
 



 



President’s Message  
Huachiew Chalermprakiet University 
----------------------------------------------------------  

Huachiew Chalermprakiet University focuses on preparing students to serve 
the society. Since its humble beginnings as School of Midwifery and Hygiene in 
1942, and eventually to its transformation as a university in 1992, Huachiew 
Chalermprakiet University has a policy that encourages all lecturers to conduct 
research. Conducting research, one of the university’s top agenda, is integrated 
with teaching-learning activities and academic services to address the pressing 
needs of the university’s immediate community and society in general.  

The 6th HCU National and International Academic Conference is a collection 
of research studies conducted by lecturers, researchers, academicians and 
(graduate) students from various institutions of higher learning with the theme 
Research to Serve Society.  The main goals of this academic event include 
publishing research results, exchanging knowledge, establishing academic 
ambience, and using these research findings to further develop the society. The 
university has put strong emphasis on conducting research studies that can be 
used to serve society – a noble undertaking which is in harmony with the guiding 
philosophy of the university that states “Quest for Knowledge to Serve Society”.  

 

 

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

 

 

 



สารอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ

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

 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มุ่งผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคม นับตั้งแต่โรงเรียน
ผดุงครรภ์อนามัย ในปี พ.ศ. 2485 พัฒนามาเป็นวิทยาลัยหัวเฉียวและมหาวิทยาลัย หัวเฉียวเฉลิม
พระเกียรติตามล าดับ มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้คณาจารย์ผลิตผลงานวิจัย ซึ่งการวิจัยนับเป็น
ภารกิจหลักอันหนึ่งท่ีมหาวิทยาลัยได้บูรณาการกับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ เพื่อ
ตอบสนองต่อชุมชนและสังคม  

การจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติในครั้งนี้ เป็นการรวบรวมผลงานวิจัย จาก
คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาบัณฑิตศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ ภายใต้หัวข้อ “งาน
วิชาการรับใช้สังคม”ท้ังนี้ เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนความรู้ สร้างบรรยากาศทาง
วิชาการและน าองค์ความรู้คืนสู่สังคม โดยมหาวิทยาลัยให้ความส าคัญกับงานวิจัยเพื่อรับใช้สังคม
เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งสอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัยท่ีว่า “เรียนรู้เพื่อ รับใช้สังคม”  

 

 

 

   รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

 

 



 



 



 



 



 



 



6
th

 HCU National and International Conference 

Theme: Research to Serve Society  

22 June 2018 

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 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, Huachiew Chalermprakiet University hosts this 6
th

 National and International 

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

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

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

advocate among academicians, lecturers and students the importance of conducting research; and 

to create an avenue for exchanging academic knowledge among other higher education 

institutions.  

 

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.  
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3. Responsible Institution and Main Host: Huachiew Chalermprakiet University  

    Co-hosts: Galuh University (Indonesia), Holy Angel University (Philippines), STI West 

Negros University (Philippines), Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia 

(APTISI), Universitas PGRI Madiun, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Adi Unggul Bhirawa  

(STIE AUB Surakarta) and Tianjin University of Traditional Chinese  Medicine 

4. Date: 22 June 2018  

5. Venue: Huachiew Chalermprakiet University located at 18/18 Bangna-Trat Road Km. 18,  

    Bangchalong, Bangphli district, Samutprakarn, Thailand 1540    
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:  

10. Payment
  
 

Remarks:  

1. In case of a ‘no show’, a paid registration fee will not be reimbursed regardless of the 

     reason(s). 

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

3. Poster presenters must pay an additional amount of 30USD for poster printing. 

          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 Km. 18 Road, Bangchalong, Bang Phli,  

                                 Samutprakan 10540 Thailand 

 Swift Code:  AYUDTHBK  

 Bank Account Type: Savings 

 Until 31 March 2018 After 31 March 2018 

1. Oral presentation   

     1.1 International/Graduate      

           Students (with MOU) 

150USD 200USD 

     1.2 International (Regular)          250USD 300USD 

 

2. Participants 
 

 

 

 

 

     2.1 International (with MOU)                     100USD 150USD 

     2.2 International (Regular) 

     2.3 Overseas student           

150USD 

                50USD 

 

 

200USD 

  75USD 
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IMPORTANT: Please kindly scan or photocopy the evidence of your payment and send to 

conference website as attached file: http://hcuconf.hcu.ac.th 

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.  

 

12. Indicators of the success of the project 

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

academic conference should be equivalent to 3.51 or higher.  

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

 

13. Important Dates 

Activity Date 

1. Registration and Submission of Full Paper Now until 31March 2018 

2. Submission of Revised Full Paper 30 April 2018 

3. Notification of the Scientific Committee’s Decision 31 May 2018 

4. Submission of the camera-ready research/academic 

article and PowerPoint (2010 version) slides for 

presentation for the full paper that were accepted for 

publication. 

10 June 2018 

 

14. Research/Academic articles for publication and presentation  

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

 been accepted for publication in whatever form. 

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

 examiners), accepted papers are published in Thailand Citation Indexed (TCI) Journals or 

 as international conference e-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: 

 

Dr. Jonathan Rante Carreon 

Office of the International Relations 

Huachiew Chalermprakiet University  

Address: 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 

6
th

 National and International Academic Conference  

Theme: Research to Serve Society  

 Friday, 22 June 2018 

08:00-16:30 

Huachiew Chalermprakiet University 

Bangphli District, Samutprakarn 

Thailand 
 

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

08.00 - 08.45    Registration 

08.45 - 09.00                   Opening remarks and report on the rationale and objectives of the 

conference 

                    by Assoc. Prof. Dr. Uraipan Janvanichyanont 

Vice President, Academic Affairs and Chairman, 6
th

 NIAC, Huachiew 

 Chalermprakiet University                                                 

09.00 - 09.15              Opening Ceremony 

   by Assoc. Prof. Dr. Prachak Poomvises 

   President, Huachiew Chalermprakiet University 

 09.15 - 10.45  Keynote Speech on “Research Works for the Society” 

    by Dr. Silaporn Buasai 

    Educational Expert/Committee Member, 4
th

 Thailand National Strategy on 

   Building Opportunities, Equity and Social Equality                

10.45 - 11.00  Photo Opportunities  

11.00 - 11.15 Break  

11.15 - 12.00  Poster Presentations 

12.00 - 13.00  Lunch  

13.00 - 14.15  Parallel Sessions 1 

14.15 - 14.30  Break 

14.30 - 16.00  Parallel Sessions 2 

16.00 - 16.15  Closing Ceremony 

 

Remarks: While the schedule will be strictly followed, changes at short notice may be inevitable.   



 
PROGRAMME 

6th HCU National and International Conference 

Theme: Research to Serve Society  

22 June 2018 

Huachiew Chalermprakiet University 

Bangphli District, Samutprakarn 

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

 
Parallel Session  I :  Science and Technology/Business Administration and Economics 

Venue   : Room  402    Floor 4    Building  A   

Moderator  : A. Sucha Junsumlee 

Coordinator  : Yaowalak Paichamnan 

 

Time Title Presenter Institution 

13.00 - 13.20  Economic Growth as Moderation of Financial 
Performance and Poverty Level 

Benny 
Prawiranegara 

Universitas Galuh 
Ciamis 
 

13.20 - 13.40 The Effects of Banking Credit Position, Public 
Sector Costs, Population Growth, and Income 
Gap, on Poverty in West Java 

Sukomo 
 

Galuh University 

13.40 - 14.00  Characteristics and Seasonal Abundance of 
Seagrass at Pidakan Coast Pacitan, East Java, 
Indonesia   

 Nurul Kusuma  Dewi 
 

Universitas PGRI 
Madiun 

14.00 - 14.20 Factors Affecting of Corporate Entrepreneurship 
on Higher Education Institution in Thailand 

Waraporn 
Kanjanaklod 

Prince of Songkla 
University 

14.20 - 14.40 Cleaner Production Opportunity Assessment for 
Productivity Improvement and Sustainability of 
SMEs 

York Lopez  
 

Holy Angel University 
Philippines 

14.40 - 15.00 Enterprise Resource Planning System for the 
Division Office of the  
Department of Education 

Francisco D. Napalit 
 

Holy Angel University 
 

15.00 - 15.20 Marketing Strategies for Cultural Tourism in 
Singburi Province 
Based on Local Identity 

Sarunporn 
Chuankrerkul 

Siam University 

Awarding of Certificate of Participation 

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

 



 

 

PROGRAMME 

6th HCU National and International Conference 

Theme: Research to Serve Society  

22 June 2018 

Huachiew Chalermprakiet University 

Bangphli District, Samutprakarn Thailand 

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

 

Parallel Session  II :  Business Administration and Economics 

Venue   : Room  412    Floor 4   Building  A   

Moderator  : A.Sakchai Arunrasameruang 

Coordinator  : Arthit  Suriyaroj 
 

Time Title Presenter Institution 
13.00 - 13.20  Could Public Transport Maintain Passenger 

Satisfaction? 
 

Faizal Haris Eko 
Prabowo 

Galuh University 

13.20 - 13.40  Exchange Rate Moderating Market Ratio to Stock 
Return Finance Sector in Indonesia 

Etty Indriani  
 

STIE AUB 
 

13.40 - 14.00  The Impact of Islamic Religiosity on Work Spirituality and 
Emotional Intelligence in Individual Person: An Empirical 
Study  

Achmad Choerudin 
 

STIE AUB Surakarta 

14.00 - 14.20  MSME’s Demographic as Moderation in  the Impact 
of Perception and Understanding of Bookkeeping 
towards Quality of Financial Report 

Cahyani Tunggal Sari 
 

STIE AUB Surakarta 

14.20 - 14.40  The Influence of Marketing Strategies toward  
Consumer Experience  

 

 Siti Fatonah 
 

Sekolah Tinggi Ilmu 
Ekonomi Adi Unggul 
Bhirawa 

14.40 - 15.00 The expectations of quality of life in higher 
education: Evidence from Entrepreneurship 
education  

Panupong Pituksung  

 
Bangkok University 

15.00 - 15.20 Guidelines for Small and Medium Enterprises (SMEs)  
Integration in Thailand 

Pungchompoo Jones 
 

Huachiew 
Chalermprakiet 
University 

15.20 - 15.40 How to Select the Suitable Mode of International 
Transport in International Trade and Incoterm 2010 

Supawadee Khumrat Huachiew 
Chalermprakiet 
University 

Awarding of Certificate of Participation 

 

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



 
PROGRAMME 

6th HCU National and International Conference 

Theme: Research to Serve Society  

22 June 2018 

Huachiew Chalermprakiet University 

Bangphli District, Samutprakarn 

Thailand 
 

***************************************** 
Parallel Session  III :  Liberal Arts/Humanities and Social Sciences 
Venue   : Room 409     Floor 4    Building  A  
Moderator  : Asst.Prof.Dr. Noparat Tananuraksakul 
Coordinator  : Paweena Tanapongpetch 

Time Title Presenter Institution 

13.00 - 13.20 A Phenomenological Study of the 
Intercultural Experiences of Indonesian 
International Mobility Students   

Andi Rustandi Universitas Galuh 

13.20 - 13.40 Enhancing the Communication Skills of 
Higher Education Students through 
International Student Mobility Programs   

Natsita Chaisubanan Huachiew Chalermprakiet 
University 

13.40 - 14.00 Digital Disruption: A Corpus-based Analysis 
of Keywords in the Bangkok Post 
Newspaper (January 2017–February 2018) 

Jonathan Rante Carreon Huachiew Chalermprakiet 
University 

14.00 - 14.20 A Genre-Based Approach to Enhancing 
Research Articles Writing 

Lulus Irawati 
 

Universitas PGRI Madiun, East 
Java Indonesia 

14.20 - 14.40 Corpus Analysis of the Police Language in 
the American TV Series CSI: NY 

Anchan Premjai 
 

Huachiew Chalermprakiet 
University 

14.40 - 15.00 Enhancing Writing Ability Using Graphic 
Organizer Concepts 

Sri Lestari  
 

Universitas PGRI Madiun, East 
Java, Indonesia 

15.00 - 15.20 Keyword Analysis: A Case Study of 
Research Trends in the English for Specific 
Purposes Journal Abstracts 

Yu Yuan Yang 
 

Huachiew Chalermprakiet 
University 

15.20 - 15.40 Whose Story is It in the End?: Narrative 
Techniques in Some Contemporary Thai 
and Western Short Stories 

Sean Ford University of Wisconsin-Eau 
Claire 

15.40 - 16.00 Improving Students’ Vocabulary Mastery 
through Bingo Games  

Brigitta Septarini 
Rahmasari 

Universitas PGRI Madiun, 
Indonesia 

16.00 - 16.20 In Search of Indigenous/Traditional 
Practices of Tan-awan Village 

Lilybeth P. Eslabon STI West Negros University 

Awarding of Certificate of Participation 

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



 
PROGRAMME 

6th HCU National and International Conference 

Theme: Research to Serve Society  

22 June 2018 

Huachiew Chalermprakiet University 

Bangphli District, Samutprakarn 

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

Parallel Session  IV :  Liberal Arts/Humanities and Social Sciences 
Venue   : Room 410     Floor 4    Building  A  
Moderator  : Dr.Pongpatchara Kawinkoonlasate 
Coordinator  : Sirisorn Thiptawee 

Time Title Presenter Institution 

13.00 - 13.20 Quality of Instructor Service: A 
Management Survey  
at a Private College in Indonesia 

Iskhak Universitas Galuh 
 

13.20 - 13.40 Determinant Factors on Lecturer’s 
Performance in Improving the Quality of 
Higher Education Academic Services  

Ade Suherman 
 

Galuh University, Ciamis, West 
Java Indonesia 

13.40 - 14.00 Implementing Technical Vocational 
Program: The Doña Montserrat Lopez 
Memorial High School Experience 

Wilfredo O. Hermosura  
 

STI West Negros University 
 

14.00 - 14.20 Somebody Blew Up America: A Portrayal 
of Moral and Social Corruption in the 
Globalization Era 

Irma Febriyanti  
 

Universitas PGRI Madiun 
 

14.20 - 14.40 Absentee Land Ownership Prohibition: 
Indonesian Legal Perspectives  

Ida Farida Galuh University, Ciamis, West 
Java Indonesia 

14.40 - 15.00 Empowering Human Culture through the 
Diversity of Education 

Fitra Pinandhita Universitas PGRI Madiun 

15.00 - 15.20 Involving Local Wisdom in Teaching English 
Speaking Skill: New Model of Developing 
Students Character and Nation Identity 

Dwi Rosita Sari  
 

Universitas PGRI Madiun 
 

15.20 - 15.40 The Use of Dakon as Teaching Media to 
Identify the Intrinsic Element of Drama 
Text by Seventh Grade Students 

Asri Musandi Waraulia 
 

Universitas PGRI Madiun 

15.40 - 16.00 Strategies in Teaching Chinese as a Foreign 
Language  

Yuanling Mo 
 

Thai-Singapore International 
School 

16.00 - 16.20 Visual Thinking of Female Prospective 
Mathematics Teachers in Proving a Real 
Function Integral 

Darmadi 
 

FKIP Universitas PGRI Madiun 
 

16.20 - 16.40 Politics Guided By Ethics: Rethinking 
Levinas’ Liberal State 

Alma S. Espartinez 

 

Holy Angel University 

 
Awarding of Certificate of Participation 

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



PROGRAMME 
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Huachiew Chalermprakiet University 

Bangphli District, Samutprakarn 

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

Parallel Session  V :  Chinese 
Venue   : Room  405   Floor 4    Building  A   
Moderator  : Asst.Prof.Dr.Tanes  Imsamran 

Coordinator  : Sarinya Chandrungrueng 

Time Title Presenter Institution 

13.00 - 13.20  An Analysis of Chinese-Thai Translation in Game Online Business : 
a Case Study of I2I Company 

Ratpimon 
Boonruangprapha 

HuachiewChalermprakiet 

University 

13.20 - 13.40  The Case Study of Mandarin Usage in Tourist Business in Thailand 

 

Paveekorn 
Isaranontakul 

HuachiewChalermprakiet 

University 

13.40 - 14.00  A Study of Chinese Business in Promoting Thai Rubber Export 
Trade : Taking Thai Asia Rubber Company as an Case Study 

Visanee 
Rongkitchareon 

HuachiewChalermprakiet 

University 

14.00 - 14.20  A Study of Chinese Service of Business in Pratunum Clothing 
Market of Bangkok 

Naratcha Suppasit HuachiewChalermprakiet 

University 

14.20 - 14.40  Using Chinese to Promote Travel in Ancient City Samutprakan 

 

Wannaphattharisa 
Yokluan 

HuachiewChalermprakiet 

University 

14.40 - 15.00  The Study of Chinese Language Using in Spa Business in Thailand : 
a Case Study of Health Land Spa and Massage 

Pailin 

Charatwatanawan 

HuachiewChalermprakiet 

University 

15.00 - 15.20  Interesting and Enlightening : American Modern Cultures in The 
West Wind Monthly 

Yin Yushan 
 

HuachiewChalermprakiet 
University 

15.20 - 15.40  A Study on Chinese Business Langguage Services  
in Sukhothai Historycal Park 

Pitawan Dechasiri 
 

HuachiewChalermprakiet 
University 

15.40 - 16.00 Research on ancient Chinese teaching fromthe perspective of 
teaching Chinese as aforeign language 

Mao Mingxue 
 

Tianjin University of 
Traditional Chinese 
Medicine 

16.00 -16.20 A Study on name culture of Thai women in Thailand   
 

Zeng Guoxin 
 

Tianjin University of 
Traditional Chinese 
Medicine 

16.20 - 16.40 Clinical application of Ba Duan Jin 
 

Mu Ge Tianjin University of 
Traditional Chinese 
Medicine 

16.40 - 17.00 Research on the Role of Confucius Institute in Overseas 
Dissemination of Chinese Medicine 
 

Li Ningcen Tianjin University of 
Traditional Chinese 
Medicine 

Awarding of Certificate of Participation 

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



 
ก ำหนดกำร 

การประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ คร้ังท่ี 6 "งานวิชาการรับใช้สังคม" 

วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561  เวลา 13.00 - 16.30 น. 

ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (HCU 2) อ าเออบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
 

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

กลุ่มย่อยท่ี 1 :  วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

สถำนที่  : ห้อง 301  ชั้น 3  อำคำร A   

ผู้ด ำเนินรำยกำร : รศ.ดร.บังอร ฉำงทรัพย ์

ผู้ประสำนงำน      :    น.ส.กษิรำ พัฒนกำญจนกุล 

เวลำ ชื่อบทควำม ชื่อผู้น ำเสนอ สถำบัน 
13.00 - 13.20 น. การศึกษาการทดลองหาอัตราส่วนผสมระหว่าง ฟางข้าว 

ทรายละเอียด  ปูนซีเมนต์ เพื่อท าผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ 
กรุฝาผนังส าหรับลดพลังงานภายในบ้าน 

สฤษณ์ พรมสายใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 
 

13.20 - 13.40 น. การประสิทธิภาพของถังดักไขมันส าหรับร้านอาหาร 
ในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

จันทร์เพ็ญ จับทอง มหาวิทยาลัยหัวเฉียว 
เฉลิมพระเกียรติ 

13.40 - 14.00 น. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน  าต่อการใช้
ประโยชน์จากคลองส าโรง ในพื นที่เทศบาลต าบลบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ 

ธิติมา เกตุแก้ว มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

14.00 - 14.20 น. ประสิทธิภาพการบ าบัดแอมโมเนียจากโรงเรือนเลี ยงสุกร
ด้วยระบบน  าโปรยกรองตามกระแสการไหลของอากาศ 
ในวัสดุตัวกลางแบบยึดติด 

ธีรวิทย์ ปูผ้า มหาวิทยาลัยหัวเฉียว 
เฉลิมพระเกียรติ 

14.20 - 14.40 น. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของปูนขาวและโซดาไฟ 
ในการก าจัดตะกั่วโดยวิธีตกตะกอนทางเคมี 

พลอยไพริล ภูมิสุทธาผล มหาวิทยาลัยหัวเฉียว 
เฉลิมพระเกียรติ 

14.40 - 15.00 น. ปริมาณการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ของพรรณไม้บริเวณ
ลานกีฬากลางแจ้ง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

นนทิชา สนแก้ว มหาวิทยาลัยหัวเฉียว 
เฉลิมพระเกียรติ 

15.00 - 15.20 น. มวลชีวภาพและการกักเก็บคาร์บอนของพรรณไม้ในพื นท่ี
สนามกอล์ฟกรุงเทพมหานคร 

เทอดพงศ์ ศรีสุขพันธุ ์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว 
เฉลิมพระเกียรติ 

มอบเกียรติบัตรแก่ผู้น าเสนอบทความ 

 

หมำยเหตุ         กำรน ำเสนอ                           



 
ก ำหนดกำร 

การประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ คร้ังท่ี 6 "งานวิชาการรับใช้สังคม" 
วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 - 16.30 น. 

ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (HCU 2) อ าเออบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
 

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

กลุ่มย่อยที่ 2 :  วิทยำศำสตร์สุขภำพ 

สถำนที่  : ห้อง 302   ชั้น 3  อำคำร A   

ผู้ด ำเนินรำยกำร : อำจำรย์ ดร.ดวงมณี แสนมั่น 

ผู้ประสำนงำน      :  น.ส. กชพร ภูวสินนำรำ 

เวลำ ชื่อบทควำม ชื่อผู้น ำเสนอ สถำบัน 
13.00 - 13.20 น. การสร้างเสริมสุขภาพบุคลากรสาธารณสุขส านัก งาน

สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 
สุกฤตา สร้อยศรี มหาวิทยาลัยนานาชาติ 

แสตมฟอร์ด 
13.20 - 13.40 น. ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ในเรื่องมาตรฐานร้านยา

คุณภาพและประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ข้อก าหนดและ
วิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน ในสถานท่ีขายยาแผนปัจจุบัน 
โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน 

บรรณสรณ์  
เตชะจ าเริญสุข 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียว 
เฉลิมพระเกียรติ 

13.40 - 14.00 น. ผลลัพธ์การบูรณาการการเรียนร่วมกับบริการวิชาการของ
นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีท่ี 5 มหาวิทยาลัยหัวเฉียว 
เฉลิมพระเกียรติโดยการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง 

นิตย์ธิดา  ภัทรธีรกุล มหาวิทยาลัยหัวเฉียว 
เฉลิมพระเกียรติ 

14.00 - 14.20 น. ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมป้องกันตนเองจากการใช้สารเคมี
ป้องกันและก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ต าบลเขาค้อ  
อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ธิดารัตน์  ธรรมดี มหาวิทยาลัยนเรศวร 

14.20 - 14.40 น. การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบชีพจรในนักศึกษาไทย -จีน 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติและมหาวิทยาลัย
การแพทย์แผนจีนเซ่ียงไฮ้ 

ภารวี ขวัญแก้ว มหาวิทยาลัยหัวเฉียว 
เฉลิมพระเกียรติ 

14.40 - 15.00 น. ความเป็นพิษของสารสกัดจากพืช 5 ชนิดท่ีมีผลต่อยุงลาย
บ้านระยะตัวอ่อน 

ศิรินทร์ทิพย์  
พรยุทธศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียว 
เฉลิมพระเกียรติ 

15.00 - 15.20 น. การประยุกต์ระบบสากล GHS ในการจัดการสารเคมี ของ
สถานประกอบการอิเล็กทรอนิกส์ 

วรดนู มลาภูม ิ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว 
เฉลิมพระเกียรติ 

15.20 - 15.40 น. การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการบริโภคซูชิ กรณีศึกษา
ร้านซูชิขนาดเล็ก โดยรอบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

พวงทอง พิมพ์เลขา มหาวิทยาลัยหัวเฉียว 
เฉลิมพระเกียรติ 

15.40 - 16.00 น. ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันความเสี่ยงต่อ
การเกิดอาการทางตาในผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างบริเวณรอบ 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

วศินี ลียากาศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว 
เฉลิมพระเกียรติ 

16.00 - 16.20 น. การศึกษาเกี่ยวกับหลักการใช้ยาสมุนไพรและการจับคู่ยาใน
การรักษาโรคทางนรีเวชด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีนจาก
หนังสือเต๋อเพ่ยเปิ่นเฉ่า 

สุวิมล ผลชารี มหาวิทยาลัยหัวเฉียว 
เฉลิมพระเกียรติ 

มอบเกียรติบัตรแก่ผู้น าเสนอบทความ 

หมำยเหตุ         กำรน ำเสนอ                           



 
ก ำหนดกำร 

การประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ คร้ังท่ี 6 "งานวิชาการรับใช้สังคม" 

วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561  เวลา 13.00 - 16.30 น. 

ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (HCU 2) อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
 

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

กลุ่มย่อยท่ี 3 :  บริหำรธุรกิจและเศรษฐศำสตร์ 

สถำนที่  : ห้อง 306  ชั้น 3  อำคำร A   

ผู้ด ำเนินรำยกำร : อำจำรย์ศิริวุฒิ รุ่งเรือง 

ผู้ประสำนงำน      :    นำยณัฐวุฒิ อินทธรรมมำ 

เวลา ชื่อบทความ ชื่อผู้น าเสนอ สถาบัน 
13.00 - 13.20 น. กลยุทธ์การประกอบธุรกิจอินเทอร์เน็ตผ่านการสื่อสาร 

เส้นสายใยแก้วน าแสงของบริษัทขนาดกลาง : กรณีศึกษา 
บริษัท แวลิด เทคโนโลยี จ ากัด 

สมโภชน์ มายะรังษี มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครปฐม 

13.20 - 13.40 น. อิทธิพลของคุณภาพการให้บริการ คุณค่าที่รับรู้ที่ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจ และความภักดีของลูกค้าในการใช้บริการ
ร้านอาหารเพื่อสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร 

รุ่งโรจน์ จีรพัฒนกุล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

13.40 - 14.00 น. การศึกษาการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการ SMEs 
ที่มีต่อการย้ายถิ่นของแรงงานต่างด้าว 
ในจังหวัดสมุทรปราการ 

จิราพร แสนบัว มหาวิทยาลัยหัวเฉียว 
เฉลิมพระเกียรติ 
 

14.00 - 14.20 น. การตลาดคอนเทนต์ยุคการตลาด 4.0 วิโรจน์ รัตนสิงห์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว 
เฉลิมพระเกียรติ 

14.20 - 14.40 น. การประยุกต์แนวคิด SCOR Model กับอุตสาหกรรม  
การเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมในจังหวัดจันทบุรี 

นันทวรรณ บุญรักษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียว 
เฉลิมพระเกียรติ 

14.40 - 15.00 น. ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการใช้บริการ 
มหาวิทยาลัยธนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

ฮีดายะห์ ฮาละ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏยะลา 

15.00 – 15.20 น. ความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา  
ต่อการซื้อสินค้าร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น สาขาคุรุ จังหวัดยะลา 

แวซากีน๊ะ สาและ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏยะลา 

15.20 – 15.40 น. ความพึงพอใจในการใช้บริการรถตุ๊กตุ๊กของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

มะฮาฟิส ดอสะ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏยะลา 

15.40 – 16.00 น. เส้นทางการขนส่งโลจิสติกส์เชื่อมโยงเศรษฐกิจระหว่างทะเล
อันดามันและอ่าวไทย 

กรองทอง หีบโคกสูง มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

16.00 – 16.20 น. ต้นแบบระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ 

อรสา เตติวัฒน์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มอบเกียรติบัตรแก่ผู้น าเสนอบทความ 

หมำยเหตุ         กำรน ำเสนอ                           



 
 

ก ำหนดกำร 

การประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ คร้ังท่ี 6 "งานวิชาการรับใช้สังคม" 

วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561  เวลา 13.00 - 16.30 น. 

ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (HCU 2) อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
 

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

กลุ่มย่อยท่ี 4 :  ศิลปศำสตร์/มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

สถำนที่  : ห้อง 308  ชั้น 3  อำคำร A   

ผู้ด ำเนินรำยกำร : อำจำรย์ ดร.พันธุ์รวี ณ ล ำพูน 

ผู้ประสำนงำน :  นำยสรัญญู บุดดำ 

 

เวลำ ชื่อบทควำม ชื่อผู้น ำเสนอ สถำบัน 
13.20 - 13.40 น. การเล่นเพลงเรือแหลมโพธ์ิ จังหวัดสงขลา ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย 

13.40 - 14.00 น. ความเป็นไปได้ของเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  
ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

อัญชลี สมใจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว 
เฉลิมพระเกียรติ 

14.00 - 14.20 น. แนวทางการพัฒนาการเรียนรู้คุณค่าวรรณคดีไทยผ่านรูปแบบ
สื่อประสม 

พัชรินทร์บูรณะกร มหาวิทยาลัยหัวเฉียว 
เฉลิมพระเกียรติ 

14.20 - 14.40 น. ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีผลต่อการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยน้ าท่วม กรณีศึกษาพื้นที่ต าบลสะเตงนอก  
อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 

ซาฟียะห์ อารง มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏยะลา 

14.40 - 15.00 น. การมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นในเขต 
องค์การบริหารส่วนต าบลพร่อน อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 

อานียะห์ อาแด มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏยะลา 

15.00 - 15.20 น. ขวัญและก าลังใจในการท างานของพนักงานเทศบาล 
ต าบลรูสะมิแล อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 

รอซีด๊ะห์ เป๊าะซา มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏยะลา 

15.20 - 15.40 น. การเข้าใช้บริการห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ฟรีซันต์ สะไร มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏยะลา 

15.40 - 16.00 น. การบริหารจัดการที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลรือเสาะ อ าเภอรือเสาะ  
จังหวัดนราธิวาส 

อาลีนา อูเซ็ง มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏยะลา 

มอบเกียรติบัตรแก่ผู้น าเสนอบทความ 

 

หมำยเหตุ         กำรน ำเสนอ                           

 



 
ก ำหนดกำร 

การประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ คร้ังท่ี 6 "งานวิชาการรับใช้สังคม" 

วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561  เวลา 13.00 - 16.30 น. 

ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (HCU 2) อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
 

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

กลุ่มย่อยท่ี 5 :  ศิลปศำสตร์/มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

สถำนที่  : ห้อง 305  ชั้น 3  อำคำร A   

ผู้ด ำเนินรำยกำร : อำจำรย์ปำริชำติ รัตนรักษ์ 

ผู้ประสำนงำน      :    นำงนภำพันธุ์ ทองสัมฤทธิ์ 

 

เวลำ ชื่อบทควำม ชื่อผู้น ำเสนอ สถำบัน 
13.00 - 13.20 น. ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของเขตเทศบาล 

ต าบลหนองจิก ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 
นูรีหม๊ะ สาแม มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏยะลา 

13.20 - 13.40 น. ความพึงพอใจของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการที่เข้ามา
ใช้บริการส านักวิทยบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

นาสูฮา มูเซะ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏยะลา 

13.40 - 14.00 น. ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการใช้บริการ
มหาวิทยาลัยธนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

ฮีดายะห์ ฮาละ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏยะลา 

14.00 - 14.20 น. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของเทศบาลต าบลท่าสาป 
อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 

ซูเรียนี เจ๊ะอาลี มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏยะลา 

14.20 - 14.40 น. พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตของนักศึกษาคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

นิซูเฟีย มะกาเจ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏยะลา 

14.40 - 15.00 น. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกรงปินัง อ าเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา 

อานีสา ดิง มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏยะลา 

15.00 – 15.20 น. ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดในการท างานของพนักงาน
องค์การบริหารส่วน ต าบลกรงปินัง อ าเภอกรงปินัง 
จังหวัดยะลา 

สะดียะห์ หะยีมะเด็ง มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏยะลา 

15.20 – 15.40 น. สภาพการด าเนินชีวิตครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวและ  
การสนับสนุนของเครือข่ายทางสังคม 

มนทชา  
ภิญโญชานนทน์ 

มหาวิทยาลัย 
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

มอบเกียรติบัตรแก่ผู้น าเสนอบทความ 

 

หมำยเหตุ         กำรน ำเสนอ                           
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 หน้า   

 Business Administration / Economics  

   
 Cleaner Production Opportunity Assessment for 

Productivity Improvement and Sustainability of SMEs 
      York Lopez, Ruby Pineda-Henson 

2 

 Enterprise Resource Planning System for the Division Office of the Department of 
Education   
      Francisco D. Napalit 

12 

 Exchange Rate Moderating Market Ratio to Stock Return Finance Sector in Indonesia 
      Etty Indriani 

45 

 Could Public Transport Maintain Passenger Satisfaction 
      Faizal Haris Eko Prabowo, Nana Darna, Elin Herlina 

59 

 The Impact of Islamic Religiosity on Work Spirituality and Emotional Intelligence in Individual 
Person : An Empirical Study 
       Achmad Choerudin, Agus Utomo 

66 

 MSME’s Demographic as Moderation in  the Impact of Perception and Understanding of 
Bookkeeping Towards Quality of Financial Report  
       Cahyani Tunggal Sari, Etty Indriani, Lukman Ahmad         
       Imron Pahlawi 

73 

 The Influence of Marketing Strategies toward Consumer Experience 
       Siti Fatonah, Anggoro Panji Nugrho, Sekolah Tinggi  
       Ilmu Ekonomi 

83 

 The Expectations of Quality of Life in Higher Education : Evidence from Entrepreneurship 
Education 
      Panupong Pituksung, Sasirin Sayasonti,  
      Salin Kittiamornkul, Piyaporn Prongprapa 

93 

 Guidelines for Small and Medium Enterprises (SMEs)  
Integration in Thailand 
      Pungchompoo Jones, Naraporn Thammadee 

100 

 How to Select the Suitable Mode of International Transport in International Trade and 
Incoterm 2010  
      Supawadee Khumrat, Unchittha Sukchokchai,  
      Maturapoj Sripontong  

107 



 International 
 หน้า   

 Economic Growth as Moderation of Financial Performance  
and Poverty Level 
       Benny Prawiranegara 

115 

 The Effects of Banking Credit Position, Public Sector Costs, Population Growth, and Income 
Gap, on Poverty in West Java 
      Sukomo, Darsono, Agustinus Suryantoro 

126 

 Factors Affecting of Corporate Entrepreneurship on Higher Education Institution in Thailand 
      Waraporn Kanjanaklod, Teerasak Jindaboth 

136 

 Corporate Social Responsibility and Community Development on Beyond Compliance of 
Environmental Protection and Management   
      Anwar Hamdani, Siti Fatonah, I Gusti Putu Diva Awatara 

144 

 Human Capital Discovery through Opportunity Discovery with Consumer Behaviour; The 
Case Study of Indigenous Vegetable Knowledge as Human Capital of Vicinity Community 
      Lanthom Jonjoubsong, Pimsiri Pootrakul,  
Nathaporn Thammabunwarit 

153 

 Marketing Strategies for Cultural Tourism in Singburi Province Based on Local Identity 
      Sarunporn Chuankrerkul 

161 

 Health Science   

   
 Effect of Hemoglobin E on Measurement of Hemoglobin A1c  

by Five Different Methods 
      Chompunoot Sinthupibulyakit, Tiparat Potipitak 

170 

 Myosin Light Chain Kinase Inhibitor, ML-7, Suppressed Cholangiocarcinoma Cell Survival 
but not Cell Invasion and Matrix Metalloproteinase-2 Secretion 
      Panthip Rattanasinganchan, Rutaiwan Tohtong 

178 

 Role of DMSO and Tween 20 in Acetylcholinesterase Inhibitory Activity of Donepezil 
Hydrochloride 
      Suthira Yanaso, Aranya Jutiviboonsuk,  
      Noppawat Pengkumsri, Phurit Thanarangsarit 

184 
 

 Clinical Application of Ba Duan Jin 
       Mu Ge, Zhong Qiangwei 

190 

 Research on the Role of Confucius Institute in Overseas Dissemination of Chinese Medicine 
       Li Ningcen, Guo Yi, Chen Bo 

202 



 International 
 หน้า   

 Science and Technology  

   
 The Antimicrobial Activity of Poly(vinylidene fluoride-chlorotrifluoroethylene) Copolymers 

Against Opportunistic Microorganisms  
       Wisatre Kongcharoensuntorn, Petcharat Kasa,  
       Pornpen Atorngitjawat 

209 

 Characteristics and Seasonal Abundance of Seagrass  
at Pidakan Coast Pacitan, East Java, Indonesia   
       Nurul Kusuma Dewi, Joko Widiyanto 

215 

 Effects of Cardanol Side Chains on Thermal Properties of Polyurethanes 
       Wissawat Sakulsaknimitr, Pornpen Atorngitjawat 

223 

 Indigenous Fungi Associated with Loog-pang and Their Behaviors of Broken Glutinous Rice 
Wine Fermentation 
       On-ong Chanprasartsuk, Supawan Chitsombat, Teerapong Nualdet 

232 

 Liberal Arts /Humanities and Social Sciences  

   
 Enhancing the Communication Skills of Higher Education Students through International 

Student Mobility Programs   
       Natsita Chaisubanan, Jonathan Rante Carreon, 
       Passamon Lertchalermtipakoon, Tipapan Chaiwong,   
       Umarungsri Wongsubun 

239 

 Digital Disruption : A Corpus-based Analysis of Keywords in the Bangkok Post Newspaper 
(January 2017–February 2018)   
       Jonathan Rante Carreon, Banjob Piyamat 

249 

 A Genre-Based Approach to Enhancing Research Articles Writing   
       Lulus Irawati 

258 

 A Phenomenological Study of the Intercultural Experiences of Indonesian International 
Mobility Students   
       Jonathan Rante Carreon, Andi Rustandi, Iskhak 

272 

 Corpus Analysis of the Police Language in the American TV Series CSI : NY   
       Anchan Premjai, Jonathan Rante Carreon,  
       Areeluck Harnmontree 

 

287 



 International 
 หน้า   

 Enhancing Writing Ability Using Graphic Organizer Concepts   
       Sri Lestari 

301 

 Keyword Analysis : A Case Study of Research Trends in the English for Specific Purposes 
Journal Abstracts   
       Yu Yuan Yang, Jonathan Rante Carreon 

309 

 Whose Story is It in the End : Narrative Techniques in Some Contemporary Thai and 
Western Short Stories   
       Sean Ford 

320 

 Improving Students’ Vocabulary Mastery through Bingo Games   
       Brigitta Septarini Rahmasari 

326 

 Absentee Land Ownership Prohibition : Indonesian Legal Perspectives   
       Ida Farida 

332 

 Quality of Instructor Service : A Management Survey  
at a Private College in Indonesia   
       Elly Resli, Iskhak, Andi Rustandi 

339 

 Empowering Human Culture through the Diversity of Education   
       Fitra Pinandhita, Irma Febriyanti 

343 

 Somebody Blew Up America : A Portrayal of Moral and Social Corruption in the 
Globalization Era   
       Irma Febriyanti 

349 

 Involving Local Wisdom in Teaching English Speaking Skill : New Model of Developing 
Students Character and Nation Identity   
       Dwi Rosita Sari 

362 

 The Use of Dakon as Teaching Media to Identify the Intrinsic Element of Drama Text by 
Seventh Grade Students 
       Asri Musandi Waraulia 

370 

 Determinant Factors on Lecturer’s Performance in Improving the Quality of Higher 
Education Academic Services 
       Ade Suherman 

377 

 Strategies in Teaching Chinese as a Foreign Language  
       Yuanling Mo, Noparat Tananuraksakul 

390 



 International 
 หน้า   

 Visual Thinking of Female Prospective Mathematics Teachers in Proving a Real Function Integral 
       Darmadi 

398 

 Politics Guided By Ethics : Rethinking Levinas’ Liberal State 
       Alma S. Espartinez 

406 

 Morale and Empowerment in Working of Government Officers at Rusamilae Subdistrict 
Municipalities Pattani Province, Thailand 
       Rosidah Pohsa, Sumaiyah Tayeh, Rosidah Pohsa, Nuriyah Nuteh, Suppamas 
Rattapipat, Yarona Sriaremhad 

412 

 An Analysis of Chinese-Thai Translation in Game Online Business : a Case Study of I2I Company                  
        Ratpimon Boonruangprapha 

418 

 The Case Study of Mandarin Usage in Tourist Business in Thailand                  
        Paveekorn Isaranontakul 

432 

 A Study of Chinese Business in Promoting Thai Rubber Export Trade : Taking Thai Asia 
Rubber Company as an Case Study                  
        Visanee Rongkitchareon 

440 

 A Study of Chinese Service of Business in Pratunum Clothing Market of Bangkok                  
        Naratcha Suppasit 

451 

 Using Chinese to Promote Travel in Ancient City Samutprakan                  
        Wannaphattharisa Yokluan 

460 

 The Study of Chinese Language Using in Spa Business in Thailand : a Case Study of Health 
Land Spa and Massage                  
        Pailin Charatwatanawan, Fan Jun 

472 

 Interesting and Enlightening : American Modern Cultures in The West Wind Monthly                  
        Yin Yushan 

486 

 A Study on Chinese Business Langguage Services in Sukhothai Historycal Park                  
        Pitawan Dechasiri 

497 

 A Study on Name Culture of Thai Women in Thailand                    
        Zeng Guoxin 

506 

 Research on Ancient Chinese Teaching from the Perspective of Teaching Chinese as a 
Foreign Language                    
        Mao Mingxue 

523 

 



ระดับชาติ 
 

 หน้า 
 

 บริหารธุรกิจ / เศรษฐศาสตร์  

   
 กลยุทธ์การประกอบธุรกิจอินเทอร์เน็ตผ่านการสื่อสารเส้นสายใยแก้วน าแสงของบริษัทขนาดกลาง : 

กรณีศึกษา บริษัท แวลดิ เทคโนโลยี จ ากัด  
       สมโภชน์ มายะรังษ,ี ปาริชาติ ข าเรือง 

532 

 อิทธิพลของคุณภาพการให้บริการ คุณค่าที่รับรู้ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ และความภักดีของลูกค้าในการ
ใช้บริการร้านอาหารเพื่อสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร  
       รุ่งโรจน์ จีรพัฒนกุล, เกษมสันต์ พิพัฒน์ศิริศักดิ์ 

542 

 การศึกษาการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการ SMEs ที่มีต่อการย้ายถิ่นของแรงงานต่างด้าวใน
จังหวัดสมุทรปราการ  
        จิราพร แสนบัว 

555 

 การตลาดคอนเทนตย์ุคการตลาด 4.0  
       วิโรจน์ รัตนสิงห์, ฐานิสร โรจนดิลก 

565 

 การประยกุต์แนวคดิ SCOR Model กับอุตสาหกรรมการเลีย้งกุ้งขาวแวนนาไมในจังหวัดจันทบุรี  
        นันทวรรณ บุญรักษา   

576 

 ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการใช้บริการมหาวิทยาลยัธนาคาร มหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา   
       ฮีดายะห์ ฮาละ, ฟาอีซ๊ะห์ เจ๊ะเล๊าะ, ฮัสเมาะ เจะยนู,ุ อาแอเสาะ ซีบะ, ศุภมาส  รัตนพิพัฒน์ 

587 
 

 ความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาต่อการซื้อสินค้าร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น  
สาขาคุรุ จังหวัดยะลา  
       แวซากีน๊ะ สาและ, นาทยา หะยีสาแม, สุฟีย๊ะ อะแด,  
       ศุภมาส รัตนพิพัฒน ์

594 

 เส้นทางการขนส่งโลจสิติกส์เชื่อมโยงเศรษฐกิจระหว่างทะเลอันดามนัและอ่าวไทย   
         กรองทอง หีบโคกสูง 

599 

 ความพึงพอใจในการใช้บริการรถตุ๊กตุก๊ของนักศึกษา มหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา 
       มะฮาฟิส ดอสะ, มูฮ ามัดซาฟูวัน มะดือเร, อับดุล แดมอ,  
       ศุภมาส รัตนพิพัฒน์ 

608 

 ต้นแบบระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
       อรสา เตติวัฒน์, ยงยุทธ บ่อแก้ว 
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ระดับชาติ 
 

 หน้า 
 

 วิทยาศาสตร์สุขภาพ  

   

 การสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสมุทรปราการ 
        สุกฤตา สร้อยศรี, รัชยา ภักดีจิตต์ 

627 

 ผลการเรยีนรู้ของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ในเรื่องมาตรฐานร้านยาคณุภาพและประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง ข้อก าหนดและวธิีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน ในสถานท่ีขายยาแผนปัจจบุัน โดยใช้
วิธีการจัดการเรียนรู้แบบใช้การแกป้ัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) 
       บรรณสรณ์ เตชะจ าเริญสุข, ศรัณย์  กอสนาน   

639 

 ผลการบูรณาการการเรียนร่วมกับบริการวิชาการของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ช้ันปีท่ี 5 มหาวิทยาลัยหัวเฉยีว
เฉลิมพระเกียรติ โดยการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 
       นิตย์ธิดา  ภัทรธีรกุล, นิตยาวรรณ  กุลณาวรรณ,   
       ธีรวุฒิ  พงษ์เศรษฐไพศาล 

649 
 
 

 
 
 

การศึกษาเกี่ยวกับหลักการใช้ยาสมุนไพรและการจับคู่ยาในการรักษาโรคทางนรีเวช ด้วยศาสตร์การแพทย์
แผนจีน จากหนังสือเต๋อเพ่ยเปิ่นเฉ่า  
      สุวิมล ผลชารี 

660 

 การจ าแนกสายพันธ์ุของเชื้อ Vibrio parahaemolyticus ที่แยกได้จากสิ่งส่งตรวจของผู้ป่วยด้วยวิธี 
arbitrarily-primed PCR (AP-PCR) เปรียบเทียบ กับการวิเคราะห์ variable number of tandem 
repeat (VNTR) 
      ปัญจพร นิ่มมณ,ี พรทิพย์ พ่ึงม่วง, ชนสิรา รุ่งร าพรรณ, ณัฏฐนชิ คณะผล, ปวีณ์นุช มะโนน้อม,  

นัจมีย์ ขุนเศษ, ซฮาราห์ ดอเลาะ 

675 

 การประยุกต์ระบบสากล GHS ในการจัดการสารเคมีของสถานประกอบการอิเล็กทรอนิกส์  
      วรดนู มลาภูมิ, อุมารัตน์ ศิริจรูญวงศ์, วาสนา ศิลางาม 

 
685 

 การศกึษารูปแบบชีพจรในนักศึกษาไทย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติโดยเปรียบเทียบกับนักศึกษาจีน 
มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้ 
       ภารวี ขวัญแก้ว   

695 
 

 ความเป็นพิษของสารสกัดจากพืช 5 ชนิดที่มีผลต่อยุงลายบ้านระยะตัวอ่อน 
       ศิรินทร์ทิพย์ พรยุทธศาสตร์, นพพล หร่ังนางโหง, กัญญาพัชร บางทราย,  
       โสรยา ณ ล าปาง, ธีรวิทย์ ปูผ้า, ณัฏฐวี  ชั่งชัย, จิริสุดา สินธุศิริ 

706 
 

 การประเมินความเสีย่งต่อสุขภาพจากการบรโิภคซูชิกรณีศึกษาร้านซูชิขนาดเล็ก โดยรอบ 
มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรต ิ
        พวงทอง พิมพ์เลขา, ธารินี นามมีศร,ี อัญรินทร์ พิธาภักดิสถิตย,์  
        วรางคณา วิเศษมณี ลี 

 

719 



ระดับชาติ 
 

 หน้า 
 

 

 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมป้องกันตนเองจากการใช้สารเคมีป้องกันและก าจดัศัตรูพืชของเกษตรกร  
ต าบลเขาค้อ อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ ์
       ธิดารัตน์  ธรรมดี, พีรญา อึ้งอุดรภักดี 

725 

 การศึกษาเบื้องต้น Variant ของยีน CD36 ในส่วน Exon 2 - 7 ในผู้บริจาคโลหิต CD36 Deficiency 
จ านวน 5 ตัวอย่าง 
       มยุรี เก่งเกตุ, สมหญิง งามอรุุเลิศ, ธนสาร ศิริรัตน,์ อรรถพล ศรีสุดดี, ศศิประภา สว่างโลก, ณัฐวดี 

อุ่นจิตติชัย 

735 

 ปัจจัยที่มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการป้องกันความเสี่ยงต่อการเกดิอาการทางตาในผู้ขับขี่
รถจักรยานยนต์รับจ้างบริเวณรอบมหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรติ 
       วศินี ลียากาศ, ธวัชชัย กนัดก, ภัทรวดี  รอดบุญมา,  
       ซันนา  หมีนสอีด, วีระพงศ์  เต็งฉ้วน, นิลาวรรณ สุดใจ,  
       จารวี   ไทยแท้, สุรวิทย์  นันตะพร 

746 

 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

   

 มวลชีวภาพและการกักเก็บคาร์บอนของพรรณไม้ในพ้ืนท่ีสนามกอล์ฟกรุงเทพมหานคร 
       เทอดพงศ์ ศรีสุขพันธุ์, อาภาภรณ์ บุลสถาพร, สุขุมา ชานนท์ 

757 

 ผลของการเรียนการสอนผ่านเว็บแอปพลิเคชันในวิชาโลหิตวิทยาเรือ่งการนับแยกชนิดเซลล์เม็ดเลือด 
       ดวงมณี แสนมั่น, ธนสาร ศิริรัตน์, ประไพ เหมหอม,  
       ภาวดี ช่วยเจริญ, รัตติกร แก้วเขียว, ณัฐนรี ซอหะซัน 

767 

 ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงคณุภาพน้ าต่อการใช้ประโยชน์จากคลองส าโรงในพ้ืนท่ี 
เทศบาลต าบลบางพลี จังหวดัสมทุรปราการ  
       ธิติมา เกตุแก้ว, มณฑล ฐานุตตมวงศ์, รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ 

775 

 ประสิทธิภาพการบ าบัดแอมโมเนียจากโรงเรือนเลี้ยงสุกรด้วยระบบน้ าโปรยกรองตามกระแสการไหล 
ของอากาศในวัสดุตัวกลางแบบยดึติด               
       ธีรวิทย์ ปูผ้า, จิริสุดา สินธุศริิ, ศุภณัฐ เจี๊ยบนา, วรพจน์ กนกกนัฑพงษ์ 

785 

 ปริมาณการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ของพรรณไม้บรเิวณลานกีฬากลางแจ้ง  
มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรต ิ
        นนทิชา สนแก้ว, ปวีณ์นุช พ้ืนทอง, อันฐกิา นาคโถม, วรรณภา โกนกระโทก, นุชนาถ แช่มชอ้ย, 

อาภาภรณ์ บลุสถาพร 

795 

 การพัฒนาระบบอิมัลชันส าหรับทดสอบประสิทธิภาพการต้านออกซเิดชันโดยใช้สารสกดัดอกอัญชันและ
น้ ามันร าข้าวเป็นโมเดล 
        นพวัฒน์ เพ็งค าศรี, สุธีรา ญานะโส, ปารภัทร โศภารักษ์ 

805 



ระดับชาติ 
 

 หน้า 
 

 การเพิ่มประสิทธิภาพของถังดักไขมันส าหรับร้านอาหารในมหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลมิพระเกียรต ิ
        จันทร์เพ็ญ จับทอง, สุภัทรา บุญทัย, ศรัญญา โตสงคราม, กานดา ปิยะมาตย์,  

อาภาภรณ์ บุลสถาพร, นุชนาถ แช่มช้อย 

813 
 

 การศึกษาการทดลองหาอัตราส่วนผสมระหว่าง ฟางข้าว ทรายละเอยีด ปูนซีเมนต์  
เพื่อท าผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กรุฝาผนัง ส าหรับลดพลังงานภายในบ้าน 
        สฤษณ์  พรมสายใจ 

824 

 การเปรยีบเทียบประสิทธิภาพของปูนขาวและโซดาไฟในการก าจัดตะกั่วโดยวิธีตกตะกอนทางเคมี 
        พลอยไพริล ภูมิสุทธาผล, อิสรี จิรจริยาเวช, วรางคณา วิเศษมณี ลี 

832 
 

 ฟิล์มแป้งมันแกวย่อยสลายไดเ้พื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลกล้วยน้ าว้า 
        ภาวิณี  เทียมด,ี ณัฐโชค  ศิริมหันต์ 

840 

 การศึกษาอัตราความสิ้นเปลืองและความคุ้มคา่ในการใช้รถยนต์ CNG 
        มงคล สมประสิทธิ,์ วิศิษฎ ์ ไกรวิทย์, วันชัย ขนาน 

850 

 อุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพระบบปรับอากาศรถยนต ์
        บุญชู เกตุยงค์, วราวุธ ทองเงิน, รัฐพล พิสัยสวัสด์ิ 

860 

 ศิลปศาสตร์ /มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

 
 

 
 การเล่นเพลงเรือแหลมโพธิ์ จังหวัดสงขลา 

        ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์, มนสัสวาส กุลวงศ,์ วิลาสินี สขุกา 
872 

 ความเป็นไปได้ของเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี  
จังหวัดสมุทรปราการ 
        อัญชลี สมใจ, พันธุ์รวี ณ ล าพูน 

882 

 แนวทางการพัฒนาการเรยีนรู้คณุค่าวรรณคดไีทยผา่นรูปแบบสื่อประสม 
        พัชรินทร์  บูรณะกร, กิตติพงษ์  พุ่มพวง 

893 

 ความพึงพอใจของประชาชนที่มผีลตอ่การให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบภยัน้ าท่วม กรณีศึกษาพื้นที ่
ต าบลสะเตงนอก อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 
        ซาฟียะห์ อารง, นูรมี กาเซ็ง, ฮานาน โตะมอ, ศุภมาส รัตนพิพัฒน์ 

907 

 การมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นในเขต องค์การบริหารส่วนต าบลพร่อน  
อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา                  
        อานียะห์ อาแด, อัฟนา ปาเซเลาะ, ซูรียาณี โวะ 

913 

 การเข้าใช้บริการห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา                  
        ฟรีซันต์ สะไร, แวพารีม๊ะ แวโดยี, วันตัสนีม มะเส็ง, อาลาณี กาหลง, ศุภมาส รัตนพิพัฒน ์

 

 

919 



ระดับชาติ 
 

 หน้า 
 

 การบริหารจัดการที่ส่งผลต่อแรงจงูใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลรือเสาะ 
อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส                  
        อาลีนา  อูเซ็ง, นูริซ  สามาแอ, นูรวีซาม  เปาะซา 

925 

 ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดข้องเขตเทศบาลต าบลหนองจิก ต าบลตุยง อ าเภอหนองจิก  
จังหวัดปัตตานี                  
        นูรีหม๊ะ สาแม, อาซีสะห์ สามะ, ซาบานา  สามะ, ฮามีซ๊ะ  หมื่นวิเศษ, ศุภมาส  รัตนพิพัฒน์ 

931 

 ความพึงพอใจของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการที่เข้ามาใช้บริการส านักวิทยบริการ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา                  
        นาสูฮา มูเซะ, รุสนานี กาซอ, ซูรีณา กาซอ 

939 

 ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการใช้บริการมหาวิทยาลยัธนาคาร มหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา                  
        ฮีดายะห์ ฮาละ, ฟาอีซ๊ะห์ เจ๊ะเล๊าะ, ฮัสเมาะ เจะยนู,ุ อาแอเสาะ ซีบะ, ศุภมาส  รัตนพิพัฒน์ 

948 

 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของเทศบาลต าบลท่าสาป 
อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา                  
        ซูเรียนี เจ๊ะอาลี, นูรูลฮูดา เจะเต๊ะ, ยูไนดา เปาะมะ,  
        ศุภมาส รัตนพิพัฒน์ 

955 

 พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา                  
        นิซูเฟีย มะกาเจ, โนส์ฟาติณ ลือแมะ, ซากียะ ดามิ, ศุภมาส รัตนพิพัฒน์ 

962 

 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลกรงปินัง อ าเภอกรงปินัง  
จังหวัดยะลา                  
        อานีสา ดิง, ตอยีบะห์ ชายตุ, นุรไอนา แวหะย ี

968 

 ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดในการท างานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลกรงปินัง   
อ าเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา                  
        สะดียะห์  หะยีมะเด็ง, นาวาล ตาเยาะ, อัฟนันต์ ยามา 

975 

 สภาพการด าเนินชีวิตครอบครัวเลีย้งเดี่ยวและการสนับสนุนของเครอืข่ายทางสังคม                  
        มนทชา ภิญโญชานนทน,์ ทิพาภรณ์ โพธิ์ถวิล 

981 

 ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการจ่ายเบี้ยยังชีพในเขตเทศบาลต าบลสะเตงนอก อ าเภอเมือง  
จังหวัดยะลา                   
        อาฟีนูน  หาแว, นัสเราะห์  เต๊ะ, ซูรีนา  มิยา, ศุภมาส  รัตนพิพัฒน์ 

995 
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Abstract 

 Cleaner Production (CP) is one approach that SMEs may adopt to manage their 

products, services or processes and to mitigate the environmental impacts caused by their 

productivity. Among the opportunities to address environmental concerns under CP is the 

conduct of Energy Audit (EA) where specific consumption of energy on facilities and 

processes were assessed to provide necessary information and reference to improve their 

environmental performance. Among the specific objectives of the study are to (1) assess the 

rate of adoption of CP/EA by SMEs (2) identify the main barriers or factors that hinder SMEs 

in fully adopting the CP/EA program, and (3) determine the drivers that motivate SMEs in 

their implementation of CP/EA. Results showed that some SMEs have positive feedback and 

were motivated in their implementation of CP/EA while others have not fully implemented 

the CP/EA recommendations due to certain constraints or barriers. The study also determined 

the implications of CP application to productivity and sustainability. 

 

Keywords: cleaner production; energy audit; environmental management; small and medium 

enterprises (SMEs); sustainability 

 

 

1. Introduction 

 Sustainability issues in the current industrial revolution have always been inextricably 

linked to the achievement of the first industrial revolution where the obvious primary goal 

was productivity which has been associated with the use and, as a matter of fact, the misuse 

of resources. Today, sustainability issues have become more complex with the deepening  

interest to achieve the triple bottom line or the balance of the 3 pillars namely economic, 

environmental,  social sustainability. 

 Sustainability and sustainable development are most often considered synonymous 

according to Sartori, Latronico and Campus, 2014 when they cited Dovers and Handmer 

(1992) describing sustainability as “the ability of a human system, natural or mixed, to resist 

or adapt to endogenous change indefinitely” and sustainable development as “a way of 

intentional change and improvement that keeps or increases this attribute of the system 

meeting the needs of the population”. Nicula (2011) defined sustainable development as a 

process in a continual evolution, which demands economy, society and environmental 

conditions for the benefit of present and future generations to be perfected. The most 

common definition of sustainable development is the one provided by the Brundtland 

Commission which is “development that meets the needs of the present generation, without 

compromising the ability of future generations to meet their own”. 

 Pollutants are now being produced faster than what the earth can absorb while natural 

resources are being depleted thru extraction and consumption of different industries which 

threaten the life of future generations (Bagsit, 2015).With the current awareness of 

irreversible environmental problems and impacts caused by industrial growth around the 

world, it is just rational that actions be taken in favor of environmental sustainability upon the 

inititative of industries not by reactive means but preferably through proactive mitigation of 

environmental impacts.  
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 There is a growing awareness of the higher cost of reactive solutions to reduce 

environmental impacts of pollution and companies and other organizations now focus on 

practicing proactive or preventive ways of reducing environmental impacts caused by their 

productivity through efficient processing of inputs such as raw materials, labor, and energy. 

Hence, partial productivity may be expressed in terms of capital, material, labor or energy 

productivity. 

 The encompassing concept of environmental management, aligned with the current 

international standards on environmental management systems known as ISO 14000 on EMS, 

is becoming the philosophy and tool in achieving environmental sustainability. Environmental 

management is the concept or framework by which an organization addresses its impact on the 

environment while maintaining and necessarily enhancing its bottom-line needs which include 

economic, social and environmental sustainability. Environmental management may be 

integrated in the organization’s over-all management framework, On the other hand, 

environmental engineering is the application of science and engineering principles to improve 

the environment (air, water, and/or land resources), to provide healthy water, air, and land for 

human habitation and for other organisms, and to remediate polluted sites, a concept more 

aligned with the reactive or end-of-pipe approach. 

 One of the most known practices of being proactive for the environment is by the 

adoption or implementation of Cleaner Production. Cleaner Production (CP)is defined as a 

continuous application of an integrated, preventive environmental strategy to processes, 

products and services to increase eco-efficiency and reduce risks to humans and the 

environment (El-Haggar , 2007). 

 Cleaner production can be applied to the processes used in any industry, to products 

themselves and to various services provided in society (UNEP/UNIDO, 2014, p.14). 

Compared to traditional “end-of-pipe” environmental solutions, which refers to changesor 

application of a process after wastes and pollution have been generated, CP is a management 

process that determines which factor is causing the pollution or waste generation, and 

eradicate this source by changing inputs, process, or the technology.  

 The core of CP is the opportunity assessment or CP audit.  In the actual 

implementation of CP, this is essentially the conduct of Energy Audit (EA) which  focuses on 

the efficient use of energy on all process stages in different conservation methods. It aims to 

identify various ways of energy use in the organization including the equipment, lighting 

(which can be related to work productivity), electrical systems and work practices. By 

thorough examination of the facilities including work practices, the most energy consuming 

area and opportunities will be identified and the goal is to reduce this energy use by reducing 

energy wastes through retrofitting, process change, system change, proper maintenance and 

many other conservation methods. 

 In the Philippines, the government,in cooperation with Asian Development Bank 

(ADB) for technical assistance,  has implemented a program to promote CP  to industries 

(ADB, 2002). This is to strengthen their productivity and become competitive to local and 

global market while reducing their negative environmental impacts.  The Department of 

Science and Technology (DOST) of the government implements a Cleaner Production (CP) 

Program under which it also applies  a program of Energy Audit (EA).  

 CP offers a win-win situation for organizations/companies adopting it. It is a well -

established concept and should therefore be just normal for companies who are also thinking 

of profit from the practice of CP. But due to some barriers, CP is not being done as a standard 

procedure and not fully adopted by companies. Vieira and Amaral (2015) did a systematic 

review of written articles regarding the barriers and strategies of the application of CP by 

analysing the strength, weakness and methodologies as discussed by different authors. Vroom 

(2014) said in his study that any barriers may be classified in a particular typology. He 
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mentioned Weber (1997) who hypothesized the four distinct typologies of barriers to CP. 

These are the following: 

 Institutional barriers 

 Obstacles conditioned by the market, market barriers or market failure 

 Organisation barriers 

 Behavioural barriers 

 However, Vroom (2014) also mentioned that these typologies are most appropriate for 

larger corporate organizations. For this study, which includes SMEs, the typologies are 

amended as summarized by Shi, Peng, Liu and Zhong (2008) which are also discussed  in the 

Vroom’s study. These barriers of CP may also apply to developing countries. These are: 

 Policy and market barriers that lack regulatory enforcement, absence of incentive 

policies, weak public awareness and barriers. 

 Financial and economic barrier, which includes high cost of capital, poor performance 

of cleaner production and lack of effective performance measurements for cleaner production 

 Technical and information barriers that include limited capability and lack of access 

to external technical support, additional infrastructure requirements and lack of technical 

training on the workshop floor 

 Managerial and organisational barriers; management resistance to change, higher 

priorities to product expansion and market share. 

 SMEs  who have undergone a CP audit have not fully accomplished all the 

recommendations that are listed under opportunities corresponding to CP techniques as 

identified by the auditors. Some of these firms have also neglected the “continuous process 

improvement” of the CP concept. This has left a question on the effectiveness of Cleaner 

Production among SMEs specifically in the target region. This study investigates the barriers 

as well as the motivating factors in the implementation of CPamong these SMEs. The 

specific objectives are as follows:  

(a) Determinations of the rate of adoption of Cleaner Production based on the 

implementation of the recommendations of CP Auditors  

(b) Identification of the main barriers and  factors that hinder the adoption of CP 

(c) Identification of the drivers that motivate the implementation of CP 

 

 The results of the study can be used as a basis for improving the CP program 

implementation as shown in Figure 1. The continuous improvement concept, if applied based 

on the identified barriers and motivators, is aligned with the environmental management 

framework which can be adopted by SMEs in improving their environmental performance. 

The Small and Medium Enterprises or SMEs, including micro-enterprises,  constitute about 

99.6% of the total establishments in the country. This figure meanthat implementation of CP 

on SMEs and micro-enterprises will have great effect on the country’s total environmental 

impact caused by industrial activity. Hence, improving the implementation of the CP program 

will help improve the environmental performance and carbon foot print of the country’s 

industrial sector. 
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Figure 1.  Conceptual framework on Cleaner Production Program Improvement 
 

2. Methodology 

 Based on the  list of SMEs in the target region,  the government has assisted 14 

companies in conducting their CP and EA program as of the year 2016. Survey forms were 

distributed to these companies from which only 8 responded. Responses were either through 

accomplished forms or obtained via interview. The survey instrument, as shown in the 

Appendix, consists of two parts. The first part consists of questions on the company and its 

knowledge on Cleaner Production. The second part consists of a set of questions using a 5-

point Likert scale on factors in the adoption of CP and other  open-ended questions. 

 

3. Results and Discussion 

The research limitation is mostly caused by  confidentiality issues and non-responsiveness of 

respondents during the data gathering.Confidentiality issues also inhibitdiscussion on the 

company’s financial status, for example in relation to improvements in fnancial gains relative 

to improvement of the firm’s operational performance.  Therefore, computations for 

monetary savings, or otherwise were based on theoretical accounting during the time of the 

audit. The number of samples was also limited due to non-participation of some of the SMEs 

enrolled in the program. Their reasons vary from unavailability of the person in-charge or the 

company representative during the audit, no clearance from the top management to entertain 

surveys and interviews, and company policy regarding confidentiality of information on 

company activities. 

The  results of the interviews and surveys are summarized below: 

1.  The companies’ knowledge of CP and EA was obtained through survey as follows: 

a. All of the 8 companies who participated in the survey have only known the CP and 

EA program after it was offered to them by the government during their inquiry of  different 

programs or services they can avail of. 

b. They are conducting their own productivity improvement and energy conservation 

programs based on their own knowledge of application. These methods are not practiced 

regularly. The data of their productivity and energy or fuel consumption history are not 

recorded. They believe that the government’s intervention with the use of experts and 

standard methodology helps them to assess their current status in terms of production 

capability and their potential by identifying the opportunities for improvement. 

c. Most of these companies are willing to recommend CP and EA to other companies 

due to the success of the program in their own company 

2. The companies who have implemented CP and EA claimed that the following benefits 

were the outcome of the program: 

 

 Barriers 

 Motivators 

 

 

 

 

Cleaner Production Opportunity 

Assessment: 

 

 

 

 

Cleaner Production Program 

Implementation in SMEs 
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a. The companies’ main reason why they participated in the CP and EA program is 

because of the good environmental and social practices that the program can do that will 

benefit their company and the society. They considered participating in the program because 

they believe implementing  CP and EA will benefit their company and the future generations. 

b. All the SMEs which participated in the survey concluded that they experienced a 

reduction in their operating costs owing largely to reduction in their electricity consumption. 

The companies using fuel also  claimed to have reduced their fuel consumption after they 

followed the recommended conservation measures for fuel.  

c. Productivity has also increased by an average of 40% due to removal of unnecessary 

processes, improvement of machineries and housekeeping. Improvement of workplace 

including lighting and facility lay out was also mentioned to have contributed to the increase 

in productivity. 

d. Employees claimed that the practice of CP and EA in the workplace boosts their 

morale knowing that they are  part of a company which cares for the environment and the 

company’s welfare. 

3. The companies involved were motivated to undergo CP and EA due to the following: 

a. The management believes in and support the government program to reduce energy 

consumption for the benefit of the environment and future generations. This will also equate 

to sustainability for the company. 

b. The SMEs believe that the identification and implementation of CP and EA 

opportunities is beneficial for all; environment, employees, employer, and the  industry. 

c. By improving their productivity, the SMEs believe that they were able to meet the 

demands of their customers especially in terms of quality and early production lead time. 

This is also the reason of their belief that they have more of what their competitors can offer.  

d. They believe on the success of this program if implemented in their factory because of 

other companies’ (not necessarily in the same industry) success stories.   

4. Some of the recommendations will take longer time to implement or are not yet being 

implemented due to the following reasons: 

a. The  cost of investment for machine replacement or upgrading is high. They have 

been trying to raise some funds for additional investment and to gradually improve and 

upgrade their machineries and lay-out. They believe it will take them time to accomplish this 

despite their improved productivity and the possibility of additional productivity from 

machines. Knowledge on these new technology also affects their decision in purchasing these 

machines. 

b. Failure to do record keeping of pertinent data has always been a problem with these 

SMEs. The lack of data or the unavailability of data at the time needed makes internal 

benchmarking and decision making not possible. 

c. After the program, there was no follow up from the government regarding the status 

of the unimplemented recommendations. They believe that intervention and advice from 

experts are important for decision making. 

The adoption level in the implementation of CP and EA were also known through the survey: 

a. The auditors have enumerated recommendations to these companies and the average 

rate of implementation is 68%. They claim that the increase of productivity is due to the 

government’s intervention programs i.e.,  CP and EA. Most of the accomplished 

recommendations are not costly and easy to implement.  

b. There is an average of 12.5% among the total recommendations by the auditor which 

were implemented half-way. Lack of additional funds is their main reason,  followed by lack 

of knowledge in the technology for their incomplete implementation. 
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c. Productivity was believed to have increased by 40% because of the completed 

recommendations. They believe that it can still be improved by implementing the remaining 

recommendations. 

For the energy audit which was conducted by auditors who are trained in the field of CP and 

EA, the following recommendations appeared in the audit reports: 

 Lighting System: 

o Cleaning of lamps and lighting fixtures should be done in a regular basis 

(housekeeping) 

o Replacement of a more energy efficient bulbs such as LEDs 

o Maximizing the daylight such as window lightings. 

o Additional lighting fixtures and adjustment of lighting height for a better productivity 

of workers. 

 Refrigeration and Air Conditioning System: 

o Regular Cleaning and maintenance of evaporators, filters and condensers of all units. 

o Recharging of refrigerant or replacement to a more environmental friendly refrigerant 

o Installation of insulation on suction lines. 

o Replacement of inefficient, overload and under-load units to a new and more efficient 

units such as inverter type STACU (Split Type Air Conditioning Units) 

o Suggestion of proper use or management of use (maximizing loads, prevention of 

frequent openings, defrosting schedules) 

o Re-organization of operation or of ACU location or walls 

 Oven 

o Gas leakage check and scheduled maintenance 

o Regular monitoring of LPG and diesel consumption with proper documentation 

The above recommendations range from simple practical energy efficiency measures with no 

significant cost to those involving capital investment  in the acquisition of equipment or 

replacement of parts. Nonetheless, most of the companies considered this as one significant 

source of benefit  of CP. 

The Cleaner Production and Energy Audit Programs by the government have been availed by 

SMEs to mitigate the environmental impacts caused by their productivity and at the same 

time improve their over-all efficiency.  Most of these companies have been very cooperative 

to grant an interview and share their experiences for the duration of their audit. The other 6 

companies who did not participate in the survey have reasons such as the unavailability of 

personnel directly involved during that CP and EA audit, failure to obtain clearance from 

their top management and time to answer the questionnaire. 

 

4. Conclusion and Recommendation 

 Cleaner Production and Energy Audit are intervention programs of the government to 

assist SMEs in improving their over-all efficiency and productivity while mitigating their 

environmental impacts. It was shown in this research that the firms who participated in the 

program have positive perception of Cleaner Production and Energy Audit. By thorough 

examination and data collection by the auditors of the firms’ processes, raw materials and 

factory lay-out, recommendations are provided by using appropriate productivity techniques 

and suggestions of a more environmental friendly technology. While these recommendations 

would promote positive impacts to the firms’ sustainability, it was evident that not all of these 

recommendations are being accomplished or implemented. The barriers in accomplishing the  

the recommendations are most commonly attributed to the cost of their implementation and 

the lack of knowledge on the technology that is being suggested. All of the participating 

SMEs point out the top management’s initiative for the sustainability of the environment, its 

employees and the industry as the main reason of their involvement in the program. 
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 It can be concluded through the survey results that although CP and EA are both 

promising for sustainability, the lack of additional funds and possibility of slow returns could 

hinder  full implementation. Since Cleaner Production is a continuous process improvement 

concept, it is suggested that this assistance program should not end after the limited timeline 

set by the assisting body. The provision of technical assistance  aside from financial support 

during the post implementation stage in line with the continuous improvement concept 

towards sustainabilty, will provide the motivating and guiding  principle for the success of 

the CP program.  

 The adoption of the CP and EA programs are likely to addresss environmental issues 

in the operation of SMEs hence leading to sustainability. It is recommended that a more 

focused application of the CP concept be tailor-fitted in a manner that is unique to the 

industry under study. 
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Company Profile             

1 Name of Company:               

2 Company Address:        
Company Net 
Worth:        

3 Year Established:        
Electricity Average 
Consumption       

4 Industry Type:     

Fuel Average 
Consumption       

  i) Furniture           

  ii) Agriculture           

  iii) Food             

  iv) metal            

5 Number of Employees/Staffs:              

6 
Name and Designation of 
Respondent             

              

              

Knowledge about Cleaner Production / Energy Audit          

i 
Do you know about EA and CP 
before the program?            

ii 
How did you know EA and 
CP?              

  

i) Referred by others: (friends, company 
owners, consultants)       

  ii) Advertisement (leaflets)          

  iii) Voluntary Searched          

  

iv) required by the 
government         

  

v) other sources: please 
specify         

iii) Will you recommend the CP program to other companies?          

              

iv) 
Benefits gained in the application of CP and EA. Please select 
more than one if necessary:    

  

i. Reduction in operations 
cost          

  

ii. Reduction in waste disposal 
cost         

  

iii. Reduction in water usage 
cost         

  

iv. Reduction in electricity 
usage cost         

  

v. Reduction in fuel usage 
cost          

  

vii. Reduction in health and safety 
risks to staffs        

  viii. Improved staff morale          

  

ix. Improved client satisfaction or client's 
perception to company      
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x. Helped in compliance to government 
regulations       

  xi. Name another:              

              

              

Factors influencing the adoption of Cleaner Production    

Level of 
Significance. 

 Drivers in implemetation of CP (internal) 1 2 3 4 5 

   
CP helps to comply government laws and 
regulations           

   
Implementing CP  was proven to be beneficial 
to all parties.           

   
Management's commitment to good 
environmental and social practices           

   
Employee or Staffs are aware on 
environmental issues           

   Corporate Social Responsibility           

               

 Drivers in implementation of CP (external)           

   Government laws and regulations           

   Government incentives when CP is adopted           

   Competition from other companies           

   Consumer demands           

   
Organization's support  (promotion of CP by 
industry organization)           

   NGOs support (promotion of CP by NGO's)           

   
Pressure given by community who are aware of 
CP           

   
Success stories from organization who have 
undertaken CP           

               

Barriers in the 
Implementation of CP                           

 Internal Barriers           

   
Resistance to change by top management and 
staff           

   
Low level of awareness of management and 
staff in environmental issues           

   

Records keeping failure to account 
environmental cost, raw materials 
consumption and waste generation           

   
High cost of investing environmentally friendly 
technology and processes           

   

Lack of assigning personnel from the company 
to manage or monitor the implementation of  
CP           

   
Do not agree with the recommendations. 
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 External Barriers           

   
Weak initiatives by government to enforce CP 
through legislations           

   
Lack of government follow ups in companies 
who have undergone CP practices           

   
Lack of government financial support to 
implement CP           

   
Lack of industry organization's information 
from CP practicing companies           

              

Adoption Level of Cleaner Production           

 

How many recommendations does the company 
receive from CP auditors?      

 

How many recommendations are not 
implemented?        

 

How many of this recommendations are 
implemented half way?       

 

How many of this recommendations 
are implemented?        
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Abstract 

 The enhancements in the current Enterprise Resource Planning system were based on 

the missing and limited capabilities of the current system in the division office of Department 

of Education particularly in terms of forecasting and inventory management.  It also founded 

on the existing technologies and system features discussed in the paper.  The interaction 

between the various modules of user access level management, database implementation, 

inventory management and forecasting were found functional and useful by the respondents.  

Moving Average (MA) and Exponential Smoothing (ES) were used to generate forecasts of 

enrolment figures, rooms and teachers.  The ERP system is limited to performing all its full 

potential capabilities due to factors such change resistance as well as structural and 

organizational policies.  All the ISO 25010 criteria of functional suitability, performance 

efficiency, compatibility, usability, reliability, security, maintainability and portability were 

described by the alpha testers as having a very great degree of capability as presented in the 

ERP system.   

 

Keywords: Alpha testers; Enterprise Resource Planning; exponential smoothing; forecasting; 

inventory management; moving average; user access level management  

 

 

1. Introduction 

 Companies are depending on technology to enhance business protocols.  Handling of 

massive information workloads had been a major concern in various companies.  In such 

need to handle a vast amount of information, companies turn to Enterprise Resource Planning 

(ERP) systems for solutions.  This had made the world to become more digitized (Almgren & 

Bach, 2014).  In the 2016 Report on ERP Systems and Enterprise Software, there are 81% of 

business entities that are either in the undergoing the implementation of an ERP software or 

are in the completed phase of implementation.  The said report investigated on the factors that 

affect the decisions towards software selection, implementation and satisfaction trends of 

various organizations regardless of sizes and geographic locations (Panorama Consulting 

Solutions, 2016). 

 Business entities are becoming dependent on technology to help in business processes 

enhancements.  The primary role of an ERP is to integrate various subsystems into a unified 

huge system that shares a common database. The said ERP role is also called as integration.  

ERP system’s goals include productivity and providing more profit opportunities to 

companies (Matende & Og, 2013).   One example of integration is when an organization has 

three subsystems. One of the system handles human resources, another handles finance and 

the third handles production. ERP integrates these three subsystems into one system that 

shares a common database.  Organizations implement ERP system to improve efficiency 

(Panorama Consulting Solutions, 2016). 

 Some ERP system is also called a back-office system. Such a system is used 

exclusively by employees and is not for the public or customers. The core business protocols 

of organizations are handled in this kind of system to improve operational efficiency without 

involving the customers in the actual use of the ERP system (Jalal, 2011).  One example of a 
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back-office system is inventory management, forecasting of enrolment figures and 

organizational resource planning and management. 

 The availability of any resource or item used in an organization is called an inventory.  

An inventory system addresses the numerous operations in making sure that the items 

necessary in an organization are always available.  The activities involved is the inventory 

operations are setting of guidelines used in monitoring the levels of items in the inventory, 

determining the levels that should be maintained or should it be replenished through 

identifying the reorder quantity (Jacobs, Berry, Whybark  & Vollmann, 2011).  Inventory 

requirements identification, target settings, provisions of replenishment techniques, reporting 

actual and projecting inventory status are some of the functions related to management of 

inventory of materials and resources.   Moreover, inventory management also includes the 

monitoring of material movements into and out of stockroom locations and the settling of the 

inventory balances (Roslin, Razak, Bahrom & Rahman, 2015).   

Schools and universities are responsible for the monitoring of nearly limitless supplies and 

books used by its various departments from front office supplies to classroom textbooks and 

those found in the libraries.  Without an effective inventory management system, the valuable 

information and materials available at these institutions can easily be overlooked or lost when 

such materials are forgotten, pushed to the back of storage or misplaced (Sutter, 2014).  

Inventory buffer should not be an issue in any supply chains.  These inventory buffers 

describe the big variance between the supply and demand.  The numerical variance between 

supply and demand must be synchronous.  Modernization in logistics companies are ideal and 

appealing since it will drastically reduce the inventory buffer and thereby reducing also 

logistics costs (Zipkin, 2013). 

 The developed online ERP system compatible in different platforms had made 

inventory and other organizational information more accessible.  Having an internet 

connection made the developed system or application available 24/7.  Data had been 

available anytime and up-to-date information had been achieved.  An ERP application such 

as this would help the organizations, like educational institutions, having people in multiple 

locations to take control of their tasks.  Moreover, the need to forecast organizational needs 

would be beneficial in logistics costs reduction and efficiency establishment.   

 In 1947, by virtue of Executive Order No. 94 by Pres. Manuel Roxas, the department 

was reorganized and named the Department of Education. During this period, the regulation 

and supervision of public and private schools belonged to the Bureau of Public and Private 

Schools (Official Gazette of the Republic of the Philippines, 2012).  Upon the start of Martial 

Law in September 1972, it became the Department of Education and Culture, and 

subsequently reorganized into the Ministry of Education and Culture in June 1978 by virtue 

of Presidential Decree No. 1397 (Robles, 2012) due to the shift to a parliamentary system of 

government. Thirteen regional offices were created and major organizational changes were 

implemented in the educational system.  The Education Act of 1982 created the Ministry of 

Education, Culture and Sports, which later became the Department of Education, Culture and 

Sports (DECS) in 1987 via Executive Order No. 117 by President Corazon C. Aquino (The 

LAWPHiL Project, 2012). 

 In August 2001, the Governance of Basic Education Act was passed, renaming the 

DECS to the Department of Education (DepEd) and redefining the role of field offices, which 

include regional offices, division offices, district offices, and schools (Robles, 2012).  

The Department of Education (DepEd) is the executive department of the Philippine 

government responsible for ensuring access to, promoting equity in, and improving the 

quality of basic education (Robles, 2012).  It is the main agency tasked to manage and govern 

the Philippine system of basic education. It is the chief formulator of Philippine educational 

policy and responsible for the Philippine primary and secondary school systems. It has its 
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headquarters at the DepEd Complex in Meralco Avenue, Pasig City.  The department is 

currently led by the Secretary of Education, nominated by the President of the 

Philippines and confirmed by the Commission on Appointments. The Secretary is a member 

of the Cabinet. DepEd faced adjustments as an independent unit in Philippine education.   

Currently, DepEd Divisions’ procedures in terms of receiving items for distribution among 

the various schools involves manually creating certificates of acceptance and then recording 

it at a later period by batch in an excel file.  There are situations when the division supply 

officer gives the task of receiving items from a supplier to the district property custodians and 

then later asks for reports of such deliveries.  This is without prior consideration to the 

number of items needed or requested by the said district.  The district property custodians 

who received the items from the division supply officer or the suppliers then distribute the 

received items to the various school representatives.  The school representatives receive the 

items based on the personally submitted item requests and forms or based on the enrolment 

figures of the previous year.  The District Property Custodian for elementary and secondary 

schools is responsible for determining the needs and excess items of schools within his 

jurisdiction.  Such tasks involve itemization of each school’s physical properties to be able to 

forward proper requests for additional needs to the Division Office.  One of the 

responsibilities of the Division Supply Officer is to validate submitted reports to be able to 

track if the awarded items, before and after the school year, match the recorded items in the 

inventory record.  These reports are required to be produced before other requests are to be 

entertained by the division supply officer.  Such tasks involve massive amount of time, 

movement of documents among various offices and the bulk of data needed to be processed 

and analyzed are increasing annually. Hence, delays are being experienced from requests to 

the delivery of the requested items.  In addition to these tasks, the inventory proceedings in 

the division offices are forwarded to the regional offices and then to the head office of 

DepEd. 

 Requesting for school needs, in advance is allowed by the Division Superintendent.  

The advance requests are aimed to providing the needed items by the various schools prior to 

the opening of classes.  However, the District Property Custodians and School 

Representatives should be able to plan the demand or identify the number of needed items of 

each school within their jurisdictions before the request is placed.  With the increasing 

number of students enrolling each year, the necessity to project or forecast the number of 

items needed by each school is significant for students and teachers.  If projected enrolees are 

in question by the regional and main office of DepEd, a particular division office is given a 

1% increase in the items delivered which is regardless of the number of enrolees or 

percentage of enrolees that had increased or decreased over the years. This is also despite 

having an online official repository of enrolment data from 

http://ebeis.deped.gov.ph/beis/reports_info/masterlist also updated by the school 

representatives annually.  It was however noted on an interview with the Information 

Technology Officer of DepEd Mabalacat that the said website only allows updating of 

records between July and August of a particular year.  Reports on the said websites are only 

updated by the system administrator every January. 

