดเจน
5. การปRดเรื่อง
เปRนเรื่องราวสDวนสุดท!าย ได!แกD การปMดเรื่องแบบสุขนาฏกรรม การปMดเรื่องแบบโศกนาฏกรรม
และการปMดเรื่องแบบทิ้งป{ญหา ในการวิเคราะห0กลวิธีการปMดเรื่องของนวนิยายสําหรับเยาวชนที่ได!รับ
รางวัลแวDนแก!ว พ.ศ. 2557 พบวDา การปMดเรื่องแบบทิ้งป{ญหาให!ผู!อDานคิดเองมีลักษณะเดDนซึ่งจะทําให!
ผู!อDานได!แงDคิดเชิงสร!างสรรค0และได!แนวคิดตามเจตนาของผู!แตDง ดังตัวอยDางเรื่อง ไมหมอนกับกอนหิน
บทที่ 9 ผู!แตDงปMดเรื่องแบบทิ้งท!ายให!ผู!อDานคิดเอง โดยเลDาเรื่องการเลี้ยงสัตว0โดยที่น!องชายของตัวละคร
วDาจะมีความรับผิดชอบเลี้ยงสัตว0ตDอไปได!นานเทDาไร
กอนหิ นยื นมองนองชายเลนกั บ แมวจากระเบี ยง
บาน เด็กอายุหกขวบคงตื่นเตนกับเรื่องตาง ๆ ไดไมนาน
ยิ นดี กํ า ลั ง เหออยากเลี้ ยงสั ตวถึ งขนาดยอมทํ าทุ กอยาง
แมแตคลุ ก ขาวใหแมวกิ น ตามที่ แ มบอก เขาจะรอดู ว า
นองชายจะทําหนาที่นี้ไปไดนานเทาไหร และเมื่อแมวตัวนี้
โตขึ้น นองของเขาจะยังรักและเอ็นดูมันอยูหรือไม
(ไมหมอนกับกอนหิน. 2558 : 74)
จากตัวอยDาง ผู!แตDงใช!กลวิธีทิ้ งป{ ญหาให!คิดวDาเหตุการณ0 ตอนจบวDาน!องชายของตัวละครซึ่ ง
ต!องการจะเลี้ยงแมว เขาจะเลี้ยงได!นานเทDาไร ผู!อDานจะคาดเดาจากลักษณะนิสัยของน!องชายที่เปRนเด็ก
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ตามธรรมชาติเปR นวัยที่ สนใจสิ่ งตD าง ๆ ในชD วงเวลาสั้ น ๆ จะเบื่ อหนD ายหั นไปสนใจสิ่ งอื่ น ๆ ใหมD ๆ
ตDอไป จึงเปRนกลวิธีการปMดเรื่องแบบให!ข!อคิดแกDผู!อDานที่ทําให!เรื่องสนุกสนาน
6. ตัวละคร
เปR น ผู! ที่ มี บ ทบาทและพฤติ ก รรมตามเหตุ ก ารณ0 ในเรื่ อ ง หรื อ เปR น ผู! รั บ ผลจากเหตุ ก ารณ0
ตามโครงเรื่ อง ผู! แ ตD งใช! กลวิธีก ารสร! างตั วละครแบD ง เปR น ตั วละครเด็ ก และตั วละครผู! ใหญD ตั วละคร
ที่เหนือมนุษย0และตัวละครสัตว0 ลักษณะเดDนในการสร!างตัวละครในนวนิยายเยาวชนที่ได!รับรางวัลแวDนแก!ว
พ.ศ. 2557 เปR นตั วละครที่ เหนื อมนุษ ย0 และตั วละครสัตว0ซึ่งผู! แตD งใช!เปRนสัญ ลักษณ0 หรือเปRนสื่อกลาง
เชื่อมตัวละคร ดังตัวอยDาง
6.1 ตัวละครเหนือมนุษยJ ได!แกD ตัวละครที่เปRนวิญญาณ เปRนตัวละครเด็กที่เสียชีวิตแล!ว
ได!เปR นวิญ ญาณที่ผูกพั นกับ สิ่งที่เด็กรักและหDวงใย เรื่อง ไมหมอนกับกอนหิน ตัวละครวิญญาณเปR น
เด็กหญิงที่เสียชีวิต เพราะถูกรถไฟชน จึงเปRนวิญญาณที่ผูกพันและอาศัยอยูDในไม!หมอนรางรถไฟ ดัง
ตัวอยDาง
“นอง มานั่งทําอะไร รานปGดแลวนะ กลับบานเถอะ”
เด็ กหญิ ง ไมตอบ เพี ยงแตมองกอนหิ น แลวยิ้ ม ให
เมื่อกอนหินถามย้ํา เธอจึงตอบวา “มารอแม”...
“เธออยากใหเราชวยอะไรหรือเปลาไมหมอน”
“ชวยคุยกับเราก็พอ” กอนหินไดยินเชนนี้ก็ถึงกับใจออนยวบ
(ไมหมอนกับกอนหิน. 2558 : 11,59)
จากตัวอยDาง ตัวละครวิญญาณเด็กหญิงที่เสียชีวิตเพราะถูกรถไฟชน มีความรักและคิดถึง
พDอแมDแตDไมDสามารถไปหาได! จึงเหงาและต!องการมีเพื่อนที่พูดคุยได! วิญญาณไม!หมอนจึงเปRนสื่อกลางที่
ทําให!ก!อนหินรู!จักความรักในครอบครัวและการสร!างมิตรภาพระหวDางเพื่อน ๆ
6.2 ตัวละครสัตวJ เปRนสัตว0ที่เด็ก ๆ ชอบเลี้ยง เชDน แมว เรื่อง ในสระน้ํา ผู!แตDงได!สร!างตัว
ละครสัตว0ที่เปRนแมว โดยมีบทบาทเปRนสื่อกลางการติดตDอระหวDางตัวละคร ดังตัวอยDาง
เขาเฝKารออยางตื่นเตนที่จะไดพบพรายสาวอีกครั้ง
ที แรกเขาตั้ งใจไปรอที่ ท าน้ํ า ดวยซ้ํ า แตเจาสองสีห ามไว
เพราะกลั วเขาจะไมสบายไปเสียกอน และมั นรูวายั งไมถึ ง
เวลา
(ในสระน้ํา. 2558 : 74)
จากตัวอยDาง ตัวละครสัตว0ที่เปRนแมวมีลักษณะพิเศษคือพูดคุยกับมนุษย0และผีพรายได!ตัว
ละครแมวได!สร!างความสัมพันธ0ระหวDางผีพรายกับเยาวชน จึงมีบทบาทชDวยให!ตัวละครสามารถตDอสู!
กับคนที่ทําลายธรรมชาติ และให!แงDคิดเกี่ยวกับการอนุรักษ0ธรรมชาติ
7. บทสนทนา
เปRนถ!อยคําที่ตัวละครเจรจาโต!ตอบกันหรือพูดคุยกัน มีสDวนชDวยดําเนินเรื่องจนจบเรื่องเปRนวิธี
เลD าเหตุการณ0 ความรู!สึกนึกคิ ด อารมณ0 แ ละเจตนาของตั วละคร แสดงถึ งบุ ค ลิก ภาพของตัวละคร
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ได! เปR นอยD างดี โดยผู! แ ตD งสร! า งบทสนทนาที่ เหมาะสมกั บ สภาพ ฐานะ และบทบาทของตั วละคร
ดังตัวอยDาง
7.1 บทสนทนาที่ชวยดําเนินเรื่อง เปRนวิธีการบอกวDาจะเกิดเหตุการณ0อะไรตDอไป หรือตัว
ละครมีการกระทําอยDางไร และจะเกิดเหตุการณ0หรือเรื่องราวอยDางไร การใช!บทสนทนาทําให!เรื่อง
ดําเนินได!รวดเร็วและสอดคล!องกับโครงเรื่อง ดังตัวอยDางเรื่อง ในสระน้ํา ผู!แตDงได!สร!างบทสนทนาที่
ชDวยดําเนินเรื่องจากเหตุการณ0หนึ่งไปอีกเหตุการณ0หนึ่ง
“มีอะไรเหรอครับ” ตันน้ําถาม เกือบเดินชนกาสาร
“มีคนตามเรามา” กาสารตอบ แตดูไมทุกขรอนเทาไร
“ใครเหรอครับ” เขากวาดตาไปรอบทิศทันที รูสึกตกใจแทน
“เพื่อนของทาน”
ตนน้ํ า ประมวลคํ า ตอบอยู ครู หนึ่ ง แลวรองอยาง
ตกใจ บอย คงแอบตามเขามานั่นเอง แบบนี้พรายน้ําก็ถูก
คนอื่นเห็นตัวนะสิ
“คุณรีบซอนเร็วเขา” ตนน้ําบอกอยางลุกลี้ลุกลน
“ไมเปCนไรหรอกจะ เชิญเขาออกมาเถิด” เธอยิ้ม “นี่คงเปCนโชคชะตา”
(ในสระน้ํา. 2558 : 83)
จากตัวอยDาง ผู!แตDงใช!กลวิธีการสร!างบทสนทนาที่ชDวยดําเนินเรื่องจากเหตุการณ0ที่ต!นน้ํา
และกาสารเดินทางไปบ!านหลังเกDาของกาสาร เปRนความลับของต!นน้ํากับกาสาร แตDบอยพบวDา ต!นน้ํา
อยูDกับคนหน!าแปลกจึงได!ติดตามไป บทสนทนานี้ได!นําไปสูDเหตุการณ0ที่ต!นน้ํากับกาสารมีเพื่อนเพิ่มขึ้น
ที่จะชDวยกันตDอสู!กับปxศาจด!วย
7.2 บทสนทนาที่ บ อกลั กษณะนิ สั ยของตั ว ละคร เปR นบทสนทนาที่ จ ะแสดงความคิ ด
ความรู!สึก และอารมณ0ของตัวละครในเหตุการณ0ตDาง ๆ ที่เกิดขึ้น ดังตัวอยDางเรื่อง ไมหมอนกับกอนหิน
ผู!แตDงได!สร!างบทสนทนาที่บอกลักษณะนิสัยของตัวละครก!อนหิน
“กอนหิน อยูไหมลูก” เสียงลุงชางตะโกนจากหนาบาน
“อยูครับลุง มีอะไรครับ” กอนหินสงเสียงตอบพรอมกับวิ่งลงบันไดบาน
“เห็นไกลุงบางไหม มันหายไปอีกแลว”
“อาว อีกแลวเหรอ เดี๋ยวไปถามพอกับแมใหนะ ลุงเขา
มากอน”
“ที่บานเลี้ยงแมวแลวใชไหม”
“ใช แยละสิ ไมรูวายินดีปลอยใหน้ํ าตาลลงมาวิ่งเลน
หรือเปลา”
...“ถามันลงมาก็คงแคจองไกนะ ไมนาถึงขั้นกัดหรอก”
“น้ําตาลไมอยูบนบานจริง ๆ ดวยลุง” กอนหินเดินสํารวจตาม
ใตโตNะและพุมไม “เอ แตไมเห็นไกลุงเลยนะ เขาชวยลุงขางหาไก”
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(ไมหมอนกับกอนหิน. 2558 : 84)
จากตัวอยDาง ผู!แตDงได!สร!างตัวละครเยาวชนที่มีน้ําใจ รู!จักชDวยเหลือคนอื่น ๆ ซึ่งทําให!เห็น
ตัวละครเยาวชนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม บDงบอกลักษณะนิสัยของตัวละครเด็กที่มีน้ําใจ
7.3 บทสนทนาที่ใหคติและขอคิด เปRนวิธีการที่ผู!แตDงสอดแทรกแนวคิดที่มีตDอเรื่องราว
หรื อ เหตุ ก ารณ0 ที่ เกิ ด ขึ้ น ผD า นคํ า พู ด ของตั ว ละคร แสดงความคิ ด เห็ น และแงD คิ ด เปR น คติ ธรรมที่ มี
ประโยชน0สามารถนําไปเปRนแนวทางการดําเนินชีวิตหรือนําไปปฏิบัติตDอไป ในเรื่อง ไม!หมอนกับก!อน
หิน ดังตัวอยDาง
“อะไรกันนี่ ยินดีไมคอยไดไปบานลุงชาง แตทําไมเลา
ไดเปCนเรื่องเปCนราวขนาดนี้”
“ยินดีรู”
“พอเถอะลูก กิ นขาวเถอะ” ผู เปC นแมขําในความเดี ยงสา
ของลูกชาย
“แตยินดีไมเลนพนันนะ ไมดี”
“หือ อะไรนะ แสดงวาเวลาไปที่บานนั้นเขาเลนพนันไกชนดวย
หรือ”
... “แม กอนหินวาอยาใหนองไปบานนั้นดีกวานะ อีก
อยางไปคุยกับลุงชางก็คงชวยอะไรไมไดหรอก เพราะยังไงพวก
เขาก็ไมเลิกอยูดี กอนหินออกความเห็น ... ทางที่ดีที่สุดคือตอง
ปKองกันไมใหเด็กในบานตนเองเขาไปเกี่ยวของกับเรื่องพวกนี้”
(ไมหมอนกับกอนหิน. 2558 : 46)
จากตัวอยDาง ผู!แตDงใช!บทสนทนาที่ให!คติและข!อคิดในการเลี้ยงดูลูก หากต!องการให!เด็ก
มีนิสัยที่ดีก็ต!องสร!างสภาพแวดล!อมที่ดีให!ลูกได!พบเห็น ดังเชDนในบทสนทนานี้ แสดงวDาก!อนหินเปR น
หDวงน!องชาย ไมDอยากให!น!องชายพบเรื่องที่ไมDดี ก!อนหินจึงเสนอความคิดเห็นวDาการแก!ป{ญหาคือไมDให!
น!องชายไปบ!านลุงชาย เปRนข!อคิดวิธีการเลี้ยงดูลูกที่ดี และเปRนแนวทางการพัฒ นาเด็กหรือเยาวชน
ตDอไป
8. ฉาก
เปRนองค0ประกอบที่บDงบอกยุคสมัยของเรื่อง สถานที่และเวลาที่เกิดเหตุการณ0 ขึ้นในเรื่อง
ฉากจะให! ร ายละเอี ยดประกอบในเนื้ อ เรื่ อ ง เชD น การสร! างอารมณ0 การสร! างบรรยากาศของเรื่ อ ง
นวนิ ยายเยาวชนที่ ได! รับ รางวั ลแวDนแก! ว พ.ศ. 2557 ใช! กลวิธีสร! างฉากและบรรยากาศ 3 ลั กษณะ
ได!แกD การสร!างฉากและบรรยากาศที่เปRนสถานที่ เปRนสิ่งแวดล!อมธรรมชาติ และเปRนเหตุการณ0 ฉากที่
มีลักษณะเดDนคือ ฉากและบรรยากาศสิ่งแวดล!อมธรรมชาติ ซึ่งจะทําให!ผู!อDานเห็นความสวยงามของ
ธรรมชาติ เห็นความสําคัญของการรักษาและอนุรักษ0สิ่งแวดล!อม ดังตัวอยDางเรื่อง เสียงเดือนในเสียง
หวูดไฟ ผู!แตDงได!สร!างฉากที่เปRนสิ่งแวดล!อมธรรมชาติในเวลากลางคืน
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เดื อ นแรมคอย ๆ หยอนกนลงบนมานั่ ง หิ น ขั ด ตรง
ตํ าแหนงเดิม แตไมใชบนมาตั วเดิ ม ที่ เขาเคยนั่ง เมื่ อตอนเปC น
เด็กชายเดือนแรม เขาวางกระเปPาเอกสารไวใกลตัว ชานชาลา
ยังมีกลิ่นเฉพาะตัวเหมือนเดิม เขาแหงนมองเดือนเสี้ยวเกี่ยวฟKา
ดวงดาวพราวแสงระยิ บระยับกลางทองฟK าราตรี สายลมแผว
พัดมาทักทายพอรูสึกเย็น เดือนคืนนี้ยังคงเปCนเดือนดวงเดิมที่
เขารักและหลงใหล ยังสงยิ้มใหเขาอยางเมตตาและอบอุน เขา
เพงพินิจดวงเดือนเหมือนจะคนหาบางสิ่งบางอยางที่เคยเก็บไว
ในนั้น เพียงชั่วอึดใจเดียว เรื่องราวตาง ๆ ก็ผุดพรางขึ้นในมโนภาพ
(เสียงเดือนในเสียงหวูดรถไฟ. 2558 : 1)
จากตัวอยD า ง เปR นกลวิธีก ารสร! างฉากที่ เปR น สภาพแวดล! อ มธรรมชาติ ในเวลากลางคื น
สะท!อนถึงความรู!สึกของตัวละครที่สงบมีความสุข เพราะมี “เดือนเสี้ยวเกี่ยวฟ|า” “ดวงดาวพราวแสง
ระยิบระยับ” และ “สายลมแผDวพัดมา” ทําให!เห็นวDาตัวละครที่ความรู!สึกอบอุDนชื่นใจและมีความหวัง
และเปRนฉากภูมิหลังของเหตุการณ0ในทั้งเรื่อง
สรุปได!วDากลวิธีการแตDงนวนิยายสําหรับเยาวชนที่ได!รับรางวัล แวDนแก!ว พ.ศ. 2557 ผู!แตDงได!
ใช!กลวิธีการแตDงตามแนวการแตDงนวนิยายเยาวชน ได!แกD การตั้งชื่อบทด!วยเหตุการณ0สําคัญในเรื่อง
และด!วยสิ่ งที่ อยูDแวดล!อ ม มี การเปM ดเรื่อ งโดยใช! การบรรยาย การเลDาเรื่อ ง และการใช!บทสนทนา
การดําเนินเรื่องใช!กลวิธีการสร!างความขัดแย!งระหวDางมนุษย0กับมนุษย0 และภายในจิตใจของมนุษย0
วิธีการปMดเรื่องใช!วิธีจบเรื่องแบบสุขนาฏกรรม แบบทิ้งป{ญหาให!คิด และแบบโศกนาฏกรรม ในด!านตัว
ละคร ผู!แตDงสร!างตัวละครเด็ก ตัวละครผู!ใหญD ตัวละครเหนือมนุษย0 และตัวละครสัตว0 สร!างฉากที่เปRน
สถานที่ สิ่งแวดล!อมธรรมชาติ และเหตุการณ0 ใช!บทสนทนาที่ชDวยดําเนินเรื่อง บDงบอกลักษณะนิสัย
ตัวละคร ให!ค ติและข!อคิด การใช!กลวิธีการแตDงดังกลD าวทํ าให! นวนิยายมี เนื้อหาสาระที่สมจริงและ
มีชีวิตชีวา ชDวยให!เรื่องดําเนินไปอยDางสมเหตุสมผลและนDาสนใจ นอกจากนี้ ยังดึงดูดความสนใจของ
ผู! อDา น ชD วยให! ผู!อD านเกิ ดความสนุ กสนานเพลิ ด เพลิ นจากเรื่อ ง และนํ าความคิ ด โลกทั ศน0 เชิ งบวก
ที่ผู!แตDงนําเสนอในเรื่องไปใช!ประโยชน0ตDอไป

การอภิปรายผล
จากการวิเคราะห0เรื่องกลวิธีการแตDงในนวนิยายเยาวชนที่ได!รับ รางวัล แวDนแก!ว พ.ศ. 2557
ผู!แตDงได!ใช!กลวิธีการแตDงนวนิยายเยาวชน ได!แกD การตั้งชื่อบทด!วยเหตุการณ0สําคัญในเรื่องและด!วยสิ่งที่
อยูDแวดล!อมทั่วไป เปMดเรื่องโดยใช!การบรรยาย การเลDาเรื่อง และการใช!บทสนทนา ใช!กลวิธีการดําเนิน
เรื่องโดยสร!างความขัดแย!งระหวDางมนุษย0กับมนุษย0 และภายในจิตใจของมนุษย0 มีวิธีการปMดเรื่องแบบ
สุ ขนาฏกรรม แบบทิ้ งป{ ญหาให! คิ ด และแบบโศกนาฏกรรม ผู! แตD งสร!างตั วละครที่ เปR นตั วละครเด็ ก
ตัวละครผู!ใหญD ตัวละครเหนือมนุษย0 และตัวละครสัตว0 การสร!างฉากเปRนสถานที่ สิ่งแวดล!อมธรรมชาติ

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๕ "งานวิชาการรับใช!สังคม" มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

908

LA-21

และเหตุ การณ0 ใช! บทสนทนาที่ ชD วยดํ าเนิ นเรื่อง บD งบอกลั กษณะนิ สัยตั วละคร และให! คติ และข! อคิ ด
ผลวิจัยดังกลDาวแสดงถึงกลวิธีการแตDงที่มีอ งค0ประกอบ 5 ประการสอดคล!องกับแนวคิดและทฤษฏี
การสร!างสรรค0วรรณกรรม ที่พบวDา นวนิยายเยาวชนที่ได!รับรางวัล แวDนแก!ว พ.ศ. 2557 ได!ใช!กลวิธี
การแตD งเชD นเดี ยวกั บวรรณกรรมประเภทนวนิ ยาย ทํ าให! มี คุณ คD าและให! ความเพลิ ดเพลิ นแกD ผู!อD า น
ซึ่ งสอดคล! องกั บแนวคิ ดเกี่ ยวกั บกลวิ ธีการแตD งวรรณกรรม ดั งที่ ศิ วกานต0 ปทุ มสู ติ (2553 : 260-262)
ได!อธิบายวDา กลวิธีการแตDงชDวยให!วรรณกรรมมีเรื่องราวนDาอDานตั้งแตDต!นจนจบ และมีคุณคDาให!ความรู!
ข!อคิด และความบันเทิงแกDผู!อDาน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน โดยใช!กลวิธีการตั้งชื่อบท การวางโครงเรื่อง
และได!ใช!ก ลวิธีที ่ห ลากหลายมาเปMดเรื่อ ง ดํา เนิน เรื่อ ง ปMด เรื่อ ง การสร!า งบทสนทนานอกจากนี้
ผู!แตDงยังสร!างฉากและบรรยากาศที่เปRนสถานที่ สิ่งแวดล!อมและเหตุการณ0 และการสร!างตัวละคร
เด็ก และผู!ใหญDซึ่ง สมจริง ตอบสนองความสนใจของผู !อDา นทุก วัย สอดคล!อ งกับ ผลการวิจัยของ
Jiang Nannan (2555) ที่ศึกษาวิจัยเรื่อ ง กลวิธีก ารแตDงและแนวคิดในนวนิยายชุด ความสุข ของ
กะทิ โดยงามพรรณ เวชชาชีวะ ซึ่งพบวDา ผู!แตDงได!ใช!ก ลวิธีก ารแตDงนวนิยายที่ทําให!เรื่องเกี่ยวกับ
เด็กและเยาวชนได!นDาสนใจโดยใช!กลวิธีการตั้งชื่อ การวางโครงเรื่อง การสร!า งตัวละคร การสร!า ง
บทสนทนา การสร!างฉากและบรรยากาศที่เหมาะสม ทําให!นวนิยายมีคุณคDานDาสนใจ นDาติดตามมากขึ้น

ขอเสนอแนะ
จากการศึกษางานวิจัยครั้งนี้ มีข!อเสนอแนะเพื่อการวิจัยตDอไปดังนี้
1. ควรศึกษาวิ เคราะห0 เชิ งเปรียบเที ยบกลวิธีการแตD งและแนวคิ ดวรรณกรรมสํ าหรับเด็ กหรื อ
เยาวชนที่ได!รับรางวัลจากหนDวยงานรัฐหรือเอกชนอื่น ๆ
2. ควรศึกษาวิเคราะห0กลวิธีการแตDงและแนวคิดในวรรณกรรมสําหรับเยาวชนที่ได!รับรางวัล
แวDนแก!ว ในปxอื่น ๆ
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การวิเคราะหตัวละครในนวนิยายแปลชุด บุรุษบูรพา ทําเนียบหลางหยา
The Analysis of Characters in Translated Novel
Burut Burapa Thamniab Lang Yah
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บทคัดย:อ
งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค0เพื่อวิเคราะห0บทบาทของตัวละครเอกในครอบครัวในนว
นิย ายแปลชุด บุ รุษบู รพา ทํ าเนี ยบหลางหยา จํานวน 5 เลIม ผูแตIง ไหI เยี่ ยน ผูแปล ลี หลิ น ลี่
ผลการวิจัยพบวIา นวนิยายแปลชุด 5 เลIมนี้ นําเสนอเนื้อหา ตัวละครเอก 2 กลุIม คือ ตัวละครเอก
ผูชาย มีบทบาทเปLนสามี เมื่อภรรยากระทําความผิด สามีก็จะอบรมสั่งสอนสิ่งใดควรทํา สิ่งใดไมI
ควรทํา และดูแลดวยความรักหIวงใยภรรยา ในฐานะที่เปLนบิดา เมื่อบุตรไดกระทําความผิดก็จะ
สั่งสอนลงโทษ เพื่ อให บุ ต รเปL น คนที่ มีป ระโยชน0 ตIอสังคม ปกปQ องบุ ต ร ต องการให ทํ างานที่ ไมI
อันตราย ในฐานะที่เปLนบุตรชาย ตัวละครชายจะปฏิบัติตามคําสั่งของบิดามารดา ไมIทําใหบิดา
มารดาผิดหวัง ตัวละครเอกอีกกลุIมหนึ่งคือ ตัวละครผูหญิง มีบทบาทในฐานะที่เปLนภรรยา ปฏิบัติ
หนาที่ดูแลสามี เขาใจสิ่งที่สามีทํา ไมIสรางปU ญหาแกIสามี ในฐานะที่เปLนมารดา มีห นาที่ อบรม
สั่งสอนบุตร เมื่อบุตรชายไดกระทําเรื่องที่ผิดพลาด มารดาก็ออกมาชIวยปกปQองบุตรของตนเอง
รับโทษแทนบุตร สั่งสอนใหลูกหลานทําตัวเปLนคนดี

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
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บทนํา
ตัวละครตามบทบาทในวรรณกรรมบันเทิงคดี สIวนมากจะแบIงเปLน 2 ประเภท คือ ตัวละครสําคัญ
และตัวละครประกอบ ดังที่ ชไมพร พรเพ็ญพิพัฒน0 (2549 : 29) ไดกลIาววIา “ตัวละครมีอยูI 2 ประเภท คือ
ตัวละครเอกและตัวละครยI อย ตัวละครเอกทํ าหน าที่ ดําเนิน เรื่องโดยตลอด สIวนตัวละครยIอยทํ า
หนาที่เปLนตัวประกอบและเสริมใหตัวละครเอกเดIนขึ้นมา” ตัวละครมีบทบาทสําคัญตIอวรรณกรรม
วรรณกรรมไดรับความนิยมจากผูอIานหรือไมIก็มีสIวนเกี่ยวของกับตัวละคร
นวนิยายชุด บุรุษบูรพา ทําเนียบหลางหยา เปLนวรรณกรรมบันเทิงคดีประเภทนวนิยายยอด
นิยมในประเทศจีน มีเนื้อเรื่องกลIาวถึงเรื่องราวในราชสํานัก วิถีชีวิตของชาวจีน และไดแสดงภาพ
สังคมจีนไดอยIางชัดเจน รวมถึงคIานิยม และสถานภาพของคนจีนผIานบทบาทของตัวละครชั้นสูง
นวนิยายเรื่องดังกลIาวไดรับการแปลเปLนภาษาตIางประเทศหลายภาษา รวมถึงภาษาไทย โดยลี หลินลี่
เปLนผูแปล และไดรับความนิยมจากผูอIานชาวไทย จากความโดดเดIนของเนื้อเรื่องและตัวละคร ดังที่
บรรณาธิการจีน (2558 : คํานํา) กลIาววIา “บุรุษบูรพา ทําเนียบหลางหยา ดําเนินดวยเรื่องราวหักเลIห0
ชิงเหลี่ยมในราชสํานัก ความลึกลับและยอกยอนไมIแพนวนิยายเรื่องใด ทั้งยังแฝงดวยกลิ่นอายแบบ
กําลังภายใน ทําให เรื่องนี้ มีเสนIห0 ที่แปลกใหมI นIาสนใจ” ฉะนั้น นวนิ ยายแปลชุด บุรุษบู รพา ทําเนี ยบ
หลางหยา จึงเปLนหนึ่งในวรรณกรรมแปลที่มีคุณคIา และตรึงตราผูอIาน
นวนิยายชุดนี้ยังไดรับ รางวัลในประเทศจีน ดังที่ สํานักพิ มพ0 เจอเจียง (2558 : ออนไลน0 )
ได กลI าววI า นวนิ ย ายแปลชุ ด บุ รุษ บู ร พา ทํ าเนี ย บหลางหยา เปL น นวนิ ย ายยอดนิ ย มได รั บ รางวั ล
“วรรณกรรมที่ มีอิท ธิพลตI อการพั ฒ นาสังคม” อั น ดั บ ที่ ส อง และถูกนํ าไปสรางเปL นละครโทรทั ศน0
ในปu พ.ศ. 2559 และไดรับความนิยมจากผูชมทั่วประเทศ ตลอดจนไดรับรางวัลอันดับหนึ่งของทีวีซีรีย0จีน
และรางวั ล ที วี ซี รี ย0 ย อดเยี่ ย มของชI อ งเซี่ ย งไฮ ด วย
นวนิยายดังกลIาว ไดกลIาวถึงชีวิตความเปLนอยูI คุณธรรมที่ดีงาม สั่งสอนใหรุIนหลังไมIวIาจะอยูI
ที่ ใด ได พบความยากลํ าบากอยI างไรควรอดทน ตI อสู กระทํ าสิ่ งความดี เปL น คนดี แงI คิ ด ดั งกลI าว
มี ประโยชน0 ตI อการปลู กฝU งคุ ณธรรมและจริยธรรมของมนุ ษย0 ดั งนั้ น ผู วิ จั ย ในฐานะชาวจี น ที่ ศึกษา
สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเปLนภาษาที่สอง จึงสนใจศึกษาวิเคราะห0ตัวละครจีนในนวนิยายแปลชุด
บุรุษบูรพา ทําเนียบหลางหยา ที่มีบทบาทในเนื้อเรื่อง ซึ่งมุIงเนนใหผูอIานเขาใจพฤติกรรมตัวละครจีน
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ในนวนิยายชุด บุรุษบูรพา ทําเนียบหลางหยา ชIวยใหเขาใจวิถีชีวิตของคนจีนโดยผIานตัวละครจีน
ในนวนิยายแปลชุด บุรุษบูรพา ทําเนียบหลางหยา ซึ่งสIงผลใหเขาใจวิถีชีวิตของมนุษย0 แมจะเปLน
เรื่องราวตIางชาติ ตIางภาษา และตIางวัฒนธรรมกัน แตIก็ไดสะทอนถึงความดีงามของการเปLนมนุษย0
ที่ตองตIอสูดิ้นรนและอยูIรIวมกันในสังคมอยIางเขาใจกัน และชIวยเหลือกันดวย

วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่ อ วิ เคราะห0 บ ทบาทของตั ว ละครในนวนิ ย ายแปลชุ ด บุ รุ ษ บู ร พา ทํ าเนี ย บหลางหยา
ที่สะทอนถึงบทบาทหนาที่ของชายและหญิงในครอบครัวจีน

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอนการวิจัยเอกสาร ดังตIอไปนี้
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับตัวละครในนวนิยาย เพื่อนํามาเปLนแนวทาง
ในการศึกษาวิจัย ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับองค0ประกอบนวนิยายและนวนิยายชุดที่เปLนกลวิธีการแตIง
ดานการสรางตัวละคร ศึกษาและรวบรวมวรรณกรรมที่มีลักษณะเปLนนวนิยายชุด คัดเลือกนวนิยาย
แปลชุด บุรุษบูรพา ทําเนียบหลางหยา จํานวน 5 เลIม
2. วิ เคราะห0 บ ทบาทของตั ว ละครในนวนิ ย ายแปลชุ ด บุ รุ ษ บู ร พา ทํ า เนี ย บหลางหยา
ที่สะทอนถึงบทบาทหนาที่ของชายและหญิงในครอบครัวจีน และคIานิยมของสังคมจีน
3. นําเสนอผลการศึกษาวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห0 (Descriptive Analysis)

ผลการวิจัย
จากการวิเคราะห0ตัวละครในนวนิยายแปลชุด บุรุษบูรพา ทําเนียบหลางหยา พบวIาตัวละคร
เอกผูชาย และตัวละครเอกผูหญิงที่มีบทบาทในครอบครัว คือ ตัวละครชาย มีบทบาท 3 ดาน คือ
ในฐานะที่เปLนสามี ในฐานะที่เปLนบิดา ในฐานะที่เปLนบุตร และตัวละครหญิงมีบทบาทในครอบครัว
2 ดาน คือ ในฐานะที่เปLนภรรยา ในฐานะที่เปLนมารดา ดังรายละเอียดตIอไปนี้
1. ลักษณะของตัวละครเอกผูIชาย
จากการศึกษาตัวละครเอกผูชายในนวนิยายแปลชุด บุรุษบูรพา ทําเนียบหลางหยา สะทอน
ถึงบทบาท หนาที่ในครอบครัวของชาวจีน โดยมีฐานะเปLนสามี บิดา และบุตร ดังตัวอยIางตIอไปนี้
1.1 บทบาทในฐานะที่ เปL น สามี ตั วละครเอกผู ชายในฐานะเปL น สามี สะทอนผI านตั ว
ละครที่เปLนชนชั้นสูง หรือ กษัตริย0 ซึ่งเปLนบทบาทของผูชายจีนในครอบครัวโดยทั่วไป ดังนี้
1.1.1 สั่งสอนภรรยา คนจีนมีแนวคิดวIา ในครอบครัวสามีเปLนคนที่มีอํานาจที่สุด
มีสิ ทธิ์ตั ดสิ น ทุ กอยIาง และมีห น าที่ สั่ งสอนลูก ภรรยาให กระทํ าเรื่องดี เปL น คนดีเพื่ อความสุ ขของ
ครอบครั ว นวนิ ย ายชุ ด เปL น เรื่ อ งในพระราชวั ง และคนในวั งหลั ง มี แ ตI เรื่ อ งการแยI งชิ งอํ า นาจ
เพื่อประโยชน0ของตนเองใชวิธีการอํามหิตมากมายไมIเลือกวิธี แมเปLนมารดาจะอบรมสั่งสอนลูกให
เปLนคนราย ในฐานะเปLนสามี แมจะเปLนกษัตริย0ก็จะไมIยอมใหเกิดเรื่องเชIนนี้ จะสั่งสอนภรรยาหรือ
ลงโทษดวย ดังนี้
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“เหลวไหล” จั ก รพรรดิ เหลี ย งทรงแผดเสี ย งตวาดดวย
ความพิโรธ พลางยกพระหัตถผลักเยว!กุยเฟยกระเด็นลมแทบพื้น
“รัชทายาทมีฐานะเป,นผูสืบทอดราชบัลลังก จะมีใครกลาลอบกัด
เจาเป, น ถึ ง พระมารดา สมควรอบรมสั่ ง สอนใหลู ก กอปรดวย
ทศพิธราชธรรม สํานึกในหนาที่รับผิดชอบ แบ!งเบาภาระเสด็จพ!อ
เป, นที่เทิดทู นของขุนนางและไพร!ฟ6าประชาชน เช! นนี้จึงเรียกว!า
ปรารถนาดีต!อบุตร”
(บุรุษบูรพา ทําเนียบหลางหยา เลมที่ 1. 2558 : 229)
จากตัวอยIางขางตน ไดเห็นวIา ตัวละครในนวนิยายแปลชุด บุรุษบูรพา ทําเนียบหลางหยา
จักรพรรดิเหลียงมีบทบาทเปLนสามี มีอํานาจใหญIที่สุดในครอบครัว มีภรรยาหลายคน ถาภรรยาคนใด
กระทําสิ่งใดผิด จักรพรรดิเหลียงก็สั่งสอนลงโทษภรรยา ที่ไมIเชื่อฟUงคําสั่งของเขา เชIน เยวIกุยเฟย
อบรมสั่งสอนลูกกระทําเรื่องราย จักรพรรดิเหลียงรูแลวโกรธมาก ไดสั่งสอนภรรยาวIา เยวIกุยเฟย
ในฐานะเปLนมารดา ไมIไดทําหนาที่ของตนเองใหดี ไมIไดสั่งสอนลูกเปLนคนดี แสดงใหเห็นวIาจักรพรรดิ
เหลี ย งเปL น ภาพสะท อนของผู ชายจี น ที่ มีบ ทบาทในฐานะที่ เปL น ตั วละครที่ มีฐ านะเปL น สามี ต องมี
บทบาทสั่งสอนภรรยา
1.1.2 การดูแลครอบครัว คนที่เปLนสามีภรรยาควรรักกันชIวยเหลือกัน สามีเปLนผูที่มี
อํ านาจที่ สุ ด มี ห น าที่ ป กปQ อ งดู แ ลครอบครั ว ด วยความรั ก หI ว งใยภรรยาในทุ ก เรื่ อ ง เชI น สุ ขภาพ
อารมณ0 การปฏิบัติงานของภรรยาที่ตองดูแลครอบครัว สองคนเปLนสามีภรรยาที่ไดอยูIดวยกันตอง
พึ่งพาซึ่งกัน และกัน นอกจากการดูแลบิด ามารดาอาจจะเหลือภรรยาเปLน คนที่ไดอยูIกับ สามีอยIาง
ใกลชิดที่สุด ผูชายจึงตองรักภรรยาและดูแลใหมีความสุขดวยกัน ดังนี้
แต!จิตใจของเซี่ยอวี้กลับมิไดอยู!ที่บทเพลง ทางหนึ่งสดับ
ฟ@ง ทางหนึ่งลอบสังเกตพิรุธบนสีหนาของพระขนิษฐาลี่หยาง พอ
เห็นนางห!วงคิ้วคลี่คลาย มุมปากอมยิ้มเบาบาง ยามนี้ค!อยเบาใจ
ลอบระบายลมจากปากคําหนึ่ง
(บุรุษบูรพา ทําเนียบหลางหยาเลมที่ 3. 2558 : 99)
จากตั ว อยI างข างต น ได เห็ น วI า ตั ว ละครชายในนวนิ ย ายแปลชุ ด บุ รุ ษ บู ร พา ทํ า เนี ย บ
หลางหยา ขุนนางเซี่ยอวี้ในฐานะเปLนสามี มีความรัก หIวงใยภรรยาเปLน อยIางมาก ในสถานการณ0
งานเลี้ยงทุกคนกําลังฟUงดนตรีอยูI เซี่ยอวี้ก็ดูแลเอาใจใสIภรรยา หIวงใยภรรยาวIาจะทุกข0ใจ เมื่อไดเห็น
รอยยิ้มของภรรยา เซี่ยอวี้คIอยเบาใจ การแสดงออกของตัวละครจากเรื่องเล็ก ๆ นี้ไดสะทอนความรัก
ของผูชายจีนในฐานะสามีผIานเรื่องราวและบทบาทของขุนนาง เซี่ยอวี้ตIอภรรยาพระขนิษฐาลี่หยาง
วIาเปLนความรักแทที่เกิดในครอบครัว โดยไมIเลือกสถานะของภรรยาที่สูงกวIา ที่เปLนพี่ของกษัตริย0
1.2 ในฐานะที่เปLนบิดา ตัวละครเอกผูชายที่สะทอนลักษณะและบทบาทของการเปLน
บิดา สะทอนผIานตัวละครดังตัวอยIาง
1.2.1 อบรมสั่งสอนบุ ตร ในครอบครัว บิ ดามารดามีบ ทบาทหนาที่อบรมสั่ งสอน
บุ ตร เพื่ อให เปL น คนดี เมื่ อเติบโตแล วจะเปL น คนที่ มีป ระโยชน0 ตI อสังคม ในฐานะเปL น บิ ด ามีวิ ธีการ
สั่งสอนลูกไมIเหมือนกับมารดา บิดาจะเขมงวดกวIา ถาลูกทําผิดแลวก็จะดุดIา สั่งสอนโดยตรงทันที

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๕ "งานวิชาการรับใชสังคม" มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
913

LA-26

ไมIไดนึกถึงความรูสึกของลูก บิดามุIงหวังใหลูกของตนเองเปLนคนที่เขมแข็ง กลาหาญ มีบุคลิกภาพที่ดี
รูจักกาลเทศะ ทําสิ่งที่ควรทํา พูดสิ่งที่ควรพูด ถาเปLนลูกผูหญิงตองสุภาพเรียบรอย ฝ•กฝนฝuมือของ
ผูหญิงใหดี ไมIยุIงเกี่ยวกับเรื่องของการเมือง ดังตัวอยIาง
“ไม! ต องพู ด แลว ” จั ก รพรรดิ เ หลี ย งทรงตวาดตั ด บท
“เอาแต!ใจตัวเองจริง ๆ ไม!รูจักกาลเทศะ เอ!ยถึงนักโทษเหล!านั้น
ทําไมกัน รีบ ไปนั่ งลง คณะทูตกําลังจะเขามาแลว เจาตองจดจํา
ฐานะองคหญิ งของเจาไวตลอดเวลา ดู อย! างพี่ ห นี ห วงว! าสุ ภ าพ
เรียบรอยปานไหน”
(บุรุษบูรพา ทําเนียบหลางหยา เลมที่ 1. 2558 : 153)
จากตั วอยIางขางต น ได เห็ น วIา แมวIาตั วละครเปL น จักรพรรดิ เหลี ยง แตI ในฐานะเปL น บิ ด า
ก็อบรมสั่งสอนบุ ตรอยIางเขมงวด ถึงแมวIาเปLน ลูกสาวที่ ตนเองรัก แตIเมื่อลูกสาวไดทํ าสิ่ งที่ ไมIดีใน
ฐานะเปLนบิดาก็จะสั่งสอนลูกโดยตรง องค0หญิงเซียวจิ่งหนิงเปLนคนที่มีน้ําใจ ชอบชIวยเหลือคนอื่น
นางสงสารนักโทษจึงขอจักรพรรดิเหลียงบิดาใหอภัยนักโทษ ปลIอยใหเปLนอิสระ จักรพรรดิเหลียงไมI
เห็นดวยและเห็นวIาไมIถูกตอง จึงสั่งสอนลูกสาววIา เปLนคนที่ไมIรูจักกาลเทศะ ไมIมีบุ คลิกภาพของ
ผูหญิง ทําตัวไมIสุภาพเรียบรอย เพราะในสมัยโบราณ เรื่องการเมืองเปLนเรื่องของผูชาย ผูหญิงไมIควร
ยุI งกั บ การเมื อ ง สิ่ งที่ ผู หญิ งควรทํ าคื อ เรี ย นความรู ฝ• ก ฝu มื อ เลI น ดนตรี ให ดี เรี ย นคุ ณ ธรรมและ
จริยธรรมใหดีก็เพียงพอ จักรพรรดิเหลียงจึงอบรมสั่งสอนลูกสาวตIอหนาคนอื่น ถือวIาเปLนบิดาที่ทํา
หนาที่อยIางเขมงวดตIอลูก
1.2.2 ความรัก หIวงใยบุตร มีคํากลIาววIา บิดามารดาเปLนคนที่รัก หIวงใยบุตรมาก
พยายามใหบุตรมีความสุข ไมIตองการให บุตรตนเองมีความทุกข0แมแตIนอย สIวนใหญI บิดาไมI ชอบ
แสดงความรูสึกออกมาชัดเจน ไมIพูดตรง ๆ แตIก็รักบุตร หIวงใยบุตรโดยไมIแสดงออกมา มีแตIจะชIวย
ปกปQองบุตรอยูIขางหลัง ใหบุตรเติบโตอยIางปลอดภัย มีเรื่องอันตรายก็ไมIใหบุตรไปเสี่ยง พยายามทํา
ทุกสิ่งทุกอยIางเพื่อบุตรไดรับแตIสิ่งที่ดี ๆ ดังตัวอยIาง
เหยี ย นอวี้ จิ น หั ว เราะขื่ น “พี่ ซู นี่ ก็ เรื่ อ งมาถึ งขั้ น นี้ แ ลว
ขาจะไม!ยินดีไดอย!างไร ตกลงจะใหขาช!วยอะไร”
“เขาไม!ไดบอก แต!พ!อยังตองเจอเขาอีกครั้งหนึ่ง ถึงตอน
นั้ น ค! อ ยถามก็ แ ลวกั น ” เหยี ย นเชวี ย บี บ ไหล! ลู ก ชายโดยแรง
แลวกล! า ว “เหมยฉางซู สั ญ ญาว! า จะไม! ใหเจาตองกระทํ า เรื่ อ ง
สุ!มเสียง พ!อเองก็ไม!อยากใหเจามีอันตรายเช!นกัน”
(บุรุษบูรพา ทําเนียบหลางหยา เลมที่ 4. 2558 : 106)
จากตัวอยIางขางตน ไดเห็นวIา ตัวละครในนวนิยายแปลชุด บุรุษบูรพา ทําเนียบหลางหยา
เหยียนเชวียในฐานะเปLนบิดา ปกติจะไมIชอบพูดอะไร เขมงวดตIอบุตรชาย แตIเขารักบุตรมาก หIวงใย
บุตรตลอดเวลา จากกิริยาของเหยียนเชวียที่บีบไหลIลูกชายก็ไดเห็นถึงความรักในฐานะที่เปLนบิดา
เมื่อในเรื่องรIวมมือกับเหมยฉางซู เหยียนเชวียเตือนวIาจะไมIใหเหยียนอวี้จินทําเรื่องอันตราย แสดงให
เห็นความหIวงใยของบิดา เปLนลูกของตนเองจะไมIมีใครจะไมIรักไมIหIวงใยของลูก มีแตIบางทีอาจจะไมI
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อยากแสดงออกมา แตIครั้งนี้เหยียนเชวียไดบอกความรักตIอบุตรชายอยIางจริงจัง เปLนบิดาที่ปฏิบัติ
หนาที่อยIางดี นอกจากหาเงินเลี้ยงบุตรยังไดใหความรักแกIบุตร ทําใหครอบครัวเต็มไปดวยความสุข
1.3 ในฐานะที่เปLนบุตรชายที่ทําตามคําสั่งของบิดามารดา เนื่องจากวIา คนจีนมีความ
กตัญ •ู ตIอบิด ามารดา เชื่อฟUงบิ ดามารดา ไมIขัดใจบิ ดามารดา และไมI อยากให พวกเขาเสี ยใจด วย
ไมI วIาเรื่องใดที่บิ ดามารดาสั่งไว บุต รจะพยายามทํ าให ดีที่สุด คนโบราณมีคํากลIาวสั่งสอนวIา บิด า
มารดาเลี้ยงเราตั้งแตIเกิดมา ไดผIานความทุกข0ยากลําบากมากมาย เราตองรูจักตอบแทนบุญคุณของ
บิดามารดา ไมIควรทําเรื่องราวตIาง ๆ ใหพวกเขาเสียใจ ดังตัวอยIาง
เชาตรู! วั น นี้ สองพี่ น องรั บ คํ าสั่ งบิ ด า มุ! งหนาคฤหาสน
สี่ ห ยางเพื่ อ รั บ มารดากลั บ มายั งจวนหนิ ง กั๋ ว โหว พระขนิ ษ ฐา
สี่ห ยางสั่ งใหตรงกลั บ หองพั กในเรือใหญ! ของนาง เพราะทั้ งบิ ด า
มารดาของสามีลวนจากไปแลว ไม!จําเป,นตองรุดไปคํานับทักทาย
(บุรุษบูรพา ทําเนียบหลางหยา เลมที่ 1. 2558 : 37)
จากตั วอยI างข างต น ได เห็ นวI า ตั วละครในนวนิ ยายแปลชุ ด บุ รุ ษบู รพา ทํ าเนี ยบหลางหยา
เซี ยวจิ่งรุIยกั บ เซี่ ยปu‚ เปL นลู กชายที่ ดี เชื่อฟU งคํ าสั่งของบิ ดา เมื่ อบิ ดาได สั่งให ทั้ งสองคนไปรับ มารดา
กลับมาจวนหนิงกั๋วโหว สองพี่นองทําตามคําสั่งของบิดาโดยไมIมีขัดใจแมแตIนิดเดียว จากตัวอยIางก็
เห็นไดวIา ในสมัยโบราณคนจีนมีนิสัยการเชื่อฟUงบิดามารดา ทําตามคําสั่งของบิดามารดา ทําใหผูอIาน
เขาใจวIา เราในฐานะที่เปLนลูก ควรกตัญ•ู กับ บิดามารดา ทําตามคําสั่งของเขา ไมIควรขัดคําสั่งซึ่ง
ทําใหเขาผิดหวัง
2. บทบาทในครอบครัวของตัวละครเอกผูIหญิง
จากการศึกษาตั ว ละครเอกผู หญิ งในนวนิ ย ายแปลชุ ด บุ รุษบู ร พา ทํ าเนี ย บหลางหยา
สะทอนถึงบทบาทหน าที่ในครอบครัวของชาวจีน โดยมีฐานะเปLนภรรยา และมารดา ดังตัวอยIาง
ตIอไปนี้
2.1 ในฐานะที่เปLนภรรยา
2.1.1 ดูแลสามี ในสมัยโบราณของคนจีน ผูหญิงเมื่อแตIงงานแลวจะไมIใหออกจาก
บาน ตองอยูIบานดูแลงานบาน ดูแลสามีกับลูก ถึงแมวIาในบานคนรวย มีคนรับใช แตIภรรยาก็จะ
พยายามดู แลทุ กสิ่ งทุ กอยIางของสามี ไมI ใชI เพราะวIาหน าที่ อยIางเดี ย ว แตI เพราะวIาตนเองรักสามี
ไมIไวใจใหคนอื่นชIวยเนื่องจากกลัววIาคนอื่นจะดูแลไดไมIดี ไมIละเอียดเทIาที่ตนเองทํา ดังตัวอยIาง
“เจาวางใจ ถาฝN าบาททรงบรรทมตื่ น กลางดึ กก็ มีพ วก
นางกํานัลคอยรับใช แม!ไม!ตองคอยเฝ6าตลอดเวลา” จิ้งกุยเฟยยิ้ม
แยมมองบุ ต รชาย “ไม! เหนื่ อ ยอะไร เจาต! า งหาก เมื่ อ คื น ไม! ได
พักผ!อนหรือ”
(บุรุษบูรพา ทําเนียบหลางหยา เลมที่ 5. 2558 : 28)
จากตัวอยIางขางต น ไดเห็น วIา ตัวละครในนวนิ ยายแปลชุด บุ รุษบู รพา ทํ าเนีย บ
หลางหยา สนมจิ้งในฐานะที่เปLนภรรยา ปฏิบัติหนาที่ดูแลสามีอยIางดี ไมIวIาในดานการกิน หรือวIา
ดานการแตIงกาย การทํางาน ดังเชIน จิ้งกุยเฟยเฝQาดูสามีตลอดเวลา ถึงแมวIามีนางรับใชอยูI ตัวเองก็
ปฏิบัติทําเอง หIวงใยสามีตลอดเวลา ดูแลสามีอยIางดี จากตัวอยIางทําใหผูอIานเขาใจวIา ในฐานะที่เปLน
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ภรรยา เราควรรูจักหนาที่ของตนเองใหดี ถึงแมวIามีผูรับใชชIวยดูแล แตIสิ่งที่ตนเองทําเองยIอมดีกวIา
ใหคนอื่นมาทํา
2.1.2 เขาใจสามี ผูหญิงในครอบครัว ถาเปLนภรรยาที่ดีนอกจากดูแลงานบานแลวยัง
จํ าเปL น ต องดู แลสามี ให ดี เข าใจสามี มอบความสุ ขแกI ส ามี ไมI วI าตนเองมี ฐ านะสู งขนาดไหนเมื่ อ
แตIงงานแลวไมIควรทําใหสามีหนักใจ เกรงใจฐานะของตนเอง ในสมัยโบราณคนที่เปLนลูกหลานของ
พระมหากษัตริย0สIวนมากจะมีนิสัยไมIเขาใจคนอื่น เห็นแกIตัว นึกวIาตนเองฐานะสูงไมIมีใครทําอะไรได
เมื่อแตIงงานแลวทําใหคูIหมั้นอีกฝ„ายหนึ่งไมIสบายใจ แตIความสุขของครอบครัวขึ้นอยูIกับทั้งสามีและ
ภรรยา ทั้งสองฝ„ายตองรูจักเขาใจกันถึงจะมีความสุข ดังตัวอยIาง
พระขนิ ษ ฐาลี่ ห ยางเปOP ย มดวยคุ ณ ธรรมและสติ ป@ ญ ญา
นิสัย ใจคอหนั กแน! น มีคําสั่ งต! อบ! าวรับใชว!า หากอยู!ภ ายในจวน
ตองเรียกขานนางว!า ฟูเหริน บ!าวรับใชในวังที่ติดตามมา ยิ่งตอง
ปฏิบัติตามอย!างเคร!งครัด ต!อมาเซี่ยอวี้ชนะศึกสงครามสรางความ
ดีความชอบติด ต!อกัน นั บ วันยิ่ งสั่ งสมบารมี ในราชสํานักมากขึ้ น
พระขนิษฐาลี่หยางก็ยิ่งจงใจวางตัวเรียบง!ายไม!ฟุ6งเฟ6อ
(บุรุษบูรพา ทําเนียบหลางหยา เลมที่ 1. 2558 : 36)
จากตัวอยIางขางต น ไดเห็น วIา ตัวละครในนวนิ ยายแปลชุด บุ รุษบู รพา ทํ าเนีย บ
หลางหยา พระขนิษฐาลี่หยางในฐานะเปLนภรรยา มีจิตใจนิสัยดี ดูแลสามีไดอยIางดี เขาใจความคิด
ความรูสึกของสามี ตนเองมีฐานะสูงเปLนเจาหญิงและยังเปLนพี่สาวของจักรพรรดิเหลียง แตIนางเปLน
คนที่ไมIถือตัว เมื่อแตIงงานแลวบังคับบIาวตองเปลี่ยนเปLนคําเรียกธรรมดา สามีไดสรางผลงานดี ๆ
ในราชสํานัก พระขนิษฐาลี่หยางก็ภูมิใจกับสามีดวย วางตัวเรียบงIาย จากทั้งหมดนี้สะทอนใหเห็นวIา
พระขนิษฐาลี่หยางเปLนภรรยาที่ดี เปLนคนที่เขาใจสามีอยIางดี
2.2 ในฐานะที่เปLนมารดา
2.2.1 อบรมสั่ งสอนบุ ต ร ในครอบครั ว มารดามี ห น าที่ ดู แ ล อบรมสั่ งสอนบุ ต ร
ใหแนวคิดที่ถูกตองแกIบุตรเพื่อใหบุตรเปLนคนดี ทําความดี รูจักกาลเทศะ มีความกตัญ•ู ชIวยแบIงเบา
ภาระของบิดามารดา โดยเฉพาะเปLนบุตรของฮIองเต ตองมีความรูการศึกษาดี มีความสามารถ จึงจะ
ชIวยบิดารักษาความสงบสุขของแผIนดินได หนาที่ของลูกหลานฮIองเตจะหนักกวIาคนทั่วไป ในฐานะที่
เปL น มารดาก็ ไมI ควรเอาใจบุ ต รตลอด ต องรูจั กใช วิธี อบรมสั่งสอนบุ ต รให เปL น คนที่ มีป ระโยชน0 ตI อ
ประเทศ ดังตัวอยIาง
จิ้ งผิ น เอ! ย ทู ล เสี ย งเรี ย บ “เรื่ อ งนอกวั งหม! อ มฉั น ไม! ใคร!
จัดเจน แต!ในฐานะที่เป,นองคชาย การพิทักษแผ!นดินคือหนาที่ซึ่ง
ตองรับผิดชอบใหถึงที่สุด เด็กคนนี้แมไม!ชอบปNาวประกาศ แต!ใน
ใจคํานึงถึงฝNาบาทและตาเหลียงเสมอ หากฝNาบาททะนุถนอมเขา
ใหเสพสุขไปวัน ๆ อยู!ในเมืองหลวง เขากลับจะทนไม!ไดมากกว!า”
(บุรุษบูรพา ทําเนียบหลางหยา เลมที่ 3. 2558 : 60)
จากตัวอยIางขางต น ไดเห็น วIา ตัวละครในนวนิ ยายแปลชุด บุ รุษบู รพา ทํ าเนีย บ
หลางหยา สนมจิ้งเปLนคนที่รูจักกาลเทศะ ไมIชอบแสดงตัว ปฏิ บัติหนาที่ ในฐานะมารดาไดอยIางดี
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นางไมIเอาใจบุตร ไมIวIาจะเปLนงานที่เหนื่อยก็ตาม นางก็ไมIไดหามไว เพราะนางรูอยูIดีวIา เปLนลูกผูชาย
เปL นลู กของฮIองเต มีห นาที่ ชIวยงานของบิ ดา มี ห นาที่ป กปQ องประเทศให ปลอดภั ย ตั้งแตIบุ ตรของ
สนมจิ้งเกิดมา นางก็สั่งสอนบุตรไดอยIางดี บุตรของนางเปLนคนที่กลาหาญ มีฝuมือเกIง ไมIใชIเปLนคนที่
ชอบอยูI ส บายโดยไมI ทําอะไร จากคํ ากลI าวของสนมจิ้ งก็เห็ น ได ชั ดวI า นางใชวิ ธีอบรมสั่ งสอนบุ ต ร
ตIางกับสนมคนอื่น ใหบุตรทํางานที่เหนื่อย ยอมเสียสละเพื่อแผIนดิน
2.2.2 ปกปQ อ งบุ ต ร ในฐานะมารดา ไมI มี ใครจะไมI รัก บุ ต รของตนเอง บางที บุ ต ร
ทําผิดอะไร มารดาไมIอยากใหบุตรถูกลงโทษก็จะพยายามปกปQองบุตร รับความผิดทั้งหมดเปLนของ
ตนเอง แตI ถ าบุ ต รทํ าเรื่องรายกั บ คนอื่ น มารดาไมI สั่ งสอนยั งปกปQ อ งอยูI จ ะทํ าให บุ ต รเปL น คนเลว
ไมIมีประโยชน0ตIอสังคม ในวังหลังมีแตIเรื่องการแยIงชิงอํานาจ มารดาจะสั่งสอนบุตรแยIงชิงอํานาจโดย
ไมIเลือกวิธี ถาบิดารับรูจะลงโทษบุตร มารดาก็ออกมาชIวยปQองกันบุตรของตนเอง ดังตัวอยIาง
เย!วกุยเฟยเงยหนาขึ้นกล!าวว!า “หม!อมฉันมิไดถูกปรักปรํา
แต!รัชทายาทถูกปรักปรําเพคะ เรื่องทั้งหมดนี้ ลวนเป,นแผนการ
ของหม!อมฉันคนเดียว รัชทายาทไม!รูเรื่องดวย เป,นหม!อมฉันกล!าว
เท็ จ ว! า อยากเห็ น จึ งใหเขาเรี ย กซื อ หม! าเหลยเขามาในตํ าหนั ก
เขาเพี ยงแต! ทําตามคําสั่งพระมารดาเท! านั้ น ฝNาบาททรงทราบดี
เซวียนเอRอรเป,นเด็กกตัญSูเชื่อฟ@ง ไม!เพียงต!อหม!อมฉัน ต!อฝNาบาท
ก็เช!นกัน”
(บุรุษบูรพา ทําเนียบหลางหยา เลมที่1. 2558 : 229)
จากตั วอยI างขางตน ไดเห็ นวIา ตัวละครในนวนิยายแปลชุด บุ รุษบูรพา ทํ าเนีย บ
หลางหยา สนมเยIวเปLนภรรยาที่จักรพรรดิเหลียงรักที่สุด บุตรชายของนางถูกยกยIองเปLนรัชทายาท
สนมเยI ว ในฐานะเปL น มารดาปกปQ องชI ว ยบุ ต รชายมาตลอด สั่ งสอนบุ ต รชายทํ าเรื่ องเลวร ายเพื่ อ
ประโยชน0ของตนเอง ไมIวIาจะใชวิธีอะไร ถาอยากจะไดอะไรตองทําใหได สนมเยIวเพื่อหาคนเขาขาง
รัชทายาท อยากใหซือหมIาเหลยแตIงงานกับหนีหวงจะไดมีฐานะสูงขึ้น เลยรIวมมือกับรัชทายาทใสIยา
ใหหนีหวงกินทําใหนางไมIมีสติ สุดทายจักรพรรดิเหลียงรูเรื่องนี้ สนมเยIวจึงออกมาปกปQองบุตรชาย
แลวรับวIาเรื่องนั้นเปLนผีมือของตนเอง ไมIเกี่ยวกับรัชทายาท จากเรื่องนี้แสดงใหเห็นวIาสนมเยIวยอม
เสียสละปกปQองบุตรชาย

อภิปรายผล
งานวิจัยมีวัตถุประสงค0เพื่อวิเคราะห0บทบาทในครอบครัวของตัวละครเอกในนวนิยายแปล
ชุด บุรุษบูรพา ทําเนียบหลางหยา ผลงานวิจัยไดสะทอนบทบาทของผูชายในดานความกตัญ•ูของ
บุตรอยIางละเอียด ความกตัญ•ูของบุตรเปLนวัฒนธรรมที่ดีงามสืบทอดกันมาตั้งแตIอดีตจนถึงปUจจุบัน
เพราะคนจีนรูวIาถาไมIมีบิดามารดาดูแลเรา เราก็จะไมIมีชีวิตในวันนี้ได เราควรรูจักตอบแทนบุญคุณ
ของบิดามารดา สอดคลองกับสมมุติฐานขอที่ 2 คือ นวนิยายแปลชุด บุรุษบูรพา ทําเนียบ หลางหยา
ได สะทอนแนวคิ ดเชิ งสั งคมของผู เขี ยน เกี่ ย วกั บ คI านิ ย มในการดํ าเนิ น ชีวิ ต ของคนจีน ในสังคมจี น
การสืบทอดประเพณี จีน การปลูกฝUงคุณธรรมและการชี้นําแนวทางในการดําเนินชีวิตใหแกIบุ ตรหลาน
ซึ่งทําใหคนไทยสามารถทําความเขาใจตลอดจนคIานิยมของคนจีน สอดคลองกับแนวคิดของบุญย0เสนอ
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ตรีวิเศษ (2550 : 163) การวิเคราะห0บทบาทของตัวละครมีสาระสําคัญอยูIที่การศึกษาบทบาทของ
ตั ว ละครในเรื่ อ ง ผู วิ จ ารณ0 จ ะต องนํ า ประสบการณ0 แ ละความเข าใจตI อ ชี วิ ต มนุ ษ ย0 เปL น เกณฑ0
ประกอบการวินิจฉัยดวย เพราะตัวละครก็คือตัวแทนของมนุษย0ทั่วไปนั่นเอง

ขIอเสนอแนะ
จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยตIอไปดังนี้
1. ควรวิ เคราะห0 วั ฒ นธรรมจี น ที่ มี อิ ท ธิ พ ลตI อ แนวคิ ด ของชาวไทยในนวนิ ย ายที่ ค นไทย
เชื้อสายจีนเขียน
2. ควรศึกษาคานิยมของประเพณีและวัฒนธรรมจีนในไทย
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บทคัดย1อ
งานวิจัยเรื่องนี้ผูวิจัยไดศึกษาสีในสถาปตยกรรม โดยใชวิธีการเปรียบเทียบศาสนสถาน
จีน ในไทยและจี น มี วั ต ถุ ป ระสงค+ เพื่ อศึ กษาความเชื่ อและวั ฒ นธรรมที่ แฝงอยู/ ในการใชสี ของ
สถาปตยกรรมของจีนในไทยและจีนในจีน วิเคราะห+ความเหมือนและความต/างของความเชื่อกับ
วัฒนธรรมระหว/างการใชสีของสถาปตยกรรมจีนในไทยและจีนในจีน ขอบเขตการวิจัยคือ การใช
สีของวัดจีนทางศาสนาพุทธมหายานที่อยู/ในประเทศจีนสองแห/ง ไดแก/ วัดตาหมิงซื่อ (大明寺)
กับวัดกั๋วเอินซื่อ (国恩寺) และการใชสีของวัดจีนทางศาสนาพุทธมหายานที่อยู/ในประเทศไทยสอง
แห/ง ไดแก/ วัดมังกรกมลาวาส (龙莲寺) กับวัดโพธิ์แมนคุณาราม (普门报恩寺) ผลการวิจัยพบว/า
การใชสีของวัดจีนทางศาสนาพุทธมหายานที่อยู/ในไทยและอยู/ในจีนมีความเชื่อและวัฒ นธรรม
แฝงอยู/ ความเชื่อที่แฝงอยู/กับการใชสีของวัดจีนทางศาสนาพุทธมหายานที่อยู/ในไทยและอยู/ในจีน
4 แห/งนี้เหมือนกันและต/างกันอย/างไร
คําสําคัญ : สี สถาปตยกรรม 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
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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
ในประเพณี วั ฒ นธรรมของคนเรา มั ก จะมี ป รากฏการณ+ บ างอย/ า งที่ มี ค วามหมายทาง
สัญลักษณ+ อย/างเช/น ในวัฒนธรรมจีน มังกรมีความหมายทางสัญลักษณ+เปbนมงคล เปbนอํานาจของ
พระมหากษั ต ริ ย+ ในสมั ย โบราณ ชาวบานธรรมดาจะไม/ มีใครกลาเอาเสื้ อผาลายมั งกรมาสวมใส/
ในสั งคมไทย สิ่งที่เปb นสั ญลักษณ+ แห/ งความเชื่อก็ มีอยู/ กัน ทั่วไปในชีวิตประจําวัน เช/น นกแสกรอง
ชาวบานจะเห็ น ว/ าเปb น ลางที่ ไม/ ดี เชื่ อ กั น ว/ าจะมี สิ่ งที่ ไม/ ดี เกิ ด ขึ้ น เปb น ลางรายว/ า จะมี ค นตายใน
ครอบครัว เช/นเดียวกับวัตถุธรรมชาติหรือวัตถุที่มนุษย+สรางขึ้นเอง สีของวัตถุที่มนุษย+สรางขึ้นมักจะมี
เหตุผลของการใชสีนั้น ๆ และมีความหมายเปbนสัญลักษณ+แฝงอยู/ อย/างเช/นในเทศกาลตรุษจีน คนจีน
นิ ย มใส/ สี แ ดงกั น หรื อ ไม/ ก็ใส/ สี โทนรอน เช/ น สี ส ม สี เหลื อ ง ฯลฯ ไม/ นิ ย มใส/ สี โทนเย็ น เช/ น สี ดํ า
สีน้ําตาล ฯลฯ มีความหมายทางสัญลักษณ+ดังเช/น สีแดงแสดงใหเห็นถึงความเปbนสิริมงคล หรือสีโทน
รอนก็เปbนสีมงคล ใหความหวัง หากใครใส/สีดําเขาบานคนจีนในวันตรุษจีนอาจทําใหเจาของบานไม/
สบายใจหรืออาจจะโกรธก็ได เนื่องจากสีดําเปbนสีที่แสดงถึงอัปมงคลในวัฒนธรรมจีน หรือสีโทนเย็น
เปbนสัญลักษณ+สื่อความหมายถึงความชั่วราย ความอัปมงคลในวัฒนธรรมจีน ฉะนั้นเราจึงเห็นไดว/า
ในงานมงคลของชาวจีน มักใชสี แดงในการตกแต/ งเปb น หลั ก และมี สี โทนเหลื องมาปนกั น ในงาน
อวมงคล มักจะใชสีดําหรือสีโทนเย็นในการตกแต/ง ปรากฏการณ+นี้แสดงใหเห็นความคิดความเชื่อที่
ชาวจีนมีกับการใชสี (พรพรรณ จันทโรนานนท+. 2556 : 63)
ชาวไทยเชื้อสายจีนที่อพยพเขามาในประเทศไทย ไดนําความคิดความเชื่อทางศาสนาเขามา
พุทธศาสนามหายานเปbนความเชื่อที่สําคัญอย/างหนึ่งที่ชาวไทยเชื้อสายจีนไดนําเขามาประเทศไทย
มีการสรางศาสนสถาน หลังจากชุมชนคนไทยเชื้อสายจีนไดขยายออกไป เริ่มมีวัดจีนสรางขึ้นแบบ
ทางการ ตามคติ ท างศาสนาที่ ค นไทยเชื้ อ สายจี น ในสั งคมไทยนั บ ถื อ คื อ พุ ท ธศาสนามหายาน
คณะสงฆ+ จี น นิ ก ายแห/ งประเทศไทย (泰国佛教华宗) ไดเกิ ด ขึ้ น ในสั งคมไทย การก/ อ สรางวั ด จี น
มีรูปแบบโครงสรางที่คลายคลึงกับวัดจีนที่อยู/ในจีนที่ในนิกายเดียวกัน ทั้งนี้เพราะคนไทยเชื้อสายจีน
ส/วนใหญ/ อพยพมาจากเมืองฉาวโจว (潮州) ซ/านโถว (汕头) ฝูเจี้ยน (福建) และห/ายหนาน (海南)
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ของประเทศจีน ลักษณะการก/อสรางของวัดจีนที่อยู/ในไทยจึงคลายคลึงกับวัดจีนทางภาคใตของจีน
การใชสีเปbนลักษณะสําคัญอย/างหนึ่งทางสถาปตยกรรม บ/งบอกถึงภูมิอากาศและความคิดความเชื่อของ
ชาวจีนที่แตกต/างทองถิ่นหรือคนไทย ตามอิทธิพลทาง สภาพแวดลอมกับทางวัฒนธรรมความเชื่อ การใชสี
ของสถาปตยกรรมในแต/ละที่มีลักษณะเฉพาะตน ประเทศจีนกับประเทศไทยมีภูมิประเทศที่อยู/ทางเอเชีย
ดวยกัน มีความคลายคลึงกันอีกทั้งยังมีความแตกต/างในหลายประการ ดังจะเห็นไดจากการใชสีของอาคาร
การใชสีของสิ่งตกแต/ง โครงสรางของอาคาร ฯลฯ (พรพรรณ จันทโรนานนท+. 2553 :30)
สีเปbนภาษาทางจักษุสัมผัส เปbนสิ่งที่ประสาททางจักษุสัมผัสตอบสนองไดเร็วที่สุด เปbนปจจัย
สําคัญในการถ/ายทอดสารขอมูลหลายอย/างที่เกี่ยวของกับความคิดความเชื่อ วัฒ นธรรมของสังคม
มีการวิจัยความเชื่อเรื่องสีและการใชสีในสถาปตยกรรม เช/น โหล ฉิ้ง ซี (楼庆⻄. 2004) ไดศึกษา
เรื่องวัฒ นธรรมและความเชื่อเรื่องสีในสังคมจีน การใชสีพื้นฐาน 5 สี คือ สีน้ําเงิน สีแดง สีเหลือง
สีขาว และสีดําในศิลปวัฒนธรรมจีนโบราณ สาน จี้ เหวิน (单纪文. 1988) ไดศึกษาเรื่องการใชสีใน
วัฒนธรรมจีน บทบาทและความเชื่อในการใชสีพื้นกับสีสันในศิลปวัฒนธรรมของสถาปตยกรรมและ
การแต/งกายของชาวจีน
การใชสีของสถาปตยกรรมโบราณของจีนมีเอกลักษณ+ของตนในแต/ละยุคสมัย ก/อนราชวงศ+
ถัง สถาปตยกรรมไม/ไดนําสีมาแสดงบทบาทอํานาจ การใชสีเปbนสีดั้งเดิมของวัสดุก/อสราง และอยู/ใน
สังกัดของหลี่ปูr (礼部 แปลว/ากระทรวงที่รับผิดชอบเรื่องจารีตประเพณีตามระบบชนชั้นของสังคม)
การใชสีของสถาปตยกรรมก็มีระเบียบกําหนดตามชนชั้นสังคม มีการกําหนดว/า สีเหลืองเปbนสีของ
ราชวงศ+เท/านั้น ราชวังและวัดใชสีเปbนโทนสีเหลืองกับสีแดง ขุนนางใชสีแดง สีเขียวกับสีฟrา ประชาชน
ทั่วไปใชแค/สีดํา สีเทา กับสีขาวเท/านั้น สมัยราชวงศ+ซ/ง (宋 พ.ศ.1503 – 1822) การออกแบบและการใชสี
ของสถาปตยกรรมมีความใกลเคียงกับสมัยราชวงศ+ถัง เนื่องจากมีการใชสีน้ํามันและไดรับอิทธิพลจาก
ศาสนาอินเดีย มีการเนนการใชสีแดงในสถาปตยกรรมต/าง ๆ ในสมัยราชวงศ+หยวน (元 พ.ศ.1814 – 1911)
การออกแบบและการใชสีของสถาปตยกรรมไดรับอิทธิพลจากช/างที่มาจากต/างประเทศ และราชวงศ+หยวน
เปb น ราชวงศ+ ที่ผสมผสานดวยชนชาติต/ างๆ รูป แบบการก/ อสรางจึ งมี เอกลักษณ+ ของหลายชนชาติ
มี ก ารผสมผสานรู ป แบบสถาปตยกรรมจี น กั บ สถาปตยกรรมอิ ส ลาม ในสมั ย ราชวงศ+ ชิ ง
(清 พ.ศ. 2187 - 2455) ภาพสี น้ํ ามั น ไดพั ฒ นามากขึ้ น และมี ใชกั น อย/ างทั่ ว ไป ระบบสั งคมไดรั บ
อิทธิพลจากต/างประเทศ ไม/ไดมั่นคงเหมือนเดิม จึงมีการเนนบทบาทการใชสีของสถาปตยกรรมมาก
ยิ่งขึ้น คือ สถาปตยกรรมที่มีฐานะสูดสุดใชสีที่แจ/มใสมากที่สุด รองลงมาก็ใชสีที่แจ/มใสลดนอยลง
ความแจ/มใสของการใชสีของสถาปตยกรรมอยู/กับฐานะของสถาปตยกรรม เช/น พระราชวังตองหาม
ใชสี เปb น สี เหลื อ งกั บ สี แ ดงเปb น หลั ก สถาปตยกรรมรอบขางใชสี แ ดง หลั ง คาเปb น สี เ ขี ย ว และ
สถาปตยกรรมที่ห/างไกลจากนี้อีกมักจะใชสีเทา (各朝代建筑与颜色. 25 June 2016 : Online)
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ผูวิจัยเปbนนักศึกษาจีนที่ศึกษาในสาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเปbนภาษาที่สอง โดยศึกษา
ภาษาและวัฒ นธรรมไทยในดานต/ าง ๆ จึ งสนใจศึ กษาวั ฒ นธรรมการใชสี ของชาวจีน ในไทยและ
ชาวจีนในจีน การเปรียบเทียบการใชสีในศาสนสถานของจีนในไทยและจีน เพื่อคนควาความเหมือน
และความต/างของความคิด ความเชื่อกับวัฒนธรรมระหว/างจีนและไทย เขาใจประวัติความเปbนมา
อิทธิพลที่มีต/อกันของความคิดความเชื่อและวัฒนธรรมไดมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค;ของการวิจัย
การวิ จัย ครั้งนี้ มีวัต ถุป ระสงค+เพื่ อศึ กษาความเชื่ อและวั ฒ นธรรมที่ แฝงอยู/ ในการใชสี ของ
สถาปตยกรรมของจีนในไทยและของจีนในจีน

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชวิธีวิจัยเอกสารและการเก็บขอมูลภาคสนาม โดยดําเนินการตามลําดับ
ขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับประวัติความเปbนมา วิถีชีวิต และวัฒนธรรม
ของคนไทยเชื้อสายจีน
2. ศึกษาประวัติและความเปbนมาของศาสนาพุทธมหายานทั้งของจีนในไทยและของจีนในจีน
3. ศึกษาลักษณะการใชสีของศาสนสถานจีนที่อยู/ในจีนและอยู/ในไทย
4. ศึกษาการใชสีของหลังคา เสา สิ่งประดับ ประติมากรรมของวัด 4 แห/งในการทําวิจัย
5. สรุปและอภิปรายผลการศึกษาความเชื่อการใชสีของศาสนสถานจีนที่อยู/ในจีนกับที่อยู/ในไทย

ผลการวิจัย
ปจจุบันคณะสงฆ+จีนนิกายแห/งประเทศไทย มีวัดในสังกัดทั้งหมด 14 วัด และมีสํานักสงฆ+
3 แห/ง (https://th.wikipedia.org/wiki/คณะสงฆ+จีนนิกายแห/งประเทศไทย) ผูวิจัยไดเลือกวัดจีน
2 แห/งที่อยู/ในกรุงเทพฯ เปรียบเที ยบกับ วัดจีน 2 แห/งที่อยู/ในประเทศจีน วัดจีนที่ อยู/ในกรุงเทพฯ
2 แห/งนี้คือ วัดมังกรกมลาวาส (龙莲寺) กับวัดโพธิ์แมนคุณาราม (普门报恩寺) ที่กรุงเทพฯ วัดจีนที่
อยู/ในจีน 2 แห/งคือวัดตาหมิงซื่อ (大明寺) กับวัดกั๋วเอินซื่อ (国恩寺) หลักการที่เลือกวัด 4 แห/งนี้ คือ
ยึดลัทธิของวัดจีนที่อยู/ในไทย 2 แห/งเปbนหลัก ต/อจากนั้นไดเลือกวัดจีนที่อยู/ในจีนที่เปbนลัทธิเดียวกัน
กับ วั ดจี น ที่ อยู/ ในไทย 2 แห/ งนี้ สิ่ งที่ เปรีย บเที ย บกํ าหนดเปb น 4 ส/ว นคื อ การใชสี ของ ① หลั งคา
② เสา ③ สิ่งประดับ ④ ประติมากรรม หลักการที่เลือก 4 ส/วนนี้ เนื่องจากส/วนประกอบ 4 ส/วนนี้
จะมีครบในทุกวัดในการวิจัย มีความเหมือนและความต/างอย/างชัดเจนสําหรับการศึกษาวิจัย
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1. การใชCสีของหลังคาของวัดจีน
สําหรับหลักเกณฑ+การใชสีของหลังคา ไดอางอิงจากขอมูลที่ โหล ฉิ้ง ซี (楼庆⻄. 2547 :
305-326) ไดกล/าวถึงการใชสีของสถาปตยกรรมจีนไวว/า สีเหลืองเปbนหนึ่งในหาสีแทของจีน ตามคติ
ความเชื่อเรื่องหยินหยางและธาตุทั้ง 5 ของจีน ดินอยู/ในตําแหน/งกลาง สีเหลืองเปbนสีของดิน ฉะนั้น
สีเหลืองจึงเปbนสีที่มีอํานาจที่สุด ตั้งแต/ราชวงศ+ถัง (唐朝 เวลา พ.ศ.1161-1450）สีเหลืองเปbนสีของ
พระจักรพรรดิ ตามระบบชนชั้นของวัฒนธรรมจีนนี้ สีเหลืองจึงเปbนสีประจําพระจักรพรรดิ และเปbน
สีที่ใชกับวัง นอกจากวังแลว มีแต/อาคารสําคัญของวัดเท/านั้นที่ไดอนุญาตใชสีเหลืองในสถาปตยกรรม
ส/วนประกอบของสถาปตยกรรมในวัดจีน จะแบ/งเปbน 4 ส/วน คือ วิหารส/วนขางหนา (前殿) ดั่งวิหาร
ทาวจตุโลกบาล วิหารส/วนกลาง (中殿) วัดบางแห/งมีบางแห/งไม/มี วิหารส/วนหลัง (后殿) ดั่งตาสยง
เป|าเตี้ยน ซึ่งเปbนวิหารที่มีความสําคัญสูงสุดในวัด และวิหารรอบขาง (旁殿) ซึ่งไม/ใช/วิหารที่สําคัญ
ของวัด วัดจีนหลายแห/งที่ประเทศจีนมีซุมประตู แต/วัดจีนที่อยู/ในประเทศไทยส/วนมากไม/มีซุมประตู
ฉะนั้น หลังคาสีเหลืองแสดงใหเห็นถึงความสูงศักดิ์และความมีอํานาจ
จากหลังคาของวัด 4 แห/งที่ศึกษานี้ พบว/า การใชสีของหลังคาของวัดจีนมีสีสม สีเขียว และ
สีเทาดําเปbนหลัก ซึ่งสังเกตไดชัดว/า หลังคาของวัดจีนที่อยู/ในไทย นิยมใชหลังคาเปbนสีสม กับสีเขียว
หลังคาของวัดจีนที่อยู/ในจีน นิยมใชหลังคาสีเทาดํา ซึ่งสีเทาดํานี้เปbนสีเดิมของกระเบื้องดินเผา ไม/มี
การทาสีเพิ่มเติม มีลักษณะโดยรวมคือ ประดับดวยรูปมังกรคู/อาปากอมสันหลังคา ตรงกลางของสัน
หลังคาเปbนรูปมังกรคู/ชูไข/มุกไฟหรือรูปธรรมจักร ปลายทั้งสองขางของสันหลังคาเล็กประดับดวยรูป
พันธุ+พฤกษาเปbนช/ออ/อนโคง
สรุปว/า วัดจีน 4 แห/งไม/ไดยึดคติความเชื่อที่เปbนหลักการใชสีตามที่หลักเกณฑ+โบราณกําหนด
คือ วัดโพธิ์แมนคุณารามหลังคาทั้งหมดใชสีเปbนสีสม ไม/ไดนําสีมาแบ/งระดับความสําคัญของหลังคา
วัดมังกรกมลาวาสมีวิหารทาวจตุโลกบาลเปbนหลังคาสีเขียว แต/หลังคาของโรงเรียนวัดมังกรกมลาวาส
กับหลังคาของศาลาใหม/ที่อยู/บนดาดฟrาของโรงเรียนเปbนสีสม วัดตาหมิงซื่อกับวัดกั๋วเอินซื่อมีหลังคา
ส/วนใหญ/เปbนสีเทาดํา มีแต/หลังคาของส/วนลิ้นจี่พันป}ของวัดกั๋วเอินซื่อกลับมาใชหลังคาเปbนสีเขียว
2. การใชCสีของเสาของวัดจีน
เสาของสถาปตยกรรมของงานวิจัยครั้งนี้มีสองแบบ คือเสากลมกับเสาเหลี่ยม และมีสีที่ใช
เปbนสองสี คือ สีเทากับสีแดง เสาของวัดโพธิ์แมนคุณาราม วัดมังกรกมลาวาส วัดตาหมิงซื่อเปbนเสา
สีแดง เสาของวัดกั๋วเอินซื่อทั้งหมดเปbนเสาสีเทา ซึ่งสีเทานี้เปbนสีของปูนที่ทําเสา ไม/มีการทาสีเพิ่มเติม
การใชสีของเสาในวัดจีนที่อยู/ในไทยกับวัดจีนที่อยู/ในจีนส/วนมากจะเปbนเสาสีแดง มีแค/เสา
ของวัดโก~วเอินซื่อเปbนเสาสีเทา ซึ่งเปbนสีเดิมของปูน ลักษณะของเสาในวัดจีนที่อยู/ในจีนสองแห/งนี้มี
ความเรียบง/าย เปbนเสากลมสีแดง ไม/มีการแกะสลักตัวอักษรหรือลวดลายบนพื้นเสา ลักษณะของเสา
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ในวัดจีนที่อยู/ในไทยมีทั้งเสาที่เปbนแบบเสากลมสีแดงที่มีพื้นเสาแบบเรียบง/าย ยังมีเสามักกรที่มีตัว
มั งกรเปb น หลากสี ห รื อสี ทองอย/ างเดี ย ว และมี การแกะสลั กตั วอั กษรจี น สี ท องบนพื้ น เสา สํ าหรั บ
เหตุผลที่เสาของวัดเปbนสีแดงหรือสีเทา โหล ฉิ้ง ซี (楼庆⻄. 2004 : 312-316) ไดกล/าวในการใชสี
ของวัดจีน ตามคติความเชื่อที่เปbนทฤษฎีทางพุทธศาสนา คนที่บําเพ็ญตนจากทางโลก ตองการกําจัด
กิเลส บําเพ็ญจิตใจ ก็จะนิยมสรางวัดในป|าหรือบนภูเขาที่ห/างไกลจากตัวเมือง ถึงแมจะสรางวัดในตัว
เมือง ก็พยายามสรางบรรยากาศทางวัดตามคติความเชื่อใหเปbนแบบสงบสุข นิยมใชเปbนแบบกําแพง
สีเทา หลังคาสีเทาหรือสีดํา เสาสีเทา ใหเกิดบรรยากาศแบบสงบ ไรกิเลส หรือสรางกําแพงสีเหลือง
หลั งคาสี เทา เสาและหนาต/ างสี แดง ใหผสมผสานกับ บรรยากาศรอบขางที่ เปb น สี เขีย ว ทํ าใหเกิ ด
บรรยากาศแบบเงียบสงบ ไม/วุ/นวาย
3. การใชCสีของสิ่งประดับของวัดจีน
สิ่งประดับ ที่ อยู/ ในวัด จีน มีรูป แกะสลักจากกอนหิ น กับ ไม ภาพวาดหรือหั ต ถกรรมต/ าง ๆ
วัด 4 แห/ ง มี รูป แกะสลั กจากกอนหิ น มี รูป สิ งโต กิ เลน เทาเที่ ย (饕餮) ฝู| ซี (负屓) กั บ ป}• ซี (赑屃)
การใชสีของสิงโต กิเลนกับเทาเที่ยที่ประดับหนาอาคาร ส/วนมากเปbนสีเทากับสีดํา ไม/ไดใชสีแบบ
สิริมงคล สันนิษฐานว/า สัตว+วิเศษเหล/านี้มีหนาที่ปกปrองอํานาจ ฐานะและทรัพย+สิน ตองทําใหคนรูสึก
เกรงขามและเกิดความนับถือ จึงใชสีที่ทําใหเกรงขาม ไม/ใชสีสิริมงคล
นอกจากนี้ ยั งมี ก อนหิ น ที่ แ กะสลั ก ดวยลายมื อ ของผู ยิ่ งใหญ/ เช/ น กอนหิ น กอนหนึ่ งของ
วัดตาหมิงซื่อ มีการแกะสลักตัวอักษรจีนตามลายมือของอดีตประธานาธิบดีของประเทศจีน เจียง จื๋อ หมิน
(江泽⺠) อั ก ษรที่ ส ลั ก ไวคื อ เจี้ ย น เจิ น สวี ย เหยี้ ย น (鉴真学院) ตาหมิ ง ซื่ อ (大明寺) แปลว/ า
วิทยาลัย หลวงจีนเจี้ยนเจิน ของวัดตาหมิงซื่อ ตัวอักษรจีนเปbนสีทอง ลงนามอดีตประธานาธิบดีจีน
ดวยลายมือสีแดง
รูป ที่แกะสลักดวยไมมั กมีการทาสี ใหดู เปb น สิริมงคลและสวยงาม รูปแกะสลักดวยไมมี รูป
มังกรเขียว รูปหงส+ รูปนกกระเรียน รูปหงส+ที่ประดับอยู/บนหลังคาซุมประตูวัดมังกรกมลาวาสนี้ มีหัว
เปb น สี เขี ยว กายเปb น สี ทองกั บ สี ฟr า มี ห างเปb น สี ทองกั บ สี แดง นกกระเรี ยนที่ ป ระดั บ นี้ เปb น รูป นก
กระเรียนสองตัว ตัวหนึ่งตัวเปbนสีแดง ปลายขนเปbนสีเหลือง อีกตัวหนึ่งตัวเปbนสีเขียว ปลายขนเปbนสี
เหลือง
การใชสีของสิ่งประดับต/าง ๆ ในวัดจีนที่อยู/ในไทยสองแห/งมีหลากหลาย มีสีแดงเปbนหลัก
และประกอบดวยสีฟrา เหลือง เขียว สีขาวกับสีดําก็มีการใชในลวดลายหรือภาพประดับ แต/ไม/ไดใช
เปbนพื้นใหญ/ สิงโต กิเลน หรือเทาเที่ยใชสีเทาหรือสีดําลวน
สรุปว/า สิ่งประดับต/าง ๆ ในวัดจีนที่อยู/ในจีน 2 แห/งนี้ มีการใชสีแดงกับสีเทาดําเปbนหลัก
สิ่งประดับหลายอย/างเปbนสีแดง ประดับดวยสีฟrา สีเขียวกับสีเหลือง ฯลฯ และสิ่งประดับหลายอย/าง
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เปbน กอนหิน หรือสิ่งที่แกะสลักดวยกอนหิน ไม/มีการทาสีเพิ่ มเติม จึงออกมาเปbนสีเทาดํา ซึ่งเปbน สี
ดั้งเดิมของกอนหิน
4. การใชCสีของประติมากรรมของวัดจีน
ในวัดโพธิ์แมนคุณารามบูชา “ เจาแม/กวนอิมพันมือ” สีทอง รอบขางพระองค+เปbนรูปไมไผ/
สีเขียว เมฆสีเปbนสีขาว มีความยิ่งใหญ/ และสง/างาม ในวิหารพระนอน (卧佛殿) ของวัดตาหมิงซื่อ
มี การบู ช าพระนอนองค+ ใหญ/ ตั วพระองค+ เปb น สี ขาว ใส/ จี วรเปb น สี ขาวตั ด ขอบดวยสี ท อง ในวิ ห าร
ในวิหารตาสยงเป|าเตี้ยนของวัดตาหมิงซื่อ มีรูปเจาแม/กวนอินลอยน้ํา (海岛观音) เจาแม/กวนอิม
ลอยน้ําเปbนรูปหล/อดวยโลหะสีทอง มีจีวรเปbนสีแดง มีพาหนะเปbนมังกรสีทอง ดานหลังรูปเจาแม/กวน
อินลอยน้ําเปbนรูปของเซียนพุทธะทั้งหลาย การใชสีของหมู/เซียนพุทธมีสีทองเปbนหลัก ประกอบดวย
สีแดง สีฟrา สีขาว สีแดง และสีเขียว (ป‚ยะแสง จันทรวงศ+ไพศาล. 2552 : 27-28)
นอกจากนี้ มีประติมากรรมทาวจตุโลกบาลทั้ง 4 ของ 4 วัดนี้ สรุปไดว/า ทาวธตรฐของจีนที่
อยู/ในไทย 2 แห/งมีกายและหนาเปbนสีแดง ของวัดจีนที่อยู/ในจีนมีกายและหนาเปbนสีขาว ทาววิรุฬหก
ของวัด จีน ที่อยู/ในไทยสองแห/งมีกายและหนาเปbน สีขาว มือถือร/ม ของวัดจีน ที่อยู/ในจีนสองแห/งนี้
มีกายและหนาเปbนสีเขียวหรือสีน้ําตาลเขม มือถือดาบ ทาววิรูปกษ+ของทั้งสี่วัดจีนที่อยู/ในไทยมีกาย
และหนาเปbนสีน้ําตาลเขม มือถืองูเขียว ที่วัดจีนที่อยู/ในจีนสองแห/งนี้มีกายและหนาเปbนสีแดง มือถือ
มังกรสีทอง ทาวเวสสุวรรณของวัดจีนที่อยู/ในไทยสองแห/งมีกายและหนาเปbนสีเขียว มือถือเจดีย+ ของ
วัดจีนที่อยู/ในจีนสองแห/ง สีกายและหนาเปbนสีขาว มือถือร/ม

การอภิปรายผล
จากการศึกษาขอมูลของวัด 4 แห/งนี้ พบขอสรุปที่นํามาอภิปรายผล ดังนี้
วัดตาหมิงซื่อสรางขึ้นในป} พ.ศ. 1144 สมัยราชวงศ+สุย (隋朝) ในความประสงค+ที่จะฉลอง
วันเกิดของพระจักรพรรดิ หยางเจียน (杨坚 พ.ศ.1084-1147 ) ในสมัยราชวงศ+เป| ยซ/ง (北宋 พ.ศ.15031670) บูรณะซ/อมแซมวัด ครั้งใหญ/ ครั้งหนึ่ง ในสมั ยปจจุบัน ป} พ.ศ. 2522 ไดบู รณะซ/ อมแซมเปb น
ครั้งใหญ/อีกครั้งหนึ่ง ป‚ดทองพระ การใชสีของวัดตาหมิงซื่อมีลักษณะเปbนสีเทากับสีดําเปbนหลัก หรือ
เรีย กไดว/าไม/มีการใชสี หลังคาของอาคารหลั กส/ วนมากเปb น สีดํ า กํ าแพงเปb น สี เทา ตรงกั บทฤษฎี
ที่กล/าวไวขางตนว/า สมัยก/อนราชวงศ+ถัง สถาปตยกรรมไม/ไดนําสีมาแสดงบทบาทอํานาจ การใชสี
เปbนสีดั้งเดิมของวัสดุก/อสราง
วัดกั๋วเอินซื่อไดสรางขึ้นในป} พ.ศ. 1201 สมัยราชวงศ+ถัง (唐朝) เริ่มสรางโดยพระฮุ/ยเหนิง
(六祖慧能 ) พระสังฆปรินายกองค+ที่ 6 ของศาสนาพุทธนิกายเซน ประชาชนที่เลื่อมใสท/านพระฮุ/ย
เหนิงไดร/วมแรงร/วมทรัพย+สรางวัดกั๋วเอินซื่อเหมือนกัน เปbนวัดที่สรางโดยประชาชนทั่วไป การใชสี
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ของวัดกั๋วเอินซื่อมีลักษณะแบบหลังคาสีดํา กําแพงสีเทา เสาเปbนสีเทา สิ่งประดับต/าง ๆ มักทําจาก
กอนหิ น เปb น สีเทา ซึ่ งเปb น สีเดิ มของกอนหิ น การใชสี ของวัด กั๋วเอิ น ซื่ อตรงกับ ทฤษฎี ที่กล/าวมาว/ า
ถึงราชวงศ+ถัง สถาปตยกรรมอยู/ในสังกัดของหลี่ปูr การใชสีของสถาปตยกรรมก็มีระเบียบกําหนดตาม
ชนชั้นสังคม ประชาชนทั่วไปใชแค/สีดํา สีเทา กับสีขาวเท/านั้น
วัดมังกรกมลาวาสก/อตั้ง เมื่อป} พ.ศ. 2414 ใชเวลาก/อสราง 8 ป}กว/า มีลักษณะสถาปตยกรรม
เปbนแบบทางจีนตอนใตของสกุลช/างแตจิ๋ว เปbนวัดที่สําคัญแห/งหนึ่งในสังกัดคณะสงฆ+จีนนิกายแห/ง
ประเทศไทย เปbนที่คุนเคยในหมู/ชาวไทยเชื้อสายจีน และชาวจีนจากต/างประเทศ การใชสีของวัด
มีลักษณะแบบสีสันแจ/มใส มีการใชสีสม สีเขียว สีแดง สีฟrา สีทอง ฯลฯ การใชสีของวัดมังกรกมลาวา
สตรงกับทฤษฎีดังกล/าวว/า ถึงสมัยราชวงศ+ชิง (清 พ.ศ. 2187 - 2455) ภาพสีน้ํามันไดพัฒนามากขึ้น
และมี ใชกั น อย/ างทั่ วไป เนื่ อ งจากระบบสั งคมไดรั บ อิ ท ธิ พ ลจากต/ างประเทศมากขึ้ น ไม/ ไดมั่ น คง
เหมื อนเดิ ม จึ งส/ งผลในการเนนบทบาทการใชสีของสถาปตยกรรมมาแบ/ งระดั บ ชนชั้น ของสังคม
คือสถาปตยกรรมที่มีฐานะสูงสุดใชสีที่แจ/มใสมากที่สุด รองลงมาก็ใชสีที่แจ/มใสลดนอยลง
วัดโพธิ์แมนคุณารามก็เหมือนกัน เปbนวัดฝ|ายมหายาน สังกัดคณะสงฆ+จีนนิกายแห/งประเทศ
ไทยเปbนเปbนศูนย+กลางหลักธรรมคําสอนของนิกายวินัย เริ่มก/อสรางสถาปนาวัดเมื่อป} พ.ศ. 2502
โดยมีพระมหาคณาจารย+จีนธรรมสมาธิวัตร (โพธิ์แจง) เจาคณะใหญ/จีนนิกาย รูปที่ 6 เปbนผูนําสราง
พรอมดวยคณะขาราชการชั้นผูใหญ/ พ/อคา ประชาชนตลอดจนพุทธบริษัทชาวไทย การใชสีของวัดมี
ลักษณะแบบสีสันแจ/มใส หลังคาของอาคารต/าง ๆ เปbนสีสม เสาเปbนสีแดง สิ่งประดับต/าง ๆ มีการใช
สี แดง สี ท อง สี ฟr า สี เขี ย วฯลฯ วิ ห ารตาสยงเป| าเตี้ ย นมี โครงสรางอาคารที่ ยิ่ งใหญ/ และมี ก ารใชสี
หลากหลายที่สุด อาคารอื่นของวัดมีการใชหลายสีเหมือนกัน แต/ลักษณะการใชสีจะเรียบง/ายกว/า
วิหารตาสยงเป|าเตี้ยน ตรงกับทฤษฎีดังกล/าวว/า สถาปตยกรรมที่มีฐานะสูงสุดใชสีที่แจ/มใสมากที่สุด
รองลงมาก็ ใชสี ที่ แจ/ มใสลดนอยลง ความแจ/ มใสของการใชสี ของสถาปตยกรรมอยู/ กับฐานะของ
สถาปตยกรรม
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ในประเทศไทย
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บทคัดยอ
งานวิ จั ย เรื่ อ งนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงคเพื่ อศึ ก ษาวั ฒ นธรรมชนเผ" าลี ซอในประเทศไทยและ
วัฒนธรรม
ชนเผ"าลีซอของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยศึกษาเปรียบเทียบความ
เหมือนและความแตกต"างทางวัฒนธรรมของชนเผ"าลีซอในประเทศไทยและชนเผ"าลีซอในประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสรุปข1อมูลผู1วิจัยได1แปลหนังสือ เอกสารและการสัมภาษณจีนเป4น
ภาษาไทย นําผลการวิเคราะหด1วยวิธีพรรณนาวิเคราะห
ผลการวิจัยพบว"า วัฒ นธรรมของชนเผ"าลีซอในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนในด1านอาหาร การแต"งกาย ความเชื่อของชนเผ"าลีซอไทยและจีนมีทั้งความเหมือน
และความแตกต"าง ไม"ว"าเป4นชาวลีซอไทยหรือชาวลีซอจีนก็นิยมกินโจ7กข1าวโพด ขนมข1าวเหนียว ขื่อชา
ปาปา (ขนมข1าวโพด) เป4นต1น นอกจากมีความเหมือนแล1วยังมีความแตกต"าง ได1แก"ชาวลีซอไทย
นิยมทานเนื้อหมูสับดิบ น้ําข1าวโพดแต"ชาวลีซอจีนไม"นิยมทาน และชาวลีซอจีนนิยมดื่ม “ซ"าล;า”
(เหล1าชนิดหนึ่ง) แต"ลีซอที่อาศัยอยู"ในประเทศไทยไม"นิยมดื่ม ชนเผ"าลีซอแม1ว"าจะมีภูมิลําเนาหรือ
ถิ่นฐานเดิ มที่ เดี ยวกัน ก็ตามแต" เมื่ ออพยพย1ายถิ่น ฐานไปยังแต"ละประเทศ สภาพแวดล1อมและ
ภูมิประเทศจึงทําให1วัฒนธรรมของชนเผ"าลีซอไทยและจีนมีลักษณะแตกต"างกัน ในด1านการแต"งกาย
ของผู1หญิง ส"วนความเชื่อของชนเผ"าลีซอไทยและจีนเหมือนกัน ความเชื่อของชาวลีซอไทยและ
ชาวลีซอจีนแบ"งได1เป4น 2 ส"วน คือ ความเชื่อเกี่ยวกับบรรพบุรุษและความเชื่อเกี่ยวกับศาสนา
คริสตซึ่งเป4นความเชื่อของชาวลีซอที่มีประวัติศาสตรอันยาวนาน
คําสําคัญ : วัฒนธรรม ชนเผ"า ชนเผ"าลีซอ เขตปกครองตนเอง

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๕ "งานวิชาการรับใช!สังคม" มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
928

LA-41

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

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๕ "งานวิชาการรับใช!สังคม" มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
929

LA-42

บทนํา
วัฒ นธรรมเป4 น สิ่ งที่ มนุ ษยสร1างขึ้ น มาเพื่ อช" วยชี วิต เป4 น สิ่ งที่ สํ าคั ญ ในชี วิต ของมนุ ษ ย
วัฒนธรรมเป4นมรดกแห"งสังคม ซึ่งมีทั้งส"วนที่จับต1องได1และจับต1องไม"ได1 เช"น กวีนิพนธ ศิลปะ
ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมเป4นปfจจัยสําคัญในการก"อร"างสร1างความประพฤติปฏิบัติของ
ประชาชาติ ณรงค เส็งประชา (2532 : 5) ได1กล"าวว"า วัฒนธรรมคือทุกสิ่งทุกอย"างที่มนุษยสร1าง
ขึ้นเพื่อนําเอามาใช1ช"วยพัฒนาชีวิตความเป4นอยู"ในสังคม ซึ่งจะรวมถึงช"วยแก1ปfญหาและช"วยสนอง
ความต1องการของสังคม สุพิศวง ธรรมพันทา (2532 : 6) ได1กล"าว"า “วัฒนธรรม หมายถึงวิธีการ
ดํ ารงชี วิ ต ของมนุ ษ ยที่ ส มาชิ ก นั บ แต" ชั้ น บรรพบุ รุ ษ เป4 น ต1 น มา ร" ว มกั น สร1 างสรรคสะสมอย" าง
ต"อเนื่องจนเห็น เป4นลักษณะเด"นเฉพาะในสังคมมนุษยนั้น ๆ วัฒนธรรมเป4นสิ่งแสดงอัจฉริยะ
และคุณค"าของมนุษย พระเจ1าวรวงศเธอ กรมหมื่นนราธิปพงศประพันธ ประทานคําอธิบายไว1ว"า
วัฒนธรรม หมายถึง ความเจริญในทางวิชาความรู1 เช"น วิทยาศาสตร ศิลปวิทยา วรรณคดี ศาสนา
ตลอดจนขนบธรรมเนียม ประเพณีและจรรยามารยาท”
คําว"า “วัฒนธรรม” มีความหมายที่กว1างและมีผู1ให1ความหมายไว1อย"างหลากหลาย เช"น
พจนานุกรมฉบับ ราชบัณฑิ ตยสถาน พ.ศ. 2525 ได1นิยามความหมายของวัฒ นธรรม ไว1 4 นั ย
ได1แก"
1. สิ่งที่ทําให1เจริญงอกงามแก"หมู"คณะ
2. วิถีชีวิตของหมู"คณะ
3. ลักษณะที่แสดงถึงความเจริญงอกงาม ความเป4นระเบียบเรียบร1อย ความกลมเกลียว
ก1าวหน1าของชาติและศีลธรรมอันดีของประชาชน
4. พฤติกรรมและสิ่งที่คนในกลุ"มผลิตสร1างขึ้นด1วยการเรียนรู1จากกันและกัน และร"วมใช1
อยู"ในกลุ"มพวกของตน
จากความหมายข1างต1นสรุปได1ว"า วัฒนธรรมเป4นพฤติกรรมของกลุ"มคน สร1างขึ้นเป4นของ
หมู" ค ณะ และมี เอกลั ก ษณเฉพาะกลุ" ม หรื อ แต" ล ะชนเผ" าจะมี วั ฒ นธรรมของตนเอง ไม" ว" าใน
ประเทศไทยหรือประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ต"างก็มีกลุ"มชนเผ"าจํานวนมาก แต"ละชนเผ"า
ล1วนมีวัฒ นธรรมของตนเอง วัฒนธรรมของแต"ละชนเผ"าก็แตกกันที่ไม"เหมือนกับชนเผ"ากลุ"มใด
ก็มีเช"นลีซอเป4นชนเผ"ากลุ"มหนึ่งที่มีวัฒนธรรมเฉพาะกลุ"ม
ลี ซ อเป4 น ชนเผ" า กลุ" ม หนึ่ ง ที่ อ าศั ย อยู" ใ นหลายประเทศ ซึ่ ง คํ า ว" า “ลี ซ อ” นี้ มี ผู1 ใ ห1
ความหมายไว1 เช"น ปqยพงศ (2545 : 1) ได1ให1ความหมายของชนเผ"าลีซอว"า ลีซอเป4นชาวเขาที่จัด
อยู"ในจําพวกเดียวกับพวกอีก1อ คืออยู"ในกลุ"มของตระกูล ทิเบต-พม"า ซึ่งสืบเชื้อสายมาจากชนชาติ
โลโล หรือโนซู พวกเขาเรียกตัวเองว"า “ลีซู” ส"วนคําว"า “ลีซอ”นั้น เป4นสําเนียงของคนจีนที่ใช1
เรีย กคนพวกนี้ และคนไทยในภาคเหนื อได1 รับ เอาสํ าเนี ย งของคนจี น ที่ ใช1 เรีย กชนกลุ" มนี้ มาใช1
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จึงกลายเป4น ลีซอ มาจนกระทั่งทุกวันนี้ นอกจากนี้ ณรงค เส็งประชา (2518 : 7) ยังได1กล"าวถึง
คนกลุ"มนี้ว"า ลีซอเป4นชาวเขาชนเผ"ากลุ"มหนึ่งที่มีอยู"ทางภาคเหนือของประเทศไทย ชนเผ"านี้เรียก
ตัวเองว"าลีซู (lisu) แต"ชาวไทยเรียกเขาว"า ลีซอ ชาวจีนรู1จากลีซอในนาม Lisu, Lisaw, Li-hsaw
or Lishaw แต" พวกถิ่น ในพม"าเรีย กลี ซอว"า Yawyin, Yawyen Yaoyen ปf จจุ บั น ลีซอส" วนใหญ"
อาศัยอยู"ในมณฑลยูนนานมณฑลเสฉวน ทิเบตในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน Jingphaw
Mungdaw Myitkyina BhamoLoilem Namzang Mongnai ในพม" า และจั ง หวั ด เชี ย งใหม"
จังหวัดเชียงราย จังหวัดแม"ฮ"องสอน จังหวัดตาก และจังหวัดเพชรบูรณ ในประเทศไทย
จากทั ศนะข1างต1 น สรุปได1ว"า ชนเผ" าลีซอที่ อยู" ในประเทศไทย คื อ ชนเผ"าลี ซอประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน มณฑล ยูน นานที่ได1อพยพเข1าไปในเขตรัฐฉานในประเทศพม" า และ
อพยพเข1ามาในประเทศไทยจํานวนมาก ในจังหวัดเชียงใหม" จังหวัดเชียงราย จังหวัดแม"ฮ"องสอน
จังหวัดตาก และจังหวัดเพชรบูรณ
นอกจากนี้ จันทิรา ธนสงวนวงค (ม.ป.ป. : ออนไลน) ยังได1กล"าว"า สังคมและวัฒนธรรม
ย" อ มมี ก ารเปลี่ ย นแปลงอยู" ต ลอดเวลา เพราะความต1 อ งการของมนุ ษ ยไม" มี ที่ สิ้ น สุ ด แต" ก าร
เปลี่ยนแปลงจะเร็วหรือช1านั้นขึ้นอยู"กับปfจจัยที่มาเกี่ยวข1อง เช"น ระดับการศึกษาของคนในสังคม
วั ฒ นธรรมกั บ สั งคมเป4 น ของคู" กั น ต1 อ งไปด1 ว ยกั น เสมอ ถ1 าสั งคมเปลี่ ย นวั ฒ นธรรมก็ เปลี่ ย น
มีผลเกี่ยวเนื่องกัน ปfจจัยที่ทําให1เกิดการเปลี่ยนแปลง เช"น การค1นพบ การประดิษฐ ความขัดแย1ง
การแข"งขัน การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และวัฒ นธรรมมีผลทําให1ระบบ รูปแบบทางสังคมและ
วิถีชีวิตของมนุษยทั้งที่เป4นวัตถุและไม"ใช"วัตถุเปลี่ยนแปลง ซึ่งชนเผ"าลีซอแม1ว"าจะมีภูมิลําเนาหรือ
ถิ่นฐานเดิมที่เดียวกันก็ตาม แต"เมื่ออพยพย1ายถิ่นฐานไปยังแต"ละประเทศ สภาพแวดล1อมและ
ภูมิประเทศ จะทําให1ชาวลีซอที่อยู"ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศไทยมีความ
เหมือนและความแตกต"างกัน ซึ่งเป4นประเด็นที่ทําให1ผู1วิจัยสนใจ ที่จะศึกษาหัวข1อ “การศึกษา
เปรียบเทียบวัฒนธรรมชนเผ"าลีซอ : กรณีศึกษาชนเผ"าลีซอจังหวัดเชียงใหม" ประเทศไทย และ
ชนเผ"าลีซอเขตปกครองตนเองนู"เจียง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน” โดยการเปรียบเทียบ
ความเหมือนและความแตกต"างของวัฒนธรรมด1าน อาหาร การแต"งกาย ความเชื่อและประเพณี
ของชนเผ"าลีซอ ซึ่งจะทําให1ผู1สนใจได1เข1าใจวัฒนธรรมด1านต"าง ๆ ดังกล"าวของชนเผ"าลีซอประเทศ
ไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

วัตถุประสงค;ของการวิจัย
เพื่อศึกษาวัฒนธรรมชนเผ"าลีซอในประเทศไทย และวัฒนธรรมชนเผ"าลีซอในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
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ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด?านประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ชนเผ"าลี ซอในหมู" บ1 านขุ น แจ; ตํ าบลแม" แวน อํ าเภอพร1าว จั งหวัด เชี ยงใหม"
ประเทศไทย และชนเผ" าลี ซ อในอํ าเภอหลู; ห ซ" ว ย เขตปกครองตนเองนู" เจี ย ง มณฑลยู ณ นาน
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
กลุ" ม ตั ว อย" า ง กลุ" ม ตั ว อย" า งสํ า หรั บ หั ว ข1 อ นี้ เป4 น บุ ค คลที่ ผู1 วิ จั ย ได1 คั ด เลื อ กแบบ
เฉพาะเจาะจงจากผู1สูงอายุ 60 ป{ขึ้นไปและต1องมีคุณสมบัติดังนี้
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. ขอบเขตพื้นที่ในการวิจัย
2.1 หมู"บ1านขุนแจ; ตําบลแม"แวน อําเภอพร1าว จังหวัดเชียงใหม" ประเทศไทย
2.2 หมู" บ1 านตงฟางหง อํ าเภอหลู ซ วย เขตปกครองตนเองนู" เจี ย ง มณฑลยู น นาน
สาธารณรัฐประชาชนจีน

วิธีการดําเนินงานวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผู1วิจัยใช1วิธีดําเนินการวิจัยแบบสํารวจเพื่อศึกษาวัฒนธรรม เก็บข1อมูลเรื่อง
การเปรีย บเที ย บวั ฒ นธรรมของชนเผ" าลี ซอ ประเทศไทยกั บ ชนเผ" าลี ซอ ประเทศสาธารณรั ฐ
ประชาชนจีน ดังต"อไปนี้
1. ศึ กษาแนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิจั ย ที่ เกี่ ย วข1 องกั บ ประวัติ ความเป4 น มา วิถีชี วิต และ
วัฒนธรรมของชนเผ"าลีซอ
2. ศึ กษาประวัติ แ ละความเป4 น มาของชนเผ" าลี ซ อจั งหวั ด เชี ย งใหม" ประเทศไทยและ
ชนเผ"าลีซอ เขตปกครองตนเองนู"เจียง (NUJIANG) สาธารณรัฐประชาชนจีน
3. สร1างเครื่องมือวิจัยด1วยแบบสัมภาษณชนเผ"าลีซอในจังหวัดเชียงใหม"ในประเทศไทย
และเขตปกครองตนเองนู"เจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน
4. ปรั บ แก1 ไขเครื่ อ งมื อ แบบสั ม ภาษณตามข1 อ เสนอแนะของผู1 เชี่ ย วชาญตรวจสอบ
เครื่องมือการวิจัย และนําไปเก็บข1อมูลกับกลุ"มตัวอย"างชนเผ"าลีซอที่จังหวัดเชียงใหม"ประเทศไทย
และเขตปกครองตนเองนู"เจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน
5. วิ เคราะหข1 อมู ลจากการสั มภาษณโดยจํ าแนกเป4 นวัฒนธรรมด1 านอาหาร 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?านอาหารของชนเผาลีซอไทยและจีน
ชนเผ"าลีซอสมัยก"อนส"วนใหญ"อาศัยอยู"แถบภูเขา ทํากินโดยการทําไร"มากกว"าการทํานา
ดังนั้ น อาหารการกิ นของชนเผ" าลี ซอส"วนใหญ" เป4น ข1าวโพด ข1 าวสาลี ข1าวฟ• างเป4 นต1 น ต" อมาได1
พัฒนาไปตามกําลังการผลิต และยกระดับการดํารงชีวิตให1ดีขึ้น อาหารการกินของชนเผ"าลีซอจึงมี
การเปลี่ ย นแปลงไปด1 ว ย ผู1 วิ จั ย ได1 วิ เคราะหอาหารของชนเผ" าลี ซ อ ซึ่ งได1 แ สดงผลการศึ ก ษา
ดังตารางต"อไปนี้
ตารางที่ 1 อาหารประจําของชนเผ"าลีซอไทยและจีน
รายการ
ไทย
√***
ต1มฟfกทอง
√
ต1มฟfกเขียว
√
น้ําพริกลีซอ
√
โจ7กข1าวโพด
√
น้ําข1าวโพด
√
ขื่อชาปาปา (ขนมข1าวโพด)
น้ําตาลทรายแดงปาปา
√
(ขนมน้ําตาลทรายแดง)
√
ข1าวแป•งข1าวโพด (ข1าวชนิดหนึ่ง)
×
ขนมข1าวบัควีท
√
ขนมข1าวเหนียว
×
“ซ"าล;า” (เหล1าชนิดหนึ่ง)

จีน
√
×***
×
√
×
√
√
√
√
√
√

ชาวลี ซ อไทยและชาวลี ซ อจี น นิ ย มรั บ ประทานต1 ม ฟf กทอง โจ7 ก ข1 าวโพด ขื่ อชาปาปา
(ขนมข1 าวโพด) ข1 าวแป• งข1 าวโพด น้ํ าตาลทรายแดงปาปา เป4 น อาหารประจํ าวัน ซึ่ งเป4 น พื ช ที่
ปลูกง"ายและเก็บได1นาน แต"เมื่อได1อพยพเข1ามาในประเทศไทยซึ่งเป4นพื้นที่มีอากาศร1อนและปลูก
***
***

“√”หมายถึงมี “×”หมายถึงไมMมี
“√”หมายถึงมี “×”หมายถึงไมMมี
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ข1าวบัควีท เหมือนชาวลีซอในสาธารณรัฐประชาชนจีนจึงไม"ได1รับประทานขนมข1าวบัควีทเป4 น
ประจํา และได1สร1างอาหารใหม"ขึ้นมา เช"นน้ําพริกลีซอ และน้ําข1าวโพดเป4นต1น
ตารางที่ 2 อาหารที่ใช1ในเทศกาลขื่อสื่อ (ป{ใหม"ของลีซอ) ไทยและจีน
รายการ
ไทย
√
ขนมข1าวเหนียว
√
ขนมน้ําตาลทรายแดง
√
เนื้อหมูทอด
√
ไก"ต1ม
√
โจ7กข1าวโพด
×
“โซ"ว จวา ฟf‚น” (อาหารชนิดหนึ่ง)
×
ขนมข1าวโพด

จีน
√
√
√
√
√
√
√

ในช"วงเทศกาลขื๋อสื่อ (ป{ใหม") ไม"ว"าเป4นชาวลีซอไทยหรือจีนนิยมทานขนมข1าวเหนียว
ขนมน้ําตาลทรายแดง เนื้อหมูทอด ไก"ต1ม โจ7กข1าวโพด ต"อมาเมื่อวิธีการทําอาหารก1าวหน1าขึ้น
ชาวลีซอจีน ได1สร1างอาหารชนิ ดใหม"ขึ้นมา ซึ่งเป4น อาหารที่ ชาวลีซอไทยไม"ได1สืบ ทอดมา ได1แก"
“โซ"ว จวา ฟf‚น” (อาหารชนิดหนึ่ง) และขนมข1าวโพด
ตารางที่ 3 อาหารที่ใช1ในงานแต"งงานของไทยและจีน
รายการ
ไทย
√
ขนมข1าวบัควีท
√
ขนมหวาน
√
หมูทอด
√
ไก"ต1ม
√
เนื้อหมูดิบ
×
“ไฟแดง”(ต1มเนื้อหมูแดง)
×
ซี่โครงหมูปรุงกับเลือดหมู
×
เนื้อหมูปรุงสดผัดต1นกระเทียม
×
ปลานึ่ง
×
ขาหมูต1มถั่วขาว
√
ยํารวม

จีน
×
×
√
√
×
√
√
√
√
√
√
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อาหารที่ใช1ในงานแต"งงานของชาวลีซอต"างกันมาก อาหารที่ทั้งชาวลีซอไทยและจีนนิยม
รับประทานมีหมูทอด ไก"ต1มและยํารวม ส"วนที่ต"างกันคือขนมข1าวบัควีทที่ชาวลีซอไทยใช1ในงาน
แต" งงานแต" เป4 น อาหารประจํ าวั น ของชาวลี ซ อจี น ซึ่ งใช1 ในงานแต" งงาน แต" อ าหารที่ ใช1 ในงาน
แต"งงานของชาวลีซอจีนมีมากกว"าชาวลีซอไทย ได1แก" “ไฟแดง” (ต1มเนื้อหมูแดง) ซี่โครงหมูปรุง
กับเลือดหมู เนื้อหมูปรุงสดผัดต1นกระเทียม ปลานึ่งและขาหมูต1มถั่วขาว
ตารางที่ 4 อาหารในงานศพของไทยและจีน
รายการ

ไทย

จีน

น้ําพริกลีซอ

√

×

ขนมข1าวบัควีท

√

×

ขนมหวาน

√

×

หมูทอด

√

√

ไก"ต1ม

√

√

เนื้อหมูสับดิบ

√

×

“ไฟแดง” (ต1มเนื้อหมูสีแดง)

×

√

ซี่โครงหมูต1มเลือดหมู

×

√

เนื้อหมูปรุงสดผัดต1นกระเทียม

×

√

ปลานึ่ง

×

√

ขาหมูต1มถั่วขาว

×

√

ยํารวม

√

√

จากตารางที่ 4 จะเห็นว"า ไม"ว"าจะเป4นชาวลีซอไทยหรือจีน อาหารที่ใช1ในงานศพมีหมู
ทอด ไก"ต1ม และยํารวม ซึ่งเป4นอาหารที่ชาวลีซอนิยมกินกันอยู"แล1ว และเมื่อสิ่งแวดล1อมหรือสังคม
เปลี่ยนแปลงไปวัตถุดิบที่ใช1ปรุงทําอาหารก็เปลี่ยนไปด1วย จึงทําให1ชนิดอาหารของชาวลีซอไทย
และจีนมีแตกต"างกัน ได1แก" ชาวลีซอไทยนิยมรับประทานน้ําพริกลีซอ ขนมหวาน และเนื้อหมูสับ
ดิบซึ่งเป4นอาหารที่เมื่อชาวลีซอไทยได1เดินทางผ"านแต"ละที่ ได1เรียนรู1มาจากชนเผ"าอื่น ๆ แต"ชาว
ลีซอจีนไม"นิยมรับประทาน ชาวลีซอจีนนิยมรับประทานขาหมูต1มถั่วขาว ปลานึ่ง เนื้อหมูปรุงสด
ผัดต1นกระเทียม ซี่โครงหมูต1มเลือดหมู ต1มเนื้อหมูสีแดง
2. การแตงกายของชนเผาลีซอไทยและจีน
ชนเผ"าลีซอไทยส"วนใหญ"ผิวขาว การแต"งกายของชาวลีซอไทยสวยงามกว"าชนเผ"าอื่น ๆ
ผู1หญิงนิยมใส"เสื้อแขนยาวสีดํา สีน้ําเงิน และสีม"วง ปfจจุบันสีที่หญิงลีซอใส"กันมากที่สุด คือ สีม"วง
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ชายเผ"าลีซอในประเทศไทย ผู1ชายนิย มสวมกางเกงขากว1าง สีของกางเกงนิยมใส" สีฟ•า
สีดําและสีเขียวใบตอง สวมใส"เสื้อกํามะหยี่ในวันป{ใหม" หรือในวันสําคัญ ส"วนในชีวิตประจําวัน
ชายชาวลีซอจะสวมเสื้อเชิ้ตธรรมดา ส"วนชุดประจําวันของหญิงลีซอไทย ไม"ว"าจะเป4นเด็กหรือผู1ใหญ"
จะแต"งตัวคล1าย ๆ กัน คือกางเกงสีดําขายาวและเสื้อคลุมแขนยาวสีเขียวอ"อนหรือสีฟ•าสวมทับ
การแต" งกายของชนเผ" าลี ซอในประเทศสาธารณรั ฐประชาชนจี น มี ลั กษณะเฉพาะตั ว
ผู1ชายนิยมใช1ผ1าโพกหัว ใส"เสื้อผ1าป•าน ส"วนเรื่องสี นิยมสีน้ําเงินและสีดํา บางคนจะนิยมใส"เสื้อ
ตัวยาว กางเกงผ1าป•าน ใส"รองเท1าฟางที่ทําขึ้นเอง ผู1ใหญ"ต1องใส"กระเป„าลูกศรที่เป4นหนังสัตวป•า
หญิงลีซอบางส"วนท"อนบนใส"เสื้อแบบสั้น ท"อนล"างใส"กระโปรงยาวถึงข1อเท1า และอีกส"วนหนึ่งท"อนบน
ใส"เสื้อแบบสั้น ท"อนล"างใส"กางเกงยาวและใส"ผ1าคลุมส"วนด1านหน1าปfกลวดลาย
3. ความเชื่อของชนเผาลีซอไทยและจีน
ไม"ว"าจะเป4นชาวลีซอไทยและจีนล1วนต"างก็มีความเชื่อ ความเชื่อของชาวลีซอสองกลุ"มนี้
คล1ายคลึงกันมาก ผู1วิจัยได1ศึกษาเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต"างด1านความเชื่อของ
ชนเผ"าลีซอไทยและจีน โดยมีผลการเปรียบเทียบดังรายละเอียดต"อไปนี้
ตารางที่ 5 ความเชื่อของชนเผาลีซอไทยและจีน
รายการ
ไทย
√
ความเชื่อเกี่ยวกับบรรพบุรุษ
√
ศาสนาคริสต

จีน
√
√

ตารางที่ 6 เหตุผลที่ชนเผาลีซอมีความเชื่อเกี่ยวกับบรรพบุรุษและศาสนาคริสต;
รายการ
ไทย
จีน
ความเชื่อเกี่ยวกับบรรพบุรุษ เชื่ อ ว" า ถ1 าไม" มี บ รรพบุ รุ ษ ก็ เชื่อว"าเมื่อบรรพบุรุษเสียชีวิต
ไม" มี พ วกลี ซ อ ถ1 า ไม" เ ชื่ อ แล1ว วิญญาณของบรรพบุรุษ
บรรพบุ รุ ษ ไม" ไ หว1 บ รรพ จ ะ เป ลี่ ย น เป4 น เท พ เจ1 า
บุ รุษ ชาติ ห น1 าจะไม" ได1 เกิ ด คุ1 ม ครองพวกชาวลี ซ อ ถ1 าไม"
เป4นคน ต1องเกิดเป4นต1นไม1 ประกอบพิ ธี เ ซ" น ไหว1 บ รรพ
บุรุษให1ดี บรรพบุรุษจะทําร1าย
ลูกหลาน ซึ่งเชื่อว"าบรรพบุรุษ
ที่ เป4 น ผี นั้ น มี ทั้ งให1 ดี และให1
ร1ายต"อรุ"นหลาน
ศาสนาคริสต
ศาสนาคริ ส ตให1 ข1 อดี สอน ชาวลี ซ อเชื่ อ ว" าพระเยซู ส อน
คนให1เป4นคนดี
ให1เป4นคนดี จะช"วยทําให1ชีวิต
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พวกลี ซ อดี ขึ้ น คนที่ นั บ ถื อ
ศาสนาคริสตจะไม"นั บศาสนา
อื่น ๆ
ความเชื่อของชนเผ"าลีซอไทยและจีนเหมือนกัน คือชนเผ"าลีซอที่มีความเชื่อเกี่ยวกับบรรพบุรุษ
หรือนับถือศาสนาคริสต ชาวลีซอไทยและจีนที่มีความเชื่อเกี่ยวกับบรรพบุรุษว"า ถ1าไม"ไหว1บรรพบุรุษ
ชาติหน1าจะไม"ได1เกิดเป4นคน ส"วนชาวลีซอที่นับถือศาสนาคริสตเชือ่ ว"าศาสนาคริสตสอนให1คนเป4นคนดี
และช"วยทําให1ชีวิตของพวกลีซอดีขึ้น

สรุปและอภิปรายผล
ชนเผ"าลี ซอในประเทศไทยกับ ชนเผ"าลีซอในประเทศสาธารณประชาชนจี น มีเชื้ อสาย
เดียวกัน แม1ว"าชนเผ"าลีซอไทยเป4นชนเผ"ากลุ"มหนึ่งซึ่งอพยพมาจากประเทศสาธารณรัฐประชาชน
จีน แต" สั งคม สิ่ งแวดล1 อมและภู มิอากาศทํ าให1 วัฒ นธรรมของชนเผ" าลี ซอที่ อยู" ในประเทศไทย
เปลี่ยนไป แม1ว"าจะทําให1วัฒนธรรมของชนเผ"าลีซอไทยและจีนมีความแตกต"างกัน แต"ก็ยังคงความ
เหมื อนไว1หลายด1าน ซึ่งสอดคล1องกับแสงอรุณ กนกพงศชัย (2548 : 4) ซึ่ งได1อธิบายว"า วัฒนธรรม
มีลักษณะเป4นระบบ จึงเป4นสิ่งที่ไม"หยุดนิ่งอยู"กับที่ มีความเปลี่ยนแปลงอยู"เสมอ เช"น หากเราบรรยาย
ถึงลักษณะวัฒนธรรมไทย จันทิรา ธนสงวนวงค (ม.ป.ป. : ออนไลน) ได1กล"าว"า สังคมและวัฒนธรรม
ย" อ มมี ก ารเปลี่ ย นแปลงอยู" ต ลอดเวลา เพราะความต1 อ งการของมนุ ษ ยไม" มี ที่ สิ้ น สุ ด แต" ก าร
เปลี่ยนแปลงจะเร็วหรือช1านั้นขึ้นอยู"กับปfจจัยที่มาเกี่ยวข1อง เช"น ระดับการศึกษาของคนในสังคม
วั ฒ นธรรมกั บ สั งคมเป4 น ของคู" กั น ต1 อ งไปด1 ว ยกั น เสมอ ถ1 าสั งคมเปลี่ ย นวั ฒ นธรรมก็ เปลี่ ย น
มีผลเกี่ยวเนื่องกัน ปfจจัยที่ทําให1เกิดการเปลี่ยนแปลง เช"นการค1นพบ การประดิษฐ การขัดแย1ง
การแข"งขัน การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และวัฒ นธรรมมีผลทําให1ระบบ รูปแบบทางสังคมและ
วิถีชีวิตของมนุษยทั้งที่เป4นวัตถุและไม"ใช1วัตถุเปลี่ยนแปลง
จากการศึกษาเปรียบเทียบความเหมือนและความต"างของวัฒนธรรมในชนเผ"าลีซอใน
ประเทศไทยและวัฒนธรรมชนเผ"าลีซอในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน พบว"า ด1านอาหารมี
ความคล1ายคลึงกันคือ มีโจ7กข1าวโพด แป•งข1าวโพด (ข1าวที่ทําด1วยแป•งข1าวโพด) เป4นต1น เพราะชาว
ลีซออาศัยอยู"บนภูเขาจึงมีการปลูกข1าวโพดเป4นหลัก ด1วยเหตุนี้อาหารหลักของชาวลีซอจึงเป4น
โจ7กข1าวโพด แป•งข1าวโพด (ข1าวที่ทําด1วยแป•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
สี ดํ า ผู1 ใหญ" ต1 อ งใส" กระเป„ าลู กศรที่ เป4 น หนั งสั ต วป• า หญิ งลี ซอบางส" ว นท" อนบนใส" เสื้ อลอยสั้ น
ท"อนล"างใส"กระโปรงยาวถึงข1อเท1า และอีกส"วนหนึ่งท"อนบนใส"เสื้อสั้น ท"อนล"างใส"กางเกงยาวและ
ใส" ผ1 าคลุ มส" ว นด1 านหน1 าปf กลวดลาย นอกจากนี้ เครื่อ งประดั บ ของชนเผ" าลี ซ อก็ ไม" เหมื อนกั น
เพราะที่อยู"อาศัยของชนเผ"าลีซอไม"เหมือนกัน ซึ่งทําให1วัตถุดิบที่ทําเครื่องประดับก็ไม"เหมือนกัน
ชนเผ"าลีซอในไทยส"วนมากอาศัยอยู"บนภูเขา วัตถุดิบก็จะเป4นเงินหรือเหรียญกษาปณเงิน ส"วนชน
เผ" าลี ซอในประเทศสาธารณรัฐ ประชาชนจี น อาศั ย อยู" ท างตอนต1 น ของแม" น้ํ า ซึ่ งวั ต ถุ ดิ บ ที่ ทํ า
เครื่องประดับก็เป4นไข"มุกปะการัง เปลือกหอย สอดคล1องกับ 斯陆益 (SILUYI) (1999) เพราะชน
เผ" า ลี ซ อจี น ส" ว นใหญ" อ าศั ย อยู" ใ กล1 แ ม" น้ํ า จึ ง ใช1 ห อยมุ ก ปะการั ง เปลื อ กหอย ไข" มุ ก มาทํ า
เครื่องประดับ ส"วนความเชื่อของชาวลีซอจะเหมือนกันหมด มีทั้งผู1นับถือศาสนาคริสตและผู1ที่มี
ความเชื่อเกี่ยวกับบรรพบุรุษสอดคล1องกับหนังสือเรื่อง《傈僳族》(2007) ได1กล"าวไว1ว"าความ
เชื่อของชาวลีซอมี 2 แบบ ส"วนมากคือความเชื่อเกี่ยวกับบรรพบุรุษ ที่เหลือคือนับถือศาสนาคริสต

ข?อเสนอแนะ
1. ควรศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บวั ฒ นธรรมด1 านอื่ น ๆ เช" น นิ ท านพื้ น บ1 านของชนเผ" าลี ซ อ
ประเทศไทยและชนเผ"าลีซอประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
2. นิทานพื้นบ1านหรือเพลงพื้นบ1านล1วนแฝงด1วยคติเตือนใจ เป4นการอบรมคนในสังคม
ช"วยให1เข1าใจสิ่งแวดล1อมเป4นต1น ซึ่งการทําความเข1าใจรอบด1านจะทําให1ชาวลีซอที่อาศัยอยู"ในแต"
ละถิ่นฐานได1เข1าใจและรู1ลักษณะและวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน
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ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการของนักทองเที่ยวชาวจีนที่
หางสรรพสินคาปลอดภาษีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
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
การศึ ก ษาฉบั บ นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค2 1) ศึ ก ษาคุ ณ ภาพการให! บ ริ ก ารของพนั ก งานขาย
2) ศึกษาทัศนคติการสื่อสารของพนักงานขาย 3) ศึกษาการตัดสินใจซื้อของนักทNองเที่ยวชาวจีน
จําแนกตามปPจจัยสNวนบุคคล
ผลการศึกษาพบวNาผู!ตอบแบบสอบถามสNวนใหญNรู!จักห!างสรรพสินค!าปลอดภาษีครั้งแรก
จากเพื่ อนและเปS น ครั้งแรกที่ ซื้อสิ นค! าและมากับ เพื่ อนโดยรับ รู!ข!อมู ลขNาวสารผNานมัคคุเทศก2 มี
คNาใช!จNายทั้งหมดที่ใช!ในการชื้อสินค!าที่เทNากับ 5,001-10,000 บาทซึ่งเกือบทั้งหมดใช!ภาษาจีนใน
การสื่อสารโดยประเภทของสินค! าที่นิ ยมซื้อคือสิน ค!าเครื่องหนังเชNน กระเปVา/รองเท! าและกลุN ม
ตัวอยNางสNวนใหญNประเมินความสามารถการใช!ภาษาจีนของพนักงานขายในระดับปรับปรุงของ
ห!างสรรพสินค!า Siam Paragon Siam Discovery และSiam Center โดยผู!ตอบแบบสอบถาม
สNวนใหญNให!ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักทNองเที่ยว ชาวจีนที่มีตNอการให!บริการของ
พนักงานขายที่ห!างสรรพสินค!าปลอดภาษีโดยภาพรวมในระดับเห็นด!วย โดยด!านการให!บริการ
ของพนักงานขายและด!านการใช!ภาษาจีนของพนักงานขายที่ห!างสรรพสินค!าปลอดภาษีอยูNใน
ระดับเห็นด!วย
ผลการทดสอบสมมุติฐานพบวNาตัวแปรอายุระดับการศึกษาสถานภาพอาชีพมีพฤติกรรม
การตัดสินชื้อสินค!าที่ห!างสรรพสินค!าปลอดภาษีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกตNางกัน
และพฤติกรรมนักทNองเที่ยวชาวจีนในการเลือกซื้อสินค!าที่ห!างสรรพสินค!าปลอดภาษีมีความสัมพันธ2กับ
การให!บริการของพนักงานขายและมีความสัมพันธ2กับการสื่อสารของพนักงานขาย
คําสําคัญ : นักทNองเที่ยวชาวจีน 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!างชนชั้นกลางที่มีฐานะดีมีศักยภาพในการ
บริโภคสูง และมีแนวโน!มที่จะออกไปเปwดวิสัยทัศน2ยังตNางประเทศแล!วการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
และขยายตั ว ของ GDP การสN ง ออกการขยายตั ว ทางการค! า และการลงทุ น การลงทุ น จาก
ตNางประเทศในจีนสNงผลให!ประชากรในประเทศจีนมีรายได!สูงขึ้น ซึ่งนําไปสูNโอกาสในการเดินทาง
และมีการบริโภคเพิ่มขึ้น นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงทางสังคม สิทธิเสรีภาพ ความสนใจ ความ
อยากรู!อยากเห็น มีผลตNอพฤติกรรมการทNองเที่ยวของนักทNองเที่ยวชาวจีน อีกทั้งภาษาตNางประเทศ
ที่ใช!สื่อสารกันในปPจจุบันนอกจากภาษาอังกฤษซึ่งเปSนที่นิยมแล!วภาษาจีนนับเปSนอีกหนึ่งภาษา
ที่มีความสําคัญสําหรับโลกธุรกิจและการทNองเที่ยว และยังเปSนภาษาที่มีคนใช!กันมากที่สุดในโลก
ปPจจุบันแม!วNาผู!คนในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนจะมีความสามารถในการใช!ภาษาอังกฤษ
ได!มากขึ้นก็ตาม แตNในพื้นที่ซึ่งหNางไกลจากเมืองใหญNและสถานที่ทNองเที่ยวสําคัญ ชาวจีนสNวนใหญN
ยังไมN เข! าใจภาษาอั งกฤษหรือภาษาตN างประเทศอื่ น ๆ นอกจากภาษาจี น ดั งนั้ น การมี ความรู!
ภาษาจีนพื้นฐานจึงเปSนการเตรียมตัวในการติดตNอและทําธุรกิจกับชาวจีนที่ดี เนื่องจากมีชาวจีน
กวNาหนึ่งพั นล!านคนใช!ภาษาจี นเปSน หลักในการสื่อสาร ประกอบกับประเทศไทยมี การกระตุ! น
ให!เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจซึ่งนําไปสูNการจ!างงาน สร!างอาชีพ การกระจายรายได!และการ
ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องมากมายหลายสาขาซึ่งเปSนการสร!างความมั่งคั่งให!กับประชาชนและ
ประเทศชาติ ตลอดจนนําไปสูNความสําเร็จในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย
ทั้ ง นี้ ก ารบริ ก ารโครงสร! า งพื้ น ฐานของประเทศไทยทํ า ให! นั ก ทN อ งเที่ ย วชาวจี น รู! สึ ก
สะดวกสบายเมื่อมาทNองเที่ยวในประเทศไทย โดยเฉพาะนโยบายการยกเว!นวีซNาทNองเที่ยวระหวNาง
ประเทศไทย-จีน (ไทยรัฐออนไลน2ทีมขNาวเศรษฐกิจ. 2556) นักทNองเที่ยวชาวจีนทุกกลุNมตNางให!
ความเห็นวNาโครงสร!างทางสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเปSนเหตุผลหลักที่ทําให!นักทNองเที่ยวชาวจีน
เลือกมาทNองเที่ยวในประเทศไทย นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายเหตุผลที่ทําให!นั กทNองเที่ยวชาวจีน
เข!ามาทNองเที่ยวในประเทศไทย เชNน วัฒนธรรมที่มีความโดดเดNนและอัตลักษณ2เฉพาะตัว นอกจาก
การทN องเที่ ยวแล!วสิ่งที่เปSนจุดดึงดูดให!นักทN องเที่ยวชาวจีนเข!ามาเที่ยวในประเทศไทยคือ เลือกซื้อ
สินค!าในประเทศไทยอาจเปSนเพราะสินค!านําเข!าที่นําไปขายในประเทศจีนมีราคาแพงกวNาการซื้อ
สินค!าจากประเทศผู!ผลิตเนื่องจากประเทศจีนมีการเก็บภาษีแพง และมีผลิตภัณฑ2มากมายที่ไมN
วางจําหนNายในประเทศจีน จึงทําให!นักทNองเที่ยวชาวจีนชอบเดินทางไปซื้อสินค!าจากตNางประเทศ
โดยอาจซื้อเพื่อเปSนของขวัญกลับไปฝากครอบครัวมิตรสหาย เพื่อนรNวมงานหรือผู!ที่เคารพนับถือ
รวมถึ ง เพื่ อ เปS น การแสดงฐานะทางสั งคม โดยเฉพาะอยN างยิ่ งการซื้ อ สิ น ค! าที่ มี ร าคาสู ง หรื อ
มีคุณภาพสูงจากยุโรปกลับไปที่ประเทศจีน เชNน สินค!าแบรนด2เนมทั้งหลาย หรือสินค!าฟุ~มเฟ•อย
อื่น ๆ ยี่ห!อดัง ๆ และมีมูลคNาสูง ซึ่งในประเทศไทยมีห!างสรรพสินค!าหลายแหNง โดยเฉพาะในเขต
กรุงเทพมหานครมี ห! างสรรพสิ น ค! าสยามพารากอน หรือเซ็ น ทรั ล เวิ ล ด2 ที่ ตั้ งอยูN ใจกลางเมื อ ง
เดินทางสะดวกสบาย แตNถ!าซื้อในห!างเหลNานั้น อาจจะซื้อได!ในราคาที่ไมNตNางกับประเทศจีนมากนัก
ดั งนั้ น ห! างสรรพสิ น ค! าปลอดภาษี (Duty Free) ห! างที่ ข ายสิ น ค! าประเภทปลอดภาษี
ห!างสรรพสินค!าปลอดภาษี จึงเปSนอีกทางเลือกหนึ่งที่ทําให!นักทNองเที่ยวชาวจีนนิยมมาใช!บริการ
มากที่ สุ ด เพราะหากเที ย บกั บ สิ น ค! า ชนิ ด เดี ย วกั น กั บ ที่ จํ า หนN า ยในประเทศจี น หรื อ ใน
ห! างสรรพสิ น ค! าชั้ น นํ าอื่ น ๆ ในประเทศไทย สิ น ค! าที่ จํ าหนN ายในห! างสรรพสิ น ค! าปลอดภาษี
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มีราคาถูกกวNากันเกินครึ่งหนึ่งจากราคาเต็ม อีกทั้งยังสามารถมั่นใจได!วNาสินค!าที่ซื้อไป เปSนของแท!
และมีคุณภาพ นับเปSนสาเหตุหลักที่ทําให!ชาวจีนที่มีกําลังทรัพย2นิยมเดินทางมาซื้อสินค!าแบรนด2เนม
(Brand Name) ในประเทศไทยมากกวNาประเทศของตน นั่นเอง
ทั้งนี้ จากความนิยมของนักทNองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาเลือกซื้อสินในประเทศไทยนั้น
สN งผลให! จํ านวนของนั ก ทN องเที่ ย วชาวจี น มี ป ริ ม าณเพิ่ ม ขึ้ น แตN จํ านวนพนั ก งานที่ ส ามารถพู ด
ภาษาจีนได!และให!บริการในห!างสรรพสินค!ามีไมNเพียงพอตNอการให!บริการ อาจเปSนสาเหตุที่ทําให!
เกิดปPญหากับนักทNองเที่ยวชาวจีนได!
ผู!วิจัยจึงเห็นความสําคัญที่จะศึกษาการตัดสินใจใช!บริการของนักทNองเที่ยวชาวจีนที่ห!าง
สรรพสินค!าปลอดภาษีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อนําข!อมูลที่ได!มาแก!ไขปรับปรุง
กระบวนการเสนอสินค!าการบริการรวมทั้งการสื่อสารกับนักทNองเที่ยวชาวจีนและเสนอแนะสิ่งที่
เปSนประโยชน2ตNอการให!บริการของห!างสรรพสินค!าปลอดภาษีตNอไป

วัตถุประสงคLของงานวิจัย
การศึกษาวิจัย เรื่อง การตัดสิน ใจใช!บริการของนักทN องเที่ยวชาวจีนที่ห!างสรรพสินค!า
ปลอดภาษีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีวัตถุประสงค2 ดังนี้
1. ศึกษาคุณภาพการให!บริการของพนักงานขาย
2. ศึกษาทัศนคติการสื่อสารของพนักงานขาย
3. ศึกษาการตัดสินใจซื้อของนักทNองเที่ยวชาวจีนจําแนกตามปPจจัยสNวนบุคคล

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจั ยครั้งนี้ เปS น การวิจั ย แบบผสม (Mixed Method) ระหวN างวิจั ยเชิ งปริ มาณและ
เชิงคุณภาพ ในสNวนของวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) เปSนการวิจัยที่มีข!อมูลที่ได!อยูN
ในลั กษณะของตั ว เลขหรื อกํ าหนดคN าเปS น ปริ มาณได! และต! องใช! วิธี การทางสถิ ติโดยใช! ในการ
วิ เคราะห2 ข! อ มู ล เพื่ อ ลงสรุ ป และสN ว นใหญN เปS น การใช! ส ถิ ติ อ นุ ม าน โดยแบN ง กลุN ม ประชากร
ในการศึกษาครั้งนี้ แบNงออกเปSน 2 กลุNม คือนักทNองเที่ยวชาวจีนที่มาซื้อสินค!าที่ห!างสรรพสินค!า
ปลอดภาษี กับพนักงานขายที่ห!างสรรพสินค!าปลอดภาษี
การวิ จั ย วิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ โดยเก็ บ รวบรวมข! อ มู ล จากการตอบแบบสอบถามจาก
นักทNองเที่ยวชาวจีนที่ใช!บริการที่ห!างสรรพสินค!าปลอดภาษีเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
จํานวน 400 ชุด จากจํานวนประชากรทั้งหมด 5,692,284 คนในกรุงเทพมหานครสถิติที่ใช!ในการ
วิเคราะห2ข!อมูลเบื้องต!น คือ สถิติเชิงพรรณนา ได!แกN คNาร!อยละ คNาเฉลี่ย สNวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การวิเคราะห2ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) และการวิเคราะห2คNาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธของเพียร2สัน (Pearson Correlation)
การดํ าเนิ นการวิจัยเชิงคุ ณภาพใช!การสั มภาษณ2 เชิ งลึก (In-depth Interview) โดยใช!
แบบสัมภาษณ2 (Interview Form) ในการเก็บข!อมูล ซึ่งกลุNมตัวอยNางที่ใช!ในการศึกษา แบNงเปSน
2 กลุNม คือ พนั กงานขายที่ ห!างสรรพสินค!าปลอดภาษีในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 10 คน
จากจํานวนพนักงานขาย (รับผิดชอบดูแลนักทNองงเที่ยวชาวจีน) ในห!างสรรพสินค!าปลอดภาษี
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ในเขตกรุงเทพมหานครทั้งหมด 100 คน โดยคิดเปSนร!อยละ 10 ของห!างสรรพสินค!าปลอดภาษี
ในเขตกรุงเทพมหานคร และพนักงานขายที่ห!างสรรพสินค!าปลอดภาษีในเขตปริมณฑล จํานวน
10 คน จากจํานวนพนักงานขาย (รับผิดชอบดูแลนักทNองงเที่ยวชาวจีน) ห!างสรรพสินค!าปลอด
ภาษี ในเขตปริมณฑล ทั้ งหมด 200 คน โดยคิ ดเปS น ร!อยละ 5 ของห! างสรรพสิน ค! าปลอดภาษี
ในเขตปริ ม ณฑลรวมสั มภาษณ2 กลุN มตั วอยN างที่ ใช! ในการสั มภาษณ2 เชิ งลึ ก (In-depth Interview)
ทั้ง 2 กลุNมเปSน 20 คน

ผลการวิจัย
ผลการศึกษาพบวNาผู!ตอบแบบสอบถามสNวนใหญNรู!จักห!างสรรพสินค!าปลอดภาษีครั้งแรก
จากเพื่ อนและเปS น ครั้งแรกที่ ซื้อสิ น ค! าและมากั บ เพื่ อนโดยรับ รู! ข!อมู ล ขN าวสารผN านมั ค คุ เทศก2
มีคNาใช!จNายทั้งหมดที่ใช!ในการชื้อสินค!าที่เทNากับ 5,001-10,000 บาทซึ่งเกือบทั้งหมดใช!ภาษาจีน
ในการสื่อสารโดยประเภทของสินค!าที่นิยมซื้อคือสินค!าเครื่องหนังเชNนกระเปVา/รองเท!า และกลุNม
ตัวอยNางสNวนใหญNประเมินความสามารถการใช!ภาษาจีนของพนักงานขายในระดับปรับปรุงของ
ห!างสรรพสินค!า Siam Paragon, Siam Discovery และ Siam Center โดยผู!ตอบแบบสอบถาม
สNวนใหญNให!ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักทNองเที่ยว ชาวจีนที่มีตNอการให!บริการของ
พนักงานขายที่ห!างสรรพสินค!าปลอดภาษีโดยภาพรวมในระดับเห็นด!วยโดนด!านการให!บริการ
ของพนั กงานขายและด! านการใช! ภ าษาจี น ของพนั กงานขายที่ ห! างสรรพสิ น ค! าปลอดภาษี อ ยูN
ในระดับเห็นด!วย
ผู! ต อบแบบสอบถามจํ านวน 400 คน สN ว นใหญN รู! จั กห! างสรรพสิ น ค! าปลอดภาษี เปS น
ครั้งแรกจากเพื่ อนที่ เคยมาซื้ อสิ น ค! าที่ ห! างสรรพสิ น ค! าปลอดภาษี มี จํ านวน 192 คน คิ ด เปS น
ร!อยละ 48.0 รองลงมา คือ รู!จักห!างสรรพสินค!าปลอดภาษีเปSนครั้งแรกจากมัคคุเทศก2มีจํานวน
121 คนคิดเปSนร!อยละ 30.3 ผู!ตอบแบบสอบถามสNวนใหญNซื้อสินค!าห!างสรรพสินค!าปลอดภาษี
เปS น ครั้งแรกมี จํานวน 206 คน คิ ด เปS น ร!อยละ 51.4 รองลงมา คื อ ซื้อสิ น ค! าห! างสรรพสิ น ค! า
ปลอดภาษี เปS น 2-3 ครั้ ง มี จํ า นวน110 คน คิ ด เปS น ร! อ ยละ 27.5 สN ว น 4-5 ครั้ งและผู! ต อบ
แบบสอบถามสNวนใหญNซื้อสินค!าที่ห!างสรรพสินค!าปลอดภาษีเดินทางมากับเพื่อนมีจํานวน 146 คน
คิดร!อยละ 36.5 รองลงมา คือ เดินทางมากับครอบครัว มีจํานวน 110 คน คิดเปSนร!อยละ 27.5
สNวนเหตุผลในการซื้อสินค!าที่ห!างสรรพสินค!าปลอดภาษี แสดงในตารางที่ 1 ดังนี้
ตารางที่ 1 จํ านวนและร!อยละของผู! ต อบแบบสอบถามจํ าแนกตามเหตุ ผ ลในการซื้ อสิ น ค! าที่
ห!างสรรพสินค!าปลอดภาษี
เหตุผลในการซื้อสินคาที่หางสรรพสินคา
ปลอดภาษี
มัคคุเทศก2พามา
เพื่อนแนะนํามา
เปSนสินค!าปลอดภาษี
ราคาถูกกวNาที่ประเทศจีน
สินค!าตราสินค!าแท!

จํานวน (N=400)

รอยละ

74
38
116
85
29

18.5
9.5
29.0
21.3
7.3
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พนักงานขายให!บริการดี
ใช!ภาษาจีนสื่อสารกันได!
มีการจัดโปรโมชั่นลดราคา
ความทันสมัยและความหลากหลายของสินค!า
คุณภาพสินค!าดี
มีสื่อประชาสัมพันธ2เปSนภาษาจีน
มีจําหนNายสินค!าไทย
เพื่อใช!เวลารอขึ้นเครื่องบิน
อื่น ๆ
รวม

0
0
3
6
12
4
11
22
0
400

0.0
0.0
0.8
1.5
3.0
1.0
2.7
5.4
0.0
100.0

จากตารางที่ 1 แสดงให!เห็นวNาผู!ตอบแบบสอบถามจํานวน 400 คน สNวนใหญNซื้อสินค!า
ที่ห!างสรรพสินค!าปลอดภาษี เนื่องจากสินค!าเปSนสินค!าปลอดภาษีจํานวน 116 คน คิดร!อยละ 29.0
รองลงมา คือสินค!าราคาถูกกวNาที่ประเทศจีน จํานวน 85 คนคิดร!อยละ 21.3 และมัคคุเทศก2พา
มาจํานวน 74 คน คิดเปSนร!อยละ 18.5 ตามลําดับ ภาษาที่นักทNองเที่ยวชาวจีนสามารถใช!สื่อสาร
กับพนักงานขายได! ผู!ตอบแบบสอบถามสามารถตอบได!มากกวNา 1 คําตอบ ดังนั้นจึงจําแนกคNา
ร!อยละโดยเที ย บกั บ กลุN มตั ว อยN างทั้ งหมด 400 คน พบวN าสN ว นใหญN ใช! ภ าษาจี น ในการสื่ อสาร
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
ครั้งแรกที่เข!ามาห!างสรรพสินค!าปลอดภาษี ผู!ตอบแบบสอบถามสามารถตอบโดยเรียงอันดับ 1-3
ดังนั้น จึงจําแนกคN าร!อยละโดยเที ยบกับ กลุN มตั วอยNางทั้ งหมด 400 คน พบวNา อัน ดับ ที่ 1 กลุN ม
ตัวอยNางเลือกความสะอาดสินค!าวางไว!อยNางระเบียบเรียบร!อย มากที่สุด คิดเปSน ร!อยละ 40.0
สNวนอันดับที่ 2 กลุNมตัวอยNางเลือกมีประชาสัมพันธ2เปSนภาษาจีน คิดเปSนร!อยละ 30.8 และอันดับที่ 3
กลุNมตัวอยNางเลือกพนักงานขายพูดภาษาจีนได!คิดเปSนร!อยละ 32.3 ของผู!ตอบแบบสอบถาม
พบวNา ผู!ตอบแบบสอบถามให!ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักทNองเที่ยวชาว
จีนที่มีตNอการให!บริการของพนักงานขายที่ห!างสรรพสินค!าปลอดภาษีโดยภาพรวมในระดับเห็น
ด! ว ย (คN า เฉลี่ ย = 3.88) เมื่ อ พิ จ ารณาเปS น ประเด็ น ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ความพึ ง พอใจของ
นักทN องเที่ ยวชาวจี น ที่มีตN อการให! บ ริการของพนั กงานขายที่ ห! างสรรพสิ น ค!าปลอดภาษี แตN ล ะ
ประเด็นพบวNาสNวนผู!ตอบแบบสอบถามให!ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักทNองเที่ยว
ชาวจีนที่มีตNอการให!บริการของพนักงานขายที่ห!างสรรพสินค!าปลอดภาษีในภาพรวมด!านสื่อสาร
ระดับเห็นด!วย (คNาเฉลี่ย = 4.01) โดยผู!ตอบแบบสอบถามให!ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับพึงพอใจ
ของนักทN องเที่ยวชาวจีนที่ มีตNอการให! บริการของพนักงานขายที่ห! างสรรพสิ นค!าปลอดภาษี ใน
ระดับเห็นด!วยได!แกNเข!าใจสื่อที่ใช!ในการประชาสัมพันธ2 เชNน แผNนพับ ป‰ายโฆษณาในระดับเห็นด!วย
(คN าเฉลี่ ย = 4.11) เข! าใจคํ าพู ดของพนั กงานขายในห! างสรรพสิ นค! าปลอดภาษี (คN าเฉลี่ ย = 3.99)
และพนักงานขายเข!าใจความต!องการอยNางชัดเจน (คNาเฉลี่ย = 3.93)
ทั้งนี้ผู!ตอบแบบสอบถามให!ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักทNองเที่ยวชาวจีนที่
มีตNอการให!บริการของพนักงานขายที่ห!างสรรพสินค!าปลอดภาษีในภาพรวมด!านการให!บริการ
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ของพนักงานในระดับเห็นด!วย (คNาเฉลี่ย = 3.97) โดยผู!ตอบแบบสอบถามให!ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
พึงพอใจของนักทNองเที่ยวชาวจีนที่มีตNอการให!บริการของพนักงานขายที่ห!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)
พนั ก งานขายแสดงกิ ริ ย าที่ อN อ นน! อ มตN อ ตั้ ง แตN แ รกจนสิ้ น สุ ด การให! บ ริ ก ารในระดั บ เห็ น ด! ว ย
(คNาเฉลี่ย = 3.97) การบริการด!วยความเสมอภาคตามลําดับกNอน-หลังในระดับเห็นด!วย (คNาเฉลี่ย
= 3.96) สามารถตอบข!อสงสัยได!ชัดเจนในระดับเห็นด!วย (คNาเฉลี่ย = 3.90)
ผู!ตอบแบบสอบถามให!ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักทNองเที่ยวชาวจีนที่มีตNอ
การให!บริการของพนักงานขายที่ห!างสรรพสินค!าปลอดภาษีในภาพรวมด!านการใช!ภาษาจีนของ
พนักงานขายที่ห!างสรรพสินค!าปลอดภาษีในระดับเห็นด!วย (คNาเฉลี่ย = 3.72) เมื่อพิจารณาเปSน
ประเด็นความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของนักทNองเที่ยวชาวจีนที่มีตNอการให!บริการ
ของพนักงานขายที่ห!างสรรพสินค!าปลอดภาษีแตNละประเด็นพบวNานักทNองเที่ยวชาวจีนต!องการให!
มีป‰ายราคาป‰ายบอกทางและโฆษณาสินค!าเปSนภาษาจีนในห!างสรรพสินค!าปลอดภาษีในระดับเห็นด!วย
(คNาเฉลี่ย = 4.14) ความสามารถในการพูด-ฟPงภาษาจีนของพนักงานขายที่ห!างสรรพสินค!าปลอด
ภาษีอยูNในระดับที่สื่อสารกันได!ในระดับเห็นด!วย (คNาเฉลี่ย = 3.90) ห!างสรรพสินค!าปลอดภาษีมี
พนั ก งานที่ ส ามารถพู ด ภาษาจี น ได! อ ยN า งพอเพี ย งได! ใ นระดั บ เห็ น ด! ว ย (คN า เฉลี่ ย = 3.68)
ความคลNองในการใช!ภาษาจีนของพนักงานขายเพื่อสื่อสารกับนักทNองเที่ยวชาวจีนที่มาซื้อสินค!า
ที่ ห! างสรรพสิ น ค! าปลอดภาษี ในระดั บ เห็ น ด! ว ย (คN าเฉลี่ ย = 3.61) ความชั ด เจนการออกเสี ย ง
ภาษาจีนของพนักงานขายที่ห!างสรรพสินค!าปลอดภาษีเข!าใจเปSนอยNางในระดับเห็นด!วย (คNาเฉลี่ย =
3.54) และความสามารถในการอNานภาษาจีนของพนักงานขายที่ห!างสรรพสินค!าปลอดภาษีอยูNใน
ระดั บ ที่ สื่ อ สารกั น ได! ในระดั บ เห็ น ด! ว ย (คN า เฉลี่ ย = 3.46) เปรี ย บเที ย บความสามารถการใช!
ภาษาจีนของพนักงานขายในห!างสรรพสินค!า ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 จํานวนและร!อยละของผู!ตอบแบบสอบถามจําแนกตามเปรียบเทียบความสามารถการใช!
ภาษาจีนและคุณภาพการให!บริการของพนักงานขายในห!างสรรพสินค!าปลอดภาษี
เปรียบเทียบความสามารถการใชภาษาจีน
ของพนักงานขายในหางสรรพสินคา
ห!างสรรพสินค!าปลอดภาษี

ดี
จํานวน(%)
320 (80)

พอใช
ควรปรับปรุง
จํานวน(%) จํานวน(%)
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)

จากตารางที่ 2 นักทNองเที่ยวชาวจีนที่เปSนกลุNมตัวอยNางเปรียบเทียบความสามารถการใช!
ภาษาจีนของพนักงานขาย ในห!างสรรพสินค!าดังตNอไปนี้
1. ห!างสรรพสินค!าปลอดภาษี พบวNา กลุNมตัวอยNางสNวนใหญNประเมินความสามารถการใช!
ภาษาจีนของพนักงานขายในระดับดี จํานวน 320 คน คิดเปSนร!อยละ 80
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2. ห! างสรรพสิ น ค! า MBK พบวNา กลุN มตั วอยN างสN วนใหญN ป ระเมิ น ความสามารถการใช!
ภาษาจีนของพนักงานขายในระดับพอใช! จํานวน 236 คน คิดเปSนร!อยละ 59.0
3. ห!างสรรพสินค!า Siam Paragon พบวNากลุNมตัวอยNางสNวนใหญNประเมินความสามารถ
การใช!ภาษาจีนของพนักงานขายในระดับควรปรับปรุง จํานวน 104 คน คิดเปSนร!อยละ 65.0
สN ว นห! างสรรพสิ น ค! า Siam Discovery Siam Center Central World Terminal 21
Emporium และThe Mall พบวNากลุNมตัวอยNางไมNได!เลือกประเมินความสามารถการใช!ภาษาจีน
ของพนักงานขาย
คุณลักษณะของพนักงานขายที่นักทNองเที่ยวชาวจีนอยากเห็นนั้น ผู!ตอบแบบสอบถาม
สามารถเลือกตอบโดยการเรียงอันดับ 1-5 ดังนั้นจึงจําแนกคNาร!อยละโดยเทียบกับกลุNมตัวอยNาง
ทั้งหมด 400 คน พบวNากลุNมตัวอยNางสNวนใหญNเลือกจรรยาบรรณของพนักงานขายเปSนอันดับ 1
จํานวน 200 คน คิดเปSนร!อยละ 50.0 อันดับที่ 2 คือ พนักงานควรพูดได!หลายภาษาโดยใช!ภาษา
เดียวกัน กับ ลูกค!า จํานวน 112 คน คิดเปS นร!อยละ 28.0 อัน ดับที่ 3 คือ พนั กงานเข!าใจความ
ต!องการของลูกค!าได!เปSนอยNางดี จํานวน 140 คน คิดเปSนร!อยละ35.0อันดับที่ 4 คือ พนักงาน
ให!บริการด!วย ความสุภาพ จํานวน 172 คน คิดเปSนร!อยละ 43.0 และอันดับที่ 5 คือ พนักงาน
ให!บริการด!วยความสุภาพ จํานวน 336 คน คิดเปSน ร!อยละ 84.0 ตามลําดับ

ผลสัมภาษณL
ผู!ให!สัมภาษณ2ที่เปSนพนักงานขายในห!างสรรพสินค!าปลอดภาษี มีความเห็นตNอพฤติกรรม
การในการเลือกซื้อสินค!าที่ห!างสรรพสินค!าปลอดภาษีในเขตกรุงเทพมหานครและห!างสรรพสินค!า
ปลอดภาษีในปริมณฑลของนักทNองเทียวจีนดังตNอไปนี้
กลุN มตั วอยN างคิ ด เปS น ร!อ ยละ 74.07 มี ความเห็ น วNา ลู ก ค! าที่ เข! ามาซื้ อเลื อกซื้ อสิ น ค! าที่
ห!างสรรพสินค!าปลอดภาษีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมาจากหลายประเทศ แตNลูกค!า
ที่มาจากยุโรปและทวีปอเมริกาคNอนข!างจะมีน!อยแตNโดยสNวนใหญNจะเปSนลูกค!าที่มาจากประเทศ
แถบเอเชีย พนักงานขายใช!ภาษาจีนในการสื่อสารกับนักทNองเที่ยวชาวจีน มีระดับการศึกษาอยูN
ในปริญญาตรี มีพื้นฐานความรู!ด!านภาษาจีนอยูNในเบื้องต!นถึงระดับปานกลาง ซึ่งคิดเปSนร!อยละ 70.0
และไมNเคยสอบภาษาจีน HSK แตNเรียนภาษาจีนมาจากมหาวิทยาลัย และใช!เวลาเรียนภาษาจีน 3-4 ป•
โดยคิดเปSนร!อยละ 90.0 มีความสามารถใช!ภาษาจีนในระดับอธิบายสินค!าให!นักทNองเที่ยวชาวจีน
ได!อยNางชัด เจน ซึ่งโดยสNวนใหญN นั กทN องเที่ ยวชาวจีน จะซื้ อสิ นค! าและจะแก!ปP ญ หาด!วยตัวเอง
อยNางไรก็ตามนักทNองเที่ยวชาวจีนเข!าใจในการสื่อสารของพนักงานขายเปSนอยNางดีและคิดเปSนร!อย
ละ 60.0 ไมNเคยมีปPญหาเมื่อลูกค!าไมNเข!าใจ นอกจากนี้ กลุNมตัวอยNางสNวนใหญN คิดเปSนร!อยละ 60.0
ยังมี ความคิด เห็น วNา ตั วเองเข!าใจความต!องการของนักทNองเที่ ยวชาวจีน สN วนประเด็ นด! านสื่ อ
ประชาสัมพั น ธ2ในห! างสรรพสิ นค! าปลอดภาษี ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกลุNมตั วอยN าง
สNวนใหญN คิดเปSนร!อยละ 59.0 มีความคิดเห็นวNา ควรมีสื่อประชาสัมพันธ2สําหรับนักทNองเที่ยวจีน
นอกจากนี้ กลุNมตัวอยNางให!ความเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อสินค!าของนักทNองเที่ยวชาวจีนและ
ความรู!สึ กที่ มีตN อนั กทN องเที่ ย วชาวจี น วNา นั กทN องเที่ ยวชาวจี น ครึ่งหนึ่ งเปS น ลูกค!าที่ ดี พู ด รู!เรื่อง
แตNอีกครึ่งหนึ่งมารยาทไมNดี และเข!าใจสิ่งตNาง ๆ ยาก พนักงานขายสินค!ายังให!ความเห็นเกี่ยวกับ
ปP ญ หาด! า นการให! บ ริ ก ารแกN นั ก ทN อ งเที่ ย วชาวจี น วN า สN ว นใหญN มี ปP ญ หาในเรื่ อ งปริ ม าณของ
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นักทNองเที่ยวจีนที่เข!ามาในห!างสรรพสินค!าปลอดภาษีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มี
จํานวนมาก ทําให!พนักงานบริการได!ไมNทั่วถึง ซึ่งเกิดขึ้นคNอยข!างบNอย ปPญหานี้เกิดจาก บริษัททัวร2
สNวนใหญN มักจะพานักทNองเที่ยวชาวจีน มาซื้อของในเวลาเดียวกันและลูกค!าถามแล!วไมNคNอยฟP ง
มักจะถามคําถามซ้ํา ๆ และการสื่อสารที่ไมNตรงกันทําให!เข!าใจไมNตรงกันซึ่งพนักงานขายสNวนใหญN
มี ค วามเห็ น ตรงกั น วN า พนั ก งานขายควรเรี ย นภาษาจี น เพื่ อ ที่ จ ะสามารถสื่ อ สารกั บ ลู ก ค! าได!
เนื่องจากลูกค!าสNวนใหญNที่เข!ามาใช!บริการในห!างสรรพสินค!าปลอดภาษีในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลเปSนนักทNองเที่ยวชาวจีน คิดเปSนร!อยละ 90.0 และมีกําลังซื้อสูง

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลไปใช
ผลการศึ ก ษาครั้ ง นี้ สามารถนํ า ไปใช! ในการพั ฒ นาการบริ ก ารของพนั ก งานขายที่
ห!างสรรพสินค!าปลอดภาษีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได!ดังนี้
1.1 ควรปรับปรุงการให!บริการของพนักงานขายสินค!า เนื่องจากในแตNละวันมีกลุNม
นักทNองเที่ยวชาวจีนมาซื้อสินค!าคNอนข!างมาก ทําให!การบริการไมNทั่วถึง
1.2 ควรจัดให!มีการอบรมพนักงานขายในเรื่องของจิตวิทยาการขายสินค!าและการ
รับมือกับลูกค!า
1.3 ควรศึกษาพฤติกรรมของนักทNองเที่ยวชาวจีนที่มีมีอิทธิพลตNอระดับความพึงพอใจ
ในการให! บ ริ ก ารของพนั ก งานขายที่ ห! า งสรรพสิ น ค! า ปลอดภาษี ควรใช! ส ถิ ติ Multilevel
Structural Equation Modeling (MSEM) ซึ่งเปSนสถิติวิเคราะห2โครงสร!างความสัมพันธ2ของตัว
แปรอยNางละเอีย ดในครั้งตN อไปควบคูNกับการใช!การวิเคราะห2ส มการถดถอยพหุ คูณ (Multiple
Regression Analysis) เพื่อผลการศึกษาที่ละเอียดและมีความเที่ยงตรง
2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัย
เพื่ อ ให! ผ ลการศึ ก ษาในครั้ งนี้ ส ามารถขยายตN อ ไปในทั ศ นะที่ ก ว! า งมากขึ้ น อั น จะเปS น
ประโยชน2 ใ นการอธิ บ ายปรากฏการณ2 แ ละปP ญ หาคุ ณ ภาพการบริ ก ารของพนั ก งานขาย
ห!างสรรพสินค!าปลอดภาษีในเขตกรุงเทพมหานคร และห!างสรรพสินค!าปลอดภาษีในปริมณฑล
หรือปPญหาอื่นที่มีความเกี่ยวข!องกับการทําวิจัยครั้งนี้ ผู!ทําวิจัยจึงขอเสนอแนะประเด็นสําหรับการ
ทําวิจัยครั้งตNอไปดังนี้
2.1 ควรทํ าการศึกษาเกี่ย วกั บ พฤติ กรรมของนั กทN องเที่ ยวชาวจีน ทุ กเดือน ๆ เพื่ อ
นํามาพัฒ นาการในการให!บริการลูกค!านําผลการดําเนินงานด!านการให! คุณภาพการบริการใน
ภาพรวมของ ห!างสรรพสินค!าปลอดภาษีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
2.2 ควรศึกษาพฤติกรรมของนักทNองเที่ยวชาวจีนที่มีมีอิทธิพลตNอระดับความพึงพอใจ
ในการให! บ ริ ก ารของพนั ก งานขายที่ ห! า งสรรพสิ น ค! า ปลอดภาษี ควรใช! ส ถิ ติ Multilevel
Structural Equation Modeling (MSEM) ซึ่งเปSนสถิติวิเคราะห2โครงสร!างความสัมพันธ2ของตัว
แปรอยNางละเอีย ดในครั้งตN อไปควบคูNกับการใช!การวิเคราะห2ส มการถดถอยพหุ คูณ (Multiple
Regression Analysis) เพื่อผลการศึกษาที่ละเอียดและมีความเที่ยงตรง
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การพัฒนามาตรวัดความกตัญ ูตอองคการฉบับภาษาไทย
Development of a Thai Version of Gratitude toward Organization Scale
กวิตา พร!อมเพราะ*, วัชราภรณ- บุญญศิริวัฒนคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัย
*
E-mail: franc_p4@hotmail.com
บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค-เพื่อพัฒนามาตรวัดความกตัญIูตKอองค-การ ฉบับภาษาไทยและ
รูปแบบฉบับสั้น เพื่อนําไปใช!วัดความกตัญIูในรูปแบบอารมณ- ความรู!สึกของพนักงานชาวไทยที่มีตKอองค-การ
ของตน พนักงานชาวไทยจํานวน 340 คน ตอบมาตรวัดความกตัญIูตKอองค-การ ฉบับภาษาไทยที่ดัดแปลงมา
จากมาตรวัดความกตัญIูของ Spence, Brown, Keeping และ Lian (2014) ผลการวิเคราะห-คุณสมบัติเชิง
การวัดทางจิตวิทยา แสดงให!เห็นวKามาตรวัดความกตัญIูตKอองค-การทั้งแบบ 5 ข!อกระทง และ 3 ข!อกระทง มี
ความเที่ยงความสอดคล!องภายในของมาตรวัดในระดับสูง (α=0.95) นอกจากนี้มาตรวัดความกตัญIูตK อ
องค-การฉบับสั้น ยังมีความตรงเชิงโครงสร!าง และความตรงเชิงสอดคล!องในระดับที่ดีมากอีกด!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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แนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวตลาดน้ําคลองพระองคเจาไชยานุชิต
อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ
The Guidelines to Promote Tourism at Khlong Phra Ong Chao
Chaiyanuchit Floating Market, Bang Bor District,
Samut Prakarn Province
กัญญาพัชร วุฒิยา, พิมพชนก สวัสดิรักษา
คณะบริหาร มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
E-mail: rc_bsu@hotmail.com

บทคัดยอ
การศึกษาวิจัย ครั้งนี้มีวัตถุประสงค-เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักท2องเที่ยวที่มาเที่ยว
และการกําหนดแนวทางในการส2งเสริมการท2องเที่ยวตลาดน้ําคลองพระองค-เจ!าไชยานุชิต อําเภอ
บางบ2อ จังหวัด สมุท รปราการ โดยการวิจัย ในครั้งนี้เ ป7น การวิจัย เชิงปริม าณ เก็บ ข!อมูล จาก
กลุ2มตัวอย2างจํานวน 385 คน โดยการใช!แบบสอบถามเป7นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข!อมูล
และวิเคราะห-ข!อมูล ซึ่งพบว2าผู!ตอบแบบสอบถามส2วนใหญ2จะเป7นเพศหญิงจํานวน 242 คน มีอายุ
30 – 39 ปD มีสถานภาพโสดประกอบอาชีพพนักงานบริษัทและมีรายได!เฉลี่ยต2อเดือน 15,000 บาท
ขึ้น ไปแต2ไม2ถึง 20,000 บาท โดยนั กท2องเที่ยวให!ความสําคัญในการส2งเสริมด!านบริการต2าง ๆ
(Ancillary Services) อยู2ในระดับมาก มีค2าเฉลี่ย 3.45 เมื่อพิจารณาผลการเปรียบเทียบแนวทาง
การส2งเสริมการท2องเที่ยวตลาดน้ําคลองพระองค-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
ที่กล2าวไว! ส2วนการจําแนกตามเพศ สถานภาพการสมรส อาชีพ มีค2า Sig เท2ากับ 0.49,0.768
และ 0.069 โดยรวมไม2แตกต2างกันเนื่องจากมีค2า Sig มากกว2า 0.05 ซึ่งไม2สอดคล!องกับสมมติฐาน
ข!อเสนอแนะจากผลการวิจัย เพื่อเป7นแนวทางในการส2งเสริมการท2องเที่ยว ซึ่งจําเป7นต!อง
มี ก ารวางแผนและมีแ นวทางในการส2ง เสริม แหล2ง ท2อ งเที ่ย วในเรื่อ งของปZา ยบอกทางไป
ตลาดน้ํ า คลองพระองค- เจ! าไชยานุ ชิ ต อํ าเภอบางบ2 อ จั งหวัดสมุ ทรปราการ มากที่ สุ ด รองลงมาคื อ
การประชาสัมพันธ- การโฆษณา และการมีเว็บไซต-ของตลาดเพื่อการสืบค!นข!อมูลและการเดินทาง
ที่สะดวกยิ่งขึ้น
คําสําคัญ : การส2งเสริมการท2องเที่ยว นักท2องเที่ยวชาวไทย 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
การท2องเที่ ยวเป7 นอุตสาหกรรมที่สร!างรายได!และประโยชน-ทั้งทางด!านเศรษฐกิจและ
สังคมให!กับประเทศเป7นอย2างมาก ถือเป7นสิ่งสําคัญที่มีผลต2อกลไกลของการพัฒนาประเทศไทย
จึงทํ าให! แหล2 งท2 องเที่ ย วมี การส2 งเสริ มการท2 องเที่ ย ว การโฆษณา ชั กชวน และสามารถทํ าให!
นักท2องเที่ยวกระจายตัวไปเที่ยวยังแหล2งท2องเที่ยวอื่น ๆ ได!ตามฤดูกาล ซึ่งนํามาสู2การสร!างอาชีพ
และรายได!ให!กับคนในชุมชน และเกิดการกระจายรายได!ให!กับชุมชนท!องถิ่นมากขึ้น ประเทศไทยได!
วางกรอบยุทธศาสตร-การท2องเที่ยวเพื่อส2งเสริมให!การท2องเที่ยวของประเทศไทยเติบโต โดยเน!น
ตลาดนักท2องเที่ยวคุณภาพ รวมทั้งกระตุ!นให!เกิดการโฆษณาประชาสัมพันธ-การท2องเที่ยวภายใน
ประเทศ ที่ก2อให!เกิดการเรียนรู!และการสร!างสรรค-ประโยชน- ทั้งต2อสถาบันครอบครัวและต2อสังคม
โดยมี แนวโน! มที่ จ ะพั ฒ นาท2 องเที่ ย วให! เป7 น ไปในลั กษณะการท2 องเที่ ย วแบบยั่ งยื น มากขึ้ น คื อ
นักท2องเที่ยวนิยมเดินทางท2องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และท2องเที่ยวเชิงอนุรักษ-มากขึ้น ซึ่งนักท2องเที่ยว
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กลุ2มนี้เห็นความสําคัญของขนบธรรมเนียมประเพณีท!องถิ่น วิถีชีวิตชุมชนเป7นแหล2งท2องเที่ยวที่มี
จุดเด2นพิเศษ (กระทรวงการท2องเที่ยวและกีฬา. 2558 : ออนไลน-)
จังหวัดสมุทรปราการได!กําหนดนโยบายและวิสัยทัศน-ของจังหวัดไว!ว2าจะเป7นศูนย-กลาง
โลจิสติกส-เพื่อการส2งออกสินค!าเกษตรกรรม อุตสาหกรรม เป7นเมืองอุตสาหกรรมหลักแห2งชาติ
และเป7นแหล2งรองรับ การขยายตัว ของสนามบิน สุว รรณภูมิ โดยมีวัต ถุป ระสงค- คือเป7น แหล2ง
ท2องเที่ยวที่อยู2ใกล!เมืองหลวง จังหวัดสมุทรปราการตั้งอยู2ในภาคกลางของประเทศไทยที่บริเวณ
ปลายสุด ของแม2น้ําเจ!า พระยาติด ชายฝxyง ทางด!า นเหนือ ของอ2า วไทย เป7น จัง หวัด ขนาดเล็ก
บริเวณชานเมืองกรุงเทพฯ มี ชื่ อ เรี ย กอื่น ๆ อีกว2า "เมื อ งปากน้ํา " และ "เมืองพระประแดง"
สมุท รปราการเป7 น ที่ ตั้ ง ของนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ2ที่สําคัญของประเทศ มีชาวต2างชาติ
เข!ามาลงทุนทําธุรกิจเป7นจํานวนมาก จึงเป7นจังหวัดที่นํารายได!เข!าสู2ประเทศเป7นจํานวนมหาศาล
ในปxจจุบัน มีแม2น้ําเจ!าพระยาเป7น แม2น้ํ าสายสําคัญและมี คลองสาขาแยกจากแม2น้ํ าเจ!าพระยา
จํานวนมาก สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป7นที่ราบลุ2ม ปxจจุบันจังหวัดสมุทรปราการแบ2งการปกครอง
ออกเป7น 5 อําเภอ และ 1 กิ่งอําเภอ คือ อําเภอเมืองสมุทรปราการ อําเภอพระประแดง อําเภอ
พระสมุ ทรเจดีย- อําเภอบางพลี อําเภอบางบ2 อ และกิ่ งอําเภอบางเสาธง อาณาเขตที่ติด ต2อกั บ
จังหวัด สมุทรปราการ คือ กรุงเทพมหานคร จังหวัด ฉะเชิงเทรา จังหวัด สมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรปราการมีแหล2งท2องเที่ยวที่หลากหลาย มีความอุดมสมบูรณ- ทางธรรมชาติ แหล2งท2องเที่ยวที่
น2าสนใจของจั งหวัดสมุทรปราการ ตลาดน้ําคลองพระองค- เจ! าไชยานุ ชิต อํ าเภอบางบ2 อ จังหวั ด
สมุทรปราการ (สํานักงานองค-การบริหารส2วนตําบลบางบ2อ. 2552)
ปxจจุบัน สภาพพื้น ที่ข องตํา บลบางบ2อ มีศัก ยภาพที่เ พีย งพอและมีแ ม2น้ํา ลํา คลองที่มี
สภาพสมบูรณ- คุณภาพน้ําในลําคลองยังคงใสสะอาด มีวิถีชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู2ริมคลอง
และวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวบางบ2อที่กลายเป7นสัญลักษณ-ที่คนรู!จักทั่วไปคือ ปลาสลิด ที่ชาวบ!านยังคง
ประกอบอาชีพเกษตรกรเลี้ยงปลาสลิดยังคงอยู2 การมีประเพณีแข2งเรือมาดพื้นบ!านที่เป7นจุดขาย
ทางการท2 องเที่ ย ว และมี กลุ2 มอาชี พ ที่ ห ลากหลาย ที่ จ ะส2 งเสริมให! มีการจั ด การท2 องเที่ ย วทาง
ธรรมชาติ และมีการแสดงให! นักท2 องเที่ยวได!เห็ นถึงการใช!วิถีชีวิตของคนที่อาศัยอยู2บริเวณพื้นที่
ตลาดน้ําคลองพระองค-เจ!าไชยานุชิต อําเภอบางบ2อ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อรองรับการจัดทํา
โครงการจัดตั้งตลาดน้ําและการท2องเที่ยวเชิงนิเวศ ในพื้นที่ตําบลบางบ2อมีภาคธุรกิจของเอกชน
มาทํ าธุรกิ จ สนามฝ{ กขี่ ม!า บ2 อเพาะเลี้ ย งจระเข! และรวบรวมเก็ บเป7 นพิ พิ ธภั ณฑ- ของเก2 าโบราณ
เหมาะสําหรับเยาวชนรุ2นหลัง ตลาดน้ําคลองพระองค-เจ!าไชยานุชิตยังเป7นแหล2งท2องเที่ยวที่มีปxญหา
เนื่องจากเป7นสถานที่ท2องเที่ยวที่เป}ดใหม2และยังไม2เป7นที่รู!จัก ตลาดน้ําคลองพระองค-เจ!าไชยานุชิต
เป}ดให!บริการในวันเสาร-และวันอาทิตย- นอกจากนี้การเดินทางมายังแหล2งท2องเที่ยวไม2สะดวก
สืบเนื่องมาจากปZายบอกทางไม2ชัดเจน ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มที่ตั้งอยู2ในแหล2งท2องเที่ยวยังขาด
ความหลากหลาย (สํานักงานองค-การบริหารส2วนตําบลบางบ2อ. 2552)
จากที่กล2าวมาข!างต!น จะเห็นได!ว2าวิถีชีวิตและสภาพภูมิทัศน- ศักยภาพพื้นที่ตําบลบางบ2อ
มีความเอื้ออํานวยต2อการส2งเสริมการท2องเที่ยวตลาดน้ําคลองพระองค-เจ!าไชยานุชิต อําเภอบางบ2อ
จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อพัฒนาเป7นศูนย-กลางการจําหน2ายสินค!าให!กับนักท2องเที่ยว และส2งเสริม
การท2องเที่ยวให!มีการเชื่อมโยงกับสถานที่ท2องเที่ยวใกล!เคียงเพื่อให!นักท2องเที่ยวได!มีทางเลือก
การท2อ งเที่ย วเพิ่ม มากขึ้น ผู!วิจัย จึง ได!มีค วามสนใจที่จ ะศึกษาเกี่ย วกับ แนวทางการส2งเสริม
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การท2องเที่ยว เพื่อนําผลวิจัยไปเสนอต2อหน2วยงานกรมการท2องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ และ
แหล2งท2องเที่ยวตลาดน้ําคลองพระองค-เจ!าไชยานุชิต อําเภอบางบ2อ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อ
นําไปเป7นแนวทางในการพัฒนาและส2งเสริมแหล2งท2องเที่ยวตลาดน้ําคลองพระองค-เจ!าไชยานุชิต
เพื่อให!นักท2องเที่ยวเดินทางท2องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาข!อมูลประชากรศาสตร-ของนักท2องเที่ยวที่มาเที่ยวตลาดน้ําคลองพระองค-เจ!า
ไชยานุชิต อําเภอบางบ2อ จังหวัดสมุทรปราการ
2. เพื่อกําหนดแนวทางในการส2งเสริมการท2องเที่ยวตลาดน้ําคลองพระองค-เจ!าไชยานุชิต
อําเภอบางบ2อ จังหวัดสมุทรปราการ

สมมติฐานของการวิจัย
นักท2องเที่ยวชาวไทยที่มีลักษณะประชากรศาสตร-ที่แตกต2างกันส2งผลให!มีความคิดเห็นต2อ
แนวทางในการส2งเสริมการท2องเที่ยวตลาดน้ําคลองพระองค-เจ!าไชยานุชิต อําเภอบางบ2อ จังหวัด
สมุทรปราการแตกต2างกัน

วิธีดําเนินงานวิจัย
1. การกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง
วิจัยเรื่อง แนวทางการส2งเสริมการท2องเที่ยวตลาดน้ําคลองพระองค-เจ!าไชยานุชิต อําเภอ
บางบ2อ จังหวัดสมุทรปราการ ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู!วิจัยได!กําหนดประชาการ ได!แก2 ผู!ที่เดินทาง
มาท2องเที่ย วในแหล2งท2อ งเที่ย วตลาดน้ําคลองพระองค-เจ!าไชยานุชิต อําเภอบางบ2อ จังหวัด
สมุทรปราการ ซึ่งไม2ทราบจํานวนประชากร จึงคํานวณกลุ2มตัวอย2างโดยการใช!สูตร ดังนี้ การหา
ค2าเฉลี่ยประชากร (Population Mean, p) ได!ใช!สูตรในการกําหนดขนาดของกลุ2มตัวอย2างเพื่อการ
หาค2 าเฉลี่ ยของประชากร (Population Mean, p) ของคั ลซานี (Khazanie) โดยมี การกํ าหนดค2 า
ความเชื่อมั่ นที่ (1- α) 100% โดยมี ค2าประมาณจากกลุ2มตัวอย2 างโดยเฉลี่ยจากกลุ2มตัวอย2าง (n)
จะไม2มีความต2างจากค2าเฉลี่ยด!านประชากร (µ) มากเกิน กว2าปริมาณ E ที่กําหนดไว! (ละเอียด
ศิลาน!อย. 2558 : 10) ซึ่งได!จํานวนกลุ2มตัวอย2างจํานวน 385 คน และผู!วิจัยได!ทําการวิเคราะหข! อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณ โดยใช! ก ารแจกแบบสอบถามแบบบั งเอิ ญ (Accidental Sampling) จาก
กลุ2มตัวอย2างนักท2องเที่ยวจํานวน 385 คน โดยใช!แบบสอบถามเป7นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข!อมูล วิเคราะห-ข!อมูลโดยใช!สถิติเชิงพรรณนาโดยใช!โปรแกรม SPSS ใช!วิธีหาค2าร!อยละ ค2าเฉลี่ย
ส2วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช!สถิติ t-test และ One-Way Anova เพื่อ
ศึกษาลั กษณะประชากรศาสตร- ได!แก2 เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดั บ การศึ กษาสู งสุ ด
อาชีพ รายได!เฉลี่ยต2อเดือน เพื่อศึกษาแนวทางการส2งเสริมการท2องเที่ยวตลาดน้ําคลองพระองค-เจ!า
ไชยานุชิต อําเภอบางบ2อ จังหวัดสมุทรปราการ
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2. การจัดระเบียบขอมูล (Data Organizing)
ขั้นตอนนี้เป7นการจัดข!อมูลอย2างเป7นระบบอยู2ในสถานะที่พร!อมจะนําไปใช!งานได!ทันที
โดยการจัดระเบียบข!อมูลซึ่งแบ2งออกเป7น 2 ด!าน ได!แก2
2.1 ข!อมูลด!านกายภาพ ได!แก2 ผู!วิจัยได!ทําการแจกแบบสอบถามกับ กลุ2มตัว อย2าง
และเก็บแบบสอบถามครบตามจํานวน
2.2 ข! อ มู ล ด! านเนื้ อหา ผู! วิ จั ย ได! ต รวจสอบความถู กต! องและครบถ! วนของการทํ า
แบบสอบถามแต2ละชุดและนําไปใช!ในการวิเคราะห-ข!อมูล
3. การแสดงขอมูล (Data Display)
ผู!วิจัยมีการนําเสนอข!อมูลโดยวิธีการพรรณนา หลังจากขั้นตอนการจัดระเบียบข!อมูล
และการเชื่อมโยงข!อมูลเสร็จเรียบร!อยแล!ว ก็ทําการจัดกลุ2มข!อมูลและใช!ตารางในการแสดงข!อมูล
4. การหาขอสรุป
ผู!วิจัยทําการสรุปผลการวิจัยจากการวิเคราะห-ข!อมูลเพื่อแนวทางการส2งเสริมการท2องเที่ยว
ตลาดน้ําคลองพระองค-เจ!าไชยานุชิต อําเภอบางบ2อ จังหวัดสมุทรปราการ
5. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่ องมื อที่ ใช! ในการเก็ บ ข! อมู ลในการศึ กษาคื อ แบบสอบถามซึ่ งแบบสอบถามที่ ใช! ใน
การศึกษาครั้ง นี้ สร!า งขึ้น จากวัต ถุป ระสงค-แ ละกรอบแนวความคิด ของงานวิจัย จากนั้น นํา
แบบสอบถามไปทดสอบค2าความเชื่อมั่น (Reliability) กับกลุ2มตัวอย2าง 30 คน ซึ่งเป7นกลุ2มทดลอง
ที่มีคุณสมบัติใกล!เคียงกับกลุ2มตัวอย2างที่ไม2ใช2กลุ2มตัวอย2างประชากรที่ใช!ในการศึกษา เพื่อทดสอบ
ความเข! าใจในข! อ คํ า ถามของกลุ2 ม ตั ว อย2 าง รวมถึ งการเก็ บ ข! อ มู ล และการนํ าข! อ มู ล มาหาค2 า
ความน2 า เชื่ อ ถื อ ของแบบสอบถาม (Reliability of the best) โดยใช! ค2 า สั ม ประสิ ท ธิ์ อั ล ฟ… า
Cronbach’s Alpha (ละเอียด ศิลาน!อย. 2558 : 91) ได!ดํา เนิ น การทดสอบความน2 า เชื่ อ ถื อ
ของข! อ คํา ถามของแบบสอบถามทั้ งฉบั บ จากกลุ2มทดลองที่ไม2ใช2กลุ2มตัวอย2างที่ใช!ในการศึกษา
มีค2าความน2าเชื่อถือได! 0.85 โดยแบบสอบถามแบ2งออกเป7น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข! อ มู ล ประชากรศาสตร-ข องผู !ต อบแบบสอบถาม ได!แ ก2 เพศ อายุ
สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายได!ต2อเดือน โดยข!อคําถามจะมีลักษณะเป7น
แบบเลือกตอบ (Check List) โดยเลือกข!อที่ตรงกับข!อมูลตัวเองมากที่สุด
ตอนที่ 2 เป7นแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความสําคัญของผู!ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
แนวทางการส2งเสริมการท2องเที่ยวตลาดน้ําคลองพระองค-เจ!าไชยานุชิต อําเภอบางบ2อ จัง หวัด
สมุทรปราการ ได!แก2 ด!านแหล2งท2องเที่ยว ด!านความสามารถในการเข!าถึง ด!านบริการต2าง ๆ
ด!านสิ่งอํานวยความสะดวก และด!านกิจกรรม
ตอนที่ 3 ข!อเสนอแนะของนักท2องเที่ย วชาวไทยที่มีต2อตลาดน้ําคลองพระองค-เจ!า
ไชยานุชิต อําเภอบางบ2อ จังหวัดสมุทรปราการ
6. การเก็บรวบรวมขอมูล
ผู! วิ จั ย ได! ทํ าการเก็ บ ข! อ มู ล แบบสอบถามจากกลุ2 ม ตั ว อย2 างแบบบั งเอิ ญ (Accidental
Sampling) โดยการเก็บแบบสอบถามในช2วงวันจันทร-ถึงวันศุกร- และวันหยุดเสาร- อาทิตย- ใน
พื้นที่ตลาดน้ําคลองพระองค-เจ!าไชยานุชิต อําเภอบางบ2อ จังหวัดสมุทรปราการจากกลุ2มตัว อย2าง
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นักท2องเที่ยวจํานวน 385 คน โดยทําการเก็บรวบรวมข!อมูลตั้งแต2เดือน กันยายน 2559 – ตุลาคม
2559 ได!คืนมาจํานวน 385 ชุด คิดเป7น 100% ผู!วิจัยได!ตรวจสอบความถูกต!องและครบถ!วนของ
การทําแบบสอบถามแต2ละชุดและนําไปใช!ในการวิเคราะห-ข!อมูล
7. การวิเคราะหขอมูล
7.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได!แก2 ค2าความถี่ (Frequency) ร!อยละ
(Percentage) ค2าเฉลี่ย ( x ) ส2วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื่อบรรยายข!อมูลทั่วไป
7.2 สถิติเชิงอนุ มาน (Inferential Statistics) ได!แก2 การทดสอบค2าที (t-test) และ
การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way Anova or F-Test) เพื่อทดสอบสมมติฐาน

ผลการวิจัย

ภาพที่ 1 ผลการวิเคราะห-ข!อมูลเกี่ยวกับข!อมูลทางด!านประชากรศาสตร-ของนักท2องเที่ยว
ตอนที่ 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 บาทขึ้นไปแต2ไม2ถึง 20,000 บาท จํานวน 115 คน คิดเป7นร!อยละ 29.9
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ย วกับ แนวทางการส2ง เสริม การท2อ งเที่ย วตลาดน้ํา คลอง
พระองค-เจ!าไชยานุชิต อําเภอบางบ2อ จังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด!วย ด!านแหล2งท2องเที่ยว
(Attractions) ด!านความสามารถในการเข!าถึง (Accessibility) ด!านการบริการต2าง ๆ (Ancillary
Services) ด!านสิ่งอํานวยความสะดวก (Amenities) ด!านกิจกรรม (Activities) มีรายละเอียดดังนี้
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ตารางที่ 1 แนวทางการส2งเสริมการท2องเที่ยวตลาดน้ําคลองพระองค-เจ!าไชยานุชิต อําเภอบางบ2อ
จังหวัดสมุทรปราการ
แนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวตลาดน้ําคลองพระองคเจาไชยานุชิต
S.D.
แปลผล
x
อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ
องค-ประกอบของแหล2งท2องเที่ยว 5 A’s
ด!านการบริการต2าง ๆ (Ancillary Services)
ด!านสิ่งอํานวยความสะดวก (Amenities)
ด!านแหล2งท2องเที่ยว (Attractions)
ด!านกิจกรรม (Activities)
ด!านความสามารถในการเข!าถึง (Accessibility)
รวม

3.71
3.62
3.43
3.34
3.17
3.45

0.92
0.92
1.02
1.08
1.03
0.99

มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก

จากตารางที่ 1 พบว2าผู!ตอบแบบสอบถามให!ความสําคัญต2อแนวทางการส2งเสริมการท2องเที่ยว
ตลาดน้ําคลองพระองค-เจ!าไชยานุชิต อําเภอบางบ2อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยรวมอยู2ในระดับมาก
( x = 3.45 , S.D. = 0.99) เมื่อพิจารณาเป7นรายด!านพบว2า ด!านที่มีระดับความสําคัญมากที่สุด
และมีค2าเฉลี่ยสูงที่สุด 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! า นแหล2 งท2 อ งเที่ ย ว (Attractions) อยู2 ในระดั บ มาก ( 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) ตามลําดับและเมื่อ
พิจารณาเป7นรายด!านพบว2า
ดานการบริการตาง ๆ (Ancillary Services) บริเ วณพื้น ที่ล านจอดรถเพีย งพอต2อ
ความต!องการของนักท2องเที่ยวเป7นลําดับแรก รองลงมา คือ ห!องน้ํา ห!องสุขาสะอาด และมีเพียงพอ
ต2อความต!องการของนักท2องเที่ยว มีการจัดสถานที่พักผ2อนบริเวณตลาดน้ําคลองพระองค-เจ!าไชยานุชิต
อําเภอบางบ2อ จังหวัดสมุทรปราการ มีเพียงพอต2อนักท2องเที่ยว มีจุดให!บริการในการท2องเที่ยว
(Information Service) ตามลําดับ
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก (Amenities) การประกอบอาหารและเครื่องดื่มที่สะอาด
ถูกหลักอนามัยเป7นลําดับ แรก รองลงมา คือ อาหารและเครื่องดื่มมีราคาที่เหมาะสม ร!านขาย
อาหารและเครื่องดื่มมีเพียงพอต2อความต!องการ มีการติดปZายแสดงราคาของสินค!าและบริการ
อย2างชัดเจน ตามลําดับ
ดานแหลงทองเที่ยว (Attractions) ผู!ตอบแบบสอบถามแนวทางการส2งเสริมการท2องเที่ยว
ตลาดน้ําคลองพระองค-เจ!าไชยานุชิต อําเภอบางบ2อ จังหวัดสมุทรปราการ ด!านแหล2งท2องเที่ยว คือ
สภาพแวดล!อมโดยรวมสะอาดเป7นลําดับแรก รองลงมา คือ ความสวยงาม / ความอุดมสมบูรณทางธรรมชาติบริเวณตลาดน้ําคลองพระองค-เจ!าไชยานุชิต อําเภอบางบ2อ จังหวัดสมุทรปราการ
สิ่งก2อสร!างภายในตลาดน้ํ าคลองพระองค- เจ! าไชยานุ ชิ ต อําเภอบางบ2 อ จั งหวัดสมุ ทรปราการ
มีความเป7นอัตลักษณ-ของแหล2งท2องเที่ยว สินค!าท!องถิ่นจําหน2ายเป7นของขวัญของฝาก มีเพียงพอ
ต2อความต!องการของนักท2องเที่ยว และปZายแสดงประวัติความเป7นมาวิถีชีวิตในอดีตและความเป7นมา
ของตลาดน้ําคลองพระองค-เจ!าไชยานุชิต อําเภอบางบ2อ จังหวัดสมุทรปราการ ตามลําดับ
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ดานกิจกรรม (Activities) กิจกรรมให!อาหารปลา เป7นลําดับแรก รองลงมา คือการให!บริการ
นวดแผนไทยการให!บริการล2องเรือชมธรรมชาติ ตามลําดับ
ดานความสามารถในการเขาถึง (Accessibility) ที่ตั้งของตลาดน้ําคลองพระองค-เจ!าไชยานุชิต
อําเภอบางบ2อ จังหวัดสมุทรปราการ สะดวกต2อการเดินทางเป7นลําดับแรก รองลงมา คือ มีปZาย
หรือสัญลักษณ-บอกเส!นทางในการเดินทางมาแหล2งท2องเที่ยวที่ชัดเจน มีเว็บไซต-ให!นักท2องเที่ยว
สืบค! นข!อมูลข2 าวสารได!อย2 างสะดวก มี รถโดยสารสาธารณะเข! าถึ งแหล2งท2องเที่ย วอยู2ในระดั บ
ตามลําดับ
ผลสรุปการทดสอบสมมติฐานพบว2า สมมติฐานที่ 1 นักท2องเที่ยวที่มีลักษณะประชากรศาสตรที่แตกต2างกัน ส2งผลให!แนวทางในการส2งเสริมการท2องเที่ยวตลาดน้ําคลองพระองค-เจ!าไชยานุชิต
อําเภอบางบ2อ จังหวัดสมุทรปราการ แตกต2างกัน
การทดสอบสมมติฐานโดยใช!ค2า t-test พบว2า แนวทางในการส2งเสริมการท2องเที่ยวตลาดน้ํา
คลองพระองค-เจ!าไชยานุชิต อําเภอบางบ2อ จังหวัดสมุทรปราการ จําแนกตามเพศ มีค2า Sig เท2ากับ
0.497 ซึ่งมากกว2า 0.05 นั้นคือ ปฏิเสธสมมติฐาน หมายความว2า เพศที่แตกต2างกันส2งผลต2อแนวทาง
การส2งเสริมการท2องเที่ยวตลาดน้ําคลองพระองค-เจ!าไชยานุชิต อําเภอบางบ2อ จังหวัดสมุทรปราการ
ไม2แตกต2างกัน
การทดสอบสมมติฐานโดยใช!ค2า F-test พบว2า แนวทางการส2งเสริมการท2องเที่ยวตลาดน้ํา
คลองพระองค-เจ!าไชยานุชิต อําเภอบางบ2อ จังหวัดสมุทรปราการ จําแนกตามอายุ ระดับการศึกษา
สูงสุ ดและรายได! มีค2า Sig เท2ากับ 0.003*, 0.009* และ 0.024* ตามลําดับ ซึ่งมีค2าน! อยกว2า
0.05 นั้นคือ ยอมรับสมมติฐาน หมายความว2า จําแนกตามอายุ ระดับการศึกษาสูงสุด และรายได!
เฉลี่ยต2อเดือน ส2งผลต2อแนวทางการส2งเสริมการท2องเที่ยวตลาดน้ําคลองพระองค-เจ!าไชยานุชิต
อําเภอบางบ2อ จังหวัดสมุทรปราการ แตกต2างกัน
การทดสอบสมมติฐานโดยใช!ค2า F-test พบว2า แนวทางการส2งเสริมการท2องเที่ยวตลาดน้ํา
คลองพระองค-เจ!าไชยานุชิต อําเภอบางบ2อ จังหวัดสมุทรปราการ สถานภาพการสมรส และอาชีพ
มีค2า Sig เท2ากับ 0.768 และ 0.069 ตามลําดับ ซึ่งมีค2ามากกว2า 0.05 นั้นคือ ปฏิเสธสมมติฐาน
หมายความว2า จําแนกตามสถานภาพการสมรสและอาชีพ ส2งผลต2อแนวทางการส2งเสริมการท2องเที่ยว
ตลาดน้ําคลองพระองค-เจ!าไชยานุชิต อําเภอบางบ2อ จังหวัดสมุทรปราการ ไม2แตกต2างกัน

อภิปรายผลการวิจัย
ผลของการวิจัยการศึกษาแนวทางการส2งเสริมการท2องเที่ยวตลาดน้ําคลองพระองค-เจ!า
ไชยานุชิต อําเภอบางบ2อ จังหวัดสมุทรปราการ สามารถสรุปประเด็นที่สําคัญ ได!ดังนี้
จากการวิจัยพบว2านักท2องเที่ยวที่มีอายุ ระดับการศึกษาสูงสุด และรายได!เฉลี่ยต2อเดือน
ที่แตกต2างกันจะส2งผลให!มีความเห็นในด!านการส2งเสริมการท2องเที่ยวในด!านการบริการต2าง ๆ
(Ancillary Services) แตกต2างกัน เนื่องจากการบริการเป7นสิ่งที่สําคัญต2อนักท2องเที่ยวมากที่สุด
อาทิเช2น การได!รับความสะดวกในการเดินทางมายังแหล2งท2องเที่ยว และแหล2งท2องเที่ยวมีพื้นที่
จอดรถเพียงพอต2อความต!องการของนักท2องเที่ยว รวมถึงการจัดสถานที่พักผ2อน และมีห!องสุขา
ที่สะอาดเพียงพอและพร!อมให!บริการ ส2วนผลการเปรียบเทียบแนวทางการส2งเสริมการท2องเที่ยว
ตลาดน้ําคลองพระองค- เจ! าไชยานุ ชิต อําเภอบางบ2 อ จั งหวัด สมุ ทรปราการ จําแนกด! านอื่ น ๆ
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พบว2าไม2มีผลต2อการส2งเสริมแนวทางการท2องเที่ยวจึงไม2สอดคล!องกับสมมติฐานที่ตั้งไว! ดังนั้ น
การกําหนดแนวทางในการส2งเสริมการท2องเที่ยวตลาดน้ําคลองพระองค-เจ!าไชยานุชิต อําเภอบางบ2อ
จังหวัดสมุทรปราการ จึงจําเป7นต!องมีการวางแผนและมีแนวทางในการส2งเสริมแหล2งท2องเที่ยวใน
เรื่องของปZายบอกทางไปแหล2งท2องเที่ยวมากที่สุด รองลงมาคือ การประชาสัมพันธ- การโฆษณา
และการมีเว็บไซต-ของแหล2งเพื่อการสืบค!นข!อมูลและการเดินทางที่สะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล!องกับ
ผลงานวิจัยของ สิวินีย- วีระพั นธุ- (2552) การวิจัยเรื่องการส2งเสริมการท2องเที่ ยวของตลาดน้ํ า
4 ภาค เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค-เพื่อศึกษาศักยภาพในการส2งเสริมการท2องเที่ยว
ปxญหาและอุป สรรค และแนวทาง การส2งเสริมการท2 องเที่ยวของตลาดน้ํ า 4 ภาค เมืองพัทยา
จั งหวั ด ชลบุ รี โดยรวบรวมข! อ มู ล ที่ เกี่ ย วข! อ งจากเอกสารและแหล2 งความรู! ท างอิ น เทอร- เน็ ต
สอบถามความคิดเห็นจากนักท2องเที่ยว จํานวน 400 คนเกี่ยวกับศักยภาพในการส2งเสริมการท2องเที่ยว
แล!ววิเคราะห-ข!อมูลด!วยโปรแกรม SPSS For Windows และนําเสนอผลการวิเคราะห-ด!วยตาราง
แจกแจงความถี่ ร!อยละ ค2าส2วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช!การสัมภาษณ-ผู!ที่เกี่ยวข!อง ผลจากการศึกษา
ศักยภาพในการส2งเสริมการท2องเที่ยวตลาดน้ํา 4 ภาค เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พบว2า ศักยภาพ
ในการส2ง เสริม การท2อ งเที่ย วโดยรวมอยู2ในระดับ มาก เมื่อ พิจ ารณาเป7น รายด!า นแล!ว พบว2า
ด!านสิ่งอํานวยความสะดวกอยู2เป7นอันดับแรก ด!านการเข!าถึงอยู2อันดับรองลงมา ด!านกิจกรรม
อยู2อัน ดับ รองลงมาอีกด!านสิ่งดึงดูดใจ ส2ว นด!านความสะดวกและสิ่งอํานวยความสะดวกของ
แหล2งบริการอยู2อันดับสุดท!าย โดยศักยภาพด!านสิ่งอํานวยความสะดวกอยู2เป7นอันดับแรก ดังนั้น
แนวทางการส2งเสริมการท2องเที่ยวของตลาดน้ํา 4 ภาค เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ด!านบุคลากร
ควรมีการจัดอบรมผู!ประกอบการต2าง ๆ ในเรื่องของการบริการนักท2องเที่ยวและมีการอบรมใน
เรื่องของเซอร-วิส มายด- และควรมีศูนย-ป ระชาสัมพัน ธ-เพื่อให!นักท2องเที่ย วได!ส อบถามปxญหา
หรือข!อมูลเกี่ยวกับตลาดน้ํา 4 ภาค ส2วนในเรื่องของศักยภาพในการส2งเสริมการท2องเที่ยวด!าน
ความสะดวกและสิ่งอํานวยความสะดวกของแหล2งบริการ ควรมีการดูแลในเรื่องสิ่งอํานวยความสะดวก
ของสถานที่บริการต2าง ๆ ให!เพิ่มมากขึ้น เช2น เพิ่มปZายบอกทางให!มากขึ้น สถานที่ต2าง ๆ ก็ควรมี
ความปลอดภัยในการให!บริการที่ดีขึ้น

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะทั่วไป
แนวทางในการส2 งเสริม นั กท2 องเที่ ย ว ได! แก2 การให! ความสํ าคั ญ กั บ การบริ การต2 าง ๆ
(Ancillary Services) ควรจัดทําโซนข!อมูลของตลาดน้ําคลองพระองค-เจ!าไชยานุชิต อําเภอบางบ2อ
จังหวัด สมุ ทรปราการในบริเวณตลาดน้ํ าเพื่ อให! นักท2องเที่ ยวได! ทราบประวัติความเป7 น มาเป7 น
อันดับแรก รองลงมาคือ ด!านสิ่งอํานวยความสะดวก (Amenities) ควรมีอาหารพื้นบ!าน อาหาร
ประจําท!องถิ่นมาขายเป7นอันดับแรก รองลงมาคือ ควรมีอาหารให!หลากหลาย ด!านแหล2งท2องเที่ยว
(Attractions) คือ ควรมีจุดเด2นที่เป7นเอกลักษณ-ของตลาดน้ําคลองพระองค-เจ!าไชยานุชิต อําเภอ
บางบ2อ จังหวัดสมุท รปราการ เป7น ลําดับ แรก รองลงมาคือ มีจุด ถ2ายภาพให!นัก ท2อ งเที่ย วได!
ถ2ายภาพมากกว2านี้ ด!านกิ จกรรม (Activities) ควรจัดกิจกรรมให! หลากหลาย เช2น มีการไหว!พระ
ทําบุญ ล2องเรือชมความสวยงามของ 2 ฝxyงลําคลองเป7นอันดับแรก รองลงมาคือ การจัดสถานที่
ให!เด็ก ๆ และกิจกรรมสําหรับเด็ก ๆ มีการขายของในเรือ และด!านความสามารถในการเข!าถึง
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(Accessibility Services) ควรมีปZายบอกทางไปตลาดน้ําคลองพระองค-เจ!าไชยานุชิต อําเภอบางบ2อ
จังหวัดสมุทรปราการ เป7นลําดับแรก รองลงมาคือการประชาสัมพันธ- การโฆษณา และการมีเว็บไซตของตลาดเพื่อการสืบค!นข!อมูลและการเดินทางที่สะดวกยิ่งขึ้น ตามลําดับ
2.ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
ในการทําวิจัยครั้งต2อไปควรจะศึกษาในเรื่องของพฤติกรรมนักท2องเที่ยวที่มาเที่ยวตลาดน้ํา
คลองพระองค- เจ! าไชยานุ ชิ ต อํ าเภอบางบ2 อ จั งหวั ด สมุ ทรปราการ เพื่ อให! ทราบถึ งพฤติ กรรม
นักท2องเที่ยวและนํา ข! อ มู ล ไปปรั บ ปรุ ง แก! ไ ข ตลาดน้ํา คลองพระองค- เ จ! า ไชยานุชิต อําเภอ
บางบ2อ จังหวัดสมุทรปราการ ให!ตรงกับความต!องการของนักท2องเที่ยวให!มากยิ่งขึ้น
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การศึกษาแรงจูงใจและความพึงพอใจมีผลตอพฤติกรรมของนักทองเที่ยว
ชาวไทย กรณีศึกษา : ตลาดน้ําอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
A study of motivation and satisfaction affecting Thai tourists’
behavior A case study of Ayothaya floating market,
Ayutthaya Province
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บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยเรื่อง แรงจูงใจและความพึ งพอใจที่มีผลตIอพฤติกรรมของนั กทIองเที่ ยว
ชาวไทย กรณีศึกษา ตลาดน้ําอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยทําการเก็บแบบสอบถาม
จากกลุIมนักทIองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาทIองเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 400
คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใช! ใ นการศึ ก ษาวิ จั ย ในครั้ ง นี้ เปR น แบบสอบถาม ผลการวิ จั ย พบวI า ผู! ต อบ
แบบสอบถาม สI ว นใหญI เปR น เพศหญิ ง มี อายุ ต่ํ ากวI า 20 ปT เปR น นั ก เรี ย น นั ก ศึ กษา มี รายได!
น!อยกวIาหรือเทIากับ 10,000 บาท เคยมาทIองเที่ยวกIอนหน!านี้ 1 ครั้ง และเดินทางมาเที่ยวกับ
ครอบครัวโดยรถยนต-สIวนตัว สIวนใหญIเดินทางในวันหยุดเสาร--อาทิตย- และได!รับข!อมูลขIาวสาร
จากญาติ และเพื่ อน ปV จจัย แรงจู งใจที่มีผลตIอการเดิ นทางมาทI องเที่ ยวตลาดน้ํ าอโยธยา ได!แกI
นักทIองเที่ยวต!องการสถานที่ทIองเที่ยวภายในหนึ่งวัน (ไปเช!าเย็นกลับ) และปVจจัยดึงดูดใจในการ
ทIองเที่ยว ได!แกI ด!านทรัพยากรการทIองเที่ยว ด!านการคมนาคม ด!านการประชาสัมพันธ- และ
ด! า นสิ่ งอํ า นวยความสะดวกตามลํ า ดั บ สI ว นปV จ จั ย ความพึ ง พอใจที่ มี ผ ลตI อ พฤติ ก รรมของ
นักทIองเที่ยวชาวไทยที่มาทIองเที่ยวตลาดน้ําอโยธยา ได!แกI ทรัพยากรการทIองเที่ยว การคมนาคม
การประชาสัมพันธ- และสิ่งอํานวยความสะดวกอยูIในระดับมาก

คําสําคัญ : ตลาดน้ําอโยธยา แรงจูงใจ ความพึงพอใจ พฤติกรรมในการทองเที่ยว นักทองเที่ยว
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
ปVจจุบันการทIองเที่ยวเชิงอนุรักษ- เชิงนิเวศ และเชิงวิถีชีวิตกําลังได!รับความนิยมอยIาง
กว! างขวางในประเทศไทย โดยเฉพาะอยI างยิ่ งการทI องเที่ ย วตลาดน้ํ า ซึ่ งเห็ น ได! จ ากนโยบาย
สIงเสริมการทIองเที่ยวตลาดน้ําในหลายจังหวัด รวมทั้งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่มีจุดเดIนด!าน
การทI องเที่ ย วทางมรดกทางวัฒ นธรรมและวิ ถีชี วิต แสดงให! เห็ น ถึ งความเจริญ รุIงเรืองในอดี ต
สIงผลให!เกิดแนวคิด
ที่จะพัฒนาการทIองเที่ยวเชิงนิเวศและการดูแลทรัพยากรทางธรรมชาติ
ให!คงความสมบูรณ-ควบคูIกับการทIองเที่ยว (ธนรัตน- รัตนพงศ-ธระ. 2554 : 106)
ตลาดน้ําในเขตอําเภอพระนครศรีอยุธยาที่ได!รับความนิยมด!านการทIองเที่ยวเชิงอนุรักษเปRนอยIางมากในปVจจุบัน ได!แกI ตลาดน้ําอโยธยา ซึ่งเปRนแหลIงทIองเที่ยวแหIงใหมIบนเนื้อที่ 60 ไรI
ตั้งอยูIที่เดียวกับปางช!างอโยธยาข!างวัดมเหยงคณ- ซึ่งอาจเรียกได!วIาเปRนตลาดน้ําที่ใหญI ที่สุดใน
เมืองอยุธยา เปRนตลาดย!อนยุคแบบโบราณแวดล!อมไปด!วยธรรมชาติแบบไทยพื้นบ!านและสายน้ํา
โดยจัดแบIงเปRนโซนตIาง ๆ ที่ประกอบด!วยร!านค!ามากถึง 249 ร!าน เรือขายอาหาร 50 ลํา ตลาด
นัดชุ มชนวิถีไทย กวIาอีก 40 ร!าน รวมถึงสิน ค!าจากกลุIม OTOP หลากหลายชนิด จุด เดI นของ
ตลาดน้ําอโยธยาก็คือ การนําชื่ออําเภอทั้งหมดของจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาตั้งเปRนชื่ออาคาร
สถานที่ เพื่อให!ผู!ที่มาเยือนได!รู!จักสินค!าของแตIละอําเภอ และสามารถจดจําชื่ออําเภอตIาง ๆ ของ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได!เปRนอยIางดี
อยIางไรก็ ดี การเดิ น ทางทI องเที่ ย วของนั กทI องเที่ ย วจํ านวนมากยI อมสI งผลกระทบตI อ
สิ่งแวดล!อม และทรัพยากรในจังหวัดที่ ขาดการดูแลเทI าที่ ควร ทํ าให! สถานที่ ทIองเที่ยวมีสภาพ
เสื่อมโทรม โดยเฉพาะอยIางยิ่งองค-ประกอบของการบริการทIองเที่ยวจําเปRนต!องได!รับการพัฒนา
อยIางตIอเนื่อง เพราะสIงผลกระทบตIอความพึงพอใจของนักทIองเที่ยวในด!านตIาง ๆ และสIงผลให!
นักทIองเที่ยวที่เดินทางมาทIองเที่ยวตลาดน้ําในเขตอําเภอพระนครศรีอยุธยาอาจไมIได!รับความ
สะดวกและไมIเกิดความประทับใจในเอกลักษณ-แหIงวิถีชีวิตของคนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได!
(ธนรัตน- รัตนพงศ-ธร. 2554) ด!วยเหตุดังกลIาวมาข!างต!น ผู!วิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่อง “การศึกษา
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แรงจูงใจและความพึงพอใจมีผลตIอพฤติกรรมการของนักทIองเที่ยวชาวไทย กรณีศึกษา ตลาด
น้ําอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” เพื่อใช!เปRนแนวทางในการกําหนดกลยุทธ-ทางการตลาด
เพื่อสร!างแรงจูงใจ ความพึงพอใจและเพื่อสIงเสริมการทIองเที่ยวตลาดน้ําอโยธยาตIอไป

วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวขJอง
Pearce, Morrison และ Rutledge (1998) กลI าววI า แรงจูงใจทางการทI องเที่ ย วมี ทั้ ง
แรงผลั ก (Push Factors) ความต! องการที่ เกิ ด ขึ้ น จากสภาวะภายในที่ ต! องการอยากเดิ น ทาง
ทIองเที่ยวและในขณะเดียวกัน สิ่งที่ดึงดูดให!เลือกเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางใดนั้นขึ้นกับ
แรงดึง (Pull Factors) ซึ่งทั้ง 2 ปVจจัยนี้ถือวIาเปRนปVจจัยหลักที่ทําให!คนเดินทางทIองเที่ยว ได!แกI
1) ความต! อ งการทางกายภาพ (Physical) 2) ความต! องการหลี กหนี ความจํ าเจ ความเครีย ด
(Escape) 3) ความต! องการพบสิ่งใหมI ๆ สถานที่ ใหมI ๆ (Novelty) 4) ความต! องการเดิ น ทาง
เพื่ อ ให! โ อกาสในการเข! า สั ง คม และหาโอกาสที่ จ ะติ ด ตI อ สั ม พั น ธ- กั บ เพื่ อ นใหมI ๆ (Social
interaction) พิ บู ล ย- ที ป ะปาล (2545 : 15-20) กลI าววIา แรงจู งใจ หมายถึง สภาวะที่ เกิ ดขึ้ น
ภายในบุคคลที่จะกระตุ!นผลักดันให!บุคคลแสดงพฤติกรรมที่มุIงไปสูIเปwาหมายอยIางใดอยIางหนึ่ง
สิ่งจูงใจที่เปRนจุดเริ่มต!นผลักดันให!แสดงพฤติกรรมตามลําดับขั้นตอนประกอบด!วย แรงขับ แรง
กระตุ!น ความปรารถนาหรือความต!องการ ปVจจัยสําคัญที่ดึงดูดความสนใจของนักทIองเที่ยวให!
เดิ น ทางมายั งแหลIงทI องเที่ ย วตI าง ๆ นั้ น มี องค- ป ระกอบพื้ น ฐานที่ สํ าคั ญ ด!านการทI องเที่ ย ว 4
ประการ ได!แกI 1) แหลIงทIองเที่ยวทางธรรมชาติ 2) แหลIงทIองเที่ยวทางวัฒนธรรม 3) ชาติพันธุและ 4) แหลIงบันเทิง
ทฤษฎี ค วามพึ ง พอใจ “ความพึ ง พอใจ” มี ค วามหมายตรงกั บ ภ าษาอั ง กฤษ
“Satisfaction” ซึ่ ง หมายถึ ง ความรู! สึ ก ดี ใ นระดั บ ที่ ต! อ งการ (วิ ธ าน จี น าภั ก ดิ์ . 2555 : 6)
ความสําคัญของความพึงพอใจ หมายถึง ปVจจัยสําคัญในการสร!างความพึงพอใจที่มีลักษณะเปRน
ความรู!สึกยินดี พอใจ ตIอการให!บริการของบุคคลหนึ่งที่มีตIอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เมื่อได!รับการตอบสนอง
ในสิ่ งที่ ต นเองต! อ งการ หรื อ เปR น ไปตามเปw าหมายที่ ได! ว างแผนไว! ซึ่ งระดั บ ความพึ งพอใจจะ
แตกตI างกั น ยIอมขึ้ น อยูI กับ ปV จ จัย ตIาง ๆ หรือองค- ป ระกอบที่ แตกตIางกัน ซึ่ งในการศึ กษาครั้งนี้
ผู!วิจัยได!นําแนวคิดเกี่ยวกับปVจจัยที่มีผลตIอความพึงพอใจของผู!รับบริการ (นปภา พิสิฐมุกดา.
2551 : 134) ได!แกI ด!านผลิตภัณฑ-บริการ ซึ่งในการวิจัยนี้หมายถึง ตลาดน้ําอโยธยา อันเปRน
ทรัพยากรการทIองเที่ยว ด!านสถานที่บริการ หมายถึง การคมนาคมที่เข!าถึงสถานที่ทIองเที่ยว
ด! านการสI งเสริ ม แนะนํ าบริ ก าร หมายถึ ง ด! า นการประชาสั ม พั น ธ- การให! ข! อ มู ล ขI าวสารแกI
นักทIองเที่ยว และด!านสภาพแวดล!อมของการบริการ หมายถึง สิ่งอํานวยความสะดวกตIาง ๆ ที่ได!
จัดเตรียมไว!สําหรับบริการนักทIองเที่ยวที่มาเที่ยวตลาดน้ําอโยธยา เปRนตัวแปรในการศึกษาครั้งนี้
งานวิจัยของ วรรษมน จัน ทดิ ษฐ- (2552 : 69) ได! ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมและความพึ ง
พอใจของนักทIองเที่ยวชาวไทย กรณีศึกษา ตลาดน้ําอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ผลการวิจัย
พบวI า นั กทI องเที่ ย วสI ว นใหญI เคยมาทI อ งเที่ ย วตลาดน้ํ าอั ม พวา (กI อ นหน! านี้ ) 3 ครั้ งขึ้ น ไป มี
วัตถุประสงค-ในการทIองเที่ยวครั้งนี้ เพื่อพักผIอนหยIอนใจ เดินทางโดยรถสIวนตัว เดินทางพร!อม
กันครั้งละ 4-5 คน สIวนใหญI มีความสัมพัน ธ-กัน แบบครอบครัว และมี คIาใช!จIายทั้งหมดในการ
ทIองเที่ยว (เฉลี่ยตIอครั้ง ตIอ 1 คน) ไมIเกิน 1,000 บาท นักทIองเที่ยวให!ความพึงพอใจตลาดน้ํา
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อัมพวาโดยรวมอยูIในระดับมาก เมื่ อพิจารณาเปRนรายด!าน พบวIา ด!านสถานที่ ทIองเที่ยว ด!าน
ประชาชนในท!องถิ่น และร!านค!า ร!านอาหารและเครื่องดื่มอยูIในระดับมาก สIวนด!านการให!บริการ
ของหนIวยงานภาครัฐ อยูIในระดับปานกลางงานวิจัยของ ศศิรัตน- ลอยประเสริฐ (2552 : 50) ได!
ศึกษาเรื่องพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักทIองเที่ยวที่มีตIอการบริหารจัดการแหลIงทIองเที่ยว
เชิงอนุรักษ-ตลาดร!อยปTสามชุก สุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบวIา นักทIองเที่ยวสIวนใหญIเปRนเพศหญิง
อายุ 21-30 ปT การศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป อาชีพธุรกิจสIวนตัว/ค!าขาย รายได!ตIอเดือนต่ํา
กวIา 7,000 บาท มีวัตถุประสงค-ของการมาทIองเที่ยวเพื่อจับจIายใช!สอยหาซื้อสินค!า เดินทางมา
โดยรถนําเที่ยว จํานวนสมาชิกที่เดินทางมาด!วยกัน 2-5 คน ใช!เวลาในการเที่ยวชม 1-2 ชั่วโมง มี
คIาใช!จIายในการเดินทาง 1,001-1,500 บาท และรู!จักตลาดร!อยปTสามชุกโดย ครอบครัวหรือ
เพื่อนแนะนํา และมีระดับความพึงพอใจ ด!าน สถานที่ตั้งและความสะดวก ด!านลักษณะทาง
กายภาพ ด! า นสI ง เสริ ม การทI อ งเที่ ย ว ด! า น
การประชาสั ม พั น ธ- และด! า นการ
ให!บริการ โดยรวมมีความพึงพอใจอยูIในระดับมากทุกด!าน
จากการทบทวนวรรณกรรมพบวIายังมีงานวิจัยที่เกี่ยวข!องกับ “ปVจจัยแรงจูงใจที่มีผลตIอ
พฤติกรรมการของนักทIองเที่ยวชาวไทย กรณีศึกษา ตลาดน้ําอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”
น!อยมาก โดยเฉพาะในด!านแรงจูงใจและความพึงพอใจ ผู!วิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่องดังกลIาว เพื่อให!
ทราบถึงตัวแปรสําคัญ ตIอแรงจูงใจและความพึงพอใจของนักทIองเที่ยวชาวไทย กรณีศึกษา ตลาด
น้ํา อโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามลักษณะด!านประชากรศาสตร- และจําแนก
ตามพฤติกรรมนักทIองเที่ยว

วัตถุประสงคMของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาลักษณะประชากรศาสตร-ของนักทIองเที่ยวชาวไทยที่มาทIองเที่ยวตลาดน้ํา
อโยธยา
2. เพื่ อ ศึ ก ษาถึ งปV จ จั ย แรงจู ง ใจที่ มี ผ ลตI อ พฤติ ก รรมการของนั ก ทI อ งเที่ ย วชาวไทย
กรณีศึกษา ตลาดน้ําอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. เพื่ อศึกษาความพึงพอใจที่มีผลตI อพฤติกรรมของนักทIองเที่ ยวชาวไทย กรณี ศึกษา
ตลาดน้ํา อโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วิธีดําเนินการวิจัย
การศึ ก ษาเรื่ อ ง ปV จ จั ย แรงจู ง ใจที่ มี ผ ลตI อ พฤติ ก รรมการของนั ก ทI อ งเที่ ย วชาวไทย
กรณีศึกษา ตลาดน้ําอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รูปแบบการวิจัยนี้เปRนการวิจัยเชิงปริมาณ
(Quantitative research) ใน รู ป แ บ บ ก ารวิ จั ย เชิ งสํ ารว จ (Survey Research) แ ล ะใช!
แบบสอบถามเปR น เครื่ อ งมื อ ในการสํ า รวจเก็ บ ข! อ มู ล กลุI ม ประชากรที่ ใ ช! ใ นการวิ จั ย คื อ
นั กทI องเที่ ย วที่ เดิ น ทางมาทI องเที่ ย ว ณ ตลาดน้ํ าอโยธยา จั งหวั ด พระนครศรี อยุ ธ ยา จํ านวน
1,636,990 คน (สํานักพัฒนาการทIองเที่ยวกระทรวงการทIองเที่ยวและกีฬา. 2556 : ออนไลน-)
กลุIมตัวอยIางที่จะนํามาใช!ในการศึกษา ได!แกI นักทIองเที่ยวชาวไทยทั้งหญิงและชายที่เดินทางมา
จากจั ง หวั ด อื่ น มี อ ายุ 15 ปT ขึ้ น ไป เดิ น ทางมาทI อ งเที่ ย ว ณ ตลาดน้ํ า อโยธยา จั ง หวั ด
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พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ซึ่ ง การกํ า หนดกลุI ม ตั ว อยI า ง เลื อ กใช! วิ ธี สุI ม ตั ว อยI า งแบบสะดวก
(Convenience Sampling) จากนักทIองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางแบบอิสระหรือมาแบบกรุ€ปทัวรโดยการใช!สูตรการคํานวณขนาดตัวอยIางของ Taro Yamane โดยคํานวณได! เทIากับ 400 คน
แบบสอบถามจะประกอบไปด!วยสIวนสําคัญ 3 สIวน สIวนที่ 1 ข!อมูลทางประชากรศาสตรสIวนที่ 2 เปRนคําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักทIองเที่ยวชาวไทยที่มีตIอตลาดน้ําอโยธยา จังหวัด
พระนครศรี อยุ ธ ยา สI ว นที่ 3 เปR น การวั ด ระดั บ แรงจู งใจของนั ก ทI องเที่ ย วในด! านตI าง ๆ โดย
ลั ก ษณะคํ า ถามเปR น แบบมาตรอั น ตรภาค (Interval Scale) การทดสอบเครื่ อ งมื อ ผู! วิ จั ย ได!
ตรวจสอบความเที่ยวตรงเชิงเนื้อหา (IOC) โดยให!ผู!เชี่ยวชาญ 4 ทIานตรวจ ซึ่งพบวIา ข!อคําถาม
สIวนใหญIมีคIา IOC
ที่ระดับ 0.75-1.00 จากนั้นจึงจะนําเครื่องมือทั้งหมดที่ใช!ในการทดลอง
ไปทดลองเหมือนจริง (Try out) โดยทดลองกับกลุIมตัวอยIางที่มีลักษณะคล!ายคลึงกับกลุIม
ตั ว อยI า งที่ ใช! ท ดลองจริ ง จํ า นวน 30 ชุ ด เพื่ อ พิ จ ารณาวI า แบบสอบถามได! สื่ อ สารกั บ ผู! ต อบ
แบบสอบถามตรงตามวัตถุประสงค- ทั้งในด!านภาษาและรูปแบบของแบบสอบถาม หลังจากนั้น
จึงทําการปรับปรุงแก!ไขให!เหมาะสมเพื่อเครื่องมือจะได!มีความสมบูรณ-ยิ่งขึ้น กIอนนําไปใช!เก็บ
ข! อ มู ล จริ ง สI ว นการตรวจสอบความเที่ ย ง (Reliability) ใช! คI า Alpha ตามวิ ธี ข อง Cronbach
พบวIา ปVจจัยแรงจูงใจ มีคIาเทIากับ 0.760 และปVจจัยความพึงพอใจ มีคIาเทIากับ 0.880 ซึ่งถือวIา
แบบสอบถามเชื่อถือได! เมื่อทําการเก็บรวบรวมข!อมูล ได!ใช!การประมวลผลโดยโปรแกรมสถิติ
สําเร็จรูปในคอมพิวเตอรการวิเคราะห-ข!อมูลใช!สถิติเชิงพรรณนา ได!แกI คIาความถี่ (Frequency) และคIาร!อยละ
(Percentage) คIาเฉลี่ ย (Mean) และสIวนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สํ าหรับ
การเปรียบเทียบคIาเฉลี่ยความคิดเห็นของนักทIองเที่ยวชาวไทยแรงจูงใจและความพึงพอใจตIอ
ตลาดน้ํ า อโยธยา ใช!ส ถิติ เชิงอนุ มาน (Inferential Statistics) คื อ Independent t-test และ
One Way ANOVA ถ!าผลทดสอบมีความแตกตIางกันอยIางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จะ
ทํ าการทดสอบความแตกตI า งระหวI างคูI โ ดยการวิ เคราะห- Post Hoc เปR น รายคูI แ บบ Least
Significant Difference (LSD) เพื่อดูวIาคูIใดแตกตIางกัน โดยกําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05

ผลการวิจัย
ผลการวิจัยของผู!ตอบแบบสอบถามที่เปRนกลุIมตัวอยIางในการศึกษาครั้งนี้ จํานวน 400
คน พบวIา นักทIองเที่ยวชาวไทยสIวนใหญIเปRนเพศหญิง คิดเปRนร!อยละ 66.2 และเพศชาย ร!อยละ
33.8 มีอายุต่ํากวIา 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!ตอบแบบสอบถามเคยมาทIองเที่ยวกIอน
หน!านี้ 1 ครั้ง คิดเปRนร!อยละ 40.5 เปRนการเดินทางมาเที่ยวกับครอบครัว คิดเปRนร!อยละ 36.7
โดยรถยนต-สIวนตัว ร!อยละ 68.9 ในวันหยุดเสาร--อาทิตย- ร!อยละ 52.4 และได!รับข!อมูลขIาวสาร
จากญาติและเพื่อน ร!อยละ 33.0 สื่อสังคมออนไลน- ร!อยละ 19.5 และสื่อโทรทัศน- ร!อยละ 19.0
ตามลําดับ
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ตารางที่ 1 แสดงคIาเฉลี่ยและสIวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจในการทIองเที่ยวตลาดน้ําอโยธ
ยา
จําแนกตามเหตุผลในการเดินทางมาทIองเที่ยวตลาดน้ําอโยธยา (ปVจจัยผลัก)
เหตุผลในการเดินทาง
1. ต!องการหลีกหนีจากความ
จําเจในชีวิตประจําวัน
2. ต! อ งก ารทI องเที่ ย วใน
สถานที่
ที่มีชื่อเสียง
3. ต!องการสัมผัสอารยธรรม
ยุคกรุงเกIา
4. ต!องการสถานที่ทIองเที่ยว
ภายในหนึ่งวัน (เช!าไป
เย็นกลับ)
ภาพรวม

นJอย
ที่สุด
-

นJอย
19
(4.8)
16
(4.0)

ปาน มาก มาก
กลาง
ที่สุด
176 130
75
(44.0) (32.5) (18.7)
166 173
45
(41.5) (43.3) (11.2)

9
(2.3)
14
(3.5)
-

S.D.

3.63

ระดับ
แรงจูงใจ
0.82
มาก

3.60

0.72

มาก

182 163
46
(45.5) (40.8) (11.4)
174 120
92
(43.5) (30.0) (23.0)

3.60

0.76

มาก

3.69

0.84

มาก

136 203
61
(34.1) (50.8) (15.1)

3.63

0.52

มาก

ตารางที่ 1 แสดงผลการวิ เคราะห- ข!อ มู ล เกี่ ย วกั บ แรงจู งใจของนั กทI องเที่ ย วชาวไทย
กรณี ศึกษา การทIองเที่ยวตลาดน้ําอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 400 คน พบวIา
นักทIองเที่ยวชาวไทยสIวนใหญIมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทIองเที่ยวตลาดน้ําอ
โยธยาโดยภาพรวมอยูI ในระดั บ มาก เมื่ อ พิ จ ารณาเปR น รายด! านได! พ บวI า นั ก ทI อ งเที่ ย วให! คI า
ความสํ าคั ญ ด! านต! อ งการสถานที่ ทI อ งเที่ ย วภายในหนึ่ งวั น (เช! าไปเย็ น กลั บ ) มี ร ะดั บ คI าเฉลี่ ย
คะแนนมากที่สุด รองลงมาด!านต!องการหลีกหนีจากความจําเจในชีวิตประจําวัน ด!านต!องการ
ทI อ งเที่ ย วในสถานที่ ที่ มี ชื่ อ เสี ย ง และต! อ งการสั ม ผั ส อารยธรรมยุ ค กรุ ง เกI า อยูI ในระดั บ มาก
ตามลําดับ
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ตารางที่ 2 แสดงคIาเฉลี่ยและสIวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจในการทIองเที่ยวตลาดน้ําอโยธ
ยา
จําแนกตามป"จจัยดึงดูดใจให$มาทองเที่ยวตลาดน้ําอโยธยา
ปXจจัยดึงดูด
5. ต! อ งการได! พ บสิ่ งแปลก
ใหมI
6. ต!องการเรียนรู!วัฒนธรรม
ประเพณี วิถีการดําเนิ น
ชีวิต
7. ต! อ งการซื้ อ สิ น ค! า นานา
ชนิด
8. ต!องการชมการแสดง
พื้นบ!านและกิจกรรมตIาง
ๆ

ภาพรวม

นJอย
ที่สุด
7
(1.8)
-

-

นJอย

ปาน มาก มาก
กลาง
ที่สุด
115 166
82
(28.8) (41.5) (20.4)
167 161
39
(41.8) (40.2) (9.8)

3.70

0.92

ระดับ
แรงจูงใจ
มาก

3.50

0.77

มาก

3.71

0.88

มาก

3.43

0.86

มาก

39
93 222 85 3.58 0.63
(9.8) (23.3) (55.6) (11.3)

มาก

30
(7.5)
33
(8.2)

30
139 142
89
(7.5) (34.8) (35.5) (22.2)
55
157 139
49
(13.8) (39.3) (34.8) (12.1)

S.D.

ตารางที่ 2 แสดงผลการวิ จัยด! านปV จ จัยดึ งดู ดใจให! มาทI องเที่ ย วตลาดน้ํ าอโยธยา โดย
ภาพรวมอยูIในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปRนรายด!านได!พบวIา ให!คIาความสําคัญด!านต!องการซื้อ
สิน ค!า นานาชนิด เชIน เสื้อผ!า เครื่องประดับ กระเป‡า รองเท!า และสิน ค!า OTOP มีระดับ
คIาเฉลี่ยคะแนนมากที่สุด รองลงด!านต!องการได!พบสิ่งแปลกใหมI เชIน การนั่งเรือชมบรรยากาศ
ของตลาดน้ํา
ด!านต!องการเรียนรู!วัฒนธรรม ประเพณี วิถีการดําเนินชีวิต และด!านต!องการ
ชมการแสดงพื้นบ!านและกิจกรรมตIาง ๆ เชIน โขน รําไทย เพลงฉIอย เพลงละคร และ Highlight
ยามค่ําคืนกับการแสดง มินิ ไลท- แอนด- ซาวน- ตามลําดับ
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ตารางที่ 3 แสดงคIาเฉลี่ยและสIวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในการทIองเที่ยวตลาดน้ํา
อโยธยา
ความพึงพอใจของ
นักทองเที่ยว
ดJานทรัพยากรทองเที่ยว

นJอย
ที่สุด
-

ดJานการคมนาคม

-

ดJานการประชาสัมพันธM

-

ดJานสิ่งอํานวยความสะดวก

-

ภาพรวมความพึงพอใจ

-

นJอย
2
(1.5)
9
(2.3)
18
(4.5)
27
(6.8)
-

ปาน
กลาง
134
(33.6)
161
(40.0)
182
(45.6)
165
(41.0)
167
(42.0)

มาก
191
(47.8)
184
(46.1)
165
(41.5)
144
(36.1)
189
(46.7)

มาก
ที่สุด
69
(17.1)
46
(11.6)
35
(8.5)
64
(16.1)
44
(11.3)

S.D.

3.61

ระดับ
แรงจูงใจ
0.53
มาก

3.56

0.53

มาก

3.43

0.56

มาก

3.49

0.64

มาก

3.52

0.49

มาก

ผลการวิ เคราะห- เกี่ ย วกั บ ข! อ มู ล ความพึ งพอใจของนั ก ทI อ งเที่ ย วชาวไทยกรณี ศึ ก ษา
การทIองเที่ยวตลาดน้ํ าอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 400 คน พบวIา สIวนใหญI มี
ระดับ ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในการทIองเที่ยวตลาดน้ําอโยธยาโดยภาพรวมอยูIใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปRนรายด!านได!พบวIา ให!คIาความสําคัญด!านทรัพยากรการทIองเที่ยว มี
ระดับ คIาเฉลี่ยคะแนนอยูI ในระดับ มากที่ สุด รองลงมา ด! านการคมนาคม ด! านสิ่งอํานวยความ
สะดวก และด!านการประชาสัมพันธ-ตามลําดับ

อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยพบวIา ลักษณะประชากรศาสตร-ของนักทIองเที่ยวชาวไทยที่มาทIองเที่ยว
ตลาดน้ํ าอโยธยา สIวนใหญI เปRน เพศหญิ ง อายุต่ํากวIา 20 ปT การศึกษาระดั บมัธยมศึกษา ตอน
ปลาย/ปวช. เปRนนักเรียนนักศึกษา และมีรายได!น!อยกวIาหรือเทIากับ 10,000 บาท มีพฤติกรรม
ในการทIองเที่ ยวตลาดน้ําอโยธยาอยIางน!อย 1 ครั้ง และมาเที่ยวกับครอบครัวในวันหยุดเสาร-อาทิตย- โดยรถยนต-สIวนตัว โดยได!รับข!อมูลเกี่ยวกับการทIองเที่ยวตลาดน้ําอโยธยาจากญาติและ
เพื่อน
ซึ่งสอดคล!องกับงานวิจัยของ ธนรัตน- รัตนพงศ-ธระ (2553) เรื่อง พฤติกรรม
และความพึงพอใจของนักทIองเที่ยวไทยตIอการจัดการตลาดน้ําในเขตอําเภอพระนครศรีอยุธยา
พบวIา นักทIองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางทIองเที่ยวตลาดน้ําสIวนใหญIเปRนเพศหญิง อายุไมIเกิน 30 ปT
สถานภาพโสด การศึกษาระดับปวช. และปริญญาตรี ประกอบอาชีพเปRนพนักงานบริษัทเอกชน
และนักเรียนนักศึกษา มีรายได! ไมIเกิน 20,000 บาทตIอเดือน มีพฤติกรรมการทIองเที่ยวตลาด
น้ํามากกวIาเดือนละ 1 ครั้ง โดยจะเดินทางด!วยรถสIวนตัว/รถเชIา และเดินทางมากับครอบครัวใน
วันเสาร--อาทิตยผลการวิจั ย ในเรื่ องปV จ จั ย แรงจู งใจที่ มีผ ลตI อ พฤติ ก รรมการของนั กทI องเที่ ย วชาวไทย
พบวIานั กทIองเที่ยวให! ความสําคัญด!านต!องการซื้อสิน ค!านานาชนิ ด เชIน เสื้อผ!า เครื่องประดั บ
กระเป‡ า รองเท! า และสิ น ค! า OTOP โดยมี ร ะดั บ คI าเฉลี่ ย คะแนนมากที่ สุ ด รองลงมาคื อความ
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ต! องการได! พ บสิ่ งแปลกใหมI เชI น การนั่ งเรือชมบรรยากาศของตลาดน้ํ า ด! านต! อ งการเรี ย นรู!
วัฒนธรรม ประเพณี วิถีการดําเนินชีวิต และด!านต!องการชมการแสดงพื้นบ!านและกิจกรรมตIาง ๆ
เชIน โขน รําไทย เพลงฉIอย เพลงละคร และ Highlight ยามค่ําคืนกับการแสดง มินิ ไลทแอนด- ซาวน- ตามลําดับ ซึ่งสอดคล!องกับผลงานวิจัยของ ศศิรัตน- ลอยประเสริฐ (2552) ศึกษา
เรื่อง พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักทIองเที่ยวที่มีตIอการบริหารจัดการแหลIงทIองเที่ยวเชิง
อนุรักษ-ตลาดร!อยปTสามชุก สุพรรณบุรี โดยนักทIองเที่ยวมีระดับความคิดเห็นด!านแรงจูงใจโดย
ภาพรวมอยูIในระดับมาก
นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบวIา นักทIองเที่ยวชาวไทยมีความพึงพอใจด!านทรัพยากรการ
ทI อ งเที่ ย ว ด! านการคมนาคม ด! านการประชาสั ม พั น ธ- และด! านสิ่ งอํ านวยความสะดวก โดย
ภาพรวมอยูIในระดับมาก อภิปรายได!วIา ตลาดน้ําอโยธยาเปRนแหลIงทIองเที่ยวที่มีความสวยงาม
ความปลอดภั ย เส! น ทางการคมนาคมสะดวก อี ก ทั้ ง มี ก ารบริ ห ารจั ด การ และมี ร! า นค! า ที่
หลากหลายรวมถึงสิ่งอํานวย
ความสะดวกที่ดี จึงทําให!นักทIองเที่ยวสIวนใหญIรู!สึกพึง
พอใจ สอดคล!องกับผลงานวิจัยของ ธนรัตน- รัตนพงศ-ธระ (2553) ได!ศึกษาเรื่องพฤติกรรมและ
ความพึ งพอใจของนั ก ทI องเที่ ย วไทยตI อ การจั ด การตลาดน้ํ าในเขตอํ าเภอพระนครศรี อ ยุ ธ ยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวIานักทIองเที่ยวไทยมีความพึงพอใจที่มีตIอการทIองเที่ยวตลาดน้ําใน
ภาพรวมอยูI ในระดั บ มาก ได! แ กI ด! า นปV จ จั ย พื้ น ฐานและ
สิ่ งอํ า นวยความสะดวก ด! า น
ทรั พ ยากรการทI อ งเที่ ย ว ด! า นการบริ ก ารการทI อ งเที่ ย ว และด! า นการจํ า หนI า ยสิ น ค! า และ
สอดคล!องกับงานวิจัย ศศิรัตน- ลอยประเสริฐ (2552) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมและความพึงพอใจ
ของนั ก ทI อ งเที่ ย วที่ มี ตI อ การบริ ห ารจั ด การแหลI ง ทI อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ- ต ลาดร! อ ยปT ส ามชุ ก
สุ พ รรณบุ รี พบวI า นั กทI อ งเที่ ย วมี ความพึ งพอใจด! านลั กษณะทางกายภาพ ด! านสI งเสริ มการ
ทIองเที่ยว และการประชาสัมพันธ-

ขJอเสนอแนะ
การศึกษาเรื่องแรงจูงใจและความพึงพอใจมีผลตIอพฤติกรรมของนักทIองเที่ยวชาวไทย
กรณีศึกษา ตลาดน้ําอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครั้งนี้ ผู!วิจัยมีข!อเสนอแนะที่ได!จากการ
วิจัยดังนี้
1. ขJอเสนอแนะทั่วไป
1.1 จากผลการวิ จั ย ด! านปV จ จั ย ดึ ง ดู ด ใจให! ม าทI อ งเที่ ย วตลาดน้ํ า อโยธยา พบวI า
นักทI องเที่ยวสIวนใหญIต!องการชมการแสดงพื้นบ!านและกิจกรรมนันทนาการตIาง ๆ เพื่อความ
สนุกสนาน ดังนั้น ผู!ประกอบการควร จัดให!มีการแสดงพื้นบ!านและกิจกรรมตIาง ๆ ให!มีความ
หลากหลายและนI าสนใจมากยิ่ งขึ้ น เนื่ อ งจากนั กทI องเที่ ย วสI ว นใหญI ที่ม าเปR น กลุI มครอบครั ว
ผู!ประกอบการควรจัดกิจกรรมตIาง ๆ เพื่อสIงเสริมความสัมพันธ-ภายในครอบครัว
1.2 นักทIองเที่ยวมีความพึงพอใจด!านทรัพยากรการทIองเที่ยวน!อยกวIาด!านอื่น ๆ ซึ่ง
สืบเนื่องมาจากสภาพภายในแหลIงทIองเที่ยว ซึ่งสIวนใหญIจะประกอบด!วยสะพานเชื่อมตIอไปยัง
สIวน ตIาง ๆ โดยรอบ ดังนั้น จึงควรสIงเสริมให! มีการตรวจสอบสภาพและความปลอดภั ยของ
แหลIงทIองเที่ยวมากขึ้น เพื่อปwองกันอุบัติเหตุตIาง ๆ เชIน สะพานถลIมเพราะมีโคลงช!างเดินข!าม
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เพื่อประกอบกิจกรรมสันทนาการตIาง ๆ เปRนต!น และควรปรับปรุงด!านการคมนาคม เนื่องจาก
แหลIงทIองเที่ยวตั้งอยูIในสถานที่ มีเส!นทางคมนาคมสะดวก หลากหลายเส!นทาง ดังนั้น จึงควร
สIงเสริมและสนับสนุนให!มีการปรับปรุงสภาพถนนในการเดินทางมายังแหลIงทIองเที่ยวให!สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น
1.3 ผลการวิ จั ย พบวI า การให! ข! อ มู ล ด! า นแหลI งทI อ งเที่ ย วและการให! บ ริ ก ารของ
เจ!าหน!าที่อยูIในระดับปานกลาง ดังนั้น จึงควรสIงเสริมให!มีการเผยแพรIข!อมูลแหลIงทIองเที่ยวมาก
ยิ่งขึ้นในสื่อทุกประเภท โดยเฉพาะอยIางยิ่งในสื่อสังคมออนไลน- สื่อโทรทัศน-และสื่อวิทยุ
1.4 ด!านสิ่งอํานวยความสะดวก ควรจัดให! มีสถานที่จอดรถที่เพียงพอ สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น โดยเฉพาะอยIางยิ่งในชIวงวันหยุดเสาร--อาทิตย- ซึ่งจะมีนักทIองเที่ยวมาใช!บริการ
มากที่สุด
2. ขJอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรศึกษาความพึงพอใจและพฤติกรรมของนักทIองเที่ยวชาวไทยในการทIองเที่ยว
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เชิงคุณภาพ เพื่อทราบข!อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับปVญหาและอุปสรรคใน
การทIองเที่ยวตลาดน้ําอโยธยา เพื่อนํามาเปRนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงตลาดน้ําอโยธยา
ให!สอดคล!องกับพฤติกรรมการทIองเที่ยวของนักทIองเที่ยวชาวไทยตIอไป
2.2 ควรศึกษาเปรียบเทียบแรงจูงใจ ความพึงพอใจและพฤติกรรมของนักทIองเที่ยว
ชาวตIางชาติและนักทIองเที่ยวชาวไทยในการทIองเที่ยวตลาดน้ําอโยธยาเพื่อนํามากําหนดกลยุทธในการสร!างแรงจูงใจและความพึงพอใจในตลาดน้ําอโยธยาให!สามารถดึงดูดใจนักทIองเที่ยวได!มาก
ขึ้น
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บทคัดย@อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค)เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการรับรู!หน!าที่การเปIดเผยข!อมูล
ในการประกันชีวิตตามกฎหมายประกันภัยของผู!สูงอายุในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
เปMนกระบวนการวิจัยแบบเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยมุVงเน!นการรวบรวมข!อมูล
พื้นฐานด!านการรับรู!ของผู!สูงอายุตลอดจนการสัมภาษณ)ผู!ที่เกี่ยวข!องกับผู!สูงอายุ ในเขตอําเภอ
เมื อง จั งหวั ด นครราชสี มา โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค) เพื่ อศึ กษาและเปรีย บเที ย บการรับ รู!ห น! าที่ การ
เปI ด เผยข! อมู ล ของผู! สู งอายุ ในการประกั น ชี วิต ตามกฎหมายประกั น ภั ย จํ าแนกตามเพศ อายุ
ภูมิลําเนาของผู!สูงอายุ โดยจําแนกการเปรียบเทียบตามเพศ อายุ และภูมิลําเนา กลุVมตัวอยVางที่ใช!
ในการศึ กษา คื อ ประชากรที่ มีอายุ ตั้ งแตV 50 -79 ป[ ซึ่ งมี ภู มิลํ าเนาอยูVในอํ าเภอเมื อง จั งหวั ด
นครราชสี มา จํานวน 405 คน โดยเลือกตัวอยVางแบบหลายขั้นตอน เครื่องมื อที่ใช! ในการวิจั ย
ครั้ ง นี้ คื อ แบบสอบถาม วิ เคราะห) ข! อ มู ล ด! ว ยการแจกแจงความถี่ หาคV า ร! อ ยละ คV า เฉลี่ ย
สVวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบคVาที วิเคราะห)ความแปรปรวนทางเดียวและทดสอบเปMนรายคูV
ด!วยวิธีของเชฟเฟ_ เมื่อพบความแตกตVางของคVาเฉลี่ยระหวVางกลุVม
ผลการศึกษาพบวVา การรับรู!หน!าที่การเปIดเผยข!อมูลในการประกันชีวิตตามกฎหมาย
ประกันภัยของผู!สูงอายุในเขตอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมอยูVในระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณาเปMนรายด!าน พบวVา อยูVในระดับปานกลางทั้ง 5 ด!าน ด!านที่มีคVาเฉลี่ยสูงสุดคือ ด!านที่
2 ข!อความที่ จ ะต! องเปI ด เผย รองลงมาคือ ด! านที่ 1 หน! าที่ ที่จะต! องเปI ด เผยข! อความจริง และ
ด!านที่ 3 เวลาที่จะต!องเปIดเผยข!อความจริง เมื่อเปรียบเทียบคVาเฉลี่ยการรับรู!หน!าที่ในการเปIดเผย
ข!อมูลในการทําสัญญาประกันชีวิต จําแนกตามเพศ (ชาย หญิง) และอายุ (50-59 ป[ 60-69 ป[
และ 70-79 ป[) พบวVา แตกตVางกันอยVางไมVมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แตVเมื่อจําแนกตาม
ภูมิลําเนา (เทศบาลนคร เทศบาลตําบล และองค)การบริหารสVวนตําบล) พบวVา แตกตVางกันอยVาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ทั้ง 5 ด!าน จึงทําการทดสอบเปMนรายคูVด!วยวิธีของเชฟเฟ_
คําสําคัญ : การรับรู!หน!าที่การเปIดเผยข!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!างความมั่นคงให!กับตนเองและครอบครัว
นอกจากนี้ความกังวลเกี่ยวกับป{ญหาสุขภาพและความปลอดภัยกลายเปMนสิ่งที่คนในยุคป{จจุบันให!
ความตระหนักและให!ความสําคัญมากขึ้น โดยเฉพาะกลุVมผู!สูงวัย ในอนาคตอันใกล!ประเทศไทย
กําลังจะเข!าสูVการเปMนสังคมผู!สูงอายุ ซึ่งขณะนี้มีร!อยละของประชากรไทยที่เปMนผู!มีอายุมากกวVา
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60 ป[ สูงเปMน อัน ดับ สองของอาเซียนรองจากสิงค) โปรและอัต ราการเติบโตของประชากรสูงวัย
ของไทยจะเพิ่มขึ้นเร็วเปMนสองเทVาใน 15 ป[ข!างหน!า1
ในโลกยุคป{จจุบันการทําสัญญาประกันชีวิตเปMนสิ่งที่นิยม และผู!คนกําลังให!ความสนใจกัน
อยVางแพรVหลาย อันมีเหตุผลสVวนหนึ่งมาจากการต!องเปMนกังวลกับการรักษาสุขภาพชีวิตรVางกาย
ให! เปM นปกติสุขและปลอดภัย2 ทั้ งการทําสัญญาประกัน ชีวิตยังเปMน การสร!างหลักประกันให! กับ
ลูกหลานหรือทายาทสื บ ตVอไปด!วย การทํ าชี วิตจะชVวยเพิ่ มความมั่ น คงแกV ผู!สูงวัย ได!มากยิ่งขึ้ น
ประกันชีวิตในป{จจุบันจึงมีรูปแบบสําหรับผู!สูงอายุมากขึ้น แตVสิ่งที่นVากังวลคือความเข!าใจอยVาง
ลึกซึ้งในสิทธิหรือการรับผลประโยชน)ของผู!เอาประกันยังคงมีป{ญหาในการรับรู!และเข!าใจบิดเบือน
ไปจากความเปMนจริง ป{จจัยอยVางหนึ่งคือชVองทางการสื่อสารด!วยการโฆษณาโดยเน!นให!ผู!บริโภค
เข!าใจโดยงVาย ด!วยเหตุผลที่กลVาวมานี้ผู!ประกอบการธุรกิจบริษัทผู!รับประกันภัย จึงอาศัยกระแส
นิยมที่ผู!คนให!ความสนใจนี้ ทําการโฆษณาเพิ่มชVองทางในการรับรู!เพื่อสื่อสารกับกลุVมผู!บริโภคให!
เข! าใจงV า ย ๆ ตั ว อยV า งที่ มั ก จะคุ! น เคยในคํ าโฆษณา เชV น “ไมV ต! อ งตอบคํ า ถามเรื่ อ งสุ ข ภาพ”
“ไมV ถามสุ ขภาพซั กคํ า” เปM น ต! น เพื่ อใช! ในการจู งใจผู! บ ริ โภคให! มาทํ าสั ญ ญากั บ บริ ษั ท ดั งนั้ น
ผู!บริโภคจึงตกลงเข!าทําสัญญาประกันชีวิตโดยไมVตรวจสุขภาพ และไมVตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่อง
สุขภาพนั้น อันสVงผลในทางกฎหมายเปMน อยVางมาก โดยในประมวลกฎหมายแพVงและพาณิชย) ได!
บัญญัติกลักเกณฑ)ที่เกี่ยวข!องกับเรื่องดังกลVาวไว!ในมาตรา 8653 ได!กําหนดไว!วVา บุคคลผู!ทําคําขอ
เอาประกัน และบุคคลผู!ถูกเอาประกันชีวิต มีหน!าที่ต!องเปIดเผยข!อมูลของตนเอง มิเชVนนั้นสัญญา
ที่ทําจะบกพรVอง สVงผลให!บริษัทผู!รับประกันภัยบอกล!างสัญญาและปฏิเสธไมVจVายเงินให!แกVผู!รับ
ประโยชน) ซึ่ งสั ญ ญาประกั น ภั ย ตั้ งอยูV บ นรากฐานแหV งความสุ จ ริ ต กลV าวคื อ คูV กรณี ในสั ญ ญา
ประกันภัยจะต!องปฏิบัติตVอกันโดยสุจริต โดยเฉพาะอยVางยิ่งผู!เอาประกันภัย ซึ่งเปMนผู!เสนอขอทํา
สัญญาประกันภัยและเปMนผู!ทราบข!อเท็จจริงทั้งหมดเกี่ยวกับเหตุที่เอาประกันภัย จึงเปMนหน!าที่
ของผู!เอาประกันภัยที่จะต!องเปIดเผยข!อเท็จจริงที่สมควรจะต!องเปIดเผยให!ผู!รับประกันภัยทราบ
เพื่อเปMนประโยชน)ในการพิจารณาวVาสมควรจะรับประกันหรือกําหนดเงื่อนไขจํานวนเบี้ยประกัน
ให!สูงต่ําเพียงใด หากผู!เอาประกันภัยไมVเปIดเผยข!อความจริงก็เทVากับเปMนการผิดหน!าที่และอาจมี
ผลถึงสัญญาที่ได!ตกลงกันไว!ด!วย
การที่ประมวลกฎหมายแพVงและพาณิชย) มาตรา 865 ได!ระบุให!ผู!เอาประกันชีวิตจะต!อง
ใช!ความสุจ ริต อยV างยิ่งในการที่ จะต! องบอกข! อเท็ จจริงดังกลV าวให! กับ บริษัทประกัน ชี วิต ถ!าผู! มี
หน!าที่ไมVทําหน!าที่ดังกลVาวบริษัทผู!รับประกันมีสิทธิที่จะลดจํานวนเงินที่ผู!รับประกันจะต!องจVาย
หรือบอกล!างสัญญาและไมVยอมใช!เงินประกันตามสัญญาได!เชVนนี้ ในเวลาทําสัญญาประกันชีวิต
ผู!บริโภคจะต!องใช!ความระมัดระวังเพื่อไมVให!ตกเปMนเหยื่อการโฆษณาของบริษัทประกันชีวิตที่ใช!
ชVองวVางทางกฎหมายดังกลVาวมาหาประโยชน)กับความไมVรู!ของผู!บริโภค
1

วาสนา อิ่มเอม. การเปลีย่ นแปลงโครงสร!างประชากร : ไทยกับประเทศอาเซียน. เอกสารประกอบการสัมมนา
,2557.
2
ไชยยศ เหมะรัชตะ, คําอธิบายประมวลกฎหมายแพVงและพาณิชย)วVาด!วยประกันภัย (กรุงเทพฯ : นิติธรรม,
พิมพ)ครั้งที่ 6, 2556)1.
3
สมชาย พงษ)พัฒนาศิลปƒ, ประมวลกฎหมายแพVงและพาณิชย) (กรุงเทพฯ : เจริญรัฐการพิมพ), 2559) 277.
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๕ "งานวิชาการรับใช!สังคม" มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

974

LA-87

ทั้ ง นี้ มี คํ า พิ พ ากษาฎี ก าที่ ส นั บ สนุ น ดั ง นี้ คํ า พิ พ ากษาฎี ก าที่ 1247/25144 ผู! เ อา
ประกันภัยในสัญญาประกันชีวิตซึ่งการใช!เงินยVอมอาศัยความทรงชีพหรือมรณะของตนเปMนสําคัญ
ตามประมวลกฎหมายแพVงและพาณิชย)มาตรา 865 วรรคแรก มีหน!าที่ต!องเปIดเผยข!อความจริง
ซึ่งอาจจะได!จูงใจผู!รับประกันภัยให!เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้น หรือบอกป{ดไมVยอมทําสัญญาให!
ผู!รับประกันภัยทราบ และจะถือวVาการที่ผู!รับประกันภัยไมVตรวจสุขภาพของผู!เอาประกันภัยกVอน
เปMนการละเลยหาได!ไมV แม!การประกันชีวิตในทุนประกันภัยต่ําตามหลักเกณฑ)ที่กระทรวงพาณิชย)
กําหนดไมVจําเปMนต!องตรวจสุขภาพของผู!เอาประกันภัยก็ยังถือไมVได!วVาผู!รับประกันภัยไมVถือเอา
เรื่องสุขภาพของผู!เอาประกันภัยเปMนสําคัญ สัญญาประกันภัยชีวิตที่กระทําโดยฝ_าฝ†นบทบัญญัติ
แหVงประมวลกฎหมายแพVงและพาณิชย) มาตรา 865 วรรคแรก เปMนโมฆียะมีผลให!ผู!รับประกันภัย
ใช!สิทธิบอกล!างได! หากผู!รับประกันภัยไมVใช!สิทธิบอกล!างสัญญาดังกลVาวยVอมใช!บังคับได! จึงเปMน
สิ ทธิ ของผู! รั บ ประกั น ภั ย จะบอกล! างหรือไมV ก็ได! ดั งนั้ น แม! ผู! รับ ประกั น ภั ย จะใช! สิ ทธิ บ อกล! าง
แตVเพียงเฉพาะสัญญารายใดก็หาเปMนการไมVชอบไมV
การรับรู!หน!าที่ในการเปIดเผยข!อมูลในสัญญาประกันชีวิตในป{จจุบันยังมีความไมVชัดเจน
และยั งขาดความเข!าใจ ประกอบกั บ ถู กบิ ด เบื อนความเข!าใจด!ว ยสื่ อการโฆษณาตV าง ๆ ทํ าให!
ผู!บริโภคเกิดการเข!าใจผิด ด!วยเหตุดังกลVาวมานี้จึงมีความจําเปMนที่ผู!บริโภคจะต!องสร!างการรับรู!
หน!าที่ดังกลVาว เพื่อนําไปหาแนวทางสVงเสริมการรับรู!ในการทําสัญญาประกันชีวิตในอนาคตตVอไป
ภายหน!า

วัตถุประสงคHของการศึกษา
1. เพื่ อ ศึ ก ษาการรั บ รู! ห น! าที่ ก ารเปI ด เผยข! อ มู ล ของผู! สู ง อายุ ในการประกั น ชี วิ ต ตาม
กฎหมายประกันภัย ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
2. เพื่อเปรียบเทียบการรับรู!หน!าที่การเปIดเผยข!อมูลของผู!สูงอายุในการประกันชีวิตตาม
กฎหมายประกันภัย ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยจําแนกตามเพศ อายุ ภูมิลําเนา

สมมติฐานของการศึกษา
การรับรู!หน!าที่การเปIดเผยข!อมูลของผู!สูงอายุในการประกันชีวิตตามกฎหมายประกันภัย
ในเขตอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา แตกตVางกันตามเพศ อายุ และภูมิลําเนา

ขอบเขตของการศึกษา
1. ประชากร คื อ ผู!ที่มีอายุตั้งแตV 50 - 79 ป[ ซึ่งมีภู มิลําเนาอยูVในอําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา จํานวน 55,202 คน โดยผู!สูงอายุ หมายถึง ผู!ที่อายุตั้งแตV 50 ป[ขึ้นไป ซึ่งใช!เกณฑ)ใน
การแบVงคือ การที่บริษัทผู!รับประกันภัยตVาง ๆ กําหนดอายุบุคคลที่สามารถทําสัญญาประกันชีวิต
ประเภทผู!สูงอายุ โดยชVวงอายุของการทําได!อยูVที่ อายุระหวVาง 50 – 79 ป[ ดังนั้น จึงแบVงชVวงอายุ
ได!เปMนระหวVาง 50-59, ระหวVาง 60-69, ระหวVาง 70 – 79 ป[
4

สุภาพ สารีพมิ พ), คําอธิบายประมวลกฎหมายแพVงและพาณิชย)วVาด!วยประกันภัย (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย
รามคําแหง, พิมพ)ครั้งที่ 4, 2554) 78.
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๕ "งานวิชาการรับใช!สังคม" มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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2. กลุ@มตัวอย@าง คือ ผู!ที่มีอายุตั้งแตV 50 - 79 ป[ ซึ่งมีภูมิลําเนาอยูVในอําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา และอยูVในพื้นที่เก็บข!อมูลระหวVางเดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2559 จํานวน 405 คน
3. ตัวแปรที่ศึกษา
3.1 ตัวแปรต!น คือ เพศ (ชาย หญิ ง) อายุ (50 - 59 ป[ 60 - 69 ป[ และ 70 - 79 ป[ )
และภูมิลําเนา (เทศบาลนคร เทศบาลตําบลและองค)การบริหารสVวนตําบล)
3.2 ตัวแปรตาม คือ การรับ รู!หน! าที่ ในการเปI ดเผยข!อมูลในการทํ าประกัน ชีวิตของ
ผู!สูงอายุในการประกันชีวิต 5 ด!าน ได!แกV ด!านผู!มีหน!าที่จะต!องเปIดเผยข!อความจริง ด!านข!อความ
ที่จะต!องเปIดเผย ด!านเวลาที่จะต!องเปIดเผยข!อความจริง ด!านผลของการไมVเปIดเผยข!อความจริง
ด!านการบอกล!าง

ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาการรับรู!หน!าที่การเปIดเผยข!อมูลและเปรียบเทียบการรับรู!หน!าที่การเปIดเผย
ข! อ มู ล ของผู! สู ง อายุ ในการประกั น ชี วิ ต ตามกฎหมายประกั น ภั ย ในเขตอํ า เภอเมื อ งจั งหวั ด
นครราชสีมา เปMนกระบวนการวิจัยแบบเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยมุVงเน!นการ
รวบรวมข!อมูลพื้นฐานด!านการรับรู!ของผู!สูงอายุตลอดจนการสัมภาษณ)ผู!ที่เกี่ยวข!องกับผู!สูงอายุ
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค)เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการรับรู!
หน!าที่การเปIดเผยข!อมูลของผู!สูงอายุในการประกันชีวิตตามกฎหมายประกันภัย จําแนกตามเพศ
อายุ ภูมิลําเนาของผู!สูงอายุ โดยจําแนกการเปรียบเทียบตามเพศ อายุ และภูมิลําเนา ซึ่งผู!วิจัยได!
ดําเนินการวิจัยตามขั้นตอนคลอบคลุมเรื่องสําคัญ ดังนี้
1. ประชากรและกลุ@มตัวอย@าง
1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ ผู!ที่มีอายุตั้งแตV 50 - 79 ป[ ซึ่งมีภูมิลําเนาอยูVใน
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 55,202 คน (สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา. 2558)
1.2 กลุ@ ม ตั ว อย@ า งที่ ใชในการวิ จั ย คื อ ผู! ที่ มี อายุ 50 - 79 ป[ ซึ่ งมี ภู มิ ลํ าเนาอยูV ใน
อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด นครราชสี ม า กํ า หนดขนาดกลุV ม ตั ว อยV า งตามสู ต ร Finite Population
การคํานวณหาขนาดกลุVมตัวอยVาง (n) กรณีทราบคVาจํานวนประชากรหรือจํานวนจํากัดที่นับได! 5
ได!กลุVมตัวอยVาง 399 คน เพื่ อให! ได!ข!อมู ลครอบคลุมตัวแปรต! น ผู!วิจัยจึงใช!วิธีการคํ านวณและ
เลือกตัวอยVางแบบหลายขั้นตอนดังนี้
ขั้ น ที่ 1 การเลื อ กตั ว อยV า งแบบชั้ น ภู มิ (stratified sampling) แบบไมV เ ปM น
6
สัดสVวน โดยจําแนกหนVวยพื้นที่ในเก็บข!อมูลตามภูมิลําเนา คือ เทศบาลนครจํานวน 5 หนVวย
บริการ เทศบาลตําบล จํานวน 5 ตําบล และองค)การบริหารสVวนตําบล จํานวน 5 ตําบล แล!ว
เลือกตัวอยVางโดยจับสลาก (lottery method) ชื่อหนVวยบริการและตําบล จากภูมิลําเนาทั้ง 3
ประเภท ๆ ละ 5 พื้นที่ รวมเปMน 15 พื้นที่
5

ธานินทร) ศิลปƒจารุ, การวิจัยและวิเคราะห)ข!อมูลทางสถิติด!วย SPSS และ AMOS (กรุงเทพ : เอส อาร) พริ้นติ้ง
แมสโปรดักส), พิมพ)ครั้งที่ 13, 2555) 45-46.
6
สินธุH พันธุHพินิจ, เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตรH (กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน), พิมพ)ครั้งที่ 2, 2554) 122-128.
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ขั้นที่ 2 เลือกตัวอยVางโดยจับ สลาก ชื่อชุมชน 5 ชุมชนในเทศบาลนคร ชื่อ 5
หมูV บ! านในเขตเทศบาลตํ าบล และ 5 หมูV บ! านในเขตองค) การบริห ารสV ว นตํ าบลจาก 15 พื้ น ที่
ที่ได!มาจากขั้นตอนที่ 1 ทําให!ได!พื้นที่เก็บข!อมูลในเขตเทศบาลนคร 5 ชุมชน เทศบาลตําบล 5
หมูVบ!าน องค)การบริหารสVวนตําบล 5 หมูVบ!าน รวมเปMน 15 พื้นที่ที่จะทําการเก็บรวบรวมข!อมูล
ขั้น ที่ 3 คํ านวณจํ านวนตั วอยVางที่จ ะเก็บ ข! อมู ลจาก 15 พื้ น ที่ที่จ ะทํ าการเก็ บ
รวบรวมข!อมูล โดยใช!จํานวนตัวอยVางที่คํานวณจากสูตร
จํานวนตัวอยVางที่จะเก็บข!อมูลแตVละพื้นที่ = จํานวนตัวอยVางที่คํานวณจากสูตร/15 พื้นที่
= 399/15
= 26.6 ป{ดเศษทศนิยมเปMน = 27
ดังนั้น จะได!กลุVมตัวอยVางทั้งหมด
= 27 x 15
= 405
ขั้นที่ 4 คํานวณสั ดสV วนของตั วอยVางตามชั้ นภู มิของตัวแปร เพศและอายุเพื่ อ
กําหนดจํานวนตัวอยVางในแตVละพื้นที่
ขั้นที่ 5 ทําหนังสือราชการประสานงานกับหัวหน!าหนVวยงานและผู!รับผิดชอบ
พื้นที่ที่จะทําการเก็บรวบรวมข!อมูลเพื่อขอให!อํานวยความสะดวกและขอความอนุเคราะห)รายชื่อ
ผู!ที่มีอายุ ตั้งแตV 50 – 79 ป[สําหรับแบVงชั้นภูมิตามเพศและอายุกVอนจับสลากสุVมเลือกจากรายชื่อ
ในแตVละชั้นภูมิ แล!วนัดหมายวันเก็บข!อมูลในวันที่มารับบริการหนVวยแพทย)ชุมชนหรือวันที่สะดวก
ให!ไปเก็บข!อมูลที่บ!าน เพื่อให!ได!ผู!สูงอายุครบตามเปŒาหมาย หมูVบ!าน/ ชุมชนละ 27 คน
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
2.1 ลักษณะของเครื่องมือใช! ในการวิจั ยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม ซึ่ งแบV งออกเปM น
3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข!อมูลของผู!ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปMนแบบเลือกตอบ จํานวน
7 ข!อ
ตอนที่ 2 ข!อมูลเกี่ยวกับ การรับรู!หน!าที่ในการเปIดเผยข!อมูลในการทํ าประกัน
ชีวิตของผู!สูงอายุ มีลักษณะเปMนแบบสอบถามมาตราสVวนประเมินคVา (Rating Scale) 5 ระดับ
จํานวนทั้งหมด 39 ข!อ จําแนกเปMน 5 ด!าน คือ ด!านผู!มีหน!าที่จะต!องเปIดเผยข!อความจริง ด!าน
ข!อความที่จะต!องเปIดเผย ด!านเวลาที่จะต!องเปIดเผยข!อความจริง ด!านผลของการไมVเปIดเผย
ข!อความจริง และ ด!านการบอกล!าง
ตอนที่ 3 ข!อมูลเกี่ยวกับข!อเสนอแนะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข!อง เปMนลักษณะของคําถาม
ปลายเปIด
2.2 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ แบบสอบถามที่สร!างขึ้นได!รับการประเมินความ
เที่ยงตรง ความสอดคล!องระหวVางข!อคําถามกับวัตถุประสงค) จากผู!ทรงคุณวุฒิทางด!านการวิจัย
และประเมินผลจํานวน 1 คน ผู!เชี่ยวชาญทางด!านกฎหมายจํานวน 1 คน และผู!เชี่ยวชาญด!าน
การทําประกันชีวิตจํานวน 1 คน นําผลการประเมินเพื่อแก!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!อคําถามและปรับปรุงภาษาที่ใช!ให!เหมาะสมกับ กลุVมผู!สูงอายุ เมื่ อ
แก!ไขปรับปรุงแล!วได!นําไปทดลองเก็บข!อมูลกับผู!สูงอายุที่ไมVใชVกลุVมตัวอยVางจํานวน 45 คน เพื่อ
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หาคVาด!วยสูตรสัมประสิทธิ์อัลฟ_าของครอนบาช (Coefficient of Alpha Cronbach) ได!คVาความ
เชื่อมั่นโของแบบสอบถามทั้งฉบับ เทVากับ 0.984
3. การเก็ บ รวบรวมขอมู ล ผู! วิ จั ย ได! ดํ าเนิ น การขอหนั งสื อ ขอความอนุ เคราะห) จ าก
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครราชสี ม า ไปติ ด ตV อ กั บ หั ว หน! า หนV ว ยงานที่ เ กี่ ย วข! อ ง ได! แ กV
นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา นายก เทศมนตรีตําบล และนายกองค)การบริหารสVวนตําบล
ซึ่งได!มอบหมายให!ผู!ประสานงานในพื้นที่ชVวยอํานวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมข!อมูลจาก
ผู!สูงอายุที่เปMนกลุVมตัวอยVาง
4. การวิเคราะหHขอมูล
4.1 การวิเคราะห)การรับรู!หน!าที่การเปIดเผยข!อมูลของผู!สูงอายุในการประกันชีวิตตาม
กฎหมายประกัน ภัย ในเขตอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา โดยการหาคVาเฉลี่ย (Mean) และ
คVาสV วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard deviation) จากนั้ น แปลความหมายของคะแนนเฉลี่ ย
เทียบตามเกณฑ)ของบุญชม ศรีสะอาด7 ดังนี้
คVาเฉลี่ย 4.51-5.00
หมายถึง
ระดับการรับรู!มากที่สุด
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!อยที่สุด
4.2 การวิเคราะห)เปรียบเที ยบการรับรู!หน! าที่การเปI ดเผยข!อมูลของผู!สูงอายุในการ
ประกันชีวิต ตามกฎหมายประกันภัย ในเขตอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา จําแนกตามเพศ
โดยใช!การทดสอบคVาที่ (t-test) และจําแนกตามอายุ ภูมิลําเนา โดยการวิเคราะห)ความแปรปรวน
ทางเดียว (One-way ANOVA)
5. การพิ ทั ก ษH สิ ท ธิ์ ข องกลุ@ ม ตั ว อย@ า ง โครงการวิ จั ย นี้ ไ ด! ผV า นการรั บ รองจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย) มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ตามเอกสารรับรอง
เลขที่ HE-009.1-2559

ผลการวิจัย
จากผลการวิเคราะห)ข!อมูล การศึกษาการรับรู!หน!าที่ในการเปIดเผยข!อมูลการประกันชีวิต
ตามกฎหมายประกันภัยของผู!สูงอายุ ในเขตอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งอยูVในภูมิลําเนา 3
ประเภท ๆ ละ 135 คน ผู! ต อบเปM น เพศชายร! อ ยละ 40 หญิ ง ร! อ ยละ 60 มี อ ายุ 50 -59 ป[
มากที่สุด รองลงมาคือ อายุ 60 – 69 ป[ และอายุ 70 – 79 ป[ คิดเปMนร!อยละ 50, 30, 20 รอยละ
ตองใส@ทศนิยม 2 ตําแหน@งดวยค@ะตามลําดับ ผู!ตอบ ปรากฏผลโดยสรุป ดังนี้
1. การรับรู!หน!าที่การเปIดเผยข!อมูลการประกันชีวิตตามกฎหมายประกันภัยของผู!สูงอายุ
ในเขตอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมอยูVในระดับปานกลาง ( X = 2.78, S.D.=
7

บุญชม ศรีสะอาด. การวิจัยเบื้องต!น.( กรุงเทพ ฯ : สุวีริยาสาส)น.พิมพ)ครั้งที่ 9 ,2554 )121.
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0.86) เชVนเดียวกับทั้ง 5 ด!าน โดยด!านที่มีคVาเฉลี่ยสูงสุดคือด!านที่ 2 ข!อความที่จะต!องเปIดเผย
( X = 3.01, S.D.= 0.89) รองลงมาคื อ ด! านที่ 1 หน! าที่ ที่ จ ะต! องเปI ด เผยข! อความจริง ( X =
2.87, S.D.= 0.97) และด!านที่ 3 เวลาที่จะต!องเปIดเผยข!อความจริง ( X = 2.82, S.D.= 0.93)
ด! า นที่ น! อ ยที่ สุ ด คื อ ด! า นที่ 5 การบอกล! า ง ( X = 2.52, S.D.= 0.86) ดั ง รายละเอี ย ดใน
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 คVาเฉลี่ยและสVวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการรับรู!หน!าที่การเปIดเผยข!อมูลในการประกันชีวิต
ตามกฎหมายประกันภัยของผู!สูงอายุ จําแนกเปMนรายด!านและภาพรวม 5 ด!าน
การรับรู!หน!าที่การเปIดเผยข!อมูลการประกันชีวิต 5 ด!าน
S.D. ความหมาย
X
1. หน!าที่ที่จะต!องเปIดเผยข!อมูล
2.87 0.97 ปานกลาง
2. ข!อมูลที่จะต!องเปIดเผย
3.01 0.89 ปานกลาง
3. เวลาที่จะต!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
เมื่อพิจารณาเปMนรายข!อของทั้ง 5 ด!าน ปรากฏผลในรายด!าน ดังนี้
ด! า นที่ 1 การรั บ รู! ห น! า ที่ ที่ จ ะต! อ งเปI ด เผยข! อ มู ล ในการประกั น ชี วิ ต ตามกฎหมาย
ประกันภัยของผู!สูงอายุ ทั้ง 5 ข!อ อยูVในระดับปานกลางเชVนเดียวกับภาพรวม โดยข!อที่มีคVาเฉลี่ย
สูงสุด ได!แกV ข!อ 1.1 ผู! ที่ทําประกัน ชีวิต มีห น!าที่ ต!องให!ข!อมูลเกี่ย วกั บตั วเองแกVบ ริษัทที่ รับ ทํ า
ประกั น ภั ย ( X = 3.05, S.D.= 1.08) รองลงมา ข! อ 1.4 ถ! า ลู ก ทํ าประกั น ชี วิ ต ให! ทV าน ทV า น
และลูกมีหน!าที่ต!องให!ข!อมูลของทVานแกVบริษัทที่รับประกันภัย ( X = 2.95, S.D.= 1.20) และ
ข! อ 1.3 ถ! าทV านทํ าประกั น ชี วิ ตให! ลู ก ทV านและลู กมี ห น! าที่ ต! องให! ข!อมู ล ของลู กแกV บ ริ ษัท ที่ รั บ
ประกันภัย ( X = 2.94 , S.D.= 1.21) สVวนข!อที่มีคVาเฉลี่ยน!อยที่สุด คือ ข!อ 1.2 ผู!รับประโยชน)
จากการทําประกันชีวิตไมVมีหน!าที่ต!องให!ข!อมูลใด ๆ แกVบริษัทประกันภัย ( X = 2.60 , S.D.=
1.13)
ด!านที่ 2 การรับรู!ข!อมูลที่จะต!องเปIดเผยในการประกันชีวิตตามกฎหมายประกันภัยของ
ผู!สูงอายุ ทั้ง 12 ข!อ อยูVในระดับปานกลางเชVนเดียวกับภาพรวม โดยข!อที่มีคVาเฉลี่ยสูงสุด ได!แกV
ข!อ 2.1 ทVานต!องบอกอายุที่แท!จริงของทVาน ( X = 3.40 , S.D.= 1.19) รองลงมา ข!อ 2.2 ทVาน
ต!องบอกข!อมูลการประกอบอาชีพ เพื่อให!บริษัทประเมินความเสี่ยงอันตรายในการประกอบอาชีพ
ของทV าน ( X = 3.24 , S.D.= 1.09) และข! อ 2.3 ทV านต! อ งบอกภาวะสุ ข ภาพและโรคที่ ทV าน
เปMนอยูVในป{จจุบัน ( X = 3.23, S.D.= 1.14) สVวนข!อที่มีคVาเฉลี่ยน!อยที่สุด คือ ข!อ 2.7 หากทVาน
เปM น โรคติดตV อที่ ไมVมีความรุนแรง เชV น โรคอี สุกอีใส โรคตาแดง ทVานไมVจําต!องเปI ดเผย ( X =
2.56, S.D.= 1.07)
ด!านที่ 3 การรับรู!เวลาที่จะต!องเปIดเผยข!อมูลในการประกันชีวิตตามกฎหมายประกันภัย
ของผู!สูงอายุ ทั้ง 6 ข!อ อยูVในระดับปานกลางเชVนเดียวกับภาพรวม โดยข!อที่มีคVาเฉลี่ยสูงสุด ได!แกV
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ข!อ 3.1 ต!องเปIดเผยความจริงขณะที่สมัครทําประกันชีวิต ( X = 3.27, S.D.= 1.14) รองลงมา
ข!อ 3.2 หลังจากสมัครไปแล!ว หากทV านรู!ข!อมูลของทVานเพิ่ มเติ มในชVวงระหวVางที่ รอกรมธรรม)
ทVานต!องเปIดเผยความจริง ( X = 2.94, S.D.= 1.14) และข!อ 3.4 เมื่อบริษัทผู!รับทําประกันภัย
สVงกรมธรรม) ม าให! แล! ว ทV านไมV ต! องเปI ด เผยข! อมู ล ที่ มีการเปลี่ ย นแปลงไปจากขณะที่ ส มั ครทํ า
ประกันชีวิต ( X = 2.75, S.D.= 1.11) สVวนข!อที่มีคVาเฉลี่ยน!อยที่สุด คือ ข!อ 3.5 เมื่อบริษัทผู!รับ
ทําประกันภัยสVงกรมธรรม)มาให!แล!ว และเพิ่งทราบวVาเปMนโรคตVาง ๆ ทVานไมVต!องเปIดเผยความจริง
ถึงแม!วVาจะเปMนการประกันสุขภาพ ( X = 2.56, S.D.= 1.14)
ด!านที่ 4 การรับรู!ผลของการไมVเปIดเผยข!อมูล ในการประกันชีวิตตามกฎหมายประกันภัย
ของผู!สูงอายุ ทั้ง 6 ข!อ อยูVในระดับปานกลางเชVนเดียวกับภาพรวม โดยข!อที่มีคVาเฉลี่ยสูงสุด ได!แกV
ข!อ 4.6 สัญญาประกันชีวิตสมบูรณ) แม!ผู!รับประโยชน)ไมVเปIดเผยข!อมูล เพราะผู!รับประโยชน)ไมVมี
หน!าที่ต!องเปIดเผย ( X = 2.75, S.D.= 1.13) รองลงมา ข!อ 4.1 สัญญาประกันชีวิต มีผลชั่วคราว
จนกวVาจะมีการบอกเลิก หากผู!เอาประกันไมVเปIดเผยข!อความจริงเกี่ยวกับผู!เอาประกัน ( X =
2.69, S.D.= 1.09) และข!อ 4.3 สัญญาประกันชีวิต มีผลชั่วคราวจนกวVาจะมีการบอกเลิก หากลูก
ทําประกันชีวิตให!ทVานแล!วทั้งตัวทVานและลูกไมVเปIดเผยข!อความจริง ข!อความจริงเกี่ยวกับตัวทVาน
( X = 2.54, S.D.= 1.19) สV วนข!อที่ มีคVาเฉลี่ ย น! อยที่ สุ ด คื อ ข! อ 4.4 สั ญ ญาประกั น ชี วิ ต มี ผ ล
ชั่วคราวจนกวVาจะมีการบอกเลิก หากทVานไมVเปIดเผยข!อมูลสําคัญที่นVาจะมีผลตVอการรับทําประกัน
ชีวิตให!ทVาน แม!วVาบริษัทจะมีการโฆษณาวVา ไมVต!องตอบคําถามเรื่องสุขภาพก็ตาม ( X = 2.52,
S.D.= 1.14)
ด!านที่ 5 การรับรู!การบอกล!าง ในการประกันชีวิตตามกฎหมายประกันภัยของผู!สูงอายุ
เมื่อพิจารณาเปMนรายข!อพบวVา มีการรับรู!อยูVในระดับปานกลางทั้งหมด 6 ข!อ และอยูVในระดับน!อย
3 ข!อ โดยข!อที่มีคVาเฉลี่ยสูงสุด ได!แกV ข!อ 5.1 บริษัทผู!รับทําประกันภัยหรือตัวแทนประกันชีวิต
บอกเลิกสัญญาได! เมื่อมีการไมVเปIดเผยข!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 นับแตVทราบวVาทVานไมVบอกความจริงหรือบอกแตVเปMนความเท็ จ ( X =
2.54, S.D.= 1.21) สVวนข!อที่มีคVาเฉลี่ยน!อยที่สุด คือ ข!อ 5.5 คูVสัญญาสามารถตกลงกัน ให!บอก
เลิกสัญญา ภายในเวลาที่บริษัทกําหนด เชVน ภายใน 2 ป[ นับแตVวันที่ทVานทําสัญญาประกันชีวิตได!
( X = 2.46, S.D.= 1.17)
2. ผลการเปรียบเทียบการรับรู!หน! าที่การเปI ดเผยข!อมูลการประกันชีวิตตามกฎหมาย
ประกั น ภั ย ของผู! สู งอายุ ในเขตอํ าเภอเมื อ งจั งหวั ด นครราชสี ม า จํ าแนกตามเพศ อายุ และ
ภูมิลําเนา
2.1 ผลการเปรียบเทียบการรับรู!หน!าที่การเปIดเผยข!อมูลการประกันชีวิตตามกฎหมาย
ประกันภัย จําแนกตามเพศ โดยใช!การทดสอบคVาที (t-test) พบวVา โดยภาพรวมและรายด!าน
แตกตVางกันอยVางไมVมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังรายละเอียดในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบการรับรู!หน!าที่การเปIดเผยข!อมูลในการประกันชีวิตตามกฎหมาย
ประกันภัยของผู!สูงอายุ จําแนกตามเพศ โดยภาพรวมและรายด!าน
เพศชาย เพศหญิง
การรับรู!หน!าที่การเปIดเผยข!อมูลในการประกันชีวิต
t
p
n=161
n=244
5 ด!าน
X S.D. X S.D.
2.8 1.0 2.9 0.9 - .39
1. หน!าที่ที่จะต!องเปIดเผยข!อมูล
2 5 1 1 .859 1
3.0 0.9 3.0 0.8
.79
2. ข!อมูลที่จะต!องเปIดเผย
.262
2 5 0 5
4
2.8 0.9 2.8 0.9
.85
3. เวลาที่จะต!องเปIดเผยข!อมูล
.185
3 4 1 2
3
2.5 1.0 2.6 0.9 - .80
4. ผลของการไมVเปIดเผยข!อมูล
8 7 0 5 .244 7
2.5 1.1 2.5 1.0 - .95
5. การบอกล!าง
2 0 3 1 .059 3
2.7 0.9 2.7 0.8 - .92
ภาพรวมทั้ง 5 ด!าน
8 2 9 1 .098 2
2.2 ผลการเปรียบเทียบการรับรู!หน!าที่การเปIดเผยข!อมูลการประกันชีวิตตามกฎหมาย
ประกันภัยของผู!สูงอายุ จําแนกตามอายุ พบวVา โดยภาพรวมและรายด!าน แตกตVางกันอยVางไมVมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังรายละเอียดในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบการรับรู!หน!าที่การเปIดเผยข!อมูลในการประกันชีวิตตามกฎหมาย
ประกันภัยจําแนกตามอายุ โดยภาพรวมและรายด!าน
60-69 ป[
70-79 ป[
การรับรู!หน!าที่การเปIดเผยข!อมูล 50-59 ป[
F
p
ในการประกันชีวิต 5 ด!าน
S.D. X S.D. X S.D.
X
1. หน!าที่ที่จะต!องเปIดเผยข!อมูล 2.91 0.97 2.82 0.94 2.84 1.03 .374 .688
2. ข!อมูลที่จะต!องเปIดเผย
3.04 0.90 3.01 0.84 2.89 0.93 .836 .434
3. เวลาที่จะต!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
ภาพรวมทั้ง 5 ด!าน
2.81 0.87 2.78 0.80 2.70 0.91 .465 .628
2.3 ผลการเปรียบเทียบการรับรู!หน!าที่การเปIดเผยข!อมูลการประกันชีวิตตามกฎหมาย
ประกั น ภั ย ของผู! สู งอายุ จํ าแนกตามภู มิ ลํ าเนา โดยการวิ เคราะห) ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว
(One-way ANOVA) โดยภาพรวมและรายด!าน แตกตVางกันอยVางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ทุกด!าน
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ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบการรับรู!หน!าที่การเปIดเผยข!อมูลการประกันชีวิตตามกฎหมาย
ประกันภัยจําแนกตามภูมิลําเนา โดยภาพรวมและรายด!าน
การรับรูห! น!าที่การเปIดเผยข!อมูลใน
การประกันชีวิต 5 ด!าน
1 หน!าที่ที่จะต!องเปIดเผยข!อความจริง
2 ข!อความที่จะต!องเปIดเผย
3 เวลาที่จะต!องเปIดเผยข!อความจริง
4 ผลของการไมVเปIดเผยข!อความจริง
5 การบอกล!าง
ภาพรวมทั้ง 5 ด!าน

เทศบาลนคร

X

2.58
2.61
2.46
2.17
2.07
2.39

S.D.
1.01
1.01
0.93
0.86
0.99
0.84

เทศบาล
ตําบล
X

2.96
3.12
3.05
2.89
2.92
3.00

S.D.
0.81
0.77
0.80
0.86
0.82
0.71

องค)การ
บริหารสVวน
ตําบล
S.D.
X
3.08 1.01
3.30 0.71
2.95 0.94
2.72 1.12
2.58 1.13
2.96 0.88

F

p

10.053
24.291
16.776
20.426
25.400
23.648

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

จากผลในตารางที่ 4 จึงต!องทําการทดสอบคVาเฉลี่ยเปMน รายคูVของภาพรวมทั้ ง 5 ด!าน
และรายด! าน พบวV า คV าเฉลี่ ย แตกตV างกั น อยV างมี นั ย สํ าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .001 (p<0.000)
จํานวน 12 คูV และแตกตVางอยVางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p=0.020) จํานวน 1 คูV โดย
ภาพรวม 5 ด!าน และรายด!านทั้ง 5 ด!าน มีความสอดคล!องกันคือคVาเฉลี่ย การรับรู!หน!าที่การ
เปI ด เผยข! อมู ลของผู! สูงอายุ ที่อยูV ในเขตเทศบาลนครจะต่ํ ากวV าคV าเฉลี่ย ของเทศบาลตํ าบลและ
องค)การบริหารสVวนตําบล นอกจากนี้ยังพบวVาในด!านที่ 5 คVาเฉลี่ย การรับรู!หน!าที่การเปIดเผย
ข!อมูลของผู!สูงอายุที่อยูVในองค)การบริห ารสVวนตํ าบลต่ํากวVาผู!สูงอายุที่อยูVในเขตเทศบาลตําบล
ดังรายละเอียดในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบคVาเฉลี่ย การรับรู!หน!าที่การเปIดเผยข!อมูลการประกันชีวิตตาม
กฎหมายประกันภัย จําแนกตามภูมิลําเนา โดยภาพรวมและรายด!าน
รายการ
ภูมิลําเนา
S.D.
X
เปรียบเทียบ
ด!านที่ 1 หน!าที่ที่จะต!องเปIดเผยข!อความจริง
คูVที่
เทศบาลนคร 2.58 1.01
1
คูVที่ เทศบาลนคร 2.58 1.01
2
ด!านที่ 2 ข!อความที่จะต!องเปIดเผย
คูVที่
เทศบาลนคร 2.61 1.01
1
คูVที่ เทศบาลนคร 2.61 1.01
2
ด!านที่ 3 เวลาที่จะต!องเปIดเผยข!อความจริง
คูVที่
เทศบาลนคร 2.46 0.93
1

ภูมิลําเนา

X

S.D.