 The requests for additional rooms and teachers are also in the hands of the school 

representative or the school principal.  The usual basis is the number of enrolees and its 

increase over the years.  The “best guess” or assumed optimal number of enrolees is 

forwarded as requests to the district property custodian and then to the division supply 

officer.  The division supply officer creates a report of the projected or forecasted enrolees 

and the accompanying requests for additional teachers and rooms based on the submitted 

plans of the various school representatives.  This will then be verified for approval or 

disapproval by the division superintendent on the basis of enrolment figures of the previous 
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years.  The ideal classroom is to be filled with 40 students and the number of teachers is 

based on the number of subjects that need to be taught in each grade or year level.        

The textbooks and armchairs are delivered from Regional Office, DepED Region III (Central 

Luzon).  The needed teachers per school are determined by computing the subjects per grade 

levels.  Ideally, there should be one teacher for every subject specialization.  However, in the 

current system, the number of teachers that can be hired is computed by determining the total 

number of subjects and divide it by six, which is the average number of subjects per grade 

level.   

It is necessary for the number of items or resources requested for the various elementary and 

high schools to be forecasted in the most efficient way.  An excess in the number of requested 

supplies or resource will result to wastage of funds while insufficient number of items will 

result to shortage of textbooks, armchairs, rooms, teachers and other supplies.  Shortages 

cause delays in the delivery of quality education among the students.   

Estimating how much product or service will increase or decrease in a matter of time is called 

forecasting.  Demand forecasting is an area of predictive analytics dealing with the process of 

projecting customer demand for a good or service.  It is a continual managerial process of 

using historical data to estimate the expected demand for a good or service.  Historical 

records are used to determine the direction of future trends (Anusha, Alok & Shaik, 2014).  

According to Bass (2016), one of the advantages of forecasting is its ability to provide the 

organization with important information that it can use to make decisions about the future of 

the organization.  Forecasting the needed supplies of schools could not only fasten the 

requests completion, also, it could fasten item delivery.  Identification of appropriate number 

of items is necessary in determining resource distribution pattern to lessen excess, thus, 

taking full advantage of resource utilization. 

A demand forecast model is an ensemble of various forecasting models working together.  

Better predictive accuracy is the often results on combining forecasting models.  Through the 

use of demand forecast models with updated data as basis, the task of inventory management 

becomes much simpler.  The forecast models provide discernment into when a trend change 

will occur, and more importantly, how big the trend will be.  Through demand forecast 

models, inventory and human resources can be properly planned and managed in advance and 

with fewer unexpected disclosures (Statistics: Methods and Applications, 2015). 

A division office of DepEd is composed of districts handling the various public elementary 

and secondary schools in certain areas of jurisdiction.  In this study, the identified locale is a 

Division Office of the Department of Education called the City Schools Division of 

Mabalacat (CSDM).  It maintains records and requests coming from four (4) district clusters 

headed by the district property custodian and 57 school representatives for elementary and 

high schools.  The person in-charge in DepEd Division of Mabalacat inventory is the 

Division Supply Officer.  The districts are named as Secondary Schools, Mabalacat North, 

Mabalacat South and Mabalacat East.  Each elementary and high school had employed a 

representative, usually the school’s Principal or the Head, to request items or teachers needed 

in their respective school.   Manual count of inventory items is done every end of the school 

year, usually around April, and conducted by the Division Supply Officer and the team of 

inventory personnel from the division office together with the District Property Custodians.  

A total of 40 elementary and 17 high schools are under the umbrella of the locale.  The 

stakeholders in the current and proposed systems were from different schools in CSDM.  This 

necessitated the online connectivity of all transactions needed in the enterprise resource 

planning system of the CSDM.   

These challenges prompted the proponent to conduct a study which led to the development of 

an enterprise resource planning system with demand forecasting that aimed to provide data to 
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support decision making for requirements to potentially meet the physical future needs of all 

public schools under the DepEd division office of Mabalacat. 

 

2. Objectives/ Statement of the Problem 

 Generally, the study sought to enhance the current enterprise resource planning 

system of the division office of Department of Education in Mabalacat. 

 Specifically, the study sought to answer the following: 

1.  What is the profile of the schools in Mabalacat Division with respect to:  

1.1   Enrollment? 

1.2   School type? 

2. What is the extent of capability of the existing system of Mabalacat Division Office in 

terms of: 

2.1 Inventory Management?  

2.2 Forecasting?  

2.3 Access Level Control? 

2.4 Report Generation? 

3. What enhancements can be done to improve the system and the limitations of the 

system in terms of: 

3.1 Inventory Management? 

3.2 Forecasting? 

3.3 Access Level Control? 

3.4 Report Generation?  

4. What is the performance of the new system in terms of the following ISO 25010 

criteria? 

4.1 Functional Suitability? 

4.2 Performance Efficiency? 

4.3 Compatibility? 

4.4 Usability? 

4.5 Reliability? 

4.6 Security? 

4.7 Maintainability? 

4.8 Portability? 
 

3. Materials and Methods  

 This study utilized the research data from the interviews and surveys for inputs.  The 

system was tested using survey questions and the analyzed data was used to describe the 

system in terms of mathematical data.  The qualitative description of the study was based on 

the interviews and surveys conducted with the locale’s stakeholders and the evaluation results 

of the system. 

 

 3.1 Research Design  

 The research and development (R&D) research design was used in this study.  R&D 

is known in Europe as research and technological development (RTD).  It refers to innovative 

activities conducted by corporations or governments in the development of new or improving 

existing services or products (Wingate, 2015).  R&D development constitutes the first stage 

of development of a potential new or improving existing service or product.   
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Figure 5. Cycle of R&D (Source:  Wingate, 2015) 

 

Figure 5 shows the cycle of R&D used in this study.  This study started with the synthesize 

and theorize phase.  The researcher looked into related literatures, studies and existing 

systems similar to the presumed conditions in the locale.   

In the next R&D phase which is explore, hypothesize and clarify phase, the proponent 

gathered data through interviews, surveys and document analysis about the current system of 

a division office of DepEd which is CSDM.  After exploring the current capabilities of the 

locale’s back-end processes and procedures, the gathered literatures and studies relevant to 

secure foundation in the development of a new system had been clarified for planning the 

modules that were included in the ERP system.  Through the synthesis of locale’s details and 

the current technological trends, the researcher was able to select the appropriate technologies 

in the development of the ERP system for the Division Office of DepEd.   

The system development is part of the R&D phase of design, develop and test.  The 

proponent was able to identify the software development methodology to be used in the 

study, which is the iterative software development.  The initial planning part of the system 

development converged the researcher’s knowledge and skills in the concepts of inventory 

management system, web development, databases and forecasting techniques.  These were 

used in the requirements analysis and design to develop an online ERP system using the data 

and information gathered from the previous phases.   

For the last phase of the R&D which is called implement, study efficacy and improve, the 

ERP system was put into live or online mode for implementation and evaluation and it is 

found in http://depedmabalacat.net/.  The proponent ensured that requirements were met and 

constant collaboration with the stakeholders were undertaken.  The system was evaluated 

using the ISO 25010 quality model in terms quality characteristics such as functional 

suitability, performance efficiency, compatibility, usability, reliability, security, 

maintainability and portability.  The ERP system was evaluated by the selected ICT experts 

and the users of the developed system.  
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 3.2 Applied Research or System Development Research 

 The suitability of a system development methodology for this project was based on 

various technical, organizational, project and team considerations. 

 

 
Figure 6. Iterative Development Methodology (Source: Infosys, 2015) 

  

 Figure 6 shows the Iterative development methodology model used in the 

development of the ERP system.   It is a cyclic software development process developed in 

response to the weaknesses of the Waterfall model.  The model used development disciplines, 

such as analysis, design, implementation and testing activities, but carried out in a more 

flexible manner.  Each iteration has a well-defined set of objectives and produces a partial 

working implementation of the final system.  Then, each successive iteration builds on the 

work of previous iterations to evolve and refine the system until the final product is complete.  

The emphasis in early iterations is on requirements as well as on analysis and design, and in 

the later iteration stress is on implementation and testing (Infosys, 2015). 

  

 Planning and Requirements 

 This is the initial planning phase in the development cycle where the product 

requirements are understood from the customer perspective.  In this phase, the researcher 

conducted detailed communication with the locale’s stakeholders to understand their 

expectations and exact requirements.  This is a very important activity and need to be 

managed well (See Appendix L for the Gantt Chart), as most of the customers are not sure 

about what exactly they need.  The project charter agreement (See Appendix J) was prepared 

at this stage as business requirements can be used as an input for requirements analysis and 

acceptance testing. 

 A requirements model defines as a set of diagrams that emphasizes on a different 

aspect of the users' needs such as Context Diagram, Data Flow Diagram (DFD) and Use Case 

Diagram.  

 Use Case diagram contains a set of possible sequences of interactions between a 

system and users in a particular environment.  It should contain all system activities that have 

significance to the users and is used to system analysis in identifying, clarifying, and 
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organizing system requirements (See Appendix N for the Use Case Diagrams of the Proposed 

System).  

 Context Diagram, also known as Level 0 Data Flow Diagram, defines the boundary 

between the system, or part of a system, and its environment, by showing the entities that 

interact with it.   In this diagram, there is only one visible process node that represents the 

functions of a complete system in regards to how it interacts with external entities.  Data 

Flow Diagram demonstrates how data is processed by a system as it focuses on the flow of 

information, where data comes from (input), where it goes and how it gets stored (output) 

(See Appendix M for the Data Flow Diagram of the Proposed System).  

  

 Analysis and Design 

 With the clear and detailed system requirements, the researcher then proceeded to 

design the complete system.  System design was comprised of understanding and detailing 

the complete hardware and communication setup for the product under development (See 

Appendix K for the Implementation Specifications of the Developed System).  System test 

plan was developed based on the system design. Doing this at an earlier stage leaves more 

time for actual test execution later. 

 The System Design Specification (SDS) contains the information needed to develop 

the system as it establishes guidelines showing what functionality of the system to be 

developed is required.  The data gathered from interviews and researches for forecast 

formulas used in the locale were utilized to define the functionality of the developed system 

described in the user’s requirements. 

 

 Output and User Interface Design 

 User Interface was the junction between the system and its user as it determines the 

means by which the user and a computer system interact, in particular the use of input 

devices and software (See Appendix Q for the Screenshots of the User Interface).  

 

 Data Design 

 Data design is a process of continuing improvement of the system data requirements 

as it includes identifying the data, defining specific data types and storage mechanisms, and 

ensuring data integrity by using business rules and other run-time enforcement mechanisms. 

 Entity Relationship Diagram (ERD) is a graphical representation of an information 

system that illustrates the relationship between entities within the system.  It helped define 

business processes and was used as the foundation for a relational database (See Appendix O 

for the Entity Relationship Diagram of the Proposed System).  

 Data Dictionary a set of information explaining the contents, formats, and structures 

of the system database and the relationship between its elements, used to control access to 

and manipulation of the database (See Appendix P for the Data Dictionary of the Proposed 

System). 
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Figure 7.  System Architecture 

  

 Architectural specifications were understood and designed in this phase (See Figure 7 

for the System Architecture).  System design was broken down further into modules taking 

up different functionality.  This is also referred to as High Level Design (HLD).  The data 

transfer and communication between the internal modules and with the outside world (other 

systems) is clearly understood and defined in this stage.  With this information, integration 

tests can be designed and documented during this stage. 

 The detailed internal design for all the system modules is specified, referred to as Low 

Level Design (LLD) (See Appendix O for the Entity-Relationship Diagram).  It is important 

that the design is compatible with the other modules  (See Appendix for the ERP Model of 

DepEd Division Office) in the system architecture and the other external systems (See 

Appendix M for the Data Flow Diagram).  Unit tests which are essential in the development 

process because it helped eliminate the maximum faults and errors at a very early stage.  Unit 

tests were designed at this stage based on the internal module designs (See Appendix N for 

the Use Case Diagrams). 

 

 Implementation and Deployment 

 The implementation and deployment phases involved the application of the analysis 

and design phases in meeting the actual requirements during the planning and analysis phase.  

The actual coding of the system modules designed in the design phase was taken up in the 

Implementation phase. The best suitable programming language was decided based on the 

system and architectural requirements (See Appendix R for the Development and 

Specifications of the Proposed System).  The coding was performed based on the coding 

guidelines and standards.  The code went through numerous code reviews and was optimized 

for best performance before the final build is checked into the repository (See Appendix R for 

the Development and Specifications of the Proposed System). 

Testing 

 Unit tests designed in the module design phase were executed on the code during this 

validation phase.  Unit testing was the testing at code level and it helped eliminate bugs at an 

early stage, though all defects cannot be uncovered by unit testing (See Appendix S for the 

Test Cases Scenarios and Notes). 
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 Integration testing was associated with the architectural design phase.  Integration 

tests were performed to test the coexistence and communication of the internal modules 

within the system (See Appendix S for the Test Cases Scenarios and Notes). 

 System testing was directly associated with the System design phase. System tests 

checked the entire system functiona0lity and the communication of the system under 

development with external systems.  Most of the software and hardware compatibility issues 

were uncovered during system test execution (See Appendix S for the Test Cases Scenarios 

and Notes). 

 Acceptance testing was associated with the evaluation phase and involved testing the 

product in user environment.  Acceptance tests uncovered the compatibility issues with the 

other systems available in the user environment during deployment.  It also discovered the 

non-functional issues such as load and performance defects in the actual user environment 

(See Appendix S for the Test Cases Scenarios and Notes). 

 

 Evaluation 

 In the evaluation phase, the developed system prototype for the locale’s users was 

tested and evaluated by a pool of experts through alpha testing and the results and feedbacks 

were used for the refinement of the system.  After the system refinement, the ERP system 

users were also asked to evaluate the system through beta testing to know their 

perspective/acceptance regarding the developed system and feedbacks were also used to 

further enhance the system (See Appendix D for the Evaluation Tool). 

 After the completion of the system development, the researcher presented an 

implementation plan for the locale (See Appendix T for the Implementation Plan).  The plan 

was necessary to be able to prepare the actual deployment and maintenance for the system. 

 

 3.3 Data Collection Procedure 

 First, the researcher sought approval from the locale to conduct a study by securing 

the Informed Consent Form (See Appendix A).  Along with the form is a letter addressed to 

the Division Superintendent (See Appendix B).  Then, upon securing signatures of the said 

forms from the locale, CSDM, the researcher presented and submitted copies of the study 

proposal to the St. Paul University Philippines Ethics Review Committee (SPUP-ERC).  The 

letter of approval indicating the minor modifications was issued to the researcher.  

Interviews, surveys and collecting of sample documents for the study immediately 

commenced upon the said approval.  Upon compliance with the indicated revisions, the 

researcher was scheduled for a proposal oral defense.  Upon approval of the Panel of 

Evaluators, the researcher will then proceed to the Final Oral Defense.      

 Interviews (See Appendix F for the Interview Guide) and initial survey (See 

Appendix D for the Evaluation Tool for the Current System) among the CSDM stakeholders 

for the analysis of the current system state were conducted.  This ensured that the system 

developed covered information pertinent to the needs of the locale.  The researcher 

interviewed and distributed survey forms to the Information Technology Officer, Mr. 

Michael T. Villanueva; Mr. Ricky John Manarang, the Division Property Custodian and ten 

(10) School Representatives of Mabalacat South District to learn about the current system 

state and verify expectations and exact requirements of the system (See Appendix C Details 

of the Interviewed Stakeholders).  Then, the researcher asked for the copies of forms and 

other documents pertinent to the proposed system (See Appendix H for the Sample Forms 

and Documents).  The researcher also acquired the enrolment figures for the last five (5) 

years from the Division Property Custodian to serve as data entry needed for the forecasting 

feature of the proposed system.   
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 Basing on the interviews, initial surveys and looking into the existing documents of 

the locale, the online ERP application system  was designed and developed.  In the 

development of the modules for the said system, all the pertinent information gathered from 

the stakeholders of the locale were closely taken into account and had been given utmost 

importance. 

 Test cases were created and used to validate and check the completeness of the system 

against the system requirements specifications.  All test cases had been complied and 

corrected when necessary (See Appendix S for the Test Cases, Scenarios and Notes) prior to 

conducting alpha and beta testing.  The developed system prototypes for the users were tested 

by a pool of ICT experts.  This pool of experts called the alpha testers evaluated the system in 

terms of the criteria in ISO 25010.  The system users were also asked to evaluate the system 

to know their perspective regarding the system (See Appendix D for the Evaluation Tool).

  

 3.4 Respondents of the Study 

 The participants in this study were chosen using purposive sampling.  A purposive 

sample is a non-probability sample that is selected based on characteristics of a population 

and the objective of the study. Purposive sampling is also known as judgmental, selective, or 

subjective sampling.  This type of sampling can be very useful in situations when you need to 

reach a targeted sample quickly, and where sampling for proportionality is not the main 

concern.  A kind of purposive sampling called the expert sampling is a form of purposive 

sampling used when research requires one to capture knowledge rooted in a particular form 

of expertise. It is common to use this form of purposive sampling technique in the early 

stages of a research process, when the researcher is seeking to become better informed about 

the topic at hand before embarking on a study. Doing this kind of early-stage expert-based 

research can shape research questions and research design in important ways (Crossman, 

2013). 

 Using expert purposive sampling, the participants in this study were 12 IT experts and 

the 12 staff involved in the ERP activities of CSDM.  The alpha test was conducted among 

the 12 ICT experts and the same number of beta testers chosen among the locale’s personnel.  

Appendix X showed the difference between alpha and beta testing based on software 

engineering principles (Mall, 2014).  Choosing the alpha and beta testers had also been based 

on the details of alpha and beta testing criteria shown in the said section.  

 For the alpha test, 12 ICT experts participated in the technical evaluation of the 

developed system (Appendix I). 100% or all of the alpha testers have experiences in using 

various web application development software and platforms.  75% of the alpha testers are 

industry practitioners while the 25% are academicians.  The evaluation tool used was the ISO 

25010 criteria in terms of functional suitability, performance efficiency, compatibility, 

usability, reliability, security, maintainability and portability.  The feedbacks from the alpha 

testers were used to further enhance the developed system.   

 The beta test was participated by 12 system users (Appendix I).  Among the beta 

testers included one (1) IT Officer III, one (1) Division Property Custodian and ten (10) 

School Representatives.  83% of the participants are School Representatives from Mabalacat 

South District of DepEd Mabalacat Division while the 17% are officers from the Division 

Office.  One of the beta tester comprising the 17% is the Mabalacat South District Property 

Custodian.  The other beta tester is the one and only IT Officer III who will also be using the 

system with the Access Level Control for the Division Office Administrator of the ERP 

System for DepEd Mabalacat Division Office.  Mabalacat South is one of the four (4) 

districts under DepEd Mabalacat Division (See Section A of Appendix W).  100% or all of 

the School Representatives from the said district were the beta testers of the system.  The 

evaluation tool used was also the ISO 25010.     
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 3.5 Instrumentation 

 The developed system was tested by the selediscusiioncted ICT experts and the 

system users using alpha and beta testing.  The questionnaire included items to describe the 

system in terms of functional suitability, performance efficiency, compatibility, usability, 

reliability, security, maintainability and portability.  The main research instrument used in 

this study was the questionnaire that was developed based on the ISO 25010 quality standard.  

The evaluation was administered using the online version of the software.  The evaluations 

were conducted using the evaluation tools found in Appendix D.    

Data Gathering Procedures 

 The development of the online ERP system for the DepEd Division Offices was 

undertaken using interviews, gathering sample forms and reports and distributing 

questionnaires.  First is securing the Informed Consent Form (See Appendix A) and having it 

signed by the Information Technology Officer III, Mr. Michael T. Villanueva.  Mr. 

Villanueva required a letter addressed to the Division Superintendent to formalize and 

officially start the study (See Appendix B).  Initial interview with Mr. Villanueva revealed 

that there is no existing computerized system yet regarding the resource management system 

particularly in distributing books and supplies among the schools under CSDM.   

 Next were the interviews among the stakeholders for the analysis of the current 

system state.  These were done in order to ensure that the ERP system would cover 

information pertinent to the needs of the locale.  The signed letter approved by the Division 

Superintendent was attached and presented to all the other participants of the study to ensure 

compliance and participation in this said undertaking.  The Division IT Officer, Division 

Property Custodian and 10 school representatives were interviewed for this purpose (See 

Appendix F for the Interview Guide).   

 Using the interviews and looking into the existing documents of the locale, the online 

ERP system was developed.  In the development of the modules for the said system, all the 

pertinent information gathered from the stakeholders of the locale were closely taken into 

account and had been given utmost importance. 

 Then the developed online ERP system were tested by a pool of 12 ICT experts for 

the alpha testing and also 12 system users for beta testing.  This pool of experts evaluated the 

system in terms of functional suitability, performance efficiency, compatibility, usability, 

reliability, security, maintainability and portability.  The system users were asked to evaluate 

the system to know their perspective regarding the system. 

 

 3.6 Data Analysis 

 The collected data were collated and tabulated electronically to facilitate analysis.  

For the interview and sample forms and reports, the analysis of these qualitative research 

instruments involved aiming to uncover and understand the big picture by using the data to 

describe the phenomenon and what this means. Both qualitative and quantitative analysis 

involved labelling and coding all of the data in order that similarities and differences can be 

recognized. Responses from the interviews were entered into a computer using MS Excel in 

order for it to be coded, counted and analyzed. The researcher used method of identifying and 

labelling or coding data needed called content analysis.  Content analysis was used since the 

qualitative data were collected through interviews and documentary analysis.  Content 

analysis was used for the categorization of verbal data for purposes of classification, 

summarization and tabulation.  This study used content analysis which involved coding and 

classifying data, also referred to as categorizing and indexing and aimed to make sense of the 

data collected and to highlight the important messages, features or findings. 

 Simple percentages and frequency counts were used for analyzing the survey of the 

current system, alpha and beta test results.  The data were summarized to get the most 
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responses so that conclusions could be derived.  The following were used to present a general 

profile of the participants and to answer the other questions raised in this study. 

 

 Frequency Count.  It was used to determine the number of responses in the alpha and 

beta tests. 

 Likert Scale.  A Likert scale is an often used 5-point format with extreme ends.  It 

requests respondents to specify their level of agreement to each of a list of statements.  It was 

named after Rensis Likert, who invented the scale in 1932.  The result is obtained by 

calculating the average (i.e.  mean) of all the results added together.  Likert scales are often 

used in questionnaires.  The table in Appendix X shows the scales that were used in this 

study. 

 

4. Results 

 This section detailed the results or findings of this study. The findings were 

interpreted and the major issues were identified and discussed.  The first part pertained to the 

profile of the various schools under the supervision of DepEd Mabalacat Division.  The 

second part describes the existing system of Mabalacat Division Office of the Department of 

Education in terms of inventory management, forecasting, access level control and report 

generation.  Then the third part describes the new ERP system also in terms of the areas of 

inventory management, forecasting, access level control and report generation.  The next part 

is about the results of the alpha and the beta tests of the new ERP system.  Then the 

interpretation of the tables is followed by the description of the proposed ERP system which 

includes screen shots and sample generated reports. 

 

Results  

  The following sections show the details of the results of the study. 

Profile of the Schools 

 The following section describes the profile of the schools in terms of number of 

enrolees and school type. 

 
Table 1.  Profile of the Schools 

 School Name District Enrollees 

1 Mabalacat City College Secondary School 0 

2 Mabalacat City College-Dapdap Secondary School 0 

3 SHS within Sapang Biabas Resettlement ES Secondary School 0 

4 HI-SPED Secondary School 21 

5 Calapi Negrito ES Mabalacat North 53 

6 Mamatitang Elementary School Mabalacat North 55 

7 Canidha Elementary School Mabalacat East 72 

8 Haduan Negrito ES Mabalacat North 80 

9 Mangalit Elementary School Mabalacat North 107 

10 Calumpang ES Mabalacat North 111 

11 Dungan Primary School Mabalacat North 113 

12 Monicayo ES Mabalacat North 123 

13 Atlu Bola ES Mabalacat North 136 

14 Sta. Maria Elementary School Mabalacat East 142 

15 Madapdap Resettlement ES Mabalacat East 199 

16 Cacutud ES Mabalacat North 244 
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17 Magsaysay ES Mabalacat South 278 

18 Air Force City High School Secondary School 280 

19 Mawake ES Mabalacat East 289 

20 Santos Ventura National High School Secondary School 296 

21 Paralayunan ES Mabalacat North 299 

22 Ma. Consolacion ES Mabalacat South 384 

23 Dr. Adelaido C. Bernardo HS Secondary School 395 

24 Gasdam ES Mabalacat South 415 

25 BICAL HIGH SCHOOL Secondary School 427 

26 Pila Elementary School Mabalacat South 433 

27 Mabalacat Technical Vocational School Secondary School 624 

28 Macapagal Village ES Mabalacat North 626 

29 Marcos Village ES Mabalacat North 626 

30 Santos Ventura ES Mabalacat North 630 

31 Bical ES Mabalacat East 657 

32 San Joaquin ES Mabalacat North 681 

33 Camachiles ES Mabalacat East 685 

34 Lakandula ES Mabalacat South 699 

35 Sapang Biabas ES Mabalacat East 724 

36 Atlu Bola High School Secondary School 859 

37 Sta. Ines ES Mabalacat North 887 

38 Mabiga ES Mabalacat East 1,059 

39 Duquit ES Mabalacat South 1,104 

40 Mabalacat ES Mabalacat North 1,161 

41 Mabalacat Comm. HS Secondary School 1,190 

42 Duquit High School Secondary School 1,232 

43 Talimundok Elementary School Mabalacat South 1,253 

44 Dau Homesite ES Mabalacat South 1,272 

45 Dona Asuncion Lee IS Mabalacat East 1,325 

46 Sapang Biabas Resettlement ES Mabalacat East 1,349 

47 Villa Teodora ES Mabalacat South 1,399 

48 Dapdap ES Mabalacat East 1,492 

49 Northville 16 ES Mabalacat North 1,609 

50 San Francisco ES Mabalacat North 1,641 

51 Mabalacat NHS Secondary School 1,679 

52 Mauaque HS (Res) Secondary School 1,901 

53 Mauaque Resetlement ES Mabalacat East 2,150 

54 Madapdap Resettlement HS Secondary School 2,249 

55 Dona Asuncion Lee Integrated School Secondary School 2,426 

56 Camachiles National High School Secondary School 2,438 

57 Dau Elementary School Mabalacat South 3,259 

  

Table 1 shows the profile of the school with respect to the number of enrolees and the school 

type.  26 out of the 57 schools have less than 500 hundred enrolees which had been 

considered in this study as a small school in terms of number of enrolees.  31 out of the 57 
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schools are considered in this study as big school in terms of number of enrolees.  There are a 

total of four (4) districts namely, Mabalacat North, Mabalacat South, Mabalacat East and 

Secondary School.  All the elementary schools are classified under either Mabalacat North, 

Mabalacat South and Mabalacat East.  A certain school with the same name but with different 

districts has a principal or school representative for both elementary and high school.  

Although classified into four (4) districts, there are only three school types according to the 

grade or year level of students attending a particular school.  The school types can be 

classified as elementary school, secondary school and integrated school.  Elementary schools 

are from Grades 1 to 6.   Secondary schools are grades 7 to 12 which is known in the old 

curriculum as year levels 1 to 4 (grades 7 to 10) and then the additional junior (grade 11) and 

senior (grade 12) high school levels.  There are a total of 30 schools providing elementary 

education only.  There are a total of seven (7) schools providing secondary schools only.  

There are a total of 10 schools providing both elementary and secondary education.  There 

are a total of 47 schools with the same name and location throughout Mabalacat.  However, 

the number of school is considered as 57 because of the number of school principals or 

school representatives for every school in DepEd Mabalacat Division (See Appendix W for 

School Details).   

 

Capabilities of the Existing System 

 The following  section describes the capabilities of the existing system in the locale. 
Table 2.  Capabilities of the Existing System in Terms of Inventory Management 

  
ITEMS ON INVENTORY MANAGEMENT 

Mean Qualitative Description 

1 

Degree of simple control and support to other functions in the 

system. 0.83 Limited 

2 Degree of efficiently updating your stocks according to demand 3.00 Great Extent 

3 Degree of information-sharing (inventory information) 3.00 Great Extent 

4 Degree of consideration when replenishing stocks 0.67 Does Not Exist 

5 Degree of satisfying demand and its implications 1.67 Moderate 

6 Degree of handling special periods that are affecting order placement 0.25 Does Not Exist 

7 

Degree of having an order function that takes redistribution policies 

into consideration  1.92 Moderate 

8 

Degree of classification system that simplifies the control of different 

types of inventory items 2.67 Great Extent 

9 

Degree of ability to simulate how the different service level scenarios 

affect inventory and the organization 0.00 Does Not Exist 

10 

Degree of the system’s capability to automatically generate order 

suggestion based on stocks 0.00 Does Not Exist 

11 Degree of monitoring stocks in various schools using real-time data 0.00 Does Not Exist 

12 Degree of monitoring inventory accuracy 2.83 Great Extent 

13 

Degree of real-time data of inventory variances (missing, destroyed 

or condemned items) 0.00 Does Not Exist 

14 

Degree of accurate computation of inventory variances (missing, 

destroyed or condemned items) 2.75 Great Extent 

15 

Degree of identifying the quantity of excess as well as understock  

inventory 2.33 Moderate 

16 

Degree of handling efficiently the redistribution of excess as well as 

understock  inventory 1.25 Limited 

17 Degree of accurately identifying the accountability of items 1.42 Limited 

18 

Degree of effectiveness of the item distribution or item picking 

system 1.58 Limited 

19 Degree of sufficient number of staff for inventory across the locale 1.50 Limited 

20 Degree of staff training in inventory processes 1.33 Limited 
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21 Degree of staff engagement in inventory processes 4.00 Very Great Extent 

22 Degree of security of the inventory items 2.25 Moderate 

23 Degree of availability of information on loss and theft 1.17 Limited 

CATEGORY MEAN 1.58 Limited 

 

 Table 2 shows that the current system has limited capabilities in terms of inventory 

management as indicated with the computed mean of 1.58.  It was noted that it does not have 

the capability to simulate different scenarios on how the inventory may affect the 

organization.  It is also missing the capability to generate order suggestions based on stocks 

or enrolment figures.  Real-time monitoring of stocks and its variances among the various 

schools does not exist as well. Thibodeaux (2016) and Henderson (2016) stated that inventory 

is a major asset that is directly related with tasks such as planning.  It was also stated by the 

said authors that efficient inventory management is an important component to successful 

operations of an organization.  Having good inventory management through up-to-date data 

in an organization will drastically increase an organization’s resource management efficiency 

as further explained by Kumar (2014). The missing inventory management capabilities of the 

current system in the division office of DepEd are crucial in an enterprise resource planning.  

Core business protocols such as inventory management improve operational efficiency (Jalal, 

2011) even without involving the customers or students in the actual use of the ERP system.  

The capabilities that does not exist or are limited in the current system of the division office 

are implications of the need to immediately implement an improved or a new enterprise 

resource planning system which includes a module for inventory management.  It is also 

worthy to note that the degree of engagement of the staff is described to be with “very great 

extent” with a computed mean of 4.00.  Such is an indication that the inventory protocols are 

actively participated by various DepEd division personnel as well as school representatives.  

It is an indication that data security in the inventory management should be considered in 

development of a new or improved system.    

 

Table 3.  Capabilities of the Existing System in Terms of Forecasting 
  ITEMS ON FORECASTING Mean Qualitative Description 

1 Degree of handling demand according to student enrolment patterns 1.17 Limited 

2 Degree of customizing forecasting methods according to your needs 1.00 Limited 

3 Degree of efficiently updating your forecasts according to demand 1.00 Limited 

4 Degree of information sharing forecasting information 1.17 Limited 

5 Degree of ability to handle demand changes 1.00 Limited 

6 

Degree of automatically updating forecasts according to demand 

patterns  1.00 Limited 

7 

Degree of handling items that are for some reasons missing historical 

data in an easy way 1.00 Limited 

8 

Degree of the system’s capability to automatically generate order 

suggestion based on forecasts 0.00 Does Not Exist 

9 

Degree of the system’s ability to forecast the number of items needed 

in every school and for the entire locale 2.17 Moderate 

10 

Degree of using a standardized forecasting model across the schools 

serviced by the locale 2.33 Moderate 

CATEGORY MEAN 1.18 Limited 

 

 Table 3 shows that the current system has limited capabilities in terms of forecasting 

as indicated with the computed mean of 1.18.  Chand (2017) stated that forecast is required in 

management when making a wide variety of decisions and business plans.  Bass (2016) and 

Akrani (2016) discussed the importance of forecasting appropriate number of items in 
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resource requests and distributions to fasten delivery and take full advantage of resource 

utilization.  The highest mean 2.33 described the moderate degree of using a standardized 

forecasting model across the schools serviced by the locale.  The division office and the main 

office of DepEd sets a 1% increase in the number of items to be requested yearly by a certain 

school.  DepEd administrators had set a forecasted assumption of 1% annual increase in the 

number of enrollees.  The gathered enrolment figures do not indicate a consistent 1% annual 

increase among all the schools in the division.  Each school has unique data sets of enrolment 

figures than should be individually computed and analyzed.  It was also noted that majority of 

the capabilities of the existing system in terms of forecasting were described as limited.  

These results are implications of the locale’s need to have a forecasting module as part of the 

modified or new ERP system. 

 

Alpha Test Results 

  

The following section describes the results of the alpha test of the proposed system. 

Table 4.  Alpha Test Results in Terms of Functional Suitability 

FUNCTIONAL SUITABILITY INDICATORS  Mean  Descriptive Interpretation 

Functional Completeness: degree to which the set of functions covers all the 

specified tasks and user objectives. 
3.67 Very Great Extent 

Functional Correctness: degree to which the functions provides the correct 

results with the needed degree of precision. 
3.92 Very Great Extent 

Functional Appropriateness: degree to which the functions facilitate the 

accomplishment of specified tasks and objectives. 
3.75 Very Great Extent 

CATEGORY MEAN 3.78 Very Great Extent 

 

 Table 4 shows the alpha test results in terms of functional suitability.  The proposed 

ERP system has very great extent in terms of functional suitability as indicated with the 

computed mean of 3.78.  Functional Correctness got the highest mean of 3.92.  The alpha 

testers found the computations of the forecasting results to be useful for the ERP system. The 

respondents had tested if the system can forecast for the next five (5) or more years and the 

system had shown such capability.  The interaction between the various modules of 

forecasting, database implementation, inventory management and forecasting were found to 

be correct by the respondents.  The lowest mean of 3.67 described the functional 

completeness.  The respondents suggested that the system should present not only numerical 

but also graphical data in terms of charts.  The capability to print the formatted hardcopy of 

the reports is also a factor that had contributed for the functional completeness indicator to 

get the lowest mean.   
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Table 5.  Alpha Test Results in Terms of Performance Efficiency 

PERFORMANCE EFFICIENCY INDICATORS Mean  Descriptive Interpretation 

Time-behavior: degree to which the response and processing times 

and throughput rates of a product or system, when performing its 

functions, meet requirements. 

3.83 Very Great Extent 

Resource utilization: degree to which the amounts and types of 

resources used by a product or system, when performing its 

functions, meet requirements. 

3.83 Very Great Extent 

Capacity: degree to which the maximum limits of the product or 

system, parameter meet requirements. 
3.42 Very Great Extent 

CATEGORY MEAN 3.69 Very Great Extent 

 

 Table 5 shows that the proposed ERP system was described by the alpha testers as 

having very great extent to the degree of performance efficiency.  The performance efficiency 

in terms of time-behavior and resource allocation criteria both had the highest mean of 3.83.  

The online system responded well to the transactions tested in terms of response and 

processing time.  Handling massive data for computations is a challenge faced by the 

proposed system.  Still it was able to perform well in terms of time-behavior and resource 

allocation.  The lowest mean of 3.42 described the Capacity indicator.  The respondents 

considered the internet speed in the Philippines particularly on a provincial division of DepEd 

such as CSDM.  The programming codes needed to be modified for an optimized website 

application experience among the users without worrying about the limited internet speed 

capacity within the various school entities. Graphics and pictures in the websites had to be 

kept at a minimum.    

 

Table 6.  Alpha Test Results in Terms of Compatibility 

COMPATIBILITY INDICATORS Mean  Descriptive Interpretation 

Coexistence: degree to which a product can perform its required 

functions efficiently while sharing a common environment and 

resources with other products, without detrimental impact on any 

other product. 

3.83 Very Great Extent 

Interoperability: degree to which two or more systems, products or 

components can exchange information and use the information that 

has been exchanged. 

3.67 Very Great Extent 

CATEGORY MEAN 3.75 Very Great Extent 

 

 Table 6 shows the alpha test results describing the system as having a very great 

extent in terms of compatibility with a computed mean of 3.75.  The interoperability indicator 

got a slightly lower mean than coexistence in terms of interoperability.  The degree to which 

the system can exchange information has a mean of 3.67 while coexistence is at 3.83.  The 

exchange and use of information has not yet reached its full potential at the time of alpha 

testing.  Inventory reports generated are not presented in a manner that it is easily understood 

by the user. The category of items that are available or are out-of-stock is not yet in printable 

format.  Reports for forecasting were not present in the school representative accounts only in 

the division and district supply officers’ account.    
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Table 7.  Alpha Test Results in Terms of Usability 

USABILITY INDICATORS Mean  Descriptive Interpretation 

Appropriateness recognizability: degree to which users can 

recognize whether a product or system is appropriate for their needs. 
3.5 Very Great Extent 

Learnability: degree to which a product or system enables the user 

to learn how to use it with effectiveness, efficiency in emergency 

situations. 

3.5 Very Great Extent 

Operability: degree to which a product or system is easy to operate, 

control and appropriate to use. 
3.42 Very Great Extent 

User error protection: degree to which a product or system protects 

users against making errors. 
3.33 Very Great Extent 

User interface aesthetics: degree to which a user interface enables 

pleasing and satisfying interaction for the user. 
4 Very Great Extent 

Accessibility: degree to which a product or system can be used by 

people with the widest range of characteristics and capabilities to 

achieve a specified goal in a specified context of use. 

4 Very Great Extent 

CATEGORY MEAN 3.63 Very Great Extent 

 

 Table 7 indicates the alpha test results described as having a very great extent in terms 

of degree of usability with a mean of 3.63.  The highest mean of 4.0 is in the system 

characteristics of user interface aesthetics and accessibility.  The respondents found the 

system pleasing to eyes and user-friendly.  The minimalist design of the user interface had 

made the system easy to use and understand.  There is also a consistent look-and-feel design 

throughout the system that made accessibility of the application to have a very great degree 

of extent that it can be used by people with wide and even limited range of capabilities.  

There is however some user inputs where error may possibly occur but user error messages 

did not suffice to give user the validation it needs to be protected from committing such input 

errors. It then affected operability when the user committed errors in the system that should 

had been avoided if user error protection is consistent in the entire system.  It is worth noting 

that all indicators of usability still has a mean characterized as very great extent in terms of 

usability. 

Table 8.  Alpha Test Results in Terms of Reliability 

RELIABILITY INDICATORS Mean  Descriptive Interpretation 

Maturity: degree to which a system, product or component meets 

needs for reliability under normal operation. 
3.58 Very Great Extent 

Availability: degree to which a product or system is operational and 

accessible when required for use. 
4 Very Great Extent 

Fault tolerance: degree to which a system, product or component 

operates as intended despite the presence of hardware or software 

faults. 

3.25 Very Great Extent 
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Recoverability: degree to which, in the event of an interruption or a 

failure, a product or system can recover the data directly affected and 

re-establish the desired state of the system. 

3.83 Very Great Extent 

CATEGORY MEAN 3.67 Very Great Extent 

 

 Table 8 indicates that the ERP system has very great extent in terms of the degree of 

reliability with a computed mean of 3.67.  The availability of the system has a perfect mean 

of 4.0 since the respondents acknowledge the online presence of the system making it 

available to the user anytime as long as there is internet connectivity.    The lowest mean of 

3.25 is indicated under fault tolerance when the system failed to response when the internet 

connectivity is disconnected.  Error messages conveying that loss of internet connection 

happened and that transactions had been reverted.  It was noted that recoverability still has a 

very great extent in terms of the degree to which the system recovered and was not adversely 

affected by the hardware or software faults invoked by the respondents.  

 

Table 9.  Alpha Test Results in Terms of Security 

SECURITY INDICATORS Mean  Descriptive Interpretation 

Confidentiality: degree to which the prototype ensures that data are 

accessible only to those authorized to have access. 
4 Very Great Extent 

Integrity: degree to which a system, product or component prevents 

unauthorized access to, or modification of, computer programs or 

data. 

4 Very Great Extent 

Non-repudiation: degree to which actions or events can be proven 

to have taken place, so that the events or actions cannot be 

repudiated later. 

3 Great Extent 

Accountability: degree to which the actions of an entity can be 

traced uniquely to the entity. 
4 Very Great Extent 

Authenticity: degree to which the identity of a subject or resource 

can be proved to be the one claimed. 
4 Very Great Extent 

CATEGORY MEAN 3.8 Very Great Extent 

 

 Table 9 shows that the ERP system has a very great extent in terms of degree of 

security with a mean of 3.8.  All the security indicators have a mean of 4.0.  This is an 

implication that the ERP system had security measures ensuring confidentiality, integrity, 

accountability and authenticity.  All the user accounts are password protected with validation 

of inputs for system access and committing transactions.  The inventory transactions are also 

linked to the current documents transaction numbers to ensure that the protocols in the 

current system is not ignored in the system.  This is indicated in the required fields for 

delivery and transactions codes found only in the current transactions that have to be 

presented with a printed and signed copies of the item delivery forms in the existing system.  

The user access levels of the system had also controlled the system by only allowing portions 

of the system to be accessed by a certain user with valid username and password. 
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Table 10.  Alpha Test Results in Terms of Maintainability 

MAINTAINABILITY INDICATORS Mean  Descriptive Interpretation 

Modularity: degree to which a system or computer program is 

composed of discrete components such that a change to one 

component has minimal impact on other components. 

3.83 Very Great Extent 

Reusability: degree to which an asset can be used in more than one 

system, or in building other assets. 
3.67 Very Great Extent 

Analyzability: degree of effectiveness and efficiency with which it 

is possible to assess the impact on a product or system of an intended 

change to one or more of its parts, or to diagnose a product for 

deficiencies or causes of failures, or to identify parts to be modified. 

3.67 Very Great Extent 

Modifiability: degree to which a product or system can be 

effectively and efficiently modified without introducing defects or 

degrading existing product quality. 

3.67 Very Great Extent 

Testability: degree of effectiveness and efficiency with which test 

criteria can be established for a system, product or component and 

tests can be performed to determine whether those criteria have been 

met. 

4 Very Great Extent 

CATEGORY MEAN 3.77 Very Great Extent 

 

 Table 10 shows that the ERP system has a very great extent in terms of degree of 

maintainability with a computed mean of 3.77.  The testability indicator has the highest mean 

of 4.0.  This indicates that the respondents had invoked test criteria and was able to perform it 

in the system.  The respondents were given access to all the user access control levels for 

testing and the system had responded with a very great degree of testability capability.  Next 

among with highest indicator with a mean of 3.83 is modularity.  The components of the 

system is presented in modules or parts that changes to certain access control level will not 

totally disable or negatively impact the system.  The different levels of user access ensure that 

only authorized users can make changes to transactions within the system.  It implies that 

rating of very great extent is also applicable to the indicators such as reusability, analyzability 

and modifiability.     

 

Table 11.  Alpha Test Results in Terms of Portability 

PORTABILITY INDICATORS Mean  Descriptive Interpretation 

Adaptability: degree to which a product or system can effectively 

and efficiently be adapted for different or evolving hardware, 

software or other operational or usage environments. 

3.75 Very Great Extent 

Installability: degree of effectiveness and efficiency in which a 

product or system can be successfully installed and/or uninstalled in 

a specified environment. 

4 Very Great Extent 

Replaceability: degree to which a product can replace another 

specified software product for the same purpose in the same 

environment. 

3.83 Very Great Extent 
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CATEGORY MEAN 3.86 Very Great Extent 

 

 Table 11 indicates that the ERP has a very great extent in terms of the degree of 

portability as indicated with the mean of 3.86.  The installability indicator has mean of 4.0.  It 

implies that the respondents did not encounter any problem in installing the system in their 

own units.  This is an advantage of an online system wherein the users only need to install 

and use the system through a browser and browsers are installed in all computer units that in 

one way or another had been used in accessing the internet.  Also with a mean described as 

having a very great extent in terms of adaptability and replaceability are 3.75 and 3.83 

respectively.  These high computed means are indicators that the system is portable to be 

used in various hardware and software environments as long as there is internet connectivity. 

Beta Test Results 

 The following section describes the results of the beat test of the proposed system. 

 

Table 12.  Beta Test Results in Terms of Functional Suitability 

FUNCTIONAL SUITABILITY INDICATORS  Mean  Descriptive Interpretation 

Functional Completeness: degree to which the set of functions covers all the 

specified tasks and user objectives. 
3.58 Very Great Extent 

Functional Correctness: degree to which the functions provides the correct 

results with the needed degree of precision. 
3.83 Very Great Extent 

Functional Appropriateness: degree to which the functions facilitate the 

accomplishment of specified tasks and objectives. 
3.92 Very Great Extent 

CATEGORY MEAN 3.78 Very Great Extent 

 

 Table 12 indicates that the system was rated by the beta testers as having a very great 

extent in terms of degree of functional suitability with a mean of 3.78.  The functional 

completeness indicated the lowest mean of 3.58 among all the indicators under the functional 

suitability category.  The beta testers are given user control access level appropriate to their 

current positions in the organizations.  Some of the users such as school representatives are 

requesting access to inventory records of other schools even if they belong to a different 

school.  This is not permitted in the system because it will not serve the security purposes of 

the system.  The disabled system features based on the various user access control levels 

affected how the beta testers view the completeness of the system.  It is however worth 

noting that the beta testers rated the functional appropriateness with the highest mean of 3.92 

compared with other indicators under the functional suitability category.  The beta users 

found the excel uploading of enrolment figures to be useful in terms of updating the records 

instead of inputting it one grade or year level at a time.  The beta testers also appreciated the 

automated distribution of items to be not redundant and validated by the system itself.  The 

forecasting is also another feature that is viewed by the beta users as very helpful in terms of 

the variances in the enrolment figures among the various schools. Such features indicated the 

appropriateness and correctness of the system in the point of view of the beta tester.  It was 

not also viewed as a potential load of work to them but a tool that will ease their workload in 

terms of inventory and report generation.   
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Table 13.  Beta Test Results in Terms of Performance Efficiency 

PERFORMANCE EFFICIENCY INDICATORS Mean  Descriptive Interpretation 

Time-behavior: degree to which the response and processing times and throughput 

rates of a product or system, when performing its functions, meet requirements. 
3.50 Very Great Extent 

Resource utilization: degree to which the amounts and types of resources used by a 

product or system, when performing its functions, meet requirements. 
3.58 Very Great Extent 

Capacity: degree to which the maximum limits of the product or system, parameter 

meet requirements. 
3.58 Very Great Extent 

CATEGORY MEAN 3.56 Very Great Extent 

 

 Table 13 indicates that the beta testers described the ERP system as having very great 

extent in terms of degree of performance efficiency with a mean of 3.56.  The speed of the 

internet connection in remote areas of the locale where certain schools are located affected 

the time-behavior of the system.  The beta testers seemed to have viewed the resource 

utilization and capacity of the system to handle the resources and performance limits as a 

little negatively affected by the slow internet connection in their respective area.  These are 

implications that the system has structural limitations in terms of the need to have continuous 

internet connectivity in accessing the system.  This implies that the internet infrastructure in 

the division offices and schools of DepEd needs faster and continuous internet connectivity. 

  

Table 14.  Beta Test Results in Terms of Compatibility 

COMPATIBILITY INDICATORS Mean  Descriptive Interpretation 

Coexistence: degree to which a product can perform its required 

functions efficiently while sharing a common environment and 

resources with other products, without detrimental impact on any 

other product. 

3.50 Very Great Extent 

Interoperability: degree to which two or more systems, products or 

components can exchange information and use the information that 

has been exchanged. 

3.33 Very Great Extent 

CATEGORY MEAN 3.42 Very Great Extent 

 

 Table 14 indicates that the beta testers rated the compatibility as having a very great 

extent of degree with a computed mean of 3.42.  The coexistence indicator has a higher mean 

that than interoperability.  Both are still described as having very great extent in terms of 

degree of its capability for the mentioned indicators.  The coexistence has minimal 

detrimental impact on sharing common environment.   The said minimal impact is due to the 

slow performance and response of the system when internet connection in a certain school or 

area is poor during the evaluation.  Also, the computers being used in some schools are 

outdated and the browser performance is also affected.  It was worth noting that the system 

performed even when the computers used are in the minimum requirements and various kinds 

of browsers are operated by the users.  Although the slower performance of the system had 

been noted in the not so ideal user environments. 
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Table 15.  Beta Test Results in Terms of Usability 

USABILITY INDICATORS Mean  Descriptive Interpretation 

Appropriateness recognizability: degree to which users can 

recognize whether a product or system is appropriate for their needs. 
3.58 Very Great Extent 

Learnability: degree to which a product or system enables the user 

to learn how to use it with effectiveness, efficiency in emergency 

situations. 

3.08 Great Extent 

Operability: degree to which a product or system is easy to operate, 

control and appropriate to use. 
3.25 Very Great Extent 

User error protection: degree to which a product or system protects 

users against making errors. 
3.33 Very Great Extent 

User interface aesthetics: degree to which a user interface enables 

pleasing and satisfying interaction for the user. 
4.00 Very Great Extent 

Accessibility: degree to which a product or system can be used by 

people with the widest range of characteristics and capabilities to 

achieve a specified goal in a specified context of use. 

3.42 Very Great Extent 

CATEGORY MEAN 3.44 Very Great Extent 

 

 Table 15 shows that the beta testers rated the ERP systems as having very great extent 

in terms of the degree of usability.  The user aesthetics has the highest mean 4.0 due to its 

clean and clear presentation of the online application using color schemes and themes that are 

pleasing to the eyes to the beta testers.  Not all of the users are inclined to using computers 

which affected learnability with the lowest mean of 3.08 describing the degree to only great 

extent.  Some of the users are almost in their retirement age and learning a new online 

application negatively affected the learnability rating.  It was noted however that despite the 

said indicator, the appropriateness recognizability has the second highest mean of 3.58 

following the aesthetics rating. The user found the user appropriate and easy to use once 

learned in a small span of time or taking the time to read the user manual.   

    

Table 16.  Beta Test Results in Terms of Reliability 

RELIABILITY INDICATORS Mean  Descriptive Interpretation 

Maturity: degree to which a system, product or component meets needs for 

reliability under normal operation. 
3.42 Very Great Extent 

Availability: degree to which a product or system is operational and accessible 

when required for use. 
3.17 Great Extent 

Fault tolerance: degree to which a system, product or component operates as 

intended despite the presence of hardware or software faults. 
3.75 Very Great Extent 

Recoverability: degree to which, in the event of an interruption or a failure, a 

product or system can recover the data directly affected and re-establish the desired 

state of the system. 

3.83 Very Great Extent 

CATEGORY MEAN 3.54 Very Great Extent 
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 Table 16 indicates that the degree of reliability of the system is described to be at very 

great extent with a mean of 3.54.  The lowest mean of 3.17 describing to degree only at great 

extent is attributed to availability.  There were situations during the evaluation when the beta 

testers had to wait for the internet connection to again become available affecting also the 

availability of the system.  The intermittent internet connectivity is a hindrance to the 

availability of the system particularly in remote areas where the schools in the locale are 

situated.  It was noted that the users are used to such situation that rating for recoverability 

and fault tolerance were not adversely affected in the rating.  The system was able to recover 

and pick up from where it had been when the internet connection was lost.  Error messages to 

the user had also been provided to indicate what went wrong during such situations.  
  

Table 17.  Beta Test Results in Terms of Security 
SECURITY INDICATORS Mean  Descriptive Interpretation 

Confidentiality: degree to which the prototype ensures that data are accessible only 

to those authorized to have access. 
3.08 Great Extent 

Integrity: degree to which a system, product or component prevents unauthorized 

access to, or modification of, computer programs or data. 
3.42 Very Great Extent 

Non-repudiation: degree to which actions or events can be proven to have taken 

place, so that the events or actions cannot be repudiated later. 
3.50 Very Great Extent 

Accountability: degree to which the actions of an entity can be traced uniquely to 

the entity. 
3.42 Very Great Extent 

Authenticity: degree to which the identity of a subject or resource can be proved to 

be the one claimed. 
3.33 Very Great Extent 

CATEGORY MEAN 3.35 Very Great Extent 

 

 Table 17 shows that the degree of security was rated by the user as having very great 

extent with a mean of 3.35.  The highest among all the indicators is 3.50 which is non-

repudiation.  It was noted by the beta testers that the user logs will not allow them to deny 

completing system activities they committed in the system.  It was noted to be a good feature 

for check and balance purposes.   However, it also has a negative perception among the users 

in terms of confidentiality as they deemed that such a feature invades their work privacy.  It 

negatively affected the confidentiality rating to be the lowest at 3.08.  The beta testers had 

even questioned users of other accounts as to the extent of the authenticity of the data they 

input as enrolment figures.  These are implications of the further need to validate inventory 

records such as continuing practice of physical counting of items at least once a year and spot 

visits to validate enrolment figures from various schools in every division. 

 

Table 18.  Beta Test Results in Terms of Maintainability 
MAINTAINABILITY INDICATORS Mean  Descriptive Interpretation 

Modifiability: degree to which a product or system can be 

effectively and efficiently modified without introducing defects or 

degrading existing product quality. 

3.33 Very Great Extent 

CATEGORY MEAN 3.33 Very Great Extent 

 

 Table 18 indicates the maintainability of the ERP system was described by the users 

as having a degree of very great extent.   It was worth noting that the researcher decided not 
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to include all indicators under maintainability.  The reason is that some the descriptions of the 

characteristics are very technical in terms of programming and system development that users 

might not have a clear understanding of its description.   The only indicator left to be 

evaluated is modifiability since the users can commit transactions and changes in the system 

settings and the database is possible using their accounts.  Changes in the system will only 

affect the access control level accounts designated to the users.  The attributes removed are 

modularity, reusability, analyzability and testability.  The modifiability was described as 

having a very great extent of degree of the system’s ability to be modified without 

introducing defects to the system.  The beta testers were able to commit transactions and 

changes to their accounts without causing the system to behave erratically even when they 

had deliberately tried to input invalid data types to the system.  The error messages captured 

by the system had given the user ideas of what is happening when such erroneous activities 

are set in the system.  

  

Table 19.  Beta Test Results in Terms of Portability 
PORTABILITY INDICATORS Mean  Descriptive Interpretation 

Adaptability: degree to which a product or system can effectively and efficiently be 

adapted for different or evolving hardware, software or other operational or usage 

environments. 

3.58 Very Great Extent 

Installability: degree of effectiveness and efficiency in which a product or system 

can be successfully installed and/or uninstalled in a specified environment. 
4.00 Very Great Extent 

Replaceability: degree to which a product can replace another specified software 

product for the same purpose in the same environment. 
3.83 Very Great Extent 

CATEGORY MEAN 3.81 Very Great Extent 

 

 Table 19 indicates that the beta testers rated the portability of the system as having a 

very great degree of capability for the mentioned attribute as shown with the mean of 3.81.  

The highest rating is in terms of installability since they were able to use the system once 

they had link to the URL and the designated username and password to be used for the 

system evaluation.  The link is available at the official website of DepEd Mabalacat Division 

under the ERP hyperlink in the right side of the main page of http://depedmabalacat.org/.  It 

is the official website of CSDM maintained by the IT Officer of the locale.  It was noted that 

all the other attributes under portability also has a very great extent rating the degree of 

capabilities of the system such as adaptability and replaceability.  

 

Table 20.  Summary for Beta and Alpha Test Results 

ISO 25010 Quality Standard 

ALPHA TEST BETA TEST 

Mean Verbal Interpretation Mean Verbal Interpretation 

Functional Suitability  3.83 Very Great Extent 3.78 Very Great Extent 

Performance Efficiency 3.69 Very Great Extent 3.56 Very Great Extent 

Compatibility 3.75 Very Great Extent 3.42 Very Great Extent 

Usability 3.63 Very Great Extent 3.44 Very Great Extent 

Reliability 3.67 Very Great Extent 3.54 Very Great Extent 

Security 3.80 Very Great Extent 3.35 Very Great Extent 

Maintainability 3.77 Very Great Extent 3.33 Very Great Extent 
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Portability 3.86 Very Great Extent 3.81 Very Great Extent 

Overall Mean 3.75 Very Great Extent 3.53 Very Great Extent 

 

 Table 20 shows the summary of the alpha and beta test results.  It is indicated that the 

alpha test mean of 3.75 is higher than the beta test mean of 3.53.  This is an implication that 

the alpha testers composed of ICT experts and industry practitioners found the ERP system to 

be more acceptable as compared to the beta users composed of representatives from the 

Division Office of Mabalacat and school representatives under its jurisdiction.  This implies 

that the proposed ERP system is acceptable in the standards of ICT professionals. According 

to the survey of Panorama Consulting Solutions (2016), majority of the surveyed business 

organizations are undergoing or had completed the implementation of an ERP system.  The 

said system is already a norm in business organizations.  This implies the familiarity and 

inclination of the alpha testers towards the said application.  For the beta testers, a positive 

rating of very great extent in the degree of the capabilities of the attributes of the system had 

been indicated in the table.  However, discussions in this section indicated certain change 

resistance, structural and organizational policies are the limitations that affected the rating of 

the beta testers to be lower than that of the alpha testers. 
 

4. Discussion  

 The development of an ERP system for the division office of DepEd was grounded on 

the ICT trends from existing systems and studies, the needed improvement on the current 

resource management and feedback from the alpha and beta testers.  The enhancements in the 

current ERP system were based on the missing and limited capabilities of the said manual 

system.  In terms of inventory management, the current system had been identified to having 

missing and limited capabilities.  Missing capabilities are simulating different scenarios on 

the effect of inventory in the organization, real-time monitoring of stocks and to generating 

order or item request suggestions based on enrolment figures.  Limited system features of the 

current system include up-to-date data and its availability and forecasting with consideration 

to varying numbers of enrolees from different schools.  These missing and limited features of 

the current system prompted the design and development of the ERP system for the division 

office of DepEd.   

 The proposed ERP system was developed using PHP as the scripting language; 

HTML5 for the structure of the web pages; CSS for the web design, AJAX for web page 

view; JQuery for the line graph displayed in the forecast module; MySQL for the database 

management system; XAMPP 1.8.3 for the web server solution package of the database; 

Adobe Dreamweaver, Laravel, CS6 and Notepad ++ for the frameworks and editors in coding 

the system; Adobo Photoshop for the design of images used in the system; Google Chrome 

browser for testing and Windows 7 for the Operating System.  

 Considering the current ICT trends and the missing and limited features of the current 

system, enhancements to improve the ERP system in terms of the various user access levels 

were made.  The Division Office Administrator or the Division Supply Officer is given the 

capability to access all the inventory, user logs and forecasting reports of the entire division 

in real-time.  The reports are presented either as an entire division, per district or per school.  

The division supply officer can handle inventory management and database update 

transactions such as item distribution and user account management of the division office.  

Such capabilities can also be assigned to the designated district property custodians but is 

limited to conducting such activities only in the district assigned to the said personnel. It can 

also view user logs of all accounts that had accessed the system.  The division supply officer 

can view the inventory status of every district and schools within it, forecasted enrolment, 

textbooks, armchairs, classrooms and teachers, and notifications about the items 
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condemnation dates.  The District Property Custodian account distributes the inventory items 

among the schools within its jurisdiction. It has the same capabilities as the division supply 

officer but it is limited to perform such system capabilities within his district of jurisdiction 

and all the schools under its wing.  The School Representative account maintains and updates 

the school’s yearly enrolment figures, view the school’s inventory and forecasted enrolment 

figures.  The enhanced ERP system is integrated with the database implementation of 

inventory items from each school as well as the division and district offices, school details 

and user accounts.  Moving Average (MA) and Exponential Smoothing (ES) were used as the 

forecasting techniques in the demand forecasting module of the system.  The ERP system 

generates forecasts of enrolment figures, rooms and teachers.  The records of inventory of 

each school’s properties include items such as textbooks, armchairs and other materials for 

skills-based subjects such as electronics and computing devices.  The inventory management 

module includes updating the stock when a delivery arrives, distributing items among 

districts and schools and inventory reports on available and out-of-stock items, missing or 

lost and condemned items.  The items in the inventory are categorized as books, chairs, 

utilities, equipment and materials.  The suppliers’ details can also be found in the inventory 

management module.   

 The features of the proposed system are by-products of the activities conducted using 

the Iterative development methodology.  The said software development methodology was 

the ideal approach because it is more flexible than conventional modeling methods, making it 

suitable in a fast-changing environment. The ISO 25010 was used for evaluating the proposed 

ERP system because its stated characteristics are intended to be used for software and 

computer systems and the eight quality product characteristics are also relevant to complex 

systems and services such as the proposed system. 

    After the alpha and beta tests, the ERP system is limited to performing all its full 

potential capabilities due to factors such change resistance as well as structural and 

organizational policies.  The change resistance is always a factor in implementing a new 

system.  Although the users appreciated the new and enhanced features of the ERP system, 

the trainings needed to be familiar with a new system is a factor contributing to change 

resistance.  The age and exposure to internet applications of the users should be considered 

during training and implementation. In terms of structural limitations, the current intermittent 

internet connection in most schools is also limiting the performance of the ERP system.  

Computers with internet connection capability in some schools are not always readily 

available in some schools particularly those in remote areas of the province.  The policy to 

implement an ERP system within a certain division can be decided by the Division 

Superintendent.  Its implementation across all division offices across the country can only be 

mandated by the head office of DepEd.  Such mandate will take time and may even render 

the technology to be out-dated upon its possible countrywide implementation.  These are 

organizational policies giving rise to problems posted due to bureaucracy.   

 Although the alpha test is higher than the beta test, it is an implication that the alpha 

testers found the ERP system to be more acceptable in relation to norms in the ICT industry 

practices.  The findings indicated that both the alpha and the beta testers found the proposed 

ERP system to be acceptable using the ISO 25010 attributes namely, the functional 

suitability, performance efficiency, compatibility, usability, reliability, security, 

maintainability and portability.   
 

5. Conclusions 

 The following are the summary of the findings in this study: 

1. DepEd Mabalacat Division has two types of schools with respect to number of 

enrolees.  There are 31 big schools with more than 500 enrolees and 26 small schools.  There 
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are a total of 57 schools segregated into four (4) districts namely:  Mabalacat North, 

Mabalacat South, Mabalacat East and Secondary School.  All the elementary schools are 

classified under either Mabalacat North, Mabalacat South and Mabalacat East.  Although 

classified into four (4) districts, there are only three school types according to the grade or 

year level of students attending a particular school.  There are a total of 30 schools providing 

elementary education only.  There are a total of seven (7) schools providing secondary 

schools only.  There are a total of 10 schools providing both elementary and secondary 

education.  There are a total of 47 schools with the same name and location throughout 

Mabalacat.  However, the number of school is considered as 57 because of the number of 

school principals or school representatives for every.   

2. The current resource management system of the locale has limited capabilities in 

terms of inventory management and forecasting.   The access level control is among the 

division administrator, district property custodian and school principal or school 

representatives.  All reports are summarized and prepared manually and its printed format is 

encoded and printed using MS Excel.   

3. The proposed ERP system includes an inventory management module that has the 

capability of adding new item, new item type and new supplier.  The categories in the 

inventory are Books, Chairs, Utilities, Equipment and Materials.  The inventory management 

module is limited in its ability to add a new category.  The search result is only in screen view 

format and not in printable format.  The Forecast module includes the start of year to forecast, 

number of years to forecast, forecasting methods and number of rooms or teachers to 

forecast.  The forecasting methods can be shown either using Moving Average, Exponential 

Smoothing or both at the same time.  The system is limited to the existing four (4) districts.  

New schools can be added only to the existing districts.  Other items had not been forecasted 

such as books and chairs since its needed number in the stocks depend on the number of 

forecasted enrolees.  The access levels in the system are Admin, District Custodian and 

School Representative.  The Admin has full access control in the entire system.  The modules 

available in the system are Inventory, Forecast, Schools, Enrolees, Accounts, Import and 

Users’ Logs.  The District Custodian and School Representative accounts are not privileged 

to access the Import and  Users’ Logs modules.  The feature of each module accessible to the 

District Custodian account is limited to the schools as assigned by the Admin.  The feature of 

each module accessible to the School Representative account is limited to the particular 

school where it was designated by the District Custodian or the Admin.  The Report 

Generator Module enables the various user access accounts to view and print reports such as 

inventory, supplies of In-Stock and Out-of-Stock and notifications of Condemned items.  

However, no printable format of Condemned items is available.  The Enrolment Module 

enables the users to print enrolment reports which includes the date when the report was 

printed, title of the report, school name, grade level and its number of enrolees segregated 

into Male and Female and the total.  The total number of enrolees in every school is also 

included in this report. 

4. The summary of the alpha and beta test results indicated that the alpha test is higher 

than the beta test.  This is an implication that the alpha testers found the ERP system to be 

more acceptable as compared to the beta testers.  The findings indicated that both the alpha 

and the beta testers found the proposed ERP system to be acceptable using the ISO 25010 

attributes. 

  

 In the light of the above findings, the researcher concluded that the proposed ERP 

system for the Division Office of DepEd can help enhance the current system in the said 

locale.  There are limited and missing features in the current system in terms of inventory 

management and forecasting that would had been helpful in establishing efficient operations 
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in resource management.  Enhancements were designed in the proposed ERP system through 

the specific features assigned to the three (3) access control levels namely the Division Office 

Administrator, District Property Custodian and School Representative.  The inventory 

management module includes updating the stock when a delivery arrives, distributing items 

among districts and schools and inventory reports on available pertaining to available or out-

of-stock items, missing or lost as well as the declared condemned items.  The ES and MA 

were used in calculating the forecasted enrolment figures, books, armchairs, rooms and 

teachers.  The major modules that comprised the proposed ERP system are the inventory 

management, forecasting, database implementation and access control level.  These modules 

were designed as outputs of the activities conducted using the Iterative software development 

methodology.  However, the researcher also concluded that the proposed ERP system was 

still bounded by certain limitations after conducting the alpha and beta tests.  The ISO 25010 

was used for evaluating the proposed ERP system using alpha and beta testing because its 

stated characteristics suited for software and computer systems and the quality product 

characteristics of the said standard were relevant to complex systems and services such as the 

proposed system.  The alpha and beta testers found that the proposed ERP system’s degree of 

capabilities to be of very great extent using the ISO 25010 criteria namely functional 

suitability, performance efficiency, compatibility, usability, reliability, security, 

maintainability and portability.   

 

7. Recommendations  

The following recommendations are offered based on the conclusions of the study:   

1. All schools under DepEd may consider giving school representatives access to 

computers with an Internet connection of at least 1MBps in speed.  

2. All DepEd personnel may consider undergoing internet usage capability trainings 

prior to using the ERP system or should be familiar with using the system through the user 

manual found in http://depedmabalacat.net/help. 

3. DepEd may consider the use of ERP system throughout all division offices in the 

country to facilitate a more efficient and optimized resource planning and management 

system. 

4. The school representatives may consider keeping the actual enrolment figures up-to-

date or in real-time.  System may consider handling changes in DepEd’s policies pertaining 

to condemning items after five (5) years, computation of NPV of lost items, the use of digital 

signatures in future transactions, billing of lost items, and physical counting protocols.   

5. Other researchers may consider the alpha and beta testing results as part of the 

enhancements of an improved system. 
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Abstract 

 This study conducted to figure out the evidence that the exchange rate (IDR toward 

USD) have moderation effect on the influence of market ratio (Earning Per Share, Price 

Earing Ratio and Price Book Value) toward stock investment consideration in financial 

sector. Additionally, this study suspected that there is any difference result in its correlation 

between the different sub sector (bank sub sector and non-bank sub sector) although there are 

in the same sector (finance). This identification was conducted to provide more detail stock 

investment consideration among in sub sector of bank and non-bank. The data in this study 

included all corporate annual financial report of finance sector from 2012 to 2016. This 

research used the non-probability sampling by using the purposive technique sampling. In 

includes the following criteria: 1) corporate financial report from the relevant sector which is 

published on IDX consecutively; 2) member of the first sample criteria above which has an 

active stock market activity on the cut off period at the third last month after the current year 

or most of the corporate reports published their financial report at IDX. This study used 

moderated regression analysis. The results showed that investors need to differentiate to 

analyze between bank and non-bank sub-sector shares in the condition of exchange rate 

changes. The finding of this research is the appreciation of IDR against USD strengthening 

EPS influence on stock returns at the bank companies. However, the appreciation of IDR 

against USD does not moderate the effect of EPS on stock returns on non-bank stocks. EPS 

and PER have a direct partial effect on stock returns, but PBV proved to have no significant 

effect on stock returns in bank and non- bank. Banking stocks are more sensitive to changes 

in currency exchange rates. 

 

Keywords: Exchange rate; earning per share; investment decision; price earnings ratio; 

price book value; stock return  

 

 

1. Introduction 

The purpose of this study is to formulate the prediction of the rate of change of stock return 

and the nature of the changes, in the Finance sector in Indonesia. The research's urgency in 

this sector is based on the largest number of issuers in the finance sector compared to the 

number of issuers in other sectoral indices in Indonesia. Predicted rate of change and 

direction of stock return change need financial statement information and some relevant 

capital market activity information in Indonesia. This is relevant to investor behavior that also 

uses Reporting information to consider investment decisions. Such decisions can be identified 

into two objectives of capital gain and long-term gain in the form of stock valuations. Both 

types of profit targets are commonly referred to as stock returns. Return can be either 

realization return that has happened or expectation return that has not happened yet but that is 

expected to happen in the future (Jogiyanto, 2003:109). Further explained that the stock 

return is the result obtained from the investment (Jogiyanto, 2003: 205). Investors have 

techniques and perspectives that are almost always different from each other in predicting 

expected stock returns. The technique is often referred to as fundamental and technical 

analysis (Desmond, 2011:7). These different dynamics and perspectives make the stock price 

fluctuate. 
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This research formulates the prediction of stock return fluctuations based on a combination of 

macroeconomic factors and the performance of issuers. This combination is based on 

previous researches related to stock returns that are formulated based on one particular group 

only, for example on macroeconomic analysis and financial performance of the issuer. 

Fundamental macroeconomic factors studied by former researchers include exchange rate, 

interest rate, inflation rate, Gross Domestic Product Growth, World Oil Price, and Money 

Supply (Alshogeathri, 2011, Bali, Brown, & Caglayan, 2014; Baltaci & Ayaydın, 2014; Gay, 

2008; Smimou, 2014; Zhu, 2012). Some research in Indonesia also formulate the 

fundamental factors among others (Hamzah, 2005; Kewal,2012; Murti & Widyastuti, 2017; 

Prasetiono, 2010; Raharjo, 2010). The time difference, duration and object of some of the 

above research result different conclusions. 

Besides, financial ratios as the most widely used financial performance indicator by investors 

in considering issuers' decisions are market ratios (Desmond, 2011: 77). The ratio includes 

Earning Per Share (EPS), Price Earning Ratio (PER), Price Earning Growth (PEG), Book 

Value (BV), Price Book Value (PBV) and Price Sales Ratio (P / S) (Desmond, 2011 : 77-81). 

Return on assets (ROA) and debt to equity ratio (DER) were found to be significant in 

automotive companies and their components (Anisa,2015). However, price earnings ratio 

(PER), price to book value (PBV) and current ratio (CR) is not significant to stock return 

(Anisa, 2015). Earning Per Share (EPS), Return on assets (ROA), price to book value (PBV) 

and debt to equity ratio (DER) are not proven to be significant for stock returns in 

manufacturing firms (Arista & Astohar, 2012). Other results on pharmaceutical companies 

shows that the return on investment and earnings per share does not affect the stock return, 

while the price earning ratio has a significant effect on stock returns (Risdiyanto,2016). 

This research object is the finance sector. Thus, this study identifies the most likely factor of 

moderating the influence of financial performance information on market sentiment. 

Fundamental macroeconomic factors studied by previous researchers include exchange rate, 

interest rate, inflation rate, Gross Domestic Product Growth, World Oil Price, and Money 

Supply (Alshogeathri, 2011, Bali et al., 2014 ; Baltacı & Ayaydın, 2014; Gay, 2008; 

Smimou, 2014; Zhu, 2012). The research on stock prices explained by some of the 

fundamental factors above has also been done in Indonesia by (Hamzah, 2005; Kewal, 2012; 

Raharjo, 2010; Thobarry, 2009; Utami & Rahayu, 2003; Werastuti, 2013). Among the above 

factors, the highest fluctuations and may change daily as stock returns are oil prices and 

exchange rates. Thus these two factors are important to be studied as a factor affecting 

fluctuations in stock returns that also change daily. However, this research will do 

moderation analysis at exchange rate. Fluctuations in world oil prices will likely affect stock 

returns other than the financial sector, such as mining and manufacturing. 

The movement of the Composite Stock Price Index (IHSG) in Indonesia appears to follow the 

changes in the exchange rate of the rupiah against the US dollar. It is based on historical data 

from 2014 to 2016 on IDR against USD compared to the JCI in Table 1. Table 1 shows that 

the weakest value of IDR against USD was in January 2016 (Rp13.960). The lowest JCI 

value throughout the year 2016 also occurred in the month (4,414.13). The strongest point of 

IDR against USD occurs on September 28, 2016 (Rp12.947.50), while the highest value of 

JCI reached its highest point on October 4, 2016 (5,472.32). These data indicate that there is 

an indication of a positive relationship between the strengthening of the rupiah against 

investor sentiment in the stock market. Significant effect can be shown from the period 

between 1 to 8 days between the highest and lowest values of the 2016 data. The same thing 

happened in 2015 that the weakest value of IDR against USD (Rp14.697,5) occurred on the 

same date for the lowest value of IHSG (4.120.5). The strongest IDR value and the highest 

JCI value occurred during the first three months of the year. However, indications of a 

negative relationship occur in 2014. The weakest IDR and the highest value of the Composite 

46



Index occurred in the last quarter. The strongest IDR and IHSG's lowest value occurred in the 

first quarter of the year. 

 

Table 1. Highest and Lowest Point  of IDR towards USD exchange rate and Indonesia 

Composite Index (IHSG) 2014 to 2016 

2016 

IDR_USD IHSG 

Keterangan Tanggal Nilai Keterangan Tanggal Nilai 
Highest point 

(IDR_USD) 

 

20/01/2016 

 

13.960,0 

Lowest point 

IHSG 

 

21/01/2016 

 

4.414,13 

Lowest point 

(IDR_USD) 

 

28/09/2016 

 

12.947,5 

Highest Point 

IHSG 

 

4/10/2016 

 

5.472,32 

2015 

IDR _USD IHSG 

Keterangan Tanggal Nilai Keterangan Tanggal Nilai 

Highest Point 

(IDR_USD) 

 

28/09/2015 

 

14.697,5 

Lowest point 

IHSG 

 

28/09/2015 

 

4.120,50 

Lowest Point 

(IDR_USD) 

 

23/01/2015 

 

12.472,5 

Lowest point 

IHSG 

 

7/4/2015 

 

5.523,29 

2014 

IDR _USD IHSG 

Keterangan Tanggal Nilai Keterangan Tanggal Nilai 

Highest Point 

 (IDR_USD) 

 

15/12/2014 

 

12.697,5 

Lowest point 

IHSG 

 

8/9/2014 

 

5.246,48 

Lowest point 

 (IDR_USD) 

 

9/4/2014 

 

11.288,5 

Lowest point 

IHSG 

 

7/1/2014 

 

4.175,81 

Sumber: Data historis harian  www.idx.co.id dan  www.id.investa.com 

 

The pattern of inconsistent exchange rate towards Indonesia Composite Index (IHSG) in 

Table 1, shows that the exchange rate may not directly affect JCI changes. This possibility is 

based on Desmond's explanation (2011: 11) that a combination of fundamental and technical 

analysis of stocks is required. The described combinations can be estimated as forming 

patterns of direct or indirect influences of variables that may influence sentiment in the stock 

market. Thus the details of the research objectives based on some of the variables described 

above are to test and obtain empirical evidence, among others: 1) the effect of earnings per 

share on stock returns on issuers of the finance sector; 2) the influence of price earnings ratio 

on stock returns of issuers of the finance sector; 3) the effect of price book value on stock 

returns of issuers in the finance sector; and 4) exchange rate moderation on earning per share, 

price earning ratio and price book value to stock returns of issuers in the finance sector. 

Further analysis is based on the identification of sub-sector groups of issuers in the finance 

sector. There are five finance sub-sectors classified by Indonesia Stock Exchange. They are : 

1) Banks; 2) Financing, 3) Insurance; 4) Securities companies and 5) other sectors. Sub-

Banks dominate almost fifty percent of this financial sector, so that the identification of 

sectoral based analysis of issuers is separated by bank and non-bank financial sub-sector. 

This identification is done with consideration of the broader portfolio options that Investors 

can use in determining investment decisions, in addition to consideration of stock investment 

decisions that need to pay attention to sectoral analysis (Desmond, 2011: 15). 
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2. Literature Review 

 This research problems main theoretical is Signaling Theory (Signaling Theory). 

Signaling Theory was first described by Spance in 1973 (Connelly, Certo, Ireland, & Reutzel, 

2011). Signaling Theory developed first to explain the labor market (Connelly et al., 2011). 

The theory explains the relationship between prospective workers and employment. The 

signaling theory is the established by an equilibrium point between signal receivers and 

signals to have the same perception and feel (Kirmani & Rao, 2000). Furthermore, the 

explanation illustrate between users of financial performance information between insider 

and outsider. Outsider will know the health condition of the company limited to information 

published from the insider. Investors as an example of an outsider have the fullest right to 

respond to that signal to provide a unidirectional response or vice versa. The signer is limited 

to having a predicted direction of the investor's decision. The above illustration occurs in the 

mechanical formation of stock prices in Indonesia or some other countries. Establishment of 

share price based on matching principle. Matching as a result of the invortor candidate's 

response to the performance of the Issuer at any given time. 

The relationship between variables discussed first in this sub-discussion is PER with Return 

of stock. Price earnings ratio shows the relationship between the common stock market with 

earnings per share (Desmond, 2011: 78). The theory is analyze in trading activities in Thai 

capital market stock that Price Earning Ratio significantly affect investor sentiment 

(Jitmaneeroj, 2017). The same result is also explained in stock market trading activity in 

pharmaceutical sector in Indonesia (Risdiyanto, 2016). This ratio is also found to be more 

influential in market sentiment than economic value added and price book value in the United 

States capital market (Leong, Pagani, & Zaima, 2009). However, the theory can not be 

proved in trading activities in the auto motive sub sector in Indonesia, that PER does not have 

a significant effect on stock returns (Anisa, 2015). Price Earning Ratio is proved to have a 

positive and significant influence on stock returns meaning that the higher PER of a 

company's stock then the price per share will tend to increase (Farkhan, 2012; Margaretha & 

Damayanti, 2008). The results examined at the company go public manufacturing and non-

financial companies are signaling that when the price perlembar stock and profit growth rate 

of a company increases, then the PER also increases and stock returns will also increase. 

Conversely, if the share price and profit growth rate of a company decreases, then PER will 

also decrease and stock return will also decrease. Different results show that PER has a 

negative and significant effect on stock return on stock LQ 45 (Meythi & Mathilda, 2012). 

However, PER has no significant effect on stock returns on LQ 45 stocks with different 

observation periods (Yuliana, 2012). The difference in outcomes is possible due to 

differences in time and research objects as well as other factors that may strengthen or 

weaken the PER's influence on market sentiment. Meanwhile, this study has a tendency to 

prove the basic theory that PER has a significant effect on market sentiment indicated from 

stock return.  

 

Thus the first hypothesis that can be formulated is: 

H1: Price Earning Ratio significant effect on stock return. 

 

 Earning per share as the second factor that influenced the stock return on this research 

is one of the main indicators that are noticed by the investor to decide on investment with the 

hope of high returns from the investment. Investors will be more interested in companies that 

have a high earning per share. The explanation illustrates that the high low earnings per share 

of a company will result in stock market prices in the stock market. The explanation is 

evidenced in research in manufacturing sector of consumer and goods (Setyaningsih, 2011). 

However, there are studies that can not explain the significant effect of EPS on the Return of 
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Shares in the pharmaceutical sector (Risdiyanto, 2016). Research on the property sector also 

can not explain the effect of EPS on stock returns (Sinambela, 2011). The difference of the 

results is also possible due to the difference of object and time of study. Another possibility is 

also another factor that fall into the category of fundamental stock analysis indicators that do 

not directly affect market sentiment. While this study has a tendency to support the theory 

that EPS has an effect on market sentiment. The two hypotheses that can be formulated are: 

H2: Earning Per Share significant effect on stock return. 

 

The discussion of Price to Book Value (PBV) relationship to stock return has been explained 

in the discussion of the relationship between variables both on the theory and the results of 

previous research. PBV is a performance indicator of issuers that can affect the stock price 

(Desmond, 2011: 82). The theory is analyze in trading activities in Indonesia capital market 

in the manufacturing sector (Arista & Astohar, 2012). However, the above theory can not be 

explained in the united US capital market that Book Value has no significant effect on market 

sentiment (Leong et al., 2009). PBV was also found to have no significant effect on stock 

returns in the automotive sub group and its components in the Indonesian stock market 

(Anisa, 2015). As with the explanation of PER and EPS, differences in the results of the 

study are possible due to object differences and time of study. Another possible cause is a 

factor that may strengthen or weaken this PBV indicator against stock returns. The alleged 

factor is the Exchange Rate that has been described also the feasibility of this variable to be 

proved as a moderation variable of financial ratios to stock returns. Meanwhile, this study 

tends to have a presumption that PBV will remain consistent effect on stock returns. 

Therefore, the third hypothesis that can be formulated is: 

H3: Price Book Value has a significant effect on stock return. 

 

Results are not always the same above is possible due to differences in time and object 

research. The non-constant relationship in the above study can be attributed to the 

contingency approach which is the development of a universalitial approach (Alim, 2007). 

The universalistic approach explains that organizational design with outcome variables will 

be constant in all conditions, while the contingency approach explains that relationships 

between variables can be conditional (Alim, 2007). It further explained that the contingency 

approach allows for variables that can control the organizational design relationship with 

outcomes. The theory is adopted in this study which suspect the contingency variable is 

exchange rate. 

Suspected exchange rate variable as a contingency variable is not only based on try and error. 

The phenomenon that can be the basis of this analysis is the relationship between the 

exchange rate with JCI shows the maximum point and minimal exchange rate of rupiah 

against the United States dollar which is on the same day up to the period of four months. 

Unique phenomenon is shown that possible inconsistent relationship of positive and negative 

occurs during 2014 to 2016 between exchange rate with IHSG and certain stock price in 

finance stock index, bringing the possibility that this variable is contingency to stock return. 

In addition to these phenomena, there are studies that analyze the effect of exchange rate on 

stock returns. The fluctuations of the rupiah exchange rate against foreign currencies, 

especially the US Dollar, have an influence on the economy and capital markets (Sitinjak and 

Kurniasari, 2003 in Raharjo, 2010). The findings are also evident in composite index on 

every sector index in Indonesia (Murti & Widyastuti, 2017). On the other hand, the exchange 

rate was found to have no direct effect on LQ45 stock index (Prasetiono, 2010). The finding 

is similar to the fluctuation of the Composite Stock Price Index in Indonesia (Raharjo, 2010). 

Meanwhile, other findings are also shown that the exchange rate has a significant negative 

effect on stock prices (Kewal, 2012). exchange rate has a significant negative effect on LQ45 
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stock proved by (Werastuti, 2013). Other findings explain that finding that exchange rate has 

a significant positive effect on stock prices (Thobarry, 2009; Utami & Rahayu, 2003). 

Based on the phenomenon and some research on exchange rate on stock return above, then 

the next problem is the most contingency type which is played by exchange rate variable. 