เทศบาลตําบล

2.96 0.81

องค)การบริหาร
สVวนตําบล

3.08 1.01

เทศบาลตําบล

3.12 0.77

องค)การบริหาร
สVวนตําบล

3.30 0.71

เทศบาลตําบล

3.05 0.80

Mean
difference
-0.38
-0.49

-0.51
-0.69

-0.59

p
0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
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คูVที่ เทศบาลนคร 2.46 0.93
2
ด!านที่ 4 ผลของการไมVเปIดเผยข!อความจริง
คูVที่
เทศบาลนคร 2.17 0.86
1
คูVที่ เทศบาลนคร 2.17 0.86
2
ด!านที่ 5 การบอกล!าง
คูVที่
เทศบาลนคร 2.07 0.99
1
คูVที่
เทศบาลนคร 2.07 0.99
2
คูVที่ องค)การ
2.58 1.13
3 บริหารสVวน
ตําบล
ภาพรวม 5 ด!าน
คูVที่
เทศบาลนคร 2.39 0.84
1
คูVที่ เทศบาลนคร 2.39 0.84
2

องค)การบริหาร
สVวนตําบล

2.95 0.94

เทศบาลตําบล

2.89 0.86

องค)การบริหาร
สVวนตําบล

2.72 1.12

เทศบาลตําบล

2.92 0.82

องค)การบริหาร
สVวนตําบล
เทศบาลตําบล

2.92 0.82

เทศบาลตําบล

3.00 0.71

องค)การบริหาร
สVวนตําบล

2.96 0.88

2.58 1.13

-0.48

-0.71
-0.54

-0.85
-0.51
-0.34

-0.61
-0.56

0.000

0.000
0.000

0.000
0.000
0.020

0.000
0.000

อภิปรายผล
จากการศึ ก ษาการรั บ รู! ห น! าที่ ก ารเปI ด เผยข! อ มู ล ในสั ญ ญาประกั น ชี วิ ต ของผู! สู ง อายุ
ในอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีประเด็นที่ควรนํามาอภิปราย ดังนี้
1. การศึ ก ษาการรั บ รู! ห น! า ที่ ก ารเปI ด เผยข! อ มู ล ในสั ญ ญาประกั น ชี วิ ต ของผู! สู ง อายุ
ในอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยในด!านที่ 1 หน!าที่ที่จะต!องเปIดเผยข!อความจริง ด!านที่ 2
ข!อความที่จะต!องเปIดเผย ด!านที่ 4 ผลของการไมVเปIดเผยข!อความจริง พบวVาการรับรู!อยูVในระดับ
ปานกลาง ซึ่งกลุVมตัวอยVางสVวนใหญVมีข!อความเห็นด!วยและข!อเสนอแนะวVา ไมVทราบวVามีหน!าที่
ที่ จ ะต! องเปI ด เผยข! อความจริ ง สอดคล! องกั บ การศึ กษาของ อภิ ญ า ชV างยิ้ ม (2557)8 ที่ อธิ บ าย
เหตุ ผ ลที่ ผู! สู งวั ย เลื อกทํ าประกั น ชี วิ ต นั้ น มาจากเหตุ ผ ลที่ วVาไมV ต! องตรวจสุ ขภาพ/ตอบคํ าถาม
สุขภาพใด ๆ และอาจเนื่องมาจากผู!สูงอายุขาดความสนใจในการทําสัญญาประกันชีวิต หรือมี
ป{ญหาในด!านการอVาน การมองเห็น จึงสVงผลให!มีความสนใจน!อย
ด!านที่ 5 การบอกล!างพบวVา มีการรับรู!อยูVในระดับปานกลางทั้งหมด 6 ข!อ และอยูVใน
ระดับน!อย 3 ข!อ ซึ่งข!อที่มีการรับรู!น!อยที่สุด ได!แกV ข!อ 5.5 คูVสัญญาสามารถตกลงกัน ให!บอกเลิก
สัญญา ภายในเวลาที่บริษัทกําหนด เชVน ภายใน 2 ป[ นับแตVวันที่ทVานทําสัญญาประกันชีวิตได!
รองลงมาคือ ข!อ 5.6 หากบริษัทผู!รับทําประกันภัยไมVบอกเลิกสัญญาภายในกําหนด สVงผลให!ไมV
8

อภิญญา ชVางยิ้ม, การประกันชีวติ ผู!สูงอายุในมุงมองของผู!สูงวัยในเขตกรุงเทพมหานคร (บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล, 2557) 167.
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๕ "งานวิชาการรับใช!สังคม" มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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สามารถบอกเลิกสัญญาได!อีก และข!อ 5.4 ห!ามบริษัทผู!รับทําประกันภัย บอกเลิกสัญญาเกิน 5 ป[
นั บ แตV วั น ที่ ทV า นทํ า สั ญ ญาประกั น ชี วิ ต ซึ่ งจะเห็ น ได! วV า เปM น เรื่ อ งของบทบั ญ ญั ติ ในประมวล
กฎหมายแพVงและพาณิชย)มาตรา 865 วรรค 2 อันเปMนเรื่องของบทบัญญัติกฎหมายในเรื่องการ
บอกเลิก ซึ่งผู!สูงอายุที่มาทําสัญญาประกันชีวิต ในขณะที่ทําสัญญานั้นก็จะมุVงให!ความสนใจไป
ที่ผลประโยชน)และการคุ!มครองชีวิตเปMนหลัก สVวนการบอกเลิกสัญญาเปMนเรื่องที่อาจจะเกิดขึ้น
หรือไมVเกิดขึ้นในอนาคต จึงทําให!ผู!เอาประกันชีวิตไมVได!ให!ความสนใจ อันทําให!เกิดการรับรู!น!อย
ประกอบกับในป{จจุบันมีสื่อโฆษณาตVาง ๆ สื่อสารในแงVของผลประโยชน)การคุ!มครองของผู!เอา
ประกันชีวิต ไมVได!มีการสื่อสารในด!านการบอกเลิกสัญญา
สVวนในด!านที่ 3 เวลาที่จะต!องเปIดเผยข!อมูล พบวVา การรับรู!อยูVในระดับปานกลาง ซึ่ง
ผู!ตอบแบบสอบถามสVวนใหญVมีข!อความเห็นและข!อเสนอแนะวVา รับรู!วVาต!องเปIดเผยเมื่อทําสัญญา
หรือตั้งแตVเริ่มต!นหรือวันสมัคร ซึ่งแสดงให!เห็นวVาผู!สูงอายุมาการรับรู!ในด!านที่ 3 มากวVาด!านอื่น ๆ
อาจเนื่ อ งมาจากเปM น ข! อ มู ล ที่ สํ าคั ญ โดยบริ ษั ท ผู! รั บ ประกั น ภั ย ได! เน! น ความสํ าคั ญ และชี้ แ จง
ให! ผู! สู ง อายุ ที่ จ ะสมั ค รทํ า สั ญ ญาประกั น ชี วิ ต ได! รั บ รู! ห น! า ที่ ดั ง กลV าว ซึ่ งสอดคล! อ งกั บ ทฤษฎี
ความต!องการของมนุษย)ของ Maslow วVาความต!องการของมนุษย)ขั้นพื้นฐานคือ ความต!องการ
ด!านรVางกาย ความต!องการด!านความปลอดภัย ความต!องการมีสVวนรVวมและเปMนสVวนหนึ่งของ
สังคม ความต!องการเกียรติยศศักดิ์ศรี และความต!องการบรรลุสัจจะแหVงตน และสอดคล!องกับ
สมรั ก ษ) รั ก ษาทรั พ ย) และคณะ 9 ที่ พ บวV าผู! สู งอายุ สV ว นใหญV น อกจากจะมี ค วามต! อ งการให! มี
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ต!องการให!มีการประกันสุขภาพ จัดบริการปฐมพยาบาล
แล!ว ผู!สูงอายุยังมีความต!องการด!านการประกันภัยด!วย
2. การเปรี ย บเที ย บการรั บ รู! ห น! าที่ ในการเปI ด เผยข! อ มู ล ในสั ญ ญาประกั น ชี วิ ต ของ
ผู!สูงอายุ ในอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จําแนกตามเพศ โดยภาพรวมและรายด!าน พบวVา
ทั้ง 5 ด!าน แตกตVางกันอยVางไมVมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล!องกับการศึกษาวิจัยของ
ธนี ย า สอนวิ จ ารณ) (2551)10 ที่ พ บวV า เพศชายและเพศหญิ งไมV มี ความแตกตV างกั น ในการซื้ อ
ประกัน ชีวิตของบุ คลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย ซึ่งด!วยผู! สูงอายุมีการรับ รู!ที่น! อยลง
ดังนั้น การรับรู!หน!าที่ในการเปIดเผยข!อมูลในสัญญาประกันชีวิต ซึ่งเปMนเรื่องที่มีความซับซ!อนและ
เข!าใจยาก การรับรู!ในเรื่องดังกลVาวจึงลดลง
การเปรียบเทียบการรับรู!หน!าที่ในการเปIดเผยข!อมูล ในสัญญาประกันชีวิตของผู!สูงอายุ
จําแนกตามอายุ พบวVา โดยภาพรวมและรายด!านทั้ง 5 ด!าน แตกตVางกันอยVางไมVมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งในชVวงอายุตVาง ๆ มีการรับรู!ที่ไมVแตกตVางกัน โดยในชVวงอายุ 70 – 79 ป[ มีกา
รับรู!น!อยที่สุด รองลงมา ชVวงอายุ 60 – 69 ป[ และชVวงอายุ 50 – 59 ป[ ซึ่งสอดคล!องกับงานวิจัย
9

สมรักษ) รักษาทรัพย), กาญจนี กังวานพรศิริ และนงนุช อินทรวิเศษ, รายงานฉบับสมบูรณ) โครงการศึกษา
อาชีพและโอกาสที่จะได!รับคVาตอบแทนที่เหมาะสมสอดคล!อวกับผูส! ูงอายุ. พิมพ)ครั้งที่ 1 (กรุงเทพฯ :
คณะเศรษฐศาสตร) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2553) 107.
10
ธนียา สอนวิจารณ), ป{จจัยที่มีผลตVอการตัดสินใจเลือกซื้อประกันชีวิตของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต,คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย, 2551) 93.
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๕ "งานวิชาการรับใช!สังคม" มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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ของ ธนยศ สุมาลย)โรจน) และ ฮานานมูฮิบบะตุดดีน นอจิ สุขไสว11 ที่พบวVา การเรียนรู!ของบุคคล
จะเริ่มลดลงประมาณอายุ 40-50 ป[ และจะลดลงมากขึ้น เมื่อหลังอายุ 70 ป[
การเปรียบเทียบการรับรู!หน!าที่ในการเปIดเผยข!อมูล ในสัญญาประกันชีวิตของผู!สูงอายุ
จําแนกตามภูมิลําเนา โดยภาพรวมและรายด!าน แตกตVางกันอยVางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.001 ทุกด!าน ทั้ ง 5 ด!าน โดยการทดสอบรายคูV พบวVา แตกตVางกันอยVางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .001 มีจํานวน 2 คูV ได!แกV กลุVมเทศบาลตําบล และองค)การบริหารสVวนตําบลมีการรับ รู!
หน!าที่ในการเปIดเผยข!อมูลการประกันชีวิตตามกฎหมายประกันภัยมากกวVา กลุVมเทศบาลนคร
ซึ่งมีประเด็นที่จะต!องวิเคราะห)วVา ผู!สูงอายุที่อยูVในเขตเทศบาลนครมีการรับรู!น!อยกวVาผู!สูงอายุ
ที่อยูVในเขตเทศบาลตําบลและองค)การบริหารสVวนตําบล มาจากสาเหตุใด และผู!สูงอายุที่อยูVใน
เขตเทศบาลตํ าบลมี การรับ รู! น! อ ยกวV าผู! สู งอายุ ที่ อ ยูV ในเขตองค) การบริ ห ารสV ว นตํ าบล มาจาก
สาเหตุใด พบวVา จากการสัมภาษณ)กลุVมตัวอยVางของเทศบาลนคร ให!ข!อเสนอแนะวVา “สVวนใหญV
อยูV ลั ก ษณะบ! านใครบ! านมั น ” และ “บางที ตั ว แทนก็ เปM น ลู ก หลานเพื่ อ นบ! าน มาให! ทํ าก็ ทํ า
เราก็เกรงใจปฏิเสธไมVได! อยVางนักศึกษาเพิ่งจบมาใหมVก็มาขายประกันให! เขาก็จะมาบอกเดี๋ยว
ติ๊ก ๆ ให! เราก็ไมVรู! ก็คิดวVาลูกหลานบ!านเดียวกันเนอะ ก็ไว!ใจอยVางเนี๊ยะ ก็ไมVมาถามวVาเราเคย
เปMนโรคอะไรมั๊ย ติ๊กให!อยVางเดียว ไมVมาถามกVอน ไอ!เราก็ไมVรู!วVาที่ติ๊กให!มันคือถามอะไร” แตVใน
สVวนของการสัมภาษณ)กลุVมตัวอยVางของเทศบาลตําบล ให!ข!อเสนอแนะวVา “ตัวแทนต!องอธิบายให!
ผู!สูงอายุเข!าใจ เพราะภาษากฎหมายเข!าใจยาก หรือให!นักกฎหมายมาพูดเวลาที่เขาจVายเบี้ยยังชีพ
ถ!าให!แมVพูดเองเขาก็จะไมVเชื่อ ควรให!นักกฎหมายมาบอกแทรกไปตอนเขVาจVายเบี้ยยังชีพกัน และ
ก็มาบอกให!ละเอียดไปเลย แตVละอยVางเปMนข!อมูลเชิงลึก บอกแตVเนิ่น ๆ ไป หรือจะหาแผVนอะไร
มาติ ด เนี่ ย ๆ ตรงศาลาก็ ได! ตรงนี้ ค นผV า นไปมาเยอะ” ดั งนั้ น จะเห็ น ได! วV า กลุV ม ผู! สู งอายุ ใน
เขตเทศบาลตํ า บลและองค) ก ารบริ ห ารสV ว นตํ า บลมี ก ารรั บ รู! ม ากกวV า กลุV ม ผู! สู ง อายุ ในเขต
เทศบาลนคร ก็เนื่องมาจากวิถีการใช!ชีวิตประจําวันที่ผู!สูงอายุในเขตเทศบาลนครมีลักษณะเปMน
บ! า นเดี่ ย ว ไมV ส นใจสิ่ ง แวดล! อ มรอบข! างรวมทั้ งไมV คV อ ยให! ค วามรV ว มมื อ กั บ ขV าวสารที่ ม าจาก
ประชาสั ม พั น ธ) ในหมูV บ! าน แตV ในสV ว นของผู! สู งอายุ ในเขตเทศบาลตํ าบลและองค) ก ารบริ ห าร
สVวนตําบลมีการรับรู!มากกวVา เพราะวิถีการใช!ชีวิตประจําวันนั้นเปMนแบบพึ่งพิงอาศัยกัน และให!
ความรVวมมือกับหนVวยงานทางปกครองของรัฐ
นอกจากนี้ ยั ง มี ด! า นที่ 5 พบวV า แตกตV า งกั น อยV า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05
มีจํานวน 1 คูV ได! แกV กลุVมองค) การบริห ารสVว นตํ าบลมีการรับรู!ห น! าที่ ในการเปI ด เผยข! อมู ลการ
ประกันชีวิตตามกฎหมายประกันภัยมากกวVา กลุVมเทศบาลตําบล ซึ่งเปMนไปตามสมมุติฐานที่วVา
มีการรับรู!แตกตVางกัน เมื่อจําแนกตามภูมิลําเนา กลุVมเทศบาลนครมีการรับรู!น!อยกวVากลุVมเทศบาล
ตําบล และองค)การบริหารสVวนตําบล และกลุVมเทศบาลตําบลมีการรับรู!น!อยกวVาองค)การบริหาร
สVวนตําบล อาจเนื่องมาจากกลุVมเทศบาลนครให!ความรVวมมือกับหนVวยงานของรัฐน!อยกวVาอีกกลุVม

11

ธนยศ สุมาลย)โรจน) และฮานานมูฮิบบะตุดดีน นอจิ สุขไสว, ผู!สูงอายุในโลกแหVงการทํางาน : มุมมองเชิง
ทฤษฎีกายจิตสังคม, วารสารป{ญญาภิวัฒน), ป[ที่ 7, ฉบับที่ 1, ประจําเดือนมกราคม-เมษายน, 2558, 246.
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ซึ่งสอดคล!องกับกลุVมตัวอยVางมีข!อความเห็นด!วยและข!อเสนอแนะวVา “สVวนใหญVอยูVลักษณะบ!าน
ใครบ!านมัน ไมVคVอยมาตามที่ผู!ใหญVประชุม หรือคอยจะสอบถามเอาจากเพื่อนที่มาประชุม”

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้
1.1 ผลจากการวิจัย พบวVา คVาเฉลี่ยการรับรู!หน!าที่การเปIดเผยข!อมูล ในการประกัน
ชีวิตตามกฎหมายประกันภัยของผู!สูงอายุ ในเขตอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาทั้งภาพรวมและ
รายด!านอยูVในระดับ ปานกลาง โดยด!านที่ 5 การบอกล!างซึ่งมีคVาเฉลี่ย ต่ําสุด ดังนั้น จึงมีความ
จําเปMนที่จะต!องหาแนวทางสVงเสริมการรับรู!ด!านนี้มากกวVาด!านอื่น
1.2 เนื่ อ งจากคV า เฉลี่ ย การรั บ รู! ห น! า ที่ ก ารเปI ด เผยข! อ มู ล ในการประกั น ชี วิ ต ตาม
กฎหมายประกันภัยของผู!สูงอายุ ในเขตอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา เมื่อจําแนกตามเพศและ
อายุแตกตVางกันอยVางไมVมีนัยสําคัญทางสถิติ การหาแนวทางสVงเสริมการรับรู!หน!าที่ในการเปIดเผย
ข!อความจริง ในสัญญาประกันชีวิตนVาจะใช!แนวทางเดียวกันได!
1.3 ผลการวิจัยพบวVาเมื่อจําแนกตามภูมิลําเนาแล!วคVาเฉลี่ยการรับรู!หน!าที่การเปIดเผย
ข!อมูล ในการประกันชีวิตตามกฎหมายประกันภัยของผู!สูงอายุ ในพื้นที่เทศบาลนครต่ํากวVาในเขต
เทศบาลตําบลและองค)การบริหารสVวนตําบล ดังนั้น แนวทางในการสVงเสริมการรับรู!หน!าที่ในการ
เปIดเผยข!อความจริง ในสัญญาประกันชีวิตของผู!สูงอายุ ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมานVาจะ
ต!องมีรูปแบบที่ตVางไปจากที่ดําเนินการในพื้นที่เทศบาลตําบลและพื้นที่องค)การบริหารสVวนตําบล
ของอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
1.4 การสVงเสริมการรับรู!หน!าที่ในการเปIดเผยข!อความจริง ในสัญญาประกันชีวิตของ
ผู!สูงอายุ ในอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ในด!านอายุ ผู!สูงอายุที่มีอายุระหวVาง 50-59 ป[ เปMน
กลุVมที่มีการรับรู!ในเรื่องของการประกันชีวิตมากกวVากลุVมอื่น ๆ ซึ่งวิธีการในการสVงเสริมความรู!
เรื่องการเปIดเผยข!อมูลสามารถใช!แผVนพับ ใบปลิว หรือคูVมือที่อVานเข!าใจงVายในการให!ข!อมูลแกV
ผู!สูงอายุกลุVมนี้ได! เนื่องจากยังพอมีความสามารถในการรับรู!ด!วยการอVาน แตVสําหรับผู!สูงอายุใน
กลุVมอื่น ๆ ควรใช!รูปแบบการถVายถอดข!อมูลขVาวสารผVานทางญาติพี่น!อง ลูกหลานที่ทําหน!าที่ดูแล
หรือผู!ที่ทําประกันให!มากกวVาเพราะการรับรู!ของผู!สูงอายุกลุVมนี้ลดน!อยลงซึ่งบางคนอาจถึงขั้นดูแล
ตนเองไมVจึงจะเปMนวิธีการที่เหมาะสมมากกวVา
1.5 การสVงเสริมการรับรู!หน!าที่ในการเปIดเผยข!อความจริง ในสัญญาประกันชีวิตของ
ผู!สูงอายุ ในอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ด!านภูมิลําเนาในพื้นที่เทศบาลนครมีการรับรู!น!อย
กวVาเขตพื้นที่อื่น ๆ เปMนเพราะประชาชนในพื้นที่มีปฏิสัมพันธ)และมีสVวนรVวมกับคนอื่น ๆ ชุมชนมี
น!อยกวVาในพื้ นที่ อื่น ๆ ซึ่งเมื่ อมีการให! ข!อมูล ขVาวสารที่ มีป ระโยชน) ประชาชนในพื้ น ที่เทศบาล
ตําบลและองค)การบริหารสVวนตําบลได!รับทราบและเข!าใจข!อมูลได!มากกวVา ดังนั้น หนVวยงานของ
รัฐที่ เกี่ยวข! องควรใช!รูปแบบการสื่อสารด! วยสิ่งพิ มพ) เชVน แผVน พั บ ใบปลิว เอกสาร ฯลฯ เพื่ อ
สื่อสารถึงกลุVมคนที่ในเขตเทศบาลนคร สVวนในพื้นที่เทศบาลตําบลและองค)การบริหารสVวนตําบล
อาจใช! วิ ธี ก ารให! ข! อ มู ล โดยใช! ห นV ว ยงานราชการ ได! แ กV สถาบั น การศึ ก ษา องค) ก รปกครอง
สVวนท!องถิ่น กํานัน ผู!ใหญVบ!าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูVบ!าน ควรให!ความสําคัญในการ
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จัดให!มีการประชุมภายในชุมชนหรือระหวVางหนVวยงานเพื่อทําความเข!าใจรVวมกัน เพื่อศึกษาถึง
ป{ญหาดังกลVาวและระดมความคิดในการแก!ป{ญหาให!กับชุมชนของตน
1.6 หนV วยงานของรัฐ ที่ เกี่ ย วข! อง ทํ าหน! าที่ เปM น กระบอกเสี ย งในการสร!างการรับ รู!
ให! กับ ผู! สู งอายุ ตV อไปในหลายหลายชV องทาง เชV น ทางวิทยุ กระจายเสีย งของหมูV บ! าน ชี้ แจงให!
ความรู!สอดแทรกไปในขณะมีการนัดประชุมตVาง ๆ ทําปŒายโฆษณาชวนเชื่อติดตามที่ตVาง ๆ ในที่
แลเห็นงVาย หรือในชุมนุมชน นอกจากนี้การให!ข!อมูลขVาวสารผVานสื่ออินเตอร)เน็ตจะเปMนอีกหนึ่ง
ชVองทางในการสVงขVาวสารถึงประชาชนผู!สูงวัยหรือผู!ที่เกี่ยวข!องได!
1.7 ผู!สูงอายุ ควรแสวงหาความรู!ด!วยการมาประชุมตามที่หนVวยงานของรัฐนัดหมาย
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู!กับเพื่อนสมาชิกรVวมกัน
2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต@อไป
2.1 ควรมีการศึกษาป{จจัยที่สVงผลตVอการรับรู!หน!าที่การเปIดเผยข!อมูล ในการประกัน
ชีวิตตามกฎหมายประกันภัยของผู!สูงอายุ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ที่มีภูมิลําเนา
ตVางกัน
2.2 ควรมีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสVวนรVวมเพื่อพัฒนาการรับรู!หน!าที่การเปIดเผย
ข!อมูล ในการประกันชีวิตตามกฎหมายประกันภัยของผู!สูงอายุ ให!มีระดับการรับรู!ที่สูงขึ้นมากกวVา
ระดับปานกลาง
2.3 ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อที่เหมาะสมในการสVงเสริมการรับรู!หน!าที่การเปIดเผย
ข!อมูล ในการประกันชีวิตตามกฎหมายประกันภัยของผู!สูงอายุ ที่มีภูมิลําเนาตVางกัน
2.4 ควรมี ก ารวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาสื่ อ ที่ เหมาะสมในการสV งเสริ ม การรั บ รู! ห น! าที่ ก าร
เปIดเผยข!อมูล ในการประกันชีวิตตามกฎหมายประกันภัยที่สามารถใช!ได!กับผู!สูงอายุทุกเพศทุกวัย
กิตติกรรมประกาศ
ขอกราบขอบพระคุณ ผศ.รัตนา รุจิรกุล ที่ ได!ให! คําแนะนําและสนับสนุ นและให!ความ
อนุเคราะห)เปMนที่ปรึกษาการทําวิจัยนี้จนสําเร็จลุลVวงมาได!ด!วยดี และขอขอบคุณผู!ให!ข!อมูล ผู!ตอบ
แบบสอบถาม ผู!ประสานงานที่ให!ความรVวมมือ ทั้งขอขอบคุณสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครราชสีมาที่อนุเคราะห)ให!ทุนในการสนับสนุนการวิจัยครั้งนี้
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บทคัดยอ
การศึ กษาวิ จั ย เรื่ อง ปC จ จั ย ที่ สD งผลตD อความภั กดี ของลู กคาที่ มีตD อตราสิ น คารานคาเฟH
ขนมหวานในหางสรรพสินคามีวัตถุประสงค%ในการศึกษา 1) เพื่อวิเคราะห%อิทธิพลของคุณภาพ
การบริการตDอความภักดีของลูกคาที่มีตDอตราสินคารานคาเฟHขนมหวานในหางสรรพสินคา 2) เพื่อ
วิเคราะห%อิทธิพลของสDวนประสมทางการตลาดตDอความภักดีของลูกคาที่มีตDอตราสินคารานคาเฟH
ขนมหวานในหางสรรพสินคา และ 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ%ของภาพลักษณ%กับความภักดีของ
ลูกคาที่มีตDอตราสินคารานคาเฟHขนมหวานในหางสรรพสินคา เครื่องมือที่ใช คือ แบบสอบถาม
ตั ว อยD า งที่ ใชในการศึ ก ษา คื อ ลู ก คาที่ ใชบริ ก าร หรื อ เคยใชบริ ก ารรานคาเฟH ข นมหวานใน
หางสรรพสิ น คา โดยวิ ธี ก ารสุD ม ตั ว อยD า งตามสะดวก จํ า นวน 400 ชุ ด ผลการศึ ก ษาพบวD า
กลุDมตัวอยDางสDวนใหญDเปSนเพศหญิง มีอายุ 21 – 30 ปU มีระดับการศึกษาปริญญาตรี สถานภาพ
โสด มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนหรือลูกจาง มีระดับรายไดเฉลี่ยตDอเดือน 15,001 – 30,000
บาท กลุDมตัวอยDางสDวนใหญDเขาใชบริการ 1 – 2 ครั้งตDอเดือน และวันที่เขาใชบริการบDอยที่สุด คือ
วันเสาร% – วันอาทิตย% ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวDา คุณภาพการบริการและสDวนประสมทาง
การตลาดมี อิ ท ธิ พ ลตD อ ความภั ก ดี ข องลู ก คาที่ มี ตD อ ตราสิ น คารานคาเฟH ข นมหวานใน
หางสรรพสินคา อยDางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสําคัญ : คุณภาพการบริการ สDวนประสมทางการตลาด ภาพลักษณ% ความภักดีตDอตราสินคา

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
ทD า มกลางภาวะสั ง คมที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป พฤติ ก รรมของผู บริ โ ภคไดครอบคลุ ม ถึ ง
การเปลี่ ย นแปลงทางดานวั ฒ นธรรมของการรั บ ประทานอาหารดวย ผู บริ โ ภคหั น มานิ ย ม
รับประทานของหวานเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากตองการเปลี่ยนบรรยากาศเพื่อผDอนคลายความเครียด
เพื่ อแสวงหาความสนุ กสนานในครอบครัว หรือในกลุD มเพื่ อนฝูง เพื่ อความทั น สมั ยและกระแส
ความนิยมตDาง ๆ ซึ่งของหวานนั้นสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคยุคใหมDไดเปSน
อยDางดี ไมDใชDเพียงรสชาติที่อรDอยและอิ่มทอง แตDยังเขากับรูปแบบการดําเนินชีวิตในยุคปCจจุบันได
อีกดวย รวมทั้งการไดรับอิทธิพลและคDานิยมจากประเทศทางฝC{งตะวันตก ทําใหธุรกิจประเภท
ขนมหวานและเครื่องดื่มเริ่มเขามามีบทบาทเปSนสDวนหนึ่งของการใชชีวิตของคนไทย เว็บไซต%วงใน
(“รานขนมหวานยอดนิ ยมทั่ วไทย” 2559 : ออนไลน%) ไดรายงานวDา รานคาเฟH ขนมหวานที่ มี
ชื่อเสียงและเปSนที่รูจักในปCจจุบัน จนไดรับความนิยมจากผูบริโภคในปU 2016 มีหลากหลายตรา
สินคาดวยกัน โดยแตDละรานมีสาขาตั้งอยูDภายในหางสรรพสินคา อาทิเชDน ตราสินคาราน “After
You Dessert Café” มีจํานวนสาขามากถึง 16 สาขา ตราสินคาราน “Coffee Beans by Dao”
ที่มีจํานวนสาขาในปCจจุบันทั้งหมด 8 สาขา ตราสินคาราน “Bake A Wish” มีการขยายสาขาใน
ปCจ จุบั นทั้ งหมด 11 สาขา ตราสิ นคาราน “White Day Patisserie” เปS น รานคาเฟH ขนมหวาน
สไตล%ญี่ปุHนรูปแบบใหมD มีจํานวนสาขาทั้งหมด 7 สาขา และตราสินคาราน “iberrry” ที่มีจํานวน
สาขาทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และตDางจังหวัดรวมทั้งหมด 17 สาขา
แตDในสถานการณ%ปCจจุบันวิธีการบริหารจัดการจะตองปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงใหทันกับ
โลกธุรกิจการแขDงขันที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น ผูประกอบกิจการควรตระหนักและเห็นถึงความสําคัญ
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ของความภักดีของลูกคาที่มีตDอตราสินคา ซึ่งถือเปSนกระบวนการสําคัญที่จะสDงเสริมใหผูบริโภค
เกิดความเชื่อมั่นและความพึงพอใจที่จะเลือกใชสินคาและบริการตDอไปในระยะยาว ความภักดี
ของลูกคาถือเปSนสินทรัพย%ที่สําคัญอยDางหนึ่งของธุรกิจ สDงผลใหธุรกิจสามารถลดตนทุนในการ
ประชาสัมพันธ%หรือการทําตลาดการสรางลูกคาใหมD (Aaker. 1991 : 83) จากเหตุผลที่กลDาวมา
ขางตน ผู วิ จั ย มี ความสนใจที่ จ ะศึ ก ษาปC จ จั ย ที่ สD งผลตD อความภั กดี ของลู ก คาที่ มีตD อตราสิ น คา
รานคาเฟH ขนมหวานในหางสรรพสิน คา โดยการศึกษาในครั้งนี้ ผู วิจัยมุDงเนนศึกษาถึงคุ ณภาพ
การบริการ สDวนประสมทางการตลาด เพื่อเปSนแนวทางสําหรับผูประกอบกิจการในการปรับปรุง
กลยุ ทธ%การดํ าเนิ น ธุรกิ จ เพื่ อใหการบริหารและการปฏิบั ติ งานเปS น ไปอยD างมี ป ระสิ ทธิ ภาพให
สอดคลองกั บ ความรู สึ ก นึ ก คิ ด และความตองการของผู บริ โ ภค เพื่ อ สรางความไววางใจและ
ความเชื่อมั่นใหแกDผูบริโภค เพื่อเปSนการรักษาฐานลูกคาเดิม ลดตนทุนการหาลูกคาใหมD และเปSน
การสรางรายไดใหแกDธุรกิจอยDางมั่นคงตDอไปไดในระยะยาว
Crosby (1988 : 403) กลD า ววD า คุ ณ ภาพการใหบริ ก ารหรื อ Service Quality เปS น
แนวคิด ที่ยึดถือหลักการการดําเนินงานดานการบริการที่ปราศจากขอบกพรDอง สามารถทําได
ตามมาตรฐาน และสามารถตอบสนองไดตรงตามความตองการของผู รั บ บริก าร นอกจากนี้
ผูใหบริการยังสามารถทราบถึงความตองการของลูกคาหรือผูรับบริการไดอีกดวย
Rechinhheld and Sasser (1990 : 106) ใหความหมายคุ ณ ภาพการใหบริ ก าร
หมายถึง การสDงมอบการบริการที่มีคุณภาพและเปSนที่พึงพอใจของลูกคา คุณภาพการบริการถือ
เปS น กลยุ ท ธ% ที่ จํ า เปS น สํ า หรั บ การอยูD ร อดของธุ ร กิ จ เพื่ อ ใหธุ ร กิ จ ประสบความสํ า เร็ จ ใน
สภาพแวดลอมของการแขDงขันที่สูงในปCจจุบันได

การวัดคุณภาพบริการ
ผูวิจัยไดอางอิงเกณฑ%การวัดคุณภาพบริการของ Parasuraman, Zeithaml and Berry
(1988 : 16) ที่ไดกําหนดเกณฑ%เพื่อใชวัดคุณภาพบริการ โดยแบDงไดเปSน 5 ปCจจัย ดังนี้
1. ความเปS น รู ป ธรรมของการบริ ก าร (Tangibles) หมายถึ ง การบริ ก ารที่ แ สดงให
ผูรับบริการเกิดรับรูถึงคุณภาพการบริการไดอยDางทันที เชDน สถานที่ใหบริการมีความสวยงามและ
ความทันสมัย บุคคลที่ใหบริการมีความสุภาพอDอนนอม ใสDใจลูกคา และมีสิ่งอํานวยความสะดวก
ตDาง ๆ เปSนตน
2. ความนDาเชื่อถือหรือไววางใจได (Reliability) หมายถึง กระบวนการใหบริการดวย
ความซื่อสัตย% ถู กตอง แมDนยํ าและครบถวน ไมD มีขอผิ ดพลาด ตั้ งแตD ขั้นตอนแรกจนถึงขั้ นตอน
สุดทายของการใหบริการ
3. การตอบสนองความตองการ (Responsiveness) หมายถึ ง ความตั้ ง ใจและ
ความพรอมของพนั กงานในการใหบริการไดตรงตามความตองการของผูรั บ บริการ พนั กงาน
มีความยินดีในการใหบริการ สามารถแกไขปCญหาอยDางถูกตองและรวดเร็ว เพื่อใหลูกคาไดรับ
ความสะดวกมากที่สุด
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4.การใหความมั่นใจ (Assurance) หมายถึง ผูใหบริการมีความรูความเขาใจทั้งในเรื่อง
ทั ก ษะความรู เกี่ ย วกั บ การบริ การเปS น อยD างดี ใหบริ ก ารดวยความถู ก ตองครบถวน สD งผลให
ผูรับบริการเกิดความมั่นใจที่จะเลือกใชบริการนั้น ๆ
5. การเขาใจการรับรูความตองการของผูรับบริการ (Empathy) หมายถึง ผูใหบริการจะ
ถื อ ประโยชน% ข องผู รั บ บริ ก ารเปS น สํ า คั ญ มี ก ารคํ า นึ ง ถึ ง จิ ต ใจ เขาใจในความตองการ และ
ความแตกตDางของผูรับบริการตามลักษณะของแตDละบุคคล มีความเปSนมืออาชีพ และใหบริการได
อยDางถูกตอง
Kotler (1997 : 230) กลDาววDา สDวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึ ง
เครื่องมือที่ใชทางการตลาดที่แตDละธุรกิจสามารถควบคุมได เปSนเครื่องมือที่ใชในการดําเนินธุรกิจ
ใหเปSนไปตามวัตถุประสงค%หรือจุดมุDงหมายทางการตลาด ซึ่งแตDละธุรกิจตDางนําเครื่องมือเหลDานี้
มาใชรวมเขาดวยกัน เพื่อใหสามารถสนองตอบความตองการและสามารถสรางความพึงพอใจ
ใหแกDผูบริโภค สDวนประสมทางการตลาดประกอบดวยสิ่งจําเปSนที่ธุรกิจตองใช เพื่อใหมีอิทธิพล
โนมนาวจิตใจและกระตุนความตองการของผูบริโภคได สDวนประสมทางการตลาดแบDงออกเปSน
4 กลุD ม หรื อ “4 Ps” อั น ไดแกD 1) ผลิ ต ภั ณ ฑ% (Product) ประกอบดวยความหลากหลายของ
สินคา คุณภาพ รูปแบบ การออกแบบรูปทรง ตราสินคา บรรจุภัณฑ%หรือหีบหDอ ขนาดและรูปรDาง
และการใหบริการ เปSนตน 2) ราคา (Price) ประกอบดวยราคาสินคา จํานวนเงินที่ตองจDายเพื่อให
ไดผลิตภัณฑ%หรือบริการ สDวนลดตDาง ๆ และระยะเวลาการจDายเงิน เปSนตน 3) สถานที่จําหนDาย
(Place) ประกอบดวยชDองทางในการจัดจําหนDาย สถานที่จําหนDายสินคาที่ครอบคลุมและทั่วถึง
การขนสD ง เปS น ตน 4) การสD ง เสริ ม การขาย (Promotion) ประกอบดวยการโฆษณ า
การประชาสั ม พั น ธ% ข อมู ล ขD าวสารตD าง ๆ การสD งเสริ ม การขายโดยผD านตั ว แทนจํ าหนD ายหรื อ
การขายโดยตรง เปSนตน
ตัวแปรตน
1.
2.
3.
4.
5.

คุณภาพการบริการ
ดานความเปSนรูปธรรมของการบริการ
ดานความนDาเชื่อถือหรือไววางใจได
ดานการตอบสนองความตองการ
ดานการใหความมั่นใจ
ดานการเขาใจการรับรูความตองการ

1.
2.
3.
4.

สวนประสมทางการตลาด (4Ps)
ดานผลิตภัณฑ% (Product)
ดานราคา (Price)
ดานชDองทางการจัดจําหนDาย (Place)
ดานการสDงเสริมการขาย (Promotion)

ตัวแปรตาม

ปจจัยที่สงผลตอความภักดี
ของลูกคาที่มีตอตราสินคา
รานคาเฟขนมหวาน
ในหางสรรพสินคา

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดตามทฤษฎี ปCจจัยที่สDงผล
ตDอความภักดีของลูกคาที่มีตDอตราสินคา
รานคาเฟHขนมหวานในหางสรรพสินคา

วัตถุประสงคKของงานวิจัย
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การศึกษาเรื่องปCจจัยที่สDงผลตDอความภักดีของลูกคาที่มีตDอตราสินคารานคาเฟHขนมหวาน
ในหางสรรพสินคา มีวัตถุประสงค% ดังนี้
1. เพื่อศึกษาความสําคัญและปCจจัยที่มีอิทธิพลตDอความภักดีของลูกคาที่มีตDอตราสินคา
ผDานการทบทวนบทความ วรรณกรรม ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2. เพื่อวิเคราะห%อิทธิพลของคุณภาพการบริการใน 5 ดาน ไดแกD ดานความเปSนรูปธรรม
ของการบริการ ดานความนDาเชื่อถือหรือไววางใจได ดานการตอบสนองความตองการ ดานการให
ความมั่นใจ และดานการเขาใจการรับรูความตองการตDอความภักดีของลูกคาที่ มีตDอตราสินคา
รานคาเฟHขนมหวานในหางสรรพสินคา
3. เพื่อวิเคราะห%อิทธิพลของสDวนประสมทางการตลาด (4Ps) ไดแกD ดานผลิตภัณฑ% ดาน
ราคา ดานชDองทางการจัดจําหนDาย และดานการสDงเสริมการขายตDอความภักดีของลูกคาที่มีตDอ
ตราสินคาราน คาเฟHขนมหวานในหางสรรพสินคา

วิธีดําเนินการวิจัย
งานวิจัยเรื่อง ปCจจัยที่สDงผลตDอความภักดีของลูกคาที่มีตDอตราสินคารานคาเฟHขนมหวาน
ในหางสรรพสิ น คาเปS น การวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative Research) โดยใชวิ ธี ก ารศึ ก ษา
เชิ งสํ ารวจ (Survey Research) การเก็ บ รวบรวมขอมู ล การวิ จั ย ผู วิ จั ย เลื อ กใชแบบสอบถาม
ลักษณะคําถามปลายปŠด กลุDมตัวอยDางที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ลูกคาที่ใชบริการ หรือเคย
ใชบริการรานคาเฟHขนมหวานในหางสรรพสินคาซึ่งไมDทราบจํานวนประชากรที่แนDนอน ดังนั้ น
ผูวิจัยจึงกําหนดขนาดกลุDมตัวอยDางโดยใชสูตรในการคํานวณหากลุDมตัวอยDางแบบไมDทราบจํานวน
ประชากรที่ แนD น อน โดยมี การกํ าหนดขนาดกลุD ม ตั วอยD างจากตารางสํ าเร็ จ รู ป ของ Yamane
(1967) ที่ระดับความเชื่อมั่น รอยละ 95 และคDาความคลาดเคลื่อนที่ระดับรอยละ ±5 จะไดขนาด
กลุDมตัวอยDางที่ใชในการวิจัยจํานวน 400 คน โดยทําการรวบรวมขอมูลกับกลุDมตัวอยDางลูกคาที่ใช
บริการ หรือเคยใชบริการรานคาเฟHขนมหวานในหางสรรพสินคา จากสาขาที่ไดรับเลือกจํานวน
5 สาขา เพื่อใชเปSนตัวแทนสถานที่ในการเก็บรวบรวมขอมูล ดวยวิธีการสุDมตัวอยDางตามสะดวก
(Convenient Sampling) จํานวนสาขาละ 80 คน คําถามแบDงออกเปSน 5 สDวน มีรายละเอียด
ดังนี้
สDวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม
สDวนที่ 2 คุณภาพการบริการของรานคาเฟHขนมหวานในหางสรรพสินคา
สDวนที่ 3 สDวนประสมทางการตลาดของรานคาเฟHขนมหวานในหางสรรพสินคา
สDวนที่ 4 ภาพลักษณ%ของรานคาเฟHขนมหวานในหางสรรพสินคา
สDวนที่ 5 ความภักดีที่มีตDอตราสินคารานคาเฟHขนมหวานในหางสรรพสินคา
ลักษณะแบบสอบถามมีระดับการวัดขอมูลแบบมาตราสDวนประมาณคDา (Rating Scale)
โดยใหผูตอบแบบสอบถามประเมิ นหรือแสดงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็น ที่กําหนดให
แบDงเปSน 5 ระดับ มีระดับตั้งแตDคDาคะแนนนอยที่สุดคือ 1 ถึงคDาคะแนนมากที่สุด คือ 5

ผลการวิจัย
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สรุปผลการศึกษาขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม พบวDา กลุDมตัวอยDางสDวนใหญD
เปSนเพศหญิง มีชDวงอายุระหวDาง 21 – 30 ปU มีระดับการศึกษาปริญญาตรี สถานภาพโสด มีอาชีพ
พนั ก งานบริ ษั ท เอกชนหรื อ ลู ก จาง มี ร ะดั บ รายไดเฉลี่ ย ตD อ เดื อ น 15,001 – 30,000 บาท
กลุD มตั วอยDางสD วนใหญD เขาใชบริการ 1 – 2 ครั้ งตD อเดื อน และวัน ที่ เขาใชบริการบD อยที่ สุ ด คื อ
วันเสาร% – วันอาทิตย%
ตารางที่ 1 การวิเคราะห%อิทธิพลของคุณภาพการบริการรายดานตDอความภักดีของลูกคาที่มีตDอ
ตราสินคารานคาเฟHขนมหวานในหางสรรพสินคา
ตัวแปรอิสระ

b

S.E.

คDาคงที่
(Constant)

5.759

1.525

ดานความเปSน
รูปธรรมของ
การบริการ

0.298

0.108

ดานความนDาเชื่อถือ
หรือไววางใจได

0.426

ดานการตอบสนอง
ความตองการ

Beta

t

p

Tolerance

VIF

3.776*

0.000

0.131

2.768*

0.006

0.664

1.506

0.089

0.216

4.806*

0.000

0.815

1.227

0.287

0.100

0.153

2.867*

0.004

0.578

1.731

ดานการให
ความมั่นใจ

0.264

0.113

0.123

2.343*

0.020

0.599

1.669

ดานการเขาใจการ
รับรูความตองการ

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

ตารางที่ 1 แสดงผลวD า ตั ว แปรอิ ส ระทั้ ง 5 ตั ว แปรไมD มี ปC ญ หาภาวะรD ว มเสนตรงพหุ
( Tolerance > 0.1, VIF < 10) (Hair, Black, Babin, Anderson and Tatham. 2006)
คุณภาพการบริการทั้ง 5 ดาน มีความสัมพันธ%กับความภักดีของลูกคาที่มีตDอตราสินคารานคาเฟH
ขนมหวานในหางสรรพสินคา และสามารถใชเปSนตัวพยากรณ%ในการคาดคะเนคะแนนความภักดี
ของลู กคาที่ มี ตD อตราสิ น คารานคาเฟH ข นมหวานในหางสรรพสิ น คาอยD างมี นั ย สํ าคั ญ ทางสถิ ติ
(r = 0.592, F = 42.543, p = 0.000) สั ม ประสิ ท ธิ์ ก ารพยากรณ% ที่ ป รั บ แกแลว (adj.r2) มี คD า
เทDากับ 0.342 กลDาวไดวDา คุณภาพการบริการทั้ง 5 ดาน สามารถอธิบายความผันแปรของความ
ภักดีของลูกคาที่มีตDอตราสินคารานคาเฟHขนมหวานในหางสรรพสินคาไดรอยละ 34.2
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ตัวแปรคุณภาพการบริการดานความเปSนรูปธรรมของการบริการมีอิทธิพลตDอความภักดี
ของลู กคาที่ มี ตD อตราสิ น คารานคาเฟH ข นมหวานในหางสรรพสิ น คาอยD างมี นั ย สํ าคั ญ ทางสถิ ติ
(t = 2.768, p = 0.006) มีขนาดอิทธิพลเทDากับ 0.131
ตัวแปรคุณภาพการบริการดานความนDาเชื่อถือหรือไววางใจไดมีอิทธิพลตDอความภักดี
ของลู กคาที่ มี ตD อตราสิ น คารานคาเฟH ข นมหวานในหางสรรพสิ น คาอยD างมี นั ย สํ าคั ญ ทางสถิ ติ
(t = 4.806, p = 0.000) มีขนาดอิทธิพลเทDากับ 0.216
ตัวแปรคุณภาพการบริการดานการตอบสนองความตองการมีอิทธิพลตDอความภักดีของ
ลู ก คาที่ มี ตD อ ตราสิ น คารานคาเฟH ข นมหวานในหางสรรพสิ น คาอยD า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ
(t = 2.867, p = 0.004) มีขนาดอิทธิพลเทDากับ 0.153
ตัวแปรคุณภาพการบริการดานการใหความมั่นใจมีอิทธิพลตDอความภักดีของลูกคาที่มีตDอ
ตราสิ น คารานคาเฟH ข นมหวานในหางสรรพสิ น คาอยD า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ (t = 2.343,
p = 0.020) มีขนาดอิทธิพลเทDากับ 0.123
และตัวแปรคุณภาพการบริการดานการเขาใจการรับรูความตองการอิทธิพลตDอความ
ภักดีของลูกคาที่มีตDอตราสินคารานคาเฟHขนมหวานในหางสรรพสินคาอยDางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(t = 3.469, p = 0.001) มีขนาดอิทธิพลเทDากับ 0.182 สามารถเขียนสมการพยากรณ%ไดดังนี้
ความภักดีของลูกคาที่มีตDอตราสินคารานคาเฟHขนมหวานในหางสรรพสินคา = 5.759*
+ 0.298* ดานความเปSนรูปธรรมของการบริการ + 0.426* ดานความนDาเชื่อถือหรือไววางใจได
+ 0.287* ดานการตอบสนองความตองการ + 0.264* ดานการใหความมั่น ใจ + 0.371* ดาน
การเขาใจการรับรูความตองการ
ตารางที่ 2 การวิเคราะห%อิทธิพลของสDวนประสมทางการตลาด 4Ps ตDอความภักดีของลูกคาที่มี
ตDอตราสินคารานคาเฟHขนมหวานในหางสรรพสินคา
ตัวแปรอิสระ

b

S.E.

คDาคงที่
(Constant)

4.946

1.293

ผลิตภัณฑ%
(Product)

0.339

0.083

ราคา (Price)

0.385

t

p

3.826*

0.000

0.210

4.073*

0.111

0.183

ชDองทางการ
0.329
จัดจําหนDาย (Place)

0.094

การสDงเสริมการขาย
(Promotion)

0.071

0.441

Beta

Tolerance

VIF

0.000

0.533

1.876

3.451*

0.001

0.500

1.999

0.167

3.489*

0.001

0.619

1.615

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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ตารางที่ 2 แสดงผลอิ ท ธิ พ ลของตั ว แปรแบบ Multiple Regression การตรวจสอบ
ขอตกลงเบื้องตนในประเด็นคDาความคลาดเคลื่อนของตัวแปรทํานายและตัวแปรตามเปSนอิสระ
ตD อ กั น พบวD า เปS น ไปตามขอตกลงเบื้ อ งตน Durbin Watson มี คD า 1.796 (Durbin Watson
มี คD า ระหวD า ง 1.5 – 2.5) (กั ล ยา วานิ ช ย% บั ญ ชา. 2554 : 131) และการตรวจสอบขอตกลง
เบื้ อ งตนในภาวะรD ว มเสนตรงพหุ (Multicollinearity) พบวD า ตั ว แปรอิ ส ระทั้ ง 4 ตั ว แปรไมD มี
ปCญหาภาวะรDวมเสนตรงพหุ (Tolerance > 0.1, VIF < 10) (Hair et al. 2006) สDวนประสมทาง
การตลาดทั้ง 4 ดาน มีความสัมพันธ%กับความภักดีของลูกคาที่มีตDอตราสินคารานคาเฟHขนมหวาน
ในหางสรรพสินคา และสามารถใชเปSนตัวพยากรณ%ในการคาดคะเนคะแนนความภักดีของลูกคา
ที่มีตDอตราสิน คารานคาเฟHขนมหวานในหางสรรพสิน คาอยDางมีนัยสําคัญทางสถิติ (r = 0.665,
F = 78.091, p = 0.000) สัมประสิ ทธิ์การพยากรณ% ที่ป รับ แกแลว (adj.r2) มีคDาเทD ากับ 0.436
กลDาวไดวDา สDวนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ดาน สามารถอธิบายความผันแปรของความภักดีของ
ลูกคาที่มีตDอตราสินคารานคาเฟHขนมหวานในหางสรรพสินคาไดรอยละ 43.6
ตัวแปรสDวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ%มีอิทธิพลตDอความภักดีของลูกคาที่มีตDอ
ตราสิ น คารานคาเฟH ข นมหวานในหางสรรพสิ น คาอยD า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ (t = 4.073,
p = 0.000) มีขนาดอิทธิพลเทDากับ 0.210
ตัวแปรสDวนประสมทางการตลาดดานราคามีอิทธิพลตDอความภักดีของลูกคาที่มีตDอตรา
สินคารานคาเฟHขนมหวานในหางสรรพสินคาอยDางมีนัยสําคัญทางสถิติ (t = 3.451, p = 0.001)
มีขนาดอิทธิพลเทDากับ 0.183
ตัวแปรสDวนประสมทางการตลาดดานชDองทางการจัดจําหนDายมีอิทธิพลตDอความภักดีของ
ลู ก คาที่ มี ตD อ ตราสิ น คารานคาเฟH ข นมหวานในหางสรรพสิ น คาอยD า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ
(t = 3.489, p = 0.001) มีขนาดอิทธิพลเทDากับ 0.167 และตัวแปรสDวนประสมทางการตลาด
ดานการสDงเสริมการขายมีอิทธิพลตDอความภักดีของลูกคาที่มีตDอตราสินคารานคาเฟHขนมหวานใน
หางสรรพสินคาอยDางมีนัยสําคัญทางสถิติ (t = 6.256, p = 0.000) มีขนาดอิทธิพลเทDากับ 0.281
สามารถเขียนสมการพยากรณ%ไดดังนี้
ความภักดีของลูกคาที่มีตDอตราสินคารานคาเฟHขนมหวานในหางสรรพสินคา = 4.946*
+ 0.339* ดานผลิตภัณฑ% + 0.385* ดานราคา + 0.329* ดานชDองทางการจัดจําหนDาย + 0.441*
ดานการสDงเสริมการขาย
คุณภาพการบริการมีอิทธิพลตDอความภักดีของลูกคาที่มีตDอตราสินคารานคาเฟHขนมหวาน
ในหางสรรพสิ น คา ซึ่ งผลการทดสอบโดยใชสถิ ติ Multiple Regression พบวD า คุ ณ ภาพการ
บริการทั้ง 5 ดาน ไดแกD ดานความเปSนรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) ดานความนDาเชื่อถือ
หรือไววางใจได (Reliability) ดานการตอบสนองความตองการ (Responsiveness) ดานการให
ความมั่น ใจ (Assurance) และดานการเขาใจการรับ รูความตองการ (Empathy) มี อิทธิพลตD อ
ความภักดีของลูกคาที่มีตDอตราสินคารานคาเฟHขนมหวานในหางสรรพสินคา อยDางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 คุณภาพการบริการทั้ง 5 ดาน สามารถอธิบายความผันแปรของความภักดีของ
ลู ก คาที่ มี ตD อ ตราสิ น คารานคาเฟH ข นมหวานในหางสรรพสิ น คาไดรอยละ 34.2 กลD า วไดวD า
หากลูกคาไดรับการบริการที่ตรงตามความตองการและในรูปแบบที่ตองการยDอมทําใหลูกคาเกิด
ความพึงพอใจ และมีความตั้งใจในการกลับมาใชบริการซ้ําในอนาคต จนกลายเปS นความภักดี
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ตDอตราสินคาในที่สุด ผลดังกลDาวมีความสอดคลองกับแนวคิดของ ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2549)
กลDาววDา การบริการที่เปSนเลิศที่ผูใหบริการสDงมอบใหกับลูกคาไดตรงตามความปรารถนาหรือได
มากกวDาสิ่งที่คาดหวังไวจนทําใหลูกคารูสึกพึงพอใจ จะนํามาซึ่งความจงรักภักดีและความไววางใจ
ผลการศึกษามีความสอดคลองเชDนเดียวกับงานวิจัยของ เกศณีย% อยูDเจริญ (2559) ไดศึกษาวิจัย
เรื่อง ปCจจัยที่มีอิทธิพลตDอความจงรักภักดีของลูกคาที่มีตDออาหารแชDแข็งพรอมรับประทานในราน
สะดวกซื้อ ในกรุงเทพมหานคร พบวDา ในสDวนของคุณภาพการบริการ ไดแกD ดานความเขาใจและ
รูจักรับบริการ ดานความมั่นคงปลอดภัย ดานความเปSนรูปธรรมในการใหบริการ และดานการ
เขาถึงการบริการ มีอิทธิพลเชิงบวกตDอความจงรักภักดีของลูกคาในการซื้ออาหารแชDแข็ง อยDางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 หากคุณภาพการใหบริการเปSนไปในทิศทางที่ดีหรือเปSนที่นDาพึง
พอใจ จะทําใหผูบริโภคจะเกิดความอยากที่จะกลับมาใชบริการอีกในครั้งตDอไป

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะเพื่อการนําไปใช
ผูประกอบกิจการในลักษณะนี้ หรือธุรกิจที่เกี่ยวกับรานคาเฟHขนมหวาน สามารถนําผล
การศึกษาในครั้งนี้ไปประยุกต%ใชได ดังนี้
1.1 ผลการศึกษา พบวDา ผูประกอบกิจการควรเนนการฝ”กอบรมพนักงานใหมีความรู
เรื่องการบริการที่ ถูกตองแมD น ยํ าและครบถวน ใหพนั กงานมี ค วามรู ความเขาใจในสิ น คาและ
บริ ก ารเปS น อยD างดี เพื่ อ ใหลู กคาเกิ ด ความมั่ น ใจในพนั กงานผู ใหบริ การ รวมถึ งมี การควบคุ ม
คุณภาพรสชาติของขนมหวานใหมี ความสม่ําเสมอไดมาตรฐานในทุ ก ๆ ครั้ง เพื่ อใหลูกคาเกิ ด
ความไววางใจในตราสินคานั้น ๆ อยDางเสมอตนเสมอปลาย จนเกิดเปSนความภักดีตDอตราสินคา
และกลายเปSนฐานลูกคาที่มั่นคง
1.2 ผู ประกอบธุรกิ จรานคาเฟH ขนมหวานควรมี การเลื อกสรรวัต ถุดิ บ ที่มีคุณ ภาพดี
เพื่อใหรสชาติของขนมหวานและเครื่องดื่มถูกใจผูบริโภค มีการคิดคนและพัฒนาเมนูใหมD ๆ ใหมี
ความหลากหลายอยูD เสมอ เพื่ อใหตอบสนองความตองการของผู บริ โ ภคไดอยD างตรงใจและ
สามารถสรางความพึงพอใจใหแกDผูบริโภคไดเปSนอยDางดีอันเปSนปCจจัยที่สําคัญตDอความสําเร็จของ
ธุรกิจ
2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย
2.1 การวิจัยครั้งนี้เปSนการวิจัยเชิงปริมาณเพียงอยDางเดียวเทDานั้น ดังนั้น ควรมีการ
ศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ%ผูบริโภคในมุมมองของลูกคาเพิ่มเติม เพื่อใหการศึกษา
มีความครอบคลุมและสมบูรณ%มากยิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อใหเกิดการคนพบปCจจัยใหมD ๆ ที่อาจสDงผล
ตDอความภักดีของลูกคาที่มีตDอตราสินคาตDอไป
2.2 ควรทําการศึกษาวิจัยเรื่องความจงรักภักดีของธุรกิจอยDางตDอเนื่อง เนื่องจากใน
ปCจจุบันความภักดีของลูกคาที่มีตDอตราสินคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามกาลเวลา
3. การวิ จั ย ในครั้ ง ตD อ ไปควรขยายกลุD ม การศึ ก ษาในธุ ร กิ จ การบริ ก ารอื่ น ๆ เชD น
รานอาหาร โรงแรม สายการบิน หรือบริษัทนําเที่ยว เพื่อใหทราบถึงปCจจัยที่สDงผลตDอความภักดี
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ของลูกคาที่มีตDอตราสินคาในกลุDมธุรกิจการบริการที่แตกตDางกัน ซึ่งจะสามารถนําไปปรับใชในการ
วางแผนกลยุทธ%ดานความภักดีตDอตราสินคาไดอยDางกวางขวางมากยิ่งขึ้น
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้ มี วัตถุ ป ระสงค0เพื่ อศึกษาระดั บ การมี สFวนรFวมของประชาชนในการจั ดการ
ระบบผลิ ต ไฟฟK า พลั ง งานแสงอาทิ ต ย0 ใ นชุ ม ชน กลุF ม เปK า หมายที่ ใ ช! ใ นการศึ ก ษา ได! แ กF
กลุF มประชาชนในจั งหวัด สิ งห0 บุ รีที่ มีการติ ด ตั้ งระบบผลิ ต ไฟฟK าพลั งงานแสงอาทิ ต ย0 และเปL น
สมาชิกในกลุFมอาสาสมัครพลังงาน จํานวน 25 คน จาก 6 อําเภอในจังหวัดสิงห0บุรี การศึกษา
ครั้งนี้ ใช!แบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ0 และวิเคราะห0ด!วยโปรแกรมวิเคราะห0ทางสถิติและ
การบรรยายความ
ผลการศึกษา พบวFา ระดับการมีสFวนรFวมของประชาชนในการจัดการระบบผลิตไฟฟKา
พลั งงานแสงอาทิ ต ย0 ในชุ ม ชน จั งหวั ด สิ งห0 บุ รี โดยภาพรวมอยูF ในระดั บ สู ง เมื่ อ พิ จ ารณาเปL น
รายด!าน พบวFา อยูFในระดับสูงทั้ง 4 ด!าน โดยด!านที่ประชาชนในชุมชนมีสFวนรFวมมากที่สุด คือ
ด!านการรFวมค!นหาปSญหาและสาเหตุ ไมFเพียงแตFการมีสFวนรFวมในรูปแบบของการรับผลประโยชน0
และปฏิบัติตามแผนที่ได!วางเอาไว! กลุFมอาสาสมัครพลังงานยังเข!ามามีสFวนรFวมในการเสนอแผน
พลังงานในชุมชน รFวมระดมทุนในการติดตั้งอุปกรณ0 และรFวมประชุมในระดับยุทธศาสตร0รFวมกับ
พลังงานจังหวัด ทําให!การมีสFวนรFวมของประชาชนในกลุFมอาสาสมัครพลังงานจังหวัดสิงห0บุรีนั้น
อยูFในระดับสูงและมีสFวนรFวมน!อยที่สุดคือ 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!องถิ่น (Local Energy
Plan: LEP) เพื่ อให! แตF ล ะชุ ม ชนสามารถใช! พลั งงานที่ เหมาะสมกั บ แหลF งพลั งงานในพื้ น ที่ ที่ มี
ศักยภาพและรูปแบบการจัดการแตกตFางกัน ไปตามลักษณะภูมิประเทศและพื้นฐานทางสังคม
โดยนําเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปLนแนวทางในการสFงเสริมทัศนคติด!านพลังงาน
รFว มกั บ การใช! เทคโนโลยี อยF างงFายที่ เหมาะสมกั บ ศั กยภาพของแตF ล ะพื้ น ที่ เพื่ อให! เกิ ด การใช!
พลังงานอยFางยั่งยืนด!วยการมีสFวนรFวมของชุมชนในทุกบทบาทจนจบกระบวนการ อยFางไรก็ตาม
การดําเนินการในการบริหารจัดการพลังงานชุมชนนั้นยังมีปSญหาและอุปสรรคที่ทําให!ไมFสามารถ
ประสบความสําเร็จในด!านการจัดการพลังงานอยFางยั่งยืนได! ไมFวFาจะในชุมชนตัวอยFางที่ใดก็ตาม
อั น เนื่ อ งมาจากชุ ม ชนขาดการมี
สF ว นรF ว มในการดํ า เนิ น การทุ ก กิ จ กรรมด! า นการจั ด
การพลังงานเปLนเพียงผู!ตามเทFานั้น ทําให!ชุมชนไมFสามารถดําเนินการตFอได!ด!วยตนเอง จึงเปLน
การจัดการพลังงานชุมชนที่ไมFยั่งยืน
สําหรับในจังหวัดสิงห0บุรีที่ผู!วิจัยสนใจทําการศึกษานั้น มีการใช!พลังงานชุมชนในทุกเขต
อําเภอ ผFานการขับเคลื่อนของเครือขFายด!านพลังงานชุมชน ภายใต! “โครงการสร!างเสริมตําบล
อยูFดี มีสุขด!านพลังงานและสิ่งแวดล!อม” โดยได!รับการสนับสนุนจากสํานักสร!างสรรค0โอกาสและ
นวัตกรรม (สํานัก 6) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร!างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งมีการจัด
กระบวนการเรียนรู!ด! านการใช!พลั งงานให! กับ ชาวบ! านเพื่ อให! เกิด ประโยชน0 สูงสุด เพื่ อชF วยลด
คFาใช!จF ายในครัวเรือน และอนุ รักษ0 พลั งงาน โดยหนึ่ งในพลังงานทางเลื อกในชุมชนที่ ใช!กัน ใน
จังหวัดสิงห0บุรีนั้นคือพลังงานแสงอาทิตย0 ผFานการติดตั้งระบบผลิตไฟฟKาพลังงานแสงอาทิตย0ใน
พื้นที่ของกลุFมอาสาสมัครพลังงาน ซึ่งกระจายอยูFทั้ง 6 อําเภอ ทั่วจังหวัด ด!วยงบประมาณจาก
กระทรวงพลังงาน และมีการติดตั้งเพิ่มเติมกันเองภายในกลุFมอาสาสมัครพลังงานภายในแตFละ
ชุมชน ผFานการเรียกเก็บเงินรายเดือนกันภายในกลุFมสมาชิกอาสาสมัครพลังงานเพื่อนําไปซื้อและ
ติดตั้งอุปกรณ0 นอกจากนี้หลายชุมชนในจังหวัดสิงห0บุรียังได!รับรางวัลชุมชนต!นแบบด!านพลังงาน
จากกระทรวงพลังงานและสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร!างเสริมสุขภาพ อีกทั้งยังได!รับการ
จัดตั้งให!เปLนศูนย0การเรียนรู!ด!านพลังงาน เปLนชุมชนตัวอยFาง ถือเปLนจังหวัดที่ประสบความสําเร็จ
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ในด!านการบริหารจัดการพลังงานชุมชน
ดังนั้น ผู!วิจัยจึงสนใจทําการศึกษาระดับการมีสFวนรFวมในการจัดการระบบผลิตไฟฟKา
พลังงานแสงอาทิตย0เพื่อผลิตไฟฟKาในชุมชน ในจังหวัดสิงห0บุรี เพื่อนําผลการศึกษาที่ได!มา
เสนอแนะแนวทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการมีสFวนรFวมของประชาชนในการจัดการระบบผลิต
ไฟฟKาพลังงานแสงอาทิตย0ในชุมชน ทําให!เกิดการวางแผนการจัดการระบบผลิตไฟฟKาพลังงาน
แสงอาทิตย0ในชุมชนสําหรับในพื้นที่อื่น ๆ ได!อยFางมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จในด!าน
การจัดการพลังงานอยFางยังยืนในที่สุด

วัตถุประสงคของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาระดับการมีสFวนรFวมของประชาชนในการจัดการระบบผลิตไฟฟKาพลังงาน
แสงอาทิตย0ในชุมชน จังหวัดสิงห0บุรี
2. เพื่อศึกษาปSญหา อุปสรรค และข!อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีสFวนรFวมของประชาชนใน
ชุมชน ในการจัดการระบบผลิตไฟฟKาพลังงานแสงอาทิตย0 จังหวัดสิงห0บุรี
3. เพื่อนําเสนอแนวทางในการสFงเสริมการมีสFวนรFวมของประชาชน ในการจัดการระบบ
ผลิตไฟฟKาพลังงานแสงอาทิตย0ในชุมชน

ขอบเขตของการศึกษา
1. ขอบเขตด! านเนื้ อหา การมี สF วนรFว มของประชาชนในการจั ด การระบบผลิ ตไฟฟK า
พลังงานแสงอาทิตย0ในชุมชน จังหวัดสิงห0บุรี
2. ขอบเขตด!านพื้นที่ พื้นที่ชุมชนจาก 6 อําเภอ ในจังหวัดสิงห0บุรี ได!แกF อําเภอเมือง
สิงห0บุรี อําเภอบางระจัน อําเภอคFายบางระจัน อําเภอพรหมบุรี อําเภอทFาช!าง อําเภออินทร0บุรี ที่
มีการจัดการระบบผลิตไฟฟKาพลังงานแสงอาทิตย0สําหรับใช!เอง
3. ขอบเขตด!านเวลา ดําเนินการเก็บข!อมูลทุติยภูมิโดยการทบทวนเอกสาร และข!อมูล
ปฐมภูมิโดยการสัมภาษณ0เชิงลึกและแบบสอบถามกึ่งสัมภาษณ0 ในชFวงเวลากันยายน 2559 ถึง
กุมภาพันธ0 2560

ทบทวนวรรณกรรม
Cohen and Uphoff (2524) ได!ให!ความหมายการมีสFวนรFวมของชุมชนวFา สมาชิก
ของชุมชนต!องเข!ามามีสFวนเกี่ยวข!องใน 4 มิติ ได!แกF
1. การมีสFวนรFวมการตัดสินใจวFาควรทําอะไรและทําอยFางไร
2. การมีสFวนรFวมเสียสละในการพัฒนา รวมทั้งลงมือปฏิบัติตามที่ได!ตัดสินใจ
3. การมีสFวนรFวมในการแบFงปSนผลประโยชน0ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงาน
4. การมีสFวนรFวมในการประเมินผลโครงการ
โดยสร!างโอกาสให!สมาชิกทุกคนของชุมชน ได!เข!ามามีสFวนรFวมชFวยเหลือและเข!ามามี
อิทธิพลตFอกระบวนการดําเนินกิจกรรมในการพัฒนา รวมถึงได!รับผลประโยชน0จากการพัฒนานั้น
อยFางเสมอภาค
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วิสาขา ภูFจินดา (2552) ได!ทําการศึกษาเกี่ยวกับการจัดทําตัวชี้วัดการจัดการพลังงาน
ชุมชน โดยใช!หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผลการศึกษาพบวFา ปSจจัยที่มีผลตFอการจัดการ
สิ่งแวดล!อมชุมชนเมืองและชุมชนชนบทโดยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได!แกF ปSญหา
สิ่งแวดล! อมที่ มี ในชุ มชน ภาคี เครือขF าย การรับ รู! ข!อมู ล ขF าวสาร การบริห ารจั ด การชุ มชน
ขั้นตอนและกิจกรรมการจัดการสิ่งแวดล!อมในชุมชน
ประชัย ศรีจามร (2549) ได!ให!ความหมายของการมีสFวนรFวมของประชาชนวFา เปLนการ
สร! า งโอกาส ให! ป ระชาชนในชุ ม ชนได! เข! ามามี สF ว นรF ว มในแนวทางการพั ฒ นา โดยผF านทาง
กระบวนการสFงเสริมชักนํา และสนับสนุนให!ประชาชนเข!ามามีบทบาทในการเรียนรู! การริเริ่มใน
การคิดรFวมกําหนดแนวทางในการพัฒนารFวมแก!ไขและวางแผนปฏิบัติ
ศราพร ไกรยะปS ก ษ0 (2553) ได! ทํ า การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ รู ป แบบที่ เหมาะสมในการจั ด
การพลังงานชุมชน ผลการศึกษาพบวFา ประชาชนต!องมีความรู!ความเข!าใจและความตระหนักใน
เรื่องพลังงาน ซึ่งจะนําไปสูFการมีสFวนรFวมในกระบวนการจัดการพลังงานชุมชนและการวางแผน
พลังงานชุมชน อยFางเปLนรูปธรรม

วิธีการศึกษา

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการศึกษา

1. การเก็บรวบรวมขOอมูล
การรวบรวมข!อมูลที่นํามาวิเคราะห0มาจากการลงพื้ นที่เก็บ แบบสอบถามกึ่งสัมภาษณ0
ประชาชนในกลุFมอาสาสมัครพลังงาน จังหวัดสิงห0บุรี จํานวน 25 คน โดยใช!โปรแกรมวิเคราะห0
ทางสถิติ และอีกสFวนได!มาจากการวิเคราะห0เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข!อง

2. เครื่องมือที่ใชOในการศึกษา
เครื่องมื อที่ ใช!ในการศึ กษาครั้งนี้ ประกอบด! ว ยแบบสอบถามประกอบการสั มภาษณ0
มีรายละเอียดดังนี้
แบบสัมภาษณ0กึ่งสอบถาม สําหรับประชาชนกลุFมอาสาสมัครพลังงาน แบFงออกเปLน 3
สFวน ดังนี้
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สFวนที่ 1 ข!อมูลสFวนบุคคลผู!ให!สัมภาษณ0
สFวนที่ 2 การมีสFวนรFวมของประชาชนในการจัดการแผงเซลล0แสงอาทิตย0
สFวนที่ 3 ข!อเสนอแนะ
นําแบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ0ที่เปLนเครื่องมือที่ใช!ในการศึกษาครั้งนี้ ตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือเก็บรวบรวมข!อมูล (IOC : Index of item objective congruence) เพื่ อหา
คFาความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม (คFาสอดคล!องระหวFางข!อคําถามกับวัตถุประสงค0) โดยนําไป
ให! ผู! เชี่ ย วชาญจํ านวน 7 ทF าน ที่ มี ความเชี่ย วชาญด! านพลั งงานชุ มชนและด! านการมี สF วนรFว ม
ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา โดยใช!แบบฟอร0มรายงานผลการตรวจสอบเครื่องมือ จากนั้นจึง
นําผลการพิจารณามาคํานวณคFาดัชนีความสอดคล!อง เมื่อผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
แบบสอบถาม มีความสอดคล!องกับวัตถุประสงค0 จึงนําไปใช!เก็บข!อมูล

ผลการศึกษา

ภาพที่ 2 การมีสFวนรFวมของประชาชนในการจัดการระบบผลิตไฟฟKาพลังงานแสงอาทิตย0ในชุมชน
จังหวัดสิงห0บุรี
การมีสFวนรFวมของประชาชนในการจัดการระบบผลิตไฟฟKาพลังงานแสงอาทิตย0ในชุมชน
จังหวัดสิงห0บุรี ในภาพรวมพบวFา การมีสFวนรFวมของประชาชนอยูFในระดับสูง มีคะแนน 47.67
คะแนน โดยมี คะแนนเต็ มอยูF ที่ 60.00 คะแนน และเมื่ อพิ จ ารณาตามลั กษณะการมี สF วนรFว ม
ซึ่งประกอบไปด!วย 4 ด!านด!วยกัน ได!แกF ด!านการมีสFวนรFวมในการตัดสินใจ ด!านการมีสFวนรFวม
เสี ย สละในการพั ฒ นาและลงมื อ ปฏิ บั ติ ต ามที่ ได! ตั ด สิ น ใจ ด! านการมี สF ว นรF ว มในการแบF งปS น
ผลประโยชน0ที่เกิ ดขึ้น จากการดํ าเนิ น งาน และด! านการมีสF วนรFวมในการประเมิน ผลโครงการ
พบวFาแตFละลักษณะของการมีสFวนรFวมนั้น มีการมีสFวนรFวมของประชาชนเฉลี่ยอยูFในระดับสูง ดัง
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แสดง ในตารางที่ 1 โดยที่ด!านการรFวมค!นหาปSญหาและสาเหตุ มีระดับคFาเฉลี่ยสูงสุด ได!แกF
4.09 คะแนน รองลงมาคื อ ด!านการประเมิน ผล มี ระดั บ คF าเฉลี่ ยอยูF ที่ 3.64 คะแนน ด! านการ
ดําเนินการ มีระดับคFาเฉลี่ยสูงสุดอยูFที่ 3.48 คะแนน และด!านการวางแผนกิจกรรมการจัดการ
แผงโซลFาเซลล0ในชุมชน มีระดับคFาเฉลี่ยสูงสุดอยูFที่ 3.30 คะแนน ตามลําดับ โดยคะแนนเต็มใน
แตFละด!านอยูFที่ 5.00 คะแนน
จากการศึกษาพบวFา การมีสFวนรFวมของประชาชนในการจัดการแผงโซลFาเซลล0เพื่อผลิต
ไฟฟKาในระดับชุมชนอยูFในระดับสูง โดยที่แตFละด!านของการมีสFวนรFวมนั้น มีการมีสFวนรFวมของ
ประชาชนอยูFในระดับสูงทั้งสิ้น โดยการแสดงความคิดเห็นในการวางแผนการจัดการแผงโซลFา
เซลล0 เพื่ อ ผลิ ต ไฟฟK าในชุ ม ชน มี ค ะแนนเฉลี่ ย สู งสุ ด คื อ 4.14 คะแนน จากคะแนนเต็ ม 5.00
คะแนน และ ข!อที่มีคะแนนเฉลี่ยน!อยที่สุดคือข!อ ประสานงานกับภาครัฐ/หนFวยงานที่เกี่ยวข!องใน
การวางแผนจัดการแผงโซลFาเซลล0เพื่อผลิตไฟฟKาในชุมชน โดยมีคะแนนเฉลี่ย 3.68 จากคะแนน
เต็ม 5.00 คะแนน ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 คFาเฉลี่ย และคFาเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการมีสFวนรFวมของกลุFมตัวอยFางรายข!อ
การมีสFวนรFวม
S.D.
ระดับ
x̄
1. ด!านการมีสFวนรFวมในการตัดสินใจ
1.1 รFวมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปSญหาการใช!งานแผงโซลFาเซลล0 4.00 0.97 มีสFวนรFวมในระดับสูง
1.2 ให!ความสะดวกแกFเจ!าหน!าที่ในการหาสาเหตุของปSญหา
3.86 0.83 มีสFวนรFวมในระดับสูง
1.3 รFวมมือกับหนFวยงานที่เกี่ยวข!องในการศึกษาปSญหา
4.09 0.92 มีสFวนรFวมในระดับสูง
2. คFาเฉลี่ยด!านการมีสFวนรFวมเสียสละในการพัฒนา รวมทั้งลงมือปฏิบัติตามที่ได!ตัดสินใจ
2.1 แสดงความคิดเห็นในการวางแผนการจัดการแผงโซลFาเซลล0
4.14 0.99 มีสFวนรFวมในระดับสูง
เพื่อผลิตไฟฟKาในชุมชน
2.2 ประสานงานกับภาครัฐ/หนFวยงานที่เกี่ยวข!องในการวางแผน
3.68 1.04 มีสFวนรFวมในระดับสูง
จัดการแผงโซลFาเซลล0เพื่อผลิตไฟฟKาในชุมชน
2.3 อํานวยความสะดวกแกFเจ!าหน!าที่รัฐในการจัดทําแผนการ
3.86 1.08 มีสFวนรFวมในระดับสูง
จัดการแผงโซลFาเซลล0เพื่อผลิตไฟฟKาในชุมชน
3. คFาเฉลี่ยด!านการมีสFวนรFวมในการแบFงปSนผลประโยชน0ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงาน
3.1 รFวมเผยแพรF ประชาสัมพันธ0เกี่ยวกับการจัดการแผงโซลFาเซลล0 4.05 1.13 มีสFวนรFวมในระดับสูง
ในชุมชน
3.2 ให!ความรู!แกFเพื่อนบ!านด!านการใช!แผงโซลFาเซลล0
3.95 1.13 มีสFวนรFวมในระดับสูง
3.3 ปฏิบัติตามคําแนะนําของเจ!าหน!าที่พลังงานจังหวัด
4.09 1.02 มีสFวนรFวมในระดับสูง
4. คFาเฉลี่ยด!านการมีสFวนรFวมในการประเมินผลโครงการ
4.1 รFวมตอบคําถาม ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการแผงโซ 3.95 1.21 มีสFวนรFวมในระดับสูง
ลFาเซลล0เพื่อผลิตไฟฟKาในชุมชน
4.2 รFวมประสานงานกับหนFวยงานที่เกี่ยวข!องในการติดตาม
3.95 1.09 มีสFวนรFวมในระดับสูง
ประเมินผล
4.3 รFวมประเมินผลการดําเนินการที่ผFานมากับหนFวยงานที่
4.05 1.17 มีสFวนรFวมในระดับสูง
เกี่ยวข!อง
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สรุปผลการศึกษา
จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง การมีสFวนรFวมของประชาชนในการจัดการระบบผลิตไฟฟKา
พลังงานแสงอาทิตย0ในชุมชน จังหวัดสิงห0บุรี สามารถนํามาอภิปรายผลได!ดังนี้
ผลการศึกษาพบวFา การมีสFวนรFวมของประชาชนในชุมชน ในการจัดการระบบผลิตไฟฟKา
พลังงานแสงอาทิตย0 จังหวัดสิงห0บุรี จากแบบสอบถามกึ่งสัมภาษณ0ข!างต!นใน 4 ด!าน จําแนกตาม
การมีสFวนรFวมของชุมชนของโคเฮนและอัฟฮอฟ (Cohen and Uphoff. 1981) ดังนี้
1. ดOานการมีสวนรวมการตัดสินใจวาควรทําอะไรและทําอยางไร
การกFอตั้งกลุFมสมาชิกอาสาสมัครพลังงาน (Singburi Renewable Energy Group) โดย
มีการรวมกลุFมเพื่อดําเนินกิจกรรมตFาง ๆ เกี่ยวกับพลังงานตามความต!องการของประชาชนใน
กลุFม เกิดเปLนเครือขFายชุมชนที่งFายตFอการติดตFอสื่อสาร ประชาสัมพันธ0 ตลอดจนถึงการให!ข!อมูล
แกFสมาชิกในกลุFมรวมไปถึงการเผยแพรFข!อมูลให!แกFประชาชนที่สนใจอื่น ๆ ทําให!สมาชิกกลุFมมี
เพิ่มขึ้น จนเปLนเครือขFายที่เข!มแข็ง สามารถรวมตัวกันเพื่อติดตFอกับภาครัฐ องค0การปกครองสFวน
ท!องถิ่น และพลังงานจังหวัด เพื่อเข!ารFวมในการรับฟSงนโยบาย และการปฏิบัติแผนงาน รวมไปถึง
การนํ า เสนอปS ญ หาและสาเหตุ รวมไปถึ ง ความต! อ งการในชุ ม ชนที่ แ ท! จ ริ ง ทํ า ให! ส ามารถ
ดําเนินการจัดการระบบผลิตไฟฟKาพลังงานแสงอาทิตย0ในชุมชนได!อยFางยั่งยืน
2. ดOานการมีสวนรวมเสียสละในการพัฒนา รวมทั้งลงมือปฏิบัติตามที่ไดOตัดสินใจ
ประชาชนในกลุFมสมาชิกอาสาสมัครพลังงานจังหวัดสิ งห0 บุรี ได!รับการผลักดั นในการ
วางแผนการจัดการระบบผลิตไฟฟKาพลังงานแสงอาทิตย0จากทางพลังงานจังหวัดเปLนหลัก โดยเปLน
การผลักดันแบบบูรณาการ และให!ชุมชนเปLนเกณฑ0หลักในการตัดสินใจ การมีสFวนรFวมของชุมชน
จึงอยูFในระดับสูง และเกิดการรFวมกันวางแผนกิจกรรมตFาง ๆ เกี่ยวกับการจัดการระบบผลิตไฟฟKา
พลังงานแสงอาทิตย0ในชุมชน
3. ดOานการมีสวนรวมในการแบงปWนผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงาน
ในด!านการแบFงปSนผลประโยชน0ที่เกิดจากการดําเนินงาน มีการประมวลความต!องการ
สFวนใหญFของประชาชนในกลุFมอาสาสมัครพลังงาน และนําไปจัดทําแผนให!เกิดเปLนกิจกรรมตาม
แผนในครั้งตFอไปอยFางเปLนรูปธรรม เชFน การรวมตัวกันเพื่อประชุมผลการดําเนินงานเปLนประจํา
ทุกเดือน และเก็บคFาสมาชิกกลุFมอาสาสมัครพลังงานเดือนละ 200 บาท เพื่อนําไปซื้ออุปกรณ0ใน
การติดตั้งระบบผลิตไฟฟKาพลังงานแสงอาทิตย0 กFอนจะกระจายการติดตั้งระบบผลิตไฟฟKาพลังงาน
แสงอาทิ ตย0ไปตามแตF ละบ! านของสมาชิ ก นอกจากนี้ส มาชิกในกลุFมอาสาสมั ครพลังงานยังนํ า
ความรู!ที่ได!รับมาเผยแพรFตFอแบบปากตFอปาก ทําให!ประชาชนสนใจด!านพลังงานมากขึ้น โดยมี
พลังงานจังหวัดคอยให!การสนับสนุน เชFน หางบประมาณสนับสนุน วิทยากรให!ความรู! แนะนํา
เทคนิคตFาง ๆ เปLนต!น
4. ดOานการมีสวนรวมในการประเมินผลโครงการ
ประชาชนในกลุFมอาสาสมัครพลังงานจั งหวัด สิงห0 บุรี ที่ รวมตัวกั น เปLน เครือขFายทําให!
สะดวกตFอการดําเนินกิจกรรมตFาง ๆ รวมถึงด!านการติดตามประเมินผล โดยเข!าไปมีสFวนรFวมกับ
พลั งงานจั งหวั ด และองค0 กรสF ว นท! องถิ่ น ในการเปL น แกนหลั กที่ คอยเสนอข! อมู ล ปS ญ หา ความ
ต!องการ และรFวมออกแบบแนวทางการแก!ไขปรับปรุงที่เหมาะสม
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ขOอเสนอแนะ
จากการศึ ก ษานี้ พ บวF า การจั ด การระบบผลิ ต ไฟฟK าพลั งงานแสงอาทิ ต ย0 และการจั ด
การพลังงานชุมชนในรูปแบบอื่น ๆ นั้น การมีสFวนรFวมถือเปLนสFวนหนึ่งที่สําคัญในการนําไปสูFการ
จัด การอยF างยั่งยืน ขอเสนอให! ภ าคสFวนที่ เกี่ ยวข! องนั้ น เพิ่ มความสําคั ญในการให! ป ระชาชนใน
ท!องถิ่นเข!ามามีบทบาทที่มากขึ้นในทุกระดับตั้งแตFการวางแผนดําเนินการไปจนถึงการประเมินผล
รวมไปถึงรับฟSงปSญหา ความต!องการที่แท!จริงของประชาชน ให!ประชาชนเปLนหลักสําคัญในการ
ดําเนินการ เพื่อให!เกิดการพึ่งพาตนเองได!ในท!องถิ่น

ขOอเสนอแนะเชิงนโยบาย
- องค0การปกครองสFวนท!องถิ่นควรทําการสFงเสริมความรู! ความเข!าใจเกี่ยวกับการจัดทํา
แผนพลังงานชุมชน ผFานการจัดอบรมและจัดทํ าคูFมือให!แกFผู!นําชุมชน กํานัน ผู!ใหญF บ!าน และ
สมาชิกภายในองค0กรปกครองสFวนท!องถิ่นเอง เพื่อเปLนแกนหลักที่มีความรู! และมีความสามารถ
เพียงพอที่จะเผยแพรFความรู!ไปสูFประชาชน
- การประชาสัมพั นธ0ขFาวสารในหลายชFองทาง เชFน แผFนพั บ ใบปลิว รถกระจายเสีย ง
ปKายประชาสัมพันธ0ขนาดใหญF เพื่อให!ประชาชนสามารถเข!าถึงการจัดการพลังงานชุมชนและเกิด
ความสนใจมากขึ้น
- องค0การปกครองสFวนท!องถิ่น และเจ!าหน!าที่พลังงานจังหวัด ควรทํางานในเชิงรุก มีการ
จัด เจ! าหน! าที่ ให! เข! ารFว มพู ด คุ ย แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น เพื่ อสร!างความสั มพั น ธ0อัน ดี ระหวFาง
ประชาชนกับเจ!าหน!าที่รัฐ

ขOอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
เป•ดให!ประชาชนเข!ารFวมในการวางแผนด!านพลังงานในทุกระดับ ให!มีการประชาพิจารณ0
จากประชาชนกFอนที่จะดําเนินกิจกรรมด!านพลังงานชุมชนตFาง ๆ เพื่อที่จะสามารถวางแผนการ
ดําเนินงานได!อยFางสอดคล!องและเหมาะสมกับความต!องการของประชาชน
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ความยากจน คนจน การสกัดกั้น และการกีดกันออกจากสังคม
Poverty, the Poor, Deprivation and Social Exclusion
ไตรพัฒน* อึ๊งปรมธนากูล
คณะสังคมสงเคราะห*ศาสตร*และสวัสดิการสังคม
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
E-mail: oengtraiphat@gmail.com
บทคัดย-อ
มุมมองที่แตกตC างยCอมมีผลกระทบอยCางสําคัญตCอการกําหนดนโยบายและการปฏิบั ติ
นอกเหนือจากคุณูปการของคาร*ล มาร*กซ* ที่อธิบายความยากจนและคนจน ด!วยเหตุปMจจัยด!าน
เศรษฐกิจแล!ว บทความนี้ยังได!นําเสนอทรรศนะอื่น ๆ ทั้งด!านเศรษฐศาสตร*กระแสหลัก สังคม
วิทยา และจิตวิทยา ที่เห็นวCาความยากจน และคนจน มีเหตุมาจากการถูกสกัดกั้น และถูกกีดกัน
จากสังคมในหลาย ๆ ทางอีกด!วย
คําสําคัญ : ความยากจน คนจน การสกัดกั้น 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
เมื่อกลCาวถึงความยากจนและคนจน หรือคําเรียกอื่นในโลกสมัยใหมC อาทิ การขาดโอกาส
การเสียเปรียบทางสังคม ความไมCเทCาเทียมกันในสังคม การถูกสกัดกั้นทางสังคม ผู!เสียเปรียบทาง
สังคม ผู!ด!อยหรือขาดโอกาส หรืออื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน เปdนความจําเปdนอันหลีกเลี่ยงไมCได!
ที่ จะต!องกลC าวถึ ง คาร* ล มาร*กซ (Karl Heinrich Marx. 1818-1883) เนื่ องจากปฏิ เสธไมC ได! วC า
มาร*กซ เปdนผู!มีบทบาทสําคัญในระดับต!น ๆ ที่เตือนให!สังคมตระหนักถึงความยากลําบากในการ
ดํารงชีวิต ความยากจนข!นแค!น สภาพจิตใจของผู!ที่อยูCในชนชั้นลCางของสังคม มีบทบาทในการ
สร!างความตื่นตัวตCอคนที่อยูCระดับลCางของสังคม ซึ่งสCวนใหญCก็คือผู!ใช!แรงงาน และตCอสู!อยCางแข็ง
ขั น จนคนทั่ ว ไป กระทั่ งสั งคมโดยรวม ต! อ งหั น มาสนใจมอง ถกเถี ย ง อภิ ป ราย และพยายาม
ดําเนิน การทุ กทางตามแตCวิถีของตน จนเกิ ดเปd นปฏิ บั ติการตC าง ๆ เกี่ยวข! องกับ ผู!ที่ถูกเรียกวC า
คนจนมาโดยตลอด
มาร*กซ ในวัยหนุCมสะท!อนใจกับภาพของผู!ใช!แรงงานในทCามกลางการปฏิวัติอุตสาหกรรม
ที่ ป ระสบกั บ ความลํ า บากยากจน ดํ า รงชี วิ ต อยูC อ ยC า งแร! น แค! น และได! ถC า ยทอดทั้ งอารมณ*
ความ รู! สึ ก ระบ บ ความคิ ด ออกมาเปd น งาน เขี ย น ชื่ อ “Economic and Philosophic
Manuscripts of 1844”
ในงานเขียนดังกลCาวของมาร*กซ ได!สะท!อนทรรศนะตCอความเปdนมนุษย*ที่มนุษย*พึงมีไว!
อยCางชัดเจน ความเปdนมนุษย*ในทรรศนะของมาร*กซ เปdนการมองจากพื้นฐานแหCงชีวิตจริงของ
เผCาพันธุ* อันทําให!มนุษย*มีความแตกตCางจากสัตว*ทั่วไป (relative aspect) เชCน ความสามารถ
สร!างสรรค* การทํางานอยCางมีอิสระ และมีจิตสํานึกสนใจในความงดงามแหCงศิลปะ (Marx. 1959
: 28-35)
ขณะที่สัตว*มีหน!าที่เพียงกิน ดื่ม แล!วให!กําเนิดลูกหลาน หรืออยCางมากที่สุดก็ในเรื่องที่อยูC
อาศัย และการประดับตกแตCงตัวเอง แตCชื่อวCามนุษย*ยCอมมีหน!าที่เฉพาะของมนุษย*ที่เพิ่มขึ้นและ
แตกตC างไปจากสัต ว*ด! วย ซึ่ ง มาร*กซ ก็ มาถึ งข!อสรุป วCา ในสภาพที่ เปd น จริงของสังคม มนุ ษย* ที่
ยากจนที่มีอยูCเปdนจํานวนมากมายในระดับลCางของสังคม มีความเปdนอิสระก็แตCในหน!าที่แบบสัตว*
ของตนเทCานั้น ขณะที่หน!าที่แบบมนุษย*ด!านการสร!างสรรค*อื่น ๆ กลับถูกปqดกั้นอยCางเปdนระบบ
เขาถูกลดคCาความเปdนมนุษย*ลงเหลือเพียงแคCสัตว*ตัวหนึ่งเทCานั้น เปdนภาวะความแปลกแยกจาก
เผCาพันธุ*มนุษย* (human species) ที่เลวร!ายและนCาอัปยศยิ่ง (Marx. 1972 : 223-261)
งานเขียนในชCวงหลังของ มาร*กซ เมื่อกลCาวถึงผู!ใช!แรงงาน มิได!มีทCวงทํานองทางด!าน
มนุ ษย* นิ ย มนั ก มาร*กซ ในชC วงหลั งที่ เขาเรีย กเองวC า อยูC ในสถานการณ* การตC อสู! ทางชนชั้ น ที่ มี
ลักษณะปฏิวัติ พูดถึงผู!ใช!แรงงานในลักษณะที่เปdนชนชั้นลCางที่ยากจนจากการถูกกดขี่ขูดรีดและ
ถูกเอารัด เอาเปรียบทางเศรษฐกิ จ จะแก!ไขภาวะความแปลกแยกของผู!ใช! แรงงาน ก็ต! องขจั ด
เงื่ อ นไขของความแปลกแยก ซึ่ ง ก็ คื อ โครงสร! า งแหC ง การกดขี่ เอารั ด เอาเปรี ย บที่ ก ระทํ า ตC อ
ชนชั้นลCางในสังคมนั้นออกไปเสียกCอนเทCานั้น
แนวคิด มาร*กซิสม* ได!รับการขานรับจากผู!ใช!แรงงานอยCางกว!างขวาง กCอบทบาทอิทธิพล
อยC า งมากในสั ง คมโลก หลั ง สงครามโลกครั้ ง ที่ 2 จึ ง ตกอยูC ใ นภาวะสงครามเย็ น ระหวC า ง
ลั ทธิ เศรษฐกิ จทุ น นิ ย มเสรี กับ สั งคมนิ ย ม ความโกลาหลวุC น วายที่ เกิ ด ขึ้ น เปd น ที่ มาของการเกิ ด
คําถามในหมูCนักคิดทางสังคมจํานวนหนึ่งในขณะนั้นวCา สังคมจะถึงการดับสลายแล!วหรืออยCางไร
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๕ "งานวิชาการรับใช!สังคม" มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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สังคมจะอยูCรอดได!อยCางไร ทางออกของคําถามนี้คือความพยายามสร!างแนวคิดทฤษฎีเพื่อตอบ
คําถามของการจะทํ าอยCางไรให! สั งคมอยูC รอด ซึ่ งได!พัฒ นาเปd น สาขาสังคมวิ ทยาในเวลาตCอมา
แนวคิ ด ทฤษฎี ทั้ ง หลายทางสั ง คมวิ ท ยาจึ ง มุC ง มั่ น อธิ บ ายเพื่ อ รั ก ษาสั ง คมให! อ ยูC ร อด มิ ใ ชC
เปลี่ยนแปลงสังคมตามที่ มาร*กซิสม* ดั้งเดิมพยายามให!เปdนไป ความแตกตCางในพื้นฐานทางด!าน
เจตนารมณ*นี้มีความสําคัญ เพราะยังผลให!ทCวงทํานองการอธิบายถึงความยากจนและคนจนนั้น
ตCางกันไปด!วย
ขณะที่ มาร*กซ ย้ําวCาการปรากฏขึ้น การดํารงอยูC และการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ*
ทางสังคมใด ๆ ซึ่งก็รวมทั้งความยากจนที่คนจนชนชั้นลCางประสบ กลCาวให! ถึงที่ สุดของหCวงโซC
สุ ด ท! ายที่ มาของปM ญ หา ล! ว นขึ้ น อยูC กั บ ปM จ จั ย ทางวั ต ถุ เปd น ตั ว กํ าหนด ซึ่ งก็ คื อระบบเศรษฐกิ จ
แตC สํ าหรั บ นั ก ทฤษฎี ที่ ยิ่ งใหญC ท างสั งคมวิ ท ยาอยC าง แม็ ก ซ เวเบอร* (Max Weber) ได! แ สดง
โลกทรรศน*แบบจิตนิยมตอบโต! มาร*กซ ไว!อยCางชัดเจน โดยระบุวCาปMจจัยทางด!านความคิด เชCน
คCานิยม อุดมการณ* มีบทบาทสําคัญตCอการผลักดันให!เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Weber.
1958 : 13-31)
สังคมวิทยาถือวCา การวิเคราะห*และตีความเชCนนี้ของเวเบอร*สําคัญยิ่ง เปdนแนวคิดกระแส
หลักทางฝwายสังคมวิทยาอันโน!มเอียงไปทางโลกทรรศน*แบบจิตนิยม ใช!แก!ตCางข!อเสนอของวัตถุ
นิยม มาร*กซิสม* ที่นCาสังเกตก็คือ เวเบอร* มิได!ตอบโต! มาร*กซิสม* ในประเด็นวCาด!วยเหตุอันดับแรก
หรือเหตุพื้นฐาน แตCแย!งด!วยข!อเสนอวCา เหตุปMจจัยนามธรรมทางด!านระบบความคิด คCานิยมของ
มนุ ษ ย* ก็มี บ ทบาทและความสํ าคั ญ ที่ ไมC แ พ! กั น ตC อ การเกิ ด ขึ้ น ดํ ารงอยูC และเปลี่ ย นแปลงของ
ปรากฏการณ*ตCาง ๆ บทเสนอของ เวเบอร* เปdนนัยสําคัญของการบอกให!รู!วCา การเปลี่ยนแปลง
ใด ๆ ที่ต!องเลือกนํามาใช! อาจไมCจําเปdนที่จะต!องไปมองเหตุเฉพาะอยูCเพียงแคCฐานรากหรือมิติทาง
วัต ถุ ที่ห มายถึ งเศรษฐกิ จ แตC เพี ย งอยC างเดี ย ว แตC ส าเหตุ ของการกํ าเนิ ด การดํ ารงอยูC และการ
เปลี่ยนแปลงอาจมาจากเหตุอื่น ๆ อันเปdนปMจจัยในโครงสร!างสCวนบนของสังคมก็ได! กลCาวในทาง
ปรัชญาก็คือโครงสร! างในสC วนที่ เปd น รูป การณ* จิต สํ านึ กทั้ งหลายซึ่ งอาจอยูC ที่องค*ป ระกอบด!าน
การเมื อ งการปกครอง หรื อ เกี่ ย วข! อ งกั บ ขนบธรรมเนี ย มประเพณี คC า นิ ย มที่ ยึ ด ถื อ อั น เปd น
โครงสร!างสCวนบนของสังคม
ด!วยทรรศนะจิตนิยมอยCาง เวเบอร* การเปลี่ยนแปลงในลักษณะปฏิวัติรื้อฐานราก จึงอาจ
มิ ใชC คํ า ตอบเดี ย วและคํ า ตอบสุ ด ท! า ยของหนทางที่ เลื อ กเดิ น การแก! ปM ญ หาด! ว ยการปฏิ รู ป
สCวนตCาง ๆ ให!ดีขึ้นก็ยังเปdนหนทางให!เลือกได! ซึ่งจุดนี้เปdนที่วิพากษ*ของเหลCา มาร*กซิสต* วCาเปdน
ความพยายามพิทักษ*รักษาสถานะเดิม (status quo) อันได!เปรียบอยูCแล!วของตนในสังคมเทCานั้น
ข!อเสนอของ เวเบอร* ได!กลายเปdนเสาเอกทางความคิดที่สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
นําไปใช!วิเคราะห*และสานตCอการศึกษาวิจัยปรากฏการณ*ตCาง ๆ ของสังคม แม!กระทั่งในเรื่องของ
ความยากจนและคนจน ที่มีการมองวCาความยากจนมิใชCจนเงินทอง รายได! อันเปdนปMจจัยทางวัตถุ
หรือขาดแคลนทรัพยากรทางเศรษฐกิจเพียงเทCานั้น แตCยังอาจเปdนเรื่องของความยากจนในสิทธิ
โอกาสตCาง ๆ การขาดอํานาจ ขาดความรู! เปdนต!น ความยากจนและคนจนในมุมมองนี้จึงมองไปที่
ปMจจัยในโครงสร!างสCวนบนของสังคมเปdนสําคัญ มิได!มองปMจจัยฐานรากทางเศรษฐกิจเชCนที่แนว
มาร*กซิสม* เน!นกัน งานการศึกษาวิจัยสCวนใหญC จึงเปdนการวิจัยเชิงประจักษ* (empirical) ศึกษา
เฉพาะจุดเฉพาะเวลาแบบภาคตัดขวาง (cross-sectional) ซึ่งอาจเห็นศักยภาพความสัมพันธ*กับ
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๕ "งานวิชาการรับใช!สังคม" มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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ประเด็นที่ศึกษา ณ เวลานั้นหลายตัวแปร ข!อเสนอของหนทางแก!ปMญหาจึงเปdนของสถานการณ*
เฉพาะที่ ศึ กษาของเวลานั้ น มิ ใชC เปd น คํ าตอบทั่ ว ไปที่ ไมC จํ ากั ด กาล การวิ จั ย แบบสหสาขาวิ ช า
จึงเกิดขึ้นและพยายามเติมเต็มในจุดเหลCานี้ มุมมองกระแสหลักตCอเรื่องความยากจนและคนจนก็
ไมCอาจหลีกเลี่ยงจากกรอบคิดนี้

ความยากจนและคนจนในมุมมองทางเศรษฐศาสตร<กระแสหลัก
นักคิดคนสําคัญที่ถูกกลCาวถึงของเศรษฐศาสตร*กระแสหลักที่พูดถึงความยากจน ได!แกC
อดั ม สมิ ทธ* (Adam Smith) ผู!นํ าเสนอแนวคิด เศรษฐศาสตร*แนวตลาดเสรี และเสนอหนทาง
สร!างความมั่งคั่งแกCระบบทุนนิยม อดัม สมิทธ* เห็นวCาความยากจนเปdนความไมCสามารถจัดซื้อสิ่งที่
จําเปdนแกCการดํารงชีวิตตามธรรมชาติและตามวิถีปฏิบัติในสังคม มีการระบุวCา (Gilbert. 1997 :
273-291) สมิ ทธ* มองวCาความยากจนเปdน เหตุของความนC าอับ อาย การกีด กัน จากสังคม และ
ความปM{ น ปw วนทางจิ ต มากกวC าเปd น อะไรที่ เกี่ ย วกั บ เศรษฐกิ จ และวC าความไมC เทC าเที ย มกั น ทาง
เศรษฐกิจเปdนปรากฏการณ*ที่มีอยูCทั่วไป เปdนสCวนหนึ่งของทุกสังคมมาตั้งแตCยุคเก็บของปwาลCาสัตว*
และในระบบเศรษฐกิ จ แบบทุ น นิ ย มคนจนได! สิ่ งที่ จํ าเปd น ของชี วิ ต มาด! ว ยคC าจ! างที่ ได! รั บ จาก
คนมั่งคั่งร่ํารวย
สCวนนักเศรษฐศาสตร*อยCาง แบลงก* (Blank. 2003 : 447-469) ซึ่งนําเสนอแนวทรรศนะ
ตCาง ๆ หลายประการที่ อธิบ ายเหตุ พื้นฐานของความยากจน มีการกลCาววCา ความยากจนเปd น
ลักษณะและพฤติกรรมทางเลือกหนึ่งของบุคคลแตCละคน เชCนเดียวกับพฤติกรรมการแตCงงาน การ
กําหนดขนาดครอบครัว การติดเหล!าและเสพสารเสพติด มองวCาปMญหาความยากจนอยูCที่การต!อง
ควบคุมตCอคนจน นโยบายต!องมีทั้งลักษณะสร!างแรงจูงใจ และข!อห!ามที่ต!องลงโทษ ทั้งนี้ แบลงก*
เห็น วCาความยากจนมี เหตุมาจากความพยายามบรรเทาความยากจนนั่น เอง นั่น คือ การพึ่ งพา
สวัสดิการ อันเปdนสิ่งที่เขาเรียกวCา กับดักของความยากจน
นักเศรษฐศาสตร*กระแสหลักสCวนใหญCเห็นพ!องกันวCา การให!หลักประกันแกCผู!คนด!วยสิทธิ
ประโยชน*ที่เปdนตัวเงิน 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
ชC ว ยยกระดั บ สถานะของบุ คคลในการทํ างาน ซึ่ งจะทํ าให! สั งคมและเศรษฐกิ จ เติ บ โตในที่ สุ ด
(Jensen. 1998 : 119-135)

ความยากจนและคนจนในมุมมองทางจิตวิทยา
ในครึ่งหลังของศตวรรษที่ 20 นักจิตวิทยาได!พัฒนาทฤษฎีขึ้นมามากมาย มีการอธิบาย
วCาคนจนเปdนผู!มีอาการปwวย ความยากจนเปdนพยาธิสภาพอยCางหนึ่ง แม!กระทั่ง ฟรอยด* นักจิต
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วิเคราะห*ที่มีชื่อเสียงก็มองวCา ผู!ประสบปMญหาสังคมก็เพราะมีความบกพรCองทางด!านบุคลิกภาพ
และการปรับตัว (Carr. 2003 : 1-15) มีการมองวCาปMจจัยทางจิตวิทยาภายใน เปdนตัวผลักดันให!
บุคคลนั้นต!องยากจน และมักมีแบบทดสอบทางสติปMญญามาสนับสนุนความคิดนี้ (Rainwater.
1970 : 9-28) ความเชื่ อนี้ ป รากฏอยูC ในชCว งทศวรรษ 1970 ทั้ งนี้ นั กจิ ต วิท ยาหลายคนระบุ วC า
คนจนไมCสามารถพัฒนาศักยภาพบางอยCางที่เรียกวCา ความต!องการจําเปdนเพื่อความสําเร็จ (Need
for Achievement, NAch) ทํ าให! เปd น อุ ป สรรคขั ด ขวางตC อการที่ บุ คคลนั้ น จะปรับ ปรุงสถานะ
เงื่อนไขของตัวเอง (Carr. op.cit.) ขณะที่ก็มีการมองวCา ความยากจนเปdนเครื่องเปqดเผยให!เห็น
ความเปdนคนขาดศีลธรรม หรือมีอาการปwวยทางจิต คนจนจึงคือคนบาป ที่จําเปdนต!องนําไปกักขัง
ไว! เพราะมีพฤติกรรมเข!าขCายภาวะปM{นปwวนทางจิต (Rainwater. op.cit.)
นักสังคมสงเคราะห*เปdนจํานวนมากในชCวงทศวรรษ 1950 ตCางอาศัยทฤษฎีจิตวิทยามา
อธิบายตCอการที่คนจนต!องพึ่งพาทางด!านเศรษฐกิจจากรัฐ (Curran. 2002 : 365-386) ด!วยการ
อ! า งทฤษฎี ข อง ฟรอยด* มี ก ารมองวC า การอบรมบC ม เพาะที่ ไมC เ หมาะสม สภาพบ! า นแตก
เปdนสาเหตุในการที่บุคคลพัฒนาตัวตนได!ไมCดีพอและพึ่งตัวเองได!ต่ํา (Pearl. 1970 : 348-364)
ในบทบาทหนึ่ ง ของนั ก สั ง คมสงเคราะห* เ ฉพาะราย จึ ง ต! อ งทํ า บทบาทดุ จ พC อ แมC ท ดแทน
ขณะเดี ยวกั น ก็ ต! องจํ ากั ด จํานวน และพยายามนํ าพาผู! รับ บริ การให! เข! าไปเปd น ที่ ย อมรับในวิ ถี
วั ฒ นธรรมของชนชั้ น ที่ เหนื อ กวC า (Curran. op.cit.) ซึ่ งทฤษฎี นี้ เกิ ด ขึ้ น จากบริ บ ทของสั งคม
อเมริกันหลังสงครามโลก ที่เกิดกระแสไมCคCอยพอใจ ที่มีการนํางบประมาณจากภาษีไปชCวยคนจน
ผิวดํา
สังคมสงเคราะห*ในชCวงแรก ๆ จึงได!รับอิทธิพลจากความคิดทางจิตวิทยามากมาย มีการ
มองคนจนเหมือนเด็กที่พยายามหาทางตอบสนองความก!าวร!าวของตนเอง อันเปdนการสนับสนุน
ทฤษฎีวัฒนธรรมของความยากจนที่นิยมแพรCหลายอยูCขณะนั้น (Curran. ibid.) เปdนที่นCาสังเกตวCา
แม!ตัวของ ออสการ* เลวิส (Oscar Lewis) ผู!นําเสนอทฤษฎีนี้จะเน!นถึงบทบาทของสภาพแวดล!อม
ทางสังคมที่กCอผลสร!างวัฒนธรรมของความยากจนขึ้นมา แตC เลวิส เองก็ยังคงอธิบายวัฒนธรรม
ของความยากจนในรูปของพยาธิสภาพ ที่ทําให!คนจนได!รับทุกขเวทนาจากสภาพการอยูCอาศัย
ที่แออัด มีความตึงเครียดในครอบครัว และขาดการขัดเกลาทางด!านภาวะอารมณ*ที่ดีพอ (Lewis.
1975 : 5-15)
แนวโน!มการเน!นความบกพรCองนCาตําหนิของคนจน ยังถูกนํามาใช!อธิบายอยูCในทฤษฎี
ตCาง ๆ ที่กลCาวถึงผลกระทบจากความยากจนอีกด!วย แม!กระทั่งนักจิตวิเคราะห*เองก็ยังคงมองคน
จนผCานเลนส*ของชนชั้นกลาง ซึ่งนับเปdนอุปสรรคอยCางยิ่งตCอกระบวนการบําบัดรักษาโรค (Javier
and Herron. 2002 : 149-166) นักจิตวิเคราะห*เองมีความเปdนมาทางประวัติศาสตร*ด!วยการจัด
ตัวเองอยูCในชนชั้นกลางผิวขาว มีวัฒนธรรมแบบแองโกลแซกซอน ให!ความสําคัญกับครอบครัว
เดี่ยว และเก็บความขัดแย!งไว!ภายในจิตใจ นักจิตบําบัดบางคนจึงมีความเชื่อวCา คนจนไมCมีทักษะ
ที่ เหมาะสมที่ จ ะใช! ป ระโยชน* จ ากความเข! า ใจและกระบวนการบํ า บั ด อื่ น ๆ เพราะคนจนมี
พฤติกรรมบางอยCางที่ขัดขวางตCอการใช!กระบวนการบําบัดใด ๆ แตCมีการใช!กระบวนการที่เรียกวCา
“การทําให!ความยากจนต!องอยูCกับยา” (Medicalization of Poverty) (Moreira. 2003 : 6986) โดยอาศัยนักจิตวิทยาและนักจิตวิเคราะห*ออกใบสั่งยาบําบัดจิตมาใช!บําบัดผลกระทบของ
ความยากจน แตC ไ มC ส นใจปM จ จั ย ทางสั ง คมและการเมื อ ง และถึ ง กั บ มี ก ารกลC า วหากั น วC า
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๕ "งานวิชาการรับใช!สังคม" มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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นักจิตวิทยาพยายามรักษาสถานภาพเดิมของตนเอง โดยพยายามทําให!คนจนจําต!องอยูCในภาวะ
ที่ต!องให!ยาตลอดเวลา และกลายเปdนคนวCานอนสอนงCาย ทั้งนี้ ไมCมีการสนใจปMจจัยเชิงโครงสร!าง
ภายนอก ทําให! คนจนต!องทนทุกข*ทรมานอยูCตCอไป อยCางไรก็ตาม นักจิตวิทยาตั้งแตCทศวรรษ
1980 เริ่มตระหนักและยอมรับในมุมมองใหมC ๆ มากขึ้น พร!อมกับการให!ความสําคัญเพิ่มขึ้นตCอ
บทบาทของพลังจากปMจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วCาสามารถเปdนได!ทั้งเหตุและผลของ
ความยากจน

ความยากจนและคนจนในมุมมองทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ในทางสังคมวิทยา ด!วยเหตุที่มีจุดประสงค*แตCกําเนิดในด!านตรงข!ามกับ มาร*กซิสม* อยCาง
ชั ด เจน เนื้ อ หาในทางสั งคมวิ ท ยาจึ งพยายามเลี่ ย งทั้ งการใช! รู ป ศั พ ท* แ ละการตี ค วามในแบบ
มาร*กซิสม* แตCในความพยายามดังกลCาวปรากฏวCา บCอยครั้งที่ทําให!เกิดปMญหา โดยที่ในประเด็น
เดียวกัน อาจใช!คําไปตCาง ๆ กันหลายคํา จึงมักทําให!เกิดความยากลําบากเสียเอง ในอันที่จะต!อง
วิเคราะห*และตีความเพื่อการศึกษาวิจัย อยCางเชCน คําวCาการแบCงชั้นในสังคม สังคมวิทยาใช!คําอื่น
หลายคํ า อาทิ การแบC ง ชC ว งชั้ น ทางสั ง คม (social stratification) การจั ด จํ า แนกทางสั ง คม
(social division)
ขณะที่ มาร*กซิสม* ใช!คําวCา ชนชั้น (class) เปdนหลักในการวิเคราะห*การตCอสู!ทางชนชั้นใน
สังคม เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม จึงต!องมองกลุCมฝwายทางการเมืองเปdนองคาพยพหลัก ๆ เพื่อ
การกําหนดยุทธศาสตร*ยุทธวิธี แตCสังคมวิทยาเน!นเหตุผลตรงกันข!าม คือการศึกษาและอธิบาย
ทั้งหมด ทั้งมวล ต!องเปdนไปเพื่ อการรักษาสังคมที่เปdนอยูCให!อยูCรอด จึงต!องกระตุ!น ทุกสCวนของ
สังคมให!ทําหน!าที่ของตน ให!ประสานสอดคล!องกัน เพื่อที่สังคมโดยรวมจะมีเสถียรภาพและอยูC
รอดได!ตามประสงค* สังคมวิทยาจึงให!ความสําคัญกับทุกรายละเอียดในภาคตัดขวางอยCางมาก
จึงปรากฏในกรณี นี้วCา แทนที่ จะสนใจแตCช นชั้ น เทC านั้ น สังคมวิทยายังพู ดถึ งสถานภาพตCาง ๆ
(status) จึ ง ทํ า ให! สั ง คมวิ ท ยามองวC า มี ค วามสั ม พั น ธ* ที่ ห ลากหลายและซั บ ซ! อ นทุ ก ทิ ศ ทาง
ไมCพยายามจัดให!ทุกอยCางมาอยูCในกรอบกระแสประวัติศาสตร*อยCางที่ มาร*กซิสม* ใช!อธิบายหรือ
หากจะอธิบายในลักษณะชCวงประวัติศาสตร* สังคมวิทยาก็หยิบยกปMจจัยตCาง ๆ มาให!ความสําคัญ
อยCางหลากหลายทีเดียว
กระทั่งคําวCาความยากจน หลายกรณีก็มีคําวCาความไมCเทCาเทียมกันเข!ามาเกี่ยวข!องด!วย
แม!กระทั่งความเหลื่อมล้ําในสังคม การสกัดกั้นทางสังคม (social deprivation) การกีดกันออก
จากสังคม (social exclusion) เปdนต!น
ทางสังคมวิทยาเมื่อจะวิเคราะห*ความยากจนและพูดถึงคนจน ก็จะอธิบ ายถึงความไมC
เทCาเทียมกัน แตCมักกลCาวถึงความไมCเทCาเทียมกันในด!านอาชีพ ด!านการศึกษา ด!านชาติพันธุ* หรือ
อะไรอื่นที่เกี่ยวกับสถานภาพของบุคคล ในขณะที่ มาร*กซ* ระบุถึงด!วยคําวCาความไมCเทCาเทียมกัน
ทางชนชั้นเศรษฐกิจ
ในฐานะทฤษฎีพื้นฐาน กลCาวได!วCาทฤษฎีของ มาร*กซ* และ เวเบอร* เปdนตัวอยCางที่ยังคง
คุณคCาอยูC เพียงแตCธรรมชาติของทฤษฎีพื้นฐานทั้งสองนี้ ให!ความสําคัญกับการอธิบายในระดับ
ของลักษณะที่เปdนแบบแผนของความไมCเทCาเทียมกัน ซึ่งเห็นได!ชัดเจนมากในกรณี ของ มาร*กซ*
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ที่อธิบายความไมCเทCาเทียมกันในสังคมและชนชั้นในเชิงวิวัฒนาการ และมองในเชิงยุทธศาสตร*วCา
สังคมจะแยกออกเปdนสองชนชั้นมากขึ้น กลCาวคือ ชนชั้นผู!กดขี่ขูดรีด ซึ่งสังคมวิทยามักเรียกด!วย
ภาษาที่นุCมนวลกวCาวCา ชนชั้นที่เหนือกวCา และอีกฝwายคือชนชั้นผู!ถูกกดขี่ขูดรีด หรือชนชั้นที่ต่ํากวCา
ซึ่ง มาร*กซ* หมายความถึงผู!ใช!แรงงานคือกรรมกรและชาวนาชาวไรCเปdนสําคัญ สCวนในทรรศนะ
ของ เวเบอร* ความไมCเทCาเทียมกันอธิบายได!ใน 3 มิติ ได!แกC ชนชั้น สถานภาพ และพรรค และ
ปMจจัยกําหนดความไมCเทCาเทียมกันก็คือเรื่องของอํานาจและเกียรติยศ อันเปdนทรัพยากรที่หายาก
และขาดแคลน (Max Weber. 2015 : 37-58)
สําหรับในกลุCมนักคิดแบบเวเบอร*ใหมC (new-Weberian) ยังใช!หลักการวิเคราะห* การ
แบCงชCวงชั้นทางสังคมแบบพหุมิติ ด!วยการอธิบายวCา ที่มาของความไมCเทCาเทียมกันมีในหลายกรณี
เชCน ในอาชีพ ในสถานภาพทางชาติพันธุ* การศึกษา รายได! และศาสนา ทั้งนี้ ตCางเห็นรCวมกันวCา
ความไมCเทCาเทียมกันอาจมิได!เกิดจากกลไกการจัดการและรักษาไว!ซึ่งทรัพยากรเทCานั้น แตCยังเกิด
ได!จากความแนบแนCนในความรู!สึกรCวมกันถึงการมีเกียรติยศทางสังคม (social prestige) อํานาจ
ทางการเมืองที่ได!รับอยCางไมCเทCาเทียมกันด!วย และสรุปวCา สังคมมิได!ประกอบด!วยคนเพียง 2 สCวน
ที่วCา ร่ํารวยกวCา และยากจนกวCา เพียงเทCานั้น
แนวคิ ดทฤษฎีหนA าที่ นิยม (Functionalism) เปd นทฤษฎีที่สําคัญทางสังคมวิทยา ได!
ชี้ วC า ในทุ ก สั งคมมี ตํ าแหนC งและสถานภาพทางสั งคมแตกตC า งกั น ไป เปd น ความแตกตC า งที่ มี
ความสํ าคั ญ เชิ งหน! าที่ ตC อ สั งคม เนื่ อ งจากสั งคมจํ าเปd น ต! องอาศั ย ทุ กตํ าแหนC งและสถานภาพ
เพื่ อรับ ผิดชอบในสCวนของตนอยC างประสานสอดคล!องกั น สังคมจึ งจะอยูC รอดได! สังคมจึงต!อง
จัดหารางวัลตอบแทนให! ตามตําแหนCงนั้ น ๆ เพื่อเปdน หลักประกันวCา ทุกตําแหนCงในสังคมจะมี
ผู!คนเข!าไปครอบครองและพร!อมใจกันขับเคลื่อนตามบทบาทหน!าที่ที่มี อยCางไรก็ตามด!วยการที่
ตําแหนCงตCางมีขนาดและเกียรติยศมากน!อยไมCเทC ากัน จึงทําให!แรงจูงใจตCอการเข!าครอบครอง
ตําแหนCงตCาง ๆ ยCอมไมCเทCากันด!วย จึงทําให!เกิดคํากลCาวที่คุ!นเคยวCา “ความไมCเทCาเทียมในโอกาส”
คนจนในทฤษฎีหน!าที่นิยมจึงเปdนผู!ที่ขาดโอกาสในสังคม คือมีโอกาสไมCเทCากับผู!อื่นอีกหลายกลุCม
พวก จึงมองปMญหาความไมCเทCาเทียมกันและความยากจนบนฐานคิดเรื่องความแตกตCางในโอกาส
ทางอาชี พ (Davis and Moore. 1945 : 242-249) มองความไมC เ ทC าเที ยมกั น ตามแบ บ
นั ก เศรษฐศาสตร* โดยวC าเปd น เรื่ อ งของความสามารถของบุ ค คลที่ ไมC เทC ากั น คนจนในกรณี นี้
นอกจากจะหมายถึ ง ผู! ที่ ข าดโอกาส (โดยเฉพาะในอาชี พ ) แล! ว ยั ง หมายความถึ ง ผู! ที่ มี
ความสามารถในเชิงเปรียบเทียบน!อยกวCาผู!อื่น จึงไมCสามารถเลื่อนสถานภาพของตนขึ้นมาได!
งานเขี ย นของ แก็ น ส* (Gans. 1972 : 275-289) แสดงถึ ง ทรรศนะที่ เ รี ย กกั น เองใน
กลุCมวCาเปdนการมองทางบวกตCอเรื่องความยากจนและคนจน โดยมองวCาความยากจนและคนจน
นั้นมีประโยชน* ถ!าไมCมีความยากจนและคนจน งานสกปรก งานที่สร!างความเหน็ดเหนื่อยหลาย
อยCางก็ไมCมีใครทํา ทั้งนี้ ยังมองวCาสิ่งใดที่ยังมีคุณคCา ยCอมเปdนเหตุผลอันชอบธรรมที่จะสามารถ
ดํารงอยูCตCอไป นั่นคือ อะไรที่ยังมีอยูC ยCอมหมายความวCายังมีประโยชน*อยูCไมCทางใดก็ทางหนึ่งแกC
บุ ค คลบางกลุC ม หรื อ หลายกลุC ม ในสั ง คม การวิ เคราะห* ด! ว ยตั ว แบบหน! า ที่ นิ ย มจึ ง เทC า กั บ ให!
ข!อสรุป วCา ความยากจนและคนจนจะดํารงอยูCตCอไป ไมC เพี ยงแตCเพราะตอบโจทย*เรื่องบทบาท
หน!าที่หลายตCอหลายอยCางของสังคมได!เทCานั้น แตCยังเปdนเพราะหลายบทบาทหน!าที่ของความ
ยากจนและคนจน อาจมิได!กระทบตCอประโยชน*อื่นของสมาชิกสังคมที่ คCอนข!างมั่งคั่งกวCาผู!อื่น
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สCวนบทบาทหน!าที่ไหนของความยากจนและคนจน ที่ไมCเหมาะสมตCอประโยชน*แหCงความอยูCรอด
ของสั งคม ก็ ให! แ ก! ไขและปรั บ ปรุ งด! ว ยนโยบายเชิ งปฏิ รู ป เปd น กรณี ไป ไมC จํ าเปd น ต! อ งเปลี่ ย น
อยCางรุนแรงตCอระเบียบสังคมที่ดํารงอยูC
ทฤษฎี วั ฒ นธรรมย- อ ยของความยากจน (The sub-culture of poverty) เปd น
แนวคิดหนึ่งทางด!านมานุษยวิทยาที่ถูกนํามาใช!ศึกษาและอธิบายเกี่ยวกับคนจนและความยากจน
ออสการ* เลวิ ส นั ก มานุ ษ ยวิ ท ยาอเมริ กั น ได! ศึ ก ษาชี วิ ต ความเปd น อยูC ข องครอบครั ว เม็ ก ซิ กั น
ในชุมชนแออัดเทปqโต (Tepito) ของนครเม็กซิโกซิตี แล!วได!พัฒนาแนวคิดวCาด!วยวัฒนธรรมของ
ความยากจน (culture of poverty) ขึ้ น มา โดย เลวิ ส (Lewis. op.cit.) ได! อ ธิ บ ายวC ากลุC มคน
ที่ยากจนที่สุดของสังคมจะสร!างวัฒนธรรมยCอยขึ้นมา ที่แตกตCางและดํารงอยูCโดยตัวมันเองอยCาง
ถาวร
คําอธิบายของเลวิสเปdนการนําแนวคิดทางวัฒนธรรมที่ถCายทอดจากรุCนสูCรุCน มาใช!อธิบาย
เรื่องความยากจน โดย เลวิส ต!องการบอกให!รู!วCา ความยากจนในสังคมสมัยใหมCมิใชCเปdนเพียง
ภาวะของการถูกสกัดกั้นด!านเศรษฐกิจ หรือภาวะการเสียระเบียบ หรือการไมCมีอะไรบางอยCาง
แตCความยากจนในสังคมสมัยใหมCมีแงCมุมบวกของมัน นั่นคือ มีโครงสร!าง ระบบเหตุผล กลวิธาน
ปกป…องตัวเอง จึงทําให!คนจนยังมีอยูC อาจกลCาวได!วCา ความยากจนเปdนวิถีชีวิตอยCางหนึ่ง ที่มีมา
คงทนถาวร จากรุCนสูCรุCนในระบบครอบครัว
เลวิส ระบุวCา มีลักษณะที่คล!ายกันอยCางเห็นได!ชัดในชนชั้นลCางที่อาศัยอยูCในลอนดอน
กลาสโกว* ปารีส เม็กซิโกซิตี ในสCวนที่เกี่ยวกับโครงสร!างครอบครัว ความสัมพันธ*ระหวCางบุคคล
แนวคิดที่ดํารงอยูCตามกาลเวลา ระบบคCานิยม แบบแผนการใช!จCาย สํานึกชุมชน ถ!ามองในภาพ
ทางเศรษฐกิจจะเห็นการไมCมีงานทํา การทํางานต่ําระดับ คCาจ!างต่ํา ทํางานอาชีพที่ใช!ทักษะต่ํา
มีการใช!แรงงานเด็ก ไมCมีเงินเก็บออม ขาดแคลนเงินใช!จCาย ไมCมีอาหารเพียงพอที่จะประทังชีวิต
จําต!องซื้อหาอาหารที่มีคุณภาพต่ํามายังชีพในแตCละวัน เอาข!าวของสCวนตัวไปจํานํา กู!หนี้ยืมสิน
จากนายเงินนอกระบบด!วยอัตราดอกเบี้ยแพง ๆ ใช!เสื้อผ!าและเฟอร*นิเจอร*มือสอง
หากมองในมุมของจิตวิทยาสังคม จะพบกับเรื่องของการอยูCกันอยCางแออัด ขาดความ
เปdนสCวนตัว มักมั่วสุมพบปะกัน บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล* มักมีการทะเลาะเบาะแว!งและใช!
ความรุนแรง มักเลี้ยงดูเด็กด!วยการกระทํารุนแรงตCอรCางกาย มีการทําร!ายภรรยา มีเพศสัมพันธ*
ตั้งแตCอายุยังน!อย แตCงงานกันตามอารมณ*อิสระไมCยึดถือหลักเกณฑ* มีอัตราการทอดทิ้งพCอแมCและ
ลู กสู ง ไมC คCอยจะทํ าอะไรที่ บC งบอกถึ งการมี ความเชื่ อที่ ดี งามและวางแผนอนาคต ยอมจํ านน
เชื่ อในความเหนือกวCาของชาย และผู! หญิ งต! องเปd น ฝwายยอมรับ ความทุ กข*ทรมานกระทั่ งวาระ
สุดท!ายของชีวิต
วัฒนธรรมยCอยของความยากจนจึงเปdนทั้งการปรับตัว และปฏิกิริยาตอบกลับที่คนจน
มีตCอสถานะชายขอบของตน ทCามกลางสังคมทุนนิยมที่อยูCกันแบบตัวใครตัวมันและแบCงคนออก
เปdนชั้น ซึ่งอาจเปdนผลมาจากการลCาอาณานิคม หรือการกําหนดจําแนกคนเปdนประเภทปwาเถื่อน
ด!อยพัฒนา
อยCางไรก็ตามการนําเสนอของเลวิส ได!รับการวิจารณ*ในวิธีการศึกษา การตั้งสมมติฐาน
ที่ ชี้นํ าด! วยคC านิ ยม ระบบตรรกะไมC คงเส! น คงวา อาจมี ปM ญ หาในเรื่องของการเปd น ตั วแทนที่ จ ะ
อธิบายตCอภาพรวมทั้งหมด หลายกรณีเหมือนมีอคติที่ตั้งใจให!มันเกิดขึ้น และวCาการจําแนกเปdน
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วั ฒ นธรรมยC อ ยของความยากจนกํ าหนดเปd น สู ต รสํ าเร็ จ จากคC านิ ย มแบบชนชั้ น กลางที่ ข าด
หลักฐานเชิงประจักษ* จึงไมCนCาเชื่อวCา คนจนจะมีความแตกตCางจากคนในชั้นอื่นของสังคม จนถึง
กั บ ส าม ารถ ส ร! า งเปd น วั ฒ น ธรรม ขอ งต น เอ ง (Rossi and Blum. 1968 : 26-38) ทั้ งนี้
ในการศึกษาวิจัยหลายที่พบวCา คนจนในแตCละที่ล!วนมีวิถีชีวิตที่ซับซ!อนแตกตCางกันไป
กลCาวโดยสรุปแล!ว ในมุมมองทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ความยากจนสามารถลด
โอกาสที่จะมีสCวนรCวมในการดําเนินชีวิต ทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมในสังคม และ
มักเห็นพ!องกันวCา ความยากจนไมCเพียงแตCจะหมายถึงการขาดทรัพยากรทางวัตถุ ทรัพยากรที่เปdน
ตัวเงินเทCานั้น หากยังหมายถึงการขาดทรัพยากรใด ๆ ที่จะทําให!ไมCสามารถมีมาตรฐานขั้นต่ําใน
การดําเนินชีวิตและการมีสCวนรCวมในสังคม (Cappellari and Jenkins. 2006 : 1) ความยากจน
จึงไมCใชCเพียงแตCหมายถึงรายได!น!อย แตCยังรวมถึงการถูกสกัดกั้นจากสังคม (social deprivation)
ด!วยทั้งนี้ บุคคลตCางได!รับผลกระทบจากการสกัดกั้นนานาชนิด ทํ าให! ตกอยูCในสถานะเงื่อนไข
ตCาง ๆ ที่เสียเปรียบ เชCน ทําให!ขาดการศึกษา ไมCมีงานทํา เปdนต!น
คําวCา “การสกัดกั้น” (deprivation) ในทางเศรษฐศาสตร* จะหมายถึงความรู!สึกที่บุคคล
รับรู!ในสถานการณ* หนึ่ง ขณะที่มีอีกคําที่ใกล!เคียงกัน คือ “การกีดกันออกจากสังคม” (social
exclusion) ซึ่งคําหลังนี้บCงบอกความหมายของการไมCยอมรับเข!ามารCวมในวงสังคม แตCใชCวCาจะ
หมายความเอาแตCเพียงคนจนเทCานั้น หากมีความหมายที่กว!างออกไป อันหมายถึงผู!คนทั่วไปด!วย
ทั้งนี้ อาจมองเปdนรายบุคคลหรือเปdนกลุCมก็ได! ที่ถูกปฏิเสธการเข!ามีสCวนรCวมในกิจกรรมตCาง ๆ
และจากการใช!ชีวิตปกติในชุมชน ในวัฒนธรรม ทั้งในบางระดับบางแงCมุม หรือโดยทั้งหมด
คําวCา การกี ดกั น ออกจากสั งคม ได!รับ ความสนใจจากนั กคิ ด ทางสั งคมศาสตร*มากขึ้ น
ในการกลCาวเปรียบเทียบกับศัพท*เกCา ๆ อยCางเชCน ความยากจนด!านรายได! ความยากจนพหุมิติ
(multi-dimensional poverty) และความไมCเทCาเทียมกัน
การกีดกันออกจากสังคม เปdนศัพท*เชิงสัมพัทธ*ในความหมายวCา บุคคลถูกกระทําให!รู!สึก
ถูกกีดกันโดยเปรียบเทียบกับสมาชิกอื่น ๆ ในสังคม อยCางไรก็ตามไมCมีการถูกกีดกันอยCางสมบูรณ*
เพราะจะต!องใช!เรียกเปdนอยCางอื่นแทน คําวCาถูกกีดกันจึงใช!กับกรณี ของการยังเปdนสมาชิกของ
สังคมเทCานั้น ทั้งนี้ ก็ขึ้นอยูCกับวCาบุคคลจะยังสามารถเข!ารCวมและประกาศตัวเปdนสCวนหนึ่งของ
สังคมนั้นได!มากน!อยเพียงใด
ทั้งนี้ การศึกษาสCวนมากมักถือเอาวCา ความรู!สึกถูกสกัดกั้นนานาประการกับประเด็นรู!สึก
ถูกกีดกันออกจากสังคมเปdนเรื่องเดียวกัน แตCในความนCาจะเปdนก็คือ ความรู!สึกถูกกีดกันออกจาก
สังคมเปd น ความรู!สึ กวC ามิ ได! เปd น สC วนหนึ่ งของสั งคมนั้ น จึ งควรจะแตกตC างจากรู!สึ กถู กสกั ด กั้ น
เพราะบุ คคลอาจรู!สึ กถูกสกั ด กั้น แตC ไมC จําเปd น วCาจะต! องรู!สึ กถูกกี ด กั น ออกจากสังคม จึ งไมC ใชC
ทุกคนเสมอไปที่ยากจนขาดรายได! ไมCมีงานทํา จะรู!สึกวCาตนถูกกีดกันออกจากสังคม และวCาวิธีที่
บุคคลใช!ในการประเมินเงื่อนไขการดําเนินชีวิตของตน ตลอดจนความสามารถในการจัดการกับ
สถานการณ*ที่ประสบ ก็มีสCวนอยCางสําคัญที่จะทําให!รู!สึกถูกกีดกันออกจากสังคมหรือไมCด!วย
การกี ด กั น ออกจากสังคมมี ความหมายใกล! เคีย งมากกับ การสกั ด กั้ น ซึ่ งมี ลั กษณะเชิ ง
สั ม พั ท ธ* เชC น เดี ย วกั น ทั้ งนี้ เหมื อ นดั ง ที่ ดั บ เบิ ล ยู จี รั ง สิ มั น (Runciman. 1966 : 430-434)
อธิบายวCาเปdนความรู!สึกที่มาจากการเปรียบเทียบตนเองในสถานการณ*นั้นกับคนอื่น ๆ ในสังคม
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ซึ่งระดับความเข!มของการสกัดกั้นจะอยูCที่ขอบขCายความแตกตCางระหวCางสถานการณ*อันเปdนที่
ปรารถนากับสถานการณ*ที่บุคคลผู!กําลังปรารถนาประสบอยูC
คําวCา การสกัดกั้น มักถูกตีความวCามีความหมายในลักษณะหยุดนิ่ง หรือ ณ ขณะนั้น ๆ
สCวนการกีดกันออกจากสังคม จะมีลักษณะพลวัต กลCาวคือคน ๆ หนึ่งจะรู!สึกถูกกีดกันออกจาก
สังคมได! ถ!าเงื่อนไขของการสกัดกั้นยังคงอยูCนานเปdนชCวงระยะเวลา หรือเงื่อนไขมันยิ่งเลวร!ายลง
ดังนั้น จึงกลCาวกันวCา การวัดการกีดกันออกจากสังคมจะต!องอาศัยเรื่องเวลาเข!าไปรCวมพิจารณา
ด!วย การถูกกีดกันออกจากสังคมจึงเปd นการถูกสกัดกั้นในลักษณะสัมพัทธ*ที่เรื้อรัง (Atkinson.
1998 : 1-20)
สําหรับมาตรวัดของการสกัดกั้น บ!างใช!รายได!เปdนตัวชี้วัด บ!างก็ใช!ความล!มเหลวหรือไมC
สามารถกระทําบทบาทหน!าที่ (functioning failures) เปdนดัชนี กรณีของความล!มเหลวในการ
กระทําบทบาทหน!าที่ จัดวCาเปdนองค*รวมของความล!มเหลวในการกระทําบทบาทหน!าที่ตCาง ๆ
สารพัดแบบ สCวนการกีดกันออกจากสังคม สามารถมองได!เปdนพหุมิติ (multi-dimensionality)
โดยครอบคลุมทั้งด!านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง (Sen. 2012 : 321)
หลายการศึ กษาวิเคราะห*ตCางเห็ นพ! องกั นวCา การสกัดกั้น เกิ ดจากการเปรียบเที ยบกั บ
บุคคลอื่นที่ดีกวCา แตCหากเปรียบเทียบกับบุคคลอื่นที่ด!อยกวCา จะสร!างความรู!สึกพึงพอใจขึ้นได!
จึงเปdนสิ่งที่ย้ําเตือนวCาสิ่งที่วัดจะต!องเปdน “การสกัดกั้น” จริง ๆ มิฉะนั้นแล!วจะกลายเปdนผลการ
วัด อะไรบางอยCาง ที่ คล!ายกับ “คCาคะแนนการสกัดกั้น สุทธิของความพึ งพอใจ” (deprivation
net of satisfaction) มาแทน (Yitzhaki. 1979 : 321-324)
ข! อ เท็ จ จริ ง ที่ เ ปd น ปรากฏการณ* เกิ ด ขึ้ น ในหลายสั ง คม มี ก ารแบC งขั้ ว (polarization)
ระหวCางผู!คนในสังคมอยCางชัดเจน ปรากฏภาพที่บางสCวนในแตCละขั้ว ถูกกีดกันจากผู!คนตCางขั้วใน
ตCางกรรมตCางวาระตCอประเด็นที่เกี่ยวข!องนี้ ได!มีการนําเสนอเชิงสังเกตวCา การแบCงขั้วกับการสกัด
กั้ น นั้ น มี ความแตกตC างกั น ทั้ งนี้ ในการแบC งขั้ ว บุ คคลจะมองตั วเองเปd น สมาชิ กของกลุC มใหญC
กลุCมเดียวกันกับผู!อื่นที่มีสถานะเทCากัน แตCขณะที่การสกัดกั้น บุคคลจะนําตัวเองไปเปรียบเทียบ
กับสมาชิกอื่นในกลุCม ซึ่งจะเปdนผู!มีสถานะดีกวCาหรือเหนือกวCาตน (Esteban and Ray. 1994 :
819-851)

บทสรุป
แนวคิดและทฤษฎีตCาง ๆ วCาด!วยความยากจนที่กลCาวมา สะท!อนถึงปMจจัยหลาย ๆ ปMจจัย
วCาเปdนเหตุนําไปสูCความยากจนในเขตพื้นที่ตCาง ๆ ขณะที่แตCละตัวแปรเหลCานี้สามารถนําเสนอเปdน
ทฤษฎีและแยกออกจากกันได! แตCอํานาจการอธิบายอาจจะเพิ่มขึ้นเมื่อเข!าใจเปdนองค*ประกอบ
รวมในแตCละระดับของการอธิบาย แตCคงปฏิเสธไมCได!ถึงนัยสําคัญมากมายอันจะตCอนโยบายและ
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข!อง
ในประเทศไทยตั ว เลขของความยากจนและคนจนยั งคงผั น ผวนไมC ชั ด เจน ความไมC
แนCนอนของสถานการณ*ทางเศรษฐกิจ ยังผลให!ตัวเลขคนจนมีการเปลี่ยนแปลงโดยตลอด ผนวก
กับความไร!เสถียรภาพ และความไมCสงบทางการเมือง กลายเปdนอุปสรรคอันสําคัญให!เกิดความ
เลื่ อ นไหลที่ จ ะระบุ ให! ชั ด เจนเปd น ตั ว เลขแนC น อนได! ย าก แตC ด! ว ยเปd น ภาระหน! าที่ แ ละภารกิ จ
อันสร!างสรรค* กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย*ถือเปdนกระทรวงหลัก ในอัน
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ที่จะดําเนินการในทุกด!านตามข!อกําหนดสิทธิประโยชน*ตามกฎหมาย ให!แกCคนจนหรือคนที่ขาด
โอกาสในเงื่อนไขตCาง ๆ เพื่อเข!าถึงความมั่นคงทางสังคม บนรากฐานของความมั่นคงที่มนุษย*พึงมี
อันจะนําพาให!สังคมโดยรวมอยูCดีมีสุขในที่สุด
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Win Lyovarin’s Case of Bookworm : A Consideration through
Concept of Intertextuality
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บทคัดย>อ
บทความนี้ มุ* ง ศึ ก ษา คดี ห นอนนิ ย าย ของ วิ น ทร/ เลี ย ววาริ ณ โดยใช! แ นวคิ ด เรื่ อ ง
สัมพันธบท เพื่อพิจารณาถึงความสัมพั นธ/ระหว*างนิยายเรื่องดังกล*าวกับตัวบทที่มีมาก*อนหน!า
รวมไปถึงพิ จารณาความสัมพั นธ/กับตัวบทนอกวรรณกรรมด!วย ผลการศึกษาพบว*า คดีหนอน
นิ ย าย ใช! ก ารอ! างถึ งวรรณกรรมหรื อ นิ ย ายเริ งรมย/ ห ลายเรื่ อ ง เพื่ อ สร! างบุ ค ลิ ก ของตั ว ละคร
เพื่อดําเนินเรื่อง และเพื่อเปOนจดหมายเหตุแห*งวงวรรณกรรมในด!านเนื้อหา นิยายเรื่องนี้นําเสนอ
ภาพของเด็กในสถานสงเคราะห/ซึ่งถูกกระทําความรุนแรงจากผู!มีหน!าที่เกี่ยวข!องในการดูแลเด็ก
ความรุน แรงจากเด็ กที่ อยู*ร*วมสถานสงเคราะห/ แห* งเดียวกัน และความรุน แรงจากคนทั่ วไปใน
สังคม อย*างไรก็ตามนิยายเรื่องดังกล*าวยังคงตอกย้ําภาพความรุนแรงของเด็กในสถานสงเคราะห/
ในลักษณะประทับตราแบบเหมารวม ทั้งยังละเลยการทําความเข!าใจความรุนแรงต*อเด็กในมิติ
ต*าง ๆ อย* างรอบด!าน อาจกล*าวได!ว*า คดีห นอนนิยาย มิเพี ยงตอกย้ําถึ งปSญ หาที่มีอยู*ในสังคม
หากยังเปOนส*วนหนึ่งของการผลิตซ้ําความรุนแรงต*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 : แนวคิดเรื่องสัมพันธบทกับการศึกษาวรรณกรรม
Intertextuality เปOนคําที่จูเลีย คริสติวา (Julia Kristeva) เริ่มใช!เปOนคนแรกในฝรั่งเศส
ราวทศวรรษที่ 1960 เปOนแนวคิดที่เกิดจากการผนวกทฤษฎีภาษาศาสตร/เรื่องระบบภาษาของ
เฟอร/ ดิ น าน เดอ โซส/ ซู ร/ (Ferdinand de Saussure) เข! า กั บ ทฤษฎี ภ าษาและวรรณคดี ข อง
มิ ค าอิ ล บั ค ติ น (Mikhail Bakhtin) กระทั่ งเปO น แนวคิ ด ที่ สํ า คั ญ ในวงวรรณกรรมศึ ก ษาช* ว ง
ทศวรรษ 1970 (ตรีศิลปw บุญขจร. 2553 : 135) คริสติวาเห็นว*า ตัวบทเปOนพื้นที่ที่เปzดโอกาสให!
“ภาษา” ของคนกลุ*มต*าง ๆ จากหลากฐานะ อาชีพ และเพศวัย ได!มาปะทะสังสันทน/กันอย*างมี
พลวัต เกิดเปOนเสียงอันเซ็งแซ*แต*สอดประสานขึ้นในงานชิ้นเดียว (นพพร ประชากุล. 2552 : 335)
อีกทั้งตัวบทยังเกิดขึ้นในช*วงเวลาหนึ่งและได!รับอิทธิพลมาจากตัวบททางสังคมและวัฒนธรรม
ด! ว ย (ตรี ศิ ล ปw บุ ญ ขจร. 2553 : 136) ดั งนั้ น Intertextuality จึ งเปO น แนวคิ ด ที่ พิ จ ารณาถึ ง
ความสัมพันธ/ระหว*างตัวบทวรรณกรรมหนึ่ง ๆ กับตัวบทวรรณกรรมและตัวบทนอกวรรณกรรม
ที่มีมาก*อนหน!า ในประเทศไทย มีผู!เรียกแนวคิดดังกล*าวว*า “สหบท” (ตรีศิลปw บุญขจร. 2553)
และ “สัมพันธบท” (นพพร ประชากุล. 2552) ในที่นี้จะใช!คําว*า “สัมพันธบท”
แนวคิดเรื่องสัมพันธบทตั้งอยู*บนพื้นฐานของความเชื่อที่ว*า อิทธิพลของบริบทแวดล!อม
ส*งผลโดยตรงต*อการผลิตสร!างความหมายในตัวบท และงานวรรณกรรมไม*ใช*ระบบสื่อความหมาย
แบบปzด ซึ่งเปOนอิสระในตัวเองและไม*เชื่อมโยงกับวาทกรรมหรือตัวบทภายนอก ตรงกันข!ามกับ
ความหมายในตั ว บทที่ ก ลั บ เชื่ อ มโยงอยู* กั บ ตั ว บทก* อ นหน! า เนื่ อ งจากแนวคิ ด ตลอดจน
องค/ประกอบของงานเขียนชิ้นใดก็ตาม ล!วนไม*มี “ความเริ่มแรก” (originality) เพราะย*อมถูก
กล*าวถึงมาก*อนแล!วในวรรณกรรมชิ้นอื่น (กัญญา วัฒนกุล. 2550 : 88-89) ดังนั้น การนําแนวคิด
เรื่องสัมพันธบทมาศึกษาวรรณกรรมจึงเปOนการสืบหาความสัมพันธ/ของตัวบทที่ศึกษากับตัวบท
อื่น ๆ ที่มีมาก*อนหน!า พร!อมทั้งย!อนกลับไปทําความเข!าใจตัวบทต!นทางเพื่อนํามาเปรียบเทียบกับ
ตัวบทที่ศึกษาว*า องค/ประกอบหรือแนวคิดที่ได!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) ซึ่งศึกษากวีนิพนธ/ไทย
ร*วมสมัยในแง*ความสัมพันธ/ระหว*างวรรณกรรมและบริบทสังคมไทยกับกวีนิพนธ/ไทยร*วมสมัย
หรือในบทความเรื่อง “สั มพั น ธบท” ของ นพพร ประชากุล (2552) ก็ ได!แนะนํ าแนวคิ ดเรื่อง
สัมพันธบท พร!อมทั้งยกตัวอย*างการนําแนวคิดดังกล*าวไปศึกษากวีนิพนธ/ไทยบางบท อย*างไร
ก็ตาม ยังไม*เคยมีการศึกษาบันเทิงคดีแนวสืบสวนสอบสวนโดยใช!แนวคิดเรื่องสัมพันธบทมาก*อน
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๕ "งานวิชาการรับใช!สังคม" มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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คดีหนอนนิยาย เปOนบันเทิงคดีแนวสืบสวนสอบสวนลําดับที่ 3 ในชุด “พุ*มรัก พานสิงห/”
ของวิ น ทร/ เลี ย ววาริ ณ เนื้ อ หาโดยสรุ ป เล* า ถึ ง คดี ที่ “หนอน” ก* อ เหตุ ฆ าตกรรมหลายครั้ ง
แต*ละครั้ง จะทิ้ง “นิยายเริงรมย/” เล*มหนึ่งไว!ข!างศพเหยื่อด!วย ลักษณะการตายของเหยื่อสัมพันธ/
กับภาพการเสียชีวิตของตัวละครตัวใดตัวหนึ่งในนิยายที่ถูกทิ้งไว! นักสืบอย*าง พุ*มรัก พานสิงห/
ต!องไชคดี ไป พร!อม ๆ กั บ การอ*านนิ ย ายเริงรมย/ ห ลายเรื่องเพื่ อทํ าความเข!าใจพฤติ กรรมของ
ผู!ก*อเหตุ จนในที่สุดก็พบสาเหตุการฆาตกรรมซึ่งสัมพันธ/กับชีวิตในวัยเด็กของ “หนอน” ซึ่งเปOน
เด็กกําพร!าอยู*ในสถานเลี้ยงเด็กกําพร!าแสงรุ!ง พุ*มรัก พานสิงห/ ต!องไล*ให!ทัน “หนอน” ก*อนที่
เหยื่อรายต*อไปจะเปOนพุ*มรัก พานสิงห/เอง จะเห็นว*า ในแง*หนึ่งของ คดีหนอนนิยาย สัมพันธ/กับ
นิยายเริงรมย/หลายเรื่องที่มีมาก*อนหน!า และในอีกแง*หนึ่ง แนวคิดที่นําเสนอเกี่ยวกับเด็กกําพร!า
หรือเด็กด!อยโอกาสในสังคม ก็สัมพันธ/กับเรื่องราวที่มีอยู*ในสังคมไทย จึงน*าที่จะศึกษา คดีหนอน
นิยาย ด!วยแนวคิดเรื่องสัมพันธบทได!

เริงรมยในเริงรมย : สัมพันธบทจากวรรณกรรมอันหลากหลายในคดีหนอนนิยาย
แนวคิ ด เรื่องสั มพั น ธบทในแง*ห นึ่ งเกี่ย วข! องกั บ “การอ! างถึ ง” อย* างพจนานุ กรมศัพ ท/
วรรณกรรม อังกฤษ-ไทย (ราชบัณฑิตยสถาน. 2545 : 13-14) ได!นิยามคําว*า “allusion” หรือ
“การอ! างถึ ง” ไว!ว* าคื อ การกล* าวถึ งเรื่ องอื่ น นอกเรื่ องที่ เขี ย น เช* น กล* าวถึ งบุ คคล เหตุ การณ/
นิทาน หรือวรรณกรรมอื่น ๆ การอ!างถึงแสดงถึงความรอบรู!ของผู!เขียน จุดประสงค/ทั่วไปของการ
อ! างถึ งก็ เพื่ อที่ จ ะขยายงานเขี ย นวรรณกรรมนั้ น ให! ชั ด เจนยิ่ งขึ้ น เกิ ด ความหลากหลาย ทํ าให!
ถ!อยคํ ามี น้ําหนัก น* าสนใจ น*าประทั บใจยิ่งขึ้น อาจทําให! งานเขี ยนนั้ น ดีเด*น ลึกซึ้งขึ้น ก็ได! เมื่ อ
พิ จารณา คดี ห นอนนิ ยาย ซึ่ งวิน ทร/ เลี ย ววาริณ จัด เปO น “นิ ย ายเริงรมย/ ” (วิ น ทร/ เลี ย ววาริณ .
2559 : 246) กลวิธีที่อ!างถึงนิ ยายเริงรมย/ เรื่องต*าง ๆ จึงจัดว*าเปO น “เริงรมย/ในเริงรมย/” หรือ
นิยายเริงรมย/ที่ปรากฏอยู*ในนิยายเริงรมย/ และเปOนความสัมพัน ธ/ระหว*างตัวบทกับตั วบทตาม
แนวคิดเรื่องสั มพั นธบทที่กล*าวไปตอนต!น อย* างไรก็ดี การอ!างถึงที่ป รากฏใน คดี หนอนนิ ยาย
ยังปรากฏหลายลักษณะ ดังจะกล*าวได!ต*อไปนี้
1. การอางถึงเพื่อสรางบุคลิกตัวละคร
คดีหนอนนิยาย เล*าเรื่องราวของ “หนอน” ซึ่งก*อเหตุฆาตกรรมหลายครั้ง แต*ละครั้งจะมี
ลักษณะที่เหมือนกัน คือ สวมบทตัวร!ายในนิยายเริงรมย/ เลียนแบบการฆาตกรรมในนิยาย และจะ
ทิ้งนิยายเริงรมย/เรื่องนั้นไว!ในที่เกิดเหตุด!วย ดังความตอนหนึ่งในนิยายที่ว*า “เหยื่อรายที่สอง คือ
สุวีร/ วรนิศวาวุธ อดีตผู!อํานวยการสถานเลี้ยงเด็กกําพร!าแสงรุ!ง ถูกฆ*าที่โรงงิ้ว อวัยวะเพศถูก
เฉือน ตาถูกเข็มแทง หนังสือ ผูกลาหาญคะนอง หรือ กระบี่เยยยุทธจักร ฆาตกรสวมบท ‘ตังฮึก
ปุกป„าย’ สาเหตุของการฆ*าเพราะสุวีร/ทารุณกรรมทางเพศกับ หนอนมาก*อนตอนเด็ก” (วินทร/
เลียววาริณ. 2559 : 214) จากข!อความดังกล*าวจะเห็นว*า นิยายเริงรมย/ในอดีตเรื่อง “ผู!กล!าหาญ
คะนอง” หรือ “กระบี่เย!ยยุทธจักร” ถูกอ!างถึงเพื่อสร!างบุคลิกตัวละคร “หนอน” ว*าเปOนฆาตกร
ที่ก*อเหตุโดยเลียนแบบฉากในนิย ายเริงรมย/แต*ละเรื่อง อัน แสดงให!เห็น ว*าเปOน คนที่อ*านนิ ยาย
เริงรมย/จํานวนมาก สอดคล!องกับคําบอกเล*าเกี่ยวกับ “หนอน” ที่ พุ*มรัก พานสิงห/ ได!มาระหว*าง
สืบคดีที่ว*า “เขาเปOนเด็กแปลก อ*านหนังสือนิยายทั้งวัน อ*านตั้งแต*ห!องสมุดเปzดจนปzด ไม*หยุดกิน
ข!าวเที่ยงเลย พอเย็นก็กลับไปนอนที่วัด วันต*อมาก็มาอีก เปOนอย*างนี้ทุกวันที่ห!องสมุดเปzดทําการ
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(วินทร/ เลียววาริณ. 2559 : 167) อย*างไรก็ดี บุคลิกดังกล*าวของตัวละคร “หนอน” ถูกอธิบายว*า
เปOน ความผิดปกติทางจิต ดังความว*า “ผมเชื่อว*าเปO นไปได!ที่เขาเชื่อจริง ๆ ว*าเขาเปO นตัวละคร
ตั ว นั้ น ตั วนี้ ในกรณี ของหนอน ผมเชื่ อว* าเขาไม* รู! สึ ก ผิ ด ความผิ ด ปกติ ในสมองน* าจะถู กฝS งมา
แต*แรกเกิด อาจไม*เปO นภั ยต*อสังคม หากเติ บโตมาในสิ่งแวดล!อมที่ดี แต* เขาถูกพ* อแม*ทิ้ง โตใน
สภาพแวดล!อมที่เลวร!ายมาก นั่นคือสุดโต*ง” (วินทร/ เลียววาริณ. 2559 : 190-191)
จากที่ ก ล* า วมาจะเห็ น ได! ว* า ตั ว ละคร “หนอน” เปO น ตั ว ละครที่ ถู ก สร! า งขึ้ น ให! มี
ความสัมพันธ/กับนิยายเริงรมย/ในอดีต การอ!างถึงนิยายเริงรมย/ก็เพื่อแสดงให!เห็นว*า “หนอน”
เปOนผู!อ*านนิยายเริงรมย/จํานวนมากและก*อเหตุฆาตกรรมโดยเลียนแบบฉากการฆาตกรรมในนิยาย
เริงรมย/เหล*านั้น
นอกจากการสร!างบุคลิกตัวละครในแง*ที่เปOนความผิดปกติทางจิตแล!ว ใน คดีหนอนนิยาย
ยังปรากฏการอ!างถึงเพื่อสร!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 เรื่ อ งของ ไวแอท เอิ ร/ ป กั บ ด็ อ ค ฮอลิ เ ดย/
กลายมาเปO น ลี้ คิ ม ฮวงกั บ อาฮุ ย เรื่ อ ง วี ร บุ รุ ษ สํ าราญ มาจากเรื่ อ ง Tortilla
Flat. . .งานออกมาดีมาก ไม*เหลือกลิ่นฝรั่งเลย เขาไม*เน!นที่บทบู…หรือโครงเรื่อง
พิสดาร แต*ไปเน!นอารมณ/ความรู!สึก ความเปOนมนุษย/มากกว*าการต*อสู! ลดความ
รุนแรงลง นี่เปOนทางสายใหม*ไม*เฉพาะตัวเขา แต*ทั้งวงการ เขาพาวงการนิยาย
กําลั งภายในสู* มรรคาใหม* พื้ น ที่ ใหม* ที่ ซึ่งจอมยุ ทธ/ร!องไห! เปO น จอมยุ ทธ/ รู!จั ก
เจ็บปวด มีด!านมืด จอมยุทธ/ขาเป† เหล*านี้เปOนสิ่งที่นักเขียนในยุคก*อนไม*เคยคาด
ฝSนว*าเปOนไปได!”
(วินทร/ เลียววาริณ. 2559 : 146-147)
จากข!อความข!างต!นจะเห็นว*า วินทร/ เลียววาริณ ได!สร!างตัวละคร “น.นพรัตน/” ขึ้นให!
เปO น ผู!ที่มีความรู!เกี่ ยวกับ นิ ยายกําลังภายในของจีน โดยเฉพาะความรู!เกี่ ยวกับ งานของโก!วเล! ง
ทั้งในแง*ที่มาจากวรรณกรรมตะวันตก การนํามาดัดแปลงในงานของโก!วเล!ง รวมไปถึงบรรยากาศ
ความนิ ย มนิ ย ายกํ า ลั ง ภายในของจี น ไม* เ พี ย งเท* า นั้ น วิ น ทร/ เลี ย ววาริ ณ ยั ง ใช! ก ารอ! า งถึ ง
วรรณกรรมเพื่อสร!างตัวละครที่มีความรู!เกี่ยวกับวรรณกรรมตะวันตกด!วย ดังความว*า “เรื่องสั้น
เรื่อ งนี้ ทํ าให! อังกฤษลุ กเปO น ไฟ คนอ* านทั้ งประเทศโกรธมาก สาธารณชนไม* ย อมให! เชอร/ ล็ อ ค
โฮล/มส/ ตาย ผู!อ*านกว*า สองหมื่นคนส*งสารไปยังผู!เขียนและนิตยสาร The Standard ซึ่งตีพิมพ/
งานโดยยกเลิกสมาชิกภาพ เดือดร!อนกัน” (วิน ทร/ เลียววาริณ. 2559 : 153) จากตัวอย*างจะ
เห็นว*า วินทร/ เลียววาริณ ได!สร!างตัวละคร “รศ.อติกร พราวพร!อย” ขึ้น โดยให!เปOนอาจารย/
สอนวรรณกรรมในมหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี ค วามรู! เรื่ อ งวรรณกรรมตะวั น ตก โดยเฉพาะที่ เกี่ ย วกั บ
วรรณกรรมชุ ด เชอร/ล็ อ ค โฮล/ ม ส/ ของเซอร/ อาเธอร/ โคแนน ดอยล/ คํ าบอกเล* าของตั ว ละคร
รศ.อติกร ดังกล*าวข!างต!น ไม*เพียงกล*าวถึงตอนจบของวรรณกรรมชุดเชอร/ล็อค โฮล/มส/เท*านั้น
แต*ยังบอกเล*าให!ทราบถึงบรรยากาศความนิยมที่มีต*อวรรณกรรมชุดนี้ในประเทศอังกฤษด!วย
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2. การอางถึงเพื่อดําเนินเรื่อง
ในอีกด!านหนึ่ง คดีหนอนนิยาย เล*าเรื่องราวการไขคดีของนักสืบอย*างพุ*มรัก พานสิงห/
ที่เข!าไปช*วย “สามิต 14” เพื่อนตํารวจของเขา ในการไขคดีนี้ ตํารวจและนักสืบจําเปOนต!องทราบ
เนื้ อหาของนิ ยายเริงรมย/แต* ละเล*มเพื่ อช*วยในการทํ าความเข!าใจคนร!ายที่ ก*อเหตุ ดังข!อความ
ตอนหนึ่งว*า
“แล!วตอน จอมผีดิบมันตรัย เปOนยังไง? เพราะมันเปOนเล*มที่ตกอยู*ในที่
เกิดเหตุ”
“จอมผี ดิ บ มั น ตรั ย เปO น การต* อ สู! กั บ พ* อ มดมั น ตรั ย มี เวทมนตร/ ไสย
ศาสตร/ เรื่องมันซับซ!อนมาก พี่อยากรู!ก็ต!องอ*านอย*างเดียว”
“เอ!า! แล!วเรื่องจบยังไง?”
“ในที่สุดนักเดินทางก็ไปถึงมรกตนคร ที่ตั้งของขุมทรัพย/พระอุมา พบ
ม.ร.ว.อนุชา และพบว*าแงซายเปOนรัชทายาทผู!สาบสูญของมรกตนคร พวกเขา
ช*วยแงซายต*อสู!กอบกู!ชิงบัลลังก/ซึ่งถูกกษัตริย/สิงหราแย*งไปจากพระบิดาคืนมา
แงซายกลายเปOนกษัตริย/แห*งมรกตนคร ส*วนพวกชาวกรุงก็เดินทางกลับบ!าน”
(วินทร/ เลียววาริณ. 2559 : 71)
จากตั ว อย* างจะเห็ น ว* า ตํ ารวจและนั กสื บ สนทนาเกี่ ย วกั บ เรื่ องราวใน เพชรพระอุ ม า
ตอนจอมผีดิบมันตรัย ซึ่งเปO นนิยายที่คนร!ายทิ้งไว!ในที่เกิดเหตุ การอ!างถึงผ*านการสนทนาของ
ตัวละครจึงช*วยดําเนินเรื่องใน คดีหนอนนิยาย ได! กล*าวคือ ทําให!ผู!อ*านเข!าใจนิยายเริงรมย/เรื่อง
เพชรพระอุมา ตอนจอมผีดิบมันตรัย ได!ในเวลาไม*นานและไม*จําเปOนต!องหานิยายเรื่องดังกล*าวมา
อ*านเพื่อทําความเข!าใจนิยายเริงรมย/ที่ถูกอ!างถึงใน คดีหนอนนิยาย
นอกจากนี้ พุ*มรัก พานสิงห/ ในฐานะนักสืบจําต!องอ*านนิยายเริงรมย/หลายเรื่องเพื่อให!
เข!าใจ “หนอน” ที่ก*อเหตุฆาตกรรมมากขึ้น ดังความว*า
คืนนั้นพวกเขาพบเสือหินในถ้ํา รูปลักษณะเชKนเดียวกับเสือโครKงดําที่
พวกเขาพบมากKอน แตKมันเปMนหินสลัก ครั้นรุKงขึ้น เสือหินตัวนั้นหายไปอยKางไร
รKองรอย ในลักษณาการเดียวกับซากศพแหงตายของชายชรา พวกเขาพบความ
จริงในเวลาตKอมาวKาซากศพนั้นสามารถเดินได และสามารถยายรKางสลับไปมา
ระหวKางศพชายชราและเสือโครKงดํา เมื่อวิญญาณมันตรัยออกจากรKางใด รKางนั้น
ก็กลายเปMนหิน
นักสืบวางหนังสือลง เสือโคร*งสีดํา เขานึกถึงหน!ากากเสือสีดําซึ่งตกอยู*
ในที่เกิดเหตุฆาตกรรม เขาคิดว*าเขาเข!าใจแล!วว*าทําไมฆาตกรจึงทิ้งหน!ากากทั้ง
สองไว!ในที่เกิดเหตุ
(วินทร/ เลียววาริณ. 2559 : 80-81)
จากตัวอย*างจะเห็นได!ว*า เมื่อพุ*มรัก พานสิงห/ อ*าน เพชรพระอุมา ตอนจอมผีดิบมันตรัย
เขาก็ได! พบความเชื่อมโยงระหว*างนิ ย ายที่ ถูกวางไว!ในที่เกิ ดเหตุ กับ ของอื่น ๆ ที่ พบใกล! ๆ กั น
ทั้งยังเข!าใจถึงที่มาของวิธีการที่ “หนอน” ใช!ลงมือก*อเหตุฆาตกรรมด!วย นอกจากนี้ในแง*ของ
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ผู!อ*านก็ทําให!เข!าใจความเชื่อมโยงระหว*างนิยายเริงรมย/และเข!าใจคดีที่พุ*มรัก พานสิงห/ กําลั ง
คลี่คลายอยู*ด!วย
3. การอางถึงเพื่อเปPนจดหมายเหตุแห>งวงวรรณกรรม
ในบันทึกท!ายเล*มของ คดีหนอนนิยาย วินทร/ เลียววาริณได!กล*าวถึงที่มาและจุดประสงค/
ของการเขียนนิยายเรื่องนี้ขึ้น ดังความว*า “นวนิยายเรื่องนี้เขียนขึ้นจากความทรงจําในวัยเด็ก
ที่ตะลุยอ*านนิยายจํานวนมาก มีเกร็ดหลายเรื่องที่อยากบันทึกไว!ก*อนที่ยุคสมัยนั้นจะเลือนหายไป
ตลอดกาล” (วินทร/ เลียววาริณ. 2559 : 246) ดังนั้น จึงอาจกล*าวได!ว*า การอ!างถึงที่ปรากฏใน
คดีหนอนนิยาย มิได!มีเพียงจุดมุ*งหมายในแง*ความบันเทิงของเนื้อเรื่องเท*านั้น หากยังมีสถานะเปOน
“จดหมายเหตุแห*งวงวรรณกรรม” ด!วย ดังข!อความตอนหนึ่งว*า
“พนมเทียนเริ่มเขียน เพชรพระอุมา ในป‰ 2507 ตกลงกับสํานักพิมพ/
ผ*านฟŠาพิทยาว*าจะเขียนเรื่องแนวผจญภัยในป„าเรื่องนึงในรูปพ็อคเก็ตบุ…ค กะว*า
ไม*เกินแปดเล*มจบ เขียนไปได!ไม*นาน ก็เกิดปรากฏการณ/อัศจรรย/ ผู!อ*านชอบ
เรื่องนี้ มาก พนมเที ยนไม* มีทางเลื อก ต! องเขี ยนต*อ จึ งเขีย นไปอี กสิบ กว*าเล* ม
พนมเที ย นก็ รู! ทั น ที ว* า ตนเองเขี ย นเรื่ อ งฮิ ต ดั ง กว* า เล็ บ ครุ ฑ ที่ เ คยสร! า ง
ปรากฏการณ/มาก*อนเสียอีก เขียนไปเขียนมาก็ปาเข!าไป 98 เล*ม ก็หยุดเวอร/
ชั่นพ็อคเก็ตบุ…คแต*เพียงเท*านั้น มาถึงจุดนี้นิยายก็แรงหยุดไม*อยู* นายทุนเสนอให!
พนมเทียนเปลี่ยนจากพ็อคเก็ตบุ…คเปOนนิตยสาร
(วินทร/ เลียววาริณ. 2559 : 77-78)
ข! อ ความดั ง กล* า วเล* า ถึ ง ที่ ม าของการเขี ย นเรื่ อ ง เพชรพระอุ ม า ของพนมเที ย น
ปรากฏการณ/ความนิยมที่ผู!อ*านมีต*อนิยายเรื่องนี้ การเขียนและตีพิมพ/เรื่องดังกล*าวทั้งในนิตยสาร
การอ!างถึงดังกล*าวช*วยให!ผู!อ*านในปSจจุบันเห็นภาพความนิยมที่มีต*อนิยายเริงรมย/และบรรยากาศ
ของวงวรรณกรรมในยุคหนึ่งได!เปOนอย*างดี นอกจากนี้ ยังมีการกล*าวถึงนิยายกําลังภายในจากจีน
ที่เข!ามาในประเทศไทยด!วย ดังความว*า
“กระแสกําลังภายในบ!านเรานี่มันเริ่มมายังไง?”
“น* าจะเริ่ ม ที่ จํ าลอง พิ ศ นาคะ แปล มั งกรหยก ตามมาด! ว ย ว. ณ
เมืองลุง แปล กระบี่ลางแคน นอกจากนี้ก็มีงานของ น.นพรัตน/ และ สุทธิพล
นิติวัฒ นา สามสี่คนนี้เปOนนักแปลเรื่องจีนรุ*นบุกเบิก ตอนที่ จําลอง พิศนาคะ
แปล มังกรหยก นั้ น เขาคงคาดไม* ถึงว*ามัน จะส*งผลไปถึงชีวิตเสมียนคนหนึ่ ง
ที่พัทลุง เสมียนคนนั้นเก*งภาษาจีน พอเห็น มังกรหยก ภาษาไทย ก็อยากแปล
บ! าง ในป‰ 2506 เขาก็ เดิ น ทางเข! ากรุ งเทพฯ ไปพบนายห! างเวช กระตุ ฤ กษ/
เจ!าของสํานักพิมพ/เพลินจิตต/ เสนอตัวแปลเรื่องจีน และนั่นคือจุดกําเนิดของ
นักแปลนาม ว. ณ เมืองลุง”
(วินทร/ เลียววาริณ. 2559 : 100)
ข!อความดังกล*าวบอกเล*าถึงความนิยมนิยายจีนกําลังภายใน นักแปลที่มีชื่อเสียง รวมไป
ถึงที่ มาของ “ว. ณ เมืองลุง” ซึ่งเปO นนั กแปลคนหนึ่ งที่ มีเอกลักษณ/ ในการใช!ภาษา การอ!างถึ ง
ดังกล*าวทําให!คดีหนอนนิยายมีสถานะเปOนจดหมายเหตุแห*งวงวรรณกรรมด!วยในตัว
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จะเห็นได!ว*า เมื่อพิจารณาผ*านแนวคิดเรื่องสัมพันธบท คดีหนอนนิยาย ใช!การอ!างถึงซึ่ง
เปOนกลวิธีหนึ่งในการประพันธ/วรรณกรรม โดยอ!างถึงวรรณกรรมหรือนิยายเริงรมย/หลากหลาย
เรื่อง จุดมุ*งหมายคือ เพื่อสร!างบุคลิกของตัวละครที่ปรากฏในเรื่อง เพื่อดําเนินเรื่อง และเพื่อเปOน
จดหมายเหตุ แห* งวงวรรณกรรม ลั กษณะดั งกล* าวมิ เพี ย งส* งผลต* อ อรรถรสของเรื่ อ งราวหรื อ
คดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้น ทว*ายังเปOนภาพแทนผู!เขียนด!านหนึ่งในแง*ที่สามารถแสดงถึงความรู!หรือ
ข!อมูลเกี่ยวกับนิยายเริงรมย/ที่มีอยู*ในตัวผู!เขียนด!วย

รุนแรงในรุนแรง : สัมพันธบทของความรุนแรงในคดีหนอนนิยาย
เมื่อเอ*ยคําว*า “ความรุนแรง” หลายคนอาจนึกถึงสงคราม การต*อสู! การทําร!ายร*างกาย
ทว*าที่จริงแล!วนั่นเปOนเพียงมิติหนึ่งของความรุนแรงเท*านั้น ชัยวัฒน/ สถาอานันท/ (2539 : 7-10)
กล*าวว*า ความรุนแรงมีมิติที่ควรทําความเข!าใจ 3 มิติ มิติแรกคือ ความรุนแรงทางกายภาพหรือ
ความรุนแรงทางตรง เปOนความรุนแรงที่มีตัวกระทําหรือก็คือความรุนแรงในความเข!าใจโดยทั่วไป
ดังที่กล*าวไปแล!ว มิติที่สองคือ ความรุนแรงเชิงโครงสร!าง กล*าวคือ เปOนความรุนแรงที่เกิดจาก
โครงสร!างหรือลําดับชั้นของสังคม ซึ่งผูกอยู*กับระบบอํานาจที่แสดงออกโดยฐานะตําแหน*งที่ไม*
เท*าเทียมกัน สะท!อนถึงอํานาจที่ไม*เท*าเทียมกันในสังคมและย*อมนํามาซึ่งโอกาสที่ไม*เท*าเทียมกัน
เปOนความรุนแรงในแบบที่ไม*มีผู!กระทํา มิติที่สามคือ ความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม หมายถึงความ
เชื่อความยึดถือในสังคมที่คอยค้ําจุนให!สังคมยอมรับความรุนแรงประเภทต*าง ๆ แม!ว*าจะเปOนสิ่งที่
ไม*ถูกต!อง แต*ก็ถูกทําให!คนรับรู!และเข!าใจหรือเชื่อว*าเปOนสิ่งปกติที่ดํารงอยู*ในสังคม มีและเปOนมา
แต*อดีต จึงต!องยอมรับกันต*อ ๆ ไป
นิยายเริงรมย/อย*างบันเทิงคดีสืบสวนสอบสวนในแง*หนึ่งอาจกล*าวได!ว*าเปOนวรรณกรรมที่
นําเสนอภาพความรุนแรงที่มนุษย/กระทําต*อมนุษย/ โดยเฉพาะที่นําเสนอผ*านคดีฆาตกรรมซึ่งมีอยู*
หลายลักษณะ คดีฆาตกรรมเหล*านั้นล!วนเปOนภาพแทนของความรุนแรงในมิติทางกายภาพหรือ
ความรุนแรงทางตรงตามแนวคิดเรื่องความรุนแรงดังที่กล*าวไปตอนต!น อย*างไรก็ดี ใน คดีหนอน
นิย าย มิ ได! นํ าเสนอภาพความรุน แรงผ*านคดีฆาตกรรมเท* านั้ น หากยั งนํ าเสนอว*า สาเหตุของ
ความรุนแรงอันแสดงผ*านคดีฆาตกรรมมาจากความรุนแรงอีกรูปแบบหนึ่งที่ฆาตกรผู!ก*อเหตุได!
ประสบ และเปOนความรุนแรงที่ซ!อนทับอยู*ในความรุนแรงอีกชั้นหนึ่ง นั่นคือ ความรุนแรงต*อเด็ก
ในสถานสงเคราะห/ วิ น ทร/ เลี ย ววาริ ณ (2559 : 247) กล* า วว* า “คดี ห นอนนิ ย าย ต! อ งการ
ชี้ประเด็นเด็กด!อยโอกาสและการทารุณกรรมเด็กในบ!านเรา ซึ่งเปOนปSญหาที่เรามองข!ามไป และ
ลืมไปว*า ‘เด็กในวันนี้คือผู!ใหญ* ในวันหน!า’ หากการปลูกฝSงสิ่งดีงามให!เด็กล!มเหลว ไม*สามารถ
ทําให!เด็กฉลาดคิดฉลาดจินตนาการมันก็จะเข!าสู*วงจรเดิม ๆ ที่เราเคยชิน”
ในรายงานการศึกษาเกี่ยวกับความรุนแรงต*อเด็กเล*มที่ 5 เด็กในกลุ*มสถานสงเคราะห/
ซึ่งจัดทําขึ้นโดยสํานักงานส*งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ/เด็ก เยาวชน ผู!ด!อยโอกาส และผู!สูงอายุ
กระทรวงการพั ฒ นาสั งคมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย/ (2555) พบว*า เด็กในสถานสงเคราะห/
ถูกกระทํารุนแรงโดยเพื่อนและผู!ดูแลหรือครูที่อยู*ในสถานสงเคราะห/ ความรุนแรงที่ปรากฏมีทั้ง
ความรุนแรงทางกาย ความรุนแรงทางวาจา และความรุนแรงทางเพศ เมื่อพิจารณา คดีหนอน
นิ ย าย จะเห็ น ว* า นวนิ ย ายเรื่อ งนี้ นํ าเสนอคดี ฆ าตกรรมซึ่ งเกิ ด จากความต! อ งการแก! แ ค! น ของ
“หนอน” ผู!เสียชีวิตในแต*ละคดีล!วนเปOนผู!ที่เคยกระทําความรุนแรงต*อ “หนอน” ในวัยเด็กที่เขา
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อาศั ยอยู*ใน “สถานเลี้ยงเด็ กกําพร!าแสงรุ!ง” เมื่ อพิ จารณาผู! เสียชีวิตจากการลงมือก*อเหตุของ
“หนอน” พบว*าสามารถจําแนกได!ดังนี้
1. ผูมีหนาที่เกี่ยวของในการดูแลเด็กในสถานสงเคราะห
คดี ห นอนนิ ย าย นํ า เสนอว* า ช* ว งชี วิ ต ในวั ย เด็ ก ของ “หนอน” เคยถู ก เจ! า หน! า ที่ ใน
สถานเลี้ยงเด็กกําพร!าแสงรุ!งกระทําความรุนแรงต*อเขา ดังความว*า
“แล!ววรพล?”
“วรพลก็ชอบแกล!งเขาเหมือนกัน”
“แต*วรพลเปOนเจ!าหน!าที่...”
“ไม*ใช*เจ!าหน!าที่ทุกคนทํางานนี้ด!วยใจรักหรอกค*ะ”
ทั้งตํารวจและนักสืบเงียบไป
“ชายกลางเปOนเด็กขี้กลัว เขาไม*ชอบความมืด ครั้งหนึ่งวรพลหลอกเขา
ไปที่ห!องเก็บของแล!วล็อคห!องไว! ชายกลางร!องไห! ฉันได!ยินเสียง แล!วไปเปz ด
ประตู ปรากฏว* าเขาตกใจกลั ว จนปS ส สาวะราด ตั ว สั่ น เทา เพราะในห! อ งมี
ค!างคาวสองสามตัว เปOนการเล*นพิเรนทร/ของวรพล”
(วินทร/ เลียววาริณ. 2559 : 203)
หรืออีกตัวอย*างหนึ่งความว*า
“ครั้งหนึ่งเจ!าหน!าที่คนหนึ่งบังคับให!ชายกลางกินพริก”
“เจ!าหน!าที่คนนั้นชื่ออะไร?”
“ปกรณ/”
“ปกรณ/ ไปรยากุล?”
“ใช*ค*ะ ปกรณ/ชอบแกล!งเขา อีกครั้งหนึ่งฉีกหนังสือเรื่อง รอยปSา ของ
ชายกลาง เปOนครั้งแรกที่ฉันเห็นชายกลางโกรธ เพราะหนังสือเล*มนั้น ชัชวาล
มอบให!เขาเปOนที่ระลึกเช*นกัน”
(วินทร/ เลียววาริณ. 2559 : 207)
ตัวอย*างข!างต!นเปO นคําบอกเล*าของปŠาประนอมซึ่งเคยทํางานในสถานเลี้ยงเด็กกําพร!า
แสงรุ!งช*วงที่ “ชายกลาง” หรือ “หนอน” เคยอยู* จากคําบอกเล*าของปŠาประนอมแสดงถึงความ
รุนแรงที่เกิดจาก “วรพล” และ “ปกรณ/” ซึ่งเปOนเจ!าหน!าที่ในสถานเลี้ยงเด็กดังกล*าวแต*กลับลง
มือทําร!ายเด็กที่ต!องดูแล นอกจากเจ!าหน! าที่ที่มีหน!าที่ดูแลเด็กจะเปOนผู!กระทําความรุนแรงต*อ
“หนอน” แล! ว คดี ห นอนนิ ย าย ยั งนํ าเสนอว*า แม! แต* ผู! อํานวยการของสถานเลี้ ย งเด็ กกํ าพร! า
ดังกล*าวก็ยังเปOนผู!กระทําความรุนแรงต*อเด็กด!วย ดังความว*า
“ชายกลางบอกว*า ผอ.สุ วีร/ เรีย กเขาไปที่ ห!อง สั่งให! เขาถอดกางเกง
ออก แล!วจะกระทําชําเรา เขาไม*ยอม ผอ.สุวีร/ จึงเอามีดกรีดที่อวัยวะเพศของ
เขาพอให!เลือดไหลซิบ ๆ ขู*ว*าถ!าบอกใครจะตัดให!ขาดแล!วจะไล*ออกไปอยู*ตาม
ถนน เขาจึงยอมให! ผอ. กระทําตามใจชอบ. . .มันไม*ใช*ครั้งแรกของเขา มันมี
แผลเปOนหลายรอย ก*อนหน!าที่ฉันรู!”
(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!ที่มีหน!าที่เกี่ยวข!องในการดูแลเด็กในสถานสงเคราะห/ว*าเปOน
สาเหตุ สํ าคั ญ ที่ ทําให! “หนอน” เกิ ด ความรู!สึ กโกรธแค! น และแก! แค! น ผ* านคดี ฆาตกรรมโดยใช!
วิธีการเดียวกับที่ถูกกระทํา
2. เด็กที่อยู>ร>วมสถานสงเคราะหแห>งเดียวกัน
ใน คดีหนอนนิยาย นําเสนอว*า ความรุนแรงในวัยเด็กที่เกิดขึ้นกับ “หนอน” ขณะอาศัย
อยู*ในสถานเลี้ยงเด็กกําพร!าแสงรุ!ง เกิด ขึ้นจากการกระทําของเด็กที่อาศัยอยู*ในที่ เดี ยวกัน ด!วย
ดังความว*า
“มีอยู*วันหนึ่งชายกลางไปนั่งอ*านหนังสือในสวน ชํานาญกับเพื่อนอีก
คนจับ ชายกลางมัดติดต!น ไม! เอารังมดแดงยัดใส* ภายในเสื้อ ตอนที่ ชายกลาง
กลับมานั้น ตัวแดงเปOนจุดบวมแดงทั้งตัว เปOนไข!สูง”
“แล!วชํานาญทําอะไรชายกลางอีก?”
“ก็แกล!งเขาเรื่อย ๆ เมื่อมีโอกาส บางทีก็ทําเรื่องห*าม ๆ อย*างเช*นเอา
ขี้หมาไปไว!บนเตียงเขา เอาหมามุ*ยไปโรยบนหมอนเขา”
(วินทร/ เลียววาริณ. 2559 : 203)
หรืออีกตัวอย*างหนึ่งความว*า “อีกครั้งหนึ่งปŠาเห็นชายกลางร!องไห! เสื้อผ!าของเขาเหม็น
กลิ่นปSสสาวะ คาดคั้นจนได!ความว*าเด็กโตกว*าคนหนึ่งปSสสาวะใส*เขา วันนั้นชายกลางอ*านนิยาย
จนหลับไป กมลก็ไปปSสสาวะใส*หนั งสือ เขาร!องไห!ไม* ใช*เพราะตัวเขาเป‰ยก แต*เสียใจที่ห นังสื อ
เป‰ยกไปทั้งเล*ม” (วินทร/ เลียววาริณ. 2559 : 206) จากตัวอย*างจะเห็นได!ว*า คดีหนอนนิยาย
นําเสนอพฤติกรรมความรุนแรงของ “ชํานาญ” และ “กมล” ซึ่งเปOนเด็กที่อยู*ร*วมสถานสงเคราะห/
แห* งเดี ย วกั บ “หนอน” โดยนํ า เสนอผ* านคํ า บอกเล* าของปŠ า ประนอมซึ่ งทํ า งานดู แ ลเด็ ก ใน
สถานเลี้ยงเด็กนั้นมาหลายป‰ พฤติกรรมดังกล*าวเปOนเหตุให! “หนอน” รู!สึกโกรธแค!นและแก!แค!น
ในที่สุด
3. คนทั่วไปในสังคม
นอกจากที่กล*าวมาแล!ว คดีหนอนนิยาย ยังนําเสนอว*า คนทั่วไปในสังคมซึ่งไม*ได!อยู*ใน
สถานเลี้ยงเด็กกําพร!าแสงรุ!ง ก็สามารถกระทําความรุนแรงต*อ “หนอน” ได! ดังความว*า
“ช*วงนั้นมีเด็กชายวัยรุ*นคนหนึ่งอายุประมาณ 14-15 มาเช*าหนังสือ
อ*าน เขามานั่งที่ร!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 เมื่ออ*านจบเขาก็บอกว*าไม*มีเงิน สามีฉันโกรธจัด
ก็ฉีกหลายหน!าสุดท!ายแล!วบังคับให!เด็กคนนั้นกิน เด็กคนนั้นก็กิน กินไปได!สอง
แผ* น กระดาษติ ด คอ เขาหายใจไม* ออก หน! าซี ด จนเขี ย ว ฉั น ตกใจ รีบ เข! าไป
ตบหลังเด็กให!ขย!อนเศษกระดาษออกมา”
(วินทร/ เลียววาริณ. 2559 : 162)
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จากตัวอย*างจะเห็นว*า สมพลซึ่งเปOนเจ!าของร!านหนังสือ ไม*ได!ทํางานในสถานสงเคราะห/
ก็มีพฤติกรรมความรุนแรงที่กระทําต*อ “หนอน” เมื่อ “หนอน” อ*านหนังสือที่ร!านของสมพลแล!ว
ไม*มีเงินจ*ายค*าเช*า เปOนชนวนเหตุให! “หนอน” กลับมาแก!แค!นในที่สุด
เมื่ อพิ จารณาการนํ าเสนอภาพความรุน แรงใน คดี ห นอนนิ ยาย จะเห็ น ว*า นิย ายเรื่อง
ดังกล*าวนําเสนอภาพของเด็กในสถานสงเคราะห/ซึ่งถูกกระทําความรุนแรงโดยผู!มีหน!าที่เกี่ยวข!อง
ในการดู แ ลเด็ ก ในสถานสงเคราะห/ รวมไปถึ ง ถู ก กระทํ า ความรุ น แรงจากเด็ ก ที่ อ ยู* ร* ว ม
สถานสงเคราะห/แห*งเดียวกัน สอดคล!องกับข!อค!นพบจากรายงานการศึกษาเกี่ยวกับความรุนแรง
ต*อเด็กเล*มที่ 5 เด็กในกลุ*มสถานสงเคราะห/ อย*างไรก็ ดี คดี ห นอนนิ ยาย ยั งนํ าเสนอว*า ความ
รุนแรงที่เกิดขึ้นต*อเด็กด!อยโอกาสหรือเด็กกําพร!ายังเกิดจากคนทั่วไปในสังคมได!ด!วย
แม!ในแง*หนึ่งอาจกล*าวได!ว*า คดีหนอนนิยาย นําเสนอภาพพฤติกรรมและความรุนแรง
ต*อเด็กกําพร!าหรือเด็กด!อยโอกาสในสถานสงเคราะห/ในฐานะผู!ถูกกระทํา กระทั่งความรุนแรงนั้น
สั่งสมเข!าเปOนแรงแค!นให! “หนอน” ก*อเหตุฆาตกรรมในที่สุด ทว*าในอีกแง*หนึ่ง คดีหนอนนิยาย
ยังคงผลิตซ้ําภาพบุคลิกอันรุนแรงของเด็กด!อยโอกาสว*าเปOนผู!มีอารมณ/เก็บกดและต!องระบาย
ออกด! วยการแก! แค!น แต*เพี ยงอย* างเดี ยวเท* านั้น ดังที่ นํ าเสนอความรุน แรงที่ ถูกกลบซ*อนอยู*ใน
แววตาของ “หนอน” ความว*า “สี ห น! าของเด็ ก คนนั้ น นิ่ งสนิ ทเรี ย บเฉยเหมื อนสวมหน! ากาก
แต*แววตาของเขาเหมือนสัตว/ร!าย. . .มันทําให!ฉันขนลุกทุกครั้งที่นึกถึงเรื่องนี้” (วินทร/ เลียววาริณ.
2559 : 163) หรือนําเสนอบุคลิกของหนอนผ*านคําพูดของปŠาประนอมที่เคยดูแล “หนอน” ว*า
“เขาเปOนเด็กเก็บกด แต*จะว*า ไปแล!ว เด็กที่นี่ก็เก็บกดทั้งนั้น ไม*เปOนเด็กกําพร!า ก็ถูกทอดทิ้ง”
(วินทร/ เลียววาริณ. 2559 : 201)
มิเพียงเท*านั้น คดีหนอนนิยาย ยังนําเสนอว*า มิได!มีแต* “หนอน” ซึ่งเปOนฆาตกรภายใน
เรื่องที่มีอารมณ/เก็บกดรุนแรงและต!องการแก!แค!นคนที่เคยกระทําความรุนแรงต*อเขาในวัยเด็ก
แต* ยังนําเสนอว*า “ประพั นธ/” หรือ “โดม ดอกฟŠา” ซึ่งเปO นเพื่อนกั บ “หนอน” และเคยอยู*ใน
สถานเลี้ ย งเด็ ก กํ าพร! าแสงรุ! งในช* ว งเวลาไล* เลี่ ย กั น ก็ มี ความต! อ งการแก! แค! น ด! ว ย ดั งความว* า
“เขาช*วยคุณทําเรื่องต*าง ๆ เขารู!ว*าคุณเปOนใครก็จริง แต*เขาไม*ห!าม เพราะเขาต!องการแก!แค!น
เหมือนกัน” (วินทร/ เลียววาริณ. 2559 : 234) หรือแม!เมื่อ “หนอน” ถูกปลิดชีพไปแล!ว ก็ยังมี
ผู! ส านต* อปณิ ธานของเขา ดั งปรากฏในบทสุ ด ท! ายของ คดี ห นอนนิ ย าย ซึ่ งมี ตั ว ละครปริ ศนา
ก*อเหตุฆาตกรรมในลักษณะเดียวกับ “หนอน” ความว*า “ผู!ที่สานต*อปณิธานของท*านชายกลาง
ก็ไม*ได!มีแค*ข!าเพียงคนเดียว” (วินทร/ เลียววาริณ. 2559 : 245) ลักษณะดังกล*าวเปOนการตอกย้ํา
ภาพความรุ น แรงของเด็ ก กํ า พร! า หรื อ เด็ ก ด! อ ยโอกาสในลั ก ษณะประทั บ ตราแบบเหมารวม
มากกว* า จะทํ า ให! เกิ ด ความเข! า ใจต* อ เด็ ก กํ า พร! า หรื อ เด็ ก ด! อ ยโอกาสในสั ง คม และยั ง เปO น
ความรุนแรงต*อเด็กอันกระทําผ*านการเขียนของนักเขียน เนื่องจากเปOนการเขียนที่นําเสนอภาพ
เพียงบางส*วนของเด็กกําพร!าหรือเด็กด!อยโอกาสที่อยู*ในสถานสงเคราะห/ มิใช*ภาพทั้งหมดของ
ของเด็ กกําพร!าหรือเด็กด!อยโอกาสในสังคม เพราะเปO น เรื่องที่ ผู!เขียนจิน ตนาการขึ้ นมา อีกทั้ ง
การที่ คดีหนอนนิยาย มิได!นําเสนอ “ประเด็นเด็กด!อยโอกาสและการทารุณกรรมเด็ก” ผ*านการ
ทําความเข!าใจความรุนแรงต*อเด็กในมิติเชิงโครงสร!างและมิติเชิงวัฒนธรรม ยังเปOนภาพแทนของ
การละเลยการทําความเข!าใจความรุนแรงในมิติต*าง ๆ อย*างรอบด!าน อาจกล*าวได!ว*า ที่สุดแล!ว
คดีหนอนนิยาย มิได!มุ*งรื้อสร!างความเข!าใจเกี่ยวกับความรุนแรงต*อเด็กด!อยโอกาสหรือเด็กกําพร!า
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แต*อย*างใด และนี่ก็อาจนับเปOนความรุนแรงที่ซ!อนทับอยู*ในการนําเสนอเรื่องความรุนแรงต*อเด็ก
ไม*ว*าจะโดยตระหนักรู!หรือไม*ก็ตาม

สรุป
เมื่ อ ศึ ก ษา คดี ห นอนนิ ย าย ด! ว ยแนวคิ ด เรื่ อ งสั ม พั น ธบท ข! อ ค! น พบที่ น* าสนใจก็ คื อ
ความสัมพันธ/ระหว*างนิยายเรื่องดังกล*าวกับตัวบทที่มีมาก*อนหน!า มิได!เปOนเพียงกลวิธีการเขียน
ทางวรรณกรรมที่ส*งผลต*อเนื้อเรื่องเท*านั้น ทว*ายังเปOนภาพแทนด!านหนึ่งของผู!เขียนที่มีความรู!
และข!อมูลเกี่ยวกับนิยายเริงรมย/ อย*างไรก็ดี เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ/กับตัวบททางสังคมและ
วัฒนธรรมกลับพบว*า การนําเสนอภาพความรุนแรงของเด็กกําพร!าหรือเด็กด!อยโอกาสในสังคมใน
ลักษณะประทับตราแบบเหมารวมกลับกลายเปOนความรุนแรงอีกรูปแบบหนึ่งที่ขัดกับจุดมุ*งหมาย
ที่ต!องการชี้ประเด็นเด็กด!อยโอกาสและการทารุณกรรมเด็กในประเทศไทย เพราะนิยายมิเพียง
ตอกย้ําถึงปSญหาที่มีอยู*จริงในสังคม หากทว*านิยายยังเปOนส*วนหนึ่งของการผลิตซ้ําความรุนแรง
ต*อเด็กด!อยโอกาสด!วย นั่นย*อมไม*อาจนําไปสู*ความเข!าใจหรือการแก!ปSญหานี้ได!
แนวคิ ด เรื่ อ งสั ม พั น ธบทจึ งมิ เพี ย งมี ป ระโยชน/ ในแง* ก ารศึ ก ษาความสั ม พั น ธ/ ร ะหว* า ง
วรรณกรรมด!วยกันเท*านั้น หากยังสามารถใช!วิเคราะห/ความสัมพันธ/ระหว*างวรรณกรรมกับบริบท
แวดล!อม ซึ่งที่สุดแล!วอาจนําไปสู*การเผยให!เห็นความย!อนแย!งของวรรณกรรม หรือแม!กระทั่งเผย
ให!เห็นอํานาจบางอย*างที่กํากับความคิดเบื้องหลังวรรณกรรมนั้น ๆ อย*างแนบเนียน
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การแปล “นิราศเมืองแกลง” ของสุนทรภูเปนภาษาอังกฤษ:
การเติมคําอธิบายประเภทเชิงอรรถ
English Translation of Sunthorn Phu’s “Nirat Muang Klaeng” :
Explanations from Footnotes and Endnotes
นพวรรณ สุขกลาง
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
E-mail: nobphawan.g@gmail.com

บทคัดยอ
บทความนี้เปAนสBวนหนึ่งของวิทยานิพนธDเรื่อง การแปล“นิราศเมืองแกลง”ของสุนทรภูB
เปAน ภาษาอังกฤษ โดยศึกษาเปรียบเที ยบการใช!กลวิธีการเติมคําอธิบายประเภทเชิงอรรถของ
พระวรวงศD เ ธอพระองคD เจ! า เปรมบุ ร ฉั ต ร และเสาวนี ยD นิ ว าศะบุ ต ร พบวB า พระวรวงศD เธอ
พระองคDเจ!าเปรมบุรฉัตรใช!การให!เชิงอรรถท!ายเลBมรBวมกับกลวิธีตBาง ๆ อีก 5 วิธี ได!แกB การแปล
แบบทับศัพทD การแปลตรง การแปลโดยใช!คําที่มีความหมายเหมือนกัน การใช!คําที่มีความหมาย
กว!างกวBา และการใช!คําที่มีความหมายแคบกวBา สBวนเสาวนียDนิวาศะบุตร ใช!การให!เชิงอรรถท!าย
หน!ารBวมกับกลวิธีการแปลอื่นอีก 3 วิธี ได!แกB การแปลแบบทับศัพทD การแปลตรง การแปลโดยใช!
คํ า ที่ มี ค วามหมายเหมื อ นกั น ในการถB า ยทอดความหมายของศั พ ทD เ ฉพาะ และคํ า ที่ มี
ความเกี่ยวข!องกับวัฒนธรรมจากต!นฉบับสูBฉบับแปล ให!ได!ใกล!เคียงกับต!นฉบับมากที่สุด
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
วรรณคดีเปA นมรดกทางงานเขียนและมรดกทางวัฒ นธรรมที่สําคัญของไทย สํานักงาน
เสริมสร!างเอกลักษณDของชาติกลBาวถึงวรรณคดีไทยวBา เปAนงานเขียนที่สามารถยกขึ้นทัดเทียมกับ
งานประพันธDชั้นยอดในภาษาอื่นได! เมื่อกลBาวถึงมรดกทางงานเขียนชิ้นสําคัญของไทย ยBอมต!อง
มีงานเขียนของพระศรีสุนทรโวหาร (ภูB ) รวมอยูBด!วย สุนทรภูBเปAนผู!ที่มีฝlมือการประพัน ธDเปAน ที่
ยอมรับในระดับสากล จนได!รับการยกยBองจากองคDการ UNESCO ให!เปAนบุคคลสําคัญของโลก
ในฐานะผู!มีผลงานดีเดBนทางด!านวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2529 งานเขียนประเภท
ร!อยกรองของสุน ทรภูB มีความโดดเดBน ในการใช!ภ าษาและสํ านวนเรียบงBาย ทํ าให!มีผู!ยกยBองวBา
เปA น งานเขี ย นสํ า หรั บ ประชาชน จนทํ าให! ว รรณคดี ไทยประเภทนิ ร าศได! รั บ ความนิ ย มเปA น
อยBางมากในสมัยรัตนโกสินทรDตอนต!น
“นิราศเมืองแกลง” เปAนนิราศที่สุนทรภูBประพันธDขึ้นเมื่อปl พ.ศ. 2430 มีเนื้อหากลBาวถึง
การเดินทางไปเยี่ยมบิดาที่เมืองแกลง ภายในเรื่องได!สอดแทรกวิถีชีวิตของผู!คน สภาพแวดล!อม
ที่สุ นทรภูB พบขณะเดิน ทาง การรําพั น เรื่องความรัก รวมถึงคติเตือนใจ ทํ าให!ส ามารถนั บได!วB า
“นิ ร าศเมื อ งแกลง” เปA น หนึ่ งในงานประพั น ธD ที่ มี คุ ณ คB าทางวรรณศิ ล ปu ประวั ติ ศ าสตรD และ
วัฒนธรรม
จากการศึกษา “นิราศเมืองแกลง” ฉบับแปล ผู!วิจัยเห็นวBา การปรับใช!การเติมคําอธิบาย
ประเภทเชิงอรรถของพระวรวงศDเธอพระองคDเจ!าเปรมบุรฉัตร และ เสาวนียD นิวาศะบุตร มีความ
นBาสนใจ และเปAนวิธีการสําคัญอีกวิธีหนึ่งที่ชBวยถBายทอดความหมายอารมณD และความรู!สึกของ
ผู!ประพันธD รวมถึงเนื้อหาที่เกี่ยวข!องกับวัฒนธรรมไทยเปAนภาษาอังกฤษ สBงผลให!บทแปลสามารถ
สื่อความได!เทBาเทียมหรือใกล!เคียงกับต!นฉบับ ผู!วิจัยหวังวBา การศึกษาเปรียบเทียบการใช!เชิงอรรถ
ใน “นิราศเมื องแกลง” ฉบับ แปลทั้ งสองฉบั บจะเปAน ประโยชนDในการศึกษาการแปลวรรณคดี
และการแปลกวีนิพนธD รวมถึงเปAนแนวทางในการศึกษาการแปลงานด!านวรรณกรรมในอนาคต

วัตถุประสงคIในการวิจัย
เพื่ อ ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บกลวิ ธี ก ารเติ ม คํ า อธิ บ ายประเภทเชิ ง อรรถในการถB า ยทอด
ความหมายของ “นิ ร าศเมื อ งแกลง” จากภาษาไทยเปA น ภาษาอั ง กฤษ จากฉบั บ แปลของ
พระวรวงศDเธอพระองคDเจ!าเปรมบุรฉัตร และฉบับแปลของ เสาวนียD นิวาศะบุตร

วิธีการดําเนินงานวิจัย
1. การเก็บขPอมูล
การศึ ก ษาในครั้ งนี้ ผู! วิ จั ย ใช! วิ ธี ก ารวิ จั ย เชิ งคุ ณ ภาพโดยเก็ บ ข! อ มู ล จากบทแปลเรื่ อ ง
“นิ ร าศเมื อ งแกลง” ของ สุ น ทรภูB แปลโดย พระวรวงศD เธอพระองคD เจ! า เปรมบุ ร ฉั ต ร และ
เสาวนียD นิวาศะบุตร โดยมีขั้นตอนการวิจัย 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!อมูลจากหนังสือที่เขียนเกี่ยวกับผลงานและประวัติของสุนทรภูB รวมถึง
งานวิจัยเกี่ยวกับนิราศของสุนทรภูB มาประกอบการวิเคราะหD
1.3 จัดทําบทเปรียบเทียบวิธีการแปลโดยเติมคําอธิบายประเภทเชิงอรรถใน “นิราศ
เมืองแกลง”ฉบับแปลทั้งสองฉบับ
2. การวิเคราะหIขPอมูล
การศึกษาครั้งนี้ ผู!วิจัยใช!แนวคิดเรื่องการแปลโดยการปรับ (Adaptation) ของ Bastin
(2011) รBวมกับแนวคิดการแปลไทยเปAนอังกฤษของ พิมพันธุD เวสสะโกศล (2558) เพื่อวิเคราะหD
เปรียบเทียบกลวิธีการแปลของพระวรวงศDเธอพระองคDเจ!าเปรมบุรฉัตร และ เสาวนียD นิวาศะบุตร
ผู!วิจัยขอนําเสนอแนวคิดเรื่องการแปลโดยการปรับ ดังตBอไปนี้
2.1 แนวคิดการแปลโดยการปรับ
Bastin (2011 : 3-6) ได! ศึ ก ษาแนวคิ ด ของ Vinay and Darbelnet (1958) และ
Newmark (1981) เกี่ ย วกั บ การแปลโดยการปรั บ และกลB าวถึ งการแปลโดยการปรั บ วB า 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|จจัยสําคัญที่สBงผล
ให! การแปลโดยการปรั บ ถู ก นํ ามาใช! คื อ ความไมB เทB าเที ย มทางภาษา วั ฒ นธรรม การเปลี่ ย น
ประเภทของสาร และกระบวนการสื่อสารที่ถูกรบกวน การแปลโดยการปรับจึงเปAนหนึ่งในวิธีการ
แปลที่ผู!แปลนํามาปรับใช! เมื่อบริบทของต!นฉบับไมBมีในบริบททางวัฒนธรรมของฉบับแปล ผู!แปล
จําเปAนต!องสร!างสรรคDการแปลขึ้นใหมB
การแปลโดยการปรั บ จึ งเปA น วิ ธีก ารที่ ให! ความสํ าคั ญ กั บ การใช! งานของตั วบทของ
ต! น ฉบั บ Bastin (2011) ได! แ บB งกลวิ ธี ก ารแปลออกเปA น 7 วิ ธี ดั ง นี้ การสร! า งคํ า ให มB
(Transcription of the original) การละสB ว นหนึ่ ง ของข! อ ความ (Omission) การเพิ่ ม ข! อ มู ล
(Expansion) การใช! คํ า หรื อ สํ า นวนภาษาของฉบั บ แปล (Exoticism) การปรั บ ให! ทั น สมั ย
(Updating) การสร!างบริบ ทใหมBให! เหมาะสม (Situational or cultural adequacy) และการ
สร!างข!อความใหมB (Creation)
2.2 แนวคิดการแปลไทยเปAนอังกฤษ
พิมพันธุD เวสสะโกศล (2558 : 45-55) ให!แนวทางในการวิเคราะหDหากลวิธีการแปล
ไทยเปA น อั ง กฤษดั ง นี้ การทั บ ศั พ ทD (Transcript or Transliteration) การใช! คํ า หรื อ สํ า นวน
ภาษาอังกฤษที่มีความหมายเหมือนกัน (Equivalence) การใช!คําหรือสํานวนภาษาอังกฤษที่ มี
ความหมายใกล!เคียง (Non-equivalence) การใช!การอธิบายเพิ่มเติม (Explanation) และการใช!
การแปลตรง (Literal Translation)

ขอบเขตในการวิจัย
ข! อ มู ล ที่ ใช! ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ คื อ ต! น ฉบั บ ภาษาไทยเรื่ อ ง “นิ ร าศเมื อ งแกลง”ของ
พระศรีสุนทรโวหาร (ภูB) ซึ่งตีพิมพDคูBกับฉบับแปลภาษาอังกฤษเรื่อง “Journey to Muang Klaeng:
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A poem by Sunthorn Phu” ของเสาวนียD (บินเทพ) นิวาศะบุตร เมื่อ พ.ศ. 2558 เปรียบเทียบกับ

ฉบับแปลของพระวรวงศDเธอพระองคDเจ!าเปรมบุรฉัตรเรื่อง “Nirat Muang Klaeng” ตีพิมพDเมื่อปl
พ.ศ. 2527 โดยศึกษาเปรียบเที ยบความเหมื อนและความแตกตB างที่ เกิด ขึ้น จากการถBายทอด
ความหมายจากภาษาไทยเปAนภาษาอังกฤษในฉบับแปลทั้ง 2 ฉบับ
ทั้งนี้ ในการยกตัวอยBาง จะใช! “ฉบับแปล P” แทนฉบับแปลของพระวรวงศDเธอพระองคD
เจ!าเปรมบุรฉัตร และ “ฉบับแปล S” แทนฉบับแปลของเสาวนียD นิวาศะบุตร

ผลการศึกษา
จากการศึกษาการแปล“นิราศเมืองแกลง”ของสุนทรภูBเปAนภาษาอังกฤษ ในสBวนของการ
ใช!วิ ธีการเติ มคําอธิบ ายประเภทเชิงอรรถ พบวBา ผู!แปลทั้ ง 2 ทB านมี รูป แบบการใสB เชิ งอรรถที่
แตกตB างกัน กลBาวคือ ในฉบับ แปล P พระวรวงศDเธอพระองคD เจ!าเปรมบุ รฉัตรใช!เชิงอรรถโดย
ใสBตัวเลขกํากับไว!หลังคําที่ต!องการอธิบาย แล!วจึงให!คําอธิบายไว!ในเชิงอรรถท!ายเลBม สBวนในฉบับ
แปล S เสาวนียD นิวาศะบุตร มีรูปแบบการใช!เชิงอรรถโดยใสBเครื่องหมายดอกจันกํากับไว!หลังคํา
ที่ต!องการอธิบาย แล!วจึงให!คําอธิบายไว!ในเชิงอรรถที่ด!านลBางสุดของแตBละหน!า
พระวรวงศDเธอพระองคDเจ!าเปรมบุรฉัตรใช!การเติมคําอธิบายประเภทเชิงอรรถรBวมกับ
กลวิธีการแปลอื่น ๆ อีกทั้งหมด 5 วิธี ได!แกB การทับศัพทD การแปลตรง การใช!คําที่มีความหมาย
เหมือนกัน การใช!คําที่มีความหมายมากกวBา และการใช!คําที่มีความหมายแคบกวBา สBวนเสาวนียD
นิวาศะบุตร ใช!การเติมคําอธิบายประเภทเชิงอรรถรBวมกับกลวิธีการแปลอื่น ๆ อีก 3 วิธี ได!แกB
การทับศัพทD การแปลตรง และการใช!คําที่มีความหมายเหมือนกัน
ผู!วิจัยขอเสนอความถี่ในการใช!กลวิธีการเติมคําอธิบายประเภทเชิงอรรถรBวมกับกลวิธี
การแปลอื่น ๆ ของผู!แปลทั้งสองทBาน ในตารางดังตBอไปนี้
ตารางที่ 1 ความถี่ในการใช!กลวิธีการเติมคําอธิบายประเภทเชิงอรรถในฉบับแปล P
และฉบับแปล S
วิธีการเติมคําอธิบายประเภทเชิงอรรถ
รBวมกับกลวิธีการแปลอื่น ๆ
การทับศัพทD
การแปลตรง
การใช!คําที่มีความหมายเหมือนกัน
การใช!คําที่มีความหมายมากกวBา
การใช!คําที่มีความหมายแคบกวBา
รวม

ฉบับแปล P
(ครั้ง)
82
5
2
1
1
91

ร!อยละ
90.11
5.49
2.2
1.1
1.1
100

ฉบับแปล S
(ครั้ง)
25
12
2
39

ร!อยละ
64.10
30.77
5.13
0
0
100

ผู!วิจัยขอนําเสนอตัวอยBางการนํากลวิธีการเติมคําอธิบายประเภทเชิงอรรถมาปรับใช!ใน
การถBายทอดความหมาย ในตัวอยBางตBอไปนี้
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1. การใชPเชิงอรรถรวมกับการทับศัพทI
สถานการณDของตัวอยBางนี้คือ คณะเดินทางของสุนทรภูBลBองเรือผBานจากยBานดาวคะนอง
มาถึงหน!าวัดดอกไม!ในเวลากลางคืน สุนทรภูBจึงรําพึงถึงหญิงคนรัก
ตัวอยางที่ 1 ตัวอยBางการใช!เชิงอรรถรBวมกับการทับศัพทD
ต!นฉบับ
ถึงอารามนามชื่อวัดดอกไมP
ฉบับแปล P
At the temple named Wat Dok Mai,8
คําอธิบายใน 8. Literally, the “Temple of Flowers.” Now called Wat
เชิงอรรถท!ายเลBม Bupharam.
ฉบับแปล S
At a temple named Wat Dok Mai*5,
คําอธิบายใน * Dok Mai = flowers. Wat Dok Mai means Temple of Flowers
เชิงอรรถท!ายหน!า 5. วัดดอกไม! Wat Dok Mai
จากตัวอยBางผู!แปลฉบับแปล P และผู!แปลฉบับแปล S ตBางถBายทอดความหมายของคําวBา
วัดดอกไมP ด!วยวิธีการทับศัพทD จากนั้นได!ให!เชิงอรรถเพื่ออธิบายความหมาย จากตัวอยBางจะเห็น
วBา ในฉบับแปล P นอกจากผู!แปลจะอธิบายความหมายของคําที่ทับศัพทDแล!ว ผู!แปลยังให!ข!อมูล
ที่ชBวยให!ผู!อBานทราบวBา ชื่อเรียกของวัดดอกไม!ในป|จจุบันคือ วัดบุปผาราม ตBางจากฉบับแปล S
ที่เพียงอธิบายความหมายของคําที่ผู!แปลทั บศัพทD จะเห็นวBา วิธีการใช!เชิงอรรถในฉบับแปล P
มิได!ให!เพียงความหมายของคําที่ทับศัพทDเทBานั้น แตBยังชBวยให!ข!อมูลที่เปAนป|จจุบันแกBผู!อBานอีกด!วย
2. การใชPเชิงอรรถรวมกับการแปลตรง
ในกลอนบทสุดท!ายของ “นิราศเมืองแกลง” สุนทรภูBกลBาวสรุปวBา ตนเองต!องบุกปƒาฝƒาดง
กวBาจะกลับมาพบผู!เปAนที่รักจนเกือบเอาชีวิตไมBรอด จึงแตBง “นิราศเมืองแกลง” ให!เปAนขันหมาก
แทนของฝาก
ตัวอยางที่ 2 ตัวอยBางการใช!เชิงอรรถรBวมกับการแปลตรง
ต!นฉบับ
เหมือนขันหมากมิ่งมิตรพิสมัย
ฉบับแปล P
Like a betel bowl91 for my beloved.
คําอธิบายใน 91. A bridal offering from the bridegroom at the time of
เชิงอรรถท!ายเลBม marriage. See front cover of this book.
ฉบับแปล S
As a betel-bowl gift** for you, my dearest
คําอธิบายใน *Betel-bowl gift: A gift the groom brings to the bride on their
เชิงอรรถท!ายหน!า engagement and wedding days.
ผู!แปลทั้ง 2 ทBานตBางถBายทอดความหมายของคําวBา ขันหมาก ด!วยวิธีการแปลตรง และ
ให!เชิงอรรถเพื่ออธิบายความหมายของคํา จากตัวอยBาง ฉบับแปล P ให!คําอธิบายวBา ขันหมาก
คือสิ่งที่เจ!าบB าวนําไปให!ฝƒายเจ!าสาวตอนแตBงงาน และให!ผู!อBานดูภาพวาดขันหมากบนหน! าปก
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หนั งสือฉบับ แปล สB วนฉบับ แปล S อธิบายวBา ขั น หมาก คื อ ของที่ เจ!าบB าวนํ าไปให! เจ! าสาวใน
วันหมั้นและวันแตBงงาน ตรงกับที่ สุวรรณา ตั้งทีฆะรักษD (2556 : 44-45) กลBาวถึง ประเพณีการ
แตB งงานของไทยวB า มี ขั น หมากหมั้ น ที่ ใช! ในวั น หมั้ น และขั น หมากเอก ขั น หมากโท ที่ ใช! ใน
วันแตBงงาน สิ่งของที่บรรจุ ในขันหมากนั้นแตกตBางไปตามประเภท แตBสิ่งของหลักที่ใสBในขันหมาก
หมั้ น และขั น หมากเอกคื อ หมากพลู การถB ายทอดความหมายเชB น นี้ แสดงให! เห็ น วB า ผู! แ ปล
สามารถรักษาคําที่มีความเกี่ยวข!องกับวัฒนธรรมของไทยเอาไว!ได! โดยใช!เชิงอรรถชBวยอธิบายให!
ผู!อBานสามารถทําความเข!าใจคําทางวัฒนธรรมได!
3. การใชPเชิงอรรถรวมกับการใชPคําที่มีความหมายเหมือนกัน
สถานการณD คือ สุ น ทรภูB กําลั งออกเดิ น ทางไปเมื องแกลง โดยไมB ได! ล าหญิ งผู! เปA น ที่ รั ก
จึงเริ่มต!นนิราศด!วยการรําพึงรําพันวBา ต!องจากคนรักทั้งที่ยังไมBทันลา ทําให!เกิดความทุกขDใจ
ตัวอยางที่ 3 ตัวอยBางการใช!เชิงอรรถรBวมกับการใช!คําที่มีความหมายเหมือนกัน
ต!นฉบับ
ไมBเหมือนเราภุมรินถวิลหา
ฉบับแปล P
As I, a bee2 seeking solace,
คําอธิบายใน 2. A pun on his name (Phu) which means “a bee.
เชิงอรรถท!ายเลBม
ฉบับแปล S
Not as I, the bee*,
คําอธิบายใน * Bee: Phu, the name of the poet.
เชิงอรรถท!ายหน!า
ผู!แปลทั้ง 2 ทBานถBายทอดความหมายของคําวBา ภุมริน ด!วยวิธีการใช!คําที่มีความหมาย
เหมือนกัน และให!เชิงอรรถเพื่ออธิบายความหมายของคํา จากตัวอยBางเห็นวBา ฉบับแปล P ให!
คําอธิบายวBา คําที่ผู!แปลให!เชิงอรรถนั้นเปAนการเลBนคําของผู!แตBง สBวนฉบับแปล S ให!ข!อมูลวBา
คํ าวBา bee วB ามี ความหมายเหมื อนกั บ ชื่อของผู! แตB ง เมื่ อเปรีย บเที ย บคํ าอธิบ ายของผู! แปลทั้ ง
สองทBาน จะเห็นวBา การเติมคําอธิบายประเภทเชิงอรรถของฉบับแปล P ชBวยให!ผู!อBานเข!าใจได!
ทันที เนื่องจากผู!แปลได!ให!คําอธิบายที่มาจากการวิเคราะหDเรียบร!อยแล!ว สBวนการเติมคําอธิบาย
ประเภทเชิงอรรถของฉบับแปล S คือการให!ข!อมูลเพื่อให!ผู!อBานได!วิเคราะหDเองวBา สBวนนี้คือการ
เลBนคําของผู!แตBง ซึ่งผู!อBานต!องอาศัยบริบทจึงจะเข!าใจวBา ทําไมผู!แตBงจึงเปรียบตนเองวBาเปAนผึ้ง
การใช!กลวิ ธีนี้ ของผู! แปล แสดงให! เห็ น วBา แม! จะมี คําที่ มีความหมายเดี ยวกั น ในตB างวัฒ นธรรม
บางครั้งก็ไมBสามารถสื่อความหมายได!ดังที่ผู!แตBงต!องการ การใช!เชิงอรรถจึงมีประโยชนDในฐานะ
ที่ชBวยรักษาความหมาย และวิธีการใช!คําในการประพันธDของผู!แตBงได!
ตBอไปผู!วิจัยขอนําเสนอกลวิธีการเติมคําอธิบายประเภทเชิงอรรถอีกสองวิธีที่พบเฉพาะใน
ฉบับแปลของพระวรวงศDเธอพระองคDเจ!าเปรมบุรฉัตรเทBานั้น ได!แกB การใช!เชิงอรรถรBวมกับการใช!
คําที่มีความหมายมากกวBา และการใช!เชิงอรรถรBวมกับการใช!คําที่มีความหมายแคบกวBา
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4. การใชPเชิงอรรถรวมกับการใชPคําที่มีความหมายมากกวา
เหตุการณD ในตอนนี้คือคณะเดินทางของสุนทรภูBลBองเรือไปถึงบ!านบางมังกง หมูBบ!านนี้
เปA น หมูB บ! า นที่ มี ค นจี น อาศั ย อยูB มี รู ป ป|† น ปู น ทะก‡ งซึ่ งชาวเรื อ เชื่ อ วB า ชB ว ยคุ! ม ครองให! เดิ น เรื อ
ปลอดภัย
ตัวอยางที่ 4 ตัวอยBางการใช!เชิงอรรถรBวมกับการใช!คําที่มีความหมายมากกวBา
ต!นฉบับ
ปูนทะกcงองคDแกBข!างเพศไสย
ฉบับแปล P
With a Chinese sage equally old,37
คําอธิบายใน 37. A Chinese stone doll, used for ship ballast.
เชิงอรรถท!ายเลBม
ฉบับแปล S
There’s a spirit of Poon Ta Kong*, highly sacred.
คําอธิบายใน *A spirit of an old Chinese sage believed to protect fishermen
เชิงอรรถท!ายหน!า and seafarers.
ฉบับ แปล P ผู!แปลถBายทอดความหมายของคําวBา ปูน ทะกcง โดยใช!คําที่มีความหมาย
มากกวBา และได!ให!เชิงอรรถเพื่ออธิบายวBา รูปป|†นดังกลBาวคืออับเฉาที่ใช!ถBวงเรือ การอธิบายเชBนนี้
นอกจากจะชBวยให!ผู!อBานเข!าใจวBาปูนทะก‡งคืออะไรแล!ว ยังสะท!อนถึงความสัมพันธDด!านการค!า
ระหวBางไทย-จีนที่มีมาช!านานอีกด!วย สBวนฉบับแปล S แม!ผู!แปลเลือกใช!วิธีถBายทอดความหมาย
ตBางกัน แตBก็ให!เชิงอรรถเพื่ออธิบายเกี่ยวกับ ปูนทะกcง วBาเปAนเทพเจ!าจีนที่เชื่อกันวBาคอยคุ!มครอง
ชาวประมงและชาวเรือให!ปลอดภัย การอธิบายเชBนนี้ของผู!แปลชBวยให!ผู!อBานเข!าใจกลอนวรรค
ตBอไปวBา ทําไมสุนทรภูBจึงอธิษฐานให!ปูนทะก‡งชBวยคุ!มครองให!ตนเดินทางในทะเลอยBางปลอดภัย
และยังสะท!อนให!เห็นความเชื่อในสิ่งที่มองไมBเห็นของประชาชนในสมัยต!นรัตนโกสินทรDอีกด!วย
จากตัวอยBางนี้ จะเห็นวBา แม!ผู!แปลเลือกถBายทอดความหมายของคําวBา ปูนทะกcง ด!วย
กลวิธีที่แตกตBางกัน แตBการใช!เชิงอรรถชBวยให!ผู!แปลสามารถให! ข!อมูลเพิ่ มเติมแกBผู!อBานเพื่อทํ า
ความเข!าใจบทกวีได!เชBนเดียวกัน
5. การใชPเชิงอรรถรวมกับการใชPคําที่มีความหมายแคบกวา
เหตุการณDในตอนนี้คือชBวงที่สุนทรภูBพักอาศัยอยูBที่บ!านกร่ํา วันหนึ่งสุนทรภูBไปเก็บดอกไม!
ที่ท!ายเขากลับมาแล!วเปAนไข!ปƒา จึงต!องนอนพักรักษาตัว มีหลานสาวสองคนชื่อมBวงกับคําคอยชBวย
ดูแล
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ตัวอยางที่ 5 ตัวอยBางการใช!เชิงอรรถรBวมกับการใช!คําที่มีความหมายแคบกวBา
ต!นฉบับ
ทุกเช!าเย็นเห็นแตBหลานที่บ!านกร่ํา
มBวงกับคํากลอยจิตขนิษฐา
ฉบับแปล P
Every morning and evening my nephews at Ban Kram –
Muang, Dam, Kloy and Chit – 89
คําอธิบายใน 89. These are nieces not nephews. Also, Kloy and Chit are not
เชิงอรรถท!ายเลBม 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!คําที่มีความหมาย
แคบกวBา และให!เชิงอรรถเพื่ออธิบายความหมายในสBวนคําทับศัพทDที่เปAนชื่อบุคคล จากตัวอยBางนี้
จะเห็นวBา เนื่องจากในภาษาอังกฤษมีคําศัพทDที่ใช!เรียกคนในเครือญาติ เมื่อผู!แปลเลือกใช!คําวBา
nephews (หลานชาย) ในการถBายทอดความหมาย จากนั้นจึงให!คําอธิบายในเชิงอรรถวBา ความ
จริ งแล! ว หลานที่ ผู! แ ตB งกลB าวถึ งเปA น หลานสาว ก็ อ าจสB ง ผลให! ผู! อB า นที่ ไมB ได! อB า นคํ า อธิ บ ายใน
เชิงอรรถท!ายเลBมเกิดความเข!าใจผิดได! สBวนฉบับแปล S ผู!แปลถBายทอดความหมายด!วยคําที่มี
ความหมายแคบกวB ารBวมกับ การแปลตรงและการทับ ศั พทD และไมB ได!ให! คําอธิบ ายในเชิ งอรรถ
เนื่องจากฉบับแปลสามารถสื่อความได!ตามต!นฉบับแล!ว จากตัวอยBางที่ 5 จะเห็น วBา แม!ผู!แปล
เลือกถBายทอดความหมายของบทกวีแตกตBางกัน จนอาจทําให!ผู!อBานฉบับแปลเกิดความเข!าใจผิด
การใช!เชิงอรรถก็ชBวยรักษาความหมายตามต!นฉบับไว!ได!

อภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึกษาการแปล “นิราศเมืองแกลง” เปAนภาษาอังกฤษ โดยใช!วิธีการเติมคําอธิบาย
ประเภทเชิงอรรถสะท!อนให!เห็นวBา การเลือกใช!วิธีการถBายทอดความหมายเพียงวิธีเดียวอาจไมB
เพี ย งพอตB อ การนํ า เสนอสารจากต! น ฉบั บ สูB ผู! อB า นในฉบั บ แปล สอดคล! อ งกั บ งานวิ จั ย ของ
Jaray Onsomboon (2007) ที่กลBาวถึงการใช!กลยุทธDการแปลที่หลากหลายของผู!แปลวBา ชBวยให!
บทกลอนฉบับ แปลสื่อความหมายได! ตามต!น ฉบับ เมื่อผู!แปลต!องการรักษาสารจากต!น ฉบับให!
ครบถ! ว น จึ ง จํ า เปA น ต! อ งเพิ่ ม เติ ม คํ า อธิ บ ายด! ว ยการใช! เชิ ง อรรถ เพื่ อ ให! ส ามารถถB า ยทอด
ความหมายและวัฒนธรรมได!ใกล!เคียงกับต!นฉบับมากที่สุด ให!ผู!อBานสามารถทําความเข!าใจเนื้อหา
หรือสิ่งที่ปรากฏเฉพาะในวัฒนธรรมของบทกวีต!นฉบับได! ซึ่งสอดคล!องกับแนวคิดและกลวิธีการ
แปลโดยการปรับ เสนอโดย Bastin (2011) และ Hugo and Bastin (2012) ที่ กลB าวถึ งการให!
ความสําคัญกับตัวบทต!นฉบับ และการถBายทอดภาษาและวัฒ นธรรมสูBฉบับให!มากที่สุด จึงถือ
ได! วB า การเติ ม คํ า อธิ บ ายด! ว ยการใช! เชิ งอรรถเปA น กลวิ ธี ห นึ่ ง ที่ ชB ว ยให! ผู! แ ปลงานวรรณกรรม
โดยเฉพาะงานแปลวรรณคดีหรืองานแปลกวีนิพนธD สามารถสBงตBอสุนทรียภาพจากการอBานบทกวี
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และลดชBองวBางระหวBางผู!แตBงและผู!อBานในวัฒนธรรมที่แตกตBางกัน ให!ผู!อBานเกิดความเข!าใจสาร
และเจตนาที่ผู!แตBงต!องการสื่อผBานบทแปลได!

สรุป
การเติมคําอธิบายประเภทเชิงอรรถในการแปลเปAนกลวิธีที่มีความสําคัญในฐานะที่ชBวย
อธิ บ ายความหมายของคํ า ที่ ผู! แ ปลไมB ส ามารถแปลได! หรื อ คํ า ที่ มี ค วามหมายเกี่ ย วข! อ งกั บ
วัฒนธรรม ทั้งยังชBวยทดแทนวิธีการประพันธD เชBน การเลBนคํา ที่อาจหายไปเมื่ออยูBในฉบับแปล
แม!ผู!แปลทั้ง 2 ทBานมีรูปแบบการใช!เชิงอรรถที่แตกตBางกัน กลBาวคือผู!ฉบับแปล P ใช!เชิงอรรถท!าย
เลB ม รB ว มกั บ การ ทั บ ศั พ ทD การแปลตรง การใช! คํ า ที่ มี ค วามหมายเหมื อ นกั น การใช! คํ า ที่ มี
ความหมายมากกวBา และการใช!คําที่มีความหมายแคบกวBา สBวนผู!แปลฉบับแปล S ใช!เชิงอรรถ
ท!ายหน!า รBวมกับการทับศัพทD การแปลตรง และการใช!คําที่มีความหมายเหมือนกัน แตBฉบับแปล
ทั้ง 2 ฉบับก็สามารถถBายทอดความหมายและวัฒนธรรมที่มีอยูBในต!นฉบับได!เชBนเดียวกัน การใช!
เชิงอรรถจึงถือเปAนวิธีการหนึ่งที่ผู!แปลสามารถนําไปปรับใช! เพื่อถBายทอดความหมายของงานแปล
ประเภทกวี นิ พ นธD โดยเฉพาะงานเขี ย นประเภทวรรณคดี ให! ส ามารถรั ก ษาความหมายและ
วัฒนธรรมที่แฝงอยูBในบทกวีต!นฉบับ เพื่อชBวยให!ผู!อBานบทกวีฉบับแปลสามารถเข!าถึงเนื้อหาของ
บทกวีได!ตรงตามที่ผู!แตBงนําเสนอ และเกิดความซาบซึ้งในการอBานบทกวีฉบับแปลดังเชBนผู!อBาน
บทกวีต!นฉบับ
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การเขาถึงจุดจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่สงผลตอพฤติกรรมการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลของวัยรุน และผลกระทบที่เกิดขึ้น
Accessibility to Trading Space of Alcoholic Beverages that Effect to Behavior
of Alcoholic Beverages Drinking of the Teenage and its Impacts
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บทคัดยอ
พฤติกรรมในเชิงไมAสร"างสรรค.ที่วัยรุAนนิยมกระทํามากที่สุดก็คือ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล. ซึ่งการเกิด
พฤติกรรมของมนุษ ย.ทุกคนนั้นล" วนแล" วยAอมต"องมี สาเหตุ หรือ ที่เรี ยกวAา สิ่งเร" า เปJ นตัวกระตุ"น ให"เกิ ด
พฤติกรรมขึ้นมา จุดจําหนAายเครื่องดื่มแอลกอฮอล.ที่มีอยูAกระจัดกระจายทั่วไป และสามารถเข"าถึงได"งAายก็นับวAา
เปJนอีกหนึ่งสิ่งเร"าที่สามารถกระตุ"นความสนใจของกลุAมวัยรุAนได"เปJนอยAางดี ด"วยลักษณะบุคลิกภาพของวัยรุAนที่
ชอบความสนุกสนาน คึกคะนอง และต"องการได"รับการยอมรับจากสังคม โอกาสในการเลือกเข"าใช"บริการจึงมี
คAอนข"างสูงในพื้นที่ที่จุดจําหนAายเครื่องดื่มแอลกอฮอล.หนาแนAน และนําไปสูAการเกิดพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล.ไ ด"ในที่สุด จึงกลายเปJนอีกชAองทางหนึ่งที่ทําให"เกิดนักดื่มหน"าใหมA และการเกิดพฤติกรรมที่ไ มA
เหมาะสมซ้ํา ๆ ดังนั้น มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมจุดจําหนAายเครื่องดื่มแอลกอฮอล.ต"องมีความชัดเจน
และสามารถนําไปบังคับใช"ในทางปฏิบัติได"อยAางจริงจัง เพื่อลดปRญหาสังคมตAาง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งเปJนการ
สAงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของวัยรุAนให"มีความเปJนอยูAที่ดี มีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับชAวงวัย อยูAบนบรรทัด
ฐานทางสังคมที่ยอมรับได" 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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บทคัดยLอ
งานวิจั ย เรื่ อ งผลกระทบด!า นเศรษฐกิจ และสัง คม จากการผลิต ไฟฟRาจากแผงเซลล;
แสงอาทิตย;แบบลอยน้ํา กรณีศึกษา สระเก็บน้ําห!วยเกษียร จังหวัดปราจีนบุรี มีวัตถุประสงค;เพื่อ
ศึก ษาถึง ผลกระทบทางด!า นเศรษฐกิจ และสัง คม โดยมีก ลุ0ม เปRา หมายที่จ ะทํา การศึก ษาคือ
ประชาชน และคณะกรรมการบริหารจัดการน้ํา ตําบลดงขี้เหล็ก อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
โดยมีวิธีในการดําเนินงานวิจัยสองส0วนคือ การวิเคราะห;ผลกระทบด!านเศรษฐกิจโดยใช!เครื่องมือ
มูลค0าปVจจุบันเงินกําไรสุทธิ (NPV) อัตรากําไรรวมในรูปแบบร!อยละ (IRR) ระยะเวลาคืนทุน และ
ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) และส0วนที่สองการวิเคราะห;ทางด!านสังคมโดยจะใช!
เครื่องมือ SWOT Analysis เพื่อพิ จ ารณาความสอดคล! อ งของวั ต ถุ ป ระสงค; ข องโครงการกั บ
ประชาชนในชุมชน
ผลการวิจัยพบว0า การวิเคราะห;ทางเศรษฐกิจมีมูลค0าปVจจุบันเงินกําไรสุทธิ (NPV) อัตรากําไร
รวมในรูปแบบร!อยละ (IRR) ระยะเวลาคืนทุน และผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI)
อยู0ที่ 203,954.39 บาท, 32%, 5.37 ปk และ 1 : 1.90 ตามลําดับ และผลการวิเคราะห;ทางสังคม
โดยใช! SWOT พบว0าประชาชนเห็นความสําคัญของโครงการ มีการจัดตั้งศูนย;การเรียนรู!ของชุมชุน
สามารถเปlนต!นแบบในการจัดการทรัพยากรน้ําในชุมชนได!อย0างเข!มแข็ง
คําสําคัญ : แผงเซลล;แสงอาทิตย;แบบลอยน้ํา ดงขี้เหล็ก 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
พลังไฟฟRานับว0าเปlนพลังงานที่สําคัญมากอย0างหนึ่งในยุคปVจจุบันนี้ เพราะความสะดวกสบาย
และการดําเนินกิจกรรมต0าง ๆ ไม0ว0าจะขนาดใด ๆ ก็ตามจําเปlนที่จะต!องอาศัยพลังงานไฟฟRาทั้งสิ้น
พลังงานไฟฟRายังมีความสําคัญอย0างยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย โดยมี
การคาดการณ;ว0าปริม าณการบริโ ภคไฟฟRา จะมีแนวโน!ม ที่เ พิ่มขึ้นเรื่อย ๆ (สํานักนโยบายและ
แผนพลังงาน. 2558) โดยมีอัตราการเพิ่มระหว0างปk 2559 – 2579 ปริมาณพลังงานไฟฟRาสูงสุด
เฉลี่ยร!อยละ 14.67 และความต!องการไฟฟRารวมเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร!อยละ 14.96
วิธีทางหนึ่งที่จะสามารถช0วยแก!ไขปVญหาด!านพลังงานไฟฟRาได!คือ การหันมาใช!เทคโนโลยี
สะอาด ส0งเสริมนโยบายการประหยัดพลังงาน และการใช!พลังงานทดแทน เช0น การผลิตพลังงาน
ไฟฟRาจากพลังงานลม พลังงานน้ํา พลังงานแสงอาทิตย; พลังงานชีวมวล เปlนต!น เพื่อมาทดแทน
การผลิตที่มาจากการใช!เชื้อเพลิงฟอสซิล โดยพลังงานแสงอาทิตย;เปlนเปRาหมายในการดําเนินการ
ของสํานักนโยบายและแผนพลังงานที่ต!องการขยายการผลิตให!มากขึ้นตามแผนพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP. 2015)
เนื่องจากเทคโนโลยีที่นําแผงเซลล;แสงอาทิตย;ไปติดตั้งแบบลอยน้ํานั้นจะทําให!ประสิทธิภาพ
ในการผลิตไฟฟRาเพิ่มขึ้นโดยอุณหภูมิใต!แผงที่เพิ่มสูงขึ้นจะทําให!ประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟRา
ลดลงร!อยละ 0.5 ทุก ๆ 1 องศาเซลเซียส (ประสาท มีแต!ม. 2559) ดังนั้นอุณหภูมิของน้ําจะช0วย
เพิ่มประสิทธิภาพให!ดีขึ้น อีกทั้งการติดตั้งแบบลอยน้ําจะทําให!มูลค0าการติดตั้งเพิ่มสูงขึ้น แต0ด!วย
ประโยชน;ที่จะได!รับนั้นเปlนสิ่งที่มีประโยชน; เช0น การลดอัตราการระเหยน้ําประมาณ 70% ของ
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บริเวณที่ติดตั้ง (Paritosh Sharma. 2015) เปlนต!น รูปแบบการติดตั้งแบบลอยน้ํานั้นนับว0ายัง
เปlนสิ่งที่เข!ามาใหม0ในประเทศไทย การรับรู!ของประชาชนนั้นยังอยู0ในระดับที่น!อยเพื่อให!ทุกภาคส0วน
เกิดความเข!าใจตรงกัน ถึงประโยชน;ที่จ ะเกิด ขึ้น จากการติด ตั้งโครงการแผงเซลล;แสงอาทิต ย;
แบบลอยน้ํานั้น การศึกษาในครั้งนี้จะเข!ามามีส0วนช0วย โดยการศึกษาจะพิจารณาในสองแง0มุมคือ
ผลกระทบด!านเศรษฐกิจ คือ เรื่องของความคุ!มค0าของโครงการ และผลกระทบด!านสังคม คือ
การยอมรับของสังคม การเปlนแหล0งเรียนรู! การสร!างเครือข0ายประชาชน โดยจะนําผลการวิเคราะห;
ที่ได!มาสร!างเปlนแนวทางการจัดการที่เหมาะสมเพื่อลดปV ญหาความขัดแย!ง หรือลดผลกระทบ
ทางลบใด ๆ ที่เกิดขึ้นมาจากโครงการ และเพื่อนําไปเปlนแนวทางในการติดตั้งโครงการแผงเซลล;
แสงอาทิตย;แบบลอยน้ําในพื้นที่อื่น ๆ ของประเทศต0อไป

วัตถุประสงคของการศึกษา
1. เพื่อวิเคราะห;ผลกระทบด!านเศรษฐกิจและสังคม จากการผลิตไฟฟRาจากแผงเซลล;
แสงอาทิตย;แบบลอยน้ํา
2. เพื่อเสนอแนะแนวทางการส0งเสริมด!านเศรษฐกิจและสังคมที่เหมาะสมในการผลิตไฟฟRา
จากแผงเซลล;แสงอาทิตย;แบบลอยน้ํา

ขอบเขตของการศึกษา
1. ขอบเขตด!านเนื้อหา การวิเคราะห;ผลกระทบด!านเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการผลิต
ไฟฟRาจากเซลล;แสงอาทิตย;แบบลอยน้ํา
2. ขอบเขตด!านพื้นที่ สระเก็บน้ําห!วยเกษียร ตําบลดงขี้เหล็ก อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
3. ขอบเขตด!านประชากร ประชาชนในพื้นที่ตําบลดงขี้เหล็ก โดยจัดสัมภาษณ;แบบกลุ0ม
25 คน คณะกรรมการบริหารจัดการน้ําตําบลดงขี้เหล็ก จํานวน 33 คน
4. ขอบเขตด!านเวลา ด!านเศรษฐศาสตร; ใช!การวิเคราะห;โครงการโดยมีอายุโครงการ 20 ปk
ด!านสังคมใช!การสัมภาษณ;ในช0วง พฤศจิกายน 2559 – ธันวาคม 2559

ตรวจเอกสาร
ในการประเมินผลกระทบนั้นมีความจําเปlนเพื่อที่จะได!หาว0าโครงการหรือกิจกรรมใด ๆ
จะสร!างผลกระทบออกมาในรูปแบบใดบ!าง และเพื่อเปlนการรับมือได!อย0างถูกต!องและเหมาะสม
(จําลอง โพธิ์บุญ. 2558) อีกทั้งการดําเนิน การตามหลักปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพีย งจะเปlน
การสร!างความมั่น คงและเสถีย รภาพให!แ ก0ป ระเทศได! ซึ่งนับ เปlนภูมิคุ!มกันที่สร!างขึ้นได!ตั้งแต0
ในระดับชุมชน อีก ทั้งยัง เปlน ส0ว นช0ว ยในการลดการพึ่งพาการนํา เข!า ทรัพ ยากรพลัง งานจาก
ภายนอกประเทศ หลักที่สําคัญในการดําเนินตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือ
การพึ่งพาตนเองจากทรัพยากรพลังงานหมุนเวียนให!เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (วิสาขา ภู0จินดา.
2558) การดําเนินการโครงการใด ๆ นั้นต!องได!รับการประชาสัมพันธ;ถึงประโยชน;ที่ประชาชน
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จะได!รับทั้งทางตรงและทางอ!อม และสอดคล!องเกี่ยวเนื่องไปกับนโยบายด!านพลังงานของประเทศ
(กฤษณ; คงเจริญ. 2547)
การวิเคราะห;โครงการโดยใช! SWOT จะต!องคํานึงถึงปVจจัยภายใน คือ จุดแข็ง และจุดอ0อน
และปVจ จัย ภายนอก คือ โอกาส และอุปสรรค และต!องทําการวิเคราะห;ในแต0ล ะประเด็น ให!มี
ความชัดเจนเพื่อนําไปสู0การสร!างกลยุทธ;ที่สําคัญของโครงการ (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร.
ม.ป.ป.)
ในการวิเคราะห;โครงการทางด!านเศรษฐศาสตร;นั้นเกิดมาจากความคาดการณ;ถึงกําไรของ
หน0วยลงทุนใหม0 โดยกําไรหรือผลลัพธ;นั้นเกิดจากผลต0างของยอดรวมกระแสรายได!และยอดรวม
ของกระแสต!นทุนในระยะเวลาอายุโครงการ (สมพจน; กรรณนุช. 2558)

วิธีการศึกษา

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการศึกษา
จากภาพที่ 1 แสดงกรอบในการศึกษา โดยจะทําการศึกษาแยกออกเปlน 2 ประเด็นแล!วนํา
ผลลัพธ;ที่ได!จากการวิเคราะห;มาสร!างเปlนแนวทางในการจัดการที่เหมาะสมสําหรับโครงการ
ผลิตไฟฟRาจากเซลล;แสงอาทิตย;แบบลอยน้ํา
1. การเก็บรวบรวมขอมูล
การรวบรวมข!อมูลที่จะนํามาวิเคราะห;ได!มาจากการสัมภาษณ;ประชาชน และคณะกรรมการ
บริหารจัดการน้ําของตําบลดงขี้เหล็ก และอีกส0วนได!มาจากการวิเคราะห;เอกสาร ซึ่งเอกสารที่
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ได!รับนั้นได!มาจากคณะกรรมการบริหารจัดการน้ํา และข!อมูลจากเว็บไซต; โดยจะนําข!อมูลที่ได!มา
ทั้งหมดมาสังเคราะห;แล!วแยกประเด็นในการพิจารณาดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงกลุ0มผู!มีส0วนได!เสียและประเด็นในการพิจารณา
ผูมีสLวนได
เสียที่สําคัญ

ผลลัพธ

ชาวบ!านใน
- ลดค0าใช!จ0าย
พื้นที่อ0างเก็บน้ํา - เพิ่มการใช!ประโยชน;ที่ดิน
- การรวมกลุ0มของประชาชน
- เกิดเครือข0ายวิทยากรตัวคูณ
- มีน้ําเพื่อใช!ในการอุปโภคและ
เกษตรกรรมตลอดทั้งปk

ประเด็นพิจารณา

วิธีเก็บขอมูล

- งบประมาณที่ใช!ในการสูบน้าํ กรณี
ใช!ไฟฟRา

เก็บข!อมูลโดย
การสัมภาษณ;

- การนําพื้นที่ดินเทียบเท0าไปใช!ประโยชน;
เช0น ปลูกไม!ดอก ไม!ประดับ
- การจัดตั้งกลุ0มโดยมีแกนนําชุมชน
เพื่อทําประโยชน;ต0อพื้นที่
- การร0วมมือกันทํางานระหว0างภาครัฐ
และภาคประชาชน
- การถ0ายทอดความรู!ขององค;กรชุมชน

และเทียบข!อมูล
ค0 า ใช! จ0 า ยใน
แต0ละส0วน

คณะกรรมการ - ลดค0าใช!จ0ายการดูแลรักษา
- ค0าดูแลรักษาที่ผูกพันระยะยาว
จัดการน้ํา
ซ0อมบํารุงเครื่องสูบน้ํา และ
ค0าใช!จ0ายในการเดินเครื่องสูบน้ํา

สัมภาษณ;

ผูมีสLวนได
เสียอื่น ๆ

วิธีเก็บขอมูล

ผลลัพธ

ประเด็นพิจารณา

ผูใหขอมูล
ประชาชน

คณะกรรมการ

ผูใหขอมูล

ปตท.

- เกิดการผลักดันธุรกิจพลังงาน - เกิดโครงการในลักษณะเดียวกัน
ทดแทน
หรือใกล!เคียง
- การประชาสัมพันธ;โครงการใน
ช0องทางต0าง ๆ

สัมภาษณ;

ผู!ดูแลและ
จัดทําโครงการ

สสนก.

- เพิ่มวิธีการบริหารจัดการน้ํา
ในพื้นที่ทั่วประเทศได!อย0าง
เหมาะสม

- นําโครงการไปใช!กับพื้นที่ชุมชน /
แหล0งน้ําทางการเกษตรอื่น ๆ

สัมภาษณ;

ผู!มีส0วนเกี่ยวข!อง
ใน สสนก.

ประชาชนใน
ต0างพื้นที่

- เกิดความสนใจเข!ามาเรียนรู!

- เกิดการต0อยอด/ขยายผลของโครงการ สัมภาษณ;

ประชาชน
ภายนอกที่
ลั ก ษณะ
ใกล! เคี ย ง

2. การวิเคราะหขอมูล
2.1 การวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Method)
การวิเคราะห;เชิงพรรณนาเปlนการวิเคราะห;ถึงความเปlนมาของโครงการ รูปแบบการใช!งาน
ของโครงการ การมีส0วนร0วมของประชาชน กิจกรรมต0าง ๆ ที่เกิดขึ้นหลังจากการติดตั้งแผงเซลล;
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แสงอาทิตย;แบบลอยน้ําไปแล!ว โดยผลการศึกษาและข!อเสนอแนะต0าง ๆ นั้นจะได!มาจากการใช!
SWOT Analysis โดยผลการศึกษาที่ได!จะมาตอบวัตถุประสงค;ของการศึกษา
2.2 การวิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative Method)
การวิเคราะห;เชิงปริมาณเปlน การวิเคราะห;เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของโครงการ
โดยการใช!เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร; เพื่อให!ได!ถึงผลการศึกษาที่เปlนการวิเคราะห;ถึงความคุ!มค0า
ของโครงการ (สมพจน; กรรณนุช. 2558) ตรงตามวัตถุประสงค;ในการศึกษาข!อที่ 1 โดยมีขั้นตอน
ในการวิเคราะห;ดังนี้
มูลคLาปbจจุบันสุทธิ (Net Present Value : NPV) บ0งบอกถึงจํานวนผลประโยชน;ที่ได!รับ
ตลอดระยะเวลาของโครงการทั้งหมด ซึ่งมีค0าเปlนลบ เปlนบวก หรือเปlนศูนย;ก็ได! โดยสามารถ
คํานวณได!จากสมการที่ (1)
NPV =

−
1+
=1

……….(1)

เมื่อ

Bi
หมายถึง
ผลประโยชน;ของโครงการในปkที่ I (บาท)
Ci
หมายถึง
ต!นทุนของโครงการในปkที่ I (บาท)
r
หมายถึง
อัตราคิดลดต0อปk (% ต0อปk)
i
หมายถึง
ระยะเวลาของโครงการ (1,2, 3,….,n) (ปk)
หลักในการตัดสินใจ เมื่อ NPV > 0 หรือมีค0าเปlนบวก แสดงว0าโครงการมีความเหมาะสม
ที่จะลงทุนได! หรือกล0าวได!ว0ามูลค0าปVจจุบันของผลประโยชน;รวมมากกว0ามูลค0าปVจจุบันของต!นทุนรวม
อั ต ราผลตอบแทนภายในโครงการ (Internal Rate of Return : IRR) คื อผลตอบแทน
ร!อยละต0อโครงการ หรือหมายถึง อัตราดอกเบี้ยในกระบวนการคิดลดที่ทําให!มูลค0าปVจจุบันสุทธิ
ของโครงการมีค0าเท0ากับ ศูน ย; ซึ่งความคุ!มค0าจะเกิด ขึ้น เมื่อ IRR มีค0าสูงและต!องสูงกว0าอัต รา
ดอกเบี้ยเฉพาะ หรือค0าเสียโอกาสของทุน
ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period : PB) คือระยะเวลาของการลงทุนที่กระแสเงินสด
รับสุทธิจากโครงการเท0ากับกระแสเงินสดจ0ายสุทธิพอดี หรือกล0าวได!ว0าการลงทุนไม0มีกําไรและ
ไม0ขาดทุนซึ่งหาได!จากสมการ (2)
ระยะเวลาคืนทุน = มูลค0าลงทุนสุทธิ/รายได!สุทธิในแต0ละปk ……….(2)
ผลตอบแทนทางสั ง คมจากการลงทุ น (Social Return of Investment : SROI)
เปlนเครื่องมือที่ทําให!ทราบว0าการลงทุนของโครงการใด ๆ เมื่อเทียบกับมูลค0าเงิน 1 บาทแล!วจะ
ได!ผลตอบแทนกลับมาเท0าใด ซึ่งหาได!จากสมการ (3)
SROI = มูลค0าปVจจุบันทั้งหมด/มูลค0าการลงทุนที่ใช!ไป
……….(3)
การคํานวณจะใช!อัตราคิดลดกับมูลค0าทางเศรษฐกิจในอนาคต โดยสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห0งชาติ (พรรณ;ธิดา เหล0าพวงศักดิ์. 2556) ได!กําหนดอัตราคิดลด
(Discount Rate) อยู0ที่ร!อยละ 9 – 12 สําหรับโครงการผลิตไฟฟRาจากแผงเซลล;แสงอาทิต ย;
แบบลอยน้ําจะใช!อัตราคิดลดที่ร!อยละ 10 เนื่องจากเปlนการประมาณค0าความพอใจในการบริโภค
สินค!าและบริการจํานวนหนึ่งของสังคมในอนาคตมีค0าต่ํากว0าความพอใจในการบริโภคจํานวน
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เดียวกันในปVจจุบัน (วลัยภรณ; ปรีชาสุนทรรัตน;. 2555) และเพื่อเปlนการเปรียบเทียบต!นทุนและ
ประโยชน;ที่เกิดขึ้นของโครงการในปkต0าง ๆ ในระยะเวลา 20 ปk

ผลการศึกษา
ผลการศึกษาจะแสดงการวิเคราะห; 2 ประเด็นคือ เศรษฐกิจและสังคม
1. ผลการวิเคราะหทางเศรษฐศาสตร
จากการวิเคราะห;เอกสารและการสัมภาษณ;บุคคลที่เกี่ยวข!องได!ข!อมูลดังนี้
ตารางที่ 2 รายละเอียดมูลค0าทางเศรษฐศาสตร;และมูลค0า
รายละเอียด
1. ตัวแปรที่เปiนรายได
1.1 ค0าเช0าที่ดิน
1.2 รายได!จากการขายต!นไม!
1.3 ค0าไฟฟRาที่ใช!ในการสูบน้ํา
1.4 ค0าน้ําที่ใช!ในฤดูแล!ง
(มีนาคม ถึง มิถุนายน)
1.5 Carbon Credit

2. ตัวแปรที่เปiนรายจLาย
2.1 ค0าติดตั้งโครงการ
2.2 ค0าประชาสัมพันธ;
2.3 ค0าดูแลรักษา

วิธีการคํานวณ

มูลคLา

ที่มาของขอมูล

มูลค0าตลาด (Market Value)
มูลค0าตลาด (Market Value)
อัตรากําหนดจากการไฟฟRา
อัตรากําหนดจากการประปา

6,000 บาทต0อปk
30,000 บาทต0อปk
11,000 บาทต0อปk
3,240 บาทต0อปk

ราคาประเมิน
ราคากลาง
Web Site กฟผ.
Web Site กปภ.

มูลค0าตลาด (Market Value)*

240 บาทต0อปk

Web Site องค;การ
บริหารจัดการ
กˆาซเรือนกระจก

มูลค0าตลาด (Market Value)
มูลค0าตลาด (Market Value)
ค0าจ!างรายวัน

171,873 บาท
10,000 บาท
7,200 บาทต0อปk

รายงานโครงการ
สัมภาษณ;
สัมภาษณ;

* ใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ 2560 ที่ 37.27 บาทต'อยูโร

สําหรับการคิดมูลค0าของการติดตั้งแผงเซลล;แสงอาทิตย;แบบลอยน้ํา จะคิดในกรณีที่มี
พื้นที่อ0างเก็บน้ําอยู0แล!ว จึงไม0ได!คํานวณค0าเตรียมพื้นที่ในการสร!างอ0างเก็บน้ํา คือ ค0าตัดไม! ค0าขุดสระ
ค0าอุปกรณ;ก0อสร!าง เปlนต!น เมื่อคํานวณแล!วได!ค0าทางเศรษฐศาสตร;ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลลัพธ;ทางเศรษฐศาสตร;
เครื่องมือ

ผลลัพธ

NPV
IRR
Payback Period
SROI

203,954.39 บาท
32%
5.37 ปk
1 : 1.90
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2. ผลการวิเคราะหทางสังคม
จากการสัมภาษณ;ชุมชน และคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําแล!วนํามาวิเคราะห; SWOT
ได!ผลดังตารางที่ 4
จากผลการวิเคราะห;ผลกระทบทางสังคมด!วย SWOT สามารถนํามาสรุปเปlนกลยุทธ;ใน
การดําเนินการของพื้นที่ให!เกิดความยั่งยืนได!ดังนี้
1. สนับ สนุน แกนนําประชาชนเพื่อนําไปสู0การขยายผลโครงการผลิตไฟฟRาจากเซลล;
แสงอาทิตย;แบบลอยน้ําสู0พื้นที่อื่น ๆ
โดยมีเปRาหมายในการสร!างคนที่มีความสามารถเปlน ผู!ติด ต0อประสานงานระหว0าง
หน0วยงานของภาครัฐ และประชาชนในชุมชน
2. ผลักดันให!เปlนโครงการผลิตไฟฟRาจากเซลล;แสงอาทิตย;แบบลอยน้ํานําร0องแก0พื้นที่อื่น ๆ
โดยมีเปRาหมายเพื่อเปlนโครงการตัวอย0างให!แก0ชุมชนอื่น ๆ เห็นในคุณประโยชน; และ
การผลิตไฟฟRาแบบพึ่งพาตนเองอย0างมีประสิทธิภาพ
3. ส0งเสริมการประชาสัมพันธ;การผลิตไฟฟRาจากเซลล;แสงอาทิตย;แบบลอยน้ําในรูปแบบ
ต0าง ๆ เพื่อกระจายองค;ความรู!สู0พื้นที่ต0าง ๆ
โดยมีเปRาหมายในการกระจายองค;ความรู!เ พื่อให!ผู!ส นใจทั้งหน0ว ยงานของภาครัฐ
เอกชน หรือบุคคลทั่วไปได!เข!าถึงอย0างสะดวกสบาย
4. ผลักดันโครงการขุดสระเก็บน้ําชุมชนในพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจ!าอยู0หัว
ในรัชกาลที่ 9 ร0วมกับโครงการผลิตไฟฟRาจากเซลล;แสงอาทิตย;แบบลอยน้ํา
โดยมีเปRาหมายเพื่อให!ประชาชนในพื้นที่ห0างไกลได!มีชีวิตความเปlนอยู0ที่มีคุณภาพ
ตามพระราชดํารัส “...หลักสําคัญวาตองมีน้ําบริโภค น้ําใช น้ําเพื่อการเพาะปลูก เพราะวาชีวิตอยูที่นั่น ถามีน้ํา
คนอยูได ถาไมมีน้ํา คนอยูไมได ไมมีไฟฟ7าคนอยูไมได แตถามีไฟฟ7าไมมีน้ําคนอยูไมได...”

ดังนั้นแนวทางในการจัดการที่เหมาะสมสําหรับโครงการแผงเซลล;แสงอาทิตย;แบบลอยน้ํานั้น
จะต!อง
1. สนับสนุนผู!นําชุมชนเพื่อการติดต0อประสานงานระหว0างหน0วยงาน
2. สนับสนุนการใช!เทคโนโลยีพลังงานในพื้นที่ชุมชนเพื่อความยั่งยืนในด!านพลังงาน
3. ส0งเสริมการประกอบอาชีพที่เปlนผลมาจากการดําเนินโครงการผลิตไฟฟRาจากเซลล;
แสงอาทิตย;แบบลอยน้ํา อาทิเช0น การเพาะพันธุ;สัตว;น้ํา ช0างซ0อมบํารุง
4. เผยแพร0สารสนเทศองค;ความรู!เพื่อกระจายสู0ชุมชนอื่น ๆ หรือหน0วยงานที่สนใจ
5. สนับ สนุน การจัด ทํากองทุน ชุม ชนเพื่อนํามาดําเนิน โครงการผลิตไฟฟRาจากเซลล;
แสงอาทิตย;แบบลอยน้ํา

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๕ "งานวิชาการรับใช!สังคม" มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1050

LA-163

6. ผลักดันการดําเนินโครงการผลิตไฟฟRาจากเซลล;แสงอาทิตย;แบบลอยน้ําควบคู0ไปกับ
การอนุรักษ;สิ่งแวดล!อม
ตารางที่ 4 แสดงการวิเคราะห;ทางสังคมด!วย SWOT Analysis

ปbจจัยภายนอก

ปbจจัยภายใน

SWOT
Analysis

ปbจจัยทางบวก

ปbจจัยทางลบ

จุดแข็ง (Strength: S)

จุดอLอน (Weakness: W)

S1 ประชาชนได!รับประโยชน;อย0างแท!จริง
S2 มีผู!นํา/แกนนําประชาชนที่เข!มแข็ง
S3 เปlนแหล0งเรียนรู!ของชุมชน
S4 อยู0ภายในพื้นที่สํานักสงฆ; ซึ่งเปlนพื้นที่สาธารณะ
S5 อยู0ใกล!กบั แหล0งรวมตัวของแกนนําประชาชน
S6 ชาวบ!านให!ความร0วมมืออย0างเต็มที่
S7 เพิ่มหนทางการประกอบอาชีพ
S8 เปlนแนวทางการเข!าถึงพลังงานขั้นพืน้ ฐาน
S9 ประสิทธิภาพการผลิตดีกว0าบนพื้นดิน
S10 เปlนมิตรต0อสิ่งแวดล!อม
S11 เปlนไปตามยุทธศาสตร;พลังงานระดับประเทศ
โอกาส (Opportunity: O)
O1 มีการร0วมมือจากหน0วยงานภายนอก
O2 เปlนโครงการร0วมกับโครงการจัดการน้ําชุมชน
ตามแนวพระราชดําริ
O3 เปlนโครงการนําร0องให!โครงการต0างทั่วประเทศ
O4 ติดตั้งในสระเก็บน้ําอื่น ๆ

W1 งบประมาณในการจัดทําโครงการมีมูลค0าสูง
W2 การสูบน้ําส0งได!เพียงหมู0 10 บ!านขอนขว!าง
W3 การเดินทางเข!าถึงพื้นที่โครงการ
W4 ไม0สามารถเก็บพลังงานไฟฟRาที่ผลิตได!เอาไว!ใช!
เนื่องจากขาดแบตเตอรี่
W5 ขาดการนําเสนอประโยชน;ที่ได!รับจากโครงการ
W6 ไม0สามารถจับสัตว;นา้ํ ไปขายเปlนอาชีพได!

อุปสรรค (Threat: T)
T1 การรับรู!ของกลุ0มคนทั่วไปภายนอกพื้นที่ตําบล
ดงขี้เหล็ก
T2 คนภายนอกต!องการใช!น้ํา

สรุปผลการศึกษา
1. ผลทางเศรษฐกิจ พบว0ามูลค0าปVจจุบันสุทธิ มีค0า 203,954.39 บาท มีผลเปlนบวก
แสดงว0าโครงการมีความเหมาะสมในการลงทุน ค0าอัตราผลตอบแทนโครงการมีค0าอยู0ที่ 32% ซึ่ง
มากกว0าอัตราคิดลดที่ 10% หมายความว0าโครงการนี้มีความคุ!มค0าแก0การลงทุน ระยะเวลาคืนทุน
ของโครงการนี้อยู0ที่ 5.37 ปk จึงคืนทุน และผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนมีค0าอยู0ที่ 1 : 1.90
หมายความว0าทุก ๆ การลงทุน 1 บาทของโครงการจะได!กลับคืนมา 1.90 บาท ดังนั้นโครงการ
แผงเซลล;แสงอาทิตย;แบบลอยน้ํามีความคุ!มค0าแก0การลงทุน
2. ผลทางสังคม พบว0าประชาชนในพื้นที่โครงการมีการทํางานร0วมมือกันเปlนอย0างดี
ระหว0างหน0วยงานต0าง ๆ (ปตท. สสนก. สถาบันการศึกษา) จัดตั้งเปlนศูน ย;การเรียนรู!เพื่อเปl น
ต!นแบบให!กับชุมชนอื่น ๆ ที่มีความสนใจสร!างแนวทางในการประกอบอาชีพ ยังเปlนการช0วยให!
คณะกรรมการสามารถจัดการน้ําได!อย0างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเปlนแนวทางให!ความช0วยเหลือ
แก0ชาวบ!านในบางพื้นที่ที่ยังขาดการเข!าถึงพลังงานพื้นฐาน
3. แนวทางในการจัดการที่เหมาะสม การจัดการที่เหมาะสมนั้นในพื้นที่ตําบลดงขี้เหล็ก
ใช!วิธีการให!ผู!นําชุม ชนเปlน แกนหลักสํา คัญ ในการติด ต0อ ประสานงานระหว0างเจ!าหน!าที่และ
ประชาชนเพื่อสร!างความไว!วางใจ และใช!หลักการสร!างคุณค0า โดยให!ประชาชนรู!สึกรักในโครงการ
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เพื่อให!โครงการได!อยู0อย0างยาวนาน ดําเนินตามหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสนับสนุน
ให!ชาวบ!านใช!พลังงานหมุนเวียนเพื่อการพึ่งพาตนเอง และเปlนไปตามแผนยุทธศาสตร;พลังงาน
(สํานักนโยบายและแผนพลังงาน. 2558) ดังนั้นการจะจัดการอย0างเหมาะสมต!องคํานึงถึงพื้นที่
ของชุมชนว0าพร!อมหรือไม0สําหรับโครงการ ศักยภาพของผู!นําชุมชนว0าสามารถเข!าถึงประชาชน
ในพื้น ที่ได!ม ากน!อ ยอย0างไร และมีก ฎระเบีย บชัด เจนในการใช!ร0ว มกัน เพื่อ ปRอ งกัน ไม0ใ ห!เ กิด
ความเสื่อมโทรมเสียหายเพื่อที่จะได!ให!โครงการได!ตอบสนองความต!องการของประชาชนได!อย0าง
ยาวนาน

ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาทั้งหมดนี้พบว0าโครงการผลิตไฟฟRาจากแผงเซลล;แสงอาทิตย;แบบลอยน้ํานั้น
สามารถมีส0วนช0วยในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย0างยั่งยืนได! จึงเสนอให!ภาคส0วนที่เกี่ยวข!อง
กระจายโครงการในลักษณะเดียวกันเพื่อให!ประชาชนในพื้น ที่ห0างไกลได!มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
อีกทั้งยังเปlนการดําเนินการตามแนวพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ!าอยู0หัวในรัชกาลที่ 9
คือให!พื้นที่ต!นน้ําสร!างแก!มลิง หรือพื้นที่ขนมครกไว!เพื่อกักเก็บน้ําไว!ใช! ผนวกกับโครงการนี้ก็จะ
สามารถช0วยให!เกิดการพึ่งพาตนเองได!อย0างมีคุณภาพ
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The Saving Behaviors of Thai Youth
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บทคัดยอ
วัตถุประสงค*ของการวิจัยครั้งนี้มี 2 ประเด็น คือ 1. เพื่อศึกษาเหตุผลในการออมเงินของ
วัยรุMนไทย 2. เพื่อศึกษาวิธีการออมเงินของวัยรุMนไทย โดยเลือกประชากรที่กําลังศึกษาและอาศัย
อยูMในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มีอายุระหวMาง 15-24 ปS โดยใช!วิธีการสุMมตัวอยMางแบบ
หลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) จํานวน 400 ตัวอยMาง พบวMา เหตุผลการออมเงินที่ถูกเลือก
มากที่สุด เป\นลําดับที่ 1 คือ เพื่ออนาคตหรือสิ่งที่ต!องการในอนาคต รองลงมา คือ การออมเงิน
เนื่องจากบิดามารดาให!คําแนะนํา การออมเงินโดยพิจารณาจากผลตอบแทนที่คาดวMาจะได!รับ และ
การออมเงินเนื่องจากความเสี่ยงในการออมเงินต่ํา ตามลําดับ สําหรับประเด็นที่ 2 คือ วิธีการออมเงิน
ของวัยรุMนไทย พบวMา วัยรุMนไทยใช!วิธีในการออมเงินมากที่สุด คือ การลดคMาใช!จMาย รองลงมา คือ
การออมเงินกMอนการใช!จMาย การออมเงินหลังการใช!จMาย วิธีการขอเงินเพิ่มจากบิดามารดา และ
วิธีการออมที่ถูกเลือกน!อยที่สุด คือ การหารายได!เพิ่ม
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 multistage 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\นปnจจัยที่สําคัญตMอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการรักษาเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการออมในภาคครัวเรือน ซึ่งสMงผลโดยตรงตMอการลงทุนภายในประเทศ
ดังจะเห็นได!วMารัฐบาลให!ความสําคัญเกี่ยวกับการออม เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558 ได!มีการจัดตั้ง
กองทุนการออมแหMงชาติขึ้น เพื่อเป\นกองทุนสําหรับผู!สูงอายุ โดยระบุอายุที่จะออมได!ตั้งแตM 15 ปS
ขึ้นไป ดังนั้นปnจ จัยสําคัญคือกลุMมบุคคลที่มีอายุ 15-24 ปS ซึ่งเป\นเยาวชนหรือเรียกวMา “วัยรุMน”
จะเป\นกําลังสําคัญตMอการออมเงินของชาติ ผู!วิจัยจึงเห็นวMาพฤติกรรมในการออมของวัยรุMนเป\น
ประเด็นที่สําคัญตMอการเติบโตของกองทุนการออมแหMงชาตินี้ ถึงแม!วMากองทุนนี้จะเป\นกองทุน
สําหรับแรงงานนอกระบบก็ตาม ซึ่งแรงงานนอกระบบมีประมาณ 25 ล!านคน (สํานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง. 2557 : 57-58) ถ!ากลุMมนี้ไมMมีกองทุนเพื่อดูแลตนเองในชMวงชราภาพ กลุMมประชากรนี้ก็จะ
กลายเป\น ภาระที่ห นัก สํา หรับ รัฐ บาลในอนาคต จากผลการวิจัยของสมชัย จิตสุชน และคณะ
(2551 : 1) จากสถาบัน วิจัย เพื่อการพัฒ นาประเทศ พบวMา หลังวิก ฤติเ ศรษฐกิจ ของไทยในปS
พ.ศ. 2540 การออมมีแนวโน!มลดลงอยMางมาก ดังนั้นการสMงเสริมให!มีการออมโดยเฉพาะในชMวง
วัยรุMนจึงเป\นสิ่งที่สําคัญ เพราะถ!าในชMวงวัยรุMนมีพฤติกรรมในการออมที่ติดลบ หรือการกMอหนี้ใน
อนาคตก็จะสMงผลกระทบตMอความมั่นคงของชีวิตในอนาคตด!วย เยาวชนเป\นกลุMมประชากรที่มี
ความสําคัญตMอการพัฒนาประเทศในอนาคต การอบรม เลี้ยงดู การสMงเสริมลักษณะนิสัยในเรื่อง
การเก็บออมเป\นสิ่งที่ จําเป\นอยMางยิ่ง ซึ่งจะสMงผลตMอการสร!างหลักประกันความมั่ นคงทางด!าน
รายได! โดยสิ่งตMาง ๆ ดังกลMาวจะเกิดขึ้นได!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!อยMางระมัดระวังเพื่อไมMให!เสียหรือหมดเร็ว เก็บไว!อยMางดี
สMวนคําวMา “สงวน” หมายถึง ถนอมรักษาไว! หวงแหนไว!
การออม หมายถึง การสละเงินในสMวนที่สามารถนําไปใช!จMายได!ในปnจจุบันนี้ เพื่อเก็บไว!ใช!
ในอนาคต เป\นการใช!จMายอยMางระมัดระวัง ไมMประมาท ใช!จMายอยMางมีเหตุมีผล หรือตามที่ได!วางแผนไว!
รู!จักเก็บ รู!จักใช! เป\นการตระหนักถึงคุณคMาของปnจจัยในการดํารงชีพ เป\นการพัฒนาชีวิตของคน
ให!รู!ให!คิด และให!ทําในสิ่งที่ดีมีประโยชน* (ตลาดหลักทรัพย*แหMงประเทศไทย. 2548 : 47 อ!างถึงใน
กมลมาลย* วิรัตน*เศรษฐสิน และธาดา วิมลวัตรเวที. 2553 : 14)
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การออมในความหมายข!างต!น เป\น การออมสํา หรับวัยผู!ใหญM แตMสําหรับเด็กและวัยรุMน
สMว นใหญMจ ะได!เ งิน จากผู!ป กครองซึ่ง ไว!ใ ช!จMา ยสํา หรับ คMาอาหาร คMาขนม คMาเดิน ทางไปเรีย น
สMวนคMาใช!จMายอื่น ๆ ผู!ปกครองจะเป\นผู!รับผิดชอบ ดังนั้นการออมของวัยรุMนจะจํากัดไว!เฉพาะเงิน
สMวนที่เหลือใช!จMายคMาอาหาร คMาขนม รวมทั้งเงินที่ได!จากรางวัลตMาง ๆ เงินที่ได!จากการทํางานหา
รายได!พิเศษ
การออมของวัยรุMน สําหรับการวิจัยในครั้งนี้ หมายถึง การเก็บหอมรอมริบที่ละเล็กละน!อย
จากรายได!ที่ได!รับทั้งจากเงินคMาขนม และเงินที่ได!จากการทํางานพิเศษของประชากรที่มีอายุตั้งแตM
15-24 ปS
การออมเงิน เป\นแผนการบริหารการเงินสMวนบุคคลอันดับแรก ๆ ที่มักถูกคํานึงถึง เนื่องจาก
เป\นวิธีที่งMาย โดยสMวนใหญMการออมเงินมักจะอยูMในรูปของเงินสด เงินฝากธนาคารทั้งฝากประเภท
บัญชีออมทรัพย* บัญชีประจํา บัญชีพิเศษอื่น ๆ โดยผู!ออมเงินไมMจําเป\นต!องมีความรู!ทางการเงิน
(สุขใจ น้ําผุด และคณะ. 2557 : 274-275)
สมการเงินออม
เงินออม = รายได! – รายจMาย
(1)
เพิ่มรายได! = ฉลาดหา
(2)
- การลงทุน ด!วยแรงงานและแรงเงิน
คือรายได!จากการทํางานหรือจากใช!เงินที่มีอยูM ทําเงินกMอให!เกิดรายได!
- ลงทุนทางการศึกษา : เรียนให!สูงไว!กMอนถ!ามีโอกาส
- พัฒนาคุณสมบัติเฉพาะตัว อันจะนํามาซึ่งการเพิ่มพูนของ
รายได!
ลดรายจMาย = ฉลาดใช!
(3)
- ฉลาดซื้อ ซื้อตามความจําเป\น ซื้อของที่มีต!นทุนตMอหนMวยถูก
แตMยังมีคุณภาพดี
- ฉลาดใช! รู!จักรักษาของ รู!จักใช!จMายเงินอยMางประหยัด
แบบตMาง ๆ
- ฉลาดใช!ชีวิต ดําเนินชีวิตอยMางมีคุณคMา เป\นตัวของตัวเอง
อยMางเหมาะสม ไมMต!องตามอยMางคนอื่น คุณคMาไมMได!อยูMที่
ราคาเทMานั้น
สมการการออมรูปแบบใหมM คือ
รายได!–เงินออม = รายจMาย
(4)
สังเกตได!วMา สมการเงินออมที่เกิดขึ้นใหมMจะเทMากับสมการเดิม แตMกลับมีความเป\นไปได!
ในทางปฏิบัติสูงกวMา โดยเมื่อ มีร ายได!เกิด ขึ้น ก็ให!กั น เงิ น สM ว นหนึ่ ง ออมมาเป\ น เงิ น ออมกM อ น
เงินสMวนที่เหลือจึงเป\นเงินสําหรับใช!จMายอื่น ๆ โดยถือเสมือนวMาเงินออมเป\นคMาใช!จMายสMวนหนึ่งที่
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ต!องจMายให!แกMตนเอง โดยเราอาจกําหนดไว!ลMวงหน!ากMอนที่จะเอาเงิน ได!ของตนไปใช!จMายอื่น ๆ
จะต!องหักเงินเพื่อเก็บออมสักเทMาไร เป\นการลดเงินในกระเปzาตนเอง เรียกวMา “การออมแบบ
ลบออก” หรือ เราอาจเก็บออมได!โดยกําหนดวMาทุกครั้งที่มีการใช!จMายเงินออกไปจะต!องเก็บเงิน
ออมเพิ่มขึ้นในสัดสMวนเดียวกันกับที่ได!ใช!จMายเงินออกไป เรียกวMา “การออมเงินแบบบวกเพิ่ม”
(ธนัยวงศ* กีรติวาณิชย*. 2550 : 44)
ในที่นี้ขอกลMาวถึงทฤษฎีการออม คือ การออมกับ กระแสรายได!และรายจMาย หมายถึง
ระดับรายได!เป\นปnจจัยสําคัญที่กําหนดความสามารถในการออมทรัพย* การออมก็คือการออมทรัพย*
ซึ่งการออมทรัพย*ของครัวเรือนจะมีความสัมพันธ*ใกล!ชิดกับรายได!ที่สามารถจับจMายใช!สอยได!จริง
และการบริโภคของครัวเรือนอยMางมาก ด!วยเหตุที่วMาหลังจากที่ครัว เรือนได!รับ รายได!มาแล!ว
เมื่อนําไปหักภาษีออก รายได!ดังกลMาวถือเป\นรายได!ที่ครัวเรือนสามารถนําไปจับจMายใช!สอยได!จริง
ครัวเรือนจะจัดสรรรายได!สMวนนี้ไปใช!เพื่อการบริโภค สMวนที่เหลือจึงคMอยเก็บออมไว!เป\นเงินสะสม
เรียกการออมเงินสMวนที่เหลือวMา “การออมทรัพย*” หากพิจารณาพบวMาการออมเปรียบเป\นสMวนรั่ว
ของวงจรการหมุนเวียนของกระแสรายได! ซึ่งเป\นผลให!กระแสรายได!หรือกระแสเงิน เข!าในชMว ง
ระยะเวลาใดเวลาหนึ่งมีคMาไมMเทMากับกระแสเงินออกในชMวงเวลานั้น เนื่องจากมีเงินบางสMวนถูกเก็บ
ออมไว!ไมMได!ใช!จMายออกไป ทั้งนี้สามารถเขียนสมการแสดงความสัมพันธ*ระหวMางรายได!ที่สามารถ
จับจMายใช!สอยได!จริง คMาใช!จMาย และปริมาณการออมได! ดังนี้
Y=C+S
(5)
Y = รายได!ที่สามารถจับจMายใช!สอยได!จริง
C = คMาใช!จMายเพื่อการบริโภค
S = ปริมาณการออม
ตามทฤษฎีของ Keynes การออมทรัพย*มีความสัมพันธ*กับรายได!ภายหลังหักภาษี ถ!ารายได!
หลังหักภาษีสูงขึ้นความสามารถในการออมทรัพย*จะเพิ่มสูงขึ้นด!วย อยMางไรก็ตามเมื่อรายได!หลังหัก
ภาษีเพิ่มสูงขึ้นแล!ว การออมทรัพย*จะเพิ่มสูงขึ้นหรือไมMนั้นขึ้นอยูMกับการกระจายของรายได!อีกด!วย
การศึกษาปnจจัยที่ทําให!คนมีเงินออม พบวMา มีหลายปnจจัย เชMน การออมเนื่องจากการวางแผน
การใช!จMายในชีวิต (Life-Cycle Motive) การออมเพื่อเป\นมรดกแกMบุตรหลาน (Bequest Motive)
การออมเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางรสนิยมการใช!จMาย (Improvement Motive) การออมเพื่อ
ความต!องการในการซื้อสินค!าคงทน (Down Payment Motive) การออมเนื่องจากผลตอบแทน
และการเพิ่มคMาขึ้นของสินทรัพย* (Inter temporal Substitution Motive) การออมเพื่อการลงทุน
ทางธุรกิจ (Enterprise Motive) การออมเพื่ อปƒองกันความไมMแนMน อนในชีวิต (Precautionary
Motive) การออมเนื่องจากมีลักษณะนิสัยตระหนี่ (Avarice Motive) และการออมเนื่องจากความรู!สึก
ที่ต!องการมีอิสระทางการเงิน (Independence Motive) (จอห*น เมย*นาร*ดเคนส*. 1936 : 36)
ลักษณะที่สําคัญของวัยรุMน การพัฒนาวัยเด็กและวัยรุMนมี 4 ขั้นตอน (Santrock. 1998 : 8)
ขั้นที่ 1 Infancy (แรกเกิดถึง 4 หรือ 5 ปS) ควรพัฒนาด!านรMางกายและจิตใจ เป\นวัยที่
สนุกสนาน
ขั้นที่ 2 Savage (5-12 ปS) ในชMว งอายุนี้มีค วามสํา คัญ ที่สุด ตMอ การพัฒ นา โดยเฉพาะ
ประสบการณ*ที่มีอยMางมีเหตุมีผล เชMน การเลMน กีฬา เกมส* ควรเน!นไปสูMการศึกษาเรียนรู! เพราะ
ถ!าพ!นชMวงนี้ไปแล!วไมMสามารถพัฒนาได!
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ขั้นที่ 3 stage 3 (12-15 ปS) ควรพัฒ นาด!านการมีเหตุมีผลและรู!จักคิดด!วยตนเอง และ
ควรสMงเสริมด!านการศึกษา เพราะเป\นชMวงความอยากรู!อยากเห็น การพัฒนาในขั้นนี้ คือ การพัฒนา
ความมีเหตุมีผล รู!สึกผิดชอบด!วยตนเอง รMางกายเจริญเติบโตเต็มที่แล!ว
ขั้นที่ 4 stage 4 (15-20 ปS) เป\นจุดเริ่มต!นของการพัฒนาด!านอารมณ*สูMวัยผู!ใหญM
ปnจจัยด!านประวัติศาสตร* สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม มีอิทธิพลตMอการพัฒนาวัยรุMน
อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงด!านรMางกาย ทั้งด!านพันธุกรรม ความสูง น้ําหนัก โครงสร!างภายในรMางกาย
มี ผ ลตM อ กระบวนการรั บ รู! ประกอบด!ว ย การเปลี่ ย นแปลงทางความคิ ด ของแตM ล ะบุ ค คล
ความเฉลียวฉลาด ทักษะด!านภาษา ความจําและจินตนาการ และความสามารถในการแก!ปnญหา
ทางคณิ ตศาสตร* ซึ่งมีผลตMอการพัฒนาการรับรู!ของวัยรุMน วัยรุMนเป\นวัยที่มีอายุเริ่มต!นประมาณ
10-13 ปS และสิ้นสุดลงระหวMางชMวงอายุ 18-22 ปS โดยมีลักษณะเดMน คือ มีความคิด ความรู!สึก
และพฤติกรรมแบบขึ้น ๆ ลง ๆ เชMน บางครั้งก็ถือดี บางครั้งก็ถMอมตัว บางครั้งดี บางครั้งยั่วยวน
บางครั้งดูมีความสุข บางครั้งดูเศร!า บางครั้งอยากอยูMคนเดียว บางครั้งต!องการเพื่อนฝูง เป\นต!น
(Santrock.1998 : 9-10)
การที่เด็กและวัยรุMนจะมีพฤติกรรมในการออมอยMางไรนั้น เด็กและวัยรุMนมักจะใช!วิธีการ
สังเกตจดบันทึกไว!ในใจ หลังจากนั้นจะสร!างเป\นรูปแบบของตนเองเกิดเป\นพฤติกรรมใหมMขึ้นมา
(Bandura & Walters. 1963) รวมทั้งสิ่งแวดล!อมที่แตกตMางกันมีผลตMอพฤติกรรมเด็กและวัยรุMนที่
ตMางกัน (Bandura. 1986) อีกทั้งอายุของเด็กที่ตMางกันความเข!าใจในด!านเศรษฐกิจก็แตกตMางกัน
(Stacey. 1987 ; Burris. 1981, 1983 and Jahoda. 1979) พฤติ กรรมการออมและปn จจั ยที่ มี
ผลตMอรูปแบบการออมของผู!ออมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวMา ประชากรที่มีอายุ
ตั้งแตM 20 ปS ขึ้น ไป และมี รายได! ตั้งแตM 20,000 บาทขึ้น ไป มีการศึ กษาดี มี รายได! ป านกลางถึ ง
คMอนข!างสูงมีอัตราการออมเฉลี่ยร!อยละ 32 ของรายได!ประจํา โดยมีรูปแบบการออม คือ การฝากเงิน
กับธนาคาร ซื้อกรมธรรม*ประกันชีวิต และซื้ออสังหาริมทรัพย* มากกวMาการลงทุนซื้อตราสารเงิน
ในตลาดทุ น (ป‰ย รัตน* กฤษณามระ และคณะ. 2554 : 93-120) มุมมองทางเศรษฐกิ จระหวMาง
ประชากรวัยเด็ก วัยรุMน และวัยผู!ใหญM มีความแตกตMางกัน (Annette Otto. 2012 : 1-21) โดย
คนสMวนใหญMจะมีการเรียนรู!ทักษะทางการเงินจากบิดามารดา (Danes. 1994 : 127-149)

วิธีการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป\นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยเลือกประชากรที่
กําลังศึกษาและอาศัยอยูMในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มีอายุระหวMาง 15-24 ปS จํานวน
250,300 คน ด!วยวิธีการสุMมแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) โดยขั้นตอนที่ 1 เป\น
การสุMมตัวอยMางแบบกลุMม (Cluster random Sampling) ขั้นตอนที่ 2 เลือกวิธีการสุMมตัวอยMาง
แบบเฉพาะเจาะจง (purposive Sampling) และขั้นตอนที่ 3 ใช!วิธีการสุMมตัวอยMางแบบโควตา
(Quota Sampling) ได!จํานวนตัวอยMางทั้งสิ้น 400 ตัวอยMาง

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๕ "งานวิชาการรับใช!สังคม" มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1058

LA-171

เครื่องมือที่ใช!ในการวิจัยเป\นแบบสอบถามที่ผู!วิจัยสร!างขึ้นมาจากการทบทวนวรรณกรรม
และการสัมภาษณ*วัย รุMน ที่มีลักษะคล!ายกับ ตัว อยMางเพื่อ กําหนดคําถามในแบบสอบถามกMอ น
การสํารวจจริง โดยการตรวจสอบความถูกต!องของเนื้อหาและทําการทดสอบคMาความเชื่อมั่น
(Reliability) ด!วยการหาคMาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) เทMากับ 0.821

ผลการวิจัย
ผลการศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการออมของวัยรุMนไทย” ผู!วิจัยได!ศึกษาใน 2 ประเด็น คือ
ประเด็นที่ 1 เพื่อศึกษาเหตุผลในการออมเงินของวัยรุMนไทย และประเด็นที่ 2 เพื่อศึกษาวิธีการ
ออมเงินของวัยรุMนไทย พบวMา เหตุผลในการออมเงินของวัยรุMนไทยใน 4 ประเด็น จากการเรียงลําดับ
จากน!อยไปหามาก เหตุผลในการออมเพื่ออนาคตหรือสิ่งที่ต!องการในอนาคตถูกเลือกเป\นลําดับที่ 1
มากที่สุด คิดเป\นร!อยละ 69.8 รองลงมาคือเหตุผลในการออมที่เกิดจากบิดามารดาแนะนํา คิดเป\น
ร!อยละ 34.5 สMวนเหตุผลในการออมโดยดูจากผลตอบแทนที่ได!รับ คิดเป\นร!อยละ 31.8 สําหรับ
เหตุผลในการออมโดยพิจารณาจากความเสี่ยงต่ํา คิดเป\นร!อยละ 25.8 แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 เหตุผลในการออมเงินของวัยรุMนไทย
เหตุผลในการออมเงิน (เรียงลําดับ)

- เพื่ออนาคตหรือสิ่งที่ต!องการในอนาคต
ลําดับที่ 1
ลําดับที่ 2
ลําดับที่ 3
ลําดับที่ 4
- บิดามารดาแนะนํา
ลําดับที่ 1
ลําดับที่ 2
ลําดับที่ 3
ลําดับที่ 4
- ผลตอบแทนที่ได!รับ
ลําดับที่ 1
ลําดับที่ 2
ลําดับที่ 3
ลําดับที่ 4
- ความเสี่ยงต่ํา
ลําดับที่ 1
ลําดับที่ 2
ลําดับที่ 3
ลําดับที่ 4

จํานวน (n = 400)
279
207
40
18
14
138
71
30
23
14
127
37
26
31
33
103
19
14
31
39

รDอยละ
69.8
74.1
14.4
6.5
5.0
34.5
51.4
21.7
16.7
10.2
31.8
29.1
20.5
24.4
26.0
25.8
18.4
13.6
30.1
37.9

ตารางที่ 1 พฤติกรรมการออมของวัยรุMนไทย ในประเด็นของเหตุผลในการออมของวัยรุMนไทย
พบวMา วัยรุMนตัดสินใจในการออมมากที่สุด คือ เพื่ออนาคตหรือสิ่งที่ต!องการในอนาคต โดยเลือก
เป\นลําดับที่ 1 คิดเป\นร!อยละ 74.1 รองลงมา คือ บิดามารดาแนะนําให!ออม ผลตอบแทนที่ได!รับจาก
การออม และความเสี่ยงในการออมต่ํา โดยเลือกเป\นลําดับที่ 1 คิดเป\นร!อยละ 51.4 ร!อยละ 29.1
และร!อยละ 18.4 ตามลําดับ สําหรับการตัดสินใจในการออมของวัยรุMนโดยเลือกเป\นลําดับที่สอง
มากที่สุดคือบิดามารดาแนะนําให!ออม คิดเป\นร!อยละ 21.7 เลือกลําดับสามและเลือกลําดับที่ สี่
มากที่สุด ความเสี่ยงต่ํา คิดเป\นร!อยละ 30.1 และ 37.9 ตามลําดับ
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สําหรับการศึกษาพฤติกรรมในการออมของวัยรุMนไทยในประเด็นที่ 2 เพื่อศึกษาวิธีการออม
เงินของวัยรุMนไทย โดยสามารถเลือกคําตอบได!มากกวMา 1 ข!อ พบวMา วัยรุMนเลือกวิธีการออมมากที่สุด
คือการลดคMาใช!จMาย รองลงมา คือ การออมเงินกMอนการใช!จMาย วิธีการออมถัดมา คือ วิธีการออม
หลังการใช!จMายแล!ว การขอเงินเพิ่มจากบิ ดามารดา และการหารายได!เ พิ่ มขึ้น ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 วิธีการออมเงินของวัยรุMนไทย
วิธีการออมเงิน
(Responses = 372 / Cases = 335)

จํานวน
(n = 400)

ลดคMาใช!จMาย
ออมเงินกMอนการใช!จMาย
ออมเงินหลังการใช!จMายแล!ว
ขอเงินเพิ่มจากบิดามารดา
การหารายได!เพิ่ม

198
116
38
13
7

รDอยละ
Responses (Cases)
100.0 (111.0)
53.2 (59.1)
31.2 (34.6)
10.2 (11.3)
3.5 (3.9)
1.9 (2.1)

ในตารางที่ 2 แสดงพฤติกรรมการออมในประเด็นที่เกี่ยวกับวิธีการออมของวัยรุMน 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!เพิ่ม มีเพียงร!อยละ 2.1 (1.9)
ตารางที่ 3 ร!อยละของเหตุผลในการออมเงินและวิธีการออมของวัยรุMนไทย
วิธีการออมและเหตุผล
ลดคMาใช!จMาย
ออมเงินกMอนการใช!จMาย
ออมเงินหลังการใช!จMายแล!ว
ขอเงินเพิ่มจากบิดามารดา
การหารายได!เพิ่ม

เพื่ออนาคต
62.4
33.9
2.2
2.6
12.0

บิดามารดาแนะนํา
56.7
41.8
0.7
3.7
9.0

ผลตอบแทนที่ไดDรับ ความเสี่ยงต่ํา
57.7
60.6
37.4
40.4
1.6
1.0
4.1
2.0
11.4
8.1

หมายเหตุ: ตัวอยMางสามารถเลือกวิธีการออมได!มากกวMา 1 ข!อ
ตารางที่ 3 เป\นการแสดงให!เห็นวMา วัยรุMนที่ใช!วิธีแบบการลดการใช!จMายจะมีเหตุผลใน
การออมเพื่ออนาคตมากที่สุด สําหรับวัยรุMนที่ใช!วิธีการออมเงินกMอนการใช!จMายจะมีเหตุผลในการออม
ที่เกิดจากการแนะนําของบิดามารดา

อภิปราย
พฤติกรรมในการออมเงินของวัยรุMนไทย ในสMวนของเหตุผลในการออมเป\นการออมที่คาดหวัง
จะได!รับสิ่งที่ต!องการในอนาคตกับการออมเงินเนื่องจากคําแนะนําของบิดามารดา ซึ่งเป\นเหตุผล
ในการออมเงิน แบบงMาย ๆ โดยไมMต!องอาศัยความรู!ทางการเงิน ดังเชMน สุขใจ น้ําผุด และคณะ
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(2557 : 274-275) ได!กลMาวไว! สําหรับเหตุผลในการออมเงินที่เกี่ยวเนื่องกับผลตอบแทนที่ได!รับ
จากการออม และความเสี่ยงที่ต่ําสําหรับ การออมเงิน ซึ่งต!องอาศัยความรู!ทางการเงิน ที่สูงขึ้น
จึงจะสามารถออมเงินด!วยเหตุผลดังกลMาวได! สําหรับทฤษฎีของ Keynes (1936 : 36) เกี่ยวกับ
การออมทรัพย*ได!กลMาววMา การออมทรัพย*มีความสัมพันธ*กับรายได!ภายหลังหักภาษี ซึ่งการออมเงิน
ของวัยรุMนนMาจะสัมพันธ*กับรายได!ที่วัยรุMนได!รับจากครอบครัว วัยรุMนจึงมีเหตุผลในการออมตาม
คําแนะนําของบิดามารดา สําหรับการเลือกวิธีการออมเงินของวัยรุMน พบวMา วัยรุMนเลือกวิธีการลด
คMาใช!จMาย ซึ่งสอดคล!องกับสมการที่ 3 (ลดรายจMาย = ฉลาดใช!) ดังเชMน สุขใจ น้ําผุด และคณะ
(2557 : 274-275) อีกวิธีการหนึ่งคือ การออมเงินกMอนการใช!จMาย ซึ่งสอดคล!องกับสมการการออม
ในรูปแบบใหมM (สมการที่ 4) คือ รายได! - เงินออม = รายจMาย ซึ่ง ไมMแ ตกตMา งจากสมการเดิม
เพียงแตMในทางปฏิบัติทําได!ผลลัพธ*ที่ดีกวMา

สรุปผลการวิจัย
สําหรับการศึกษาพฤติกรรมการออมของวัยรุMนไทย ได!กําหนดวัตถุประสงค*ของการวิจัยไว!
2 ประเด็น คือ 1. เพื่อศึกษาเหตุผลในการออมเงินของวัยรุMนไทย 2. เพื่อศึกษาวิธีการออมเงิน
ของวัยรุMนไทย โดยการศึกษาครั้งนี้ได!ใช!การวิจัยแบบสํารวจ (Survey Research) ด!วยการเลือก
ตัวอยMางจากประชากรที่กําลังศึกษาและอาศัยอยูMในเขตกรุงเทพและปริมณฑลที่มีอายุระหวMาง
15-24 ปS ด!วยวิธีการสุMมตัวอยMางแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) ผลการศึ กษาพบวMา
เหตุผลในการออมเงินของวัยรุMนใน 4 ประเด็น โดยประเด็นที่วัยรุMนตัดสินใจออมมากที่สุด (โดย
เลือกเป\นลําดับที่ 1) คือ เพื่ออนาคตหรือสิ่งที่ต!องการในอนาคต คิดเป\นร!อยละ 74.1 รองลงมา
คือ เหตุผลจากคําแนะนําของบิดามารดา คิดเป\นร!อยละ 51.4 ผลตอบแทนที่ได!รับ คิดเป\นร!อยละ
29.1 และเหตุผลสุดท!ายคือ ความเสี่ยงที่ต่ําที่สุด คิดเป\นร!อยละ 18.4 สําหรับประเด็นที่ 2 ของ
การศึกษาพฤติ กรรมของวัยรุMนในการออมเงิน คือ วิธีการออมเงินของวัยรุMนไทย พบวMา วัยรุMน
เลือกวิธีการออม คือ การลดการใช!จMาย มากที่สุด คิดเป\นร!อยละ 59.1 ของผู!ตอบแบบสอบถาม
(หรือคิดเป\นร!อยละ 53.2 ของผู!ที่เลือกตอบ) รองลงมา คือ การออมเงินกMอนการใช!จMาย คิดเป\น
ร!อยละ 34.6 ของผู!ตอบแบบสอบถาม สMวนวิธีการออมที่วัยรุMนเลือกใช!น!อยที่สุด คือ วิธีการหา
รายได!เพิ่ม มีเพียงร!อยละ 2.1 ของผู!ตอบแบบสอบถาม

ขDอเสนอแนะเชิงปฏิบัติและเชิงนโยบาย
1. ควรมีการรณรงค*และให!ความรู!เกี่ย วกับ ประโยชน*ที่จะเกิด ขึ้น จาการรู!จักเก็บ ออม
ตั้งแตMเยาว*วัย ด!วยการรMวมมือของครอบครัวและสถานศึกษา
2. ภาครัฐควรมีการกระตุ!นและสร!างแรงจูงใจเกี่ยวกับการออมให!กับเยาวชน

บรรณานุกรม
กมลมาลย* วิรัตน*เศรษฐสิน และธาดา วิมลวัตรเวที. (2553) การพัฒนารูปแบบการออมตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตอการดําเนินชีวิตของนิสิตคณะพลศึกษามหาวิทยาลัย
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ความสัมพันธระหวางการรับรูความสามารถของตนเอง ความฉลาดทางจิตวิญญาณ การรับรู
ความสําเร็จในงาน กับความสุขของพนักงานบริษัทหลักทรัพย ในกรุงเทพมหานคร
Relationships Among Perceived Self-Efficacy, Spiritual Intelligence, Perceived
Work Achievement and Happiness of Securities Company Employees in
Bangkok Metropolitan
วรพรรณ คงเสรี*, สมโภชน. เอื่ยมสุภาษิต
คณะศิลปศาสตร. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
*
E-mail: waraphan.ko@countrygroup.co.th
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค.เพื่อศึกษาความสัมพันธ.ระหวKางการรับรู"ความสามารถของตนเอง ความ
ฉลาดทางจิตวิญญาณ การรับรู"ความสําเร็จในงาน กับความสุขของพนักงานหลักทรัพย. กลุKมตัวอยKางในการวิจัย
นี้ คือ พนักงานในธุรกิจหลักทรัพย.แหKงหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 140 คน รวบรวมข"อมูลโดยใช"
แบบสอบถามปSจจัยสKวนบุคคล แบบสอบวัดการรับรู"ความสามารถของตนเอง แบบสอบวัดความฉลาดทางจิต
วิญญาณ แบบสอบวัดการรับรู"ความสําเร็จในงาน และแบบสอบวัดความสุข โดยมีคKาความเที่ยง สัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha Coefficient) เทK า กั บ 0.796, 0.918, 0.844 และ 0.884
ตามลําดับ วิเคราะห.ข"อมูลโดยใช"สถิติบรรยายคKาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ.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 selfefficacy, 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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ปจจัยที่สงผลตอการยอมรับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อชุมชนของคณะสงฆ& จังหวัดสุรินทร&
Factors Affecting the Adoption of Information and
Communication Technology Using for Community
of Sangha in Surin Province
สมเกียรติ เพ็ชรมาก, นุชจรี บุญเกต
คณะครุศาสตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร.
Email: somkiet4742@gmail.com

บทคัดยอ
การวิจัย ครั้งนี้มีวัต ถุป ระสงค.เพื่อศึกษาระดับและปGจจัย ที่สHงผลตHอการยอมรับการใช!
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อชุมชนของคณะสงฆ.ในจังหวัดสุรินทร. กลุHมตัวอยHางคือ
พระภิกษุ สงฆ.ในจังหวัดสุรินทร. จํานวน 382 รูป ผลการวิจัย พบวHา คณะสงฆ. จังหวัดสุรินทร.มี
การยอมรับการใช!เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อชุมชนอยูHในระดับปานกลาง ( 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. คุณลักษณะความยากงHายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยHางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05
ปGจจัยทุกตัวสHงผลทางบวก เมื่อพิจารณาปGจจัยที่มีอํานาจในการทํานายการยอมรับได!ดีที่สุดคือ
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

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๕ "งานวิชาการรับใช!สังคม" มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1065

LA-178

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
ปGจจุบั นเปl นอยHางยิ่ง ความเจริญก!าวหน! าที่ไมHห ยุดยั้งของเทคโนโลยีทําให!สมาชิกในสังคมต!อง
เรียนรู!และปรับเปลี่ยนตนเองให!ทันตHอวิทยาการใหมH ๆ ในการนําเสนอข!อมูลขHาวสาร ในสภาพ
ปGจจุบันและอนาคตเทคโนโลยีสารสนเทศเปlนปGจจัยหนึ่งที่สHงผลตHอการเปลี่ยนแปลงอยHางรวดเร็ว
ของสังคมทั้งด!านการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม ปGจจุบันกระแสการพัฒนา
ทางด!านเศรษฐกิจและสังคมได!เปลี่ยนแปลงไปมาก นานาประเทศตHางมุHงเน!นการพัฒนาประเทศ
ไปสูH เศรษฐกิ จ และสั งคมแหH งภู มิปG ญ ญาและการเรีย นรู! แตH การที่ จ ะพั ฒ นาประเทศไปสูH สั งคม
ดังกลHาวได!ต!องมี การนําความรู!ทางด!านเทคโนโลยีและสารสนเทศเปl นเครื่องมือเพื่ อให!นํ าไปสูH
การผลิต การเข!าถึง การแพรHกระจายความรู!ให!แกHเด็ก เยาวชน และประชาชนได!เรียนรู!อยHาง
ถูกต!องเหมาะสม คนไทยสHวนใหญH เคารพนับ ถือพระพุทธศาสนาสืบ ตHอกั นมาเปlน เวลาช! านาน
นับแตHอดีตจนปGจจุบั นที่ ชาติไทยเรามีความมั่ นคง ดํ ารงเอกราช มี อธิปไตยเปl นอิสระเสรีอยูH ได!
ตราบเทH า ทุ ก วั น นี้ ก็ ด! ว ยคนในชาติ ยึ ด มั่ น อยูH ในสามั ค คี ต ามหลั ก ธรรมทางพระพุ ท ธศาสนา
ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีอันดีงาม ซึ่งเปlนปGจจัยเสริมสร!างสามัคคีธรรมระหวHางคนในชาติ
ดังนั้น หลักธรรมคําสั่งสอนทางศาสนาจึงมีบทบาทสําคัญยิ่งตHอ การพัฒนาและความมั่นคงของ
ประเทศชาติ ทั้งนี้การบริหารกิจการพระศาสนานั้นเปlนหน!าที่ของคณะสงฆ.ตามพุทธบัญญัติ
คณะสงฆ. คือ กลุHมพระภิกษุที่รHวมกันเพื่อปฏิบัติกิจอยHางใดอยHางหนึ่ง บทบาทหน!าที่ของ
คณะสงฆ.เรียกวHา “การคณะสงฆ.” ซึ่งหมายถึง งานของคณะสงฆ. ได!แกH กิจการที่คณะสงฆ.ต!องถือ
หรือควรถื อเปlน ธุระหน! าที่ เพราะเปl น กิจการขององค.กรปกครองคณะสงฆ. ทุกสHวนและทุ กชั้ น
เพราะคณะสงฆ.ต!องดําเนินกิจการคณะสงฆ.โดยแท!ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ. พ.ศ. 2505 และ
ที่แก!ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535 มาตรา 15 ตรี และข!อ 5 แหHงกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 23
(พ.ศ. 2541) (สถาบั นพระสังฆาธิการ สํ านักงานพระพุทธศาสนา. 2558 : 6) วHาด!วยระเบี ย บ
การปกครองคณะสงฆ. กลHาวถึง “การ” ไว!โดยชัดเจน 6 ประการ คือ การรักษาความเรียบร!อย
ดีงาม การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห. การเผยแผHพระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และ
การสาธารณสงเคราะห. นอกจากนี้ ศุภ โชค ทองฮัว (2558 : ออนไลน.) กลHาวถึงบทบาทของ
พระสงฆ.ในปGจจุบันที่ปรากฏในสังคมไทย พระสงฆ.ไทยมีบทบาทที่ได!ปฏิบัติให!เกิดประโยชน.ตHอ
สังคมไทย ได!แกH การจัดการศึกษาแกHชาวบ!านทั้งมหาวิทยาลัย และระดับมัธยมศึกษา ตลอดจน
เด็ กเล็ก การเปl น ครูผู! ส อนตามสถาบั น การศึ กษาตH าง ๆ การชH ว ยเหลื อสั งคมด! านการบริ จาค
ทุนทรัพย.แกHหนHวยงานตHาง ๆ การชHวยเหลือด!านการรักษาโรคพยาบาลแกHผู!ยากจน การเปlนผู!นํา
ชุมชนในการพัฒนาชุมชน การเปlนผู!นําในการแก!ไขปGญหายาเสพติด การชHวยเหลือด!านการสร!าง
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สถานที่ ร าชการ และการเผยแผH ห ลั ก ธรรมผH านสื่ อ วิ ท ยุ โทรทั ศ น. โดยการเปl น ผู! แ สดงธรรม
ปาฐกถาธรรม และการประพฤติปฏิ บัติธรรม จากบทบาทหน!าที่ของคณะสงฆ.ดังกลHาว พบวHา
คณะสงฆ.มีบทบาทหน!าที่สําคัญ 2 ประการ คือ หน!าที่โดยพระธรรมวินัยและหน!าที่ที่ต!องปฏิบัติ
ตHอสังคม
Rogers (2003 : 1) ได!เสนอกระบวนการตัดสินใจที่จะยอมรับหรือปฏิเสธนวัตกรรมนั้น
ประกอบด! วย 5 ขั้น ตอน คือ ขั้น ที่ 1 ขั้นความรู! (Knowledge) เปlน ความรู!เกี่ยวกับ นวัตกรรม
รับรู!วHามีนวัตกรรม และนวัตกรรมนั้นสามารถทําหน!าที่อะไรได!บ!าง ความรู!เกี่ยวกับการใช!นวัตกรรม
และความรู!เกี่ ยวกับ หลั กการหรือทฤษฏี ที่ อยูH เบื้ องหลั งการปฏิ บั ติ งานของนวัต กรรม ขั้น ที่ 2
ขั้นการจูงใจ (Persuasion) เปlนลักษณะทางจิตใจที่แสดงออกทางความรู!สึกชอบ พอใจ หรือไมHชอบ
ไมHพอใจนวัตกรรมหลังจากผHานขั้นความรู!มาแล!ว ขั้นที่ 3 ขั้นตัดสินใจ (Decision) เปlนการตกลงใจ
หรือมีความตั้งใจที่จะทดลองใช!นวัตกรรมและมีแนวโน!มวHาจะเกิดเปlนพฤติกรรม ขั้นที่ 4 ขั้นนําไปใช!
(Implementation) เปlนการนํานวัตกรรมไปใช!ในสถานการณ.จริง เพื่อค!นหาคําตอบที่เกี่ยวกับ
ความเคลือบแคลงสงสัยในนวัตกรรมและสร!างความมั่นใจในการยอมรับที่ถาวรตHอไป และขั้นที่
5 ขั้ น ยื น ยั น ผู! ที่ ย อมรั บ หรื อ ปฏิ เสธการยอมรั บ นวั ต กรรมจะยั งคงแสวงหาความรู! เกี่ ย วกั บ
นวัตกรรมมายืนยันการตัดสินใจของตนตHอไปไมHมีกําหนดเวลาสิ้นสุด ถ!าพบวHามีความขัดแย!งใน
ความรู!หรือข!อมูลที่ได!รับก็อาจทําให!เกิดการเปลี่ยนแปลงความตั้งใจเดิมจากการยอมรับมาเปlน
ปฏิเสธ หรือจากการปฏิเสธไปเปlนการยอมรับ
คณะสงฆ.ในฐานะที่เปlนองค.กรหนึ่งของสังคม มีความเกี่ยวข!องกับสังคมอยHางหลีกเหลี่ยง
ไมHได! ต! องติด ตHอและต! องรู!ความเปl นไปของสั งคมเพื่ อที่ จะเปl น ที่ พึ่งทางใจในการให! คําปรึกษา
แนะนําในสิ่งที่สังคมฆราวาสประสบปGญหาความยุHงยากทางด!านจิตใจ ดังนั้น คณะสงฆ.จึงต!อง
รู!เทHาทันเทคโนโลยีอยHางหลีกเลี่ยงไมHได!และนําไปใช!เพื่อประโยชน.ของชุมชน เพื่อเปlนการพัฒนางาน
ของคณะสงฆ.ทั้งด!านการบริหารและการจัดการเรียนการสอนหรือด!านการบริการแกHประชาชน
สุจิต แสงวิโรจนพัฒน. (2543 : บทคัดยHอ) ได!ศึกษาเปรียบเทียบหลักคําสอนและทัศนคติการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศไปใช!ในการศึกษาและเผยแผHหลักคําสอนของพระภิกษุสงฆ.ในพระพุทธศาสนา
และนั ก บวชในคริ ส ต. ศ าสนาในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ ม ณฑล พบวH า พระภิ กษุ ส งฆ. ใน
พระพุทธศาสนาและนักบวชในคริสต.ศาสนา สHวนใหญHยอมรับและสนับสนุนไปในทางเดียวกันใน
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาชHวยในการศึกษาหลักคําสอนและการเผยแผHศาสนา และไมHถือวHา
ขั ด ตH อ พระบั ญ ญั ติ ในทางศาสนา เพราะเปl น การประยุ กต. ให! เข! ากั บ ยุ คสมั ย ใช! งานเพื่ อ ให! เกิ ด
ประโยชน.แกHการศึกษาและการเผยแผHศาสนา ดังนั้นจึงเห็นความจําเปlนที่ควรมีการศึกษาระดับ
การยอมรับ และปG จจั ยที่ สH งผลตH อการยอมรับ การใช! เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสารเพื่ อ
ชุมชนของคณะสงฆ.จังหวัดสุรินทร.