Types of contingency relationships are identified into three types: moderation, matching and 

intervening (Alim, 2007). This research suspect that the exchange rate acts as a moderating 

variable. This allegation is based on the phenomenon of practice about certain momentum 

which is often a factor of change in long-term investors' thinking. Trading behavior is 

commonly referred to as strategic momentum trading (Khoroshilov, 2013). Experimental 

research conducted on short-term investors over the long run proves that strategic trading 

momentum is often used by long-term investors in taking short-term profits (Khoroshilov, 

2013). Momentum that occurred during the experimental period was not described in in the 

study, but (Hubbard, O'Brien, & Matthew Rafferty, 2012) that the market will react in the 

short term because of the sudden fiscal and monetary policies of the government, including 

the exchange rate changes in all the country's exchange rate system. Thus the exchange rate 

of the currency may be suspected as a trigger of a change in investment attitude over 

previously held shares decided based on certain variables. Meanwhile, the hypotheses one, 

two and three that have been formulated above are partial effects of PER, EPS and PBV on 

stock returns. Thus, this study suggests that the exchange rate as a moderating variable over 

the above three variables (PER, EPS and PBV) affecting stock returns. The prediction 

formulated is that the effect of PER, EPS, and PBV on stock return will be strengthened with 

the stronger rupiah against the US dollar, with the formulation of the hypothesis as follows: 

 

H4: The effect of Price Earning Ratio on stock return is reinforced by the stronger IDR 

exchange rate against USD 

H5: The effect of the Earning Price Ratio on stock return is reinforced by the stronger IDR 

exchange rate against USD 

 

H6: The influence of Price Book Value on stock return is reinforced by exchange rate 

IDR is getting stronger against USD 

 

Based on the background and formulation of the above hypothesis, the following empirical 

research model can be prepared as shown in Figure 1. 

 
 

3. Research methods 

This research is a kind of quantitative research, with explorative research design. The 

population of this study is the financial statements of listed finance companies listing on the 

BEI in 2012 until 2016 or duration for five years. The selection of the population is based on 

the consideration that, the finance sector has the largest number of issuers among other 

sectors over the past two years until 2016. In addition, listed issuers in the finance sector 
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often dominate in bluechip stock positions and also include top gain and top frequency in 

trading activities on the Indonesian stock market Non-probability sampling technique used is 

purposive sampling that is the selection of sample with certain criteria. The first criterion of 

the sample members is the issuer of the finance sector listing in 2012 or earlier and 

successively publish the financial statements on the BEI web. This criterion is formulated 

based on the consideration of the needs of panel data types that require identical data 

identities throughout the duration of the study. The second criterion is the first sample 

criterion member whose shares are actively transacted during the cut-off period of the end of 

the third month after year t. The period is the period of most of the issuer's financial 

statements published on the Stock Exchange. Thus in that period investors mulaki conduct 

investment analysis with consideration of financial statements published on the BEI. At that 

time not all listed companies were transacted in the stock market and did not have a share 

price of zero rupiah per share. 

Independent variable in this research consist of four variable of research that is Price Earning 

Ratio, Earning Per Share, Exchange Rate and Price Book Value which formulated to explain 

market sentiment as measured by stock return. Dependent variable is stock return. The size of 

return used in this study is the year t share price minus the stock price t-1 year .. Moderating 

variable is the Exchange Rate. Exchange rate is the exchange rate of currency referred to in 

this study is the exchange rate of rupiah against the United States dollar as has been used by 

some research above (Murti & Widyastuti, 2017; Raharjo, 2010; Thobarry, 2009; Utami & 

Rahayu, 2003) . The exchange rate used in this study is the change in the rupiah exchange 

rate. This measure follows a calculation or formula that is also used in calculating stock 

returns. Consideration of this measurement technique is a measure of currency exchange rate 

paid by investors is on the exchange rate, not just at a certain point of currency exchange rate. 

Thus the change in the rupiah exchange rate is calculated from the measurement time of the 

year stock price when measuring the stock and also one year before year t. 

Technical analysis of data used to achieve research objectives using multiple regression 

analysis tools with interaction model of the difference adopted from (Ghozali,2011: 235). The 

regression equation formulas for the data analysis can be identified into two groups: (1) and 

(2). Equation (1) is an equation based on a group of issuers of banking sub-sector, while 

formula (2) shows regression equation in sub sector other than banking. 

RTS_Bit       =  0 + 1EPS_Bit + 2PER_Bit + 3PBV_Bit + 4ECRt +  5EPS_Bit *ECRt + 

6PER_Bit 

*ECRt + 7PBV_Bit *ECRt + e ..................................................................................... (1)  

Keterangan: 

RTS_Bit 

 

= 

 

Return Saham Emiten i, pada tahun t sektor perbankan 

RTS_NBit 

EPS_Bit 

EPS_NBit 

PER_Bit 

PER_NBit 

PBV_Bit 

PBV_NBit 

ECRt 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

Return Saham Emiten i, pada tahun t sektor non perbankan 

Earning Per Share Emiten i, pada tahun t sektor perbankan Earning Per 

Share Emiten i, pada tahun t sektor non perbankan Price Earning Ratio 

Emiten i, pada tahun t sektor perbankan Price Earning Ratio Emiten i, 

pada tahun t sektor non perbankan Price Book Value Emiten i, pada tahun t 

sektor perbankan 

Price Book Value Emiten i, pada tahun t sektor non perbankan 

Exchange Rate yaitu perubahan nilai tukar tukar rupiah terhadap dollar 

amerika serikat pada tahun t dibanding dengan satu tahun sebelum tahun t 

PERit *ECRt 

EPSit *ECRt 

= 

= 

Interaksi PER dengan Exchange Rate 

Interaksi EPS dengan Exchange Rate 

PBVit *ECRt = Interaksi PBV dengan Exchange Rate 
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RTS_NBit  =  0 + 1EPS_NB it + 2PER_NB it + 3PBV_NBit  + 4ECR it  +  5EPS_NBit 

*EXRt  + 

6PER_NBit*ECRt + 7PBV_NBit *ECRt + e .................................................................. (2) 

 

4. Results and Discussion 

The identification was conducted on five sub-sectors of finance issuer (Bank, Financial 

company, securitas institution, insurance company, other) divided into two groups, namely 

banking sector and non-sacrifice. Thus, the bank's sample members consisted of 29 issuers 

and 35 banking issuers. Descriptive statistics of sample data of listed banking sub-sector are 

shown in Table 2, while Table 3 shows descriptive statistics on non-banking sub-sector. 

Table 2 and Table 3 above show the difference in value between the banking issuer and non 

banking, so that the comparison between the two groups can be conducted over the last 5 

years. The average value of profit per share (EPS) in the banking group is greater than non-

banking (166,0390 compared to 121,0863). However, the highest value of non-banking sector 

EPS was higher than that of banking (1,071,510 compared to 1,707). The standard deviation 

on this variable also shows that large variations of EPS in the banking sector are higher than 

non-banking sectors. It is also shown from the minimum value of EPS of the banking sector 

which is higher than the non-banking sector. Average non-banking sector PER was higher 

than banking (65.697 compared to 24,688). It can also be shown at the highest value of PER 

in the non-banking sector (884.210 and 6.689.792). However, the variation in the PER value 

as indicated by the standard deviation value, the higher the non banking subsector compared 

to the banking sector. Thus, the PER value over the last five years of non-banking sector 

stock is better than the banking sub-sector based on the average of the two sub-sector groups. 

However, the standard deviation of non-banking sub-sector is higher than that of the banking 

sub-sector. This is possible because the extreme value of PER is very high (6,689,792) 

compared to the average. 

 

Table 2 Descriptive Stastitic Banking Emiten listed in BEI 

Variabel                   Mean               
Nilai 

 

Price Earning Ratio 24,68864 884,2105 -83,6047 95,3799148 
(PER)     
Earning Per Share 

(EPS) 

166,03903 1.071,510 -485 256,52881 
Price Book Value 

(PBV) 

0,00253 0,044946 0,00002 0,006323 
Exchange Rate (ECR: 12.284,30345 13.832 9.637,5 1.475,49937 
IDR_USD)     
Return Saham (RTS) 170,68276 4.400 -1.875 859,76328 

Source: Research Sample Data from  www.idx.co.id 

 

The comparison of PER variables with EPS above shows that the average value of EPS is 

higher in the banking sub-sector than non-banking sub-sector. However, the PER of non-

banking sub-sector is higher than that of the banking sub-sector. The fluctuation of stock 

returns that occurred between the two sub-sectors also shows different values, that the stock 

returns in the banking sub-sector is higher than the non-banking sector. Stock return is 

described as a positive perception indicator of market reaction to a particular stock. Thus, this 

study provides the possibility that investors pay more attention to EPS than PER to determine 

investment decisions. On the other hand, higher non-bank PBV sub-sector value compared to 

the banking sub-sector is more likely to be an investor's per-balance compared to PER. The 

ECR fluctuation or the rupiah exchange rate is not as much as the change in the value of the 

other variables because the ECR value is taken from a date almost equal to the stock return 
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variable data of each issuer. The rupiah exchange rate against USD is higher in the banking 

sub-sector than non-banking. Rupiah exchange rate strengthened against the dollar is possible 

more responded both to investors in the banking sub-sector compared with non-banking on 

the basis of data on average stock returns. 

The hypothesis test was performed separately in banking and non banking sub-sector as 

follows: 

1. Sub Banking Sector Analysis 

The normality test used was Kolmogorov Sminorv Test. The value of Kolmogorov Sminorv 

Z is 1.064. Thus there is no problem of normality in OLS equations. Detection of 

multicollinearity problem in regression equation used in this research is VIF. Summary of 

multicolinearity problem detection results are shown in Table 3. Based on Table 3 then there 

is no multicollinearity problem in multiple regression equations. Thus it can be concluded 

that the independent variables in the regression equation to prove the hypothesis in this study 

do not have a strong relationship. The next classic assumption test phase required is 

Heteroscedasticity. By using Scatterplot. The output of this test results indicates that the data 

points spread above and below, around the number 0 and did not form a corrugated pattern. 

Thus, the regression equation formulated does not contain the problem of heterokedastisitas. 

 

Tabel 3 Uji Multikolinearitas Data Sub Sektor Perbankan 

 

Variabel Tolerance VIF 

Price Earning atio (PER) 0,652 1,535 

Earning Per Share (EPS) 0,496 2,018 

Price Book Value (PBV) 0,559 1,789 

Exchange Rate (ECR: 

IDR_USD) 

0,974 1,027 

Source: Reserach Sample Data  www.idx.co.id 
 

Hypothesis test is done by using multiple linear regression analysis and multiple linear 

regression model of absolute difference. Summary of results of multiple linear regression 

analysis is shown in Table 4. The value of R-Square multiple linear regression equation 

formulated at 0.714. Thus, the independent variables formulated in this study can explain 

71.4% of the changes occurring in the independent variable, 29.6% sedangkang explained by 

other variables that are not formulated in this study. P - Value over F test sebasar 0.000 

(<0,05) which gives the conclusion that variable PER, EPS, PBV and ECR simultant 

influence to Return of Share. 

 

        Table 4 Ringkasan Hasil Regresi Linier Berganda Dan Selisih Absolut Data sub 

sector Perbankan 

 

Variabel Koefisien      P -Value 

Konstanta 3,460  

Price Earning Ratio (PER) 5,695 0,000*** 

Earning Per Share (EPS) 1,100 0,000*** 

Price Book Value (PBV) -0,065      0,609 

Exchange Rate (ECR: IDR_USD) -1,372       0,171 

ECR_PER -0,080      0,716 

ECR_EPS -0,485      0,033** 

ECR_PBV 0,068      0,731 

R-Square : 0,714   
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P – Value F test : 0,000   

Source: Compute Research Data Sample dari  www.idx.co.id 

 

 Hypothesis test conducted in this research based on the value of P -Value on multiple 

regression equation and moderation model from Table 4 Variable PER and EPS proved to 

have a significant effect on stock return (P-Value <0,05). Thus this research can prove 

Hypothesis 1 which has a presumption that PER has a significant effect on stock returns in 

banking companies. Positive coefficient sebasar 5,695 indicates that change of PER equal to 

1 unit will change Stock Return equal to 5,695 and is in the direction of Ceteris Paribus. This 

research also can prove Hypothesis 2 that EPS have significant effect to stock return (P-Value 

<0,05). The positive coefficient on EPS shows the unidirectional properties of EPS changes 

to stock returns. Each one change unit of EPS will affect the stock return change of 1,100 

units of ceteris paribus. On the other hand, Hypothesis 3 can not be proven in this research 

that PBV has no significant effect on stock return (P-Value = 0,609). However, it should be 

noted also that the value of PBV coefficient is negative to stock return. The ECR variable or 

exchange rate of IDR against USD proves to moderate the effect of EPS on stock return (P-

Value = 0.03). The negative beta value coefficient on the ECR interaction on EPS's effect on 

the Share Return (ECR_EPS) is not a debilitating but reinforcing significance. This is 

because the rise of the IDR to USD exchange rate means that the IDR exchange rate weakens 

against USD, and vice versa. Thus, this study can prove that the strengthening of the rupiah 

against the USD is a significant moderating factor that reinforces the effect of EPS on stock 

return (Hypothesis 5 proven). The interaction variable of ECR on the influence of PER and 

PBV on stock return has P-Value above 0,05 (0,716 and 0,731) which means that ECR is not 

a variable that modifies the influence of PER and PBV on stock return. Thus this study can 

not prove hypotheses 4 and 6. 

 

Analysis of Non Banking Sub-Sector 

The normality test used was Kolmogorov Sminorv Test. Kolmogorov Sminorv Z value of 

0.953 or greater than 0.05. Thus there is no problem of normality in the OLS regression 

equation. Detection of multicollinearity problem in regression equation used in this research 

is VIF. A summary of the results of multicollinearity problem detection is shown in Table 6. 

Based on Table 6 it can be explained that there is no multicollinearity problem. The next 

classic assumption test step is Heteroscedasticity test. The method used is Scatterplot as also 

done in the banking sub-sector and the results show no problem of heterokedastisitas. 

 

Table 5 Multicolinearity Test of  Data from Non-Banking Sub Sector 

 

Variabel Tolerance VIF 

Price Earning Ratio (PER) 0,181 5,537 

Earning Per Share (EPS) 0,181 5,521 

Price Book Value (PBV) 0,272 3,673 

Exchange Rate (ECR: IDR_USD) 0,925 1,081 

Source: Compute sample data from  www.idx.co.id 

 

Hypothesis test is done by using multiple linear regression analysis and multiple linear 

regression of residual difference model. The summary of the results of multiple linear 

regression analysis to test the hypotheses in the non banking sector is shown in Table 6. The 

value of R-Square multiple linear regression equation over non-banking sub-sector data is 

0.709. Thus, the independent variables formulated in this study in the non banking sector can 

explain 70.9% of the changes that occur in the dependent variable (stock return), while 29.1% 
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is explained by other variables that are not formulated in this study. P - Value over F test 

sebasar 0.000 (<0,05) which gives the conclusion that variable PER, EPS, PBV and ECR 

simultant influence to Return of Share. 

 

Table 6.  Multiple Linear Regression Non Banking Data 
 

Variabel Koefisien P -Value 

Konstanta 1,621 0,621 

Price Earning Ratio (PER) 1,266 0,000*** 

Earning Per Share (EPS) 1,175 0,000*** 

Price Book Value (PBV) -0,067 0,493 

Exchange Rate (ECR: IDR_USD) -0,762 0,352 

ECR_PER -0,043 0,587 

ECR_EPS -0,079 0,412 

ECR_PBV 0,122 0,114 

R-Square : 0,714   

P – Value F test : 0,000   

Source: Compute sample data from  www.idx.co.id  

 

Hypothesis test conducted in this research based on the value of P -Value on multiple 

regression equation and moderation model from Table 6 Variable PER and EPS proved to 

have a significant effect on stock return (P-Value <0,05). Thus this research can explain 

Hypothesis 1 which has a suspicion that PER has a significant effect on stock returns on non-

banking sub-sector issuers. The positive coefficient of 1.266 indicates that the PER change is 

equal to 1 unit will change the stock return of 1.266 units and is in the same direction Ceteris 

Paribus. This research also can prove Hypothesis 2 that EPS have significant effect to stock 

return (P-Value <0,05). Positive coefficient on EPS shows the unidirectional properties of 

EPS changes to stock returns. Each one change unit of EPS will affect stock return change of 

1,175 units of ceteris paribus and is positive. On the other hand, Hypothesis 3 can not be 

explained in this research that PBV has no significant effect on stock return (P-Value = 

0.493). The ECR variable or USD exchange rate against USD is not explained to moderate 

the effect of PER, EPS or PBV on stock returns (P-Value> 0.05 on the PER_ECR; EPS_ECR 

and PBV_ECR variables). Thus, this study can not explain Hypotheses 4, 5 and 6 for non 

banking data. 

 

5. Conclusion 

Different considerations of finance sector share investment decisions need to be differentiated 

based on sub-banking and non banking groupings. Variable Price Earning Ratio, earnings per 

share and exchange rate fluctuations of IDR against USD proved significantly positive affect 

the movement of stock returns in the banking sub-sector. However, these fluctuations proved 

not to significantly affect the retun of shares in the non-banking sector. The research on the 

role of exchange rate fluctuations gives an indication that investors pay more attention to the 

exchange rate changes to decide on investment in the banking sector than the non-banking 

sector. The linear assumption in this study proves that PER and EPS are significant in the 

direction of stock return change, emphasizing that investor can have confidence about PER 

and EPS linearity to expected stock return during 5 years of investment. However, the results 

of the analysis on Price Book Value (PBV) indicate that this variable is not recommended to 

be the main indicator in determining investment decisions in issuers in the financial sector, 

both in the banking and non banking sectors. Interaction or the role of fluctuations in the 

exchange rate of IDR against USD needs to be considered to determine investment decisions 
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in the banking sector rather than non-banking. This is because the fluctuation interaction is 

proven to reduce the goodness of fit model of regression equation in non banking sector. The 

results of this study proves the moderation of currency exchange rates on the effect of EPS on 

stock returns that the strengthening of the exchange rate of IDR against USD strengthens 

EPS's influence on stock returns. However, such exchange rate fluctuations are not proven to 

moderate PER against stock returns. These results provide an indication that the PER 

consideration that has been made to determine the investment decision may not need to pay 

attention to changes in the IDR rate against USD. 

This reseacrh are limited on the data, the financial statements of 2017 can not be obtained 

during the research. The publication of such data generally begins in April of the following 

year (2018), while the research is conducted in 2017. Investment portfolio considerations in 

the finance sector will be more specific if the analysis is performed on each sub-sector of the 

finance issuer. However, this study grouped into two larger groups for the number of research 

samples that qualified for the paramatric statistic test. Suggestions for further research are 

based on the limitations of this study. The nonlinear model of the gradual analysis of various 

predictors can be done in subsequent research. It is noticed that the value of PER will peak to 

predict the stock price (Desmond, 2011: 78). If the research is conducted, it will take longer 

time span or use time series data that focus on a particular index or stock. The nonlinear 

assumption can be made also on other types of variables included in that market ratio. 
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Abstract 

 Transportation services become one of the most needed facilities by many people. In 

every business activity, satisfaction becomes one of the factors to develop business in the 

transportation services industry. The decrease of passengers’ quantity and passenger 

satisfaction level at public transport service in Ciamis Regency becomes business problems. 

The purpose of this research is to find the level of passengers’ satisfaction and factors that 

can affect passengers’ satisfaction in the district of Ciamis. This research uses survey method. 

Survey in this research is to describe the phenomenon-related passenger satisfaction level and 

factors that affect passenger satisfaction in Ciamis.  The findings showed that there are three 

variables which affect passenger satisfaction such as service quality, price fairness and 

innovation. Moreover, it was found that the level of passenger satisfaction was bad. 

Participation from business owners, drivers and government agencies to improve public 

transportation service system like improving service quality skills for drivers, making the 

price fair for all passengers, and making some business innovation both in method and 

business practices are highly recommended. 

 

Keywords: Ciamis public transport; passenger satisfaction; public transport; public 

transport service quality 

 

 

1. Introduction 

Nowadays transportation is one of the service that are needed by many people in supporting 

their daily activities. To support these activities, transport has a role for moved people from 

one place to another. The rapid improvements of transportation services is not escaped from 

the satisfaction of their passenger, but in other side some of them do not know how to 

equalize improvements and service. Recorded from drivers that in the last three years 

passenger transport services especially in Ciamis has decreased, they just can get passenger ± 

108 passenger per day in 2017 different from the previous years in 2016 they can get ± 143 

passenger per day also in 2015 get ± 189 passenger per day. It can be explained that every 

year passenger decreased about 24%. 

The alteration of demand in transportation service make this situation occurred. Currently 

Some people like to use their own vehicles while some others like use online transport than 

public transport. Decreased public transport market share is one of problem that driver and 

business owner have to face, but in the other hand they can’t measure what the factors can 

affect it. Actually they just can demonstrate to government for make a new policy for public 

transport (Ari Widayanti, Soeparno, 2014). If they know about the factors can change 

passenger satisfaction maybe this situation won’t occurred, cause every driver and business 

owner know how to maintain their customers. 

This incident make both of public transportation and passenger couldn’t match their need. 

The public transportation offer a service but passenger want a service more than it. Their 

satisfaction standard increase as time goes by. It causes there are some issues that public 
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transportation was worse, for example reckless while driving a car, bad hospitality to a few 

passengers, changing the official driver to unofficial driver, and etc. Based on previous 

exposure this study examined what factors can affect passenger satisfaction while using 

public transport at Ciamis. 

Some empirical studies have find out passenger satisfaction in different transportation service 

and country ((Park, Robertson, & Wu, 2004) (Saha & Theingi, 2009) (Eboli & Mazzulla, 

2009) (Bogicevic, Yang, Bilgihan, & Bujisic, 2013)  (M.V.Subha & R.Archana, 2012) 

(Tyrinopoulos & Aifadopoulou, 2008)) research on passenger satisfaction at airlines service. 

The other side ((Diab & El-geneidy, 2012) (Stradling, Carreno, Rye, & Noble, 2007) 

represent about passenger satisfaction at bus service. There are some research at railway 

service ((Sels & Dewilde, 2011) (Geetika, 2010) (Rahaman & Rahaman, 2009) (Eboli & 

Mazzulla, 2012)) describe how to know and maintain customer satisfaction. 

On the other hand actually there are a few studies that have find out passenger satisfaction on 

public transportation. (Sholichin, 2010) find out the passenger satisfaction from system of in 

public transportation service in Sidoarjo-Indonesia, (Pinandita & Pinandita, 2015) find out 

analyzing public transportation service based on importance performance analysis and 

passenger satisfaction index in Purwokerto, Indonesia, (Novia Rahma, Moch. Saleh Soeaidy, 

2013) find out the government role on increase the service quality of public transportation. 

The differences of this study from the other is this study find out what the factors can affect 

passenger satisfaction.  

 

2. Conceptual Framework 

Studies that examine service quality in transportation increased every year, some studies take 

research on airlines service (Arifin, Sulistyo, & Djakfar, 2015)  while others take research on 

railway (Binder, Maknoon, & Bierlaire, 2017) and bus (Tobing, Sembiring, Ekonomi, & 

Indonesia, 2014). Service quality traditional method use TERRA, but in this study any 

improvement to use in public transport service. Only tangible, empathy and assurance used in 

this study. 

The study of passenger satisfaction can affected by price fairness (Herrmann, Xia, Monroe, & 

Huber, 2007). That study examine that price fairness can satisfy customer such as there is 

meet between customer expectation and the product or service performance. The indicators 

that use in this study are price meet the service performance and price meets passenger 

expectation. 

All business always have an innovation with the intention of improve their activities. This 

study examine that innovation can reach at method of business and method to organize 

human resource (Nemati, Khan, & Iftikhar, 2010). There are several things to measure 

innovation on public transportation, the first is process innovation such as new method and 

new vehicle and the second is organizational such as new business practice and new human 

resources organizing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Service 

Quality 

Price 

Fairness 

Innovation 

Passenger 

Satisfaction 
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3. Objectives 

This study is conducted with two objectives, these are : 

 To discover factors that can affect passenger satisfaction.  

 To discover ways to improve quality of transportation 

 

4. Method 

This study uses survey method with qualitative method approach to measure or explain the 

passenger satisfaction where the researcher tried to analyze the descriptive data both speech 

or writing and the observable behavior of the subject itself. 

 

 4.1 Population and sample 

This study has a population about 1244 people and a sample of 302 respondents. The survey 

held at terminal of Ciamis Regency. Interviewing the passengers has done while they were 

waiting to get in to vehicle (public transport). The survey was conducted during February 

2018 until April 2018. A total complete interview recorded from 302 respondents of 

passenger public transport. 

 

 4.2 Instrument 

Instrument used in this study is observation and interview. Observation the primary data for 

knowing the issues also interview for find out detailed information from interviewees about 

service quality, price fairness and innovation. 

 

 4.3 Measurement 

Measurement items of service quality, Price Fairness and Innovation 

 

 4.4 Measure Variables 

Service    

Quality Tangible 

 Feasible vehicle exterior and interior 

Empathy 

 Kindness driver 

Assurance 

 Official Driver 

 Drive safely 

Price 

Fairness Price  Perception 

 The price of public transport service is appropriate to its performance 

 The price of public transport service meets expectations 

Innovation 

Process 

 New improve methods 

 New improve vehicle 

Organizational 
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 New business practice for organizing procedure 

 New method of organizing human resource 

 4.5 Data analysis 

Demographical structure of respondents 

Variables  Percentage (%) 

 

Gender 

Male    38.8% 

Female    61.2% 

 

Age 

<25    9.4% 

25-40    64.6% 

41-50    15.8% 

>60    10.2% 

 

Education Level 

Elementary   25.3% 

Middle School   48.5% 

High School   14.7% 

University   11.5% 

 

Wages/Month 

< IDR 500.000 ($40)  30.5% 

IDR 500.000-Rp 1.000.000  31.3% 

IDR 1.100.000-Rp 2.000.000 28.7% 

> IDR 2.000.000 ($180)  8.5% 

 

5. Result 

After interviewing process to correspondents there are some results for every indicators. In 

this study service quality only use 3 indicators there are tangible, empathy and assurance. 

Tangibility describe about appropriateness vehicle, almost all correspondents answer that 

there are too many old vehicle used in public transportation. Not only that almost all 

correspondent feel uncomfortable cause some of them seldom washed and clean for a period. 

Empathy describe about kindness driver, some of correspondents tell that driver can’t be 

kindness person they just want passenger get into vehicle and then get paid. They didn’t see 

passenger as an asset for now and tomorrow. Passenger more like an assurance like a official 

driver who drive the vehicle cause they have driving license and also drive safely but the 

answer from almost all correspondent that public transportations don’t have official driver. 

Also some of them sometimes drive unsafely like push the throttle and break every minute. 

That activity make passenger shake and uncomfortable like in a boat. 

We argue that price set by government is good price for a whole circle passengers. Many 

correspondents describe that their perception about price fairness in public transportation 

isn’t worth. The price they paid to get service is inappropriate to it’s performance, if they 

have more money they want to buy their own vehicle like motorbike. For one time use public 

transportation in a route passenger spend money IDR 3000 (approx ±10THB), if there is 

passenger who must be use four times with 2 different route total spend for public 

transportation is IDR 12.000. In their opinion if they have motorbike they could gone to 

every place by three or four times price to paid public transport (IDR 9000/IDR 12.000). 
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Using that money for buy 1 liter gasoline (1 liter gasoline equal ± IDR 9.000)  can cover a 

distance about 50 kilometers. Many correspondents have a expectations like comfortable 

when use the service of public transportation but they tell that they never meet their 

expectation and reality as well as price. 

Innovation aspect is an important thing if a company or business will survive and improve. 

Innovation in public transportation is zero innovation for 10 years. Many correspondents 

explain that in public transportation there is no innovation through methods, vehicle, 

organizing procedure also organizing human resource. For example paying method nowadays 

many merchant can use electronic money but in public transportation still use cash no one 

care about it. The other hand public transportation can’t organizing human resources, they 

just hire the driver that can drive the car with or without driving license also no recruitment 

process. 

 

6. Discussion 

The relation between satisfaction, service quality, price fairness and innovation specified 

earlier through satisfaction model. From this study it has observed that the satisfaction in 

public transportation is depend on service quality, price fairness and innovation. The aim of 

this research is to find out level of passenger satisfaction and factors that affect satisfaction. 

The satisfaction level of passenger in this research revealed that they are unsatisfied from bad 

public transport service. 

By comparing this research with other research adopted for measuring passenger satisfaction. 

We can say this study has some advantages, the data adopted for passenger satisfaction 

survey are according to verbal scales. This data is suitable for analyzing passenger 

satisfaction at public transportation. 

Next study could be directed to examination performance and policy in company and 

government managing the public transportation. 

 

7. Conclusion 

This study discover that public transportation couldn’t satisfied their passengers. 

Correspondents revealed public transportations in Ciamis were difficult to understanding 

their expectations including service quality, price fairness and innovation. 

Correspondent describe about service quality the public transportation that almost business 

owner and driver still used old vehicle produced at the end of  1990’s or the beginning of 

2000 only a few business owner and driver use a new vehicle, correspondent also describe 

that sometimes there are some unofficial driver take a route. Characteristic of unofficial 

driver they don’t know how to be kindness to passengers and drive unsafely. 

Price was set by government is the fair price for whole circle. In the other hand correspondent 

wasn’t feel the price is appropriate to benefit which they get. For example price for passenger 

who has near route also for far route are same. Not only that correspondents describe their 

expectations seldom meet to public transport excellence service. 

For about 10 years public transportation never has an innovation that can make a bargaining 

position. Almost all correspondent said that public transport never made an innovation both 

in methods and business practice. For example to drop off passenger they always stop a 

vehicle suddenly, ignored other cars, motorbike, and etc. The other innovation which can’t do 

is a method for signing human resource, sometimes a few public transportation in Ciamis hire 

the unofficial driver and some of them don’t have driving license. 
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Abstract  

This study aims to know and analyze about the impact of Islamic religiosity on work 

spirituality and emotional intelligence of each individual in an organization. The population 

in this research included the employees in Sharia Banking, and the study randomly sampled 

120 people using SEM. The results of this research are (1) Islamic religiosity has a positive 

impact on work spirituality and, (2) Islamic religiosity has a positive impact on emotional 

intelligence. The role of Islamic religiosity has a positive and significant impact and therefore 

needed to be implemented for the sustainability of organization especially in the management 

human resources. 

 

Keywords: Emotional intelligence; Islamic religiosity; work spirituality 

 

 

1. Introduction 

In Islamic studies, an organization must evaluate and judgement on the work as well as 

performance of the organization from a variety of viewpoints, such as the ability of 

employees with the Islamic mindset, to bring the awareness of individual in the desire and 

motivation in his work. As a moslem, they should realization of the desire to work as a staple 

in the sense of pray to Allah and over all his gifts (Sharabi, 2012).  Although in the 

consciousness of himself, every individual can take a major role to achieve good performance 

on responsibility as an employee, in which case they will be faced with a wide range of 

problems in the organization. This state of affairs is caused they trust in Allah him and give in 

live to always accept and wait on the fact. 

Briefly, through the ability and awareness of Islamic religiosity, an employee will fell a 

harmony to make routine daily life better and farthest from that which is not good of bad 

behavior patterns as well as not ethical (Ali, 1992). This is because they fear of Allah and 

Allah always watching where as well as where they were go or do. The role of religiosity 

influential to organizations covering job satisfaction, organization commitment and job 

performance of employees in the corporation (Wening & Choerudin, 2015).  Along they were 

convinced that it was acts of worship and give an advantage to organizations for example is 

self spirituality, keep self emotional, economic benefits, through work, job satisfaction 

individually or self experience, the social, policy, think critically and many others are 

presented by employees who holds Islamic religiosity.  

Islamic religiosity contributes to the ability of self spirituality. Spirituality play an important 

role in decision-making and change of behavior, understand the relation between personal 

and increase their sense of responsibility a person of togetherness in the company (Koenig, 

2000; Zwingmann, Klein & Büssing, 2011). In addition, life a person affected significantly 

on spirituality (Othman, Abdullah & Ahmad, 2008; Choerudin, 2014a). Spirituality have 

linked to work behavior of job satisfaction, attitude, work ethics, morals and conduct 

management (Hutson, 2000; Liu & Robertson, 2010; Ali & Ellahi, 2012; Javanmard, 2012; 

Choerudin, 2014b, and Choerudin, 2016). 

The role of Islamic religiosity and spirituality in line with emotional intelligence is the ability 

to understand themselves and intercourse with others (Goleman, 2000; Choerudin, 2014a; 
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Wening & Choerudin, 2015). For that, the role of Islamic religiosity has an impact on their 

civil spirituality servants and emotional intelligence in the development of themselves in 

organization, in this a context is sharia banks serving, developing a business venture in  

investment and financial that deals with Islamic religious ethics, high spirits and their ability 

to manage emotional intelligence. 

  

2.  Objectives 

 The objectives of the study are 1) to know and analyze impact of Islamic religiosity 

on work spirituality and (2) to know and analyze impact of Islamic religiosity on emotional 

intelligence.  

 

 

    H1 

 

 

 

 

    H2 

 

Figure 1. The Conceptual Framework 

 

3.  Materials and Methods 

Method of research is a survey with a population of 320 employees is sharia banking in 

Surakarta, Central Java, Indonesia. Guilford and Flruchter (1973) that the total sample 120 

people and qualified by Hair et al. (2009) which is the amount of 100-200 sample for 

technique of maximum likelihood estimation, while the withdrawal of sample technique was 

used a simple random sampling. Data collection this research using observation and the 

spread of questionnaire on the sharia banking. Spirituality is the ability of someone to apply 

and create a source of spiritual, the value and the quality of by means of a daily improve the 

functioning and welfare (Amran & Dryer, 2008). 

This research using Integrited of Spiritual Intelligence at Scale developed by Amran and 

Dryer (2008) consisting of 6 items question by Likert Scale with the score 1 to 5. Emotional 

intelligence is the ability to recognize sense of self and feelings of others, motivate and the 

ability to manage emotion well to himself and relation to others (Goleman, 2000). This 

research using Emotional Intelligence Competence developed by Goleman (2000) consisting 

of 28 items question by Likert Scale the score 1 to 5 including dimensions self awareness, 

self management, social awareness and  management relationship. Islamic religiosity is a 

form of human relations with the inventors through religion already internality in the one and 

reflected in attitudes and his behavior based on a norm and the moslem view of life someone. 

This research using Islamic Religiosity at Scale developed by Ilyas, Husain and Usman 

(2011) consisting of 15 items question by Likert Scale the score 1 to 5 including dimensions 

ideology, ritualistic, intellectual, consequences and experience. The technique on the research 

analysis used Structural Equation Modelling (SEM), a statistical technique of multivariate by 

testing a series of causality relationship between variables simultaneously (Hair et al., 2009). 

 

4.  Results 
 The distribution result of the respondents based on the demography included male 

(55%) and female (45%). Based on the age, the respondents were between 21-30 years old 

(50%), 31-40 years old (36%) and above 40 years old (4%). Based on the marital status, it 

includes the married ones (71%) and unmarried ones (29%). Based on work experience, it 

Islamic 

Religiosity 

Work 

Spirituality 
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included those below 5 years (62%), between 6-10 years (17%) and above 10 years (21%). 

For the educational level, it was dominated by the undergraduates (3%), Senior High School 

(10%), postgraduates (71%), and diploma (16%). For the management level, it includes 

middle management (70%) and lower management (30%). Corrected item-total correlation 

was used to test the construct validity in which each variable was with score above 0.3. The 

result of data management, correlation score in each item of questions was higher than 0.3 

that shows the validity of the research instruments. The reliability test in this research was 

measured using the cronbach alpha technique. 

 

Table 2. Result of Reliability Test 

No. Variables Dimension Cronbach Alpha Remarks 

1. Islamic 

Religiosity 

Ideology 0.708 Reliable 

Ritualistic 0.801 Reliable 

Intellectual 0.688 Reliable 

Consequences 0.750 Reliable 

Experience 0.801 Reliable 

2. Emotional 

Intelligence 

Self awareness 0.750 Reliable 

Self management 0.845 Reliable 

Social awareness 0.854 Reliable 

Management relationship 0.788 Reliable 

3. Work Spirituality - 0.789 Reliable 

Source: Primary data (2016) 

 

SEM model resulted in the goodness of fit model, subsequently the index values were 

compared to cut off values recommended for each index. A good model had  the index of 

goodness of fit suitable with the recommended cut off. 

Table 3.  Result of Goodness of Fit Model 

No. Goodness of Fit Index Result Testing Cut-off Value Remarks 

1. Chi-square 157,481 Expected to be 
lower 

Good 

2. Probability 0,05 ≥ 0,05 Good 

3. GFI 0,942 ≥ 0,90 Good 

4. AGFI 0,970 ≥ 0,90 Good 

5. TLI 0,950 ≥ 0,95 Good 

6. CFI 1,000 ≥ 0,95 Good 

7. RMSEA 0,149 ≤ 0,08 Good 

Source: Primary data (2016) 

  

Besides testing above the results, some consideration: NCP (non-centrality parameter) was 

used to measure the degree of deviation between sample matrix covariance and fitted (model 

of covariance matrix). Estimation research model was 175,481 between the value of 136,160 

- 250,463, thus still be mandated although the value of NCP is relatively large. ECVI 

(Expected Cross Validation Index)  was at 1,332, while ECVI saturated model was at 1,389 

and ECVI independence model was at 4,236. In this value of ECVI  lower than ECVI 

independence model thus a good for replicated the next research. AIC (Akaike’s Information 

Criterion) was at  232,481, AIC was lower than the value of AIC independence model was at 

736,344, thus the model is fit. NFI (Normal Fit Index) a model, if considered fit, was when 

the value of NFI was higher than 0.90, meanwhile, the result of the research was at 0,910, 

hence the model is fit (Ghozali & Fuad, 2005). IFI (Incremental Fit Index) model produce 
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values of IFI was at 0,90 equal to of the cut-off of 0,90 (Byrne, 1998), thus the model is a 

good fit. RFI (Relative Fit Index)  value of RFI that required between 0 -1 at the nearly to the 

1 is shows a model fit, while the results of  value of RFI was at 0.72, thus the model is a good 

fit. 

Table 4.  Result of  Hypothesis  Testing 

Model Estimate 

Standard of 

Estimation 

(SE) 

Critical Ratio 

(CR) 
t Critical 

Probability 

(p) 
Remarks 

Islamic 

Religiosity –

Emotional 

Intellegence   

0,295 0,053 5,625 1,961 0,000 Significant 

Islamic 

Religiosity  -

Work 

Spirituality   

0,644 0,097 6,525 1,961 0,002 Significant 

Source: Primary data (2016) 

The results of the testing of  hypotheses 1, Islamic religiosity has a positive impact on 

emotional intelligence. The outcome of the findings in this research, obtained value of CR = 

5,625 with the SE = 0.053, because the value of CR of 1,96 and coefficients relations of 

Islamic religiosity with emotional intelligence = 0,295, shows that Islamic religiosity has a 

positive impact and significant on emotional intelligence. This indicates this hypothesis to be 

supported at the significance level  α = 0.05.  

 

 
   β1=0,295 

   CR=0,053 

  

    H1 (+) 

 

 

        H2 (+) 

 
              β2=0,644 

              CR=6,525 

 

Figure 2. The Result of Hypothesis Testing 

 

The results of the testing of hypotheses 2, Islamic religiosity has a positive impact on work 

spirituality. The outcome of the findings in this research, obtained value of CR = 6,525 with 

the SE = 0,097, because the value of CR of 1,96 and coefficients relations of Islamic 

religiosity with work spirituality = 0,644, shows that Islamic religiosity has a positive impact 

and significant on work spirituality. This indicates this hypothesis to be supported at the 

significance level α = 0.05. 

 

5.  Discussion 

Islamic religiosity and work spirituality 

Islamic religiosity and work spirituality testing results show that impact of Islamic religiosity 

has a positive and significantly on work spirituality, indicated estimation of the parameters 

among variables formed produce value of CR = 6,525 and standardized beta coefficient 

relations with Islamic religiosity and work spiritualiy = 0,644. The value of CR = 6,525  

higher than 1,961 to a significant level α =0.05, thus the hypothesis is supported. Besides 

from p-value, this research can p-value = 0,000 to this research model, because p-value less 
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than 0.05 hence this hypothesis is supported. The higher the level of Islamic religiosity to the 

higher the level on work spirituality person. 

The finding supports opinion Nashori and Mucharam (2002) as well as Krishnakumar and 

Neck (2002) that religiosity on conduct individuals and the ability of knowledge, confidence, 

the activity of the temple and rule, ability to personality someone. The religiosity this 

provides awareness about the nature of life and is outward (Rokhman, 2010; Choerudin, 

2014a). In addition, the concept in an inner life is reflected on work spirituality a person life 

and target the goal pertaining in organizational (Choerudin, 2014b). The ability work 

spiritulity encourage somebody look for meaning of the work he was doing, why and how 

individual that work in sharia banks. This ability drives someone to look for meaning of the 

job, what push or scrutinizing and about me to survive in the company (Amran and Dryer, 

2008).  

Islamic religiosity and work spirituality will lead individual to understand the existence of 

himself in achieving the meaning of life indeed, relating to the belief life, activity ritual and 

self experience. Kahnweiler and Otte (1997) from the perspective of basic that work 

spirituality relating to search the meaning in terms of what needed to be done in the 

workplace (Krishnakumar and Neck, 2002; Choerudin, 2014a). In this case, the role of 

Islamic religiosity affect on work  spirituality individual to win the purpose of life in a more 

thorough. Research findings this provides the understanding that Islamic religiosity has a 

positive impact on work spirituality, through the ability in ideology as a believe there is only 

one Allah and nothing can happen without His will in life or company, ritualistic as always 

regularly offer prayer five times, intellectual as knowledge the basic and necessary 

knowledge about religion, consequences as try to avoid my activity which hurt others and 

experience as feel pleasure by seeing others following Islamic teaching in organization. 

 

Islamic religiosity and emotional intelligence 

Islamic religiosity and emotional intelligence testing results show that impact of  Islamic 

religiosity has a positive and significantly on emotional intelligence, indicated estimation of 

the parameters among variables formed produce value of CR = 5,625 and standardized beta 

coefficient relations with Islamic religiosity and emotional intelligence = 0,295. Value of CR 

= 6,525 is higher than 1,961 to a significant level α = 0.05, thus the hypothesis is supported. 

Besides from p-value,  this research can p-value in = 0,000 to this research model, because p-

value less than 0.05 hence this hypothesis supported. The higher the level of Islamic 

religiosity to the higher the level on emotional intelligence. 

This finding support of  Rahayu (2003), Ivtzan et al., (2011)  that religiosity is a bond faith in 

the training and knowledge that increases chastity themselves and encourage morality 

someone and internalization religion in person. Nashori and Mucharam (2002) that religiosity 

on conduct complexity and was described of ability knowledge, confidence, the activity of 

the implementation of worship and the principle of over religion on organization. In this case, 

religiosity give an important role in performance organization on individual (Wening & 

Choerudin, 2015). For an employee need to have Islamic religiosity is given the faculty on 

knowledge, confidence, the implementation on Islamic especially with regard to stability 

emotional intelligence and the problems soul as well as improving the performance of 

individual. Research findings this provides the understanding that Islamic religiosity has a 

positive impact on emotional intelligence, through the ability in ideology as the firm belief in 

all the basic ideological dimensions of islami, ritualistic in daily as the person regulary offer 

prayer five times, intellectual as person always try to follow Islamic junctions in all matters 

of his life, consequences as try to be honest and fair with others and experience as feeling of 

being afraid of Allah in organizational and the life. 
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6.  Conclusion 

Based on the results and discussion this research, the conclusion is Islamic religiosity has a 

positive impact on emotional intelligence. The higher Islamic religiosity will improve the 

ability emotional  intelligence  in the soul of employees in an organization. In addition that 

Islamic religiosity has a positive impact on work spirituality. The higher Islamic religiosity 

will improve the ability work spirituality in the soul of employees in an organization. 
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Abstract 

Micro Small Medium Enterprises (MSME) especially in culinary are the main destinations of 

tourists in Surakarta Indonesia. As tourist destinations, MSME must be creative in developing 

their products. The financial ability is the main source of the owner in developing their 

business. Bank loan is an alternative in order to improve the financial source. Therefore, the 

MSME’s owner need to compile the financial report as one of the bank’s loan requirements. 

This study is a quantitative research which used multiple regression analysis using 

moderation variables. The quality of financial report is the dependent variable. The 

independent variables are the MSME’s owner perception and understanding about 

bookkeeping. This study also enclosed the MSME’s owner demographic background that 

consist of educational leverage and business size as the moderating variables. The data is 

collected from culinary MSMEs in Surakarta, Indonesia in the year 2017. The findings of this 

research shows that educational leverage and business size are predictor moderation 

variables. Moreover, the perception and understanding of the business owners did not 

significantly influence the financial report quality. The result of beta value showed that the 

business size strengthened the bookkeeping perception variable and weakened the 

understanding variable towards financial report quality while the educational leverage 

strengthened the understanding variable and weakened the perception variables even all of 

them are not significantly influenced.  

 

Keywords: Bookkeeping; MSME; understanding; perception; financial report quality 

 

 

1. Introduction 

The Government of Indonesia, especially the Ministry of Cooperatives and Micro Small 

Medium Enterprises is currently inviting the community to be creative in developing small 

micro enterprises in order to develop entrepreneurship. People both rural and urban, ranging 

from young to advanced age run the home industry. Culinary products typical souvenirs of 

the region using both farming and non farming materials. Processing also varied, from simple 

to very creative in terms of taste, process, and packaging. Culinary entrepreneurs are 

competing to make the packaging as attractive as possible so that it is easy to be glimpsed by 

consumers. Dewi Shanti Nugrahani (2011) revealed that one of the problems faced by 

UMKM is the problem of capital and marketing. The perpetrators of SMEs need to find new 

boredom to be able to increase sales turnover.  

One of the problems that is often neglected by the business actors of SMEs is about financial 

management, including what happened to SMEs in the city of Surakarta. The impact of the 

neglect of financial management may not be obvious, but without effective accounting 

methods, it is unlikely that managers will be able to fully understand their business. 

Accounting is a key indicator of the performance of a business. The information generated by 

the accounting records is useful for decision making so as to improve the effectiveness of 
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business management (Warren et al, 2005). Such information enables the perpetrators of 

MSMEs in identifying and predicting financial problems that may arise, then can take 

appropriate and quick steps to overcome them. Based on the above background, the 

researchers wanted to further identify the factors that affect the perception and understanding 

of SMEs perpetrators of the importance of bookkeeping systems and financial reports. 

 

 

2. Literature Review 

 2.1 Micro Small Medium Entreprises 

 

Based on Law no. 20 of 2008 on Micro Small Medium Enterprises, the definition of business 

is as follows: 

1. Micro Enterprise is productive business owned by individual and / or individual business 

entity fulfilling the criteria of Micro Business as regulated in this Law. 

2. Small-scale business is a stand-alone productive economic enterprise undertaken by an 

individual or a business entity that is not a subsidiary or not a branch of a company owned, 

controlled, or becomes part directly or indirectly from a Medium-Sized Enterprise or a Large 

Enterprise criteria for small-scale enterprises as referred to in this Law. 

3. Medium Business is a stand-alone productive economic enterprise, conducted by an 

individual or a business entity which is not a subsidiary or branch of a company owned, 

controlled, or becomes part directly or indirectly with a Small Business or a Large Business 

net or annual sales proceeds as provided in this Law. Large Business is a productive 

economic enterprise undertaken by a business entity with a net worth or a greater annual sale 

out of the Medium Enterprise, which includes state-owned or private national enterprises, 

joint ventures, and foreign businesses conducting economic activity in Indonesia. 

Based on the capital, the type of business can be categorized as follows: 

1. Micro Business Criteria are as follows: 

a. Having a net worth of at most Rp50,000,000.00 (fifty million rupiah) excluding land and 

building of business premises; or 

b. Has annual sales of at most Rp300,000,000.00 (three hundred million rupiah). 

2. Small Business Criteria are as follows: 

a. Having net worth of more than Rp50,000,000.00 (fifty million rupiah) up to a maximum of 

Rp500,000,000.00 (five hundred million rupiah) excluding land and building of business 

premises; or 

b. Has annual sales of more than Rp300,000,000.00 (three hundred million rupiahs) up to a 

maximum of Rp2,500,000,000.00 (two billion five hundred million rupiah). 

3. Medium Business Criteria are as follows: 

a. Having a net worth of more than Rp500,000,000.00 (five hundred million rupiah) up to a 

maximum of Rp10,000,000,000.00 (ten billion rupiah) excluding land and building of 

business premises; or 

b. Has annual sales of more than Rp2,500,000,000.00 (two billion five hundred million 

rupiah) up to a maximum of Rp50,000,000,000.00 (fifty billion rupiahs). 

Until now, if categorized into the understanding and the amount of capital, the culinary 

business actors souvenirs typical of most areas are still included in the micro industries that 

do not have large capital and large turnover. It is also due to the support of infrastructure 

facilities that do not increase the selling value of culinary products souvenirs typical of the 

region. Profit taken from the sale price is also not too large. 
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 2.2 SME Manufacturing Accounting System 

A manufacturing company is a company whose activities process raw materials into finished 

goods then sell the goods (Horngren, 2006). Production activities in the manufacturing 

company is the processing of raw materials into finished goods. The business cycle is 

concentrated in production and management activities related to the calculation and control of 

production costs which is the most important component for companies engaged in industry. 

Basically the cost of production can be grouped into 3, namely: 

a. The cost of the raw material is the cost of all the raw materials that will eventually become 

part of the cost object. The cost of raw materials directly includes freight charges, sales taxes, 

and import duties. 

b. Direct labor cost which is the cost for labor that handles directly the production process or 

that can be directly identified on the finished goods. 

c. Factory overhead costs that are factory costs other than raw materials and direct labor or all 

manufacturing costs associated with cost objects. For example cost of materials, indirect 

labor cost, and repair and maintenance cost. 

These costs are accumulated into three inventories: raw materials, processed goods, and 

finished goods. Inventories of raw materials are raw materials that have not undergone 

processing. Goods in the process are all items that have been entered in the process of 

processing. Finished goods are goods that are ready for sale. 

Accounting cycle to be made is started from the transaction then the evidence appears 

transactions and then made a journal, then ledger, followed by a work sheet and the last is the 

financial statements. Generally accepted accounting principles require that both the balance 

sheet and profit / loss statements be supplemented by a cash flow statement when reported 

(Warren et al, 2006).  

Murniati (2002) examines the factors that influence the preparation and use of accounting 

information in small companies in Central Java with a sample of 283 small and medium 

entrepreneurs. It is found that the characteristics of the owner / manager (lead time, 

managerial / owner formal education and accounting training followed by manager / owner) 

and characteristics of small and medium enterprises (age of company, industry sector, and 

business scale) significantly positively influence on the preparation and use accounting 

information on the company. Pinasti's research (2001) found that small traders in traditional 

markets in Banyumas district did not conduct and did not use accounting information in the 

management of their business. Decisions in business management are mostly based on non-

accounting information and a cursory observation of the market situation. In general they 

consider accounting information unimportant. Reasons put forward include: they feel too 

much trouble with the implementation of such accounting records and importantly they earn a 

profit without burdened with the implementation of accounting. They have not felt the 

benefits of bookkeeping. Baas and Schrooten (2006) in his research mentions that banks in 

the distribution of credit to MSME using Soft Information & Hard Information. Soft 

Information using the technique of Relationship Lending namely the channeling of credit on 

the basis of trust and relationships that have been well established between banks and 

employers. Hard information includes: 1) Financial Statement Lending, ie by using financial 

statements that have been in accordance with accounting standards applicable as a source of 

information for lending, 2) Assets Based Lending ie by using information related to assets 

used as collateral, 3) Credit Scoring, the use of statistical techniques using financial data from 

financial statements and also creditworthiness and backgrounds of MSME owners to be 

ranked. Baas and Schrooten concluded that almost all over the world UMKM has difficulty in 

obtaining credit banking. One of the causes is the existence of information keterbatasa able to 

be given by UMKM to external parties. Suggestions given in the study are the importance of 

accounting standards that are able to accommodate the needs of UMKM entrepreneurs, in 
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order to assist SMEs in providing better quality financial information. Cziráky et al. (2005) 

examined the factors that led to the low lending of MSMEs in Croatia. The credit program of 

SMEs run by the Croatian government turned out to be low credit distribution, even though 

the government has subsidized the interest rates and the supply of funds that are considered 

sufficient credit for MSMEs. Their results show that the average banking is inconsistent in 

terms of the use of credit approval criteria. The inconsistency is due to differences in skills 

and knowledge in credit assessment of bank employees in the country. There is a preference 

by banks to more credit approval for small amounts and for smaller companies that are safer. 

This condition occurs due to risk averse banking due to lack of information in the credit 

assessment process. 

Jati et al. (2004) stated that at this time most MSMEs still do not hold accounting 

bookkeeping and reporting properly. Implementation of accounting bookkeeping to provide 

informative financial statements is still difficult for MSMEs. This is due to the limited 

knowledge in accounting bookkeeping, the complexity of the accounting process, and the 

assumption that the financial statements are not important for MSMEs (Said 2009). Maseko 

and Manyani (2011) also found that the majority of SMEs in Zimbabwe do not have 

complete accounting records due to limited accounting knowledge. Perception is a process of 

the individual in selecting, managing, and interpreting a stimulus it receives into an 

assessment of what is in the vicinity (Schiffman and Kanuk 2010). Perception becomes a 

person's starting point in assessing and running a thing, including financial accounting and 

reporting. Given that bookkeeping and reporting are important for business growth, it will 

encourage them to start doing bookkeeping or for those who have started to further improve 

the quality of their financial statements. 

There are several things that may affect the perception of entrepreneurs related to the 

importance of bookkeeping and understanding of financial reporting for the growth and 

development of business such as the last level of education, educational background, size of 

business, and long standing business. A higher level of education will increase the ability to 

absorb (including acquisition, assimilation, transformation and exploitation) of new 

knowledge (Gray 2006; Van Hermert et al., 2011). Murniati (2002) found that entrepreneurs 

with low levels of formal education tend to lack adequate preparation and use of accounting 

information compared to entrepreneurs with higher formal education. This is because the 

accounting material obtained at higher education level. In addition, the background of 

UMKM entrepreneurs can affect perceptions related to the importance of financial 

bookkeeping and reporting for the growth and development of business. Knowledge of 

accounting and usability of the financial statements is primarily obtained if a person is 

studying with an accounting department. Entrepreneurs with accounting backgrounds are 

believed to have a better perception of the Financial Statement than entrepreneurs with non-

accounting educational backgrounds. 

Pinasti (2001) found that the size of the business is a factor that is difficult to separate with 

the environment of UMKM entrepreneurs. The size of the business can affect the 

entrepreneur's thinking related to the complexity and the higher level of corporate 

transactions so it is expected that the greater the size of the business can encourage someone 

to think and learn related solutions to deal with it. Large business measures have implications 

that firms have greater resources and are also better able to hire better-skilled employees 

(Gray 2006). The size of the business is expected to have a positive effect on the perception 

of UMKM. 

Long standing a business is suspected to have a positive influence on the perception of 

UMKM entrepreneurs regarding Financial Statements. According to Amburgey et al. (1993), 

in Anderson and Eshima (2011), the longer business life provides the advantage of having a 

routine structure and process that disciplines every corporate action. Included in the process 
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is the bookkeeping process. Das and Dey (2005) found a positive relationship between the 

age of SMEs business with the frequency of doing the bookkeeping regularly. MSMEs with a 

longer age who bookkeeping more regularly, are expected to have a better perception of the 

Financial Statements. 

 

 2.3 Objective Reserach 

The aims of the research is to analyze the impact of bookkeeping perception and 

understanding towards financial report quality with Micro Small Mediaum Enterprise’s 

owner demographic as moderation variable. This research analyzes Micro Small Medium 

Entreprise especially the owner of culinary micro small medium enterprises in Surakarta, 

Indonesia. The quality of Financial Report is examined based on perception and financial 

report understanding of the owner. 

 

3. Research Method 

The population is the whole subject of the study. Population research is conducted if one 

wants to examine all the elements present in the research area. Studies in his research are also 

called censuses (Arikunto, 2011: 36). The population in this research is 33 member of 

UMKM Surakarta forum. Determination of samples in this study using census sampling, 

where all members of the population are sampled (Sugiyono, 2014) so that the sample of this 

study is 33 members of the Forum UMKM Surakarta. In the data analysis used the concept of 

analysis process using the concept developed Ghozali (2011). The influence relationship will 

be used moderation analysis. In this research, demographic variable that is last education and 

business age is placed as moderator variable. Interaction analysis is a technique of statistical 

analysis developed from multiple linear regression analysis. Mathematically, this analysis is 

nothing but multiple linear regression analysis of standardized data. 

Thus, statistical software capable of performing multiple linear regression can also be used 

for interaction analysis. The main subjects of this analysis are the correlated variables. This 

analysis bases itself on the relationship model among variables that was determined before by 

the researchers. The statistical analysis technique used in this research is interaction analysis. 

 

4. Result and Discussion 

 

 Parsial and Simultan Regression Result of Y = constant + x1 SME_PERCEPTi + x2 

SME_Understanding+ ei 

Table 1. F test result 

Model Sum of Square F Sig 

Regression 2,617 1,430 0,225 

Residual 27,444   

Total 30,061   

Source : processed data 

 

From the F test result, the calculated F value is 1.430 with probability 0,255. Because 

probability is greater than 0.05, the regression model can not be used to predict the Quality of 

Financial Statement or it can be said that Perception and Understanding together have no 

effect on Quality of Financial Report. 
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Table 2. Regression test result 

Model B t Sig 

Constant 0,664 0,386 0,702 

X1 0,182 1,396 0,173 

X2 0,115 1,219 0,232 

Source : processed data 

 

From the regression test, the formulation is  Y= 0,664 + 0,182 X1 + 0,115 X2. The two 

independent variables included in the regression model, they are not significant. It can be 

seen from the probability significance for Perception (X1) of 0.173 and Understanding (X2) 

of 0.232. 

 

 4.1 Moderating Regression Test 1 

Regression test of moderation phase 1 is to know the effect of leverage education as 

moderation variable (Z1) on variable of perception of business owner about financial report 

(X1) to quality of financial report (Y). The moderation variable, education leverage (Z1) has 

a positive and significant effect. This can be seen from the probability significance for 

Perception (X1) of 0.077 and Education leverage (Z1) of 0.011. The equation from the result 

is Y=-1,213 + 0,219X1 + 0,754Z1. 

Table 3. Moderating Regression test 1A 

Model B t Sig 

Constant -1,213 -0,697 0,491 

X1 0,219 1,831 0,077 

Z1 0,754 2,729 0,011 

Source : processed data 

Table 4. Moderating Regression test 1B 

Model B t Sig 

Constant -11,238 -1,271 0,214 

X1 1,033 1,447 0,159 

Z1 4,391 1,391 0,175 

Z1X1 -0,296 -1,156 0,257 

Source : processed data 

 

The variables included in the regression model, none have a significant effect. It can be seen 

from the probability significance for independent variable Perception (X1) of 0.159; 

moderating variable Education leverage (Z1) of 0.175 and the interaction of moderating 

variable toward independent variable (Z1X1) of 0.257. The equation from the result is Y= -

11,238 + 1,033X1 + 4,391Z1 - 0,296Z1X1. From the table above, the beta resulting from the 

interaction effect of Z1X1 to Y is negative, which means that moderation of Z1 weakens the 

effect of X1 on Y. Although it weakens, the effect is also not significant. Based on the result 

above, by compare the influence between Z1 to Y and Z1X1 to Y result is significant, then 

Z1 is predictor moderating variable. 

 

 4.2 Moderating Regression Test 2 

Regression test of moderation phase 2 is to know the effect of business size moderation 

variable (Z2) on variable of business owner perception about financial statement (X1) to 

quality of financial report (Y). 
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Table 5. Moderating Regression test 2A 

Model B t Sig 

Constant 3,055 1,977 0,057 

X1 0,117 0,966 0,342 

Z2 -0,450 -2,326 0,027 

Source : processed data 

 

Of the two variables included in the regression model, one of which is moderating variable 

business size (Z2) has a negative and significant effect. This can be seen from the probability 

significance for Perception (X1) of 0.342 and business size (Z2) of 0.027. The equation from 

the result is Y= 3,055 + 0,117X1 - 0,450 Z2. 

 

Table 6. Moderating Regression test 2B 

Model B t Sig 

Constant 3,698 0,721 0,477 

X1 0,064 0,151 0,881 

Z2 -0,716 -0,351 0,727 

Z2X1 0,022 0,132 0,896 

Source : processed data 

 

Of the three variables included in the regression model, none have a significant effect. This 

can be seen from the probability significance for Perception (X1) of 0.881; moderating 

variable business size (Z2) of 0.727 and the interaction moderation variable between 

independent varibale and moderating variable (Z2X1) of 0.896. The equation from the result 

is Y= 3,698 + 0,0064 X1 – 0,716 Z2 + 0,022 Z2X1. From the table above, the beta resulting 

from the interaction effect of Z2X1 on Y is positive, which means that moderation of Z2 

amplifies the effect of X1 on Y. Although it amplifies, the effect is not significant. Based on 

the above result, because one of the influence between Z2 to Y and Z2X1 to Y result is 

significant, then Z2 is predictor moderating variable. 

 

 4.3 Moderating Regression Test 3 

Regression test of moderation phase 3 is to know the effect of education moderation variable 

(Z1) on variable of financial statement comprehension (X2) to quality of financial report (Y). 

 

Table 7. Moderating Regression test 3A 

Model B t Sig 

Constant 1,506 1,773 0,086 

X2 0,045 0,494 0,625 

Z1 0,614 2,111 0,043 

Source : processed data 

 

Of the two variables included in the regression model, one of which is education leverage 

(Z1) has a positive and significant effect. This can be seen from the probability significance 

for the Understanding (X2) is 0.625 (more than 0,05) and Education leverage (Z1) is 0.043 

(less than 0,05). The equation from the result is Y= 1,506 + 0,045X2 + 0,614 Z1. 
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Table 8. Moderating Regression test 3B 

Model B t Sig 

Constant 2,596 1,003 0,324 

X2 -0,149 -0,336 0,740 

Z1 0,204 0,211 0,834 

Z1X2 0,072 0,447 0,658 

Source : processed data 

 

Of the three variables included in the regression model, none have a significant effect. This 

can be seen from the probability significance for Understanding (X2) of 0.740; moderating 

variable Education leverage (Z1) of 0.834 and the interation of moderating variable towards 

independent variable (Z1X2) of 0.658. The equation from the result is Y= 2,596 - 0,149 X2 + 

0,204 Z1 + 0,072 Z1X2. From the table above, the beta resulting from the interaction effect 

of Z1X2 on Y is positive, which means that moderation of Z1 amplifies the effect of X2 on 

Y. Although it strengthens but the effect is not significant. Based on the above result, because 

one of the influence between Z1 to Y with Z1X2 to Y result is significant, then Z1 is 

predictor moderating variable. 

 

 4.4 Moderating Regression Test 4 

Regression analysis of moderation step 4 is to know the effect of business size moderation 

variable (Z2) on variable of financial statement comprehension (X2) to quality of financial 

report (Y). 

Table 9. Moderating Regression test 4A 

Model B t Sig 

Constant 4,072 5,931 0,000 

X2 0,070 0,803 0,428 

Z2 -0,458 -2,365 0,025 

Source : processed data 

 

Of the two variables included in the regression model, one of which is moderating variable 

business size (Z2) has a negative and significant effect. This can be seen from the probability 

significance for Understanding (X2) of 0.428 and business size (Z2) of 0.025 (less than 0.05). 

The equation from the result is Y= 4,072 + 0,070 X2 - 0,458 Z2. 

 

Table 10. Moderating Regression test 4B 

Model B t Sig 

Constant 3,990 2,698 0,012 

X2 0,086 0,323 0,749 

Z2 -0,423 -0,722 0,476 

Z2X2 -0,007 -0,063 0,950 

Source : processed data 

 

Of the three variables included in the regression model, none have a significant effect. It can 

be seen from the probability significance for Understanding (X2) of 0.749; moderating 

variable business size (Z2) of 0.476 and the interaction of moderating variable and 

independent variable (Z2X2) of 0.950. The equation from the result is Y= 3,990 + 0,086 X2 - 

0,423 Z2 - 0,007 Z2X2. From the table above, the beta resulting from the interaction effect of 

Z2X2 on Y is negative, which means that moderation of Z2 weakens the effect of X2 on Y. 

Although it weakens but the effect is not significant. Based on the above result, because one 
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of the influence between Z2 to Y with Z2X2 to Y result is significant, then Z2 is predictor 

moderating variable. 

 

Table 10. Result Summary 

Moderating Test Result Type of Moderation Effect 

test 1 

X1,Z1, 

Z1*X1 

 

Z1 significant 

Z1*X1 not significant 

 

Predictor Moderating 

Variable 

 

Weaken and not 

significant 

Test 2 

X1, Z2 

Z2*X1 

 

Z2 significant 

Z2*X1 not significant 

 

Predictor Moderating 

Variable 

 

Strengthen but not 

significant 

Test 3 

X2, Z1 

Z1*X2 

 

Z1 significant 

Z1*X2 not significant 

 

Predictor Moderating 

Variable 

 

Strengthen but not 

significant 

Test 4 

X2, Z2 

Z2*X2 

 

Z2 significant 

Z2*X2 not significant 

 

Predictor Moderating 

Variable 

 

Weaken and not 

significant 

 

 

5. Conclusion and Implication 

The results of this study indicate that the education moderation variables (Z1) and business 

size (Z2) are the variables belonging to the Moderator Predictor (Predictor Moderation 

Variable) category. This means that this moderation variable only acts as a predictor variable 

(independent) in the established relationship model 

The implication of this research is that the education leverage and busness size as moderating 

variables is not suitable method for the SMSE because they are just predictors variables.. The 

next research can deepen this study by using other variables as moderating variables such as 

length of business, gender, number of capital owned by entrepreneurs. Besides, the education 

leverage and the business size can be moderating variables in different kinds of business. 
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Abstract 

The study was guided by the following specific objectives: to determine the influence of 

product toward consumer preferences of private retail brands in Surakarta, to determine the 

influence of price toward consumer preferences of private retail brands in Surakarta, to 

determine the influence of place on consumers preferences of private retail brands in 

Surakarta, and to determine the influence of promotion toward consumer preference of 

private retail brands in Surakarta. The study targeted Luwes Mall customers in Surakarta 

from which a sample size of 100 was selected through simple random sampling. However, 

only 80 respondents were able to return their questionnaires which were the main source of 

primary data. The collected data were coded and analyzed using multiple linear regression. 

There was a positive significant relationship between product attributes and customer 

preferences. This implies that the product attributes highly influence consumers in relation to 

choosing private retail brands in Surakarta. There was a positive significant relationship 

between price and customer preferences. This indicated that indeed price is a key influencing 

factor in consumer preferences in relation to choosing private retail brands in Surakarta. 

There was a positive significant relationship between place and customer preference. This 

implied that the place or location of the consumer products was crucial when in influencing 

customer preferences in relation to choosing private retail brands in Surakarta. There was a 

positive significant relationship between customer preferences and promotions. These 

findings implied that indeed promotions were very crucial in influencing customer 

preferences in relation to choosing private retail brands in Surakarta. 

 

Keywords: Consumer preferences; product; price; place; promotion  

 

 

1. Introduction 

 The global retail market is one of the sectors that have undergone a massive global 

transformation in the last few decades. Nowadays, customers are provided with huge options 

of consumer brands to choose from thus cultivating brand preferences in their minds. The 

rising income level of consumers has also developed a habit in their minds to use branded 

product.  

 Private labels are available in various segments like accessories, footwear, colas, fruit 

juice, noodles, snacks, ready to eat food, air fresheners, floor cleaners, detergents, washing 

shops among others. At the moment most retail outlets are putting much focus on private 

label brands so as to be able to improve the productivity of the store (Chintagunta, 2013). 

 In general practice the retailers are purchasing the private label goods from the 

supplier or from the manufacturer and rename, repackage and sells under the own brand 

name. Many times manufacturers supply the goods under the prescribed labelling and 

packaging of the retailer. It is also a kind of contract manufacturer (Swani, and Boonghee, 

2010). Depending on the agreement between manufacturer and retailer they can use the 

retailers name or middleman name or combination of both to sell their product in the market. 
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Normally large retailers or wholesalers are used to do private labelling to improve the overall 

profitability. Smaller retailers may not have sufficient marketing knowledge and funds to 

compete with other large national player in the market. Kotler (2011) describes the marketing 

mix as a set of tools that management may use to influence its sales. The marketing mix 

mainly comprises of four key elements that are crucial in ensuring that a product is successful 

in the market. These key elements include product, price, place and promotion generally 

applied in the marketing strategy of tangible goods. The service marketing mix on the other 

hand adds three more elements into the marketing mix, i.e. people, process and physical 

evidence (Armstrong, 2014). Prenzel (2014) on the other hand, defines the marketing mix as 

a set of tactical marketing tools which are controllable and are combined to produce the 

desired result from the intended target audience. Most of the times, the marketing mix 

influences the marketing decision process of the consumer in relation to the final purchase. 

 

2. Literature Review 

 Kotler and Armstrong (2006) defined the marketing mix as “the set of tactical 

marketing tools that the firm blends to produce the response it wants in the target market. It 

can also be described as a set of controllable variables that the company can use to influence 

the buyers’ responses. 

 According to Grewal and Levy (2010), when a firm has finally identified and 

evaluated the different growth opportunities available in the market, the real action of 

planning and implementing the marketing strategy begins. This will determine what to do, 

how to do it, and how many resources should be allocated to the process of implementation. 

The marketing mix offers an optimum combination of all marketing ingredients so that 

companies can realize their goals and objectives for example profit, sales volume, market 

share, return on investment, etc. When used correctly as a set of controllable variables, the 

marketing mix can be used to influence the buyers’ responses. 

 According to Miletsky (2009), a brand is a specific characteristic or a unique quality 

that distinguishes one product from another. It can also be described as an identity that a 

company, product, or service has over time. It involves both the visual and communicated 

elements as required by the firm, as well as the perceived identity from others who are not in 

the company. The visual aspects include logos, graphics, colours, sounds, and video. The 

communicated aspects include emotion, culture, personality, experience, and conscience of 

the corporation and the people within it. Yeshin (2006) in describing the benefits of branding 

emphasizes that, “It creates a unique identity in the market place which assists in the process 

of attracting consumers who, over time, will establish patterns of loyalty to the product and, 

in turn, will enable the company to enhance its profitability. 

 Vashisht (2006) emphasizes that,” when a buying habit is being established, it should 

be made clear to the buyer as to why the product or service is an adequate solution to his need 

or problem, and why the particular trade name will serve his needs best among the other 

alternatives available to him. It is necessary that the buyer must have a pleasant feeling 

towards the product or service to defend the purchase whenever his buying habit is 

challenged by a friend’s remark, a competing salesperson’s presentation, or a competitor’s 

advertisement. As long as the adequacy and pleasant feelings are present, repeat buying 

occurs. 

 Customer preference and product quality have been studied by many researchers in 

various industries (Venetis and Ghauri, 2004; Ranaweera and Neely, 2003) and their survey 

results show a positive relation between product quality and customer preference. The survey 

results show that the product quality boosts customer’s probability of buying the product 

again, to become less prices sensitive, and to share with others their positive experiences 

(Bolton et al., 2000). 
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 Ferrell and Hartline (2013) in describing the qualities of a good product, emphasize 

that, “Product characteristics that customers associate with quality include reliability, 

durability, ease of maintenance, ease of use, and a trusted brand name.” After all is said and 

done, it is pretty obvious that one of the main reasons that consumers buy products is to gain 

benefits from it or to satisfy their needs. It’s for this simple fact that one of the most 

important aspect of a product that customers value is the quality. 

 Tooley (2010) emphasizes that, “the product development process, therefore, must 

aim at developing products that are superior in value, distinct in features, and provide clear 

and unique benefits to the user. Products that succeed in the marketplace are unique and 

clearly superior to reactive me-too products, which lack any distinguishable characteristics 

and provide only marginal benefits. 

 Kotler and Armstrong (2006) define price as “the amount of money charged for a 

product or service, or sum of the values that consumers exchange for the benefits of having or 

using the product or service.” In addition, Groucutt et al (2004) point out that price is the 

only variable of the marketing mix that is considered purely for revenue generating. 

However, just like all the other variables in the marketing mix it cannot be considered purely 

independent and must relate to the rest of the mix. 

 Kagira and Kimani (2010) highlight that “Price is one of the most flexible elements of 

the marketing mix, in that it can be changed quickly, unlike product features, promotion and 

distribution channels. Thus, it can be used as a competitive tool. The marketer can be able to 

change it very fast in the face of competitive onslaught. According to Xia et al (2004), price 

fairness refers to consumers’ assessments of whether a seller’s price is reasonable, acceptable 

or justifiable. In a separate study, the authors found that “charging a fair price helps to 

develop customer satisfaction and loyalty.” This is backed up by another study from 

Hermann et al (2007), which came to a conclusion that customer satisfaction is directly 

influenced by price perceptions, albeit indirectly, via the perception of price fairness. The 

price fairness itself and the way it is fixed and offered have a great impact on satisfaction. 

 Pride and Ferrell (2010) continue to highlight that, “reference pricing is based on the 

“isolation effect,” meaning an alternative is less attractive when viewed by itself than when 

compared with other alternatives.” In contrast, some companies also raise the price of their 

products, to position them as high quality products and to boost their image. 

 It is important to choose a pricing objective and a related strategy that considers the 

business financial goals, the state of the market; including its past and future, competitors’ 

prices, and possibly their business goals. It is also important to select objectives and strategies 

that positions the products and the business for success. Choosing objectives and strategies 

that are appropriate for the business at the current time does not prevent changing objectives 

or employing different strategies in the future as the business grows or changes (Giddens, 

2005).  

 When product attributes are highlighted in ways perceived to be positive, customer 

preferences can change (Gamliel, 2010). Incorporating “free” into an offer usually helps 

sellers (Shampanier, Mazar & Ariely, 2007). Offering free units (e.g., buy one get one free or 

BOGO) tends to generate a greater response than providing an equivalent price discount 

(Munger & Grewal, 2001; Davis & Millner, 2005; Stibel, 2005; Chen et al, 2012). 

 Price congruency refers to strategically adjusting the information communicated by a 

price with the messages from other sources so that the combination boosts the payment 

willingness. Customers usually believe their purchases are good values and may react 

negatively if it comes to their realization that others paid different prices especially relatively 

lower than theirs. A research on direct mail consumers found that when customers learned 

prices were lowered after they had made their purchases, they tended to buy less in the future 

(Anderson and Simester, 2010). Even among customers who receive discounts, seeing others 

85



pay higher prices led them to buy less (Wang and Krishna, 2012). 

 The decision of where a firm should sell its products is the question raised under the P 

of place in the marketing mix. Place strategies can be classified as exclusive, selective, and 

intensive, which are connected to what kind of image a company wants to have. Exclusive 

means fewer places and selling only one brand. Selective is the middle way, where the 

products are sold at selected places that could be outside the company, but with high 

collaboration between the two parties. Intensive strategy is just a matter of being visible and 

available everywhere and is most used by low-price/high-volume strategies (Parment, 2008). 

 According to Kotler (2006) product availability is a major factor when it comes to 

customers’ brand preferences. Further Jo (2005) averts that consumers are likely to prefer 

buying from an organization whose product availability is assured. Many at times are supply 

hiccups that result in shortages in supplies or complete run-outs. Complete run-outs cause 

inconveniences and lack of trust in loyal customers when they fail to get stocks of their 

requirements. Product and service availability is therefore a measure of supplier or retailer 

reliability. 

 Choi et al. (2004) noted that retail product and service quality at the point of purchase 

influences consumers' perceptions of value and willingness to buy. Support services attract 

customers to certain retail outlets which allow them, the convenience and pleasure of 

shopping at the preferred outlets. These support services include; identifying customers’ 

needs in the outlets, delivery of products to customers’ premises, especially for massive 

products like fridges, installation of gadgets at customers’ homes, technical support for high-

tech gadgets, software and systems, warranties, guarantees, financial arrangement and 

payment flexibility, product usage training, convenient shopping hours, loyalty programs, 

adequate parking among others. 

 Fast moving consumer goods (FMCG) companies’ goal is to get products to retail 

locations faster and more cost effectively than competitors. This is a key factor to top-line 

growth and competitive advantage. In India, like many other developing countries, they are 

yet to update their distribution models to keep up with the world’s competitive and connected 

markets. The cost of distribution can run as high as 18 to 25 percent of sales (for example, on 

channel margins and trade management), making it the second-largest line item after raw 

materials. As a result of soaring costs putting pressure on margins, channel partners want 

better returns and faster growth. Rethinking distribution, then becomes the ticket to improved 

sales and top- line growth (Kearney, 2013). 

 Return on investment is a key factor in retail distribution channels from manufacturers 

to distributors to retailers. However, many industries fear compromising the needs of other 

stakeholders, but if these worries are put aside a “win-win-win” distribution model is 

developed. This is determined by three dimensions; coverage of retail outlets by channel 

partners (direct versus indirect), channel productivity (more sales, lower costs), and the 

payout (total retail expenditures) (Kearney, 2013). 

 To both manufacturers and consumers, there are several benefits that come with using 

intermediaries. The key benefit includes improved efficiency, which results from adding 

intermediaries in the channels of distribution, a better assortment of products, improved 

transaction systems, and easier search engines for goods as well as customers. The 

intermediaries also bridge the gap between the assortment of goods and services generated by 

producers and those in demand from consumers. Manufacturers produce many similar 

products, while consumers want small quantities of many different products. In order to 

smooth the flow of goods and services, intermediaries perform functions such as sorting, 

accumulation, allocation, and creating assortments. In sorting, intermediaries take a supply of 

different items and sort them into similar groupings (Bianco, 2011). 

 According to Foxall (2012), traditional promotion involves all the marketing tools 

86



currently available, most evident marketing channels that are used in developed countries, 

such as TV and the internet. They have been characterized by being cost efficient as having 

the ability to have a wide reach and at reasonable prices. Awareness has been regarded as 

being an influential factor in consumer decision making. This is because it influences the type 

of brand that enters the consideration set. Brand awareness also influences the type of brands 

selected from the consideration set (Macdonald and Sharp, 2007). 

 A study conducted by Hoyer and Brown (2010) that pioneered the research at the 

individual decision level examined the effects of brand awareness on consumer choice. 

According to the study it was revealed that awareness impacts heuristically on the perceived 

quality of the brand. Similarly, according to consumer behaviour theory, product choice is 

regarded as a highly involving problem-solving process (Foxall, 2012). 

 

3. Research Methodology 

 The survey methodology of data collection was utilized, by the use of questionnaires 

which were administered to respondents that had specifically been selected to represent a 

population to which the findings of the data were generalized. The dependent variable was 

customer preferences whereas the independent variables included product, price, place and 

promotion. 

 These were also the target population, given that they were the aggregate of cases of 

which the researcher intended to make generalization concerning the most preferred 

marketing strategy that influences customers’ preference, of their product of choice in view 

of the fact that they were directly involved in the purchase of Luwes Mall Label Retail 

products. 

 In this study, only those found purchasing Luwes Mall Label brands were included as 

study elements, using stratified random sampling method, by subdividing the population into 

homogeneous subsets or strata which is a mutually exclusive and collectively exhaustive 

segment of a population established by one or more characteristics, i.e. sex and occupation. 

The advantage of this method was due to the fact that there was an increase in sample’s 

statistical efficiency, which enabled different research methods and procedures to be 

employed in different strata (Cooper and Schindler, 2003). The sample of the population was 

selected on the basis of suitability for the objective research, as a matter of convenience. 

 Data was collected using a highly structured questionnaire which is also known as a 

structured interview schedule or a formal and written document where questions were asked 

orally face-to-face. Naresh (2007) describes a questionnaire as “A structured technique for 

data collection that consists of a series of questions, written or verbal, that a respondent 

answers.” The questionnaires in this case were used to obtain primary data required for the 

project whereby it addressed all the research objectives which included the four elements of 

the marketing mix, i.e. product, price, place and promotion. 

 The questionnaire provided comparability of responses and facilitated analysis, thus 

the researcher found it to be the most appropriate tool for this type of data collection activity. 

It had a high response rate, since the researcher administered it personally, and it captured the 

respondent’s own responses. One type of questionnaire was administered to all customers. 

At this stage, the completed questionnaires were edited for completeness and consistency 

before the processing of responses. The data was then coded to enable the responses to be 

grouped into various categories so as to employ quantitative methods of analysing data. 

Cooper and Schindler (2000) describe the Likert Scale as “the most frequent used variation of 

the summated rating scale. Summated scales consist of statements that express either a 

favourable or unfavourable attitude towards the object of interest. 

 The questionnaire was then uploaded and analysed using the SPSS software. Ideally, 

the measurement used to collect data was reliable and valid. According to Burns and Bush 
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(2010) “a valid measure is one that is truthful.” For this study, the validity of the 

questionnaire was achieved through pre-testing of the questionnaires and a pilot test of the 

survey. Analysis techniques used in research is multiple linear regression. 

 

4. Results and Discussion 

 4.1 Testing of Instrument Research and Model Feasibility 

 Tests using the research instrument of validity and reliability test, while the feasibility 

model using normality test, multicollinearity test, heteroscedasticity test and autocorrelation 

test. The test results of the research instruments and feasibility of this model can be seen in 

Table 1 below: 

 

Table 1. Testing Instrument Research and Feasibility Model  
Testing Test Tool Variable Status 

 

 

 

Research 

Instrument 

 

Validity 

Product moment Product Valid 

Product moment Price Valid 

Product moment Place Valid 

Product moment Promotion Valid 

 

Reliability 

Cronbach alpha Product Reliable 

Cronbach alpha Price Reliable 

Cronbach alpha Place Reliable 

Cronbach alpha Promotion Reliable 

 

Feasibility  

Model 

Normality test Probability plot  

Product, 

Price, 

Place, 

Promotion 

Normally distributed 

Multicollinearity test Collinearity statistics there not were disturbance 

multicollinearity 

Heteroscedasticity test Scatterplot there not were disturbance 

heteroscedasticity 

Autocorrelation test Durbin Watson there not were disturbance 

autocorrelation 
Sources: data analysis, 2017 

Test results using the research instrument validity and reliability tests indicate that all 

variables in the status of the study valid and reliable, while testing of model feasibility 

showed that research data was normally distributed and there not were disturbance 

multicollinearity, heteroscedasticity and autocorrelation. 

 

4.2 Testing of Hypothesis 

The results of the testing of hypotheses in this research was: 

 

Table 2. The results of testing hypotheses 
Variable Coefficient t test Sig Statement 

Product            Customer preference 

Price           Customer preference 

Place           Customer preference 

Promotion          Customer preference 

F test = 183.213        Sig = .000      

R
2
      =     .835 

Note: **p < .05; ***p < .01  

.351*** 

.290*** 

.206** 

.221*** 

5.957 

2.987 

2.401 

2.391 

.000 

.005 

.021 

.022 

Significant 

Significant 

Significant 

Significant 

  Sources: data analysis, 2017 

 

Hypothesis testing results indicate that product, price, place and promotion affect customer 

preference. 
 

5. Discussion 

 The study revealed that product attributes had a considerable influence on the 

consumers’ preference of private retail brands. The product attributes that were studied in this 
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case constituted of the quality of the product, the brand, the packaging, the colour, the pack 

sizes, the product categories and the product availability. The findings agree with Vashisht 

(2006) in his description of the buying formula of consumer behaviour towards a product, “to 

ensure purchase, the product or service and the trade name must be considered adequate and 

the buyer must experience a pleasant feeling of anticipated satisfaction while thinking of the 

product and/or service and the trade name. In some cases, an item, viewed as adequate is also 

liked and vice versa, but in other cases it may be different. Vashisht (2006) continues to say 

that,” When a buying habit is being established, it should be made clear to the buyer as to 

why the product or service is an adequate solution to his need or problem, and why the 

particular trade name will serve his needs best among the other alternatives available to him. 

It is necessary that the buyer must have a pleasant feeling towards the product or service to 

defend the purchase whenever his buying habit is challenged by a friend’s remark, a 

competing salesperson’s presentation, or a competitor’s advertisement. As long as the 

adequacy and pleasant feelings are present, repeat buying occurs.” 

 The study also revealed that price attributes had a considerable influence on the 

consumers’ preference of private retail brands. The price attributes that were studied in this 

case constituted of cheap pricing, the relationship between cheap pricing and the quality of 

the product, the association of price and the perceived product quality, the influence of price 

on the consumer purchase decision and the price comparison of competing brands in similar 

categories. It was revealed from the study that there was a positive significant relationship 

between price and customer preference of private retail brands. Kotler and Armstrong (2006) 

define price as “the amount of money charged for a product or service, or sum of the values 

that consumers exchange for the benefits of having or using the product or service. The 

findings agree with Groucutt, Leadley and Forsyth (2004) who points out that price is the 

only variable of the marketing mix that is considered purely for revenue generating. 

However, just like all the other variables in the marketing mix, it cannot be considered purely 

independent and must relate to the rest of the mix. Kagira and Kimani (2010) highlights that 

“Price is one of the most flexible elements of the marketing mix, in that it can be changed 

quickly, unlike product features, promotion and distribution channels. Thus, it can be used as 

a competitive tool. The marketer can be able to change it very fast in the face of competitive 

onslaught. The findings on the other hand align with Groucutt et al (2004) who argue that 

issues like inflation, interest rates, level of income, level of wealth/savings and the taxation 

system are also some of the other elements that motivate a customer to buy products and 

services in relation to price sensitivity. Lowering the price of products to attract customers 

can have its downside. 

 The study also revealed that there was a positive significant relationship between 

place and customer preference. This implies that place or the locations of the consumer 

products are key when it comes to influencing customer preferences. The place attributes that 

were studied in this case constituted of the closeness to place of residence, convenience, 

accessibility, efficiency and service levels. Anilkumar (2012) who states that “First, the 

products that are convenient to buy in a variety of stores increase the chances of consumers 

finding and buying them. When consumers are seeking low-involvement products, they are 

unlikely to engage in an extensive search, so ready availability is important. Second, the 

products sold in exclusive outlets may be perceived by consumers as having a higher quality. 

In fact, one of the ways marketers create brand equity - that is favorable for consumer 

perceptions of brands - is by selling them in prestigious outlets. Third, the offering products 

by non store methods, such as on the Internet or in catalogues, can create the consumer 

perception that the products are innovative, exclusive, or tailored for specific target markets. 

In the same regard Kotler and Armstrong (2006) points out that “Place strategy in retail stores 

includes more than the question of how consumers access the stores, it also includes the 
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availability of products in such stores.” 

 Finally the study revealed that there was a positive significant relationship between 

customer preferences and promotions. These findings imply that indeed promotions are very 

key when it comes to enticing consumers on what type of brands to choose. The promotion 

attributes that were studied in this case constituted of special offers, celebrity endorsement, 

advertising, product sampling, event sponsorship, promotional materials, free giveaways, 

promotional competitions, online marketing, sales promotions and discounts. The last tool of 

4Ps marketing mix is promotion and is also one of the most powerful elements in the 

marketing mix. According to Kotler and Armstrong (2006), the promotion mix (or marketing 

communication mix) of a company is, “the specific blend of promotional tools that the 

company uses to persuasively communicate customer value and build customer 

relationships.” This specific blend of promotion tools includes; advertising, sales promotion, 

personal selling, public relations and direct marketing. “After planning and developing a 

good product, setting a suitable product price, and making it available to customers, the 

companies now need to communicate their value propositions to customers.” This is to mean 

that the main aim of the promotion mix is to increase the consumers’ awareness of the 

product, leading to the increase in sales, and also creating brand loyalty. Similarly with the 

other tools of marketing mix mentioned previously, the information handed out to the 

consumers and activities executed in the promotion highly affect consumers’ perception of 

the products and in turn influences the purchase decision of the consumers. 

 

6. Conclusion 

 The study concluded that there was a positive significant relationship between product 

attributes and customer preferences. This implies that the product attributes highly influence 

consumers in relation to choosing private retail brands. 

 The findings led to a conclusion that there was a positive significant relationship 

between price and customer preferences. This indicated that indeed price is a key influencing 

factor in consumer preferences in relation to choosing private retail brands. 

 The study also concluded that there was a positive significant relationship between 

place and customer preference. This implied that place or location of the consumer products 

was key when in influencing customer preferences in relation to choosing private retail 

brands. 

 Finally the study concluded that there was a positive significant relationship between 

customer preferences and promotions. These findings implied that indeed promotions were 

very key in influencing customer preferences in relation to choosing private retail brands. 
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Abstract 

 Service expectations are increasingly recognized as an important aspect in higher 

education. The objective of this paper is to address the importance of service expectations of 

the students in the entrepreneurship program at Bangkok University. Ten focus-groups of 

students are used to investigate service expectations of entrepreneurship student in higher 

education. The students from this entrepreneurship program were asked about their service 

expectations from entrepreneurship program. The study reveals that the most important 

dimensions based on the students in the entrepreneurship program include expectations to 

know the process of starting a new business, industry interaction, quality of students, quality 

of school, and quality of facilities. Each of these criteria was explained and discussed. The 

student expects the quality of life in entrepreneurship education such as support facilities, 

non-academic activities, interaction in the school and environment of campus. These quality 

of life dimensions should be an important strategy for entrepreneurship school. 

 

Keywords: Service expectation, higher education 

 

 

1. Introduction  
The purpose of this paper is to identify the dimension of service expectation in 

entrepreneurship education in Thailand. The literature suggests that some studies integrate the 

expectation of service quality within the context of entrepreneurship education. The intention 

of the study will pay attention to the respective of service expectation of the students in 

entrepreneurship school in Bangkok University. Due to the literature review of service 

quality and in the field of higher education, the dimension of the service quality of this study 

is developed from the study of  Dagger et al.’s (2007), Brady and Cronin’s (2001) and 

Dabholkar et al., (1996). The study identifies entrepreneurship dimensions, in higher 

education by the students of Entrepreneurship School. The two mainly dimensions are 

program quality and quality of life (Rajani et al., 2011. The quality of life in higher education 

divided to support the facility, interpersonal relationships, non-academic activities and 

camps. Higher education is necessary for continuous improvement to the quality of service 

provide to the students. The contribution of the study is necessary to the management of 

entrepreneurship schools in higher education to continually develop the quality of the 

entrepreneurship education as the expected and required by the students. The study 

commences with a literature review related to the service expectation and entrepreneurship 

education, followed by the research methodology, which is provided in the next section. 

Finally, the findings of the study are discussed and concluded. 

 Many studies have concentrated on factors influencing the student choice in higher 

education (Shah, et. al., 2013) However, few have studied about expectation in higher 

education in entrepreneurship education. This study determines the important of service 

expectation of students which impact to the perception of the quality of entrepreneurship 
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students. This study is built on a comprehensively integrated framework for expectation of 

service quality in entrepreneurship education in higher education.  

The purpose of this paper is to identify the most influential factors concerning expectation of 

service delivery in entrepreneurship education in higher education. 

 

2. Literature review 

 2.1 The dimensionality of service quality 

Classification of service quality dimensions enhances an understanding of customer needs 

and wants. Whilst the multi-dimensional nature of the concept has been noted, there is 

general agreement that quality evaluations are made not only on the outcome of the service, 

but also on the practice of service delivery (Gronroos, 1990; Lehtinen and Lehtinen, 1991). 

Buttle (1996) and Genestre and Herbig (1996), argue that SERVQUAL only evaluates the 

process of delivery and not the outcome of the service. They introduced an additional 

dimension comprised six outcome items which incorporate items relating to product quality 

in their survey. They also discovered that service only factors forecast less than half the 

variance, and concluded that outcome or product quality is more important. Furthermore, 

Babakus and Boller (1992) suggest that different measures should be developed for different 

services, and the categorization of services into continuous/discrete and low/high 

participation may prove a useful line of enquiry. Berry et al. (1985) proposes a basis for 

understanding the attributes of service quality. Their first study identified ten key dimensions 

of service quality, each of which regards not only the service consumed, but also to the 

customers' confidence in those providing the service. These included: tangibles, reliability, 

responsiveness, competence, courtesy, credibility, security, access, communication and 

empathy. 

 

 2.2 The expectation of service quality  

Services tend to be intangible, inseparable from their provider, perishable, and inconsistent in 

their delivery. These qualities make services high in experience and credence qualities, so 

consumers have a more difficult time evaluating services than they do goods (Zeithaml, 

1981). Thoughtful consumers' service quality expectation is the key to delivering service 

quality. Implicit and explicit, adjust merits made by a service provider may influence 

customers' expectations of the service experience, therefore, it is important to recognize the 

nature of customers' expectations because expectations are the fundamentals, beside which 

customers assess service quality (Bitner, 1990). Consumers estimate the levels of 

performance of a service by evaluating that performance to what they had expected (Zeithaml 

et al. 1993). 

 

3. Method 

            Qualitative method was used to investigate the student opinion related to the student’s 

expectation in entrepreneurship education in Bangkok University. Focus-group data were 

collected from entrepreneurship students by Bangkok University.  

Participants were recruited from the school website. The intention of the study was to reach a 

varied level of the entrepreneurship students.  The purpose of the focus group is to understand 

the student expectation of service offered by the entrepreneurship program at Bangkok 

University not to generalize to all populations. To assure that all of students have the chance 

to answer in the discussion ten focus groups were conducted. The research planned to ensure 

6- 8 participants per focus group. Therefore, ten focus groups of students were managed with 

ranged from six to eight. We recorded each focus group on audio tape and transcribing the 

CDs in to analyze the data. Data are analyzed by themes from descriptions by informants and 

grouping by frequency of answer. Moreover, all respondent’s personal data are classified to 
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meet with research ethic standard. The voluntary nature and anonymity of the interview 

process were conducted. The data was not specified the name of the respondents in the study. 

 

4. Result 

 

 
 

Quality of Life 

 

 In the framework model, quality of life is defined as the primary aspect. The objective 

of analyzing this aspect is how lively and comfortable of the stay of students who study in 

entrepreneurship program during the whole length of academic years. The students spend a 

substantial time of their life during their age inside the university’s campus; hence the 

student’s social life in campus becomes one of the most crucial factors in defining perceived 

service quality of the university.  

Based on ‘Does higher education service quality affect student satisfaction, image and 

loyalty’ (Ali et al., 2016), the result confirmed that students who have positive perceptions of 

non-academic aspects will have higher levels of satisfaction. 

The magnitude of quality of life in the framework model is determined by the emulated four 

sub-dimensions: 

 

 4.1 Support facilities 

 With regard to the hospitalities, recreational and other facilities available in the 

university’s campus, it can be found that students who study in entrepreneurship program 

prefer to have co-working space in campus. This reflected in the nature of program and 

student’s behavior that based on project and adaptive activities. Most students inform that co-

working space is one of the most essential facilities to create teamwork skill, connection and 

creativity. Nevertheless, rest area garden and library are also considerable. In case of rest 

area, students prefer to have enough rest area to be a meeting place and also their space for 

preparation before class. Surprisingly, green area in university is also preferred by students 

who study in entrepreneurship program. The reason is they believe that the good environment 

will create positive support to educational performance. Based on our focus group interview, 

it’s about one third that concerns in this topic. 
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 4.2 Non-academic processes  

 Non-academic processes can divided into collateral curricular activities, social 

response activities, suggestion services, character development activities which are some of 

the non-academic processes emerge from school of entrepreneurship.                                                         

Most students expect to get a business field trip as the priority requirement. The reason to 

support this result is students would like to gain business idea, business opportunities, 

connection and experiences from genuine entrepreneurs. However, comparing to non-

academic process performance, it can conclude that entrepreneurship program in private 

universities is attempting to create a business field trip program to serve their students' 

expectation. The frequency of the business field trip program is approximately once a year, 

both domestic and international. Secondly, they prefer to affiliate with social responsibility 

activity in order to generate social enterprise to gain both profit and social responsibility. In 

addition, students in entrepreneurship program prefer some of special courses which are 

included by personality improvement, music and other social interaction activities. By giving 

reasons to support as an entrepreneur is a kind of business person who have their own 

corporate, that is, they need good connection and good relationship between stakeholders and 

companies. All of the above skills are very vital to maximize their benefit. 

 

 4.3 Campus  

 In term of this sub-dimension campus can separate into two major topics; location and 

campus environment.  

A number of students in the entrepreneurship program expect good campus environment and 

good location to serve their transportation and campus life.  

Whilst they mention about the parking lot which based on private university student in 

Thailand, the cultures of students are greatly different from a public university. Because of 

preference of private university, students are more materialistic, this make most students 

drive to school. This causes a problem of not suffice parking lot to serve student’s demand.  

Additionally, the facility around campus for example convenience stores, sport complexes, 

restaurants and dormitories provide better response to student’s demand. 

 

 4.4 Interaction Quality 

 The interaction quality consists of two levels. At first, the service is passed through an 

interaction between two dimensions, namely, the service facilitator which is the instructors 

and customer which is entrepreneurship program’s student. 

Secondly, a student’s quality realization regarding service can be persuaded by other 

student’s attitudes and behaviors. In case of student’s expectation toward interaction quality, 

a large number of students prefer to have a strong relationship with their instructors, since 

instructor can employ experiences and consult for their business. Moreover, entrepreneurship 

program mostly base on activities and projects that make instructors have to coach students 

closely. Instructor’s quality and background can generate competitive advantage in term of 

business connection and opportunities; hence students in entrepreneurship program can find 

opportunities to conduct their businesses such as a supplier, point of sales, advertising, 

production and financial consulting. Consequently, all of the instructors in entrepreneurship 

program have also been an entrepreneur which convinced them to create the strong 

interaction with students. 

 To compare with the student’s actual experiences, this can conclude that most 

students who study in entrepreneurship program in private universities are mainly satisfied 

with interaction quality. 
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5. Conclusion and Discussion 

 5.1 Conclusion 

Based on conceptual frame work, it can separately describe student satisfaction as two 

dimensions which are included by program quality and quality of life. In terms of program 

quality, it can be divided into 4 sub-categories which are included curriculum, industry 

interaction, input quality, and academic facilities. However, in case of quality of life, it can 

separate into 4 sub-categories which are contained support facilities, interaction quality, 

campus and non-academic processes.  

The result confirmed that students who have positive perceptions toward the curriculum issue 

will have higher levels of satisfaction. The comparison between ‘Does higher education 

service quality affect student satisfaction, image, and loyalty’ and our literature are similar to 

the result which there is positive relationship between curriculum expectation and student 

satisfaction, whilst non-academic aspects impact to overall student satisfaction significantly. 

In case of ‘Comparing alternative instruments to measure service quality in higher education’ 

(Brochado, 2009), the topic of non-academic aspects, academic aspects and program issue 

support to the outcome of this study. In addition, ‘Identifying satisfied/dissatisfied service 

encounters in higher education’ (Chahal and Devi, 2013) is described about teaching, library, 

computer laboratories, administration and infrastructure briefly. Regarding of teaching, it 

conforms to the input quality of instructor which can generate student satisfaction toward the 

institution.  

The study found that quality of instructor must include by expert knowledge and out-standing 

entrepreneurial experiences. Secondly, library and computer laboratory are one of the most 

concern of students who study in entrepreneur program. The reason to support is computer 

laboratories are also highly preferred from students. In case of launching new products or 

services, they must conduct their research or generate consumer insight information for 

minimizing their risk. The computer laboratories can also be their great learning material for 

self-study and searching their business opportunities. Meeting rooms are also important for 

entrepreneurial students. Because of having several group assignments and projects, it would 

be better to provide them a place to exchange an idea and to corroborate. The academic 

facilities also can improve their performance in term of the student’s activities. 

Finally, the study found that student who studies in entrepreneurship program prefer to have 

co-working space on campus. This reflects on the nature of program and student’s behavior, 

which based on project and adaptive activities. A great of students inform that co-working 

space is one of the most important facilities to create teamwork skill, connection and 

creativity. Nevertheless, rest area, garden and library are also significant. In case of rest area, 

students prefer to have enough rest area to be a meeting place and also be their space for 

preparation before class. Surprisingly, green area in university is also preferred by students 

who study in entrepreneurship program. The reason is they believe that the good environment 

will create positive support to educational performance. Based on our focus group interview, 

it’s about one third that concerns with this topic. 

        

 5.2 Discussion 

The qualitative study of this paper is to study the student expectation toward entrepreneurship 

education in entrepreneurship school. An analysis of the focus-group of entrepreneurship 

student of private university indicated that the six areas of students expectation. These are: 

curriculum; academic facilities; industry interaction; input quality; support facilities; non-

academic processes; campus and interaction quality.  

In this study, the student of entrepreneurship school expects the real life business experience 

from lecturers. Especially, the study expects to learn from entrepreneur to obtain real 

experience from the entrepreneurs. Some of the results in this study align with the study of 
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Taatila (2010) who suggests that the entrepreneurship education can be real-life 

entrepreneurial problems. The lecturers who are real entrepreneurs in SMEs attempt to 

educate the student by develop the creativity mind-set of the student to think similar to the 

entrepreneurs. This result is partly consisting with the study of Orlandi (2010) who 

demonstrates that design education should conduct an innovative and creative mind-set of the 

students. Additionally, the findings of Shah and Brown (2009) also recommend that the 

student require the quality of teacher and the courses as important factor to support their 

university choice.   

In order to develop new knowledge, imagination, and creativity, the prior knowledge should 

be upside down (Seelig, 2012; Ward, 2004).  In this study, the lecturer who is real 

entrepreneur is lack of theoretical knowledge therefore, no theoretical knowledge offers to 

the students in real-life entrepreneurial business experience class. Moreover, the study of 

Solomon (2007) also suggest that entrepreneurship program should be develop from the 

normal teaching methods of lecturers, the guest speakers, case studies and role models 

method are suggested. 

The student of entrepreneurship program also requires the connection from friends, alumni, 

lecturer and entrepreneurs. This view of the results accord with the study of Vollmers et al., 

(2001) who present that in order to develop the entrepreneurship education should be 

included business community, alumni, educators of local and regional area. Similarly to the 

study of Czuchry et al,. (2004) who demonstrated that the stakeholder in the entrepreneurship 

education should be industry and community 
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Abstract 

 The purposes of this study were: (1) to study the direction of group development and 

network of Thai SMEs, (2) to analyze the approach method to build effective business group 

and network of Thai SMEs in future, and (3) to find the concept of creating group of business 

connection and building Thai SMEs network to achieve the sustained development. Data 

were collected from OSMEP Thai SMEs database, and the samples were collected from 7 

clusters; 4 regions, of Thailand. The research was conducted by using focus-group approach, 

and the number of participants was set to 12 – 15 people per each group. The results indicated 

that; first, the direction of Thai SMEs group development and network started from the 

informal group and grown up themselves to be more formal one. Second, the appropriated 

method to build up an effective business group and network are; having quality 

communication channels, using introspection work process, and being in good collaboration 

of stakeholders. Lastly, the concept of creating group of Thai SMEs in which to achieve the 

sustained development is that, the SMEs entrepreneurs should maintain their product quality, 

being a part of their own community, and having growth mindset. 

 

Keywords: Business network; cluster; SMEs; social group  

 

 

1. Introduction 

 According to the direction of Thailand economic policies, SMEs policy is one of the 

main sector which Thai government emphasized on; since it was placed as a strategy aiming 

to sustain social equality and justice. The policy objectives were to develop and enable 

entrepreneurs to spotting the business opportunity, encouraging new SME establishment, 

supporting entrepreneurs with the most appropriate rules and regulations, facilitating 

accessibility of funds or financial capital, and strengthening community sustained growth. 

 Regarding the SME Promotion Plan of the Office of Small and Medium Enterprises 

Promotion (OSMEP) in 2016, the strategies were developed in order to support, subsidize, 

and promote Thai SMEs with the 2016
th

 annual budget for networks of 18 provinces, by 

designing and promoting activities to fortify and enhance networks potential. OSMEP 

devoted much attention to the group of SME networks, since it was listed as a group of urgent 

development according to the policy and implementation plan in 2015. Moreover, OSMEP 

committed to improve beneficial policy and continuing develop the most appropriated and 

necessary promotional measures for underpinning Thailand SMEs. (OSMEP, 2017) 

 As stated by OSMEP, to promote and strengthen the integration of Thai SMEs, it 

could be contributed in various dimensions, for example; enhancing entrepreneurial 

knowledge, facilitating the accessibility of necessary databases, or even easing access to 

finance. All activities could help Thailand SMEs in many ways, such as surviving existing 

SMEs, reducing development costs, increasing productivity, encouraging new SME 

establishment, expanding both domestic and international market channels, and building up 
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business partnerships and networks, which leading to reinforce Thailand SMEs 

competitiveness in global state and sustain Thailand SMEs for future growth. However, from 

the previous result of the year plan evaluation, a committed SME promotion policy from the 

government and closer cooperation of the state and private sector still be needed for further 

development. The integration methods and models used by the government agencies, related 

to SME promotion, should be foremost to a whole-of-government approach and focusing on 

the quality of SMEs in which to sustain the development (Turner et al., 2016). 

 For promoting establishment of business partnership and enterprises network, 

OSMEP had raised a project for supporting SMEs in 18 provinces, with 53 cluster members. 

The project had been started in 2017 and its main objective was to increase Thai SMEs 

potential by combining the similar business operation in the same group as so called 

“cluster”, and let the government, private, and education sectors support those SMEs 

members. As a consequence of newly project born, the project still lacks of clear guideline. 

Therefore, finding the right project operation method and the appropriated concept of 

grouping network as cluster for Thai SMEs could enhance OSMEP operational efficiency in 

the future. 

 

 1.1 Research Objectives 

 To construct the guideline of OSMEP cluster project, creating group and social 

network which Thai SMEs could fruitfully utilize is needed. This exploratory research was 

conducted in order to accomplish the following objectives: 

 

  1.1.1 Study the direction of group development and network of Thai SMEs. 

1.1.2 Analyze the approach method to build effective business group and network of Thai 

SMEs in future. 

 1.1.3 Find the concept of creating group of business connection and building Thai 

 SMEs network to achieve the sustained development. 

 

 1.2 Benefits of the Research 

 Enable network establishment and cooperation of Thai SMEs and all parties; involved 

in whole business supply chain, which possibly bring Thai SMEs achieve quality growth and 

reach to sustainable development. 

 

2. Review of Literature 

 Theories and concepts used in this study consist of social group, cluster and social 

network and business social network. 

 

 2.1 Social Groups and Clusters 

 Macionis (2017) has stated on his Sociology book since 1987 that people normally 

seeks for a sense of belonging. Besides, understanding the sense of being in a group, thus 

introducing us to one social science terminology – a social group. The social group refers to 

two or more people who interact with another, enjoy sharing same characteristics and having 

sense of unity. In addition, social group is also given in other definitions, which focus on the 

importance of interdependence or objective similarity among members of each group 

(Turner, 1982; Platow, Grace and Smithson, 2011). Regarding the group types, a group can 

be defined as the formal group and the informal group. 

  

 2.1.1 Formal Group 

 In this group type, the role and responsibilities of group members was defined 

hierarchical structures and these groups are consciously formed to serve an organizational 
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objective. Guideline and procedures are needed, in order to complete the tasks or accomplish 

the goals. The steps of working get along with policies, plans, procedures, schedules, and 

programs. However, doing work related activities is still the primary motive of the formal 

group. People in the group takes roles and responsibilities as the norms, governing the nature 

of interaction between members of the group and the duration of formal group is 

predetermined and could be continued for very long.  

 

 2.1.2 Informal Group 

 Informal groups are developed naturally among people with the absence of the 

direction from management or organization. It’s constant happened with the interaction 

between group members. Besides, the personal relationship; rather than work related 

requirements, would dominate the formation on this group type. Moreover, the group goals 

are created by choice and specific interests of members. However, Marcionis (2017) 

indicated that the overall effectiveness of work inside an organization is greatly affected by 

informal group. 

 Kuah (2002) stated that an understanding of clusters adds an important dimension to 

the more commonly debated role of personal contact networks in the success for small 

entrepreneur. This might mean a “cluster” is striking and being a common feature in current 

economy than a “group”. Nevertheless, this phenomenon is not exactly new and has been the 

objective of the attention from a wide variety of social scientists for much of this century. In 

the decade, this phenomenon has attracted renewed interest from academics, practitioners, 

and it is importance to form a competitive strategy in global scale. In Thailand, the group of 

SMEs is so called as “cluster”. This is to represent the networking on grouping Thai SMEs 

separated by regions and business types. 

 

 2.2 Social network and business social network 
 Social network is referred to as the network of relationship between the individuals 

and friends, relatives, family, including the colleagues which could facilitate the availability 

of social capital toward entrepreneurs (Storey and Greene, 2010; Wu et al., 2009).  

A business network is a type of business social network which is developed to help business 

people to connect with other entrepreneurs. Business Network also proposes a process-

oriented model for business networking and the concept of networkability to develop realistic 

strategies for managing enterprise relationships (Alt, Fleisch, and Österle, 2001). Networking 

requires a group of individuals or organizations participate in certain activities to lead to the 

goal. This can be temporary activities as needed when the mission is accomplished or might 

be collapsed. However, if it is necessary, new missions might be re-assembled or might be 

continued for long-term activities.  

Network, in general term has at least 7 key elements; perception and common perception, 

common vision, mutual interests/benefits, participation of all members in the network, mutual 

reinforcement, support for each other and interaction to each other (kearns, 2015). Business 

network can be conducted in a local business community, regional level, national level or an 

international level. It is also possible for people from a similar industry or sector could 

connect to each other although they live in different regions or countries. According to the 

benefits of business social network, Ljungguist and Ghannad (2012) pointed that network 

could finally provide the opportunities for entrepreneurs to access the financial and human 

resources, including the necessary business information which possibly facilitate business 

establishment and develop firms’ potential. 
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3. Research Methodology 

 Gordon and Langmain (1988) classified basic qualitative methods into two 

approaches: focus group or the group discussion and in-depth interview. Focus group 

technique was used to gather for this study because the spontaneous response is supported in 

a group experiences of one person; can inspire the others, and the group environment puts 

participants under less pressure than the in-depth interview. For this study the list of Thai 

SMEs was chosen from OSMEP database.  The request for joining in focus-group was made 

to participants who are the members in seven (7) clusters from four (4) regions by telephone. 

The number of participants was set as 12 to 15 participants in each group, and the number of 

clusters in each region presents in Table 1. 

                                        

 

 

 

 

 

 

Table 1 Number of Clusters 

  

 Qualitative data; gathered from the focus groups, were analyzed by using the 

strategies of interview analysis which suggested by Patton (1990). Thus, group analysis of 

each discussion was chosen as the starting point and this was followed by cross-group 

analysis within each regions. The raw data were transcribed from short note by a note taker 

and mind mapping, and then the results were initially written group by group follow by cross-

group analysis within the region (except the Central area which having only one cluster due 

to lack of cooperation). In addition, the data was analyzed by using the group answers from 

the participants and the researchers analyzed their viewpoints on the principal issues. 

Regarding to the confidentiality issue, name of each cluster could not be reported in this 

article.  

 

4. Research Findings  

 From the focus group of discussion with seven (7) clusters in four (4) regions. 

Findings of this research will be represented based on objectives of the study. 

 

 4.1 The direction of group development and network of Thai SMEs.  

 From the North Eastern clusters discussion, participants from two clusters gave 

similar opinion that creating SMEs cluster is not necessary for them, since the members in 

clusters have connected to each other in the form of informal groups. There are stakeholders 

in their business supply chain from upstream to downstream before the Cluster project of 

OSMEP was performed. Both two clusters have members who are knowledgeable and able to 

be consultants for other members in the clusters. Thus, informal group seems to play an 

efficiency role for them. 

 For the group discussion of the Northern cluster, all participants in cluster 1 agreed 

that business cluster policy was a good policy but it might not be practical in the whole 

Northern area. There were informal groups of SMEs which having businesses in the same 

supply chain. However, the findings from cluster 2 were very similar to cluster 1. We later 

found that some of the informal groups were grown up from OTOP project (One Tumbon 

One Product) or from the existing farmers’ cooperative groups. The entrepreneurs in the 

groups help each other by giving advices and consulting among their members; for example, 

the Thai Medical Association which was established since 2011; composed with 80 members, 

Regions Number of clusters 

North Eastern 2 

North 2 

South 2 

Central  1 
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supporting each other without being members in a cluster. As the result from the group 

discussion in cluster 1, all participants agreed that it was difficult to build the SMEs cluster in 

the area they have lived because SMEs entrepreneurs had their own strong ideas and they 

believe that they can survive by themselves. The Cluster integration might not be the answer 

for them to do their businesses. 

 Regarding the discussion from the Southern part, the finding showed that participants 

from both clusters gave the comments as being members in the clusters was a good idea, 

since it helped them classify the business category, building their own brand, and 

strengthening their local products to the new market.  Moreover, they indicated that clusters 

also help them to find another SMEs in the same area of supply chain. In addition, the 

participants in both clusters agreed that if the government sectors which involved in the 

cluster have better cooperation, the business cluster project would be more efficiently operate 

and SMEs entrepreneurs would be able to received more benefits. 

 The final group is the group discussion from Thailand’s central area. It was found that 

all SMEs members agreed that business cluster was good idea, but there should be a strong 

channel for them to coordinate themselves, in order to increase their power to negotiate with 

the middle man or even the market.  The government sector should classify SMEs into the 

appropriate criteria, and should not randomly selected by area, since some participants were 

not likely to be put in the same group just because they were living in the same area. From 

the group discussion, it was found that some SMEs entrepreneurs did not realized that their 

businesses were listed on OSMEP’s database. Furthermore, some participants stated that 

SMES members in clusters should be separated by sizes; because, the firms’ management 

styles and operation types were quite different. 

 

 4.2 Effective business cluster and network of Thai SMEs in future. 

 Participants from both clusters in North Eastern cluster area agreed that the SMEs 

clusters had no continuance, no linkage in both; within and between the clusters. There 

should be a better integration and more clear objectives of working process. Government 

sectors should support by preparing specialized consultants for them. Moreover, the cluster 

fundraising or loan with the low interest rates should be provided to help SMEs entrepreneurs 

when they faced with money problems. Furthermore, the related government sectors should 

also group the SMEs entrepreneurs in which their business were operated within the same 

supply chain into the same clusters.  

 According to the research, the findings from participants of both clusters in the 

Northern cluster, agreed that the activities in which government agencies tried to arrange for 

them were not quite useful. They need specific work shop rather than seminar in the large 

scale. In addition, the results from participants in cluster 1 showed that government agencies 

should provide effective communication channels with strong SMEs database for clusters’ 

members to find appropriate business matching. Moreover, some participants in cluster 2 said 

that the government agencies should not intervene in prices of the agricultural products if 

they really want to have a strong Thai SMEs to improve themselves. 

 From the finding of discussion in the Southern part, the participants from both clusters 

agreed that clusters were very important for them to compete in the today market, and no one 

can survive by themselves without the partners. In addition, both clusters stated that 

government sectors should provide accessible money channels, with low interest rates for 

them. Some participants in cluster 1 said that SMEs and clusters law might help them to be 

able to have a good organization management and might result in a better work.  From the 

finding of discussion in cluster 2, the participants gave their ideas on activities in which 

government agencies should try. They said that, they need more specific work shop rather 
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than seminar with lots of audiences. They also said it costly to arrange seminars which finally 

did not solve the SMEs problems.   

 Regarding to the point of view of the Central cluster discussion, regards how to 

develop effective business cluster and network of Thai SMEs, some participants gave the 

comments that the government should have better collaboration between their sectors, since 

better collaboration would really help Thai SMEs to compete in the global scale. 

 

 4.3 Creating group of business connection and building Thai SMEs network to 

 achieve the sustained development 

 The participants of both clusters from the North Eastern area presented their opinions 

in a very similar concept. They indicated that in order to make Thai SMEs grow sustainably, 

it should start from own community by sharing local wisdom and knowledge. For example, 

teaching people in the community to know how to make fertilizer, how to reduce cost of their 

products. In addition, the finding of discussion in cluster 2, which one of the participants said 

that she already started the learning center to support other members in her own cluster. 

However, the participants from both clusters agreed that to enhance the quality of SMEs, 

each entrepreneur should survive by themselves, not only waiting for the support from the 

government. 

 According to the discussion in the Northern part, it was found that the participants 

from both clusters agreed that Thai SMEs brought benefits to their communities. Some SMEs 

entrepreneurs can create a sustainable community; for example, they use and buy raw 

materials/ingredients from people who live in their own community, which is a way to help 

people in their community earning some money. From the finding of discussion in cluster 1, 

one of participants stated that SMEs should learn new things all the time and inspire 

themselves by fostering themselves and people in their community to have the growth 

mindset. Besides, the finding of discussion in both clusters agreed that if Thai SMEs want to 

achieve the sustained development, they have to survive by themselves, and should not focus 

too much on the government’s support.  

 Based on the discussion from the Southern part, the participants from both clusters 

gave opinions that if Thai SMEs wanted to grow sustainably, the related government and 

private sectors should facilitate by creating the applicable clusters. Thus, it might be created 

in the form of the registered association instead of the cluster. Finally, the participants from 

both clusters agreed that to enhance the quality of SMEs, each entrepreneur should survive by 

themselves, and do not wait for the government support. 

 Regarding the group discussion from the Central area, most participants stated that if 

SMEs would like to achieve the sustained development, the most important factor is to 

maintain their product quality consistently. In addition, they said that each entrepreneur 

should survive by themselves; however, if the government agencies would like to help SMEs, 

the government should support by increasing the distribution channels or making 

international agreement with other countries in which could be the real benefits for Thai 

SMEs, and these would really help Thai entrepreneurs possibly achieve the sustainable 

growth. 

 

5. Conclusion, Discussion and Suggestion 

 From the research findings, the informal groups seem to be more efficiency 

integration than formal groups/clusters for Thai SMEs which is supported by theory of 

Marcionis (2017) who indicated that the overall effectiveness of work inside an organization 

is greatly affected by the informal group. Although, Kuah (2002) stated a “cluster” is striking 

and being a common feature in current economy than a “group”.  The research was also 

105



found that Thai SMEs could not access to financial fund because the clusters/social networks 

provided by the government were not in appropriated.  

 Being effective business cluster and network of Thai SMEs in future, it’s needed the 

quality communication channels, good working process, and the collaboration of 

stakeholders. In addition, in order to create a strong network to achieve the sustained 

development, Thai SMEs should manage their business by 1) maintaining the product quality 

2) getting involve with the community, and 3) having an inspiration and growth mindset; and 

lastly, the attitude toward helping yourselves as much as you can, is another important thing 

we can’t ignore.  

 Likewise, for the government agencies, they should: 1) focus on activities which meet 

SMEs’ needs 2) support Thai SMEs by making the existing informal groups become a 

stronger business groups, rather than try to create the new groups/clusters, and 3) set up the 

potential social business network to help Thai SMEs, especially provide them the opportunity 

to access to the financial resources. 
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Abstract 

This article is related to overview mode of international transport in international trade and 

delivery term, Incoterm 2010 rules. The international transport can be separated into four 

modes: air, water, road and rail transport. Furthermore, this article aims to study the factors 

affecting the selection of suitable mode of international transport and incoterm 2010. From 

the literature review, several factors affecting the selection of the mode of international 

transport are cost of service, nature of commodity, regularity of service, safety, speed of 

transport, goods quantities and other factors, such as, warehouse, packing, flexibility, and 

logistic feasibility and the last part of the article mentions about the factors to consider when 

choosing the Incoterm 2010 rules. There are six factors including value of product, degree of 

control, freight purchasing power, legal and finance restriction, company policy and revenue 

recognition. 

 

Keywords: Export-import procedures; mode of international transport; Incoterm 2010 

 

 

1. Introduction 

Selecting mode of international transport and incoterm are very important part of export-

import procedures. Selecting the right mode of international transport and incoterm are 

essential to ensure the export-import operation is efficient and cost of transport-effective. In 

international shipping, it is essentially a choice between air, water, road and rail transports 

and each mode has its advantages and disadvantages. For the delivery term, Incoterms 2010 

is the latest version of the ICC official rules for the interpretation of trade terms. Now there 

are 11 different terms, each of which helps users deal with different situations involving the 

movement of goods. This article explain the basic mode of international transport and 

incoterm 2010 rules and  aims to study factor affecting to select the suitable mode of 

international transport and incoterm 2010. 

 

2. Overview of Export-Import Procedures: The Buy-Ship-Pay Model  

The Buy-Ship-Pay model developed by the United Nations Centre for Trade Facilitation and 

Electronic Business or (UN/CEFACT) describes the main processes and parties in the 

international supply chain. The Model identifies the key commercial; transport; regulatory 

and payment activities involved in export-import procedures and provide an overview of the 

information exchanged between the parties throughout its various steps as shown in Figure 1. 
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Figure 1: The Buy Ship Pay Model 

 
 

Source: UN/CEFACT International Supply Chain Reference Model 

From the Figure 1: Use the buy ship pay model describes export-import procedures. It can be 

roughly divided to 3 groups. 

1) Buy  

This step related to cover all commercial activities related to the ordering of goods 

(UN/CEFACT, 2011).  Sales contract is an agreements need to exist between exporter and 

importer (John J. Capela, 2015) and the following key points need to be included in those 

agreements include the detail of products, price, payment term and delivery term 

2) Ship – covering all transport & regulatory procedures as include prepare for export, 

export, transport prepare for import, import procedures. 

3) Financial Procedures depend on payment term such as advance payment, open 

account, bill for collection and letter of credit. 

 

3. Mode of International Transport 

 The United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) distinguishes eight 

transport modes for international trade can be maritime, inland water, rail, road, air, pipelines, 

mail and multimodal transport (Jonas Malfliet, 2015 ). This article focused only four modes 

of international transports, which includes sea freight, air freight and land freight as follows. 

 

3.1 Water Transport /Sea Freight 

 Sea Freight is one of the most sought after options of shipping and has been around 

for centuries, with various trading routes that have only improved in the modern world. When 

exporter/importer takes container shipping, FCL and LCL shipping are the choices when 

sending shipments overseas. FCL or Full Container Load is container shipping option where 

a container is exclusively used for a single shipment and the container is not shared with 

other cargo shipments, and the costs are borne by one party but LCL or Less than Container 

Load is another shipping term when various cargo shipments share the same container as well 

as the container shipping costs (Transco Cargo, 2016). 

 Sea Freight is suitable for the transport of consignments of large volume or large 

amounts of objects transported, especially over long distances, when the delivery time is not 

much important. 

 

3.2 Air Transport / Air Freight 

 Air Freight is mainly characterized by safety, high speed and high level of customer 

service, but its availability is limited. This fact alone may significantly extend transport "from 

door to door". Air Freight is also considerably expensive. Air Freight is suitable for transport 

of goods of high values for long distances. In this case, the higher cost is acceptable in view 

of the requirement for speed and reliability of the delivered consignments (Jozef, Stefan and 

Michal, 2015).  
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 3.3 Road Transport 

 Road transport excels by excellent access, the ability to deliver cargo "from door to 

door" without need for further transshipment and by high flexibility. It’s possible to choose 

own vehicles. Operating with own vehicles, needs to consider licenses, fuel costs, 

regulations, driver training and taxes.  

 

3.4 Rail Transport 

 Among the advantages of rail transport belongs that it can carry relatively large 

quantities of goods, and the goods large and heavy, relatively low transport costs, 

environmental aspect and higher reliability compared to road transport, especially in poor 

weather conditions. The disadvantages is routes and timetables available can be inflexible, 

especially in remote regions, mechanical failure or industrial action can disrupt services and 

further transportation may be needed from a rail depot to the final destination, increasing 

costs and affecting delivery schedules. 

 The advantages and disadvantages of different transportation modes are summarized 

in Table 1. 

 

Table1. A comparison of the advantages and disadvantages of international transport 

modes 

Mode of transport Advantages Disadvantages 

Air transport Speed 

Safety 

Reliability 

Level of customer services 

Costs 

Availability 

 

Water transport Low costs 

High transportation 

capacity 

Safety 

Low speed 

Availability 

Road transport Flexibility 

Availability 

Costs 

Low transportation 

capacity 

Safety 

Rail transport Ecology 

High transportation 

capacity 

Safety 

Availability 

Reliability 

Source: Jozef, Stefan and Michal (2015) 

 

4. How to select the suitable mode of international transport in international trade  

According to Keith W. Roberts (2012) studied “Key factors and trends in transportation mode 

and carrier selection”, the result found that cost, product or service, relationship and 

environment factors which affect selecting the mode of transportation. Francesco and Sara 

(2011), there are four major factors influencing to select the mode of transportation, such as, 

product’s price, delivery distance, time sensitiveness and transportation fares, In addition to 

RC Agarwal (2015) suggested that the concept of selecting mode of international transport, 

such as, cost service, speed of transport, safety and nature of commodity. Therefore, this 

article summarizes the factors that affect to choose mode of international transportation as 

follows. 

 

109



4.1 Cost of Service 

 The cost of transportation adds to the cost of the goods so it should always be kept in 

mind. Rail transport is comparatively a cheaper mode of transport for carrying heavy and 

bulky traffic over long distances. Road transport is best suited and economical to carry small 

traffic over short distances. Road transport saves packing and handling costs. Water transport 

is the cheapest mode of transport. It is suitable to carry only heavy and bulky goods over long 

distances where time is not an important factor. Air transport is the most costly means of 

transport but is particularly suited for carrying perishable, light and valuable goods which 

require quick delivery. 

 

4.2 Nature of Commodity  

 Rail transport is most suitable for carrying cheap, bulk and heavy goods. Perishable 

goods which require quick delivery may be carried through road transport or air transport 

keeping in mind the cost and distance. 

 

4.3 Regularity of Service 

Railway service is more certain, uniform and regular as compared to any other mode of 

transport. It is not much affected by weather conditions. On the other hand, road transport, 

ocean transport and air transport are affected by bad weather such as heavy rains, snow, fog, 

storms, and others. 

 

4.4 Safety 

Safety and security of goods in transit also influence the choice of a suitable means of 

transport. Road transport may be preferred to railway transport because losses are generally 

less in road transport. Water transport exposes the goods to the perils of sea and, hence from 

safety point of view, sea transport is thought of as a last resort. 

 

4.5 Speed of Transport 

 Air transport is the quickest mode of transport but it is costliest of all. Road transport 

is quicker than railways over short distances. However, the speed of railways over long 

distances is more than that of other modes of transport except air transport and is most 

suitable for long distances. Water transport is very slow and thus unsuitable where time is an 

important factor. 

 

4.6 Goods Quantities 

 When goods quantities are reduced, air transport is usually the best choice, while the 

stowage factor was low, weight high. So much so, that air transport is the most widely used 

for shipping sample goods and low quality goods shipment that do not warrant the use of 

another mode of international transport. 

 The author thinks that other factors to consider include: warehouse, packing, 

flexibility, logistic feasibilities are also taken into consideration while choosing mode of 

transport. 

 For example, fruit and vegetable products are perishable, so the exporter/importer 

choose mode of transportation by air. 

 

5. Overview of Incoterm 2010 
 The International Chamber of Commerce (ICC) established Incoterms as the official 

rules for interpreting trade terms.  Incoterms clearly define, for both parties involved in an 

international transaction, the point at which risk and responsibility pass from the seller to the 
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buyer. Incoterms 2010 are the latest version of the ICC official rules for the interpretation of 

trade terms. Now there are 11 different terms, as follow; 

 

5.1 EXW : Ex Works (…named Place) 

 EXW represents the minimum responsibility on the seller. The seller has to make the 

goods available, suitably packaged, at the specified place, usually the seller’s factory or depot 

and the seller need to clear for export custom clearance. The buyer assumes all risks and costs 

from the delivery point at seller’s premise. 

 

5.2 FCA : Free Carrier (…named place) 

 Under FCA rule, the seller delivers goods to delivery point where the buyer arranges 

for the main carriage, in addition to the seller is responsible for export custom clearance and 

the buyer assumes all risks and costs after the goods have been delivered at the agreed place. 

 

5.3 FAS : Free Alongside Ship (…named port of shipment) 

 The seller is responsible for export clearance; the buyer is responsible for import 

clearance. In this case the seller’s risk at alongside ship and the buyer’s rick start from 

alongside ship to final destination.  

 

5.4 FOB : Free on Board (…named port of shipment) 

 FOB means that the seller fulfills his obligation to deliver when the goods have 

passed over the ship's rail at the named port of loading. The seller is responsible for export 

custom clearance. Cost and risk transfer from seller to buyer when goods pass the ship’s rail. 

 

5.5 CPT : Carriage Paid to (…named place of destination) 

 CPT means that the seller pays the freight for the carriage of the goods to the named 

destination. The risk of the goods, as well as any additional costs due to events occurring 

after the time the goods have been delivered to the carrier is transferred from the seller to the 

buyer when the goods have been delivered into the custody of the carrier.  

 

5.6 CIP : Carriage and Insurance Paid to (…named place of destination) 

  CIP is very close to CPT, the delivery point is into custody of first carrier. The 

seller is responsible for arranging carriage to the named place, make custom clearance, but 

not for insuring the goods to the named place. Risk and cost transfer from seller to buyer 

when goods have been delivered to the carrier. 

 

5.7 CFR : Cost and Freight (…named port of destination) 

 Seller arranges and pays for transport to named port. Seller delivers goods, cleared for 

export, loaded on board the vessel and buyer’s cost start from Port of Destination. However 

risk transfers from seller to buyer once the goods have been loaded on board, i.e. before the 

main carriage takes place. 

 

5.8 CIF : Cost, Insurance and Freight (…named port of destination) 

Seller arranges and pays for transport to named port and delivers goods, cleared for export, 

loaded on board the vessel. The risk transfers from seller to buyer once the goods have been 

loaded on board, i.e. before the main carriage takes place. Seller also arranges and pays for 

insurance for the goods for carriage to the named port. 
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5.9 DAT : Delivered At Terminal 

 The seller is responsible for arranging carriage and for delivering the goods, unloaded 

from the arriving conveyance, at the named place. Risk transfers from seller to buyer when 

the goods have been unloaded. “Terminal” is means any place such as, quay, container yard, 

warehouse or transport hub and buyer is responsible for import clearance and any applicable 

local taxes or import duties. 

 

5.10 DAP : Delivered At Place (…named place of destination) 

 The seller is responsible for booking carriage and delivering the goods, ready for 

unloading from the arriving conveyance, at the named place. Risk transfers from seller to 

buyer when the goods are available for unloading; so unloading is at the buyer’s risk. The 

buyer is responsible for import clearance and any applicable local taxes or import duties. 

 

5.11 DDP : Delivered Duty Paid  (..named place of destination) 

 The seller is responsible for booking carriage and delivering the goods at the named 

place, cleared for import customs and all applicable taxes and duties paid. Risk transfers from 

seller to buyer when the goods are made available to the buyer, ready for unloading from the 

arriving conveyance. This rule places the maximum obligation on the seller, and is the only 

rule that requires the seller to take responsibility for import clearance and payment of taxes 

and/or import duty (Mantissa, 2017). 

  

Figure 2 is a general summary of the responsible of the buyer and seller based on 

incoterm 2010 rules 

 
Source: YFTLOGISTICS CO., LTD., UK 

  

 In addition to, the incoterm 2010 are divided two groups based on mode of 

international transportation as shown in Figure 3. 

 

Figure 3: Classification of the Incoterms 2010 according to Mode of Transpiration 

Rules for any mode or modes of transport Rules for sea and inland waterway transport 

EXW, FCA, CPT, CIP, DAT, DAP, DDP FAS, FOB, CFR, CIF 

 

6. Factors to consider when selecting the Incoterm 2010 rules 
 Olga Alexandrovna Shangina (2007) studied “Main Factors in Choice of Delivery 

terms : A multiple Case study of Japanese and Russian Importers is Seafood Trade with 
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Norway”, the result found the most common factors affecting the choice of delivery term 

from incoterm are the value of product, control over delivery and legal and Finance 

Restriction. In addition, Scott Brunelle (2016) and Lenny (2014) found the factors affecting 

to choose incoterm rules are freight purchasing power, company policy and revenue 

recognition.  

 

6.1 Value of Product 

 If the product is low value of product, such as, brick, stone, sand, iron and etc, seller 

or buyer may not require additional insurance coverage as per CIF or CIP. 

 

6.2 Degree of Control 

 Degree of control refer to the buyer wants to better control deliveries than the seller, 

the buyer or the buyer may want high control, so the buyer chooses EXW for transportation. 

 

6.3 Freight Purchasing Power 

 If the seller can obtain the lowest freight, got a service discounts from carrier. The 

seller would take on the responsibility for the freight cost, so the seller chooses CIF or CIP 

term. If the buyer can obtain the lower freight cost than the seller, the buyer pays for freight 

cost, so this shipment is used EXW, FCA or FOB term. 

 

6.4 Legal and Finance Restriction 

Some country regulations may demand that the buyer pays the freight and insurance within 

their own country. 

 

6.5 Company Policy  

Companies may want to standardize all contracts with one incoterm to avoid confusion and 

maintain consistency. 

 

6.6 Revenue Recognition 

 Revenue Recognition is mean “When does your company want to recognize the 

revenue: on the seller’s side or the buyer’s side?” The terms EXW, FOB, FCA, FAS, CFR, 

CIF and CPT are all shipment contracts. The seller delivers by handing over the contract 

goods to a carrier somewhere on the seller’s side.  The “C” terms (CFR, CIF, CPT) are the 

most seller friendly, as they allow the sellers to choose the carrier and forwarder. They are 

accompanied by places on the buyer’s side as the seller pays for main carriage. The terms 

DAT, DAP and DDP are destination contract terms as the seller delivers somewhere on the 

buyer’s side. Delivery on the buyer’s side means deferred revenue recognition. 

 

7. Conclusion 

There are four mode of international transports included air, water, road and rail transport. In 

the export-import procedures, buyer and seller has to choose the mode of international 

transportation and delivery term in contracting process. Factors to consider while choosing 

the most suitable mode of transport in international trade included cost of service,  nature of 

commodity, regularity of service , safety , speed of transport ,goods quantities and other 

factors, such as, warehouse, packing, flexibility, and logistic feasibility. In addition to, the 

last part of this article mentions about the Incoterms, The incoterm 2010 are the latest version 

of the ICC official rules for the interpretation of trade terms and factors to consider when 

choosing the Incoterm 2010 rules, there are six factors include value of product, degree of 

control, freight purchasing power, legal and finance restriction, company policy and revenue 

recognition. 
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Abstract 

 The regional financial performance is not expected to be linear in poverty due to 

contingency factors; one of it is economic growth. This study aims to determine the effect of 

financial performance on the level of poverty and the ability of economic growth to moderate 

financial performance at the level of poverty. The scope of the research is in Ciamis Regency 

of West Java Province in 2012-2016 by using quantitative and qualitative data with 

secondary data source from Bureau of Finance of Ciamis Regency and Central Bureau of 

Statistics. The data have been tested and fulfilled classic assumption test and fit model test 

with adjusted R
2
=43,2%, then research test hypothesis using multiple linear regression 

analysis technique and Moderated Regression Analysis technique. The test results show that 

the financial performance of the region in the form of independence ratio has a negative 

effect on the poverty level; the efficiency ratio; the effectiveness ratio and income growth 

ratio did not affect the poverty level, the economic growth negatively affected the poverty 

level. Economic growth is not able to moderate financial performance at the level of poverty. 

 

Keywords: Economic growth; financial performance; poverty 

 

 

1. Introduction 

 Poverty is still an important topic to be investigated. This cannot be separated from 

the large number of poverty that exist in Indonesia as a developing country. One of the 

government's efforts that has been done to reduce the poverty rate by laiding the foundation 

for wider regional autonomy to the local goverrnment.  Pratomo (2015) declared regional 

autonomy as a form of decentralization of government, essentially aiming to meet the 

interests of the nation as a whole. Fiscal decentralization has provided a large area of 

authority in managing local finances more independently. In accordance with agency theory, 

the legislature as the representative of the people acts as the principal (the authoritative party) 

and the executive acts as the agent (the party performing the action in accordance with the 

authority or the will of the principal). 

 Central Bureau of Statistics of Ciamis Regency declared that Ciamis District 

Government determines the reduction of the number of poor people as the main priority in 

development in the Medium Term Development Plan Area (RPJMD). The lack of 

achievement of this government target implies that various poverty alleviation programs that 

have been running to date have not fully succeeded in raising the welfare of the poor to get 

out of poverty. 

 The level of regional capability, one of which can be measured from the amount of 

local revenue, especially local revenue (PAD). But in reality the high PAD cannot reduce the 

poverty level in Ciamis Regency. Local revenues do not necessarily reduce poverty levels 

because of routine regional expenditures that can be large enough to siphon local revenues, 

resulting in minimal channeling of funds to areas that are still short of government assistance.

 This study aims to find out more about how big the linear influence of local financial 

performance at the level of poverty and to measure other conditional factors in the form of 

economic growth that can strengthen or weaken the influence of financial performance on the 

level of poverty. 
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 According to Financial Sector Team from the Department for International 

Development (DFID) (2004), that modern growth theory identifies that there are two 

channels of the financial sector affecting long-term economic growth. namely: (1) through its 

impact on the accumulation of capital (including human capital and physical capital) and. (2) 

through its impact on the rate of technological progress. This effect arises from the 

intermediation role provided by financial institutions that enable the financial sector to: 1. 

Mobilize savings for investment; 2. Facilitate and encourage foreign capital inflows 

(including FDI / Foreign Direct Investment). portfolio and bond investments. and 

remittances); 3. Optimizing the allocation of capital to ensure capital is used for the most 

productive. 

 Through these functions,  the development of the financial sector facilitates economic 

growth not only by promoting private sector development. but also by supporting the public 

sector for investment in infrastructure and allowing households to invest in human capital and 

consume. Laabas and Limam (2004) examined the impact of government spending, poverty, 

inequality, and economic growth in the Arab countries (Egypt, Jordan, Mauritania, Tunisia, 

Yemen and Ajazair) during the years 1988-1999. The framework used in this study is 

relatively more comprehensive than previous research. because it not only observes the 

impact of government spending on poverty. but also the simultaneous impact of government 

spending on economic growth. inequality. and poverty. The conclusions generated by this 

study are: (i) government spending indirectly impacts poverty through its impact on income 

distribution and average spending; (ii) not as commonly believed. public policies aimed at 

improving the distribution of income are more effective in influencing poverty than the 

policies targeted to promote economic growth and average consumption; (iii) total 

government spending. Transfer, and monetary policy directed at reducing inflation have a 

positive impact on poverty.  On the other side, although it is a pro-growth policy but it has a 

negative impact on the distribution of income and poverty; (iv) between all government 

budgets allocated for social expenditure and transfers appears to be more effective in 

influencing income and poverty; (v) policies aimed at sustaining the production of basic 

needs. such as wheat, have the greatest impact on poverty and income distribution rather than 

aggregate government spending; (vi) government spending and other variables affecting 

poverty are found to have a more significant impact on poverty severity than on the number 

of poor people. 

 Putri Ani (2014) and Niken (2015) in her research indicate that regional independence 

affects poverty with a negative pattern of relationships, this can be explained because 

balancing funds which are funding from the central government and other legitimate local 

revenue are not all earmarked for poverty reduction. The General Allocation Fund (DAU) 

that has been received by the Regency and City is quite large, since DAU comes from Net 

Domestic Revenue granted to the region in accordance with the fiscal gap and the basic 

allocation. The calculation of the fiscal gap takes into account the population, area, HDI and 

GRDP while the calculation of the basic allocation is calculated based on the total salary of 

the Regional Civil Servant. So from this it can be seen that the allocation of DAU by priority 

is allocated to finance personnel expenditure. Ratio effectiveness is the degree of success that 

will be obtained from targets set by the local government. If the region is able to realize the 

increase in PAD with optimal community service then the effectiveness ratio will be high. 

The degree of success of a region in managing the budget and manage the potential that 

existed in the area can be linked to the economic development in that area, the more 

successful in achieving the desired target or the more effective, then should the economic 

development will increase. 

 The higher the value of PAD and capital expenditure followed by the lower routine 

spending, then the growth is positive. This means that the area in question has been able to 
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maintain and improve its growth from one to the next. Furthermore if the higher the value of 

PAD, and Routine Shopping followed by the lower Capital expenditure, then the growth is 

negative. This means that the area concerned has not been able to maintain and increase its 

growth from one to the next. The higher the income growth ratio, the lower the poverty rate is 

due to the increase in PAD and capital expenditures that can be used to increase the budget 

for poverty alleviation programs. 

 

Ha1: Financial performance (independence ratio, effectiveness ratio, revenue growth) has a 

negative effect on Poverty Rate of Ciamis Regency, West Java Province 

 The smaller the efficiency ratio describes the higher level of regional income, with 

high regional revenues can be used to increase the allocation of capital expenditures where 

capital expenditures are used to finance investment activities (augmenting assets) aimed at 

improving public facilities and infrastructures whose results can be used directly, so that 

people can improve the welfare of the community and can reduce the level of poverty. 

 

Ha2: Financial performance in the form of efficiency ratio has a positive effect on Poverty 

Rate of Ciamis Regency West Java Province. 

 Economic growth is an indicator to see the success of development and is a 

requirement for poverty reduction. Research conducted Wongdesimiwati (2009), found that 

there is a negative relationship between economic growth and poverty levels. The increase in 

economic growth will reduce the poverty rate. This relationship demonstrates the importance 

of accelerating economic growth to reduce poverty. 

 

Ha3: Economic Growth has negative effect on poverty level in Ciamis Regency, West Java 

Province 

 Economic growth can be defined as the development of activities in the economy that 

cause goods and services produced in society increases and the prosperity of society 

increases. High economic growth will be able to moderate the influence of financial 

performance on the level of poverty. The management of regional finances has a great 

influence on the fate of a region because the region can be a strong and powerful region and 

able to develop its greatness or become powerless depending on how to manage its finances. 

Efficient, efficient and effective regional management or meeting values for money and 

participation, transparency, accountability and justice will promote economic growth that 

further reduces unemployment and reduces poverty. 

 

Ha4: Economic Growth is able to moderate the influence of Financial Performance 

(independence ratio, efficiency ratio, effectiveness ratio, income growth ratio at Poverty Rate 

in Ciamis Regency, West Java Province 

 

Objectives 

 This study aims to find out more about how big the linear influence of local financial 

performance at the level of poverty and to measure other conditional factors in the form of 

economic growth that can strengthen or weaken the influence of financial performance on the 

level of poverty. 

 Based on the description that has been submitted in the formulation of the problem, 

the objectives to be achieved from this research are as follows: 1. To determine the effect of 

Financial Performance on Poverty Rate in Ciamis Regency? 2. To know the effect of 

Economic Growth on Level on Poverty of Ciamis District? 3. To know the ability of 

Economic Growth to moderate the influence of financial performance of income to Poverty 

Rate in Ciamis Regency? 
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2. Method 

 Type of research used in this research is explanatory research. This type of research is 

relevant to use for social studies that try to see; measure; and test the causality relationship 

between variables. This type of research is also suitable for research directed to test the 

hypothesis. namely to analyze the influence or relationship between variables based on 

empirical data through hypothesis testing. 

 The nature of the research is verification. ie researching relationships. linkages. and 

the influence of independent variables on the dependent variables studied. In that connection. 

will be tested econometrics to obtain research conclusions. 

 In testing the hypothesis used quantitative analysis techniques-descriptive and 

inductive-quantitatif. Quantitative-descriptive techniques such as the presentation of tables. 

ratio. and percentage. While the quantitative-inductive technique in this study used regression 

model using pooling data which is a combination of time series data in 2011-2016 and cross-

section data of Regency and City in Ciamis. 

 To test the effect of financial performance on poverty with economic growth as 

moderation in Ciamis Regencys and Province used Data Regression Model with Two-Stage 

Least Square (TSLS) method with fixed effect approach or random effect. 

 

3. Results 

 This study uses time series data, obtained from financial data and poverty data of 

Ciamis district of West Java Province in the period 2012 to 2016. Based on the research data, 

the following table are the result of classic assumption test which includes normality test, 

autocorrelation test, multicollinearity test and heteroscedasticity test. 

 

Table 1 Normality Test Results 

  Unstandardized 

  Residual 

N  45 

Normal. Parameters a,b Mean 0.0000000 

 Std. Deviation 1.05570253 

Most Extreme Absolute 0.090 

Difference Positive 0.090 

 Negative -0.061 

Kolmogorov-Smirnov Z  0.605 

Asymp. Sig (2-tailed)  0.858 

Source: Data processing, 2017 

The test results in Table 1 show the Asymp.Sig (2-tailed) value of the normality test is 0.858 

greater than α = 0.05. This means the model in this study is normally distributed. 

 

118



Table 2 

Multicollinearity Test Results 

No. Variable Tolerance VIF Information 

1 
Independence Ratio 

 

0,704 1,421 Not occur 

  multicollinearity 

2 
Efficiency Ratio 

 

0,923 1,083 Not occur 

  

multicollinearity     

3 
Effectiveness Ratio 

 

0,788 1,269 Not occur 

  

multicollinearity     

4 
Revenue Growth Ratio 

 

0,652 1,535 Not occur 

  

Multicollinearity     

5 Economic growth 
0,490 2,042 Not occur 

  

Multicollinearity     

Source: Data processing, 2017 

 The results of multicollinearity testing in Table 2 for all independent variables have 

tolerance greater than 10 percent (0.1) and VIF is less than,  so there is no indication of 

multicollinearity symptoms. 

 

Table 3 

Autocorrelation Test Results 

Model R R Square 

Adjusted Std. Error of Durbin- 

R Square the Estimate Watson    

1 0,705 0,497 0,432 1,12134 1,951 

 Source: Data processing, 2017 

 The result of autocorrelation test in Table 3 shows DW value equal to 1,951 with dL = 

1,29 and dU = 1,78 so 4-dL = 4-1,29 = 2,71 and 4-dU = 4-1,78 = 2 , 22. Since the value of d 

statistic 1,951 is between dU and 4-dU (1,78 <1,951 <2,22) then the test with Durbin-Watson 

is in the no-autocorrelation area then this means the regression model does not occur 

autocorrelation symptoms. 
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Table 4 

Heteroscedasticity Test Results 

No. Variable Sig. Information 

1 
Independence Ratio 

 0,898 

Not 

Heteroscedasticity 

2 
Efficiency Ratio 

 0,428 

Not 

Heteroscedasticity 

3 

 

Effectiveness Ratio 

 0,585 

Not 

Heteroscedasticity 

4 

 

Revenue Growth Ratio 

 0,144 

Not 

Heteroscedasticity 

5 
 

Economic growth 0,103 

Not 

Heteroscedasticity 

Source: Data processing, 2017 

 The results of Glejser test in this study indicate that this study is free from 

heteroscedastisity because there is no absolute value of residual independent variables that 

have significant (> 0,05) to the dependent variable. 

 F test results or feasibility test model shows the effect of all independent variables on 

the dependent variable. This test is performed before testing the hypothesis. If the F test 

shows significant results, then all independent variables affect the dependent variable and the 

model used is feasible test, so hypothesis testing can proceed. 

 

Table 5 

Conformity Test Result Model (Test F) 

Model Sum of Squares df  Mean Square F Sig. 

1   Regression 48.375  5 9.675 7.694 0.000
a 

Residual 49.038  39 1.257   

Total 97.413  44    

Source: Data processing, 2017 

 Based on Table 5, the value of sig. F = 0,000 <α = 0,05 so it can be concluded that 

this model is feasible to be used in research. This means independent variables consisting of 

independence ratios, efficiency ratios, effectiveness ratios, income growth ratios and 

economic growth, all of them constitute statistically significant explanations of poverty 

levels. 

 

Table 6 

Coefficient Determination Test Results (Adjusted R
2
) 

 Model R  R Square Adjusted R Square 

 1  0.705
a 

0.497 0.432 

Source: Data processing, 2017 

 Based on Table 6, it can be seen that the value of Adjusted R2 is 43.2%, which means 

that 43.2% of variation in Poverty Rate can be explained by Financial Performance variables 

such as Independence Ratio, Efficiency Ratio, Effectiveness Ratio and Revenue Growth 

Ratio and Moderator of Economic Growth, whereas the remaining 56.8% is influenced by 

other variables outside the model. 
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Table 7 

Description of statistic  

Variable 
Mean Min Max Std Deviasi 

(%) (%) (%) (%) 

Independence Ratio 59,62 4,70 500,99 108,47 

Efficiency Ratio 96,72 9,39 132,30 15,07 

Effectiveness Ratio 110,76 51,57 130,07 12,08 

Revenue Growth Ratio 13,65 -4,74 41,61 8,51 

Economic growth 5,95 4,57 7,30 0,63 

Poverty level 5,23 2,08 7,88 1,48 

Source: Data processing, 2017 

 From Table 7 the average poverty rate, the ratio of ratios and economic growth of 

Ciamis district of West Java Province (Mean) is used to measure the central value of data 

distribution and the standard deviation is used to measure the difference in the value of the 

data studied with the mean value. 

 Table 7 shows that the mean independent variable ratio of 59.62% with standard 

deviation of 108.47%. This means that the average level of regional autonomy is moderate (> 

50-75%) with the pattern of participatory relationships where the role of central government 

has been greatly reduced because the level of regional independence has been able to 

implement regional autonomy. 

 The summary of multiple linear regression test results can be seen in Table 8. The 

tests were conducted on independent ratio variable, efficiency ratio, effectiveness ratio, 

income growth ratio and economic growth to poverty level. 

Based on the result of multiple linear regression analysis shown on Table 7, then the 

regression equation can be made as follows: 

    Y = 14,457 - 1,041 X5 + ε ......................................................... (1) 

 The interpretation of the regression equation above is as follows: The constant value 

of 14,457 indicates that if the independence ratio, efficiency ratio, effectiveness ratio, income 

growth ratio and economic growth are zero, the value of poverty level (Y) is 14.457 percent. 

The coefficient value β5 = -1.041 indicates that if economic growth increases one percent, 

then the poverty rate will decrease by -1.041 percent with the assumption of other 

independent variables constant. 

 

Table 8 

Summary of Multiple Linear Regression Test Results 

 

Model 

Unstandardized   

 

Coefficients 

 

Hypothesis 

Result 

   

     

No. Variable Β Std. Error Sig. 

 1 Independence Ratio  -0,004 0,002 0,027 Accepted  

2 Efficiency Ratio -0,004 0,012 0,704 Rejected  

3 Effectiveness Ratio -0,022 0,016 0,166 Rejected 

4 Revenue Growth Ratio 0,010 0,025 0,688 Rejected 

5 Economic growth -1,041 0,381 0,009 Accepted 

 constant a =  14,457   

 Source: Data processing, 2017  

121



 The result of t test in Table 8 shows the effect of independence ratios, efficiency 

ratios, effectiveness ratios, income growth ratios and economic growth at partial poverty 

level. The test of each independent variable on the dependent variable is described as follows. 

 The first hypothesis (Ha1) states that the independence ratio has a negative effect on 

the level of poverty. To test the effect of independence ratio on poverty level can be seen on 

statistical test result t. Level of probability (sig.) T variable independence ratio = 0,027 <α = 

0,005 with negative value of regression coefficient equal to (-0,004). This indicates that Ha1 

is accepted and H0 is rejected. The conclusion is the independence ratio has a negative effect 

on the poverty level. 

 The second hypothesis (Ha2) states that efficiency ratios have a positive effect on 

poverty levels. To test the effect of efficiency ratio on poverty level is done by looking at 

statistical test result t. The probability level (sig.) T variable efficiency ratio = 0.704> α = 

0.005. This indicates that Ha2 is rejected and H0 is accepted. The conclusion is the efficiency 

ratio does not affect the poverty level. 

 The third hypothesis (Ha3) states that the effectiveness ratio has a negative effect on 

the level of poverty. To test the effect of effectiveness ratio on poverty level is done by 

looking at statistical test result t. Level of probability (sig.) T variable ratio effectiveness = 

0.166> α = 0.005. This indicates that Ha3 is rejected and H0 is accepted. The conclusion is 

the effectiveness ratio has no effect on the poverty level. 

 The fourth hypothesis (Ha4) states that the income growth ratio has a negative effect 

on the poverty level. To test the effect of earnings growth ratio on poverty level is done by 

looking at statistical test result t. The probability level (sig.) T variable income growth ratio = 

0.688> α = 0.005. This indicates that Ha4 is rejected and H0 is accepted. The conclusion is 

the income growth ratio has no effect on the poverty level. 

 The fifth hypothesis (Ha5) states that economic growth negatively affects poverty 

levels. To test the effect of economic growth on the level of poverty is done by looking at the 

results of statistical tests t. Level of probability (sig.) T variable of economic growth = 0,009 

<α = 0,005 and value of regression coefficient of negative economic growth variable equal to 

(1,041). This indicates that Ha5 is accepted and H0 is rejected. The conclusion is the ratio of 

economic growth is negatively affecting the level of poverty. 

 To know whether the variable of economic growth able to moderate the influence of 

the variable of independence ratio, efficiency ratio, effectiveness ratio and income growth 

ratio to poverty level then used model of interaction test (Moderated Regression Analysis-

MRA). This model aims to find out whether the moderating variable is able to influence the 

relationship between the independent variable and the dependent variable, which in the 

regression equation contains the interaction element (multiplication of two or more 

independent variables). The results of interaction test analysis using SPSS program can be 

seen in Table 9. 
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Table 9 

Moderated Regression Analysis 

 

Model 

Unstandardized   

 Coefficients   

No. Variabel Β Std. 

Sig. 

Hypothesis Test 

Results    Error 

1 Independence Ratio -0,057 0,067 0,398 Rejected 

2 Efficiency Ratio 0,257 0,249 0,309 Rejected 

3 Effectiveness Ratio 0,116 0,142 0,419 Rejected 

4 Revenue Growth Ratio 0,432 0,337 0,209 Rejected 

5 Economic growth 7,177 5,615 0,210 Rejected 

6 Interaction X1X5 0,008 0,010 0,442 Rejected 

7 Interaction X2X5 -0,046 0,044 0,301 Rejected 

8 Interaction X3X5 -0,025 0,026 0,342 Rejected 

9 Interaction X4X5 -0,070 0,058 0,229 Rejected 

       Constants = -31,573 

Sig. F 0,000 

Adjusted R Square 0,428 

Source: Data processing, 2017 

  

 Based on Table 9 it can be seen that the results of the interaction test (Moderated 

Regression Analysis-MRA) showed after the economic growth of entry as a moderation 

variable indicates that the overall value of both the significance of each independent variable 

partially as well as the value of the interaction variable significance shows the result is 

greater than the value of α = 0.05. This shows that the variable of economic growth is not 

able to moderate the influence of the variable of independence ratio, efficiency ratio, 

effectiveness ratio and income growth ratio to poverty level. Economic growth is related to 

the variables of poverty and / or financial performance but the variable of economic growth 

does not interact with the variable of poverty level, hence the variable of economic growth is 

not moderation but only as variable of predictor or independent variable. 

 Based on the  previous results of hypothesis testin, it can be concluded that Ha1 is 

accepted, where Independence Ratio Negatively affect the level of poverty. This means that 

the higher the independence ratio the higher the participation of the people in paying the 

taxes and levies of the regions can increase the local revenue.  

The efficiency ratio has no effect on the poverty level. This result rejects Ha2 where the 

Efficiency Ratio has no positive effect on poverty. This is due to the financial condition of 

Ciamis Regency West Java Province is still less efficient, which means that regional spending 

is still high in comparison with regional income.  

 The effectiveness ratio has no effect on the poverty level. This result rejects Ha3 

where the effectiveness ratio negatively affects the poverty level. The economic factor under 

consideration must recognize how much people's ability to pay and its impact on the 

economy, so even though the effectiveness of the increasing PAD may not necessarily lead to 

a decrease in poverty in the region, the government must be extra careful in making decisions 

related to PAD, especially on taxes and user charges.  

 Ratio of income growth does not affect poverty level. This result rejects Ha4 where 

the income growth ratio negatively affects the poverty level. This is possible because local 

revenue from year to year is not too high, so it is lessable to encourage the allocation of 

capital expenditure used to develop programs in tackling the level of poverty. Based on the 

results of the interaction test (Moderated Regression Analysis-MRA), the variable of 
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economic growth is not able to moderate the influence of the independence ratio variable, the 

efficiency ratio, the effectiveness ratio and the income growth ratio to the poverty level. 

Economic growth variable is not a moderation variable but only as independent variable. This 

is possible because economic growth is not high enough to be able to moderate financial 

performance at the level of poverty. 

 

4. Conclusion 

 Based on the results of hypothesis testing and discussion that has been done in the 

research then it can be concluded that the financial performance (the ratio of independence) 

Negatively significant effect on the level of poverty in Ciamis district; financial performance 

(efficiency ratio, effectiveness ratio) has no negative effect on poverty level in Ciamis 

district; Revenue growth ratio has no positive effect on poverty level in Ciamis district; 

Economic growth had a significant negative effect on poverty levels in Ciamis district; 

Economic growth is not able to moderate the influence of independent variable ratios, 

efficiency ratios, effectiveness ratios and income growth ratios to poverty levels. Economic 

growth variable is not a moderation variable but only as independent variable. 
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Abstract 

 The present study reports on the analysis of the effects of related economic 

development factors among the banking credit position, invested public sector costs by means 

of capital proxy, population growth, and income gaps, on the level of poverty in West Java 

province. The study used explanatory approach in which verification technique was 

employed. The study was supported by panel data of time series in 2005-2015 generated by 

cross-sectional ways within regencies of West Java province. Panel data regression model 

was used to analyze the data through two stage least square and random effect.  The study 

reveals that those mentioned variables do significantly influence the level of poverty in West 

Java. Specifically, the study proves that: (1) there is a significantly positive relationship 

between banking credit position and level of poverty in each regency in West Java; (2) there 

is a negative relationship between governmental funding for public service and the proxy of 

capital cost, and the level of poverty in each regency in West Java; (3) there is a significantly 

relationship between population growth and level of poverty in each regency in West Java; 

and (4) Gini coefficient calculation indicates that there is a significantly negative relationship 

between the gap of public income and the level of poverty in each regency in West Java. 

 

Keywords: Banking credit position poverty; capital cost; Gini coefficient; population growth  

 

 

1. Introduction 

          The central issue in this study is whether the development of bank credit channeled  to 

the public and the proliferation of expenditures for the public sector with proxy amount of 

capital expenditure by local government can reduce the level of poverty. This research was 

conducted in West Java Province, Indonesia. The driving forces as the prime considerations 

include at least two points. The first is related to the expansion of banking credit in West Java 

during the Year 2011 to 2015 as the second largest number of 33 provinces in Indonesia after 

DKI Jakarta, ie for West Java Year 2011-2015 amounting to Rp. 275,961 billion; Rp. 

342,802 billion; Rp. 415,389 billion: Rp. 496,415 billion; and Rp. 526,306 billion. 

Meanwhile  the expansion of bank credit in Jakarta during 2011 to 2015 is Rp. 743,686 

billion; Rp. 896,903 billion; Rp. 1,090,294 billion; Rp. 1.184.184 billion; and Rp. 1,239,972 

billion. The second relates to the amount of expenditure for the public sector with the proxy 

of capital expenditure during the last five years ie Year 2011 to Year 2015 West Java 

occupies the 9 position among provinces in Indonesia, that is, Year 2011 amounting to Rp. 

719 billion; Year 2012 is Rp. 1,135 billion; Year 2013 is Rp. 1,273 billion; Year 2014 of Rp. 

1,360 billion; and Year 2015 of Rp. 2,299 billion. 

          The subsequent consideration, as the third point, is concerned with poverty level. 

During the period 2011 to 2015 West Java indicated its positions: in 2011 the poverty rate in 

West Java is in the 16 position among the provinces in Indonesia, which is 10.65% , as well 

as in 2012 is still in the 16 position of 9.89%, in 2013 its position to the 15 with poverty level 
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of 9.61%. In 2014 its position remains 15  with poverty level of 9, 18%, and in 2015 to 16th 

position with poverty rate of 9.57%. 

          West Java as one of the 33 Provinces in Indonesia which is the buffer of Indonesia's 

capital city, is expected to have high economic progress, so it can encourage the national 

economy to help develop well. In fact, the poverty rate in West Java, seen in its development, 

is still relatively high. The development of poverty rate in West Java during the last 8 years is 

from year 2008 until year 2015 average every year is equal to 10,52%. Compared to average 

national poverty level, West Java is still lower, because the average level National poverty in 

the same period every year is 12.58%. 

          The correlation between the development of bank credit position and the level of 

poverty indicated that, on the one hand, the development of the credit position of the bank 

every year increases but, on the other hand, the development of poverty rate decreased. This 

means that the development of credit position of banking and the development of poverty 

level in West Java indicates the opposite tendency. 

          The empirical studies also suggest the interesting phenomenon of the relationship 

between the development of Banking Credit Position with the development of Poverty Rate 

during the period 2008 to 2015 in West Java. Some also showed the same as well as different 

directions/tendecies. For example, Jalilian & Kirk Patrick (2001), Honohan (2004), Zhuang, 

Juzhong et.al. (2009), and Pradhan (2010), revealed that banking credit with a poverty level 

has a negative relationship and significance. While Odhiambo (2010) affirmed that banking 

credit  with a poverty level has simultaneous relationship. 

           Since 2007, the term public sector spending is no longer used in Indonesia. Therefore, 

this study assumes that the spending fund on public sector uses proxy of capital expenditure. 

The development of capital expenditure during the period of 2008 to 2015 has increased 

annually. Except in 2011 it decreased. In 2009 and 2010, capital expenditures increased by 

105.08% and 45.45% respectively, while in 2011 the amount of capital expenditure decreased 

compared to the year 2010 at 31.91%, and in 2012, 2013, 2014 and 2015 capital expenditures 

increased again by 57.86%, 12.16%, 6.83% and 69.04%, respectively. The average amount of 

capital expenditure each year was Rp. 1,115 Billion, or an average increased every year 

during the period of 2008 to 2015 amounting to 37.79%. 

          The link between capital expenditure development as a proxy for public sector 

expenditure and the development of poverty in West Java during the period of 2008 to 2015 

can be explained that on the one hand development of capital expenditure development tends 

to increase, but on the other hand the development of poverty rate each year tend to decline. 

This tendency means the development of capital expenditures and the development of 

poverty levels in West Java showed the opposite tendency. 

          The empirical phenomenon of the relationship between the development of capital 

expenditure and the level of poverty during the period 2008 to 2015 in West Java indicated 

crucial issues. They suggest the same and different directions. For example, Bidani and 

Ravalion (1997), Fan, Hazel and Thorat (1999), Laabas and Limam (2004), Fan (2007), 

stated that capital expenditure with a poverty level has a negative relationship and 

significance. Whereas Dollar and Kraay (2001) revealed that capital expenditure with a 

poverty level has a negative relationship though it is not significant. 

           The development of population growth in West Java during the period 2008 to 2015 

tends to decline. The average annual population growth of 1.29%. The effect of population 

growth on poverty rate in West Java during the period of 2008 to 2015 can be inferred that on 

the one hand the population growth each year tends to decrease, on the other side the 

development of poverty level every year tends to decrease. This means that the population 

growth and the development of poverty level in West Java tendency indicates the similar 

tendency. The present study is in line with Ehrlich (1981) who argued that population (rapid 
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population growth) could lead and encourage the drainage resources, the shortage of savings, 

environmental damage, ecological destruction which can lead to  the social problems such as 

proverty, backwadness, and starving. On the other hand it is not inline with Thomas, et.al. 

(2001) who argued that population is an asset that allows to encourage economic 

development, and promotion of technological innovation and institutional so it can encourage 

the improvement of social conditions.  

        The development of public income inequality, as measured by the coefficient of Gini, in 

West Java during the period of 2008 to 2015 tended to increase every year except in 2013 and 

2015 the value of its gini coefficient decreased. The average gini coefficient of each year is 

0.372%. The link between the development of the gini coefficient and the poverty rate in 

West Java during the period of 2008 to 2015, can be explained that on the one hand the 

development of gini coefficients each year tends to increase, but on the other side the 

development of poverty level every year decreases. This means that the development of gini 

coefficient and the development of poverty level in West Java showed the opposite trend.  

 The present study is not in line with the reseach results of Sumarto (2002) and 

Kuncoro (2003), from SMERU Research Institute, suggesting the relationship among 

economic growth, poverty, and the inequality in Indonesia. They revealed that reducing 

inequality can reduce poverty significantly. It means that the inequality of people’s income 

has a positive relationship with poverty. Then Ravllion (1997), Son and Kakwani (2003), and 

Bourguignon (2004) stated that the impact of growth on poverty reduction only occurs if the 

inequality is relaively high. On the other hand, the countries which have a moderate level of 

inequality, moreover low, the impact of economic growth on poverty reduction is relaively 

insignificant. The result of this study can also be interpreted that for any growth rate, the 

greater the decrease in inequality the greater the decrease in poverty. It means that the 

inequality of people’s incomes has a positive relationship with poverty. 

          Based on the empirical phenomenon in West Java on the relation between poverty, 

credit position of banking, capital expenditure, population growth, and gini coefficient which 

have been described previously, it can be identified that empirical data phenomenon link 

empirically bank credit position, capital expenditure, population growth and gini ratio with 

The poverty rate in West Java the phenomenon is the development of banking credit position 

and the development of capital expenditure with the development of opposite poverty level, 

while the population growth and the development of gini ratio with the development of the 

same poverty level. This phenomenon when compared with the results of research that has 

been done by researchers in other places the results there are the same and there are different. 

          The present study leads to the question of how bank credit positions, spending on 

public sector with proxy of capital expenditure, population growth, and income inequality 

influences the poverty level in West Java. The purpose of this study is to examine and 

analyze the effect of bank credit positions, spending on public sector with proxy of capital 

expenditure, population growth, and income inequality on poverty level in West Java. 

 

2. Methods 

 2.1 Type of Reseach 

          Type of research used in this research is explanatory research (explanatory research). 

This type of research is relevant for social studies that try to see, measure, and test the 

causality relationship between variables. This type of research is also appropriate for use in 

studies directed to test the hypothesis (hypothesis testint), ie to analyze the influence or 

relationship between the variables based on empirical data through hypothesis testing. 

          The nature of the research is verifikatif, which examines the relationship, relevance, 

and influence between independent variables to dependent variable studied. In this 

connection, will be tested econometrics to obtain research conclusions. 
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 2.2 Research Variables  

          Variables in this study can be classified into two, namely independent variables and 

dependent variables. Independent variables in this research are Banking Credit Position, 

government expenditure for public sector expenditure with proxy of capital expenditure, 

population growth, and income inequality, while the dependent variable in this research is 

poverty.  

 

 2.3 Types and Data Sources  

          In this study, the data used as an analysis material is secondary data in the form of 

panel data from various data sources, such as BPS West Java, West Java Regional Planning 

Agency (BAPEDA), and Bank Indonesia Java Office West. Panel data or often referred to as 

data pooling or longitudinal data is a combination or combination of time series data with 

cross-sectional data. 

          The selection of panel data in this study is closely related to the research objective, 

which is to estimate 26 districts and cities in West Java during the period 2005-2015. The use 

of panel data is very appropriate because the panel data is a combination of time series data is 

a collection of relevant data during the period 2005-2015 and cross section data as much as 

26 districts and cities in West Java. 

 

 2.4 Development of Hypothesis  

          In this study used regression model, and can be mathematically described in the 

function of mathematical equations as follows: 

                            KEM = F(PKP, GEP, GP, KG)        ............................................... (2.1) 

Where: 

PKP : Position of Banking Credit 

GEP   : Government Spending for Public Sector Expenditure with Capital Expenditure    

                   Proxy. 

KEM : Poverty 

TK : Labor 

GP : Population Growth 

KG    : Gini coefficient (size for inequality) 

 

          The hypothesis in this research is: "Banking credit position, government expenditure 

for public sector expenditure with proxy of capital expenditure, population growth and 

income inequality of society have a significant effect on poverty level." 

 

 2.5 Data Analysis Techniques  

          In testing the hypothesis used quantitative analysis techniques-descriptive and 

quntitative-inductive. Quantitative-descriptive techniques such as the presentation of tables, 

ratios, and percentages. While the quantitative-inductive technique in this study used 

regression model using pooling data which is a combination of time series data in 2005-2015 

and cross saction data of regencies and cities in West Java. 

          To examine the effect of bank credit position, expenditure on public sector with proxy 

of capital expenditure, population growth, and income disparity toward poverty in West Java 

Province used regression analysis technique with panel data (Panel Data Regression Model) 

with Two Stage Least Square (TSLS) With a random effect approach. 