วัตถุประสงค&
1. ศึกษาระดับการยอมรับการใช!เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อชุมชนของ
คณะสงฆ.ในจังหวัดสุรินทร.
2. ศึกษาปGจจัยที่สHงผลตHอการยอมรับการใช!เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ อ
ชุมชนของคณะสงฆ.ในจังหวัดสุรินทร.
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม

นโยบายสนับสนุนการใช! ICT
คุณลักษณะความยากงHายของ ICT
ทัศนคติตHอ ICT
ความสามารถด!าน ICT

การยอมรับการใช!เทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อสารเพื่อชุมชน
ของคณะสงฆ. จ.สุรินทร.
1. ขั้นความรู!
2. ขั้นจูงใจ
3. ขั้นตัดสินใจ
4. ขั้นนําไปใช!
5. ขั้นยืนยัน
Roger (2003)

การใช! ICT

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เปlนการวิจัยเชิงสํารวจ มีวิธีดําเนินการวิจัยดังนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
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. เครื่องมือที่ใชในการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใช!ในการวิจัยครั้งนี้คือแบบสอบถาม ซึ่งสอบถามเกี่ยวกับ 1. ข!อมูลทั่วไปของ
คณะสงฆ. 2. ระดับการยอมรับการใช!เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อชุมชนของคณะสงฆ.
และ 3. ปGจจัยที่สHงผลตHอการยอมรับการใช!เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อชุมชนของ
คณะสงฆ. โดยมีขั้นตอนการพัฒนาแบบสอบถามดังนี้
2.1 ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข!องกับการยอมรับนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่เกี่ยวข!องกับบทบาทของคณะสงฆ. บทบาทของคณะสงฆ.ตHอชุมชน และยกรHาง
แบบสอบถาม
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2.2 นําแบบสอบถามให!ผู!เชี่ยวชาญจํานวน 5 ทHาน ประกอบด!วย ผู!เชี่ยวชาญด!านการยอมรับ
นวัตกรรม ด!านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด!านบทบาทของคณะสงฆ.เพื่อชุมชน ตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนื้อหา โดยการพิจารณาคHาความสอดคล!องระหวHางข!อคําถามกับวัตถุประสงค. (IOC)
พบวHามีคHา IOC ของแบบสอบถามทั้งฉบับเทHากับ 0.9
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
ผู!วิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถามด!วยตนเอง โดยทําหนังสือขออนุญาตเก็บข!อมูลจากเจ!าคณะ
จังหวัดสุรินทร.
4. การวิเคราะห&ขอมูล
4.1 วิเคราะห.ข!อมูลทั่วไปของคณะสงฆ. โดยการหาจํานวนและร!อยละ
4.2 วิเคราะห. ร ะดั บ การยอมรับโดยหาคH าเฉลี่ย สH วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และแปลผล
คHาเฉลี่ยดังนี้
4.51 - 5.00 หมายถึง ยอมรับการใช!เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระดับ
มากที่สุด
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!อยที่สุด
4.3 วิเคราะห. ปG จ จัย ที่ สH งผลตH อการยอมรับ การใช! เทคโนโลยี ส ารสนเทศของคณะสงฆ.
จั ง หวั ด สุ ริ น ทร. โ ดยใช! ก ารวิ เ คราะห. ถ ดถอยพหุ คุ ณ (Multiple Regression) ซึ่ ง ปG จ จั ย ทั้ ง 5
ประกอบด!วย 1. นโยบายสนับสนุนการใช!เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2. คุณลักษณะ
ความยากงHายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3. ทัศนคติตHอเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อสาร 4. ความสามารถด!านเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่อสาร 5. การใช! เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห.ข!อมูลทั่วไปของคณะสงฆ. จ.สุรินทร. พบวHา คณะสงฆ.สHวนใหญHอายุระหวHาง
20-30 ป| (ร!อยละ 28.8) วุฒิ การศึกษาระดับปริญญาตรี (ร!อยละ 28.5) สําหรับ วุฒิ การศึกษา
ทางธรรม พบวHา สHว นใหญHได!นักธรรมชั้น เอก (ร!อยละ 62.4) แตHสHว นใหญHไมHมีวุฒิการศึกษา
เปรียญธรรม (ร!อยละ 80.8) สHวนใหญHเปlนพระลูกวัด (ร!อยละ 38.18) มีระยะเวลาที่จําพรรษา
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! เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร ภาพรวมอยูH ร ะดั บ ปานกลาง ( X =2.72,
S.D.=1.058)
ตารางที่ 1 คHาเฉลี่ยและสHวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการยอมรับการใช!เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชุมชน
ของคณะสงฆ. จ. สุรินทร.
ชั้นการยอบรับ
S.D.
แปลความหมาย
X
1. ขั้นความรู!
3.20
0.980
ปานกลาง
2. ขั้นจูงใจ
3.17
1.047
ปานกลาง
3. ขั้นตัดสินใจ
2.92
1.068
ปานกลาง
4. ขั้นนําไปใช!
3.11
1.136
ปานกลาง
5. ขั้นยืนยัน
2.81
1.156
ปานกลาง
รวม
3.04
0.969
ปานกลาง
จากตารางที่ 1 พบวHา คณะสงฆ.จังหวัดสุรินทร.มีการยอมรับการใช!เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อชุมชนอยูHในระดับปานกลาง ( X =3.04, S.D.=0.969) หากพิจารณาแตHละขั้น
ของการยอมรับ พบวHา อยูHในระดับปานกลางทุกขั้น เรียงลําดับจากคHาเฉลี่ยมากไปยังน!อย ดังนี้
ขั้นความรู! ( X =3.20, S.D.=0.980) ขั้นจูงใจ ( X =3.17, S.D.=1.047) ขั้นนํ าไปใช! ( X =3.11,
S.D.=1.136) ขั้ น ตั ด สิ น ใจ ( X =2.92, S.D.=1.068) และขั้ น ยื น ยั น ( X =2.81, S.D.=1.156)
ตามลําดับ

ภาพที่ 2 กราฟแสดงคHาเฉลี่ยการยอมรับการใช!เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อชุมชนของคณะสงฆ.แตHละขั้น
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ตารางที่ 2 การวิเคราะห.ถดถอยพหุคุณของการยอมรับการใช!เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อชุมชนของคณะสงฆ. จังหวัดสุรินทร.
ปจจัย
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*
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห.ถดถอยพหุคูณพบวHา มีปGจจัย 4 ตัวรHวมกันอธิบายความผันแปร
ของการยอมรับ การใช!เ ทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อ สารเพื่อ ชุม ชน ได!ร!อยละ 70 มีคHา
ความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ. เทHากับ .53078 ทั้งนี้ ปGจจัยที่มีอิทธิพลตHอการยอมรับ ได!แกH
1) การใช!เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2) ทัศนคติตHอเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3) ความสามารถด!านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4) คุณลักษณะความยากงHายของ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อยHางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 ซึ่งปGจจัยทุกตัวสHงผลทางบวก
(ปGจจัยด!านนโยบายสนับสนุนการใช!เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให!ผลน!อยมาก จึงไมHนํามา
ใช!เปlนตัวพยากรณ.) เมื่อพิจารณาปGจจัยที่มีอํานาจในการทํานายการยอมรับได!ดีที่สุดคือ การใช!
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สมการพยากรณ.การยอมรับเขียนได!ดังนี้
Y = 0.157 + 0.306 (การใช!) + 0.273 (ทัศนคติ) + 0.212 (ความสามารถ)
+ 0.155 (คุณลักษณะความยากงHายของ ICT)
เมื่อ Y = การยอมรับการใช! ICT เพื่อชุมชนของคณะสงฆ.

สรุปผลการวิจัย
คณะสงฆ.จังหวัดสุรินทร.มีการยอมรับการใช!เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
ชุมชนอยูHในระดับ ปานกลาง ( X =3.04, S.D.=0.969) หากพิ จารณาแตHละขั้นของการยอมรับ
พบวHา อยูHในระดับปานกลางทุกขั้น เรียงลําดับจากคHาเฉลี่ยมากไปยังน!อยดังนี้ ขั้นความรู! ( X =
3.20, S.D.=0.980) ขั้นจูงใจ ( X =3.17, S.D.=1.047) ขั้น นําไปใช! ( X =3.11, S.D.=1.136)
ขั้นตัดสินใจ ( X =2.92, S.D.=1.068) และขั้นยืนยัน ( X =2.81, S.D.=1.156) ตามลําดับ ทั้งนี้
มี ปG จ จั ย 4 ตั ว รHว มกั น อธิบ ายความผั น แปรของการยอมรับ การใช! เทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่ อชุมชนได! ร!อยละ 70 ปGจ จัย ที ่มีอิท ธิพ ลตHอ การยอมรับ เรีย งจากมากไปน!อ ย
ได!แกH 1) การใช!เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2) ทัศนคติตHอเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 3) ความสามารถด!านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4) คุณลักษณะความยากงHาย
ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อยHางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 ซึ่งปGจจัยทุกตัวสHงผล
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ทางบวก เมื่อพิจ ารณาปGจจัย ที่มีอํานาจในการทํานายการยอมรับได!ดีที่สุดคือ การใช!เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจั ย พบวH า ระดั บ การยอมรับ การใช! เทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อชุ มชนของ
คณะสงฆ. จ.สุรินทร. อยูHในระดับปานกลาง ดังนั้นสํานักงานพระพุทธศาสนาควรมีการสHงเสริมให!
พระภิ กษุ สงฆ.ใช! เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในงานของพระพุทธศาสนาเพิ่มมากขึ้ น
ซึ่งสอดคล!องกับรายงานการประชุมสุดยอดผู!นําพุทธศาสนาแหHงโลกครั้งที่ 4 (2553 : ออนไลน.)
เรื่องพระพุทธศาสนากับเทคโนโลยีสารสนเทศ สรุปได!ดังนี้ 1. พระพุทธศาสนาทุกนิกายจะต!อง
หั น มาใช! เทคโนโลยี ส ารสนเทศ และอิ น เทอร. เ น็ ต มากขึ้ น รวมทั้ งอาจารย. ผู! ส อน และศู น ย.
พระพุ ท ธศาสนาตH า ง ๆ จะมี โ อกาสที่ จ ะเผยแพรH แ ละอนุ รั ก ษ. คํ า สอนของพระพุ ท ธศาสนา
นอกจากนี้ ยั งจะชH วยทํ าให! โลกหั น มาสนใจพระพุ ทธศาสนาและกระตุ! น ประชาชนให! มาศึ กษา
พระพุ ทธศาสนามากขึ้น ถ!าหากไมHใช!ประโยชน. จากไอทีและอินเทอร.เน็ ตแล!ว ความเจริญ ของ
พระพุทธศาสนาก็จะตกอยูHในภาวะอันตรายได! 2. อินเทอร.เน็ตมีความหลากหลาย และภาษา
ที่ ใช! ก็แตกตH างกั น ดั งนั้ น ประเทศที่ ไมH มีอุป กรณ. และไมH มีการฝƒ กฝนในการจั ด ทํ าอิ น เทอร.เน็ ต
ควรได! รับ การชH วยเหลื อจากองค.กรพระพุ ทธศาสนา 3. วัด และศูน ย. พระพุ ทธศาสนาควรจะมี
เครื่องคอมพิ วเตอร.และแหลH งความรู!ท างอิ น เทอร.เน็ ต พระสงฆ. และแมH ชี ควรได! รั บ การอบรม
เพื่อให!สามารถใช!คอมพิวเตอร.และอินเทอร.เน็ตได! ซึ่งองค.กรทางพระพุทธศาสนา เชHน สํานักงานใหญH
การประชุมสุด ยอดผู!นํ าพระพุ ทธศาสนาควรจะมีบ ทบาทสําคั ญในเรื่องนี้ จะพบวHาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมีความสําคัญในการดําเนินงานเพื่อชุมชนของพระพุทธศาสนา ดังนั้น
สํานักงานพระพุทธศาสนาควรเรHงผลักดันให!เกิดการยอมรับโดยการสนับสนุนปGจจัยทั้ง 4 ด!าน
ได!แกH 1. การใช!เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2. ทัศนคติตHอเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 3. ความสามารถด!านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4. คุณลักษณะความยากงHาย
ของการใช!เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ขอเสนอแนะจากการวิจัย
ผู!บริหารคณะสงฆ.ควรพัฒนาระดับการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
ชุมชนกับคณะสงฆ.ให!เพิ่มขึ้นโดยการสนับสนุนทั้ง 4 ปGจจัย กลHาวคือ 1. การเพิ่มการใช!เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อดําเนินงานด!านชุมชนของคณะสงฆ. 2. การเพิ่มทัศนคติทางบวก
ของคณะสงฆ.ตHอเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3. การพัฒนาความสามารถในการใช!งาน
ของเทคโนโลยีส ารสนเทศและสื่อสารการศึ กษาให! เพิ่ มมากขึ้ น สําหรับในสH วนของปG จจัย ด! าน
คุณลักษณะความยากงHายของเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร เปlนคุณลักษณะเฉพาะของแตHละ
เทคโนโลยี และความสามารถของแตHละบุคคล การพัฒ นาความสามารถในการใช!งานในข!อ 3
จะชHวยสนับสนุนปGจจัยข!อนี้ได!ด!วย
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ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาเพื่อยกระดับการใช! ปรับทัศนคติ และพัฒนา
ความสามารถของคณะสงฆ.ในการใช!เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชุมชนของคณะสงฆ. จ.สุรินทร.

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัย นี้ไ ด!รับ ทุน อุด หนุน การวิจัย สํา นัก งานคณะกรรมการวิจัย แหHงชาติ ประจําป|
งบประมาณ พ.ศ. 2558 คณะผู!วิ จัย จึงขอขอบพระคุ ณ มา ณ โอกาสนี้ ขอกราบขอบพระคุ ณ
พระมหาจักรภูรินทร. ภาเจริญ พระมหาเชษฐพล ทองเกร็ด ดร.สุพล ฉุนแสนดี อาจารย.วุฒิชัย
พิลึก และ ดร.ชHอบุญ จิรานุภาพ ที่ให!ความกรุณาตรวจสอบและให!คําแนะนําในการปรับปรุงแก!ไข
เครื่องมือวิจั ยอยHางดี ยิ่ง ขอกราบขอบพระคุ ณเจ!าคณะจั งหวัดสุรินทร.ที่อนุญ าตให!ผู!วิจัย ได!ทํา
การเก็บรวบรวมข!อมูลจากคณะสงฆ.จังหวัดสุรินทร. ขอกราบขอบพระคุณเจ!าคณะอําเภอทั้ง 17
อํ าเภอ และเจ! าอาวาสทุ ก รู ป ที่ อํ านวยความสะดวกตลอดระยะเวลาการเก็ บ รวบรวมข! อ มู ล
ขอกราบขอบพระคุ ณ พระสงฆ. ทุ ก รู ป ที่ ให! ค วามอนุ เคราะห. ในการตอบแบบสอบถาม เพื่ อ
ประโยชน.ทางวิชาการและพระพุทธศาสนาตHอไป
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การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก$น เขต 4
The School Curriculum Administration under Khon Kaen Primary Educational
Service Area Office 4
สาคร มหาหิงค)*
โรงเรียนบ"านศรีสุขสําราญ อําเภออุบลรัตน) จังหวัดขอนแก3น
*
E-mail: sakorn209@gmail.com
บทคัดย$อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค)เพื่อศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก3น เขต 4 กลุ3มตัวอย3างที่ใช"ในการวิจัย จํานวน 248 คน
ได"แก3 ผู"บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและครูหัวหน"างานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก3น เขต 4 เครื่องมือใช"ในการวิจัยเปOนแบบสอบถามมาตราส3วนประมาณค3า
มีค3าความเชื่อมั่นเท3ากับ 0.92 วิเคราะห)ข"อมูลโดยหาค3าร"อยละ ค3าเฉลี่ย ส3วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะห)เนื้อหา ผลการวิจัย พบว3า สภาพการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก3น 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"เรียนที่เปOนรูปธรรมอย3างต3อเนื่อง ควรประชุม
อบรมชี้แจงผู"ปกครองให"มีความรู"ความเข"าใจในเรื่องหลักสูตรและการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา ควรมีการ
วิเคราะห)ความต"องการของผู"เรียนเพื่อนํามาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
คําสําคัญ: การบริหารหลักสูตรสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก3น 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
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ปจจัยที่มีผลตอการบังคับใชกฎหมายสงเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
Factors that Affect Law Enforcement on Promotion
of Non-Formal and Informal Education
วัยวุฒิ บุญลอย1*, มิ่งขวัญ คงเจริญ2, ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล3 และ วิรุฬห2 นิลโมจน24
1, 2คณะศึกษาศาสตร2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3คณะศึกษาศาสตร2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4สํานักงานส;งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ
*Email: waiwoot@hotmail.com,

บทคัดยอ
บทความนี้ เปI น ส; วนหนึ่ งของการวิจั ย ในระยะช; วงแรกจากหั ว ขอวิ จั ยเรื่อง การศึ กษา
การบังคับใชพระราชบัญญัติส;งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551
งานวิ จัย มี จุ ด มุ; งหมาย 3 ประการคื อ 1) เพื่ อศึ กษาสภาพปN ญ หาและอุ ป สรรคในการบั งคั บใช
พระราชบั ญ ญั ติ ส; งเสริม การศึ กษานอกระบบและการศึ กษาตามอั ธยาศั ย พ.ศ. 2551 2) เพื่ อ
วิเคราะห2ปNจจัยที่มีผลต;อการบังคับใชพระราชบัญญัติส;งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 และ 3) เพื่อจัดทําขอเสนอแนะแนวทางการบังคับใชพระราชบัญญั ติ
ฉบับนี้ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การดําเนินการวิจัยประกอบดวย 2 ขั้นตอน คือ 1) การสํารวจ
ปN จ จัย ที่ มีผ ลต; อการบั งคั บ ใช พระราชบั ญ ญั ติ ส; งเสริมการศึ กษานอกระบบและการศึ กษาตาม
อัธยาศัย พ.ศ. 2551 และ 2) การตรวจสอบและใหขอเสนอแนะที่ไดจากการศึกษาสภาพปNญหา
และอุปสรรครวมถึงปNจจัยต;าง ๆ ที่มีผลต;อการบังคับใชพระราชบัญญัติส;งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 นําผลที่ไดจากการสํารวจมาทําการวิเคราะห2เพื่อใหได
ประเด็นที่สําคัญสําหรับใชเปIนขอเสนอแนะแนวทางการบังคับใชพระราชบัญญัติส;งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 กลุ;มตัวอย;างที่ใชศึกษาจากสํานักงานส;งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานครและจังหวัดเชียงใหม; ขอนแก;น
ระยอง นนทบุรี และสุราษฎร2ธานี และศูนย2การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต/
อําเภอ ซึ่งความเปIนตัวแทนไดจากการใชวิธีสุ;มตัวอย;างแบบหลายขั้นตอน (multi-stage sampling)
ดําเนินการสุ;มแบบแบ;งชั้นตามขนาดของสํานักงานส;งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอั ธ ยาศั ย จั งหวั ด /กรุ งเทพมหานครและใช วิ ธี การสุ; มตั ว อย; างแบบง; าย (simple random
sampling) สําหรับเครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ2 และวิเคราะห2ขอมูล
โดยใชวิธีการทางสถิติประกอบดวย ค;าความถี่ ค;ารอยละ ค;าเฉลี่ย (Mean) ค;าความเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิเคราะห2เนื้อหา (Content Analysis)
ผลที่ไดจากการวิเคราะห2ปNจจัยที่มีผลต;อการบังคับใชกฎหมายมีดังนี้ ในส;วนของการบังคับ
ใชพระราชบัญญัติส;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) บทบาทและอํานาจหนาที่
ของคณะกรรมการ และ 7) บทบาทและอํานาจหนาที่ของสํานักงาน กศน. สําหรับผลการบังคับใช
พระราชบัญญัติส;งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 มีขอบเขต
ดังนี้ 1) การมีส;วนร;วม 2) ความรูและความเขาใจในบทบัญญัติและการบังคับใชกฎหมาย 3) การใช
กฎหมาย 4) ความเปIนอิสระและความคล;องตัว 5) ความชัดเจนและความเหมาะสมของเนื้อหาสาระ
และ 6) ระยะเวลาที่บังคับใชและการปรับปรุงแกไข
คําสําคัญ : การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย ปNจจัยที่มีผลต;อการบังคับใชพระราชบัญญัติ
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
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บอขยะแพรกษา : มาตรการทางกฎหมายเกีย่ วกับการควบคุมดูแลบอขยะ
ขององคกรปกครองสวนท#องถิ่น และการเยียวยาประชาชนผู#ได#รับ
ผลกระทบจากไฟไหม#บอขยะจังหวัดสมุทรปราการ
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, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
E-mail: rireungrong@gmail.com

บทคัดยอ
บทความนี้เป?นการศึกษาเชิงคุณภาพโดยรวบรวมขอมูลจากเอกสารและการสัมภาษณ,
ตัวแทนประชาชนผูไดรับผลกระทบจากไฟไหมบGอขยะแพรกษา วัตถุประสงค,เพื่อศึกษามาตรการ
ทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมดูแลบGอขยะขององค,กรปกครองสGวนทองถิ่น และการเยียวยา
ประชาชนผูไดรับผลกระทบจากไฟไหมบGอขยะแพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 16–22
มีนาคม 2557 ซึ่งถือวGาเป?นไฟไหมบGอขยะครั้งรุนแรงและสGงผลกระทบตGอประชาชนในพื้นที่อยGาง
มากจนตองประกาศเป?นพื้นที่ภัยพิบัติฉุกเฉินทําใหเกิดกลุGมเครือขGายตGอตานบGอขยะแพรกษาได
ออกมารGวมกันสะทอนปRญหาเพื่อใหหนGวยงานภาครัฐ เอกชน และสาธารณชนไดรับรูและแกไขฟUVนฟู
สภาพแวดลอมรอบบGอขยะ ผลการศึกษาพบวGาควรมีการแกไขบทบัญญัติของกฎหมายเกี่ย วกับ
การควบคุมดูแลบGอขยะขององค,กรปกครองสGวนทองถิ่น เพื่อใหสามารถควบคุมบGอขยะหรือสถานที่
ในการกําจัดขยะมูลฝอยขององค,กรปกครองสGวนทองถิ่นไดอยGางมีประสิทธิภาพ ดานการเยียวยา
ประชาชนผูไดรับผลกระทบจากไฟไหมบGอขยะแพรกษา พบวGาประชาชนผูไดรับผลกระทบจาก
ไฟไหมบGอขยะไดรับการเยียวยาดวยคGาชดเชยเป?นตัวเงิน แตGสิ่งที่ประชาชนในพื้นที่ตองการมากที่สุด
คือการฟUVนฟูสภาพแวดลอมโดยรอบบGอขยะใหอยูGไดอยGางปลอดภัย
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
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บริหารธุรกิจ
และ
เศรษฐศาสตร
การประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ
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บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร
การลดระยะเวลาในการหยิบ ไดคัท ด้ วยวิธ ีก ารออกแบบพืน ทีในการจัด เก็บ
โดยใช้ โ ปรแกรม Microsoft Excel เพือระบุต าํ แหน่ ง
กรกมล ศัก ดิ)ศศิธ ร , อดุล ย์ นงภา และ สิท ธิโ ชค สิน รัต น์
การปรับ ปรุ งการจัด เก็บ อะไหล่ ใ นคลังสิน ค้ า กรณีศึก ษา บริษัท บางกอกโคมัต สุ
เซลส์ จํากัด
กฤติร ัต น์ สุวรรณรัต น์ อดุล ย์ นงภา และสิท ธิโ ชค สิน รัต น์
ปั จ จัยทีส่ งผลต่ อ การเลือ กทีพัก ราคาประหยัด ประเภทโฮสเ ทลในเขตลาดกระบัง
จังหวัด กรุ งเทพมหานคร
ฉัฐสุร ีย์ พรหมศิร ิ
ปั จ จัยทีมีความสัม พัน ธ์ ต่ อ การเพิมประสิท ธิภ าพการทํางานเ ป็ นทีมของพนัก งานใน
แผนกจัด ซือต่ างประเทศกับ แผนกทีมีค วามเกียวข้ อ งกัน : กรณีศึก ษาบริษัท เอเอ
(ประเทศไทย) จํากัด
ณริศรา เจริญสุข , มรกต กําแพงเพชร , ชริน พร งามกมล และสุช ารัต น์ กู้
เกียรติส กุล มัน
การประเมิน คุณภาพการบริก าร กรณีศึก ษา ท่ าอากาศยานานาชาติอ่ ตู ะเภา
ระยอง-พัท ยา
นภกช หอมสุวรรณ และ สิท ธิโ ชค สิน รัต น์
คุณภาพชีวิต ด้ านเศรษฐกิจ และสังคมของแรงงานต่ างชาติใ นกลุ่ม CLMV ทีอาศัย
อยู่ใ นเขตกรุ งเทพมหานครและปริม ณฑล
ประสิท ธิ) จัน สมดี และ สิท ธิโชค สิน รัต น์
ปั จ จัยความสําเร็จ ในการใช้ งานระบบ Application SMART ของ Merchandiser :
กรณีศึก ษา บริษัท ดีเ คเอสเอช สมอลลาน ฟิ ลด์ มาร์ เ ก็ต ติง (ประเทศไทย) จํากัด
พริมเ พรา กัน ธิยะ , มรกต กําแพงเพชร , และสุช ารัต น์ กู้เ กียรติส กุล มัน
ความสัม พัน ธ์ ก ารบริห ารทรัพ ยากรมนุษย์ ก บั พฤติก รรมการเป็ นสมาชิก ทีดีต่ อ
องค์ ก ารของพนัก งานโรงแรมในเขตพืนทีภาคใต้ ประเทศไทย
พิช ?ุฒม์ เพ็ญมาศ วราพร กาญจนคลอด และ สุต มา ชาญอาวุฒิ
การบริห ารช่ อ งทางการจัด จําหน่ ายขนมไทยผ่ านเครือ ข่ ายสังคมออนไลน์ (Online)
ในเขตกรุ งเทพมหานคร
ระติก ร เทพท้ วม และ ลันทม จอนจวบทรง
ปั จ จัยความสําเร็จ ในการใช้ งานระบบ Application SMART ของ Merchandiser :
กรณีศึก ษา บริษัท ดีเ คเอสเอช สมอลลาน ฟิ ลด์ มาร์ เ ก็ต ติง (ประเทศไทย) จํากัด
พริมเพรา กัน ธิยะ, มรกต กําแพงเพชร , และสุช ารัต น์ กู้เ กียรติส กุล มัน
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ปั จ จัยทีส่ งผลต่ อ การคัด เลือ กผ้ ูผ ลิต วัต ถุด บิ และชินส่ วนอุต สาหกรรมยานยนต์ ช าว
จีน กรณีศึก ษา บริษัท ไฟว์ ส ตาร์ ออโต้ พ าร์ ท จํากัด
สมพร เฌอหมือ แววมยุร า คําสุข มรกต กําแพงเพชร ปรียา เตียงธวัช
และสุช าติ วัฒกานนท์
ความพึงพอใจของลูก ค้ าในการใช้ บ ริก ารธุร กิจ ออนไลน์ กรณีศึก ษา CDE DEGREE
รุ จ ิพ ร อัศวสถิต ทิพ ย์ มรกต กําแพงเพชร และสุช าติ วัฒกานนท์
การตัด สิน ใจเลือ กซือยางล้ อ ตัน กรณีศึก ษาบริษัท วี.เอส.อุต สาหกรรมยาง จํากัด
ของลูก ค้ าใน จังหวัด สมุท รปราการ
สมิธ พิท ูร พงศ์ มรกต กําแพงเพชร และศัก ดิ)ช ัย รัต นปกรณ์
การเพิมประสิท ธิภ าพสิน ค้ าคงคลังอะไหล่ ซ่ อ มบํารุ งด้ วยวิธ ี ABC Analysis
กรณีศึก ษา บริษัท XYZ จํากัด
อมรรัต น์ จัน ลา และ สิท ธิโ ชค สิน รัต น์
การวิเ คราะห์ ท างเศรษฐศาสตร์ โ ครงการออกแบบระบบรวบรวมและบําบัด นําเสีย
เทศบาลเมือ งบางกรวย
อิส รี รอดทัศนา เทอดพงศ์ ศรีส ุข พัน ธุ์ กมลทิพ ย์ รัต นสุวรรณาชัย
และอัญชุล ี การดี
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การลดระยะเวลาในการหยิบไดคัทด้ วยวิธีการออกแบบพืนทีในการจัดเก็บ
โดยใช้ โปรแกรม Microsoft Excel เพือระบุตําแหน่ ง
Reducing the Picking time a Die cutting with Design Method of Storage Space by
using The Microsoft Excel Program for Identify to Location
กรกมล ศักดิศศิธร*, อดุลย์ นงภา และ สิ ทธิ โชค สิ นรัตน์
คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ
'(/'( ถ.บางนา-ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ './0.
*Email : fmmf_mashimaro@hotmail.com
บทคัดย่ อ
การศึกษานีB มีวตั ถุ ประสงค์ เพืDอศึกษาแนวทางการแก้ไขปั ญหาในการหยิบแบบไดคัทด้วย
วิธีการออกแบบพืBนทีDในการจัดเก็บ โดยใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล เพืDอระบุตาํ แหน่ง และ
ลดระยะเวลาในการหยิบแบบไดคัทตามคําสัDง โดยการจัดเก็บสิ นค้าในคลังสิ นค้าและการแบ่งกลุ่ม
สิ นค้าแบบการวิเคราะห์ABC Analysis มาใช้ในการออกแบบพืBนทีD โดยพิจารณาตําแหน่ งในการ
จัดเก็ บจากความถีD ใ นการหยิบ ใช้แบบไดคัท การประยุก ต์โปรแกรม Microsoft Excel เพืD อระบุ
ตํา แหน่ ง ของแบบไดคัท บนชัBนวางในขัBนตอนการหยิบ แบบไดคัท กลุ่ ม ตัวอย่า งทีD ใช้ศึ ก ษาคื อ
จํานวนแบบไดคัท 371 แบบ เครืD องมื อทีD ใช้ได้แก่ การสังเกต ใบตรวจสอบ และแบบสัมภาษณ์
พบว่าระยะเวลาทีDใช้ในการหยิบแบบไดคัทลดลงจากค่าเฉลีD ยระยะเวลาก่อนการปรับปรุ ง Z[.\[
แบบต่อนาที เหลือเพียง [...] แบบต่อนาที ลดลง '[.]] แบบต่อนาที บริ ษทั หยิบแบบไดคัทต่อวัน
เฉลีDย '' แบบ รวมเวลาเฉลีDยต่อวันลดลง 'Z^.[] นาที
คําสํ าคัญ : ออกแบบพืBนทีDการจัดเก็บ แบบไดคัท การหยิบไดคัท
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
อุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์กระดาษในประเทศซึD งประกอบด้วย อุตสาหกรรมกล่องกระดาษลูกฟูก
กล่องกระดาษแข็ง ฉลาก ถังกระดาษ ถุงกระดาษ มีมูลค่ากว่า Z/,... ล้านบาทต่อปี มีปริ มาณการผลิต
ประมาณ ',000,... ตันต่อปี และมีสดั ส่ วนการตลาดไม่ตDาํ กว่า Z.% ของบรรจุภณ
ั ฑ์ทุกประเภท จึงนับได้
ว่ามีบทบาทสําคัญอย่างมากต่อการพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมของประเทศ (กนกอร พยัคฆพงษ์, 2010)
บริ ษทั ทีDทาํ ธุรกิจเกีDยวกับอุตสาหกรรมกระดาษจึงจําเป็ นต้องมี แผนกออกแบบผลิตภัณฑ์ ซึD งมีหน้าทีDหลัก
ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า การทําตัวอย่างสิ นค้า การทําแบบไดคัท
เพืDอใช้ในกระบวนการผลิต รวมถึงการกําหนดกระบวนการผลิตสิ นค้า ภายในแผนกจึงต้องมีการบริ หาร
จัดการเวลา และการทํางานทีDรวดเร็ วทันต่อเหตุการณ์ แต่การดําเนิ นงานภายในแผนก ประสบปั ญหาใน
การหยิบแบบไดคัททีDมีจาํ นวนมากถึง /,'0\ แบบ ในแต่ละปี หยิบแบบไดคัทจํานวนมากกว่า [,'.. แบบ
มีการหยิบแบบไดคัทเฉลีDยต่อวันประมาณ '' แบบต่อวัน แบบไดคัท ' แบบมีราคาเฉลีDย 0,Z]^../ บาท
ต่อแบบ จํานวนแบบไดคัททีDหาไม่เจอตลอดระยะเวลา 0 เดือน จํานวน ' แบบ จากการสังเกตพบว่า แบบ
ไดคัทอยูก่ ระจัดกระจายภายในสายการผลิต เช่น บนชัBนวางของอุตสาหกรรมซึD งไม่สามารถระบุตาํ แหน่ง
ของแบบไดคัทได้ ข้างเครืD องไดคัท และวางแบบไดคัทอิงกับวัตถุสDิ งของต่างๆ ตรงบริ เวณส่ วนท้ายของ
โรงงานผลิต และแบบไดคัทไม่มีการตรวจเช็คสภาพ ทําให้ไม่ทราบถึงสภาพของแบบไดคัทใช้งานได้
หรื อไม่ มีการชํารุ ดเสี ยหาย เช่น แบบไดคัทโดนนํBา มีดขึBนสนิม มีการผุพงั เป็ นต้น ใช้เวลาในการหาแบบ
ไดคัทมากเกิ นไปในบ้างครัBงมากถึ ง ' วัน หรื ออาจหาไม่เจอจึ งจําเป็ นต้องสัDงซืB อแบบไดคัทใหม่ทาํ ให้
บริ ษทั เสี ยต้นทุนโดยไม่จาํ เป็ น ดังนัBนการศึกษาในครัBงนีBมุ่งศึกษาการลดระยะเวลาในการหยิบแบบไดคัท
ด้วยวิธีการออกแบบพืBนทีD ในการจัดเก็บ โดยจัดวางตําแหน่ งแบบไดคัทใหม่แบ่งตามความถีDในการใช้
แบบไดคัท และใช้โปรแกรม Microsoft Excel ช่ วยในการระบุตาํ แหน่ งของแบบไดคัท ทําให้พนักงาน
หยิบแบบไดคัทสะดวกในการหยิบและจัดเก็บ ลดพืB นทีD ในการจัดเก็บ รวมถึ งสามารถดู แลรั กษาแบบ
ไดคัทได้ง่าย
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วัตถุประสงค์
1. เพืDอลดระยะเวลาในการหยิบไดคัท ของแผนกออกแบบผลิตภัณฑ์
2. เพืD อศึ กษาแนวทางการแก้ไขปั ญหาในการหยิบแบบไดคัทด้วยวิธีการออกแบบพืB นทีD ในการ
จัดเก็บ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel เพืDอระบุตาํ แหน่ง

ทบทวนวรรณกรรม
James และ Jerry (1998) กล่าวว่าเกณฑ์ ABC Analysis จะจัดกลุ่มตามการเคลืDอนไหวของสิ นค้า
โดยจากการจัดสิ นค้าตามเกณฑ์ดงั กล่าวจะพบว่าสิ นค้าทีDมีจาํ นวนเพียง 20% นัBนจะมีการเคลืDอนไหวของ
สิ นค้ามากถึง 80% ของสิ นค้าทัBงหมด โดยสิ นค้าทีDจดั อยู่ในกลุ่ม A เป็ นสิ นค้าทีDองค์กรควรให้ความสําคัญ
ควรมี การจัดการดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะเป็ นสิ นค้าทีD ขายดี และควรจัดตําแหน่ งในการจัดเก็บให้อยู่ใน
ตําแหน่งทีDสะดวกต่อการจัดเก็บและสะดวกต่อการหยิบมากทีDสุด มากกว่าสิ นค้าประเภท B และ C แต่ใน
การใช้เกณฑ์ ABC นัBน อาจมี การจัดแบ่ งกลุ่มสิ นค้า เป็ นกลุ่ มย่อยลงได้มากกว่า 3 อันดับ เช่ นอาจจัด
แบ่งเป็ น A, B, C และ D ตามลําดับเพืDอเป็ นการกระจายเปอร์ เซ็นยอดขายของสิ นค้าในกลุ่ม A ออกมา
เช่น สิ นค้าทีDมียอดขาย 50% ให้จดั อยูใ่ นกลุ่ม A สิ นค้ากลุ่ม B เท่ากับ 30% สิ นค้ากลุ่ม C เท่ากับ 12% และ
สิ นค้ากลุ่ม D เท่ากับ 8% เป็ นต้น
สิ ทธิ ชยั ฝรัDงทอง ได้ให้ความหมายไว้ว่า ABC Analysis คื อ เทคนิ คการจัดการสิ นค้าคงคลังโดย
แบ่งตามลําดับชัBนความสําคัญออกเป็ น Z ชัBน คือ A, B และ C ดังนีB สินค้าคงคลังกลุ่ม A หมายถึง ผลจาก
วิเคราะห์ ABC Analysis จัดเป็ นกลุ่ม A มีสินค้าคงคลังอยู่ทีD '/-[.% ของรายการสิ นค้าคงคลังทัBงหมด
แต่มีมูลค่าอยูป่ ระมาณ \/-(.% ของมูลค่าสิ นค้าคงคลังทัBงหมด ดังนัBน ต้องได้รับการควบคุมอย่างเข้มงวด
มาก อาจจะมีการตรวจสอบทุ กสัปดาห์ สิ นค้าคงคลังกลุ่ม B มี สินค้าคงคลังอยู่ทีD Z.-0.% ของรายการ
สิ นค้าคงคลังทัBงหมด แต่มีมูลค่าอยูป่ ระมาณ '/% ของมูลค่าสิ นค้าคงคลังทัBงหมด ต้องได้รับการควบคุม
สิ นค้าเข้มงวดปานกลาง อาจจะมีการตรวจสอบทุกเดือน และสิ นค้าคงคลังกลุ่ม C มีสินค้าคงคลังอยู่ทีD 0./.% ของรายการสิ นค้าคงคลังทัBงหมด แต่มีมูลค่าอยู่ประมาณ /-'.% ของมูลค่าสิ นค้าคงคลังทัBงหมด การ
ควบคุมอาจจะไม่เข้มงวด อาจจะมีการตรวจสอบทุก ๆ ไตรมาส
ธนัญญา วสุ ศรี และ วลัยลักษณ์ อัตธี รวงศ์ (2553) การแบ่งกลุ่มสิ นค้าแบบ ABC (ABC Analysis)
สิ นค้าทีDมีความสําคัญลําดับ A จะต้องควบคุมรายละเอียดแต่ละชิBนหรื อรายการและคัดเลือกวิธีการทีDจะใช้
ในการจัดการสิ นค้าคงคลังทีDเหมาะสม สิ นค้ากลุ่ม B และ C จะคัดเลือกวิธีการบริ หารสิ นค้าคงคลังต่าง ๆ
เหมือนกลุ่ม A แต่ระบบทีDใช้การตรวจนับ จะเป็ นในลักษณะติดตามสถานภาพสิ นค้าคงคลังอย่างต่อเนืDอง
ณัฐพล กําจรจิระพันธ์ และ รวินกานต์ ศรี นนท์ (2556) คลังสิ นค้า (warehouse) หมายถึง พืBนทีDทีDได้
วางแผนแล้วเพืDอให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในการใช้สอยและการเคลืDอน ย้ายสิ นค้าและวัตถุดิบ โดยคลังสิ นค้า
ทําหน้าทีD ในการเก็บสิ นค้าระหว่างกระบวนการเคลืDอนย้าย เพืDอสนับสนุนการผลิตและการกระจายสิ นค้า
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James A.T. and Jerry D.S. ('^^() ได้กล่า วไว้ว่ามี การจัดแบ่ งรู ปแบบในการจัด เก็บสิ นค้าแบ่ ง
ออกเป็ น ] แนวคิ ด คื อ ระบบการจัดเก็บโดยไร้ รูปแบบ (Informal System) ระบบจัดเก็บโดยกําหนด
ตํา แหน่ งตายตัว (Fixed Location System) ระบบการจัดเก็บโดยจัดเรี ย งตามรหัส สิ นค้า (Part Number
System) ระบบการจัดเก็บสิ นค้าตามประเภทของสิ นค้า (Commodity System) ระบบการจัดเก็บทีD ไม่ได้
กําหนดตําแหน่งตายตัว (Random Location System) ระบบการจัดเก็บแบบผสม (Combination System)
จิ นดา ไตรเวช ([///) การใช้โ ปรแกรม Microsoft Excel ในการวิเ คราะห์ ข ้อ มูลเบืB องต้นเป็ น
โปรแกรมสําหรับงานเกีDยวกับการคํานวณตัวเลข การวิเคราะห์ขอ้ มูล การจัดเก็บบันทึ กข้อมูลของตาราง
การสร้างกราฟ วิเคราะห์ขอ้ มูล และยังสามารถป้ อนข้อความ มี ฟังก์ชนั ในการคํานวณให้ผูใ้ ช้สามารถ
เลือกใช้มากมาย จึ งทําให้สามารถนํามาใช้ในการวิเคราะห์คาํ นวณค่าตัวเลขต่างๆ ได้สะดวก ตลอดจน
พัฒนาให้เป็ นระบบงานทีDมีขีดความสามารถสู ง มีการวิเคราะห์ขอ้ มูลและพัฒนาระบบข้อมูล สามารถใช้
ทัBงแผนภูมิและแผนผังลําดับงานเพืDออธิ บายแนวคิดทีDสลับซับซ้อน ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
เมธิ นี ศรี กาญจน์ ([///) การปรั บปรุ งประสิ ทธิ ภ าพตํา แหน่ งการจัด วางสิ น ค้า ในคลังสิ นค้า
กรณี ศึกษา บริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์จาํ กัด (มหาชน) ได้ทาํ การศึกษารู ปแบบตําแหน่งการจัดวางสิ นค้าทีD
ส่ งผลให้การดําเนิ นงานภายในคลังมีประสิ ทธิ ภาพมากขึB นและผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์ตาํ แหน่ งพืBนทีD การวาง
สิ นค้าใหม่ โดยใช้หลักการตัวแบบโปรแกรมเชิ งเส้น (Linear Programming Method) ร่ วมกับเครืD องมื อ
โซลเวอร์ ซึD งเป็ นโปรแกรมแอด-อิน ของไมโครซอฟท์ เอ็กเซล เพืDอช่วยในการหาคําตอบทีDเหมาะสมทีDสุด
ของการจัดวางสิ นค้า โดยมีการวัดประสิ ทธิ ภาพด้วยการใช้ตวั แบบจําลองของกระบวนการทํางานภายใน
คลังสิ นค้าด้วยโปรแกรมการจําลองสถานการณ์

กรอบแนวคิด
จากการทบทวนวรรณกรรม แนวคิ ด ทฤษฏี และงานวิจยั ทีD เกีD ยวข้อง สามารถกําหนดกรอบ
แนวคิดในการวิจยั ดังแสดงรู ปทีD '
ตัวแปรต้น

ระยะเวลาการหยิบแบบ
ไดคัทของพนักงาน

ตัวแปรตาม
การค้นหาแบบไดคัทใช้
ระยะเวลาน้อยลง
การจัดเก็บแบบไดคัทใช้
ระยะเวลาน้อยลง

รู ปที 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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BE-5
วิธีการดําเนินงานวิจัย
ประชากร คือ จํานวนแบบไดคัททัBงหมด 5,147 แบบ
กลุ่มตัวอย่ าง ผูศ้ ึกษากําหนดขนาดตัวอย่างทีDใช้ในการวิจยั โดยใช้วิธีคาํ นวณในกรณี ทราบจํานวน
ประชากรทีDแน่นอน คือ จํานวน 5,147 แบบ ซึD งมีสูตรคํานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง ดังนีB (Yamane, 1973)
n = N
แทนค่า n =
5,147
= 371.1556
1+Ne2
1+5,147(0.05)2
ขนาดกลุ่มตัวอย่างทีDได้เท่ากับ 371.1556 ตัวอย่าง หรื อประมาณ 371 แบบ
เครื องมือทีใช้ ในการศึกษา
ผูศ้ ึ กษาได้ทาํ การเก็บรวบรวมข้อมูลจากพืBนทีD การหยิบแบบไดคัท ได้ทาํ การรวบรวมข้อมูลจาก
แผนกออกแบบผลิตภัณฑ์ ซึD งสามารถแยกการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ดงั นีB
1. ข้อมูลประถมภูมิ (Primary Data) เป็ นข้อมูลทีD ได้จากการเก็บข้อมูลโดยตรงจากพืBนทีD การหยิบ
แบบไดคัท ซึD งข้อมูลทัBงหมดได้มาจากการสังเกต (Observation) การทํางานของพนักงานหยิบแบบไดคัท
ใบตรวจสอบ (Check Sheet) ระยะเวลาทีD ใ ช้ใ นการหยิ บ แบบไดคัท แต่ ล ะแบบ และแบบสั ม ภาษณ์
(Interview Form) ผูท้ ีDมีส่วนเกีDยวข้องกับการหยิบแบบไดคัท
[. ข้อ มู ลทุ ติ ย ภู มิ (Secondary Data) เป็ นข้อ มู ลทีD ไ ด้มาจากแหล่ งข้อ มู ลทีD ไ ด้มาจากการค้นคว้า
รวบรวมมาจากงานวิจยั ต่างๆ และแหล่งความรู ้จากอินเตอร์ เน็ต ในการเก็บข้อมูลจากการสํารวจสภาพ
ปัญหาปัจจุบนั ทีDเกิดขึBน พบปัญหาระยะเวลาทีDใช้ในการหยิบบแบบไดคัทหยิบไดคัทมากเกินไป
แผนกเดินลูกฟูก

แผนก
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
/ นาที

แผนก
ลามิเนต

\ นาที

แผนก
ไดคัท

แผนก
ตอก

7 นาที

3 นาที

*หมายเหตุ

แผนก
พิมพ์

พืBนทีDจดั เก็บแบบไดคัท
ชัBนวางของอุตสาหกรรม
/ ชัBน 15 นาที
ส่ วนท้าย
โรงงาน
ผลิต

Z นาที

คือ พืBนทีDทีDมีแบบไดคัทวางอยู่

9 นาที

5 นาที

รู ปที 2 พืนทีในการจัดเก็บแบบไดคัทก่ อนปรับปรุง
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BE-6
จากรู ปทีD 2 จะเห็นว่าพืBนทีDวางแบบไดคัทอยู่กระจัดกระจายไม่เป็ นทีDทาํ ให้สูญเสี ยระยะเวลาในการ
หยิบและจัดเก็บ อีกทัBงยังเกิดการเคลืDอนทีDมากเกินไปและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์
ตารางที V การจับเวลาในการหยิบแบบไดคัทตามคําสังของพนักงานหยิบแบบไดคัทก่ อนปรับปรุง
จํานวนแบบไดคัท เวลาเฉลีย
จํานวนแบบไดคัท เวลาเฉลีย
วัน/เดือน/ปี
วัน/เดือน/ปี
(แบบ)
(นาที/แบบ)
(แบบ)
(นาที/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
เวลาเฉลีย
12/09/2559
10
38.67
32.7164
(นาที/แบบ)

จากตารางทีD ' ผูศ้ ึ กษาได้เก็บข้อมูลการหยิบแบบไดคัทของพนักงานตามจํานวนทีD หยิบใช้จริ ง
ชองทุกวัน จํานวน Z71 แบบ ใช้ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลทัBงหมด Z0 วัน ตัBงแต่ วนั ทีD ' กันยายน - 9
ตุลาคม [//^ พบว่า พนักงานดําเนินการหยิบแบบไดคัทก่อนปรับปรุ งใช้เวลาเฉลีDย Z[.\[ นาทีต่อแบบ

ผลการศึกษา
ผูศ้ ึ กษาได้ประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Excel เพืDอระบุตาํ แหน่ งของแบบไดคัททีD อยู่บนชัBน
วางของอุตสาหกรรม และออกแบบพืBนทีDในการจัดเก็บ
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รู ปที 3 การใช้ โปรแกรม Microsoft Excel เพือค้ นหาตําแหน่ งแบบไดคัท

จากรู ปทีD 3 แสดงให้เห็นถึงการใช้โปรแกรม Microsoft Excel เป็ นฐานข้อมูลแบบไดคัท และใช้
เพืDอค้นหาตําแหน่งของแบบไดคัท โดยทําการกรอกข้อมูล ชืD อแบบไดคัท ทีDอยู่ของแบบไดคัทบนชัBนวาง
ของอุตสาหกรรม รายละเอียดลักษณะของแบบไดคัท วันทีDพนักงานเซ็นรับแบบไดคัท สภาพแบบไดคัท
และวันทีDพนักงานตรวจสอบแบบไดคัท ลงในเซลล์ต่างๆ

แผนกเดินลูกฟูก

แผนก
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์

แผนก
ลามิเนต

7 นาที

แผนก
ไดคัท

แผนก
พิมพ์

พืBนทีDจดั เก็บแบบไดคัท
ชัBนวางของอุตสาหกรรม
/ ชัBน 5 นาที

/ นาที

แผนก
ตอก

Z นาที

*หมายเหตุ

ส่ วนท้าย
โรงงาน
ผลิต

คือ พืBนทีDทีDมีแบบไดคัทวางอยู่

รู ปที 3 พืนทีในการจัดเก็บแบบไดคัทหลังปรับปรุง
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จากรู ปทีD Z จะพบว่าแบบไดคัททัBงหมดได้ถูกจัดวางอยูใ่ นตําแหน่งเดียวกันทัBงหมด ทําให้สะดวก
ในการค้นหาและจัดเก็บมากยิDงขึBน และใช้ระยะเวลาในการหยิบแบบไดคัทน้อยลง

รู ปที b แผนผังพืนทีภายในตําแหน่ งชันวางของอุตสาหกรรม d ชัน หลังการปรับปรุง อ้ างอิงจากรู ปภาพที e

จากรู ปทีD 4 เป็ นการระบุ ตาํ แหน่ งช่ องวางแบบไดคัทและการจัดพืB นทีD ชB ันวางแบบไดคัท โดย
แบ่งกลุ่มแบบ ABC Analysis จากความถีDในการหยิบใช้แบบไดคัทจากมากไปหาน้อย
ตารางที e การจับเวลาในการหยิบแบบไดคัทตามคําสังของพนักงานหยิบแบบไดคัทหลังปรับปรุง
จํานวนแบบไดคัท เวลาเฉลีย
จํานวนแบบไดคัท
เวลาเฉลีย
วัน/เดือน/ปี
วัน/เดือน/ปี
(แบบ)
(นาที/แบบ)
(แบบ)
(นาที/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 [ ผูศ้ ึกษาได้เก็บข้อมูลการหยิบแบบไดคัทของพนักงานตามจํานวนทีDหยิบใช้จริ งของ
ทุกวัน จํานวน '^[ แบบ ใช้ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลทัBงหมด '\ วัน ตัBงแต่วนั ทีD ' พฤศจิ กายน - '^
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พฤศจิ กายน [//^ พบว่า พนักงานดําเนิ นการหยิบแบบไดคัทหลังปรับปรุ งใช้เวลาเฉลีDย [...] นาที ต่อ
แบบ

อภิปรายผล
การศึ กษาครัB งนีB มีวตั ถุประสงค์เพืD อลดระยะเวลาในการหยิบแบบไดคัทตามคําสัDง โดยผูศ้ ึ กษา
ดําเนิ นการสังเกต วิธีการทํางานของพนักงานหยิบแบบไดคัท และเพืDอให้เข้าใจถึงปั ญหาทีDเกิ ดขึBนจริ ง ผู ้
ศึ กษาได้ดาํ เนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบบสัมภาษณ์ พนักงานทีD มีส่วนเกีD ยงข้องในการหยิบแบบ
ไดคัท และเก็บข้อมูลระยะเวลาการหยิบแบบไดคัทของพนักงานหยิบแบบไดคัทด้วย Check Sheet เพืDอนํา
ข้อมูลทีDได้มาวิเคราะห์ และหาแนวทางปรับปรุ ง เริD มตัBงแต่พBืนทีDจดั เก็บแบบไดคัท ขัBนตอนการหยิบแบบ
ไดคัท มี ก ารเสนอแนวคิ ด และปรั บ ปรุ งการทํา งาน ดังต่ อ ไปนีB การนํา กลยุ ทธ์ ก ารจัด เก็ บ สิ นค้า ใน
คลังสิ นค้า มาใช้ในการออกแบบพืBนทีD ในการจัดเก็บแบบไดคัท การแบ่งกลุ่มสิ นค้าผูศ้ ึกษาเลือกใช้การ
แบ่งกลุ่มสิ นค้าแบบ ABC Analysis โดยพิจารณาตําแหน่ งในการจัดเก็บจากความถีDในการหยิบใช้แบบ
ไดคัท ติ ด ป้ า ยแสดงรหัส ช่ อ งวางแบบไดคัท กับ ชัBน วางของอุ ต สาหกรรม การประยุ ก ต์โ ปรแกรม
Microsoft Excel เป็ นฐานข้อมูลเพืDอระบุตาํ แหน่งของแบบไดคัททีDอยูบ่ นชัBนวางของอุตสาหกรรม
หลังการปรับปรุ งระยะเวลาในการหยิบแบบไดคัทลดลงจากค่าเฉลีDยระยะเวลาก่อนการปรับปรุ ง
จาก Z[.\[ แบบต่อนาที เหลือเพียง [...] แบบต่อนาที ลดลง '[.]] นาที บริ ษทั หยิบแบบไดคัทเฉลีDย ''
แบบต่อวัน รวมเวลาเฉลีDยต่อวันลดลง 'Z^.[] นาที ซึD งสอดคล้องกับผลการศึ กษาของ เมธิ นี ศรี กาญจน์
([///) การปรั บปรุ งประสิ ทธิ ภาพตําแหน่ งการจัดวางสิ นค้าในคลังสิ นค้า กรณี ศึกษา บริ ษทั ศรี ไทย
ซุ ปเปอร์ แวร์ จาํ กัด (มหาชน) สาขาสุ ขสวัสดิ จากการดําเนิ นการวิจยั พบว่า ระยะเวลารวมเฉลีDยในการ
ดําเนิ นกิจกรรม ลดลง ^.('% และการใช้ทรัพยากรในการดําเนิ นกิจกรรม โดยวัดจากการใช้ทรัพยากร [
ชนิ ดด้วยกันคือ การใช้งานของ รถโฟล์คลิฟท์ ทีDสามารถลดลง ^.Z.% และการใช้งานของโซนพืBนทีDการ
จัดวางสิ นค้าต่อเวลาทีDสามารถลดลง 'Z.ZZ%

ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาแนวทางการลดระยะเวลาในการหยิบไดคัทด้วยวิธีการออกแบบพืBนทีDในการจัดเก็บ
โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel เพืDอระบุตาํ แหน่ง มีขอ้ เสนอแนะแนวทางในการศึกษาดังต่อไปนีB
1. ควรมีการจัดกลุ่มแบบไดคัทอย่างต่อเนืDองเพืDอง่ายในการจัดเก็บและหยิบจ่ายแบบไดคัท
2. ควรมีการอบรมความรู ้ ความเข้าใจ และความสําคัญในการจัดเก็บแบบไดคัทให้ถูกตําแหน่งกับ
พนั ก งานทีD ท ํา หน้ า ทีD ห ยิ บ แบบไดคัท ตามคํา สัD ง เข้า ใจ และสามารถปฎิ บัติ ง านได้อ ย่ า งถู ก ต้อ งมี
ประสิ ทธิ ภาพ
3. ควรทําการกรอกข้อมูลจํานวนครัBงทีDใช้แบบไดคัทลงในโปรแกรม Microsoft Excel เพืDอสะดวก
ในการเรี ยกดูขอ้ มูล และลดการใช้เอกสาร
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การปรับปรุงการจัดเก็บอะไหล่ในคลังสิ นค้ า
กรณีศึกษา บริษทั บางกอกโคมัตสุ เซลส์ จํากัด
Improvement storage of spare parts in warehouse
A case study of Bangkok Komatsusales Co., Ltd.
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บทคัดย่ อ
การวิจยั นี> มีวตั ถุ ประสงค์เพื@อปรั บปรุ งขั>นตอนการปฏิ บตั ิ งาน ช่ วยเพิ@ มประสิ ทธิ ภาพการ
จัด เก็ บ สิ น ค้า ในแผนกจัด เก็ บ สิ น ค้า และแผนกหยิ บ สิ น ค้า ผู ้วิ จ ัย ได้ท ํา การศึ ก ษาขั>น ตอนการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานในแผนกจัดเก็บสิ นค้า โดยเน้นเรื@ องกระบวนการขั>นตอนการปฏิบตั ิงานใน
การจัดเก็บสิ นค้า ซึ@ งผูศ้ ึกษาได้ทาํ การศึกษาจากกระบวนการปฏิบตั ิงานจริ งของพนักงาน ในการวิจยั
ครั> งนี> ผูว้ ิจยั ทําการเก็ บ ข้อมู ล โดยใช้วิธีก ารสั งเกตขั>นตอนการทํางานและจดบันทึ ก ขั>นตอนการ
ปฏิบตั ิงาน พร้อมทั>งสัมภาษณ์พนักงานที@เกี@ยวข้องกับปั ญหาและอุปสรรคที@เกิดขึ>นในการปฏิบตั ิงาน
และนําข้อมูลจากแผนกจัดเก็บสิ นค้ามาทําการวิเคราะห์ ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การหาข้อมูลเกี@ยวกับขั>นตอนที@
เพิ@มเข้ามา เพื@อใช้ในการวิเคราะห์ผลดี ผลเสี ยที@จะส่ งผลกระทบต่อขั>นตอนการทํางาน ขั>นตอนการ
ทํางานที@เพิ@มมานั>น สามารถช่วยเพิ@มประสิ ทธิ ภาพในการจัดเก็บเพิ@มขึ>น OP.QR เปอร์ เซ็นต์
คําสํ าคัญ : การปรับปรุ งคลังสิ นค้า ชิ>นส่ วนอะไหล่ การจัดเก็บอะไหล่

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
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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
ปั จจุบนั ภาคอุตสาหกรรมมีความสําคัญในการขับเคลื@ อนเศรษฐกิ จของประเทศ และมี บทบาท
สํ า คัญ ต่ อ การพัฒ นาเศรษฐกิ จ ของประเทศไทยมาโดยตลอด ผลผลิ ต อุ ต สาหกรรมต่ อ GDP (Gross
Domestic Product) ที@ เ พิ@ ม ขึ> น ส่ วนใหญ่ ม าจากการผลิ ต สิ นค้ า อุ ต สาหกรรมเพื@ อ การส่ งออกของ
ผูป้ ระกอบการขนาดใหญ่ การพัฒนาอุตสาหกรรมเพื@ อเป็ นเข็มทิ ศในการพัฒนาผูป้ ระกอบการไทย และ
อุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับการเปลี@ยนแปลงภายใต้กระแสโลกาภิ วฒั น์ นอกจากนี> ยงั เน้นถึงเป้ าหมาย
และแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยในอนาคต ทั>งในภาพรวมและในอุตสาหกรรมราย
สาขาที@สาํ คัญซึ@ งจะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยในการเพิ@มขีดความสามารถและศักยภาพ
ทางการแข่งขันในระดับนานาชาติ เพื@อสร้างรายได้เข้าสู่ ประเทศ ซึ@ งในอนาคตภาคอุตสาหกรรมก็จะยังคงมี
บทบาทต่ อการพัฒ นาเศรษฐกิ จของประเทศไทย เนื@ องจากเป็ นภาคที@ สําคัญ ในการสร้ างรายได้ให้กับ
ประเทศ จึงจําเป็ นที@ จะต้องมีการกําหนดกระบวนทัศน์และทิ ศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมทั>งในภาพรวม
และรายสาขา อุตสาหกรรมเครื@ องจักรกลใหญ่ เป็ นหนึ@ งในอุตสาหกรรมที@ มีการเจริ ญเติ บโตมากขึ> น การ
จัดเก็บสิ นค้าภายในคลังสิ นค้า จึงมีบทบาททําให้สินค้าเกิดการเคลื@อนไหวจนสิ นค้าถึงมือลูกค้าได้อย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ และเป็ นกิ จกรรมส่ วนหนึ@ งในโซ่ อุป ทาน ที@ เกี@ ย วข้อ งกับ กระบวนการโลจิ ส ติ ก ส์ โดย
คลังสิ นค้านั>น ทําหน้าที@ ในการจัดเก็บรักษาวัตถุดิบ สิ นค้าสําเร็ จรู ป ทั>งเพื@ อรอนําเข้าสู่ กระบวนการผลิ ต
และรอการจัดจําหน่ายไปยังตลาด ซึ@ งในบางครั>งอาจต้องใช้เวลา ผลิตเสร็ จอาจไม่มีคาํ สัง@ ซื> อหรื อมีคาํ สัง@ ซื> อ
เป็ นจํานวนไม่เหมาะสมอาจทําให้ตอ้ งมีการเก็บรักษาไว้ระยะเวลาหนึ@งเพื@อรอการจําหน่ายต่อไป จะเห็นได้
ว่าการบริ หารจัดการสิ นค้าคงคลังเป็ นสิ@ งที@ ส่งผลต่อกระบวนการทํางาน และส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการ
ตอบสนองต่อลูกค้า ซึ@ งหากมีการบริ หารจัดการสิ นค้าคงคลังที@ดี และมีประสิ ทธิ ภาพจะส่ งผลดีต่อองค์การ
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ในด้านกระบวนการทํางานที@ เป็ นระบบ ทั>งการตอบสนองของลูกค้า การดําเนิ นงานที@ ร วดเร็ วและ มี
คุ ณ ภาพในการส่ งมอบ สิ น ค้าที@ ส่ งมอบให้ลู ก ค้า ครบตามจํานวน แต่ ห ากมี ก ารบริ ห ารจัด การที@ ไ ม่ มี
ประสิ ทธิ ภาพ ก็จะส่ งผลต่อกระบวนการทํางานที@ไม่เป็ นระบบ ก่อให้เกิดต้นทุนที@ สูญเปล่าในการทํางาน
และหากไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ จะส่ งผลต่อความสัมพันธ์
ของลูกค้ากับองค์การ ในอนาคตได้
ดังนั>นการจัดเก็บสิ นค้าภายในคลังสิ นค้า เป็ นกิจกรรมที@มีความสําคัญอย่างมาก และมีหลายหลาย
รู ปแบบด้วยกัน จึ งจําเป็ นต้องจัดเก็บสิ นค้าภายในคลังสิ นค้าอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เลือกวิธีการจัดเก็บให้
ถูกต้องเหมาะสม หากมีการจัดเก็บสิ นค้าภายในคลังสิ นค้าอย่างมีประสิ ทธิ ภาพจะเป็ นการเพิ@มศักยภาพการ
แข่งขันทางธุ รกิ จได้ ด้วยเหตุน> ี ผูศ้ ึกษาจึงมีความสนใจในการศึ กษาถึงปั ญหา และอุปสรรคในการจัดเก็บ
สิ นค้าภายในคลังสิ นค้า เพื@อนําข้อมูลทั>งหมดที@ ได้จากการศึ กษามาใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุ ง
การบริ หารจัดการคลังสิ นค้า ให้มีคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด กรณี ศึกษา บริ ษทั บางกอกโคมัตสุ เซลส์
จํากัด พบปั ญหาที@ เกิ ดขึ> น ดังนี> สินค้าที@ จดั เก็บในคลังสิ นค้าถูกวางในชั>นที@ ไม่ตรงตามลักษณะของสิ นค้า
สิ นค้าที@ ถูกวางบนพาเลทไม่เหมาะสมกับขนาด นํ>าหนักของสิ นค้า สิ นค้าที@ ถูกจัดเก็บไม่ตรงตามพื> นที@ ที@
กําหนด

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
r. เพื@อศึกษาวิเคราะห์ข> นั ตอนการจัดเก็บสิ นค้าภายในคลังสิ นค้าอะไหล่
2. เพื@อเพิ@มประสิ ทธิ ภาพในการจัดเก็บสิ นค้าในคลังสิ นค้า

การทบทวนวรรณกรรม
1. แนวคิดและทฤษฎีเกียN วกับการคลังสิ นค้ า
องค์การที@ดาํ เนิ นธุ รกิจที@เกี@ยวข้องกับผลิตภัณฑ์มีความจําเป็ นที@จะต้องมีสินค้าคงคลัง เพราะธุรกิจ
มีการเปลี@ยนแปลงไปตามความต้องการตามสภาพเศรษฐกิจหรื อ ในขณะที@มีความต้องการสิ นค้าปริ มาณสู ง
เกิ ดคู่แข่งเพิ@มขึ> นมา โดยสามารถตอบสนองความต้องการให้แก่ลูกค้าที@ มีการเปลี@ยนแปลงจากสิ นค้าจาก
ที@ เคยเป็ นผู น้ ําลดลงได้อย่า งรวดเร็ วหรื อในกรณี ที@ เกิ ด ภัย ธรรมชาติ จะกระทบกระเทื อนต่ อ ชี วิต และ
ความเป็ นอยูข่ องลูกค้าหรื อเกิดอุปสรรคต่อการขนส่ ง ทําให้ความต้องการของลูกค้าผิดพลาดไปจากแผนที@
ได้วางไว้ ในกรณี ที@ความต้องการของลูกค้ามี ต่อสิ นค้าสู งขึ> น จนเกิ นกําลังการผลิ ตที@ มีอยู่ขององค์การ
ผูผ้ ลิ ตสามารถนําสิ นค้าที@ เก็บไว้ในคลังสิ นค้ามาให้บริ การแก่ ลูกค้าเมื@ อมี ความต้องการ เพื@ อสนับ สนุ น
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กระบวนการต่ างๆ ให้บ รรลุ เป้ าหมายในการตอบสนองความต้องการ ที@ เกิ ด ขึ> น อย่างไม่ แน่ นอน จึ ง
จําเป็ นต้องมีคลังสิ นค้าเป็ นสถานที@เก็บรักษาสิ นค้า แม้วา่ การวางแผนการผลิตสิ นค้าต้องอาศัยการประมาณ
การความต้องการไว้ล่วงหน้า แต่เมื@อผลผลิตที@ ออกมามีมากเกิ นความต้องการจึ งมีคลังสิ นค้าไว้เก็บรักษา
สิ นค้าในส่ วนที@เกินนั>นจนกว่าจะมีการเคลื@อนย้ายหรื อส่ งมอบสิ นค้าไปยังผูท้ ี@มีความต้องการใช้ ซึ@ งสิ นค้าที@
ถู กเก็บ รั กษาไว้ส ามารถแบ่ งได้ห ลายประเภท ได้แ ก่ วัต ถุ ดิ บ ชิ> นส่ วนประกอบ ชิ> น ส่ วนต่ างๆ สิ น ค้า
สําเร็ จรู ป และบางกระบวนการผลิตยังนับรวมไปถึงงานระหว่างผลิต รวมถึงสิ นค้าที@ตอ้ งการทิ>งและวัสดุที@
นํามาใช้ใหม่ โดยคลังสิ นค้ามี ความสําคัญ คื อ ช่ วยประหยัดในส่ วนที@ เป็ นค่ าขนส่ งต้นทุ นการผลิต ช่ วย
ป้องกันสิ นค้าขาดแคลนและช่วยให้การตอบสนองความต้องการของลูกค้ารวดเร็ วยิ@งขึ>นหากคลังสิ นค้าอยู่
ใกล้กบั ลูกค้า ซึ@ งการจัดการการเก็บรักษาจะต้องจัดวางสิ นค้าอย่างมีระเบี ยบ และดูแลสิ นค้าไว้ให้อยู่ใน
สภาพพร้อมสําหรับการจัดส่ งสิ นค้าออกไปเมื@อเกิดความต้องการ
2. แนวคิดการควบคุมสิ นค้ าคงเหลือ
สําหรับเทคนิคในการควบคุมสิ นค้าคงเหลือมีดงั นี>
2.1 การควบคุมด้วยสายตา เป็ นการมองดูสินค้าที@มีอยู่ในมือ และทําการสั@งซื> อใหม่เมื@อปรากฏให้
เห็นว่ามีสินค้าน้อยลง ซึ@ งขึ>นอยู่กบั ลักษณะของธุ รกิ จและธุ รกิจจะต้องรู ้ถึงอัตราการใช้และเวลาที@ ส@ังใหม่
เมื@อต้องการ
2.2 ระดับที@จะสัง@ ซื> อหรื อจุดสัง@ ซื> อ เป็ นระดับของสิ นค้าคงเหลือ ซึ@ งถึงกําหนดจะต้องทําการสัง@ ซื> อ
ใหม่ การกําหนดจุดสั@งซื> อจะต้องพิจารณาถึงระยะเวลารอคอย เป็ นช่ วงเวลาจากที@ ส@ังซื> อจนกระทัง@ ได้รับ
สิ นค้า อัตราการใช้สินค้าต่อวันและสิ นค้าคงเหลือเพื@อปลอดภัย การคํานวณจุดสั@งซื> อใหม่ตอ้ งพิจารณาถึง
เวลาที@จาํ เป็ นต่อการสัง@ ใหม่ ซึ@ งขึ>นอยูก่ บั ทําเลที@ต> งั ของผูข้ ายปัจจัยการผลิต การกําหนดระยะเวลาการขนส่ ง
และอื@นๆ เนื@ องจากความยากในการสั@งของที@จะให้มาถึงตามกําหนดเวลาที@ตอ้ งการและความไม่สมํ@าเสมอ
ใน การเก็บสิ นค้าคงเหลือ
2.3 ปริ มาณการสั@งซื> อที@ ประหยัดที@ สุ ด เป็ นการพิ จารณาว่า ควรจะสั@งซื> อแต่ ละครั>งเป็ นจํานวน
เท่าใด จึงจะเหมาะสมที@ สุดและประหยัดที@สุดซึ@ งจะต้องพิจารณาถึงต้นทุนในการสั@งซื> อสิ นค้า และต้นทุน
ในการเก็บรักษาสิ นค้า ปริ มาณการสั@งซื> อที@ ประหยัดที@ สุด เป็ นจุดที@ ตน้ ทุนในการเก็บรักษาและต้นทุนใน
การสัง@ ซื> อมีค่าเท่ากันและต้นทุนสิ นค้าคงเหลือทั>งหมดมีค่าตํ@าที@สุด
2.4 การจําแนกสิ นค้าคงเหลือแบบ ABC เป็ นการจัดประเภทสิ นค้าคงเหลื อ เพื@ อจุดมุ่งหมายใน
การควบคุ มออกเป็ น 3 ประเภท คื อ ระดับ A B และ C โดยถื อเกณฑ์ต ้นทุ นต่ อหน่ วยและปริ มาณของ
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รายการสิ นค้าตารางแสดงการจําแนกกลุ่มลําดับชั>นการลงทุนสิ นค้าคงเหลือแบบ ABC ระดับการจัดชั>น
เปอร์เซ็นต์ของทั>งหมดในการลงทุนสิ นค้าคงเหลือ
2.5 การแลกเปลี@ ย นข้ อ มู ล ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เป็ นวิ ธี ค วบคุ ม สิ นค้ า คงเหลื อ ด้ ว ยเครื@ อง
อิเล็กทรอนิ กส์ โดยทําเป็ น “รหัสแท่ ง” มีลกั ษณะเป็ นเส้นขนาน สี ขาว-ดํา ติ ดบนหี บห่ อสิ นค้า เป็ นการ
ลงทะเบียนสิ นค้า มีการเปลี@ยนแปลงให้เป็ นปั จจุบนั ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สินค้าคงเหลือของบริ ษทั
ด้วยการใช้เทคโนโลยีน> ีจะทําให้สามารถเลือกแนวทางการขาย ตัดสิ นใจว่าต้องสั@งสิ นค้าอะไรและสามารถ
แลกเปลี@ยนข้อมูลสิ นค้าคงเหลือกับผูข้ ายวัตถุดิบด้วยการผ่านระบบ EDI เช่นเดียวกับ EDI เป็ นระบบสิ นค้า
คงเหลือแบบต่อเนื@องที@ทาํ ให้ธุรกิจทราบว่ามีสินค้าคงเหลือเท่าใดในเวลานั>นๆ
2.6 ระบบการควบคุมสิ นค้าคงเหลือให้ทนั เวลาพอดี หมายถึง ระบบสิ นค้าคงเหลือที@รายงานต่างๆ
ของวัตถุดิบต้องมาถึ งโรงงานให้ทนั ต่อความต้องการผลิ ตในสายการผลิ ตพอดี จึ งเป็ นการวางแผนด้าน
วัตถุดิบอย่างรอบคอบ ซึ@ งจะช่วยให้สามารถลดต้นทุนในการขนส่ งให้นอ้ ยที@ สุด ระบบการควบคุมสิ นค้า
คงเหลือวิธีน> ี เป็ นการบริ หารสิ นค้าคงเหลือของญี@ ปุ่นเพื@ อจัดการสิ นค้าคงเหลือรายการต่างๆ ของวัตถุดิบ
ความคิดพื>นฐานของ JIT คือ เพื@อลดขนาดของการสัง@ ซื> อและเวลาเป็ นการตัดต้นทุนการเคลื@อนย้ายและการ
เก็บรักษาสิ นค้า JIT ใช้ในผูผ้ ลิตมากกว่าในผูค้ า้ ปลีก
2.7 การวางแผนความต้องการด้านวัตถุดิบ เป็ นเทคนิ คการวางแผนและควบคุ มสิ นค้าคงเหลื อ
ได้แ ก่ ชิ> น ส่ วนย่อ ยที@ ป ระกอบเป็ นสิ น ค้าสําเร็ จรู ป และส่ วนประกอบอื@ น ๆ ที@ ใช้แ ปรรู ป ให้ เป็ นสิ น ค้า
สํ า เร็ จ รู ป และบริ ก าร รวมทั>ง ทํา หน้ า ที@ ป ระสานงานด้า นการรั บ คํา สั@ งซื> อ การส่ ง มอบชิ> น ส่ ว นและ
ส่ วนประกอบอื@นๆ วิธีน> ีจาํ เป็ นต้องนําคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยจัดการด้านข้อมูลข่าวสารซึ@ งมีเป็ นจํานวนมาก
เพื@อให้สามารถดําเนินการได้อย่างรวดเร็ วและถูกต้อง
2.8 การควบคุมสิ นค้าคงเหลือด้านกายภาพ เป็ นระบบการตรวจนับรายการสิ นค้าคงเหลือ ด้วยการ
นับเป็ นหน่ วย เช่ น เป็ นชั>นแกลลอน กล่อง ฯลฯ ด้วยการใช้วิธีน> ี จะทําให้มีความถูกต้องมากยิ@งขึ> น บาง
ธุรกิจจะมีการหยุดประจําปี เพื@อตรวจนับสิ นค้าคงเหลือ อีกวิธีหนึ@ ง คือ การนับวงจร เป็ นการนับช่วงเวลาที@
แตกต่างในช่วงปี บางธุรกิจอาจทําให้ง่ายขึ>นโดยใช้คอมพิวเตอร์และบาร์โค้ด
3. แนวคิดทฤษฎีการออกแบบแผนผังคลังสิ นค้ า
กิจกรรมอุตสาหกรรมในยุคปัจจุบนั ได้ตระหนักถึงความสําคัญทาง ด้านการออกแบบ และวางผัง
โรงงานมากขึ>นเป็ นลําดับ ดังนั>นการวางแผนผังจะต้องมีเป้ าหมายพื>นฐานที@จะอธิ บายหลักการต่างๆ ได้แก่
หลักการเกี@ ยวกับการเคลื@อนที@ ในระยะทางที@ ส> ันที@ สุด คื อการรวมกิ จกรรมทุก กิ จกรรมอยู่ในสภาวะที@ เท่ า
เที ยมกัน หลักการเกี@ ยวกับการไหลเวียนของวัสดุ แผนผังที@ดีจะต้องจัดสถานที@ ทางานของแต่ละส่ วนให้มี
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ความสัมพันธ์กันมี อตั ราการไหลของสิ นค้าที@ สมบู รณ์ ที@สุ ด หลักการเกี@ ยวกับการรวมกิ จกรรมทั>งหมด
ภายในคลังสิ นค้า ผังคลังที@ ดีจะต้องรวมคนวัสดุเครื@ องมือหรื อกิ จกรรมต่างๆ จะต้องประกอบกันในทุกๆ
ส่ วนมี การสัมพัน ธ์ถึงวิธีการปฏิ บัติ การ หลักการเกี@ ยวกับการทาให้ค นงานมี ความพอใจในการจัด วาง
แผนผังที@ ดี จะต้องมี การใช้เนื> อที@ ให้ เกิ ด ประโยชน์ สู งสุ ด และมี ค วามปลอดภัย และหลัก การเกี@ ย วกับ
ความยืด หยุ่นผังโรงงานที@ ดีต ้อ งสามารถปรั บปรุ งหรื อเปลี@ ยนแปลงโดยเสี ยค่ าใช้จ่ายน้อยที@ สุ ด ทําให้
สะดวกในการปรับปรุ งเปลี@ยนแปลงเพื@อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน การกําหนดตําแหน่ งสิ นค้าไว้ว่า
เกณฑ์พิ จารณาในการ กําหนดตําแหน่ งของสิ น ค้าประเภทต่ า งๆ ในแผนผังพื> น ที@ เก็บ รั กษานั>น อาศัย
หลักการพื>นฐานเกี@ยวกับปัจจัย พิจารณาในการวางแผนและแบบต่างๆ ของการเก็บรักษา ที@ได้กล่าวมาแล้ว
เริ@ มต้นจากการกําหนดตําแหน่ ง ของสิ นค้าแต่ ละประเภทลงในแผนผังพื> นที@ เก็บรักษาและการกําหนด
ตําแหน่งของสิ นค้าแต่ละรายการลงใน พื>นที@ที@กาํ หนดสาหรับประเภทนั>น ให้เป็ นไปตามอัตราความถี@ของ
การหมุนเวียนโดยไม่ตอ้ งคํานึงถึงขนาดที@ แตกต่างกันของแต่ละรายการในประเภทเดียวกัน ยกเว้นรายการ
ที@ มีขนาดใหญ่มากหรื อมีนา้ หนักมากผิดปกติ จริ งๆ ที@ จะเป็ นปั ญหาเกี@ ยวกับการยกขนและการเก็บที@ ตอ้ ง
แยกออกมากําหนดตําแหน่ งเก็บที@ เหมาะสมต่างหาก โดยไม่คาํ นึ งถึงอัตราความถี@ในการหมุนเวียนอย่าง
รายการทัว@ ไปแต่ถึงอย่างไรก็ควรให้อยู่ในพื>นที@เดียวกันกับ สิ นค้าชนิ ดอื@นๆ ที@เป็ นประเภทเดียวกันนัน@ เอง
แต่ อ าจเลื อ กตํา แหน่ งที@ ง่ ายต่ อ การเข้า ถึ ง ซึ@ งอาจใช้เครื@ อ งมื อ ยก ขน หรื อ วิ ธี ก ารเก็ บ รั ก ษาเป็ นพิ เศษ
โดยเฉพาะ แตกต่างไปจากสิ นค้ารายการอื@นๆ ในประเภทเดียวกัน

งานวิจัยทีเN กียN วข้ อง
การศึ กษาเรื@ องการปรั บ ปรุ งตําแหน่ งการจัด วางสิ น ค้าเพื@ อ เพิ@ มประสิ ท ธิ ภ าพการทํางานใน
คลังสิ นค้า กรณี ศึกษาธุ รกิจค้าปลีก ในปั จจุบนั เป็ นยุคที@มีการมุ่งเน้น เพื@อตอบสนองต่อความต้องการของ
ลูกค้าได้อ ย่างรวดเร็ ว ทําให้เกิ ดการแข่ งขันขึ> นอย่างมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ@งในธุ รกิ จค้าปลี ก ซึ@ งมี
แนวโน้มการแข่ งขันสู งมากขึ> น ทําให้ผูป้ ระกอบการต่ างพยายามหาแนวทางเพื@ อทําให้ลูกค้าเกิ ดความ
ประทับใจในสิ นค้าและบริ การมากที@ สุด นอกจากนี> ยงั มองหาแนวทางในการช่ วยเพิ@ มประสิ ทธิ ภาพการ
ทํางานให้ มีค วามสะดวกรวดเร็ ว รวมทั>งสามารถช่ วยลดเวลาและต้น ทุ น ในการทํางานลงด้วยสิ น ค้า
ผูป้ ระกอบการควรให้ความสําคัญในการหาแนวทาง เพื@อเพิ@มประสิ ทธิ ภาพในการทํางาน ซึ@ งจะทําให้ช่วย
ลดต้นทุนการทํางานและเวลาในการทํางานของพนักงานในคลังสิ นค้าลงได้ (วสริ ญญา ราวีทิพย์, 2548)
การปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการจัดการคลังสิ นค้า โดยการพิจารณาการวางแผนการใช้พ>ืนที@และแผนผังการ
เก็บสิ นค้า เพื@อให้การใช้พ>ืนที@และอุปกรณ์การขนถ่ายเกิดประโยชน์ในการใช้งานมากที@สุด ตลอดจนมีการ
สร้างระบบรหัส เพื@ อระบุ ตาํ แหน่ งการจัดเก็บสิ นค้าเพื@ อใช้ในการอ้างถึ งตําแหน่ งการจัดเก็บของสิ นค้า
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หมวดต่างๆ และในเรื@ องของการกําหนดตําแหน่งของการจัดเก็บของสิ นค้า โดยมีการพิจารณา จากปั จจัย
ในเรื@ องของลักษณะของรู ปแบบของการเคลื@อนไหวของสิ นค้าที@ มีการเข้าและออกรวมทั>งปั จจัยเกี@ ยวกับ
เรื@ องของพื>นที@ เพื@อจัดสรรตําแหน่งเพื@อจัดเก็บสิ นค้าให้กบั สิ นค้า รวมทั>งการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
เพื@อช่วยในการกําหนดตําแหน่ งการจัดเก็บ เพื@อที@ จะจัดวางให้เป็ นหมวดหมู่สะดวกต่อการนําออกมาและ
ง่ายต่อการตรวจสอบสิ นค้าคงคลัง ผลกสรดําเนิ นงานของการศึ กษาพบว่า ในเรื@ องของความถูกต้องของ
ข้อมูลและการดําเนิ นงาน พบว่าสามารถหยิบสิ นค้าในคลังสิ นค้าได้ถูกต้องเพิ@มขึ> นและอัตราส่ วนความ
ผิดพลาดในการตรวจนับสิ นค้าลดลง ตลอดทั>งทําให้เกิ ดความรวดเร็ วในการเคลื@อนย้ายสิ นค้ามากยิ@งขึ> น
(ปณิ กา ไชยตะมาตร์ , 2443) การปรั บปรุ งระบบการจัดการคลังสิ นค้า มี กระบวนการทํางานตั>งแต่การ
วางแผนระบบคลังสิ นค้า โดยอาศัยหลักการเข้าก่อนออกก่อนด้วยการพัฒนาการรับข้อมูลส่ วนการจัดการ
คลังสิ นค้า การวางตําแหน่ งสิ น ค้า การส่ งสิ น ค้าออกการตรวจสิ น ค้าคงคลัง พบว่าแนวคิ ด การพัฒ นา
สามารถลดขั>นตอนการตรวจวัตถุดิบก่อนการเข้าระบบ การค้นหาข้อมูลและการรายงานการสร้างเอกสาร
สําหรับการตรวจเช็คสิ นค้า สามารถลดจํานวนขั>นตอนลงได้ในทุกขั>นตอน (ประภากร อุ่นอินทร์, 2552) ซึ@ ง
การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยระบบ ABC Analysis การพยากรณ์ ความต้องการปริ มาณการใช้วตั ถุดิบประเภท
และการควบคุมวัตถุดิบคงคลัง เพื@อจัดลําดับความสําคัญของวัตถุดิบคงคลังด้วยระบบ ABC Analysis แบ่ง
จัดเก็บแบบแบ่งกลุ่มสิ นค้า ABC วิธีการ คือ สิ นค้าจะถูกแบ่งเป็ น 3 กลุ่ม โดยพิจารณาจากข้อมูลความถี@ใน
การหมุนเวียนเข้าและออก กลุ่มสิ นค้าที@มีอตั ราการหมุนเวียนสิ นค้าเข้าและออกคลังสู ง ปานกลาง และตํ@า
โดยกําหนดให้แทนด้วย A, B และ C (ประเสริ ฐ ลาดสุ วรรณ, 2549 : ชวัลกร สัตยาชัย, 2549) ซึ@ ง วิทยาวุธ
เสรี วิ ริ ย ะกุ ล (2544) ได้ท ํา การศึ ก ษาระบบการจัด ตารางการซ่ อ มและการจัด การอะไหล่ ก รณี ศึ ก ษา
ผูป้ ระกอบการรถปรั บอากาศไมโครบัส ศึ กษาการจัดลําดับการซ่ อมรถเพื@ อลดเวลารอคอยระหว่างการ
ซ่ อมแซมและจัดสํารองอะไหล่ของบริ ษทั เดินรถประจําทางปรับอากาศไมโครบัส เนื@ องจาก การจัดการ
อะไหล่ของ บริ ษทั ไมโครบัส ได้ทาํ การจัดการอะไหล่โดยใช้ความชํานาญของพนักงานเป็ นหลัก จึงทําให้
อะไหล่หลายชนิด มีการขาดแคลนในขณะที@อะไหล่บางชนิ ดมีมากเกินความจําเป็ น นอกจากนี> การกําหนด
นโยบายการดูแลอะไหล่ได้ไห้ความสําคัญทัดเที ยมกันหมดงานวิจยั นี> จึงเสนอการจัดการอะไหล่โดยจัด
กลุ่มอะไหล่ตามความสําคัญ โดยใช้เทคนิ ค ABC Analysis แล้วจึงกําหนดนโยบายการควบคุมดูแลอะไหล่
แต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม นอกจากนี>ยงั ทําการกําหนดปริ มาณการสั@งซื> อ จุดสั@งซื> อและมูลภัณฑ์กนั ชน และ
ทิพย์วลั ย์ เอี@ยมปิ ยะกุล (2551) ได้ทาํ การศึกษาการดําเนิ นงานของธุ รกิจให้บริ การซ่ อมอุปกรณ์ เทคโนโลยี
หลังการขาย จากการศึ กษาดําเนิ นการขาดแคลนอะไหล่สาหรับงานซ่ อมของลูกค้า มีอะไหล่ คงคลังสู ง
การจัดวางไม่เหมาะสม การบวนการเบิ กจ่ายใช้เวลานานและผิดพลาดสู ง และได้ปรังปรุ งจํานวนรายการ
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อะไหล่ จัดความสําคัญ อะไหล่ดว้ ยวิธี ABC คํานวณปริ มาณจัดเก็บสู งสุ ด-ตํ@าสุ ด ออกแบบแผนผังการ
จัดเก็บ ระบุตาํ แหน่งการจัดเก็บอะไหล่และกําหนดรหัสระบุตาํ แหน่งการจัดเก็บ ผลการปรับปรุ งทําให้เพิ@ม
ประสิ ทธิ ภาพในการจัดการคลังอะไหล่

กรอบแนวคิดการวิจัย
จากการทบทวนวรรณกรรม แนวคิ ด ทฤษฏี และงานวิจัย ที@ เกี@ ย วข้อ ง สามารถกํา หนดกรอบ
แนวคิดในการวิจยั ดังแสดงรู ปที@ r
ตัวแปรต้น
- ขั>นตอนการจัดเก็บ

ตัวแปรตาม

- ชนิดของสิ นค้า

- เพิ@มประสิ ทธิ ภาพในการจัดเก็บ

- ประเภทของสิ นค้า

- เพิ@มคุณภาพสิ นค้า

- ระยะเวลาในการทํางาน
- ปริ มาณของสิ นค้า
รู ปทีN 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

เครืN องมือทีใN ช้ ในการวิจัย
การศึ กษาโดยใช้การสังเกตและการใช้แบบสัมภาษณ์ ปลายเปิ ด โดยการนํากลยุทธ์การทํางาน
แบบญี@ปุ่นไคเซ็น มาใช้เพื@อการพัฒนาคลังสิ นค้า โดยการสัมภาษณ์เฉพาะระดับผูจ้ ดั การและหัวหน้าแผนก
เท่ า นั> น เพื@ อ ให้ ส ามารถนํา ข้อ มู ล มาวิ เคราะห์ ปั ญ หาเพื@ อ หาแนวทางในการแก้ไ ข และจัด ทํา ตาราง
เปรี ยบเทียบการทํางาน ซึ@ งสามารถนําผลที@ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวมาเปรี ยบเทียบผลที@ได้กบั
วิธีการทํางานแบบเดิ ม และสรุ ปผลการดําเนิ นงาน เพื@ อเพิ@ มประสิ ทธิ ภาพและลดความผิดพลาดในการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานคลังสิ นค้า

การวิเคราะห์ ข้อมูล
r. ขั>นตอนการทํางานของกระบวนการจัดเก็บสิ นค้า เริ@ มจากการรับสิ นค้าจาก บริ ษทั โคมัตสุ
พาร์ ท เอเชี ย จํากัด (KPAC) ที@ จะนําสิ นค้าอะไหล่มาส่ งในทุ กๆวัน วันละ r ครั>ง โดยสิ นค้าที@ ส่งมาจะมี
สิ นค้าเร่ งด่วนและไม่เร่ งด่วน พนักงานแผนกรับสิ นค้า จะรับสิ นค้าและตรวจสอบสิ นค้าที@ส่งมา
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2. การวิ เคราะห์ ข ้อ มู ลรายละเอี ย ดสิ นค้า เมื@ อทําการวางแผนการเก็บรวบรวมข้อ มู ล เพื@ อที@ จะ
นําไปใช้ในการวิเคราะห์ และวางแผนดําเนิ นการเพิ@มมาตรฐานการจัดเก็บสิ นค้าของพนักงานในคลังสิ นค้า
โดยรายละเอียดของข้อมูลที@มีผลต่อการเพิ@มมาตรฐานการจัดเก็บสิ นค้าของพนักงานคลังสิ นค้า
O. วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุที@ส่งผลต่อการเพิ@มประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานในการจัดเก็บสิ นค้า
ของพนักงานคลังสิ นค้าด้วยแผนภูมิกา้ งปลา
4. ทฤษฎีไคเซ็นเพื@อการปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานในคลังสิ นค้า การปรับปรุ งกระบวนการทํางานนํา
ทฤษฎี ไคเซ็นมาเป็ นแนวทาง เริ@ มจากการลดความผิดพลาดของงานและทําให้การหยิบและการจัดเตรี ยม
สิ นค้ารวดเร็ วยิ@งขึ>น

ผลการวิจัย
จากการศึ กษาทําการเปรี ยบเที ยบระหว่างกระบวนการทํางานก่ อนการปรั บปรุ งและหลังการ
ปรับปรุ งการทํางาน การปรับปรุ งการจัดเก็บสิ นค้าพบว่า สิ นค้าในคลังอะไหล่ พื>นที@ จดั เก็บสิ นค้า rR011RrR ก่อนการปรับปรุ งมีอะไหล่ที@จดั เก็บผิดวิธีจาํ นวน •O รายการ และหลังการปรับปรุ งมีอะไหล่ที@จดั เก็บ
ผิดวิธีจาํ นวน QP รายการ ซึ@ งจากการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพในการจัดเก็บสิ นค้าเพิ@มขึ>น OP.QR เปอร์เซ็นต์
ตารางทีN 1 ตารางแสดงปริมาณสินค้ าทีเN ข้ าภายในระยะเวลา 3 เดือน

เดือน
สิ งหาคม
กันยายน
ตุลาคม
รวม

ปริ มาณ ( ชิ>น )
4,466
5,936
57,082
67,484
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แผนภูมทิ ีN 1 แผนภูมแิ สดงปริมาณสินค้ าทีรN ับเข้ าเดือนตุลาคม

จากแผนภูมิที@ 1 สรุ ปปริ มาณสิ นค้าที@ ทาํ การรับเข้ามาจัดเก็บภายในคลังอะไหล่ ในระยะเวลา O
เดือน ตั>งแต่เดือนสิ งหาคมถึงเดื อนตุลาคม พบว่าปริ มาณสิ นค้าที@ทาํ การรับเข้ามาจัดเก็บในเดือนตุลาคม มี
ปริ มาณมากที@ สุด โดยปริ มาณสิ นค้าที@ ทาํ การรับเข้ามาในเดือนสิ งหาคมจํานวน •,•‚‚ ชิ>น เดื อนกันยายน
จํานวน ƒ,„O‚ ชิ>น และเดือนตุลาคมจํานวน ƒP,R…Q ชิ>น
การปรับปรุ งการจัดเก็บสิ นค้าพบว่า สิ นค้าในคลังอะไหล่ พื>นที@ จดั เก็บสิ นค้า 1R01-1R10 ก่อน
การปรั บปรุ งมี อะไหล่ที@จดั เก็บผิดวิธีจาํ นวน 43 รายการ และหลังการปรั บปรุ งมี อะไหล่ที@จดั เก็บผิดวิธี
จํานวน 27 รายการ

สรุ ปผลการวิจัย
จากการวิจยั แนวทางในการปรับปรุ งกระบวนการการจัดเก็บสิ นค้า เพื@อปรับปรุ งการจัดเก็บสิ นค้า
ของพนักงานคลังสิ นค้าอะไหล่ กรณี ศึกษา บริ ษทั บางกอกโคมัตสุ เซลส์ จํากัด ได้ทาํ การศึ กษาปั ญหาที@
เกิดขึ>นในคลังอะไหล่ ซึ@ งมีการวิเคราะห์ปัญหา โดยใช้แผนภูมิกา้ งปลาในการวิเคราะห์ แสดงเหตุผลและ
ผลของปั ญหาที@เกิดขึ> น ได้นาํ แนวคิดทฤษฎีไคเซ็นมาประยุกต์ใช้ในการลดความผิดพลาด จากการทํางาน
ของพนักงาน โดยมี ผ ลของการศึ กษาสรุ ป ได้ด ังนี> จากปั ญ หาเดิ มการจัด เก็บ สิ นค้าไม่ มีป ระสิ ท ธิ ภ าพ
เนื@ องจากพนักงานขาดความเอาใจใส่ ไม่คาํ นึ งถึ งคุ ณ ภาพของสิ นค้าในการจัดเก็บ สิ นค้า ดังนั>นเพื@ อการ
จัด เก็บ สิ นค้าที@ ถูกต้อ งและแก้ไ ขขั>น ตอนการทํางาน จึ งเก็บ รวบรวมข้อ มู ลมาใช้เพื@ อ วิเคราะห์ รวมถึ ง
แนวทางการจัดการปั ญ หาด้วยเหตุ น> ี การเพิ@ มประสิ ท ธิ ภ าพการจัดเก็บสิ นค้า เริ@ มจากการเก็บ ข้อ มูล ซึ@ ง
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ประกอบด้วยการจัดเก็บสิ นค้าที@ ผิดวิธี การจัดเก็บบนแร็ ควางสิ นค้าที@ ไม่เหมาะสมกับขนาด และนํ>าหนัก
ของสิ นค้า การวางพาเลทซ้อนพาเลท ซึ@ งการจัดเก็บที@ ผิดวิธีน> ี อาจทําให้สินค้าชํารุ ด เสี ยหาย และอาจเป็ น
อันตรายถึงชีวิตได้

อภิปรายผลการศึกษา
การปรับปรุ งกระบวนการในการจัดเก็บสิ นค้า เพื@อเพิ@มประสิ ทธิ ภาพการจัดเก็บ เพื@อการปรับปรุ ง
อย่างต่อเนื@ องมาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุ งกระบวนการทํางานของพนักงานคลังสิ นค้า สอดคล้องกับ
กิตติ พงศ์ กลิ@นกุล (2550) ได้ศึกษาปั จจัยแห่ งความสําเร็ จของกระบวนการปรับปรุ งอย่างต่อเนื@ อง มีความ
สอดคล้องกันในด้านระบบคุณภาพและการจัดการ การควบคุมกระบวนการและการปรับปรุ งควบคุมและ
การทํา มาตรฐาน ณั ฐ ชา วงศ์พ ร้ อ มรั ต น์ (2551) ได้ศึ ก ษาเรื@ อ งการเพิ@ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการจัด การ
คลังสิ นค้าและการส่ งมอบสิ นค้า : กรณี ศึกษา บริ ษทั AAA (กรุ งเทพ) จํากัด จากการศึ กษาแนวทางการ
แก้ไ ขปั ญ หาด้านคลังสิ น ค้า และการส่ งมอบสิ น ค้า ล่ าช้า ซึ@ งได้มี ก ารเก็ บ ข้อ มู ล หลังการปรั บ เปลี@ ย น
กระบวนการตามวิธีการที@ได้เสนอในแนวทางการแก้ไขปั ญหา ซึ@ งสรุ ปผลได้ การออกแบบวิธีและขั>นตอน
การทํางานใหม่ : โดยจากขั>นตอนการทํางานเดิ มที@มีการรับสิ นค้าและจัดเก็บสิ นค้าในทันทีโดยไม่ได้แบ่ง
ตามประเภทสิ นค้า คือ ให้มีการจัดแบ่งสิ นค้าออกเป็ นกลุ่ม A B และ C ก่อนการจัดเก็บสิ นค้า ซึ@ งในวิธีน> ี
สามารถลดเวลาในการทํางานได้จาก 35 นาที เหลือเพียง 15 นาที ความพึงพอใจของลูกค้า เพิ@มขึ>นจากเดิม
66% เป็ น 84%

ข้ อเสนอแนะ
การปรั บ ปรุ งกระบวนการทํางานของพนัก งานคลังสิ น ค้าอะไหล่ เพื@ อ ลดปั ญ หาสิ น ค้าชํารุ ด
เสี ยหาย การจัดเก็บที@ ผิดวิธี สามารถนําข้อมูลที@ ได้ทาํ การเก็บไปประยุกต์ใช้กบั กระบวนการทํางานของ
คลังสิ นค้าอื@นๆ ได้ที@มีลกั ษณะเหมือนกัน โดยมีขอ้ เสนอแนะ ดังนี>
1. กระบวนการทํางานควรมีการเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื@อง เพื@อให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ@งขึ>น
2. การตรวจเช็ค สิ นค้าที@ ได้จากซัพพลายเออร์ ช ํารุ ดเสี ยหาย ต้องจดบันทึ กรายงานความถี@ ของ
ปัญหาที@พบให้ผจู ้ ดั การหรื อหัวหน้ารับทราบ เพื@อนําข้อมูลที@เก็บรวบรวมไปรายงาน
3. ควรเพิ@มเทคโนโลยีเพื@อช่วยให้การทํางานมีความสะดวกและรวดเร็ วมากขึ>น

เอกสารอ้ างอิง
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การวิจยั ครั?งนี?มีวตั ถุประสงค์เพืAอ B) ศึกษาปั จจัยทีAส่งผลต่อการเลือกพักทีAพกั ราคาประหยัด
ประเภทโฮสเทล ในเขตลาดกระบัง จังหวัดกรุ งเทพมหานคร J) ศึกษาความพึงพอใจหลังการเข้า
พักอาศัยทีAพ กั ราคาประหยัด ประเภทโฮสเทล ในเขตลาดกระบัง จังหวัดกรุ งเทพมหานคร กลุ่ ม
ประชากรในการวิ จ ัย เป็ นนั ก ท่ อ งเทีA ย วชาวไทยผู ้เข้า พัก โฮสเทล ในเขตลาดกระบัง จัง หวัด
กรุ งเทพมหานคร ผูศ้ ึกษาวิจยั รวบรวมแบบสอบถามทีAสมบูรณ์จากกลุ่มตัวอย่างได้จาํ นวน QRS คน
และวิเคราะห์ ข ้อมู ล จากแบบสอบถาม โดยใช้โปรแกรมสํ าเร็ จรู ป คอมพิ วเตอร์ ในการคํานวณ
ค่ าสถิ ติ ได้แก่ ค่ าร้ อยละ ค่ าเฉลีA ย ค่ าเบีA ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติ ฐานทางสถิ ติ ด้วย
ANOVA ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญในการเลือกทีAพกั โดยคํานึ งถึ ง
ปั จจัยต่างๆ 7 ประการตามลําดับความสําคัญ ได้แก่ 1) ด้านบุ คลากร โดยคํานึ งถึ งความอัธยาศัยดี
อ่อนน้อม สุ ภาพ และใบหน้าทีA ยิ?มแย้มของพนักงาน 2) ด้านการจัดจําหน่ าย โดยให้ความสําคัญ
เกีA ยวกับการมี ช่ องทางในการจองห้องพักผ่านเว็บไซต์ 3) ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ โดย
คํานึ งความสําคัญเรืA องอากาศปลอดโปร่ งถ่ ายเทสะดวก 4) ด้านกระบวนการ โดยคํานึ งถึ งความ
รวดเร็ วของการให้บริ การเป็ นหลัก 5) ด้านผลิตภัณฑ์ โดยให้ความสําคัญเกีAยวกับความสะอาดของ
ทีA พ กั 6) ด้านราคา โดยคํานึ ง ถึ งความสํ าคัญ ในการแจ้งราคาห้ อ งพัก ทีA ชัด เจน และ 7) ด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาด โดยให้ความสําคัญเกีAยวกับการประชาสัมพันธ์โดยใช้แผ่นป้ ายโฆษณาริ มทางทีA
ชัดเจน นอกจากนี? ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผูเ้ ข้าพักทีA มีอายุ ระดับการศึกษา อาชี พ และ
รายได้ทีA แตกต่างกันมี ค วามพึ งพอใจต่อการใช้บ ริ การทีA พ กั ประเภทโฮสเทล ในเขตลาดกระบัง
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จังหวัดกรุ งเทพมหานครโดยรวมแตกต่ างกัน สอดคล้องกับ สมมติ ฐานการวิจยั ทีA ต? งั ไว้ อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีAระดับ `.`a
คําสําคัญ : ทีAพกั ราคาประหยัด
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
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
การท่ องเทีA ยวแห่ งประเทศไทย (2557) ระบุ ว่า พฤติ กรรมทีA เปลีA ยนแปลงไปของนักท่ องเทีA ยว
เป็ นยุคสมัยของการเดินทางทีAเน้นการเดินทางแบบประหยัด มีแนวโน้มของการท่องเทีAยวคนเดียว (Solo
Traveling) ได้รับความนิยมเพิAมขึ?นอย่างต่อเนืAองตั?งแต่ปี JaaS มีจาํ นวนนักท่องเทีAยวกล้าทีAจะออกเดินทาง
ท่ องเทีA ยวคนเดี ยวมากขึ? น จากผลสํารวจนักท่ องเทีA ยวจํานวน BQ,``` คนจาก Ja ประเทศ พบว่ามี การ
ท่ อ งเทีA ยวคนเดี ยว ร้ อยละ J| ของนักท่ องเทีA ยวทั?งหมด ซึA งเพิA มขึ? นกว่าร้ อยละB` เมืA อเที ยบกับปี Jaa6
ในขณะทีA ประเทศไทยจัดเป็ นประเทศทีA มีนักท่ องเทีA ยวทีA เดิ นทางท่ องเทีA ยวคนเดี ยว หรื อกลุ่มแบ็คแพ๊ค
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เกอร์ ใ ห้ ค วามสนใจในการเดิ น ทางไปท่ อ งเทีA ย วมากเป็ นอัน ดับ ทีA J จากการจัด ลํา ดับ ของเว็บ ไซต์
www.lifehack.org แนวโน้มกลุ่มนักท่องเทีA ยวคนเดี ยวทีA เพิA มมากขึ? น ทําให้ธุรกิ จโฮสเทลเติ บโตขึ? นเป็ น
อย่างมาก เนืA องจากร้อยละ ~| ของนักท่ องเทีA ยวคนเดี ยวนั?น เลือกใช้บริ การทีA พกั ประเภทโฮสเทล ซึA งมี
เหตุ ผลหลักคื อเรืA องราคา ความต้องการพบปะเพืA อนใหม่ และการแลกเปลีA ยนประสบการณ์ ท่องเทีA ยว
ระหว่างกลุ่มนักท่องเทีAยวด้วยกัน (ผลสํารวจของ Visa Global Travel Intentions Study, 2558)
โฮสเทลเป็ นธุ รกิ จทีA ไม่ตอ้ งใช้เงิ นลงทุ นสู งและไม่มีขอ้ จํากัดทีA ตายตัว ทําให้ผูป้ ระกอบธุ รกิ จ
ประเภทโฮสเทลมี อิ ส ระในการออกแบบรู ป แบบของโฮสเทลได้ต ามแนวโน้ม ความต้อ งการของ
นักท่องเทีAยว โดยอาศัยความโดดเด่นและเอกลักษณ์ประจําตัวเป็ นจุดขายเพืAอทีAจะดึงดูดนักท่องเทีAยว ใน
ประเทศไทยมีจาํ นวนโฮสเทลมากกว่า 2,000 แห่ ง และมีอตั ราการเติ บโตขึ?นอย่างรวดเร็ วมากในช่วงปี ทีA
ผ่านมา (ผูจ้ ดั การออนไลน์, 2559) นอกจากนี? ยงั มีประกาศกฎกระทรวงกําหนดลักษณะอาคารประเภทอืAน
ทีA ใ ช้ใ นการประกอบธุ ร กิ จโรงแรม พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญ ญัติ ค วบคุ ม อาคาร พ.ศ.2552 ทํา ให้
ผูป้ ระกอบการสามารถนําอาคารเก่าอย่างอพาร์ ทเม้นท์หรื ออาคารตึ กแถวเก่า ได้นาํ มาพัฒนาการบริ หาร
และปรับเปลีAยนดัดแปลงรู ปแบบให้เป็ นทีAพกั ประเภทโฮสเทลได้อย่างถูกกฎหมาย (กฎกระทรวงกําหนด
ลักษณะอาคารประเภทอืAนทีAใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม, 2559)
จากทีAกล่าวมา ผูศ้ ึกษาวิจยั มีความประสงค์จะศึกษาวิจยั เรืA อง ปั จจัยทีAส่งผลต่อการเลือกทีAพกั ราคา
ประหยัด ประเภทโฮสเทล ในเขตลาดกระบัง จังหวัดกรุ งเทพมหานคร เนืA องจากยังไม่มีการศึกษาวิจยั มา
ก่อน ซึA งผลการวิจยั จะเป็ นประโยชน์แก่ผปู ้ ระกอบการธุรกิจทีAพกั ในรู ปแบบต่าง ๆ หรื อผูท้ ีAสนใจในธุรกิจ
โฮสเทลโดยเฉพาะ ได้นาํ แนวทางทีA ทาํ การศึ กษาไปปรับปรุ งและพัฒนาธุ รกิ จให้มีความสามารถในการ
รองรับแนวโน้มพฤติกรรมของนักท่องเทีAยวทีAเปลีAยนแปลงไปได้อย่างยังA ยืน

วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
B. ศึ กษาปั จจัยทีA ส่งผลต่อการเลือกพักทีA พกั ราคาประหยัด ประเภทโฮสเทล ในเขตลาดกระบัง
จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
J. ศึกษาความพึงพอใจหลังเข้าพักอาศัยทีAพกั ราคาประหยัด ประเภทโฮสเทล ในเขตลาดกระบัง
จังหวัดกรุ งเทพมหานคร

ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรทีA ไ ด้ท ํา การศึ ก ษาวิ จัย ได้แ ก่ เฉพาะผูท้ ีA ไ ด้เข้าพัก โฮสเทล ภายในเขตลาดกระบัง
จังหวัดกรุ งเทพมหานคร จํานวน 4 แห่ ง ได้แก่ 1.มิลาน แอร์ พอร์ ต โฮสเทล 2.การ์เด้น รู ม โฮสเทล 3.อีทติ ง โฮสเทล 4.วันเดอร์ ลสั บางกอก โฮสเทล และได้กาํ หนดขนาดตัวอย่างด้วยการใช้สูตรการคํานวณ
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างแบบกรณี ไม่ทราบจํานวนประชากร ทีA ระดับความเชืA อมันA 95% จากสู ตรคํานวณ
ของคอแครน ได้ขนาดตัวอย่างจํานวน 400 ตัวอย่าง
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นิยามศัพ ท์ เฉพาะ
ธุรกิจโฮสเทล หมายถึง กิจการทีAให้บริ การทีAพกั สําหรับนักท่องเทีAยวในราคาประหยัด และมีการ
แบ่งปันห้องพักกับผูอ้ ืAน โดยมีราคาทีAไม่เกิน 450 บาทต่อคนต่อคืน มีเตียงนอนจํานวน 1-4 เตียงต่อห้อง มี
ห้องนํ?ารวม และมีพ?ืนทีAส่วนกลางไว้สาํ หรับใช้บริ การร่ วมกัน ในเขตลาดกระบัง จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
ผู ้เข้า พัก หมายถึ ง ลู ก ค้า ชาวไทยเข้า พัก ทีA พ ัก ราคาประหยัด ประเภทโฮสเทล ภายในเขต
ลาดกระบัง จังหวัดกรุ งเทพมหานคร

ประโยชน์ ทคาดว่
ี าจะได้ รับ
1. สามารถนําปั จจัยทีAส่งผลต่อการเลือกพักทีAพกั ราคาประหยัดประเภทโฮสเทล ไปประยุกต์ใช้
ในการให้บริ การธุรกิจโฮสเทล ในเขตลาดกระบัง จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
2. ผลการศึ กษาสามารถใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาการบริ หารจัดการสําหรับธุ รกิ จโฮสเทล
เพืAอสนองตอบต่อความต้องการของผูเ้ ข้าพัก ทีA มีผลต่อการดําเนิ นธุ รกิจทีAพกั ราคาประหยัดประเภทโฮส
เทล ได้อย่างยังA ยืน

การทบทวนวรรณกรรม
ในการศึ กษาวิจยั เรืA อง ปั จจัยทีA ส่งผลต่อการเลือกทีA พกั ราคาประหยัด ประเภทโฮสเทล ในเขต
ลาดกระบัง จังหวัดกรุ งเทพมหานคร ผูว้ ิจยั ได้นาํ เสนอเนื?อหาทีAเกีAยวข้องกับงานวิจยั ตามลําดับ ดังนี?