          The model specification used in this research is a model of structural equation, as 

described in the function of mathematical equation (2.1) that is as follows: 

KEMit  =   β0 - β1PKPit - β2GEPit + β3GPit - β4KGit + eit             ................................ (2.2) 

                    β1>0; β2>0; β3>0; β4>0; ceteris paribus.         
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Where: 

PKP : Banking Credit Position 

GEP   : Government Spending for Public Sector Expenditure with Capital Expenditure    

                   Proxy. 

KEM : Poverty 

TK : Labor 

GP : Population Growth 

KG    : Gini coefficient (size for inequality) 

e  : Interrupt Variables (error term)  

βi            : Parameter. i = 1,2,3. ..... n 

i  : District Region/City (i = 1, 2, 3..... 26) 

t  : Year  (2005-2015) 

 

Nex will be done: 

(1) t-test       

ii Sbbt /
 

Where: 

bi   =  raw error coefficient bi 

Sbi = Estimate Raw Error Coefficient bi 

 

(2)  F-test 
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 JK(Reg) = Total Square of the Regression 

 JK(S)     = Quantity of the remaining squares 

 k = Quantity of Independent Variables 

 n = Quantity of samples.  
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3. Results and Discussion 

          In this Poverty model, it is assumed that poverty is influenced by banking credit 

position (PKP), government expenditure for public expenditure with proxy of capital 

expenditure (GEP), population growth (GP), and Gini coefficient (KG). 

          The analytical technique used is the Two Stage Least Square (TSLS) estimation 

method, with the Random Effect Model (FEM.)  

 

          Approach The empirical model of estimation result of the influence of banking credit 

position (PKP), government expenditure for public expenditure proxy (GEP), population 

growth (GP), and Gini coefficient (GR) on poverty (KEM) in Kabupaten and Kota in West 

Java as follows : 

KEMit = 13,42954it + 0,0000557 PKPit – 4,089263 GEPit + 0,122360GPit – 5,590587 KGit                                    

t-stat   : (43,74977)       (5,702459)           (-8,164463)         (2,854899)        (-5,056939)  

Prob.  :   (0,0000)           (0,0000)                (0,0000)              (0,0047)            (0,0000) 

Adjusted R
2
 = 0,921996 

F-stat : 117,1608 

 

          From the regression equation obtained can be explained the relationship that is directly 

proportional between the banking credit position with poverty. Seen the regression 

coefficients for the positive banking credit position variable of 0.0000557. This indicates that 

the banking credit channeled to the people in the regencies and cities in West Java, both from 

the type, working capital credit, investment credit and consumption credit are predicted not 

able to reduce the poverty level in Kabupaten and Kota in West Java. 

          The results of this study are not in line with the results of research conducted by 

Jalilian & Kirk Patrick (2001), Honohan (2004), Zhuang, Juzhong et.al. (2009), and Pradhan, 

Rudra P (2010), and Odhiambo (2010).  

          According to Jalilian & Kirk Patrick (2001), the services of the financial sector 

generally increase revenue growth, by extending the provision of financial services accessible 

to the poor and will increase income growth for the poor, thus having a direct impact on 

poverty reduction.  

          Honohan (2004) found a negative relationship between the development of the 

financial sector and the amount of poverty. This means that with the improvement of the 

financial sector with credit proxy the poverty rate can decrease. 

          Zhuang (2009) examines the links between financial sector development with 

economic growth and poverty, concluding that the financial sector will affect poverty through 

two channels. that is: 

 

 3.1 Indirectly 

          The development of the financial sector to support poverty reduction can be enhanced 

through economic growth. Many believe that economic growth can reduce absolute poverty. 

The impact of growth on poverty reduction in several ways: (1) Economic growth can 

generate jobs for the poor; (2) Growth rates can reduce the difference in wages between 

skilled and unskilled labor at a certain stage of development, which can benefit the poor; (3) 

High growth can generate high taxes, thus providing an opportunity for governments to 

allocate more fiscal resources in social spending such as health, education, and social 

protection, thereby benefiting the poor; And the poor are also able to invest more in human 

capital; (4) When capital accumulation increases with high economic growth, more funds will 

be available for the poor to lend for investment, thus increasing their income. 
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 3.2 Directly 

          Directly, the poor can access the financial sector by utilizing the services of the 

financial sector, so that it can affect: (1) expansion of employment opportunities and business 

opportunities, both small and informal enterprises; (2) investment opportunities in human 

capital; And (3) investment improvement opportunities. Of the three impacts, it will generate 

income of the poor will increase, so that poverty can be reduced. 

          The results of Odhiambo (2010) research on the relation of financial sector 

development to the proxy of money supply ratio to GDP (M2 / GDP), the ratio of domestic to 

private sector credit as a ratio of gross domestic product (DPC / GDP), and domestic money 

bank assets (DMBA) with poverty rates in Zambia using data from the period 1969-2006, 

concludes that there is a causal relationship between the development of the financial sector 

with poverty reduction in Zambia.When the money supply ratio (M2 / GDP ) Is used as a 

proxy for financial development, that poverty reduction seems to lead to the development of 

the financial sector, but when DCP and DMBA are used, financial development leads to 

poverty reduction. 

          Pradhan (2010) examines the causal relationship between financial sector development. 

Economic growth and poverty reduction in India during 1951-2008. The results of the study 

found a long-term relationship of balance between the development of the financial sector, 

economic growth and poverty reduction. 

          For government expenditure variable for public expenditure (GEP) with capital 

expenditure proxy, from the regression equation obtained can be explained the inverse 

relation between the change of government expenditure for public expenditure with poverty. 

Seen the regression coefficient for government expenditure variable for negative public 

expenditure amounted to 4.089263. So government expenditure for public expenditure with 

proxy of capital expenditure is predicted to decrease poverty level in Regency and City in 

West Java when other variables do not change (ceteris paribus) during the study period. This 

indicates that government spending on public spending spent in capital expenditures by 

Kabupaten and Kota in West Java is predicted to reduce poverty. 

          The results of this study are not in line with the results of research conducted by Bidani 

and Ravalion (1997), Fan, Hazel and Thorat (1999), Laabas and Limam (2004), and Fan, 

Shenggen (2007). 

          Bidani and Ravallion (1997) who studied 35 developing countries, found a statistically 

significant relationship between public spending on health and poverty. They found that the 

health of the poor is relatively worse than the average population, and therefore differences in 

public spending on health tend to be more meaningful or beneficial to the poor. 

          Fan (1999) analyzed the relationship between government spending, economic growth, 

and rural poverty in India. The results of this study show that increased government 

investment in agriculture and rural infrastructure, as well as spending on education and health 

have a real impact on poverty. Even spending on road construction has the greatest impact on 

poverty reduction. 

          Laabas and Limam (2004) examine the impact of government spending. Poverty, 

inequality, and economic growth in Arab countries (Egypt, Jordan, Morocco, Mauratania, 

Tunisia, Yemen, and Ajazair) during 1988-1999. The conclusions generated by this study are: 

(i) government spending indirectly impacts poverty through its impact on income distribution 

and average spending; (Ii) Unlike generally believed, public policies aimed at improving the 

distribution of income are more effective in influencing poverty than the policies targeted to 

promote economic growth and average consumption. 

          Fan (2007) compares research results in India with China on the impact of public 

spending on economic growth and poverty, and concludes that in India, public spending on 

rural roads and for agricultural research has the greatest effect on improving economic 
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growth and poverty reduction. While in China public spending on agricultural R & D and for 

basic education has the greatest influence on economic growth and poverty reduction. 

          The results of this study are not in line with Dollar and Kraay (2001) research results, 

they observe the impact of public policies such as macro-economic stability, tax discipline, 

and public spending on health and education on poverty. They found that strong allegations, 

pro-poor policies such as public spending on health and education do not have a significant 

impact on the income of the poor. They even concluded that this public policy should be the 

center of all programs directed towards poverty alleviation, because they argue that public 

spending in developing countries often benefits the middle class and the wealthier than the 

poor. 

          For population growth variable (GP), from the regression equation obtained can be 

explained there is a direct relationship between the change of population growth with 

poverty. Seen the regression coefficient for positive population growth variable of 0.122360. 

So every increase of one percent of population growth, predicted to increase the poverty rate 

of Regency and City in West Java by 0,179087% when other variable unchanged (ceteris 

paribus) during the study period. This indicates that population growth in Kabupaten and 

Kota in West Java is predicted to increase poverty level. 

          According to Kuncoro (2003), there are two different views on the influence of the 

population on development. First, it is a pessimistic view who argues that the population 

(rapid population growth) can lead to and encourage resource exhaustion, savings shortages, 

environmental degradation, ecological destruction that can lead to social problems such as 

poverty, underdevelopment and hunger (Ehrlich 1981).  

          The second is an optimistic view which argues that the population is an asset that 

allows to encourage economic development and promotion of technological and institutional 

innovations, thereby promoting the improvement of social conditions (Thomas et al. 2001). 

This means that on the one hand, population growth can have an effect on the increase of 

poverty. But can also be considered as an asset to improve the economic activities of the 

community, so that it can reduce the level of poverty. 

          For Gini coefficient variables (GR), from the regression equation obtained can be 

explained there is an inverse relationship between Gini coefficient change with poverty. Seen 

the regression coefficient for the variable Gini (GR) negative coefficient of 5.590587. This 

means there is a tendency that the higher income inequality of people in the District and City 

in West Java, the lower the poverty or the lower the income inequality of people in the 

District and the City in West Java, the higher the poverty. 

          The poverty regression model (KEM) has a determination coefficient of 92.20%. So it 

can be stated that the position of bank credit, Government expenditure on public expenditure 

with proxy of capital expenditure, population growth, and income inequality of society have a 

very high influence to poverty level in regency and city in West Java. 

          The result of regression model test showed that poverty regression model (KEM) 

obtained F-statistic value of 117,161 with significance equal to 0,0000. Obtained value of F 

arithmetic (F statistic) is bigger than F value table 2,405. The result obtained is in line with 

very small significance value (0,0000) which means the error rate to conclude reject Ho 

because it is smaller than α = 0.05 (5%). So it can be concluded that the poverty regression 

model is significant. 

 

4. Conclusion 

             As the study indicates the conclusions cover at least four points. Firstly, the banking 

credit position, government expenditure on public expenditure with proxy of capital 

expenditure, population growth, and income inequality of society have a significant effect on 

poverty level in the District and City in West Java. Secondly, there is a positive and 
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significant relationship between the banking credit position with the level of poverty in the 

District and City in West Java. Thirdly, there is a significant and negative relationship 

between government spending on public expenditure and the proxy of capital expenditure 

with poverty levels in the District and City in West Java. Fourthly,  

there is a positive and significant correlation between population growth with poverty level in  

the District and City in West Java. And the last, there is a negative and significant 

relationship between income inequality measured by Gini coefficient with poverty level in 

the District and City in West Java. 
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Abstract  

 This study aims to (1) to investigate factors affecting of corporate entrepreneurship on 

higher education institution in Thailand, and (2) to develop a conceptual model which is 

suitable for corporate entrepreneurship of the higher education institution in Thailand. The 

methods of this study include a literature review and content analysis. This study uses 

corporate entrepreneurship as the theoretical lens to develop the conceptual model of the 

factors affecting corporate entrepreneurship. The findings state that the factors affecting the 

corporate entrepreneurship have positive direct effect on organizational structure, 

organizational resources and competencies, external environment and organizational culture. 

The model needs further empirical study to indicate the degrees of impacts of each factor 

involved. 

 

Keywords: Corporate entrepreneurship; entrepreneur; entrepreneurship; higher education 
 

 

1.  Introduction 

Rapid and continuous changes in technology cause both public and private organizations to 

improve their performance in order to survive in the competition. In the 21
st
 Century 

corporate entrepreneurship has increasingly been recognized as a legitimate path to high 

levels of organizational performance (Morris et al., 2008). Barringer and Bluedorn (1999) 

suggested that in light of the dynamism and complexity of today’s environments, 

“…entrepreneurial attitudes and behaviors are necessary for firms of all sizes to prosper and 

flourish”. Developing corporate environments that cultivate employee’s interest in and 

commitment to creativity and innovation that can result from it contributes to successful 

competition in today’s competitive arenas. 

Thai higher education in recent years has been growing steadily. Higher education institution 

was expected to be an important mechanism in enhancing the competitiveness of the country 

and building capacity. However, the rapid growth of higher education institution and lack of 

direction in the past decade result in duplication and competition for resources and quality 

problems. Moreover, the program in the higher education institution does not meet the 

objectives of the workforce. While higher education institution faces increasing challenge, it 

is clear that educators committed to excellence and equity in education cannot be contented 

with simply performing their assigned jobs competently.  Rather, today  educators are 

increasingly called to become “agents of change” in order to better meet the needs of the 

students, families, and communities they serve and, thus, fulfill society’s growing 

expectations on educators’ civic responsibility (Hess M., 2006). 

But these things have not improved enough to make a living in a state of advantage in 

competition with other organizations. Drucker(1985) and Clark(1998)  supported the idea that 

universities need to play their roles that the university will enter the process of becoming a 

successful entrepreneur. All departments in the organization need to accept and enter into the 

process along with encouraging the entrepreneurial units, which have the ability to seek ways 
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to produce goods and services of the agency in a different format from the original ones and 

to meet customer needs.  

Connections between entrepreneurship and education are just at the beginning stage to be 

recognized in the literature, as documented in a recent literature review on entrepreneurship 

in education, including making connections between entrepreneurship and education at the 

conceptual level (Rios-Aguilar et al., 2006: Brown & Cornwall, 2000; Hentschke & 

Caldwell, 2005; Hess, 2006). Others have provided images of what it means to be 

entrepreneurial in the field of education, and the benefits that can be derived by doing so, by 

reporting the story of individuals who have been entrepreneurial in the field of education 

(Fisher & Koch, 2004; Leisey & Lavaroni,2000). Although the concept of corporate 

entrepreneurship in university was desirable especially with the academic departments, the 

study found that past research study is the most comprehensive study in business or 

government. Only a few studies of entrepreneurship in universities such as Perlman (2003) 

conducted a study on factors affecting the entrepreneurship in public universities.  He found 

that the external environment, organization characteristics and corporate strategy affected the 

level of corporate entrepreneurship. In addition, research on entrepreneurship shows that 

organizational entrepreneurship increases the organization’s adaptive capabilities and is 

linked to increase business success and improved organizational survival in conditions of 

uncertainty (Covin and Slevin, 1989; Draft and Steers, 1986; Lumpkin and Dess, 1996). 

Therefore, this study will investigate factors affecting of corporate entrepreneurship in order 

to develop a conceptual model which is suitable for corporate entrepreneurship of  higher 

education institution in Thailand. 

 

2.  Objectives 

2.1 To investigate factors  affecting of corporate entrepreneurship on  higher                   

education institution in Thailand.  

2.2 To develop a conceptual model which is suitable for corporate entrepreneurship of  higher 

education institution in Thailand. 
 

3.  Materials and methods 

The methods of this study are a literature review and content analysis. Besides, the findings 

are presented in the analysis description and illustrated in the conceptual model of factor 

affecting corporate entrepreneurship on higher education institution in Thailand. This paper 

synthesis of entrepreneurship, corporate entrepreneurship and factors affecting corporate 

entrepreneurship on higher education institution in Thailand. The data collection in this study 

includes textbooks, research, publication, Internet and online databases. 

 

4.  Results 
 4.1 Entrepreneur and entrepreneurship 

Concepts of a business enterprise are not restricted to businesses only. They also work with 

nonprofit organizations, including bureaucracy (Cornwall and Perlman, 1990; Osbone and 

Plastrik, 1997) due to the entrepreneur as the original. Entrepreneurs are defined as those who 

are seeking ideas and methods of production, by encouraging efficiency and performance 

with (Drucker, 1985: Osborne and Plastrik, 1997) or those who have the ability to move 

resources from the point of production low to the point where the production of higher. 

Since the 20th century onwards, the  definitions of entrepreneur to a particular author 

textbook on the management of their interest in the way of management by the entrepreneur 

such as Drucker (1985. ), the entrepreneur is a person who seeks to change and will change 

into opportunity. Pinchot (1985) noted that the entrepreneur is defined as those with 
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initiative, innovation. Timmons (1989, cited in Prokopenko and Pavin, 1991), and Kuratko 

Hodgelts (1998) stated that the entrepreneur is a growing and profitable business. 

The definitions of Entrepreneurship are various.  For example, Drucker (1985) defined 

entrepreneurship as an acknowledgment of change. Stevenson (1985 cited in Prokopenko and 

Pavin, 1991) defined the entrepreneur as the ability to think and change the shape of the new 

thing and processes related to new business initiatives. Shane and Venkataraman (2000) 

defined that entrepreneurship involves the identification, evaluation, and exploitation of 

opportunities. For most scholars, the entrepreneur is the process or the use of existing 

resources to create something new, even better, and the process innovation or creativity as a 

value (Kuratko and Hodgetts, 1998). In addition to the activities of the opportunities for a 

return on which such activities are exposed to risks that successful or not (Timmons, 1989 

cited in Prokopenko and Pavin, 1991; Hisrich and Peter, 2002). 

 

 4.2 Corporate entrepreneurship 

 When Gifford Pinchott (1985) released his book Intrapreneuring the concept of 

corporate entrepreneurship became viable, in which he coined the term “intra” (within) 

“preneurship” (derived from entrepreneurship) (Morris and Kurattko, 2002). The pursuit of 

corporate entrepreneurship has risen from a variety of pressing problems including: (1) 

increased global competition; (2) continual downsizing of organizations seeking greater 

efficiency; (3) dramatic changes, innovations, and improvements in the marketplace; (4) 

perceived weaknesses in the traditional methods of corporate management; and (5) the 

exodus of innovation-minded employees who are disenchanted with bureaucratic 

organizations. Corporate entrepreneurship as a concept is explained by various researchers 

using different terms like "entrepreneurial organization" (Morris, 2001), "intrapreneurship" 

(Pinchot, 1985), "corporate venture" (Ellis and Taylor, 1987), and "internal corporate 

venture"(Burgelman and Sayles, 1986). Corporate entrepreneurship has long been recognized 

as a potentially viable means for promoting and sustaining corporate competitiveness. 

Schollhammer (1982), Miller(1983), Khandwalla (1987), Guth and Ginsberg (1990), Naman 

and Slevin (1993), and Lumpkin and Dess (1996), for example, have all noted that corporate 

entrepreneurship can be used to improve competitive positioning and transform corporations, 

their markets, and industries as opportunities for  value-creating innovation are developed 

and exploited. In what follows, the researcher will use the term “corporate entrepreneurship” 

comprehensively to include these special types as well. 

  

 4.3 Higher education 

 Thai higher education has continuously played an important role in the social and 

economic development of the country. Besides, higher education are state-appointed 

suppliers of a service funded by the government, and are considered to be domesticated 

organization (Carlson, 1964). Therefore, their survival is seldom held in doubt (Drucker, 

1985). On the other hand, higher education is operating in an environment of increasing 

uncertainty. This uncertainty does not stem from competition but, rather, from their openness 

and consequent to rapid environmental changes (Drucker, 1985). The phenomenon has put 

the Thai higher education at a crossroad of quantitative and qualitative dilemmas. To tackle 

these dilemmas, Office of the Higher Education Commission (OHEC) tried to reposition the 

Thai higher education system to act in response with the emerging needs of the society and 

economy. Thai higher education system has been categorized in order to reflect strengths and 

aspirations of higher education institutions into four sub-systems; namely, (1) research and 

postgraduate universities, (2) specialized including science and technology and 

comprehensive universities, (3) four-year universities and liberal arts colleges, and (4) 

community colleges. Each sub-system will serve national priorities and strategies as well as 
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will address global, national, regional and local demands with the goals to enhance the 

country competitiveness.  These sub-systems will also serve as prime-movers for the 

development of real sector workforces, manufacturing and service sectors. The long-term 

intended goals of the plan are for the decentralization of governance, continuing and lifelong 

education, social and economic productivity improvement, and right down to equipping 

migrant workers with requisite skills and knowledge (OHEC, 2012). 

 While higher education faces increasing challenge, it is clear that higher education 

committed to excellence and equity in education cannot be contented with simply performing 

their assigned jobs competently (Hess M., 2006). In tackling the problems, corporate 

entrepreneurship are to be implemented to achieve the intended goals. Research in 

entrepreneurship shows that corporate entrepreneurship increases the organization’s adaptive 

capabilities and is linked to increased business success and improved organizational survival 

in conditions of uncertainty (Covin and Slevin, 1989; Draft and Steers, 1986; Lumpkin and 

Dess, 1996).  

 

5. Factor effecting on corporate entrepreneurship 

 5.1 Organizational structure 

 Organizational structure is sometimes defined as the arrangement of workflow, 

communication, and authority relationships within an organization. Structure can be 

operationally defined in several ways. For example, the formalization and centralization of a 

firm are indicative of its structure, as is the extent to which the firm is organic or mechanistic. 

Structure can also be defined in terms of the organization of departments or work units, like 

functional structure, product structure, and matrix structure. Organizational structure can 

have a major impact on corporate entrepreneurship activity. Given the breadth of the 

organizational structure construct, it is not surprising that various scholars have addressed the 

topic of the entrepreneurship-structure relationship from different perspectives. For example, 

Burgelman (1984) has discussed the structural design alternatives, defined them in terms of 

administrative and operational linkages, through which firms may institutionalize corporate 

entrepreneurship. Miller and Friesen (1982) have studied the relationships between structural 

dimensions and innovative activity among firms with entrepreneurial postures. Covin and 

Slevin (1988) researched the impact of structural organicity on the relationship between an 

entrepreneurial top management style and firm performance. Collectively, these studies 

demonstrate the importance of using organizational structure as a variable in the model of 

corporate entrepreneurship. 

 There have been a great number of research results and studies supporting the ideas 

that the organizational structure plays a major role to corporate entrepreneurship. 

Furthermore, they also reveal that the organizational structure is a positive relation with 

corporate entrepreneurship in order to development, play a role in either enhancing or 

retarding the innovation orientation of an organization and implement organization strategic 

(Hisrich and Peters, 1986; Sykes, 1986; Schuler, 1986; Bird, 1988; Sykes and Block, 1989; 

Damanpour, 1991). In conclusion, the importance of this construct and related assumption for 

establishing corporate entrepreneurship is stated in the following proposition.  

 

Proposition1:Organizational structure positively affects corporate entrepreneurship.  

 

5.2 Organizational resources and competencies 

A firm's ability to engage in entrepreneurial behavior will depend, in part, on its resources 

and competencies. These variables are operationally defined in the broadest sense and are 

intended to include such things as monetary resources, plant and equipment, personnel, 

functional-level capabilities (e.g., manufacturing flexibility), organizational-level capabilities 
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(e.g., ability to get a new product to the market in a timely fashion), and organizational 

systems (e.g., marketing research systems). Resources and competencies provide the bases 

for all forms of organizational action. They can serve as either facilitators or deterrents of 

entrepreneurial behavior, and influence the specific form of entrepreneurship in which the 

firm engages.  

Therefore, an organization's entrepreneurial capacity will be, to some extent, limited by its 

resource base. Organizations with abundant resources may have a greater capacity than those 

with sparse resources to engage in entrepreneurial activity. Of course, the type of resources 

and capabilities possessed by a firm will also affect entrepreneurial activity. For example, 

firms with a relatively high percentage of scientific and technical personnel may possess a 

greater capacity for innovation than those with fewer such personnel. Finally, it should be 

remembered that organizational resources and competencies are herein viewed in the 

broadest sense and would include organizational systems such as the reward system. 

Accordingly, the strength of the marketing function may moderate the entrepreneurial 

posture-performance relationship. Other resources and competencies that may moderate this 

relationship would include the quality of the firm's environmental scanning system, the 

ability of the firm to institutionalize innovation-related learning experiences, and the overall 

financial health of the organization. 
Many relevant literatures and research agree that the organizational resources and 

competencies positively and directly affect to an establishment of corporate entrepreneurship 

(Hisrich and Peters, 1986; Katz and Gartner, 1988; Sykes and Block, 1989; Damanpour, 

1991). 

Proposition 2: Organizational resources and competencies positively affect corporate 

entrepreneurship. 

 

5.3 External Environment  

The external variables in the proposed model relate to several basic dimensions of a firm's 

external environment. These dimensions include environmental technological sophistication, 

environmental dynamism, environmental hostility, and industry life cycle stage. The external 

environment is identified as a component of the proposed model because of its seminal role 

in entrepreneurship theory and research. The concept of external environment is intended to 

include those forces and external elements to the organization's boundaries that affect by an 

organization's actions as well as more general economic, sociocultural, political-legal, and 

technological forces which provide the broader context for the organization's operations.  

Covin and Slevin (1990) suggested that the external environment is an important component 

of the model of corporate entrepreneurship. The external environment with the power and 

influence of various external to the corporate entrepreneurship, including economic, social 

and cultural, political, legal and technological.  It was found that the external environment 

influenced on the occurrence and effectiveness of activities related to corporate 

entrepreneurship. The attributes or variables associated with the external environment that 

influences the operations of the organization, including hostility and heterogeneity. 

 

Proposition 3: External environment positively affects corporate entrepreneurship. 

 

5.4 Organizational culture 

Organizational culture can be defined as the shared set of values, beliefs, attitudes, 

expectations, and assumptions, passed from one generation of employees to the next, that 

determine the norms for appropriate behavior within the organization (Wheelen & Hunger, 

1988). An organization's ability to develop and maintain an entrepreneurial posture is 

contingent upon that organization's culture. Consistent with this point, Cornwall and Perlman 
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(1990, p.66) indicated that culture is a key determinant of, and the first step in fostering, 

entrepreneurial activity within an organization. It touches and influences everything that 

people do. Positive cultures are in line with an organization's vision, mission, and strategies. 

In entrepreneurial organizations, positive cultures support corporate entrepreneurship. In 

other organizations where entrepreneurship is lacking as a strategic goal, the culture does not 

support risk taking, searching for opportunities, and innovation. Clearly, the culture of an 

organization can strongly affect corporate entrepreneurship.  

 

Proposition 4: Organization culture positively affects corporate entrepreneurship. 

 

6. The Proposed Conceptual Model  

Based on the literature review, the conceptual model of the factors affecting corporate 

entrepreneurship can be developed in this paper. The model in Figure1 shows the 

relationships between four factors affecting corporate entrepreneurship. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 show the relations between independent factors includes organizational structure, 

organizational resources and competencies, external environment and organizational culture 

have positively direct effects on corporate entrepreneurship.  

 

 

7.  Conclusion 

The study aims at investigating factors affecting corporate entrepreneurship of the Higher 

education. The factors effecting on corporate entrepreneurship proposed by Covin and Slevin 

(1991) and Steers (1977) are examined in order to apply them to construct a model in this 

study. The study result reveals that based on the conceptual model the factors affecting 

corporate entrepreneurship are organizational structure, organizational resources and 

competencies, external environment and organizational culture.  

The significance of this study is increasing a better understanding on corporate 

entrepreneurship and on relevant factors that have an influence on it. For the Tertiary 

Institutions, the result is also advantageous as it can be applied for Tertiary Institution 

                    +             

  +                +                

         

     Figure1 Conceptual model 
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strategies and Tertiary Institution evaluation. However, the model needs further empirical 

study to indicate the degrees of impacts of each factor involved. 
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Abstract 

The aims of this study is analyse the role of corporate social responsibility and community 

empowerment in order to improve the compliance of environmental protection  and 

management  as well as the role of stakeholders to create the implementation of agroindustry 

acceleration based on environmental management system. This study is a quantitative 

research. This research was conducted at Central Java Agroindustry. This study use 

proportional random sampling method (proportionate stratified random sampling). The 

sample is collected based on the Agroindustry level of management in Central Java which 

follows the Environment Ministry program. The management levels are top management, 

medium, and bottom management. The data was collected from 200 samples by 

questionnaires, interviews, observation and documentation. Analytical techniques used 

structural equation modeling (SEM). The results of this study indicate that the increase in 

corporate social responsibility and community empowerment especially in the expansion of 

SME's new business groups and assistance development of product variants in the 

agroindustry will create more agroindustry who are able to exceed the compliance towards 

environment protection and management. 

 

Keywords: agroindustries; beyond compliance; corporate social responsibility; community 

development, SME’s 

 

 

1. Introduction 

 Corporate social responsibility as a managerial practice was originated in the 19
th

 

century during the era of critical and curious about the role of businesses in society (Visser 

2010). That era happened at a time when industrial activities had increased tremendously and 

imperialism was the root of the fast-developing global economic system. The negative 

impacts of environment industrialization and society wellbeing became apparent and steered 

disgust toward industrial activities (Husted 2015). It is not a surprise that industry expert like 

John A. Patterson (founder of the industrial welfare movement), Sir Titus Salt, and 

philanthropist John D. Rockefeller initiate CSR mangement practices (Visser 2010). 

Nonetheless, the records prove that various concepts and features of CSR existed long before 

1700 BC (Chaudhry 2016; Gond and Moon 2011; Husted 2015).  

 During the last decades, the concept of CSR has evolved from the employees, 

customers, suppliers, and the closely related society firms meeting about legal regulatory 

obligations in order to create more pro-active firms' role in environmental and societal 

strategies involvement, collaborating with governmental and civil institutions as well as with 

international organizations (Arato et al, 2016). Bowen established a positive link between 

corporate social responsibility and profit. This is supported by empirical evidence of the 

increase in profit and corporate reputation by engaging in substantial CSR initiatives 

(Chaudhry 2016; Wilburn and Wilburn 2011). 
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 Until the 19
th

 century, corporations were perceived as the most powerful entities who 

have freedom in their activities. They were perceived as entities without human 

characteristics (body and soul) that could not be punished nor condemned. However, CSR 

was introduced as a counter to the devastating consequence of the imbalance of corporate 

power and also a response and solution to the negative externalities of industry due to the 

increase in industrial activities, the upheaval of the great depression, and the Second World 

War (Husted 2015; Visser 2010). It became increasingly clear that the purpose of the 

business, which is profit maximization, could not be effectively achieved without the support 

and collaboration of stakeholders, (Idemudia 2008). Corporate social responsibility is 

initiated as a response to these critiques. Besides, it also becomes a critical tool for 

corporations which are requested to contribute in sustainable development. Thus, CSR is not 

only intended to resolve the corporations’ negative externalities but also to promote 

development especially within the communities in which they operate. Researchers believed 

that they can support the corporations in obtain the social license in order to continue their 

business operations without any opponents (Andrews 2016). 

 

2. Literature Review 

 Corporate Social Responsibility (CSR) is defined as “the social and environmental 

concerns voluntary integration into business operations and their interaction with 

stakeholders” (European Commission, 2002). Vilanova et al. (2009) propose that the 

definition of CSR consists of five dimensions, including vision, community relations, 

workplace, accountability and marketplace. That vision includes CSR conceptual 

development, codes and values within the organization. Community relations include 

partnerships with different stakeholders such as customers, suppliers, etc. Workplace includes 

human rights and labor practices within the organization. Accountability includes the 

transparency in communication and financial reporting. Marketplace includes the relationship 

between CSR and core business process such as sales, purchasing, etc. A socially responsible 

firm is more likely to do well in the above five dimensions. Most CSR studies focus in 

investigate the relation between the CSR and financial performance (Beurden and Gossling, 

2008). 

 Corporate Social Responsibility is mainly defined as concepts and strategies by which 

companies social and environmental concerns voluntarily integrate with their business 

operations and stakeholder interaction. CSR based on three bottom border, i.e., economic, 

social, and environmental. Besides, as a sustainability concept, it supposes a balance between 

those three issues and creates a more holistic image of the complexity of sustainable 

development (Enquist et al., 2006). Furthermore, environmental efficiency become a dynamic 

strategy, suppose that social expectations of corporate environmental performance are 

constantly rising (DeSimone and Popoff, 2003). The company adoption of environmental 

initiatives can also as a result of its concern for its social obligations and values (Bansal and 

Roth, 2000). In other words, CSR is the concept that an organization is accountable for its 

impact on all relevant stakeholders.  

 Enquist et.al (2006), conceived CSR as an institutional pressure levelled against 

organizations. In analysing the effects of CSR, Enquist et.al. (2006) cited Oliver’s (1991) 

typology regarding strategic responses to institutional pressures as an important contribution 

to neoclassical economies. But neoclassical economies theory doesn't give guidance on the 

ethical dimension of CSR. To fulfill this gap in the institutional analysis, Enquist et.al (2006) 

describe the form of CSR based on Oliver (1991) typology. Even though, they argued that the 

explanation power in the later research is weaker, especially when it relates to a specific 

institutional pressure.  
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 Ben and Bolton (2011) argue that the social responsibility of companies involves their 

public attitude toward the economic and human resources of a company and the desire to use 

these resources for the good of the community and not to the restricted interests of private 

persons or companies. Porter and Kramer (2011) argue that most of the discussions related to 

corporate social responsibility debate the real desire of companies in showing responsibility 

and involvement in philanthropic actions and the companies' economic interest. Many studies 

have shown that the involvement of in social and philanthropic activities increase the 

motivation and consequent in the employees efficiency. Therefore, all the CSR activities are 

done because of the need for an increased efficiency. Another aspect is the positive image 

that is created in social and environmental activities involvement. 

 Corporate social responsibility (CSR) is now regarded as a fundamental basis for 

enterprise competitiveness. In recent years, corporate environmental responsibility (CER) 

emerged as an important aspect of CSR. Actually, CER became the main public focus of 

CSR due to the rapid deterioration of the environment and climate. The existing studies of 

CER can be divided into two categories. One is about its impacts on enterprises and 

stakeholders. It is found that the improvement of CER attracts investors and enhances the 

economic performance of firms which, in turn, enables enterprises to strengthen the 

implementation of CER to maintain competitive advantages (Zhaujun et al, 2017). 

 Schaltegger and Wagner (2006) argue that CSR fail to consider the general economic 

relevance of corporate societal engagement. As well as its activities may result in establishing 

a parallel organization in the company (e.g., environmental department and delegates, or 

employee relations) dealing with the non-economic issues and measuring the non-economic 

performance aspects. This argument is the base for this paper in assessing CSR and 

sustainability performance on organizations. Besides, Vogel (2005) has utilized a broader 

concept of CSR when describing it as a “market for virtue”.  He investigates whether there is 

a business case for CSR. His answer seems to be yes, but with two constraints; although, as 

Vogel also says, no one has ever proven the opposite. Xueming & Bhattacharya (2006) have 

tried to answer the question between CSR and profit based on secondary data where the 

relationship between CSR, Customer Satisfaction and Market Value is investigated. Recently, 

Edvardsson and Enquist, (2008) based on their past studies proved that CSR can be a 

proactive approach and business model for values-based companies. 

 

3. Research Method 

 Agroindustry Corporate social responsibility program can be done by implementing 

corporate social responsibility cycle. It consists of: determination of corporate social 

responsibility policy of agroindustry company, social mapping, companies social 

responsibility planning in the form of strategic plans and operating plans or work plans, 

implementation of CSR programs (the inception of social and economic institutions), 

program monitoring, program evaluation and program sustainability development. The 

implementation cycle of corporate social responsibility can be seen in research design Figure 

1 below: 
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Figure 1. Research Design 

 

 This study is a quantitative research. This research was conducted at Central Java 

Agroindustry. This study use proportional random sampling method (proportionate stratified 

random sampling). The sample is collected based on the Agroindustry level of management 

in Central Java which follows the Environment Ministry program. The management levels 

are top management, medium, and bottom management. The data was collected from 200 

samples by questionnaires, interviews, observation and documentation. Analytical techniques 

used structural equation modeling (SEM). 

 Entrepreneurship is all about the identification of an opportunity, creation of new 

organization, and pursuing new ventures. There are many studies done on entrepreneurship 

like external skills required in entrepreneurs. Wickham (2006) stated that an entrepreneur 

needs to be innovative, creative and should be able to take risk. CSR concept includes 

economic, legal, ethical and philanthropic expectations that a society has in relation to an 

organization. In another vision, companies are perceived as human communities using social 

practices in order to achieve common goals. In the current conditions in which the focus is on 

sustainable development and cooperation with society, every institution has a number of 

concerns relating to the environment and society (Rendtorff and Mattsson, 2012). An 

organized effort to assemble resources that increases the capacity of the people living in 

particular community and ultimately improves their quality of life is refers as community 

development (Green and Haines 2012). The other important issue is the development of the 

performance measures. These measures were developed based upon self-reported information 

from the respondents. The items in the questionnaire are subjective in nature. Respondents 

were asked to rate items based on their perception, as to the extent to which the items were 

applicable in their respective companies. Hence, the lack of objective measures might 

introduce certain amount of bias into the data collected. For example, companies that 

responded to the survey might be environmentally friendly companies. Companies that are 
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not so sensitive to environmental issues might not even respond to the survey. It may also be 

assumed that the environmentally friendly companies might already have environmental 

management programs in place and will tend to score higher on the items within the 

questionnaire. Furthermore, respondents could have also deliberately rated themselves higher 

in the survey. In the survey respondents were asked to fill in the names of their organization, 

their names and contact number. It is possible that the lack of anonymity of the survey may 

have also introduced some response bias. 

 This research use structural equation modeling (SEM) analysis because the 

approach is integrated with the outcome of the collaboration that is the level of agroindustry 

performance that can exceed the obedience in the protection and environmental management 

in order to create the company value added if only done not only partially and simultaneous, 

but thoroughly, integrated and sustainable. 

 

4. Result and Discussion 

 4.1 Goodness of Fit Test 

X
2
 value in this study amounted to 327.787 with a probability of .085 is a good indication. 

GFI value of .914 means that are qualified to be expected and RMSEA value of .032 is a 

good indication. While the incremental fit index AGFI value obtained measures of .977 

means it meets the expected requirements and CFI values of .968 and .965 for mean TLI has 

been qualified to be expected. In addition to the parsimony fit index measures the value 

obtained CMIN/DF of 1.115 is a good indication because it has a smaller value than 2. These 

results indicate that the model is built gives Goodness of Fit Index value that meets the 

requirements of the model. 

 

 4.2 Hypothesis Test 

The estimation of structural models in this study can be seen in the following table: 

Table 1 

The Result of Structural Equation Model Estimation 

 
Regression Weights C.R. p Criteria 

Entrepreneurship ← Corporate social responsibility 4,318 0,000*** 0,01 

Entrepreneurship ← Community Development 5,633 0,000*** 0,01 

Environmental Performance ← Corporate social responsibility 4,264 0,000*** 0,01 

Environmental Performance ← Community Development 2,303 0,021** 0,05 

Environmental Performance← Entrepreneurship 2,063 0,039** 0,05 

     Source: Data analysis, 2018 

Description: 

**  = Significant at the 5% error 

***     = Significant at 1% error 

 

The result of corporate social responsibility value toward entrepreneurship is 4.318 with 

probability value <.01, means that corporate social responsibility have impact toward 

entrepreneurship. The value of community development toward entrepreneurship is 5.633 

with probability value < .01, means that community development has an impact toward 

entrepreneurship. The value of corporate social responsibility toward environmental 

performance is 4.264 with probability value < .01, means that corporate social responsibility 

has an impact toward environmental performance. The value of community development 

toward environmental performance is 2.303 with probability value .021 < .05, means that 

community development has an impact toward environmental performance. The value of 

entrepreneurship toward environmental performance is 2.063 with probability value .039 < 

.05, means that entrepreneurship has an impact toward environmental performance. 
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 Corporate culture in the supervision and continuous improvement of environmental 

procedures and quality, employees give high awareness to environmental activities, high 

motivation to implement environmental management system, employees engage and 

participate in environmental decisions, the company regularly pay attention to the 

environment, the company always cooperate In applying environmental policies in the 

company, environmental policies are documented and communicated to all employees, public 

policy environment is open to the public and companies have procedures to identify 

environmental aspects of activities, products and services that have an important impact on 

the environment. This result is in line with Meena (2005)  that more and more companies are 

concerned about the implementation of environmental management system because of the 

greater benefit for the sustainability of the company's business. This condition can be 

perceived more efficiently and improve company performance. While Samuel & Enquist 

(2007) study shows that the application of environmental management system can be used as 

an active tool to promote comprehensive organizational change towards sustainable 

development and value creation in order to improve the company's environmental 

performance. 

 

5. Discussion 

 Identifying drivers for CSR activities and ethical behavior in international firms is the 

most frequently studied theme in the internationalization – social responsibility literature. 

Three out of six of these studies take a stakeholder or institutional view, and the studies by 

Peng (2008), Darnall, Henriques and Sadorsky (2008), Jamali (2010), Park, Chidlow and 

Choi (2014) and Park and Ghauri (2014) all conclude that CSR practices and ethical behavior 

in international firms are predominantly driven by pressure from external parties. Laudal 

(2011) takes the discussion of internal versus external factors a step further. By adopting a 

market-centric approach with the assumption that social responsibility is financially 

motivated, Laudal’s study shows that firms change their CSR strategies as they transform 

from domestic to international firms and from start-ups to established ventures. The change is 

a result of changing resource- and capability base and increasing international market and 

political power. Hence, small and new companies experience little external pressure and their 

CSR activities have little effect in defining global competition within their domain. Larger 

established firms, on the other hand, are more exposed and their CSR strategies have more 

influence in forcing changes on the nature of global competition.  

 Assuming that motivation increases depth of CSR implementation, Darnall, 

Henriques and Sadorsky (2008) and Jamali (2010) studies, drive for substantial CSR program 

implementation. Darnall, Henriques and Sadorsky (2008) study implementation of 

environmental management systems (EMS) and find that firms under greater institutional 

pressure adopt EMSs in order to gain external legitimacy. More interestingly, they also find 

that those firms that implement more comprehensive EMSs in desire to build upon existing 

complementary resources and capabilities perform significantly better financially. This 

finding is supported by Jamali (2010) that studies MNE subsidiaries in developing countries. 

He finds internal motivation of CSR strategies to be much stronger when they are building on 

core competencies. These findings suggest that firms that build their CSR strategies on 

endogenous motivation based on firm specific resources and capabilities are more likely to 

obtain improved business performance, than those driven by exogenous institutional pressure. 

Moreover, the literature shows that it is the larger established actors that predominantly are 

exposed to institutional pressure for adopting socially responsible strategies. 

 The bottom-up oriented changes have created new systems as well as new production 

and business opportunities that are led by individuals or groups of individuals labelled as 

‘rural capable people’, who are able to identify opportunities and take risks to lead other 
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villagers to achieve common prosperity. The planning system in general and the commune 

system in the countryside in particular have gradually been replaced by a market-oriented 

economic system and individual household responsibility system as an important part of 

Indonesia rural economic reform. Under the new policy, farmers have been able to obtain 

greater autonomy and responsibility for running their own production and business, and there 

has been an increasing desire amongst these farmers to create wealth for the individual 

household as well as their village communities. A number of social entrepreneurs were brave 

enough to break the ‘old fence’ and develop new enterprises and small household business 

networks. As a result, a rapid increase of household income amongst these people in the first 

couple of years of their new ventures influenced other villagers to follow them and to do the 

same thing under these social entrepreneurs’ support. This bottom-up development has built a 

foundation of new initiatives of agri-business such as township and village industry 

enterprises, household holiday houses for tourism and family-owned agri-production and 

trade. 

 Managers could find in corporate social responsibility benefits such as maximizing 

profits, gaining access and recognition from markets, as well as to minimize environmental 

effects and potential risks (Cruz, 2009). Some of the most referred outcomes generated by 

corporate social responsibility in rural areas included resource maximization, combatting 

poverty, and solutions for various socio-economic problems. At this point of the research, and 

due to its scope, it was not possible to determine specific economic benefits beyond the 

reported outcomes, although some of the companies indirectly refer to this, because of their 

current commercial relationships with their rural partners. In order to determine further 

benefits for private firms, it might be necessary to analyze the cases in more detail. This 

would be interesting follow-up research. 

 There are a number of meaningful implications for the conceptual understanding of 

social entrepreneurs and the development of rural communities. First, our findings provide 

the broader concept and definition of social entrepreneurship which emphasizes innovative 

and exceptional leadership in social enterprises (i.e. village cooperatives), with the goal of 

achieving sustainable development and social mission (Weerawardena & Sullivan, 2001) of 

common prosperity. Our sample village cooperatives and their leaders are good examples of 

profit-driven business working for community development and operating in a competitive 

economic market environment. Secondly, we have obtained sufficient evidence to 

demonstrate the social entrepreneurs’ ability to attract and utilize different resources in a 

competitive environment and adopt innovative ways to create social value (Dees, 1998). 

Three key factors for successful social entrepreneurship, namely innovativeness, 

proactiveness, and risk-taking (Weerawardena & Sullivan Mort, 2006) could be found in our 

case studies. In fact, our cases show a combination of ‘business skills’ and ‘social mission’ is 

fundamental for a social entrepreneur to obtain and develop during the entire process (Sharir 

& Lerner, 2006). Finally, our analysis provides a meaningful outcome and enables us to 

create a framework regarding the leadership role of social entrepreneurs in relation to the 

competitive environment, the external and internal stakeholders, the support of infrastructure 

and other services as well as the way of managing the process of social enterprise 

development. 

 Than & Kevin (2015) stated that the company's attention and concentration on 

environmental aspects is the company's focus in order to minimize the risks posed by climate 

change impacts and pressure to pay more attention to the environment. Company pressure to 

improve environmental performance is an important priority in order to realize sustainable 

development by raising awareness of the community, the company, the role of mass media 

and organizations that have environmental concerns and regulatory improvements that can 

realize the company beyond compliance in environmental management 
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The support from internal and external stakeholders in terms of infrastructure development 

and other services (particularly knowledge and know-how, financial, and policy support) 

through social network building by the rural social entrepreneurs. This case study 

demonstrates that they are able to obtain support from villagers for land and forest reform and 

developing cooperatives at village level. In addition, they are also capable in obtaining 

support from external stakeholders, including the initial know-how, financial and policy 

support, infrastructure, services and marketing networks during the process of development. 

Key elements such as obtaining professional advice from external professional institutions 

and experts, developing unique business networks, actively engaging with government 

agencies and financial institutions have been defined by our cases as crucial for the success of 

rural cooperatives and communities’ development. 

 

6. Conclusion 

 The increasing corporate social responsibility and community empowerment in the 

form of expansion of SME's new business groups and assistance development of product 

variants in the agroindustry companies will create more agroindustry companies which are 

able to exceed compliance in the Environment Protection and Management. 
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Abstract  

Human capital (HC) is an intellectual asset that is and referred to knowledge, skills, abilities, 

etc. which can  be  considered  as  knowledge.  It  needs  to  be  identified  or  discovered  

which  knowledge  can  be intellectual  assets  or  human  capital  which  would  be  resources  

for  income  generation  and  quality  of  performance improving. Human capital discovery 

would be conducted through opportunity discovery or discovery  theory  which  is  focused  

on  organizational  opportunity  finding.  The  discovery  would  be conducted with several 

technical supports including consumption behaviour and knowledge map. The knowledge 

map would be done with several tools including yellow paging, know mapping and social 

network analysis. The research method would be mixed method. The indigenous vegetable 

consumption will be conducted with survey research with 300 households Wat Lum Pa Ong 

community in Nong Chok district. HC discovery processes will be conducted with 

observation throughout the community, and in-depth interview and focus groups will be 

conducted with around 10 key informants who are interested in growing indigenous 

vegetables, and sharing and selling them. The study will use the results of indigenous 

vegetable consumption survey and indigenous vegetable knowledge map to discover the 

human capital, and finally the study will propose a plausible HC discovery model.  

  

Keywords : Human  capital,  Human  capital  discovery,  Opportunity  discovery,  

Consumption  behavior, Indigenous vegetable  

  

 Introduction 

The vicinities of Bangkok have settled as communities, even though some of them are new 

communities which  comprise  migrants  from  several  provinces.  They  have  community  

activities  together,  such  as meetings, activity planning, and visiting each other to share life 

styles, experience and things. These include food and ingredients for cooking which include 

egetables. Some families still grow vegetables, especially  indigenous  vegetables  for  their  

own  consumption,  sharing  and  selling  as  extra  income. Meanwhile, most families do not 

have enough time for planting and have to buy vegetables. However, the sharing and selling 

vegetables would be taken place within small group of relative and nearby neighbor and some 

of them buying indigenous vegetable from markets. Thus, indigenous vegetable consumption 

and mapping would discovery indigenous vegetable human capital of communities. The 

knowledge would be human capital, because it can improve the quality of life and income of 

community members the communities. Human capital of the communities would be 

discovered through opportunity discovery or discovery theory, and knowledge achieved in 

community. For knowledge of indigenous knowledge, it would include consumption or meal 

made of indigenous vegetables. Therefore, the framework of this study on human capital in 

indigenous vegetable knowledge discovery would comprise human capital,  

indigenous  vegetable  knowledge,  opportunity  discovery  (discovery  theory),  consumption  

behaviour, knowledge map and tool for knowledge mapping.  

  

Objectives  
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A main objective of this study is to propose a plausible human capital discovery through 

consumption behaviour  and  knowledge  mapping.  For  detail,  the  study  has  minor  

objectives  of  understanding indigenous vegetable consumption and existing indigenous 

vegetable knowledge of an eastern vicinity of Bangkok.  

  

Literature Review  

  Human Capital Human capital (HC) is an intangible asset or intellectual capital which is 

embedded in humans (Baron and Armstrong, 2007). Human capital is considered as 

knowledge in the form of tacit knowledge including skills, competencies, experience (Hatch 

and Dyer, 2004) and talents (Davenport, 1999). Furthermore, Becker (1962) considered HC 

including behaviour, reputation and beliefs. The behaviour is actions and words of people 

which are the results of their practices, beliefs and ethics (Davenport, 1999). This type of HC 

is useful for individuals, because organisations do not only considering employees’ education 

and experience when they recruit new employees, but they would also consider behaviour 

and characteristics that  match  with  particular  jobs  (Ehrenberg  and  Smith,  2003).  

Furthermore,  several  researchers  have considered  parents’  education,  and  the  education  

and  learning  investment  of  their  offspring  as  HC (Becker, 1962; Baron and Armstrong, 

2007). Thus, HC can be viewed in several forms, which can be classified into three types—

formal education HC, tacit HC and behaviour HC. Thus, human capital is referred  to  

education,  learning  materials,  knowledge  and  behaviour.  Those  can  be  classified  as  

both tangible and intangible elements, or HC intake in human and HC that people retain in 

respectively. In terms of community perspective, communities would have particular 

knowledge and behaviours as human capital that is valuable to communities’ members to 

increase their income or reduce some expenditure, and increase the quality of life. Indigenous 

vegetable knowledge would be human capital. This is because indigenous vegetables have 

value added to communities’ members.  

Indigenous vegetable Knowledge of indigenous vegetables would be considered as 

indigenous knowledge. This is because knowledge of indigenous vegetables is collective 

from working, observing and learning for a period of time  (Jonjoubsong  and  

Thammabunwarit,  2013).  There  are  the  same  characteristics  of  indigenous knowledge 

which is involved with long-term occupancy in a particular area together with adaptation to 

local conditions, and passes on to next generations through traditional methods (Sefa Dei, 

Hall and Rosenberg, 2000). Indigenous vegetables have been sources of food and income for 

local communities (Jonjoubsong and Thammabunwarit, 2013). Jones (2012) also mentioned 

that indigenous knowledge is more concerned with plants  and  animals  which  encourage  

communities  in  food  security  and  sustainable  development  by promoting  self-

sufficiency  and community  strengthening.  Therefore,  if  communities  still  consumed 

indigenous vegetables and grow them, they would be human capital of communities’ 

members. This is because knowledge of indigenous vegetable (IV) includes types of IV, 

growing and harvesting, cooking and eating, and marketing (Jonjoubsong and 

Thammabunwarit, 2013).  

 

Human Capital Discovery  

Human capital discovery is focused on existed human capital investigation in order to find 

out useful human capital or knowledge that can use for organisation profits or quality of life. 

Regarding the literature review, human capital management has been focused mainly on 

human capital creation and measurement. Regarding HC is referred to knowledge, HC 

discovery would be associated with knowledge discovery, but generally, knowledge 

discovery has been referred to the process to finding out knowledge from data in database 

with data mining with rule-base algorithm and knowledge representation techniques (Freitas, 

154



2003). Thus, HC discovery would apply some techniques of knowledge discovery, such as 

knowledge representation.  However,  discovering  knowledge  embedded  in  human  and  

knowledge  that  could  add values  to  human,  might  need  more  techniques.  Researchers  

argue  that  HC  could  discover  through representing valued-added knowledge with 

opportunity discovery or discovery theory. This is because the discovery  theory  focuses  on  

finding  opportunities  of  organizations  to  be  products  or  income  of organization.  

However,  the  discovery  processes  would  need  some  technologies  to  support,  such  as 

consumption behaviour, strategic map and knowledge map.   

Opportunity Discovery Opportunity discovery or discovery theory is concerned with 

entrepreneurial opportunity searching or new product or service finding in new enterprise 

perspective. The processes of opportunity discovery can be done thru three steps: 

disequilibrating shocks, new shocks and opportunity diffusion. The first step is focused on 

allowing organisational members to review organisations in new perspective. Meanwhile, the 

second step is concerned with presentation new opportunities to the organisational members, 

and the last step is concerned with taking the opportunities to be products or services 

(Eckhardt and Shane, 2003). Thus, the research  would  use  consumption  behavious,  

strategic  map  and  knowledge  map  to  support  the  opportunity finding. These techniques 

would explore business processes or activities of consumers, knowledge sources and human  

capital  of  organizations  or  communities.  Corbett  (2007)  entioned  that  the  pportunities  

of organisations could be measured thru human capital and also information which 

organisations gain and create. Human capital plays an importance role for opportunity 

discovery, because human capital related to opportunity discovery and nascent entrepreneur 

development (Davidsson adn Honig, 2003). Thus, the human capital discovery model would 

have opportunity discovery as a prominent component.   

Consumer Behaviour Consumer behaviour is concerned with the ways consumer thinking, 

buying and consuming  products or services (Pride and Ferrell, 2010). Customer buying can 

be divided into three stages; pre-purchasing, purchasing and post-purchasing stage.  Pre-

purchasing is the first stage of customers’ buying decision process. This stage involves 

customer problem recognition, searching for information of products and evaluating the value 

of each alternative. Next, purchasing stage is referred to customer decision making in order to 

buy or select a particular brand, product or service. The last stage of the consumer buying 

decision process is post-purchasing stage, which consumer starts to examine or evaluate the 

benefits of the  bought  products  or  services.  The  post-purchasing  stage  allows  customers  

to  aware  the  value  of particular  products  (Kerin,  Hartley,  Rudelus  and  Theng,  2009).  

In  other  words,  satisfaction  and dissatisfaction arise during the evaluation period which are 

considered as the causes of repeat purchasing  

or discontinue purchasing.   

  

Furthermore, consumer buying decision is influenced by two factors: marketing and 

environment. Firstly, marketing or marketing mix includes product, price, place and 

promotion, which marketers design to activate customers’ wants and needs. The second 

factor is other stimulus or environmental factors, such as economic, politics, culture, and 

technology (Kotler and Keller, 2007). The environment factors are quite difficult to control. 

Meanwhile, marketing mix can be designed by marketers to create consumer  

behaviour to ensure that customer is satisfied and return to buy again.   

  

First, product can be in many forms, both tangible and intangible forms. Tangible product has 

physical attributes while intangible product can be in the form of services, music, experience, 

performance, and so forth (Kotler, and Armstrong, 2014).    In this study, researcher will only 

focus on tangible products in the  category  of  consumer  products  which  are  goods  or  
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services  that  consumers  buy  for  household consumption (Ferrell, Hirt, and Ferrell, 2011). 

This is because this research studies on knowledge of indigenous  vegetables.  Secondly,  

price  is  defined  as  customer's  total  cost,  both  monetary and non-monetary cost, in 

exchange with particular products/services. Monetary cost or financial cost is amount of 

money that customer pay in order to obtain a particular goods or service. Meanwhile, non-

monetary costs is all costs, such as time, psychological cost, searching cost, that customers 

make an effort to acquire the products or service. (Grewal and Levy, 2008). Thirdly, place 

refers to marketing channels that goods or services that have been distributed to customers 

(Boone and Kurtz,2013). Generally, firm would have at least one channel. To be confident 

that products or services are distributed to the target market widely, middle man or market 

intermediary is essential to facilitate the exchange process (Boone and Kurtz, 2013). Lastly, 

promotion is a marketing tool for communicating between firm and customers. Moreover, 

promotion also help firm and consumer tighten up the relationship together in order to turn 

typical customer to long term and loyalty customers (Boone and Kurtz,2013). Regarding 

complex in marketing communication, promotion mix—advertising, personal selling, sales 

promotion, and public relations—is necessity to convey all information to the consumers. In 

other words promotion mix is designed to attract customers to purchase products or services 

(Ferrell, Hirt, and Ferrell, 2011). Thus, in order to identify the opportunities of community 

through indigenous vegetables, this research has to study on consumer behavious and 

marketing mix of indigenous vegetables that community members buying.  

Strategic map Strategic  map  is  a  tool  to  analyse  intellectual  capital—human  capital,  

information  capital  and organisational capital—and its processes that could create income or 

value added for an organisations. The strategic map should include four aspects of business 

activities—a financial aspect, a customer aspect, working  processes  and  learning  

processes.  The  learning  processes  would  focus  on  representing  the intellectual capital of 

an organisation (Marr, Schiuma and Neely, 2004). In case of use strategic map for human 

capital discovery, the map should present knowledge, skills and the specific competencies of 

organisations. This is because Kaplan and Norton (2004) mentioned that human capital is 

concerned with those elements as resources for activities.    

Knowledge Map Knowledge map is a tool to present existed knowledge of an organisations 

with relation to resource people,  working  processes  and  knowledge  receivers.  Knowledge  

map  can  be  in  four  approaches:  a conceptual map, a competency approach, a procedural 

approach and a social approach (Lecocq, 2006). Jafari, Akhavan, Bourouni, and Amiri (2009) 

introduced that knowledge map can be done with five tools: yellow paging, information flow 

analysis, process knowledge mapping, functional knowledge mapping and social network 

analysis. It can be contended that knowledge map would present knowledge and the sources 

of knowledge which is concerned with knowledge directory (yellow paging), process and 

activity knowledge mapping which is focused on business processes or functions, and social 

network analysis. The social network analysis is associated with relationship of knowledge, 

business processes and resource people. Thus, knowledge map would be  a prominent tool to 

discover opportunities and human capital.  

Tool for knowledge mapping Regarding the literature review, knowledge maps would be 

complex items, because they have to show knowledge with linking to business processes and 

resource people. Thus, tools to facilitate knowledge mapping  would  be  divided  into  three  

groups:  knowledge  directory  (yellow  paging),  business  process analysis and social 

network analysis. First, tools for knowledge directory (yellow paging) would associate with 

knowledge location and resource people profiles which could be managed in the form of 

database management systems or geographical information systems (GIS) that could 

represent knowledge directory in the form of maps. Google Map or Google My Maps would 

be a system that can be applied for visualized knowledge directory. Google My Maps is a 
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mapping service of Google Map that allows user to create content-rich maps or visualized 

data on custom map, and share to own web applications (Google, 2007). Google My Maps 

allow developers to create application as mashup web that applications use content and online 

services (Yu, Benatallah, Casati and Daniel, 2008), quickly and easily pointing and clicking 

(Google, 2007). Secondly, business process analysis (BPA) is the processes of identification, 

verification, simulation and performance analysis of business processes. The business process 

analysis can be conducted in many methods, such as observation analysis and quantitative 

analysis. The quantitative analysis is focused on mathermatical model which mainly applies 

from operational research to evaluate business processes in two areas—validation or testing  

business  process  whether  the  process  has  been  as  expectation,  and  verification  

(correctness  of  the process). Meanwhile, performance analysis is concerned with process 

ability evaluation. Tools for business process analysis can be diagrammatic models, 

mathematical models and business process languages (Vergidis, Tiwari and Majeed, 2008).  

Each method has been supported the business process analysis in different manners. 

Therefore, use the BPA for knowledge mapping would be used more than one tool. The 

diagrammatic models would be graphical representation which is a standardized approach, 

mathematical models and business process languages would support to analyse the process 

properties.   

Social network analysis is a tool to investigate the relational data or structure of social action 

to present in the form of graph diagram or visualization (Scott, 2000). There are two main 

types of social network analysis—whole-network analysis and personal-network analysis. 

The personal-network or ego network is the social network analysis for study the connection 

of focal nodes to other or alters. The ego network could simplify the issues of the network 

and be anonymous or respect to the respondents (Borgatti, Everett and Johnson, 2013). 

Regarding the characteristics of ego network, the ego network would be applied for 

knowledge mapping. This is because the ego network would present nodes of focal resource 

people who have  knowledge  and  relationship  with  alters  who  have  gotten  the  

knowledge  from  the  focal  nodes. Furthermore, the ego network could present the attributes 

of both nodes and alters. Then, the social network analysis technique could the relationship 

and attributes in graphical diagram with the calculation of the levels of ties in the network 

(Borgatti, Everett and Johnson, 2013).  

Regarding the literature review, the plausible human capital discovery model of indigenous 

vegetable knowledge would have the components of indigenous vegetable consumption 

behaviour of community, knowledge  map  and  tools  (ICT)  for  knowledge  mapping,  and  

influence  each  other  as  a  theoretical framework presented in figure 1, this research would 

address three research questions as following:  
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Figure 1  Theoretical framework and research questions  

  

Method  

A research site of this research will be Wat Lum Pa Ong community in Nong Chok district, 

Bangkok which compires around 300 households. This is because this community has 

families which are interested in growing indigenous vegetable for their own consumption, 

sharing and selling, and most families would still consume indigenous vegetables. The 

researchers use mixed research method with survey research and general qualitative research. 

The survey research will be used for indigenous vegetable consumption study by using 

questionnaires to collect data from the whole community. The part of knowledge mapping 

and HC discovery processes will be conducted with observation throughout the community, 

and in-depth interview and focus groups with around 10 key informants who are interested in 

growing indigenous vegetables, and sharing and selling them. The data from survey will be 

analyzed with both descriptive and inference statistic. The data from observation will be 

analyzed with coding and social network analysis.  

Results and Discussion    

The expecting results of this research could be divided into three parts regarding the research 

questions   

Question 1:  How community members consume indigenous vegetables?  

The study would know the indigenous vegetable consumption of the community members, 

such as what kinds of IV and meal with IV, when they like to consume and when they buy 

the IV, where they get the IV and meal, and how they consume the IV. The survey would 

follow consumer buying decision concepts which consumer would be created consumer 

behaviour over marketing mix—product, price, place and promotion. The results of the 

survey will provide the types of IV and meal with IV, when they like to consume, when they 

buy the IV and what the influencing factors for their buying as the mention of Ferrell, Hirt 
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and Ferrell (2011). The data would shock the community members. This would refer to the 

process of Disequilibrating shocks of the opportunity discovery.   

Question 2:  What is indigenous vegetable knowledge map of a community?  

To answer this research question, the definition of knowledge of indigenous vegetable could 

be divided into 4 areas: types of IV, cultivation and harvesting IV, IV meal and consumption, 

IV marketing regarding the study of Jonjoubson and Nathaporn (2013). The knowledge maps 

will be created with three types: knowledge directory in the form of map or visualization with 

google Maps, business process analysis and social  network  analysis.  Knowledge  map  

could  present  existed  knowledge  as  knowledge  discovery technique that require 

knowledge representation (Freitas, 2003). The business analysis will follow the IV 

knowledge areas or activities of IV cultivation and cooking. The knowledge map will be used 

in the steps of disequilibrating shocks and new shocks of the opportunity discovery processes. 

To answer this research question, researchers would describe how to use information and 

communication technology (ICT) to develop the knowledge maps.   

Question 3:  What is indigenous vegetable human capital of a community?  

An answer for this question will be indigenous vegetable human capital of a community 

which will be identified in the areas of IV types, IV cultivation and harvesting, IV meal and 

cooking, and IV marketing. The knowledge that would be human capital, could improve the 

quality of life and income generation or work opportunity regarding the human capital 

concept of Beaker (1962). Corbett (2007) also ascribed that opportunities can be viewed from 

human capital and information that organisations use for new product proposing or new 

perspective.   

Question 4:  What an indigenous vegetable human capital discovery model is look liked?  

To answer this research question, the researchers will describe the process of human capital 

discovery used in this study. The components of the model comprises 1) indigenous 

vegetable consumption, 2) indigenous  vegetable  strategic  map  and  knowledge  map,  3)  

ICT  for  knowledge  mapping,  and  4) indigenous  vegetable  human  capital  which  

represents  the  processes  of  finding  out  valued-added knowledge  to  the  community.  

This  processes  would  referred  to  the  concept  knowledge  discovery  in general or from 

data in databases, but indigenous knowledge discovery would require specific techniques. 

This is be the indigenous knowledge has different characteristics. 

Conclusion  

In conclusion, knowledge of particular areas that influence an organisation to generate 

income, reduce cost of particular organizational activities, and increase the quality of life of 

organizational members could be referred to human capital. The human capital of 

organisation could be search through opportunity discovery which uses of consumption 

behaviour theory and knowledge map to support. For knowledge mapping,  information  and  

communication  technology  to  visualize  and  analyse  the  knowledge,  the researchers 

refers to use google My Maps to create knowledge map, generate knowledge of indigenous 

vegetable process as diagram and analse indigenous knowledge of community as social 

network analysis with EgoNet in investigate human capital of indigenous vegetable of the 

eastern vicinity community of Bangkok.  
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Abstract 

 

       The objective of this research was to present the marketing strategies for cultural tourism 

in Singburi province.  This research was a survey research. The population in this research is 

445,131 of Thai tourists. Four hundred and two Thai tourists who visited Singburi were 

selected as the samples of this research.  The result revealed that the majority of the 

respondents were satisfied with the overall marketing-mix factors which included products of 

tourism, price, place or channel of distribution, promotion or marketing information, 

personnel, service process, and physical environment at moderate l                          

                                      = 4.13). The marketing-mix factors that had direct 

influence toward the tourist satisfaction were the tourism products, place or channel of 

distribution, promotion or marketing communication, and physical environment. While the 

marketing-mix factors which had direct influence toward the expectation of the respondents 

were place or channel of distribution, promotion or marketing communication, personnel, and 

service process. 

         Result indicates that the Structural Equation Model (SEM) of the expectation and the 

satisfaction of the cultural tourism in Singburi Province were in goodness of model fit with 

the empirical data as follows: the relative Chi-Square (χ
2
 /df) = 2.365, NFI = .956, GFI 

= .957, CFI = .974, RMR = .016 and RMSEA = .058  

       Recommendations for this research are as following : (1) Promote, develop and restore 

the cultural tourism for outstanding identity. (2) Increase the tourism officer capabilities 

about knowledge and history of the tourist attraction to better relate to the tourists correctly. 

(3) Improve the landscape of the tourist attraction to be clean, orderly and conform to the 

local identity. (4) Impose the Information Service point at the main tourist attraction; and (5) 

Promote local tourism activities consecutively, for example through on-line media. 

 

Keywords : marketing strategies, expectation, satisfaction, cultural tourism 

 

 

Introduction 

 

        Singburi Province is one of the provinces that owns outstanding cultures. It possesses 

lots of cultural capitals which is able to be developed into having cultural attractions appealed 

to the tourists and generated the Economic Value-Added (EVA) to the province.  The history 

of Singburi dated back more than 4,000 years. (Department of Mineral Resources, 2004).  

Singburi Province consists of many ethnic groups living together.  Each 

ethnic group has maintained its outstanding heritage of important historical evidence.  In 

addition, the area of Singburi province is not only proved to be the important historical sites 

of the Ayutthaya Period but is also the multicultural province. (Singburi Provincial Office, 

2011). 

 Singburi Province could obviously get the benefits from its cultural varieties.  

However, when comparing to other provinces in the Central Provincial Cluster which had the 
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similar cultural capitals, it was found that Singburi had the fewest number of tourists and the 

tourism 

receipts from the Thai and the International tourist arrivals in Singburi Province  which 

clearly reflected the problems of Singburi marketing development for tourism. This was 

shown in Table I. 

 

Table I :  Number of Thai and International Tourist Arrivals and the Tourism Receipts of the  

               Provinces in the Central Provincial Cluster, 2016 

Province No. of Thai 

Tourist  

Arrivals 

Tourism 

Receipts 

No. of Inter- 

National Tourists 

Arrivals 

Tourism 

Receipts 

Ayutthaya 5,189,040 9,752 1,805,498 4,733 

Angthong 705,125 791 28,933 28 

Lopburi 3,055,623 4,453 17,100 31 

**Singburi 477,652 681 2,559 4 

Chainat 735,620 1,017 4,001 6 

 

Source:  Ministry of Tourism and Sports, Department of Tourism, 2017. 

 

 The Table revealed that in terms of tourism, Singburi Province had a strong cultural 

resource base that had the fewest number of Thai and International Arrivals and the least 

tourism receipts.  Therefore, it was necessary to develop its cultural resource base to be 

efficient cultural tourism. This research aimed at analyzing the marketing-mix factors 

influencing Singburi cultural tourism of Thai Tourist Arrivals.  These factors showed the 

cultural values and bring forth the sustainable cultural tourism from invaluable cultures and 

created long range economic value-added (EVA). 

 

Objectives of Research 

 

1. To analyze the elements of marketing-mix factors influencing Singburi Province 

cultural tourism  

2. To analyze the tourist expectation and satisfaction toward Singburi Province 

marketing for cultural tourism based on the local identity 

          3. To present the marketing strategy of Singburi Province cultural tourism based on the 

local identity for the sustainable cultural values and economic value-added (EVA) 

 

Expected Results 

 

1. The public and the private agencies can make use of the research results for planning 

and adjusting the strategies to increase local resource efficiency and to add value to the 

overall local society and community. 

2. Singburi Province Administrators can make use of the results as the guideline to 

develop the marketing for the cultural tourism in accordance with the sustainable 

apprehension of cultural values and the tourist demand. 

3. The research results can be used in order to motivate the people in the community to 

be loyal to their homeland and to become aware of their local culture which leads them to the 

participation in the local culture preservation. 

4. The research results can be used to develop the cultural tourism identity which will be 

beneficial to the local economy and the tourism revenue of Singburi Province in the long run. 
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5. The research results can be applied to other research concerning the efficiency of the 

marketing promotion for the cultural tourism based on the local identity of other provinces. 

 

Review of Literature 

 

        Cultural Tourism Approach 

 Cultural tourism was a pattern of cultural products that made use of the historical, 

social, cultural, and traditional capitals.  It emphasized on learning, and participation in the 

community way of life (Goeldner & Ritchie, 2009).  It also enabled the tourists to have an in-

depth learning in order to acquire new experiences in the areas of the historical and cultural 

heritage reflecting the way of life of people in each historical period, including community 

socio-economic condition and tradition.  At the same time, the community could gain 

benefits from the cultural tourism (Smith, 2006, pp. 4-5).  Cultural tourism was the product of 

culture which could adjust the existing cultural capital to gain economic benefits, since it was 

unnecessary to invest on building the new tourist attraction (Robinson, 2007, p.7). The 

cultural tourism included the architecture that reflected its history, industry, stately homes or 

ancient buildings, art galleries, battlefields, castles, palaces, religious places, ancient remains, 

pre-historical archaeological sites, museums (Southall & Robinson, 2011), including light 

and sound performance of its local history (Prentice, 2011, p. 7) 

 

        Marketing Tourism Approach 

        Service industry or tourism industry was different from other consumer industry because 

it gave the customers both tangible and intangible products or the marketing strategies for the 

service industry needed to have the marketing-mix factors different from general marketing, 

especially the hospitality service industry as their main marketing which consisted of product, 

price, place, and promotion (Kotler, 2001) in which people were the owner of the tourist 

attractions who played important role in customer services and directly affected the tourist 

satisfaction (Jame, 2001); process was important in addressing how the service  was delivered 

and abled to attract the tourists.  It was the activity concerned with the rules and regulations 

and service operation offered to the recipients quickly, correctly, and impressively (Bernstein, 

2003).  Physical evidence/ environment affected the tourist decision-making, since it was the 

first impression the tourists perceived when arriving the tourist attraction which influenced 

their impression (Zeithaml, 2006). 

 

         Expectation and Satisfaction Theory 

Expectation was an indication for decision-making consisted of the desired-service 

expected by the recipients pre-consumption of quality and believes that they would or should 

receive the service expected (Zeithaml, 2006).  The tourists expected to receive the quality 

service.  If they receive the quality service as their pre-consumption expectation or higher, 

they will be satisfied and be impressed for that service.  In contrast, if the tourists receive 

lower service quality as their pre-consumption expectation, they will be dissatisfied. In 

addition, if the products or services are much more satisfying than they expected, their 

satisfaction is higher (Bernstein, 2003). 

 

Research Methodology 

 

This research was a descriptive research focused on the findings of the relationship 

between concerning variables, using the primary and secondary data.  The primary data 

collected from the questionnaire of the Thai tourist arrivals in Singburi Province. The 
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secondary data collected from the documents on the concerning concepts, theories, and 

researches. 

 

        Population and Samples 
         The population for this study were Thai tourists who visited Singburi. The quantitative 

samples were selected by using random sampling of probability.  The sample size calculated 

from 445,131 of Thai tourists who visited Singburi in 2016. (Ministry of Tourism and Sports, 

2017).  The samples were 402 Thai tourists using Taro Y m   ’s m      w             b    y 

of 95%, and error of ± 5%. The research instrument was the questionnaire distributed by 

stratified random sampling.  In terms of the areas that the data were collected, the six 

purposive areas of the tourist attractions selected by the local intellectuals and the historical 

researchers of Singburi province consisted of six Districts were selected, these were: Mueang 

District; Khai Ban Rachan District; Tha Chang District; Ban Rachan District; Phrom Buri 

District; and In Buri District.  Sixty-seven samples were drawn from each District for the 

total of four hundred and two samples. 

 

       Instrumentation 

  The research tool was a questionnaire concerning the expectation and the satisfaction of 

Thai tourist arrivals toward the market for the cultural tourism of Singburi Province based on 

local identity.  The questionnaire consisted of three parts.  Part I: the close-end items about 

the demographic information of the respondents, these were gender, age, marital status, 

educational level, occupation, average monthly income, and domicile.  Part II: the close-end 

items about information on the expectation and satisfaction of Thai tourist arrivals toward the 

cultural tourism in Singburi Province based on local identity.  Part III: the open-end items 

about other suggestions for the respondents to express their opinion on the marketing for the 

cultural tourism of Singburi province based on local identity. 

 

      Data analysis  

 The data received were analyzed using SPSS for Factor Analysis to reduce a large 

number of variables into fewer number of factors. The descriptive statistics used in data 

analysis was based on the percentage, hypothesis testing was conducted using the t-test to 

find out the difference between the expectations and the satisfaction toward the marketing for 

the cultural tourism of Singburi Province based on local identity as follows: 

 

 1. The analysis of the demographic information of the respondents in terms of 

frequency distribution, percentage, mean, and standard deviation. 

 2. The analysis of the exploratory factor analysis.  The researcher used seven elements 

of the marketing-mix factors,  

 In terms of product, it included 1) the tourist attraction had its identity, 2) the 

historical background of the tourist attractions, 3) the unknown historical information 4) the 

traces or remains of the existing local history, 5) the identity of the activity shown in the 

tourist attractions, and 6) the participating opportunity for the cultural identity activities. 

 In terms of price, it included the reasonable price-setting for 1) oblation and sacred 

objects, 2) meal price, and 3) souvenir, and 4) the worthiness of the overall expenditure of 

travelling to Singburi.    

 In terms of place or channel of distribution, it was consisted of 1) the convenience of 

travelling to the tourist attractions, 2) the clarity of the guideposts, and 3) the interconnection  

of the tourist attractions that enabled the tourists to visit many attractions conveniently. 

 In terms of promotion or marketing communication, it included 1) the tourist attraction 

information through media affected the tourists decision-making, 2) the information about 
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festivals and traditions through media affected the tourists decision-making, and 3) the tourist 

attraction information perceived from the former service recipients affected the respondents 

decision-making. 

 In terms of the personnel, it included 1) the adequacy of the facilitated officers, 2) the 

adequacy of the local tourist guides, 3) the knowledgeable people and the expertise of the local 

tourist guides, 4) the attractiveness of the information transmission by the officers/ local tourist 

guides, and 5) the complete and clear responses received from the officers/ tourist guides. 

 In terms of the service process, it included 1) steps in visiting the tourist attractions, 2) the 

appropriateness of time allocation to visit the tourist attraction, 3) the appropriateness of time 

allocation for providing information about the tourist attractions by officers/ tourist guides, and 4) 

the availability of the guideposts/ document about the information of the tourist attraction. 

In terms of the physical environment, it included 1) the orderliness of the landscape 

management of the tourist attraction, 2) the cleanliness around the tourist attraction, 3) the 

public utility sanitary. 4) the facility available in the tourist attraction, and 5) the availability 

of the parking lots in the tourist attraction 

The measurement pattern of each element was the close-end questions with choice to 

m  su        u   us    L k   ’s s      f f         s  

3. The analysis of the elements of the expectation and the satisfaction of the 

respondents concerned the marketing-mix factors with the empirical data using the 

Confirmatory Factor Analysis and the Secondary Confirmatory Factor Analysis using 

Analysis of Moment Structures (AMOS). 

 

Results 

 

1. The Results of the Analysis of the Demographic Information of the respondents 

The result was that the majority of the respondents were female (64.7%), age between 

31- 40 y   s      41  %   m            %            B       ’s D        1  %   s  f-

employed (29.1%), average monthly income of 15,001 – 20,000 baht (33.8%), travel from 

Bangkok and vicinity (35.6%). 

 2. The result of the expectation and satisfaction of the respondents toward the factors  

of the marketing for the cultural tourism of Singburi Province based on the local identity. 

          The result was that the respondents were satisfied with the overall marketing-mix factors 

which included products of tourism, price, place or channel of distribution, promotion or 

m  k        f  m          s       s            ss        ys            m       m              

                                                           = 4.13). This was shown in Table 2.  

TABLE 2: The Significance of the Difference between the Expectation and the Satisfaction 

of the Respondents toward the Marketing for the Cultural Tourism of Singburi 

Province.   
Factors Satisfaction Expectation t Sig. 

   Level    Level 

Products of Tourism  2.61 moderate   3.99  high -27.328   .000 

Price  3.08 moderate   4.00  high -19.761   .000 

Place   2.93 moderate   4.00  high -18.847   .000 

Promotion   3.24 moderate   4.30 extremely high -18.777   .000 

Personnel   1.93 some what dissatisfied   4.32 extremely high -40.347   .000 

Service Process  2.52 some what dissatisfied   4.19    high -29.604   .000 
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Physical Environment  2.92 moderate   4.13    high -25.285   .000 

      TOTAL  2.75 moderate   4.13    high -33.043   .000 

3.  The Results of the Confirmatory Factor Analysis (CFA) 

The objectives of the Confirmatory Factor Analysis was to examine the variables in 

each factor of the expectation and the satisfaction toward the marketing-mix factors.  The 

results of the analysis were used to analyze the consistency of the Structural Equation Model 

(SEM).  The result of the calculation of Keiser-Meyer-Olkin (KMO) = .833 which was more 

than .5.  In addition, the selection of appropriate variables in each factor determined from the 

weight of the element of each factor which was more than .6.  The element that passed the 

Principal Axis Factor (PAF) and be selected were the expectation factors (place or channel of 

distribution, promotion or marketing communication, personnel, and service process); and the 

satisfaction factors (products of tourism, place or channel of distribution, promotion or 

marketing communication, and physical environment). 

 4) The Result of the Analysis of the Structural Equation Model (SEM) 

 The Analysis of the Structural Equation Model (SEM) was conducted by AMOS.  The 

results were shown in FIGURE I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi-square = 139.507 (59 df), p = .000 

FIGURE I : Results of the Analysis of the Structural Equation Model (SEM) of the                   

Expectation and the Satisfaction of the Cultural Tourism in Singburi Province. 
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         From Figure I, the Structural Equation Model (SEM) of the expectation and the 

satisfaction of the cultural tourism in Singburi Province were in goodness of model fit with 

the empirical data as follows: the relative Chi-Square (χ
2
 /df) = 2.365), which met the criteria, 

that is less than 3 (Ullman, 2001).  Considering the determined indices these were NFI 

= .956, GFI = .957, and CFI = .974 which were higher than .90 (Byrne, 1994), while RMR 

= .016 which was less than .05 (Steiger, 1990), and RMSEA = .058 which was less than .06 

(Bentler, 1999), which met the criteria.  Therefore, the conclusion was the Structural 

Equation Model of the expectation and the satisfaction of marketing for the cultural tourism 

in Singburi Province was in goodness model fit with the empirical data set. 

 

Discussion: 

 

 The marketing-mix factor influenced the overall decision-making in the travelling of the 

tourists was at high level. It also directly and indirectly influenced the tourist loyalty through the 

expectation and the satisfaction influencing the tourist loyalty through the expectation and the 

satisfaction.  These were in accordance with the study of Panlakajornsak. (2011) that the 

satisfaction directly had positive influence toward the tourist loyalty. Besides, it was in 

accordance with the study of Bowen and Chen (2011) and Lee Yang (2008) that when the 

satisfaction was at the confidence level, the loyalty was increased, the tourists wanted to revisit. 

Hughes & Allen (2010) analyzed the cultural tourism in Central and East Europe concerning the 

qualitative image occurred from the in-depth interview of the professionals in four countries, 

these were: Hungary, Croatia, Bulgaria, and Poland. These countries used to be under the 

Communist government.  However, the pattern of cultural tourism was used as the image to 

promote tourism in terms of growing markets much more than used it for political reason in 

building the country image. The qualitative cultural tourism of the countries in the sample groups 

was different in terms of the access to the tourist attraction; the sufficient and well-connected 

transportation network; the limit of over-crowding buildings, including the balance between 

community way of life and community cultures that deserved preservation. Thus, the person who 

was responsible for the marketing for the cultural tourism of Singburi Province had to set the 

strategy for marketing factors in promoting the satisfaction, especially the improvement and 

development of the marketing factors that yield high expectation but less satisfaction to attract the 

tourist returns. 

         The improvement approach of increasing marketing strategies for cultural tourism in 

Singburi Province revealed that the provincial administrators should promote the public 

relations to persuade and to convince the tourists; improve the tourist attraction presentation 

in various approaches; create the tourism officers to narrate the tourist attraction in an 

interesting manner, and improve the tou  s ’s s                                 s  s   sf       

to the tourists in accordance with the study of Sitthisan, P. (2013   A            S     s  ’s 

study, the tourists would be more satisfied when there were much more public regulations 

through all media channels consecutively, including hand-outs, guidebooks and well-rounded 

officers who could give information and services. 

 

Recommendations 

 

1. Promote, develop and restore the cultural tourism for outstanding identity 

2. Increase the tourism officer capabilities about knowledge and history of the tourist 

attraction to better relate to the tourists correctly 

3. Improve the landscape of the tourist attraction to be clean, orderly and conform to the 

local identity. 

4. Impose the Information Service point at the main tourist attraction 
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5. Promote local tourism activities consecutively, for example through on-line media 
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Abstract 

Patients with hemoglobin (Hb) variants may produce false hemoglobin A1c (HbA1c) 

measurement leading to misdiagnosis or mistreatment. This study aimed to evaluate the 

effects of Hb E on five different HbA1c analytical principles. HbA1c levels of 160 EDTA 

blood samples including Hb type A2A (N=51), heterozygous Hb E (N=104), and 

homozygous Hb E (N=5) were analyzed by immunoturbidimetric method, HPLC, LPLC, 

enzymatic assay, and boronate affinity chromatography. The strong positive correlations of 

HbA1c levels measured by all assays were observed (r=0.797 to 0.962, p<0.001). The HbA1c 

results analyzed by immunoassay and enzymatic assay were significant higher than boronate 

affinity chromatography (p<0.05), in Hb type A2A and heterozygous Hb E samples. 

However, these differences between assays in each hemoglobin typing were comparable. The 

results by using HPLC were under reportable range in homozygous Hb E group. The mean 

differences between HbA1c results analyzed by using LPLC and other 4 tested methods were 

significantly higher in heterozygous Hb E samples with Hb F >2%, compared to samples 

with Hb F ≤2% (p<0.05). This work showed a good comparability of HbA1c assays, 

although, some methods were influenced by high levels of Hb E and Hb F. Therefore, Hb E 

and Hb F are interfering factors that laboratories must be aware when reporting results if its 

presence is suspected. 