1. ความพึงพอใจในการบริการ
ความพึงพอใจของลูกค้า จะเกิดจากประสบการณ์ จากการให้บริ การทีA ผ่านมาอย่างเต็มทีA จน
ลูกค้าจะรู ้สึกว่าคุม้ ค่าทีAได้มาใช้บริ การ สําหรับการบริ การนั?นสร้างได้ยากกว่าสิ นค้า เนืAองจากคุณภาพของ
สิ นค้าเป็ นสิA งทีA พฒั นามาแล้วอยู่นAิ งไม่เกิดการเปลีAยนแปลงใดๆ แต่คุณภาพการบริ การจะขึ?นกับพนักงาน
โดยเปลีAยนไปสถานการณ์ ต่าง ๆ ลูกค้าทีA มาใช้บริ การบางรายอาจมีความต้องการเฉพาะทีA มากเกิ นความ
ต้องการทีA พนักงานจะให้บริ การได้อย่างเต็มทีA จึงทําให้ลูกค้าเกิดความไม่พอใจ ดังนั?น ปั จจัยหลักในการ
สร้างความพึงพอใจมี Q ประการ ดังนี? (Omanukwue, 2011 : 58 อ้างถึงใน ศิวฤทธิ… พงศกรรังศิลป์ , 2555 :
103)
B. ผูร้ ับบริ การมีความต้องการเปลีAยนไปสําหรับการบริ การแต่ละครั?ง และในแต่ละคนความ
คาดหวังสําหรับการบริ การทีAแตกต่างกันไป
J. ความพึงพอใจของลูกค้าเป็ นผลจากความสามารถ ความรู ้ ความพร้อมในด้านอารมณ์และ
ร่ างกายในขณะให้บริ การของผูใ้ ห้บริ การ รวมถึงพนักงานมีความเต็มใจในการให้บริ การ
Q. สภาพแวดล้อมอืAน ๆ ตัวอย่าง เช่น อากาศ โต๊ะ เก้าอี? แสงแดด เป็ นต้น สิA งเหล่านี? มีผลต่อ
ความพึงพอใจของลูกค้าทีAมาใช้บริ การ
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สรุ ปได้วา่ ความพึงพอใจมีความสําคัญกับผูม้ าใช้บริ การ เนืA องจากเป็ นปั จจัยสําคัญทีAช่วยทํา
ให้การดําเนิ นกิ จกรรมประสบความสําเร็ จ โดยเฉพาะอย่างยิAงถ้าเป็ นงานทีA เกีAยวกับการให้บริ การนั?น จะ
เกีA ยวข้องกับเจ้าของกิ จการ เพราะการให้ผูป้ ฏิ บตั ิ งานเกิ ดความพึ งพอใจในการทํางานแล้ว ยังจําเป็ นทีA
จะต้องให้ผูม้ าใช้บริ การเกิ ดความพึงพอใจด้วย เพราะความเจริ ญก้าวหน้าของงานบริ การปั จจัยทีA สําคัญ
ประการหนึA งทีAเป็ นบ่งชี? คือ จํานวนผูม้ าใช้บริ การ ดังนั?น เจ้าของกิจการจึงควรอย่างยิAงทีAจะศึกษาให้ลึกซึ? ง
ถึ งปั จจัย และองค์ป ระกอบต่ าง ๆ ทีA จะทํา ให้ เกิ ด ความพึ งพอใจของผู ท้ ีA ม าใช้บ ริ การ นอกจากนี? การ
ให้บ ริ การนอกจากจะทําให้ลูกค้าเกิ ด ความรู ้ สึ กอัน ดี ต่ อสิ น ค้าแล้ว อาจส่ งผลต่ อภาพลักษณ์ อ ันดี ใน
สถานทีAน? นั ด้วย

2. ส่ วนประสมทางการตลาดบริการ
นักปรัชญาของการบริ หารการตลาด Kotler & Keller (Kotler, P.& Keller, K.L. 2012 อ้างถึง
ใน พยัต วุฒิรงค์, 2557:231) ได้กล่าวว่า จะขึ? นอยู่กบั การรับรู ้ถึงความต้องการของตลาดเป้ าหมาย และ
ต้องมีประสิ ทธิ ผลเหนื อกว่าคู่แข่งขัน ประกอบด้วย (B) จุดเริA มต้นของการศึกษาการตลาด คื อ การศึ กษา
ถึ งความจําเป็ น (Needs) ความต้อ งการ (Wants) และความต้อ งการซื? อ (Demands) ของลู กค้า (J) การ
นําเสนอทางการตลาด (Marketing offers) ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ (Products) ราคา (Price) ช่องทางการ
จัดจําหน่ าย (Place) และการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) จากสภาวะการแข่งขันทีAรุนแรงส่ วนประสม
ทางการตลาด |P's เมืAอสภาพแวดล้อมเปลีAยนไปมีผลทําให้ธุรกิจ เช่น ธนาคาร โรงแรม ห้างสรรพสิ นค้า
และโรงภาพยนตร์จะต้องสร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขันจึงควรเพิAมส่ วนประสมทางการตลาดเข้าไป
อี ก Q ด้าน กลายเป็ นส่ วนประสมทางการตลาด SP's ได้แก่ บุ คลากร (People) กระบวนการให้บริ การ
(Process) และลักษณะทางการภาพ (Physical Evidence) ส่ วนประสมทางการตลาดทีA เพิA มเข้ามาธุ รกิ จมี
เป้าหมายเพืAอให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสู งสุ ดบรรลุผลความได้เปรี ยบทางการแข่งขันต่อไป

3.ทีพักราคาประหยัด ประเภทโฮสเทล (Hostel)
สรุ ปได้ว่า โฮสเทล คื อ ทีA พ กั รู ปแบบหนึA งทีA ให้บริ การในราคาประหยัด มี สAิ งอํานวยความ
สะดวกพื?นฐานและพื?นทีAส่วนกลางไว้บริ การ มีจุดเด่นในเรืA องของราคาห้องพัก และสามารถแลกเปลีAยน
ประสบการณ์ จากเหล่าแบ็คแพ็คเกอร์ ดว้ ยกัน ทีA พ กั จะเน้นการให้บริ การทีA มีมาตรฐาน เพืA อสร้างความ
ประทับใจให้แก่นกั ท่องเทีA ยว มีทาํ เลทีAต? งั ทีA สะดวกต่อการเดิ นทาง ห้องพักจะมีท? งั ห้องพักแบบรวม และ
ห้องพักแบบส่ วนตัว โดยมีการจัดอันดับรางวัลฮอสการ์ เพืAอแสดงถึงคุณภาพและความนิ ยมในการเลือก
เข้าพักโฮสเทลจากทัวA โลก ทําให้เกิ ดการแข่ งขันในธุ รกิ จโฮสเทลมากขึ? น ผูป้ ระกอบการจึ งต้องสร้าง
ความพึงพอใจ และความประทับใจให้แก่ผเู ้ ข้าพัก โดยมีเกณฑ์การตัดสิ นในด้านราคาทีAพกั บรรยากาศ สิA ง
อํานวยความสะดวก ทําเลทีAต? งั ความสะอาดและความปลอดภัย (สุ กฤตา บึงสว่าง, 2556 : 30)
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
ลักษณะข้ อมูลผู้เข้ าพัก
(1) เพศ
(2) อายุ
(3) ระดับการศึกษา
(4) อาชีพ
(5) รายได้เฉลีAยต่อเดือน

ตัวแปรตาม
ความพึงพอใจในด้ านส่ วนประสมทาง
การตลาดบริการ (7P's)
(1) ด้านผลิตภัณฑ์
(2) ด้านราคา
(3) ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
(4) ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
(5) ด้านบุคลากร
(6) ด้านกระบวนการ
(7) ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ

สมมุติฐานการวิจัย
สมมติ ฐานทีA 1 ผูเ้ ข้าพักทีA มีเพศต่ างกัน มี ค วามพึ งพอใจต่ อ การใช้บริ การทีA พ กั ราคาประหยัด
ประเภทโฮสเทล ในเขตลาดกระบัง จังหวัดกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน
สมมติ ฐานทีA 2 ผูเ้ ข้าพักทีA มีอายุต่ างกัน มี ค วามพึ งพอใจต่ อการใช้บริ การทีA พ กั ราคาประหยัด
ประเภทโฮสเทล ในเขตลาดกระบัง จังหวัดกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน
สมมติ ฐานทีA Q ผูเ้ ข้าพักทีA มีระดับการศึ กษาต่างกันมีความพึ งพอใจต่อการใช้บริ การทีA พกั ราคา
ประหยัดประเภทโฮสเทล ในเขตลาดกระบัง จังหวัดกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน
สมมติ ฐานทีA | ผูเ้ ข้าพักทีA มีอาชี พต่ างกันมีความพึ งพอใจต่ อการใช้บริ การทีA พกั ราคาประหยัด
ประเภทโฮสเทล ในเขตลาดกระบัง จังหวัดกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน
สมมติ ฐานทีA a ผูเ้ ข้าพักทีA มีรายได้เฉลีA ยต่ อเดื อนต่ างกันมี ความพึ งพอใจต่ อการใช้บริ การทีA พ กั
ราคาประหยัดประเภทโฮสเทล ในเขตลาดกระบัง จังหวัดกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน

ระเบียบวิธีการวิจัย
1. ประชากรทีAได้ทาํ การศึ กษาวิจยั ได้แก่ เฉพาะผูเ้ ข้าพักโฮสเทล ภายในเขตลาดกระบัง จังหวัด
กรุ งเทพมหานคร โดยพิจารณาทีA ชืAอทีAพกั ทีA มีคาํ ว่า “โฮสเทล” จํานวน 4 แห่ ง ได้แก่ 1. มิลาน แอร์ พอร์ ต
โฮสเทล 2. การ์ เด้น รู ม โฮสเทล 3. อีท-ติ ง โฮสเทล 4. วันเดอร์ ลสั บางกอก โฮสเทล เนืA องจาก ไม่มีการ
จดทะเบี ยนพาณิ ชย์ทีAพ กั ประเภทโฮสเทล ทีA สํานักงานเขตลาดกระบัง จังหวัดกรุ งเทพมหานคร (ฝ่ าย
สิA งแวดล้อมและสุ ขาภิบาล สํานักงานเขตลาดกระบัง, 2559)
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2. กลุ่มตัวอย่างทีA ใช้ในการศึ กษาครั?งนี? เนืA องจากผูศ้ ึ กษาวิจยั ไม่ทราบจํานวนผูเ้ ข้าพักโฮสเทล
ภายในเขตลาดกระบัง จังหวัดกรุ งเทพมหานคร จึงกําหนดขนาดตัวอย่างแบบไม่ทราบจํานวนประชากร
กําหนดความผิดพลาดยอมรับได้เท่ ากับ a% ทีA ระดับความเชืA อมันA •a% จากสู ตรคํานวณของคอแครน
(W.G.cochran, B•SS:Sa อ้างถึงใน บุญธรรม กิจปรี ดาบริ สุทธิ… , 2551)
3. เลื อกสุ่ มตัวอย่างเป้ าหมายโดยใช้วิธีการเลือกสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling)
และการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota sampling) เฉพาะนักท่องเทีAยวผูเ้ ข้าพักโฮสเทล ภายในเขต
ลาดกระบัง โดยขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามและรอเก็บคืนทันที จํานวน |`` ชุด

เครื องมือทีใช้ ในการวิจยั
การศึ กษาครั?งนี? ผูศ้ ึ กษาวิจยั ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครืA องมือในการวิจยั และได้
แบ่งแบบสอบถาม ออกเป็ น 3 ส่ วน รวมจํานวน |` ข้อ เพืAอใช้ในเก็บและรวบรวมข้อมูล มีดงั นี?
ส่ วนทีA 1 ข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถามจํานวน a ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ และรายได้เฉลีAยต่อเดือน แบบสอบถามเป็ นลักษณะเลือกตอบตรวจสอบรายการ (Cheek List)
ส่ วนทีA 2 ความพึ งพอใจต่ อการเลื อกทีA พ กั ราคาประหยัด ประเภทโฮสเทล ในเขตลาดกระบัง
จังหวัดกรุ งเทพมหานคร แบ่ งเป็ น 7 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่ องทางการจัดจําหน่ าย
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ และด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ซึA งผูต้ อบ
แบบสอบถามจะประเมินระดับความความพึงพอใจของตนเอง ตามมาตราส่ วนประเมินค่า (Rating Scale)
มี a ระดับ คือ มากทีAสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยทีAสุด ถ้าเป็ นคําถามประเภทสอดคล้องให้คะแนน a
| Q J B ตามลําดับ
ส่ วนทีA 3 ข้อเสนอแนะเพิAมเติมเกีAยวกับปัจจัยทีAส่งผลต่อการเลือกทีAพกั ราคาประหยัดประเภทโฮส
เทล ในเขตลาดกระบัง จังหวัดกรุ งเทพมหานคร ซึA งเป็ นคําถามปลายเปิ ด

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการศึกษาวิจยั ครั?งนี? ได้ทาํ การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ทําการเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยแจกแบบสอบถามให้แก่นกั ท่องเทีA ยวผูเ้ ข้าพักโฮสเทล ภายในเขตลาดกระบัง โดยขอความอนุเคราะห์
ในการตอบแบบสอบถามและรอเก็บคืนทันที จํานวน |`` ชุด

การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ ขอ้ มูลมี ข? นั ตอนทางสถิ ติต่าง ๆ โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปคอมพิ วเตอร์ ในการ
คํานวณค่าสถิติ (ธานินทร์ ศิลป์ จารุ , 2554) ดังนี?
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B. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
1.1 แจกแจงความถีA (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ใช้อธิ บายถึงข้อมูลส่ วนบุคคล
ของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลีAยต่อเดือน
1.2 ค่ าเฉลีA ย (Mean) และส่ วนเบีA ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) จะใช้อ ธิ บายด้า น
ความพึงพอใจต่อการเลือกใช้บริ การทีA พกั ราคาประหยัดประเภทโฮสเทล ภายในเขตลาดกระบัง จังหวัด
กรุ งเทพมหานคร
J. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)
2.1 ใช้ วิ ธี Independent Simple T-Test เพืA อ ทดสอบความแตกต่ า งระหว่ า งค่ า เฉลีA ย ของ
ประชากร J กลุ่มเป็ นอิสระต่อกัน ได้แก่ เพศ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีAระดับ 0.05
2.2 ใช้วิธี F-Test เพืA อทดสอบความแปรปรวนระหว่างตัวแปร Q กลุ่มขึ? นไป เปรี ยบเที ยบ
ความแตกต่างค่าเฉลีAยของตัวแปรอิสระจําแนกเป็ น Q กลุ่มขึ?นไป ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ และ
รายได้เฉลีAยต่อเดื อน เมืAอพบความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีAระดับ `.`a นํามาเปรี ยบเที ยบเป็ น
รายคู่ดว้ ยวิธี LSD (Lest Significant Difference)

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ เป็ นเพศชาย มี อายุระหว่าง J~–Qa ปี และมี ระดับ การการศึ กษาระดับ
ปริ ญญาตรี มี อาชี พเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน มี ช่วงรายได้เฉลีAยต่อเดื อน J`,001–30,``` บาท และทีA
สําคัญระดับการเลือกทีAพกั ราคาประหยัดประเภทโฮสเทล ในเขตลาดกระบัง พบว่า ภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มาก และเมืAอพิจารณาถึงรายละเอียด ส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญในการเลือกทีAพกั โดยคํานึ งถึงปัจจัยต่าง ๆ 7
ประการตามลําดับความสําคัญ ได้แก่ ผลการวิเคราะห์ ความพึ งพอใจต่ อการเลื อกทีA พกั ราคาประหยัด
ประเภทโฮสเทล ในเขตลาดกระบัง จังหวัดกรุ งเทพมหานคร ในภาพรวมอยู่ระดับมาก มี ค่าเฉลีAย |.`a
เมืA อพิ จารณารายด้าน สามารถเรี ยงลําดับความสําคัญจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านบุคลากร มีค่าเฉลีA ย
4.50 รองลงมา ด้านการจัดจําหน่ าย มีค่าเฉลีAย 4.47 ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ มีค่าเฉลีAย 4.34 ด้าน
กระบวนการ มีค่าเฉลีAย 4.21 ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลีAย 4.07 ด้านราคา มีค่าเฉลีAย 4.01 และสุ ดท้ายด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาด มีค่าเฉลีAย 2.74 ตามลําดับ

ผลการทดสอบสมมติฐาน
ตารางที 1 ผลการทดสอบสมมติฐาน
ลักษณะข้อมูลส่ วนบุคคล
นัยสําคัญทางสถิติทีAระดับ ค่า Sig
0.05
B เพศ
0.05
.145
J. อายุ
0.05
.006

ยอมรับ

ปฏิเสธ
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ตารางทีA 1 (ต่อ)
3. ระดับการศึกษา
4. อาชีพ
5. รายได้เฉลีAยต่อเดือน

0.05
0.05
0.05

.000
.001
.000

สมมติ ฐานทีA 1 เพศ ของผูเ้ ข้าพักทีA ต่ า งกัน มี ค วามพึ งพอใจต่ อ การเลื อ กทีA พ ักราคาประหยัด
ประเภทโฮสเทล ในเขตลาดกระบัง จังหวัด กรุ งเทพมหานคร ไม่ แ ตกต่ างกัน เนืA อ งจากผลทดสอบ
สมมติฐาน ค่า Sig มากกว่า 0.05 ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั ทีAต? งั ไว้
สมมติฐานทีA 2 อายุ สมมติฐานทีA 3 ระดับการศึกษา สมมติฐานทีA 4 อาชี พ สมมติฐานทีA 5 รายได้
เฉลีAยต่อเดือน ของผูเ้ ข้าพักทีAต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการเลือกทีAพกั ราคาประหยัดประเภทโฮสเทล ใน
เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน เนืA องจากผลทดสอบสมมติ ฐาน ค่ า Sig มากกว่า
0.05 สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั ทีAต? งั ไว้

สรุ ปผลการศึกษา
B. ข้อมูลส่ วนบุ คคล พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ เป็ นเพศชาย มีอายุระหว่าง J~–Qa ปี และมี
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีอาชี พเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน มีช่วงรายได้เฉลีAยต่อเดือน J`,001–30,```
บาท
2. ภาพรวมระดับในการเลื อกทีA พกั ราคาประหยัดประเภทโฮสเทล ในเขตลาดกระบัง จังหวัด
กรุ งเทพมหานคร พบว่า อยูใ่ นระดับมาก
3. ด้านความพึงพอใจต่อการเลือกทีAพกั ราคาประหยัดประเภทโฮสเทล ในเขตลาดกระบัง จังหวัด
กรุ งเทพมหานคร พบว่า ภาพรวมอยู่ระดับมาก ส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้าน
บุคลากร รองลงมา ด้านการจัดจําหน่าย ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ด้านกระบวนการ ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา และสุ ดท้ายด้านการส่ งเสริ มการตลาด มีรายละเอียดดังนี?
Q.B ด้านบุคลากร พบว่า ภาพรวมอยู่ระดับมากทีA สุด ซึA งผูเ้ ข้าพักให้ความสําคัญจากมากไปหา
น้อย ได้แก่ พนักงานอัธยาศัยดี อ่อนน้อม สุ ภาพ ใบหน้ายิม? แย้ม รองลงมา พนักงานมีความคล่องตัวในการ
ปฏิ บตั ิ งานและเอาใจใส่ ดี พนักงานมี ความรู ้ สืA อสารได้เข้าใจ ชัดเจน พนักงานสามารถแนะนําและให้
ข้อมูลได้เป็ นอย่างดี และสุ ดท้ายพนักงานร่ าเริ งแจ่มใส สามารถพูดคุยได้อย่างเป็ นกันเอง
Q.J ด้านการจัดจําหน่าย พบว่า ภาพรวมอยู่ระดับมากทีAสุด ซึA งผูเ้ ข้าพักให้ความสําคัญจากมาก
ไปหาน้อย ได้แก่ สามารถจองห้องพักผ่านเว็บไซต์ รองลงมา มีระบบการขอจองห้องพักผ่านโทรศัพท์
และสุ ดท้ายทําเลทีAต? งั ของทีAพกั ติดถนนใหญ่ไป-มาสะดวก
Q.Q ด้า นสภาพแวดล้อ มทางกายภาพ พบว่ า ภาพรวมอยู่ ร ะดับ มากทีA สุ ด ซึA งผู เ้ ข้า พัก ให้
ความสําคัญจากมากไปหาน้อย ได้แก่ อากาศปลอดโปร่ งถ่ ายเทสะดวก รองลงมา มี ระบบรักษาความ
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ปลอดภัยทีAดี ทีAพกั มีบริ เวณอนุญาตให้สูบบุหรีA และห้ามสู บบุหรีA แบ่งแยกชัดเจน ความสะอาดถูกสุ ขอนามัย
เช่น ร้านอาหาร และทีAพกั และสุ ดท้ายการจัดการสถานทีAพกั เป็ นสัดส่ วน
Q.| ด้านกระบวนการ พบว่า ภาพรวมอยู่ระดับมากทีAสุด ซึA งผูเ้ ข้าพักให้ความสําคัญจากมากไป
หาน้อย ได้แก่ การให้บริ การอย่างรวดเร็ ว รองลงมา ได้รับการดูแลอย่างดีจากพนักงานทีA ให้บริ การ มีการ
ประสานงานสามารถติดต่อสืA อสารได้สะดวก ได้รับความสะดวกในการติดต่อกับพนักงาน และสุ ดท้ายมี
บริ การรถรับ-ส่ งสนามบิน
Q.a ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ภาพรวมอยูร่ ะดับมาก ซึA งผูเ้ ข้าพักให้ความสําคัญจากมากไปหาน้อย
ได้แก่ ความสะอาดของทีA พ กั รองลงมาทีA พ กั อยู่ใกล้แหล่ งชุ มชนทีA มีความปลอดภัย มี การออกแบบตัว
อาคารและห้องพักไว้อย่างสวยงาม สิA งอํานวยความสะดวกภายในครบ เช่ น ที วี ตูเ้ ย็น อินเตอร์ เน็ต และ
สุ ดท้ายชืAอเสี ยงของทีAพกั เป็ นทีAรู้จกั
Q.~ ด้านราคา พบว่า ภาพรวมอยู่ระดับมาก ซึA งผูเ้ ข้าพักให้ค วามสําคัญจากมากไปหาน้อย
ได้แก่ มีการแจ้งราคาห้องพักชัดเจน รองลงมา ราคาห้องพักถูกกว่าทีA อืAน อัตราค่าบริ การห้องพักมีความ
เหมาะสม อัตราค่ าบริ การร้านอาหารและเครืA องดืA ม มี ความเหมาะสม และสุ ดท้ายราคาห้องพักมี หลาย
ระดับให้เลือก
Q.S ด้านการส่ งเสริ มการตลาด พบว่า ภาพรวมอยู่ระดับปานกลาง ซึA งผูเ้ ข้าพักให้ความสําคัญ
จากมากไปหาน้อย ได้แก่ มี การประชาสัมพันธ์โดยใช้แผ่นป้ ายโฆษณาริ มทางเป็ นระยะให้เห็ นชัดเจน
รองลงมา มีการแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสืA ออืAน ๆ เช่น แผ่นพับ วิทยุชุมชน เว็บไซต์ การจัดโปรโมชันA
ร่ วมกับบัตรเครดิต มีส่วนลดค่าอาหารและเครืA องดืAม และสุ ดท้ายมีการทําบัตรสมาชิ กเพืAอให้เป็ นส่ วนลด
สําหรับห้องพัก

อภิปรายผลการศึกษา
1. ข้อมูลส่ วนบุคคล พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่จะเป็ นเพศชาย มีอายุระหว่าง J~–Qa ปี ระดับ
การศึกษาสู งสุ ดระดับปริ ญญาตรี มีอาชี พเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน มีช่วงรายได้เฉลีAยต่อเดือน J`,001–
30,``` บาท ผลการทดสอบสมมติ ฐาน พบว่า ผูเ้ ข้าพักทีA มีอายุต่างกัน มีระดับการศึ กษาต่างกัน มีอาชี พ
ต่ างกัน มี ร ายได้เฉลีA ยต่ อเดื อนต่ างกันมี ค วามพึ งพอใจต่ อการใช้บริ การทีA พ กั ประเภทโฮสเทล ในเขต
ลาดกระบัง จังหวัดกรุ งเทพมหานคร โดยรวมแตกต่างกัน สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั ทีA ต? งั ไว้ เมืAอ
พิ จารณาระดับการเลื อกทีA พ กั ราคาประหยัดประเภทโฮสเทล ในเขตลาดกระบัง พบว่า ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ซึA งกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญด้านบุคลากรในเรืA องทีA เกีA ยวกับพนักงานมีอธั ยาศัยดี
อ่อ นน้อม สุ ภ าพ ใบหน้ายิ?มแย้ม รองลงมา ด้านการจัด จําหน่ ายให้ค วามสําคัญ เกีA ย วกับสามารถจอง
ห้องพักผ่านเว็บไซต์ ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้ความสําคัญเกีA ยวกับอาการปลอดโปร่ งถ่ายเท
สะดวก ด้านกระบวนการให้ความสําคัญเกีAยวกับการให้บริ การอย่างรวดเร็ ว ด้านผลิตภัณฑ์ให้ความสําคัญ
เกีAยวกับความสะอาดของทีAพกั ด้านราคาให้ความสําคัญเกีAยวกับการแจ้งราคาห้องพักชัดเจน และด้านการ
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ส่ งเสริ มการตลาดให้ความสําคัญเกีAยวกับมีการประชาสัมพันธ์โดยใช้แผ่นป้ายโฆษณาริ มทางเป็ นระยะให้
เห็นชัดเจน จะสอดคล้องกับแนวคิดของ ศิวฤทธิ… พงศกรรังศิลป์ , (2555 : 103) ได้กล่าวว่า ความคาดหวัง
และความต้องการของผูร้ ับบริ การสําหรับในการบริ การจะมีความแตกต่างกันออกไป โดยความพึงพอใจ
ของผูร้ ับบริ การจะเป็ นผลมาจากความรู ้ ความสามารถ ความพร้อมทั?งในด้านอารมณ์ และร่ างกายของผู ้
ให้บริ การ รวมไปถึงความเต็มใจในการให้บริ การของผูใ้ ห้บริ การ และสภาพแวดล้อมโดยรอบทีAพกั ทัวA ไป
ตัวอย่างเช่ น โต๊ะ เก้าอี? สภาพอากาศ เป็ นต้น ซึA งสิA งเหล่านี? ทาํ ให้ผูร้ ั บบริ การเกิ ดความพึ งพอใจทีA ได้มา
รับประทานอาหาร
2. ด้านความพึงพอใจต่อการเลือกทีA พกั ราคาประหยัดประเภทโฮสเทล ภายในเขตลาดกระบัง
จังหวัดกรุ งเทพมหานคร พบว่า ภาพรวมอยูร่ ะดับมาก
J.B ด้านบุคลากร พบว่า ภาพรวมอยู่ระดับมากทีAสุด ส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญจากมากไปหา
น้อย ได้แก่ พนักงานอัธยาศัยดี อ่อนน้อม สุ ภาพ ใบหน้ายิม? แย้ม รองลงมา พนักงานมีความคล่องตัวในการ
ปฏิ บตั ิ งานและเอาใจใส่ ดี พนักงานมี ความรู ้ สืA อสารได้เข้าใจ ชัดเจน พนักงานสามารถแนะนําและให้
ข้อมูลได้เป็ นอย่างดี และสุ ดท้ายพนักงานร่ าเริ งแจ่มใส สามารถพูดคุยได้อย่างเป็ นกันเอง สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของชลธิ นี อยูค่ ง (2555) ได้ศึกษาเรืA อง การศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเทีAยวชาวไทยทีAเข้าพัก
โรงแรมในอําเภอเมือง จังหวัดระนอง ผลการศึกษาพบว่า ด้านบุคลากร พบว่า โดยรวมในระดับมาก โดย
ส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านพนักงานมีความรู ้ความสามารถในการให้บริ การ สามารถแนะนําและให้
ข้อมูลแก่ลูกค้าได้เป็ นอย่างดี
J.J ด้านการจัดจําหน่าย พบว่า ภาพรวมอยู่ระดับมากทีAสุด ส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญจากมาก
ไปหาน้อย ได้แก่ สามารถจองห้องพักผ่านเว็บไซต์ รองลงมา มีระบบการขอจองห้องพักผ่านโทรศัพท์
และสุ ดท้ายทําเลทีA ต? งั ของทีA พกั อยู่ติดกับถนนใหญ่ไป-มาสะดวก สอดคล้องกับงานวิจยั ของชลธิ นี อยู่คง
(2555) ได้ศึกษาเรืA อง การศึ กษาความพึ งพอใจของนักท่องเทีA ยวชาวไทยทีA เข้าพักโรงแรมในอําเภอเมื อง
จังหวัดระนอง ผลการศึกษาพบว่า ด้านการจัดจําหน่าย พบว่า โดยรวมในระดับมาก โดยส่ วนใหญ่มีความ
พึงพอใจด้านการจองห้องพักโดยตรงกับทางโรงแรม การจองห้องพักผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ตามลําดับ
J.Q ด้า นสภาพแวดล้อ มทางกายภาพ พบว่ า ภาพรวมอยู่ ร ะดับ มากทีA สุ ด ส่ ว นใหญ่ ใ ห้
ความสําคัญ จากมากไปหาน้อย ได้แก่ อาคารปลอดโปร่ งถ่ายเทสะดวก รองลงมา มี ระบบรั กษาความ
ปลอดภัยทีAดี ทีAพกั มีบริ เวณอนุญาตให้สูบบุหรีA และห้ามสู บบุหรีA แบ่งแยกชัดเจน ความสะอาดถูกสุ ขอนามัย
เช่ น ร้านอาหาร และทีA พกั และสุ ดท้ายการจัดการสถานทีA พกั เป็ นสัดส่ วน สอดคล้องกับแนวคิ ดของ ศิ ว
ฤทธิ… พงศกรรังศิลป์ (2555) ได้กล่าวว่า ผูร้ ับบริ การมีความต้องการและความคาดหวังสําหรับการบริ การทีA
แตกต่างกันไป รวมถึงความเต็มใจในการให้บริ การของพนักงาน และสภาพแวดล้อมตัวอย่างเช่น สภาพ
อากาศ เก้าอี? โต๊ะ สิA งเหล่านี? มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าทีAมารับประทานอาหาร หรื อเข้ามาใช้บริ การ
ในสถานทีAทีAมาใช้บริ การ
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J.| ด้านกระบวนการ พบว่า ภาพรวมอยู่ระดับมากทีAสุด ส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญจากมากไป
หาน้อย ได้แก่ การให้บริ การอย่างรวดเร็ ว รองลงมา ได้รับการดูแลอย่างดีจากพนักงานทีA ให้บริ การ มีการ
ประสานงานสามารถติดต่อสืA อสารได้สะดวก ได้รับความสะดวกในการติดต่อกับพนักงาน และสุ ดท้ายมี
บริ การรถรับ-ส่ งสนามบิน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ กฤศนพัชญ์ บุญช่วย (2557) ได้ศึกษาเรืA องความพึง
พอใจของนักท่องเทีAยวชาวรัสเซี ย ทีAมีต่อการให้บริ การของโรงแรมในกรุ งเทพมหานครผลการศึกษาพบว่า
คุณภาพการบริ การของพนักงาน อยูใ่ นระดับมากผูใ้ ช้บริ การให้ความสําคัญบริ การรวดเร็ ว ขั?นตอนบริ การ
ไม่ยุ่งยาก จํานวนพนักงานทีAให้บริ การเพียงพอ เสนอบริ การใหม่ ๆ ทีAตรงกับความต้องการ เสนอทางเลือก
กรณี สามารถใช้บริ การได้หลายอย่าง เสนอทางเลือกกรณี ไม่สามารถใช้บริ การได้
J.a ด้านผลิ ตภัณ ฑ์ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก จะให้ค วามสําคัญ จากมากไปหาน้อย
ได้แก่ ความสะอาดของทีAพกั รองลงมาทีAพกั อยู่ใกล้แหล่งชุ มชนทีAมีความปลอดภัย มีการออกแบบอาคาร
และห้องพักไว้อย่างสวยงาม สิA งอํานวยความสะดวกภายในครบ และสุ ดท้ายชืA อเสี ยงของทีA พกั เป็ นทีA รู้จกั
สอดคล้องกับงานวิจยั ของจิตมณี นิ ธิปรี ชา (2558) ได้ทาํ การศึกษาเรืA อง โครงการจัดตั?งธุ รกิจกรี นแคปซู ล
โฮสเทล เพืAอรักษาวิถีชุมชน ซึA งผลการศึ กษาพบว่า ส่ วนประสมทางการตลาดทีA ผูต้ อบแบบสอบถามให้
ความสําคัญมากทีAสุด คือด้านผลิตภัณฑ์ในเรืA องของความสะอาดห้องพัก
J.~ ด้านราคา พบว่า ภาพรวมอยูร่ ะดับมาก ส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญจากมากไปหาน้อย ได้แก่
มี การแจ้งราคาห้องพักชัด เจน รองลงมา คื อ ราคาห้องพักถูกกว่าทีA อืAน อัตราค่ าบริ การห้องพักมี ค วาม
เหมาะสม อัตราค่าบริ การร้านอาหารและเครืA องดืAมมีความเหมาะสม และสุ ดท้ายราคาห้องพักมีหลายระดับ
ให้เลือก สอดคล้องกับงานวิจยั ของจิตมณี นิ ธิปรี ชา (2558) ได้ทาํ การศึกษาเรืA อง โครงการจัดตั?งธุ รกิจกรี น
แคปซู ลโฮสเทล เพืAอรักษาวิถีชุมชน ผลการศึ กษาพบว่า นิ ยมจองห้องพักผ่านเว็บไซต์ www.agoda.com
ชําระเงินทางบัตรเครดิต และเหตุผลในการเลือกห้องพัก คือ ราคา
J.S ด้านการส่ งเสริ มการตลาด พบว่า ภาพรวมอยู่ระดับปานกลาง ส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญ
จากมากไปหาน้อย ได้แก่ มี การประชาสัมพันธ์โดยใช้แผ่นป้ ายโฆษณาริ มทางเป็ นระยะให้เห็ นชัดเจน
รองลงมา มีการแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสืA ออืAน ๆ เช่น แผ่นพับ วิทยุชุมชน การจัดโปรโมชันA ร่ วมกับ
บัตรเครดิต มีส่วนลดค่าอาหารและเครืA องดืAม และสุ ดท้ายมีการทําบัตรสมาชิ กเพืAอให้เป็ นส่ วนลดสําหรับ
ห้อ งพัก สอดคล้อ งกับ งานวิ จัย ของ ชลธิ นี อยู่ค ง (2555) การวิ จัย เรืA อ ง การศึ ก ษาความพึ งพอใจของ
นักท่องเทีAยวชาวไทยทีAเลือกเข้าพักโรงแรมในอําเภอเมือง จังหวัดระนอง ซึA งผลการศึกษาพบว่า ด้านการ
ส่ งเสริ มทางการตลาด พบว่าโดยรวมในระดับมาก ส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านการโฆษณาโรงแรมผ่าน
สืA อต่าง ๆ เช่ น วิทยุ ป้ ายโฆษณา นิ ตยสาร แผ่นพับ ฯลฯ การประชาสัมพันธ์โรงแรมร่ วมกับหน่ วยงาน
องค์กรต่าง ๆ ตามลําดับ
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ข้ อเสนอแนะ
1. การนําผลวิจยั ไปใช้
1.1 ด้านบุคลากร ควรมีการส่ งเสริ มให้พนักงานมีอธั ยาศัยดี ใบหน้ายิม? แย้ม มีความสุ ภาพกับผู ้
ทีAเข้ามาติดต่อเข้าพัก
1.2 ด้านการจัดจําหน่าย ควรทีAจะกําหนดให้ผเู ้ ข้าพักสามารถจองห้องพักผ่านเว็บไซต์ได้
1.3 ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ควรจัดการกําหนดให้อาคารมีความปลอดโปร่ งอากาศ
ถ่ายเทสะดวก
1.4 ด้านกระบวนการ ควรให้บริ การอย่างรวดเร็ วแก่ผทู ้ ีAมาติดต่อหรื อผูเ้ ข้ามาติดต่อเข้าพัก
1.5 ด้านผลิตภัณฑ์ ควรรักษาความสะอาดของทีAพกั
1.6 ด้านราคา ควรมีการแจ้งราคาห้องพักชัดเจน
1.7 ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ควรมีการประชาสัมพันธ์โดยใช้แผ่นป้ ายโฆษณาริ มทางเป็ น
ระยะให้เห็นชัดเจน ประชาสัมพันธ์ผา่ นสืA ออืAน ๆ
2. ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั^งต่ อไป
2.1 ในการทําวิจยั ครั?งต่อไปควรทําการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทีA ยวชาวต่างชาติ
เนืA อ งจากในปั จจุ บัน มี นักท่ องเทีA ย วชาวต่ างชาติ ทีA นิย มเลื อกพักทีA พ ักราคาประหยัด ประเภทโฮสเทล
จํานวนมาก เพืAอทีAจะได้นาํ ผลการศึกษาทีAได้นาํ ไปใช้ในการปรับปรุ งในด้านคุณภาพและการบริ การ ซึA งจะ
ทําให้นกั ท่องเทีAยวชาวต่างชาติเกิดความประทับใจ และดึงดูดให้กลับมาใช้บริ การอีกในอนาคต นอกจาก
จะช่วยเพิAมประสิ ทธิ ภาพให้แก่ธุรกิจแล้ว ยังเป็ นการเพิAมรายได้ให้กบั คนท้องถิAนและประเทศอีกด้วย
2.2 ควรทําการศึ กษาความคาดหวังก่อนและหลังการใช้บริ การทีA พกั ราคาประหยัดประเภท
โฮสเทล เพืAอนําผลการศึกษาไปพัฒนาการบริ การให้ตอบสนองความคาดหวังของนักท่องเทีAยวอย่างตรง
จุด
2.3 ควรทําการวิจยั เพิAมเติ ม โดยการศึกษาเปรี ยบเทียบกับคู่แข่งทางธุ รกิ จทีA พกั ภายในพื?นทีA
เพืAอหาข้อได้เปรี ยบในการแข่งขันทางธุรกิจ และเป็ นแนวทางในการดําเนินธุรกิจอย่างยังA ยืน
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บทคัดย่ อ
การศึ ก ษาในครัJ งนีJ มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื อศึ ก ษาระดับ ปั จจัย ที มี ค วามสั ม พัน ธ์ ต่อ การเพิ ม
ประสิ ทธิ ภาพการทํางานเป็ นทีมของพนักงาน และความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยองค์ประกอบของ
ทีมกับการเพิมประสิ ทธิ ภาพการทํางานเป็ นทีมของพนักงานในแผนกจัดซืJ อต่างประเทศกับแผนกที
มีความเกียวข้องกันของบริ ษทั เอเอ (ประเทศไทย) จํากัด โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื องมือในการ
วิจยั และกลุ่มตัวอย่างทีใช้ คือ พนักงานแผนกจัดซืJ อต่างประเทศ แผนกการผลิต แผนกคลังสิ นค้า
แผนกนําเข้าชิJ นส่ วนและวัตถุ ดิบ แผนก R&D แผนกการตลาด จํานวน WX คน โดยใช้สถิ ติเชิ ง
พรรณนา ได้แก่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี ย ค่าเบี ยงเบนมาตรฐานทําการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิ ติ
Independent Sample t– test , One way ANOVA และวิเคราะห์ค่าสัมประสิ ทธิd สหสัมพันธ์ของเพียร์
สัน (Pearson Correlation)
ผลการศึกษา พบว่า ระดับปั จจัยองค์ประกอบทีมของพนักงานอยู่ในระดับมาก คือ ด้าน
สภาพแวดล้อม ด้านองค์ประกอบและคุณลักษณะ ด้านการออกแบบงาน ด้านกระบวนการทํางาน
ของพนักงาน และการเพิมประสิ ทธิ ภาพการทํางานเป็ นทีมด้านสมาชิกมีความพึงพอใจในทีม ด้าน
การแก้ไขปั ญหาอุ ป สรรคได้อย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้า นสมาชิ ก มี ก าร
สื อสารทีดีอยูใ่ นระดับปานกลาง
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศ ระดับการศึกษา รายได้ อายุการทํางานทีแตกต่างกัน
ไม่มีความสัมพันธ์ต่อการเพิมประสิ ทธิ ภาพการทํางานเป็ นทีม สําหรับ อายุ ตําแหน่งงานทีแตกต่าง

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๕ "งานวิชาการรับใช!สังคม" มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1121

BE-38
กันมีความสัมพันธ์ต่อการเพิมประสิ ทธิ ภาพการทํางานเป็ นทีม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติทีระดับ
g.gX และปั จจัยด้านองค์ประกอบของที มมี ความสัมพันธ์ทางบวกในทิศทางเดี ยวกันกับการเพิม
ประสิ ทธิ ภาพการทํางานเป็ นทีมของพนักงาน
คําสํ าคัญ : ปั จจัยองค์ประกอบของทีม การเพิมประสิ ทธิ ภาพการทํางาน การทํางานเป็ นทีม
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
ปั จจุ บันสภาพเศรษฐกิ จและสังคมโลกที มี การเปลี ยนแปลงอย่า งรวดเร็ วอยู่ต ลอดเวลาการ
ประกอบธุรกิจมีการแข่งขันกันอย่างหลากหลาย องค์กรธุ รกิจจึงจําเป็ นต้องมีการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพการ
ทํางานในทุก ๆ ด้านให้ ดีขJ ึนและเพิมมากขึJนอยูเ่ สมอ ซึ งการเพิมประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของการ
ทํางานเป็ นทีมนัJนควรเริ มพัฒนาทีตัวบุคคลในแผนกหรื อองค์กรให้มีคุณภาพและตระหนักถึงการทํางาน
ร่ วมกันเสี ยก่อน ยิงทํางานได้รวดเร็ ว มีประสิ ทธิ ภาพ เพิมขึJนมากเพียงใด ย่อมจะยิงเพิมความได้เปรี ยบใน
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การแข่งขันทางธุ รกิ จให้กบั องค์กร ดังนัJนการทํางานเป็ นที มจึ งมีส่วนช่ วยเพิมประสิ ทธิ ภาพการทํางาน
ให้แก่องค์กรมากขึJน
บริ ษัท เอเอ (ประเทศไทย) จํา กัด เป็ นบริ ษัท จัด จํา หน่ า ยจัก รยานประเภทต่ า งๆ พร้ อ ม
อุปกรณ์ เสริ มสู่ ตลาดจักรยานในประเทศไทย ปั จจุบนั มี พนักงานทัJงสิJ น XxW คน แบ่งเป็ นแผนกต่ างๆ
ได้แ ก่ แผนกคลัง สิ น ค้า แผนกการผลิ ต แผนกบัญ ชี แผนกขนส่ ง โลจิ ส ติ ก ส์ โดยในแผนกจัด ซืJ อ
ต่ างประเทศมี ความจําเป็ นต้องมี การประสานงานกับหลายแผนก องค์กรจึ งมี จาํ เป็ นต้องมุ่งเน้นเรื อง
สัมพันธภาพและการทํางานเป็ นทีมของพนักงานภายในองค์การ แต่ในการปฏิบตั ิงานจริ งนัJน พนักงานยัง
ไม่สามารถทํางานโดยปราศจากปั ญหาและอุปสรรคในการทํางาน และยังไม่สามารถปฏิ บตั ิ งานตามที
องค์การคาดหวังได้
ดังนัJนผูว้ ิจยั จึงเลือกศึ กษาเรื องปั จจัยที มีความสัมพันธ์ต่อการเพิมประสิ ทธิ ภาพการทํางานเป็ น
ทีมของพนักงานในแผนกจัดซืJ อต่างประเทศกับแผนกทีมีความเกียวข้องกันของบริ ษทั เอเอ (ประเทศไทย)
จํากัด เพือนําผลการวิจยั มาใช้ในการบริ หารจัดการ วางแผน และกําหนดนโยบายการทํางานเป็ นทีมของ
พนักงาน ซึ งจะส่ งผลให้การปฏิ บตั ิงานของแผนกจัดซืJ อต่างประเทศ บริ ษทั เอเอ (ประเทศไทย) จํากัด มี
ประสิ ทธิ ภาพในการทํางานร่ วมกับแผนกอืนทีเกียวข้องเพิมมากขึJน
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
z. เพือศึกษาระดับของปั จจัยที มีความสัมพันธ์ต่อการเพิมประสิ ทธิ ภาพการทํางานเป็ นทีมของ
พนักงานแผนกจัดซืJ อต่างประเทศกับแผนกทีเกียวข้องบริ ษทั เอเอ (ประเทศไทย) จํากัด
{. เพื อศึ ก ษาปั จ จัย ที มี ค วามสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จัย ด้า นองค์ป ระกอบของที ม กับ การเพิ ม
ประสิ ทธิ ภาพการทํางานเป็ นที มของพนักงานแผนกจัดซืJ อต่างประเทศกับแผนกที เกียวข้องบริ ษทั เอเอ
(ประเทศไทย) จํากัด
สมมติฐานการวิจัย
1. ปัจจัยส่ วนบุคคล เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน ตําแหน่งงาน ทีแตกต่างกันมีความสัมพันธ์
ต่อการเพิมประสิ ทธิ ภาพการทํางานเป็ นทีม
2. ปัจจัยองค์ประกอบของทีม ด้านสภาพแวดล้อม ด้านองค์ประกอบและคุณลักษณะ
ด้านการออกแบบงานและด้านกระบวนการ ทีแตกต่างกันมีความสัมพันธ์ต่อการเพิม
ประสิ ทธิ ภาพการทํางานเป็ นทีม
งานวิจยั ทีเกียวข้ อง
ธนกร กรวัช รเจริ ญ ({XXX) ปั จจัยที มี ค วามสัมพันธ์ ต่อประสิ ทธิ ภาพการทํา งานเป็ นที มของ
พนักงานบริ ษทั ควอลิตJ ีเฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) ผลการศึกษาพบว่าระดับปั จจัยองค์ประกอบของที มด้าน
องค์ประกอบและคุณลักษณะด้านสภาพแวดล้อมด้านการออกแบบงานด้านกระบวนการทํางานและมี
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ประสิ ทธิ ภาพการทํางานเป็ นที มในด้านสมาชิ กมีความพึงพอใจในทีมด้านการแก้ไขปั ญหาอุปสรรคได้
อย่างมี ประสิ ทธิ ภ าพด้า นการสื อสารที ดี ผลการทดสอบสมมติ ฐานพบว่า อายุงานที แตกต่ า งกันของ
หน่ วยงานมี ความสัมพันธ์ต่อประสิ ทธิ ภาพการทํางานเป็ นที มไม่แตกต่ า งกัน สําหรั บเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ตําแหน่งงาน ที แตกต่างกันนัJนจะมีความสัมพันธ์ต่อประสิ ทธิ ภาพการทํางานเป็ นทีมแตกต่าง
กัน
ยุวดี สายสื บ ({XXX) ได้ศึกษาเกี ยวกับ ปั จจัยที มี ความสัมพันธ์ต่อการทํางานเป็ นที ม บริ ษทั
เบอร์ ลี ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จํากัด ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่าในด้านการทํางานของพนักงาน ได้แก่ การให้
ความร่ ว มมื อ การแสดงออกและการยอมรั บ ความคิ ด เห็ น โดยรวมอยู่ ในระดับ ดี ในด้า นปั จ จัย ที มี
ความสัมพันธ์ ต่อการทํางาน เป็ นที ม ได้แก่ ด้านการกํา หนดวัตถุ ประสงค์ การพัฒนากร และผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลของพนักงาน ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา ตําแหน่งงาน รายได้
และสถานภาพที แตกต่างกันมีความสัมพันธ์ต่อการทํางานเป็ นที ม และปั จจัยแวดล้อมในการทํางาน •
ปัจจัย ไดแก่ การกําหนดวัตถุประสงค์ การพัฒนาการทํางาน บรรยากาศและสภาพแวดล้อมของทีมภาวะ
ผูน้ าํ มีความสัมพันธ์ต่อการทํางานเป็ นทีม
ประโยชน์ ทีจะได้ รับ
1. ผลจากการวิจยั ครัJงนีJ สามารถใช้เป็ นแนวทางในการเพิมประสิ ทธิ ภาพการทํางาน
เป็ นทีม
2. ผลการวิจยั ทีได้จะเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั เอเอ (ประเทศไทย) จํากัด
และหน่วยงานทีเกียวข้องผลจากการวิจยั ครัJงนีJจะเป็ นข้อมูลเบืJองต้นสําหรับผูท้ ีสนใจศึกษา
ต่อไป
ผลการวิเคราะห์
ส่ วนที Z ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลทัวไปของพนักงาน
มี พ นักงานเพศชายมากกว่าเพศหญิ ง โดยมี เ พศชายร้ อยละ X•.W และเพศหญิ ง ร้ อยละ •X.x
พนักงานที มี อายุ xz-xX ปี มี มากที สุ ด ร้ อยละ••.g รองลงมาคื อ พนักงานที มี อายุ{€-xg ปี ร้ อยละ{z.x
พนักงานที มีอายุ x€-•g ปี ร้อยละz€.g พนักงานที มีอายุ{g-{X ปี ร้อยละ 12.0 พนักงานทีมีอายุ •z-•X ปี
ร้อยละ •.g พนักงานทีมีอายุ •€ ปี ขึJนไป ร้อยละ {.W ตามลําดับ พนักงานส่ วนใหญ่มีระดับการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี พนักงานส่ วนใหญ่มีรายได้ต่อเดื อน 15,001-20,000 บาท รองลงมาพนักงานที มี รายได้ต่อ
เดือน {g,001-30,000 บาท ตามลําดับ พนักงานทีมีอายุการทํางาน z-x ปี ร้อยละ •g.g พนักงานทีมีอายุการ
ทํางาน •-€ ปี ร้ อยละ xg.W พนักงานที มีอายุการทํางานมากกว่า ‚ ปี ร้อยละ z€.g พนักงานที มีอายุการ
ทํางานW-‚ ปี ร้อยละ zg.Wและพนักงานทีมีอายุการทํางานน้อยกว่า z ปี ร้อยละ {.W
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ส่ วนที \ ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อมู ลปั จ จั ย องค์ ป ระกอบของที ม ที มี ค วามสั ม พั น ธ์ ต่ อการเพิ ม
ประสิ ทธิภาพการทํางานเป็ นทีมและประสิ ทธิภาพการทํางานเป็ นทีม
กําหนดเกณฑ์ในการวัดคะแนน ได้ดงั นีJ
ค่าคะแนนเฉลีย
4.21 – 5.00
หมายถึง
มากทีสุ ด
ค่าคะแนนเฉลีย

3.41 – 4.20

หมายถึง

มาก

ค่าคะแนนเฉลีย

2.61 – 3.40

หมายถึง

ปานกลาง

ค่าคะแนนเฉลีย

1.81 – 2.60

หมายถึง

น้อย

ค่าคะแนนเฉลีย

1.00 - 1.80

หมายถึง

น้อยทีสุ ด

ตารางที 1 แสดงจํานวน ค่ าเฉลีย และส่ วนเบี ยงเบนมาตรฐานเกี ยวกับปั จจัยองค์ประกอบของที มด้าน
สภาพแวดล้อมของพนักงาน
ด้ านสภาพแวดล้ อม
S.D
Min
Max
แปลผล
1. ผูน้ าํ ที มมี ความสามารถในการสังงานและ
มอบหมายงาน
2. ผู ้นํา ที ม มี ค วามไว้ว างใจลู ก น้อ งและให้
อํานาจในการตัดสิ นใจ
3. ท่านสามารถยอมรับความคิดเห็นจากเพือน
ร่ วมทีมได้
4. ท่ า นสามารถยอมรั บ ความผิ ด พลาดของ
เพือนร่ วมทีมได้
5. การประเมินงานเป็ นไปอย่างเป็ นธรรม โดย
พิจารณาจากผลงานเป็ นหลัก
รวมด้ านสภาพแวดล้ อม

4.01 0.604

3

5

มาก

3.85 0.651

1

5

มาก

4.11 0.764

2

5

มาก

3.93 0.723

2

5

มาก

3.91 0.857

1

5

มาก

3.96 0.720

มาก

จากตารางที 1 แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยองค์ประกอบของทีมด้านสภาพแวดล้อมของพนักงาน โดยภาพรวม
อยูใ่ นระดับมาก ซึ งมีค่าเฉลียเท่ากับ 3.96
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ตารางที 2 แสดงจํานวน ค่าเฉลี ย และส่ วนเบี ยงเบนมาตรฐานเกี ยวกับปั จจัยองค์ประกอบของที มด้าน
องค์ประกอบและคุณลักษณะของพนักงาน
ด้ านองค์ ประกอบและคุณลักษณะ
S.D
Min
Max
แปลผล
6. งานทีได้รับมอบหมายมีลกั ษณะครอบคลุม
4.11
หลายด้าน
7. งานทีได้รับมอบหมายมีความสําคัญ และท้า
4.09
ทายต่อทักษะและความสามารถของท่าน

0.746

2

5

มาก

0.738

1

5

มาก

0.685

3

5

มาก

3.87

0.935

1

5

มาก

4.01

0.797

2

5

มาก

3.98

0.780

8. ทีมงานมีสมาชิกทีเหมาะกับภารกิจของงาน 3.83
9. สมาชิกภายในทีมสามารถปฏิบตั ิงานแทน
กันได้
10. ทุกคนให้ความสําคัญกับผลงานของทีม
มากกว่าผลงานแต่ละบุคคล
รวมด้ านองค์ ประกอบและคุณลักษณะ

มาก

จากตารางที 2 แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยองค์ประกอบของทีมด้านองค์ประกอบและคุณลักษณะของพนักงาน
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ซึ งมีค่าเฉลียเท่ากับ 3.98
ตารางที 3 แสดงจํานวน ค่าเฉลีย และส่ วนเบียงเบนมาตรฐานเกียวกับปั จจัยองค์ประกอบของทีมด้านการ
ออกแบบงานของพนักงาน
ด้ านการออกแบบงาน
S.D
Min
Max
แปลผล
11. ทีมงานมีอิสระในการปฏิบตั ิงาน
12. งานทีได้รับมอบหมายตรงกับ
ความสามารถของสมาชิกในทีม
13. สมาชิกในทีมได้ใช้ทกั ษะความสามารถ
ได้อย่างเต็มทีกับงานทีทํา
14. สมาชิกในทีมมีทกั ษะความรู ้
ความสามารถหลากหลาย ในการทํางานให้
สําเร็ จได้ดว้ ยดี
รวมด้ านการออกแบบงาน

3.75

0.790

2

5

มาก

3.81

0.730

1

5

มาก

4.00

0.697

2

5

มาก

3.91

0.640

3

5

มาก

3.87

0.714

มาก
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จากตารางที 3 แสดงให้เ ห็ นว่า ปั จจัย องค์ประกอบของที มด้านการออกแบบงานของพนักงาน โดย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ซึ งมีค่าเฉลียเท่ากับ 3.87
ตารางที 4 แสดงจํานวน ค่าเฉลี ย และส่ วนเบี ยงเบนมาตรฐานเกี ยวกับปั จจัยองค์ประกอบของที มด้าน
กระบวนการทํางานของพนักงาน
ด้ านกระบวนการทํางาน
S.D
Min
Max
แปลผล
15. สมาชิกแต่ละคนในทีม เข้าใจเป้าหมาย
ของทีมทีถูกต้องตรงกัน
16. สมาชิกในทีมมีส่วนร่ วมในการกําหนด
เป้าหมายในการทํางานร่ วมกัน
ได้อย่างกลมเกลียว
17. เป้าหมายร่ วมกันของทีม จะส่ งผลให้เกิด
การทํางานอย่างปราศจากความขัดแย้ง
18. ทีมงานสามารถปฏิบตั ิงานได้สาํ เร็ จตาม
เป้าหมาย
รวมด้ านกระบวนการทํางาน

4.00

0.788

1

5

มาก
มาก

3.83

0.921

1

5

3.81

0.896

1

5

3.93

0.844

1

5

3.89

0.862

มาก
มาก
มาก

จากตารางที 4แสดงให้เห็ นว่า ปั จจัยองค์ประกอบของที มด้านกระบวนการทํางานของพนักงาน โดย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ซึ งมีค่าเฉลียเท่ากับ 3.89
ตารางที 5 แสดงจํานวน ค่าเฉลีย และส่ วนเบี ยงเบนมาตรฐานเกี ยวกับการเพิมประสิ ทธิ ภาพการทํางาน
เป็ นทีมด้านสมาชิกมีความพึงพอใจในทีมของพนักงาน
ด้ านสมาชิกมีความพึงพอใจในทีม
S.D
Min
Max
แปลผล
1. ท่านเข้ากับเพือนร่ วมงานได้เป็ นอย่างดี มี
3.96
ความสามัคคีกนั
2.สิ งแวดล้อมในทีทํางานถูกสุ ขลักษณะและมี
3.65
ความปลอดภัยกับพนักงาน
3.81
รวมด้ านสมาชิกมีความพึงพอใจในทีม

0.687

2

5

0.814

2

5

0.750

มาก
มาก
มาก

จากตารางที 5 แสดงให้เห็นว่า ด้านสมาชิ กมีความพึงพอใจในทีมของพนักงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ซึ งมีค่าเฉลียเท่ากับ 3.81
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ตารางที 6 แสดงจํานวน ค่าเฉลีย และส่ วนเบี ยงเบนมาตรฐานเกี ยวกับการเพิมประสิ ทธิ ภาพการทํางาน
เป็ นทีมด้านสมาชิกมีการสื อสารทีดี
ด้ านสมาชิกมีการสื อสารทีดี
S.D
Min
Max
แปลผล
3. การติดต่อสื อสารกันระหว่างสมาชิกในทีมมี
ประสิ ทธิ ภาพเข้าใจง่าย

3.45

0.874

2

5

4. สมาชิกในทีมมีการแลกเปลียนข้อมูลอย่าง
ตรงไปตรงมา

3.48

0.978

1

5

3.12

0.821

2

5

3.31

0.870

1

5

5. การติดต่อสื อสารระหว่างหน่วยงานต่างๆไม่
มีปัญหาและอุปสรรค
6.ท่านได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกียวกับการ
ปฏิบตั ิงานอย่างทัวถึง
รวมด้ านสมาชิกมีการสื อสารทีดี

3.34

0.886

มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที 6 แสดงให้เห็ นว่า ด้านสมาชิ กมี การสื อสารที ดี โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ งมี
ค่าเฉลียเท่ากับ 3.34
ตารางที 7แสดงจํานวน ค่าเฉลีย และส่ วนเบียงเบนมาตรฐานเกียวกับการเพิมประสิ ทธิ ภาพการทํางานเป็ น
ทีมด้านการแก้ไขปัญหาอุปสรรคได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพของพนักงาน
ด้ านการแก้ ไขปัญหาอุปสรรค
S.D
Min Max
แปลผล
ได้ อย่ างมีประสิ ทธิภาพ
7. สมาชิกกล้าแสดงความคิดเห็น สามารถบอก
ปานกลาง
3.40 0.805
2
5
ปัญหาและแนวทางแก้ไข โดยปราศจากความกลัว
มาก
8. บริ ษทั ของท่านมุ่งเน้นให้พนักงานมีส่วนร่ วม
3.67 0.811
2
5
ในการรับรู ้ปัญหาทีเกิดขึJนในบริ ษทั
9. สมาชิกในทีมมีการปรึ กษาหารื อเพือรวบรวม
มาก
ข้อมูลของปัญหาแล้วนําไปแก้ปัญหาตามขัJนตอน 3.73 0.811
1
5
ร่ วมกัน
มาก
10. ทีมงานสามารถสรุ ปและแก้ปัญหาให้ได้ผล
3.64 0.849
1
5
ตามเป้าหมาย
มาก
รวมด้ านการแก้ ไขปัญหาอุปสรรคได้ อย่ างมี
3.61 0.819
ประสิ ทธิภาพ
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จากตารางที 7 แสดงให้เห็นว่า ด้านการแก้ไขปั ญหา อุปสรรคได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพของพนักงาน โดย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ซึ งมีค่าเฉลียเท่ากับ 3.61
ส่ วนที g ทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที Z.Z เพศของพนักงานทีแตกต่ างกันมีความสั มพันธ์ ต่อการเพิมประสิ ทธิภาพการทํางานเป็ น
ทีมของพนักงาน สําหรับสถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ จะทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลียของ
ประชากร { กลุ่ม สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ คือ Independent t-test โดยใช้ระดับความเชือมัน ‚X% โดยจะ
ยอมรับสมมติฐานหลัก เมือค่า Sig มีค่าน้อยกว่า g.gX
ตารางที 8 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างของการเพิมประสิ ทธิ ภาพการทํางานเป็ นทีมโดยจําแนกตาม
เพศของพนักงาน
การเพิมประสิ ทธิภาพการทํางานเป็ น
เพศ Mean
S.D
t – test Sig (2-tailed)
ทีม
1.ด้านสมาชิกมีความพึงพอใจในทีม
ชาย 3.71
0.103
0.161
หญิง 3.93
0.116
-1.412
{.ด้านสมาชิกมีการสื อสารทีดี
ชาย 3.30
0.117
0.660
หญิง 3.38
0.132
-0.441
x.ด้านการแก้ไขปัญหาอุปสรรคได้อย่าง ชาย 3.55
0.111
0.406
มีประสิ ทธิ ภาพ
หญิง 3.68
0.117
-0.839
*มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ g.gX
จากตารางที 8 แสดงค่า T-test ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน และค่า Sig จําแนกตามเพศของพนักงาน
ทีแตกต่างกันมีความสัมพันธ์ต่อปั จจัยที มีความสัมพันธ์ต่อการเพิมประสิ ทธิ ภาพการทํางานเป็ นที มของ
พนัก งานโดยใช้ส ถิ ติ Independent T-test ในการทดสอบพบว่ า เพศของพนักงานที แตกต่ า งกัน ไม่ มี
ความสัมพันธ์ต่อปัจจัยทีมีความสัมพันธ์ต่อการเพิมประสิ ทธิ ภาพการทํางานเป็ นทีมของพนักงาน
สมมติฐานที Z.\ อายุของพนักงานทีแตกต่ างกันมีความสั มพันธ์ ต่อการเพิมประสิ ทธิภาพการทํางานเป็ น
ทีมของพนักงาน
ตารางที 9 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างของการเพิมประสิ ทธิ ภาพการทํางานเป็ นทีม โดยจําแนกตาม
อายุของพนักงาน
การเพิมประสิ ทธิภาพการทํางานเป็ นทีม
F-test
Sig
2.667
0.029
ด้ านสมาชิกมีความพึงพอในทีม
3.167
0.012
ด้ านสมาชิกมีการสื อสารทีดี
2.797
0.023
ด้ านการแก้ ไขปัญหา อุปสรรคได้ อย่ างมีประสิ ทธิภาพ
*มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ g.gX
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จากตารางที 9 การวิเคราะห์เปรี ยบเที ยบประสิ ทธิ ภาพการทํางานเป็ นที ม จําแนกตาม
อายุของพนักงาน โดยใช้สถิติ One-way ANOVAในการทดสอบพบว่าช่วงอายุทีแตกต่างกันมีความสัมพันธ์ต่อการเพิมประสิ ทธิ ภาพการทํางานเป็ นทีมของพนักงาน
สมมติฐานที Z.g ระดับการศึกษาของพนักงานทีแตกต่ างกันมีความสั มพันธ์ ต่อการเพิมประสิ ทธิภาพการ
ทํางานเป็ นทีมของพนักงาน
ตารางที 10 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างของการเพิมประสิ ทธิ ภาพการทํางานเป็ นทีม โดยจําแนกตาม
ระดับการศึกษาของพนักงาน
การเพิมประสิ ทธิภาพการทํางานเป็ นทีม
F-test
Sig
z.ด้านสมาชิกมีความพึงพอใจในทีม
0.433
0.512
{.ด้านสมาชิกมีการสื อสารทีดี
0.077
0.782
x.ด้านการแก้ไขปัญหาอุปสรรคได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
0.119
0.731
*มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ g.gX
จากตารางที 10 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพการทํางานเป็ นทีม จําแนกตาม
ระดับการศึ กษาของพนักงาน โดยใช้สถิติ One-way ANOVAในการทดสอบพบว่า ระดับการศึ กษาของ
พนักงานทีแตกต่างกันไม่มีความสัมพันธ์ต่อการเพิมประสิ ทธิ ภาพการทํางานเป็ นทีมของพนักงาน
สมมติฐานที Z.o รายได้ ข องพนักงานทีแตกต่ างกันมีความสั มพันธ์ ต่ อการเพิมประสิ ทธิภาพการทํางาน
เป็ นทีมของพนักงาน
ตารางที 11 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างของการเพิมประสิ ทธิ ภาพการทํางานเป็ นทีม โดยจําแนก
ตามรายได้ของพนักงาน
การเพิมประสิ ทธิภาพการทํางานเป็ นทีม
F-test
Sig
z.ด้านสมาชิกมีความพึงพอใจในทีม
0.883
0.454
{.ด้านสมาชิกมีการสื อสารทีดี
0.376
0.771
x.ด้านการแก้ไขปัญหาอุปสรรคได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
0.377
0.77
*มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ g.gX
จากตารางที 11 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพการทํางานเป็ นทีม จําแนกตาม
รายได้ของพนักงาน โดยใช้สถิติ One-way ANOVAในการทดสอบพบว่า รายได้ของพนักงานทีแตกต่าง
กันไม่มีความสัมพันธ์ต่อปัจจัยทีมีความสัมพันธ์ต่อการเพิมประสิ ทธิ ภาพการทํางานเป็ นทีมของพนักงาน
สมมติฐานที Z.p อายุการทํางานของพนักงานทีแตกต่ างกันมีความสั มพันธ์ ต่อการเพิมประสิ ทธิภาพการ
ทํางานเป็ นทีมของพนักงาน
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ตารางที 12 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างของการเพิมประสิ ทธิ ภาพการทํางานเป็ นทีม โดยจําแนกตาม
อายุการทํางานของพนักงาน
การเพิมประสิ ทธิภาพการทํางานเป็ นทีม
F-test
Sig
z.ด้านสมาชิกมีความพึงพอใจในทีม
0.561
0.692
{.ด้านสมาชิกมีการสื อสารทีดี
0.58
0.678
x.ด้านการแก้ไขปัญหาอุปสรรคได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
0.904
0.466
*มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ g.gX
จากตารางที 12 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพการทํางานเป็ นทีม จําแนกตาม
อายุการทํางานของพนักงาน โดยใช้สถิ ติ One-way ANOVAในการทดสอบพบว่า อายุการทํางานของ
พนักงานทีแตกต่างกันไม่มีความสัมพันธ์ต่อปั จจัยทีมีความสัมพันธ์ต่อการเพิมประสิ ทธิ ภาพการทํางาน
เป็ นทีมของพนักงาน
สมมติฐานที Z.q ตําแหน่ งงานของพนักงานทีแตกต่ างกันมีความสั มพันธ์ ต่ อการเพิมประสิ ทธิภ าพการ
ทํางานเป็ นทีมของพนักงาน
ตารางที 13 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างของการเพิมประสิ ทธิ ภาพการทํางานเป็ นทีม โดยจําแนกตาม
ตําแหน่งงานของพนักงาน
การเพิมประสิ ทธิภาพการทํางานเป็ นทีม
F-test
Sig
3.193
0.047
ด้ านการแก้ ไขปัญหา อุปสรรคได้ อย่ างมีประสิ ทธิภาพ
*มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ g.gX
จากตารางที 13 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพการทํางานเป็ นทีม จําแนกตาม
ตําแหน่งงานของพนักงาน โดยใช้สถิติ One-way ANOVAในการทดสอบพบว่า ตําแหน่งงานทีแตกต่าง
กันมีความสัมพันธ์ต่อการเพิมประสิ ทธิ ภาพการทํางานเป็ นทีมของพนักงาน
สมมติฐานที 2 ปัจจัยองค์ ประกอบของทีมมีความสั มพันธ์ กบั การเพิมประสิ ทธิภาพการทํางานเป็ นทีม
ของพนักงาน
สําหรับสถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ จะใช้การทดสอบด้วยการวิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์
ของตัวแปร 2 ตัวแปรที เป็ นอิสระต่อกัน โดยใช้สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียรสัน(Pearson Product
Moment Correlation Coefficient) และการทดสอบสมมติ ฐ านใช้ร ะดับ ความเชื อมัน 95% ดังนัJน จะ
ยอมรับสมมติฐานหลัก เมือค่า Sig มีค่าน้อยกว่า 0.05
สมมติฐานที 2.1 ปัจจัยองค์ประกอบของทีมด้านสภาพแวดล้อมของพนักงานมีความสัมพันธ์กบั
การเพิมประสิ ทธิ ภาพการทํางานเป็ นทีม
ตารางที 14 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยองค์ประกอบของที มด้านสภาพแวดล้อมของ
พนักงานกับการเพิมประสิ ทธิ ภาพการทํางานเป็ นทีม
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ปัจจัยองค์ ประกอบของทีม
R
Sig
ระดับความสั มพันธ์
ทิศทาง
ด้ านสภาพแวดล้ อม
0.699
0.000*
ความสัมพันธ์มาก
เดียวกัน
*มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ g.gX
จากตารางที 14 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยองค์ประกอบของที ม
ด้านสภาพแวดล้อมของพนักงานกับการเพิมประสิ ทธิ ภาพการทํางานเป็ นทีม พบว่า มีค่า Sig เท่ากับ 0.000
ซึ งมี ค่ า น้อ ยกว่ า 0.05 นันคื อ ยอมรั บ สมมติ ฐ าน หมายความว่ า ปั จ จัย องค์ ป ระกอบของที ม ด้า น
สภาพแวดล้อ มของพนัก งานมี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ การเพิ มประสิ ท ธิ ภ าพการทํา งานเป็ นที ม โดยมี
ความสัมพันธ์อยูใ่ นระดับมาก และอยูใ่ นทางบวก ทิศทางเดียวกัน
สมมติฐานที 2.2 ปั จจัยองค์ประกอบของที มด้านองค์ประกอบและคุณลักษณะของพนักงานมี
ความสัมพันธ์กบั การเพิมประสิ ทธิ ภาพการทํางานเป็ นทีม
ตารางที 15 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยองค์ประกอบของทีมด้านองค์ประกอบและ
คุณลักษณะของพนักงานกับการเพิมประสิ ทธิ ภาพการทํางานเป็ นทีม
ปัจจัยองค์ ประกอบของทีม
R
Sig
ระดับความสั มพันธ์
ทิศทาง
0.544
0.000*
ความสัมพันธ์มาก
เดียวกัน
ด้ านองค์ ประกอบและคุณลักษณะ
*มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ g.gX
จากตารางที 15 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยองค์ประกอบของที ม
ด้านองค์ประกอบและคุณลักษณะของพนักงานกับการเพิมประสิ ทธิ ภาพการทํางานเป็ นทีมของพนักงาน
พบว่า มี ค่ า Sig เท่ า กับ 0.000 ซึ งมี ค่ า น้อ ยกว่ า 0.05 นันคื อ ยอมรั บ สมมติ ฐ าน หมายความว่า ปั จ จัย
องค์ ป ระกอบของที ม ด้า นองค์ป ระกอบและคุ ณ ลัก ษณะของพนัก งานมี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ การเพิ ม
ประสิ ทธิ ภาพการทํางานเป็ นที มของพนักงาน โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับมาก และอยู่ในทางบวก
ทิศทางเดียวกัน
สมมติฐานที 2.3 ปั จจัยองค์ประกอบของทีมด้านการออกแบบงานของพนักงานมีความสัมพันธ์
กับการเพิมประสิ ทธิ ภาพการทํางานเป็ นทีม
ตารางที 16 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยองค์ประกอบของที มด้านการออกแบบงาน
ของพนักงานกับการเพิมประสิ ทธิ ภาพการทํางานเป็ นทีม
ปัจจัยองค์ ประกอบของทีม
R
Sig
ระดับความสั มพันธ์
ทิศทาง
0.684
0.000*
ความสัมพันธ์มาก
เดียวกัน
ด้ านการออกแบบงาน
*มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ g.gX
จากตารางที 16 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยองค์ประกอบของที ม
ด้านการออกแบบงานของพนักงานกับการเพิมประสิ ทธิ ภาพการทํางานเป็ นที ม พบว่า มีค่า Sig เท่ากับ
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0.000 ซึ งมีค่าน้อยกว่า 0.05 นันคือ ยอมรับสมมติฐาน หมายความว่า ปั จจัยองค์ประกอบของทีมด้านการ
ออกแบบงานของพนั ก งานมี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ การเพิ มประสิ ท ธิ ภ าพการทํา งานเป็ นที ม โดยมี
ความสัมพันธ์อยูใ่ นระดับมาก และอยูใ่ นทางบวก ทิศทางเดียวกัน
สมมติฐานที 2.4 ปัจจัยองค์ประกอบของทีมด้านกระบวนการทํางานของพนักงานมี
ความสัมพันธ์กบั การเพิมประสิ ทธิ ภาพการทํางานเป็ นทีม
ตารางที 4.23 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยองค์ประกอบของทีมด้านกระบวนการทํางาน
ของพนักงานกับการเพิมประสิ ทธิ ภาพการทํางานเป็ นทีม
ปัจจัยองค์ ประกอบของทีม
R
Sig
ระดับความสั มพันธ์
ทิศทาง
0.684
0.000*
ความสัมพันธ์มาก
เดียวกัน
ด้ านกระบวนการทํางาน
*มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ g.gX
จากตารางที 17 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยองค์ประกอบของที ม
ด้านกระบวนการทํางานของพนักงานกับการเพิมประสิ ทธิ ภาพการทํางานเป็ นทีม พบว่า มีค่า Sig เท่ากับ
0.000 ซึ งมี ค่าน้อยกว่า 0.05 นันคื อ ยอมรั บสมมติ ฐาน หมายความว่า ปั จจัยองค์ประกอบของที มด้า น
กระบวนการทํา งานของพนักงานมี ความสัมพันธ์กับการเพิ มประสิ ทธิ ภาพการทํา งานเป็ นที ม โดยมี
ความสัมพันธ์อยูใ่ นระดับมาก และอยูใ่ นทางบวก ทิศทางเดียวกัน
ส่ วนที o ผลการศึกษาปั ญ หาและข้ อเสนอแนะต่ อการทํางานร่ วมกันเป็ นทีม ซึ งเป็ นคําถามปลายเปิ ดให้
พนักงานแสดงความคิดเห็น ดังนีJ
4.1 บุ คลากรในองค์กรต้องการพัฒนาความสามารถในด้านการสื อสารภายในองค์กร ทักษะ
ภาษาอังกฤษและภาษาจีน ความชํานาญและทักษะการผลิตตลอดจนเทคนิคการทํางานร่ วมกับผูอ้ ืน ทักษะ
•.{ ปัญหาและอุปสรรคในการทํางานร่ วมกันเป็ นทีม เกิดจาก การสื อสารทีไม่ถูกวัตถุประสงค์ที
ต้องการ สมาชิกไม่กล้าแสดงความคิดเห็นหรื อบอกกล่าวปั ญหามากพอ ความเข้าใจเป้าหมายของทีมทีไม่
ตรงกันทําให้ไม่ทาํ งานตามแผนงานทีกําหนดไว้ และสมาชิกร่ วมทีมมีจาํ นวนไม่เพียงพอกับปริ มาณงาน
•.x ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปั ญหาเพือทํางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ได้แก่ การเปิ ดใจและ
ยอมรับฟั งความคิดเห็นของแต่ละแผนก ขจัดความกลัวไม่กล้าทีจะถามเมือไม่เข้าใจหรื อทําผิดพลาดการ
สื อสารที เข้าใจไม่ตรงกัน เพิมช่ องทางการกระจายข้อมูลข่าวสารในองค์กรเพือให้ขอ้ มูลทัวถึง ร่ วมกัน
รักษาเวลาของแต่ละส่ วนงาน เพือความสําเร็ จขององค์การ

อภิปรายผล
ระดับปัจจัยองค์ประกอบของทีมด้านองค์ประกอบและคุณลักษณะด้านสภาพแวดล้อมด้านการ
ออกแบบงานด้านกระบวนการทํางานและมีประสิ ทธิ ภาพการทํางานเป็ นทีมในด้านสมาชิกมีความพึง
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พอใจในทีมด้านการแก้ไขปัญหาอุปสรรคได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพด้านการสื อสารทีดีมีความสัมพันธ์กบั
งานของ ธนกร กรวัชรเจริ ญ (2555)

ข้ อเสนอแนะของการวิจัยครั$ งต่ อไป
z.ควรศึกษาเรื องประสิ ทธิ ภาพการสื อสารในองค์กรทีมีผลต่อการทํางานเป็ นทีม
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บทคัดย่ อ
งานวิ จ ัย นี> มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เพื@ อ ศึ ก ษาปั จจัย ด้ า นคุ ณ ภาพการบริ การ เพื@ อ นํ า เสนอ
ประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การ และเพื@อวิเคราะห์ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางพัฒนาคุ ณภาพการ
บริ การ ที@ มี ต่ อ การบริ การผู ้โ ดยสารภายในท่ า อากาศยาน เครื@ องมื อ ที@ ใ ช้ ใ นการวิ จ ัย เป็ น
แบบสอบถามสําหรับผูใ้ ช้บริ การ จํานวน 400 คน ซึ@ งผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า อายุ อาชี พ
ระดับ การศึ กษา จุดประสงค์ในการใช้บริ การ และความถี@ ในการใช้บ ริ การ แตกต่างกัน มี ผลต่อ
ปั จจัยด้านการประเมินคุณภาพการบริ การ แตกต่างกัน เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และความถี@
ในการใช้บริ การ แตกต่างกัน มีผลต่อปั จจัยด้านการประเมินประสิ ทธิ ภาพการบริ การ แตกต่างกัน
ปั จจัยด้านคุ ณภาพในการให้บริ การมีความสัมพันธ์ทุกด้านต่อด้านการประเมินประสิ ทธิ ภาพการ
บริ การมีระดับความสัมพันธ์มาก ตามลําดับ
คําสํ าคัญ : การประเมินคุณภาพ คุณภาพการบริ การ 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
ปั จจุบนั ภาครัฐมีนโยบายที@ จะเสริ มสร้างให้ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางของการขนส่ งทางอากาศของ
ภูมิภาค โดยการเป็ นศูนย์กลางของการบินพาณิ ชย์แห่ งภูมิภาคเอเชี ยของไทย จึงได้มีการพัฒนากิจการการบิ น
ในด้านต่างๆ ให้ทนั สมัยพร้อมรองรับการขยายตัวด้านคมนาคมขนส่ งทางอากาศของภูมิภาคเอเชี ยที@ เพิ@ มขึ> น
ทุ กปี ประกอบกับแนวโน้มความต้องการใช้บริ การการเดิ นทางของผูโ้ ดยสารที@ มีตวั เลขที@ สูงมากขึ> น ซึ@ งใน
ปั จจุ บนั อุตสาหกรรมการบิ นยังคงมี แนวโน้มที@ จะเติ บโตอย่างต่ อเนื@ อง อย่างรวดเร็ วและก้าวกระโดด ในปี
พ.ศ. 2558 ประเทศไทยเรากําลังจะเข้าสู่ ประชาคมเขตการค้าเสรี อาเซี ยน หรื อแน่ นอนว่าย่อมมีการเดิ นทางไป
มาหาสู่ กันในหมู่ ประเทศอาเซี ยนมากขึ> น (กองการบิ นทหารเรื อ, 2565) อี กทั>งยังมี การกําหนดทิ ศทางการ
พัฒนาอุตสาหกรรมโลจิสติกส์เพื@อรองรับการเปิ ดประชาคมเขตการค้าเสรี อาเซี ยน มีมุมมองเกี@ยวกับศักยภาพ
การเป็ นศูนย์กลางอาเซี ยนด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทยว่า มีความได้เปรี ยบเชิ งยุทธศาสตร์ ทาํ เลที@ต> งั และมี
ศักยภาพในการเป็ นประตูการค้าของภูมิภาคอินโดจีน เป็ นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาคที@มีอาณาเขตติดต่อ
กับพรมแดนประเทศเพื@ อนบ้านหลายประเทศ ทั>งทางบก ทางราง ทางอากาศ และทางนํ>า และทําเลทาง
ภูมิศาสตร์ของประเทศไทย ถือได้วา่ เป็ นศูนย์กลางการคมนาคม และโลจิสติกส์ของภูมิภาคที@สามารถเชื@อมโยง
ประเทศต่างๆ ในอิ นโดจี นเข้าด้วยกัน (สภาหอการค้าแห่ งประเทศไทย, 2557) การเปิ ดประชาคมเขตการค้า
เสรี อาเซี ยน ยังก่อให้เกิดปั จจัยสนับสนุ นธุ รกิจการบินอีกปั จจัยหลัก คือการเปิ ดเสรี การบินอาเซี ยน ในปี พ.ศ.
2556 โดยเป็ นกรอบความตกลงพหุ ภาคี เพื@อให้ประเทศสมาชิ กอาเซี ยนสามารถขนส่ งทางอากาศ ระหว่างกัน
โดยไม่จาํ กัดจํานวน ความจุความถี@ อย่างไรก็ตามกระแสการรวมเป็ นประชาคมเขตการค้าเสรี อาเซี ยน ก็ได้
ส่ งผลให้เกิ ดความคึ กคักต่ อธุ รกิ จการบิ นในภู มิภาคเป็ นอย่างมาก โดยทําให้เกิ ดการเพิ@ มเที@ ยวบิ นและขยาย
เส้นทางการบินมายังประเทศอาเซี ยน และเส้นทางการบินระหว่างประเทศสมาชิ กอาเซี ยนมากยิ@งขึ>น (มหานคร
อาเซี ยน, 2559) ซึ@ งการบริ การเป็ นภารกิ จหลักของท่าอากาศยานหรื อเป็ นผลิตผลของท่าอากาศยานทัว@ โลกที@
จะต้องแข่ งขันกันในทางสร้างสรรค์ พัฒนา และปรับปรุ งการบริ การ ให้ท่าอากาศยานของตนสร้างความพึ ง
พอใจแก่ผูใ้ ช้บริ การมากที@ สุด เพราะความพึงพอใจนี> จะนําไปสู่ ความสําเร็ จในการดําเนิ นงาน ชื@ อเสี ยงของท่า
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อากาศยาน และรายได้ของท่าอากาศยาน อันจะส่ งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิ จของประเทศในที@สุด (บุญเลิศ จิ ต
ตั>งวัฒนา, 2551)
ดังนั>น จากการที@ รัฐบาลมี นโยบายให้ท่าอากาศยานนานาชาติ อู่ตะเภา ระยอง-พัทยา เป็ นสนามบิ น
พาณิ ชย์แห่ งที@ 3 ของประเทศไทย เพื@อรองรับนักท่องเที@ ยวเกื อบ 6 ล้านคนต่อปี จากข้อมูลดังกล่าวท่าอากาศ
ยานจึ งเปรี ยบเสมือนประตูสวรรค์ของนักท่องเที@ ยวที@ กาํ ลังจะเข้าสู่ ประเทศ การสร้างความประทับใจที@ มีต่อ
ผูใ้ ช้บริ การย่อมมีอิทธิ พลด้านความรู ้สึกที@ มีต่อประเทศนั>น ในแง่ต่างๆ ฉะนั>นประเทศต่างๆ จึงพยายามที@ จะ
ปรั บปรุ งท่ าอากาศยานของตนให้มี ความสะอาด มี ความเป็ นระเบี ยบ มี ความสะดวกรวดเร็ ว และมี ความ
ปลอดภัย ให้กบั ผูโ้ ดยสารที@มาใช้บริ การ อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการดึงดูดนักท่องเที@ยวให้เข้ามาเที@ยวประเทศ
ของตนมากยิ@งขึ> น การที@ ท่าอากาศยานจะสามารถบริ การให้ผูใ้ ช้บริ การประทับใจย่อมขึ> นอยู่กบั คุณภาพการ
บริ การและประสิ ทธิ ภาพการบริ การของท่าอากาศยานนั>น

วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
1. เพื@อศึกษาปัจจัยด้านคุณภาพการบริ การ ที@มีต่อการให้บริ การผูโ้ ดยสารภายในท่าอากาศยาน
2. เพื@อนําเสนอประสิ ทธิ ภาพการบริ การ ที@มีต่อการให้บริ การผูโ้ ดยสารภายในท่าอากาศยาน
3. เพื@อวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และแนวทางพัฒนาคุณภาพการบริ การของท่าอากาศยาน

สมมติฐานในการวิจัย
1. ปั จจัย ส่ วนบุ ค คลผูใ้ ช้บ ริ การแตกต่ างกันมี ผลต่ อปั จจัยด้านการประเมิ นคุ ณภาพการบริ การ
แตกต่างกัน
2. ปั จจัยส่ วนบุคคลของผูใ้ ช้บริ การที@ แตกต่างกัน มีผลต่อปั จจัยด้านการประเมินประสิ ทธิ ภาพ
การบริ การแตกต่างกัน
3. ปั จจัยด้านการประเมินคุณภาพการบริ การกับปั จจัยด้านการประเมินประสิ ทธิ ภาพการบริ การมี
ความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สําคัญ

ทบทวนวรรณกรรม
จากทบทวนวรรณกรรม ปิ ยะนุ ช เลิ ศศิ ริ (mnno) ได้ศึ กษาเรื@ อง “การประเมิ นประสิ ทธิ ภาพการ
ให้ บริ การ: กรณี ศึ กษา ท่ าอากาศยานสุ วรรณภู มิ ” จากการศึ กษา พบว่า เพศ อาชี พ ระดับการศึ กษา และ
ประสบการณ์ในการทํางานที@สนามบินสุ วรรณภูมิ ที@มีผลต่อปั จจัยด้านคุณภาพในการให้บริ การ อาชี พ ระดับ
การศึ กษาและประสบการณ์ ในการทํางานที@ สนามบิ นสุ วรรณภู มิที@มีผลต่อด้านประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การ
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และ ปั จจัยด้านคุณภาพในการให้บริ การมีความสัมพันธ์ทุกด้านต่อด้านประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การ มีระดับ
ความสัมพันธ์ระดับปานกลางในทิศทางเดียวกัน
ศิริพร เจริ ญศิ รีวิริยะกุล (mnno) ได้ศึกษาเรื@ อง “คุณภาพการให้บริ การโรงพยาบาลทัว@ ไปของรัฐบาล
ในเขตจังหวัดปทุมธานี ” จากการศึกษา พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลประกอบด้วยอายุ ระดับกาศึ กษา และอาชี พ มี
ผลต่ อคุ ณภาพในการให้ บริ การในภาพรวมแตกต่ างกัน และเมื@ อพิ จารณาในรายละเอี ยดพบว่า เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา และอาชะ มีผลต่อคุณภาพการให้บริ การด้านสิ@ งที@สัมผัสได้แตกต่างกัน อายุ ระดับ
การศึกษา และอาชี พ มีผลต่อคุณภาพการให้บริ การด้านการเอาใจใส่ และด้านการตอบสนองแตกต่างกัน ส่ วน
อาชี พ มีผลต่อคุณภาพการให้บริ การด้านความเชื@ อถือและไว้วางใจแตกต่างกัน อายุและระดับการศึกษา มีผล
ต่อคุณภาพการให้บริ การด้านการให้ความมัน@ ใจแตกต่างกัน
ทวี อุปสุ ขิน (mnno) ได้ศึกษาเรื@ อง “การประเมินโครงการการพัฒนาการจัดการศึ กษาด้านอาชี พของ
นักเรี ยนในโรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึ กษาสังกัดสํานักงานเขตพื>นที@ การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต r”
จากการศึกษา พบว่า ผลการประเมินด้านบริ บท โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากและผ่านเกณฑ์
การประเมินตามกําหนด ผลการประเมินด้านปั จจัยป้ อนโดยภาพรวมมี ผลการประเมิ นอยู่ในระดับมาก ผ่าน
เกณฑ์การประเมินตามกําหนด ผลการประเมินด้านกระบวนการโดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก
ผ่านเกณฑ์การประเมินตามกําหนด ผลการประเมินด้านผลผลิต ในด้านผลที@ เกิดกับนักเรี ยนในด้านอาชี พ โดย
ภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินตามกําหนด
พิษณุ อภิ สมาจารโยธิ น (mnnt) ได้ศึกษาเรื@ อง “การศึ กษาผลการดําเนิ นงานโครงการส่ งเสริ มทักษะ
ทางสั งคม Hail Trip” จากการศึ กษา พบว่า r) การประเมิ นในด้านบริ บท และความต้องการจําเป็ นโดยยึ ด
วัตถุ ประสงค์ พบว่า การประเมิ นความเหมาะสมของโครงการในด้านปั จจัยเบื> องต้น พบว่า ปั จจัยเบื> องต้น
โครงการมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก การประเมินความเหมาะสมของโครงการในด้านกระบวนการใน
ภาพรวม พบว่า ส่ วนใหญ่ ให้ความเห็ นในเรื@ องของอุปสรรคจากภัยธรรมชาติ ได้แก่ ฝนตก ปั ญหาจากสัตว์
และแมลงบางชนิ ด และอากาศที@ร้อน การประเมินความเหมาะสมของโครงการในด้านผลผลิต พบว่า นักศึกษา
แพทย์ที@เข้าร่ วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมาก
บุญทิ พย์ ทองเพชร (mnnw) ได้ศึกษาเรื@ อง “ปั จจัยที@ มีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ภาพการทํางานด้าน
คุณภาพ บริ การพยาบาลของหัวหน้างานในกลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลชุ มชน จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี ” จาก
การศึกษา พบว่า ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ภาพการทํางานด้านคุณภาพบริ การพยาบาล อย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติที@ระดับ t.tn ปั จจัยด้านอายุความพึงพอใจในงานความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ขวัญและ
กําลังใจในการปฏิ บตั ิ งานและสภาพแวดล้อมในการทํางานมีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ภาพการทํางานด้าน
คุณภาพบริ การพยาบาล อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที@ระดับ 0.01
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการทบทวนวรรณกรรม แนวคิ ด ทฤษฏี และงานวิจยั ที@ เกี@ ยวข้อง สามารถกําหนดกรอบ
แนวคิดในการวิจยั ดังแสดงรู ปที@ r

ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม
ปั จจัยด้านการประเมินคุณภาพการบริ การ
1. ด้านสภาพแวดล้อมในการให้บริ การ
2. ด้านความน่าเชื@อถือ
3. ด้านการตอบสนองต่อผูใ้ ช้บริ การ
4. ด้านความมัน@ ใจในการใช้บริ การ
5. ด้านการดูแลเอาใจใส่

ข้อมูลพื>นฐานส่วนบุคคลของผูใ้ ช้บริ การ
1. เพศ
2. อายุ
3. อาชีพ
4. ระดับการศึกษา
5. จุดประสงค์ในเดินทาง
6. ความถี@ในการใช้บริ การ
7. ผูร้ ่ วมเดินทางในการใช้บริ การ

ปั จจัยด้านการประเมินประสิ ทธิภาพการบริ การ
1. การประเมินด้านบริ บทหรื อสภาวะแวดล้อม
2. การประเมินปั จจัยเบื>องต้นหรื อปั จจัยป้ อน
3. การประเมินกระบวนการ
4. การประเมินผลผลิต

รู ปทีJ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

ระเบียบวิธีวจิ ัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที@ใช้ในการศึกษาครั>งนี> ได้แก่ ผูใ้ ช้บริ การ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยองพัทยา โดยข้อมูลสถิติผูโ้ ดยสารประจําปี พ.ศ. 2558 มีจาํ นวน 177,120 คน (สํานักงานการท่ าอากาศยาน
นานาชาติ อู่ ตะเภา ระยอง-พัทยา, 2559) เนื@ องจากทราบจํานวนของกลุ่มประชากร ผูว้ ิจยั จึ งใช้วิธีการ
คํา นวณหาขนาดของกลุ่ ม ตัวอย่า งจากสู ต รของ Taro Yamane โดยกํา หนดค่ าความเชื@ อ มั@น ของกลุ่ ม
ตัวอย่างในการศึกษาครั>งนี>มีค่าเท่ากับ 95% ดังนั>น สู ตรที@ใช้ในการศึกษาครั>งนี> คือ

n=
เมื@อ

N
1 + N(e)2

n แทน จํานวนขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
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N แทน ยอดผูโ้ ดยสารประจําปี พ.ศ. 2558 จํานวน 177,120 คน
e แทนค่าความคลาดเคลื@อนจากการสุ่ มตัวอย่างเท่ากับ 0.05

แทนค่า

n=

177,120
1 + 177,120(0.05)2

n = 399.09 ≈ 400 คน
จากการคํานวณการสุ่ มตัวอย่างของประชากรผูใ้ ช้บริ การ ณ ท่ าอากาศยานนานาชาติ อู่ตะเภา
ระยอง-พัทยา ประจําปี พ.ศ. mnn€ ตามสู ตรของ Taro Yamane พบว่าขนาดตัวอย่างในการศึกษา ครั>งนี> มี
จํานวน 400 คน

เครืJ องมือทีใJ ช้ ในการวิจัย
เครื@ องมือที@ใช้ในการวิจยั ครั>งนี> เป็ นแบบสอบถาม ซึ@ งลักษณะของแบบสอบถามสําหรับ
ผูใ้ ช้บริ การ แบ่งออกเป็ น 4 ส่ วน ดังนี>
ส่ วนที@ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี@ยวกับข้อมูลพื>นฐานส่ วนบุคคลของผูใ้ ช้บริ การ มีคาํ ถามจํานวน w
ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ อาชี พ ระดับการศึกษา วัตถุประสงค์ในการใช้บริ การ ความถี@ในการใช้บริ การ และผู ้
ร่ วมเดินทางในการใช้บริ การ โดยเป็ นแบบสอบถามที@มีลกั ษณะเป็ นแบบคําถามนามบัญญัติ โดยให้ผตู ้ อบ
แบบสอบถามเลือกคําตอบเพียงข้อเดียวเท่านั>น
ส่ วนที@ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี@ยวกับการประเมินคุณภาพการบริ การ ของท่าอากาศยานนานาชาติ
อู่ตะเภา ระยอง-พัทยา มีคาํ ถามจํานวน 20 ข้อ ประกอบด้วย ด้านสภาพแวดล้อมในการให้บริ การ ด้าน
ความน่าเชื@ อถือ ด้านการตอบสนองผูใ้ ช้บริ การ ด้านความมัน@ ใจในการใช้บริ การ และด้านการดูแลเอาใจ
ใส่ โดยแบ่งเป็ น 5 ระดับ ได้แก่ มากที@สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที@สุด
ส่ วนที@ 3 เป็ นแบบสอบถามการประเมินประสิ ทธิ ภาพการบริ การ ของท่าอากาศยานนานาชาติอู่
ตะเภา ระยอง-พัทยา มีคาํ ถามจํานวน rr ข้อ ประกอบด้วย การประเมินด้านบริ บทหรื อสภาวะแวดล้อม
การประเมิ น ปั จจัยเบื> องต้นหรื อปั จจัยป้ อน การประเมิ น กระบวนการ และการประเมิ นผลผลิ ต โดย
แบ่งเป็ น 5 ระดับ ได้แก่ มากที@สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที@สุด
ส่ วนที@ 4 เป็ นแบบสอบถามความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ในความคิดเห็นของท่าน ท่านรู ้สึก
ประทับใจในเรื@ องใดบ้าง ในการให้บริ การของพนักงานในหน่ วยงานต่ างๆ ที@ ให้บริ การภายในอาคาร
รองรั บผูโ้ ดยสาร และท่ านคิ ด ว่าการให้บริ การในเรื@ องใดบ้างที@ ยงั มี ปัญหา และท่ านคิ ดว่าสําคัญ และ
สมควรได้รับแก้ไข ปรับปรุ ง หรื อเพื@อให้การให้บริ การมีประสิ ทธิ ภาพมากยิ@งขึ> นโดยคําภามเป็ นแบบ
ปลายเปิ ด โดยให้ผตู ้ อบแบบสอบถามสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ
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ค่าระดับคะแนนความคิดเห็น
5
4
3
2
1

ความหมาย
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มากที@สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที@สุด

เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉลี@ย
ช่วงคะแนนเฉลี@ย

ความหมาย

ระหว่าง o.nr-5.00
ระหว่าง •.nr-4.50
ระหว่าง m.nr-3.50
ระหว่าง r.nr-2.50
ระหว่าง r.tt-1.50

ระดับคุณภาพการบริ การและประสิ ทธิ ภาพการบริ การในระดับมากที@สุด
ระดับคุณภาพการบริ การและประสิ ทธิ ภาพการบริ การในระดับมาก
ระดับคุณภาพการบริ การและประสิ ทธิ ภาพการบริ การในระดับปานกลาง
ระดับคุณภาพการบริ การและประสิ ทธิ ภาพการบริ การในระดับน้อย
ระดับคุณภาพการบริ การและประสิ ทธิ ภาพการบริ การในระดับน้อยที@สุด

การนําเสนอผลการศึกษา
ตารางทีJ 1 ผลการวิเคราะห์ แบบสอบถามเกียJ วกับข้ อมูลพืSนฐานส่ วนบุคคลของผู้ใช้ บริการ
ปัจจัยส่ วนบุคคล
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
ตํ@ากว่า mt ปี
20-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
มากกว่า 50 ปี
อาชีพ
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ลูกจ้าง/พนักงานบริ ษทั เอกชน
เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่ วนตัว

จํานวนคน

ร้ อยละ

202
198

50.5
49.5

37
193
94
57
19

9.3
48.3
23.5
14.2
4.8

74
157
69

18.5
39.3
17.3
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แม่บา้ น/อาชีพอิสระ
นักเรี ยน/นักศึกษา
ระดับการศึกษา
ตํ@ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
สู งกว่าปริ ญญาตรี
จุดประสงค์ในการใช้บริ การ
ติดต่อธุรกิจ
การประชุม/สัมมนา
เยีย@ มญาติ
หยุดพักผ่อน
ศึกษาเล่าเรี ยน
ความถี@ในการใช้บริ การ
ครั>งแรก
1-2 ครั>ง
3-4 ครั>ง
5-6 ครั>ง
มากกว่า 7 ครั>ง
ผูร้ ่ วมเดินทางในการใช้บริ การ
คนเดียว
สามี/ภรรยา
ครอบครัว
ญาติพี@นอ้ ง
กรุ๊ ปทัวร์
เพื@อน

37
63

9.3
15.8

155
206
39

38.8
51.5
9.8

64
27
42
236
31

16.0
6.8
10.5
59.0
7.8

181
82
45
24
68

45.3
20.5
11.3
6.0
17.0

138
36
90
37
7
92

34.5
9.0
22.5
9.3
1.8
23.0

จากตารางที@ 1 ผูใ้ ช้บริ การที@ ตอบแบบสอบถามในครั>งนี> เป็ นเพศชาย มีจาํ นวน 202 คน คิ ดเป็ น
ร้อยละ 50.5 มีอายุ 20-30 ปี มีจาํ นวน 193 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.3 มีอาชี พลูกจ้าง/พนักงานบริ ษทั เอกชน
มีจาํ นวน 157 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.3 มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี มีจาํ นวน 206 คน คิดเป็ นร้อยละ 51.5
มีจุดประสงค์ในการเดินทางหยุดพักผ่อน มีจาํ นวน 236 คน คิดเป็ นร้อยละ 59.0 มีความถี@ในการใช้บริ การ
ครั>งแรกมีจาํ นวน 181 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 45.3 และมีผูร้ ่ วมเดินทางในการใช้บริ การเป็ นตนเอง มีจาํ นวน
138 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.5
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ตารางทีJ 2 ผลการวิเคราะห์ แบบสอบถามเกียJ วกับการประเมินคุณภาพการบริการ

การประเมินคุณภาพการบริ การ
ด้านความมัน@ ใจในการใช้บริ การ
ด้านการดูแลเอาใจใส่
ด้านการตอบสนองผูใ้ ช้บริ การ
ด้านความน่าเชื@อถือ
ด้านสภาพแวดล้อมในการให้บริ การ
รวม

ระดับการประเมินคุณภาพการบริ การ
X
S.D.
แปลผล
อันดับ
3.86
0.787
มาก
1
3.81
0.769
มาก
2
3.71
0.890
มาก
3
3.70
0.869
มาก
4
3.53
0.922
มาก
5
3.72
0.865
มาก

จากตารางที@ 2 ผลรวมค่าเฉลี@ย และค่ าเบี@ ยงเบนมาตรฐานของการประเมินคุณ ภาพการบริ การ
พบว่า โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี@ยเท่ากับ 3.72 เมื@อพิจารณารายด้าน พบว่า ระดับการประเมิน
คุณภาพการบริ การ เรี ยงลําดับตามนี> 1) ด้านความมัน@ ใจในการใช้บริ การ 2) ด้านการดูแลเอาใจใส่ 3) ด้าน
การตอบสนองผูใ้ ช้บริ การ 4) ด้านความน่ าเชื@ อ ถื อ และ 5) ด้านสภาพแวดล้อมในการให้บริ การ ซึ@ งมี
ค่าเฉลี@ยเท่ากับ 3.86, 3.81, 3.71, 3.70 และ 3.53 ตามลําดับ
ตารางทีJ 3 ผลการวิเคราะห์ แบบสอบถามเกียJ วกับการประเมินประสิทธิภาพการบริการ

การประเมินประสิ ทธิ ภาพการบริ การ
การประเมินผลผลิต
การประเมินด้านบริ บทหรื อสภาวะแวดล้อม
การประเมินกระบวนการ
การประเมินปัจจัยเบื>องต้นหรื อปัจจัยป้อน
รวม

ระดับการประเมินประสิ ทธิ ภาพการบริ การ
X
S.D.
แปลผล
อันดับ
3.89
0.794
มาก
1
3.87
0.797
มาก
2
3.81
0.781
มาก
3
3.65
0.869
มาก
4
3.80
0.810
มาก

จากตารางที@ 3 ผลรวมค่ าเฉลี@ ย และค่ าเบี@ ยงเบนมาตรฐานของการประเมิ นประสิ ทธิ ภ าพการ
บริ การ พบว่า โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี@ยเท่ากับ 3.80 เมื@อพิจารณารายด้าน พบว่า ระดับการ
ประเมินประสิ ทธิ ภาพการบริ การ เรี ยงลําดับตามนี> 1) การประเมินผลผลิต 2) การประเมินด้านบริ บทหรื อ
สภาวะแวดล้อม 3) การประเมิ นกระบวนการ และ 4) การประเมิ นปั จจัยเบื> องต้นหรื อปั จจัยป้ อน ซึ@ งมี
ค่าเฉลี@ยเท่ากับ 3.89, 3.87, 3.81 และ 3.65 ตามลําดับ
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ตารางทีJ 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน

สมมติฐาน

ผลการทดสอบ
สมมติฐาน

1.1 เพศที@แตกต่างกัน มีผลต่อปั จจัยด้านคุณภาพการบริ การแตกต่างกัน

ปฏิเสธสมมติฐาน

1.2 อายุที@แตกต่างกัน มีผลต่อปั จจัยด้านคุณภาพการบริ การแตกต่างกัน

ยอมรับสมมติฐาน

1.3 อาชีพที@แตกต่างกัน มีผลต่อปัจจัยด้านคุณภาพการบริ การแตกต่างกัน

ยอมรับสมมติฐาน

1.4 การศึกษาที@แตกต่างกัน มีผลต่อปัจจัยด้านคุณภาพการบริ การแตกต่างกัน

ยอมรับสมมติฐาน

1.5 จุดประสงค์ในการเดินทางที@แตกต่างกัน มีผลต่อปัจจัยด้านคุณภาพการ
บริ การ แตกต่างกัน
1.6 ความถี@ในการใช้บริ การ ณ ท่าอากาศยานานาชาติอู่ตะเภาที@แตกต่างกันมี
ผลต่อปัจจัยด้านคุณภาพการบริ การ แตกต่างกัน
1.7 ผูร้ ่ วมเดินทางในการใช้บริ การที@แตกต่างกัน มีผลต่อปัจจัยด้านคุณภาพ
การบริ การ แตกต่างกัน
2.1 เพศที@แตกต่างกัน มีผลต่อปั จจัยด้านการประเมินประสิ ทธิ ภาพการบริ การ
แตกต่างกัน
2.2 อายุที@แตกต่างกัน มีผลต่อปั จจัยด้านการประเมินประสิ ทธิ ภาพการบริ การ
แตกต่างกัน
2.3 อาชีพที@แตกต่างกัน มีผลต่อปัจจัยด้านการประเมินประสิ ทธิ ภาพการ
บริ การ แตกต่างกัน
2.4 ระดับการศึกษาที@แตกต่างกัน มีผลต่อปัจจัยด้านการประเมิน
ประสิ ทธิ ภาพการบริ การ แตกต่างกัน
2.5 จุดประสงค์ในการเดินทางที@แตกต่างกัน มีผลต่อปัจจัยด้านการประเมิน
ประสิ ทธิ ภาพการบริ การ แตกต่างกัน
2.6 ความถี@ในการใช้บริ การ ณ ท่าอากาศยานานาชาติอู่ตะเภาที@แตกต่างกัน มี
ผลต่อปัจจัยด้านการประเมินประสิ ทธิ ภาพการบริ การ แตกต่างกัน
2.7 ผูร้ ่ วมเดินทางในการใช้บริ การที@แตกต่างกัน มีผลต่อปัจจัยด้านการ
ประเมินประสิ ทธิ ภาพการบริ การ แตกต่างกัน
3. ปัจจัยด้านคุณภาพการบริ การมีความสัมพันธ์ กับปั จจัยด้านประสิ ทธิ ภาพ
การบริ การ

ยอมรับสมมติฐาน
ยอมรับสมมติฐาน
ปฏิเสธสมมติฐาน
ยอมรับสมมติฐาน
ยอมรับสมมติฐาน
ยอมรับสมมติฐาน
ยอมรับสมมติฐาน
ปฏิเสธสมมติฐาน
ยอมรับสมมติฐาน
ปฏิเสธสมมติฐาน
ยอมรับสมมติฐาน
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จากตารางที@ o ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า อายุ อาชี พ ระดับการศึกษา จุดประสงค์ในการ
ใช้บริ การ และความถี@ในการใช้บริ การ แตกต่ างกัน มีผลต่ อปั จจัยด้านการประเมินคุ ณภาพการบริ การ
แตกต่างกัน เพศ อายุ อาชี พ ระดับการศึกษา และความถี@ในการใช้บริ การ แตกต่างกัน มีผลต่อปั จจัยด้าน
การประเมินประสิ ทธิ ภาพการบริ การ แตกต่างกัน ปั จจัยด้านคุณภาพในการให้บริ การมีความสัมพันธ์ทุก
ด้านต่อด้านการประเมินประสิ ทธิ ภาพการบริ การ มีระดับความสัมพันธ์มาก ในทิศทางเดียวกัน

สรุ ปผลการวิจัย
จากการวิจยั การประเมินคุณภาพการบริ การต่อการบริ การผูโ้ ดยสารภายในท่าอากาศยาน ความ
มัน@ ใจในการใช้บริ การมีความสําคัญมากที@สุด รองลงมาเป็ นการดูแลเอาใจใส่ การตอบสนองผูใ้ ช้บริ การ
ความน่าเชื@อถือ และด้านสภาพแวดล้อมในการให้บริ การตามลําดับ สําหรับการประเมินประสิ ทธิ ภาพการ
บริ การ พบว่าระดับการประเมินประสิ ทธิ ภาพการบริ การ การประเมินผลผลิ ต การประเมินด้านบริ บท
หรื อสภาวะแวดล้อม การประเมินกระบวนการ และการประเมินปั จจัยเบื>องต้นตามลําดับ สําหรับปั จจัย
ด้านการประเมินคุณภาพการบริ การ แตกต่างกัน เพศ อายุ อาชี พ ระดับการศึ กษา และความถี@ในการใช้
บริ การ แตกต่ างกัน มี ผ ลต่ อปั จจัย ด้านการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ การ แตกต่ างกัน ปั จจัย ด้าน
คุณภาพในการให้บริ การมีความสัมพันธ์ทุกด้านต่อด้านการประเมินประสิ ทธิ ภาพการบริ การ

การอภิปรายผล
การวิเคราะห์ ปัจจัยด้านการประเมิ นคุ ณ ภาพการบริ การ สอดคล้องกับ เกษกนก ศศิ บวรยศ
(2556) ความน่ าเชื@ อถือของการให้บริ การ มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก และศิ ริพร เจริ ญศิ รีวิริยะกุล
(mnno) พบว่า อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ มีผลต่อคุณภาพการให้บริ การด้านการเอาใจใส่ และด้านการ
ตอบสนอง แตกต่างกัน การประเมินประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การ สอดคล้องกับ ทวี อุปสุ ขิน (mnno) พบว่า
ผลการประเมินด้านผลผลิต โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยูใ่ นระดับมาก ปัจจัยด้านการประเมินคุณภาพ
การบริ การมีความสัมพันธ์อย่างมาก กับปัจจัยด้านการประเมินประสิ ทธิ ภาพการบริ การในทิศทางเดียวกัน
สอดคล้องกับปิ ยะนุช เลิศศิริ (mnno) พบว่า ปัจจัยด้านคุณภาพในการให้บริ การมีความสัมพันธ์ทุกด้านต่อ
ด้านประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การมีระดับความสัมพันธ์ระดับปานกลางในทิศทางเดียวกัน

ข้ อเสนอแนะ
การวิจยั ครั>งนี> ทําให้ทราบถึงการประเมินคุณภาพการบริ การ และการประเมินประสิ ทธิ ภาพการ
บริ การของท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา ผูว้ ิจยั จึงมีขอ้ เสนอแนะดังต่อไปนี>
1. การศึกษาทัศนคติและความพึงพอใจของผูโ้ ดยสารที@มาใช้บริ การภายในท่าอากาศยาน
m. การเปรี ยบเทียบการประเมินคุณภาพการบริ การ และการประเมินประสิ ทธิ ภาพการบริ การ
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คุณภาพชีวิตดานเศรษฐกิจและสังคมของแรงงานตางชาติในกลุม CLMV
ที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
Migrant Worker’s Quality of Life in Economy and Society of CLMV
in Bangkok and Perimeter Area
ประสิทธิ์ จันสมดี* และ สิทธิโชค สินรัตน(
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18/18 ถ.บางนา-ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
*Email : Sit04102523@gmail.com
บทคัดยอ
วิทยานิพนธ(นี้ มีวัตถุประสงค( เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตดHานเศรษฐกิจและสังคมของแรงงานตKางชาติ
ในกลุKม CLMV ที่อาศัยอยูKในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เปQนการศึกษาเชิงสํารวจ (Survey
Research) โดยใชHแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่เก็บไดHจํานวน 400 คน จากกลุKมตัวอยKางทั้งหมด
536 คน เปQนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขHอมูล 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
คุ ณ ภาพชี้ วั ด ดH า นการทํ า งาน พบวK า ใหH ค วามสํ า คั ญ กั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต การทํ า งานดH า นสิ ท ธิ สK ว นบุ ค คลมี
ความสําคัญมากที่สุด รองลงมาเปQนปkจจัยคุณภาพชีวิตดHานการทํางานรKวมกันและความสัมพันธ(กับผูHอื่น
คุ ณ ภาพชี วิ ต ดH า นความกH า วหนH า และความมั่ น คงในงาน คุ ณ ภาพชี วิ ต ดH า นโอกาสในการพั ฒ นาขี ด
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
นําไปสูKการยHายถิ่นฐานของแรงงานตKางชาติทําใหHเพิ่มปริมาณแรงงานตKางชาติอยKางรวดเร็วของประเทศอนุญาตใหH
ใชHแรงงานตKางชาติในสถานประกอบการ โดยไมKตระหนักถึงการกําหนดนโยบายหรือมาตรการปzองกันปkญหาและ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทางการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลHอม เปQนผลใหHเกิดผลผลิตกระทบตKอสังคมและชุมชนที่
ยอมรับแรงงานตKางชาติเขHาทํางานและอยูKอาศัยอยKางหลีกเลี่ยงไมKไดH การพัฒนารูปแบบโรงงานอุตสาหกรรมไดH
กKอใหHเกิดการจHางงานและความตHองการแรงงาน ปkจจุบันประเทศไทยมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยKางตKอเนื่อง
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนไปอยKางมากซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกลKาวทําใหHประเทศไทยเปลี่ยนจากการ
เปQนผูHสKงออกแรงงานมาเปQนผูHรับแรงงานมากขึ้นทําใหHมีการอพยพยHายถิ่นฐานของผูHใชHแรงงานเขHามาเปQนจํานวน
มากประกอบกับทั้งผูHเปQนนายจHางตHองการแรงงานคนเหลKานี้ดHวยเปQนจํานวนมากเชKนกัน ซึ่งสKงผลดีโดยเฉพาะการ
ลดตH นทุ นทางดH านแรงงานซึ่ งทํ าใหH ในปk จจุ บั นมี จํ านวนแรงงานตK างชาติ ในประเทศไทยเพิ่ มขึ้ นทุ กเดื อน
โดยเฉพาะประเทศในกลุKมคาบสมุทรอินโดจีน อันไดHแกK กัมพูชา ลาว พมKา และเวียดนาม หรือที่เรียกวKากลุKม
ประเทศ CLMV(Cambodia, Laos, Myanmar and Vietnam) มี จํ านวนมากยH า ยเขH ามาทํ างานในโรงงาน
อุตสาหกรรม (กุศล สุนทรธาดา, 2553) นอกจากนี้คKาแรงในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นแตKในขณะเดียวกันคKาแรงใน
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ประเทศเพื่อนบHานใกลHเคียงบางประเทศไดHแกK พมKา ลาว และ กัมพูชา ยังคงมีคKาแรงที่ต่ํา ทําใหHมีแรงงานพมKา
อพยพเขHามาทํางานในประเทศไทยจํานวนมากเพื่อรายไดHที่ดีกวKา (สุภางค( จันทวานิชและคณะ,2552) ซึ่ง
ขHอมูลสอดคลHองกับการศึกษาการจัดการแรงงานเพื่อคุณภาพชีวิตการทํางานตKางชาติสัญชาติพมKา ในจังหวัด
สมุทรสาคร (จํารัส อึ้งศรีวงษ(, 2557) แรงงานขHามชาติสKวนใหญKเปQนแรงงานที่ผิดกฎหมาย การถูกเอาเปรียบ
จากนายจHางในการบังคับทํางานที่เกินเวลา อัตราคKาจHางที่ต่ํา สภาพแวดลHอมการทํางานที่ไมKถูกสุขลักษณะตาม
กฎระเบียบ ความเสี่ยงตKอการเจ็บป}วยจากการปฏิบัติงาน สภาพที่อยูKอาศัยและสภาพแวดลHอมแออัดเสื่อม
โทรม ความเทKาเทียมระหวKางแรงงานพลเมืองกับแรงงานตKางชาติควรมีการสKงเสริมศักดิ์ศรีของมนุษย( การรับรูH
สิทธิขั้นพื้นฐานในการทํางาน รายไดHที่ชKวยใหHสามารถตอบสนองความตHองการและความรับผิดชอบขั้นพื้นฐาน
ทางเศรษฐกิจ สังคม และครอบครัวของตน และความคุHมครองทางสังคมในระดับที่พอเพียงสําหรับคนงานและ
สมาชิกในครอบครัวของคนงานซึ่งถือเปQน “งานที่มีคุณคKา : Decent work” (องค(กรแรงงานระหวKางประเทศ, 2552)

วัตถุประสงคLในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของแรงงานตKางชาติในกลุKมประเทศกัมพูชา ลาว เมียน
มาร( และเวียดนาม ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
2. เพื่อศึกษาปkจจัยที่มีผลตKอคุณภาพชีวิตการทํางานของแรงงานตKางชาติในกลุKมประเทศ
กัมพูชา ลาว เมียนมาร( และเวียดนาม ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาคุณภาพชีวิ ตดHา นเศรษฐกิ จและสังคมของแรงงานตK างชาติ กลุK ม CLMV ในเขตพื้น ที่
อุตสาหกรรมจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผูHวิจัยไดHศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขHอง ดังนี้
ดํารง ลาฝอย (2552) ศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานและความผูกพันตKอองค(กรของพนักงาน พบวKา
ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานทั้ง 8ดHาน คือ 1.ไดHรับคKาตอบแทนที่เปQนธรรมและเพียงพอ 2.
สิ่งแวดลHอมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย 3. ความกHาวหนHาและความมั่นคงในงาน 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 และดHานความมั่นคงและ
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 และงานวิจัยที่ เกี่ยวขHอง สามารถกาหนดกรอบ ํ
แนวคิดในการวิจัยดังแสดงรูปที่ 1

ตัวแปรตHน
ปั จจัยส่วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. สัญชาติ
5. รายได้
6. ระยะเวลาที&อยูใ่ นประเทศไทย

ตัวแปรตาม
ปั จจัยด้านคุณภาพชีวติ ด้านเศรษฐกิจและสังคม
- ด้านร่ างกาย
- ด้านจิตใจ
- ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม
- ด้านสิ& งแวดล้อม
- ด้านการได้รับค่าตอบแทนที&เพียงพอ
- ด้านความปลอดภัยและการส่งเสริ มสุขภาพ
- ด้านความก้าวหน้าและความมัน& คงในงาน
- ด้านโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของตัวเอง
- ด้านการทํางานและการสร้างความสัมพันธ์กบั คนอื&น
- ด้านสิ ทธิส่วนบุคคล

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตดHานเศรษฐกิจและสังคมของแรงงานตKางชาติในกลุKม CLMV ที่อาศัย
อยูKในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในครั้งนี้เปQนการศึกษาเชิงสํารวจ โดยใชHแบบสอบถามกลุKม
ตัวอยKางจํานวน 400 ชุด จากกลุKมตัวอยKางทั้งหมด 536 ชุด นํามาวิเคราะห(ขHอมูลเพื่อหาปkจจัยที่มีผลตKอ
คุณภาพชีวิตของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม โดยการใชHสถิติเชิงเพื่อวิเคราะห(เกี่ยวกับลักษณะของกลุKม
ตัวอยKาง เพื่อวิเคราะห(ขHอมูล รHอยละ คKาเฉลี่ย และคKาสKวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของแบบสอบถามความ
คิดเห็นของแรงงานตKางชาติกลุKมประเทศ CLMV เกี่ยวกับเรื่องคุณภาพชีวิตในการทํางาน โดยเนื้อหาใน
แบบสอบถามแบKงเปQน 2 สKวนคือ
สKวนที่ 1 ขHอมูลทั่วไปของผูHตอบแบบสอบถาม
สKวนที่ 2 ขHอมูลดHานปkจจัยที่มีผลตKอการศึกษาคุณภาพชีวิตดHานตKางๆ
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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‚ขึ้นไป 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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ตารางที่ 1 จํานวนและรHอยละของกลุKมตัวอยKางของผูHตอบแบบสอบถาม
ขHอมูลทั่วไปของผูHตอบแบบสอบถาม
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
20-25 ป‚
26-30 ป‚
31-35 ป‚
36-40 ป‚
40 ป‚ขึ้นไป
ระดับการศึกษา
ไมKไดHรับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ปริญญาตรี
สัญชาติ
กัมพูชา
ลาว
พมKา
เวียดนาม
รายไดเฉลี่ยตอครอบครัว
ต่ํากวKา 6,000 บาท
6,000 – 7,500 บาท
7,501 – 9,000 บาท
9,000 บาทขึ้นไป
ระยะเวลาที่อยูในประเทศไทย
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‚

จํานวน (คน)

รHอยละ

155
245

38.8
61.3

96
181
64
48
11

24
45.3
16
12
2.8

147
127
122
4

36.8
31.8
30.5
1.0

121
84
168
27

30.3
21.0
42.0
6.8

6
127
202
65

1.5
31.8
50.5
16.3

28
44
69
96
61
87
19

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 ซึ่งนHอยกวKาเพศหญิงที่มีจํานวน 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 บาทขึ้นไป คิดเปQนรHอยละ 16.3 ตามลําดับ
ตารางที่ 2 ปkจจัยชี้วัดระดับคุณภาพชีวิต
ปkจจัยชี้วัดระดับคุณภาพชีวิต
รKางกาย
จิตใจ
ความสัมพันธ(ทางสังคม
สิ่งแวดลHอม

จํานวน
400
400
400
400

S.D.
0.41
0.50
0.56
0.51

̅
4.39
4.06
4.40
3.76

แปลความหมาย
มาก
มาก
มาก
มาก

อันดับ
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
ตารางที่ 3 ปkจจัยชี้วัดระดับคุณภาพชีวิตดHานการทํางาน
ปkจจัยชี้วัดระดับคุณภาพชีวิตดHานการทํางาน
การไดHรับคKาตอบแทนที่เพียงพอและเปQนธรรม
การทํางานที่มีความปลอดภัยและสKงเสริมสุขภาพ
ความกHาวหนHาและความมั่นคงในงาน
โอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง
การทํางานรKวมกันและความสัมพันธ(กับผูHอื่น
สิทธิสKวนบุคคล

จํานวน
400
400
400
400
400
400

̅
3.77
3.92
4.10
3.98
4.12
4.25

S.D.

แปลความหมาย

อันดับ

0.50
0.54
0.39
0.47
0.56
0.43

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด

6
5
3
4
2
1

จากการศึกษาจากกลุKมตัวอยKางปkจจัยที่มีผลตKอการการศึกษาคุณภาพชีวิตดHานเศรษฐกิจและสังคม
ของแรงงานตKางชาติในกลุKม CLMV ที่อาศัยอยูKในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลพบวKาปkจจัยชี้วัด
ระดับคุณภาพชีวิตดHานสิทธิสKวนบุคลมีความสําคัญมากที่สุด มีคKาเฉลี่ย 4.25 รองลงมาเปQนปkจจัยคุณภาพ
ชีวิตดHานการทํางานรKวมกันและความสัมพันธ(กับผูHอื่น มีคKาเฉลี่ย 4.12 คุณภาพชีวิตดHานความกHาวหนHาและ
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ความมั่นคงในงาน 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(กับผูHอื่น
คุ ณ ภาพชี วิ ต ดH า นความกH า วหนH า และความมั่ น คงในงาน คุ ณ ภาพชี วิ ต ดH า นโอกาสในการพั ฒ นาขี ด
ความสามารถของตนเอง คุณภาพชีวิตดHานการทํางานที่มีความปลอดภัยและสKงเสริมสุขภาพ และคุณภาพ
ชีวิตดHานคKาตอบแทนที่เพียงพอและเปQนธรรม มีความสําคัญในระดับสุดทHาย ตามลําดับ

อภิปรายผลการศึกษา
จากการศึกษาในครั้งนี้ พบวK า ปkจ จัยที่มีผลตKอการศึ กษาคุ ณภาพชีวิตดH านเศรษฐกิ จและ
สังคมของแรงงานตKางชาติในกลุKม CLMV ที่อาศัยอยูKในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลตอบ
แบบสอบถามปkจจัยชี้วัดคุณภาพชีวิตสKวนใหญKเปQนเพศหญิงเนื่องจากเพศหญิงเขHามาทํางานมากกวKา
เพศชายอยูKในชKวงอายุระหวKาง 26 – 30 ป‚ สKวนใหญKเปQนแรงงานชาวพมKาที่เขHามาทํางานแลHวไมKไดHรับ
การศึกษา มีรายไดHเฉลี่ยของครอบครัวตKอเดือนเพียงพอกับรายจKาย ซึ่งสอดคลHองกับการศึกษา “ชีวิต
การทํางานเศรษฐกิจของแรงงานที่ไดHรับอัตราคKาแรงต่ํา” ของ สุรชัย ยอดแกHว (2543)
ปkจ จัย ที่มีผ ลตK อการศึ กษาคุ ณภาพชี วิต ดHานเศรษฐกิจ และสั งคมของแรงงานตKางชาติ ซึ่ ง
สอดคลHองกับแนวคิดของ องค(การอนามัยโลก (WHOQOL Group, 1996 อHางในสุวัฒน( มหัตนิรันดร(
กุล และคณะ,2540 หนHา 14-20) ไดHแบKงองค(ประกอบของคุณภาพชีวิตเปQน 4 ดHาน คือ ดHานรKางกาย
ดHานจิตใจ ดHานความสัมพันธ(ทางสังคม ดHานสิ่งแวดลHอม ปkจจัยที่มีผลตKอการศึกษาคุณภาพชีวิตดHาน
เศรษฐกิจและสังคมของแรงงานตKางชาติ ยังซึ่งสอดคลHองกับแนวคิด (วอลตัน. อHางถึง ลัดดา บุญมา
เลิศ, 2543) ในดHานการไดHรับคKาตอบแทนที่เปQนธรรมและเพียงพอ ดHานสภาพการทํางานที่ปลอดภัย
และสKงเสริมสุขภาพ ดHานกHาวหนHาปละความมั่นคงในงาน และดHานความพัฒนาขีดความสามารถของ
ตนเอง ตKอมาดHานการทํางานรKวมกันและความสัมพันธ(กับผูHอื่น ยังสอดคลHองกับแนวคิดของ (ฮิวร(
และคัมมิ่ง.อHางใน บุษยาณี จันทร(เจริญสุข,2537 : 11) และปkจจัยที่มีผลตKอการศึกษาคุณภาพชีวิต
ดHานเศรษฐกิจและสังคมของแรงงานตKางชาติ สอดคลHองกับแนวคิดของ (Walton 1975 : 12-15.
อHางใน สุพรรณี ไทยประดิษฐ(, 2546 : 12-14) ดHานสิทธิสKวนบุคคล
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ขอเสนอแนะจากผลการศึกษา
ผลศึกษาเรื่อง การศึกษาคุณภาพชีวิตดHานเศรษฐกิจและสังคมของแรงงานตKางชาติในกลุKม CLMV
ที่อาศัยอยูKในเขตพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล โดยมีขHอเสนอแนะดังนี้

1. ควรศึกษาปkจจัยที่เกี่ยวกับการไดHรับคKาตอบแทนที่เพียงพอและเปQนธรรม สําหรับแรงงาน
ตKางชาตินอกเหนือจากกลุKม CLMV
2. ควรศึกษาปkจจัยชี้วัดระดับคุณภาพชีวิตดHานสิ่งแวดลHอมที่มีผลกระทบตKอความเปQนอยูKของ
แรงงานตKางชาติที่เขHามาทํางานอยูKในประเทศไทย
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ปัจจัย ความสํ าเร็จในการใช้ งานระบบ Application SMART ของ Merchandiser :
กรณีศึกษา บริษทั ดีเคเอสเอช สมอลลาน ฟิ ลด์ มาร์ เก็ตติง8 (ประเทศไทย) จํากัด
Factors contributing to the success of the system Application SMART's
Merchandiser : A Case Study of DKSH Smollan field Marketing
(Thailand) Limited.
พริ มเพรา กันธิ ยะ* , มรกต กําแพงเพชร, และสุ ชารัตน์ กูเ้ กียรติสกุลมัน
คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ
18/18 ถ.บางนา-ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
E-mail*: Primmixx@gmail.com
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครังนี มีวตั ถุ ประสงค์เพือศึกษาปั จจัยความสําเร็ จในการใช้งานระบบ Application
SMART ของ Merchandiser เป็ นการวิจยั เชิ งสํารวจเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบจากประชากร คื อ
พนักงาน Merchandiser บริ ษทั ดี เคเอสเอช สมอลลาน ฟิ ลด์ มาร์ เก็ตติ ง (ประเทศไทย)จํากัด ปี
255X มีขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ Z[\ คน
ผลการศึ กษาพบว่า กลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง มี ช่วงอายุ \_-ZZ ปี การศึ กษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม._) และมีอายุงานมากกว่า Z ปี ปั จจัยสนับสนุนด้านการส่ งเสริ มของ
ผูบ้ ริ หารระดับสู งโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (=3.36) ด้านความรู ้และการอบรมโดยรวมอยูใ่ นระดับ
มาก (=3.53) ด้านทักษะส่ วนบุคคลของพนักงาน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง(=3.34) ปั จจัย
ด้านคุณภาพด้านความง่ายในการใช้ระบบ โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง(=3.20) ด้านความเร็ วใน
การทํางานของระบบ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง(=2.89) ด้านประโยชน์จากการใช้ระบบ
โดยรวมอยู่ใ นระดับ ปานกลาง (=3.34) ผลการทดสอบสมมติ ฐานพบว่า เพศ และระดับ การ
การศึ ก ษาของ Merchandiser ไม่ มี ผ ลต่ อ ความสํ า เร็ จในการใช้ง านระบบ Application SMART
สําหรั บ อายุ อายุงาน ของ Merchandiser ที มี ผลต่อความสําเร็ จในการใช้งานระบบ Application
SMART อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
คําสํ าคัญ : Application SMART, Merchandiser, ความสําเร็ จในการใช้งานระบบ
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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
เนืองจากปัจจุบนั ต้องยอมรับว่า นวัตกรรมทางเทคโนโลยีถูกนํามาใช้กบั ทุกสายงานและอุปกรณ์
ถู ก พัฒ นาให้มี ข นาดที เล็ก ลง แต่ ส ามารถทํา งานได้ค รอบคลุ ม ใกล้เ คี ย งกับ คอมพิ ว เตอร์ ซึ งระบบ
Application ถือว่าเป็ นหนึ งในนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ทีได้รับความนิยมในการใช้งานขององค์กรต่างๆ
สามารถใช้งานได้บน IOS , android , มือถือ Smart phone เป็ นเสมือนห้องสมุดหรื อคลังข้อมูลทังหมด
เป็ นศูนย์กลางในการทํางานขององค์กรต่างๆ แม้วา่ ระบบ Application จะมีบทบาทสําคัญกับองค์กรก็จริ ง
แต่ความสําเร็ จในการใช้งานขึนอยู่กบั ปั จจัยหลายอย่างด้วยกัน ดังนันผูว้ ิจยั ได้เลือกบริ ษทั ทีจะทําการวิจยั
ในครั งนี คื อ บริ ษทั ดี เคเอสเอช สมอลลาน ฟิ ลด์ มาร์ เก็ตติ ง (ประเทศไทย)จํากัด ซึ งเป็ นการร่ วมมื อ
ระหว่างบริ ษทั ดี เคเอสเอช(ประเทศไทย)จํากัด และบริ ษทั สมอลลาน ประเทศอิ นเดี ย เป็ นบริ ษทั ที มี
ประสบการณ์สูงในตลาดภาคสนามกับการดําเนิ นงานทีกําหนดเองในการพัฒนาตลาดต่างๆโดยมีหน้าที
สําคัญในการทําให้เกิ ดการซื อขายสิ นค้า ณ จุดขาย ผ่านการจัดเรี ยงสิ นค้าให้ถูกต้อง จัดพืนที พิเศษใน
รายการส่ งเสริ มการขายสิ นค้า ตรวจสอบป้ ายราคาสิ นค้าให้ถูกต้องอยูเ่ สมอ และเติมสิ นค้าไม่ให้ขาดเพือ
สนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างต่อเนื อง โดยมีการใช้งานระบบ Application ที ชื อว่า SMART
เพือช่วยบันทึกการทํางานของ Merchandiser และถือว่าเป็ นเจ้าแรกในประเทศไทย ทีพัฒนา Application
เพือเพิ มประสิ ทธิ ภาพในการทํางานของ Merchandiser โดยผูว้ ิจยั จะมุง้ เน้นศึ กษา ปั จจัยการสนับสนุ น
ได้แก่ ความรู ้ ทักษะ ความง่ายต่อการใช้ทีมีผลต่อความสําเร็ จในการใช้งานระบบ Application SMART
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ของ Merchandiser เพือองค์กรจะสามารถนําผลจากการวิจยั ครังนี ไป วางแผนพัฒนา Merchandiser ให้
ทํางานในระบบ SMART ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากยิงขึน

วัตถุประสงค์
เพื อศึ ก ษาปั จ จัย ความสํ า เร็ จ ในการใช้ ง านระบบ Application SMARTของMerchandiser:
กรณี ศึกษา บริ ษทั ดีเคเอสเอช สมอลลาน ฟิ ลด์ มาร์เก็ตติง (ประเทศไทย)จํากัด

สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานที 1 : เพศที แตกต่ างมี ผลต่ อความสําเร็ จในการใช้งานระบบApplication SMART
ของ Merchandiser แตกต่างกัน
สมมติฐานที 7 : ช่ วงอายุทีแตกต่ างกัน มีผลต่ อความสําเร็ จในการใช้งานระบบ Application
SMART ของ Merchandiser แตกต่างกัน
สมมติฐานที 3: ระดับ การศึ ก ษาที แตกต่ า งกัน มี ผลต่ อ ความสํ า เร็ จใ นการใ ช้ง านระบบ
Application SMART ของ Merchandiser แตกต่างกัน
สมมติฐานที 4:

อายุงานที แตกต่ างกันมี ผลต่ อ ความสําเร็ จในการใช้งานระบบ Application

SMART ของ Merchandiser แตกต่างกัน

ประโยชน์ ได้ รับ
?.เพือเป็ นแนวทางให้ผูบ้ ริ หารในองค์กร สามารถปรับปรุ งระบบ SMART ให้ทาํ งานได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึJน
7.องค์ก รจะสามารถวางแผนพัฒนา Merchandiser ใ ห้ท ํา งานใ นระบบ SMART ได้อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพมากยิงขึJน

ทฤษฎีและงานวิจัยทีเT กียT วข้ อง
1. แนวคิดด้ านคุณภาพระบบ ตามหลักของโมเดลการประสบความสําเร็ จของระบบสารสนเทศ
(Information System Success Model) คุ ณภาพของระบบจะเกี ยวเนื องกับการวัดคุ ณภาพของ
ระบบที เป็ นกระบวนการการทํางานของระบบเพือที จะแสดงผลลัพธ์ออกมา ซึ งคุณภาพของ
ระบบในแง่ ข องการใช้งาน จะมี ผ ลเป็ นอย่า งมากต่ อความพึ งพอใจของผูใ้ ช้งานโดยทัวไป
(Delone & McLean, wXX\) โดยคุณภาพของระบบจะเกียวข้องกับคุณสมบัติ (Feature) ทีมองเห็น
ภายนอกของระบบ (Feature) และประสิ ทธิ ภาพการทํางาน (Performance) ของระบบซึ งมีปัจจัย
ทีเกียวข้องและปรับให้อยูใ่ นบริ บทของการจัดการความรู ้ได้ดงั แสดงในตารางที 1
2. ประชากรศาสตร์ Zmud (1979) ได้ ศึกษาเกียวกับความแตกต่างกันของแต่ละบุคคลทางในด้าน
ต่างๆพบว่า ความแตกต่างกันของ อายุ การศึกษา ส่ งผลต่อความรู ้สึกในการใช้ระบบทีแตกต่าง
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กัน โดยจากการสังเกตผูท้ ีมีอายุมากกว่าและผูท้ ีมีการศึกษาน้อยกว่าจะมีเจตคติทางด้านบวกน้อย
ซึ งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ ภพเงิน จรุ งมหพันธุ์ (\{{[) ทีได้ศึกษาเกียวกับการนําระบบการ
จัดการเอกสารเพือประยุกต์ใช้งานในการไฟฟ้ านครหลวง โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นกับ
พนักงานจํานวน Z|Z คน พบว่า ปั จจัยด้านอายุทีแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลส่ งผลต่อความรู ้
สกนึ กคิ ด และวิ สัย ทัศ น์ ทีต่ า งกันรวมถึ ง ปั จจัย ทางด้า นการศึ กษาที มี หลากหลายระดับ จะมี
ความสัมพันธ์กบความคิดเห็นทีแต่ละคนมีซึงจะแตกต่างกันออกไปตามขีดความสามารถในการ
รับรู ้ แต่งานวิจยั ของ นันทิ ยา ดิ ษฐ์โสภา (\{}~) ให้ผลการศึ กษาที ขัดแย้ง พบว่า พนักงานที มี
ระดับการศึ กษาที แตกต่ า งกันจะมี เจตคติ ในการใช้เทคโนโลยีแ ตกต่ างกัน โดยพนักงานที มี
การศึ กษาระดับตํากว่าปริ ญญาตรี มีมุมมองว่า งานที ใช้คอมพิ วเตอร์ และเทคโนโลยีทีทันสมัย
เป็ นงานที ต้องใช้ความสามารถและเป็ นงานทีดูดี ส่ วนพนักงานที มีระดับการศึ กษาปริ ญญาตรี
ขึนไป จะมองว่างานทีต้องเกียวกับคอมพิวเตอร์ เป็ นงานที น่าเบือหน่ ายส่ วนปั จจัยทางด้านเพศ
นันงานวิจยั บางเรื องพบว่าความแตกต่ างทางด้านเพศไม่ได้ส่งผลต่ อเจตคติ ความรู ้ สึกที มี ต่อ
เทคโนโลยี (ภพเงิน จรุ งมหพันธุ์,2550; ณัฐกฤติ เหล่าทวีทรัพย์ และ วินิตา อุชชิ น, \{{[) ซึ งขัด
กับงานวิจยั ของนักวิจยั บางท่านทีมีผลสรุ ปได้วา่ เพศชายจะมีความรู ้สึกเจตคติ ทางด้านบวกน้อย
กว่าเพศหญิง(Zmud, 1979; นันทิยา ดิษฐ์ โสภา, 2547; Palvia และ Palvia, 1999)
ตารางทีT 1 : ปัจจัยด้ านคุณภาพระบบทีสT ่ งผลต่ อความพึงพอใจ

ปัจจัย

คําจํากัดความ

อ้ างอิง

ความถูกต้องและน่าเชือถือ
ของระบบ(Accuracy)

ระบบการจัดการความรู ้ Doll & Torkzadeh(1988); Bailey &
สามารถทํางานได้อย่าง Pearson (1983)
ถูกต้องและน่าเชือถือ

ความง่ายต่อการใช้ระบบ
(Ease of Use)

สามารถเข้าใช้และใช้
งานได้โดยง่าย

Doll & Torkzadeh (1988) ;Davis(1989)

ความรวดเร็ วของระบบ
(Timeliness)
ประโยชน์จากการใช้ระบบ
(Usefulness)

สามารถทํางานและ
ให้ผลลัพธ์อย่างรวดเร็ ว
มีประโยชน์ต่อการ
ปฏิบตั ิงาน

Doll & Torkzadeh
(1988) ;Kahn,Strong&Wang(2002)
Davis(1989);Adam,Nelson&T0dd(1992)

ฟังก์ชนการทํางานของระบบ
(Functionality)

มีฟังก์ชนการทํ
ั
างานที
หลากหลายและตรงต่อ
ความต้องการของผูใ้ ช้

Lu (2001)
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3. แนวคิดลักษณะของบุคลากร บุคลากรเป็ นปัจจัยสําคัญทีจะต้องคํานึงถึงหากต้องการนําระบบ
เข้ามาใช้ในองค์กรเนื องจากบุคลากรเป็ นผูท้ ี ใช้งานระบบเกียวข้องกับระบบโดยตรงความแตกต่างในตัว
ของบุคลากรแต่ละคนในด้านต่างๆ เช่น ทักษะในการใช้ คอมพิวเตอร์ ลักษณะงาน ความรู ้เกียวกับระบบ
ก็อาจส่ งผลต่อความรู ้สึกในการใช้ระบบทีแตกต่างกัน ซึ งจากผลการศึกษาของ นันทิยา ดิษฐ์โสภา (2547)
โดยใช้ วิธีเก็บข้อมูลผ่านแบบสอบถามแก่พนักงานประปาสาขาประชาชืนทีใช้ระบบงาน CIS (Customer
Information System) เก็บข้อมูลผูใ้ ช้นาเพื
ํ ออํานวยความสะดวกในงานบริ การด้านต่างๆ เช่ น ชําระค่านํา
รับคําร้อง เป็ นต้น) และพนักงานทีไม่ตอ้ งใช้งานระบบ CIS พบว่า พนักงานทีไม่ตอ้ งใช้งานระบบ CIS มี
เจตคติอยูใ่ นระดับดีกว่าเนื องจากลักษณะงานทีเกียวข้องกับระบบ CIS เป็ นงานทีมีความละเอียด ซับซ้อน
พนักงานเห็นว่าเป็ นงานทีซําซากจําเจส่ วนงานวิจยั ของ Palvia และ Palvia (1999) เกียวกับการศึกษาความ
พึงพอใจของผูใ้ ช้ไอทีในธุ รกิจขนาดย่อม ซึ งผูว้ ิจยั เก็บข้อมูลโดยใช้ แบบสอบถามผ่านทางไปรษณี ยจ์ าก
องค์กรขนาดย่อ มในมลรั ฐเทนเนสซี จ ํา นวน 108 คน พบว่ า การมี ทัก ษะทางด้า นคอมพิ วเตอร์ ของ
พนักงานมีผลต่อความรู ้สึกพึงพอใจในการใช้งานระบบขัดแย้งกับผลการวิจยั ของ Zviran (2003) ทีพบว่า
ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ไม่มีความสัมพันธ์กบความพึงพอใจในการใช้งานระบบ
4. แนวคิดการสนับสนุนของผู้บริ หาร จากผลการศึ กษาเรื องเจตคติ ของพนักงานประปาสาขา
ประชาชื นต่อการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ในการปฏิบตั ิงานพบว่าการสนับสนุนของผูบ้ ริ หารเกียวกับ
การให้พนักงานเข้ารับการฝึ กอบรมหลักสู ตรการใช้คอมพิวเตอร์มีผลต่อเจตคติ(นันทิยา ดิษฐ์โสภา, \{}~)
ซึ งจากการเก็ บ แบบสอบถามของผู ว้ ิ จัย พบว่ า พนัก งานส่ วนใหญ่ ไ ด้เ ข้า รั บ การอบรมในหลัก สู ต ร
คอมพิวเตอร์ หรื อระบบต่างๆ โดยการที พนักงานได้รับการอบรมช่วยทําให้พนักงานเข้าใจถึงวิธีการใช้
ระบบคอมพิวเตอร์ทีชัดเจนทราบถึงประโยชน์ทาํ ให้พนักงานมีเจตคติในการนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้อยูใ่ น
ระดับดี
พุทธารักษ์ ปลังแสงมาส (\{{w) ได้ศึกษาเรื อง ปั จจัยทีสงผลต่อความสําเร็ จในการใช้ระบบงาน
IeWf หรื อ Image-enabled Workflow Application ของศู นย์ปฏิ บัติการเอกสารสัญญา ธนาคารกรุ งเทพ
จํากัด(มหาชน)โดยผูศ้ ึ กษาเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มประชากรจํานวน Z}w คนซึ งได้รับแบบสอบถาม
ตอบกลับมาจํานวนwX\คนโดยมีวตั ถุประสงค์ในการศึกษา เพือศึกษาปั จจัยทีสงผลต่อความสําเร็ จในการ
ใช้ระบบงานด้านการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิ กส์ เพือเป็ นแนวทางในการจัดทําระบบทีมีลกั ษณะแบบ
เดี ย วกับ ระบบจัด การเอกสารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ ห้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ จากการศึ ก ษาพบว่ า ปั จ จัย ด้า น
ประชากรศาสตร์ (เพศ,อายุ,ระดับการศึกษา)ปั จจัยด้านลักษณะของบุคลากร (ลักษณะงาน,ความรู ้เกียวกับ
ระบบ)ปั จจัยด้านการสนับสนุ นของผูบ้ ริ หารปั จจัยด้านคุ ณ ภาพของระบบ(ความง่ าย,ความเร็ ว,ความ
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ถูกต้อง) และปั จจัยด้านคุณภาพบริ การของผูด้ ูแลระบบ (การจัดหาฮาร์ ดแวร์ และซอฟท์แวร์ ทีทันสมัย, มี
ความเชื อถือได้,การตอบสนองต่อผูใ้ ช้,ความมันใจ,การเอาใจใส่ ตอผูใ้ ช้ ระบบ) มีความสัมพันธ์กบเจตคติ
ในการใช้ระบบตรงตามสมมติ ฐาน แต่ ผลการศึ กษาปั จจัยด้านลักษณะของบุคลากรในเรื องของการมี
ทักษะในการใช้คอมพิ วเตอร์ พบว่าไม่มีความสัมพันธ์กบั เจตคติ ในการใช้ระบบและจากการทดสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านเจตคติ กบั ความสําเร็ จพบว่าเจตคติ ในการใช้ระบบมีความสัมพันธ์กบั
ความสําเร็ จในด้านการรับรู ้ในการทํางานทีดีขึนและพนักงานสนใจเรี ยนรู ้การใช้งานระบบเพิมเติม
สิ ทธิ ชัย ประชานันท์(\{{}) ได้ศึกษาเรื อง ปั จจัยที ส่ งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้ระบบการ
จัดการความรู ้: กรณี ศึกษาขององค์กรโทรคมนาคมโดยจากการแจกแบบสอบถามไปยังองค์กร \[[ ชุ ด
ได้แบบสอบถามกลับคื นจํานวน wZ} ชุดโดยมีวตั ถุประสงค์ในการศึกษา เพือค้นหาปั จจัยต่าง ๆทีส่ งผล
ต่อความพึ งพอใจของพนักงานในองค์กรซึ งเป็ นผูใ้ ช้ระบบการจัดการความรู ้ ผลการวิจยั จากการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากพนักงานในองค์กรโทรคมนาคม\ องค์กรรวมทังสิ น wZ} คน พบว่าผูใ้ ช้งานพึงพอใจ
ในระบบการจัดการความรู ้ในระดับมากโดยมีปัจจัยทีส่ งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้ระบบการจัดการ
ความรู ้นนมี
ั } ปั จจัย ซึ งสามารถเรี ยงตามลําดับความสําคัญจากมากไปน้อยได้ดงั นี w) ความสมัครใจใน
การใช้ระบบ \) ความถูกต้องและน่าเชื อถือของระบบ Z) ความสัมพันธ์ของข้อมูลกับงานและ }) ฟั งก์ชน
การทํางานของระบบส่ วนความง่ายในการใช้ระบบ ความรวดเร็ วในการทํางานของระบบ ประโยชน์จาก
การใช้ระบบ ความน่าเชือถือของข้อมูล ความสมบูรณ์ของข้อมูล ความทันสมัยของข้อมูล ความเข้าใจได้
ของข้อมูล การปฏิบตั ิ ตามผูอ้ ืน การมีส่วนร่ วมของผูใ้ ช้ระบบ และระดับการฝึ กอบรม/ให้ความรู ้นนไม่
ั
ส่ งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้ระบบการจัดการความรู ้

วิธีการดําเนินการวิจัย
ประชากรในการศึ กษาครังนี คื อ พนักงาน Merchandiser บริ ษทั ดี เคเอสเอช สมอลลาน ฟิ ลด์
มาร์ เก็ตติง (ประเทศไทย) จํากัด ซึ งมีจาํ นวนทังสิ น 1,470 ราย ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การพิจารณาถึงขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้ตารางสําเร็ จรู ปเครซี และมอร์ แกน (Krejcie & Morgan) กําหนดให้สัดส่ วนของลักษณะที
สนใจในประชากร เท่ากับ [.{ ระดับความคลาดเคลือนทียอมรับได้ {% และระดับความเชือมัน X{% จะ
ได้กลุ่มตัวอย่างทีต้องการ Z[\ ตัวอย่าง ผูว้ ิจยั ได้ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื องมือเก็บรวบรวมข้อมูล
แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น \ ส่ วน ส่ วนที w เป็ นคําถามด้านปั จจัยส่ วนบุคคลของ ได้แก่ เพศ
อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน ส่ วนที \ เป็ นคําถามแบบประมาณค่า { ระดับ เกียวกับความคิดเห็นเกียวกับ
ปั จจัยส่ งผลต่อความสําเร็ จ ผูว้ ิจยั ได้นาํ แบบสอบถามไปสอบถามผูเ้ ชี ยวชาญจํานวน 3 ท่านเพือประเมิน
ความเทียงตรงเชิ งเนือหาของแบบสอบถามด้วยวิธีการ IOC ได้ค่า IOC เฉลียรายข้อ ระหว่าง 0.73 – 1.00
คะแนน หลังจากนันผูว้ ิจยั ได้ทดสอบความเชื อมันของเครื องมื อ โดยนําแบบสอบถามไปทดลองเก็บ
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ข้อ มูลจากนักศึ กษา 30 ราย พบว่า คําถามในส่ วนที 2ที เป็ นแบบประมาณค่ า มี ค่า สัมประสิ ทธิ• อัลฟา
ของครอนบาคแบบรายข้ออยูร่ ะหว่าง 0.784 – 0.853

ผลการวิจัย
_. ข้ อมูลทัวT ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
สําหรับข้อมูลส่ วนที w กลุ่มตัวอย่างที ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างเป็ นเพศหญิ ง
มากกว่าเพศชาย โดยเพศหญิงคิดเป็ นร้อยละ {_ เพศชาย ร้อยละ }} กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่อยู่ระหว่าง
ช่วงอายุ \_-ZZ ปี ร้อยละ }\.w รองลงมาได้แก่ ช่วงอายุ ZZ ปี ขึ นไป ร้อยละ Z|.} และช่ วงอายุ w|-\{ ปี
ร้อยละ wX.{ กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยูใ่ นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม._) ร้อยละ {~
รองลงมาได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.Z) ร้อยละ \{.| กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีอายุงานมากกว่า Z
ปี ร้อยละ }w.w รองลงมาได้แก่ น้อยกว่า w ปี ร้อยละ \\.\ และ w ปี ร้อยละ w_.\ ตามลําดับ
`. ผลการวิเคราะห์ ปัจ จัย ทีTมีผ ลต่ อความสํ าเร็ จ ในการใช้ งานระบบ Application SMART ของ
Merchandiser
ผลการวิ เ คราะห์ ปัจ จัย ที มี ผ ลต่ อ ความสํา เร็ จในการใช้งานระบบ Application SMART ของ
Merchandiser ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วทําการวิเคราะห์เพือหาค่าเฉลียแล้วจึงทําการแปลผล
โดยอาศัยเกณฑ์การแปลผลของ สัมฤทธิ• กางเพ็ง(\{{}) ซึ งกําหนดเกณฑ์การแปลผล ดังนี
4.21-5.00 หมายถึง
ระดับความสําคัญมากทีสุ ด
3.41-4.20 หมายถึง
ระดับความสําคัญมาก
2.61-3.40 หมายถึง
ระดับความสําคัญปานกลาง
1.81-2.60 หมายถึง
ระดับความสําคัญน้อย
1.00-1.80 หมายถึง
ระดับความสําคัญน้อยทีสุ ด
ปัจจัยสนับสนุน
ระดับความคิดเห็นเกียวกับปั จจัยสนับสนุน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ Z.44
พบว่า ด้านการส่ งเสริ มของผูบ้ ริ หารระดับสู ง ด้านความรู ้แลการอบรมอยู่ในระดับมาก และด้านทักษะ
ส่ วนบุคคล อยู่ในระดับปานกลาง ซึ งมีผลต่อความสําเร็ จในการใช้งานระบบ Application SMART ของ
Merchandiser

ปัจจัยด้ านคุณภาพระบบ
ระดับความคิ ดเห็ นเกี ยวกับปั จจัยด้า นคุ ณ ภาพระบบ โดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง โดยมี
ค่าเฉลี ยเท่ากับ Z.08 พบว่า ด้านความง่ ายในการใช้ระบบ ด้านความเร็ วในการทํางานของระบบ ด้าน
ประโยชน์จากการใช้ระบบอยู่ในระดับปานกลาง ซึ งมีผลต่อความสําเร็ จในการใช้งานระบบ Application
SMART ของMerchandiser
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การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานทีT _ เพศทีแตกต่างมีผลต่อความสําเร็ จในการใช้งานระบบApplication SMART ของ
Merchandiser แตกต่ า งกัน ผลการทดสอบ ค่ า T-TEST ส่ ว นเบี ยงเบนมาตรฐาน และค่ า Sig. เพศที
แตกต่างกันมี ผลต่ อความสําเร็ จในการใช้งานระบบ Application SMART ของMerchandiser พบว่า ค่ า
Sig ทีคํานวณได้มีค่ามากกว่า [.[{ อย่างมีนยั สําคัญ สรุ ปได้ว่า เพศทีแตกต่างกันไม่มีผลต่อความสําเร็ จ
ในการใช้งานระบบ Application SMART ของ Merchandiser
สมมติฐ านทีT ` ช่ ว งอายุทีแตกต่ า งกัน มี ผ ลต่ อ ความสํา เร็ จในการใช้งานระบบ Application
SMART ของ Merchandiser ผลการทดสอบช่วงอายุทีแตกต่างกันมีผลต่อความสําเร็ จในการใช้งานระบบ
Application SMART ของ Merchandiser พบว่ า ช่ ว งอายุ ที แตกต่ า งกั น ปั จ จั ย สนั บ สนุ น ที มี ผ ลต่ อ
ความสําเร็ จในการใช้งานระบบ Application SMART ของ Merchandiser ทีแตกต่างกัน โดยมีค่า Sig น้อย
กว่า 0.05 อย่างมีนยั สําคัญ ดังตารางต่อไปนี
ตารางทีT 2 แสดงการทดสอบช่ วงอายุ ทีT แตกต่ า งกั น ทีT มีค วามสั ม พัน ธ์ ต่ อความสํ า เร็ จ ในการใช้ ง านระบบ
Application SMART ของ Merchandiser

ปัจจัยสนับสนุน

F

Sig

1. รู ้จกั ระบบการทํางานของ Application SMARTเป็ นอย่างดี

2.997

0.05*

\. มีทกั ษะการทํางานในระบบ Application SMART เป็ นอย่างดี

3.426

0.034*

Z. บริ ษ ัท มี น โยบายให้ พ นัก งานเข้า รั บ การอบรมเกี ยวกับ การใช้ง านระบบ

3.455

0.033*

Application SMART

สมมติฐานทีT 3 ระดับการศึกษาทีแตกต่างกันมีผลต่อความสําเร็ จในการใช้งานระบบApplication
SMART ของ Merchandiser ผลการทดสอบระดับการศึ กษาที แตกต่างกันมีผลต่อความสําเร็ จในการใช้
งานระบบApplication SMART ของ Merchandiser พบว่าระดับการศึกษาที แตกต่างกันปั จจัยสนับสนุ น
และปั จ จัย ด้า นคุ ณ ภาพระบบไม่ มี ผ ลต่ อ ความสํา เร็ จ ในการใช้ง านระบบApplication SMART ของ
Merchandiser ทีแตกต่างกัน เนืองจากค่า Sig. มากกว่า 0.05 อย่างมีนยั สําคัญ
สมมติฐานทีT 4 อายุงานทีแตกต่างกันมีผลต่อความสําเร็ จในการใช้งานระบบ Application SMART ของ
Merchandiser ผลการทดสออายุงานที แตกต่างกันมีผลต่ อความสําเร็ จในการใช้งานระบบ Application
SMART ของ Merchandiser พบว่ า อายุ ง านที แตกต่ า งกัน ที มี ผ ลต่ อ ความสํ า เร็ จ ในการใช้ง านระบบ
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Application SMART ของ Merchandiser ที แตกต่ างกัน โดยมีค่า Sig น้อยกว่า 0.05 อย่างมี นยั สําคัญ ดัง
ตารางต่อไปนี
ตารางทีT 3 แสดงการทดสอบอายุงานทีแT ตกต่ างกันมีผลต่ อความสําเร็จในการใช้ งานระบบApplication SMART
ของ Merchandiser (ปัจจัยสนับสนุน)

ปัจจัยสนับสนุน

F-test

Sig.

w. รู ้จกั ระบบการทํางานของ Application SMART เป็ นอย่างดี

16.055

0.000*

\. เข้าใจขันตอนการทํางานในระบบ Application SMARTเป็ นอย่า งดี และ

13.894

0.000*

Z. มีทกั ษะการทํางานในระบบ Application SMARTเป็ นอย่างดี

18.019

0.000*

}. บริ ษทั ของท่านมีนโยบายให้พนักงานเข้ารับการอบรมเกียวกับการใช้งาน

4.877

0.001*

8.971

0.000*

ทํางานได้อย่างถูกต้องระหว่างการใช้งานได้

ระบบ Application SMART
5. ได้รับความรู ้ และความเข้าใจที ได้จากการฝึ กอบรมหลักสู ตรการใช้งาน
Application SMART อย่างเพียงพอ
_. บริ ษัท ได้มี ก ารแจ้ ง ให้ ท ราบถึ ง การปรั บ ข้อ มู ล ในระบบApplication

5.368

0.000*

SMART ก่อนทีท่านจะเข้าใช้งานทุกครัง
ตารางทีT 4 แสดงการทดสอบอายุงานทีแT ตกต่ างกันมีผลต่ อความสําเร็จในการใช้ งานระบบ Application SMART
ของ Merchandiser (ปัจจัยด้ านคุณภาพระบบ)

ปัจจัยด้ านคุณภาพระบบ

F-test

Sig.