 

Keywords: Boronate affinity chromatography; Enzymatic assay; Immunoturbidimetric 

method; Hemoglobin A1c; Hemoglobin E; HPLC; LPLC  

 

1. Introduction 
Hemoglobin A1c (HbA1c) is the modified hemoglobin formed by the irreversible non-

enzymatic glycation of one or both N-terminal valines of hemoglobin beta chains, as such, 

HbA1c level in whole blood reflects the average of blood glucose concentration over the red 

blood cell lifespan. HbA1c has been routinely used in monitoring the long-term glycemic 

control and assessing the risk of developing complications in diabetic patients. Controlling of 

HbA1c nearly to normal level prevents the development and slows the progression of 

microvascular and macrovascular complications (DCCT, 1993: 977-986; DCCT/EDIC, 2005: 

2643-2653; UKPDS, 1998: 837-853). In addition, it has also been recommended for use as 

diagnostic criteria for diabetes, with a threshold level of more than or equal to 6.5%. (ADA, 

2018: S13-S27; WHO, 2011: 6-9). For diagnosis, HbA1c tests must be performed using a 

method certified by the National Glycohemoglobin Standardization Program (NGSP) and 

standardized to the Diabetes Control and Complications Trial (DCCT). The measurement of 

HbA1c level can be performed based on different analytical principles such as capillary 

electrophoresis, isoelectric focusing, high performance liquid chromatography (HPLC), low 

pressure liquid chromatography (LPLC),  affinity chromatography, immunoassays including 

immunoturbidimetry and immunoturbidimetric inhibition, and enzymatic assay. However, 

certain methods for HbA1c analysis can be affected by the presence of hemoglobin variants 

depending on the specific type of variants (Little, 2015: 849-856; Lorenzo-Medina, 2014: 

1168-1176; Mongia, 2008: 136-140). This can result in under-, over-, or non-estimation of 

the HbA1c level and subsequently lead to an inappropriate clinical management. As a result, 

the NGSP advises that laboratories should consider the likely prevalence of specific 
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hemoglobinopathies in their population when selecting an HbA1c assay (NGSP, 2018). 

Among thousand hemoglobin variants identified, the four most common hemoglobin variants 

worldwide are hemoglobin S (Hb S), hemoglobin E (Hb E), hemoglobin C (Hb C), and 

hemoglobin D (Hb D). Hb E is the second most prevalent hemoglobin variant worldwide. It 

occurs at an extremely high frequency in many countries in South-East Asia, particularly in 

Thailand, of which the prevalence of carrier frequency approximately 50% (Colah, 2010: 

103-117; Fucharoen, 2004: 364-372). Hb E contains a substitution of lysine for glutamic acid 

at position 26 of the beta-globin chain. Subjects who are heterozygous Hb E or homozygous 

Hb E do not present obvious clinical manifestations whereas subjects who have Hb E with 

alpha / beta-thalassemia present clinical symptoms with a very wide range of severity 

(Fucharoen, 2012: 1-15). Thus, laboratories should be aware about the method used in 

detecting HbA1c in order to provide accurate HbA1c results.  

In this study, we investigated the possibility of interference by hemoglobin E on five HbA1c 

methods including HPLC, LPLC, boronate affinity chromatography, immunoturdibimetric 

method and enzymatic assay. All methods evaluated in this work have not been previously 

reported for interference from the presence of hemoglobin E. 

 

2. Materials and methods 
The study was approved by the ethics review committee at Huachiew Chalermprakiet 

University (อ.432/2559). Total of 160 whole blood samples from pregnant women and/or 

their spouses were collected in EDTA-containing tubes; 51 hemoglobin (Hb) type A2A, 104 

heterozygous Hb E, and 5 homozygous Hb E. After routine hemoglobin typing has been 

completed using Variant
TM

 II hemoglobin testing system (Bio-Rad, USA) at Regional 

Medical Sciences Center 5 Samut Songkhram, small aliquots (500 µL) of each sample were 

made and stored at 4 
o
C until they were shipped on dry ice to faculty of Medical Technology 

at Huachiew Chalermprakiet University for HbA1c analysis. Hb type A2A samples with Hb 

F >1% were excluded. HbA1c levels in all samples were analyzed by the following assays 

and instruments: cation-exchange high performance liquid chromatography (HPLC), H9 

hemoglobin analyzer (Lifotronic Technology, China); low pressure liquid chromatography 

(LPLC), GH-900 HbA1c analyzer (Lifotronic Technology, China); immunoturbidimetric 

method, HbA1c Turbidimetric reagent (Linear chemicals, Spain) was used on XL-200 

automated chemistry analyzer (Erba Mannheim, Germany); enzymatic assay, A1care 

analyzer (i-SENS, Korea); boronate affinity chromatography, Labona Check A1c HbA1c 

analyzer (Green Cross Medis, Korea). All results were interpreted according to the 

manufacturers’ instructions. Results for all methods were reported as NGSP HbA1c 

equivalents. Means and 95% confidence intervals of HbA1c results obtained by each method 

were calculated. Relationships between different assays were performed using Pearson’s 

correlation test. For each type of sample, multiple-group comparison was made by one-way 

ANOVA/Friedman test and comparisons between different methods were made by paired t-

test/Wilcoxon signed-rank test. The mean difference (%) between assays of interest were 

calculated for each hemoglobin type and compared by using independent t-test/Mann-

Whitney U test.  

 

3. Results 

The characteristics of 160 samples including 51 samples of Hb type A2A, 104 samples of 

heterozygous Hb E (EA) and 5 samples of homozygous Hb E (EE) were shown in Table 1. 

As shown in Table 2, there were strong positive correlations of HbA1c levels, both in 

hemoglobin type A2A and heterozygous Hb E samples, determined by H9 (HPLC), GH-900 

(LPLC), Labona Check (boronate affinity chromatography), XL-200 (immunoturdibimetric 

method) and A1care (enzymatic assay), p<0.001. 
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Table 1. Characteristics of the study samples  

Characteristics 

(mean ± SD) 

Hemoglobin type 

A2A (N=51) EA (N=104) EE (N=5) 

%Hb A  86.67 ± 1.38 62.32 ± 2.61 4.92 ± 0.90 

%Hb A2  3.01 ± 0.65 — — 

%Hb F  0.40 ± 0.21 1.00 ± 0.60 2.68 ± 0.81 

%Hb E  — 26.86 ± 2.82 82.88 ± 2.83 
 — indicates no test result. 

 

 

Table 2. Correlation coefficient (r) of HbA1c test methods based on hemoglobin type 

Method 
Correlation coefficient (r) 

A2A EA 

H9 vs GH-900 0.944 * 0.873 * 

H9 vs XL-200 0.890 * 0.952 * 

H9 vs A1care 0.948 * 0.962 * 

H9 vs Labona Check 0.864 * 0.957 * 

GH-900 vs XL-200 0.886 * 0.850 * 

GH-900 vs A1care 0.927 * 0.835 * 

GH-900 vs Labona Check   0.815 * 0.837 * 

XL-200 vs A1care 0.863 * 0.954 * 

XL-200 vs Labona Check 0.797 * 0.946 * 

A1care vs Labona Check 0.824 * 0.954 * 
* Significance level at p<0.001  

 

The results of HbA1c measurements using five different methods were presented in Table 3. 

In Hb type A2A samples, the mean HbA1c levels determined by boronate affinity 

chromatography were statistically significant lower than immunoturbidimetric method and 

enzymatic assay (p<0.05). In heterozygous Hb E samples, the HbA1c levels measured by 

enzymatic assay were significant higher than the results performed by HPLC, LPLC, and 

boronate affinity chromatography (p<0.05). The HbA1c results analyzed by 

immunoturbidimetric methods also showed significant higher than boronate affinity 

chromatography (p<0.01). In homozygous Hb E samples, the HbA1c results obtained by 

using HPLC method were not in the reportable range (3.8%-18%) and were statistically 

significant lower than all HbA1c values determined by other four tested methods (p<0.05). 
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Table 3. HbA1c results measured by 5 different methods  

Hemoglobin 

type 

%Mean HbA1c (95% Confidence interval) 

p-value 

H9 GH-900 XL-200 A1care 

Labona 

Check 

A2A  5.80 

(5.62, 

5.97) 

5.76 

(5.56, 

5.97) 

5.84 

(5.70, 

5.99) 

5.84 

(5.65, 

6.02) 

5.72 

(5.54, 5.90) 

    0.848  

EA  5.68 

(5.49, 

5.87) 

5.63 

(5.42, 

5.84) 

5.72 

(5.57, 

5.87) 

5.77 

(5.60, 

5.95) 

5.64 

(5.47, 5.81) 

    0.780  

EE  2.12 

(1.61, 

2.63) 

5.26 

(4.13, 

6.39) 

4.82 

(3.98, 

5.66) 

5.16 

(4.87, 

5.45) 

5.10 

(4.66, 5.54) 

    0.023 

* 

* Significance level at p<0.05  

 

As shown in Table 4, though some assays showed statistically significance differences of 

HbA1c results in Hb type A2A and heterozygous Hb E sample groups, the difference 

between assays in the presence of heterozygous Hb E were comparable to Hb type A2A 

group (p>0.05). In homozygous Hb E samples, the mean differences of HbA1c results 

between HPLC and other tested methods were significantly greater than the differences 

observed in Hb type A2A group (p<0.001). We also found the greater mean differences of 

HbA1c results between immunoturbidimetric method and LPLC, boronate affinity 

chromatography (p<0.05). 

Notably, the mean differences between HbA1c results obtained from LPLC and other 

analytical principles were significantly higher in heterozygous Hb E samples with Hb F >2%, 

compared to samples with Hb F ≤2% (p<0.05) (Table 5). We found that, in this group, the 

mean LPLC-derived HbA1c (6.38%) were higher than results determined by HPLC, 

immunoturbidimetry, enzymatic assay and boronate affinity chromatography (5.40%, 5.48%, 

5.43%, 5.40%, respectively), whereas HbA1c results analyzed by using LPLC were lower 

than results by other assays, in heterozygous Hb E samples with Hb F ≤2% (HPLC 5.70%, 

LPLC 5.58%, immunoturbidimetric assay 5.74%, enzymatic assay 5.79%, boronate affinity 

chromatography 5.65%).  
 

Table 4. Mean differences (%) of HbA1c between assays  

Method 
Hemoglobin type 

A2A EA EE 

H9 vs GH-900 ± 0.04 ± 0.06          ± 3.14 ** 

H9 vs XL-200 ± 0.05 ± 0.04          ± 2.70 ** 

H9 vs A1care ± 0.04 ± 0.09          ± 3.04 ** 

H9 vs Labona Check  ± 0.08 ± 0.05          ± 2.98 ** 

GH-900 vs XL-200 ± 0.08 ± 0.10          ± 0.44 * 

GH-900 vs A1care ± 0.08 ± 0.14          ± 0.10 

GH-900 vs Labona Check  ± 0.04 ± 0.01          ± 0.16 

XL-200 vs A1care ± 0.01 ± 0.05          ± 0.34 

XL-200 vs Labona Check  ± 0.12 ± 0.09          ± 0.28 * 

A1care vs Labona Check  ± 0.12 ± 0.13          ± 0.06 
* Significance level at p<0.05, compared to hemoglobin type A2A  

** Significance level at p<0.001, compared to hemoglobin type A2A 
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Table 5. Mean differences (%) of HbA1c between assays for samples containing 

heterozygous Hb E with various Hb F levels  

Method    Hb F ≤ 2% (n=98) Hb F > 2% (n=6) 

H9 vs GH-900 ± 0.12                ± 0.98 ** 

H9 vs XL-200 ± 0.04                ± 0.08  

H9 vs A1care ± 0.09                ± 0.03 

H9 vs Labona Check ± 0.05                ± 0.00 

GH-900 vs XL-200 ± 0.16                ± 0.90 ** 

GH-900 vs A1care ± 0.21                ± 0.95 ** 

GH-900 vs Labona Check ± 0.07                ± 0.98 * 

XL-200 vs A1care ± 0.05                ± 0.05 

XL-200 vs Labona Check ± 0.09                ± 0.08 

A1care vs Labona Check ± 0.14                ± 0.03 
* Significance level at p<0.05, compared to Hb F ≤ 2% 

** Significance level at p<0.01, compared to Hb F ≤ 2% 

 

4. Discussion 

HbA1c plays an important role in diagnosis and treatment of diabetes, as it directly is related 

to diabetes complications. The current common methods used to quantify HbA1c are ion-

exchange chromatography, affinity chromatography, enzymatic and immunoassays. Several 

reports have shown that Hb variants can affect determination of HbA1c levels with some 

methods by causing falsely decreased, increased or non-estimation of HbA1c results, 

potentially leading to misdiagnosis and undertreatment or overtreatment of diabetic patients. 

In present study, we investigated the possibility of interference by Hb E, the second most 

common Hb variant worldwide, particularly in Thailand, on five different HbA1c methods 

including ion-exchange HPLC, LPLC, boronate affinity chromatography, enzymatic assay 

and immunoturbidimetric method. We demonstrated the strong positive correlations of 

HbA1c obtained by these five different assays both in hemoglobin type A2A and 

heterozygous Hb E groups. The statistically significance higher HbA1c results obtained by 

immunoturbidimetric and enzymatic assays, in comparison with boronate affinity 

chromatography, were observed in both heterozygous Hb E and hemoglobin type A2A 

samples. However, the mean differences of HbA1c results between tested methods in the 

presence of heterozygous Hb E showed no significant difference, compared to the 

hemoglobin type A2A group, suggesting that heterozygous Hb E did not interfere with the 

tested methods. 

Previous studies also showed that the presence of Hb E trait does not interfere with HbA1c 

assays including immunoassay, enzymatic assay, and boronate affinity chromatography at 

clinical decision point of 6% and 9% HbA1c, although the HbA1c results for each method 

were statistically different (Azizi, 2015: 495-497; Little, 2008: 1277-1282). On the other 

hand, several ion-exchange HPLC based methods were clinically affected by Hb E trait at 

varying degree such as non-quantitation and significant low or high HbA1c results (Lin, 

2012: 819-821; Little, 2008: 1277-1282; Rohlfing, 2016: 80-83; Sthaneshwar, 2013: 417-

419; Wu, 2016: 353-364; Zhang, 2018: 1-7). The different values of HbA1c obtained for the 

same blood samples measured by HPLC methods depends on the chromatographic system 

such as the kind of resin, resin lot variation, column size, buffer composition and elution 

times (Jeppsson, 2002: 78-89), suggesting that the influence of Hb E variant are principle- 

and method-specific.  

For samples with homozygous Hb E, Hb A is very low, with over 80% hemoglobin being Hb 

E itself, thus, the level of HbA1c may also very low. Despite of the limited samples, our data 
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showed that HbA1c results obtained from HPLC were under the reportable range and nearly 

half of all other different analytical principle methods (LPLC, immunoturbidimetric method, 

enzymatic assay and boronate affinity chromatography). These data were consistent with the 

study by Goce Dimeski (2012: 1479-1482) which showed the unreportable HbA1c results by 

HPLC analyzers. Our data showed that the mean differences of HbA1c between HPLC and 

other four tested methods in homozygous Hb E samples were significant greater than in 

hemoglobin type A2A samples, suggesting that homozygous Hb E obviously interfered 

HPLC method. In addition, the significantly greater mean differences of HbA1c between 

immunoturbidimetric method and other assays (LPLC and boronate affinity chromatography) 

in homozygous Hb E samples were observed, compared to hemoglobin type A2A samples, 

indicating that these tested methods may also be interfered by homozygous Hb E. 

Nonetheless, as most of the samples in routine HbA1c analyses are unknown hemoglobin 

type and patients with homozygous Hb E can be asymptomatic, the HbA1c results analyzed 

by using HPLC could raise awareness to laboratories about the existence of hemoglobin 

variants whereas the other methods could not.  

Hemoglobin F is one factor which can interfere with HbA1c analysis (Khajuria, 2015: 85-88; 

Nitta, 2015: 569-575; Shu, 2012: 1712-1713). Some methods/instruments showed the 

interfering from Hb F in a range of 5 - 30% (NGSP, 2018). In this study, we have seen the 

influence of Hb F on HbA1c measurement by LPLC. Our data showed the significant 

differences of HbA1c values between LPLC and other tested methods in heterozygous Hb E 

samples with Hb F >2% (p<0.05), but not in samples with Hb F ≤2%, implying that the 

measurement of HbA1c by LPLC method was interfered by an increased in Hb F. This could 

be due to the co-migration of Hb F with the HbA1c, causing overlapped peaks of Hb F with 

that of HbA1c. Thereby, the falsely high HbA1c results by LPLC may be found in patients 

with clinical conditions presenting with elevated Hb F (>1% Hb F), such as β-thalassemia (1–

5% Hb F), pregnancy (3% Hb F), leukemia (5–17% Hb F), and hereditary persistence of fetal 

hemoglobin (≤30% Hb F) (Carrocini, 2011: 231-236; Manca, 2008: 94-111). Further study is 

needed for evaluating the effect of varying of %Hb F on these tested methods.  

In addition to hemoglobin variants, the HbA1c can be inaccurate in people with certain 

conditions that alter the red blood cell lifespan, conditions with abnormal red cell turnover, 

such as anemia. In such cases, American Diabetes Association (ADA) recommends 

laboratory to consider alternate diagnostic tests (fasting plasma glucose test or oral glucose 

tolerance test) if there is disagreement between HbA1c and blood glucose levels (ADA, 2018: 

S13-S27), alternative methods for blood glucose monitoring such as more frequent and/or 

different timing of self-monitoring blood glucose (SMBG) or continuous glucose monitoring 

(CGM) use, and alternative tests of assessing average glycemia such as fructosamine and 1,5-

anhydroglucitol (ADA, 2018: S55-S64). However, there were no reports about red cell 

lifespan changes in subjects with Hb E variant, so Hb E may or may not affect the HbA1c 

results through the red cell lifespan changes (Rhea, 2014: 5-16).  

In summary, this work presents a good comparability in samples with hemoglobin type A2A 

and heterozygous Hb E, and the influences of high levels of Hb E and Hb F on five different 

HbA1c measurement methods. GH-900 (LPLC-based HbA1c method) were interfered with 

an increasing in Hb F. H9 (HPLC-based HbA1c method) gave the results under reportable 

range, in homozygous Hb E samples. Therefore, Hb E and Hb F are interfering factors that 

laboratories must be cautious when reporting results if its presence is suspected. However, 

HPLC is the only method that could detect the Hb variants in the samples, whereas 

immunoassay, enzymatic assay, and boronate affinity chromatography could not, this could 

be helpful for clinical interpretation particularly in cases of which the red cell lifespan is 

altered.  
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Abstract 

Myosin regulatory light chain (MRLC) regulates myosin activity which underlies various 

activities of the cells including migration invasion and survival of cells. The function of 

MRLC is activated by phosphorylation catalyzed by myosin light chain kinase (MLCK). In 

this study, the role of MRLC in cholangiocarcinoma cells was investigated by inhibiting the 

MRLC activity using myosin light chain kinase, ML-7, a MLCK inhibitor. ML-7 reduced 

MRLC phosphorylation dose dependently, correlating with suppression of cell viability as 

determined by MTT assay. However, ML-7 was not significantly reduction of invasiveness 

and MMP-2 gelatinase activity at sub-toxic dosage. These data indicate that MRLC activity is 

vital to cell viability but not significantly reduce the metastatic properties in 

cholangiocarcinoma cells.  

 

Keywords: cholangiocarcinoma; invasion; MRLC; survival 

 

 

1. Introduction  

Cholangiocarinoma (CCA) is a malignancy of the biliary tract. It can occur at any part along 

the intrahepatic or extrahepatic biliary tree excluding gallbladder and ampular of vater 

(Bartella, 2015). Epidemiological studies revealed geographical clusters of 

choloangiocarcinoma (CCA) in endemic regions of liver fluke O. viverini or its close relative 

(Kamsa-ard, 2018). Thailand is the highest incidence rate of cholangiocarcinoma of the 

world. The incidence rate of chologiocarcinoma and liver cancer between 1988 and 2012 was 

between 40.5 and 33.9 per 1000,000 in males and 16.3 and 12.9 per 100000 in females 

(Kamsa-ard, 2018). The progression of a tumor cell to invasive and metastatic growth is one 

of the major causes of poor clinical outcome, treatment failure and death in cancer patients. 

Metastasis of cancer is a multi-step process by dynamic reorganization of actin-myosin 

cytoskeleton and remodeling of the extracellular matrix which allowing the malignant cells 

leave the primary site and spread to distant locations throughout the body (Unbekandt, 2014). 

Contraction of actin-myosin cytoskeletal structures generates the mechanical force required 

for cell motility and invasion (Unbekandt, 2014). Myosin is one of the most important and 

abundant contractile proteins of the cell (Heissler SM, 2014). It’s activity is regulated by 

myosin light chain kinase (MLCK), an enzyme which activates myosin by phosphorylating it 

on its regulatory light chain (MRLC) (Heissler SM, 2014). Suppression of MLCK has been 

shown to inhibit motility and invasion of rat prostatic adenocarcinoma and glioma cell line 

(Gillespie GY, 1999, Tohtong R, 2003). However, the metastasis potential of breast cancer  

cells is increased by the loss of MLCK (Kim DY, 2016). In addition, myosin regulation in 

cell survival have been report (Connell LE, 2005). The role of myosin II in 

Cholangiocarcinoma is still unclear. So, in this study, we investigated the role of myosin II by 

inhibition of MRLC phosphorylation in a Thai cholangiocarcinoma cell line by focus on 

metastasis and survival properties.  

 

178



2. Experimental Objectives 

 We determined if myosin II, plays a role in regulating the invasiveness or survival 

properties in cancer cells by inhibiting myosin regulatory light chain (MRLC) function using 

myosin light chain kinase (MLCK) inhibitor, ML-7, and assess the effects on cell viability 

and invasiveness properties in vitro by using a human cholangiocarcinoma (KKU-100) cell 

line as a model. 

 

3. Materials and Methods 

3. 1 Cell line and cell culture 

KKU-100 was developed from a 65-year-old Thai woman patient who was diagnosed of 

cholangiocarcinoma (Sripa 2005). The histopathological investigation confirmed a poorly 

differentiated tubular adenocarcinoma cell type of cholangiocarcinoma associated with 

Opisthorchis viverrini. This cell line was grown as a monolayer in HAM’s-F12 medium 

supplemented with 10% heat-inactivated fetal bovine serum (FBS) and 100 U/ml of penicillin 

G and 100 ug/ml streptomycin. The cancer cells were incubated at 37 
o
C in a humidified 

atmosphere containing 5% CO2 in air.  

 

3.2 Cytotoxicity assay 

 Approximately 5x10
3
 cells of KKU-100 were grown in 96-well plates overnight 

(Corning, New York, U.S.A.). After 24 hours, various concentration of 1-(5-

Iodonaphthalene-1-sulfonyl)-1H-hexahydro-1,4-diazepine hydrochloride (ML-7) (0, 0.1, 1, 

10, 25, 50, 75, 100, 150, and 200 M) were plated out in triplicate. The toxicity profiles of 

the compound were assessed using 3-(4, 5-dimethyldiazol-2-yl)-2,5 diphenyl tetrazolium 

bromide (MTT) solution (USB, Cleveland, OH, U.S.A.) After 6 hours of incubation, MTT (5 

mg/ml) was added to the individual wells, followed by an incubation for 4 hours at 37
o
C in a 

humidified atmosphere containing 5% CO2 before removal of the media. DMSO was then 

added into each well to solubilize the formazan crystals. The absorbance was read at 540 nm 

using ELISA microplate reader (Multiscan MCC/340p, version 2.20). The concentration 

which inhibited 50% of cellular growth (IC50 value) was determines by KALEIDAGRAPH 

program. 

 3.3 Western blot analysis  

KKU-100 cells were seeded in 60 mm dish and treated with 0, 75, 150 M of ML–7 for 6 

hours. The total protein of the cells was extracted with urea glycerol lysis buffer. The protein 

lysates were centrifuged at 12,000 x g for 10 min. The proteins were separated by gel 

electrophoresis by using 25 V at 4
o
C for 1.5 hours, transferred to nitrocellulose membranes, 

blocked with 5% skim milk in TBS-Tween buffer for 1 hour at room temperature. The 

membrane was incubated with primary antibody specific to myosin light chain II antibody 

(sigma) overnight at 4
o
C and then incubated with horseradish peroxidase conjugated 

secondary antibody for 1 hour at room temperature. The protein bands were visualized by 

autoradiography. 

3.4 In vitro invasion Assay 

Cancer cell invasiveness was determined using transwell chamber (Costar, Cambridge, MA, 

USA) coated with 0.3 

Approximately 1x10
5
 cells in complete culture media containing various concentration of 

ML-

of 10% FBS medium. After incubation of the chambers at 37 
o 

C, 5% CO2 atmosphere for 6 

hr, non-invasive cells on the upper filter were removed using cotton swabs and the cells that 

have invaded into the lower surface were fixed with 25 % methanol for 30 min, and stain 

with 0.5% crystal violet for 1 hr. The number of invaded cells in five random x 10 

microscopic fields were counted under microscope. 

179



3.5 Gelatin zymography assay 

 Approximately, 1x10
5
 cells of KKU-100 were treated with various concentration of 

ML-7 in medium without FBS for 6 hours. The conditioned medium was assayed for 

gelatinase activity by gelatin zymography assay. Briefly, fivefold volume of the conditioned 

medium was mixed with 5x SDS-sample buffer before separation in 12% SDS-PAGE 

containing 1 mg/ml gelatin. After electrophoresis at 200 V at 4 
o
C for 1 h, the gel was washed 

in 2.5 % (w/v) TritonX – 100 twice, 30 min each time. The gel was then incubated in buffer 

containing 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, 10 mM CaCl2 2, 1% Triton X-100 and 

0.02% NaN3 for 18 hours in 37 
o
C water bath. The gel was then stained with 0.5% Coomassie 

blue R 250. Gelatinolytic activity was presented as clear bands the blue background of the 

coomassie-stained gel. 

  

4. Results 

4.1 The effects of ML-7 (MLCK inhibitor) on cell viability 

   Effect of MLCK inhibitor (ML-7) on in vitro cell viability  was performed by using 

MTT assay and KKU-100 cell line as a model. These experiments were performed 3 times, 

each done in duplicates. The inhibitory concentration at 50% (IC50) was analyzed by non-

linear sigmoidal algorithms in KALEIDAGRAPH (version 4.0). Cell viability was reduced 

dose-dependently, showing an IC50 of 90 M. At 200 M almost cells died after 6 hours of 

incubation (Figure 1). 
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   Figure 1. The IC50 of ML-7 treatment on KKU-100 analyzed by KALEIDAGRAPH  

 

4.2 The effects of MLCK inhibitor on MRLC phosphorylation   

  Phosphorylated forms of the MRLC were analyzed by urea glycerol – PAGE which 

separate proteins on the basis of size and charge. The more phosphorylation (negatively–

charge), the greater mobility of protein. Cholangiocarcinoma cell line (KKU 100) were 

treated with 0, 75, 150 M of ML–7 for 6 hours at 37
o
C, 5%CO2 before the protein extract 

was prepared. Phosphorylated forms of MRLC appeared as 5 bands when probed with MRLC 

-7 resulted in a reduction of MRLC 

bands to 4 and 2 bands, respectively (Figure 2). 
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Figure 2. Immunoblot detection of MRLC phosphorylation after ML-7 treatment  

 4.3 The effects of myosin light chain kinase inhibitor (ML-7) on cancer cell 

 invasiveness 

 Since Figure 1 showed that ML-7 reduced KKU-100 cell viability, we next 

determined if ML-7 had an effect on cell invasiveness, a key characteristics of metastatic 

cancer using in vitro Transwell assay. ML-7 up to 75 -100 cells, 

at which concentration cell viability was reduced to approximately 60%. However, cell 

invasion was not significantly reduced by ML-7 at a sub-toxic doses. (p>0.05, One-way 

ANOVA) (Figure 3).  

 

                
 

Figure 3. Effects of MLCK inhibitor (ML-7) on in vitro invasion of KKU-100 cell line. 

 

 4.4 Effects of MLCK inhibitor on MMP-2 secretion 

 Besides migration, extracellular matrix degradation is another key factor needed for 

cell invasiveness. We determined the levels of MMP-2 in the conditioned medium of KKU-

100 cells using gelatin zymography. Although 50 and 75 -7 slightly reduced secreted 

MMP-2 level, this inhibitory effect was not statistically significant (p>0.05, One-way 

ANOVA) (Figure 4).      
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Figure 4 Gelatin Zymography of KKU-100 treated with ML –7. Each lane represents 

-7 respectively. 

 

5. Discussion and conclusion 

Myosins are involved in a myriad of functions such as muscle contraction, cytokinesis, 

adhesion, migration and survival (Heissle SM, 2014, Connell LE, 2005). The important of 

myosin regulation in cell function is depended by the multiple signal transduction pathways 

that control myosin regulatory light chain (MRLC) phosphorylation. In this study, we 

determined the role of MRLC using KKU-100, a Thai patient cholangiocarcinoma cell line as 

a model and using ML-7, a MLCK inhibitor for inhibition of MRLC phosphorylation. Our 

data indicated that ML-7 dose-dependently reduced MRLC phosphorylation and cell 

viability, but it not significantly reduce invasion and gelatinase activities of KKU-100 cell at 

sub-toxic doses. This finding is in contrast to previous report, where ML-7 significantly 

reduced the invasiveness of a prostate cancer cell line, MLL, at sub-toxic dose (Tohtong R, 

2003). A studies of glioma cell line showed that ML-7 treatment resulted in a dose-dependent 

reduction of migration (Gillespie GY, 1999). However, the metastasis potential of breast 

cancer cells is increased by the loss of MLCK because changing of extracellular signal-

regulated kinase and c-Jun N-terminal kinase signaling pathway (Kim DY, 2016). In 

addition, inhibition of myosin light chain kinase (MLCK) in breast epithelial cell and Ras-

transformed breast epithelial cell can induce apoptosis (Connell LC, 2005). In  lung cancer 

cell line, knockdown of myosin VI makes cancer cell susceptible to apoptosis upon DNA 

damage (Jung EJ, 2006). Our result supported that in a cholangiocarcinoma cell line,  myosin 

II is important for cell survival but not curcial in metastasis properties.  However, studied 

with more than one cholangiocarcinoma cell line and investigated more variety of signaling 

pathways during MLCK inhibition or molecular knockdown of MLCK to confirm this 

investigation is warranted. 
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Abstract  

Improving the solubility of non-polar tested compounds is essential for evaluating in vitro 

acetylcholinesterase (AChE) activity using modified Ellman’s method. Unfortunately, 

dimethyl sulfoxide (DMSO), a widely used solvent for dissolving hydrophobic compounds, 

displayed the inhibitory activity against AChE, resulting in its limited application. For this 

reason, Tween 20 was considered as a cosolvent. The aim of this study was to optimize the 

final concentration of DMSO in combination with Tween 20 in AChE activity determination. 

Donepezil HCl (0.01 mg/mL) was used as the reference for investigating AChE inhibitory 

activity in 11 different combined solvents. The results showed that 2%v/v Tween 20 had no 

significant change in AChE inhibition of donepezil HCl. Furthermore, the maximum 

concentration of DMSO which can be used in the reaction mixture without significant 

interference was 0.1%v/v. Accordingly, the solution of 0.1%v/v DMSO and 2%v/v Tween 20 

is suitable for improving non-polar materials solubility in modified Ellman’s test.  

 

Keywords: AChE; Donepezil; DMSO; Ellman; Tween 20  

 

 

1. Introduction 

Alzheimer's disease (AD), a chronic neurodegenerative disease, is the most common cause of 

dementia with severe economic and social impact. The symptoms of AD are difficulties with 

memory, language, problem-solving and other cognitive skills that affect a person’s ability to 

perform everyday activities (Alzheimer's Association, 2017: 325-373).  

According to cholinergic hypothesis, the loss of cholinergic neurons leading to the reduction 

levels of acetylcholine (ACh) neurotransmitter causes impairment in cognitive function 

(Hoffman Snyder and Facchiano, 2011: 201-206). Acetylcholinesterase (AChE), the enzyme 

at cholinergic synapse, is involved in the metabolic hydrolysis of ACh. Therefore, using 

acetylcholinesterase inhibitors (AChEIs) could increase the duration of action and 

concentration of ACh that result in improving some symptoms and slowing down the 

progression of AD (Saify and Sultana, 2014: 387-425). Currently, AChEIs (donepezil, 

rivastigmine and galantamine) are indicated for AD treatment (Slattum et al., 2008: 1051-

1065). Several methods for evaluation the activity of AChE have been described including 

the colorimetric methods. Among them, the rapid colorimetric modified Ellman’s method is 

the most widely used for AChE activity determination (Silva et al., 2014: 116-145). This 

method is based on the reaction between thiols and chromogenic 5,5’-dithiobis-2-

nitrobenzoic acid (DTNB). As presented in Figure 1, AChE hydrolyzes acetylthiocholine 

(ATCh) into an intermediate thiocholine (TCh). Then TCh reacts with DTNB and provides a 

yellow product named 2-nitro-5-thiobenzoic acid (TNB) which can be quantified by its 

absorbance at the wavelength of 405 nm. The intensity of the absorption is proportional to the 

level of TCh. The presence of AChEI inhibits the hydrolysis of ATCh by AChE leading to 

the reduction of TCh as well as the intensity of the absorption (Ellman et al., 1961: 88-95; 

Mertens et al., 2016:161-166). 
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Figure 1 Principle of Ellman’s method

 

 

Since this hydrolysis reaction is monitored by UV spectrophotometric readings, the test 

solution must be transparent. Accordingly, dimethyl sulfoxide (DMSO), one of the most 

commonly organic solvent has been used in biochemical and cellular assays for dissolving 

the tested compounds during drug discovery programs. Unfortunately, DMSO exhibits a 

highly AChE inhibitory effect at practical concentrations ranging from 0.6 to 10%. For this 

reason, DMSO is not the best choice of organic solvent for this enzyme assay (Obregon et al., 

2005: 379-384). 

However, some herbal materials are practically soluble in water, slightly soluble in other 

polar aprotic solvents and sparingly soluble in DMSO. In this case, use of DMSO is 

inevitable. Nevertheless, only DMSO utilization may not be sufficient to prevent the 

precipitation of solute from the test solution during this modified Ellman’s assay. Thus, other 

cosolvents or surfactants may be considered as the solubilizers. One of commonly used 

solubilizer in laboratory assays is polysorbate 20 (Tween 20), a nonionic surfactant which is 

composed of 20 repeated units of polyethylene glycol via ethoxylation (Ayorinde et al., 2000: 

2116-2124). However, the effect of Tween 20 on AChE activity still has not been reported. In 

this study, the impact of application DMSO with Tween 20 as cosolvent in the modified 

Ellman’s method was investigated. 

 

2. Method 

 

 2.1 Chemicals 

 AChE from Electrophorus electricus (EeAChE) (E.C.3.1.1.7, Sigma C 2888), ATCh, 

DTNB, bovine serum albumin (BSA) and the reference compound, donepezil hydrochloride 

(donepezil HCl), were purchased from Sigma-Aldrich Chemical (St. Louis, MA, USA). 

DMSO was purchased from Carlo Erba (Milan, Italy). Tween 20 was obtained from Sino-

Japan Chemical (Taipei, Taiwan). Tris(hydroxymethyl)aminomethane was acquired from 

Merck Millipore Corporation, Calbiochem (San Diego, CA, USA). 

 

 2.2 AChE assay 

 An assessment of in vitro AChE inhibition was assayed in conventional, flat-bottomed 

96-well microplates (Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA, USA) using the modified 

Ellman’s method (Miao and Zhu, 2010: 5216-5234). The reaction mixture consisted of 25 µL 

of tested compound solution, 25 µL of 15 mM ATCh, 50 µL of 0.1%w/v bovine serum 

albumin in 50 mM Tris(hydroxymethyl)aminomethane pH 8, 125 µL of 3 mM DTNB and 25 

µL of 0.22 units/mL EeAChE. The final volume of this test was 250 µL. After 20 minutes, 

the reaction was incubated at 25°C and the absorbance was measured at 405 nm from 

microplate reader UV scan (EZ read 2000 microplate reader, Biochrom, UK). As a control, 

the tested compound solution was replaced with solvent that used for dissolving sample. The 

control and tested samples were assayed in triplicate. To monitor any nonenzymatic 

hydrolysis in the reaction mixture, two blanks for each run were prepared in triplicate. 

Percentage of AChE inhibition was calculated by the following equation; 
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%AChE inhibition = 
(A-B) - (C-D)

A-B
×100 

 
(1) 

 

where,  

A is absorbance of control, 

B  is absorbance of blank, 

C is absorbance of sample, and 

D is absorbance of sample blank. 

 

In this reaction, Tween 20 was used as cosolvent. According to preliminary test, using higher 

than 2%v/v of Tween 20 resulted in bubble formation that interfered the measurement. On 

the contrary, using less than 2%v/v of Tween 20 was not enough for enhancing the solubility 

of non-polar compounds. Therefore, the optimal concentration of Tween 20 for this reaction 

was 2%v/v. Donepezil HCl stock solution was prepared by dissolving in 11 different mixture 

of solvents as shown in Table 1. The final concentration of the tested compound solution, 

donepezil HCl, was 0.01 mg/mL. 

 

Table 1 The final concentrations of DMSO, Tween 20, and water in 11 different 

combined solvents 

Combined solvent 

No. 

DMSO (%v/v) Tween 20 

(%v/v) 

Water (%v/v) 

1 0 0 10 

2 10 0 0 

3 0 2 8 

4 0.1 2 7.9 

5 0.2 2 7.8 

6 0.5 2 7.5 

7 0.8 2 7.2 

8 1 2 7 

9 2 2 6 

10 5 2 3 

11 8 2 0 

 

2.3 Statistical analysis 

Statistical significance was determined using ANOVA test with LDS post hoc analysis at 

95% confidence interval using SPSS Statistics v17.0 program. 

 

3. Results  

Donepezil HCl, an approved AChE inhibitor for AD treatment was tested for AChE 

inhibitory activity using modified Ellman’s colorimetric assay in 96-well microplate. The 

eleven different mixed solvents were used for preparing donepezil HCl stock solution. The 

final concentrations of combined solvents No.1 to 11 are demonstrated in Table 1. In this 

study, the absorbance of control, blank, sample and sample blank solutions as shown in 

Figure 2 were measured and the AChE inhibitory activities of donepezil HCl were calculated 

by using Equation 1. 
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Figure 2 The reaction mixture of A = control (AChE with no sample), B = blank 

(no AChE with no sample), C = sample (AChE with donepezil HCl) and D = sample 

blank (no AChE with donepezil HCl) 

 

The effect of DMSO and Tween 20 to the modified Ellman’s colorimetric test was 

determined by comparing the AChE inhibitory activity of 0.01 mg/mL donepezil HCl 

prepared in the different solvents. The influences of these solvents on AChE inhibitory effect 

of donepezil HCl were indicated in Figure 3. It was found that donepezil HCl in combined 

solvent No.1 (10%v/v water) exhibited the highest AChE inhibition at 98.0±1.15% whereas 

this inhibitor in combined solvent No.2 (10%v/v DMSO) showed a significance reduction in 

AChE inhibitory activity. This result indicated that the utilization of 10%v/v DMSO in the 

reaction mixture should be restricted. In the presence of 2%v/v Tween 20 (combined solvent 

No.3), donepezil HCl exhibited lower activity than in combined solvent No.1. However, no 

significant differences in AChE activity were found with combined solvent No.1 or No.3. 

Therefore, using 2%v/v Tween 20 as solubilizer was suggested in this test while using 

10%v/v DMSO should be limited. 

 
Figure 3 The AChE inhibitory activities of 0.01 mg/mL donepezil HCl in combined 

solvent No.1 (10%v/v water), No.2 (10%v/v DMSO) and No.3 (8%v/v water and 2%v/v 

Tween 20). Error bar represented standard deviation (SD). *P < 0.05 versus solvent 

No.1 
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To figure out the suitable final concentration of DMSO with cosolvent (Tween 20) in this 

assay, donepezil HCl was dissolved in DMSO ranging from 0.1 to 8%v/v in the presence of 

2%v/v Tween 20. As presented in Figure 4, AChE inhibition of 0.01 mg/mL donepezil HCl 

in combined solvent No.5 to 11 which composed of DMSO 0.2, 0.5, 0.8, 1, 2, 5, and 8%v/v, 

respectively were significantly decreased from combined solvent No.3 (no DMSO). Only the 

inhibitory effect of tested compound in combined solvent No.4 which consisted of 0.1%v/v 

DMSO had no significant change in AChE inhibitory activity. This experiment indicated that 

the final concentration of DMSO in the reaction mixture of this modified Ellman’s assay 

should be not more than 0.1%v/v when using 2%v/v Tween 20 as cosolvent.  

 
Figure 4 The AChE inhibitory activity of 0.01 mg/mL donepezil HCl in combined 

solvent No.3 to 11 (Data of combined solvent is shown in Table 1) *P value < 0.05 versus 

combined solvent No.3  

 

4. Conclusion and Discussion 

To carry out the AChE inhibitory activity of non-polar materials, concomitantly used of 

cosolvents or surfactants for the assay was practical. These solvents should have no 

interferences to the assay. In the current modified Ellman’s method, DMSO and Tween 20 

have been used as solvent of 0.01 mg/mL donepezil HCl, an AChE inhibitor. The appropriate 

final concentration of Tween 20 in the reaction mixture was 2%v/v because of no significant 

change in the activity of donepezil HCl. However, the reaction mixture should be gently 

mixed to avoid bubble formation. 

DMSO is usually the solvent of choice for preparing stock solutions of the tested compounds 

for biological and pharmacological screening experiments. However, using of this solvent 

should be restricted because AChE inhibition of 0.01 mg/mL donepezil HCl significantly 

decreased with the increasing percentages of DMSO (0.2 to 10%v/v). As previously 

described, the influence of DMSO on the activity of the AChEIs was found to be significant. 

The tested compounds were less active in the presence of 0.6 and 1.6%v/v of DMSO (Di 

Giovanni et al., 2008: 109-119). Moreover, Kumar and Darreh-Shori (2017: 2618-2625) 

reported that DMSO is a considerably potent and highly selective irreversible mixed-

competitive inhibitor of human AChE, as well as 1 to 4%v/v DMSO showed 37 to 80% 

inhibition of human AChE activity. Thus, developing stringent protocols in the presence of 

DMSO should be cautious. Comparison among different concentrations of DMSO (0 to 

8%v/v) and 2%v/v Tween 20 solutions, only 0.1%v/v DMSO, 2%v/v Tween 20 and 7.9%v/v 
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water used in the reaction mixture had no statistically significant effect on AChE inhibition of 

the tested compound. This data suggested that the final concentration of DMSO in the 

presence of 2%v/v Tween 20 should not more than 0.1%v/v for using in this experiment. 

Therefore, 0.1%v/v DMSO in combination with 2%v/v Tween 20 and 7.9%v/v water could 

be the proper aids for improving solubility of hydrophobic tested compounds in modified 

Ellman’s assay. 
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摘要  

八段锦是中国国家体育总局向全国乃至世界推广的健身项目之一，除了是以人自身

形体活动、呼吸吐纳、心理调节相结合为要素的民族传统运动方法外，八段锦已成为许

多慢性疾病的辅助疗法。本文旨在梳理目前有关八段锦的临床研究、康复治疗的观察，

以便更好的推广应用。 关键词：八段锦, 临床应用  

Abstract  

Ba Duan Jin is one of the exercise promoted by the General Administration of Sport of 

China to the whole country and even the world. Ba Duan Jin is a traditional national sports, 

which combines physical activity, breathing, and mental adjustment. In addition, it has 

become a supplementary therapy for many chronic diseases. The purpose of this article is to 

sort out the current clinical researches and observations on rehabilitation of Ba Duan Jin so as 

to better promote the application. Keywords : Ba Duan Jin, clinical application 

一、八段锦的源流及功法 

八段锦是中国经典的传统养生与健身功法，由八种不同动作组成，故名“八段”。其

健身功用可以强身益寿，祛病除疾，效果甚佳，有如展示给人们一幅绚丽多彩的锦缎，

故称为“锦”。八段锦不仅有立式、坐式之分，还有文、武八段锦之分。在八段锦的基础

上，还发展演变出的十二段锦、十六段锦等内容。八段锦的起源时间尚存争议，有学者

认为八段锦起源于宋代；1994年，翁士勋提出，八段锦产生的年代最早可以推到晋代。

白彦荣认为八段锦渊源于西汉形成于宋元。[1]
2003年中国国家体育总局对传统的八段锦

功法进行挖掘整理，在立式八段锦的基础上，整编成“健身气功·八段锦”，以供社会大
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众进行科学的功法练习。八段锦的歌诀为：双手托天理三焦；左右开弓似射雕；调理脾

胃需单举；五劳七伤往后瞧；摇头摆尾去心火；背后七颠百病消；攒拳怒目增气力；两

手攀足固肾腰。 

二、八段锦与中医 

八段锦是我国古代导引术，因其健身效果显著且安全易行，故千余年来在民间广为

流传，是中华传统养生文化的瑰宝。中医养生之道的特点有“形劳而不倦”的锻炼身体方

法。善养生者，必调和血气，使之周流不息，而运行气血的一个重要途径就是多运动。

八段锦活动肢体，具有舒展筋骨、行气活血、疏通经络、调整阴阳、祛病延年的功效，

是机体全面调养的健身、养生功法。[2]
 

八段锦还具有强身益寿、防治疾病的作用，八段锦的每一段都有锻炼的重点，“两

手托天理三焦”为调理三焦的关键动作，常练此式可以帮助提升脏腑气机和运化水液，

防治一些气机下陷和水液代谢障碍性疾病，如子宫脱垂、滑胎、胃下垂、水肿等。“左

右开弓似射雕”可以调理肺与大肠的气机，防治一些肺部和肠道疾病，如便秘、胸满咳

喘等。“调理脾胃须单举”可疏泄肝胆气机，又能调理脾胃气机的升降。另外，又因脾主

肌肉，“治痿独取阳明”，故还可改善重症肌无力患者的症状。“五劳七伤望后瞧”的动作

可激发手臂阳经和阴经的经气，增强抗邪能力，进而达到防治五劳七伤之目的。常练此

式可预防内、外因素对人体的伤害，鼓舞正气。“攒拳怒目增气力”不仅能补肾强腰膝，

还有助于防治小便不利、尿失禁、尿频、遗尿等症状。“摇头摆尾去心火”体现了心与肾

相关，“摇头”动作使心火下降，而“摆尾”动作使肾水上济，以达到心肾相交的目的。多

用于防治口腔溃疡、心烦失眠等。“背后七颠百病消”动作涉及到肾与骨相关，常练此式

可减缓脊椎、下肢关节、韧带、肌肉等的磨损及疼痛，尤其适合有脊柱、腿部疾病的人

群。[3]
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三、临床应用 

八段锦作为传统的体育养生方法，其健身作用早已被承认。近年来八段锦临床应用

的研究逐年增多，涉及临床各科，在慢性病、运动系统疾病、精神情志疾病、老年性疾

病等方面都有较多的研究。近几年，亦有不少八段锦用于调整体质、辅助戒断，以及在

癌症方面应用的相关研究。现按照各类研究的疾病种类，选取其中有代表性的研究分类

整理如下： 

（一）心脑血管 

相关研究显示，八段锦对脉率、血氧饱和度等方面具有调节作用，可改善心脑血管

功能。已有不少八段锦在冠心病、高血压、脑卒中等疾病中辅助康复、治疗的研究。 

王鑫等[4]通过对椎基底动脉供血不足患者的实验观察，发现八段锦锻炼疗效明显好

于口服强力定眩片治疗的对照组。刘鹏飞[5]设计了八段锦运动治疗高血压的临床观察，

通过对比不安排运动的对照组与专业人员指导下练习八段锦的实验组，认为八段锦运动

对于降低血压及减少高血压相关可控危险因素有较好的临床疗效。王嵘等[6]安排对照组

采用常规药物药物治疗并结合相应的健康教育和必要心理指导的方法。实验组在对照组

基础上，接受健身气功八段锦运动治疗。3个月后的结果表明健身气功八段锦对于稳定

型劳累性心绞痛患者的心绞痛发作情况、焦虑和抑郁等心理状态以及生活质量的改善具

有明显作用。华丽等[7]通过对 120例冠心病经皮冠状动脉介入术（PCI）后病人的分组

实验发现，在院内康复阶段进行八段锦锻炼，对病人 PCI术后生活自理能力的恢复有促

进作用。同时，八段锦可以有效改善冠心病 PCI术后病人的心理状况，八段锦组的住院

天数明显比对照组缩短，心室功能好转、生活自理能力提高、运动耐量改善，机体恢复

速度优于对照组。林秋[8]分析 45例老年脑卒中恢复期患者八段锦联合中医措施康复效

果的应用效果。认为八段锦联合中医措施有助于改善老年脑卒中恢复期患者的临床症
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状，改善神经功能，恢复患者肢体功能，减轻患者抑郁程度。 

（二）呼吸系统 

八段锦在呼吸系统疾病方面的应用集中在慢性阻塞性肺疾病，其中王利[9]探讨了习

练八段锦对慢性阻塞性肺疾病稳定期肺功能的影响。通过对 76例符合纳入标准的慢性

阻塞性肺疾病稳定期患者进行分组实验，证明与采用常规治疗，并进行健康教育的对照

组相比，增加八段锦练习的治疗组患者病情控制情况优于对照组，认为习练八段锦可改

善慢性阻塞性肺疾病稳定期患者肺功能，并提高患者生活质量。陈一[10]观察了八段锦

运动康复护理对稳定期内慢性阻塞性肺疾病患者肺功能的影响，通过对照实验，认为利

用八段锦运动康复护理干预慢性阻塞性肺疾病患者，虽然不能有效改善肺功能检查指

标，但能够有效改善患者的呼吸困难程度，提高患者生活质量。 

（三）消化系统 

八段锦在消化系统疾病的应用有冯毅翀等[11]通过对照实验，观察八段锦运动对老年

便秘型肠易激综合征的疗效。与单纯使用替加色罗治疗相比，增加八段锦运动在总效率、

症状和大便性状改善方面更有效。认为八段锦运动结合替加色罗治疗能更有效的治疗老

年便秘型肠易激综合征。黄灵姗等[12]选择脾胃病科就诊的慢性胃炎住院患者 75例，实

验组在对照组护理基础上接受八段锦功法锻炼，通过依照生活质量量表对患者进行评

估，认为八段锦能改善肝胃不和型慢性胃炎患者生活质量，提高疗效。 

（四）内分泌系统 

八段锦应用于内分泌系统疾病主要集中在 2型糖尿病（Type 2Diabetes Mellitus，简

称 T2DM）的辅助治疗，改善患者生活质量方面。目前治疗 T2DM 的方法有西药、中

药、针灸、食疗、运动疗法等，西药治疗虽然在降低血糖水平上表现出一定的成功，但

对人体具有副作用，同时会加重患者的经济负担。李政等[13]通过整理近 5年来的研究，
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认为健身气功八段锦可以稳定控制 T2DM 患者血糖，改善其生活质量，与一般锻炼相

比，八段锦不仅可增加胰岛素的敏感性，辅助控制血糖水平，预防疾病和保持身体健康，

更是调理呼吸吐纳和心神意识的全面作用。但八段锦辅助治疗 T2DM 需要一个长时间

的坚持锻炼，才具较好地改善生理心理状态的效果。 

（五）泌尿系统 

八段锦应用于泌尿系统疾病的研究有潘华山等[14]通过对照实验，观察八段锦运动

对老年慢性肾炎患者血液流变学及肾功能的影响。对照组进行常规药物治疗，实验组进

行八段锦运动干预和常规药物治疗。在治疗 12周后，观察发现实验组和对照组均能有

效的改善慢性肾炎老年患者的血液流变学和肾功能的异常情况。认为常规药物治疗和八

段锦运动处方锻炼相结合，对老年性慢性肾炎有更好的治疗效应，值得将八段锦运动在

老年慢性肾炎患者中更广泛的推广。  

（六）运动系统 

八段锦用于康复、治疗的运动系统疾病包括：颈椎病、腰椎间盘突出症、肩周炎、

膝关节炎、腰痛、腰肌劳损、骨质疏松症、颈肩部肌筋膜疼痛综合征、梨状肌综合征、

多发性硬化、强直性脊柱炎等。 

张秀华等[15]通过指导门诊腰肌劳损病人练习八段锦，总有效率 100%。王辉昊等[16]

通过整理八段锦防治骨伤科常见疾病的研究发现，八段锦作在预防颈椎病和巩固疗效方

面有着一定优势，通常联合其他治疗方法，综合方案的协同作用疗效更为明显。八段锦

可以锻炼腰背肌，维持腰椎稳定，加速局部血液循环，减轻炎症反应。另外，八段锦能

使脊柱得到很好活动，可增加强直性脊柱炎患者脊柱活动度、胸廓活动度，并能保持良

好的躯体功能状态，联合补肾强督蠲痹汤治疗强直性脊柱炎，可显著提高疗效并降低

CRP 和 ESR 指标，且明显优于美洛昔康片。八段锦的上肢的形体动作可以有效增加肩
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周炎患者的肩关节活动度，站势八段锦可能增强下肢肌力，缓解膝骨关节炎相关症状。

八段锦作为辅助和补充方式干预骨质疏松症状，具有积极的作用，并部分肯定了八段锦

可以缓解骨质疏松引起的疼痛等临床症状。胥方元等[17]通过 77例梨状肌综合征患者随

机分组实验，推拿八段锦导引法治疗优于超短波和间动电治疗。季衍丽等[18]选择神经

内科住院的 100 例多发性硬化患者，与单纯常规治疗和护理相比，增加八段锦的练习，

可以使肌肉充分伸展并提高患者活动能力和自理能力，同时可改善多发性硬化患者心理

状态。 

（七）妇科 

妇科疾病中，多囊卵巢综合征、围绝经期综合征以及原发性痛经均有八段锦的临床

应用研究。其中郝晶等[19]观察八段锦治疗围绝经期综合征的康复效果及对生活质量的

影响，与对照组相比，八段锦组在潮热出汗、失眠、焦躁、忧虑、头晕、疲倦乏力、肌

肉关节痛、胸闷心悸有明显改善。SF-36生命质量量表在躯体功能(PF)、躯体角色(RP)、

生命力(VT)、总健康(GH)得分明显提高。认为八段锦气功操可以改善围绝经期妇女的

躯体症状，提高其生活质量。李琰等[20,21]通过随机实验，结果显示八段锦可以改善多囊

卵巢综合征患者痤疮症状,降低体质指数(BMI)及腰臀比(WHR)，降低体生成素(LH)及其

与卵泡刺激素(FSH)的比值(LH/FSH)、睾酮(T)水平以及改善卵巢形态，是一种有效的辅

助治疗手段。同时，八段锦能促进多囊卵巢综合征患者的心理健康状态，对其临床治疗

有重要意义。 周勇等[22]通过八段锦锻炼与羽毛球锻炼对女大学生原发性痛经疗效的对

比发现两组受试者经期 PGF2a含量均有降低，且八段锦组比羽毛球组减轻更具显著性，

八段锦锻炼对女大学生原发性痛经疗效相对羽毛球运动更好。 

（八）体质 

八段锦还可以改善人体体质，和莹等[23]观察八段锦锻炼对老年亚健康人群痰湿体
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质的影响，发现八段锦组对痰湿体质积分改善优于饮食组。认为八段锦能改善脏腑功能，

补阳益阴，同时能促进气血运行，有益身心健康，促进气虚质、阳虚质、阴虚质、湿热

质、血瘀质、气郁质、特禀质向平和质方向转变。梁倩蓉[24]在文献检索分析的基础上，

采用了问卷调查、个案访谈和统计分析的方法。发现习练八段锦者自述在习练前后的身

体抵抗力、注意力、疲倦、乏力、犯困、腰腿痛、关节痛、睡眠以及情绪等方面都有显

著改善，八段锦习练时间与习练者部分身心健康指标的改善之间存在着显著的相关性。

认为习练八段锦对习练者身心状况的改善有积极的促进作用。 

（九）精神情志 

八段锦以“动”及“静”，即通过形体锻炼来调节人的精神情志活动，促进人体的身心

健康，调心养神，可以应用于精神情志疾病。官芳萍等[25]选取 65例慢性精神分裂症患

者进行随机分组实验，采用常规治疗联合八段锦锻炼的住院病人护士观察量表(NOSIE)

积极因素评分高于对照组，NOSIE消极因素评分低于对照组；阴性症状评定量表(SANS)

和阿尔兹海默病病理行为评定表(BEHAVE-AD)评分改善显著优于对照组。慢性精神分

裂症患者在常规治疗的基础上应用八段锦锻炼能够有效提高患者的积极性，缓解消极心

态，改善阴性症状，提高患者的生活质量。章文雯[26]通过选取 64例广泛性焦虑症患者

进行随机分组实验，在常规中西医结合治疗基础上配合八段锦练习，采用汉密尔顿焦虑

量表(HAMA)、焦虑自评量表(SAS)，于第 0、1、2、4、8、12周末进行评估。结果显

示习练八段锦对广泛性焦虑症的临床疗效有提高作用；八段锦辅助治疗广泛性焦虑症起

效时间快，长期疗效佳；习练八段锦对广泛性焦虑症的躯体和精神性焦虑症状都有肯定

疗效，且优于对照组；八段锦简单易学，习练方便，能增加患者治疗的主观能动性，便

于临床推广。 

（十）其他 
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除在上述疾病的临床应用外，八段锦在改善人体整体机能，调节情绪，提高生活质

量方面也有很多应用。在癌症、戒毒等方面亦有不少应用。韩睿[27]通过将 61例经手术

病理学明确诊断的非小细胞肺癌术后患者进行随机对照研究，经过 3 个月治疗后，治疗

组和对照组患者比较，患者的肺功能 2项指标 FEV1、FVC、以及 6 min 步行距离、

FACT-L4.0量表中生理状况、情感状况、功能状况、疲乏量变化差异，认为维持 3个月

的八段锦训练改善患者气道阻塞程度，使肺功能得到一定改善；可使得患者的心肺功能

得到一定改善，运动耐量得到提高；运动组经过治疗后其情感状况和功能状况均见明显

改善，认为八段锦有助于患者身、心状态的改善，改善疲乏症状改，但八段锦锻炼没有

显示对疼痛及呼吸困难症状的控制作用。修闽宁[28]抽取确诊肿瘤且行化疗的病人 70例

进行随机分组实验，对照组常规护理的基础上实施八段锦运动。8周疗程治疗完成后，

观察组病人疲乏程度明显轻于对照组，生活质量评分明显高于对照组。认为八段锦运动

能一定程度上辅助减轻肿瘤化疗病人癌因性疲乏的程度，改善临床治疗效果，提高病人

的生活质量。 

黄晓玲等[29]选取海洛因依赖者 90例随机分为对照组(谷维素治疗 30例)、观察组(习

练八段锦治疗 30例)和综合组(谷维素联合习练八段锦治疗 30例)结果治疗 4周、8周、

12周、16 周末，观察组、综合组的稽延性戒断症状（PWS）评分均显著低于对照组；

治疗 20周、24 周末，对照组、观察组、综合组 PWS 评分依次降低，组间比较差异均

有统计学意义。对照组治疗 8 周开始，观察组、综合组治疗 4周开始，PWS 评分均低

于显著治疗前。观察组、综合组患者的满意度均显著高于对照组。认为习练八段锦可显

著改善海洛因依赖者的稽延性戒断症状，提高患者的满意度。林小保[30]认为通过八段

锦的“调身、调心、调息”的锻炼方式来进行传统文化教育和康复训练，对提高戒毒人员

教育矫治质量大有裨益，同时也可以让中国传统文化在现代化建设的今天焕发新的光
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彩。 

四、小结 

八段锦能改善心血管系统功能，对血液流变产生良好的作用，有利于骨伤科疾病的

康复，预防、促进糖尿病康复，改善脂代谢状况，改善身体形态，对多种疾病的治疗和

康复有积极意义，可以改善身体的亚健康状态。且八段锦功法锻炼操作简单，场地没有

过高的要求，只要有空间和场地都可以练习；使用安全、简单易记易学，动作柔缓，松

紧结合、动静相兼，老少皆宜，具有强身益寿、防治疾病的作用，病人容易接受，适合

临床推广应用。八段锦还特别适应现代生活节奏快、无暇专门抽出锻练时间的人群。作

为中医药文化的重要组成部分，在中医药文化的国际传播热潮中，重新审视八段锦，解

析其多元价值，发掘其临床应用，更好的造福世人。 
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摘要  

目前，中医药文化在海外的传播与发展已取得了一定的成绩，但仍然存

在制约其发展的因素。国家中医药发展战略的提出为中医药的海外传播提

供了有力的支撑，各国孔子学院的设立为中医药的海外发展提 供了重要的

平台。在国家相关法律法规政策的带领下，孔子学院应直面挑战，抓住机

遇，成为中医药走向世界的开拓者。  

 

关键词：中医药, 孔子学院, 发展, 传播  

 

Abstract  

At  present,  Chinese  medicine  culture  has  achieved  certain achievements in 

its overseas dissemination and development, but there are still factors that restrict its 

development. The proposal of the development strategy of traditional Chinese medicine has 

provided strong support for its overseas dissemination. The establishment of Confucius 

Institutes in various countries  has  provided  an  important  platform  for  the  

overseas development  of  Chinese  medicine.  Under  the  leadership  of  relevant  

national laws, regulations and policies, the Confucius Institute should face 28 challenges  

and  seize  opportunities  to  become  the  pioneers  of  Chinese medicine in the 

world.  

 

Keywords : Traditional Chinese Medicine, Confucius Institute, development, propagate 

 

1.孔子学院的发展现状 
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随着我国经济的高速发展以及国际影响力和竞争力的提升，“汉语

热”在世界各国兴起，为发展我国与世界各国的友好关系，增进各国人民

对中国语言文化的理解，为各国汉语学习者提供优良、方便的学习条件，

我国早在 2004年便在韩国首尔开设孔子学院，截至 2017年 12月 31日，

全球 146个国家（地区）建立 525所孔子学院和 1113个孔子课堂[2]。作为

以传播民族文化为目的的非盈利性教育机构，孔子学院以汉语教育为核心，

其他中华特色文化为支撑，秉承孔子“和为贵”、“和而不同”的理念，

成为传播中国文化、推广汉语教学的全球教学平台。 

2.中医药海外传播与发展现状 

中医药学是中华文化的优秀遗产，是中华民族的宝贵财富，中医药学

历经千年而不衰，先进的理念是使其至今仍保持强大生命力的基石，中医

药学从古代中医便传至波斯、阿拉伯、印度、罗马等地，在西学东渐的近

代，以张锡纯为代表的中西汇通派也为中医的发展做出了积极的尝试，中

医在以极大的包容性吸收其他医学优势的同时，不仅服务于本国人民，也

惠及越来越多的国家和地区。科学技术日新月异为中医药的发展提供了新

的机遇，自上个世纪 90年代后，随着生物-心里-社会医学模式的转变，在

老龄化社会与慢性病发病率攀升的今天，传统药物的优势逐渐显现，中医

药在世界各地的影响进一步扩大。 

我国的中医药服务形式呈现多样化，包括中医诊疗、教育、文化卫生、

娱乐及旅游服务项目等。海外中医医疗机构主要包括中医（含针灸）诊所、

中医门诊部、中医医院、西医医院中医（含针灸）科等院等，每年为数以

千万计的各国患者提供医疗保健服务[3]。随着 WHO 和东盟力促将传统医学
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纳入国家医疗体系，据 WHO 传统医学战略（2014-2023），目前共有 103 个

会员国认同针灸的使用， 29 个设立了传统医学相关法律法规，18 个将针

灸纳入医疗保险体系[4]，这一举措对中医药在海外的顺利发展起到了重要

作用。由于中医药学的理论体系与现代医学截然不同，近年来，海外一些

医药机构已经开始重视中药以及中医作用机理的研究，中药药理及毒理等

研究取得了显著进展，据统计有 40多家植物药研究机构以及 500多个研究

项目。国家卫生研究院（NIH）[5]承认了针灸治疗慢性疼痛和中风等多种病

理状况的疗效，且已经开始进行基础实验来阐明针灸起效的机制。 

中医药在国际的舞台上发挥重要作用，中医药教育也逐渐广泛地走向

世界，国际学术交流与合作为中医药国际教育创造了优良的平台，除了留

学之外，部分学生选择在本国学习中医药文化，目前海外中医药教育培养

模式主要分为学历教育、职业教育、课程教育、短期培训和学术讲座五类

[6]，但很多国家还未将中医药学归入正规的医学教育体系，规范化管理的

缺乏、教材种类良莠不齐、教育规模小等问题的存在，推动我们必须着手

加强对中医药文化的合理性推广[7]，而孔子学院的建立，对于扩大中医药

事业必然起到关键作用。 

3.基于孔子学院的中医药文化的传播与发展现状 

《中医药发展战略规划纲要（2016-2030年）》为中医药的国际教育的

发展提出要求：推进多层次的中医药国际教育交流合作，把中医药打造成

中外人文交流、民心相通的亮丽名片。在“一带一路”背景下，沿线 17个

国家和地区成立了海外中医药中心[8]，英国、匈牙利、美国、澳大利亚、

泰国等 8个国家设立了 12所以中医为特色的孔子学院[9]，为全球的中医药
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文化爱好者打开了一扇窗，也为中医药走向国际开辟了一条崭新的道路。

据孔子学院总部统计，仅在 2016年，全球孔子学院所开设的中医、太极拳

课程已吸引 18.5万人参加了相关体验活动，学习中医、太极拳等中华文化

课程是各国孔子学院师生的强烈需求[10]，目前太极拳已在 150 多个国家得

到开展，在未来还会根据实际情况进一步增加武术等功法课程。越来越多

国家的孔子学院设立“中医药文化周”，并将其作为重要的文化推广活动，

如以中国驻英国大使馆、中国国家中医药管理局、北京御生堂中医药博物

馆和英国王子基金会(中国)等共同主办的“英国中医药周”是近年来英国

举行的全面介绍中医药的大型活动之一。中医的夏令营课堂也是外国学生

非常喜欢参加的活动，包括汉语课堂、中国文化实践课堂、中医保健课堂、

中医针灸课堂等等，学生不仅扩展了自己的理论知识，也在动手操作中加

深对中国文化的认识，更有吸引力和趣味性。以孔子学院和孔子课堂为切

入点，把中医药文化融入培养方案和教学内容中，增进中医药文化的兴趣

和了解，有助于推动中国文化与世界各国文化交流与融合。虽然孔子学院

的设立为我国中医药文化输出提供了有力的平台，但仍存在一些问题，如

缺乏系统的中医药教学课程，除了几所中医孔子学院外，其他各孔院教学

活动主要为功法、食疗等养生保健的普及，模式为“体感-感悟”[11]，甚至

仅有专家讲座，师生互动性不强，而不涉及相关的理论介绍；各地区孔子

学院中医药专业背景的老师数量少，远不能满足海外传播的需求，大部分

为国内中医药大学的应届毕业生或在读研究生，高素质的国际型人才严重

缺乏，这些都是孔子学院在传播中医药文化过程中亟待解决的问题[12]。 

4.结语 
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在国家大力宣传中医药文化的战略背景下，中医药文化的国际传播进

入了一个新的时期，传播方式多种多样，方兴未艾，但同时也面临着挑战。

在中医药海外传播的过程中，要针对海外人民的接受习惯，充分利用孔子

学院等平台，增加师资力量[13]，以“专业-体感-感悟“作为特色教育的新

模式，抓住机遇，直面挑战，通过孔子学院将中医药文化推广到全球各地。 
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Abstract  

       The antimicrobial activity of poly(vinylidene fluoride-chlorotrifluoroethylene) 

copolymers P(VDF-CTFE) affected  against  four opportunistic microorganisms, Candida 

albicans, Escherichia coli ATCC 25913, Pseudomonas aeruginosa and Staphylococcus 

aureus  were investigated by the Broth dilution susceptibility test. P(VDF-CTFE) containing 

10%, 15%, 20% of CTFE and without CTFE were referred to as CTFE10%, CTFE15%, 

CTFE20% and CTFE0%, respectively. The results reveal that the most in vitro antimicrobial 

activity of CTFE20% was effective against S. aureus, followed by the antimicrobial activity 

against E. coli ATCC 25913, C. albicans and P. aeruginosa, respectively. The effectiveness 

of the antibacterial activity enhances with increasing CTFE contents. Fluoropolymers 

containing chlorine atoms exhibit better antifouling performances for bacteria and yeast.   

 

Keywords: Antimicrobial activity, Broth dilution; Fluoropolymers; Opportunistic 

microorganisms; Susceptibility test  

 

 

1. Introduction 

 Poly(vinylidene fluoride) is a melt-processible semicrystalline fluoropolymer, widely 

used in the chemical, food packaging, pharmaceutical, biochemical, electrical and electronic 

industries due to their chemical resistance, UV resistance, low smoke generation, high 

dielectric constant, strong piezoelectric response, as well as low surface energy (Tjong, 2018: 

395). Poly(vinylidene fluoride) contains alternating CF2 and CH2 groups (-CH2-CF2-) so it 

has a dipole moment. Its polymorphs can be appeared in different types, which are the 

orthorhombic phase ( phase), monoclinic or triclinic ( phase), dependent on the process of 

preparation (Koch, 2010: 22-28; Weinhold et al., 1980: 1178-1183).  

Poly(chlorotrifluoroethylene) contains fluorine and chlorine atoms (-CFCl-CF2-). The 

presence of Cl atom enhances the attractive force, which results to high tensile strength and 

hardness. Poly(chlorotrifluoroethylene) is used for aviation, food cryogenic, medical, 

pharmaceutical and petrochemical fields. Both poly(vinylidene fluoride) and 

poly(chlorotrifluoroethylene) provide good properties and variety of applications. Due to 

their properties, the copolymer of these two polymers is more attractive. Poly(vinylidene 

fluoride-chlorotrifluoroethylene) (P(VDF-CTFE)) copolymers are a commercially available 

with high flexibility and elongation (Lui et al., 2011: 27-35). Other than good chemical and 

physical properties of fluoropolymers, an antibacterial property was found in polymers 

containing fluorine (Bao et al., 2017: 363-371; Limban and Chifiriuc, 2011: 6432-6444; 

Dobretsov and Thomason, 2011: 869-880; Gyo et al., 2008: 1428-1435). Bao et al. (2017: 

363-371) reported that poly(ethylene terephthalate) coated by 2,3,5,6-tetrafluoro-p-

phenylenedimethanol was able to reduce the initial bacterial adhesion  of Escherichia coli 

and Bacillus subtilis. Dobretsov and Thomason (2011: 869-880) also found that polymer 

containing fluorine contributed antifouling. Gyo et al. (2008: 1428-1435) reported that the 

surface of polytetrafluoroethylene is able to retard the bacterial adhesion.  
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 However, there are a few investigation of antibacterial activity of commercial 

fluoropolymers, composing only fluorine atoms without any other halogen atoms have been 

reported. Therefore, in this research, polymers containing both fluorine and chlorine atoms 

are interested, which is P(VDF-CTFE). P(VDF-CTFE) copolymers were used as antibacterial 

agents against Candida albicans, E. coli, Pseudomonas aeruginosa and Staphylococcus 

aureus. Chemical characteristic and thermal properties of PVDF and P(VDF-CTFE) 

copolymers were examined using Fourier transform infrared spectroscopy and a differential 

scanning calorimetry, respectively. This preliminary study would be the base of investigation 

in self-antibacterial polymers containing fluorine and chlorine atoms. The objective of this 

research was to investigate the effectiveness of antimicrobial activity of P(VDF-CTFE) 

copolymers against C. albicans,  E. coli ATCC 25913, P. aeruginosa and S. aureus. 

 

2. Materials and methods 

2.1 Sample preparation  

                   Solef® 1008 PVDF and Solef® 31008, 31508 and 32008 P(VDF-CTFE) were 

obtained and prepared in blown films. The PVDF and P(VDF-CTFE) blown films were 

produced by extrusion blown process with extrusion and die temperature of 250
o
C.  P(VDF-

CTFE) containing 10, 15, and 20% CTFE, respectively were used in this investigation and 

symbolic as  CTFE10%, CTFE15% and CTFE20%, respectively. Neat PVDF (containing 

only fluorine atoms, without chlorine atoms) was symbol as CTFE0%. 

                 Attenuated total reflectance Fourier Transform Infrared (ATR-FTIR) spectroscopy 

was used to confirm the chemical characteristic of sample films. ATR-FTIR measurements 

were conducted using a Thermo Scientific Nicolet 6700 FTIR spectrometer, signal averaging 

200 scans at a resolution of 2 cm
-1

. Specac Mk II Golden Gate Single reflection ATR plate 

with diamond crystal was used. 

                 Glass transition temperature (Tg), melting temperature (Tm) and enthalpy (H) of 

samples were measured using a Seiko DSC220. Each film sample was heat at the temperature 

range from 90 to 200°C at a scan rate 10
o
C/min. 

 

2.2 Microorganisms 

             Some opportunistic microorganisms were collected from Chulalongkorn hospital, 

including E. coli ATCC 25913, P. aeruginosa and S. aureus.  Also, opportunistic yeast which 

was C. albicans, received from Department of Microbiology, Burapha University was 

selected for the test.  Microorganism cultures were prepared by picking 3-5 colonies from 24 

h Nutrient agar (NA) plates for bacteria, and also from 48 h Sabouraud Dextrose agar (SDA: 

Merck, Germany) for yeast and then were suspended into 3 ml of Mueller Hinton Broth 

(MHB). Then, all cultures were incubated for 3 h at 37
o
C.  Each culture was diluted with 

normal saline to 1.5x10
8
 CFU/ml by a 0.5 McFarland standard.  

 

2.3 Antimicrobial testing 

              The antimicrobial activity and yeast killing activity were tested by microdilution 

method, modified from clinical and laboratory standard institute (CLSI) (Clinical and 

standard Institute, 2006). 100 µl of adjusted cell suspensions (from 2.) were mixed with 3 ml 

of Mueller Hinton Broth (MHB).  Each 6 mm- sterile disc of CTFE0%, CTFE10%, 

CTFE15% and CTFE20% was put into the cell suspension and then incubated at 37
o 

C for 24 

and 48 h for bacteria and yeast, respectively. The interested microorganisms were diluted in 

phosphate buffer solution as a serial dilution from 10
-1

 to 10 
-8

.  The number of colonies 

forming in the diluted suspension was counted by spread plate method. For statistical 

analysis, each of microbial cultures was conducted in triplicates.  The effectiveness of 

antimicrobial activity (EAA) was calculated by equation (1):    
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  (1) 

where N0 was the number of microorganism (CFU/ml) of the control (MHB). NS was the 

number of microorganism (CFU/mL) of the treatment (CTFE0%, CTFE10%, CTFE15% and 

CTFE20%). 

 

2.4 Statistical analysis  

               A Complete Random Design (CRD) at p = 0.05 was used to evaluate a significant 

difference between number of colony observed from CTFE0%, CTFE10%, CTFE15% and 

CTFE20% compared to MHB control. Each experiment was designed by triplicate samplings 

and the concentration of microorganisms was presented by the concentration of 

microorganisms (CFU/ml) as means ± SD. The relationship among variables was evaluated 

by Pearson correlation analysis. P-value of less than 0.05 was considered as statistically 

significant correlation. 

 

3. Results and Discussion 
 Figure 1 shows FTIR spectra of CTFE0%, CTFE10%, CTFE15% and CTFE20% in 

the region from 550 to 1500 cm
-1

. All films exhibit strong absorption bands at ~ 614 and 763 

cm
-1

, which have been assigned to CF2 bending in the  phase CTFE0%. The peaks at ~795 

and 854 cm
-1

 correspond to CH2 rocking. The absorption bands at ~ 975, 1148, 1210, and 

1382 cm
-1

 are attributed to the CH2 twisting, the CF2 symmetric stretching, the CF2 

asymmetric stretching, and CH2 bending, respectively. These absorption bands have been 

found to be the characteristic of the vibration absorption of the -phase (Weinhold et al., 

1980: 1178-1183). CTFE10%, CTFE15% and CTFE20% exhibit a small peak at 840 cm
-1

, 

which has been assigned to the vibrational frequencies of the -phase (Buonomenna et al., 

2007: 1557-1572). 

1400 1200 1000 800 600


840


795

PCTFE20

PCTFE15

PCTFE10


1148


975


763

Wavenumber (cm
-1
)


614

PVDF854


CTFE0%

CTFE10%

CTFE15%

CTFE20%

 
 

Figure 1. FTIR spectra for CTFE0%, CTFE10%, CTFE15% and CTFE20% films in 

the region from 550 to 1500 cm
-1

 

        Glass transition temperatures of CTFE0%, CTFE10%, CTFE15% and CTFE20% are 

displayed in Table 1. Tg of copolymers decreases with increasing chlorotrifluoroethylene 

contents. There is no significant change of Tm for copolymers but lower than that of 
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homopolymer (CTFE0%). Similar trend of H to Tg has been observed. The thermal 

properties indicated that chlorotrifluoroethylene enhanced the flexibility of the sample.  

 

Table 1. Thermal properties of CTFE0%, CTFE10%, CTFE15% and CTFE20% 

 

sample Tg (
oC) Tm (oC) H (J/g)

CTFE0% -37.4 170.6 80.8
CTFE10% -36.2 167.5 37.4
CTFE15% -25.7 167.8 28.0
CTFE20% -20.3 167.0 19.6

 
 

        The number of bacterial colony is provided in Table 2 and indicated that both polymers 

with and without CTFE are able to kill four microorganisms; C. albicans, E. coli ATCC 

25913, P. aeruginosa and S. aureus. The comparison of the effectiveness of antimicrobial 

activity by EAA term is shown in Figure 2.  CTFE20% provided the best antimicrobial 

activity against for all three bacteria and yeast. The best antimicrobial activity of CTFE20% 

was shown against S. aureus, followed by the antimicrobial activity against E. coli ATCC 

25913, C. albicans and P. aeruginosa, respectively. CTFE20% provided the antimicrobial 

effectiveness up to 67.36%, 63.70%, 41.08% and 40.36% for S. aureus, E. coli ATCC 25913, 

C. albicans and P. aeruginosa, respectively. Moreover, the results indicated that CTFE20% 

inhibited more appropriately to the viable growth for all four organisms than CTFE15%, 

CTFE10%, CTFE0% and cultured media, with statistic significantly (p < 0.05). The 

antimicrobial activity is in the order of CTFE20% > CTFE15% > CFTE10% > CTFE0%. 

This result indicated that introducing chlorine atoms on polymer chains improves the 

antimicrobial activity, which better than having fluorine atoms alone. This might be due to 

CTFE enhances antifouling performances of fluoropolymers. CTFE might be able to prevent 

the protein accumulating on polymer surfaces. The results also demonstrated that all samples 

inhibited the gram-positive bacterium growth (S. aureus) better than that of the gram-

negative bacterium (E. coli ATCC 25913, and P. aeruginosa). The mechanisms how to kill 

bacteria is still unclear. However, it is more likely that polymers containing fluorine atoms 

are capable for forming the anti-biofilms and then reject the adhesion of bacteria (Bao et al., 

2017: 363-371; Limban and Chifiriuc, 2011: 6432-6444; Dobretsov and Thomason, 2011: 

869-880; Gyo et al., 2008: 1428-1435). This investigation elucidated that fluoropolymers 

containing chlorine atoms are more efficiency to reject the adhesion of microbial on the 

surface than having fluorine atoms alone (as seen for CTFE0%).  
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Table 2. Antimicrobial effect of CTFE0%, CTFE10%, CTFE15% and CTFE20%   

against interested microorganisms, C. albicans, E. coli ATCC 25913, P. aeruginosa, and 

S. aureus 

 

 

Name 
Number of colony (log of CFU/ml)  

MHB CTFE 0% CTFE 10 % CTFE 15 % CTFE 20% 

C. albicans 10.32±0.277 6.98±0.065 6.69±0.045 6.55±0.032 6.08±0.060 

E. coli 12.01±0.006 6.09±0.015 4.89±0.115 4.65±0.154 4.36±0.154 

P. aeruginosa 11.00±0.045 7.83±0.083 7.45±0.025 7.31±0.06 6.56±0.308 

S. aureus 12.56±0.006 6.58±0.012 4.99±0.085 4.72±0.126 4.10±0.173 
 

   * representing the microorganisms, cultured in MHB without adding sample films 
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Figure 2. Comparisons of antimicrobial effect of CTFE0%, CTFE10%, CTFE15% and 

CTFE20% on C. albicans, E. coli ATCC25913, P. aeruginosa and S. aureus. 

 

4. Conclusion 

 This investigation demonstrated that the commercial poly(vinylidene fluoride-

chlorotrifluoroethylene) (P(VDF-CTFE) copolymers are effective on inhibiting viable growth 

of all four microorganisms; S. aureus, P. aeruginosa, C. albicans and E. coli ATCC 25913.  

CTFE20% provided the best antimicrobial activity against all bacteria and yeast followed by 

CTFE15%, CTFE10% and CTFE0%, respectively. Fluoropolymers containing chlorine 

atoms exhibit better antifouling performances for bacteria and yeast than having fluorine 

atoms alone.   
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Abstract  

This research was conducted to study the condition of seagrass at Pidakan Coast Pacitan, East 

Java, Indonesia during rainy and dry season using a percentage of the covered area and 

physico chemical factors. The method used was transect-plot. The physical and chemical 

factors measured included: light penetration, high water level, current velocity, salinity, 

temperature, wave height, DO, pH, sediment texture, and nutrients of NH4, NO3, P2O5, C-

organic. The result showed that seagrass bed in Pidakan Coast was formed by only single 

species, Thalassia hemprichii. The average percentage of seagrass cover was 30.89% in the 

rainy season and 15.05% in the dry season. According to decree of the Minister of 

Environment No. 200 in 2004,  the seagrass bed conditions in Pidakan Coast in the rainy 

season was categorized into less rich/less healthy, whereas in the dry season was categorized 

into poor. The factors that influence the distribution and abundance of seagrass in the Pidakan 

Coast were substrate, depth, and the waves. The decline in the seagrass covering percentage 

in the dry season was caused by light and temperature factors. High light and temperatures 

caused dieback of seagrass. Seagrasses in Pidakan Coast were associated with different types 

of organisms. 

 

Keywords: Dieback; Light; Seagrass; Season; Temperature 

 

1. Introduction 

Seagrass, the marine flowering plants capable of completing its lifecycle fully submerged 

underwater, represents a dominant biological community along the shallow coastal areas of 

the world. Seagrass is one of the most important components of tropical coastal ecosystems, 

besides mangroves and coral reefs (de la Torre-Castro, 2006), and has wide global 

distribution (Hartog, 1970). Compared with mangroves and coral reefs, the seagrass 

ecosystem has perhaps received less scholarly attention, yet this ecosystem has much 

potential benefit and provides crucial services (de la Torre Castro et al., 2014). 

Seagrasses provide a wide range of ecosystem services (Campagner et al., 2015; Cullen-

Unsworth et al., 2014; Nordlund et al., 2016) here defined as natural processes and 

components that directly or indirectly benefit human needs (de Groot et al., 2002). Seagrass 

meadows are highly productive ecosystems that offer several ecosystem goods and services 

such as food, recreation, natural shelter, conservation, among others (Tuya et al., 2014). This 

habitat is used for shelter, foraging, spawning, and rearing place for marine organisms 

(Hemminga and Duarte, 2003). Seagrass beds are also positioned very close to the mainland, 

thereby, is influenced by anthropogenic effect (Ambo-Rappe, 2014). 

Seagrasses are generally assigned to two families, Potamogetonaceae and Hydrocharitaceae, 

encompassing 12 genera of angiosperms containing about 50 species. Seagrasses occur in all 

coastal areas of the world, except along Antarctic shores. Seagrass beds are common in 

shallow waters of the tropics, subtropics, and temperate regions (Green and Short, 2003). 

Seagrass species are often separated into tropical and temperate genera. The former are 

considered to comprise seven of the genera, while the latter comprise the remaining five 

genera (Hemminga and Duarte, 2003). 

Most seagrass meadows are monospecific, particularly those in the temperate zone, but this 

holds also for tropical and subtropical areas with multispecific floras. Although seagrass 
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species richness, the number of species present in any one meadow, can be significant, 

seagrass species diversity, i.e. the evenness of their contribution to the community, is 

typically low, as even in tropical multispecific meadows the distribution of biomass is 

generally skewed, with one or a few species comprising most of the biomass of the 

community (Terrados and Ros, 1991). The major part of the biological diversity of seagrass 

meadows, however, is contributed by the rich associated fauna and algal floras, and not by 

the seagrasses themselves. The meadows with the richest species diversity are found in the 

Indo-Pacific area and the Red Sea, where mixed meadows are abundant, containing up to 12 

co-occurring species (Duarte, 2000). 

The distribution and stability of seagrass communities is determined by factors such as: 

nutrients, light, sediment, salinity, and temperature (Udy and Dennison 1997, Ralph et al., 

2007; Hemminga and Duarte 2000; Kahn and Durako, 2006; Masini et al., 1995; Campbell et 

al., 2006). The influential nutrients are nitrogen (N) and phosphorus (P). The growth of H. 

uninervis is limited by N, Zostera capricorni Aschers is limited by N and P; otherwise C. 

serrulates are not affected by the addition of any nutrients (Udy and Dennison, 1997).  

The enrichment of nutrients (eutrophication) can trigger the growth of epiphytic algae on the 

leaves of seagrass and algae in the water column. Both types of blooming algae reduce the 

amount of light reaching the seagrass. This reduces the effectiveness of photosynthesis so as 

to reduce the productivity of seagrasses and leads to the decline of seagrass communities 

worldwide (Hays, 2005; Waycott et al., 2009). Certain light intensity is important for 

seagrasses for photosynthesis (Ralph et al., 2007). Masini et al. (1995) reported that the 

distribution of seagrass species is related to the need for light. Reduced light penetration into 

seagrass waters other than caused by eutrophication can also be caused by increased sediment 

load (Ralph et al. 2007). 

Seagrasses can grow in various habitat types, but most species of seagrass grow on sand and 

silt substrate. This is because the habitat is more easily penetrated by the roots of seagrass. 

The seagrass species have different salinity tolerances, but most have a wide range of 

tolerances to salinity between 10-440/00 (Hemminga and Duarte, 2000). Low or high 

temperature pressures cause disturbances to photosynthesis and the decline of seagrass 

biomass (Masini et al., 1995; Campbell et al., 2006). Some species of tropical seagrass,            

C. rotundata, C. serrulata, H. uninervis and T. hemprichii are more tolerant of high 

temperature pressures than H. ovalis, Z. capricorni and S. isoetifolium (Campbell et al., 

2006).  

In the Philippines, daytime temperature and length are the most influential factors in density, 

biomass and seagrass production. Maximum daylight poses a negative effect on seagrass. 

While Erftemeijer and Herman (1994) report, in the tropical region of Gusung Tallang, South 

Sulawesi, the biomass, production, and nutrient content of the E. acoroides seawater network 

do not respond to rainfall, salinity, tidal, nutrient availability, and water movement or 

turbidity. This shows that the watershed forest in the area is still healthy so it can be assumed 

that the nutrient input is the same between the dry and rainy seasons. 

Indonesia has two seasons throughout the year, namely dry season (dry) and rain (wet). The 

two seasons did not take place simultaneously in the Indonesian archipelago. Generally, the 

dry season occurs in April continuing until about September-October, and the wet season 

occurring in October-November continues March-May. The islands of Java and Nusa 

Tenggara experienced a dry season in April-October.  

Indonesia is a home to exceptional seagrass diversity and there is evidence that seagrass there 

is experiencing some decline due to a quick economical development with unavoidable 

increase of pollution (Kuriandewa et al., 2003), although relatively little is known about the 

ecology of its seagrass compared to other regions of the world (Waycott et al., 2009; Short et 

al., 2011). Tropical seagrasses, however, can show large temporal changes. For example, the 
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biomass and growth of intertidal and upper subtidal seagass meadows in Southeast (SE) Asia 

can vary by up to a factor of four during the year (Brouns, 1985; Estacion and Fortes, 1988; 

Erftemeijer and Herman, 1994; Lanyon and Marsh, 1995; Ethirmannasingam   et al., 1996). 

Tidal exposure and water motion are considered the main environmental factors driving the 

temporal variation of biomass and growth of tropical seagrasses (Erftemeijer and Herman, 

1994), which may lead to more complex temporal patterns than those encountered in 

temperate seagrasses, where light and temperature are the main environmental factors driving 

temporal change (Terrados and Ros, 1991; Perez and Romero, 1992). Changes in sea level, 

salinity, temperature, atmospheric CO2, and UV radiation can alter seagrass distribution, 

productivity, and community composition. In turn, potential changes in distribution and 

structure of seagrass communities may have profound implications for local and regional 

biota, nearshore geomorphology, and biogeochemical cycles. Few investigations to date have 

focused specifically on potential responses of seagrasses to the changing global environment 

(Short and Neckles, 1999). Our goals were to describe the temporal changes in the abundance 

of Thalassia hemprichii (Ehrenb.) Aschers in a shallow intertidal Indonesia seagrass 

meadow. We characterized the seagrass in the Pidakan Coast, which is located in Pacitan, 

East Java. At Pidakan Coast, seagrass growing on the dead coral habitat. Information about 

seagrass in Pacitan is limited. The objective of this research was to study on the condition of 

seagrass at Pidakan Coast Pacitan, East Java, Indonesia during rainy and dry season using a 

percentage of the covered area and physico chemical factors. 

 

2. Materials and methods 

The method used was transect-plot. We used 5 transect (each transect 50 m) perpendicular to 

the shoreline. The distance between transect 25 m. At each transect, data was collected using 

the quadrate plot, 0.5 m x 0.5 m, the distance between plot 5 m. The total number of plots is 

55. On each plot, we identified the species, noted percentage of the covered area, and noted 

other organisms found. The determination of a percentage of the covered area follows percent 

cover standards from seagrasswatch.org. The physical and chemical factors measured 

included: light penetration, high water level, current velocity, salinity, temperature, wave 

height, DO, pH, sediment texture, and nutrients of NH4, NO3, P2O5, C-organic. Identification 

of seagrass based on Waycott et al. (2009). There is no statistical analysis was used in this 

study. 

 

3. Results 
Seagrass meadow in Pidakan Coast was formed by only single species, Thalassia hemprichii. 

The average percentage of seagrass cover as below: 

 

Table 1. The average percentage of seagrass cover 

Transect 

C (percentage of the 

covered area) in rainy 

season 

C (percentage of the 

covered area) in dry season 

I 22,14 % 14,63 % 

III 39,14 % 7,72 % 

IV 15 % 3,45 % 

V 25,33 % 20,45 % 

Average 30,89 % 15,05 % 

 

From the table above, we can see that the average percentage of seagrass cover varies 

between transects. This is because dispersion and condition of physico-chemical factors also 
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differ between transects. The average percentage of seagrass cover in the rainy season is 

higher than in the dry season. 

Physico-chemical factors at Pidakan Coast as follows: 

 

Table 2. Physico-chemical factors at Pidakan Coast 

No. Parameter Satuan Rainy Dry 

1 Light penetration m 2,5 3 

2 Air temperature º
C 21 31 

3 Water temperature º
C 22 33 

4 Salinity 
0

/
00

 39.56 40.05 

5 DO  6.4 7.5 

6 pH - 7.795 8.210 

7 Current velocity m/s 0,125 0.1 

8 NH
4
 me/l 0.075 0.125 

9 NO
3
 me/l 0.04285 0.03345 

10 PO
4
 ppm 0.135 0.250 

11 Organic C % 0.40 0.55 

12 Organic matter % 0.69 
    0.75 

 

The table above shows that physico-chemical factors in the rainy and dry seasons show no 

significant difference.  All the chemical physics and nutrient factors measured are still within 

the tolerance range of the seagrass. 

 

4. Discussion 

Seagrass meadow in Pidakan Coast was formed by only single species, Thalassia hemprichii, 

a dominant meadow-forming species on sediments associated with coral reefs. Although 

Thalassia hemprichii dominates more reefal habitats, it is found on a diversity of substrata, 

although is limited in areas with any freshwater runoff. Thalassia hemprichii (turtlegrass) 

occurs throughout the Indo-West Pacific although not as far east as the Hawaiian Islands and 

Fiji. Thalassia hemprichii is an important food resource for green turtles in the tropics. This 

species often dominates the landward edge of islands and cays where it plays a major role in 

stabilizing sediments with its intertwining rhizome mat (Waycott et al., 2009) 

Thalassia hemprichii found from the shallow subtidal to deeper than 10 m, this species does 

not tolerate long periods of exposure. But, in many places of Indonesia includes Pidakan 

coast, T. hemprichii a seagrass species that is most resistant to environmental stress 

conditions. Thalassia hemprichii also forms dense meadows and has a high productivity. 

Numerous grazers and other fauna inhabit these meadows. Macroinvertebrates found are 15 

species namely Nerita chamaeleon, Trochus niloticus, Thais aculeate, Cypraea eglantina, 

Portunus pelagicus, Tripneustes gratilla, Echinometra mathaei, Diadema setosum, 

Holothuria atra, Ophiomasti xannulosa, Ophiomastix variabilis, Archaster typicus, 

Ophiarachna affinis, Turbo argyrostomus and Tetraclita sp. Most of the macroinvertebrate 

come from Mollusca Phylum. There are also 16 species of macroalgae found on Pidakan 

Coast namely: Ulva lactuca, Enteromorpha intestinalis, Valoni aegagropila, Padina 

australis, Dictyopteris undulata, Sargassum binderi, Hormophysa triquetra, Turbinaria 

ornata, Eucheuma edule, Eucheuma cottonii, Eucheuma spinosum, Amphiroa rigida, Jania 
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rubens, Galaxaura rugosa, Gelidium amansii and Actinotrichia fragilis. The species found 

are dominated by Rhodophyta Division.  

Thalassia hemprichii is the Indo-West Pacific representative of a genus with only two 

species, the other, Thalassia testudinum occurs in the Caribbean. Thalassia hemprichii is 

recognized by having curved leaves often with tannin cells which look red, purple or dark 

brown. These cells give the leaf a slightly speckled appearance. This species also has 

characteristic rhizomes, thick (usually white or pale pink) with triangular shaped scars, and 

fine membranous fibres at each node. Thalassia hemprichii has key characteristics as follows: 

strap-like leaves arise from an upright stem with a fully enclosing leaf sheat. Leaf tip blunt 

with minute serrations. Rhizome thick with obvious node scars usually triangular in shape 

and with persistent leaf sheaths. Found throughout the tropical Indo-West Pacific. About 

reproduction, Thalassia hemprichii has separate male and female plants. The flowers form in 

the regions at the base of the shoot and are obscured by the sheath until they emerge. The 

male flower elongates on a long stalk (pedicel), the flower when mature separates into six or 

more parts. The female flower appears similar although has a finer texture, the ovary being at 

the base of the shoot. Fruits have an almost prickly appearance and may contain up to nine 

seeds (around 0.6 mm diameter) (Waycott et al., 2009). The appearance of Thalassia 

hemprichii leaves differs between the rainy season and the dry season. In the rainy season, 

these leaves look fresh green, while in the dry season the leaves of Thalassia hemprichii 

appear burnt and blackened. This is the effect of high radiation of sunlight and temperature. 

According to decree of the Minister of Environment No. 200 in 2004,  the seagrass bed 

conditions in Pidakan Coast in the rainy season was categorized into less rich/less healthy, 

whereas in the dry season was categorized into poor. The factors that influence the 

distribution and abundance of seagrass in the Pidakan Coast were substrate, depth, and the 

waves. Substrate in Pidakan Coast is dominated by dead coral, only certain species and sturdy 

stems that can grow in these habitats. Sediment composition or substrate can also affect the 

availability of phosphate. In the carbonate sediments (sedimentary minerals derived from 

coral reefs), phosphate interact with carbonates and less available as a free phosphate. But it 

is still helped by excess seagrass that can take nutrients such as ammonia and phosphate 

through the leaves. 

Depth is also one factor that influences the distribution and abundance of seagrass in the 

Pidakan Coast. In Pidakan Coast, seagrass grows only in shallow areas such as reef (dead 

coral debris). Distribution of seagrass on the beach is limited to a distance of ± 50 m from the 

shoreline. After that distance, depth immediately increased dramatically. This is why 

seagrasses are no longer found because sunlight cannot reach up to the base thus blocking 

seagrass make the process of photosynthesis.  

The waves at Pidakan Coast are strong. Strong tidal currents cause difficult seagrass taken 

root at the bottom of the water so that less breed well. Strong waves also make seagrass 

vegetation can be ripped from the substrate. Seagrass leaves clean of algae epiphytic showed 

relatively strong local currents. 

The decline in the seagrass covering percentage in the dry season was caused by light and 

temperature factors. High light and temperature caused dieback of seagrass. Thermal optima 

associated with high rates of photosynthesis and growth ranges from approximately 15 to 

33°C, with the species-specific optimums generally reflecting their geographic distribution 

(Berry and Bjorkman, 1980; Bulthus, 1987; Coles and Jokiel, 1977; Collier et al., 2011; 

Masini and Manning, 1997; Perez and Romero, 1992). During low tide, these thermal optima 

are likely exceeded for shallow water habitats. Extreme events occurring during low tide have 

been linked to seagrass loss (Massa et al., 2009; Rasheed and Unsworth, 2011). Although 

coastal water temperatures are still within the range of seagrass tolerance, but seagrass has 
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been shown to change their characteristic (morphological appearance) and percent of the 

covered area. 

Seagrasses are affected by thermal stress in a number of ways. Water temperature affects the 

balance between carbon uptake (photosynthesis) and carbon consumption (respiration) 

(Bulthus, 1987; Perez and Romero, 1992). The photosynthetic apparatus is highly sensitive to 

temperature, with temperature sensitive processes occurring throughout the photosynthetic 

pathways (Buxton et al., 2012; Jones et al., 1998). Increases in photosynthesis occur within 

their physiological optimum, but this is followed by sharp reductions in photosynthetic 

efficiency after temperatures exceed optimum thresholds (Bulthuis, 1983; Campbell et al., 

2006; Perez and Romero, 1992; Ralph et al., 1998). Sensitivity to elevated temperature is 

variable among species, with tropical species tolerating higher temperatures than subtropical 

and temperate species (Campbell et al., 2006; Collier et al., 2011). Following extreme or 

prolonged thermal stress, seagrass mortality results: however, in situ observations of seagrass 

mortality typically occur after the thermal event, making it difficult to directly link changes in 

physiological processes to mortality (Marbá and Duarte, 2010; Massa et al., 2009; Rasheed 

and Unsworth, 2011). 

 

5. Conclusion 

Seagrass meadow in Pidakan Coast was formed by only single species, Thalassia hemprichii, 

a seagrass species that is most resistant to environmental stress conditions. The appearance of 

Thalassia hemprichii leaves differs between the rainy season and the dry season. In the rainy 

season, these leaves look fresh green, while in the dry season the leaves of Thalassia 

hemprichii appear burnt and blackened. This is the effect of high radiation of sunlight and 

temperature. The average percentage of seagrass cover was 30.89% in the rainy season and 

15.05% in the dry season. The decline in the seagrass covering percentage in the dry season 

was caused by light and temperature factors. High light and temperatures caused dieback of 

seagrass. Seagrasses in Pidakan Coast were associated with different types of organisms. 
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Abstract  

 
        This  investigation  concentrated  on  the  effect  of  side  chains  on thermal  properties  

of  synthesized  polyurethanes.  Three  types  of polyurethanes based hexamethylene 

diisocyanate (HDI) and ethylene glycol derivatives,  composing  of  the  phenol  and  

cardanol  side  groups,  were synthesized and referred to as EG-PU (no side group), PD-PU 

(phenol side groups)  and  CD-PU  (cardanol  side  groups).  The  chemical  structure  and 

morphology of prepared products were characterized by nuclear magnetic resonance  and  

Fourier  transform  infrared  spectrometer.  The  transition temperature  and  thermal  stability  

were  determined  using  differential scanning calorimetry and thermogravimetric analysis. 

The results revealed that  PD-PU  and  CD-PU  were  amorphous,  while  EG-PU  was  

crystalline polymers. The C15 alkyl side chains of CD-PU significantly reduced the glass 

transition temperature but enhanced the thermal stability up to 10% and 14 % compared to 

PD-PU and EG-PU, respectively.   

 

Keywords :  Polyurethane, Cardanol, Renewable resource, Thermal stability, Cashew nut 

shell liquid 
  
 

1. Introduction  
Polyurethanes (PUs) are adaptable and durable manufactured materials that can be in 

either an elastomer or a rigid plastic forms. Generally, these polymers can be used as the 

protective coating, adhesive, insulator, synthetic leather, engineering plastic, seating foam 

and flexible elastomer. Special grade polyurethanes can be applied in medical devices 

because of their toughness, biocompatible and hemocompatible properties.
1
 Polymerizations 

of polyurethanes are typically employed by the reaction of diisocyanate and diol monomers 

accompanied with either amine or metal catalysts.
 2-3

 Nowadays petrochemical is a major 

resource of monomers for most polymer syntheses, including polyurethanes, which 

continually increases its price respective to a depletion of fossil fuel and natural gas. This 

critical problem brings about the investigation of the sustainable monomers to substitute 

petrochemical based materials. The uses of renewable resource monomers such as the 

vegetable oil, glycerol, solid lignin, cork and other cellulose products, have been significantly 

interested because they contain some useful diol or polyol monomers.
4
 

Cashew nut shell liquid (CNSL) is an interesting phenol feedstock separated from shell of 

cashew nut that is discarded as wastes from cashew nut factories. CNSL is dark brown oil 

containing 4 phenolic compounds, which naturally consist of anacardic acid (60-65%), 

cardanol (15-20%), cardol (10%) and 2-methylcardol.
5-6

 Upon the heat treatment, anacardic 

acid can undergo decarboxylation to provide cardanol as a major component in CNSL, which 

can be distillated or extracted using chromatography techniques to obtain a clear yellow color 

of pure cardanol compounds.
6-8

 Cardanol is considered as a low cost phenol that can be used 

widely in polymerizations and chemical modifications for various applications .
9-11
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Recently, many investigations focus on cardanol and its modification.
12-15

 Cardanol has been 

formerly applied with formaldehyde to produce cardanol-formaldehyde resin.  This resin is 

subjected to react with the diisocyanate to give a good chemical resistance and a high 

hardness of rigid polyurethanes.
12-13

 Preparation of monoglycidyl ether based cardanol as a 

precursor for preparing diols and triols has been found  to be able to  enhance mechanical and 

thermal properties by increasing the hydroxyl functionality.
14-15

 The unsaturation at C15 alkyl 

side chains of cardanol has been customized using peracid-epoxidation, followed by 

hydrolysis to provide polyols, which are used for preparing very low density and high 

compressive strength polyurethane foams.
16

 According to the benefits of the cardanol,  in this 

research, we focused on utilization of cardanol as the side groups on PU structure and 

investigation about how they influence on thermal properties of polyurethanes. 

 In order to obtain polyurethanes with various side groups, phenyl side groups (PD-PU), 

cardanol side groups (CD-PU) and without side groups (EG-PU), the diol derivatives based 

ethylene glycol was synthesized and react with hexamethylene diisocyanate (HDI) in the 

presence of dibutyl tin dilaurate (DBTDL) The structure and property of polyurethanes were 

examined using nuclear magnetic resonance (NMR), mass spectrometer (MS), and Fourier 

transform infrared spectrometer (FTIR). Thermal properties of polyurethanes were 

determined by differential scanning calorimetry (DSC) and thermogravimetric analysis 

(TGA). This research will provide the understanding about cardanol structure and thermal 

properties, which could be further applied to an alternative method for using renewable 

resources in polymer fields. 

 

2. Experimental Methods 

2.1 Materials  
 Half-cleaved cashew nut shells were received from local cashew nut factory (Chonburi, 

Thailand). 3-chloropropane-1,2-diol (Aldrich), sodium hydroxide (NaOH, QReC
TM

), phenol 

(Rankem) were used as received. Hexamethylene diisocyanate (HDI, Aldrich) and dibutyl tin 

dilaurate (DBTDL, Aldrich) were stored under N2 gas and kept in a desiccator to avoid 

humidity. Ethylene glycol (EG, POCH) was distilled and kept under N2 atmosphere. 

Anhydrous dimethylformamide (DMF, Riedel) was used as received. Solvents including 

ethyl acetate (EtOAc), hexane, dichloromethane (CH2Cl2) and ethanol (EtOH) were distilled 

before used.  

 

2.2 Synthesis of polyurethanes based cardanol diols 

2.2.1 Recovery of cardanol 

 CNSL was recovered from waste cashew nut shells by heating at 150 
o
C for 4 h with the 

presence of Ca(OH)2 to promote decarboxylation of anacardic acid to cardanol.
7
 Cardanol 

was separated from CNSL by column chromatography using 15 % ethyl acetate: hexane as an 

eluent. The chemical structure of cardanol was confirmed by 
1
H-NMR, FTIR and MS and the 

findings are consistent with the data in the literature.
17

 
1
H NMR (300 MHz, CDCl3):  7.15 

(t, 1H, ArH), 6.76 (d, 1H, ArH), 6.68 (s, 1H, ArH), 6.65 (d, 1H, ArH), 5.90-5.78 (m, 

CH=CH2), 5.50-5.29 (m, CH=CH), 5.10-4.93 (m, CH=CH2), 2.90-2.74 (m, 

CH=CHCH2CH=CH), 2.55 (t, 2H, ArCH2), 2.10-1.92 (m, CH2CH2CH=CH), 1.68-1.51 (m, 

2H, ArCH2CH2), 1.46-1.20 (m, (CH2)n), 0.96-0.85 (m, CH3). FTIR (neat) Vmax/cm
-1

: 3351, 

3009, 2926, 2854, 1589, 1487, 1456, 1265, 1154, 912, 874, 780, 694. MS: m/z (% relative 

intensity): 304 (M
+
 saturated, 4), 302 (M

+
 monoene, 17), 300 (M

+
 diene, 8), 298 (M

+
 triene, 

8), 147 (37), 120 (36), 108 (100), 107 (84), 91 (29), 79 (45), 77 (44). 
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2.2.2 Preparation of Phenol diol monomers (PD) 

 Phenol diol derivatives were prepared by coupling phenolic OH groups with 3-

chloropropane-1,2-diol in the presence of NaOH. Briefly, 0.1 mole of phenol was added to a 

mixture of 0.2 mole of 3-chloropropane-1,2-diol  and 0.2 mole of NaOH in ethanol-water 

mixture. The solution was refluxed for 36 h and then cooled to the room temperature. The 

refluxed product was poured into water and extracted with CH2Cl2. The organic layer was 

dried over anhydrous sodium sulfate, followed by the evaporation. The product was obtained 

as a white solid with the 62% yields.  

 

2.2.3 Preparation of cardanol diol monomers (CD)  

 The process of CD synthesis is similar to PD synthesis, except using cardanol instead of 

phenol. The crude product was obtained as the yellow oil. Then, it was purified through 

column chromatography and gave 71% yield of yellowish viscous oil products. 

 

2.2.4 Synthesis of polyurethanes  

 Polyurethanes were synthesized by a solution polymerization using HDI with EG and prepared 

diols in the presence of DBTDL. The molar ratio of HDI: diol was kept constant at 1:1. The required 

amount of diol was placed in a round-bottom flask and purged with N2 for 2 min. The required amount 

of HDI dissolved in DMF was then added to diol solution with 1-2 drops of DBTDL. The temperature 

was raised to 80-85 
o
C and kept constant for 4 h. The product films were prepared by solution cast and 

further dried at 60 
o
C for 24 h under vacuum to eliminate the solvent. All sample films were kept in 

desiccators for further characterization. PUs synthesized from EG, PD and CD diol monomers are 

referred to as EG-PU, PD-PU and CD-PU, respectively. 

 

2.3 Characterization  
 1

H nuclear magnetic resonance (NMR) and 
13

C NMR spectra were recorded on a 

Bruker 300 MHz machine using CDCl3 as a solvent with tetramethylsilane (TMS) as an 

internal standard.  

 Fourier transform infrared (FTIR) spectra were measured on a PerkinElmer system 

2000 infrared spectrometer in the 400-4000 cm
1

 spectrum range with a resolution of 2 cm
1

. 

Mass spectra were performed on a Thermo Finnigan Polaris Q mass spectrometer (MS) using 

EtOAC as a solvent.  

  The glass transition temperature was determined using a Seiko differential scanning 

calorimeter (DSC) 220 under N2 gas with a heating and a cooling rate of 10 
o
C/min. The glass 

transition temperature (Tg) shown in this paper was taken from the second scan of DSC 

thermograms.   

 The thermal stability was measured using a thermogravimetric analyzer TA -Q500 TGA 

under N2 gas with a heating rate of 10 
o
C/min.  

  

3. Results and discussion 

3.1 Chemical structure of diol compounds 
 

1
H-NMR was employed to investigate the structure of diol compounds as seen in Figure 

1. The 
1
H-NMR spectrum of PD shows aromatic proton signals around 7.29-6.91 ppm and 

methylene proton (CH and CH2) signals around 4.15-3.70 ppm (see Figure 1a); 
1
H NMR (300 

MHz, CDCl3): 7.29 (t, 2H, ArH), 7.00 (t, 1H, ArH), 6.91 (d, 2H, ArH), 4.15-4.08 (m, 1H, 

CHOH), 4.05 (s, 1H, ArOCH2), 4.04 (d, 1H, ArOCH2), 3.90-3.80 (m, 1H, CH2OH), 3.80-3.70 

(m, 1H, CH2OH). Other than 
1
H-NMR, the chemical structure of phenol diols (PD) was 

confirmed by 
13

C NMR, FTIR and MS. The results show as followed: 
13

C NMR (75 MHz, 

CDCl3):  158.4 (C), 129.6 (CH), 121.3 (CH), 114.6 (CH), 70.6 (CH), 69.1 (CH2), 63.7 

(CH2). FTIR (CHCl3) Vmax/cm
-1

: 3367, 2933, 2879, 1599, 1588, 1497, 1457, 1292, 1245, 
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1173, 1118, 1079, 1045, 932, 881, 811, 754, 691. MS: m/z (% relative intensity): 169 (M
+
+1, 

20), 168 (M
+
, 100), 133 (10), 94 (27), 91 (9), 66 (10), 65 (11). 

Figure 1b displays the 
1
H-NMR spectrum of CD. The presence of the long chain alkyl group 

in the CD structure is confirmed with the signal of (CH2)n and CH3 at the chemical shift about 

1.69-0.90 ppm. The triplet signal at 2.58 is a proton at the benzylic carbon. The presence of 

double bonds of the CD structure is confirmed with the signal around 5.91-4.96 ppm. The 

signal around 2.90-2.80 is the CH2 group between double bonds. Other spectroscopic results 

of CD are displayed as follows: 
1
H NMR (300 MHz, CDCl3):  7.15 (t, 1H, ArH), 6.79 (d, 

1H, ArH), 6.75 (s, 1H, ArH), 6.71 (d, 1H, ArH), 5.91-5.75 (m, CH=CH2), 5.52-5.29 (m, 

CH=CH), 5.12-4.96, (m, CH=CH2), 4.14-4.06 (m, 1H, CHOH), 4.00 (s, 1H, ArOCH2), 3.99 

(d, 1H, ArOCH2), 3.85-3.78 (m, 1H, CH2OH), 3.77-3.69 (m, 1H, CH2OH), 2.90-2.80 (m, 

CH=CHCH2CH=CH), 2.55 (t, 2H, ArCH2), 2.12-1.95 (m, CH2CH2CH=CH), 1.68-1.51 (m, 

2H, ArCH2CH2), 1.46-1.20 (m, (CH2)n), 0.96-0.85 (m, CH3). 
 13

C NMR (75 MHz, CDCl3):  

158.5 (C), 144.8 (C), 136.8 (CH), 130.4-126.8 (CH of the double bond), 129.3 (CH), 121.5 

(CH), 114.8 (CH2 of the vinyl group), 114.7 (CH), 111.5 (CH), 70.6 (CH), 70.0 (CH2), 63.8 

(CH2), 36.0 (CH2), 31.8 (CH2), 31.5 (CH2), 31.4 (CH2), 29.8-22.7 (CH2 of methylene 

groups), 14.1 (CH3), 13.8 (CH3). FTIR (neat) Vmax/cm
-1

: 3378, 3010, 2927, 2855, 1602, 1584, 

1487, 1449, 1261, 1159, 1119, 1050, 912, 874, 776, 695. MS: m/z (% relative intensity): 376 

(M+, 6), 182 (30), 133 (29), 108 (70), 107 (100), 91 (33), 79 (32), 77 (36). 

 

 
 

Figure 1. 
1
H-NMR spectra of (a) PD and (b) CD compounds. 
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3.2 Structural characterization of polyurethanes 
The formation of urethane linkages was confirmed by FTIR. Figure 2 shows spectra of 

the HDI monomer, diol monomers and polyurehtanes preparing from that diol compounds. 

All polyurethanes spectra display the absence of an isocyanate peak at 2260 cm
-1 

(N=C=O) 

and exhibit the characteristic of urethane functions, which is identified by peak signals at 

3325 cm
-1

 (N-H stretching), 1702 cm
-1

 (C=O stretching), 1541 cm
-1

 (N-H bending), and 1237 

cm
-1

 (C-N stretching & N-H bending).
18

 Vibrations of aromatic ring of PD and CD are 

display at 1600, 1580, 1500 and 1480 cm
-1

 (C=C bending), which are also observed for PD-

PU and CD-PU samples. The presence of long alkyl side chains of CD is exhibited at 2950-

2800 cm
-1

 (C-H stretching of CH2 and CH3) with very strong peak compared to that of PD. 

The double bond signal of a long C15 chain of CD (1650 cm
-1

, C=C) does not clearly display 

because of the overlapping with aromatic signals. 

 

 
Figure 2. FTIR absorbance spectra of (a) HDI, (b) EG-PU/ EG, (c) PD-PU/ PD and (d) CD-

PU/ CD. 

 

3.3 Properties of polyurethanes 
        DSC thermograms of all PU samples are shown in Figure 3. A single glass transition 

temperature (Tg) was observed for all samples. Tgs of EG-PU, PD-PU and CD-PU are 40.2 
o
C, 42.1 

o
C and 1.31 

o
C, respectively. CD-PU has the lowest Tg due to it contains the long 

alkyl side chains of cardanol, which interrupt the packing of polymer chains to form the 

crystalline structure. In addition, these C15 alkyl side chains of CD act as an internal 

plasticizer and help increasing the segmental mobility of polymer chains and thereby 

increasing free volumes.
19   

For PD-PU, Tg of the sample is slightly higher than that of EG-

PU. This is owing to the steric hindrance effect from the rigid benzene rings. These bulky 

pendant groups restrict the rotation of polymer chains.
20

   DSC results also indicated that EG-

PU is semi-crystalline polymers because of displaying the melting point (Tm) about 170.9 
o
C, 

while PD-PU and CD-PU are totally amorphous (no Tm observed).   
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Figure 3. DSC thermograms of EG-PU, PD-PU and CD-PU. 

 

3.4 Thermal stability 
The thermal stability of PUs was investigated using thermogravimetric analysis (TGA) 

under N2 gases. TGA curves of all PU samples are plotted as a function of weight (%) and 

temperatures as presented in Figure 4.  

 

 
 

Figure 4. TGA thermograms of all PU samples under N2. 

 

The thermal stability of all PU samples was analyzed at selected percentage of weight losses: 

at 5% weight loss (T5), 10% weight loss (T10), 50% weight loss (T50), 80% weight loss (T80) 

and residue at 600
o
C as shown in Table 1. T5 is referred to an onset temperature of the 

decomposition. Three mechanisms of urethane bond degradation have been proposed in the 

literatures as shown in Figure 5, which are 1) a dissociation to isocyanates and alcohols, 2) a 

formation of primary amines and olefins 3) a formation of secondary amines.
21-22
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Table 1. Thermal decomposition parameters from TGA curves of PU samples  

 

Sample T5 (
o
C) T10 (

o
C) T50 (

o
C) T80 (

o
C) 

Residue at 

600
o
C 

(wt %) 

EG-PU 239 250 321 382 0.66 

PD-PU 249 263 334 370 1.17 

CD-PU 273 287 346 407 1.32 

 

 
 

Figure 5. Thermal decomposition mechanisms of urethane bonds.
21,22

 

 

According to the high decomposition temperatures (T5, T10, T50 and T80) of CD-PU, compared to 

other samples, it indicates that an incorporation of cardanol moiety into PU structure promotes the 

thermal stability. This is because cardanol molecules are able to arrange themselves into suitable 

positions, 6-membered ring or 4-membered ring transition states, and then undergo the thermal 

degradation through the mechanism 2 and 3 in Figure 5.
22

 The thermal stability of CD-PU is higher 

than of PD-PU at all selected percentage of weight losses. In addition, the residue weight of CD-PU 

(at 600 
o
C) is the highest because of the possible crosslinks of the unsaturation pendent side chains 

of CD. To compare the influence of cardanol side groups on the thermal stability of polyurethanes, 

the different percentage of thermal parameters of PD-PU and CD-PU was calculated based on EG-

PU data as shown in Table 2.  

Table 2. Differences of TGA parameters based on EG-PU results  

Sample 

Differences of TGA parameters compared to EG-PU 

(%) 

T5 (
o
C) T10 (

o
C) T50 (

o
C) T80 (

o
C) 

PD-PU 4.2 5.2 4.0 3.1 

CD-PU 14.2 14.8 7.8 6.5 
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The cardanol side groups of CD-PU are able to enhance the thermal stability at low 

temperatures (T5 and T10), which is higher than that of PD-PU, having phenol side groups, 

about 10% and higher than that of EG-PU, without side groups, by about 14%. The difference 

in thermal stabilities is narrow as the temperature getting higher, particularly for CD-PU. 

This also indicates the important role of a long alkyl side chain of cardanol on the thermal 

stability of PUs.  
 

4. Conclusions  

Polyurethanes prepared form HDI and ethylene glycol, containing phenol and cardanol 

side groups were synthesized and named as EG-PU, PD-PU and CD-PU, respectively. Only 

single Tg was observed for PD-PU and CD-PU, while EG-PU displayed both Tg and Tm. CD-

PU had the lowest Tg compared with other samples due to the long alkyl side chain of 

cardanol. CD-PU exhibited the better thermal stability than that of PD-PU and EG-PU since 

the cardanol side groups on CD-PU chains was able to arrange themselves into suitable 

positions that retarded the thermal degradation of PU chains.  
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Abstract 

Loog-pang is Thai traditional rice cake starter culture for fermented rice products 

making comprised mixture of various indigenous fungi and bacteria. This study isolated and 

identified original mold and yeast in Loog-pang samples collected from 2 local markets, 

Sriracha (S) and Nongmon (N), in Chonburi province which is located in the eastern part of 

Thailand. Isolation of fungi in synthetic media revealed that MS1 was dominant of S which 

was 7.8 log cfu/g, while MN1 and YN1 were main population of N which were 5.9 and 5.8 

log cfu/g, respectively. The saccharification property of MS1 and YN1 was evaluated with 

starch agar and steamed broken glutinous rice (SBGR), and YN1 was applied as pure starter 

culture for alcoholic fermentation of rice wine. MS1 showed the highest ability of 

saccharification in starch agar, however, both of MS1 and MN1 could saccharify steamed 

broken glutinous rice. Based on morphological and saccharification properties, MN1 could be 

Amylomyces mold. YN1 could produce alcohol content to 7.1 %(v/v) in day 5 of rice wine 

fermentation. MS1, MN1 and YN1 isolated from Loog-pang could be developed as starter 

culture for broken glutinous rice wine fermentation 

Keywords: Fermented rice, Indigenous fungi, Loog-pang, Rice wine, Starter culture  

 

Introduction 

Local microorganism starter cultures were generally used for traditional rice wine 

production in Asia countries, and also Thailand which called different in each country. The 

production of Loog-pang, Thai local microorganism starter cultures, is made from Thai 

wisdom which its ingredients are different in each local area. The based mixtures of Loog-

pang are rice flour, herbs, such as garlic, pepper, ginger, galangal, and microbes, namely, 

mold, yeast and bacteria. Amylomyces rouxii and Rhizopus spp. were mold which found in 

Loog-pang and also yeasts, Endomycopsis spp., Saccharomyces cerevisiae, Candida spp., and 

bacteria, Pediococcus pentosaceus and Lactobacillus spp. (Limthong et al., 2002: 149-158; 

Limthong et al., 2005: 511-518). These molds and yeasts are the main microbial found in 

Loog-pang and can play the important role on rice wine fermentation which composed of 2 

states of fermentation, saccharification by mold and alcoholic fermentation by yeast. 

However, this local starter culture is made by the traditional methods that could be 

contaminated with some microorganism which not essential for rice wine making and could 

effect on the consistent of rice wine quality. Generally, the glutinous rice is popular used as a 

raw material for traditional Thai rice wine production. The gelatinized glutinous rice is mixed 

with dried grounded traditional starter culture, Loog-pang, which comprised the 

microorganism with enzymatic activities of saccharification of rice and was used for the 

production of Thai distilled and non-distilled rice based alcoholic beverages, such as 

Krachae, Sato and Ou (Prakitchaiwattana and Tananuwong, 2012: 1-52). In glutinous rice 

milling process, the broken glutinous rice is amount 15% by product and low value, but its 

protein content is relatively similar to whole glutinous rice. Thus, the using broken glutinous 

rice as raw material for rice wine making could be an alternative way to add its value. The 

aim of this research was isolation of mold and yeast from the local starter culture, Loog-pang, 

as pure starter culture for broken glutinous rice wine fermentation. 
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Materials and methods 

Loog-pang samples were collected from 2 local markets, Sriracha and Nongmom, in 

Chonburi province. The isolation of fungi from each sample was conducted as described in 

Dung et al. (2007: 130-135) with some modification. Mold and yeast isolates were 

categorized, enumerated and re-streaked to pure culture on synthetic media. Their 

saccharification properties were evaluated by starch agar diffusion test and SBGR according 

to Dung et al. (2006: 331-340) with some modification. Then, mold and yeast isolates were 

used as pure starter culture for rice wine fermentation. All the experiments were carried out in 

triplicate. Statistical analysis of saccharification ability was performed by ANOVA variance 

analysis using SPSS version 15.0 software. Duncan’s New Multiple Range Test was used to 

compare means at the 5% significance level. 

 

Results and discussion 

1. Isolation of mold and yeast from Loog-pang 

Mold isolates MS1 and MN1 were found as the main population of Loog-pang from S 

and N which their populations were 7.8 and 5.9 log cfu/g respectively (Table 1). YN1 was the 

main yeast found from N which was 5.8 log cfu/g and no yeast has been detected from S. 

These isolates were randomly selected to principal identification of their colonies and cell 

morphologies by microscope.  Base on the results, these mold isolates were classified to 9 

groups depending on their colony and cell morphologies as shown in Table 1. 

2. Screening of saccharification ability 

2.1 Starch agar diffusion test 

Screening of saccharification properties of mold isolates were determined by culturing 

on glutinous rice starch agar (Figure 1). The exoenzymes secreted out of the cell hydrolyze 

starch by breaking the glycosidic linkages between glucose subunits and allow the products 

of starch hydrolysis to enter the cell (Aidoo et al., 2006: 30-39). Based on the results of 

analysis, mold isolates with excellent functionality in starch agar were MS1. While, almost 

MN2 isolates showed the lower efficiency than MS1 isolate. In addition, it was found that the 

saccharification test of MN1 isolate on starch agar could not be detected since it spread out 

over Petri dish (Table 2). These results were used as criteria for selection of mold isolates for 

saccharification test of SBGR. 

 

 

Table 1. Population numbers and colony and cell morphologies of mold (M) on DRBC agar  

               and yeast (Y) on MEA isolated from Loog-pang of Sriracha (S) and Nongmon (N) 
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Population 

(log cfu/g)
%

Colony 

morphology
Cell morphology

MS1 7.8 97.0

MS2 6.6 1.5

MS3 6.6 1.5

MN1 5.9 87.2

MN2 4.9 4.3

MN3 4.0 1.1

MN4 4.6 3.2

MN5 4.3 2.1

MN6 4.3 2.1

YN1 5.8 100.0

Isolate  Groups

Sriracha (S)

Nongmon (N)
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Figure 1. Starch agar diffusion test 

 

              Table 2. Saccharification ability of mold isolates from Loog-pang 

Group Isolate No. Saccharification 

ability* 

1 MS1            4.336±0.144 a 

2 MN2-8            1.873±0.102 b 

3 MN2-4            1.359±0.016 c 

 MN2-6            

MN2-7       

1.350±0.023 c 

1.282±0.047 c 

4 MN4-3            

MN4-1            

MN4-2            

MN6-1            

MN3            

MN6-2            

MN5            

MS2            

MS3 

1.082±0.003 d 

1.079±0.011 d 

1.051±0.010 d 

1.043±0.005 d 

1.027±0.001 d 

1.023±0.003 d 

1.000±0.000 d 

1.000±0.000 d 

1.000±0.000 d 

5 MN1            ND 

                      *Saccharification ability = Diameter of clear zone (cm)/Diameter of colony 

(cm); a, b, c, d =  

                       statically significant different (p<0.05), ND = Not determined 

 

2.2 Saccharification test of SBGR 

The mold isolates MS1, MN2-8, and also MN1 were conducted the saccharification test 

of SBGR (Figure 2). Both of MS1 and MN1 could well saccharify SBGR. Total Soluble 

Solid (TSS) of liquefactions was relatively similar. However, the liquefaction of MN1 

showed the higher reducing sugar content than those of MS1 isolate (Table 3), it might be the 

difference in ability of enzyme production which specific to glycosidic linkage of SBGR. 

Based on morphological and saccharification properties, MN1 could be Amylomyces mold. 

Thus, MN1 isolate was selected to use for rice wine fermentation in combination with YN1 

which it was only yeast isolated from Loog-pang in this study. The alcoholic fermentation 

profiles of YN1 was further investigated. 
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Figure 2. Saccharification test of SBGR 

 

                  Table 3. Chemical analysis of SGBR liquefaction 

Mold 

isolates 
TSS (

o
Brix)  

Reducing sugar contents 

(g/g of saccharified rice) 

MS1 27.1±0.1 0.02±0.00 

MN1 29.4±0.1                  1.69±0.01 

 

2.3 Rice wine fermentation with pure cultures 

MN1 and YN1 isolates were used for saccharification and alcoholic fermentation of 

broken glutinous rice wine production, respectively. The fermentation profiles of                      

S. cerevisiae, a commercial yeasts generally used for alcoholic fermentation, was compared 

with YN1. The microbiological and chemical properties during alcoholic fermentation were 

investigated as shown in Figure 3. It was found that the fermentation profile of YN1 was 

relatively similar to those of S. cerevisiae. Thus, YN1 isolate could be further developed as 

pure yeast culture for rice wine fermentation. 

 
 

Yeast population () Total soluble solid () Alcohol content () Total titratable acidity () 

pH () 

 

Figure 3. Fermentation profiles during alcoholic fermentation with pure cultures  

 

Conclusion 

MS1, MN1 and YN1 isolated from Loog-pang could be developed as starter culture for 

broken glutinous rice wine fermentation, however the identification of these microbes by 

molecular methods should be further study. 
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Abstract  

The main goal of this paper is to investigate the communication strategies used by both the 

local and international students while joining formal and informal activities. Using thematic 

analysis, the responses of the 10 local and 14 international participants in the semi-structured 

interview conducted after joining the formal and informal activities in the international 

student mobility project were independently and iteratively categorized into the 

communication strategies proposed by Nanta-umpond and Soontornwipat (2016).  The 

findings showed that the Thai students mostly used the communication strategy of topic 

avoidance (80%) while the Indonesian students employed the communication strategy of 

asking for clarification (64.29%) in formal activities. In the informal activities, both the Thai 

and Indonesian students resorted to use the communication strategy of mime with almost 

identical percentages of 60% and 57.14%, respectively. Most participants from both groups 

claimed that their communication strategies were enhanced by informal more than the formal 

activities since the former were more conversational and the topics were non-academic. 

 

Keywords: communication skills, communication strategies; higher education students; 

international student mobility  

 

 

1. Rationale and Statement of the Problem  

The advent of globalization has witnessed the convenience of traveling overseas for the 

purpose of sightseeing, visit friends and relatives, education or a combination of any of these. 

Low-budget airlines, low-budget accommodations and accessible food sources have 

proliferated. Alongside with these are changes in the educational sector such as the shift to 

international student mobility.  

International student mobility involves movement of people (students and faculty), and, more 

recently, to educational programmes and institutions, with the ultimate goal of participating 

in international knowledge flows, being exposed to new ideas or technologies, including the 

tacit knowledge associated to their use (Organisation for Economic Co-operation and 

Development or OECD, 2010). It can be argued that the changes to the student population 

resulting from increasing student mobility are a valuable resource for the creation of an 

“open, tolerant and cosmopolitan university experience” (Kalantzis & Cope, 2000, p.31). 

Most of the world’s international students are self-funded, that is, they and their families pay 

for their own academic work. “Students are therefore the largest source of funds for 

international education—not governments, academic institutions, or philanthropies” (Altbach 

& Knight, 2007, p.294). Among these self-funded students supporting international mobility 

or cross-border higher education, Asians form the largest group and is still continually 

increasing (Beine, Noël, & Ragot, 2014; Verbik & Lasanowski, 2007).  

Over the last 10 years, the literature on international student mobility (ISM) has increased 

markedly (e.g. Altbach & Knight, 2007; Guruz 2008; Solimano 2008; Varghese 2008; 

Williams & Balaz, 2008). These studies, however, are confined to “a framework that 
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separates study abroad from the wider life-course aspirations of students” (Findlay, King, 

Smith, Geddes & Skeldon, 2012, p.118). Not much research has been conducted on what 

really happens when students arrive in host institutions.  

An interesting aspect to investigate is the goal of the international student mobility, the 

activities undertaken to achieve that goal and whether or not the facilitated activities are 

useful in achieving that goal. One of the goals of an international mobility programme is to 

enhance the communication skills of the participants, with an assumption that the host 

institution is at least capable of providing such development training. Such communication 

skills trainings are included in both the formal and informal activities prepared them. Briefly, 

Leask (2009) argued that a combination of formal and informal activities may enhance 

interactions among international and local students. The formal and informal activities 

provide opportunities for the local and international students to have authentic arena for 

improving their communication skills. Thus, it is paramount to understand what 

communication strategies are used during these activities. 

 

2.  Objectives 

Specifically, the study has a two-fold objective: 

2.1 To identify the communication strategies used by both the local and international students 

while joining the formal and informal activities. 

2.2 To find out whether the communication strategies used in the formal and informal 

activities conducted during academic visits are useful in enhancing the communication skills 

of both the local and international students. 

 

3. Related Research 

 In defining the communication strategies’ taxonomy, Dornyei and Scott (1997) had 

reviewed the point of view from various researchers in related field, especially language 

acquisition and psycholinguistics aspects. Their work based on the works of Tarone (1977, 

1980) and Faerch and Kasper’s (1983a, 1983b) and so on. The taxonomy had been developed 

through the studies of learners’ behavior and reaction to manage the inter-language 

communication obstacles consciously.  

The communication problems can be categorized as follows (Dornyei and Scott, 1997) 

1. Own-performance problems relate to the mistakes that speakers made by him/herself. The 

self-repairing, self-rephrasing and self-editing would be used. 

2. Other-performance problems were made by the interlocutor according to the lack of 

knowledge or understanding. 

3. Processing time pressure occurs when speakers want some more time to define the speech. 

Some fillers and repetitions would be the used strategies. 

Some of the taxonomies’ description made by Dornyei and Scott (1995a, 1995b) may share 

the same idea, but in different name, with the taxonomies of other researchers as Tarone 

(1977), Faerch and Kasper’s (1983b), Bialystok (1983, 1990), Willems (1987) and Nijmegen 

group. Then Nanta-umpond and Soontornwipat (2016) proposed the 15 communication 

strategies taxonomy used for Thai students based on the work of Dornyei and Scott (1997), 

Tarone (1977) and Poulisse (1993). The description of each strategy would be given in part 5, 

materials and methods. 

There have been many studies about the use of communication strategies in Thai ESL/EFL 

learners. The taxonomies that often employed in the research are based on Dornyei and Scott 
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(1997), Tarone (1977), Faerch and Kasper (1983) and so on. The followings are some related 

research. 

 Malasit and Sarobol (2009) studied the communication strategies employed by the 

Mathayom 3 (Grade 9) English program students and effects of task type and English 

speaking proficiency on their CS use by interviewing and narrating the picture story. The 

result shows that the strategies students mostly used are fillers/hesitation devices, self-

repetition and code switching. The English speaking proficiency does not affect to the CS use 

and there are more CSs used in interviewing than in picture story narrative.  

 Nanta-umpond and Soontornwipat (2016) had studied the relation between levels of 

proficiency and gender on English communication strategies used by Mathayom 3 students at 

Kurumitrprasitsil School. The findings showed that the high proficiency students employed 

the use of fillers strategy, while the low proficiency students used code switching as their tool 

to communicate. However, the proficiency does not influence the use of communication 

strategies, but the task types do.  

 Panggabean and Wardhono (2017) had investigated the communication strategies 

used by EFL students in their presentations. The data was collected when the students had 

oral presentations. The taxonomies of Dornyei (1995) and Tarone (1980) were used to 

identify the communication strategies used in the presentation. The results revealed that less 

proficient students employed more strategies than the more proficient ones. The students 

employed compensatory strategies much more frequent than avoidance strategies. The above 

research studies showed some nature of the learners particularly on how they cope with the 

problems in communication in English in limited situations. However, how Asian learners 

deal with the communication obstacles when they face fellow Asians who speak different 

languages is still an undermined issue and interesting to study.  

 

4. Conceptual Framework 

To shed light on the objectives of this research study, the conceptual framework of Nanta-

umpond and Soontornwipat (2016) as shown in Table 1 below.  

 

Table 1 Conceptual Framework: Communication Strategies (Nanta-umpond & 

Soontornwipat (2016) 

 

 

 

 

 

 

From their research study, Nanta-umpond & Soontornwipat (2016) examined the 

communication strategies of Thai high school students in formal setting while these students 

are joining classroom activities. Combining communication strategy concepts of Dornyei and 

Scott (1997), Poulisse (1993) and Tarone (1977) in their analysis, they found 15 

communication strategies commonly found among high schools students in formal classroom 

setting.  

Their 15 categories are applied in the analysis of the communication strategies used by both 

the local and international participants while joining the formal and informal activities. It is 

argued while the other group of participants is composed of international students, they are 

from the ASEAN region, so it is assumed that they may use similar strategies to those of the 

locals regardless of whether they are in formal or informal settings. 

 

The terms of each strategy were defined as follows: 

Communication strategies used by 

local and international students in 

formal and informal activities 

Communication strategies enhanced 

communication skills 

Communication Strategies 

Nanta-umpond & Soontornwipat (2016) 
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Asking for clarification is an interactional device strategy used to request clarification, 

elaboration or explanation of an unfamiliar word (Dornyei & Scott, 1997). 

Code switching is a direct strategy to use a word or phrase from L1 including final  particles 

but excluding proper noun into L2 while engaging in a conversation (Dornyei & Scott, 1997). 

Circumlocution is a direct strategy used to describe, exemplify, spell out or specify 

characteristics of the target words or actions (Dornyei & Scott, 1997). 

Literal translation is a direct strategy used to literally translate a lexical item, an idiom, a 

compound word or structure from L1 to L2 (Dornyei & Scott, 1997). 

Literal comparison is a substitution strategy used to compare the target item to another 

object in a non-metaphorical way (Poulisse, 1993). 

Message abandonment is a direct strategy used when beginning to talk about a concept but 

unable to continue then leave or stop the message in mid-utterance (Tarone, 1977). 

Message reduction is a direct strategy used to reduce the message by avoiding certain 

language structures or topic considered problematic languagewise or leaving out some 

intended elements for lack of linguistic resources (Dornyei & Scott, 1997). 

Mime is a direct strategy used to describe whole concepts non-verbally or accompany a 

verbal strategy with a visual illustration because of linguistic limitation to explain the target 

vocabulary or sentences (Dornyei & Scott, 1997). 

Other - repair is a direct strategy used to correct something in the interlocutor’s speech to 

check their understanding. (Dornyei & Scott, 1997). 

Other – repetition is an indirect strategy used to repeat something the interlocutor said to 

gain time (Dornyei & Scott, 1997). 

Pausing based on use of fillers is used to make a gap with silence for a while to gain time to 

think of the next word or expression and continue until finish (Dornyei & Scott, 1997). 

Self - repair is a direct strategy speakers used to correct themselves during the conversation 

(Dornyei & Scott, 1997). 

Self - repetition is an indirect strategy used to repeat the word just immediately said while 

thinking of the next word or expression (Dornyei & Scott, 1997). 

Topic avoidance is not talking about certain topics considered problematic language and 

leaving out some intended elements because the lack of their linguistic resources (Tarone, 

1977). 

Use of fillers is an indirect strategy to use gambits to fill pauses in order to think of the next 

word or expression and continue until finish (Dornyei & Scott, 1997). 

 

5.  Materials and methods 

3.1 Participants 

The participants of the research are composed of 10 local Thai students from the Department 

of Tourism of the Faculty of Liberal Arts of Huachiew Chalermprakiet University and 14 

Indonesian students from Ilmu Sosial Dan Manajemen STIAMI, a tertiary education 

institution located in Jakarta, Indonesia. The Indonesian students are from different areas of 

specialization such as tourism, management and language education. Among a number of 

Thai and Indonesian participants not all of them were able to join the research project due to 

several reasons. First, the participants were not ready and some were scared. Some of them 

were quite busy preparing for other activities. Moreover, due to time constraints other Thai 

and Indonesian participants decided to withdraw. 

242



3.2 Data 

The data was taken from the responses of the participants in the semi-structured interview. 

There 10 Thai and 14 Indonesian participants who agreed to be interviewed.  

  

 3.2 Research Instruments 

 The main research instrument of the research study is semi-structured interview. In 

this research, semi-structured interview was useful since the objectives of the study were 

clear from the start and there is a need to probe deeper into the experiences of the participants 

so that they the researchers can examine the communication strategies they employed while 

joining the activities.  

  

 3.3 Data Analysis 

 The responses of the participants were independently iteratively categorized by the 

four researchers as one of the communication strategies using the framework of Nanta-

umpond & Soontornwipat (2016) as follows:  

 

1. Asking for clarification 

2. Code switching 

3. Circumlocution 

4. Literal translation 

5. Literal comparison 

6. Message abandonment 

7. Message reduction 

8. Mime 

9. Other-repair 

10. Other-repetition 

11. Pausing 

12. Self-repair 

13. Self-repetition 

14. Topic avoidance 

15. Use of fillers 

 

 The categorizations were compared using Fleiss’ kappa (Shrout & Fleiss, 1979), a 

statistical measure of inter-rater agreement for qualitative (categorical) items, which is more 

robust when compared to simple percentage calculations as it takes into account agreements 

occurring by chance. Inter-rater agreement is interpreted as proposed by Landis and Koch 

(1977): 

  

< 0 Poor agreement 

0.01 – 0.20 Slight agreement 

0.21 – 0.40 Fair agreement 

0.41 – 0.60 Moderate agreement 

0.61 – 0.80 Substantial agreement 

0.81 – 1.00 Almost perfect agreement 
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5.  Results and Discussion 
Huachiew Chalermprakiet University (HCU) is one those universities with vibrant 

international students. On November 2017, the Faculty of Liberal Arts of Huachiew 

Chalermprakiet University accepted the responsibility to facilitate both formal and informal 

activities for 29 Indonesian students as part of the Memorandum of Understanding signed 

between HCU and its Indonesian higher education institution counterpart. This event was 

attended by 27 local students and teachers.   

 

5.1 Communication strategies used by both the local and international students while joining 

the formal and informal activities  

The independent categorization of the responses of the participants by the five researchers 

showed the communication strategies used by Thai and Indonesian students in both formal 

and informal activities with substantial inter-rater agreement (kappa= 0.714) as presented in 

Table 2 below. 

 

Table 2 Communication Strategies in Formal and Informal Activities by Thai and Indonesian 

Students 

 

number of use Percentage number of use Percentage number of use Percentage number of use Percentage

1. Asking for clarification 2 20% 2 20% 9 64.29% 3 21.43%

2. Code switching - - 5 50% 2 14.29% 6 42.86%

3. Circumlocution - - 3 30% 6 42.86%

4. Literal translation - - 2 20% 1 7.14% 3 21.43%

5. Literal comparison - - - - - - 3 21.43%

6. Message abandonment - - - - - - - -

7. Message reduction - - - - - - 2 14.29%

8. Mime 4 40% 6 60% - - 8 57.14%

9. Other-repair - - 1 10% - - - -

10. Other-repetition - - - - 1 7.14% - -

11. Pausing - - - - - - - -

12. Self-repair - - - - - - - -

13. Self-repetition - - - - - - - -

14. Topic avoidance 8 80% 3 30% 8 57.14% 1 7.14%

15. Use of fillers - - - - - - - -

Communication Strategies 

Thai students (10 students)

Formal informal Formal informal

Indonesian students (14 students)

 
 

 Table 2 shows that the communication strategies used mostly in informal activities by 

the Thai participants are (1) Mime (60%), (2) Code switching (50%), (3) Topic Avoidance, 

and Circumlocution (30%), while in formal activities, they used mostly the communication 

strategy of Topic avoidance (80%). Conversely, the Indonesian students prefer to use the 

communication strategy of Asking for clarification (64.29%) in formal activities. For 

informal activities, however, the Indonesian students were similar to their Thai counterparts 

when they used the communication strategy of Mime (57.14%).  

 Followings are some sample responses on communication strategies (CS) students 

used and the analysis of the four raters.  
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Table 3 Responses and Categories of Communication Strategies  

 

Statement from students Raters’ Agreement 

on CS categorizing 

Communication strategy 

used 

(1) I ask what the Thai person mean. 

She/He explains and if I can’t 

understand I ask again. [sic] 

All agree Asking for clarification 

(2) I am afraid. But I try. I can get 

some words. I try writing words and 

looking at the dictionary. I asking 

Ajarn also. [sic] 

 

2 

 

2 

Asking for clarification 

  

Mime 

(3) If I don’t understand a Thai, I look 

at the face and ask for repetition [sic] 

2 

 

2 

Asking for clarification 

  

Mime 

(4) We had talk about a small project. 

Difficult to understand Thai English 

but we surviving by hand signaling. 

[sic] 

 

3 

 

1 

Mime 

 

Code switching 

(5) I sometimes speak in English 

mixing in Bahasa Indonesia. It’s nice 

if they learn about my language and 

culture [sic] 

 

All agree Code switching 

(6) I don’t know what to say in 

beginning, so I keep quiet and pretend 

I know. In the end I feel good. [sic] 

All agree Topic Avoidance 

(7) The topics are difficult and it’s 

about research. Some topics I don’t 

know even if I can speak English but I 

can learn the speaking style of the 

speaker, so I just keep quiet and listen. 

[sic] 

All agree Topic Avoidance 

 

From the findings, it can be seen that both local students and Indonesian students prefer using 

Mime as their communication strategy in the informal activities due to underdeveloped 

communicative skill and convenience of using it. In the formal activity, Indonesian students 

tried to communicate by asking for clarifications since they need to finish a task that requires 

everyone to participate and share their knowledge. These findings conform to the study of 

Panggabean and Wardhono (2017), where they found that students tried to overcome 

communication problems using compensation strategies (e.g. asking for clarifications) more 

than avoidance strategies. In contrast, Thai students preferred to keep quiet and avoided the 

topic, particularly those with low English proficiency. These responses of the Thai students 

conform to the study of Nanta- Umpond & Soontornwipat (2016) that the low English 

proficiency Thai students are likely to avoid communicating in English because they lack of 

communication training and practice. Moreover, linguistic limitations are the important 

causes of communication blockage. Many students, both Thais and Indonesians, tried to talk 

to each other, but they could not engage in longer conversations since they could not produce 
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timely utterances that sufficiently and appropriately fit a given topic, so conversation abruptly 

ends.   

When compared between the strategies used in formal and informal activities, both local and 

Indonesian students applied more communication strategies in informal activities than in the 

formal ones. They tried to make each other understand what they said by using code 

switching, circumlocution, literal translation and comparison, and so on. These results are 

consistent with the findings of Nanta- Umpond & Soontornwipat (2016) that language 

proficiency does not affect communication strategy use but task type influences the use of the 

strategies.     

 

5.2 Usefulness of the communication strategies in enhancing the communication skills of both 

the local and international students in the formal and informal activities  

 Both groups of participants claimed that their communication strategies are enhanced 

by both the formal and informal activities but most especially by the latter activities. For 

instance, Thai Student # 4 explained for the formal activity that “I don’t know what to say in 

beginning, so I keep quiet and pretended I did not hear.” She added further that “In the end I 

feel [sic] good”. When asked about her thought about the informal activity, she replied that in 

the informal activity “I [sic] speaking in Thai with many signals of my hand. I am surprising 

[sic] because Indonesian [sic] understand me. Amazing mak mak kha.” Indonesian Student# 

6 explained that “knowing what to say and what to do or how to behave in advance and when 

to use them enables someone with limited English language ability to continue a conversation 

when confronted with difficult words.” In brief, regardless of the origin of the students and 

regardless of whether the task assigned task falls under a formal or informal setting, 

communication strategies are helpful in keeping a conversation move forward.    

  

6.  Conclusion 

The ultimate goal of this research study is to examine the communication strategies used by 

both the Thai and Indonesian higher education students while participating in the formal and 

informal activities conducted during an international student mobility project. Overall, the 

main findings reveal that there were three communication strategies (topic avoidance, asking 

for clarification, and mime) that were employed both by the Thai and Indonesian students 

mostly in activities of informal settings because the participants dealt with topics that are 

commonly used in daily living. Regardless of whether the students are faced with formal or 

informal situations, the students need to be encouraged to use more compensatory strategies 

to achieve their communication goal. There are two major limitations of this research project: 

limited number of activities and limited period of time to join the activities. These limitations 

might have influenced both the quantity and quality of communication strategies the 

participants used during the activities. Despite of these limitations, however, some evidences 

showed that informal and formal activities facilitated during international student mobility 

project are useful in enhancing students’ communication strategies regardless of whether they 

are local or international participants. Future research enterprise aiming to examine 

communication strategies in the context of international student mobility may examine 

communication strategies from a longitudinal perspective or compare the different 

communication strategies used by Asian international mobility students, given the increasing 

exodus of students to Asian and neighboring countries instead of going to Western countries. 

We hope that this simple research enterprise inspires the conduct of more academic endeavor 

on this matter.   
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Abstract  

 The ultimate goal of this research study is to investigate the information relating to the 

phenomenon of digital disruption that is presented to the public by the media. Employing 

mixed method of analysis, 81 news articles that were reported from January 2017 to February 

2018 in Thailand’s leading English newspaper, The Bangkok Post, composed of 101,895 

words, were examined for keywords. Using the free corpus tool AntConc, the investigation 

was done by comparing words, with a minimum absolute frequency of 100, against their 

frequencies in the British National Corpus (BNC) using log-likelihood (see Rayson & 

Garside, 2000 for details of log-likelihood uses). Any words with a log-likelihood (LL) value 

greater than 100 were considered keywords. The resulting keywords were iteratively 

thematized by each of the researcher, and the degree of inter-rater agreement for accuracy and 

reliability in categorization is expressed as Cohen’s kappa value. The analysis yielded 34 

keywords composed of words relating to digital technology and its applications (N=11; 

32.35%), words relating to business and monetary issues (N=10; 29.41%), words relating to 

digital technology potential stakeholder (N=5; 14.71%), words relating to digital technology 

impact (N=3; 8.82%), words relating to location and time (N=3; 8.82%), and words relating 

to informational dimension of language (N=2; 5.82%), with the analysts categorization 

having a substantial level of inter-rater agreement (Cohen’s kappa= 0.785).  

 

Keywords: corpus-based analysis, digital disruption, digital technology, iterative thematic 

analysis, keywords 

 

 

1. Introduction 

 The Digital Era has introduced different phenomena such as globalization, 

glocalization, digitalization and many others. One phenomenon that has a wide impact in 

today’s society is digital disruption. Generally speaking, digital disruption may is a turning 

point in the lives of both the new and older generations, termed by Prensky (2001) as digital 

natives and digital immigrants, respectively. To say the least, on the one hand, young people, 

especially children, implicitly understand digital disruption in a way that the rest of us can 

only watch and admire since they were born in this digital era, where their immediate 

digitalized environment work as an instant teacher to them. In other words, they born and 

raised on digital technology in their homes, schools, and toys. On the other hand, digital 

immigrants, like all immigrants in its real sense, while may adapt to their new environment, 

“they always retain, to some degree, their ‘accent,’ that is, their foot in the past. … [w]hich 

can be seen in such things as turning to the Internet for information second rather than first, 

or in reading the manual for a program rather than assuming that the program itself will teach 

us to use it” (Prensky, 2001, p.2). 

 In the world of business and computing, the phenomenon of digital disruption may be 

used for enhancing competitiveness. For instance, there is the wide accessibility of 

tremendous amounts of information that are never seen before, ranging from proprietary data 

to new public sources of open data that may be useful in conducting and managing 

249



businesses. Hirt and Willmott (2014) argued that analytical and processing capabilities have 

made leaps with algorithms scattering intelligence across digital networks not to mention the 

smart mobile devices, and the accessibility of information and computing power to users 

around the world. Despite these advantages they warned that “digitization is rewriting the 

rules of competition, with incumbent companies most at risk of being left behind” (Hirt & 

Hilmott, 2014, p.1). In other words, while digital disruption is beneficial to some sectors of 

the society, its aftermath is also quite common and needs to be equally made known to all 

concerned individuals. 

 For instance, in the field of business and economics, Bughin (2017) found that 

digitization has a significant negative impact on the profits of the traditional business 

operators through two loop effects: (1) digital entrants competing with traditional business 

operators through disruptive practices, and traditional business operators responding to 

disruption and creating more intense competition with each other (see also Gilbert (2015) on 

the impact of digital disruption on e-book sales of Amazon). 

 In education, McCoy (2016) examined classroom learning distractions caused by the 

use of digital devices for non-class purposes and found that respondents spent an average of 

20.9% of class time using a digital device for non-class purposes. 

 In newspaper industries, Weber and Monge (2017) investigated the inclusion of 

hyperlinking as part of the transformation process from print-based organizations to 

multimedia information providers during an 11-year period from 1997 to 2007, and found 

that traditional newspapers which ignored hyperlinking practices had an increased likelihood 

of failure in the long run.  

 It is quite evident that the number of research studies on digital disruption has been an 

increasing, but these studies either focused only on the benefits or the negative impacts. The 

data investigated in most of these research enterprises were either taken from the company or 

from the result of interviewing concerned individuals. The authors argues that due the advent 

of advanced digital and computer technology, most readers may have switched already to 

reading online news items, so the data for this investigation is taken from a newspaper 

website.  

 

2. Research Question and Conceptual Framework 

 The lone research question is “What information on digital disruption is presented to 

the readers?” To answer this research question, a corpus-based analysis examining “keyness” 

in text (Scott & Tribble, 2006) is employed. Keyness is “a quality that words may have in a 

given text or set of texts, suggesting that they are important and they reflect what the text is 

really about” (Scott & Tribble, 2006, pp. 55-56). This concept of keyness is the underlying 

notion behind the analysis of keywords (Scott, 1997).  

 Keywords are “words which appear in a text or corpus statistically significantly more 

frequently than would be expected by chance when compared to a corpus which is larger or 

of equal size” (Baker, Hardie & McEnery, 2006, pp. 97-98). This means that keyword 

analysis is a comparison of one corpus against another, generally a comparative corpus (also 

known as a benchmark corpus; e.g. British National Corpus or BNC), in order to determine 

which words “occur statistically more frequently” in either of the corpora (Baker, 2006, p. 

125). This takes into consideration relations between frequency and typicality among words 

(keywords) between two corpora (Stubbs, 2001). Thus, keywords may keywords highlight 

the important content of a text such as priorities (Carreon & Watson Todd, 2013).  

 Given the rapid turnover of information on digital technology and the inevitable 

impacts of the phenomenon of digital disruption to the local and international businesses 

practices (Yu & Hang, 2010), research studies that examine keywords may shed some light 

on specific information about that phenomenon, which may have implications in local and 
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international sectors such business, education, and even in daily living. In this research, such 

implicative information on digital disruption is examined from the news articles. 

 

3. Related Research 

 Originally coined as disruptive technologies then later called disruptive technologies 

(Christensen, 1997), digital disruption refers to innovation that creates a new market and a 

network of valuing things, with this creation eventually disrupting an existing market and 

value network, and displacing established leading firms in the market, including their 

products, and sometimes their alliances (Christensen, 2013; see also Bradley & O’Toole, 

2016). Downes and Mui (1998) posited that the process of digital disruption involves the 

“transformation of information into digital form, where it can be manipulated by computers 

and transmitted by networks” (p.6). 

 While it is known as the most influential business idea of the early 21
st
century, 

research studies on digital disruption are concentrated in the Western countries, examining 

mostly national electronic health records and the digital disruption of moral orders (e.g. 

Garrety, McLoughlin, Wilson, Zelle, & Martin, 2014); technological innovation and global 

film circulation (e.g. Iordanova, 2012; Iordanova & Cunningham, 2012); how digital 

disruption is redefining industries (e.g. James, 2013; Joseph et al., 2015; Jahangir & Walter, 

2015); and digital disruption-connectivity and the diffusion of power (e.g. Eric & Cohen, 

2010). The few research studies on digital disruption in Asia focused on the impact on ICT 

production (e.g. Wong, 2002); impact on running businesses (e.g. Wikstrom & De Fillippi, 

2016; Tornjanski, Marinkovic & Savoiu, 2015); and perceptions and responses of affected 

individuals and industries to digital disruption (e.g. Karpathiou, 2016; Marous, 2013; Hicks, 

2016).  

 In Thailand, the few research on digital disruption were mainly on promoting security 

and cultural awareness (Fung, Khera, Depickere, Tantatsanawong, & Boonbrahm, 2008; 

Hongladarom, 2016). Thus, it is interesting to know what information about digital disruption 

is presented to the end users of digital technology. Most information about digital technology 

and its applications are emanating from the industries and manufacturers. This research study 

examines digital disruption as presented in newspapers since newspapers are the most 

common type of publications read by Thais (Statista, 2018). In particular, the news articles on 

Bangkok Post Online Newspaper that are related to digital disruption are investigated for 

keywords. 

 

4. Methodology 

 

3.1 Data 

 Eighty one news articles composed of 101,895 words that were reported from January 

2017 to February 2018 relating to digital disruption were downloaded from the Bangkok Post 

Online Newspaper and examined for the information presented during this period. The 

Bangkok Post Online Newspaper was chosen mainly because it has the highest number 

readership (Thongtep & Pratruangkrai, 2016). Moreover, online newspapers are one of the 

fastest sources of information available to public. 

 

3.2 Analysis 

 Linguistic keywords reflect the content of a particular text (Scott, 1997, 2000) 

through their high frequency. In this study, linguistic keywords were 

identified by, first, conducting a word frequency count on the texts of the 

websites to find the absolute frequencies of all words. While absolute 

frequencies can provide some useful information about the concerns of a text, 
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in many cases the words with the highest absolute frequencies will be similar 

across different texts simply because these words are most commonly used in 

English (such as articles and prepositions). Therefore, relative frequencies of 

words compared to a benchmark of general English use are more insightful, and it is the 

words with high relative frequency that are considered 

keywords. In this study, the frequencies of all words (including British and 

American spelling variants together) in the data with a minimum absolute 

frequency of 100 were compared against their frequencies in the British 

National Corpus (BNC) using log-likelihood (see Rayson & Garside, 2000 for 

details of log-likelihood uses). Any words with a log-likelihood of greater than 

100 were considered keywords. These 34 keywords within their local co-text 

were then categorized using an iterative process of identifying themes. Six 

themes were identified. These are: 

 Words relating to digital technology and its applications 

 Words relating to business activities and monetary issues 

 Words relating to digital technology potential stakeholder 

 Words relating to digital technology impact 

 Words relating to location and time 

 Words relating to informational dimension of language (Biber, Conrad & Reppen, 

1998) 

The first five of these categories shed light on the purposes of this study: 

words relating to business and monetary issues, words relating to digital technology and its 

applications, words relating to digital technology impact, words relating to place and time, 

and words relating to potential stakeholder of digital technology and its applications are all 

the kinds digital information that were chosen to be presented to the public through the online 

version of the newspaper. Words relating to informational dimension of language shed some 

light on the perspectives of underlying authors presented in the news as well as potential 

future directions of digital disruption in Thailand.  

 The two researchers then categorized the keywords into these six themes 

independently, and the categorizations were compared for reliability using Cohen’s kappa. 

The Cohen’s kappa is a statistical coefficient that represents the degree of accuracy and 

reliability in a statistical classification and measures inter-rater agreement by classifying 

items into mutually exclusive categories.  

 The following guidelines suggested by Landis & Koch (1977) can be used to interpret 

the results: 

 

 0.01 – 0.20 slight agreement  

 0.21 – 0.40 fair agreement 

 0.41 – 0.60 moderate agreement 

 0.61 – 0.80 substantial agreement 

 0.81 – 1.00 almost perfect or perfect agreement 
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4. Results and Discussion 

 4.1 Absolute frequency analysis  

 

Table 1 Words with the highest absolute frequencies  

Words Frequency (f) Words Frequency (f) 

the 3868 a 1230 

to 2557 for 979 

and 2285 is 836 

of 2084 as 615 

in 1556   

 

Some initial implications can be drawn from Table 1 above. The high frequency of the 

articles the (f=3868) and a (f=1230) reflects the presence of many long running sentences in 

the data where these articles were used as markers of specific and non-specific references, 

respectively (Quirk, Greenbaum, Leech & Svartvik, 1995; see also Nickalls, 2011). The 

frequent use of the prepositions such as to (f=2557), of (f=2084), in (f=1556) and for (f=979) 

function to link nouns, pronouns, or noun phrases to some other parts of the sentences. For 

instance, in the corpus, to is either used as preposition to express direction or motion or 

direction toward something or as a marker of an infinitive verb (e.g. to Asia, to drive); in is 

used to indicate either unspecific times during a day, month, season, year or used to indicate a 

location or place (e.g. in decade, in a country); and for is used to tell about the use of 

something, a reason or purpose (e.g. for a chance, for cryptocurrency).  

 The high frequency of the conjunction and (f=2285) in the corpus shows common use 

of conjoint words (e.g. brand and a company, airline and sizeable medical tourism sector), 

providing a series of examples, and as coordinating conjunction in compound sentences (e.g. 

shoes, bags and accessories, use the platform as a discount catalogue). The high frequency of 

the auxiliary verb is (f=836) indicates that the information presented in the news is current or 

fresh (e.g.is a big need, is the fastest growing). The high frequency of as (f= 615) is either 

used as a causal conjunction (e.g. as a critical quality, as a combination) or to show function 

(e.g. digital transformation as a corporate strategy, register it as a company, as a business-to-

business (B2B). However, it is difficult to reach stronger conclusions as these words reflect 

general language use and some specific uses of the corpus. Thus, there is a need to examine 

the relative frequencies words by comparing the absolute frequencies against frequencies in 

the BNC using log-likelihood. The keywords with the highest log-likelihood values are given 

in Table 2 below. 

 

4.2 Keyword analysis (Relative frequency analysis) 

As mentioned earlier in this paper, linguistic keywords reflect the content of a particular text 

(Scott, 1997, 2000) through their high frequency. 

 

Table 2 Words with the highest relative and high absolute frequencies 

High relative frequency words High absolute frequency words 

digital new data the in as 

will business services to a  

said year  and for  

thailand technology  of is  

 

The words with high relative frequencies or keywords are different from the most frequent 

words, and these keywords reflect the concerns of the Bangkok Post news more accurately. 

These keywords are iteratively categorized into six themes: (1) words relating to digital 
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technology and its applications, (2) words relating to business and monetary issues, (3) words 

relating to potential digital technology stakeholder, (4) words relating to digital technology 

impact, (5) words relating to location and time, and (6) words relating to informational 

dimension of language (Biber, Conrad & Reppen, 1998). The reliability of these 

categorizations were rated to have substantial agreement (Cohen’s kappa= 0.785). The 

highest-ranked keywords for each theme with examples of use are given in Table 3 below. 

This is followed by a discussion of the findings to shed light on the research questions. 

 

Table 3 Keywords categorized by theme (f=Frequency=f; LL= Log-likelihood) 
# Keywords f LL % Examples 

 Words relating to digital technology and its applications 

1 digital 601 +5511.623  

 

 

 

 

32.35% 

digital industries, digital infrastructure 

2 new 295 + 168.5181 new board, new age 

3 technology 269 + 1162.164 biometric technology, technology adoption 

4 data 248 + 834.3839 data analysis, data analysis platform 

5 services 239 + 647.7276 online services, service attacks 

6 use 194 + 176.6513 use of cloud services, use cash flow 

7 disruption 108 + 810.706 technology-driven disruption, digital disruption 

8 cloud 162 + 1070.624 cloud and big data analysis, cloud apps and service 

9 service 141 + 210.0264 service channel, service counters attendants  

10 mobile 114 + 729.8153 mobile banking, mobile applications  

11 online 108 + 895.8408 online and mobile, online databases 

Words relating to business activities and monetary issues 

1 business 294 + 725.9951  

 

 

 

 

29.41% 

business activities, business adjusting 

2 million 153 + 306.4581 million baht for research, million baht 

3 baht 149 + 1910.04 baht in revenue,  baht devaluation 

4 market 145 + 226.2244 market and scalability, market capitalization 

5 billion 133 + 632.1705 billion baht for state, billion baht annually 

6 bank 122 + 265.9185 bank approved financial institutions, bank by assets  

7 financial 119 + 264.0705 financial burden, financial services 

8 banks 114 + 425.4312 commercial banks, regional banks 

9 businesses 107 + 512.4759 established businesses, businesses like logistics 

10 investment 101 + 268.9911 investment budget, investment products 

Words relating to digital technology potential stakeholder 

1 company 162 + 208.373  

 

14.71% 

distribution company, hi-tech company 

2 companies 135 + 311.6561 global companies, innovative companies 

3 government 134 + 64.52039 government and consumers, government entities 

4 industry 132 + 275.4578 thai tourism industry, advertising industry 

5 customers 122 + 474.9522 new customers, corporate customers  

Words relating to digital technology impact 

1 growth 113 + 289.1547  

8.82% 

growth as investment, growth and innovation  

2 development 108 + 109.0896 development agency, development  and delivery 

3 security 104 + 242.3782 security awareness, security advisory 

Words relating to location and time 

1 thailand 329 + 3141.249  

8.82% 

thailand and indochina, trends in thailand 

2 year 283 + 343.3947 every year, last year  

3 country 103 + 101.2393 leading country, sector in a country 

Words relating to informational dimension of language (Biber, Conrad & Reppen, 1998) 

1 will 553 +264.1475 5.88% will allow, will aggressively promote 

2 said 517 + 357.053 chief executive said, mr poramin said  

 

The first five themes relate to the digital information chosen by the publisher to be presented 

to the public through the online version of the newspaper. These themes are dominated by 

words relating to digital technology and its applications (33.35%) as well as words relating to 

business and monetary issues (29.41%). So, in the collected online news, it is common to see 
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words such as digital industries, digital infrastructure biometric technology, technology 

adoption, cloud and big data analysis, cloud apps and service, commercial banks, regional 

banks financial burden, financial services, growth as investment, growth and innovation, 

distribution company, hi-tech company etc. These two themes provide clear indications of the 

content of the news items presented to the public. 

 They are followed by words relating to digital technology potential stakeholder 

(14.71%) and words relating to digital technology impact (8.82%). These words are less 

frequent than the first two sets despite the massive impact of digital technology to end users. 

Thus, it can be argued that the publisher prefer to highlight information that are directly 

related to digital disruption rather than the after-effect of its applications. However, given the 

percentages of the words relating to digital technology and its applications (33.35%) as well 

as words relating to business and monetary issues (29.41%), the words relating to digital 

technology potential stakeholder (14.71%) and words relating to digital technology impact 

(8.82%) are given less importance or quite undermined. 

Words relating to location and time (8.82%) and words relating to informational dimension of 

language (5.88%) show the setting of the news, the people behind the news, and the future 

perspectives of digital disruption in Thailand, respectively. It is interesting to note the sources 

cited in the news, but due space constraints, this will be included in a future research study. 

 

5. Conclusion  

 The ultimate goal of this research study is to investigate what information relating to 

the phenomenon of digital disruption is presented to the public by The Bangkok Post online 

newspaper. The main findings showed that information presented on the online version of the 

newspaper is dominated by (1) words relating to digital technology and its applications, (2) 

words relating to business activities and monetary issues, and (3) words relating to digital 

technology potential stakeholder with much less information is presented on digital 

disruptions potential impacts. While, it is important that the public is provided with the recent 

information in digital technology such as the phenomenon of digital disruption, it is equally 

indispensable that the public is warned by providing potential impacts the phenomenon may 

have on the stakeholders. At the present state of the news items presented on the online 

version of the newspaper, this is quite far from reality, which may have some repercussions 

on the reception of information regarding digital disruption.  

 The main limitation of this research study is its limited data and focus mainly on 

keywords. Future research studies on digital disruption may examine diachronic data taken 

from the onset of the Digital Era or a comparative study of digital disruption news may also 

be conducted. It is also interesting to look at the sources of information cited by the news 

writers. Most importantly, potential impacts to the reading public may also be investigated. 

While others rely on information from the digital disruptors themselves or from the 

companies that were affected by digital disruption, we hope that this corpus-based 

investigation of newspaper articles provides another perspective on how an on-going 

phenomenon of social significance, such as digital disruption, can be examined and 

understood. 
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Abstract 

 There are two prominent genre-based approaches used in the academic community; 

SFL and ESP genre-based approaches. The ESP genre-based approach focuses on the 

research papers as the texts. Since, the ESP-genre shows some implications in the pedagogy, 

this study aims to elaborate research articles’ structure made through applying genre-based 

approach. I chose to apply the genre-based approach with the three stages suggested by Deng, 

Chen, & Zhang (2014) and the research papers organization suggested by Swales & Feak 

(2012), as the guidance of checking the students’ research articles. Twenty five students (18 

females and 7 males) participated in this study. All of the students were English majors 

taking an optional course named ‘TEYL Media’ at a middle-size university in East Java, 

Indonesia. The students were assigned in pairs to conduct mini research of applying the 

students-owned teaching media in the TEYL classroom. They then reported the media 

application in the forms of a 2500-3000-word research article. This study used a content 

analysis of qualitative research. The main source of data was the research articles (RAs) 

composed by the students. The results show that the students operate particular rhetorical 

move of each RA section. Some moves sometimes are organized inappropriately and some of 

them have fulfilled the parameters suggested. Abstract, method and results sections are those 

that can be organized well by the students, while introduction and discussion sections are 

more challenging for them to write. Thus, writing RAs and analyzing genres are alternative 

ways to help novice writers achieve their rhetorical consciousness-raising. Some 

recommendations are suggested in the present study. 
 

Keywords: Genre-based approach; research articles; writing 

 

 

1. Introduction 

 In the last decade, a curriculum for teaching EFL students in Indonesia has shifted 

from form-based to genre-based learning. The students are facilitated to learn the language 

not by understanding the forms only, but also understanding the context through texts. Each 

text learnt has its own characteristics, namely particular pattern or rhetorical style. It is, 

therefore recognized as a genre. In the EFL learning, the genre is relatively more engaging, 

since the students and the teachers analyze and understand the text based on their experience 

surrounding or the so called context. Hyland (2007) added that genre comes up with the idea 

of community’s members being able to draw their repeated experiences with such texts to 

read, understand, and write. Thus, it informs further that genre-based learning is effective for 

EFL students. 

 Theoretically, there are two prominent genre-based approaches used in the academic 

community. One of them is a genre-based approach based on Systemic Functional Linguistics 

(SFL) or also known as “Sydney School”. According to Martin & Rose (2004), genre refers 

to different types of texts performing various types of social contexts and it is a staged, goal-

oriented social process. In the genre-based approach implemented in the classroom, there are 

many different texts learnt, namely narratives, recounts, arguments, expositions, procedures, 

reports and many others. The texts have consisted of generic structure and linguistic features. 