1.เมนูคาํ สังต่างๆ ของหน้าจอในระบบ Application SMART สามารถเข้าใจง่าย

5.001

0.001*

2.ข้อความต่างๆ ทีปรากฏในหน้าจอของระบบ Application SMART ง่ายต่อ

4.299

0.002*

3.การจัดวางรู ปแบบของระบบ Application SMARTในหน้าจอมือถือSmart
phone ทําให้สามารถมองหาเมนูคาํ สังหรื อรายการทีี ต้องการใช้ได้ดี

3.327

0.011*

4.ระบบ Application SMART ทํางานได้อย่างถูกต้องทุกครังทีท่านเข้าใช้งาน

4.295

0.002*

5.ท่านสามารถใช้งานระบบ Application SMART ได้โดยง่าย

2.728

0.029*

6.ท่านทราบถึงประโยชน์ของการใช้งาน ระบบ Application SMART

4.230

0.002*

ความเข้าใจและการใช้งานได้ดี
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อภิปรายผล
ลักษณะทัวไปของกลุ่มตัวอย่างที ทําการศึกษาครังนี ส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิงจํานวน 169 คน มี
อายุ 26-33 ปี อยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) มีอายุงานมากกว่า 3 ปี ปั จจัยทีมีผลต่อความสําเร็ จ
ในการใช้งานระบบ Application SMART ของ Merchandiser โดยรวมปั จจัยสนับสนุ น พบว่า ด้านการ
ส่ งเสริ มของผูบ้ ริ หารระดับสู ง ด้านความรู ้แลการอบรมอยู่ในระดับมาก และด้านทักษะส่ วนบุคคล อยู่ใน
ระดับ ปานกลาง ซึ งมี ค วามสั ม พัน ธ์ ต่ อ ความสํ า เร็ จ ในการใช้ง านระบบ Application SMART ของ
Merchandiser สอดคล้องกับงานวิจยั ของ พุทธารักษ์ ปลังแสงมาส (2551)ได้ศึกษาเรื อง ปั จจัยทีส่ งผลต่อ
ความสําเร็ จในการใช้ระบบงาน IeWf หรื อ Image-enabled Workflow Application ของศู นย์ปฏิ บตั ิ การ
เอกสารสัญญา ธนาคารกรุ งเทพจํากัด(มหาชน)โดยผูศ้ ึ กษาเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มประชากรจํานวน
341 คนซึ งได้รับแบบสอบถามตอบกลับมาจํานวน 192 คน พบว่าปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ (เพศ,อายุ,
ระดับการศึ กษา)ปั จจัยด้านลักษณะของบุ ค ลากร (ลักษณะงาน,ความรู ้ เกี ยวกับระบบ)ปั จจัยด้านการ
สนับสนุ นของผูบ้ ริ หารปั จจัยด้านคุณภาพของระบบ(ความง่าย,ความเร็ ว,ความถูกต้อง) และปั จจัยด้าน
คุณภาพบริ การของผูด้ ู แลระบบ (การจัดหาฮาร์ ดแวร์ และซอฟท์แวร์ ทีทันสมัย, มี ความเชื อถื อได้,การ
ตอบสนองต่อผูใ้ ช้,ความมันใจ,การเอาใจใส่ ตอผูใ้ ช้ระบบ) มีความสัมพันธ์กบเจตคติในการใช้ระบบตรง
ตามสมมติฐาน
ปั จ จัย ที มี ผ ลต่ อ ความสํ า เร็ จ ในการใช้ ง านระบบ Application SMART ของMerchandiser
โดยรวมปั จจัยด้านคุณภาพระบบ พบว่า ด้านความง่ายในการใช้ระบบ ด้านความเร็ วในการทํางานของ
ระบบ ด้านประโยชน์จากการใช้ระบบอยู่ในระดับปานกลาง ซึ งมีความสอดคล้องแนวคิ ดแบบจําลอง
ความสําเร็ จในระบบสารสนเทศของ Delone และ Mclean (2003) โดยคุณภาพของระบบจะเกียวข้องกับ
คุณสมบัติ (Feature) ทีมองเห็นภายนอกของระบบ (Feature) และประสิ ทธิ ภาพการทํางาน (Performance)
ของระบบมี ค วามสัมพันธ์ ต่ อความสํา เร็ จในการใช้งานระบบ ซึ งทังปั จจัย สนับสนุ นและปั จจัย ด้า น
คุณภาพระบบ มีความสอดคล้องกับโมเดลการยอมรับเทคโนโลยีทีพัฒนาโดย Davis (1989) TAM พัฒนา
มาจากทฤษฎี ของการกระทําด้วยเหตุ ผล (TRA: Theory of Reasoned Action)ของ Ajzen และ Fishbein
(1980) โดย TAM อธิ บายพฤติกรรมของความตังใจ (Behavioral Intention) ที จะใช้เทคโนโลยีนนขึ
ั นอยู่
กับการรับรู ้ในประโยชน์ (Perceived Usefulness) และการรับรู ้ในความสะดวกของการใช้งาน(Perceived
Ease of Use) (Davis, 1989)

ข้ อเสนอแนะของการวิจัยครั8งต่ อไป
1.ควรศึกษาเรื องปั ญหาทีพบในการใช้งานระบบ Application SMART ของ Merchandiser ของ
บริ ษทั ดีเคเอสเอช สมอลลาน ฟิ ลด์ มาร์เก็ตติง (ประเทศไทย) จํากัด
2.ควรศึ กษาเกี ยวกับทัศนคติ ของ Merchandiser ที มี ต่อระบบ Application SMART ของบริ ษทั
ดีเคเอสเอช สมอลลาน ฟิ ลด์ มาร์เก็ตติง (ประเทศไทย) จํากัด

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๕ "งานวิชาการรับใช!สังคม" มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1166

BE-83
บรรณานุกรม
กัลยา วานิชย์บญั ชา. (2546). การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ ข้อมูล. กรุ งเทพฯ:ธรรมสาร
คํานาย อภิปรัชญาสกุล (\{{|). การวิจัยตลาด Marketing Research.กรุ งเทพมหานคร : โฟกัสมีเดียแอนด์
พลับลิชชิง.
จิรากรวัฒนศิริ. (\{{[). แนวทางการนํากระบวนการITIL(InformationTechnologyInfrastructureLibrary)
เข้ ามาประยุกต์ ใ ช้ ใ นองค์ กรให้ ประสบความสําเร็ จ.กรณี ศึกษา:ธนาคารกรุ งเทพจํากัด(มหาชน). การ
ค้นคว้าอิสระมหาบัณฑิต,มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,วิทยาลัยวัตกรรมอุดมศึกษา.
พุทธารั กษ์ ปลังแสงมาส.(2551). ปั จจั ยทีJ ส งผลต่ อ ความสําเร็ จในการใช้ ระบบงาน IeWf หรื อ Imageenabled Workflow Application ของศูนย์ ปฏิ บัติการเอกสารสั ญญาธนาคาร ก รุ ง เ ท พ จํ า กั ด
(มหาชน). งานวิจยั เฉพาะกรณี มหาบัณฑิต,มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ภพเงิ น จรุ งมหพันธุ์. (\{{[). ศึ ก ษาการนําระบบการจั ดการเอกสารเพืJ อ ประยุก ต์ ใ ช้ งานในการไฟฟ้ า
นครหลวง.การค้นคว้าอิสระมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา.
สิ ทธิ ชยั ประชานันท์. (2554) . ปั จจั ยทีJ ส่ งผลต่ อ ความพึ งพอใจของผู้ใ ช้ ระบบการจั ดการความรู้ :
กรณี ศึกษาขององค์ กรโทรคมนาคม.วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต,มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ.
เสถี ย ร เกิ ด อรุ ณ สุ ข ศรี . (2544). การศึ ก ษาปั จจั ยสํา คั ญทีJ ท ํา ใ ห้ การนํา ระบบสํา นั ก งานไร้ กระดาษ
(Paperless Office) ไปใช้ ใ ห้ ประสบความสําเร็ จในองค์ กรธุรกิ จ.งานวิจยั เฉพาะกรณี มหาบัณฑิ ต,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา.
Delone,W.H.,& Mclean,E.R. (2003, Spring). “The Delone and McLean Model of Information Systems
Success: A Ten-Year Update”. Journal of Management Information Systems,19, 9-30.
Hartwick, J., & Barki, H. (1994, April). “Explaining the Role of User Participation in Information System
Use”. Management Science, 40, 441-465.
Livari, J. (2005, Spring). “An Empirical Test of the Delone-Mclean Model of Information System
Success.” The Data Base for Advances in information Systems, 36, 8-27.
Melone,N.P. (1990,January). “Theoretical Assessment of the User-Satisfaction Construct in Information
Systems Research.” Management Science, 36,76-91.
Zmud,Robert W.(1979,October). “Individual Differences and MIS Success: A Review of the Empirical
Literature.” Management Science, 25, 966-979.

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๕ "งานวิชาการรับใช!สังคม" มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1167

BE-84
Zviran, M. (2003, March). “User satisfaction in ERP system: some empirical evidence.”
Journal of the Academy of Business and Economics,36 , 7 6 - 9 1 .
สาริ ศ เกษมเศรษฐ์ . (2558). ส่ ว นหนึ งของครอบครั ว DSFM.DSFM-TH Staff Magazine 1. แผ่ น พับ .
กรุ งเทพ. ดีเคเอสเอช สมอลลาน ฟิ ลด์ มาร์เก็ตติง

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๕ "งานวิชาการรับใช!สังคม" มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1168

BE-85

ความสั มพันธ์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ กบั พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีดีต่อองค์ การ
ของพนักงานโรงแรมในเขตพืน& ทีภาคใต้ ประเทศไทย
Relationships Human Resource Management and Organization Citizenship
Behavior on Hotels in Southern Thailand.
พิช ุฒม์ เพ็ญมาศ1* วราพร กาญจนคลอด2 และ สุ ตมา ชาญอาวุฒิ3
1,2,3
สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรี ธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรี ธรรมราช 80280
*E-mail: penmas_p@hotmail.com
บทคัดย่ อ
การศึ ก ษาครัA งนีA มี วตั ถุ ประสงค์เพืF อ ศึ กษาความสั มพันธ์ ระหว่างการบริ หารทรั พ ยากร
มนุ ษ ย์ก ับ พฤติ ก รรมการเป็ นสมาชิ ก ทีF ดีต่อ องค์ก ารของพนัก งานโรงแรมในเขตพืA น ทีF ภาคใต้
ประเทศไทย ซึF งกลุ่มตัวอย่างทีFใช้ในการศึกษาคือพนักงานโรงแรมในเขตพืAนทีFภาคใต้ ประเทศไทย
จํา นวน 1,201 คน เครืF องมื อทีF ใช้ใ นการเก็ บ รวบรวมข้อมู ลเป็ นแบบสอบถาม สถิ ติทีF ใ ช้ใ นการ
วิเคราะห์ขอ้ มู ลได้แก่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลีF ย ส่ วนเบีFยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ ง
ยืนยันและการวิเคราะห์แบบจําลองสมการโครงสร้าง
ผลการศึกษาพบว่า พบว่า ค่าเฉลีFยของมิติดา้ นต่าง ๆ ของการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ของ
พนักงานโรงแรมในเขตพืAนทีFภาคใต้ ประเทศไทย โดยเฉลีFยทุกด้านอยูใ่ นเกณฑ์มาก ( = 3.82,
S.D. = 0.76) สําหรับแบบจําลองสมการโครงสร้าง พบว่า หลังปรับความสัมพันธ์แล้ว ค่าทีFอยูใ่ น
เกณฑ์ดีโดยมีค่าดังนีA คือ ค่าไคสแควร์ (X2) = 887.125, df = 123, RMSEA = 0.07 ช่วงความเชืF อมันF
ร้อยละ 90 ของ RMSEA อยูใ่ นช่วง 0.068 ถึง 0.076, CFI = 0.95, RMR = 0.02
คําสํ าคัญ: การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีFดีต่อองค์กร พนักงานโรงแรม
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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การบริหารช่ องทางการจัดจําหน่ ายขนมไทยผ่ านเครื อข่ ายสั งคมออนไลน์ (Online)
ในเขตกรุงเทพมหานคร
Channel of Thai Dessert Business Management through Social Network in
Bangkok
ระติกร เทพท้วม1* และ ลันทม จอนจวบทรง2
1
46/59 โชคชัย4 ลาดพร้าว ลาดพร้าว กทม 10230
2
มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ
*E-mail: puifaichock@gmail.com

บทคัดย่ อ
รายงานการวิจยั เรื อง การบริ หารช่องทางการจัดจําหน่ายขนมไทยออนไลน์ผา่ นเครื อข่ายทางสังคม
เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ มุ่งศึ กษาพฤติ กรรมการใช้เครื อข่ายทางสังคม เพือติดตามและเข้าใช้บริ การร้าน
ขนมไทยออนไลน์ และพิสูจน์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่ วนบุคคลด้าน เพศ อายุ รายได้ กับพฤติกรรม
การเข้าใช้ร้านขนมไทยออนไลน์ การศึกษาใช้การแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน NOO ตัวอย่างที
อาศัยในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยนําเสนอผลการวิจยั ด้วยการวิเคราะห์สถิ ติเชิ งพรรณา และทดสอบ
สมมติ ฐาน ผลการวิจยั พบว่า เพศ และ รายได้ ไม่เป็ นปั จจัยในความแตกต่างของพฤติ กรรมการเข้าใช้
เครื อ ข่ า ยสังคมออนไลน์ ส่ วน อายุ เป็ นปั จจัย ในการเลื อกใช้เ ครื อข่ า ยสังคมออนไลน์ทีแตกต่ า งกัน
นอกจากนีQ รายงานการวิ จัย เล่ มนีQ ย งั สรุ ป พฤติ กรรมการติ ด ตามและเข้า ใช้บริ ก ารร้ า นขนมไทยผ่า น
เครื อข่ายทางสังคม ซึ งสามารถนํามาใช้เพือวางแผนการจัดการช่ องทางขายร้านขนมไทยผ่านเครื อข่าย
ทางสังคม และนําไปประยุกต์ใช้กบั ธุรกิจอืนๆได้
คําสํ าคัญ: ขนมไทย, ออนไลน์, อินเทอร์เน็ต, เครื อข่ายทางสังคม
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
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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 dessert, Online, Internet, Social Network

ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
ขนมไทย เป็ นเอกลักษณ์ดา้ นวัฒนธรรมประจําชาติไทย นอกจากจะมีความงดงาม วิจิตร
ละเอียดอ่อน พิถีพิถนั ในทุกขัQนตอนการทํา ตัQงแต่การเลือกวัตถุดิบและวิธีการทําทีกลมกลืน ยังมีรสชาติที
อร่ อย หอมกลินพืชพรรณจากธรรมชาติและกลินอบรําควันเทียน ขนมไทยจัดเป็ นอาหารทีคู่สาํ รับกับข้าว
ไทยในงานพิธีและงานมงคลต่างๆมาตัQงแต่ครัQงโบราณ โดยใช้คาํ ว่าสํารับกับข้าวคาว หวาน อีกทัQงขนมแต่
ละชนิดยังมีชือเรี ยกทีบ่งบอกถึงคุณค่าและแฝงไปด้วยความหมายอันเป็ นสิ ริมงคล ขนมไทยมีความสําคัญ
และผูกพันกับชีวิตคนไทยมาช้านาน เป็ นเอกลักษณ์ไทยทีสวยงามโดดเด่น เป็ นศิลปะสู งค่าทีน่าหวงแหน
ทีชนรุ่ นหลังควรอนุรักษ์ให้อยูค่ ู่กบั วิถีชีวิตคนไทย ขนมไทยจึงเป็ นขนมมงคลนําไปใช้ประกอบเครื อง
คาวหวานถวายพระ เลีQยงแขกในงานพิธีมงคลต่าง ๆ เช่นงานมงคลสมรส งานบวช หรื องานขึQนบ้านใหม่
เป็ นต้น (วารสารข่าวรามคําแหง. ปี ที 33. 2547: ออนไลน์)
ในปัจจุบนั ขนมไทยไม่สามารถหาแหล่งรับประทานได้ง่ายขึQนตามท้องตลาด ซึ งหากมีวางขายตาม
ท้องตลาดก็จะมีรูปร่ างหน้าตา และรสชาติทีไม่แตกต่างกัน เนืองจากขนมไทยทีมีรสชาติ กลินหอมและ
รู ปแบบดัQงเดิมหารับประทานได้ยาก เนืองจากชีวิตประจําวันทีเร่ งรี บและแข่งขันกับเวลา ผูข้ ายจึงใช้
วิธีการผลิตอย่างง่ายและรวดเร็ ววางขายเพือตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค และการทีจะเดินทาง
เพือไปจับจ่ายใช้สอยของสิ งใดสิ งหนึ ง ณ จุดๆนึง ก็ใช้เวลาในการเดินทางและเลือกซืQ อเป็ นอย่างมาก
เนืองจากสภาพการจราจรทีหนาแน่นและในบางครัQงเมือเดินทางไปถึงทีร้านสิ นค้าทีต้องการ
อาจไม่
เพียงพอต่อผูบ้ ริ โภคสมัยใหม่ จึงนิยมหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเพือช่วยในการตัดสิ นใจเลือกซืQ อสิ นค้า
ผ่านทางช่องทางเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ผูว้ ิจยั จึงศึกษาช่องทางการจัดจําหน่ายขนมไทยผ่านช่องทาง
เครื อข่ายทางสังคมออนไลน์ เพือนําข้อมูลทีได้ใช้เป็ นแนวทางพัฒนาบริ หารการตลาดขนมไทยออนไลน์
ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมความต้องการของผูบ้ ริ โภคขนมไทย
เนืองจากปัจจุบนั สมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ และอินเทอร์เน็ตมี
ความสําคัญและมีบทบาทต่อชี วิตประจําวันเป็ นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็ นในด้านการศึกษา ความบันเทิง หรื อ
ทางด้านการดําเนินธุรกิจ ซึ งสามารถค้นหาข้อมูลและเชือมต่อถึงกันผ่านเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต และ
อุปกรณ์ต่าง ๆ เพืออํานวยความสะดวกในการดํารงชีวิต ทําให้การใช้อินเทอร์เน็ตเป็ นเรื องทีใกล้ตวั
สามารถทําได้ง่ายและสามารถเชือมต่อเข้าถึงผูบ้ ริ โภคได้ตลอดเวลา เนืองจากในปัจจุบนั อัตราการเลือก
ซืQ อผ่านสมาร์ทโฟนและการเข้าใช้บริ การอินเทอร์เน็ตนัQน เพิมมากขึQนกว่าเดิมและมีแนวโน้มทีจะเพิมมาก
ขึQนเรื อย ๆ โดยสถิติในปี 2015 คนไทยทําการออนไลน์เฉลียสู งสุ ดถึง 45-76.9 ชัวโมงต่อสัปดาห์
(สํานักงานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์. 2558: ออนไลน์) การเข้าใช้บริ การอินเทอร์เน็ตในปั จจุบนั มีช่อง
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ทางการเข้าใช้มากกว่าเดิมและเข้าถึงได้ง่ายขึQนโดยผ่านการส่ งสัญญานอินเทอร์เน็ตไร้สายโดยสัญญาณ
วายฟาย (WIFI) ซึ งสะดวก ง่ายและรวดเร็ ว จากสถิติในปี 2015 จํานวนผูใ้ ช้อินเทอร์เน็ตผ่านสมาร์ทโฟนมี
ถึง 72.38 ล้านคน (สมาคมโฆษณาดิจิทลั (ประเทศไทย). 2558: ออนไลน์) แสดงให้เห็นว่าสมาร์ทโฟนนัQน
มีบทบาทอย่างมากในการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ และการเข้าถึงเครื อข่ายสังคมออนไลน์ในปั จจุบนั
ไม่เพียงแค่การค้นหาข้อมูลเท่านัQน ยังมีการซืQ อขายแลกเปลียนสิ นค้าอุปโภคบริ โภคด้วย

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพือศึกษาปัจจัยส่ วนบุคคลทีมีผลต่อพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคขนมไทยผ่านเครื อข่ายทางสังคม
ออนไลน์ในเขตกรุ งเทพมหานคร
2. เพือศึกษาความต้องการของผูบ้ ริ โภคและความนิยมผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ของผูบ้ ริ โภค
ขนมไทย

ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตของการวิจยั นีQจะกล่าวถึงเนืQอหาการวิจยั ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง ทึศึกษาดังนีQ
การวิจยั นีQเป็ นการศึกษา การบริ หารช่องทางการจัดจําหน่ายแบบออนไลน์ของขนมไทยผ่าน เครื อข่าย
ทางสังคมออนไลน์ โดยมีขอบเขตการศึกษาในเขตกรุ งเทพมหานคร ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
ประชากรของการวิจยั ครัQงนีQคือ ประชากรทีอาศัยในเขตกรุ งเทพมหานคร จากจํานวนบ้านเรื อน
2,753,972 หลัง ประชากรชายจํานวน 2,695,051 คน ประชากรหญิงจํานวน 3,001,212 คน รวมเป็ น
จํานวน 5,696,409 คน (ศูนย์ขอ้ มูลกรุ งเทพมหานคร : 2558)
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างของการวิจยั ครัQงนีQ คือประชาชนทีอาศัยในเขตกรุ งเทพมหานคร การกําหนดขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรคํานวณกรณี ทราบจํานวนประชากรและกําหนดค่าความคลาดเคลือนของทา
โร ยามาเน่ (Taro Yamane) จํานวน 400 ตัวอย่าง การสุ่ มตัวอย่างเป็ นแบบอาศัยความน่าจะเป็ น แบบอาศัย
ความน่าจะเป็ น (Propability sampling) วิธีการสุ่ มแบบการสุ่ มอย่างง่าย (Simple random sampling)

ขอบเขตด้ านระยะเวลา
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การวิจยั นีQดาํ เนินการเก็บข้อมูลช่วงระหว่าง เดือนตุลาคม พ.ศ.2559 โดยเก็บข้อมูลทางลักษณะ
พฤติกรรม ความคิดเห็น ของกลุ่มตัวอย่าง และประชากรอาจมีการเปลียนแปลงในอนาคต ตามลักษณะ
และเทคโนโลยีทีเปลียนไป รวมถึงพฤติกรรมการบริ โภคของประชาชนทีมีการเปลียนแปลงอยูต่ ลอดเวลา

ประโยชน์ ทคีN าดว่ าจะได้ รับ
1. นําความต้องการของผูบ้ ริ โภคขนมไทยผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์มาประยุกต์ใช้เพือวางแผน
การตลาด และการผลิตสิ นค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค
2. ได้แนวทางช่องทางการจัดจําหน่ายขนมไทยแบบออนไลน์ทีเหมาะสม
3. พัฒนาการใช้สือสังคมออนไลน์และอินเทอร์เน็ตเพือสอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค

กรอบแนวคิดการวิจัย
เนืองจากผูว้ ิจยั ต้องการพัฒนาและเพิมขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจขนมไทยกับ
ธุรกิจขนม ของหวาน หรื อ อาหารว่าง ประเภทอืนๆ เช่น เบเกอร์รี ขนมสําเร็ จรู ป ฯลฯ ดังนัQนผูว้ ิจยั ต้องการ
ทีจะสร้างแนวทางการบริ หารช่องทางการจัดจําหน่ายผ่านทางเครื อข่ายสังคมออนไลน์สาํ หรับร้านขนม
ไทย โดยทําการวิจยั โดยกําหนดตัวแปรต้นคือ เพศ อายุ รายได้ ซึ งส่ งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้เครื อข่าย
ทางสังคมออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในรู ปแบบของร้านขนมไทยออนไลน์ทีแตกต่างกันรวมถึงประเภท
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ทีเหมาะสมกับร้านขนมไทยออนไลน์ โดยการกําหนดการให้บริ การผ่านร้าน
ขนมไทยออนไลน์เพือตอบสนองมุมมองทางการตลาดโดยใช้หลักการส่ วนประสมทางการตลาด (4P's)
ผูว้ ิจยั จึงขอสรุ ปกรอบแนวคิดการวิจยั ตามแผนภาพต่อไปนีQ

ลัก ษณะประชากรศาสตร์
- เพศ
- อายุ
- รายได้

พฤติก รรมการเลือ กใช้
เครื อ ข่ ายทางสังคมของ
ผู้บ ริโภค
- ไลน์
- เฟสบุค
- อินสตราแกรม

ส่ วนประสมทางการตลาด
(4Ps)
- ผลิตภัณฑ์
- ราคา
- ช่องทางการจัดจําหน่าย
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สมมติฐานการวิจัย
1. เพศมีผลต่อการเลือกซืQ อขนมไทยผ่านเครื อข่ายทางสังคม
2. อายุมีผลต่อการเลือกซืQ อขนมไทยผ่านเครื อข่ายทางสังคม
3. รายได้มีผลต่อการเลือกซืQ อขนมไทยผ่านเครื อข่ายทางสังคม

ระเบียบวิธีวจิ ัย
การวิจยั การบริ หารช่องทางการจัดจําหน่ายของขนมไทยผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ (Social
Network) มีจุดมุ่งหมายเพือศึกษาแนวทางความต้องขนมไทยโดยใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ จาก
การศึกษาพฤติกรรมการบริ โภค และความต้องการของผูบ้ ริ โภคขนมไทยผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์
(Social Network) การวิจยั นีQใช้การวิเคราะห์เชิงปริ มาณ (Qualitative Analysis) โดยการวิจยั แบบเชิง
สํารวจ (Survey research) การเก็บข้อมูลจากแหล่งปฐมภูมิโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เก็บ
ข้อมูลจากการสุ่ มตัวอย่าง แบบสอบถามทีใช้ในการเก็บข้อมูลนัQนเป็ นคําถามแบบหลายตัวเลือก (Multiple
choices) จากนัQนนําข้อมูลทีได้จากการเก็บข้อมูลมาทําการวิเคราะห์ทางสถิติ โดยมีขQ นั ตอนและวิธีวิจยั
ดังนีQ

เครืN องมือทีใN ช้ ในการวิจัย
การศึกษานีQเป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative research) โดยใช้การสํารวจและแบบสอบถาม
(Questionnaire) เป็ นเครื องมือในการเก็บข้อมูลการวิจยั โดยคําถามในแบบสอบถามเป็ นแบบหลาย
ตัวเลือก (Multiple choice) จํานวน 25 ข้อ โดยคําถามแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน ดังนีQ
1) คําถามเกียวกับข้อมูลทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ และรายได้
2) คําถามเกียวกับความต้องการด้านการบริ โภคขนมไทยผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์
การเก็บรวบรวมข้อมูลในครัQงนีQ ผูศ้ ึกษาได้ทาํ การเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่างในเขตกรุ งเทพมหานคร
กระจายตามพืQนทีเขตต่างๆทางแบบสอบถามออนไลน์ ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ.2559 จํานวน 400 ชุด
เป็ นไปตามจํานวนตัวอย่างทีกําหนด โดยแจกแบบสอบถาม และแจ้งการทําแบบสอบถามด้วยตนเอง

การวิเคราะห์ ข้อมูล
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การวิเคราะห์ขอ้ มูลพฤติกรรมการบริ โภคขนมไทยผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ และลักษณะ
ความต้องการทางเครื อข่ายสังคมออนไลน์เพือบริ โภคขนมไทย ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การประมวลผลและวิเคราะห์
ข้อมูลโดยมีขQ นั ตอนดังนีQ
1. การตรวจสอบข้อมูล (Editing) ทําการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
ทัQงหมดทีได้รับกลับคืนมาจากกลุ่มตัวอย่าง โดยแยกแบบสอบถามทีไม่สมบูรณ์ออก
2. การลงรหัสข้อมูล (Coding) นําข้อมูลของแบบสอบถามทีมีความสมบูรณ์ถูกต้องทัQงหมดมาแปร
เป็ นสัญลักษณ์ตวั เลขแทนค่าตัวแปรต่างๆ ทําการลงรหัสตามทีกําหนดไว้
3. การประมวลผลข้อมูล (Processing) นําแบบสอบถามทีผ่านการลงรหัส บันทึกข้อมูลลงใน
เครื องคอมพิวเตอร์ดว้ ยโปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ (Statistic Package For Social Sciences: SPSS) เพือ
คํานวณค่าทางสถิติวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติและวิเคราะห์ขอ้ มูลทีได้จากแบบสอบถาม โดยการ
ประมวลผลแบ่งออกเป็ น 4 ส่ วนดังนีQ
ส่ วนที 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางแสดงจํานวน
ค่าร้อยละ (Percentage)
ส่ วนที 2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลของกลุ่มตัวอย่างใช้สถิติเชิงพรรณนา โดยใช้ตารางแสดงค่าเฉลีย ค่า
เบียงเบนมาตรฐาน และจําแนกตามระดับผลกระทบต่อการยอมรับของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ส่ วนที 3 การวิเคราะห์ขอ้ มูลการยอมรับของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครใช้สถิติเชิงพรรณนา
โดยใช้ตารางแสดงค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน และจําแนกตามลําดับผลกระทบต่อการ
ยอมรับ
ส่ วนที 4 ผลการทดสอบสมมติฐานใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ในการทดสอบ
สมมติฐานการวิจยั
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล ใช้สถิติ Chi-Square, Independent-Samples T-Test และ F-test (One-Way
ANOVA)

สรุ ปผลการวิจัย
ปัจจัยส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากการศึกษาปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างพบว่า โดยกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศ
หญิง คิ ดเป็ นร้อยละ |} มีอายุอยู่ร ะหว่า ง ~|-•€ ปี คิ ด เป็ นร้อยละ €N.€ และมีรายได้ต่อเดือน •€,00130,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ €€.€
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ข้ อมูลเกียN วกับความชืN นชอบขนมไทยประเภทต่ าง ๆ
จากการสํารวจกลุ่มตัวอย่างพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ชืนชอบขนมไทย ประเภทต้มมากทีสุ ด
อันดับทีสองคือขนมไทยประเภทนึ ง อันดับทีสามเท่ากันคือประเภททอดกับประเภทอบ อันดับถัดมาคือ
ประเภทกวน และ ประเภทเชือมตามลําดับ
ข้ อมูลเกียN วกับพฤติกรรมการเข้ าใช้ ร้านขนมไทยออนไลน์
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกียวกับพฤติกรรมการเข้าใช้ร้านขนมไทยออนไลน์ของกลุ่มตัวอย่าง
ผูต้ อบแบบสอบถามพบว่า
1.) Facebook เป็ นเครื อข่ายสังคมออนไลน์ทีเหมาะสมกับการทําร้านขนมไทยออนไลน์มาก
ทีสุ ดโดยมีผทู ้ ีเห็นด้วยทัQงหมด ร้อยละ ‚O.€ ส่ วน Instagram มีผเู ้ ห็นด้วย ร้อยละ |O และ Line
ร้อยละ NN.• เครื อข่ายสังคมออนไลน์อืนๆ(Twitter, WhatsApp เป็ นต้น ) ร้อยละ •N.€
2.) ชือร้านขนมไทย กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เห็นว่าควรตัQงเป็ นภาษาไทย คิดเป็ นร้อยละ €€.„
ส่ วน ร้อยละ •„.„ เห็นว่าชือร้านเป็ นภาษาใดก็ได้ และ ร้อยละ €.€ เห็นว่าควรตัQงเป็ นภาษา
ต่างชาติ
3.) ข้อมูลสิ นค้าร้านขนมไทยทีควรแสดง มีดงั นีQ กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ ‚N เห็นว่าควรแสดงข้อมูล
รู ปภาพ ร้อยละ „„ เห็นควรว่าควรแสดงราคา ร้อยละ €O.} เห็นว่าควรแสดงข้อมูล
ส่ วนประกอบของขนมไทย ร้อยละ ••.€ เห็นควรว่าควรแสดงข้อมูลประวัติความเป็ นมา
ร้อยละ •„.€ เห็นควรว่า ควรแสดงวิธีการบริ โภค ร้อยละ €•.• เห็นว่าควรแสดงข้อมูลวิธีการ
เก็บรักษาขนมไทย ร้อยละ }‚.€ เห็นว่าควรแสดงวันทีผลิต และวันทีหมดอายุ
4.) ช่องทางทีใช้ติดต่อร้านขนมไทยออนไลน์ ทีนิยมมากทีสุ ด ร้อยละ €|.€ คือ การส่ งข้อความ
ส่ วนตัว และ ร้อยละ •N ติดต่อโดยการแสดงความคิดเห็นในโพสต์ของร้าน
5.) การเปลียนรู ปประจําตัวของร้านขนมไทยออนไลน์พบว่า ร้อยละ €€.€ เห็นด้วยว่าควรเปลียน
รู ปประจําตัวเสมอ และ ร้อยละ NN.€ ไม่เห็นด้วยคิดว่าไม่ควรเปลียนบ่อย
6.) ด้านความถีในการโพสต์ของร้านขนมไทยออนไลน์ ส่ วนมากร้อยละ •}.• เห็นว่าควร
โพสต์บอ่ยมากกว่า•ครัQงต่อวัน และ ลําดับทีสอง ร้อยละ •~.„ เห็นด้วยว่าควร โพสต์ • ครัQง
ต่อวัน
7.) บรรจุภณ
ั ฑ์ของร้านขนมไทยออนไลน์ ส่ วนมากร้อยละ €|.• เห็นด้วยว่าควรใช้วสั ดุ
ธรรมชาติ อันดับที~ ร้อยละ ~~.„ เห็นด้วยว่าควรใช้วสั ดุทีย่อยสลายง่าย
8.) ราคาของขนมไทย ส่ วนมากร้อยละ |‚ เห็นด้วยว่าควรตัQงราคา ระหว่าง €O-•OO บาท อันดับ
ทีสอง ร้อยละ ~} เห็นด้วยว่าควรตัQงราคา ระหว่า •O•-~OO บาท
9.) ด้านลักษณะเนืQอหาการโพสต์ของร้านขนมไทยออนไลน์ ร้อยละ „• เห็นว่าควรโพสต์เนืQอหา
เกียวกับขนมไทยและร้านขนมไทย ส่ วน ร้อยละ ~O.„ เห็นว่าควรโพสต์เนืQอหาเกียวกับเรื อง
ทัวๆไป และ ร้อยละ N}.€ เห็นว่าควรโพสต์เนืQอหาเกียวกับเรื องทีสําคัญตามเทศกาลขณะนัQน
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10.) ด้านช่องทางการแสดงความคิดเห็น ร้อยละ ‚N.€ เห็นด้วยว่าร้านขนมไทยออนไลน์ควรมี
ช่องทางในการแสดงความคิดเห็น
11.) ด้านลักษณะเนืQอหาข้อมูลทีทําการส่ งโดยตรงจากทางร้านขนมไทยออนไลน์ผา่ นข้อความ
ส่ วนตัว ส่ วนมากร้อยละ N•.„ ยินดีรับข้อมูลการประชาสัมพันธ์ดา้ นต่างๆ อันดับสอง ร้อยละ
•€.• ต้องการรับเฉพาะรายการพิเศษ หรื อการแจ้งข้อมูลทีสําคัญเท่านัQน
12.) ความถีในการส่ งข้อมูลโดยตรงจากทางร้านขนมไทยออนไลน์ผา่ นข้อความส่ วนตัว พบว่า
ส่ วนมาก ร้อยละ NO.• เห็นด้วยในการส่ ง • ครัQงต่อสัปดาห์ อันดับที ~ ร้อยละ ~•.• เห็นด้วย
ในการส่ ง •-N ครัQงต่อสัปดาห์
13.) ความต้องการในการรับทราบความคิดเห็นหรื อการวิจารณ์ร้านขนมไทยออนไลน์ พบว่า
ส่ วนมากร้อยละ „•.€ ต้องการรับทราบความคิดเห็นหรื อการวิจารณ์ร้านขนมไทยออนไลน์
14.) การจัดกิจกรรมหรื อการชิงโชค พบว่า ร้อยละ „•.€ เห็นด้วยกับการจัดกิจกรรมหรื อการชิง
โชคซึ งมีผลต่อการติดตามและตัดสิ นใจซืQ อสิ นค้าจากร้านขนมไทยออนไลน์
15.) ของรางวัลในการเข้าร่ วมกิจกรรมหรื อการชิงโชคของร้านขนมไทยออนไลน์ พบว่า อันดับ•
ร้อยละ €‚ ต้องการส่ วนลดราคา อันดับ~ ร้อยละ €~.• ต้องการสิ นค้าร้านขนมไทยออนไลน์
อันดับ• ร้อยละ N€.• จากจํานวนกลุ่มตัวอย่าง ต้องการของรางวัลพิเศษของร้านขนมไทย
ออนไลน์ อันดับN ร้อยละ •N จากจํานวนกลุ่มตัวอย่าง ต้องการสิ นค้าอืนๆ
16.) จํานวนผูต้ ิดตามในเครื อข่ายสังคมออนไลน์ พบว่า ส่ วนใหญ่ ร้อยละ „„.„ มีความเห็นว่า
จํานวน ผูต้ ิดตามร้านขนมไทยออนไลน์ในเครื อข่ายสังคมออนไลน์ มีผลต่อการติดตามและ
ตัดสิ นใจซืQ อสิ นค้าจากร้านขนมไทยออนไลน์ ระยะเวลารอคอยการตอบกลับทียอมรับได้
พบว่า ส่ วนใหญ่ ร้อยละ •• เห็นว่าควรตอบกลับภายใน € นาที และอันดับสอง ร้อยละ ~‚.•
เห็นว่าควรตอบกลับใน •O นาที
17.) การจัดส่ งสิ นค้าของร้านขนมไทยออนไลน์ พบว่า ส่ วนมากอันดับ • ร้อยละ „• ต้องการให้
ส่ งโดยพนักงานของร้านขนมไทยออนไลน์ อันดับ ~ ร้อยละ ••.€ ต้องการไปรับสิ นค้าด้วย
ตนเอง อันดับ • ร้อยละ ~N.• ต้องการให้ส่งโดยบริ ษทั ขนส่ งเอกชน อันดับ N ร้อยละ ••.„
ต้องการให้ส่งโดยไปรษณี ยไ์ ทย
18.) การชําระเงิน พบว่า ส่ วนใหญ่อนั ดับ • ร้อยละ |O.€ ต้องการชําระเงินเมือได้รับสิ นค้าหรื อ
ชําระเงินปลายทาง อันดับ ~ ร้อยละ ~„ ต้องการชําระเงินก่อนได้รับสิ นค้า
19.) การกําหนดคุณภาพร้านขนมไทยออนไลน์ พบว่า ส่ วนใหญ่อนั ดับ • ร้อยละ €•.• ต้องการ
คุณภาพสู งสุ ดด้านบริ การและตัวผลิตภัณฑ์ อันดับสอง ร้อยละ •‚ ต้องการคุณภาพดีทQ งั
บริ การและผลิตภัณฑ์
20.) ส่ วนลดราคา พบว่า อันดับ • ร้อยละ |•.} ต้องการส่ วนลดราคา อันดับสอง ร้อยละ •|.•
ต้องการเป็ นการแถมสิ นค้าหรื อเพิมปริ มาณ
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อภิปรายผล
การวิจยั ครัQงนีQผวู ้ ิจยั พบประเด็นทีควรนํามาอภิปรายดังนีQ
จากการศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคล ด้าน เพศ อายุ และ รายได้ ต่อ พฤติกรรมในการเข้าใช้ร้านขนม
ไทยออนไลน์ พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านเพศ ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเข้าใช้ร้านขนมไทยในภาพรวม
ซึ งมีเพียง • พฤติกรรมที เพศเป็ นปัจจัยต่อพฤติกรรมการเข้าใช้ร้านขนมไทยออนไลน์ คือ เครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ทีใช้ใ นการติ ด ตามร้ านขนมไทย ออนไลน์ ผ่าน อิ นสตาแกรม และความชื นชอบขนมไทย
ดังนัQน ในภาพรวมการบริ หารจัดการช่ องทางการจัดจําหน่ ายร้านขนมไทยผ่านช่ องทางเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ จึ งไม่เกิ ดความแตกต่ างกับกลุ่มผูบ้ ริ โภค ผูต้ ิ ดตาม เพศชาย และเพศหญิ ง เนื องจากมี ความ
แตกต่างระหว่างเพศ ในการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์โดยอินสตาแกรม โดยเพศหญิงมีความนิ ยมใช้
อินสตาแกรมในการติ ดต่อ ติ ดตาม ร้านขนมไทยออนไลน์ ถ้าหากร้านขนมไทยออนไลน์มีกลุ่มลูกค้าที
เป็ นเพศหญิง ควรใช้อินสตาแกรม เป็ นหนึ งในเครื อข่ายสังคมออนไลน์สาํ หรับ ติดต่อ ติดตามร้านขนม
ไทยออนไลน์ และให้ความสําคัญกับสิ นค้าขนมไทยประเภทนึงกับกลุ่มลูกค้าเพศหญิง
ด้านปั จจัยส่ วนบุคคลด้านอายุพบว่า อายุทีแตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการติดตามและเข้าใช้
ร้านขนมไทยออนไลน์ทีแตกต่างกัน โดยประเด็นทีแตกกัน มีทQ งั ในประเด็น ความชอบขนมไทยประเภท
กวน โดยกลุ่มลูกค้าที มีอายุมากกว่าตัQงแต่ •|ปี ขึQ นไป มีความชอบขนมไทยประเภทกวนมากกว่า กลุ่ม
ลูกค้าที มีอายุนอ้ ย ไม่เกิ น •€ปี ซึ งทางร้านค้าสามารถให้ความสําคัญกับประเภทสิ นค้าได้เหมาะสมกับ
กลุ่มลูกค้า คือ ถ้ามีกลุ่มลูกค้า อายุ •|ปี ขึQนไป ควรมีขนมไทยประเภทกวนจําหน่ายและ พฤติกรรมการใช้
งาน โดยการใช้งาน มี ความแตกต่ างตัQงแต่ เครื อข่ ายสังคมออนไลน์ทีใช้ในการติ ดตาม ร้ านขนมไทย
ออนไลน์ โดยเฟซบุคนัQนมีความแตกต่างในกลุ่มที อายุ N|ปี ขึQ นไปและ กลุ่ม อายุระหว่าง ~|-•€ปี โดย
ภาพรวมกลุ่มที อายุ N| ปี ขึQนไป นิ ยมใช้เฟซบุคน้อยกว่ากลุ่มวัยรุ่ น ส่ วนไลน์นQ นั มีความแตกต่าง ระหว่าง
กลุ่มที อายุ N|-€€ปี กับกลุ่ม อายุ ไม่เกิ น •€ปี โดยภาพรวมนัQน ผูท้ ี อายุมากกว่า N|ปี นิ ยมใช้ไลน์ และ
กลุ่มที อายุน้อย ไม่เกิ น •€ปี นัQน ไม่นิยมใช้ไลน์ในการติ ดต่อร้านขนมไทยออนไลน์ และอิ นสตาแกรม
พบว่า มีความแตกต่าง กลุ่มอายุไม่เกิน ~€ปี และกลุ่ม ~|-•€ปี ในภาพรวมคือ กลุ่มทีอายุนอ้ ย หรื อ วัยรุ่ น
นิยมใช้ อินตาแกรม ส่ วนในกลุ่มผูใ้ หญ่ หรื อ สู งอายุไม่นิยมใช้อินสตาแกรม ในการติดตามร้านขนมไทย
ออนไลน์ ส่ วน เครื อข่ายสังคมออนไลน์อืนๆ มีความแตกต่าง ในกลุ่ม อายุ ~|-•€ปี และ •|-€€ ปี โดยกลุ่ม
อายุ ~|-•€ปี มีสดั ส่ วนในการการเห็นด้วยในการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ประเภทอืนๆ มากกว่า กลุ่มที
มีอายุมากกว่า
ดังนัQน ผูว้ ิจยั จึงสรุ ปได้ คือมีความแตกต่างระหว่างอายุ ด้านพฤติกรรมการเข้าใช้ร้านขนมไทย
ออนไลน์ โดยส่ ว นที แตกต่ า งคื อ การเลื อกใช้เ ครื อข่ า ยสัง คมออนไลน์ ในการติ ด ตามร้ า นขนมไทย
ออนไลน์ โดย กลุ่มทีมีอายุมากจะนิ ยมใช้ไลน์ในสัดส่ วนทีมากกว่ากลุ่มทีอายุนอ้ ย และกลุ่มทีอายุนอ้ ยมี
ความนิ ยมในการใช้เฟซบุค อินสตาแกรม และ เครื อข่ายสัมคมออนไลน์อืน ๆ ในสัดส่ วนทีสู งกว่า ดังนัQน
ร้ า นขนมไทยออนไลน์ ควรให้ค วามสํา คัญกับกลุ่ มลู กค้า ของร้ า นขนมไทยออนไลน์อย่างเหมาะสม
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ตามแต่ละกลุ่มวัยของลูกค้าของร้าน เช่ น ถ้ากลุ่มลูกค้า เป็ นกลุ่มวัยรุ่ น ควรให้ความสําคัญ กับ เฟซบุ ค
อินสตาแกรม และ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อืนๆ และถ้ากลุ่มลูกค้าเป็ นกลุ่มมีอายุ ควรใช้ ไลน์
ด้านปัจจัยส่ วนบุคคลด้านรายได้ ผลการวิจยั พบว่า มีเพียงด้านพฤติกรรมการใช้งาน ในการใช้
อินสตาแกรมในการติดตามร้านขนมไทยออนไลน์ โดยมีความแตกต่างกลุ่มทีรายได้นอ้ ยถึงปานกลาง คือ
ไม่เกิน •O,000 ซึ งแตกต่างกับกลุ่ม รายได้สูง คือมากกว่า N€,OOO โดย ผูท้ ีมีรายได้นอ้ ยมีสดั ส่ วน การ
เลือกใช้อิสตาแกรมทีสู งกว่ากลุ่มทีมีรายได้สูง ดังนัQน จึงสรุ ปได้วา่ รายได้ทีแตกต่างกันไม่ส่งผลต่อความ
แตกต่างในการเข้าใช้ร้านขนมไทยออนไลน์

ข้ อเสนอแนะ
•. ร้านขนมไทยออนไลน์ ควรมีกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย เพือทีจะจัดการบริ หารช่องทางการจัดจําหน่ายผ่าน
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า
~. ร้านขนมไทยออนไลน์ ควรมีความรู ้ความเข้าใจในการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ประเภทต่างๆทีใช้
ด้านฟังก์ชนั การทํางาน เพือใช้งานทางธุรกิจ
3. จากผลการวิจัยพบว่า กลุ่ มลู กค้าแต่ กลุ่ มวัยใช้เครื อข่ า ยสังคมออนไลน์ในที แตกต่ า งกัน ทางร้ า น
ยังคงต้องมี เครื อข่ า ยสังคมออนไลน์ทีใช้อย่างหลากหลาย เพื อตอบสนองต่ อความต้องการของ
ลู กค้า

ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครัUงต่ อไป
เนื องจากการวิจยั ครัQงนีQ ผูว้ ิจยั กําหนดปั จจัยเพียงปั จจัยส่ วนบุคคล ด้าน เพศ อายุ รายได้ เท่านัQน
ผูว้ ิจยั จึงเสนอแนะในการทําวิจยั ครัQงต่อไปในการค้นหาความสัมพันธ์จากปั จจัยส่ วนบุคคลด้านอืนๆ เช่น
อาชีพ ลักษณะการดําเนินชิวิต พืQนทีอยูอ่ าศัยเขตอืนๆ หรื อ ปัจจัยภายนอก เพือการวางแผนการดําเนิ นการ
ร้านขนมไทยออนไลน์กบั ผูบ้ ริ โภคกลุ่มต่างๆ เพือต่อยอดพัฒนาการบริ หารช่องทางการจัดจําหน่ ายร้าน
ขนมไทยผ่านช่องทางสื อสังคม หรื อประยุกต์ใช้กบั ธุรกิจอืน ๆ

กิตติกรรมประกาศ
รายงานวิจยั เล่มนีQ สําเร็ จได้ดว้ ยดีเนืองจากผูจ้ ดั ทําได้รับความเมตตากรุ ณาอย่างสู งในการ
ถ่ายทอดวิชาองค์ความรู ้ทีได้ศึกษาจากคณะอาจารย์และคําปรึ กษา ชีQแนะ และพร้อมทัQงแนะนําแนวทาง
ปรับปรุ งแก้ไขในข้อบกพร่ องและอุปสรรคต่าง ๆ ทีเกิดขึQนระหว่าง การจัดทํารายงานการวิจยั ทีจัดทําขึQน
ฉบับนีQ จากอาจารย์ ดร.ลันทม จอนจวบทรง โดยเป็ นอาจารย์ทีปรึ กษา จนกระทังรายงานการวิจยั เล่มนีQ
เสร็ จสมบูรณ์ ผูจ้ ดั ทํารายงานการวิจยั ฉบับนีQขอกราบขอบพระคุณอาจารย์เป็ นอย่างสู ง เนืองจากอาจารย์
ได้สละเวลาอันมีค่าในการมีส่วนร่ วมให้รายงานการวิจยั ฉบับนีQเสร็ จสมบูรณ์

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๕ "งานวิชาการรับใช!สังคม" มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1180

BE-97
ผูจ้ ดั ทําขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ ดร.พวงชมพู โจนส์ และคณาจารย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระ
เกียรติทีได้มอบความรู ้ทีให้กบั ผูศ้ ึกษาอย่างเปี ยมด้วยความรู ้และความสามารถ ทําให้ผจู ้ ดั ทําและผูศ้ ึกษา
สามารถนําความรู ้ทีได้มาจากการเรี ยนการสอนของท่านมาประยุกต์ใช้กบั การทํารายงานการวิจยั ฉบับนีQ
เป็ นอย่างดี และขอขอบคุณเจ้าหน้าทีคณะบริ หารธุรกิจทุกท่านทีอํานวยความสะดวก และให้ขอ้ มูล
ข่าวสารด้านการทํารายงานการวิจยั เป็ นอย่างดี
ผูจ้ ดั ทําขอบคุณเพือนร่ วมชัQนเรี ยนทีเป็ นกําลังใจให้ความช่วยเหลือเสมอมา
สุ ดท้ายผูจ้ ดั ทําขอขอบพระคุณบิดา มารดาผูท้ ีเป็ นผูใ้ ห้กาํ เนิด อบรม และทีให้การสนับสนุนผูจ้ ดั ทําเสมอ
มา ซึ งท่านเป็ นผูท้ ีวางรากฐานชีวิต พืQนฐานชีวิตและความคิดให้ผจู ้ ดั ทํามีความเชือมันในสิ งทีถูกต้อง อัน
เป็ นแนวทางนําไปสู่ ความสําเร็ จของผูเ้ ขียนตลอดจนครอบครัวทีเป็ นกาลังใจทีสําคัญให้กบั ผูจ้ ดั ทํา
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ปัจจัย ความสํ าเร็จในการใช้ งานระบบ Application SMART ของ Merchandiser :
กรณีศึกษา บริษทั ดีเคเอสเอช สมอลลาน ฟิ ลด์ มาร์ เก็ตติง8 (ประเทศไทย) จํากัด
Factors contributing to the success of the system Application SMART's
Merchandiser : A Case Study of DKSH Smollan field Marketing
(Thailand) Limited.
พริ มเพรา กันธิ ยะ* , มรกต กําแพงเพชร, และสุ ชารัตน์ กูเ้ กียรติสกุลมัน
คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ
18/18 ถ.บางนา-ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
E-mail*: Primmixx@gmail.com
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครังนี มีวตั ถุ ประสงค์เพือศึกษาปั จจัยความสําเร็ จในการใช้งานระบบ Application
SMART ของ Merchandiser เป็ นการวิจยั เชิ งสํารวจเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบจากประชากร คื อ
พนักงาน Merchandiser บริ ษทั ดี เคเอสเอช สมอลลาน ฟิ ลด์ มาร์ เก็ตติ ง (ประเทศไทย)จํากัด ปี
WXXY มีขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ [\W คน
ผลการศึ กษาพบว่า กลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง มี ช่วงอายุ W_-[[ ปี การศึ กษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม._) และมีอายุงานมากกว่า [ ปี ปั จจัยสนับสนุนด้านการส่ งเสริ มของ
ผูบ้ ริ หารระดับสู งโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (=3.36) ด้านความรู ้และการอบรมโดยรวมอยูใ่ นระดับ
มาก (=3.53) ด้านทักษะส่ วนบุคคลของพนักงาน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง(=3.34) ปั จจัย
ด้านคุณภาพด้านความง่ายในการใช้ระบบ โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง(=3.20) ด้านความเร็ วใน
การทํางานของระบบ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง(=2.89) ด้านประโยชน์จากการใช้ระบบ
โดยรวมอยู่ใ นระดับ ปานกลาง (=3.34) ผลการทดสอบสมมติ ฐานพบว่า เพศ และระดับ การ
การศึ ก ษาของ Merchandiser ไม่ มี ผ ลต่ อ ความสํ า เร็ จในการใช้ง านระบบ Application SMART
สําหรั บ อายุ อายุงาน ของ Merchandiser ที มี ผลต่อความสําเร็ จในการใช้งานระบบ Application
SMART อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
คําสํ าคัญ : Application SMART, Merchandiser, ความสําเร็ จในการใช้งานระบบ
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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
เนืองจากปัจจุบนั ต้องยอมรับว่า นวัตกรรมทางเทคโนโลยีถูกนํามาใช้กบั ทุกสายงานและอุปกรณ์
ถู ก พัฒ นาให้มี ข นาดที เล็ก ลง แต่ ส ามารถทํา งานได้ค รอบคลุ ม ใกล้เ คี ย งกับ คอมพิ ว เตอร์ ซึ งระบบ
Application ถือว่าเป็ นหนึ งในนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ทีได้รับความนิยมในการใช้งานขององค์กรต่างๆ
สามารถใช้งานได้บน IOS , android , มือถือ Smart phone เป็ นเสมือนห้องสมุดหรื อคลังข้อมูลทังหมด
เป็ นศูนย์กลางในการทํางานขององค์กรต่างๆ แม้วา่ ระบบ Application จะมีบทบาทสําคัญกับองค์กรก็จริ ง
แต่ความสําเร็ จในการใช้งานขึนอยู่กบั ปั จจัยหลายอย่างด้วยกัน ดังนันผูว้ ิจยั ได้เลือกบริ ษทั ทีจะทําการวิจยั
ในครั งนี คื อ บริ ษทั ดี เคเอสเอช สมอลลาน ฟิ ลด์ มาร์ เก็ตติ ง (ประเทศไทย)จํากัด ซึ งเป็ นการร่ วมมื อ
ระหว่างบริ ษทั ดี เคเอสเอช(ประเทศไทย)จํากัด และบริ ษทั สมอลลาน ประเทศอิ นเดี ย เป็ นบริ ษทั ที มี
ประสบการณ์สูงในตลาดภาคสนามกับการดําเนิ นงานทีกําหนดเองในการพัฒนาตลาดต่างๆโดยมีหน้าที
สําคัญในการทําให้เกิ ดการซื อขายสิ นค้า ณ จุดขาย ผ่านการจัดเรี ยงสิ นค้าให้ถูกต้อง จัดพืนที พิเศษใน
รายการส่ งเสริ มการขายสิ นค้า ตรวจสอบป้ ายราคาสิ นค้าให้ถูกต้องอยูเ่ สมอ และเติมสิ นค้าไม่ให้ขาดเพือ
สนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างต่อเนื อง โดยมีการใช้งานระบบ Application ที ชื อว่า SMART
เพือช่วยบันทึกการทํางานของ Merchandiser และถือว่าเป็ นเจ้าแรกในประเทศไทย ทีพัฒนา Application
เพือเพิ มประสิ ทธิ ภาพในการทํางานของ Merchandiser โดยผูว้ ิจยั จะมุง้ เน้นศึ กษา ปั จจัยการสนับสนุ น
ได้แก่ ความรู ้ ทักษะ ความง่ายต่อการใช้ทีมีผลต่อความสําเร็ จในการใช้งานระบบ Application SMART
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ของ Merchandiser เพือองค์กรจะสามารถนําผลจากการวิจยั ครังนี ไป วางแผนพัฒนา Merchandiser ให้
ทํางานในระบบ SMART ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากยิงขึน

วัตถุประสงค์
เพื อศึ ก ษาปั จ จัย ความสํ า เร็ จ ในการใช้ ง านระบบ Application SMARTของMerchandiser:
กรณี ศึกษา บริ ษทั ดีเคเอสเอช สมอลลาน ฟิ ลด์ มาร์เก็ตติง (ประเทศไทย)จํากัด

สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานที 1 : เพศที แตกต่ างมี ผลต่ อความสําเร็ จในการใช้งานระบบApplication SMART
ของ Merchandiser แตกต่างกัน
สมมติฐานที 7 : ช่ วงอายุทีแตกต่ างกัน มีผลต่ อความสําเร็ จในการใช้งานระบบ Application
SMART ของ Merchandiser แตกต่างกัน
สมมติฐานที 3: ระดับ การศึ ก ษาที แตกต่ า งกัน มี ผลต่ อ ความสํ า เร็ จใ นการใ ช้ง านระบบ
Application SMART ของ Merchandiser แตกต่างกัน
สมมติฐานที 4:

อายุงานที แตกต่ างกันมี ผลต่ อ ความสําเร็ จในการใช้งานระบบ Application

SMART ของ Merchandiser แตกต่างกัน

ประโยชน์ ได้ รับ
?.เพือเป็ นแนวทางให้ผูบ้ ริ หารในองค์กร สามารถปรับปรุ งระบบ SMART ให้ทาํ งานได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึJน
7.องค์ก รจะสามารถวางแผนพัฒนา Merchandiser ใ ห้ท ํา งานใ นระบบ SMART ได้อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพมากยิงขึJน

ทฤษฎีและงานวิจัยทีเT กียT วข้ อง
1. แนวคิดด้ านคุณภาพระบบ ตามหลักของโมเดลการประสบความสําเร็ จของระบบสารสนเทศ
(Information System Success Model) คุ ณภาพของระบบจะเกี ยวเนื องกับการวัดคุ ณภาพของ
ระบบที เป็ นกระบวนการการทํางานของระบบเพือที จะแสดงผลลัพธ์ออกมา ซึ งคุณภาพของ
ระบบในแง่ ข องการใช้งาน จะมี ผ ลเป็ นอย่า งมากต่ อความพึ งพอใจของผูใ้ ช้งานโดยทัวไป
(Delone & McLean, 1992) โดยคุณภาพของระบบจะเกียวข้องกับคุณสมบัติ (Feature) ทีมองเห็น
ภายนอกของระบบ (Feature) และประสิ ทธิ ภาพการทํางาน (Performance) ของระบบซึ งมีปัจจัย
ทีเกียวข้องและปรับให้อยูใ่ นบริ บทของการจัดการความรู ้ได้ดงั แสดงในตารางที 1
2. ประชากรศาสตร์ Zmud (1979) ได้ ศึกษาเกียวกับความแตกต่างกันของแต่ละบุคคลทางในด้าน
ต่างๆพบว่า ความแตกต่างกันของ อายุ การศึกษา ส่ งผลต่อความรู ้สึกในการใช้ระบบทีแตกต่าง
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กัน โดยจากการสังเกตผูท้ ีมีอายุมากกว่าและผูท้ ีมีการศึกษาน้อยกว่าจะมีเจตคติทางด้านบวกน้อย
ซึ งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ ภพเงิน จรุ งมหพันธุ์ (WXX\) ทีได้ศึกษาเกียวกับการนําระบบการ
จัดการเอกสารเพือประยุกต์ใช้งานในการไฟฟ้ านครหลวง โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นกับ
พนักงานจํานวน [{[ คน พบว่า ปั จจัยด้านอายุทีแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลส่ งผลต่อความรู ้
สกนึ กคิ ด และวิ สัย ทัศ น์ ทีต่ า งกันรวมถึ ง ปั จจัย ทางด้า นการศึ กษาที มี หลากหลายระดับ จะมี
ความสัมพันธ์กบความคิดเห็นทีแต่ละคนมีซึงจะแตกต่างกันออกไปตามขีดความสามารถในการ
รับรู ้ แต่งานวิจยั ของ นันทิ ยา ดิ ษฐ์โสภา (WX|}) ให้ผลการศึ กษาที ขัดแย้ง พบว่า พนักงานที มี
ระดับการศึ กษาที แตกต่ า งกันจะมี เจตคติ ในการใช้เทคโนโลยีแ ตกต่ างกัน โดยพนักงานที มี
การศึ กษาระดับตํากว่าปริ ญญาตรี มีมุมมองว่า งานที ใช้คอมพิ วเตอร์ และเทคโนโลยีทีทันสมัย
เป็ นงานที ต้องใช้ความสามารถและเป็ นงานทีดูดี ส่ วนพนักงานที มีระดับการศึ กษาปริ ญญาตรี
ขึนไป จะมองว่างานทีต้องเกียวกับคอมพิวเตอร์ เป็ นงานที น่าเบือหน่ ายส่ วนปั จจัยทางด้านเพศ
นันงานวิจยั บางเรื องพบว่าความแตกต่ างทางด้านเพศไม่ได้ส่งผลต่ อเจตคติ ความรู ้ สึกที มี ต่อ
เทคโนโลยี (ภพเงิน จรุ งมหพันธุ์,2550; ณัฐกฤติ เหล่าทวีทรัพย์ และ วินิตา อุชชิ น, WXX\) ซึ งขัด
กับงานวิจยั ของนักวิจยั บางท่านทีมีผลสรุ ปได้วา่ เพศชายจะมีความรู ้สึกเจตคติ ทางด้านบวกน้อย
กว่าเพศหญิง(Zmud, 1979; นันทิยา ดิษฐ์ โสภา, 2547; Palvia และ Palvia, 1999)
ตารางทีT 1 : ปัจจัยด้ านคุณภาพระบบทีสT ่ งผลต่ อความพึงพอใจ

ปัจจัย

คําจํากัดความ

อ้ างอิง

ความถูกต้องและน่าเชือถือ
ของระบบ(Accuracy)

ระบบการจัดการความรู ้ Doll & Torkzadeh(1988); Bailey &
สามารถทํางานได้อย่าง Pearson (1983)
ถูกต้องและน่าเชือถือ

ความง่ายต่อการใช้ระบบ
(Ease of Use)

สามารถเข้าใช้และใช้
งานได้โดยง่าย

Doll & Torkzadeh (1988) ;Davis(1989)

ความรวดเร็ วของระบบ
(Timeliness)
ประโยชน์จากการใช้ระบบ
(Usefulness)

สามารถทํางานและ
ให้ผลลัพธ์อย่างรวดเร็ ว
มีประโยชน์ต่อการ
ปฏิบตั ิงาน

Doll & Torkzadeh
(1988) ;Kahn,Strong&Wang(2002)
Davis(1989);Adam,Nelson&T0dd(1992)

ฟังก์ชนการทํางานของระบบ
(Functionality)

มีฟังก์ชนการทํ
ั
างานที
หลากหลายและตรงต่อ
ความต้องการของผูใ้ ช้

Lu (2001)
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3. แนวคิดลักษณะของบุคลากร บุคลากรเป็ นปั จจัยสําคัญทีจะต้องคํานึงถึงหากต้องการนําระบบ
เข้ามาใช้ในองค์กรเนื องจากบุคลากรเป็ นผูท้ ี ใช้งานระบบเกียวข้องกับระบบโดยตรงความแตกต่างในตัว
ของบุคลากรแต่ละคนในด้านต่างๆ เช่น ทักษะในการใช้ คอมพิวเตอร์ ลักษณะงาน ความรู ้เกียวกับระบบ
ก็อาจส่ งผลต่อความรู ้สึกในการใช้ระบบทีแตกต่างกัน ซึ งจากผลการศึกษาของ นันทิยา ดิษฐ์โสภา (2547)
โดยใช้ วิธีเก็บข้อมูลผ่านแบบสอบถามแก่พนักงานประปาสาขาประชาชืนทีใช้ระบบงาน CIS (Customer
Information System) เก็บข้อมูลผูใ้ ช้นาเพื
ํ ออํานวยความสะดวกในงานบริ การด้านต่างๆ เช่ น ชําระค่านํา
รับคําร้อง เป็ นต้น) และพนักงานทีไม่ตอ้ งใช้งานระบบ CIS พบว่า พนักงานทีไม่ตอ้ งใช้งานระบบ CIS มี
เจตคติอยูใ่ นระดับดีกว่าเนื องจากลักษณะงานทีเกียวข้องกับระบบ CIS เป็ นงานทีมีความละเอียด ซับซ้อน
พนักงานเห็นว่าเป็ นงานทีซําซากจําเจส่ วนงานวิจยั ของ Palvia และ Palvia (1999) เกียวกับการศึกษาความ
พึงพอใจของผูใ้ ช้ไอทีในธุ รกิจขนาดย่อม ซึ งผูว้ ิจยั เก็บข้อมูลโดยใช้ แบบสอบถามผ่านทางไปรษณี ยจ์ าก
องค์กรขนาดย่อ มในมลรั ฐเทนเนสซี จ ํา นวน 108 คน พบว่ า การมี ทัก ษะทางด้า นคอมพิ วเตอร์ ของ
พนักงานมีผลต่อความรู ้สึกพึงพอใจในการใช้งานระบบขัดแย้งกับผลการวิจยั ของ Zviran (2003) ทีพบว่า
ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ไม่มีความสัมพันธ์กบความพึงพอใจในการใช้งานระบบ
4. แนวคิดการสนับสนุนของผู้บริ หาร จากผลการศึ กษาเรื องเจตคติ ของพนักงานประปาสาขา
ประชาชื นต่อการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ในการปฏิบตั ิงานพบว่าการสนับสนุนของผูบ้ ริ หารเกียวกับ
การให้พนักงานเข้ารับการฝึ กอบรมหลักสู ตรการใช้คอมพิวเตอร์มีผลต่อเจตคติ(นันทิยา ดิษฐ์โสภา, WX|})
ซึ งจากการเก็ บ แบบสอบถามของผู ว้ ิ จัย พบว่ า พนัก งานส่ วนใหญ่ ไ ด้เ ข้า รั บ การอบรมในหลัก สู ต ร
คอมพิวเตอร์ หรื อระบบต่างๆ โดยการที พนักงานได้รับการอบรมช่วยทําให้พนักงานเข้าใจถึงวิธีการใช้
ระบบคอมพิวเตอร์ทีชัดเจนทราบถึงประโยชน์ทาํ ให้พนักงานมีเจตคติในการนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้อยูใ่ น
ระดับดี
พุทธารักษ์ ปลังแสงมาส (WXX‰) ได้ศึกษาเรื อง ปั จจัยทีสงผลต่อความสําเร็ จในการใช้ระบบงาน
IeWf หรื อ Image-enabled Workflow Application ของศู นย์ปฏิ บัติการเอกสารสัญญา ธนาคารกรุ งเทพ
จํากัด(มหาชน)โดยผูศ้ ึ กษาเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มประชากรจํานวน [|‰ คนซึ งได้รับแบบสอบถาม
ตอบกลับมาจํานวน‰YWคนโดยมีวตั ถุประสงค์ในการศึกษา เพือศึกษาปั จจัยทีสงผลต่อความสําเร็ จในการ
ใช้ระบบงานด้านการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิ กส์ เพือเป็ นแนวทางในการจัดทําระบบทีมีลกั ษณะแบบ
เดี ย วกับ ระบบจัด การเอกสารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ ห้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ จากการศึ ก ษาพบว่ า ปั จ จัย ด้า น
ประชากรศาสตร์ (เพศ,อายุ,ระดับการศึกษา)ปั จจัยด้านลักษณะของบุคลากร (ลักษณะงาน,ความรู ้เกียวกับ
ระบบ)ปั จจัยด้านการสนับสนุ นของผูบ้ ริ หารปั จจัยด้านคุ ณ ภาพของระบบ(ความง่ าย,ความเร็ ว,ความ
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ถูกต้อง) และปั จจัยด้านคุณภาพบริ การของผูด้ ูแลระบบ (การจัดหาฮาร์ ดแวร์ และซอฟท์แวร์ ทีทันสมัย, มี
ความเชื อถือได้,การตอบสนองต่อผูใ้ ช้,ความมันใจ,การเอาใจใส่ ตอผูใ้ ช้ ระบบ) มีความสัมพันธ์กบเจตคติ
ในการใช้ระบบตรงตามสมมติ ฐาน แต่ ผลการศึ กษาปั จจัยด้านลักษณะของบุคลากรในเรื องของการมี
ทักษะในการใช้คอมพิ วเตอร์ พบว่าไม่มีความสัมพันธ์กบั เจตคติ ในการใช้ระบบและจากการทดสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านเจตคติ กบั ความสําเร็ จพบว่าเจตคติ ในการใช้ระบบมีความสัมพันธ์กบั
ความสําเร็ จในด้านการรับรู ้ในการทํางานทีดีขึนและพนักงานสนใจเรี ยนรู ้การใช้งานระบบเพิมเติม
สิ ทธิ ชัย ประชานันท์(WXX|) ได้ศึกษาเรื อง ปั จจัยที ส่ งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้ระบบการ
จัดการความรู ้: กรณี ศึกษาขององค์กรโทรคมนาคมโดยจากการแจกแบบสอบถามไปยังองค์กร W\\ ชุ ด
ได้แบบสอบถามกลับคื นจํานวน ‰[| ชุดโดยมีวตั ถุประสงค์ในการศึกษา เพือค้นหาปั จจัยต่าง ๆทีส่ งผล
ต่อความพึ งพอใจของพนักงานในองค์กรซึ งเป็ นผูใ้ ช้ระบบการจัดการความรู ้ ผลการวิจยั จากการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากพนักงานในองค์กรโทรคมนาคมW องค์กรรวมทังสิ น ‰[| คน พบว่าผูใ้ ช้งานพึงพอใจ
ในระบบการจัดการความรู ้ในระดับมากโดยมีปัจจัยทีส่ งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้ระบบการจัดการ
ความรู ้นนมี
ั | ปั จจัย ซึ งสามารถเรี ยงตามลําดับความสําคัญจากมากไปน้อยได้ดงั นี ‰) ความสมัครใจใน
การใช้ระบบ W) ความถูกต้องและน่าเชื อถือของระบบ [) ความสัมพันธ์ของข้อมูลกับงานและ |) ฟั งก์ชน
การทํางานของระบบส่ วนความง่ายในการใช้ระบบ ความรวดเร็ วในการทํางานของระบบ ประโยชน์จาก
การใช้ระบบ ความน่าเชือถือของข้อมูล ความสมบูรณ์ของข้อมูล ความทันสมัยของข้อมูล ความเข้าใจได้
ของข้อมูล การปฏิบตั ิ ตามผูอ้ ืน การมีส่วนร่ วมของผูใ้ ช้ระบบ และระดับการฝึ กอบรม/ให้ความรู ้นนไม่
ั
ส่ งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้ระบบการจัดการความรู ้

วิธีการดําเนินการวิจัย
ประชากรในการศึ กษาครั งนี คื อ พนักงาน Merchandiser บริ ษทั ดี เคเอสเอช สมอลลาน ฟิ ลด์
มาร์ เก็ตติง (ประเทศไทย) จํากัด ซึ งมีจาํ นวนทังสิ น 1,470 ราย ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การพิจารณาถึงขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้ตารางสําเร็ จรู ปเครซี และมอร์ แกน (Krejcie & Morgan) กําหนดให้สัดส่ วนของลักษณะที
สนใจในประชากร เท่ากับ \.X ระดับความคลาดเคลือนทียอมรับได้ X% และระดับความเชือมัน YX% จะ
ได้กลุ่มตัวอย่างทีต้องการ 302 ตัวอย่าง ผูว้ ิจยั ได้ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื องมือเก็บรวบรวมข้อมูล
แบบสอบถามแบ่ งออกเป็ น W ส่ วน ส่ วนที ‰ เป็ นคําถามด้านปั จจัยส่ วนบุคคลของ ได้แก่ เพศ
อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน ส่ วนที W เป็ นคําถามแบบประมาณค่า X ระดับ เกียวกับความคิดเห็นเกียวกับ
ปั จจัยส่ งผลต่อความสําเร็ จ ผูว้ ิจยั ได้นาํ แบบสอบถามไปสอบถามผูเ้ ชี ยวชาญจํานวน 3 ท่านเพือประเมิน
ความเทียงตรงเชิ งเนือหาของแบบสอบถามด้วยวิธีการ IOC ได้ค่า IOC เฉลียรายข้อ ระหว่าง 0.73 – 1.00
คะแนน หลังจากนันผูว้ ิจยั ได้ทดสอบความเชื อมันของเครื องมื อ โดยนําแบบสอบถามไปทดลองเก็บ

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๕ "งานวิชาการรับใช!สังคม" มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1187

BE-104
ข้อ มูลจากนักศึ กษา 30 ราย พบว่า คําถามในส่ วนที 2ที เป็ นแบบประมาณค่ า มี ค่า สัมประสิ ทธิ• อัลฟา
ของครอนบาคแบบรายข้ออยูร่ ะหว่าง 0.784 – 0.853

ผลการวิจัย
1. ข้ อมูลทัวT ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
สําหรับข้อมูลส่ วนที ‰ กลุ่มตัวอย่างที ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างเป็ นเพศหญิ ง
มากกว่าเพศชาย โดยเพศหญิงคิดเป็ นร้อยละ X_ เพศชาย ร้อยละ || กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่อยู่ระหว่าง
ช่วงอายุ W_-[[ ปี ร้อยละ |W.‰ รองลงมาได้แก่ ช่วงอายุ [[ ปี ขึ นไป ร้อยละ [{.| และช่ วงอายุ ‰{-WX ปี
ร้อยละ ‰Y.X กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยูใ่ นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม._) ร้อยละ X}
รองลงมาได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.[) ร้อยละ WX.{ กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีอายุงานมากกว่า [
ปี ร้อยละ |‰.‰ รองลงมาได้แก่ น้อยกว่า ‰ ปี ร้อยละ WW.W และ ‰ ปี ร้อยละ ‰_.W ตามลําดับ
2. ผลการวิเคราะห์ ปัจ จัย ทีTมีผ ลต่ อความสํ าเร็ จ ในการใช้ งานระบบ Application SMART ของ
Merchandiser
ผลการวิ เ คราะห์ ปัจ จัย ที มี ผ ลต่ อ ความสํา เร็ จในการใช้งานระบบ Application SMART ของ
Merchandiser ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วทําการวิเคราะห์เพือหาค่าเฉลียแล้วจึงทําการแปลผล
โดยอาศัยเกณฑ์การแปลผลของ สัมฤทธิ• กางเพ็ง(WXX|) ซึ งกําหนดเกณฑ์การแปลผล ดังนี
4.21-5.00 หมายถึง
ระดับความสําคัญมากทีสุ ด
3.41-4.20 หมายถึง
ระดับความสําคัญมาก
2.61-3.40 หมายถึง
ระดับความสําคัญปานกลาง
1.81-2.60 หมายถึง
ระดับความสําคัญน้อย
1.00-1.80 หมายถึง
ระดับความสําคัญน้อยทีสุ ด
ปัจจัยสนับสนุน
ระดับความคิดเห็นเกียวกับปั จจัยสนับสนุน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ [.44
พบว่า ด้านการส่ งเสริ มของผูบ้ ริ หารระดับสู ง ด้านความรู ้แลการอบรมอยู่ในระดับมาก และด้านทักษะ
ส่ วนบุคคล อยู่ในระดับปานกลาง ซึ งมีผลต่อความสําเร็ จในการใช้งานระบบ Application SMART ของ
Merchandiser

ปัจจัยด้ านคุณภาพระบบ
ระดับความคิ ดเห็ นเกี ยวกับปั จจัยด้า นคุ ณ ภาพระบบ โดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง โดยมี
ค่าเฉลี ยเท่ากับ [.08 พบว่า ด้านความง่ ายในการใช้ระบบ ด้านความเร็ วในการทํางานของระบบ ด้าน
ประโยชน์จากการใช้ระบบอยู่ในระดับปานกลาง ซึ งมีผลต่อความสําเร็ จในการใช้งานระบบ Application
SMART ของMerchandiser
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การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานทีT ` เพศทีแตกต่างมีผลต่อความสําเร็ จในการใช้งานระบบApplication SMART ของ
Merchandiser แตกต่ า งกัน ผลการทดสอบ ค่ า T-TEST ส่ ว นเบี ยงเบนมาตรฐาน และค่ า Sig. เพศที
แตกต่างกันมี ผลต่ อความสําเร็ จในการใช้งานระบบ Application SMART ของMerchandiser พบว่า ค่ า
Sig ทีคํานวณได้มีค่ามากกว่า \.\X อย่างมีนยั สําคัญ สรุ ปได้ว่า เพศทีแตกต่างกันไม่มีผลต่อความสําเร็ จ
ในการใช้งานระบบ Application SMART ของ Merchandiser
สมมติฐ านทีT a ช่ ว งอายุทีแตกต่ า งกัน มี ผ ลต่ อ ความสํา เร็ จในการใช้งานระบบ Application
SMART ของ Merchandiser ผลการทดสอบช่วงอายุทีแตกต่างกันมีผลต่อความสําเร็ จในการใช้งานระบบ
Application SMART ของ Merchandiser พบว่ า ช่ ว งอายุ ที แตกต่ า งกั น ปั จ จั ย สนั บ สนุ น ที มี ผ ลต่ อ
ความสําเร็ จในการใช้งานระบบ Application SMART ของ Merchandiser ทีแตกต่างกัน โดยมีค่า Sig น้อย
กว่า 0.05 อย่างมีนยั สําคัญ ดังตารางต่อไปนี
ตารางทีT 2 แสดงการทดสอบช่ วงอายุ ทีT แตกต่ า งกั น ทีT มีค วามสั ม พัน ธ์ ต่ อความสํ า เร็ จ ในการใช้ ง านระบบ
Application SMART ของ Merchandiser

ปัจจัยสนับสนุน

F

Sig

1. รู ้จกั ระบบการทํางานของ Application SMARTเป็ นอย่างดี

2.997

0.05*

W. มีทกั ษะการทํางานในระบบ Application SMART เป็ นอย่างดี

3.426

0.034*

[. บริ ษ ัท มี น โยบายให้ พ นัก งานเข้า รั บ การอบรมเกี ยวกับ การใช้ง านระบบ

3.455

0.033*

Application SMART

สมมติฐานทีT 3 ระดับการศึกษาทีแตกต่างกันมีผลต่อความสําเร็ จในการใช้งานระบบApplication
SMART ของ Merchandiser ผลการทดสอบระดับการศึ กษาที แตกต่างกันมีผลต่อความสําเร็ จในการใช้
งานระบบApplication SMART ของ Merchandiser พบว่าระดับการศึกษาที แตกต่างกันปั จจัยสนับสนุ น
และปั จ จัย ด้า นคุ ณ ภาพระบบไม่ มี ผ ลต่ อ ความสํา เร็ จ ในการใช้ง านระบบApplication SMART ของ
Merchandiser ทีแตกต่างกัน เนืองจากค่า Sig. มากกว่า 0.05 อย่างมีนยั สําคัญ
สมมติฐานทีT 4 อายุงานทีแตกต่างกันมีผลต่อความสําเร็ จในการใช้งานระบบ Application SMART ของ
Merchandiser ผลการทดสออายุงานที แตกต่างกันมีผลต่ อความสําเร็ จในการใช้งานระบบ Application
SMART ของ Merchandiser พบว่ า อายุ ง านที แตกต่ า งกัน ที มี ผ ลต่ อ ความสํ า เร็ จ ในการใช้ง านระบบ
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Application SMART ของ Merchandiser ที แตกต่ างกัน โดยมีค่า Sig น้อยกว่า 0.05 อย่างมี นยั สําคัญ ดัง
ตารางต่อไปนี
ตารางทีT 3 แสดงการทดสอบอายุงานทีแT ตกต่ างกันมีผลต่ อความสําเร็จในการใช้ งานระบบApplication SMART
ของ Merchandiser (ปัจจัยสนับสนุน)

ปัจจัยสนับสนุน

F-test

Sig.

1. รู ้จกั ระบบการทํางานของ Application SMART เป็ นอย่างดี

16.055

0.000*

2. เข้าใจขันตอนการทํางานในระบบ Application SMARTเป็ นอย่า งดี และ

13.894

0.000*

3. มีทกั ษะการทํางานในระบบ Application SMARTเป็ นอย่างดี

18.019

0.000*

4. บริ ษทั ของท่านมีนโยบายให้พนักงานเข้ารับการอบรมเกียวกับการใช้งาน

4.877

0.001*

8.971

0.000*

ทํางานได้อย่างถูกต้องระหว่างการใช้งานได้

ระบบ Application SMART
5. ได้รับความรู ้ และความเข้าใจที ได้จากการฝึ กอบรมหลักสู ตรการใช้งาน
Application SMART อย่างเพียงพอ
6. บริ ษัท ได้มี ก ารแจ้ ง ให้ ท ราบถึ ง การปรั บ ข้อ มู ล ในระบบApplication

5.368

0.000*

SMART ก่อนทีท่านจะเข้าใช้งานทุกครัง
ตารางทีT 4 แสดงการทดสอบอายุงานทีแT ตกต่ างกันมีผลต่ อความสําเร็จในการใช้ งานระบบ Application SMART
ของ Merchandiser (ปัจจัยด้ านคุณภาพระบบ)

ปัจจัยด้ านคุณภาพระบบ

F-test

Sig.

1.เมนูคาํ สังต่างๆ ของหน้าจอในระบบ Application SMART สามารถเข้าใจง่าย

5.001

0.001*

2.ข้อความต่างๆ ทีปรากฏในหน้าจอของระบบ Application SMART ง่ายต่อ

4.299

0.002*

3.การจัดวางรู ปแบบของระบบ Application SMARTในหน้าจอมือถือSmart
phone ทําให้สามารถมองหาเมนูคาํ สังหรื อรายการทีี ต้องการใช้ได้ดี

3.327

0.011*

4.ระบบ Application SMART ทํางานได้อย่างถูกต้องทุกครังทีท่านเข้าใช้งาน

4.295

0.002*

5.ท่านสามารถใช้งานระบบ Application SMART ได้โดยง่าย

2.728

0.029*

6.ท่านทราบถึงประโยชน์ของการใช้งาน ระบบ Application SMART

4.230

0.002*

ความเข้าใจและการใช้งานได้ดี
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อภิปรายผล
ลักษณะทัวไปของกลุ่มตัวอย่างที ทําการศึกษาครังนี ส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิงจํานวน 169 คน มี
อายุ 26-33 ปี อยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) มีอายุงานมากกว่า 3 ปี ปั จจัยทีมีผลต่อความสําเร็ จ
ในการใช้งานระบบ Application SMART ของ Merchandiser โดยรวมปั จจัยสนับสนุ น พบว่า ด้านการ
ส่ งเสริ มของผูบ้ ริ หารระดับสู ง ด้านความรู ้แลการอบรมอยู่ในระดับมาก และด้านทักษะส่ วนบุคคล อยู่ใน
ระดับ ปานกลาง ซึ งมี ค วามสั ม พัน ธ์ ต่ อ ความสํ า เร็ จ ในการใช้ง านระบบ Application SMART ของ
Merchandiser สอดคล้องกับงานวิจยั ของ พุทธารักษ์ ปลังแสงมาส (2551)ได้ศึกษาเรื อง ปั จจัยทีส่ งผลต่อ
ความสําเร็ จในการใช้ระบบงาน IeWf หรื อ Image-enabled Workflow Application ของศู นย์ปฏิ บตั ิ การ
เอกสารสัญญา ธนาคารกรุ งเทพจํากัด(มหาชน)โดยผูศ้ ึ กษาเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มประชากรจํานวน
341 คนซึ งได้รับแบบสอบถามตอบกลับมาจํานวน 192 คน พบว่าปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ (เพศ,อายุ,
ระดับการศึ กษา)ปั จจัยด้านลักษณะของบุ ค ลากร (ลักษณะงาน,ความรู ้ เกี ยวกับระบบ)ปั จจัยด้านการ
สนับสนุ นของผูบ้ ริ หารปั จจัยด้านคุณภาพของระบบ(ความง่าย,ความเร็ ว,ความถูกต้อง) และปั จจัยด้าน
คุณภาพบริ การของผูด้ ู แลระบบ (การจัดหาฮาร์ ดแวร์ และซอฟท์แวร์ ทีทันสมัย, มี ความเชื อถื อได้,การ
ตอบสนองต่อผูใ้ ช้,ความมันใจ,การเอาใจใส่ ตอผูใ้ ช้ระบบ) มีความสัมพันธ์กบเจตคติในการใช้ระบบตรง
ตามสมมติฐาน
ปั จ จัย ที มี ผ ลต่ อ ความสํ า เร็ จ ในการใช้ ง านระบบ Application SMART ของMerchandiser
โดยรวมปั จจัยด้านคุณภาพระบบ พบว่า ด้านความง่ายในการใช้ระบบ ด้านความเร็ วในการทํางานของ
ระบบ ด้านประโยชน์จากการใช้ระบบอยู่ในระดับปานกลาง ซึ งมีความสอดคล้องแนวคิ ดแบบจําลอง
ความสําเร็ จในระบบสารสนเทศของ Delone และ Mclean (2003) โดยคุณภาพของระบบจะเกียวข้องกับ
คุณสมบัติ (Feature) ทีมองเห็นภายนอกของระบบ (Feature) และประสิ ทธิ ภาพการทํางาน (Performance)
ของระบบมี ค วามสัมพันธ์ ต่ อความสํา เร็ จในการใช้งานระบบ ซึ งทังปั จจัย สนับสนุ นและปั จจัย ด้า น
คุณภาพระบบ มีความสอดคล้องกับโมเดลการยอมรับเทคโนโลยีทีพัฒนาโดย Davis (1989) TAM พัฒนา
มาจากทฤษฎี ของการกระทําด้วยเหตุ ผล (TRA: Theory of Reasoned Action)ของ Ajzen และ Fishbein
(1980) โดย TAM อธิ บายพฤติกรรมของความตังใจ (Behavioral Intention) ที จะใช้เทคโนโลยีนนขึ
ั นอยู่
กับการรับรู ้ในประโยชน์ (Perceived Usefulness) และการรับรู ้ในความสะดวกของการใช้งาน(Perceived
Ease of Use) (Davis, 1989)

ข้ อเสนอแนะของการวิจัยครั8งต่ อไป
1.ควรศึกษาเรื องปั ญหาทีพบในการใช้งานระบบ Application SMART ของ Merchandiser ของ
บริ ษทั ดีเคเอสเอช สมอลลาน ฟิ ลด์ มาร์เก็ตติง (ประเทศไทย) จํากัด
2.ควรศึ กษาเกี ยวกับทัศนคติ ของ Merchandiser ที มี ต่อระบบ Application SMART ของบริ ษทั
ดีเคเอสเอช สมอลลาน ฟิ ลด์ มาร์เก็ตติง (ประเทศไทย) จํากัด
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั มีวตั ถุประสงค์เพือศึก ษาปั จจัยทีส่ งผลต่อการคัดเลื อกผูผ้ ลิตวัตถุดิบและชิ'นส่ วน
อุตสาหกรรมยานยนต์ชาวจีน ของพนักงานใน บริ ษทั ไฟว์ส ตาร์ ออโต้พาร์ ท จํากัด เครื องมือทีใช้
คือ แบบสอบถาม ประชากรในการศึกษาคือ พนักงานบริ ษทั ไฟว์ส ตาร์ ออโต้พาร์ ท จํากัด โดยใช้
วิธีสุ่ มตัวอย่างง่ า ย ได้ก ลุ่ มตัวอย่า งจํานวน 12 ราย สถิ ติทีใช้ใ นการวิเคราะห์ ข้อ มู ล คื อ สถิ ติเชิ ง
พรรณนา ร้อยละ ค่าเฉลีย ค่าส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน ค่าวิเคราะห์ความแปรปรวน ค่าการทดสอบที
(t-test) และการวิเคราะห์ ก ารถดถอยพหุ คูณ ผลการศึก ษาพบว่า ปั จจัยหลัก สําคัญทีส่ งผลต่อการ
คัดเลือกผูผ้ ลิตวัตถุดิบและชิ'นส่ วนอุตสาหกรรมยานยนต์ชาวจีน คือ ปั จจัยด้านคุณภาพ ( X = 4.18)
รองลงมาด้านการปฏิบตั ิงานของบุคลากร ( X = 4.15) ด้านราคา ( X = 4.09) ด้านการบริ การ ( X =
4.04) ด้า นตํา แหน่ ง ที ตั'ง ( X =3.77) และด้า นความน่ า เชื อถื อ ( X = 3.68) ตามลํา ดับ ที ระดับ
นัยสําคัญ .JK และจากการศึก ษาระดับความสัมพันธ์ของปั จจัยสามารถอธิ บายความผันแปรของ
การคัดเลือกผูผ้ ลิตวัตถุดิบและชิ'นส่ วนอุตสาหกรรมยานยนต์ชาวจีนได้ ร้อยละ 72.5 (R2=0.725)
คําสํ าคัญ : การคัดเลือกผูผ้ ลิต ชิ'นส่ วนยานยนต์ ผูผ้ ลิตชาวจีน
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
ปั จจุบนั ภาพรวมด้านสภาวะการผลิตอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยนับตัdงแต่ปี พ.ศ.
fggh ถึงปี พ.ศ. fggj นัdนมีแนวโน้มของการเจริ ญเติบโตน้อยลง เนื องจากได้รับผลกระทบมาจากสภาวะ
การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก จึงส่ งผลให้ภาพรวมของอุตสาหกรรมยานยนต์ของโลกมีปริ มาณในการ
ผลิ ต และจํา หน่ า ยยานยนต์ลดน้อยลง ซึ งรวมถึ งเศรษฐกิ จไทยที ยังไม่ ฟdื นตัว เต็ มที ซึ งหากมองที ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของผูผ้ ลิตชิdนส่ วนยานยนต์ในไทย ผูผ้ ลิตชิdนส่ วนยานยนต์ของไทยจะถูกมอง
ว่าแข็งแกร่ งมากทีสุ ดในอาเซี ยน(สถาบันยานยนต์, 2559) แต่ในความเป็ นจริ งนัdนผูป้ ระกอบการชิdนส่ วน
ยานยนต์กาํ ลังเผชิ ญกับปั ญหาในหลายๆปั จจัยด้วยกัน เช่ น ปั ญหาในด้านของต้นทุนค่า วัตถุดิบและค่า
ขนส่ งวัตถุดิ บ ซึ งปั จจัยนีd เป็ นปั จจัยสําคัญที ส่ งผลต่ อความสามารถในการแข่ งขันของผูป้ ระกอบการ
ดังนัdนจากภาวะการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจโลกและการแข่งขันกันอย่างรุ นแรงของผูผ้ ลิตและผูจ้ าํ หน่าย
ชิdนส่ วนอุตสาหกรรมยานยนต์ จากปัญหาทีกล่าวมาข้างต้น จึงทําให้องค์กรต้องปรับโครงสร้างในหลายๆ
ด้าน โดยเฉพาะในด้านของการคัดเลือกผูผ้ ลิต เพือเพิมศักยภาพในการบริ หารจัดการทีดีทd งั ภายในและ
ภายนอกองค์กร ช่วยลดต้นทุนและยังช่วยให้องค์กรสามารถรักษาหรื อเพิมระดับรายได้และลดรายจ่ายที
ไม่ จาํ เป็ นออกไปได้ รวมถึ งการเพิ มขี ด ความสามารถเพื อสร้ า งโอกาสในการแข่ งขันในธุ ร กิ จและ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดกับบริ ษทั

วัตถุประสงค์
เพือศึกษาปัจจัยทีส่ งผลต่อการคัดเลือกผูผ้ ลิตวัตถุดิบและชิdนส่ วนอุตสาหกรรมยานยนต์

ขอบเขตของการวิจัย
การศึ กษาครั'งนี' มุ่งศึ กษาบริ ษทั ไฟว์ส ตาร์ ออโ ต้พาร์ ท จํากัด ประชากรที ใช้ใ นการศึ กษา คื อ
พนักงานบริ ษทั ไฟว์สตาร์ ออโต้พาร์ ท จํากัด ทั'งหมดจํานวน K1 ราย โดยศึกษากลุ่มตัวอย่างทั'งหมดทีมี
ส่ วนเกียวข้องกับการคัดเลือกผูผ้ ลิตวัตถุดิบและชิ'นส่ วนอุตสาหกรรมยานยนต์
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ประโยชน์ ทได้
ี รับ
O. ทราบถึงปัจจัยทีส่ งผลต่อการคัดเลือกผูผ้ ลิตวัตถุดิบและชิ'นส่ วนอุตสาหกรรมยานยนต์
P. เพือให้เกิดการเลือกผูผ้ ลิตวัตถุดิบและชิ'นส่ วนอุตสาหกรรมยานยนต์ทีมีประสิ ทธิ ภาพ และมี
ผูผ้ ลิตวัตถุดิบและชิ'นส่ วนอุตสาหกรรมยานยนต์ทีมีความเหมาะสมกับบริ ษทั
Q. เพือเป็ นแนวทางและข้อมูลสนับสนุนให้กบั บริ ษทั ในอุตสาหกรรมยานยนต์นาํ ไปประยุกต์ใ ช้
ในการตัดสิ นใจเลือกผูผ้ ลิตวัตถุดิบและชิ'นส่ วนอุตสาหกรรมยานยนต์
1. เพื อเป็ นข้อมูล ให้ผูท้ ี สนใจ นําไปใช้ใ นการศึ ก ษาค้นคว้าเป็ นข้อ มูล หรื อ นําไปใช้เพื อเป็ น
ฐานข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าวิจยั ต่อไป

การทบทวนวรรณกรรม
สถานการณ์ และแนวโน้ มการผลิตชิ&นส่ วน OEM
ศูนย์วิจยั กสิ กรไทย (2558) ประมาณการว่า ทิศทางการผลิตรถยนต์ใ นประเทศปี พ.ศ. 2559 นั'น
คาดว่ายังต้องเผชิ ญภาวะเสี ยงจากราคา สิ นค้าเกษตรตกตํา และปั ญหาหนี' ยงั คงอยู่ใ นระดับสู ง ซึ งอาจจะ
มา กดดันต่อการปล่อยสิ นเชือของสถาบันการเงินอยู่ ซึ งในกรณี เลวร้าย หากตลาดรถยนต์ใ นประเทศไม่มี
การขยายตัว ก็อาจมีความเป็ นไปได้ว่าการผลิตรถยนต์ใ นปี หน้านี' อาจจะทําได้เพียง 2 ล้านคันต้นๆ โ ดย
ทั'งนี' คาดหวังว่า ในส่ วนของการส่ งออกน่ าจะทําได้ดีข' ึนกว่าในปี นี' โ ดยเฉพาะเมือค่าเงินบาทมีทิศทางที
อ่อนตัวลง และรถยนต์ส่ งออกจากไทยสามารถทําตัวเลขยอดขายได้ดีมากขึ' นในตลาดส่ งออกใหม่ และ
หลังผูผ้ ลิตพยายามเพิมสัดส่ วนการผลิ ตเพื อส่ งออกมากขึ' น ซึ งถ้าหากตลาดในประเทศสามารถฟื' นตัว
ขึ'นมาได้ และการส่ งออกสามารถทําได้ใ นระดับดี ก็อาจทําให้การผลิต รถยนต์ใ นปี พ.ศ. 2559 มีโ อกาส
แตะระดับ 2.1 ล้านคัน

ราคา
Etzel, Walker&Stanton (PJJa) กล่าวไว้วา่ ราคา (price) หมายถึง จํานวนเงินหรื อสิ งอืนๆทีมี
ความจําเป็ นทีต้องจ่ายเพือให้ไ ด้ผลิตภัณฑ์หรื อหมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ใ นรู ปตัวเงิน ราคาเป็ น P ตัวที
สองเกิดขึ'นจาก Product ราคาเป็ นต้นทุน(cost) ของลูกค้า ผูบ้ ริ โ ภคจะเปรี ยบเทียบระหว่างคุณค่า(Value)
ของผลิตภัณฑ์กบั ราคา(Price) ของผลิตภัณฑ์ นั'น ถ้าคุณค่าสู งกว่าราคา ผูบ้ ริ โ ภค จะตัดสิ นใจซื' อ ดังนั'น
กลยุทธ์ดา้ นราคา ต้องคํานึงถึง 1. คุณค่าทีรับรู ้(Perceived Value) ในสายตาของลูกค้าต้องพิจารณาการ
ยอมรับในคุณค่าของผลิตภัณฑ์น' นั ว่าสู งกว่าราคาของผลิตภัณฑ์น' นั 2. ต้นทุนสิ นค้าและค่าใช้จ่ายที
เกียวข้อง 3. การแข่งขัน
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คุณภาพ
ผูร้ ิ เริ มใช้วิธีการทางสถิติใ นการควบคุมคุณภาพ คือ Shewhart W A. (1925) เรี ยกว่า การควบคุม
คุ ณ ภาพเชิ งสถิ ติ (Statistical Quality Control) โ ดยใ ช้แ ผนภู มิค วบคุ ม และ การสุ่ มตัว อย่ า ง เพื อการ
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ซึงใช้ใ นการควบคุมคุณภาพ
Deming, W. Edwards (1993) เป็ นผูบ้ ญ
ั ญัติหลักการบริ หารและ 4 เป้ าหมายหลักคื อ นวัตกรรม
(Innovation) การวิจยั และพัฒนา (Research and Development) การปรับปรุ งอย่างต่ อเนื อง (Continuous
Improvement) การบํารุ งรักษาเชิ งป้ องกัน (Preventive Maintenance) การปรับปรุ งระบบการผลิตและการ
ให้บริ การอย่างต่อเนื องโดยใช้วงจรของเดมมิง (Deming) เพือการปรับปรุ งตามขัdนตอนวางแผน ลองทํา
ตรวจสอบ ลงมือปฏิบตั ิซึงเรี ยกว่า Plan Do Check Act หรื อ PDCA
Joseph M Juran (1988) ผูบ้ ุกเบิ กการตรวจคุณภาพซึ งมองว่าคุณภาพ หมายถึง ความเหมาะสม
สําหรับใช้ (Fitness for Use) แนวคิ ดนีd ทาํ ให้คุณภาพมี ความยืดหยุ่นและมี หลายระดับ ความเหมาะสม
สําหรับใช้ขd ึนอยูก่ บั ปัจจัยสําคัญ 5 ประการ คือ
1. คุณภาพของการออกแบบ (Quality of Design) หมายถึง ความสามารถในการออกแบบได้ดี
โดยดูจากแนวคิดในการออกแบบทีมีความเหมาะสม และมีคุณสมบัติเหมาะต่อการใช้งาน
2. คุณภาพของการทําตามมาตรฐานหรื อตามแบบ (Quality of Conformance) หมายถึงการผลิต
เป็ นสิ นค้าทีมีคุณภาพตามทีออกแบบไว้ การผลิตสิ นค้าออกมานัdนขึdนอยู่กบั เงือนไขต่าง ๆ ของกระบวน
การปฏิ บตั ิ การ เช่ น การเลื อกวิธีการ ความสามารถของพนักงาน ทักษะ อุปกรณ์ เครื องมื อและความ
เป็ นไปได้ของแบบทีได้ออกแบบไว้
3. การใช้ได้ (Availability) หมายถึ ง ไม่มีปัญหามาทําให้สินค้านัdนใช้ไม่ได้ มีความน่ าเชื อถื อ
หรื อไม่เสี ย รวมถึงง่ายต่อการบํารุ งรักษาและซ่อมแซม
4. ความปลอดภัย (Safety) หมายถึง การไม่มีอนั ตรายต่อผูใ้ ช้สินค้า
5. อยู่ในสภาพดี ในขณะใช้ (Field Use) หมายถึง สภาพของสิ นค้าเมือไปถึงมือลูกค้า ซึ งขึd นอยู่
กับการบรรจุภณ
ั ฑ์ การเก็บสิ นค้าคงคลัง การสนับสนุนและบํารุ งรักษาในระหว่างการใช้การทําให้สินค้า
มีคุณภาพทีเหมาะสม

ความไว้ วางใจ
Parasuraman, Berry & Zeithaml (1991) กล่าวว่า ความน่าเชือถือไว้วางใจได้ คือ องค์การให้การ
บริ การตรงกับสัญญาทีให้กบั ลูกค้า การให้บริ การต้องมีความเหมาะสม และได้ผลลัพธ์ทีมีความสมําเสมอ
จะทําให้ลูกค้ารู ้สึกว่าบริ การทีได้รับนัdนมีความน่ าเชื อถือสามารถให้ความไว้วางใจได้ ความน่าเชื อถือที
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เกิ ดจากความซื อสัตย์ ความจริ งใจ ความสนใจ ถือเป็ นส่ วนสําคัญมากที จะส่ งผลในการขยายฐานลูกค้า
และมี การบอกต่ อ Moorman, Deshpande & Zaltman (•jjf) กล่ า วถึ ง ความไว้วางใจ คื อ ความเต็มใจ
ความเชื อมันที จะวางใจต่ อหุ ้นส่ วนในการ แลกเปลี ยน มี แนวคิ ด คื อการรั บรู ้ ว่าผูบ้ ริ โ ภคต้องมี ความ
ไว้วางใจและเชื อมันต่อองค์การธุ รกิจในระหว่างการใช้บริ การอยู่ ซึ งแสดงถึงความน่าเชื อถือและมีความ
ซื อสัตย์จริ งใจ มอร์แกน และฮันท์ (Morgan & Hunt,1994) พบว่า ความไว้วางใจมีความสําคัญเป็ นอย่างยิง
สําหรับการกําหนดข้อผูกมัด เพือบ่งบอกปฏิสัมพันธ์ของลูกค้าและองค์การ Mayer, Davis & Schoorman
(•jjg) การสร้างความ ไว้วางใจ (Trust Building Factor) หมายถึงความน่ าเชื อถือในตัวบุคคลที รั บรู ้ถึง
ความสามารถ ความปรารถนาดี และความซื อสัตย์

การปฏิบัติงาน
องค์กรจะบรรลุผลตามทีตัdงเป้าหมายไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพขึdนอยูก่ บั คนหรื อบุคลากรในองค์กร
ซึ งถือเป็ นปั จจัยทีสําคัญทีสุ ด และเป็ นที ยอมรับกันว่ามนุ ษย์หรื อคน เป็ นทรัพยากรทีมีคุณค่า และสําคัญ
ที สุ ด ตามหลัก การบริ ห าร การสร้ า งเสริ มความต้อ งการในการปฏิ บัติ ง านให้กับบุ ค ลากร เพื อให้มี
ความรู ้ สึกที ดี ในการปฏิ บตั ิ งาน และพร้ อมที จะอุทิศตนเพื อความสําเร็ จของงานและขององค์กรอย่าง
ต่อเนื อง โดยองค์ประกอบต่างๆ ทีเป็ นสิ งทีทําให้บุคลากรเกิดความพอใจในการปฏิบตั ิงาน ทุ่มเทความรู ้
ความสามารถมีความรั บผิดชอบ และเอาใจใส่ ในงานอย่างแท้จริ งไปสู่ ความรักความผูกพัน และความ
ซื อสัตย์ในองค์กร นพพงษ์ บุญจิ ตราดุล (2529) กล่าวว่า การปฏิบตั ิงานจําเป็ นต้องมีทd งั ศาสตร์ และศิ ลป์
ศาสตร์ คือ การศึกษาหาความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ ทักษะ เทคนิควิธีทาํ งานต่างๆ ศิลป์ คือ การที
จะนําเอาความรู ้หลักการและทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับคน สถานการณ์และสิ งแวดล้อม

กิ

ติพนั ธ์ รุ จิรกุล (fgfj) กล่าวว่า การปฏิบตั ิงานในองค์การหรื อหน่วยงานต่างๆ นอกจากจะมีการแบ่งระดับ
การปฏิบตั ิงานแล้ว ยังต้องมีการแบ่งส่ วนงานทีจะต้องปฏิบตั ิออกเป็ นหน่วยงานย่อยๆ ซึ งมีหวั หน้าหน่วย
หรื อผูน้ าํ หน่วยเป็ นผูร้ ับผิดชอบงานตามลักษณะหน้าทีเพือให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ

การบริการ
การบริ การ หมายถึ ง ปฏิ บตั ิ รับใช้หรื อให้ความสะดวกต่ างๆ ดังนัdน “การบริ การ” จึ งหมายถึ ง
งานทีปฏิบตั ิรับใช้หรื องานทีให้ความสะดวกต่างๆ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2525) Kotler, P. (2003) กล่าวว่า
การให้บริ การ คือ การกระทําทีหน่วยงานแห่ งหนึ งหรื อบุคคลคนหนึ งนําเสนอต่อหน่วยงานอีกแห่ งหนึ ง
หรื อบุคคลอี กคนหนึ งซึ งเป็ นสิ งที ไม่สามารถสัมผัสได้และไม่เป็ นผลให้เกิ ดความเป็ นเจ้าของในสิ งใด
ผลิตผลของการบริ การอาจเกี ยวข้องหรื ออาจไม่เกี ยวข้องกับการผลิ ตภัณฑ์เป็ นกิ จกรรม ผลประโยชน์
หรื อความพึงพอใจทีสนองตอบต่อความต้องการแก่ลูกค้า Parasuraman, Berry & Zeithaml (1991) ได้วดั
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คุณภาพของการให้บริ การสามารถวัดได้โดยวัดช่ องว่าง (Gap) ระหว่างการบริ การที ลูกค้ารับรู ้และการ
บริ การทีลูกค้าคาดหวังบนพืdนฐานของ 5 ปัจจัย โดยมีรายละเอียด ดังนีd
1. ความเชื อถือไว้วางใจได้ (Reliability) คือ ความสามารถทีจะให้บริ การตามคํามันด้วยความ
ถูกต้อง
2. การตอบสนองต่ อลูกค้า (Responsiveness) คื อ ความเต็มใจที จะช่ วยเหลื อและบริ การอย่าง
รวดเร็ ว
3. การให้ความเชื อมันต่อลูกค้า (Assurance) คื อ การให้ความรู ้ ความสุ ภาพของพนักงานและ
ความสามารถในการส่ งมอบความไว้วางใจและความเชือมันให้กบั ลูกค้า
4. การรู ้จกั และเข้าใจลูกค้า (Empathy) คือ การดูแลลูกค้าของกิจการอย่างทัวถึงเฉพาะราย
5. ความเป็ นรู ปธรรมของบริ การ (Tangible) คือ แสดงลักษณะทางกายภาพของสิ งอํานวยความ
สะดวก อุปกรณ์ บุคคล และวัสดุอุปกรณ์ในการติดต่อสื อสาร

ตําแหน่ งทีตัง
ชวลิต โชติ พงศ์พุฒิ และสามารถ ดี พิจารณ์ (2555) ระบุว่าตําแหน่ งทีตัdงอุตสาหกรรมทีมีความ
เหมาะสมที สุ ดจะถูกกําหนดโดยค่าขนส่ ง ซึ งค่าขนส่ งมี ความผันแปรโดยตรงกับนํdาหนักของวัตถุดิบ
วัตถุดิบ นํdาหนักของผลิตภัณฑ์ ระยะทางที ขนส่ งจากแหล่งวัตถุดิบมายังโรงงาน และจากโรงงานไปยัง
ลูกค้า การเลือกทําเลทีตัdงทีเหมาะสม นับเป็ นหัวข้อสําคัญในการตัดสิ นใจในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของ
ธุ รกิ จในยุคของโลกาภิ วฒั น์ ทัdงในด้านการตลาดและด้านการผลิ ต พัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีการ
สื อสารและการคมนาคมขนส่ งในยุคปั จจุบนั ทําให้โลกเปรี ยบเสมือนกลายเป็ นหมู่บา้ นเดียวกัน ทําให้
บริ ษทั หรื อองค์กรธุรกิจมีความยืดหยุน่ มากขึdนในการเลือกทําเลทีตัdงของสถานประกอบการ หรื อโรงงาน
การเลือกทําเลทีตัdงสถานประกอบการทีเหมาะสมในทางปฏิบตั ิ มีวตั ถุประสงค์ในเชิ งกลยุทธ์อย่างน้อย f
วัตถุประสงค์ (นิรันดร์ ฉิ มพาลี. 2555) คือ
1. ความต้องการให้การผลิตอยูใ่ กล้ชิดกับลูกค้าเพือความรวดเร็ วในการตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า เพือความสะดวกในการติ ดต่อสื อสาร เจรจาและทําข้อตกลงทางการค้า และความประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการขนส่ ง
2. ความต้องการที จะอยู่ใกล้แหล่งทรัพยากรหรื อปั จจัยในการผลิต เช่ น ใกล้แหล่งแรงงานที
เหมาะสมเพือใช้ประโยชน์จากค่าแรงตํา หรื อทักษะฝี มือแรงงานขัdนสู ง และใกล้แหล่งวัตถุดิบ เพือการ
ประหยัดค่าขนส่ งและความปลอดภัยจากการขาดวัตถุดิบ
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การคัดเลือกซัพ พลายเออร์
ปั จจัยทีมีความสําคัญในการคัดเลือกซัพพลายเออร์ เป็ นองค์ประกอบของการจัดการโลจิสติกส์
การจัด ซืd อ การจัด จ้างเป็ นกระบวนการให้ไ ด้มาซึ งวัต ถุ ดิบ ชิd นส่ วน และวัส ดุ อุปกรณ์ สํา หรั บใช้ ใน
กระบวนการผลิตสิ นค้าหรื อบริ การให้แก่ลูกค้า ความสามารถในการจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ในราคาทีถูก
คุณภาพดี และส่ งมอบตรงตามเวลาที ต้องการส่ งผลทําให้องค์กรสามารถตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพในด้านราคา คุณภาพ ความยืดหยุ่นและความรวดเร็ วในการส่ งมอบสิ นค้า
ดังนัdนการประเมินความสามารถของซัพพลายเออร์ เพือใช้ในการคัดเลือกซัพพลายเออร์ ทีเหมาะสมทีสุ ด
เป็ นความท้าท้ายขององค์กร การตัดสิ นใจคัดเลือกซัพพลายเออร์ มีปัจจัยหรื อเกณฑ์ทีใช้ในการประเมิน
มากคื อ ราคา คุณภาพ และความสามารถในการส่ งมอบได้ตรงตามเวลา นิ รันดร์ ฉิ มพาลี (2555) ระบุว่า
การมีความสัมพันธ์ทีดีกบั ผูข้ ายวัตถุดิบหรื อชิdนส่ วน หรื อผูร้ ับจ้าง เพือความมันใจในการได้รับการจัดส่ ง
วัตถุดิบหรื อชิd นส่ วนอย่างต่ อเนื องในราคาที สมเหตุสมผล ฝ่ ายจัดซืd อจะทําหน้าที ไปพร้ อมๆผูข้ ายเพื อ
ปรับปรุ งการติดต่อสื อสาร พัฒนาให้เกิดความยืดหยุ่นสอดคล้องกับการเปลียนแปลงความต้องการของ
สิ นค้า การปรับปรุ งคุณภาพของวัตถุดิบหรื อชิdนส่ วน การส่ งมอบตรงเวลา และการลดเวลาล่วงหน้าใน
การสังซืd อลง การส่ งมอบวัตถุดิบหรื อชิdนส่ วนทีตรงเวลา สมําเสมออย่างต่อเนืองของผูข้ าย จะเอืdออํานวย
ต่ อการวางแผนและควบคุ มการผลิ ต อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพของฝ่ ายผลิ ต ทําให้สามารถใช้เครื องจักร
อุปกรณ์การผลิตและบุคลากรการผลิตอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

งานวิจัยทีเกียวข้ อง
ศันสนีย ์ ศิริธนากิจ (2552) ได้ประยุกต์ใช้การตัดสิ นใจเทคนิคกระบวนการลําดับชัdนเชิงวิเคราะห์
( Analysis Hierarchy Process : AHP ) เพื อหาว่ า ปั จ จัย ใดที มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจพร้ อ มทัdง มี ก าร
ประเมินความพึงพอใจของลูกค้าที มีต่อสิ นค้าและบริ การ ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยที สําคัญทีสุ ดต่อการ
เลือกผูผ้ ลิต คือ คุณภาพสิ นค้า ปั จจัยรองลงมา คือ ราคาสิ นค้า ปัจจัยทีมีผลต่อการเลือกเงือนไข FOB คือ
ผูซ้ dื อหาค่าระวางเรื อและค่าประกันภัยได้ตากว่
ํ าผูข้ ายและความสามารถในการหาค่าระวางในช่วงเวลาที
ต้องการ เงือนไข CFR คือ ผูซ้ dื อหาค่าประกันภัยได้ตากว่
ํ าผูข้ าย ส่ วน CIF และ DDP มีปัจจัยทีเหมือนกัน
ปั จจัยที มี ผ ลต่ อการเลื อกซืd อทางตรงจากผูผ้ ลิ ต คื อ ต้นทุ นโลจิ ส ติ กส์ รวมถึ งการนําเข้า จนถึ งโรงงาน
นโยบายผูซ้ dื อ ความชํานาญในการขออนุ ญาตนําเข้าจากอย. และเคลี ยร์ สินค้า และปั จจัยที มี ผลต่อการ
คัดเลือกซืd อผ่านผูจ้ ดั จําหน่ าย คื อ ปริ มาณการสังซืd อ นโยบายผูซ้ dื อและความรู ้ ในการขนส่ งและจัดเก็บ
สิ นค้า กรณี ศึกษาได้รับความพึงพอใจใกล้เคียงกับคู่แข่งเกือบทุกด้าน ยกเว้นด้านราคาทีได้นอ้ ยกว่า และผู ้
จัดจําหน่ายได้ค่าเฉลียความพึงพอใจน้อยในด้านราคาและการปฏิบตั ิงาน
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ธี ร ารั ต น์ เกลีd ย งกล่ อ ม (2557) ได้ท ํา การศึ ก ษาเพื อคัด เลื อ กผู จ้ ํา หน่ า ยเครื องปรั บ อากาศที
เหมาะสมทีสุ ดกับรี สอร์ ททีเป็ นกรณี ศึกษา พบว่า ปัจจัยด้านผูต้ ิดตัdง ( Installer ) มีความสําคัญเป็ นอันดับ
แรก ปั จจัยด้านบริ การหลังการขาย (Service) เป็ นอันดับที สอง ปั จจัยด้านความน่ าเชื อถือ (Reliability)
เป็ นอันดับทีสาม ปั จจัยด้านตําแหน่งทีตัdง (Location) เป็ นอันดับทีสี และปั จจัยด้านราคาเป็ นอันดับทีห้า
เมือพิจารณาค่านํdาหนักความสําคัญแล้ว พบว่า บริ ษทั ผูจ้ าํ หน่ายเครื องปรับอากาศทีเหมาะสม และยังช่วย
ให้ทางรี สอร์ทพิจารณาลดขัdนตอนในการจัดจ้างผูจ้ าํ หน่าย
เอ๊ด ดีประดิ ษฐ์ (2554) ได้ทาํ การศึ กษาการคัดเลือกซัพพลายเออร์ ทางด้านวัตถุดิบอาหารญีปุ่ น
ของร้ านฮานาบิ โดยมี เกณฑ์การคัดเลือกซัพพลายเออร์ ประเภทวัตถุดิบในประเทศและซัพพลายเออร์
ประเภทวัตถุดิบที นําเข้าจากญีปุ่ นมีทd งั หมด 6 เกณฑ์ เรี ยงตามลําดับความสําคัญ คื อ 1. เกณฑ์ดา้ นราคา
2. คุ ณภาพของวัตถุดิบ 3. การจัดส่ งตรงตามเวลาที ลูกค้ากําหนด 4. ความถูกต้องในการจัดส่ ง 5. การ
บริ การ 6. ปริ มาณสังซืd อขัdนตํา หลังจากการนําแนวคิดทฤษฎีกระบวนการลําดับขัdนเชิงวิเคราะห์ (Analysis
Hierarchy Process : AHP) เข้ามาศึ กษาการคัดเลือกซัพพลายเออร์ ประเภทวัตถุดิบภายในประเทศ ทําให้
สามารถลดต้นทุนวัตถุดิบได้

กรอบแนวคิด
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเกียวข้อง จนได้มาซึ งกรอบแนวคิดในการวิจยั ดังนี'

ตัวแปรอิสระ
- ราคา
- คุณภาพ
- ความน่าเชื อถือ
- การปฏิบตั ิงานของบุคลากร
- การบริ การ
- ตําแหน่งทีตัdง

ตัวแปรตาม

การคัดเลือกผูผ้ ลิตวัตถุดิบและ
ชิdนส่ วนอุตสาหกรรมยานยนต์

วิธีการดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรทีใช้ในการศึกษา คือ พนักงานใน บริ ษทั ไฟว์สตาร์ ออโต้พาร์ ท จํากัด ทัdงหมด gh คน
วิ ธี ก ารกํา หนดขนาดของกลุ่ ม ตัว อย่ า ง โดยใช้ สู ต รของ Taro Yamane (Yamane Taro, 1967) มี ก าร
กําหนดค่าความเชื อมันของกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครัdงนีd ให้มีค่าเท่ากับร้อยละ 95 ซึ งหมายความว่ายอม
ให้มีความคลาดเคลือนจากกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 5 แทนค่าขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ดังนีd
N คือ จํานวนพนักงานใน บริ ษทั ไฟว์สตาร์ ออโต้พาร์ท จํากัด ทัdงหมด gh คน
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1201

BE-118
54
1 + (54)(0.05)

= 47.58 ≈ 48
เครื องมือทีใช้ ในการศึกษา
เครื องมือที ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถามความคิ ดเห็ นของพนักงานเกี ยวกับ
เรื อง ปั จจัยที ส่ งผลต่อการคัดเลื อกผูผ้ ลิตวัตถุดิบและชิd นส่ วนอุตสาหกรรมยานยนต์ กรณี ศึกษา บริ ษทั
ไฟว์สตาร์ ออโต้พาร์ท จํากัด โดยเนืdอหาในแบบสอบถามแบ่งเป็ น 8 ส่ วน คือ
ส่ วนที • ข้อมูลทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถาม จํานวน 6 ข้อ
ส่ วนที f แบบสอบถามความคิดเห็นด้านราคา จํานวน 5 ข้อ
ส่ วนที • แบบสอบถามความคิดเห็นด้านคุณภาพ จํานวน 5 ข้อ
ส่ วนที h แบบสอบถามความคิดเห็นด้านความน่าเชือถือ จํานวน g ข้อ
ส่ วนที g แบบสอบถามความคิดเห็นด้านการปฏิบตั ิงานของบุคลากร จํานวน 5 ข้อ
ส่ วนที ‘ แบบสอบถามความคิดเห็นด้านการบริ การ จํานวน 5 ข้อ
ส่ วนที ’ แบบสอบถามความคิดเห็นด้านตําแหน่งทีตัdง จํานวน 5 ข้อ
ส่ วนที “ แบบสอบถามความคิดเห็นด้านการคัดเลือกผูผ้ ลิต จํานวน 5 ข้อ
ลักษณะของแบบสอบถาม เป็ นแบบมาตราส่ วนประเมินค่า มี g ระดับ (Likert, R., 1972)
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลพืdนฐาน ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน ตําแหน่ง
งาน และระยะเวลาในการทํางาน โดยนํามาแจกแจงความถี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
การวิเคราะห์ระดับของตัวแปร ด้านราคา ด้านคุณภาพ ความน่ าเชื อถือ ด้านการปฏิ บตั ิงานของ
บุคลากร ด้านการบริ การ ด้านตําแหน่ งที ตัdง และด้านการคัดเลือกผูผ้ ลิต โดยการใช้สถิ ติเชิ งพรรณนา
(Descriptive statistics) ในการวิ เ คราะห์ ห าค่ า เฉลี ย (Mean) และค่ า เบี ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation)
กําหนดเกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลียของระดับความสําคัญของกลุ่มตัวอย่างไว้ดงั นีd
ค่าเฉลีย 1.00 - 1.80 หมายถึง ความสําคัญอยูใ่ นระดับน้อยทีสุ ด
ค่าเฉลีย 1.81 - 2.60 หมายถึง ความสําคัญอยูใ่ นระดับน้อย
ค่าเฉลีย 2.61 - 3.40 หมายถึง ความสําคัญอยูใ่ นระดับปานกลาง
ค่าเฉลีย 3.41 - 4.20 หมายถึง ความสําคัญอยูใ่ นระดับมาก
ค่าเฉลีย 4.21 - 5.00 หมายถึง ความสําคัญอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด
ทีมา Best, J. W., & Kahn, J. V. (1998)
การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ แบบขัdนตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) โดย
วิธีการนีd จะเป็ นการคัดเลือกเฉพาะตัวแปรอิสระที สามารถทํานายตัวแปรตามอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
”.”g เท่านัdน ได้กาํ หนดตัวแปร ดังนีd
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การคัดเลือกผูผ้ ลิต เป็ นตัวแปรตาม (Y) โดยใช้ตวั พยากรณ์ 6 ตัวเป็ นตัวแปรต้น ประกอบด้วย
ด้านราคา (X1)
ด้านคุณภาพ (X2)
ด้านความน่าเชือถือ (X3)
ด้านการปฏิบตั ิงานของบุคลากร (X4)
ด้านการบริ การ (X5)
ด้านตําแหน่งทีตัdง (X6)
ในการวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณนัdนจะต้องหาค่าสัมประสิ ทธิ– สหสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple Correlation
Coefficient) เพือให้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นจํานวนทัdง 6 ตัว ระหว่างตัวแปรอิสระหรื อ
ตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม สมการดังนีd
Y = a + B1X1 + B2X2 + B3X3 + B4X4 + B5X5+ B6X6

ผลการดําเนินงาน
ปัจจัยทีส่ งผลต่อการคัดเลือกผูผ้ ลิตวัตถุดิบและชิdนส่ วนอุตสาหกรรมยานยนต์ กรณี ศึกษา บริ ษทั
ไฟว์สตาร์ ออโต้พาร์ท จํากัด จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 48 คน พบว่าค่าระดับความสําคัญเฉลียปัจจัยทีส่ งผลต่อ
การคัดเลือกผูผ้ ลิตวัตถุดิบเป็ นไปตามตารางที 1
ตารางที 1 ระดับของปัจจัยทีส่ งผลต่ อการคัดเลือกผู้ผลิตวัตถุดบิ และชินส่ วนอุตสาหกรรมยานยนต์

ปัจจัยทีส่ งผลต่อการคัดเลือกผูผ้ ลิตวัตถุดิบและ
ชิdนส่ วนอุตสาหกรรมยานยนต์

ระดับ
ค่าเฉลีย

SD

ระดับ
ความสําคัญ

อันดับ

ปัจจัยด้านราคา

4.09

0.57

สําคัญมาก

3

ปัจจัยด้านคุณภาพ

4.17

0.60

สําคัญมาก

1

ปัจจัยด้านความน่าเชือถือ

3.68

0.65

สําคัญมาก

6

ปัจจัยด้านการปฏิบตั ิงานของบุคลากร

4.15

0.70

สําคัญมาก

2

ปัจจัยด้านการบริ การ

4.04

0.68

สําคัญมาก

4

ปัจจัยด้านตําแหน่งทีตัdง

3.76

0.72

สําคัญมาก

5

จากตารางที 1 ผลการวิ เ คราะห์ ปั จ จัย ที ส่ ง ผลต่ อ การคัด เลื อ กผู ้ผ ลิ ต วัต ถุ ดิ บ และชิd น ส่ ว น
อุตสาหกรรมยานยนต์ ได้แก่ ราคา คุณภาพ ความน่าเชื อถือ การปฏิบตั ิงานของบุคลากร การบริ การ และ
ตํา แหน่ ง ที ตัdง พบว่ า ปั จ จัย หลัก ที สํ า คัญ ที สุ ด ที ส่ ง ผลต่ อ การคัด เลื อ กผู ้ผ ลิ ต วัต ถุ ดิ บ และชิd น ส่ ว น
อุตสาหกรรมยานยนต์ อันดับ •. คือ ปัจจัยด้านคุณภาพ อยู่ในระดับสําคัญมาก มีค่าเฉลียเท่ากับ 4.17 (S.D
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= 0.60) อันดับ f คือ ปั จจัยด้านการปฏิ บตั ิงานของบุคลากร อยู่ในระดับสําคัญมาก ค่าเฉลียเท่ากับ 4.15
(S.D = 0.70) อันดับ • คือ ปัจจัยด้านราคา อยู่ในระดับสําคัญมาก ค่าเฉลียเท่ากับ 4.09 (S.D = 0.56) อันดับ
h คื อ ปั จจัยด้านการบริ การ อยู่ในระดับสําคัญมาก ค่าเฉลียเท่ากับ 4.04 (S.D = 0.68) อันดับ g คื อ ปั จจัย
ด้านตําแหน่ งที ตัdง อยู่ในระดับสําคัญมาก ค่าเฉลียเท่ากับ 3.76 (S.D = 0.72) และอับที ‘ คื อ ปั จจัยด้าน
ความน่าเชือถือ อยูใ่ นระดับสําคัญมาก ค่าเฉลียเท่ากับ 3.68 (S.D = 0.65)
การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุ คูณ ปั จจัยที ส่ งผลต่ อการคัดเลื อกผูผ้ ลิ ตวัตถุดิ บและชิd นส่ วน
อุ ต สาหกรรมยานยนต์ โดยการวิ เ คราะห์ ส มการถดถอยพหุ คู ณ แบบขัdน ตอน (Stepwise Multiple
Regression Analysis) เป็ นการหาความสัมพันธ์เชิ งพหุ คูณ ค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามหนึ งตัว
กับตัวแปรอิสระอีกอย่างน้อยสองตัว โดยวิธีการนีd จะเป็ นการคัดเลือกเฉพาะตัวแปรอิสระ มีนยั สําคัญทาง
สถิติ 0.05 เท่านัdน ส่ วนทีไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ ”.”g จะถูกตัดออก
ตารางที 2 ตัวแปรพยากรณ์ ปัจจัยทีส่ งผลต่ อการคัดเลือกผู้ผลิตวัตถุดบิ และชินส่ วนอุตสาหกรรมยานยนต์

ตัวแปร
อิสระ
X1

R

R2

Adjusted
R2

b

S.E.

Beta

t

Sig

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

* มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05

เมือนํามาจัดเป็ นรู ปสมการจะได้สมการการวิเคราะห์ถดถอยพหุในรู ปคะแนนดิบ ดังนีd
Y = 0.198 + 0.473 X1 + 0.307 X2 - 0.303 X3 + 0.226 X4 + 0.266 X5
สามารถเขียนสมการถดถอยในรู ปคะแนนมาตรฐานได้ดงั นีd
Z = 0.198 + 0.441 Z1 + 0.279 Z2 - 0.297 Z3 + 0.239 Z4 + 0.228 Z5
จากตารางที 2 สามารถอธิ บายการวิเคราะห์สมการถดถอยจากสมการได้ดงั นีd
ปัจจัยด้านราคา (X1) ปั จจัยด้านคุณภาพ (X2) ปั จจัยด้านความน่าเชื อถือ (X3) ปัจจัยด้านการปฏิบตั ิงานของ
บุคลากร (X4) ปั จจัยด้านการบริ การ (X5) สามารถพยากรณ์ปัจจัยที ส่ งผลต่อการคัดเลือก (Y) ได้อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 โดยตัวแปรทัdง 5 ร่ วมกันพยากรณ์ปัจจัยทีส่ งผลต่อการคัดเลือก ได้ร้อยละ
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72.5 ( R2= 0.725 ) ปั จจัยทีส่ งผลต่อการคัดเลือก มีความคลาดเคลือนมาตรฐานของการพยากรณ์ (S.E.) =
0.126
1. ปั จจัยด้านราคา มีค่าสัมประสิ ทธิ– การถดถอยในรู ปคะแนนดิบ (b) = 0.473 อธิ บายได้ว่า เมือ
คะแนนของตัวแปรปั จจัยด้านราคา เพิ มขึd น 1 หน่ วย ทําให้ปัจจัยด้านการคัดเลื อกในภาพรวมเพิ มขึd น
0.473 หน่วย เมือควบคุมตัวแปรอิสระอืน ๆ ให้คงที และมีค่าสัมประสิ ทธิ– การถดถอยในรู ปแบบคะแนน
มาตรฐาน (Beta) = 0.441 กล่ า วคื อ เมื อเลื อกปั จจัย ด้า นราคามากขึd น จะทํา ให้ปัจ จัย ด้า นคัด เลื อกใน
ภาพรวมเพิมขึdน ”.441 หน่วย
2. ปัจจัยด้านคุณภาพ มีค่าสัมประสิ ทธิ– การถดถอยในรู ปคะแนนดิบ (b) = 0.307 อธิ บายได้วา่ เมือ
คะแนนของตัวแปรปั จจัยด้านคุณภาพ เพิมขึdน 1 หน่วย ทําให้ปัจจัยด้านการคัดเลือกในภาพรวม เพิมขึd น
0.307 หน่วย เมือควบคุมตัวแปรอิสระอืน ๆ ให้คงที และมีค่าสัมประสิ ทธิ– การถดถอยในรู ปแบบคะแนน
มาตรฐาน (Beta) = 0.279 กล่าวคื อ เมือเลื อกปั จจัยด้านคุ ณภาพมากขึd น จะทําให้ปัจจัยด้านคัดเลือกใน
ภาพรวมเพิมขึdน 0.279 หน่วย
3. ปั จจัยด้านความน่าเชื อถือ มีค่าสัมประสิ ทธิ– การถดถอยในรู ปคะแนนดิบ (b) = -0.303 อธิ บาย
ได้ว่า เมือคะแนนของตัวแปรปั จจัยด้านความน่ าเชื อถือ ลดลง 1 หน่ วย ทําให้ปัจจัยด้านการคัดเลือกใน
ภาพรวมลดลง -0.303 หน่วย เมือควบคุมตัวแปรอิสระอืน ๆ ให้คงที และมีค่าสัมประสิ ทธิ– การถดถอยใน
รู ปแบบคะแนนมาตรฐาน (Beta) = -0.297 กล่าวคือ เมือเลือกปั จจัยด้านความน่ าเชื อถือมากขึd น จะทําให้
ปัจจัยด้านคัดเลือกในภาพรวมลดลง -0.297 หน่วย
4. ปั จจัยด้านการปฏิ บตั ิ งานของบุคลากร มีค่าสัมประสิ ทธิ– การถดถอยในรู ปคะแนนดิ บ (b) =
0.226อธิ บายได้ว่า เมือคะแนนของตัวแปรปั จจัยด้านการปฏิบตั ิงานของบุคลากร เพิมขึd น 1 หน่วย ทําให้
ปั จจัยด้านการคัดเลือกในภาพรวมเพิมขึd น 0.226 หน่ วย เมือควบคุมตัวแปรอิสระอืน ๆ ให้คงที และมีค่า
สัมประสิ ทธิ– การถดถอยในรู ปแบบคะแนนมาตรฐาน (Beta) = 0.239 กล่าวคื อ เมื อเลือกปั จจัยด้านการ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากรมากขึdน จะทําให้ปัจจัยด้านคัดเลือกในภาพรวมเพิมขึdน 0.239 หน่วย
5. ปัจจัยด้านการบริ การ มีค่าสัมประสิ ทธิ– การถดถอยในรู ปคะแนนดิบ (b) = 0.266 อธิ บายได้ว่า
เมือคะแนนของตัวแปรปั จจัยด้านการบริ การเพิมขึd น 1 หน่ วย ทําให้ปัจจัยด้านการคัดเลือกในภาพรวม
เพิมขึdน 0.266 หน่วย เมือควบคุมตัวแปรอิสระอืน ๆ ให้คงที และมีค่าสัมประสิ ทธิ– การถดถอยในรู ปแบบ
คะแนนมาตรฐาน (Beta) = 0.228 กล่าวคื อ เมื อเลื อกปั จจัยด้านการบริ การมากขึd น จะทําให้ปัจจัยด้าน
คัดเลือกในภาพรวมเพิมขึdน 0.228 หน่วย
ปั จจัย ด้านราคา (X1) ปั จจัย ด้านคุ ณภาพ (X2) ปั จจัย ด้านความน่ า เชื อถื อ (X3) ปั จจัยด้า นการ
ปฏิ บตั ิงานของบุคลากร (X4) ปั จจัยด้านการบริ การ (X5) สามารถพยากรณ์ปัจจัยที ส่ งผลต่อการคัดเลือก
(Y) ได้อย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติทีระดับ 0.05 โดยตัวแปรทัdงห้าร่ วมกันพยากรณ์ ปัจจัยที ส่ งผลต่ อการ
คัดเลือก ได้ร้อยละ ’f.g ( R2= 0.725 ) ปัจจัยทีส่ งผลต่อการตัดเลือก มีความคลาดเคลือนมาตรฐานของการ
พยากรณ์ (S.E.) = 0.126
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สรุ ปและอภิปรายผล
ปัจจัยทีส่ งผลต่อการคัดเลือกผูผ้ ลิตวัตถุดิบและชิ'นส่ วนอุตสาหกรรมยานยนต์ชาวจีน คือ ปั จจัย
ด้านราคา คุณภาพ ความน่าเชื อถือ การบริ การ การปฏิบตั ิงานของบุคลากร ซึ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ธี รารัตน์ เกลี'ยงกล่อม (2557) ซึ งศึกษาเรื องการคัดเลือกผูจ้ าํ หน่ายเครื องปรับอากาศพบว่าปัจจัยทีส่ งผลคือ
ด้านของราคา คุณภาพ การบริ การ และความน่าเชือถือ และสอดคล้องกับงานวิจยั ของศันสนีย์ ศิริธนากิจ
(2552) พบว่าการคัดเลือกผูผ้ ลิตมีปัจจัยที ส่ งผลคื อ เงื อนไขการค้า และรู ปแบบการซื' อขาย ในด้านของ
ราคา คุณภาพ และการปฏิบตั ิงานของบุคลากร รวมถึงยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ เอ๊ด
ดีประดิษฐ์
(2554) พบว่าปั จจัยที ส่ งผลการคัดเลื อ กซัพพลายเออร์ ทางด้านวัตถุดิบอาหารญี ปุ่ น คื อ ด้านของราคา
คุณภาพ และการบริ การ นอกจากนี' จากการศึกษายังพบว่า ในด้านของตําแหน่งทีตั'งนั'นไม่ส่งผลต่อการ
คัดเลือกผูผ้ ลิตวัตถุดิบและชิ'นส่ วนอุตสาหกรรมยานยนต์ชาวจีน

ข้ อเสนอแนะ
1. การศึ กษาวิจนั ในครัdงนีd พบว่า ปั จจัยความน่าเชื อถือนัdน ถึงแม้จะส่ งผลในด้านลบ แต่ในด้าน
ปัจจัยด้านราคา คุณภาพ การบริ การ การปฏิบตั ิงานของบุคลากร ก็สามารถทีจะทดแทนกันได้
2. ในการศึ กษาครัd งต่ อไปควรมี การศึ กษาเกี ยวกับปั จจัยในด้านต่ างๆ ที ส่ งผลต่ อการคัดเลื อก
ผูผ้ ลิตให้ครอบคลุมมากยิงขึdน
3. ในการศึ กษาครัdงต่อไปควรมีการศึกษาในขอบเขตที กว้างขึd น หรื อมีบริ ษทั ในกรณี ศึกษาเพิม
มากขึdน เพือให้เกิดความหลากหลายและเพิมประสิ ทธิ ภาพให้กบั งานวิจยั มากขึdน
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ความพึงพอใจของลู กค้าต่อการใช้บริ การ NOPDEGREE และนําข้อมูลทีBได้ไปพัฒนาต่อยอดการ
บริ การเพืBอสร้างความพอใจและตรงกับสิB งทีBลูกค้าต้องการมากทีBสุด การศึกษาครัLงนีLมีกลุ่มตัวอย่าง
ทัLงหมด NQQ คน เป็ นลูกค้าทีBเข้ามาใช้บริ การ NOP DEGREE จากการศึกษาพบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นเพศ
ชาย มีอายุมากกว่าหรื อเท่ากับ TQ ปี ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี รายได้เฉลีBยอยูท่ ีB OQ,001 - 50,QQQ
บาท ค่าระดับความพึงพอใจในการใช้บริ การของลู กค้า อยู่ในระดับมากทีBสุด ( X = 4.21) ระดับ
ความพึ ง พอใจ 5 ลํา ดับ คื อ บรรจุ ภ ัณ ฑ์ ทีB ใ ช้ จ ัด ส่ ง สิ น ค้า ( X = 4.44) คุ ณ ภาพข้อ มู ล สิ น ค้า บน
Website/Facebook ( X = 4.36) มารยาทของพนักงานในการตอบคําถาม ( X = 4.35) ความรวดเร็ ว
ในการจัดส่ งสิ นค้า ( X = 4.33) ความหลากหลายของสิ นค้า( X = 4.25) ความแม่นยําของข้อมูลบน
Website กับตัวจริ ง( X = 4.25)
คําสํ าคัญ ความพึงพอใจ ธุ รกิจออนไลน์
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 there30 years

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๕ "งานวิชาการรับใช"สังคม" มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1209

BE-126
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
ปั จจุ บัน ธุ ร กรรมทางอิ เ ล็กทรอนิ กส์ ไ ด้มีบ ทบาทสํา คัญ ในระบบเศรษฐกิ จ ยุค ใหม่ แ ละการ
เจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศมากขึLน จึงได้รับการผลักดัน ส่ งเสริ ม และสนับสนุนจากทัLง ภาครัฐ
และเอกชน เพืBอให้การทําธุ รกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์มีความมันB คง ปลอดภัยและน่าเชืB อถือ เพิBมมากขึL น
และในตอนนีL ธุรกิจ E-Commerce ได้เข้าถึงผูค้ นมากขึLน เพราะด้วยความสะดวก ประหยัดทัLงเวลาและค่า
เดินทาง ทัLง 2 ฝ่ ายคือ ผูซ้ Lื อสิ นค้าและผูข้ ายสิ นค้า เพราะลดค่าใช้จ่ายลงไปทุกด้าน) ตลาด E-commerce ใน
ประเทศไทยนัLน มีมูลค่าสู งมากขึLนและยังมีแนวโน้มเติบโตมากขึLนอีกในอนาคต
(สํานักงาน
สถิติแห่ งชาติ,2559) ผลสํารวจของระบบประเมินผลความพึงพอใจในการซืL อสิ นค้าหรื อบริ การออนไลน์
ของ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยบริ ษทั เทรคอน (เว็บไซต์)จํากัด สํารวจจากผูบ้ ริ โภคประมาณ 2,000 คน
พบว่ามี ผูบ้ ริ โภคให้คะแนนความพึ งพอใจในการซืL อสิ นค้าหรื อบริ การออนไลน์จากร้ านค้าทีB เข้าร่ วม
สํารวจมากถึ ง 4.1จาก5คะแนน หรื อ82% ถื อว่าอยู่ในระดับ ทีB สูงมาก ปั จจัยหนึB งทีB สนับสนุ นให้ธุรกิ จ
ประสบความสําเร็ จคื อการจัดทํากระบวนการการบริ การและสร้ าง ความพึ งพอใจของลูกค้า (Service
Processes) ซึB งในปั จจุบนั ยิBง มีความสําคัญ มากขึL นต่อธุ รกิ จต่างๆ เนืB องจากลูกค้าเป็ นผูต้ ดั สิ นใจเลือกซืL อ
สิ นค้าและบริ การทีBมีคู่แข่งอยูเ่ ป็ นจํานวนมาก
425 DEGREE เป็ นร้ า นค้าออนไลน์จัดจํา หน่ าย Case & Accessories ทีB นํา เข้าจากทัBวโลกและ
มุ่งเน้นการนําเข้าสิ นค้าทีB มีคุณภาพ เพืB อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างคุ ม้ ค่ าคุ ม้ ราคา ลูกค้า
สามารถเข้ามาหาข้อมูลเพืB อการเปรี ยบเที ยบและตัดสิ นใจเลื อ กสิ นค้า จากทางร้ าน 425degree ได้ดว้ ย
ตัวเอง โดยทาง 425 DEGREE เป็ นร้านค้าออนไลน์เจ้าเดียวทีBได้ถ่ายภาพสิ นค้าทุกชิLน พร้อมทัLงทํา Video
Review และเขี ยนรี วิวสิ นค้าอย่างละเอียดเพืBอเป็ นข้อมูลประกอบการตัดสิ นใจ จากจุดนีL เอง จึ งกลายมา
เป็ นจุดเด่นของทางร้านทีBตอ้ งการทํา ให้ลูกค้ารู ้สึกได้ถึงความใส่ ใจในการบริ การลูกค้าอย่างดีทีBสุด ดังนัLน
การศึ ก ษาวิ จัย ครัL งนีL ผู ้วิ จัย จึ ง มี จุ ด มุ่ ง หมายทีB จ ะศึ ก ษาความพึ ง พอใจของลู ก ค้า ต่ อ การใช้บ ริ การ
425DEGREE เพืBอให้ทราบว่า ลูกค้ามีความพึงพอใจต่อบริ การทีB ได้รับมากน้อยเพียงใด
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพืTอศึกษาความพึงพอใจของลูกค้ าต่ อการใช้ บริการ

DEGREE

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย ทีเT กียT วข้ อง
แนวคิดและทฤษฎีคุณภาพการให้ บริการ (Service Quality)
คอทเลอร์(Kotler, 1993) ให้คาํ กําจัดความการบริ การว่า เป็ นการกระทําทีBองค์กร หรื อธุ รกิจ หนึB ง
หรื อ บุ ค คลคนหนึB งนํา เสนอต่ อผูเ้ ข้า รั บการบริ การ ซึB งเป็ นสิB งทีB ไ ม่ ส ามารถสัมผัส จับ ต้องได้ และไม่
สามารถเป็ นเจ้าของได้ ผลลัพธ์ของการบริ การอาจมี ส่วนหรื อไม่มีส่วนกับสิ นค้า ผลประโยชน์ หรื อ
ความพึงพอใจทีBได้รับจากการทีBลูกค้าบรรลุเป้ าหมาย ทางกายภาพ และสามารถสรุ ปลักษณะการ บริ การ
ได้ คื อ ไม่ ส ามารถจับ ต้อ งได้ บริ ก ารคื อ สิB ง ทีB ไ ม่ มี ต ัว ตน ด้ว ยเหตุ นL ี กิ จ การต้อ งหาจุ ด ยื น ทีB แ สดงถึ ง
ประสิ ทธิ ภาพและประโยชน์จากบริ การ อาทิ
- บุคคล ผูใ้ ห้บริ การต้องมีบุคลิกภาพทีBดี พูดจาอ่อนหวาน
กับผู ้ มาใช้บริ การด้วยความเต็ม
ใจ เพืBอให้มนBั ใจว่าลูกค้าจะได้รับสิB งทีBดีทีBสุดจากองค์การ
- อุปกรณ์ทีBใช้ประกอบการให้บริ การ ต้องมีคุณภาพ รวดเร็ วและผลลัพธ์ทีBได้ตอ้ ง สามารถทําให้
ลูกค้าประทับใจ
- วัสดุสืBอสาร การประชาสัมพันธ์และเอกสารการโฆษณาต่างๆต้องมีรายละเอียด ของการบริ การ
ทีBชดั เจน เพืBอป้องกันความเข้าใจผิดทีBอาจเกิดขึLน
- ตราสิ นค้าชืB อ หรื อสัญลักษณ์ ทีBระบุตวั ตนของสิ นค้าหรื อองค์การทีB ใช้ในการบริ การ เพืB อให้
ผูบ้ ริ โภคเรี ยกได้ถูกต้อง และสืB อความหมายได้
- ราคาของสิ นค้าหรื อบริ การจะต้องสอดคล้องและสมเหตุ สมผลกับคุ ณ ภาพ การให้บริ การ
แบ่งแยกให้เห็นความแตกต่าง

แนวคิดและทฤษฎีความพึงพอใจของลูกค้ า (Consumer Satisfaction)
จิตตินนั ท์ เดชะคุปต์ (2545) ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ คือการกระทําทีBแสดงออกทาง
ความรู ้สึกทีBดี มีปัจจัยทีBทาํ ให้เกิดความพึงพอใจ ดังนีL
- เว็บไซต์ ผูใ้ ห้บริ การควรทํา ให้ส ะดวกแก่ การค้นหาสิ นค้า มี ค วามละเอี ย ด ครบถ้วนและ
สวยงาม พร้อมสําหรับการให้บริ การแก่ผูร้ ับบริ การ เมืBอได้รับความสะดวกอย่าง เต็มทีB ความพึงพอใจจะ
เกิดขึLนกับผูร้ ับบริ การทันที
- การแนะนําและส่ งเสริ ม การรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสาร การกล่าวถึงคุณภาพของบริ การใน แง่ทีBดี จะ
เกิดเป็ นแรงผลักดันให้ผูบ้ ริ โภคมีความต้องการใช้บริ การ และหากบริ การทีB ได้รับตรงกับความ คาดหวัง
ความพึงพอใจและความเชืBอถือจะเกิดขึLน
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- คณะผูบ้ ริ การ พนักงานระดับปฏิบตั ิการ บุคคลทุกกลุ่มมีความสําคัญในการ ขับเคลืBอนให้ความ
พึงพอใจเกิดแก่ผใู ้ ช้บริ การ เพราะบริ การทีBจะนําเสนอต่อลูกค้านัLน ต้องเกิดจาก นโยบายทีBดี คํานึงถึงความ
ต้องการของตลาดเป็ นหลัก นึกถึงจิตใจของผูใ้ ช้บริ การ รวมไปถึงการปฏิบตั ิ ของพนักงานทีBดูแลเอาใจใส่
- รู ปแบบการนําเสนอต้องมีประสิ ทธิ ภาพมีการจัดการทีBเป็ นระบบเพืBอให้เกิดความคล่องตัวใน
การบริ การลูกค้า

พาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์
นัก วิ ช าการ และผู เ้ กีB ย วข้อ งได้ใ ห้ค วามหมายของพาณิ ช ย์อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ไ ว้ ดัง นีL พาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิ กส์ (Electronic Commerce) หรื อ อี คอมเมิร์ช (E-Commerce) หมายถึ ง เทคโนโลยีทีBใช้เป็ น
สืB อกลางสําหรับแลกเปลีBยนสิ นค้า และบริ การระหว่างผูท้ ีBเกีBยวข้อง ได้แก่ ตัวบุคคล องค์กร หรื อตัวบุคคล
กับองค์กร ทัLงนีL เพืBอช่วยสนับสนุน และอํานวยความสะดวกในการดําเนิ น กิจกรรมต่างๆ ทัLงภายในและ
น อ ก อ ง ค์ ก ร กิ ต ติ ภั ก ดี วั ฒ น ะ กุ ล แ ล ะ ท วี ศั ก ดิ• ก า ญ จ น สุ ว ร ร ณ , 2547)
พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ คื อ ระบบการซืL อขายสิ นค้าและบริ การทางธุ รกิ จโดยมี กระบวนการ
ต่างๆ ตัLงแต่การนําเสนอขาย การให้ขอ้ มูลสิ นค้าและบริ การ การชําระเงิน และต่อเนืB องไปถึงการ บริ การ
หลังการขายโดยใช้ช่องทางอิเล็กทรอนิ กส์แทนช่องทางปกติ และพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ยงั เป็ น เครืB องมือ
สําคัญ และมีบทบาทสําคัญกับผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั เช่น เพิBมความสะดวกสบายโดยร้านค้า ออนไลน์เปิ ด
ให้บริ การ 24 ชัวB โมง ประหยัดเวลาในการค้นหาสิ นค้า และไม่ตอ้ งเสี ยเวลาเดินทางไปยัง ร้านค้า สามารถ
เลือกซืL อสิ นค้าได้ในราคาทีB ถูกกว่าจากทุกมุมโลก แต่อย่างไรก็ตามการซืL อสิ นค้าทาง ช่ องทางออนไลน์
ยังคงมี ขอ้ จํากัดในเรืB องการได้รับความไว้วางใจของลูกค้า และความปลอดภัยของ ข้อมูล เช่ น ข้อมูล
ส่ วนตัวของลูกค้า ข้อมูลบัตรเครดิต เป็ นต้น

คุณภาพเว็บไซต์
คุ ณ ภาพของเว็บไซต์เ กิ ด จากการทีB ลูกค้า ให้ค วามไว้วางใจในข้อ มู ลต่ า งๆ บนเว็บไซต์ เช่ น
รายละเอียดของสิ นค้า ราคา ข้อมูลการจัดส่ งสิ นค้า เงืBอนไข และนโยบายในการรับคืนสิ นค้า (McKnight
และ Chervany, 2002) คุณภาพของเว็บไซต์ ประกอบด้วยองค์ประกอบหลากหลายมิติซB ึ งประเมินจากการ
รับรู ้ของ ลูกค้าว่ามีคุณภาพ ทัLงก่อน และหลังการซืL อสิ นค้ารวมถึงการได้รับบริ การ โดยสามารถแบ่งออก
ได้คือ 1. ความสะดวกสบาย 2. เนืL อหา 3. รู ปแบบ 4. การติ ดต่อระหว่างผูใ้ ห้บริ การ และผูใ้ ช้บริ การ 5.
การ ปรับแต่งสิ นค้า และบริ การให้ตรงกับความต้องการ (Qingjin Fan และคณะ 2013) สามารถสรุ ปได้ว่า
คุณภาพเว็บไซต์ คือ คุณภาพทีBลูกค้ารับรู ้ได้จากการใช้บริ การร้านค้า ออนไลน์ ซึB งประกอบไปด้วย ความ
สะดวกสบายในการใช้บริ การ มีเนืLอหาทีBถูกต้องครบถ้วน สามารถ ติดต่อผูใ้ ห้บริ การได้ตามความต้องการ
และมีการปรับแต่งสิ นค้าและบริ การให้ตรงกับความต้องการ

แนวคิดและทฤษฎีเกียT วกับความสํ าเร็จของธุรกิจออนไลน์
ความสําเร็ จของ ธุ รกิจออนไลน์จะประกอบด้วยหลายปัจจัย ซึB งขึLนอยูก่ บั สมมติฐานทีBจะกําหนด
ขอบเขตของความสําเร็ จ แต่ ความหมายของความสําเร็ จของแต่ ละคนนัLนแตกต่างกันออกไป Finniss

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๕ "งานวิชาการรับใช"สังคม" มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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(OQQT) อธิ บายว่าการทีBจะประสบความสําเร็ จหรื อไม่ ขึLนอยู่กบั ความกว้างใหญ่ของนิ ยาม จุดเริB มต้นของ
ความสําเร็ จจะประกอบด้วย การมีเวลาทําสิB งเล็กๆ ทีBทาํ ให้คนรอบข้างเห็นคุณค่า อีกแนวคิดพืLนฐานของ
การหาความเชืB อมโยงระหว่างความสําเร็ จก็คือ วัดจากประสิ ทธิ ภาพของระบบสารสนเทศ โดยพิจารณา
จากจํานวนของพนักงานทีBดูแลรับผิดชอบระบบสารสนเทศ Delone And Mc Lean (OQQO) มีความพยายาม
ตรวจสอบงานวิจยั ทีB จะจัด โครงสร้ างของตัวแปรทีB มีอยู่มากมาย เกีB ยวกับความหลากหลายของระบบ
สารสนเทศ เพืBอเสนอแนวคิ ดของรู ปแบบความสําเร็ จ และพบว่าจํานวนพนักงานมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพ
ของระบบสารสนเทศกับจํานวนพนักงาน ดังนัLน ความสําเร็ จของแต่ละองค์กรจึงมีมาตรฐานทีBแตกต่าง
กันออกไปตามเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ แต่ กุญแจสําคัญทีB จะทําให้ประสบความสําเร็ จนัLน คื อการ
สามารถผลิตหรื อหาสิ นค้าและบริ การทีBตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคให้ได้มากทีBสุด

กรอบแนวคิด
ปัจจัยส่ วนบุคคลของลูกค้ า
425DEGREE
เพศ
อายุ

ระดับการศึกษา
รายได้

ความพึงพอใจของลูกค้า
ต่อการใช้บริ การ
425DEGREE

สมมติฐาน
Ho: เพศไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การของลูกค้า
H1: เพศมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การของลูกค้า

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรทีBใช้ในการศึกษาคื อลูกค้าทีBเข้ามาใช้บริ การซืL อสิ นค้าใน 425DEGREE จํานวน 400
คน โดยใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบสะดวกและแจกแบบสอบถามให้ลูกค้าหลังใช้บริ การ สังB ซืL อสิ นค้า
หรื อสอบถามปัญหาการใช้งาน เพืBอให้ลูกค้าตอบแบบสอบถามขณะได้รับบริ การ ทันที ทําให้ขอ้ มูล
ทีBได้รับเป็ นความจริ งและตรงกับความรู ้สึกของลูกค้า
โดยแบบสอบถามจะแบ่งเป็ น 2 ส่ วน
ส่ วนทีT 1 แบบสอบถามข้อมูลทัวB ไปของลูกค้า
ส่ วนทีT 2 แบบสอบถามเกีBยวกับความพึงพอใจของลูกค้าจํานวน 14 ข้อ ลักษณะคําถาม
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เป็ นแบบ สเกลการจัดประเภททีBเลือก มีสเกลวัดความคิดเห็น 5 ดังนีL

ระดับความพึงพอใจน้อยทีBสุด
ระดับความพึงพอใจน้อย
ระดับความพึงพอใจปานกลาง
ระดับความพึงพอใจมาก
ระดับความพึงพอใจมากทีBสุด

… คะแนน
O คะแนน
T คะแนน
N คะแนน
P คะแนน

ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามให้สอดคล้องกับงานวิจยั รวมทัLงความ
ชัดเจนของภาษา และหาความเทีB ยงตรงของเนืL อหา โดยให้ผูท้ รงคุณวุฒิและผูเ้ ชีB ยวชาญจํานวน T ท่าน
พิจารณาและได้หาค่ าดัชนี ทีBแสดงค่ าความสอดคล้องเรี ยกว่าดัชนี ความสอดคล้องระหว่างคําถามกับ
วัตถุประสงค์(Index of item Objective Congruence: IOC) ได้ค่า IOC เฉลีBยรายข้อ ระหว่าง Q.ˆ‰ – ….QQ
คะแนน หลัง จากนัLน ผู ว้ ิ จัย ได้ท ดสอบความเชืB อ มัBน ไปทดสอบความน่ า เชืB อ ถื อ (Reliability) โดยนํา
แบบสอบถามไปทดลอง (Pre-test) กับ กลุ่ มเป้ า หมาย จํา นวน 30 ชุ ด เพืB อ ทดสอบความเชืB อมัBนของ
แบบสอบถาม และทดสอบค่าสัมประสิ ทธิ• อัลฟา (Alpha Coefficient) ซึB งค่าสัมประสิ ทธิ• อัลฟาทีB ได้มีค่า
เท่ากับ 0.924

ผลการวิเคราะห์
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัวB ไปของกลุ่มตัวอย่าง
ตารางทีT c ข้ อมูลทัวT ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ข้ อมูลทัTวไป
c.เพศ

.อายุ

e.ระดับการศึกษา

ชาย
หญิง
รวม
น้อยกว่า OQ ปี
มากกว่าหรื อเท่ากับ OQ ปี
มากกว่าหรื อเท่ากับ TQ ปี
มากกว่าหรื อเท่ากับ NQ ปี
รวม
ตํBากว่ามัธยมปลาย หรื อตํBากว่า ปวช.
ม.ปลาย หรื อ ปวช.

จํานวน (คน)
248
152
400
24
142
163
71
400
8
23

ร้ อยละ
62.0
38.0
100.0
6.0
35.5
40.8
17.8
100.0
2.0
5.8
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.รายได้ ต่อเดือน

อนุปริ ญญา หรื อ ปวส.
ปริ ญญาตรี
สู งกว่าปริ ญญาตรี
รวม
ตํBากว่า …PQQQ บาท
15001-20000 บาท
20001-50000 บาท
50001-100000 บาท
…QQQQ…-PQQQQQ บาท
มากกว่า PQQQQQ บาท
รวม

34
274
61
400
87
101
156
41
12
3
400

8.5
68.5
15.3
100.0
21.8
25.3
39.0
10.3
3.0
0.8
100.0

จากตารางทีB … จะเห็ นได้ว่าจากจํานวนกลุ่มตัวอย่างลู กค้า NQQ คน ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชายจํานวน
ONŒ คน (ร้อยละ 62.0) โดยมีอายุมากกว่าหรื อเท่ากับ TQ ปี (ร้ อยละ 40.8) ระดับการศึกษาปริ ญญา
ตรี (ร้อยละ 68.5) และมีรายได้ต่อเดือน OQQQ…-PQQQQ บาท (ร้อยละ 38.8)
ตารางทีT ระดับความพึงพอใจในการใช้ บริการ

คําถาม

5

….ความง่ายในการ
หาสิ นค้าบน
Website/Faceboo
k
O.คุณภาพข้อมูล
สิ นค้าบน
Website/Faceboo
k
T.ความเร็ วในการ
โหลดหน้า
Website

169
(42.3)

170
52
7
(42.5) (13.0) (1.8)

186
(46.5)

177
33
(44.3) (8.3)

121
(30.3)

222
50
222 121
(55.5) (12.5) (55.5) (30.3)

4

3

2

4
(1.0)

1

X

2 4.24
(0.05)

0
(0)

4.36

S.D.

ระดับความ
พึงพอใจ

0.78
มากทีBสุด

0.67
มากทีBสุด

4.24

4.13
มากทีBสุด
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4.ความง่ายในการ
ใช้งานระบบ
สังB ซืL อบน Website
P.ระบบการเช็ค
Stock กับ
425degree
ˆ.การให้ขอ้ มูล
สิ นค้าของ
พนักงาน
‰.มารยาทของ
พนักงานในการ
ตอบคําถาม
Œ.ความเร็ วในการ
ให้บริ การของ
•.การแก้ปัญหา
และดูแลหลังการ
ขายของพนักงาน
…Q.คุณภาพสิ นค้า
เมืBอเทียบกับราคา
11.ความ
หลากหลายของ
สิ นค้า
…O.ความแม่นยํา
ของข้อมูลบน
Website กับตัว
จริ ง
…T.ความรวดเร็ ว
ในการจัดส่ ง
สิ นค้า

156
(39.0)

173
58
11
(43.3) (14.5) (2.8)

2
(0.5)

4.17

122
(30.5)

189
70
15
(47.3) (17.5) (3.8)

4
(1.0)

4.02

161
(40.3)

181
45
13
(45.3) (11.3) (3.3)

0
(0)

4.22

180
(45.0)

183
32
(45.8) (8.0)

5
(1.3)

0
(0)

4.34

139
(34.8)

161
78
13
(40.3) (19.5) (3.3)

9
(2.3)

4.02

133
(33.3)

179
70
10
(44.8) (17.5) (2.5)

8
(2.0)

4.04

142
(35.5)

200
50
4
(50.0) (12.5) (1.0)

4
(1.0)

4.18

168
(42.0)

171
52
9
(42.8) (13.0) (2.3)

0
(0)

4.24

159
(39.8)

192
42
5
(48.0) (10.5) (1.3)

2
(0.5)

4.25

185
(46.3)

172
37
(43.0) (9.3)

3
(0.8)

4.33

3
(0.8)

0.81
มาก
0.84
มาก
0.77
มากทีBสุด
0.67
มากทีBสุด
0.93
มาก
0.88
มาก
0.76
มาก
0.76
มากทีBสุด
0.73
มากทีBสุด

0.73
มากทีBสุด
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…N.บรรจุภณ
ั ฑ์ทีB
ใช้จดั ส่ งสิ นค้า

217
(54.3)

152
22
(38.0) (5.5)

8
(2.0)

1
(0.3)

4.44

เฉลียT

4.21

0.71
มากทีสุด
0.77

มากทีTสุด

จากตารางทีB O จะเห็นได้วา่ จากจํานวนกลุ่มตัวอย่างลูกค้า NQQ คน ค่าระดับความพึงพอใจในการใช้บริ การ
ของลูกค้า NOPDEGREE มีค่าระดับความพึงพอใจเฉลีBยอยู่ในระดับมากทีBสุด ( X = 4.21) โดยมีค่าระดับ
ความพึ งพอใจเฉลีB ยตัLงแต่ … ถึง 5 โดยให้ระดับความพึงพอใจของวัตถุประสงค์หลัก 5 ลําดับคื อ บรรจุ
ภัณฑ์ทีBใช้จดั ส่ งสิ นค้า ( X = 4.44) คุณภาพข้อมูลสิ นค้าบน Website/Facebook ( X = 4.36) มารยาทของ
พนักงานในการตอบคําถาม ( X = 4.35) ความรวดเร็ วในการจัดส่ งสิ นค้า ( X = 4.33) ความหลากหลาย
ของสิ นค้ า ( X = 4.25) ความแม่ น ยํ า ของข้ อ มู ล บน Website กั บ ตั ว จริ ง( X = 4.25) ตามลํ า ดั บ

ผลการทดสอบสมมติฐาน
Ho: เพศไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การของลูกค้า
H1: เพศมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การของลูกค้า
ผลทีBได้ คือ ไม่พบค่า Sig หมายความว่า ยอมรับ Ho: เพศไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การของ
ลูกค้า

อภิปราย
จากผลการศึ กษาวิ จัย เรืB อ ง ความพึ งพอใจในการใช้บ ริ การธุ ร กิ จ ออนไลน์ กรณี ศึ กษา 425
DEGREE มีประเด็นทีB นาํ มาอภิ ปรายได้ดงั นีL กลุ่มตัวอย่างของลูกค้า พบว่าส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุ
มากกว่าหรื อเท่ากับ TQ ปี ซึB งส่ วนใหญ่มีการศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี มีรายได้ต่อเดือน 20001-50000
บาท ซึB งผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความคิ ดเห็นต่อระดับความพึงพอใจในการใช้บริ การใน ระดับ
ความพึ งพอใจทีB มากทีB สุด ผลจากการทดสอบสมมติ ฐาน คื อ เพศไม่มีผลต่ อความพึ งพอใจในการใช้
บริ การของลูกค้า ซึB งสอดคล้องกับ จริ ญพร หาญพยัคฆ (2554) ศึ กษาเรืB อง “ความพึงพอใจในการใช้
บริ การร้านค้า บริ ษทั ทรู คอร์ปอเรชันB จํากัด (มหาชน) ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครผลการศึกษา
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมืBอพิจารณาความพึงพอใจในการใช้บริ การร้านค้าบริ ษทั ทรู คอร์ปอเรชันB
จํากัด (มหาชน)ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร แบ่ งออกเป็ น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการให้บริ การ
พนักงาน พบว่า มีความพึ งพอใจอยู่ในระดับมาก ด้านสถานทีB ให้บริ การ พบว่า มี ความพึ งพอใจอยู่ใน
ระดับมาก ด้านรู ปแบบการให้บริ การ พบว่า มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก และสอดคล้องกับ ภานุวฒั น์
รัตนดิ ษฐ์ (OPPP) ศึกษาเรืB อง “ปั จจัยทีB มีผลต่อความสําเร็ จของธุ รกิ จออนไลน์” ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความคิ ดเห็ นเกีB ยวกับคุณภาพของส่ วนติ ดต่ อผูใ้ ช้งานและคุณภาพของสิ นค้า
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บริ การอยู่ในระดับสู ง ส่ วนการรับรู ้ต่อความปลอดภัยและการรับรู ้ต่อความเป็ นส่ วนตัว อยู่ในระดับปาน
กลาง ส่ วนความจงรักภักดีและชืBอเสี ยงของธุรกิจออนไลน์อยูใ่ นระดับสู ง

ข้ อเสนอแนะทีไT ด้ จากการศึกษา
จากการทีB ได้ศึกษาเรืB องนีL พบว่าลูกค้าส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจในการใช้บริ การอยู่ในระดับทีB
มากทีBสุดก็จริ งแต่อาจมีบางจุดทีBตอ้ งปรับแก้เพืBอให้เกิดความพอใจทีBสมบูรณ์…QQ% เช่น ความเร็ วในการ
ให้บริ การของพนังงาน ซึB งสาเหตุอาจเกิดจากจํานวนพนักงานทีBให้บริ การมีไม่เพียงพอต่อลูกค้าทีBเข้ามาใช้
บริ การ ทางผูป้ ระกอบการควรจัดหาพนังงานเพิBมหรื อหาวิธีสBังซืL อสิ นค้าโดยไม่ตอ้ งผ่านพนักงานเช่ น
จัด ทําเว็บไซต์สํา หรั บสัBงซืL อสิ นค้า โดยเฉพาะลู กค้า สามารถดู รายละเอี ย ดต่ า งๆและกดเลื อกสิ นค้า ทีB
ต้องการสังB ซืL อได้ทนั ที หรื อ ระบบการเช็คสต๊อกกับ NOPDEGREE ลูกค้าอาจไม่พอใจในเรืB องของสิ นค้าทีB
ต้องการสัBงขาดสต๊อกแต่ไม่สามารถเช็คได้ว่าสิ นค้าจะเข้ามาอีกเมืBอไหร่ ตอ้ งรอถามจากพนักงานรับออ
เดอร์ซB ึ งต้องใช้เวลานานกว่าจะได้คาํ ตอบ ทางผูป้ ระกอบการอาจจัดวางระบบให้ลูกค้าสามารถทราบเวลา
คร่ าวๆได้เองโดยไม่ตอ้ งถามพนักงานเพืBอความสะดวกในการตัดสิ นใจซืL อสิ นค้าทีB รวดเร็ วขึL น และเป็ น
การสร้างความพึงพอใจในการเลือกซืL อสิ นค้าของลูกค้าได้เพิBมมากขึL นอีกด้วย ผูป้ ระกอบการควรมีการ
สอบถามลูกค้าบ่อยๆ
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การตัดสิ นใจเลือกซื อยางล้อตัน กรณีศึกษาบริษทั วี.เอส.อุตสาหกรรมยาง จํากัด ของ
ลูกค้ าใน จังหวัดสมุทรปราการ
Marketing Decision of Customer in Samutprakarn Province
Case Study of The Solid Tire of V.S. Industry Tyres Co.Ltd
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บทคัดย่ อ
วิ จ ัย นี? มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พืA อ ศึ ก ษาการตัด สิ น ใจเลื อ กซื? อ ยางล้อ ตัน ของลู ก ค้า ในจัง หวัด
สมุทรปราการ กรณี ศึกษาบริ ษทั วี.เอส. อุตสาหกรรมยาง จํากัด เป็ นการวิจยั เชิ งสํารวจเก็บข้อมูล
โดยใช้แบบสอบจากประชากร คือ ลูกค้าของบริ ษทั ทีAใช้ยางล้อตัน จํานวน 45 บริ ษทั สถิติทีAใช้ใน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ค่าความถีA ค่าร้อยละ ค่าเฉลีAย และค่าเบีAยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง อายุ 31-40 ปี การศึ ก ษา
ปริ ญญาตรี ทํางานในแผนกจัดซื? อ ลักษณะการดําเนินธุ รกิจของกิจการคือเป็ นตัวแทนจําหน่ายหรื อ
ให้เช่ารถโฟล์คลิ ฟท์ ประเภทของยางทีAใช้มากทีAสุดคือ ยางล้อตันใหม่ มีรอบระยะเวลาในการใช้
ยางจนหมดดอกยางโดยประมาณ 7-8 เดือน มีจาํ นวนยางทีAสAังซื? อต่อครั?ง 5-10 เส้น มีความถีAในการ
สัAงซื? อ 2 ครั?งต่อเดือน และเหตุผลสําคัญในการตัดสิ นใจเลื อกซื? อยางล้อตัน คือ ความทนทานและ
ใช้งานได้ยาวนาน เมืAอพิจารณาถึงปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด พบว่า ลูกค้าให้ความสําคัญด้าน
ช่ องทางการจัดจําหน่ ายมากทีAสุด สําหรับการตัดสิ นใจในการเลื อกซื? อยางล้อตัน พบว่าลู กค้าให้
ความสําคัญ เมืAอได้รับข้อมูลเกีAยวกับผลิตภัณฑ์ครบถ้วนจากฝ่ ายขาย
คําสํ าคัญ: ยางล้อตัน รถโฟล์คลิฟท์ ส่ วนประสมการตลาด การตัดสิ นใจซื? 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
อุ ต สาหกรรมยางเป็ นปั จ จัย สํา หรั บ การขนส่ ง และภาคอุ ต สาหกรรม ซึA งเป็ นพื? น ฐานของ
อุตสาหกรรมต่างๆ นอกจากนั?นยังเป็ นอุตสาหกรรมทีAมีการนําทรัพยากรในประเทศมาใช้ และพัฒนาให้
เกิ ดประโยชน์เป็ นจํานวนมาก ยางล้อตันรถโฟล์คลิฟท์ เป็ นยางล้อรถประเภททีA ใช้ยางธรรมชาติในการ
ผลิตสู ง เมืAอเทียบกับยางล้อประเภทใช้ลม คือ ใช้ยางธรรมชาติ ประมาณ 30 กิโลกรัม/เส้น ในขณะทีAยาง
ล้อประเภทใช้ลมใช้ยางธรรมชาติ เพียง 8กิ โลกรัม/เส้น ในแต่ละปี ประเทศไทยใช้ยางธรรมชาติ เพืAอการ
ผลิตยางล้อรถตันประมาณ 12,960 ตันต่อปี โดยเป็ นการผลิตเพืAอใช้ในประเทศประมาณ 216,000 เส้นต่อ
ปี ทีAเหลือเป็ นการส่ งออกไปยังแถบยุโรป อเมริ กา และญีAปุ่น มูลค่าตลาดรวมประมาณ 1,000 ล้านบาท/ปี
ปั จจุ บันอุ ตสาหกรรมยางล้อตัน รถโฟล์ค ลิ ฟ ท์ข องประเทศไทยยังคงรั? งอันดับ 4 ของตลาดโลก ซึA ง
ผูป้ ระกอบการของไทยส่ วนใหญ่เป็ นระดับขนาดกลางและขนาดเล็ก จึ งจําเป็ นต้องได้รับการพัฒนา
ทางด้า นเทคโนโลยี เ พืA อให้ส ามารถมี บทบาทในการผลิ ต และส่ งออกยางล้อรถได้มากขึ? น (ศู นย์วิ จัย
เทคโนโลยียาง,2556)
ดังนั?น ผูศ้ ึ กษาเห็นถึงความสําคัญทีA ตลาดยางล้อตันมีแนวโน้มเติ บโตอย่างต่อเนืA องทั?งปั จจุบนั
และอนาคต ทํา ให้ผูว้ ิ จัย มี ค วามสนใจทีA จะสํา รวจความต้อ งการของลู กค้า พร้ อมทั?งกํา หนดกลยุท ธ์
การตลาดให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวะการแข่งขันทีA รุนแรง โดยจะทําการสํารวจความต้องการ
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ด้านส่ วนประสมการตลาด ได้แก่ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่ องทางการจํา หน่ าย และการส่ งเสริ มการตลาด กับ
การตัดสิ นใจซื? อ เพืAอนําผลการศึกษาทีAได้ในครั?งนี?ไปใช้ประโยชน์ในการบริ หาร ปรับปรุ งผลิตภัณฑ์ และ
พัฒนาวิธีการในการดําเนิ นธุรกิจให้มีประสิ ทธิ ภาพ และสามารถทีAจะยกระดับการดําเนินธุรกิจให้เป็ นไป
ตามมาตรฐานต่อไป

วัตถุประสงค์
เพืAอศึกษาการตัดสิ นใจเลือกซื? อยางล้อตัน จาก บริ ษทั วี.เอส. อุตสาหกรรมยาง จํากัด ของลูกค้า
ใน จังหวัดสมุทรปราการ

ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด
ส่ วนประสมการตลาด (Marketing Mix หรื อ xP’s) (ศิริวรรณ เสรี รัตน์และคณะ, 2541)หมายถึง
ตัวแปรทางการตลาดทีA ควบคุมได้ซA ึ งบริ ษทั ใช้ร่วมกัน เพืAอตอบสนองความพึงพอใจ แก่กลุ่มเป้ าหมาย
ประกอบด้วยเครืA องมือต่อไปนี?
{. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิA งทีAเสนอขายโดยธุ รกิจเพืAอสนองความต้องการของลูกค้า ให้
พึงพอใจในผลิ ตภัณฑ์ทีAเสนอขายอาจจะมี ตวั ตนหรื อไม่มีตวั ตนก็ได้ ผลิ ตภัณฑ์จึงประกอบด้วยสิ นค้า
บริ การความคิ ดสถานทีA องค์กรหรื อบุคคลผลิตภัณฑ์ตอ้ งมีอรรถประโยชน์ (Utility) มีคุณค่า (Value) ใน
สายตาของลูกค้า จึงจะมีผลทําให้ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้
|. ราคา (Price) หมายถึ ง คุ ณค่ าผลิ ตภัณฑ์ในรู ปตัวเงิ น ซึA งราคาเป็ นต้นทุ น (Cost) ของลูกค้า
ผูบ้ ริ โภคจะเปรี ยบเที ยบระหว่างคุณค่า (Value) ผลิตภัณฑ์กบั ราคาผลิตภัณฑ์น? นั ถ้าคุณค่าสู งกว่า ราคา
ผูบ้ ริ โภคก็จะตัดสิ นใจซื? อ
}. ช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) หมายถึงโครงสร้างของช่องทางซึA งประกอบด้วย
สถาบัน และกิจกรรมใช้เพืAอเคลืAอนย้ายผลิตภัณฑ์ และบริ การจากองค์กรไปยังตลาด สถาบันทีAผลิตภัณฑ์
ออกสู่ ตลาดเป้ าหมายก็ คือ สถาบันการตลาด ส่ วนกิจกรรมทีAช่วยในการกระจายตัวสิ นค้า ประกอบด้วย
การขนส่ งการคลังสิ นค้า และการเก็บรักษาสิ นค้าคง
x. การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) หมายถึง การติดต่อสืA อสารเกีAยวกับข้อมูลระหว่างผูข้ ายกับ
ผูซ้ ?ื อ เพืAอสร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซื? อ การติดต่อสืA อสารอาจใช้พนักงานขายทําการขาย (Personal
Selling) และการติดต่อสืA อสารโดยไม่ใช้พนักงาน (Non personal Selling) เครืA องมือในการติดต่อสืA อสารมี
หลายประการ ซึA งอาจจะเลือกใช้หนึA งหรื อหลายเครืA องมือ ซึA งต้องใช้หลักการเลือกใช้เครืA องมือการสืA อสาร
การตลาดแบบประสมประสานกัน (Integrated Marketing Communication - IMC) โดยพิจารณาถึงความ
เหมาะสมกับลูกค้า ผลิตภัณฑ์ คู่แข่งขัน โดยบรรลุจุดมุ่งหมายร่ วมกันได้
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แนวคิดทฤษฎีเกียS วกับการตัดสิ นใจซื อของผู้บริโภค
กระบวนการตัดสิ นใจของผูซ้ ?ื อ เป็ นการนําหลักเกณฑ์หรื อเครืA องมื อต่ างๆเข้ามาช่ วยในการ
ตัดสิ นใจเพืAอทําให้ผตู ้ ดั สิ นใจมีโอกาสผิดพลาดน้อยลงหรื อการตัดสิ นใจได้ถูกต้องมากขึ?น การตัดสิ นใจทีA
จะมี ข? ึ นภายใต้สถานการณ์ ต่างๆทีA สามารถทําการประเมิ นได้ และใช้กฎเกณฑ์หรื อเครืA องมื อดังกล่าว
พิจารณาทางเลือกทีAดีทีAสุดในการตัดสิ นใจ อย่างไรก็ตามการทําการตัดสิ นใจได้นาํ เอาความน่าจะเป็ นเชิ ง
จิต และแบบเงืAอนไขเข้ามาเกีAยวข้องเสมอ ทั?งนี? เพราะบุคคลต่างมีเหตุผลในการดําเนิ นธุ รกิ จของตนย่อม
ต้องการเลือกผลลัพธ์หรื อผลตอบแทนทีA ดีทีAสุด แต่ถา้ มีทางเลือกเพียงทางเดียว ปั ญหาการตัดสิ นใจก็ไม่
เกิดขึ?นเพราะถึงอย่างไรก็ตอ้ งเลือกตามวิถีทางเดียวทีA มีอยู่นนAั ซึA งจะไม่มีการเปรี ยบเทียบว่า ผลลัพธ์หรื อ
ผลตอบแทนทีAดีทีAสุดหรื อไม่ แต่ถา้ มีวิธีให้ผลตอบแทนมากกว่าหนึAงทางแล้วก็จะต้องมีการตัดสิ นใจเลือก
ทางหรื อวิธีทีAจะทําให้ได้ผลตอบแทนมากทีA สุด ซึA งการตัดสิ นใจเลื อกดังกล่าวนี? เป็ นเรืA องทีA ยุ่งยากและ
สลับซับซ้อนยิAงขึ?น ดังนั?นจึงได้พยายามหาสิA งทีAจะช่วยในการตัดสิ นใจเพืAอให้ได้รับผลตอบแทนสู งสุ ด
วอลเตอร์ (Walters, 1978) ได้อ ธิ บ ายความหมายของคํา ว่ า การตัด สิ น ใจ (Decision) ไว้ว่ า
หมายถึง การเลือกทีAจะกระทําการสิA งใดสิA งหนึAงโดยเฉพาะจากบรรดาทางเลือกต่างๆทีAมีอยู่
คอตเลอร์ (Kotler, 2000) กล่าวว่าวิธีการทีA ผูบ้ ริ โภคทําการตัดสิ นใจ ประกอบด้วยปั จจัยภายใน
คือ แรงจูงใจ การรับรู ้ การเรี ยนรู ้ บุคลิกภาพ และทัศนคติ ของผูบ้ ริ โภค ซึA งจะสะท้อนถึงความต้องการ
ความตระหนักในการทีAมีสินค้าให้เลือกหลากหลายกิจกรรมทีAมีผบู ้ ริ โภคเข้ามาเกีAยวข้องสัมพันธ์กบั ข้อมูล
ทีAมีอยูห่ รื อข้อมูลทีAฝ่ายผูผ้ ลิตให้มา และสุ ดท้ายคือการประเมินค่าของทางเลือกเหล่านั?น
ปัจจัยภายในของผูบ้ ริ โภคยัง แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน
1. ความเสีA ยงจากการตัด สิ นใจของผูบ้ ริ โภค หมายถึง ความไม่แน่นอนเมืAอผูบ้ ริ โภคต้องเผชิ ญ
กับสิA งทีAไม่สามารถคาดการณ์ได้ เมืAอตัดสิ นใจซื? อไปแล้วโดยมีประเภทของความเสีA ยงดังนี?
2. ผูบ้ ริ โภคมักจะพิจารณาสิ นค้าเพียง 3-5 ยีAหอ้ ในแต่ละประเภทเท่านั?น โดยการพิจารณาเพืAอซื? อ
สิ นค้านั?น มักจะเป็ นสิ นค้าทีAคุน้ เคยจําได้และยอมรับได้
แนวคิดทฤษฎีเกียS วกับพฤติกรรมของผู้บริโภค (Consumer Behavior)
Kotler, Philip (|ƒƒ„) พฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภค (Consumer Behavior) หมายถึ ง การแสดงออก
ของแต่ละบุคคลทีAเกีA ยวข้องโดยตรงกบการใช้สินค้าและบริ กราร ทางเศรษฐกิ จรวมทั?งกระบวนการใน
การตัดสิ นใจทีAมีผลต่อการแสดงออก Kotler, Philip and Armstrong, Gary (2009) กระบวนการตัดสิ นใจ
ซื? อของผูบ้ ริ โภคโดยทัวA ไปแบ่ งออกได้เป็ น † ขั?นตอนได้แก่ พฤติ กรรมก่ อนการซื? อหรื อการมองเห็ น
ปัญหา การแสวงหาทางเลือก การประเมินผลทางเลือก การตัดสิ นใจซื? อ และการประเมินผลหลังการซื? อ
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กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
- ด้านผลิตภัณฑ์
- ด้านราคา
- ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
- ด้านการส่ งเสริ มการตลาด

ตัวแปรตาม

การตัดสิ นใจเลือกซื? อ
ยางล้อตัน

วิธีดําเนินการวิจัย
เครืA องมื อ ทีA ใ ช้ ใ นการวิ จั ย สํ า หรั บ การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ในครั? งนี? เป็ นแบบสอบถาม
(Questionnaire) จํา นวน 45 ชุ ด โดยผูว้ ิ จัย จัด ทํา แบบสอบถาม แบ่ งออกเป็ น 4 ส่ ว น ประกอบไปด้ว ย
เนื?อหาดังนี?
ส่ วนทีS 1 ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของผู ้ต อบแบบสอบถาม เป็ นข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของผู ้ต อบ
แบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และตําแหน่งหน้าทีAทีAรับผิดชอบ
ส่ วนทีS 2 ข้อ มู ล ทัAว ไปและพฤติ ก รรมการซื? อ ของธุ ร กิ จ ผู ต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้ว ย
ลักษณะการดําเนิ นธุ รกิ จของกิ จการ ประเภทของยางทีA ใช้ รอบระยะเวลาในการใช้ยางจนหมดดอกยาง
โดยประมาณ จํานวนยางทีAสAังซื? อต่อครั?ง ความถีAในการสัAงซื? อต่อเดือน และสิA งทีAเป็ นเหตุผลสําคัญในการ
ตัดสิ นใจเลือกซื? อยางล้อตัน
ส่ วนทีS 3 แบบสอบถามปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีA มีผลต่อการตัดสิ นใจในการเลือกซื? อ
ยางล้อตัน จาก บริ ษทั วี.เอส.อุตสาหกรรมยาง จํากัด ของลูกค้าใน จังหวัดสมุทรปราการ ลักษณะของ
แบบสอบถามมาตราส่ ว นประมาณค่ า (Rating Scale) ตามวิ ธี ก ารของลิ เ คิ ร์ ต (Likert scale, 1972)
ประกอบด้วย 4 ข้อ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่ องทางการจัดจําหน่ าย และด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด ประกอบด้วยตัวเลื อก 5 ระดับ ตามความรู ้สึกของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยใช้ระดับการวัด
ข้อมูลประเภทอันตรภาคชั?น (Interval Scale) ซึA งจัดแบ่งระดับของคําตอบเป็ น 5 ระดับ และหลักเกณฑ์
การให้คะแนน ดังต่อไปนี?
ระดับความสําคัญมากทีAสุดในการตัดสิ นใจซื? อ
5
ระดับความสําคัญมากในการตัดสิ นใจซื? อ
4
ระดับความสําคัญปานกลางในการตัดสิ นใจซื? อ
3
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ระดับความสําคัญน้อยในการตัดสิ นใจซื? อ
2
ระดับความสําคัญน้อยทีAสุดในการตัดสิ นใจซื? อ
1
ส่ วนทีS 4 คําถามเกีAยวกับการตัดสิ นใจในการเลือกซื? อยางล้อตัน จาก บริ ษทั วี.เอส.อุตสาหกรรม
ยาง จํากัด จํานวน 5 ข้อ โดยจะใช้วิธีการให้คะแนนรวมสเกลของ Likert ( Likert Scale) 5 ระดับ
ส่ วนทีS 5 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกีAยวกับการตัดสิ นใจเลือกซื? อยางล้อตัน จาก บริ ษทั วี.เอส.
อุตสาหกรรมยาง จํากัด

ผลการวิเคราะห์
ตารางทีS a ข้ อมูลส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม

เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ช่วงอายุ
ตํAากว่ากว่า 20 ปี
20-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51 ปี ขึ?นไป
รวม
ระดับการศึกษา
ตํAากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
สู งกว่าปริ ญญาตรี
รวม
ตําแหน่งงาน
เจ้าของหรื อหุ น้ ส่ วนกิจการ ฝ่ ายจัดซื? อ

จํานวน
10
35
45

ร้อยละ
22.2
77.8
100.0

จํานวน
0
16
18
8
3
45

ร้อยละ
0
35.6
40.0
17.8
6.7
100.0

จํานวน
7
34
4
45

ร้อยละ
15.6
75.6
8.9
100.0

จํานวน (คน)
1

ร้อยละ
2.2
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ผูบ้ ริ หาร
ฝ่ ายจัดซื? อ
หัวหน้างาน
ฝ่ ายผลิต
ฝ่ ายวิศวกร
ฝ่ ายซ่อมบํารุ ง
อืAนๆ

3
33
7
0
0
1
0
45

6.7
73.3
15.6
0
0
2.2
0
100.0

ลักษณะการดําเนินธุรกิจของกิจการ
บริ ษทั ผูน้ าํ เข้ารถโฟล์คลิฟท์
บริ ษทั ตัวแทนจําหน่ายหรื อให้เช่ารถโฟล์คลิฟท์
บริ ษทั รับซ่อมหรื อจําหน่ายรถโฟล์คลิฟท์มือสอง
บริ ษทั ผูใ้ ช้รถโฟล์คลิฟท์ (End user)
บริ ษทั จําหน่ายอะไหล่รถโฟล์คลิฟท์
อืAนๆ
รวม
ประเภทของยางทีAใช้
ยางตันใหม่
ยางตันใหม่ไม่ทิ?งลอย (Non Marking)
ยางตันหล่อดอก
ยางตันติดเหล็ก
ยางตันสําหรับอุปกรณ์ภาคพื?นดินในท่าอากาศยาน
ยางลมหล่อดอก
รวม

จํานวน
3
27
4
10
1
0
45
จํานวน
43
5
20
0
0
2
45

ร้อยละ
6.7
60.0
8.9
22.2
2.2
0
100.0
ร้อยละ
61.43
7.14
28.57
0
0
2.86
100.0

รอบระยะเวลาในการใช้ยางจนหมดดอกยางโดยประมาณ
3-4 เดือน
5-6 เดือน

จํานวน
3
15

ร้อยละ
6.7
33.3

รวม
ตารางทีS 2 ข้ อมูลทัวS ไปและพฤติกรรมการซื อของธุรกิจผู้ตอบแบบสอบถาม
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7-8 เดือน
9-10 เดือน
11-12 เดือน
รวม
จํานวนยางทีAสAังซื? อต่อครั?ง
1-4 เส้น
5-10 เส้น
11-20 เส้น
มากกว่า 20 เส้น
รวม

22
5
0
45

48.9
11.1
0
100.0

จํานวน
13
26
3
3
45

ร้อยละ
28.9
57.8
6.7
6.7
100.0

ความถีAในการสังA ซื? อต่อเดือน
น้อยกว่า 1 ครั?งต่อเดือน
1 ครั?งต่อเดือน
2 ครั?งต่อเดือน
3 ครั?งต่อเดือน
4 ครั?งต่อเดือน
มากกว่า 4 ครั?งต่อเดือน
รวม

จํานวน
0
5
21
9
9
1
45

ร้อยละ
0
11.1
46.7
20.0
20.0
2.2
100.0

ประเภทของยางทีAใช้
ความทนทานและใช้งานได้ยาวนาน
ราคาตํAาทีAสุด
การออกแบบ รู ปทรง ดีไซน์
ระยะเวลาในการจ่ายเงิน (เครดิตเทอม)
ความสะดวกในการติดต่อจัดซื? อ
บริ การถอดเปลีAยนยางฟรี
รวม

จํานวน
22
12
1
5
5
0
45

ร้อยละ
48.9
26.7
2.2
11.1
11.1
0
100.0

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๕ "งานวิชาการรับใช"สังคม" มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1227

BE-144

ตารางทีS 3 ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด

ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
ด้านการส่ งเสริ มการขาย
รวม

̅

S.D.

3.79
3.85
4.05
3.84
3.88

0.72
0.82
0.73
0.86
0.78

ปัจจัยส่ วนประสมการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์
ชืAอเสี ยงของผลิตภัณฑ์เป็ นทีAรู้จกั
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ เช่น ความคงทน อายุการใช้งาน
ผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างจากผูข้ ายรายอืAน
มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ เช่น ชนิด ขนาด รุ่ น เป็ นต้น
ความสวยงามของผลิตภัณฑ์
รวม

̅

S.D.

3.56
3.76
3.87
3.87
3.91
3.79

0.59
0.74
0.76
0.76
0.76
0.72

̅

S.D.

3.89
3.91
3.80
3.78
3.85

0.91
0.90
0.59
0.88
0.82

̅

S.D.

4.00
3.96

0.74
0.71

ปัจจัยส่ วนประสมการตลาด ด้านราคา
ความคุม้ ค่าของราคาเมืAอเทียบกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ราคาสมเหตุสมผลเมืAอเปรี ยบเทียบผูข้ ายรายอืAน
มีความหลากหลายของระดับราคาสิ นค้า
ราคาถูก
รวม
ปัจจัยส่ วนประสมการตลาด ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
ความสะดวกในการติดต่อในการสังA ซื? อสิ นค้า
มีช่องทางการชําระค่าสิ นค้าทีAสะดวก

ระดับ
ความสําคัญ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
ระดับ
ความสําคัญ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
ระดับ
ความสําคัญ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
ระดับ
ความสําคัญ
มาก
มาก
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มีการจัดส่ งสิ นค้าทีAรวดเร็ ว
ความถูกต้องของสิ นค้าทีAจดั ส่ ง ประเภท จํานวนตามทีAระบุในใบสังA
ซื? อ
สิ นค้าจัดส่ งตรงตามนัดหมาย
รวม

4.07
4.20

0.72
0.69

มาก
มาก

4.04
4.05

0.80
0.73

มาก
มาก

ปัจจัยส่ วนประสมการตลาด ด้านการส่ งเสริ มการขาย
̅

S.D.

การประชาสัมพันธ์ผา่ นสืA อต่างๆ เช่น แคตตาล็อก แผ่นพับ เว็ปไซต์
ความสามารถของพนักงานขายในการอธิ บายรายละเอียดเกีAยวกับ
สิ นค้า
การให้ส่วนลดราคาพิเศษ
บริ การหลังการขาย เช่น การรับประกัน ติดตามผลการใช้งาน
รวม

3.80
3.80

0.81
0.89

ระดับ
ความสําคัญ
มาก
มาก

3.91
3.84
3.84

0.85
0.90
0.86

มาก
มาก
มาก

̅

S.D.

3.82

0.86

ระดับ
ความสําคัญ
มาก

3.76

0.83

มาก

3.89

0.75

มาก

3.96

0.88

มาก

ตารางทีS 4 การตัดสินใจในการเลือกซื อยางล้ อตัน

การตัดสิ นใจในการเลือกซื? อยางล้อตัน
ท่านตัดสิ นใจซื? อยางล้อตัน จาก บริ ษทั วี.เอส. อุตสาหกรรมยาง
จํากัด
เมืAอพบว่ายางล้อตันมีคุณภาพทีAดีกว่าหรื อเทียบเท่ากันกับแบรนด์
ทัวA ไป
ท่านตัดสิ นใจซื? อยางล้อตัน จาก บริ ษทั วี.เอส. อุตสาหกรรมยาง
จํากัด
เมืAอพบว่ามีความคุม้ ค่ากับราคาทีAจ่ายมากกว่าการซื? อกับ แบรนด์
ทัวA ไป
ท่านตัดสิ นใจซื? อยางล้อตัน จาก บริ ษทั วี.เอส. อุตสาหกรรมยาง
จํากัด
หากได้รับการบอกต่อจากบุคคลอืAน
ท่านตัดสิ นใจซื? อยางล้อตัน จาก บริ ษทั วี.เอส. อุตสาหกรรมยาง
จํากัด
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เมืAอได้รับข้อมูลเกีAยวกับผลิตภัณฑ์ครบถ้วนจากฝ่ ายขาย
รวม

3.86

0.83

มาก

จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลทีAได้จากแบบสอบถาม พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศ
หญิง มีอายุอยู่ในช่วงอายุ 31-40 ปี มีการศึ กษาในระดับปริ ญญาตรี และเป็ นฝ่ ายจัดซื? อ ส่ วนลักษณะการ
ดําเนิ นธุ รกิจของกิจการส่ วนใหญ่ คือ บริ ษทั ตัวแทนจําหน่ายหรื อให้เช่ารถโฟล์คลิฟท์ ใช้ยางตันใหม่มาก
ทีA สุด ส่ วนระยะเวลาในการใช้ยางจนหมดดอกยางคื อ 7-8 เดื อน จํานวนยางทีA สAังซื? อ 5-10 เส้นต่ อครั? ง
ความถีA ในการสัAงซื? อ 2 ครั? งต่ อเดื อน และสิA งทีA เป็ นเหตุผลสําคัญในการตัดสิ นใจเลือกซื? อยางล้อตัน คื อ
ความทนทานและใช้งานได้ยาวนาน เมืAอพิจารณาถึงปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดในการตัดสิ นใจเลือก
ซื? อยางล้อตัน จาก บริ ษทั วี.เอส. อุตสาหกรรมยาง จํากัด พบว่าลูกค้าให้ความสําคัญด้านช่องทางการจัด
จํา หน่ า ยมากทีA สุ ด โดยมี ค่ า เฉลีA ย เท่ า กับ 4.05 ตามด้ว ยด้า นราคา ด้า นการส่ งเสริ ม การขาย และด้า น
ผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับความสําคัญมาก สําหรับการตัดสิ นใจในการเลือกซื? อยางล้อตัน จาก บริ ษทั วี.เอส.
อุตสาหกรรมยาง จํากัด พบว่าลูกค้าให้ความสําคัญ เมืAอได้รับข้อมูลเกีA ยวกับผลิตภัณฑ์ครบถ้วนจากฝ่ าย
ขาย ตามด้วยได้รับการบอกต่อจากบุคคลอืAน เมืAอพบว่ายางล้อตันมีคุณภาพทีAดีกว่าหรื อเทียบเท่ากันกับแบ
รนด์ทวAั ไป และเมืAอพบว่ามีความคุม้ ค่ากับราคาทีAจ่ายมากกว่าการซื? อกับ แบรนด์ทวAั ไป

อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษา การตัดสิ นใจเลือกซื? อยางล้อตัน กรณี ศึกษาบริ ษทั วี.เอส.อุตสาหกรรมยาง จํากัด
ของลูกค้าใน จังหวัดสมุทรปราการ อภิปรายผลได้ดงั นี?
ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ ในภาพโดยรวมด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์มี ค วามสํา คัญ ระดับ มาก ซึA งผูบ้ ริ โ ภคได้ใ ห้
ความสําคัญเกีAยวกับความสวยงามของผลิตภัณฑ์และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ความคงทน อายุการใช้งาน
เนืA องจากยางล้อตันนั?นมีท? งั เป็ นยางใหม่และยางทีA หล่อ ซึA งผูบ้ ริ โภคทีAสAังซื? อยางตันใหม่ ก็อยากได้ความ
ใหม่ และความสวยงามของยาง เพราะมีบางทีAกน็ าํ ยางเก่าแล้วมาหล่อแล้วขายเป็ นยางใหม่ เป็ นต้น และใน
การใช้งานในโรงงานบางประเภทต้องใช้ยางพิเศษ เช่ น ยางขาวทีA ไม่ทิ?งรอย ซึA งใช้ในอุตสาหกรรมบาง
ประเภท ทีAไม่ให้พ?ืนผิวมีรอยดําจากยาง เพืAอความสะอาด ส่ วนคุณภาพของยางนันA ผูบ้ ริ โภคก็ตอ้ งการใช้
งานได้ระยะเวลานาน เพืAอเป็ นการประหยัดค่าใช้จ่าย และลดปั ญหาสิA งแวดล้อมอีกด้วย ด้านราคา ในภาพ
โดยรวมด้านราคาเป็ นปั จจัยทีAมีผลต่อการเลือกซื? อของผูบ้ ริ โภคในระดับมาก โดยราคาสมเหตุสมผลเมืAอ
เปรี ยบเที ยบผูข้ ายรายอืAน ทําให้ผูบ้ ริ โภคสามารถตัดสิ นใจซื? อได้รวดเร็ วและมีความเชืA อถือในผลิตภัณฑ์
ทําให้การเปรี ยบเทียบราคามีนอ้ ยลง ซึA งในปั จจุบนั ถ้าราคาต่างกันมาก ผูบ้ ริ โภคจะเปรี ยบเทียบมูลค่าของ
สิ นค้ากับประโยชน์ทีAตนเองจะได้รับ ด้านการช่องทางจัดจําหน่ าย มีผลต่อการเลือกซื? อของผูบ้ ริ โภคใน
ระดับมาก โดยความถูกต้องของสิ นค้าทีAจดั ส่ ง ประเภท จํานวนตามทีAระบุในใบสัAงซื? อ ผูบ้ ริ โภคต้องการ
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ความถูกต้อง ซึA งเมืAอเกิดปัญหาสิ นค้าทีAจดั ส่ งมาผิด จะทําให้เกิดปัญหาต่างๆตามมา เช่น ความล่าช้า ไม่ทนั
ใช้งาน บริ ษทั จึ งต้องมีการตรวจเช็คอย่างถูกถ้องทุ กครั?ง และรองลงมาคื อ การจัดส่ งทีA รวดเร็ ว ซึA งก็จะ
ส่ งผลดีให้กบั ผูบ้ ริ โภค ทําให้ผูบ้ ริ โภคไม่ตอ้ งรอนาน สามารถเปลีAยนและใช้งานได้ทนั ทีหลังจากทีAสงAั ซื? อ
ด้านส่ งเสริ มการตลาด ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาดเป็ นปั จจัยทีAมีผลต่อการเลือกซื? อของผูบ้ ริ โภคใน
ระดับมาก โดยการส่ งเสริ มการขาย การให้ส่วนลดราคาพิเศษ การบริ การหลังการขาย เช่น การรับประกัน
ติดตามผลการใช้งาน ซึA งเป็ นการสร้างแรงจูงใจเพืAอให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจทีAจะซื? อเพราะคิดว่าได้รับ
ประโยชน์คุม้ ค่ากับเงินทีAเสี ยไป และเกิดความจงรักภัคดีในยีAหอ้ ต่อไปในอนาคต สอดคล้องกับ ศิริวรรณ
เสรี รัตน์และคณะ (2541) และ Kotler (2000) ระบุว่าผูบ้ ริ โภคทําการตัดสิ นใจซื? อสิ นค้าด้วยปั จจัยภายใน
ซึA งจะสะท้อนถึงความต้องการ ทีAหลากหลายของผูบ้ ริ โภค

ข้ อเสนอแนะ
จากการศึ ก ษาวิ จัย ในหั ว ข้อ การตัด สิ น ใจเลื อ กซื? อยางล้อ ตัน กรณี ศึ ก ษาบริ ษัท วี . เอส.
อุตสาหกรรมยาง จํากัด ของลูกค้าใน จังหวัดสมุทรปราการ สามารถสรุ ปข้อเสนอแนะเพืAอใช้ในการเป็ น
แนวทางสําหรับพัฒนาและปรับปรุ งการดําเนิ นธุ รกิ จเพืAอจัดจําหน่ ายล้อยางตัน ให้กบั ลูกค้าใน จังหวัด
สมุทรปราการ ดังต่อไปนี?
ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ลูกค้าจะพิจารณาความสวยงามของผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั เป็ นสําคัญ ตาม
ด้วยความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และความแตกต่างจากผูข้ ายรายอืAน เพราะฉะนั?นผูป้ ระกอบการควร
ให้ความสําคัญกับตัวของผลิตภัณฑ์ เช่ น ความสวยงามของยาง มีความใหม่ ไม่มีรอยสกปรก และความ
ขาวของสี ยางขาวหรื อยางตันใหม่ไม่ทิ?งรอย โดยมี การห่ อผลิ ตภัณฑ์เพืA อไม่ให้สกปรก และมีการผลิ ต
ขนาดของรุ่ นยางต่างๆเพิAมมากขึ?น ขณะเดี ยวกันบริ ษทั ก็มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์มากกว่าผูข้ าย
รายอืAนอยูแ่ ล้ว และยังเป็ นการสร้างชืAอเสี ยงเพิAมให้กบั บริ ษทั อีกด้วย
ปั จจัยด้านราคา ลูกค้าส่ วนใหญ่คาํ นึ งถึ งราคาทีA ถูก เมืAอเปรี ยบเที ยบกับผูข้ ายรายอืAน เนืA องจาก
คุณภาพของยางใหม่ของทางบริ ษทั นั?นมีคุณภาพสู ง จึงมีราคาค่อนข้างสู งตามไปด้วยเมืAอเทียบกับยางของ
ผูข้ ายรายอืAน บริ ษทั จึงต้องมีการผลิตยางสิ นค้าชนิดใหม่ทีAมีการลดคุณภาพตํAาลงมา เพืAอให้ได้ราคาทีAไม่สูง
มาก อีกทั?งยังเป็ นอีกทางเลือกในการตัดสิ นใจในการเลือกซื? อให้กบั ลุกค้า และสามารถไปแข่งขันกับยาง
ของลูกค้าทีAมีราคาถูกรายอืAนๆได้
ปั จจัยด้านช่ องทางการจัดจําหน่ าย บริ ษทั ควรให้ความสําคัญกับความสะดวกรวดเร็ วในการ
จัดส่ งสิ นค้าและการชําระค่าสิ นค้า อีกทั?งมีการตรวจเช็คสิ นค้าเพืAอความถูกต้องทุกครั?งในการจัดส่ ง และ
ควรมีการเพิAมช่องทางการสังA ซื? อออนไลน์ เช่น เว็ปไซต์ของบริ ษทั เป็ นต้น
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ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด ลูกค้าให้ความสําคัญกับ ส่ วนลดราคาพิเศษ บริ ษทั ควรมีการ
ออกกลยุทธ์ในการขาย การโปรโมทสิ นค้า ผ่า นทางออนไลน์ เพืA อเพิA มลู กค้า และกลุ่มลู กค้า ต่ างๆใน
ประเทศและต่ างประเทศ เป็ นต้น การมี โปรโมชันA ต่างๆ และการบริ การหลังการขายทีA มีความสะดวก
รวดเร็ ว เช่น การเคลมของสิ นค้า บริ การถอดเปลีAยนยาง การให้ยางไปทดลองใช้ฟรี เป็ นต้น
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The efficient improvement of inventory management by ABC Analysis:
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี> มีวตั ถุ ประสงค์ เพื@อหาแนวทางการเพิ@มประสิ ทธิ ภาพการใช้งานของพื>นที@เก็บ
สิ น ค้า คงคลัง สํ า หรั บ อะไหล่ ซ่ อ มบํา รุ ง ด้ว ยวิ ธี วิ เ คราะห์ ABC โดยการศึ ก ษาครั> งนี> ได้ท าํ การ
แบ่งกลุ่มชิ> นส่ วนอะไหล่ ประกอบด้วย คอมเพรสเซอร์ ดิ จิตอลคอนโทรลเลอร์ และสายไฟและ
หลอดไฟ โดยการจัดลําดับความสําคัญของอะไหล่แต่ละกลุ่ม เพื@อจัดตําแหน่งการวางอะไหล่ใหม่
ซึ@ งผลจากการศึกษาทําให้เพิ@มประสิ ทธิ ภาพในการจัดการสิ นค้าคงคลังอะไหล่มีความเป็ นระเบียบ
มากขึ>น อัตราการค้นหาอะไหล่ไม่พบลดลง S ครั>ง/เดือน ไม่มีปัญหาจากการหยิบอะไหล่ผิดพลาด
การจัดเก็บอะไหล่ ชนิ ดเดี ยวกันหลายตําแหน่ งลดลง T ครั> ง/เดื อน อะไหล่ ชาํ รุ ดหรื อเสี ยหายไม่
เกิดขึ>น และเวลาในการหยิบอะไหล่ลดลง T นาที/ครั>ง
คําสํ าคัญ : คลังสิ นค้า อะไหล่ซ่อมบํารุ ง การเพิ@มประสิ ทธิ ภาพ
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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บทนํา
คลังสิ นค้ามีความสําคัญในโซ่ อุปทานของการกระจายสิ นค้าจากผูผ้ ลิตไปยังผูบ้ ริ โภค ซึ@ งมีความ
ต้องการที@ไม่สมํ@าเสมอและคาดการณ์ล่วงหน้าได้ยากเมื@อเปรี ยบเที ยบกับการผลิตสิ นค้ามีอตั ราของการ
ผลิตเป็ นปริ มาณที@ค่อนข้างแน่ นอนกว่า สําหรับสิ นค้าคงคลังถือเป็ นปริ มาณสิ นค้าหรื อบริ การที@ธุรกิจมี
สํารองไว้เพื@อการใช้งาน เป็ นสิ นค้าที@ตอ้ งมีให้ทนั ทียามเมื@อต้องการใช้ เพื@อการบริ หาร การผลิต และการ
จัดจําหน่ ายในอนาคต เช่ น อุปกรณ์ สํานักงาน ชิ> นส่ วนอะไหล่ วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ก@ ึ งสําเร็ จรู ป เป็ นต้น
โดยทัว@ ไปกิจการจะเก็บสิ นค้าคงคลังไว้ในระดับที@ เหมาะสม หากเก็บไว้มากเกิ นความจําเป็ นก็จะทําให้
สู ญเสี ยในรู ปของดอกเบี>ย ค่าเก็บรักษา ค่าเสื@ อมราคาและค่าดูแลอื@นๆ ตรงกันข้ามเมื@อกิจการมีสินค้าคง
คลังในปริ มาณที@นอ้ ยไม่พอต่อความต้องการใช้ก็จะทําให้เกิดความเสี ยหาย การจัดการสิ นค้าคงคลัง เป็ น
ส่ วนหนึ@ งของกิ จกรรมโลจิ สติ กส์ เกี@ ยวข้องกับการบริ หารพื>นที@ ให้มีความเหมาะสมต่อการใช้งาน โดย
กิจกรรมดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อผลกําไรและขาดทุนขององค์กร โดยส่ วนใหญ่สินค้าคงคลังจะมีไว้เพื@อ
ป้ องกันการขาดแคลนจากความล่าช้าในการส่ งมอบ เพื@อให้การดําเนิ นงานเป็ นไปได้อย่างไม่หยุดชะงัก
ป้ องกันการขาดทุ นจากราคาสิ นค้าที@ เพิ@ มขึ> น เพื@ อให้การทํางานเป็ นไปอย่างยืดหยุ่น ส่ งผลให้เกิ ดการ
ประหยัดต้นทุน ทั>งนี>การบริ หารสิ นค้าคงคลังที@มีประสิ ทธิ ภาพจะช่วยเพิ@มศักยภาพทางการแข่งขันให้แก่
องค์กรอย่างมาก
สําหรับกิจกรรมการตรวจสอบสต็อกอะไหล่พบว่าพื>นที@เก็บสิ นค้าคงคลังสําหรับการซ่ อมบํารุ ง
ในปั จจุ บัน มี ก ารจัด สรรพื> น ที@ ก ารเก็ บ อะไหล่ และสั@ ง ซื> อ อะไหล่ บ างชนิ ด มาเก็ บ สํา รองไว้อ ย่า งไม่
เหมาะสม ทําให้เกิดความสู ญเปล่าของพื>นที@บางส่ วนและส่ งผลให้อะไหล่เกิดการชํารุ ดเสี ยหาย ส่ งผลให้
องค์กรไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที เนื@ องจากอะไหล่ที@จะใช้ในการ
ซ่ อ มบํารุ งเกิ ด ความเสี ยหายทํา ให้ตอ้ งเสี ย เวลาในการจัด ซื> อจัด หาอะไหล่ใหม่ ทําให้องค์กรต้องเสี ย
ค่าใช้จ่ายเพิ@มมากขึ>น ความเสี ยหายที@เกิดขึ>นในระบบอุตสาหกรรมส่ งผลกระทบสําคัญต่อการทํากําไรของ
บริ ษทั และส่ งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ความน่าเชื@อถือของบริ ษทั เป็ นอย่างมาก จากปัญหาดังกล่าวทําให้
ผูศ้ ึ กษาต้องการที@ จะศึ กษาปั ญหาเพื@อหาแนวทางการปรั บปรุ งแก้ไขและเพิ@มประสิ ทธิ ภาพการใช้พ>ืนที@
บริ เวณการจัดเก็บสิ นค้าคงคลังสําหรั บอะไหล่ซ่อมบํารุ งของบริ ษทั ที@ ทาํ การศึ กษา เพื@ อสนับสนุ นการ
ทํางานของพื>นที@เก็บอะไหล่สาํ รอง ทั>งนี>หากบริ ษทั มีการจัดการที@ดี มีระบบการทํางานที@มีประสิ ทธิ ภาพ ก็
จะส่ งผลให้บริ ษทั สามารถตอบสนองความต้องการของงานซ่อมบํารุ งได้อย่างทันท่วงทีตามแผนงานที@ได้
กําหนดไว้ รวมทั>งงานซ่ อมบํา รุ งแบบเร่ งด่ วน สามารถลดความสู ญเสี ยในด้า นต่ า งๆที@ อาจจะเกิ ดขึ> น
ตลอดจนเพิ@มระดับความสามารถในการให้บริ การแก่ลูกค้า

วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
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1. เพื@อศึกษาการจัดเก็บอะไหล่ภายในคลังเก็บอะไหล่สาํ รอง
2. เพื@อหาแนวทางการเพิ@มประสิ ทธิ ภาพการใช้งานของพื>นที@เก็บสิ นค้าคงคลังอะไหล่ซ่อมบํารุ ง

ทบทวนวรรณกรรม
การจําแนกสิ นค้าคงคลังด้วยวิธี ABC เป็ นวิธีการจําแนกสิ นค้าคงคลังออกเป็ นแต่ละประเภท
โดยพิจารณาถึงปริ มาณและมูลค่าของสิ นค้าคงคลังแต่ละรายการเป็ นเกณฑ์เพื@อลดภาระในการดูแลตรวจ
นับ และควบคุมสิ นค้าคงคลังที@มีจาํ นวนมาก หากไม่จาํ แนกสิ นค้าคงคลังออกเป็ นประเภทต่างๆอาจส่ งผล
ทําให้เสี ยเวลาและเสี ยค่าใช้จ่ายจํานวนมากโดยแบ่งออกเป็ นประเภทที@มีความสําคัญมากและน้อยรองลง
ไปตามลําดับ เป็ นการแบ่งประเภทความสําคัญของของคงคลังตามมูลค่าของของคงคลังที@หมุนเวียนใน
รอบปี โดยแยกสิ นค้าคงคลังตามประเภทความสําคัญออกเป็ น S กลุ่ม (Stock and Lambert, 2001) คือ
กลุ่ม A กลุ่มที@เป็ นสิ นค้าที@ สาํ คัญมาก มูลค่าหมุนเวียนสิ นค้าคงคลังในรอบปี สู ง โดยทัว@ ไปจะมี
สิ นค้าอยู่ป ระมาณ )-T)% ของสิ นค้า ทั>งหมด และจะมี มูลค่ า อยู่ประมาณ q)-!)% ของมู ลค่ าสิ นค้า
ทั>งหมด ต้องมีควบคุมอย่างเข้มมาก
กลุ่ ม B กลุ่ ม ที@ มี มู ล ค่ า สิ น ค้า คงคลัง หมุ น เวี ย นในรอบปี ปานกลาง โดยทั@ว ไปสิ น ค้า คงคลัง
ประเภทนี> จะมีอยู่ประมาณ S)-+)% ของสิ นค้าทั>งหมด และมูลค่าของสิ นค้าประเภทนี> จะมีค่าประมาณ
*-T)% ของมูลค่าสิ นค้าทั>งหมด ต้องมีการควบคุมอย่างเข้มงวดปานกลาง
กลุ่ม C กลุ่มสิ นค้าที@ มีความสําคัญน้อยที@ สุด มีมูลค่าสิ นค้าคงคลังหมุนเวียนในรอบปี น้อย เป็ น
สิ นค้าที@มีราคาตํ@าและ มีเปอร์เซ็นต์ในการเก็บรักษาที@มาก คือ ประมาณ +)-*)% และมีมูลค่า *- )% ของ
มูลค่าสิ นค้าทั>งหมด ไม่จาํ เป็ นต้องมีการจดบันทึกหรื อมีอาจเพียงเล็กน้อย
ลําไผ ตระกูลสันติ (T**!) ศึกษาเรื@ อง การศึ กษากระบวนการการจัดเก็บสิ นค้าสําเร็ จรู ปโดยใช้
รู ปแบบ ABC Classification Location Policy การศึกษาในครั>งนี>มีจุดประสงค์เพื@อศึกษาวิธีการจัดเก็บและ
การจัดเรี ยงสิ นค้าสําเร็ จรู ปเพื@อเพิ@มประสิ ทธิ ภาพในการเคลื@อนย้ายและจัดเก็บสิ นค้า โดยใช้แนวทางการ
จัดกลุ่มสิ นค้าคงคลังตามลําดับความสําคัญและ แนวทางการบริ หารจัดการสิ นค้าคงคลังด้านต่างๆมา
ประยุกต์เพื@อแก้ปัญหาที@เกิดขึ> นในปั จจุบนั และก่อให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดในการจัดการควบคุมสิ นค้าคง
คลัง โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel จัดแยกประเภทของสิ นค้าตามการเบิกจ่ายสิ นค้าสําเร็ จรู ป
สุ นนั ทา ศิริเจริ ญวัฒน์ (2555) ศึกษาเรื@ อง การเพิ@มประสิ ทธิ ภาพการจัดการคลังสิ นค้า กรณี ศึกษา
บริ ษทั ภูมิไทย คอมชี ส จํากัด เป็ นการศึกษา สํารวจและเก็บรวบรวมข้อมูล ที@เกี@ยวข้องพบว่าสาเหตุที@ทาํ
ให้การให้ดาํ เนินงานของบริ ษทั ขาดประสิ ทธิ ภาพคือมีสินค้าคงคลังปริ มารสู ง คลังสิ นค้ามีวิธีการจัดเก็บ
และจัด วางไม่ เ หมาะสม และกระบวนการเบิ ก อะไหล่ ใ ช้ เ วลานานและมี ข ้อ ผิ ด พลาดสู ง ดัง นั> น
วัตถุประสงค์ของงานวิจยั คื อการปรั บปรุ งวิธีการดําเนิ นงานการรั บสิ นค้า การเบิ กจ่ าย การปรั บปรุ ง
จํานวนรายการอะไหล่ จัดการความสําคัญของอะไหล่ดว้ ยวิธี ABC การตั>งรหัสสิ นค้า และการตั>งรหัสการ
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จัดเก็บในคลังสิ นค้า การออกแบบแผนผังการจัดเก็บ ระบุตาํ แหน่ งการจัดเก็บ จากนั>นทําการตรวจนับ
สิ นค้าทั>งหมด

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
ขั>นตอนการเก็บข้อมูลนั>นเริ@ มจากผูศ้ ึกษาได้มีโอกาสเข้าร่ วมการเช็คสต็อกประจําปี ซึ@ งระหว่าง
การปฏิ บตั ิ งานผูศ้ ึ กษาพบว่าอะไหล่สํารองสําหรับการซ่ อมบํารุ งบางชนิ ดไม่มีความเคลื@อนไหวมาเป็ น
ระยะเวลานานทําให้อะไหล่เสื@ อมสภาพ อะไหล่ บางชนิ ดมี การเคลื@ อนไหวบ่ อยส่ งผลให้มีอะไหล่ไ ม่
เพียงพอต่อความต่อการ อะไหล่บางชนิ ดมีการสั@งซื> อมาเก็บไว้มากจนเกินไปส่ งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายในการ
ดูแลรักษาและการเก็บรั กษา การจัดวางพื> นที@ ไม่เหมาะสม และสภาพแวดล้อมของพื> นที@ สินค้าคงคลัง
สําหรับอะไหล่ซ่อมบํารุ งมีฝุ่นมากอาจส่ งผลกระทบต่อสุ ขภาพในระยะยาวของผูป้ ฏิบตั ิ งานได้ ดังนั>นผู ้
ศึกษาจึงนําปัญหาที@พบมาทําการวิเคราะห์ดว้ ยแผนภูมิเหตุและผลหรื อแผนภูมิกา้ งปลาได้ดงั นี>

พนักงาน
ขาดความรู ้ความเข้าใจ

ระบบ
ระบบมีความล่าช้า

ไม่มีคู่มือปฏิบตั ิงาน
ระบบไม่ทนั สมัย

คลังอะไหล่สํารองที
ไม่ มีประสิ ทธิภาพ

มีฝนมาก
ุ่

พื>นที@มีจาํ กัด

จัดเก็บอะไหล่ไม่เหมาะสม

พืSนที

อากาศไม่ถ่ายเท

สภาพแวดล้อม
รู ปที O แผนภูมกิ ้ างปลา

T. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Date)
ใช้วิธีก ารรวบรวมข้อ มู ลโดยการศึ ก ษาจากแหล่ ง ต่ า งๆ เช่ น จากผลงานวิ จัย ต่ า งๆ หนังสื อ
แนวคิดทฤษฎี และเอกสารข้อมูลของบริ ษทั

การวิเคราะห์ ข้อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูลเพื@ อที@ จะนะนําไปใช้ในการวางแผนการวิเคราะห์และทําการปรับปรุ ง ใน
การศึ กษาในครั>งนี> ผูศ้ ึกษาจะวิเคราะห์ขอ้ มูลจากความเคลื@อนไหวของอะไหล่ในระยะเวลา ปี โดยใช้
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วิธีการ ABC Analysis มาใช้ในการทํางาน เพื@ อศึ กษาปั ญหาและวิธีการแก้ไขโดยใช้ขอ้ มูลจากเอกสาร
บทความ แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิจยั ที@ เกี@ ยวข้องที@ ได้รวบรวมมา เพื@อนํามาวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุ
ของปั ญหาให้ส อดคล้องกับวัตถุ ประสงค์ข องเรื@ องที@ ตอ้ งการจะศึ กษา จากการวิเ คราะห์ ขอ้ มูลพบว่า
รู ปแบบการจัดพื>นที@สินค้าคงคลังอะไหล่สาํ รองเป็ นดังนี>

Block K
Counter

Block J
Block L
Seal

F3
G3

D4 D3
E4 E3

B3
C3

H2
I2

F2
G2

D2
E2

B2
C2

H1
I1

F1
G1

D1
E1

B1
C1

B4
C4

F5
G5

H3
I3

F4
G4

H5 H4
I5 I4

M5 M4 M3 M2 M1
N5 N4 N3 N2 N1

Block Q

Block P

Block O
รู ปที T แผนผังพืSนทีเก็บอะไหล่ ชSัน O

จากรู ปที@ T พื>นที@เก็บสิ นค้าคงคลังอะไหล่สาํ รอง มีความกว้าง * เมตร ยาว q เมตร คิดเป็ น )*
ตารางเมตร เก็บอะไหล่ประเภท Compressor Digital Controller Fan Motor Relay O-Ring ท่ อทองแดง
กระดาษทราย เทปกาว สี สายไฟ หลอดไฟ น็อต สกู สายยาง ดอกสว่าง เข็มขัดรัดสายยางเป็ นต้น ส่ วน
ใหญ่จะเป็ นอะไหล่ที@มีการเบิกใช้บ่อย เนื@ องจากอะไหล่ภายในคลังมีจาํ นวนมากทําให้ในการศึกษาครั>งนี>
จึงเลือกศึกษาอะไหล่ที@มีการเบิกใช้บ่อย S กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม Compressor , กลุ่ม Digital Controller และ กลุ่ม
สายไฟและหลอดไฟประกอบด้วย
Block L
เก็บอะไหล่กลุ่ม Compressor
Block G5 G4 G3 เก็บอะไหล่กลุ่ม Digital Controller
Block O

เก็บอะไหล่กลุ่มสายไฟและหลอดไฟ
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ผลการศึกษา
การควบคุมสิ นค้าคงคลังหากอะไหล่มีจาํ นวนน้อยผูค้ วบคุมสามารถจะเลือกวิธีในการควบคุม
ให้เหมาะสมกับรายการอะไหล่คงคลังแต่ละชนิ ดได้ แต่ในทางปฏิบตั ิจริ งอะไหล่คงคลังจะมีรายการให้
ต้องควบคุมดูแลจํานวนมาก ทําให้ผูด้ ูแลไม่สามารถจะควบคุมอะไหล่ทุกรายการได้ อี กทั>งยังเป็ นการ
สิ> นเปลืองเวลาและค่าใช้จ่าย ด้วยเหตุน> ี ผูศ้ ึกษาจึงนําวิธี ABC Analysis มาช่วยในการจําแนกความสําคัญ
ของอะไหล่ เพื@อให้สะดวกในการเลือกวิธีการดูแลอะไหล่แต่ละชนิด โดยในการศึกษาในครั>งนี>ผูศ้ ึกษาจะ
ทํา การศึ กษากลุ่ มอะไหล่ S กลุ่มได้แ ก่ อะไหล่ กลุ่ม Compressor อะไหล่ กลุ่ม Digital Controller และ
อะไหล่กลุ่มสายไฟและหลอดไฟ โดย
กลุ่ม A = T)% ของรายการ มีความเคลื@อนไหว q)% ของอะไหล่ท> งั หมด
กลุ่ม B = S)% ของรายการ มีความเคลื@อนไหว T)% ของอะไหล่ท> งั หมด
กลุ่ม C = *)% ของรายการ มีความเคลื@อนไหว )% ของอะไหล่ท> งั หมด
จากการวิ เ คราะห์ ก ลุ่ ม Compressor มี ท> ัง สิ> น 81 ชนิ ด เมื@ อ นํา มาจัด แบ่ ง ลํา ดับ ด้ว ยวิ ธี ABC
Analysis พบว่ามี Compressor กลุ่ม A จํานวน 8 ชนิด ความเคลื@อนไหวภายใน 1 ปี มีการเบิกอะไหล่ 2,985
ครั>ง คิ ดเป็ นร้อยละ 70.87 ของอะไหล่กลุ่ม Compressor ทั>งหมด Compressor กลุ่ม B มีจาํ นวน 18 ชนิ ด
ความเคลื@อนไหวภายใน 1 ปี มีการเบิกอะไหล่ 789 ครั>ง คิดเป็ นร้อยละ 18.73 ของอะไหล่กลุ่ม Compressor
ทั>งหมด และ Compressor กลุ่ม C มี จาํ นวน 55 ชนิ ด ความเคลื@อนไหวภายใน 1 ปี มีการเบิ กอะไหล่ 438
ครั>ง คิดเป็ นร้อยละ 10.4 ของอะไหล่กลุ่ม Compressor ทั>งหมดดังตารางที@ 1
ตารางที O แบ่ งอะไหล่ กลุ่มคอมเพรสเซอร์ โดยใช้ วธิ ี ABC Analysis

กลุ่ม
A
B
C

จํานวน
8
18
55

เคลื@อนไหว ครั>ง/ปี
2,985
789
438

ร้อยละ
70.87
18.73
10.4
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ความเคลื@อนไหว (ครั>ง/ปี )

% สะสม
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แผนภูมทิ ี O กราฟแบ่ งอะไหล่ กลุ่มคอมเพรสเซอร์ โดยใช้ วธิ ี ABC Analysis

จากการวิเคราะห์กลุ่ม Digital Controller มีท> งั สิ> น 39 ชนิ ด เมื@อนํามาจัดแบ่งลําดับด้วยวิธี ABC
Analysis พบว่ามี กลุ่ม A มีจาํ นวน 4 ชนิ ด ความเคลื@อนไหวภายใน 1 ปี มีการเบิ กอะไหล่ 5,395 ครั>งคิ ด
เป็ นร้ อยละ 68.28 ของอะไหล่ กลุ่ ม Digital Controller ทั>งหมด Digital Controller กลุ่ ม B มี จาํ นวน 10
ชนิ ด ความเคลื@ อ นไหวภายใน 1 ปี มี ก ารเบิ ก อะไหล่ 1,622 ครั> ง คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 20.53 และ Digital
Controller กลุ่ม C มีจาํ นวน 25 ชนิ ด ความเคลื@อนไหวภายใน 1 ปี มีการเบิกอะไหล่ 884 ครั>ง คิดเป็ นร้อย
ละ 11.19 ดังแสดงตารางที@ T
ตารางที T แบ่ งอะไหล่ กลุ่มดิจติ อล คอนโทรลเลอร์ โดยใช้ วธิ ี ABC Analysis

กลุ่ม
A
B
C

จํานวน
4
10
25

เคลื@อนไหว ครั>ง/ปี
5,395
1,622
884

ร้อยละ
68.28
20.53
11.19
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ความเคลื@อนไหว (ครั>ง/ปี )

% สะสม
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แผนภูมทิ ี T กราฟแบ่ งอะไหล่ กลุ่มดิจติ อล คอนโทรลเลอร์ โดยใช้ วธิ ี ABC Analysis

จากการวิเคราะห์กลุ่ม สายไฟและหลอดไฟ มี ท> งั สิ> น 87 ชนิ ด เมื@ อนํามาจัดแบ่งลําดับด้วยวิธี
ABC Analysis พบว่ามีกลุ่ม A มีจาํ นวน 17 ชนิ ด ความเคลื@อนไหวภายใน 1 ปี มีการเบิ กอะไหล่ 11,699
ครั>งคิดเป็ นร้อยละ 69.35 ของอะไหล่กลุ่มสายไฟและหลอกไฟทั>งหมด กลุ่ม B มีจาํ นวน 17 ชนิ ด ความ
เคลื@อนไหวภายใน 1 ปี มีการเบิ กอะไหล่ 3,490 ครั>ง คิ ดเป็ นร้อยละ 20.68 และกลุ่ม C มีจาํ นวน 53 ชนิ ด
ความเคลื@อนไหวภายใน 1 ปี มีการเบิ กอะไหล่1,682 ครั>ง คิ ดเป็ นร้อยละ 9.26 ของมูลค่ารวมทั>งหมด ดัง
แสดงตารางที@ 3
ตารางที Y แบ่ งอะไหล่ กลุ่มสายไฟและหลอดไฟ โดยใช้ วธิ ี ABC Analysis

กลุ่ม
A
B
C

จํานวน
17
17
53

เคลื@อนไหว ครั>ง/ปี
11,699
3,490
1,682

ร้อยละ
69.35
20.68
9.26
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ความเคลื@อนไหว (ครั>ง/ปี )

% สะสม
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แผนภูมทิ ี Y กราฟแบ่ งอะไหล่ กลุ่มสายไฟและหลอดไฟ โดยใช้ วธิ ี ABC Analysis

สําหรับผลการเปรี ยบเทียบก่อนและหลังการปรับปรุ ง พบว่า ผลการปรับปรุ งพบว่า เจ้าหน้าที@หา
อะไหล่ไม่พบลดลงจาก * ครั>งต่อเดือนเหลือเพียง T ครั>งต่อเดือนหรื อลดลง S ครั>งต่อเดือน หยิบอะไหล่
ผิดไม่เกิดขึ>นเลยเลย เก็บอะไหล่ชนิดเดียวกันหลายตําแหน่งลดลงจาก S ครั>งต่อเดือนเหลือเพียง ครั>งต่อ
เดือนหรื อลดลง T ครั>งต่อเดือน อะไหล่ชาํ รุ ดหลังจากการปรับปรุ งไม่เกิดขึ>นเลย และเวลาที@ใช้ในการหยิบ
อะไหล่ลดลงจาก S นาทีเป็ น นาที ดังแสดงตารางที@ +
ตารางที Z ผลการเปรียบเทียบก่ อนและหลังทําการปรับปรุง

ปัญหาที@พบ
.หาอะไหล่ไม่พบ
T.หยิบอะไหล่ผิด

ผลการปรับปรุ ง
ก่อนการปรับปรุ ง หลังการปรับปรุ ง
* ครั>ง/เดือน
T ครั>ง/เดือน
ครั>ง/เดือน
) ครั>ง/เดือน

ลดลง (%)
60%
100%

S.เก็บอะไหล่ชนิดเดียวกันหลายตําแหน่ง

S ครั>ง/เดือน

ครั>ง/เดือน

66.67%

+.อะไหล่ชาํ รุ ดเสี ยหาย
*.เวลาในการหยิบอะไหล่

T ครั>ง/เดือน
S นาที

) ครั>ง/เดือน
นาที

100%
66.67%
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ก่อนการปรับปรุ ง

หลังการปรับปรุ ง

6
5
4
3
2
1
0

หาอะไหล่ไม่พบ

หยิบอะไหล่ผิด

เก็บอะไหล่ชนิ ด อะไหล่ชาํ รุ ดเสี ยหาย เวลาในการหยิบอะไหล่
เดียวกันหลายตําแหน่ง

แผนภูมทิ ี Z กราฟแสดงผลการเปรียบเทียบก่ อนและหลังทําการปรับปรุง

สรุ ปผลการวิจัย
จากการศึ กษาแนวทางในการปรั บปรุ งการจัดการสิ นค้าคงคลังอะไหล่ซ่อมบํารุ ง เพื@อหาแนว
ทางการเพิ@มประสิ ทธิ ภาพการใช้งานของพื>นที@เก็บสิ นค้าคงคลังสําหรับอะไหล่ซ่อมบํารุ งด้วยวิธีวิเคราะห์
ABC โดยการศึ กษาครั> งนี> ได้ทาํ การแบ่ งกลุ่มชิ> นส่ วนอะไหล่และการวิเคราะห์ปัญหา โดยใช้แผนภู มิ
ก้างปลาในการวิเคราะห์แสดงเหตุผลและผลของปั ญหา ซึ@ งพบว่าอัตราค่าเฉลี@ยการค้นหาอะไหล่ไม่พบ
ลดลง S ครั>งต่อเดื อน ไม่มีการหยิบอะไหล่ผิดหลังและอะไหล่ชาํ รุ ดเสี ยหายจากการปรับปรุ ง การเก็บ
อะไหล่ชนิ ดเดียวกันหลายตําแหน่งลดลง T ครั>งต่อเดือน และเวลาในการค้นหาอะไหล่ลดลงจาก S นาที
เหลือเพียง นาที

อภิปรายผล
การศึ กษาแนวทาง การเพิ@มประสิ ทธิ ภาพสิ นค้าคงคลังอะไหล่ซ่อมบํารุ งด้วยวิธี ABC Analysis
กรณี ศึกษา บริ ษทั XYZ จํากัด ในครั>งนี>ได้ทาํ การศึกษาถึงการแก้ไขปัญหาการใช้พ>ืนที@ภายในบริ เวณพื>นที@
เก็บอะไหล่สาํ รองสําหรับการซ่อมบํารุ ง โดยศึกษาลักษณะของขั>นตอนการทํางานของพนักงาน รู ปแบบ
การจัดเก็บอะไหล่ เวลาในการเตรี ยมอะไหล่และวิธีการหยิบอะไหล่เพื@อให้เข้าใจถึงสภาพการณ์ปัจจุบนั
ของการทํางาน และวิเคราะห์สาเหตุโดยใช้แผนภูมิกา้ งปลาหรื อแผนภูมิเหตุและผลมาวิเคราะห์ปัญหา
และหาสาเหตุของปั ญหาที@เกิดขึ>นในพื>นที@เก็บอะไหล่ ทั>งในเรื@ องของการจัดเก็บและการใช้พ>ืนที@ จากเดิม
ปั ญหาของกระบวนการทํางานไม่มีการจัดโซนแยกประเภทของอะไหล่ สอดคล้องกับการศึ กษาของ
สุ นนั ทา ศิริเจริ ญวัฒน์ (T***) ที@พบว่า สาเหตุที@ทาํ ให้การทํางานของคลังสิ นค้าขาดประสิ ทธิ ภาพคือ การ
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มีสินค้าคงคลังปริ มาณสู ง มีวิธีการจัดเก็บและจัดวางไม่เหมาะสม กระบวนการเบิกอะไหล่ใช้เวลานาน
และมีขอ้ ผิดพลาดสู งทําให้การปฏิบตั ิงานของพนักงานไม่สะดวกในการใช้พ>ืนที@ การทํางานในพื>นที@คบั
แคบทําให้อะไหล่ที@รับเข้ามามีการสะสมเพื@อรอการจัดเก็บในขณะที@พ>ืนที@การจัดเก็บอะไหล่มีขนาดเท่า
เดิม ดังนั>นเพื@อลดระยะเวลาในการทํางานและแก้ไขปรับปรุ งพื>นที@การทํางาน จึงเก็บรวบรวมข้อมูลมาใช้
เพื@อวิเคราะห์ขอ้ มูลรวมไปถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา ผลของการศึกษาพบว่า การจัดเปลี@ยนตําแหน่งการ
จัดวางอะไหล่ให้มีความเหมาะสมขึ>นโดยใช้ทฤษฏี ABC Analysis มาใช้จดั ลําดับความสําคัญของอะไหล่
โดยอะไหล่ที@มีการเบิ กใช้งานบ่อยตําแหน่ งการวางจะอยู่บริ เวณด้านหน้า เพื@อที@จะทําให้ลดระยะทางใน
การหยิบอะไหล่และส่ งผลให้เวลาที@ใช้ในการทํางานของพนักงานลดลง

ข้ อเสนอแนะ
การปรับปรุ งกระบวนการทํางานของพนักงานคลังสิ นค้าอะไหล่ เพื@อลดปั ญหาความล่าช้าใน
การทํางานของพนักงานในคลังอะไหล่และการจัดการพื>นที@ในคลังอะไหล่ให้มีความเหมาะสม สามารถ
นําข้อมูลที@ ผูศ้ ึ กษาได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลไปประยุกต์ใช้กบั กระบวนการทํางานของคลังอะไหล่
อื@นๆที@มีลกั ษณะการทํางานที@คล้ายกันได้ โดยมีขอ้ เสนอแนะดังนี>
1. ในกระบวนการทํางานควรมีการเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื@อง เพื@อใช้ในการปรับปรุ งการทํางานให้
มีประสิ ทธิ ภาพยิ@งขึ>น
2. ควรมีอายุการใช้งานของอะไหล่แต่ละชนิด เพื@อเป็ นการป้ องกันปั ญหาและความเสี ยหายที@จะ
เกิดขึ>น

เอกสารอ้ างอิง
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การวิเคราะห์ ทางเศรษฐศาสตร์ โครงการออกแบบ
ระบบรวบรวมและบําบัดนําเสี ย เทศบาลเมืองบางกรวย
Economic Assessment of Collection System and
Wastewater Treatment Plant at Muang-Bangkroei Municipality
อิสรี รอดทัศนา1* เทอดพงศ์ ศรี สุขพันธุ์2 กมลทิพย์ รัตนสุ วรรณาชัย3 และอัญชุลี การดี4
1,2,3,4
คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ และสิ& งแวดล้อม มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ เลขที& 18/18
ถนนบางนา-ตราด ตําบลบางโฉลง อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
*E-mail: Isaree_e@yahoo.com
บทคัดย่ อ
การศึกษานีIมีวตั ถุประสงค์เพื&อวิเคราะห์ความคุม้ ค่าทางเศรษฐศาสตร์ ของโครงการออกแบบ
ระบบรวบรวมและบําบัดนํIาเสี ยในพืIนที&เทศบาลเมืองบางกรวย โดยพิจารณาตลอดอายุโครงการ
20 ปี (พ.ศ.2558-2577) คํานวณโดยใช้อตั ราคิดลดเท่ากับร้อยละ 12 ต่อปี ประเมินมูลค่าต้นทุนของ
โครงการ ได้แก่ ค่าก่ อสร้ าง ค่าเปลี& ยนอุปกรณ์ ทดแทน และค่าดําเนิ นการและบํารุ งรั กษา พบว่า
มูลค่าปั จจุบนั ของต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ (PVC) มีค่าเท่ากับ 229,880,326 บาท และเมื&อประเมิน
มูลค่าผลประโยชน์ของโครงการ ประกอบด้วย การทําให้แหล่งนํIาผิวดินมีคุณภาพดีขI ึน ประชาชน
มีสุขภาพอนามัยดี ขI ึน และมูลค่าที&ดินเพิ&มขึIน พบว่า มูลค่าปั จจุบนั ของผลประโยชน์ (PVB) มีค่า
เท่ า กับ 760,066,741 บาท เมื& อวิเ คราะห์ ค วามเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์ ข องโครงการ พบว่า
โครงการมีความเหมาะสมและคุ ม้ ค่าทางเศรษฐศาสตร์ โดยมี มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ (NPV) เท่ากับ
530,186,418 บาท อัตราส่ วนระหว่างมูลค่าปั จจุบนั ของผลประโยชน์กบั ต้นทุน (B/C) เท่ากับ 3.31
และอัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (EIRR) เท่ากับร้อยละ 375
คําสําคัญ: การวิเคราะห์โครงการทางเศรษฐศาสตร์ , ระบบบําบัดนํIาเสี ย
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&อาํ เภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ครอบคลุมพืIนที& ตาํ บลบาง
กรวยและตําบลวัดชลอ อยู่ห่างจากกรุ งเทพมหานครประมาณ 4 กิโลเมตร ในเขตพืIนที&เทศบาลเมืองบาง
กรวยส่ วนใหญ่มีลกั ษณะเป็ นชุ มชนเมือง จากข้อมูลจํานวนประชากรจากงานทะเบี ยนราษฎร ณ เดื อน
ตุลาคม พ.ศ.2558 พบว่า ในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย มีจาํ นวนประชากรรวมทัIงสิI น 42,101 คน โดยมี
จํานวนครัวเรื อนทัIงสิI น 19,058 ครัวเรื อน คิ ดเป็ นความหนาแน่ นของประชากรเท่ากับ 5,012.02 คนต่ อ
ตารางกิ โลเมตร ซึ& งมากกว่าความหนาแน่ นของประชากรในจังหวัด นนทบุ รี ที&มีความหนาแน่ นของ
ประชากรเท่ากับ 1,886.33 คนต่อตารางกิโลเมตร จากรายงานการศึ กษาโครงการศึกษาความเป็ นไปได้
ระบบรวบรวมและบําบัดนํIาเสี ยที& เหมาะสมกับจังหวัดนนทบุรี (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2552) ได้
คาดการณ์จาํ นวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ และประชากรแฝงในปี พ.ศ.2573 จะเพิ&มขึIนเป็ น 46,576
คน และคาดว่าจะก่อให้เกิดนํIาเสี ยชุมชนในพืIนที&ประมาณ 8,384 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
ปัจจุบนั สถานการณ์ดา้ นทรัพยากรธรรมชาติและสิ& งแวดล้อมในพืIนที&เทศบาลเมืองบางกรวยได้รับ
ผลกระทบจากการเจริ ญ เติ บโตของชุ มชนเมื อง โดยเฉพาะปั ญหาเรื& องมู ลฝอย และปั ญหาแหล่ งนํIา
สาธารณะเน่าเสี ยจากการทิIงมูลฝอยและนํIาเสี ยจากแหล่งกําเนิ ดต่างๆลงสู่ แหล่งนํIาธรรมชาติโดยไม่ผ่าน
การบําบัด ส่ งผลให้คุณภาพนํIาในคลองหลายสายมีคุณภาพตํ&ากว่าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพนํIาในแหล่งนํIา
ผิวดินโดยทัว& ไป เช่น คลองบางกอกน้อย คลองบางกรวย เป็ นต้น เนื& องจากในปั จจุบนั เทศบาลเมืองบาง
กรวยยังไม่มีระบบบําบัดนํIาเสี ยรวม มีการระบายนํIาโดยใช้ท่อระบายนํIารวม ครอบคลุมพืIนที& ประมาณ
ร้อยละ 50 ของพืIนที&เทศบาลฯ ทัIงหมด นอกจากนีI ยงั มีบา้ นเรื อนที&อยู่นอกโครงข่ายแนวท่อระบายนํIาที& มี
ในปั จจุบนั จึงมีการต่อท่อระบายนํIาทิIงลงสู่ แหล่งนํIาโดยตรง ก่อให้เกิดปั ญหาแหล่งนํIาเน่าเสี ยขึIนและส่ ง
ผลกระทบต่อสุ ขภาพอนามัยของประชาชนในพืIนที&
จากปั ญหาดังกล่าวทางเทศบาลเมืองบางกรวย ได้มีการสํารวจศึกษาความเหมาะสม และออกแบบ
รายละเอียดระบบรวบรวมนํIาเสี ยและระบบบําบัดนํIาเสี ยในพืIนที& ขI ึน เพื&อจัดทําเป็ นแผนการดําเนิ นงาน
เร่ ง ด่ ว นสํ า หรั บ ดํา เนิ น การแก้ไ ขและฟืI นฟู ปั ญ หาความเสื& อ มโทรมด้า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ& งแวดล้อมในพืIนที&ขI ึน ดังนัIนในงานวิจยั นีI จึงประเมินและวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ โครงการออกแบบ
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ระบบรวบรวมและบําบัดนํIาเสี ยในพืI นที& เทศบาลเมื องบางกรวย เพื&อใช้เป็ นข้อมูลในการวางแผนและ
ดําเนินการในการจัดการเพื&อแก้ไขปัญหาความเสื& อมโทรมของคุณภาพนํIาผิวดินในจังหวัดนนทบุรีต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื&อวิเคราะห์ความคุม้ ค่าทางเศรษฐศาสตร์ ของโครงการออกแบบระบบรวบรวมและบําบัดนํIา
เสี ยในพืIนที&เทศบาลเมืองบางกรวย
2. เพื& อวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการออกแบบระบบรวบรวมและบําบัดนํIาเสี ยในพืIนที&
เทศบาลเมืองบางกรวย

ขอบเขตการศึกษา
งานวิจยั นีI วิเคราะห์ความคุม้ ค่าทางเศรษฐศาสตร์ โครงการออกแบบระบบรวบรวมและบําบัดนํIา
เสี ยในพืIนที& เทศบาลเมืองบางกรวย โดยประเมินมูลค่าต้นทุนของโครงการ ประกอบด้วย ค่าลงทุน ค่ า
ดําเนินการ และการบํารุ งรักษา และประเมินมูลค่าผลประโยชน์ของโครงการ ประกอบด้วย การมีคุณภาพ
นํIา ดี ขI ึ น ประชาชนมี สุ ข ภาพอนามัย ดี ขI ึ น และมู ลค่ า ที& ดิ นที& เ พิ& มขึI น ในการวิ เ คราะห์ ค วามคุ ้มค่ า ทาง
เศรษฐศาสตร์ ของโครงการพิจารณาจากมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ (Net Present Value; NPV) อัตราส่ วนมูลค่า
ปั จจุ บันของผลประโยชน์กับต้น ทุ น (Benefit Cost Ratio; B/C) และอัต ราผลตอบแทนทางเศรษฐกิ จ
(Economic Internal Rate of Return; EIRR) โดยมี อายุโครงการ 20 ปี (พ.ศ.2558-2577) คํา นวณโดยใช้
อัตราคิดลด (Discount Rate; r) เท่ากับร้อยละ 12 ต่อปี

การทบทวนวรรณกรรม
เทศบาลเมืองบางกรวย ตัIงอยู่ในพืIนที&อาํ เภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี มีเนืIอที& 8.4 ตารางกิโลเมตร
ครอบคลุมพืIนที& 2 ตําบล ได้แก่ ตําบลบางกรวย จํานวน x หมู่บา้ น และตําบลวัดชลอ จํานวน 10 หมู่บา้ น
แผนที& แสดงดังรู ปที& 1 ในพืIนที& เทศบาลเมื องบางกรวยมีแหล่งนํIาผิวดิ นจํานวนมาก และกระจายอยู่ทว&ั
พืIนที& เนื& องจากในอดีตประชาชนส่ วนใหญ่ในพืIนที&มีอาชีพเกษตรกร จึงได้ขุดร่ องนํIาหรื อคลองเพื&อชักนํIา
เข้าไปยังพืIนที&เพาะปลูก แต่เมื&อความเจริ ญของชุมชนเมืองขยายตัว ทําให้พIืนที&เพาะปลูกเปลี&ยนเป็ นที&อยู่
อาศัย คลองในปั จจุ บนั จึ งมี หน้าที& รองรั บนํIาเสี ยจากบ้านเรื อนและเป็ นพืI นที& รองรั บนํIาผิวดิ นในฤดู ฝน
คลองสายหลักในเขตเทศบาลเมืองบางกรวยมีจาํ นวน 2 คลอง ได้แก่ คลองบางกอกน้อย และคลองบาง
กรวย โดยคลองบางกอกน้อย มีความกว้างประมาณ 50 เมตร ยาว 15,000 เมตร อยู่ทางทิ ศตะวันตกของ
พืI นที& ส่ วนคลองบางกรวยอยู่ทิศเหนื อของเขตเทศบาลเชื& อมต่ อระหว่างคลองบางกอกน้อ ยกับแม่นI ํา
เจ้าพระยา มี ความกว้างประมาณ 50 เมตร ยาว 3,380 เมตร เป็ นที& รองรั บนํIาทิI งจากชุ มชนปริ มาณมาก
เนื& องจากบริ เวณดังกล่าวเป็ นชุ มชนที& อาศัยอย่างหนาแน่ น นอกจากนีI ในพืIนที& เทศบาลเมืองบางกรวยมี
คลองสายย่อยอยูเ่ ป็ นจํานวนมากถึง 37 คลอง ซึ& งกระจายอยูท่ ว&ั พืIนที& ดังแสดงในรู ปที& 2
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รู ปทีG 1 แผนทีหG มู่บ้านในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย
ทีมG า: เทศบาลเมืองบางกรวย (2558)

รู ปทีG 2 แผนทีคG ลองในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย
ทีมG า: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2558)

สําหรั บ โครงการออกแบบระบบรวบรวมและบําบัดนํIาเสี ยในพืI นที& เทศบาลเมื อ งบางกรวยอยู่
ภายใต้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ของเทศบาลเมืองบางกรวย (เทศบาลเมืองบางกรวย, 2559)
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ในยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาคุณภาพสิ& งแวดล้อม โดยมีวตั ถุประสงค์เพื&อปรับปรุ งสภาพนํIาในคูคลองใน
เขตเทศบาลเมืองบางกรวยให้มีคุณภาพดี ซึ& งจากผลการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบืIองต้นระบบ
รวบรวมและระบบบําบัดนํIาเสี ย พบว่า แนวทางที& เ หมาะสมคื อการก่ อสร้ างระบบบําบัดนํIาเสี ย แบบ
Biological contact oxidation ร่ วมกับ Aerobic filter ซึ& งจะสามารถบําบัดนํIาเสี ยได้ 10,280 ลูกบาศก์เมตร/
วัน คิดเป็ นร้อยละ 72 ของปริ มาณนํIาเสี ยทัIงหมดที&เกิดขึIนในพืIนที&

วิธีการศึกษา
1. การวิเคราะห์ตน้ ทุนและผลประโยชน์โครงการ
1.1 การวิเคราะห์ตน้ ทุนของโครงการ
ประเมินต้นทุนทางการเงินของโครงการออกแบบระบบรวบรวมและบําบัดนํIาเสี ยในพืIนที&
เทศบาลเมืองบางกรวย โดยคิดตลอดอายุโครงการ 10 ปี (พ.ศ.2558-2577) ประกอบด้วย
1.1.1 ค่ า ล ง ทุ น ไ ด้ แ ก่ ต้ น ทุ นที& ใ ช้ ใ นกา ร ส ร้ า ง
องค์ประกอบหลักของโครงการ เช่น ระบบรวบรวมนํIาเสี ย ระบบบําบัด
นํIา เสี ย เป็ นต้น รวมทัIงค่ า ลงทุ นทดแทนในการเปลี& ย นอุ ป กรณ์ แ ละ
เครื& องมือเมื&อหมดอายุการใช้งาน
1.1.2 ค่าดําเนิ นการและบํารุ งรักษา ได้แก่ ค่าไฟฟ้ าเดิ น
ระบบ ค่าบํารุ งรักษา และค่าบุคลากร
ทัIงนีI ได้ป รั บค่ า จากต้นทุ นทางการเงิ นให้เ ป็ นมูลค่ าทางเศรษฐศาสตร์ โดยในกรณี ข อง
ประเทศไทย ได้ใช้ตวั ปรับค่า (Conversion Factor) ซึ& งอ้างอิงจากธนาคารโลกดังตารางที& 1
ตารางทีG 1 ค่ า Conversion Factor ในการปรับราคาต้ นทุนทางการเงินให้ เป็ นมูลค่ าต้ นทุนทางเศรษฐศาสตร์

ประเภท
รายการอุปกรณ์และเครื& องมือ
งานก่อสร้าง/โยธา
การขนส่ ง
แรงงาน
ไฟฟ้า
รายการอื&น ๆ

ตัวปรับค่ า (Conversion Factor)
0.84
0.88
0.87
0.92
0.90
0.92

ทีมG า : World Bank (1982)

1.2 การวิเคราะห์ผลประโยชน์ของโครงการ
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รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์มูลค่าผลประโยชน์ของโครงการทัIงผลประโยชน์ทางตรง
(Direct Benefits) และผลประโยชน์ทางอ้อม (Indirect Benefits) ซึ& งประกอบด้วย
1.2.1 การทํา ให้ แ หล่ ง นํIาผิ ว ดิ น มี คุ ณ ภาพดี ขI ึ น ใช้ วิ ธี ก ารสํ า รวจและตลาดสมมติ
(Contingent Valuation Method; CVM) (จุไร ทัพวงษ์, 2545) โดยการสอบถามความเต็มใจของประชาชน
ที& จะจ่ายเงิ นเพื&อที& จะรักษาปรับปรุ งหรื อฟืI นฟูคุณภาพสิ& งแวดล้อมให้ดีขI ึ น โดยมี การสร้ างสถานการณ์
จําลอง (Hypothetical Scenario) เกี&ยวกับการเปลี&ยนแปลงของคุณภาพสิ& งแวดล้อม เพื&อสอบถามความเต็ม
ใจที& จะจ่ า ยเงิ น (Willingness to Pay; WTP) ซึ& งในการศึ กษาครัI งนีI ใช้สอบถามความยินดี จ่ายค่ าบริ การ
บําบัดนํIาเสี ยสู งสุ ด โดยสร้างสถานการณ์จาํ ลองในการปรับปรุ งคุณภาพนํIาให้ดีขI ึนใน 2 กรณี ได้แก่ กรณี
ที& 1 การปรับปรุ งคุณภาพนํIาจากระดับเสื& อมโทรมให้อยู่ในระดับพอใช้ (ไม่มีปัญหากลิ&นเหม็นรบกวน)
และกรณี ที& 2 การปรับปรุ งคุณภาพนํIาจากระดับเสื& อมโทรมให้อยู่ในระดับดี (สิ& งมีชีวิตในนํIาอาศัยอยู่ได้)
โดยในการวิเคราะห์ผลประโยชน์ของโครงการจะพิจารณาจากจํานวนประชากรในพืIนที&ศึกษาซึ& งได้รับ
ประโยชน์จริ งและระดับของคุณภาพนํIาที&ดีขI ึ นจากการดําเนิ นการแต่ละทางเลือก ซึ& งสามารถคํานวณได้
ดังนีI
ผลประโยชน์ของคุณภาพนํIาที&ดีขI ึน = ความเต็มใจจะจ่ายเฉลี&ย x จํานวนผูไ้ ด้รับผลประโยชน์
1.2.2 ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีขI ึน ใช้วิธีการวิเคราะห์ตน้ ทุนของความเจ็บป่ วย (Cost
of illness; COI) (อุดมศักดิƒ ศี ลประชาวงศ์, 2545) ซึ& งประเมินจากจํานวนผูป้ ่ วยและผูเ้ สี ยชี วิตที&ลดลงจาก
การเจ็บป่ วยเป็ นโรคที&มีนI าํ เป็ นสื& อจากการมีโครงการ เช่น ท้องร่ วง อหิ วาตกโรค บิด และไทฟอยด์ โดย
ใช้ขอ้ มูลพืIนฐาน ประกอบด้วย ข้อมูลอุบตั ิการณ์ของโรคที&มีนI าํ เป็ นสื& อในเขตจังหวัดนนทบุรี และโอกาส
การลดลงของโรคที&มีนI าํ เป็ นสื& อจากการมีโครงการ จากนัIนจึงแปลงขนาดผลกระทบต่อสุ ขภาพให้อยู่ใน
รู ปมูลค่าเงิ น โดยคิ ดจากต้นทุนค่ าใช้จ่ายทางตรง ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และ ค่ าใช้จ่าย
ทางอ้อม ได้แก่ การสู ญเสี ยรายได้จากการทํางาน สามารถคํานวณได้ดงั นีI
ผลประโยชน์ดา้ นประชาชนมีสุขภาพดีขI ึน = จํานวนผูป้ ่ วยที&ลดลง x ต้นทุนค่าใช้จ่าย
1.2.3 มู ล ค่ า ที& ดิ น เพิ& ม ขึI น พิ จ ารณาจากพืI น ที& ใ นเขตเทศบาลเมื อ งบางกรวยซึ& งได้รั บ
ประโยชน์จากการมีโครงการระบบรวบรวมและบําบัดนํIาเสี ยซึ& งทําให้มูลค่าที&ดินเพิ&มขึIน สามารถคํานวณ
ได้ดงั นีI
มูลค่าที&ดินที&เพิ&มขึIน = ราคาที&ดินที&เพิ&มขึIนอันเนื&องมาจากมีโครงการ x พืIนที&บริ การทัIงหมด

2. การวิเคราะห์ความคุม้ ค่าทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการ
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การวิเคราะห์ความคุม้ ค่าทางเศรษฐศาสตร์ ของโครงการจะใช้หลักการวิเคราะห์ตน้ ทุนและ
ผลประโยชน์ตลอดอายุโครงการ 20 ปี (พ.ศ.2558-2577) ใช้อตั ราคิดลด (Discount Rate; r) เท่ากับร้อยละ
12 ต่อปี โดยมีเกณฑ์พิจารณาความเหมาะสมของโครงการ ดังนีI
2.1 มูลค่าปัจจุบนั สุ ทธิ (Net Present Value; NPV)
ตัวชีI วดั NPV เป็ นค่าแสดงถึงความสามารถในการทํากําไรของโครงการ ณ อัตราคิดลดที&
กําหนด ซึ& งถ้าหากค่า NPV > 0 แสดงว่า โครงการมีความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์ สามารถคํานวณได้
จากสมการ
20 B - C
NPV
=
(1)
∑ t t
t
t = (1+r)
0

โดยที&

Bt
Ct
r
t

คือ
คือ
คือ
คือ

มูลค่าของผลประโยชน์ (Benefit) ที&เกิดขึIนในปี ที& t
มูลค่าของต้นทุน (Cost) ที&เกิดขึIนในปี ที& t
อัตราคิดลด (Discount rate; r) (ใช้ r เท่ากับร้อยละ 12)
ปี ของโครงการ (อายุโครงการ 20 ปี )

2.2 อัตราส่ วนมูลค่าปัจจุบนั ของผลประโยชน์กบั ต้นทุน (Benefit Cost Ratio; B/C)
ตัว ชีI ว ดั B/C เป็ นอัต ราส่ วนระหว่า งมู ลค่ า ปั จ จุ บันของผลประโยชน์ (PVB) ต่ อ มู ล ค่ า
ปัจจุบนั ของต้นทุน (PVC) ซึ& งแสดงถึงประสิ ทธิ ภาพการใช้ทุนของโครงการ ณ อัตราคิดลดที&กาํ หนด ซึ& ง
ถ้า B/C >1 แสดงว่า โครงการมีความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์ สามารถคํานวณได้จากสมการ
B/C

โดยที&

PVB
PVC

PVB
PVC

=

(2)

คือ มูลค่าปัจจุบนั ของผลประโยชน์รวม (Present value benefit)
คือ มูลค่าปัจจุบนั ของต้นทุนรวม (Present value cost)

2.3 อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (Economic Internal Rate of Return; EIRR)
ตัวชีIวดั EIRR เป็ นค่าแสดงถึงอัตราผลตอบแทนที&แท้จริ งของโครงการ ซึ& งถ้าหาก EIRR >
อัตราค่าเสี ยโอกาสของต้นทุนทรัพยากร แสดงถึงโครงการมีความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์ สามารถ
คํานวณได้จาก
20 Bt - Ct
NPV
=
0
= ∑
(3)
t
t = (1+EIRR)
0

2.4 การวิเคราะห์ความอ่อนไหวต่อการเปลี&ยนแปลง (Sensitivity Analysis) ของโครงการ
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เป็ นการวิเคราะห์ในกรณี ที&การประมาณต้นทุนและผลประโยชน์ของโครงการไม่เป็ นไป
ตามที&คาดการณ์ไว้ โดยวิเคราะห์ความอ่อนไหวใน 4 กรณี คือ
กรณี ที& 1 : ต้นทุนของโครงการเพิ&มขึIน ร้อยละ 10 โดยปัจจัยอื&นคงที&
กรณี ที& 2 : ผลประโยชน์ของโครงการลดลง ร้อยละ 10 โดยปัจจัยอื&นคงที&
กรณี ที& 3 : ต้นทุนของโครงการเพิ&มขึIนร้อยละ 10 และผลประโยชน์ของโครงการลดลง
ร้อยละ 10 โดยปัจจัยอื&นคงที&
กรณี ที& 4 : โครงการล่าช้าไป 1 ปี

ผลการศึกษา
1. ผลการวิเคราะห์ตน้ ทุนของโครงการ
ต้นทุนของโครงการสําหรับระบบรวบรวมและบําบัดนํIาเสี ยแบบ Biological contact oxidation
ร่ วมกับ Aerobic filter เมื&อพิจารณาอายุของโครงการ 20 ปี (พ.ศ.2558-2577) พบว่า มีตน้ ทุนทางการเงิ น
รวม 407,377,423 บาท โดยเป็ นต้น ทุ น ค่ า ก่ อ สร้ า ง 170,897,741 บาท และค่ า ดํา เนิ น การบํา รุ ง รั ก ษา
236,479,682 บาท เมื&อปรับให้เป็ นมูลค่าต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ พบว่ามีค่าเท่ากับ 361,699,224 บาท โดย
เป็ นต้นทุ นค่ า ก่ อ สร้ า ง 150,390,012 บาท ค่ า ซ่ อมบํา รุ ง 31,445,184 บาท ค่ า เปลี& ย นเครื& องจักรเท่ า กับ
65,647,008 บาท และค่าไฟฟ้ าเดินระบบเท่ากับ 114,217,019 บาท และเมื&อปรับให้เป็ นมูลค่าปัจจุบนั โดย
ใช้อ ัต ราคิ ด ลดเท่ า กับ ร้ อ ยละ 12 ต่ อ ปี พบว่ า มี มู ล ค่ า ปั จ จุ บัน ของต้น ทุ น ทางเศรษฐศาสตร์ เ ท่ า กับ
229,880,326 บาท รายละเอียดผลการวิเคราะห์ตน้ ทุนของโครงการแสดงดังตารางที& 2
ตารางทีG 2 มูลค่ าปัจจุบันของต้ นทุนทางเศรษฐศาสตร์ ของโครงการ
ปี ทีG

ปี พ.ศ.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567

ค่ าก่ อสร้ าง
(บาท)
150,390,012
0
0
0
0
0
0
0
0
0

มูลค่ าปัจจุบันของต้ นทุนทางเศรษฐศาสตร์ (บาท) (r = 12%)
ค่ าซ่ อมบํารุ ง
ค่ าเปลียG น
ค่ าไฟฟ้ าเดิน
(บาท)
เครืG องจักร (บาท)
ระบบ (บาท)
1,572,259
0
4,715,382
1,403,803
0
4,303,721
1,253,395
0
3,926,143
1,119,103
0
3,580,070
999,199
10,429,965
3,263,084
892,142
0
2,972,927
796,555
0
2,707,487
711,210
0
2,464,799
635,009
0
2,243,035
566,972
5,918,242
2,040,497

รวม
(บาท)
156,677,653
5,707,524
5,179,538
4,699,173
14,692,248
3,865,069
3,504,042
3,176,009
2,878,044
8,525,711
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ตารางทีG 2 มูลค่ าปัจจุบันของต้ นทุนทางเศรษฐศาสตร์ ของโครงการ (ต่ อ)
ปี ทีG

ปี พ.ศ.

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
รวม

ค่ าก่ อสร้ าง
(บาท)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150,390,012

มูลค่ าปัจจุบันของต้ นทุนทางเศรษฐศาสตร์ (บาท) (r = 12%)
ค่ าซ่ อมบํารุ ง
ค่ าเปลียG น
ค่ าไฟฟ้ าเดิน
(บาท)
เครืG องจักร (บาท)
ระบบ (บาท)
506,225
0
1,855,610
451,987
0
1,686,918
403,560
0
1,533,073
360,321
0
1,392,830
321,715
3,358,170
1,265,039
287,246
0
1,148,643
256,470
0
1,042,667
228,991
0
946,215
204,456
0
858,461
182,550
1,905,516
778,649
13,153,170
21,611,893
44,725,251

รวม
(บาท)
2,361,835
2,138,905
1,936,633
1,753,151
4,944,924
1,435,889
1,299,137
1,175,206
1,062,917
2,866,715
229,880,326

หมายเหตุ : คํานวณมูลค่าปั จจุบนั ณ อัตราคิดลด (Discount rate; r) เท่ากับร้อยละ 12

2. ผลการวิเคราะห์ผลประโยชน์ของโครงการ
ผลประโยชน์ของโครงการสําหรับระบบรวบรวมบําบัดนํIาเสี ย ประกอบด้วย ผลประโยชน์ดา้ น
การทํา ให้แ หล่ งนํIา ผิ ว ดิ นมี คุ ณ ภาพดี ขI ึ น ประชาชนมี สุ ข ภาพอนามัย ดี ขI ึ น และมู ล ค่ า ที& ดิ นเพิ& มขึI น มี
รายละเอียดผลการศึกษาดังนีI
2.1 การทําให้แหล่งนํIาผิวดินมีคุณภาพดีขI ึน
ในการวิเคราะห์ผลประโยชน์ของโครงการด้านการทําให้คุณภาพนํIาดีขI ึนใช้วิธีการสํารวจ
และตลาดสมมติ (CVM) ซึ& งในการศึกษาครัIงนีI เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเพื&อสอบถามความยินดีจ่าย
ค่าบริ การบําบัดนํIาเสี ยสู งสุ ด โดยสร้างสถานการณ์จาํ ลองในการปรับปรุ งคุณภาพนํIาให้ดีขI ึนเป็ น 2 กรณี
ผลการศึกษาพบว่า
กรณี ที 1 การปรั บปรุ งคุณภาพนําจากระดับเสื อมโ ทรมให้ อยู่ใ นระดับพอใช้ (ไม่ มีปัญหา
กลินเหม็นรบกวน) พบว่า ประชาชนมีความเต็มใจจะจ่ายเฉลี&ยเท่ากับ 42 บาท/ครัวเรื อน/เดือน
กรณี ที 2 การปรั บปรุ งคุณภาพนําจากระดับเสื อมโ ทรมให้ อยู่ใ นระดับดี (สิ งมีชีวิตในนํา
อาศัยอยู่ไ ด้ ) พบว่า ประชาชนมีความเต็มใจจะจ่ายเฉลี&ยเท่ากับ 62 บาท/ครัวเรื อน/เดือน
โดยโครงการสามารถบําบัดนํIาเสี ยได้ 10,280 ลบ.ม./วัน คิดเป็ นร้อยละ 72 ของปริ มาณนํIา
เสี ยทัIงหมดที&เกิดขึIนในพืIนที& ดังนัIนจึงพบว่าสามารถช่วยปรับปรุ งคุณภาพนํIาจากระดับเสื& อมโทรมให้อยู่
ในระดับดี (สิ& งมีชีวิตในนํIาอาศัยอยู่ได้) ได้ครอบคลุมทัIงเขตพืIนที&เทศบาลเมืองบางกรวย ซึ& งจากข้อมูลงาน
ทะเบี ย นราษฎร์ เ ทศบาลเมื องบางกรวย พบว่า ปี พ.ศ.2558 มี จาํ นวนหลังคาเรื อ นรวมทัIงสิI น 19,059
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หลังคาเรื อน โดยประชาชนมีความเต็มใจจะจ่ายเฉลี&ยเท่ากับ 62 บาท/ครัวเรื อน/เดื อน เมื&อพิจารณาอายุ
ของโครงการ 20 ปี (พ.ศ.2558-2577) พบว่าผลประโยชน์มีมูลค่ารวมเท่ากับ 267,310,487 บาท และเมื&อ
ปรั บ ให้ เ ป็ นมู ล ค่ า ปั จ จุ บัน โดยใช้อ ัต ราคิ ด ลดเท่ า กับ ร้ อ ยละ 12 ต่ อ ปี พบว่ า มี มู ล ค่ า ปั จ จุ บัน ของ
ผลประโยชน์ดา้ นการทําให้คุณภาพนํIาดีขI ึนเท่ากับ 103,628,913 บาท
2.2 ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีขI ึน
ในการวิเคราะห์ผลประโยชน์ของโครงการด้านการทําให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีขI ึน
ใช้วิธีการวิเคราะห์ตน้ ทุนของความเจ็บป่ วย (COI) ซึ& งผลการศึกษาพบว่า จากข้อมูลของระบบรายงานการ
เฝ้าระวังโรค 506 ของกระทรวงสาธารณสุ ข ในปี พ.ศ.2558 ประชาชนในเขตจังหวัดนนทบุรีไม่มีผูป้ ่ วย
และผูเ้ สี ยชี วิตด้วยโรคอหิ วาตกโรคและโรคไทฟอยด์ และมีประชาชนป่ วยด้วยโรคท้องร่ วงเฉี ยบพลัน
จํานวน 1,444 ราย/ปี ซึ& งคิดเป็ น 123.94 คน/ประชากร 100,000 คน หรื อร้อยละ 0.12 ของจํานวนประชากร
ทัIงหมด ซึ& งจากข้อมูลของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ วันที& 31 ตุลาคม พ.ศ. 2558 รายงานว่า
ในพืIนที&เขตเทศบาลเมืองบางกรวยมีจาํ นวนประชากรทัIงสิI น 42,101 คน จึ งคาดการณ์จาํ นวนผูป้ ่ วยโรค
ท้องร่ วงเฉี ยบพลันได้ประมาณ 51 คน
ในการประเมินมูลค่าผลประโยชน์ของโครงการด้านการทําให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัย
ดีขI ึน กําหนดให้โครงการสามารถบรรเทาการเจ็บป่ วยของประชาชนในพืIนที&ได้เท่ากับร้อยละ 50 ดังนัIน
จึงสามารถช่วยลดจํานวนผูป้ ่ วยโรคท้องร่ วงเฉี ยบพลัน ลงได้ 25 คน และเมื&อพิจารณาถึงค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาลผูป้ ่ วยโรคท้องร่ วงเฉี ยบพลัน สามารถประมาณได้จากงบประมาณที& ใช้ในการรักษาหาร
ด้วยจํานวนผูป้ ่ วยจะได้เท่ากับ 720 บาทต่อคน และการป่ วยเป็ นโรคท้องร่ วงเฉี ยบพลันมีจาํ นวนวันที&ตอ้ ง
หยุดพักรักษาตัวประมาณ 1 วัน ซึ& งทําให้เกิ ดค่าเสี ยโอกาสของรายได้ โดยสมมติให้เท่ากับค่าแรงขัIนตํ&า
ของประเทศไทย 300 บาทต่อวัน ดังนัIนการเจ็บป่ วยด้วยโรคท้องร่ วงเฉี ยบพลันแต่ละครัIงทําให้เกิดความ
สู ญเสี ยเท่ากับ 1,020 บาทต่อคนต่อปี คิดเป็ นผลประโยชน์ของโครงการด้านการทําให้ประชาชนมีสุขภาพ
อนามัย ดี ขI ึ นเท่ า กับ 25,500 บาท/ปี เมื& อ พิ จ ารณาอายุ ข องโครงการ 20 ปี (พ.ศ.2558-2577) พบว่ า
ผลประโยชน์มีมูลค่ารวมเท่ากับ 484,500 บาท และเมื&อปรับให้เป็ นมูลค่าปัจจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดเท่ากับ
ร้อยละ 12 ต่อปี พบว่า มีมูลค่าปั จจุบนั ของผลประโยชน์ดา้ นการทําให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดี ขI ึ น
เท่ากับ 187,827 บาท
2.3 มูลค่าที&ดินเพิ&มขึIน
เทศบาลเมืองบางกรวยมีพIืนที&เขตการปกครองประมาณ 8.4 ตารางกิ โลเมตร ซึ& งจะได้รับ
ผลประโยชน์จากโครงการทําให้ที&ดินมีมูลค่าสู งขึIน จากการศึกษาของกรมที&ดินรายงานว่า เมื&อมีโครงการ
พัฒนาจะส่ งผลให้ราคาที&ดินจะมีมูลค่าเพิ&มขึIนร้อยละ 12.5 ต่อปี อย่างไรก็ตาม เนื&องจากในสภาพปัจจุบนั
ราคาที&ดินมีโอกาสเป็ นไปได้ไม่มากนัก อีกทัIงยังมีปัจจัยอื&นๆ ที&มีผลต่อราคาที&ดิน เช่ น ระดับรายได้ของ
ประชากร การคมนาคม ดังนัIน การศึ ก ษาครัI งนีI จะกํา หนดให้ร าคาที& ดิ นเพิ& มขึI น จากการมี โ ครงการ
ประมาณร้อยละ 1.00 และจะมีผลกระทบในระยะเวลาอันสัIน ซึ& งกําหนดให้มีผลกระทบประมาณ 1 ปี
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และนําไปคํานวณโดยใช้ราคาประเมิ นของกรมที& ดินโดยเฉลี&ยของจังหวัดนนทบุรี ซึ& งมีราคาโดยเฉลี& ย
50,000 บาทต่อตารางวา โดยโครงการที&สามารถบําบัดนํIาเสี ยครอบคลุมพืIนที&บริ การร้อยละ 70 ของพืIนที&
ทัIงหมดในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย คิดเป็ นพืIนที&บริ การเท่ากับ 1,491,000 ตารางวา ดังนัIนผลประโยชน์
ของโครงการจึ งมีมูลค่าเท่ากับ 735,000,000บาท/ปี และเมื&อปรับให้เป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลด
เท่ากับร้อยละ 12 ต่อปี พบว่า มีมูลค่าปั จจุบนั ของผลประโยชน์ดา้ นการทําให้มูลค่าที& ดินเพิ&มขึI นเท่ากับ
656,250,000 บาท
เมื& อประเมิ นผลประโยชน์ของโครงการรวมทัIง 3 ด้าน โดยพิ จารณาอายุของโครงการ 20 ปี
(พ.ศ.2558-2577) จะพบว่ามี มูลค่ าผลประโยชน์รวมเท่ ากับ 1,002,794,987 บาท เมื& อปรั บให้เป็ นมูลค่ า
ปั จจุ บัน โดยใช้อ ัต ราคิ ด ลดเท่ า กับร้ อยละ 12 ต่ อ ปี พบว่ า มี มู ลค่ า ปั จจุ บัน ของผลประโยชน์ เท่ า กับ
760,066,741 บาท รายละเอียดแสดงดังตารางที& 3
ตารางทีG 3 มูลค่ าปัจจุบันของผลประโยชน์ ของโครงการ
ปี ทีG

ปี พ.ศ.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
รวม

มูลค่ าปัจจุบันของผลประโยชน์ (บาท) (r = 12%)
คุณภาพนําดีขึน
สุ ขภาพอนามัยดีขึน มูลค่ าทีGดนิ เพิมG ขึน
(บาท)
(บาท)
(บาท)
0
0
0
12,561,583
22,768
656,250,000
11,215,699
20,328
0
10,014,017
18,150
0
8,941,086
16,206
0
7,983,113
14,469
0
7,127,779
12,919
0
6,364,089
11,535
0
5,682,222
10,299
0
5,073,413
9,196
0
4,529,833
8,210
0
4,044,493
7,331
0
3,611,155
6,545
0
3,224,245
5,844
0
2,878,791
5,218
0
2,570,349
4,659
0
2,294,954
4,160
0
2,049,066
3,714
0
1,829,523
3,316
0
1,633,503
2,961
0
103,628,913
187,828
656,250,000

รวม
(บาท)
0
668,834,351
11,236,027
10,032,167
8,957,292
7,997,582
7,140,698
6,375,624
5,692,521
5,082,609
4,538,043
4,051,824
3,617,700
3,230,089
2,884,009
2,575,008
2,299,114
2,052,780
1,832,839
1,636,464
760,066,741

หมายเหตุ : คํานวณมูลค่าปั จจุบนั ณ อัตราคิดลด (Discount rate; r) เท่ากับร้อยละ 12
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3. ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการ
ในการวิเคราะห์ความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์ ของโครงการพิจารณาจากเกณฑ์ชI ี วดั ความ
เหมาะสม ประกอบด้วย มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ (NPV) อัตราส่ วนมูลค่าปั จจุบนั ของผลประโยชน์กบั ต้นทุน
(B/C) และ อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (EIRR) ภายใต้ขอ้ กําหนด คือ ระยะเวลาโครงการเท่ากับ 20 ปี
และ อัตราคิดลดเท่ากับร้อยละ 12 ผลการศึกษา พบว่า โครงการมีความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์ โดยมี
มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ (NPV) เท่ากับ 530,186,418 บาท อัตราส่ วนระหว่างมูลค่าปั จจุบนั ของผลประโยชน์
กับต้นทุน (B/C) เท่ากับ 3.31 และอัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (EIRR) เท่ากับร้อยละ 375 รายละเอียด
แสดงดังตารางที& 4
ตารางทีG 4 การวิเคราะห์ ความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์ ของโครงการ
ปี ทีG

ปี พ.ศ.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
รวม
NPV (บาท)
B/C
EIRR (% )

มูลค่ าปัจจุบันของต้ นทุน
(บาท)
156,677,653
5,707,524
5,179,538
4,699,173
14,692,248
3,865,069
3,504,042
3,176,009
2,878,044
8,525,711
2,361,835
2,138,905
1,936,633
1,753,151
4,944,924
1,435,889
1,299,137
1,175,206
1,062,917
2,866,715
229,880,323

มูลค่ าปัจจุบันของผลประโยชน์
(บาท)
0
668,834,351
11,236,027
10,032,167
8,957,292
7,997,582
7,140,698
6,375,624
5,692,521
5,082,609
4,538,043
4,051,824
3,617,700
3,230,089
2,884,009
2,575,008
2,299,114
2,052,780
1,832,839
1,636,464
760,066,741
530,186,418
3.31
375

มูลค่ าปัจจุบันสุ ทธิ (NPV)
(บาท)
-156,677,653
663,126,827
6,056,489
5,332,994
-5,734,956
4,132,513
3,636,656
3,199,615
2,814,477
-3,443,102
2,176,208
1,912,919
1,681,067
1,476,938
-2,060,915
1,139,119
999,977
877,574
769,922
-1,230,251
530,186,418

หมายเหตุ : คํานวณมูลค่าปั จจุบนั ณ อัตราคิดลด (Discount rate; r) เท่ากับร้อยละ 12
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4. ผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวต่อการเปลี&ยนแปลงของโครงการ
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการในการศึกษาครัIงนีIจะวิเคราะห์ใน 4 กรณี คือ
กรณี ที& 1 : ต้นทุนของโครงการเพิ&มขึIน ร้อยละ 10 โดยปัจจัยอื&นคงที&
กรณี ที& 2 : ผลประโยชน์ของโครงการลดลง ร้อยละ 10 โดยปัจจัยอื&นคงที&
กรณี ที& 3 : ต้นทุนของโครงการเพิ&มขึIนร้อยละ 10 และผลประโยชน์ของโครงการลดลง ร้อย
ละ 1 โดยปัจจัยอื&นคงที&
กรณี ที& 4 : โครงการล่าช้าไป 1 ปี
ผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ พบว่า กรณี ที& 1 – 4 มีมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ (NPV)
เท่ากับ 507,198,386, 454,179,744, 431,191,712 และ 447,289,567 บาท มีอตั ราส่ วนระหว่างมูลค่าปัจจุบนั
ของผลประโยชน์ กับ ต้น ทุ น (B/C) เท่ า กับ 3.01, 2.98, 2.71 และ 2.95 และมี อ ัต ราผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจ (EIRR) เท่ากับร้อยละ 332, 327, 288 และ 116 ตามลําดับ รายละเอียดแสดงดังตารางที& 5
ตารางทีG 5 การวิเคราะห์ ความอ่ อนไหวของโครงการ
การวิเคราะห์ ความอ่ อนไหวของโครงการ
กรณี ที& 1 : ต้นทุนของโครงการเพิม& ขึIน ร้อยละ
10 โดยปั จจัยอื&นคงที&
กรณี ที& 2 : ผลประโยชน์ของโครงการลดลง
ร้อยละ 10 โดยปั จจัยอื&นคงที&
กรณี ที& 3 : ต้นทุนของโครงการเพิม& ขึIนร้อยละ
10 และผลประโยชน์ของโครงการ
ลดลงร้อยละ 1 โดยปั จจัยอื&นคงที&
กรณี ที& 4 : โครงการล่าช้าไป 1 ปี

การวิเคราะห์ ความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์
NPV (บาท)
B/C
EIRR (% )
507,198,386
3.01
332
454,179,744

2.98

327

431,191,712

2.71

288

447,289,567

2.95

116

หมายเหตุ : คํานวณมูลค่าปั จจุบนั ณ อัตราคิดลด (Discount rate; r) เท่ากับร้อยละ 12

สรุ ปและอภิปรายผลการศึกษา
จากการวิเคราะห์ความคุม้ ค่าทางเศรษฐศาสตร์ โครงการออกแบบระบบรวบรวมและบําบัดนํIา
เสี ยแบบ Biological contact oxidation ร่ วมกับ Aerobic filter ในพืIนที&เทศบาลเมืองบางกรวย โดยประเมิน
มูลค่าต้นทุนของโครงการ ประกอบด้วย ต้นทุนที&ใช้ในการสร้างองค์ประกอบหลักของโครงการ ได้แก่
ระบบรวบรวมนํIา เสี ย ระบบบําบัด นํIา เสี ย ค่ า ลงทุ นทดแทนในการเปลี& ย นอุปกรณ์ แ ละเครื& องมื อเมื& อ
หมดอายุการใช้งาน และต้นทุนค่าดําเนินการและบํารุ งรักษา ได้แก่ ค่าไฟฟ้าเดินระบบ ค่าบํารุ งรักษา และ
ค่าบุคลากร เมื&อพิจารณาตลอดอายุโครงการ 20 ปี (พ.ศ.2558-2577) คํานวณโดยใช้อตั ราคิดลดเท่ากับร้อย
ละ 12 ต่อปี พบว่า โครงการมี มูลค่ าปั จจุบนั ของต้นทุ นทางเศรษฐศาสตร์ เท่ากับ 229,880,326 บาท ใน
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ส่ วนของการประเมินมูลค่าผลประโยชน์ของโครงการ ประกอบด้วย การทําให้แหล่งนํIาผิวดินมีคุณภาพดี
ขึIน ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีขI ึ น และมูลค่าที&ดินเพิ&มขึI น จะมีมูลค่าปั จจุบนั ของผลประโยชน์ เท่ากับ
760,066,741 บาท
ในการวิ เ คราะห์ ค วามเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์ ข องโครงการ พบว่ า โครงการมี ค วาม
เหมาะสมและคุ ้ม ค่ า ทางเศรษฐศาสตร์ โดยมี มู ล ค่ า ปั จ จุ บัน สุ ท ธิ (NPV) เท่ า กับ 530,186,418 บาท
อัตราส่ วนระหว่างมูลค่าปั จจุบนั ของผลประโยชน์กบั ต้นทุน (B/C) เท่ากับ 3.31 และอัตราผลตอบแทน
ทางเศรษฐกิจ (EIRR) เท่ากับร้อยละ 375
เมื&อวิเคราะห์ความอ่อนไหวต่อการเปลี&ยนแปลงของโครงการใน 4 กรณี ได้แก่ กรณี ที& 1 ต้นทุน
ของโครงการเพิ&มขึIน ร้อยละ 10 โดยปั จจัยอื&นคงที& กรณี ที& 2 ผลประโยชน์ของโครงการลดลง ร้อยละ 10
โดยปั จจัยอื&นคงที& กรณี ที& 3 ต้นทุนของโครงการเพิ&มขึIนร้อยละ 10 และผลประโยชน์ของโครงการลดลง
ร้อยละ 1 โดยปัจจัยอื&นคงที& และกรณี ที& 4 โครงการล่าช้าไป 1 ปี พบว่า สถานการณ์ที&เปลี&ยนแปลงไปทัIง 4
กรณี ดงั กล่าวยังส่ งให้โครงการมีความเหมาะสมและคุม้ ค่ าทางเศรษฐศาสตร์ เนื& องจากมีมูลค่าปั จจุบนั
สุ ทธิ (NPV) เท่ากับ 507,198,386, 454,179,744, 431,191,712 และ 447,289,567 บาท มีอตั ราส่ วนระหว่าง
มู ล ค่ า ปั จ จุ บั น ของผลประโยชน์ กั บ ต้ น ทุ น (B/C) เท่ า กั บ 3.01, 2.98, 2.71 และ 2.95 และมี อ ัต รา
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (EIRR) เท่ากับร้อยละ 332, 327, 288 และ 116 ตามลําดับ
ทัIงนีI เนื& องจากโครงการออกแบบระบบรวบรวมและบําบัดนํIาเสี ยในพืIนที&เทศบาลเมืองบางกรวย
เป็ นโครงการสาธารณู ปโภคที&ภาครัฐลงทุนเพื&อให้บริ การกับประชาชนโดยไม่แสวงหาผลกําไร ดังนัIนใน
การศึกษานีIจึงไม่ได้วิเคราะห์อตั ราการคืนทุนของโครงการ

ข้ อเสนอแนะในการนําผลไปใช้ ประโยชน์
ข้อมูลผลการศึกษาการประเมินต้นทุนของโครงการสามารถนําไปใช้ในการคํานวณต้นทุนเฉลี&ย
ของการบําบัดนํIาเสี ยของโครงการและวิเคราะห์อตั ราการจัดเก็บค่าบริ การบําบัดนํIาเสี ยที& เหมาะสมกับ
แหล่งกําเนิดนํIาเสี ยแต่ละประเภทได้
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มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
-------------------------------------------------------------ตามที่ มหาวิท ยาลัย หัว เฉีย วเฉลิม พระเกีย รติจ ะครบรอบ 25 ป ในป พ.ศ. 2560
เพื่อใหการดําเนินงานในโอกาสวาระครบรอบ 25 ป ของมหาวิทยาลัยเปนไปดวยความเรียบรอย
และมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 43 แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
พ.ศ. 2546 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 จึงแตงตั้งคณะกรรมการจัดสัมมนาวิชาการ
ระดับชาติ/นานาชาติ ในวาระครบรอบ 25 ป มฉก. ดังนี้
รองศาสตราจารย ดร.ประจักษ พุมวิเศษ
ที่ปรึกษา
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.คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตรและสิ่งแวดลอม
กรรมการ
11.คณบดีคณะการแพทยแผนจีน
กรรมการ
12.คณบดีคณะนิติศาสตร
กรรมการ
13.คณบดีคณะนิเทศศาสตร
กรรมการ
14.คณบดีคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน
กรรมการ
15.คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
กรรมการ
16.ผูอํานวยการกองอาคารสถานที่
กรรมการ
17.ผูอํานวยการกองกลาง
กรรมการ
18.อาจารย ดร.ขยัน จันทรสถาพร
กรรมการ
19.หัวหนาแผนกวิเทศสัมพันธ
กรรมการ
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20.หัวหนาแผนกงานประชุม
21.หัวหนาแผนกประชาสัมพันธ
22.ผูอํานวยการสํานักพัฒนาวิชาการ
23.หัวหนาแผนกพัฒนางานวิจัยและสื่อการเรียนรู

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

โดยใหคณะกรรมการฯ มีหนาที่ดังนี้
1. วางแผนการจัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ ใหเปนไปดวยความเรียบรอย
2. แตงตั้งคณะทํางานฝายตาง ๆ เพื่อบริหารการดําเนินงานจัดสัมมนาวิชาการระดับชาติ /
นานาชาติ ใหดําเนินไปตามแผนงานที่กําหนดไว
3. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2559

(รองศาสตราจารย ดร.ประจักษ พุมวิเศษ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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คําสั่งมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ที่ 072/2560
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองบทความวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ
-------------------------------------------------------------ตามที่ มหาวิ ท ยาลั ย หั ว เฉี ย วเฉลิ ม พระเกี ย รติ กํ า หนดจั ด โครงการประชุ ม เชิ ง วิ ช าการ
ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 “งานวิชาการรับใชสังคม” ในวันศุกรที่ 26 พฤษภาคม 2560 เพื่อ
เฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ 25 ป ของมหาวิทยาลัย เพื่อใหการดําเนินงานจัดประชุมเปนไปดวย
ความเรี ย บร อย และมีประสิทธิภาพ อาศัย อํ านาจ ตามความในมาตรา 43 แหงพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 จึงแตงตั้งคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองบทความวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ดังนี้
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 พึ่งมวง
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 แสงศิวะฤทธิ์
กรรมการ
20.รองศาสตราจารย ดร.เดชาวุธ นิตยสุทธิ
กรรมการ
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21.รองศาสตราจารย ดร.บังอร ฉางทรัพย
22.ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประยูรศักดิ์ เปลื้องผล
23.ผูชวยศาสตราจารย ดร.จตุรงค บุณยรัตนสุนทร
24.ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภุชงค เสนานุช
25.รองศาสตราจารย ดร.ขัตติยา กรรณสูต
26.ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพรัตน ธนานุรักษากุล
27.ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีรโชติ เกิดแกว
28.ผูชวยศาสตราจารยคณพศ สิทธิเลิศ
29.รองศาสตราจารยธิดา โมสิกรัตน
30.รองศาสตราจารย ดร.พรพรรณ จันทโรนานนท
31.ผูชวยศาสตราจารย ดร.นริศ วศินานนท
32.รองศาสตราจารย ดร.ฟาน จวิน
33.อาจารย ดร.ศรัญญทิตา ชนะชัยภูวพัฒน
34.ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิชัจ พุกสวัสดิ์
35.ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐนันท ศิริเจริญ
36.ผูชวยศาสตราจารยนิก สุนทรธัย
37.ผูชวยศาสตราจารย ช.ชยินทร เพ็ชญไพศิษฏ
38.ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชุติระ ระบอบ
39.อาจารย ดร.พวงชมพู โจนส
40.อาจารย ดร.แววมยุรา คําสุข
41.ผูชวยศาสตราจารย ดร.วุฒิพงษ ทองกอน
42.นางสาวจรัชปาณ คงทอง
43.นางสาวรจนกร กาหลง

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

โดยใหคณะกรรมการฯ มีหนาที่ดังนี้
พิจารณากลั่นกรองบทความวิจัย/บทความวิชาการที่สงมานําเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติในเบื้องตน กอนนําสงใหวารสารวิชาการที่จะตีพิมพเผยแพรพิจารณาตอไป
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2560

(รองศาสตราจารย ดร.ประจักษ พุมวิเศษ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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