Some studies have been conducted using genre-based approach to teaching EFL writing, by 

choosing specific text. The genre-based approach to teaching book summary writing 
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performs through reading the book, writing the summary, setting the context, modeling, joint 

construction, and independent construction (Chen & Su, 2012) and the genre-approach to 

teaching narrative writing shows that the students’ essay exhibited significant in specific 

rhetorical moves, content development, textual coherence and language use (Cheng, 2008). 

Thus, the approach provides many advantages and gives alternative solutions for teaching 

writing problems (Yang, 2016; Mukminatien, 2011). 

 Another genre-based approach is viewed from English for Specific Purposes (ESP) 

area. Hyland (2007) stated that ESP emphasizes genre on the importance of the situated 

genres in specific contexts by the rhetorical-consciousness enhancing. The genres in ESP are, 

then owned and known by the group members that usually use the genres in the particular 

context. They are having a set of communicative events and exhibiting various patterns of 

similarity in terms of structure, style, content, and intended audience (Swales, 1990). Later, 

the genres are popularly as research genres or academic genres, comprising of theses, 

dissertation, research articles and many more. They have similar generic structures or 

research sections namely abstract, introduction (background), literature review, method, 

results (findings), discussion, and conclusion. Each research section has its own rhetorical 

move or pattern (style). In sum, the research articles are necessary to be learnt in the 

classroom. 

 In an attempt to have the rhetorical-consciousness enhancing, analyzing genre and 

conducting a genre-based approach in the classroom can become effective ways to achieve it. 

The academics, namely teachers/lecturers, educational practitioners, and students can learn 

the rhetorical pattern or move of each research article section based on the previous analysis 

conducted by some experts in the ESP field. Some studies have investigated the analysis of 

one particular research section, namely Jeon and Eun (2007) found that doctoral dissertation 

abstracts written by American and Korean writers operated the IMRD pattern, while Tseng 

(2011) showed from 90 RA abstracts of internationally reputable journals, most abstracts 

tended to follow a four-move model (Aim-Method-Result-Conclusion/AMRC) instead of a 

five-move model (B-A-M-R-C). The next popular investigation is on introduction and 

discussion sections. The genre analysis on introduction showed that significant differences in 

forms and functions of organizational strategic between the native and non-native texts 

(Mirahayuni, 2002; Basthomi, 2006; Safnil, 2013), while Al-Qathani (2006) inserted 

educational background as another variable in the investigation of the rhetoric patterns of 

English and Arabian RA Introduction. In the genre-based approach, Deng, Chen, & Zhang 

(2014) reported the implementation of genre-based teaching model in professional translation 

included three stages: the input, the output, and the evaluation stages. It requires the learners 

to identify the communication purpose, discourse pattern and linguistic features. These are 

similarly found in the research genres. Swales & Feak (2012) proposed that the students 

should understand some considerations in the research papers, namely IMRD (Introduction-

Method-Results-Discussion) pattern that the papers often contain some metadiscourse to 

organize the flow of the papers. By doing genre analysis and understanding rhetorical 

patterns, the academics can, therefore write their research articles orderly.  

 In line with some various previous studies, the intriguing part comes up that 

implementing a genre-based approach has been significantly effective for EFL students, when 

they learn how to compose the academic writing for example writing narrative, expository, 

argument, summary and etcetera. The previous studies are also mostly investigating RAs 

published in the journals or the research paper of college, meanwhile the present study deals 

with the writing product of novice writers who are still students having no experience of 

publication. In recent, the research papers somehow appear to be things learnt in the 

classroom, since the EFL students have not comprehended the papers sufficiently through 

analyzing genres.  
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2. Objectives 

 This study, then aims to elaborate research articles’ structure made through applying 

genre-based approach. In the classroom, I choose to apply the genre-based approach with the 

three stages suggested by Deng, Chen, & Zhang (2014) namely input stage, output stage, and 

evaluation stage. Thus, the research papers organization are suggested by Swales & Feak 

(2012), as the guidance of checking the students’ research articles. First RA section is 

abstract consisting of background, aim, method, results, and conclusion. The second section 

is introduction consisting of 3 moves: move 1—establishing a research territory namely (a) 

by showing that the general research area is important, central, interesting, problematic, or 

relevant in some way (optional), (b) by introducing and reviewing items of previous research 

in the area (obligatory), move 2—establishing a niche, by indicating a gap in the previous 

research or by extending previous knowledge in some way (obligatory), move 3—occupying 

the niche, by outlining purposes or stating the nature of the present research. The third section 

is method consisting of overview, research aims, subjects (materials), location, procedure, 

limitations, and data analysis. The fourth section is results consisting of preparatory 

information (including connectors between sections, location statements and previews) and 

reporting results followed by comments. The fifth section is discussion comprising of 5 

moves: move1—background information, move 2—summarizing and reporting key results, 

move 3—commenting on the key results, move 4—stating the limitation of the study, move 

5—making recommendation for future implementation and/or for future research. The last 

section is conclusion comprising of suggestion or recommendation similar to the last move of 

the discussion section. This study then aims to elaborate in what aspects of a genre-based 

approach enhance the students’ research articles writing. I choose to apply the genre-based 

approach with the three stages suggested by Deng, Chen, & Zhang (2014) and the research 

papers organization suggested by Swales & Feak (2012), as the guidance of checking the 

students’ research articles. 

 

3. Materials and Methods 

 Twenty five students (18 females and 7 males) participated in this study. All of the 

students were English majors taking an optional course named ‘TEYL Media’ at a middle-

size university in East Java, Indonesia. The students were assigned in pairs to conduct mini 

research of applying the students-owned teaching media in the TEYL classroom. The 

students then reported the media application in the forms of a 2500-3000-word research 

article that was presented in the university conference. Prior to the course, the students had 

passed ‘Academic Writing’ course and ‘Language Teaching Media’ course. They had 

sufficient information of a research paper organization and the making of teaching media. 

Thus, they were at an intermediate level of English. 

 This study used a content analysis of qualitative research. The main source of data 

was the research articles (RAs) composed by the students. The students’ RAs were analyzed 

in terms of the rhetorical patterns found in the RA sections. I analyzed them based on the 

rhetorical patterns suggested by Swales & Feak (2012). 

The study took 10 weeks or at about a semester, with 100 minutes per week. The three stages 

of genre-based approach comprised of the input stage, output stage, and evaluation stage. The 

input stage was applied during 3 weeks (weeks 1-3), to prepare the students comprehending 

the generic structure of RAs and rhetorical patterns of each RA section. The output stage was 

applied for 2 weeks (weeks 4-5), to have understood the generic structure and independently 

used it. The evaluation stage was, then organized for 5 weeks (weeks 6-10), to evaluate and 

check the students’ RAs per pair or through group presentation. The classroom activities are 

described in the following. 
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a. Week 1: Reviewing previous RAs 

 In the first week, the students were assigned to read and review RAs in the area of 

TEYL. They needed to understand and identify the RA sections and each generic structure of 

the RA section. Discuss the rhetorical patterns of each RA section. I, then explained the RA 

rhetorical patterns and linguistic features suggested by Swales & Feak (2012).  

 

b. Week 2: Proposing the concept of group-made teaching media based on the review of 

RAs  

 After reviewing the RAs, the students who worked in pairs, presented the concept of 

group-made teaching media for teaching English for young learners. They might consult the 

media further outside the classroom until they got the teacher’s approval. 

 

c. Week 3: Conducting a mini research (making teaching media and applying the media 

in TEYL classroom) 

 The students could directly make the teaching media after getting the teacher’s 

approval. Next, they applied the teaching media in the TEYL classroom. This activity was 

considering collecting data for their mini research. It was, therefore no class meeting in week  

 

d. Week 4: Writing the results of the mini research 

 The students composed their results of the mini research orderly. They needed to 

transcribe their interview if it was available. The teacher then asked them to organize the 

results into suitable rhetorical pattern of the RA results section. 

 

e. Week 5: Writing the RA of 2500-3000 words in length 

 All students worked in pair to write the RAs. The information obtained from their RA 

results section, became the main points to write other RA sections. In this meeting, the 

students showed their RAs and discussed the RAs in terms of the rhetorical patterns. 

Comments and feedback were obviously important for better improvement of the students’ 

RAs. 

 

f. Weeks 6-10  

 From week 6 to week 10, the students presented each RA section based on the 

previous feedback. It started from presenting abstract section in week 6. Introduction section 

was discussed in week 7, method section was in week 8, results and discussion sections were 

in week 9, conclusion section and references were in week 10. The teacher would evaluate 

each RA section based on the RA’s rhetorical patterns suggested by Swales & Feak (2012). 

During revising their RA sections, the students could consult the RA sections outside the 

classroom. At last, they submitted their RAs in the next meeting. 

 In order to confirm the students’ performance, I conducted a focus group interview 

soon after applying the approach. There were 5 students willing to have interviewed. The 

interview was about the students’ perception and understanding the RA rhetorical patterns 

and linguistic features, the obstacles of writing the RAs and suggestions the approach 

application. I used mixed Indonesian and English in the interview to avoid hindered 

communication. Thus, I transcribed verbatim the interview data. 
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4. Results 

 After a 10-week of the genre-based approach application, the students have submitted 

their RAs with the rhetorical patterns as guided in Swales & Feak (2012) concept. There are 

12 RAs submitted during applying the genre-based approach below. 

Table 1. Students’ research articles 
No Research Article Titles Codes 

1 Teaching Reading Using a Folktale for the Fourth Grade Students of MI 

Islamiyah Madiun 

S1 

2 

 

Teaching Writing by Using Poster for the Third Grade Students of SDIT Al-

Husna Madiun 

S2 

3 Using Picture Cards to Teach Reading for the First Grade Students of MI Al-

Hidayah Madiun 

S3 

4 Teaching Speaking Using Drawing for the First Grade Students of Elementary 

School 

S4 

5 The Use of Comic Strips in Teaching Writing Narrative Text For the Fourth 

Grades Students of Elementary  School 

S5 

6 Realia : Media for Teaching Writing to the Second Grade Students of SD Al 

Husna Islamic Full Day School Madiun 

S6 

7 Using Songs to Teach Speaking Skill for the First Grade Students of Elementary 

School 

S7 

8 The Implementation of Using Animal Bingo Game to Teach Listening Ability of 

the Third Grade Students at IFSD Al-Husna 

S8 

9 Teaching Listening Using Moving about Game for Young Learners in TK Al – 

Hidayah Madiun 

S9 

10 Using Fable Video to Teach Listening Narrative for the Fourth Grade Students of 

MI Islamiyah Madiun 

S10 

11 Using Big Book to Teach Reading Comprehension for the Second Grade Students 

of MI Al Hidayah Madiun 

S11 

12 The Application of Stick Puppets for the Third Grade Students of Elementary 

School 

S12 

 

 To easily report the rhetorical patterns of each RA section, I provide the data above 

with codes. Since the students’ RAs are the reports of applying media for TEYL, they tend to 

organize similar way of making titles. Some students display their titles clearly mentioning 

the place of their mini research. The other students show the topic or the research variables 

without inserting the research place. Overall, the students’ RA titles are sufficiently to fulfill 

the requirements of good research paper, that the titles indicate the topic of the study, scope 

of the study and provide self-explanatory to the readers in the chosen area. The titles are 

sufficiently brief, not excessive of 15 words. 

 Previously, the students face difficulties in composing their RA titles. They tend to 

imitate what they read in the similar RAs, without entirely understanding of nature of the 

study. Based on the interview results, they compose RA titles to represent their different 

nature of the study. For instance, they are interested in conducting qualitative research, but 

they compose their title into “the effect of folktale for teaching reading...”. The phrase ‘the 

effect’ is something related to quantitative research. Another example, they composed 

“Developing comic strips to teach writing...”. The word ‘developing’ seems to refer to the 

nature of research and development (R & D) design. The students, therefore, realize that 

making the research titles should be based on their choices of research design. 

 In the RA abstract, it consists of background, aim, method, results, and conclusion 

(Swales & Feak, 2012). The students organize their background based on the variable existed 

in the RA title. The following are examples of such background: 

 
The main characteristics of young learners are have a short attention span but very active in physical moving. 

An interesting media such as stick puppet is needed to maximize the enthusiasm of students by doing role play 

to enhance their speaking performance in a meaningful context. (S12) 
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Folktales are prose narratives which are regarded as fiction. Folktales can encourage students to grow as readers 

and broaden the types of literature they choose to read. The information inside folktales is possibly expressed in 

either spoken or written ways. In presenting the material about folktale, the teacher gives the sequence of 

folktale pictures and the sentences attached on the paperboard. Therefore, folktales can be suitable material in 

attracting the students four grade for learning reading skill. (S1) 

 

The two backgrounds above show that the students describe the variables or key terms used 

in their research. In S12, the variables or key terms are young learners and stick puppets as 

media, while the key terms focused in S1 are folktales as materials to read. 

 The rest of abstract structures exist in nearly all students’ RAs. Some students operate 

direct sentence usage to express aim, method, results and conclusion, the other students 

exhibit indirect sentence usage to express the structure. It is seen in the following. 

 
This study aims to investigate the use of picture cards to enhance the reading skill of students of first grade in 

Al-Hidayah elementary school. By using picture card, students can obtain benefit since they are interested in 

seeing the pictures. Objective of the study was to find out whether or not the use of picture card significantly 

improved students’ reading skill. The research design in this study is qualitative research. The mini-research was 

conducted in English learning for the age of 7-8 years old. It was done for one day in total of 1 meeting, with 

duration about 80 minutes. The subject of this research is students of MI Al-Hidayah Madiun, they are 28 

students and as a sample of this research. The findings of this research show that the students are able to 

improve their reading skill by picture cards. Students are being attracted and having good participation in the 

learning process. (S3) 

 

Thirty two students of 4C class in MIN Manisrejo Madiun participated in this study. Comic strips is a medium 

that can be used in teaching writing narrative text since they contained pictures and texts in boxes that can ease 

students to write a story. Therefore, the writer conducted an observation towards the issue to describe the 

findings of the use of comic strips in teaching narrative writing. By means of all theories and finding found 

during the investigation, it is found that using proper activities with comic strips consisted of images and texts in 

boxes which tell the story through sequence parts of narrative effectively overcome the students’ problem stated 

above, raise their motivation, and improve their ability as well. The content of comic strips was analyzed to 

identify the contents of narrative text, the patterns of simple past tense and the responses of the students toward 

comic strips. To conclude, through all the features included in comic strips combined with appropriate activities 

in learning process, the students’ ability in writing narrative text improve steadily. (S5) 

In S3, the students organize the structure of aim, method, results and conclusion initiated with 

very straight language use. They operate the sentences ‘the study aims’, ‘the mini-research 

was conducted’, and ‘the findings show’. Meanwhile, they use different sentences in S5. 

They prefer reporting the participant number and the activities of collecting the data, to using 

the sentence ‘the study aims’. 

 Next RA section reported is introduction section. The structure of introduction, the so-

called moves, consists of move 1—establishing a research territory namely (a) by showing 

that the general research area is important, central, interesting, problematic, or relevant in 

some way (optional), (b) by introducing and reviewing items of previous research in the area 

(obligatory), move 2—establishing a niche, by indicating a gap in the previous research or by 

extending previous knowledge in some way (obligatory), move 3—occupying the niche, by 

outlining purposes or stating the nature of the present research (Swales & Feak, 2012). Most 

RA introduction sections written by the students are started by elaborating each key term, 

only a few of them establish a research territory by showing the important or interesting parts 

of the research area. The move 1a is seen as follows: 

 
 These can be challenges as well as opportunities for teachers in improving their English skills in which 

English is the most spoken language in the world, not only as a first or as a second language, but also as a 

foreign language. (S12) 
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In the paragraph above, the students try to convince the readers the interesting part of the 

research area through the sentence ‘These can be challenges as well as opportunities for 

teacher in improving their English skills in which English is the most spoken language in the 

world’. The territory of the research is English skills. However, they still face difficulty in 

move 1b, introducing and reviewing items of previous research inside their RA introduction 

sections. Only a few of previous research are there, as seen in the following.  

In the case of teaching English as foreign language (EFL) to young learners, speaking is claimed as the most 

important skill to master for the reason that a new language is largely introduced orally, understood orally and 

aurally, practiced and automatized orally (Cameron, 2001: 18 and Nazara, 2011: 29). (S12) 

 

 In the Move 2 of their RA introduction section, the students do not intentionally 

establish a niche: indicating a gap, but they extend the previous knowledge or only report the 

results of previous research without mentioning the research gap. It can be seen below. 

 
 Stick puppet, a learning aid, can be used by EFL teachers to enhance students’ speaking skill through 

role play activities. Barbato (2001: 12) indicated that the puppets are used as a tool to encourage children to 

express their feelings while role play enhances clarity in understanding, interest to participate and confidence to 

perform in students (Bharathy, 2013: 18). Both of them are a great collaboration to encourage students who are 

shy or unconfident to speak up in front of the class. (S12) 

 

The sentence ‘ both of them are a great collaboration to encourage students who are shy or 

unconfident to speak up in front of the class’ shows that the writer, the students want to 

convince the importance of using their idea applied in the research. Further, the different way 

of indicating a gap is also found in the RA introduction below. 

 
Based on the explanation above, it is important to provide young learners with the activity that involved playing. 

One of the ways to deal with it is by using a game. Teaching Listening for young learners through game can be 

an interesting activity. However, to find a game for teaching young learners that is appropriate with learning 

objective is not an easy job. One best alternative to find an appropriate game is by creating it. One of the games 

that could be used is called Moving about Game. (S9) 

 

In the RA introduction section above, the students compose a gap more interestingly. They 

offer a different game from the previous research. It is shown in the sentence ‘One best 

alternative to find an appropriate game is by creating it’. 

 Move 3 of RA introduction section is occupying a niche that is outlining purposes or 

stating the nature of the present research. Nearly all RA introduction sections are completed 

with the research purposes at the ending paragraph. Some examples of the move are as 

follows: 

 
Based on the explanation above, this research discuss the suitable teaching English method and technique in 

teach elementary school student especially third grade. In this research, we used media named Animal Bingo 

game that using an animal surrounding them. It will make them easier to understand about the material and they 

can follow the instruction clearly because they feel comfortable and interested to follow the learning process 

especially to increase their listening ability. (S8) 

 

In addition, young learners have a sense of humor and a high curiosity. Terblanche (2002) show that there are 

three different delivery systems to examine fourth graders' responses to a story : read independently, read aloud, 

and told as a shared storytelling experience. Thus, this study aims to elaborate students' reading skill using a 

folktale for the fourth grade. (S1) 

 

In the RA introduction section of S8, the students as the writers do not directly state ‘the 

study aims’ but provide longer information showing the research purpose. Meanwhile, the 

research purpose in S1 is put exactly in the last sentence, closing the paragraph and stated in 

the sentence ‘thus, this study aims to elaborate students' reading skill using a folktale for the 
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fourth grade’. Based on the interview, the writers of S8 prefer to explain or outline the 

research purpose completed with underlying background or supports. 

 Following the RA introduction section, there is RA method section. The structure or 

the move of the method section is overview, research aims (questions, or hypotheses), 

subjects (materials), location, procedure, limitations, and data analysis (Peacock, 2011). Most 

RA method sections here exhibit overview by mentioning the research design, as seen in the 

following.  

 
In accordance with the aim of the research about elaborating the using of a folktale for the fourth grade in 

teaching reading, a descriptive qualitative research design was utilized. The design was greatly appropriate for, 

it described the phenomena naturally. Therefore, some important points might be come up into reality. This 

research involved 36 students of the second semester conducted in reading class. It is located in MI Islamiyah, 

Manguharjo, Madiun. (S1) 

  

In the above RA method section, the students as the writers overview the research design and 

explain things done related to the design. It is seen from the sentence ‘it described the 

phenomena naturally’. Moreover, the position of the move in the beginning is not 

summarizing the research design, but the students prefer displaying research aims, subjects 

and location. 

 The students as the writers can organize clearly the move of procedure. Almost all of 

them execute the research procedure through using sequence order such as, firstly or first, 

second, next, and more. It is displayed below. 

 
The lesson plans were made for one meeting. At the first session the researcher gave a brainstorming about 

vocabulary about part of body. The researcher explained part of body by pointing the part of body. Until all part 

of body in song `Head, Shoulders, Knees, and Toes` is done. After the students got the knowledge about 

vocabulary, the researcher continued with song `Head, Shoulders, Knees and Toes` to teach about part of body. 

Then, the students were divided into 4 groups which one group consists of 4 to 5 children. Then, the students 

need to practice their body movement with song `Head, Shoulders, Knees and Toes`. Finally, the students 

practiced in front of the class the body movement by moving about games method. (S9) 

 

In the move of procedure above, the students as the writers explained the research procedure 

based on the lesson plan they made. They not only mention the selected topic for their 

teaching process, but also inform how they manage the class. 

 Unfortunately, there is no limitation shown in the move of RA method sections 

written by the students. However, they display clear instrument to collect the data in the 

research. It is found below.  

 
To obtain truly credible data, the researcher collected the data through recording the teaching and learning 

process and completing the observation sheet, assessing the students’ performance of speaking based on Brown’ 

speaking rubric scale (Brown, 2001). (S9) 

  

 The last move of RA method section is data analysis. Nearly all students show the 

data analysis in their RA method sections, but they do not elaborate more on the point 

selected in the data analysis. Below are some examples. 

 
The data were analyzed with 6 steps: organize and prepare the data for analysis, read through all the data, 

conduct analysis based on the specific theoretical approach and method, generate a description of the setting or 

people and identify themes from the coding, represent the data within a research report, and interpret the larger 

meaning of the data (Creswell, 2009: 247-250). Finally, the researcher chose the data related to research. (S1) 

The data were analyzed throughout the research. Therefore, the researcher obviously worked with data by 

organizing the data, breaking them into manageable units, synthesizing them, searching for patterns, discovering 

what is important and what is to be learned, and deciding which parts will be told to others (Bogdan & Biklen, 
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1982). It means that the researcher selected and chose only data which were importantly supported the purpose 

of the research. (S8) 

 The move of data analysis in the RA method sections above show that the students 

have tried to create the explanation of the data analysis, by organizing it into some steps, 

although they do not mention clearly kinds of data analyzed there. They only mention things 

ambiguously, like in the sentence ‘read through all the data’ or ‘breaking them into 

manageable units’. In the interview, the students state that they compose their data analysis in 

the RA method section, exactly by following the analysis in the reference without adapting or 

adjusting it to their research. 

 It is RA results section following after RA method section. The RA results section 

comprises of preparatory information (including connectors between sections, location 

statements and previews) and reporting results followed by comments (Swales & Feak, 

2012). Since all students conduct the research by using qualitative design, their RA results are 

in the forms of describing phenomena naturally. It is, then the information displaying in the 

RA results section connected to the move of procedure in the RA method section. In the RA 

results section, the students open it by displaying information related to the research purpose. 

It is seen below. 

 
In collecting the data, observation, interviews and documenting are analyzed in order to elaborate the 

application of sick puppet in speaking to enhance young learners’ orally expression performance in a 

meaningful context as the purpose of this study. Based on the observation, there are 22 students attending 

English class. (S12) 

 

The RA results section above repeats the information that have stated in the previous 

sections. The sentence ‘observation, interviews and documenting are analyzed in order to 

elaborate...’is a set of collecting data conducted in the research and displayed in the RA 

method section. 

 The next structure of RA results section is reporting the results. Here, the students 

also have the similar way to organize the results. They tend to report the research results by 

using sequence order, as follows. 

 
The teaching and learning process that the researcher has practice can be divided into several sections. First, 

Greeting is the first step in the teaching and learning process. It is done in the beginning of the class meeting. 

The researchers gave greeting the students after they pray together with their teacher in the class. (S6) 

 

Besides, the students also report the results by showing the interview transcripts. It can be 

checked in the following. 

 
Accordingly, they find that it is not easy and simple to have a conversation and speak up their dialogue in front 

of the class. It seems that they are shy and little confused to speak the word. However, they are enthusiastic in 

practicing their greetings dialogue. As it is stated by the students, G and R as follows:  

We actually felt happy when we came forward in front of the class to perform our dialogue, but we also still felt 

shy and confused. (S7) 

 

In the RA results section above, the students, the writers provide commentary based on the 

data of interview. They operate the sentence ‘however, they are enthusiastic in practicing 

their greeting dialogue’. Thus, their RA results sections cover information based on 

observing the research and interviewing the participants. 

 The last structure of Introduction-Method-Results-Discussion (IMRD) on research 

paper is discussion section. The RA discussion section has also a particular structure that 

becomes guidance for constructing RA conclusion section. In other word, Swales and Feak 

(2012) suggest that the structure of RA discussion/ conclusion sections consists of 5 moves: 
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move1—background information, move 2—summarizing and reporting key results, move 

3—commenting on the key results, move 4—stating the limitation of the study, move 5—

making recommendation for future implementation and/or for future research.   

 Move 1—background information cover the explanation of research purpose, theory 

and methodology repeated in the beginning of paragraph to open the RA discussion section. 

Among 12 RAs, only one RA, S6 operate the move 1, although it is used simply. The 

opening paragraph of RA discussion section is below. 

 
After the researcher applies realia in teaching writing for second grade in IFDS Al- Husna, the researchers get 

the data from the result of the non-structured interviewing, direct observing and task documenting from 

students` score. (S6) 

 

In the RA discussion section above, the students as the writers review the activities that they 

have done in the research. They mention the way they got the data, as seen in the phrase ‘the 

data from the result of the non-structured interviewing, direct observing and...’. It is such 

background information. 

 Meanwhile, most RA discussion sections here operate move 2—summarizing and 

reporting key results. The students open their RA discussion section by summarizing key 

results, like in the sentences ‘some important points are found in relation with the application 

of stick puppet for teaching English for young learners which exposed in the following’ (S12) 

and ‘there are some important things in relation to the use of drawing techniques to improve 

the speaking of the first- grade students in English at 6-7 years old’ (S4). Coincidentally, 

both RA discussion sections above display similar phrases to start having key results 

summary. 

 Following move 2, it is move 3—commenting on the key results that include making 

claims, explaining the results, comparing the new work with the previous studies, or offering 

alternative explanation. Making claims is seen in the sentence ‘students successfully speak 

based on the context’ (S12) and ‘they can develop their confidence when they meet with 

someone else’ (S7). Later, the claims are supported with the explanation and/or comparing 

with the previous research, as quoted below. 

 
It is indicated that students can do such self-evaluation in which they can find and solve their own problems. As 

the consequence, they to be more confident in performing role play. They act and speech as attractive as 

possible. Thus, meaningful context of speech automatically improve as the quality of students’ speaking 

performance. This is in line with the investigation result by Yap (2006: 12) and Gupta and Lee (2015: 16) 

shown that stick puppet increases their confidence and caring for others as children express their strengths. 

(S12) 

 

RA discussion section of S12 displays more proper of move 3 than that of other students. S12 

provides more previous research in the move 3, while the others do not optimally compare 

their results with the previous research. They do comparison, not based on the previous 

research but based on experts’ opinion in the textbook. It is confirmed from the interview 

results that the students faced difficulties in selecting the previous research. 

 Move 4—stating the limitation of the study is not found in all of the RA discussion 

sections. Only few RA discussion sections exhibit the limitation of the study. The rest of RAs 

mention the limitation of the study in the RA conclusion section. The limitation of the study 

is explained in the RA discussion section of S3, as quoted in the following. 

 
However, this mini research has weaknesses. First, the student come forward one by one watch and read the 

name of vegetables and repeat the pronunciation clearer if they are wrong. It is not effective and spends much 

time. The second is that the picture cards are not eye-catching; it makes the students less interesting in learning 

vocabulary. (S3) 
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In the RA discussion section above, the limitation of the study is not mentioned clearly, but 

the term change into weaknesses. Fortunately, the idea of showing limitation of the study can 

be still found there. 

 The last move, move 5—making recommendations for future implementation and/or 

future research is also not found in all of the RA discussion section. Some of the RAs provide 

recommendations for future research and some of them provide it in the RA conclusion 

section. The example of move 5 is found in the RA discussion section as follows: 
In sum, the researcher recommends that to make the students improve their abilities in listening skill, the 

researcher should choose the interesting video because through video the students not only hear but also they see 

the picture and read the subtitle text that can help them more success in the listening skill. (S10) 

 

Viewed from the RA discussion section above, it shows that the recommendation mentioned, 

however, is not too sharp. The recommendation sounds providing suggestion to choose 

something interesting, like in the phrase ‘the interesting video’. It is not to straightly 

recommend how to conduct future research in terms of selected design, subject of research, 

materials, and many more. 

Meanwhile, a different way of expressing the recommendation is found in the RA discussion 

section of S5. The recommendation provides ideas for further research like in the phrase ‘to 

conduct further research to improve the students’ ability in writing sentences or paragraphs 

using certain grammatical structures. Thus, the phrase ‘writing sentence or paragraph’ 

shows alternative idea to conduct similar further research. 

 In sum, genre-based approach helps the students focus on writing the research articles. 

The students are identified facing difficulties in providing previous research. They, 

traditionally still rely on the textbook to the main references in their writing, which it is not 

update in recent. It therefore causes that some students are difficult to compose the RA 

introduction and discussion sections. They tend to trap defining the variables rather than 

reviewing the previous research. However, they, as novice RA writers are sufficiently good in 

constructing abstract, method, and results sections. 

 

4. Discussion 

 The explanations in the aforementioned section display that a genre-based approach to 

enhancing research article writing provide some important results. First, through applying a 

genre-based approach, the students have explicit instruction in the teaching process. They 

experience directly how genres are composed and how language use works. In the writing 

RA abstract section, it indicates that they organize the abstract section through learning 

directly the moves or rhetorical patterns in the previous research. Most of them compose the 

RA abstract sections with the move IMRD/C,that it is in line with what Swales (1990), Jeon 

Eun (2007), and Swales & Feak (2012) reported. Only few of them compose the RA abstract 

sections with the move AMRC. This move AMRC is similarly reported by Tseng (2011). 

 It is RA introduction section that makes the students hardly understood. The students 

face difficulties in organizing move 1—establishing a research territory and move 2—

establishing a niche. Based on the interview results, they confirm that they lack of reviewing 

the previous research and still hard to identify the research gap in the previous research. This 

is similarly found by Loi (2010) that fewer Chinese writers do not place as much emphasis on 

indicating the gaps of past studies. Besides, they are also hard to explain their research 

territory; they tend to start their introduction with the definition of the variables or key terms 

of the research. Certainly, the situation is different from Swales & Feak (2012) suggested.  

In terms of RA method section, the students are sufficiently successful to organize it, but they 

do not insert limitation inside it. Their RA method sections provide the explanation of 

purpose, subjects, procedure, location, and data analysis that is in line with Peacock (2011) 

informed. However, the data analysis is not described in detail. This is supported by 
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Fazilatfar & Naseri (2014) that only 50 % of the article in their findings describe how the 

data are analyzed. Here, the students tend to follow the ideas of data analysis from what 

stated in the research textbook. The rhetorical patterns or moves in the method section exist 

differently viewed from their occurrences and the move order that is also similar to 

Kanoksilapatham’s (2005) study.  

 The RA results sections are well reported by the students. Both the moves of 

preparatory information and reporting results show up in the results section. The students 

operate not only describing the results but also reporting them. This is, therefore supported by 

Kanoksilapatham (2005) that in biochemistry RAs not only reports the data but also 

comments them, based on the style prescribed in a manual for writing for publications. In an 

attempt to make their results description clear, they report the results sections through using 

sequence markers.  

 The students have not followed the rhetorical moves of the RA discussion section 

entirely, suggested by Swales & Feak (2012). Only one article shows move 1—background 

information. It is also found by Khany & Tazik (2010) that background information is the 

least move in Applied Linguistics RAs. Move 2—summarizing and reporting key results 

becomes the most used move in the discussion section. They are good enough in providing 

the explanation of key results. In Move 3—commenting on the key results, in the forms of 

claim, the students have fulfilled it well, although they do not contrast or support the claim 

with the previous research. This is different from what Kanoksilapatham (2005) suggested 

that the discussion section should show the findings within previous relevant research by 

comparing and contrasting the current findings. Thus, move 4—stating the limitation of the 

study and move 5—making recommendation for future research is not found in all discussion 

sections. Some students are still difficult to compare limitation and weaknesses. They think 

that those two words are replaceable in the use and still have similar meaning. In the use of 

move 5, the students actually have tried to insert recommendation in their discussion section, 

but some of them do not put the recommendation in the discussion section, but in the 

conclusion section. However, Swales & Feak (2012) suggested that making recommendation 

for future research is optional move in the discussion section. It means the students as the 

writers can either insert in the discussion section or conclusion section. 

 Second, through writing the RAs, the students as novice writers learn some aspects 

namely, they should do analyzing and understanding each RA section’ rhetorical move. They 

also need to review a lot RAs in order to indicate a gap for their research. The results show 

that they students begin to raise their awareness. In the process of writing RAs, they 

understand each RA section having each rhetorical move. If they want to achieve clear and 

order RAs composition, they need to operate the rhetorical move in the way it is suggested, 

although they still have some weaknesses, namely they lack of searching previous research 

and identifying the research gap. Similarly, Kelly-Laubscher, Muna, & Van der Merwe 

(2017) reported that most students who were taught using RA as a model to write laboratory 

report made significant progress in terms of genre acquisition and development of genre 

awareness. 

 Furthermore, the students’ awareness can be gradually changed or increased during 

they read and write RAs more often. Negretti & Kuteeva (2011) reported that the sort of 

awareness can be categorized as metacognitive genre awareness, that the pre-service English 

teachers develop their understanding of the text such as language, style, and rhetorical 

choices based on the intended community. In other words, the students, sooner or later have 

their rhetorical consciousness-raising. As it is explained by Hyland (2007) that the ability to 

see texts as similar or different and to write or respond to them appropriately is the 

characteristic of the rhetorical consciousness-raising. To sum up, writing RAs and analyzing 
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genres are alternative ways to help novice writers achieve their rhetorical consciousness-

raising. 

 

5. Conclusion 

 The students, as novice writers successfully realize their analysis and understanding 

of the rhetorical moves learned through a genre-based approach, into RA writing. The 

students can differentiate each rhetorical move of RA section. The situation of knowing the 

similar or different of operating the rhetorical move is known as the rhetorical consciousness-

raising. Although the students’ organization of writing RAs has not been consistent yet, they 

have started on the right track. 

However, the results still show some limitation of the study. The present study does not 

compare the process of the students writing in the beginning before revising the final draft. 

Due to the limited time, I only analyze the final draft submitted in the last meeting. The draft 

would be clearer shown in the before-after writing their RAs process. Again, There is no 

elaboration further in the linguistic features. I also organize very little data of the interview 

during their RA writing process. Thus, I recommend that the further research can reveal that 

parts left in this study. 

 

6. References  

Al-Qathani, A. K. (2006). A Contrastive Rhetoric Study of Arabic and English research 

 article Introductions. Unpublished Dissertation. US: Oklahoma State University. 

Basthomi, Y. (2006). The Rhetoric of Research Article Introductions Written in Englis by 

 Indonesians. Unpublished Dissertation. Malang: PPS UM. 

Chen, YS. & Su, SW. (2012). A genre-based approach to teaching EFL summary writing. 

 ELT Journal Volume 66/2 April 2012. 

Cheng, FW. 2008. Scaffolding Language, Scaffolding Writing: A Genre Approach to 

 Teaching Narrative Writing. The Asian EFL Journal, June 2008, Volume 10, Number 

 2. 

Deng, L, Chen, Q, & Zhang Y. (2014). Developing Chinese EFL Learners’ Generic 

 Competence. Berlin: Springer-Berlin Heidelberg. 

Fazilatfar, A.M. & Naseri, Z.S. (2014). Rhetorical Moves in Applied Linguistics Articles and 

 Their Corresponding Iranian Writer Identity. Procedia-Social and Behavioral 

 Sciences 98 (2014) 489-498. 

Hyland, K. (2007). Genre pedagogy: Language, literacy and L2 writing instruction. Journal 

 of Second Language Writing 16 (2007) 148-164. 

Jeon, Byoung-man & Eun, Ho-yoon. (2007). A Contrastive Rhetoric of Doctoral Dissertation 

 Abstracts written by American writers and Korean writers. The Linguistic Association 

 of Korea Journal, 15(3),161-188.  

Kanoksilapatham, B. (2005). Rhetorical Structure of Biochemistry Research Articles. English 

 for Specific Purposes 24 (2005), 269-292. 

Kelly-Laubscher, R.F.,Muna, N., & van der Merve, M. (2017). Using the research article as a 

 model for teaching laboratory report writing provides opportunities for development 

 of genre awareness and adoption of new literacy practices. English for Specific 

 Purposes 48 (2017) 1-16. 

Khany, R & Tazik, K. (2010). A Comparative Sudy of Introduction and Discussion Sections 

 of Sub-Disciplines of Applied Linguistics Research Articles. Journal of Applied 

 Language Studies (JALS), 1 (2) 2010. 

Loi, CK. (2010). Research article introductions in Chinese and English: A comparative 

 genre-based study. Journal of English for Academic Purposes 9 (2010) 267-279 

Martin, J.R. & Rose, D. (2004). Working with Discourse. New York: Continuum. 

270



Mirahayuni, Ni Ketut. (2002). Investigating Generic Structure of English Research Articles: 

 Writing Strategy Differences between English and Indonesian Writers. TEFLIN 

 Journal, Vol 13 No.1, 2002. 

Mukminatien, N. (2011). Teaching EFL Learners to Write an Argumentative Essay by 

 Adopting Genre Literacy Approach. In Cahyono, BY (Ed.), Best Practices in the 

 Teaching of English. Malang: State University of Malang Press. 

Negretti, R. & Kuteeva, M. (2011). Fostering metacognitive genre awareness in L2 academic 

 reading and writing: A case study of pre-service English teachers. Journal of Second 

 Language Writing 20 (2011) 95-110. 

Peacock, M. (2011). The Structure of the Methods Section in Research Articles Across Eight 

 Disciplines. Asian ESP Journal Spring 2011 Volume 7 Issue 2. 

Safnil. (2013). A Genre-Based Analysis on the Introductions of Research Articles Written by 

 Indonesian Academics. TEFLIN Journal, vol. 24 No. 2, 2013. 

Swales, J.M. (1990). Genre Analysis: English in Academic and Research Settings. 

 Cambridge: Cambridge University Press. 

Swales, J. & Feak, C.B. (2012). Academic Writing for Graduate Students: 3rd Edition 

 Essential Tasks and Skills. Michigan: Michigan-ELT. 

Tseng, FP. (2011). Analysis of Move Structure and Verb Tense of Research Article Abstracts 

 in Applied Linguistics Journals. International Journal of English Linguistics, vol. 1 

 no 2. 

Yang, Y. (2016). Teaching Chinese College ESL Writing: A Genre-Based Approach. English 

 Language Teaching; Vol. 9, No.9; 2016. 

271



A Phenomenological Study of the Intercultural Experiences of Indonesian 

International Mobility Students   
Jonathan Rante Carreon

1
  

Andi Rustandi
2*

  

Iskhak
3
 

1Faculty of Liberal Arts, Huachiew Chalermprakiet University 
2-3 Faculty of Education, Universitas Galuh 

*Corresponding Email address: andru.unigal@yahoo.co.id 

 

Abstract  

The main goal of this paper is to investigate the intercultural experiences of the Indonesian 

students while attending a student exchange program in Thailand. Informed by Gu, 

Schweisfurth, and Day’s Four-dimension Change (2010), and Zhai’s Adjustment Issues and 

Social Support, the transcript of the semi-structured in-depth interviews from five 

international Indonesian students were iteratively examined for the nature and conditions that 

may have influenced the students’ intercultural experiences, the challenges they met during 

their stay in the host university, and the strategies they used to cope with these challenges. 

The findings revealed that the international Indonesian students’ experiences in their host 

universities and in Thailand were mostly influenced by (1) positive information (N=38; 

51.35%), and (2) positive emotion (N=16; 21.62%) with a substantial inter-rater agreement 

(kappa= 0.837). Throughout their stay in their host university and in Thailand, the 

participants encountered three main challenges: cultural differences (N=36; 62.07%), 

language (N=9; 15.52%), and pre-departure preparations (N=8; 13.79%) and disclosed that 

experiences related to education (N=4; 6.90%) and environment or weather (N=1; 1.72%) 

were less challenging with substantial inter-rater agreement (kappa= 0.789). As coping 

strategies to the challenges, the participants mainly opted to (1) stay quiet/away (N=26; 

36.62%), consult fellow international students (N=20; 28.17%), contact their friends and 

families at home (N=11; 15.49%), and use communication strategies such employing verbal 

and non-verbal communication, and initiating dialogs (N=8; 11.27%), while consulting 

teachers and/or assigned advisers (N=6; 8.45%) was the least used coping strategy. While 

limited in terms of data, the findings point to the indispensability of conducting pre-departure 

orientations by the home university that includes cultural know-how, institutional policies 

and regulations, and coping strategies in case participants meet challenges. 

 

Keywords: conditions intercultural experiences, coping strategies; international student 

mobility; international student mobility challenges; intercultural experiences; nature of 

international students’ experiences 

 

 

1. Introduction  

International student mobility is defined as the movement of people (students and faculty), 

knowledge, educational materials which may be unidirectional or bidirectional, with the 

ultimate goal of participating in international knowledge flows, being exposed to new ideas or 

technologies, including the tacit knowledge associated to their use (Organisation for Economic 

Cooperation and Development or OECD, 2010). Regardless of whether it is mutual or non-

mutual exchange is not as interesting as learning from the experiences of people who are 

involved in the student mobility project. Record shows that the main source of international 

student mobility, especially in the US, is Asia (Beine, Noël, & Ragot, 2014; Choudaha & 

Chang, 2012; Verbik & Lasanowski, 2007) as shown in Table 1 below.   
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Table 1 Top 15 Countries of Origin for International Students in the US in 2016-17 (Dhiraj, 

2017) 

Rank Country 2015-16 2016-17 % of total % change 

1 China 328,547 350,755 32.5 6.8 

2 India 165,918 186,267 17.3 12.3 

3 South Korea 61,007 58,663 5.4 −3.8 

4 Saudi Arabia 61,287 52,611 4.9 −14.2 

5 Canada 26,973 27,065 2.5 0.3 

6 Vietnam 21,403 22,438 2.1 4.8 

7 Taiwan 21,127 21,516 2.0 1.8 

8 Japan 19,060 18,780 1.7 −1.5 

9 Mexico 16,733 16,835 1.6 0.6 

10 Brazil 19,370 13,089 1.2 −32.4 

11 Iran 12,269 12,643 1.2 3.0 

12 Nigeria 10,674 11,710 1.1 9.7 

13 Nepal 9,662 11,607 1.1 20.1 

14 United Kingdom 11,599 11,489 1.1 −0.9 

15 Turkey 10,691 10,586 1.0 −1.0 

World total 1,043,839  1,078,822  3.4 

 

 The exodus of people from East to West is the classic model of international student 

mobility, since higher education institutions in the latter are known to offer excellent quality 

tertiary education as evidenced by their high academic rankings (Beine, Noël, & Ragot, 

2014). The most commonly cited reasons for increased mobility among Chinese and other 

Asian students are “the growing supply of high school graduates whose families can afford a 

US education and the unmet demand for high-quality education at home” (Choudaha & 

Chang, 2012, p. 10). Kalantzis & Cope (2000) argued that the changes to the student 

population resulting from increasing student mobility are a valuable resource for the creation 

of an “open, tolerant and cosmopolitan university experience” (p.31). Since Altbach & 

Knight (2007) noted that most of the world’s international students are self-funded or their 

families pay for their own academic work, so “students are therefore the largest source of 

funds for international education—not governments, academic institutions, or philanthropies” 

(p.294). Despite this reality, there is not much research conducted on what really happens 

when students arrive in their host institutions particularly on the influences that may change 

the nature of students’ experiences and the conditions that may imbibe the changes.  

 Over the last decade, the literature on international student mobility (ISM) has 

increased markedly (e.g. Altbach & Knight, 2007; Guruz 2011; Solimano 2008; Varghese, 

2008; Williams & Balaz, 2008). However, these studies are confined to “a framework that 

separates study abroad from the wider life-course aspirations of students” (Findlay, King, 

Smith, Geddes & Skeldon, 2012, p.118).  

 On intercultural studies related to international student mobility, Ward and Kennedy 

(1993: 222) suggest that there are two major types of reactions to intercultural stress: 

“psychological adjustment, which refers to the psychological wellbeing or satisfaction that is 

interwoven with stress and coping process, and socio-cultural adaptation, which refers to 

social skills and predicted on cultural learning”. Research studies also show that intercultural 

experience can be a transformative learning process which leads to a journey of personal 

growth and development (Anderson, 1994; Furnham, Petrides, Tsaousis, Pappas & Garrod, 

2005). Gu, Schweisfurth and Day (2010) noted that some research studies “attempted to 

predict patterns of adaptation and factors that determine the observed patterns” (p.6). Thus, 
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they fail to explain and present the “richness and fragmentation” of intercultural adaptation 

(Kim & Gudykunst, 2005, p.376; see also Kim, 2001) processes in which international 

students are part of a continuous negotiation and mediation with the surrounding immediate 

environment and therefore interesting to investigate. 

 

2.  Objectives 

Specifically, the study has a two-fold objective: 

2.1 To explore nature and conditions that may have influenced the students’ intercultural 

experiences  

 2.2 To identify the students’ challenges and coping strategies of the international students  

 

3. Conceptual Framework 

To shed light on the objectives of this research study, the conceptual frameworks of Gu, 

Schweisfurth, and Day’s Four-dimension Change (2010), and Zhai’s Adjustment Issues and 

Social Support as shown in Figure 1 below were employed.  

 

Figure 1 Four-dimension Change Model (Gu, Schweisfurth & Day, 2010) 

 

 
  

 In their research study, Gu et al. (2010) examined the responses to the questionnaire 

survey and to the semi-structured interview obtained from 1,288 first-year international 

undergraduates at four UK universities and found that the nature of international students’ 

intercultural experiences has four main components: (1) At University, (2) At Home, (3) 

Student Life, and (4) In Yourself. Their findings reveal that “the extent to which adaptation to 

the academic environment became the greater preoccupation than adapting to a different 

cultural and social environment” (pp.10-11).  They argued that this is ‘unexpected’ 

worry point to areas in which early university support is mostly required particularly on 

targeted university training on pre-departure preparations, which could help smooth 

international students’ initial transition into their new learning and living environments” 

(p.13). As for the conditions of change, they found that academic and social conditions may 

have influenced their students’ intercultural experience aside from initial uncertainties, 

patterns and influences of organizational and academic tutor support, friendship patterns and 

peer culture that were reported by Schweisfurth and Gu (2009).   

 This framework is used in tandem with Zhai’s (2002) Adjustment Issues and Social 

Support Framework. In this framework, the challenges of 10 international students enrolled at 

the Ohio State University (OSU) in the US were gathered from interviews to shed light on 

their adjustment problems and coping mechanisms. The investigation revealed that the main 

challenges the international students encountered were the US education, cultural differences, 

and language challenges while the main coping strategies employed were contacting their 

friends and families. Other coping strategies include those relating to consulting fellow 

international students, consulting teachers and/or assigned advisers, staying quiet/away, 

consulting a guidance counselor, and using communication strategies (e.g. Nanta-umpond & 

Soontornwipat, 2016). 
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 The Four-dimension Model of Gu et al. (2010), and Zhai’s (2002) Adjustment Issues 

and Social Support Framework were applied in this current research to examine influences on 

the nature of international students’ intercultural experiences and the conditions of change of 

the students’ intercultural experiences, and the international students’ challenges and coping 

strategies, respectively,  during the student exchange program in two Thai universities (one 

government and one private), attended by five Indonesian students. The authors assumed that 

while the participants are international students, they are from the ASEAN region, so the 

nature of student intercultural experience and the conditions that may change this nature may 

be associated with cultural differences and communication problems given the difficulty of 

most Thais to communicate in English; therefore, they may easily adjust to their new 

academic environment but social adjustment may pose some challenges. 

 

4.  Materials and methods 

4.1 Participants 

The participants of the research study are five undergraduate Indonesian students (4 females; 

1 male) from the University of Galuh – a tertiary education institution located in Ciamis 

Regency, West Java, Indonesia. The students are from different areas of specialization. They 

travelled to Thailand to join both private and state universities. Three of the students joined a 

private university as their host institution while the other two joined a state university. Those 

who joined the private university studied courses for credit transfer for a period of 15 weeks 

or one semester for credit transfer while those who joined the state university stayed only for 

two weeks. 

 

4.2 Data 

The data of the study was taken from the responses of the participants in the semi-structured 

interview conducted after the student exchange project. All of the five participants agreed to 

be interviewed.  

 

 4.3 Research Instrument 

 The main research instrument of this phenomenological research study is semi-

structured interview. Orbe (2009) argued that a phenomenological approach, while 

subjective, is insightful in analyzing daily human behavior because persons can be 

understood through the unique ways they reflect the society they live in and these are 

expressed in their conscious experiences rather than traditional data. Orbe argued further that 

phenomenology is far less restrictive than in other sciences, so it allows in-depth exploration 

of authentic experiences which cannot be done in quantitative analysis.  

 In this research, semi-structured interview was useful since the objectives of the study 

were clear from the start and there is a need to probe deeper into the experiences of the 

participants so that the researchers can examine the intercultural experiences they had while 

joining the activities. Following the Four-dimension Model of Gu et al. (2010), the 

participants were asked to describe the nature of their experiences and the conditions that 

may have influenced their intercultural experiences in four components: (1) At University 

[ways and styles of teaching, lecturer’s support, learning resources, educational facilities, 

assignments and projects, etc.]; (2) At Home [friends, family relationships, family support, 

etc.]; (3) Student Life [classroom friendship patterns, accommodation, acquaintances, food 

and beverages, leisure, finances, etc.]; and (4) In Yourself [level of English, positive/negative 

attitude to life, personal concerns, etc]. Then employing Zhai’s (2002) Adjustment Issues and 

Social Support Framework, the participants were asked to explain and discuss the challenges 

and coping strategies they encountered during their stay in the host universities. Each of the 
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participants was interviewed for about 15 minutes. The interviews were recorded and 

transcribed before they were examined by the researchers. 

  

 4.4 Data Analysis 

 The responses of the participants’ nature of their experiences and conditions that may 

have influenced them were independently and iteratively categorized by the three researchers 

as follows: 

 responses relating to positive information 

 responses relating to positive emotion 

 responses relating to pre-departure activity 

 responses relating to family and friends’ support 

  

 The challenges encountered by the participants were separately categorized as to 

 responses relating to education 

 responses relating to cultural differences 

 responses relating to language challenges  

 responses relating to pre-departure preparations 

 responses relating to weather or environmental conditions 

 

All categorizations were checked for inter-rater agreement using Fleiss’ kappa (Shrout & 

Fleiss, 1979), a statistical measure of inter-rater agreement for qualitative (categorical) items, 

which is more robust when compared to simple percentage calculations as it takes into 

account agreements occurring by chance. Inter-rater agreement is interpreted as proposed by 

Landis and Koch (1977): 

  < 0 Poor agreement 

 0.01 – 0.20 Slight agreement 

 0.21 – 0.40 Fair agreement 

 0.41 – 0.60 Moderate agreement 

 0.61 – 0.80 Substantial agreement 

 0.81 – 1.00 Almost perfect agreement 

 

5.  Results and Discussion 

 This section discusses the qualitative findings obtained in the study are discussed 

according to the research objectives. 

 

5.1 Nature and conditions that may have influenced the students’ intercultural experiences 

The nature and conditions that may have influenced the students’ intercultural experiences 

during the international exchange program while staying in the host universities almost 

perfect inter-rater agreement (kappa= 0.736) are presented in Table 2 below.  

 

Table 2 Percentages of the conditions that may have influenced the nature of the participants 

Conditions N  Percentage 

positive information 38 51.35% 

positive emotion 16 21.62% 

pre-departure activity 11 14.86% 

family and friends’ support   9 12.16% 

TOTAL 74 100.00% 

The thematic categorization of the conditions that may have influenced the nature of the 

international Indonesian students’ experiences showed that the students’ experiences in 
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Thailand were mostly influenced by (1) positive information (N=38; 51.35%), and (2) 

positive emotion (N=16; 21.62%). Student A and Student B, who were hosted by a public 

university, claimed that the positive information that influenced them most was related to the 

components Student Life. Student A, on the one hand, claimed that she had made several 

friends, friends were from the international programs of the university, classmates 

communicate well in English, and friends inside and outside the classroom can communicate 

in English even though they were of different nationalities. On the other hand, Student B 

mingled easily with Thai classmates; Thai classmates spoke English quite well, so no 

communication problem with them; enjoyed doing activities with friends in-campus and off-

campus; and Thai friends helped us learn Thai culture more.  

As for Students C, D, and E, who were hosted by a private university, while their experiences 

were influenced by the component Student Life, this influence was not as strong as the 

influence they got from their host University. For instance, Student C revealed that the 

university was really cool because it was very clean; talking to teachers was comfortable and 

convenient because everyone speaks English well; I was able to join cultural activities like 

Loy Krathong; staff in the university offices is very helpful and understanding; and became 

part of the new environment. Student D disclosed that the university was a good and tidy 

place; host dormitories are extremely clean and tidy; classroom language is not problematic 

(since) the teachers and the students speak English so communication went smooth; and a 

clean and tidy prayer room was available. Student E stated that host university is beautiful 

place with friendly people; has good food, the university facilities were up-to-date and 

facilities were very clean; signs were written in three languages: Thai, English and Chinese 

and there were enough signage; free bicycles rides; and classroom activities like lectures and 

presentations went smoothly. 

 Aside from experiencing positive information, the international Indonesian students 

also had positive memorable experiences as evidenced by their positive emotions. Students A 

and B’s positive emotions were influenced by the component University. Student A stated 

that she enjoyed much; she loved the daily singing of the Thai national anthem; she was 

honored to see a big poster of King Rama IX; and the presence of friendly people. Student B 

disclosed that her positive emotions were due to fun classroom and non-classroom activities; 

and really looking forward to see Thailand and visit again the host university because she 

loves traveling, and traveling is filled of excitement. For Students C, D, and E, positive 

emotion came also from their experiences in the component University: Student C claimed 

that university activities were really fun and felt proud and welcomed. Student E stated that 

wearing the school uniform made him feel that he belonged to the community. Student D did 

not share any positive emotion. 

 The findings are in concord with Gu et al., (2010) that academic and social conditions 

may influence students’ intercultural experiences. In this research, these academic and social 

conditions came from the components University and Student Life, respectively. 

 

 5.2 Challenges and coping strategies of the international students  

The challenges encountered by the international students and their respective coping 

strategies during the project with substantial t inter-rater agreement (kappa= 0.789) are 

presented in Table 3 below. 

 

277



Table 3 Percentages of the challenges encountered by the international students 

Challenges N  Percentage 

cultural differences  36 62.07% 

language  9 15.52% 

pre-departure preparations  8 13.79% 

education  4 6.90% 

environment  1 1.72% 

TOTAL 58 100.00% 

 

 5.2.1 Challenges met by of the international students 

The thematic categorization of the challenges encountered by the international Indonesian 

students produced three main challenges: cultural differences (N=36; 62.07%), language 

(N=9; 15.52%), and pre-departure preparations (N=8; 13.79%). They also reported that 

experiences related to education (N=4; 6.90%) and environment or weather (N=1; 1.72%) 

were less challenging. Students A and B, who were hosted by a government university 

claimed that the main challenge was cultural differences. For instance, Student A disclosed 

that she had difficulty in finding halal food especially on weekends; the prayer room is 

inconveniently unclean; other Thai friends had difficulty speaking in Thai; homesickness; 

culture shock; missed home country, food and friends; and missed regular activities at home. 

Student B mentioned that a prayer room was provided but not conducive since it is on the 

sixth floor and was a bit dirty; halal food claimed fine by the locals was unsure whether 

authentic or not; transportation a big problem on weekends and difficulty in finding halal 

food especially on weekends; homesickness; and missed friends and classmates in Indonesia.  

This was followed by language issues. For example, Student A stated that there was 

communication barrier due to difficulties of most locals to use English. Student B said that 

she had difficulty making friends outside the international program because others couldn’t 

speak English, and (while listening to her friends she summed up that) Thai language was 

difficult to learn and understand. 

 For the students hosted by a private university they have mixed reactions regarding 

the challenges they encountered during their stay. Although like Students A and B, they 

stated that cultural difference is one of the challenges, Students C also had some issues 

regarding pre-departure preparations claiming that there was not enough time to practice; 

preparation time was too short especially psychological preparation; information found or 

given by the coordinator (about the host university) was not enough; difficulty in finding 

information and (if given by the coordinator), the information provided was limited; and not 

enough time to access host information. All of the three also met challenges related to 

language. For instance, Student C had some difficulty in communicating with non-academic 

staff; Student D experienced communication breakdown due to language problems (e.g. I 

wanted to buy two plates of rice plus one viand, but they gave me two viands despite using 

verbal and non-verbal explanations); and Student D, like the other students, also claimed that 

majority of Thais don’t speak English. These results support the Gu et al. (2010) and Zhai 

(2002) findings that the main challenges faced by the students are cultural differences, and 

language challenges. In addition, the status of institutional ownership of the two different 

university contexts as the the hosts seemingly indicated no influential accounts for the sake of 

challenges they had faced as the the present study tried to infer. Rather, the more essential 

and relevant efforts in encountering those challenges are concerned with the intensity of 

getting involved in real context of communication (cf. Spies, 2012). 

 There was an isolated case on challenges related to education worth mentioning here. 

We call it an isolated case because it only happened in one of the classes of Student D and 

only in one of the 15 meetings. Student D claimed that she experienced “a bit of culture” in 
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one of her classes. She said that “a lot of things were done on day 1 of the classes”. She said 

further that “I [sic] forced to speak in Thai language since it is one of the requirements of a 

course”. She also disclosed that “I was also required to join a make-up class on Saturday and 

Sunday when these days are my holidays”. Then she concluded that “there were some 

differences in teaching style and classroom management compared with her classes in 

Indonesia (e.g. teacher is very strict on attendance and time). This isolated case supports Zhai 

(2002) whose research study found that education, particularly US education was as a 

challenge. We argue, however, that it was only a minor case for the five international 

Indonesian students, who thought that attending classes and joining classroom activities were 

fun even if some of their friends and classmates had difficulties in expressing themselves in 

English. Our argument pivots in our earlier assumption in this paper that while the 

participants are international students, they are from the ASEAN region, so the nature of 

student intercultural experiences and the conditions that may change this nature may not 

focus much on the delivery of educational services but on cultural differences and 

communication challenges given that Thailand is country where English is spoken as foreign 

language, and therefore social adjustment may still be an issue but not those related to the 

provision of educational services. 

   

 5.2.1 Coping strategies used by the international students 

 As coping strategies, the participants mainly used four coping strategies: (1) staying 

quiet/away (N=26; 36.62%), (2) consulting fellow international students (N=20; 28.17%), (3) 

contacting their friends and families at home (N=11; 15.49%), and (4) using communication 

strategies such employing verbal and non-verbal communication, and initiating dialogs (N=8; 

11.27%). (5) Consulting teachers and/or assigned advisers (N=6; 8.45%) was the least used 

coping strategy. These coping strategies are presented in Table 4 below. 

 

Table 4 Percentages of the coping strategies of the international students 

Coping strategies N Percentage 

staying quiet or away  26 36.62% 

consulting fellow international students 20 28.17% 

contacting their friends and families 11 15.49% 

using communication strategies (verbal & non-verbal, initiate dialogs)  8 11.27% 

consulting teachers and/or assigned advisers  6 8.45% 

TOTAL 71 100.00% 

 

Main Coping strategy 1: Staying quiet or away  

 Staying quiet or staying away is the most common coping strategy used by all 

students. The students chose to stay quiet or stay when they were confronted with challenges 

related to cultural differences, language and pre-departure preparations. For example, Student 

A chose to keep her thoughts when she saw issues on cultural differences such as the prayer 

room is inconveniently unclean, and culture shock. Student B chose to keep quiet or leave the 

situation when she met challenges on cultural differences such as language becomes a 

barrier, halal food claimed fine by the locals was unsure whether authentic or not, 

transportation became a big problem on weekends, and food sources were limited on 

weekend.  Student C stayed quiet when she met the following challenges: difficulty [sic] in 

communicating with non-academic staff, food and beverages were unsure if they are really 

halal or not, preparation time was too short especially psychological preparation related to 

language, cultural differences, and pre-departure preparations, respectively. Student D chose 

to keep quiet when confronted mainly by issues relating to cultural differences (e.g. I had a 
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bit of culture shock and bringing food inside not allowed in the dormitory), and pre-departure 

preparations (e.g. preparation was not enough despite what I did  and time was still 

insufficient despite reading information on Thailand early). She also had an isolated 

challenge relating to education where a lot of things were done on day 1 of classes, was 

forced to speak in Thai language since it is one of the requirements of a course and some 

differences in teaching style and classroom management (e.g. teacher is very strict on 

attendance and time). As for Student E, he kept quiet mainly when confronted by issues 

related to cultural differences (e.g. friends used a mixed of Thai and English languages so 

there were times I couldn’t understand what was being discussed and affected my 

interactions with other people and I worry about halal food especially early in the morning 

and on weekends and when traveling around: too few shops offering halal food could be 

found. 

 
Main Coping strategy 2: Consulting fellow international students 

 Aside from keeping quiet or staying away, the international also chose to consult 

fellow international students as another main strategy to cope with challenges they 

encountered. For instance, all students opted to contact local students enrolled in the 

international program when they had issues relating to cultural differences (e.g. difficulty of 

finding halal food especially on weekends and homesickness). When communication issues 

were not solved by verbal and non-verbal communication strategies, all students also chose to 

contact their international student counterparts for help (e.g. I was forced to speak in Thai 

language since it is one of the requirements of a course and language communication barrier 

especially in canteens and some offices since most Thais don’t speak clear English). 

Other Coping strategies: contacting their friends and families, using communication 

strategies (verbal & non-verbal, initiate dialogs), and consulting teachers and/or assigned 

advisers.  

 All of the students contacted their friends and families in Indonesia when they had 

homesickness such as when they miss their home country, food served at home, and 

Indonesian friends and classmates. They used verbal and non-verbal communication 

strategies and initiated dialogs when they were confronted by communication problems due 

to difficulties of most locals to use English. Student E moved one step further by taking the 

initiative to start a conversation with people in the university because most locals keep quiet 

when they are with people they don’t know well. As for consulting teacher and/or assigned 

advisers, all of the students, except Student A and C, used this coping strategy. Student B 

consulted a teacher at the host university about the strict university policy such coming on 

time and discipline. Student D sought help from her program adviser regarding pre-departure 

preparations (e.g. preparation was not enough despite what I did and time was still 

insufficient despite reading information on Thailand early). Student E consulted his exchange 

program coordinator about studying basic Thai language although he was not able to get one. 

 

6.  Conclusion 

The ultimate goal of this paper is to investigate the intercultural experiences of the Indonesian 

students while attending a student exchange program in Thailand.  Overall, the main findings 

revealed that the conditions that may have influenced the nature of the participants’ 

intercultural experience include receiving any positive information about the project and 

feeling positive about experiences they had during their stay. While the participants 

encountered several challenges such as cultural differences, language barrier and insufficient 

pre-departure preparations, they readily adjusted using a number of coping strategies such as 

staying quiet/away, consulting fellow international students, contacting their friends and 
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families, and using communication strategies (e.g. verbal & non-verbal and initiating 

dialogs). While Zhai (2002) and Gu et al. (2010) found in their research studies that the main 

challenges faced by the students are cultural differences and language challenges and (U.S.) 

education, the findings of this research study only agreed with the first two challenges. All of 

the international students who participated in the exchange program, regardless of whether 

their host is a government or private university, thought that the nature of education in the 

host country was not as challenging as the cultural differences and language barrier, and they 

thought that attending classes and joining classroom activities were fun even if some of their 

friends and classmates had difficulties in expressing themselves in English. The nature, 

conditions, challenges and coping strategies in any international student mobility projects are 

“‘unexpected’ worry point to areas in which early university support is mostly required 

particularly on targeted university training on pre-departure preparations, which could help 

smoothen international students’ initial transition into their new learning and living 

environments” (Gu et al., 2010, p.13). Most research studies on international student mobility 

focus on inferential statistics to shed light on intercultural experiences of the participants. We 

hope that this phenomenological approach perspective another insightful way of looking at 

intercultural experiences. 
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Appendix A Interview Transcript: Nature and conditions of students’ intercultural experience 

 

Components 

Nature 

Student A 

University A I enjoyed much  

The host university is big  

I love the daily singing of the Thai national anthem  

I am honored to see a big post of King Rama IX  

I met friendly people and became friends 

The classroom activities were fun 

The non-classroom activities were fun 

Home I communicate to my home and friends at home regularly 

My parents are supportive 

Student Life The student life at the host university was fun  

I had made several friends from the international programs of the university 
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My classmates communicate well in English 

The student life at the host university was fun  

Yourself My initial preparation as suggested by the home university was especially on 

reading about Thai culture and traditions  

I also had to prepare psychological preparation –condition my mind 

 Student B 

University A My initial preparation as suggested by the home university was especially on 

reading about Thai culture and traditions  

I also had to prepare psychological preparation –condition my mind 

My initial preparation as suggested by the home university was especially on 

reading about Thai culture and traditions  

I also had to prepare psychological preparation –condition my mind 

My initial preparation as suggested by the home university was especially on 

reading about Thai culture and traditions  

I also had to prepare psychological preparation –condition my mind 

Home I communicate regularly with people at home, with my classmates and friends 

at UniGal 

My parents are supportive in financial and moral [sic] 

Student Life I mingled easily with Thai classmates because they are friendly.  

My Thai classmates spoke English quite well, so I’m happy that no 

communication problem with them [sic] 

I enjoyed doing activities with in-campus and off-campus  

Thai friends helped us learn Thai culture more 

Yourself I prepared myself about Thai culture 

Student C 

University B The university was really cool  

The university was very clean 

Talking to teachers was comfortable and convenient  

Everyone in the faculty and in the class speaks English 

I [sic] joined cultural activities like Loy Krathong with my friends 

Loy Krathong was really fun 

Staff in the university offices were very helpful and understanding 

I felt proud and felt welcomed  

I became part of the new environment 

At Home My parents are supportive parents 

I also have supportive friends and classmates at UniGal  

The host university was like home because of friendly people 

Student Life I met a lot of good friends  

I also had happy memories with friends  

Being with my Thai friends, help me forget the students’ problems 

Yourself I practiced English language since we were told that English is the medium of 

instruction 

I read about host country’s food and others 

Student D 
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University B The university is a good and tidy place with facilities 

The host’s dormitories are extremely clean and tidy 

Classroom language is not problematic  

I’m glad that the teachers and the students speak English  

This makes communication went smooth [sic] 

Clean and tidy prayer room was available 

Home I got full moral support from my parents and friends in Indonesia 

Student Life My friends inside and outside the classroom can communicate in English 

even though they were of different nationalities, so it’s easy to discuss issues 

and others and we can go around 

Yourself I did a lot of preparations such as psychological  

I read socio-cultural information 

I also read traditions of host country 

I practice my English language 

Student E 

University B The university is a beautiful place with enough facilities 

The people are friendly, so it’s not serious 

The canteen serves good food and clean but sometimes limited shops. 

The university facilities were up-to-date and clean 

The signs were written in three languages: Thai, English and Chinese 

There is enough signage in buildings   

There are free bicycles from exploring the campus 

Classroom activities like lecture and presentations went smoothly 

Wearing of the school uniform made me feel that I belong to the community 

Home I call or send messages sometimes to my friends at UniGal and I sometimes 

call my family 

Student Life There are possibilities of traveling around for leisure but only explored some;  

The way of life in Thailand is quite similar to way of living in  Indonesia 

which is advantage [sic] 

I was able to travel in different places in Thailand with Thai friends as guide 

Yourself I read some information about the host country 

I did some preparations 

 

Appendix B Challenges and coping strategies of the international students 

Transcript  

Student A 

There was language communication barrier due to difficulties of most locals to use English  

I had difficulty of finding halal food especially on weekends 

The prayer room is inconveniently unclean 

I had less time  for contacting home since too many assignments given 

Other Thai friends had difficulty speaking in Thai 

I had homesickness 

I felt culture shock 
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I missed [sic] home country 

I missed the food at home  

I missed friends at home 

and missed regular activities at home 

Student B 

The prayer room was provided but not conducive and it was a bit dirty  

English language was a barrier to communication 

The halal food claimed fine by the locals was unsure whether authentic or not 

Transportation a big problem on weekends 

And food sources [sic] a big problem on weekends 

There was difficulty finding halal food especially on weekends;  

The university is [sic] strict policy such coming on time and discipline 

I was homesick several times 

I missed friends and classmates 

There was difficulty to make [sic] friends outside the international program because others 

couldn’t speak English 

Thai language was difficult to learn and understand 

Student C 

The weather in Thailand and in the university was much hotter even during the rainy season 

Some difficulties in communicating with non-academic staff 

I was homesick during the first few weeks  

I missed local (Indonesian) food 

There was language communication barrier especially in canteens and some offices since 

most Thais don’t speak clear English 

Food and beverages were unsure if they are really halal or not  

Some Thai friends do not speak in English 

There was not enough time to practice 

Preparation time was too short especially for psychological preparation  

It was difficult to find information and the coordinator gave limited information  

Also, there was not enough time to access host information  

Student D 

I had a bit of culture shock  

A lot of things were done on day 1 of the classes 

I [sic] forced to speak in Thai language since it is one of the requirements of a course 

Some differences in teaching style and classroom management (e.g. teacher is very strict on 

attendance and time)  

The university dormitory of host had very strict policy on time and discipline which made me 

wanted to go back home on day 1 

Bringing food inside not allowed in the dormitory 

I had homesickness  

I felt a bit of culture shock 

There was strict policy of the dormitory like the gate closes at midnight 

Food and beverages were sour and spicy although spicy is fine  

But sour is a big no because in my home country food tastes sweet 

Halal restaurants closed early in the morning, so my friends and I either ate noodles or 

skipped our breakfast 

I experienced communication breakdown due to language problems (e.g. I wanted to buy two 
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plates of rice plus one viand, but they gave me two viands despite using verbal and non-

verbal explanations) 

Preparation was not enough despite what I did  

Time was still insufficient despite reading information on Thailand early  

Information provided was not enough  

I had read information but not the main things to know like taboos, rules and regulations, 

teachings styles and classroom management 

Student E 

The majority of Thais don’t speak English 

People in the classroom and even outside didn’t want to initiate a conversation 

Different nationalities in the classroom was a challenge (teacher is Filipino who worked and 

spent most his time in America, Chinese and Thai classmates and I am Indonesian) especially 

in combining ideas during discussions since we brought with us our unique culture and way 

of thinking 

Homesickness was a big challenge 

I was craving for Indonesian food  

My friends used a mixed of Thai and English languages so there were times I couldn’t 

understand what was being discussed  

and affected my interactions with other people 

I worry about halal food especially early in the morning and on weekends and when traveling 

around: too few shops offering halal food could be found 

There were many strict regulations and policies 

I could have studied basic Thai language, but my home university didn’t have anyone who 

knows Thai language 
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Abstract 

 The field of English for Specific Purposes has continuously broadened its scope 

especially among the members of the expanding circle of English speaker (Kachru, 1992; 

2006). This research paper examines the content of the American TV Series CSI: NY to 

identify the words with highest absolute frequencies keywords or the words with highest 

relative frequencies (e.g. Scott, 1997, 2000), and N-grams or combination of words (e.g. 

Bednarek, 2011) used by police officers in the TV series while doing their jobs. Relative 

frequencies were obtained by comparing the data against the British National Corpus (BNC) 

and computing their log- likelihood values, and the N-grams were identified from the 

concordance of each keyword using the software Antconc (Anthony, 2017). The keywords 

and n-grams were then iteratively categorized into themes and compared against the actual 

functions of police officers. With a high cut-off log-likelihood value of 100.00, the findings 

showed 71 keywords divided into four categories: (1) informal spoken language use (N=26, 

36.62%), (2) addressing oneself, other people or things (N=24, 33.80%), (3) crime scenes 

(N=16, 22.54%), and (4) interviewing suspects, witnesses, or other persons (N=5, 7.04%). 

Pedagogically, the findings have strong implications since the words with the highest 

absolute frequencies, and the n-gram are indispensable in preparing ESP (listening and 

speaking) courses for police students and officers who are members of the expanding circle 

of English speakers (Kachru, 2006). 

 

Keywords: English for Specific Purposes, keyword analysis, N-gram, police language 

 

 

1. Introduction 

 From the early beginnings of English for Specific Purposes (ESP; Hutchinson & 

Waters, 1987) until the present time, a huge amount of work has already been done. 

Specifically, courses are taught for the various sectors of business (Business English, English 

for Traders, English for Investors, and others). Moreover, English courses tailored for the 

medical and allied medical professions, lawyers, aviation industry, tourism, hotels and 

restaurants are also quite common. The contents of these courses are aimed mainly at 

developing the four language skills of listening, speaking, reading and writing as applied in a 

specific profession. Nevertheless, one more profession which is concerned with security, and 

peace and order that may eventually use English in their career in the ASEAN region is the 

police profession. 

 Police officer, “a social-security service career”, is a profession that includes constant 

interaction and communication with both the locals and foreign population of a country. In 

Thailand, airport immigration officials and tourist police who screen in coming of foreigners 

and look at the security needs of foreigners entering Thailand, autonomously, have high 

English-speaking proficiencies. In contrast, the local police officers have relatively lower 
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English proficiency levels. These police officers may find it difficult to function effectively if 

they are unable to use a language understandable to foreigners.   

 

2. Related research 

 In western countries, Fenner, Gudjonsson & Clare (2002) studied about people’s 

understanding of police cautions in England and Wales.  This was later expanded to explore 

the complexity of police cautions and the extent of understanding these cautions (Eastwood 

& Snook, 2010 & Eastwood, Snook & Chaulk, 2012). These suggest that police language can 

be misunderstood and pose challenges to police officers in making themselves clear and 

understandable when communicating with concerned people. Studying the understanding of 

police cautions is valuable for both police officers and people. However, real life police 

officers are not limited to use only cautions when they are on duty. Expressions for 

informing, asking, reporting, and others are also used. This observation suggests that there is 

a need to explore police language in purposes other than cautions. 

 In Thailand, many research studies have examined the use of English language in the 

police profession. Tansrisawat (1991), Promrat (1998), Meemark (2002), and Tipmontree 

(2007) aimed to analyze tourist police officers’ needs and problem in English communication 

skills. Khamkaew (2009) studied English communication of rural tourist police officers and 

the problems they encountered while providing help at the tourist counter service area. A 

survey was also conducted to obtain Thais and foreigners’ viewpoints on tourist police’s role 

and language skill abilities after the official opening of the AEC in 2015 and found that Thais 

and foreigners expect the tourist police will have high English proficiency (Wichasin & 

Doungphummes, 2014). 

 These past research studies, however, focused mainly on police language 

communication problems, people’s perspective on police language skills and police language 

competencies and undermined other crucial issue in language learning, such as the source of 

materials used in developing English courses for teaching English language skills for Thai 

police officers. Specifically, this research study examined the data to identify words with 

high absolute frequencies and relative frequencies, and word combinations as used in the 

police profession. 

 Examining language at the word level may already shed light on the important 

vocabularies used in the police profession. However, people communicate not only by using 

words, but also by combining and recycling words. One way to present combinations of 

words is by using the N-gram model. The N-gram model focuses on presenting N (number) 

of items (words) that are put together as a sequence of text or speech (Broder, Glassman, 

Manasse, & Zweig, 1997). Bednarek (2008) applied to use N-gram model to categorize and 

examine language presented in a movie, and continued exploring about spoken language in 

the TV series Gilmore Girls in 2011 and 2013.   

 From the same token, this research study applies N-gram model to identify and 

classify word combinations in police language that are suitable and useful because most 

police language learners aim to learn “language in action (Jones, 2012, p.27)”.  The police 

officers mainly use English to communicate to each other, such as foreign victim, suspect, 

witness, or even police in other police stations. Therefore, having a grasp of what these 

language combinations are provide police officers studying English a more straightforward 

set of “language in action”. 
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3. Methodology 

3.1 Data and data collection 

 The police TV series of choice is the CSI: NY. While there is a large number movies 

and TV series in the world depicting police activities, CSI: NY is chosen to be the data source 

of the study because firstly, the moview was inspired by real police stories. It was assumed 

that characters portray their roles as if it were real. This is crucial because this study is 

interested in naturally-occurring word combinations.  Secondly, the word combinations in the 

data will be compared against the word combinations from a benchmark. The benchmark or 

comparator corpus is the British National Corpus (BNC), which is a corpus of general 

language use, composed of about 100 million words.  Thus, to eliminate any potential 

discrepancies such as poor choice of words, grammatical inconsistencies and other language 

issues, the police TV series played by native English speakers is chosen. Finally, the 

researcher would like to analyze word combinations taken from police real life, so CSI: NY is 

drama that film genre that depicts realistic police characters and roles. 

 The scripts of all the seventeen episodes of CSI: NY Season 9 were downloaded from 

www.subscene.com. Before analysis, ordinary people’s dialogs were removed to make sure 

that the data is mainly composed of police dialogs. 

 

3.2 Data analysis 

 The data analysis consists of two parts.  Firstly, a collection of police words in CSI: 

NY Season 9 is run using free software used in corpus analysis called AntConc (Bednarek, 

2008) to find absolute frequencies. Secondly, the words with absolute frequencies of at least 

20 were compared with the British National Corpus (BNC) to explore the differences 

between police and general language use. The outputs in this stage are words with relative 

frequencies or also known as the keywords (e.g. Scott, 1997, 2000). Put another way, any 

words with a log-likelihood of greater than 10 were considered keywords. These keywords 

within their local co-text were then categorized using an iterative process of identifying 

themes. Four themes were identified: 

 Words relating to addressing oneself, other people or things. 

 Words relating to formal spoken language use. 

 Words relating to interviewing suspects, witnesses, or other persons. 

 Words relating to crime scenes. 

Next, the identified keywords were iteratively thematized using the co-text produced by each 

keyword following four steps: (1) divide the keywords into sets of 20 keywords (e.g. Carreon 

& Watson Todd, 2013), (2) examine the concordance lines of each keyword (Bednarek, 

2011), (3) categorize the keywords based on police purposes (Baton Rouge Police 

department, 2017), and (4) quantify the themes. Finally, the keywords related to police 

purposes were examined for N-grams. 

 

4. Results 

4.1 Absolute and relative frequencies 

 The initial analysis of absolute frequencies yielded 47,836 tokens and 4,731 word 

types.  To identify the keywords, the authors chose the words that have absolute frequencies 

of 20 and higher. The top 5 words with the highest absolute frequencies are shown in Table 1 

below. 
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Table 1 Top 5 words with highest absolute frequencies 

No. Tokens/Words Frequencies 

1 The 1885 

2 You 1482 

3 I 1106 

4 To 1097 

5 a 1071 

 

 Some initial implications can be drawn from Table 1. The high frequency of the 

reflects the use long running sentences which allows the interlocutors to show definiteness 

(e.g. the suspect, the site, and the evidence) and also to show coherence in their ideas. The 

high frequencies of the first person pronouns you and I suggest that the data is conversational 

in nature. The pronouns you and I are used in English conversation to address the first person 

speaker or the second person interlocutor. It is difficult to reach stronger conclusions, 

however, as absolute frequencies reflect general language use as well as the concerns of the 

particular texts under investigation (Carreon & Watson Todd, 2013).  

 Thus, to identify the words that more directly characterize the data, relative 

frequencies were examined. As mentioned earlier, these were calculated by comparing the 

absolute frequencies against frequencies in the BNC using log-likelihood (see Rayson & 

Garside, 2000 for a detailed discussion of log-likelihood). Words with log-likelihood values 

of 100.00 and higher are deemed keywords of the CSI: NY Season 9 TV series. There is no 

clear existing literature as to what log-likelihood values should be taken to show that the 

words are “key” or salient to the data. It is widely argued, however, that the highest the log-

likelihood values of the words, the more that they reflect the concerns of that particular data 

(Carreon, Watson Todd & Knox, 2011). The same point of reasoning has been embraced by 

research study. 

 There are 79 words with log-likelihood values 100.00 and higher after comparing 

with the BNC. These keywords are iteratively thematized using their respective local co-text 

as guide. The 71 keywords with log-likelihood values of 100 and higher are given in Table 2. 

 

Table 2 Keywords with the highest log-likelihood values (1-70) 

Keywords List 

No. Tokens/Words *F **LL No. Tokens/Words *F *LL 

1 s ('s) 1047 8243.90 41 cop 25 186.30 

2 you 1482 2221.80 42 guys 31 184.76 

3 re ('re) 224 1922.36 43 which 31 180.36 

4 don (don't) 181 1559.05 44 tell 88 177.33 

5 m ('m) 234 1444.75 45 blood 56 175.14 

6 ve ('ve) 103 1210.50 46 let 78 158.70 

7 uh 75 800.74 47 jo 25 156.51 

8 I 1106 783.45 48 why 106 156.07 

9 hey 96 717.42 49 jason 25 147.84 

10 vic 72 616.11 50 huh 21 142.68 

11 mac 68 562.40 51 looks 52 142.53 

12 d 107 480.66 52 felipe 20 140.50 

13 gun 72 404.39 53 in 596 137.63 

14 guy 72 386.42 54 hopkins 20 134.57 

15 what 383 385.26 55 out 227 133.31 
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16 your 275 377.76 56 someone 60 131.39 

17 brooks 43 374.23 57 killed 44 129.92 

18 me 269 369.68 58 kill 35 129.86 

19 benny 47 367.10 59 our 140 129.30 

20 look 66 358.95 60 detective 25 127.19 

21 how 128 356.15 61 all 245 125.60 

22 got 217 353.12 62 shot 42 125.17 

23 okay 95 352.64 63 no 242 120.98 

24 christine 49 343.48 64 want 100 119.14 

25 sid 39 333.30 65 ashley 21 115.01 

26 right 208 323.08 66 guess 28 114.08 

27 leonard 42 291.16 67 like 177 112.27 

28 know 218 263.95 68 get 134 110.75 

29 we 415 257.05 69 name 64 108.73 

30 here 159 251.95 70 tommy 20 104.11 

31 him 237 228.38 71 hell 31 100.49 

32 he 604 225.37     

33 murder 54 221.53     

34 justin 26 218.17     

35 killer 36 215.63     

36 yeah 162 210.80     

37 milner 21 203.52     

38 adam 42 200.25     

39 found 117 196.20     

40 kid 35 196.11     

*F = Frequency, **LL = Log-likelihood 

 

From Table 2, words with high relative frequencies differ from words with high absolute 

frequencies and they reflect more accurately the main content of the data in question. These 

keywords were categorized into four themes: (1) words relating to addressing oneself, other 

people or things; (2) words relating to informal spoken language language use; (3) words 

relating to interviewing suspects, witnesses, or other persons; and (4) words relating to crime 

scene. The reliability of this categorization was rated excellent (Cohen’s kappa=0.953). The 

highest-ranked keywords for each theme with example of use are given in Table 3. For 

reading convenience and illustration, only the first 24 keywords are shown in this section 

since all the categories can already be found up this number. The remaining keywords can be 

found in the Appendix. 

 

Table 3 Keywords and themes    

No. Keywords *F **LL Concordance Themes 

1 you 1482 
2221.8

0 

1. But we can bring the scene to you. 

2. The phone log shows you called the vic 

17 times… 

(1) Addressing 

oneself, other 

people or 

things 

2 I 1106 783.45 
1. I called it in. 

2. I can’t remember the simplest things. 

(1) Addressing 

oneself, other 

people or 

things 

3 mac 68 562.40 1. Mac, it’s Mr.Lewis. (1) Addressing 
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2. Mac Taylor in the louge with the Glock. oneself, other 

people or 

things 

4 your 275 377.76 

1. We got your blood, we got your prints. 

2. It’s someone you invited onto your 

boat… 

(1) Addressing 

oneself, other 

people or 

things 

5 brooks 43 374.23 

1. Video recordings of Leonard 

Brooks’prison therapy sessions. 

2. Brooks used basic chemistry to kill 

Jimmy Clark. 

(1) Addressing 

oneself, other 

people or 

things 

6 me 269 369.68 

1. You brought me out here. 

2. Do you want to tell me why you’re really 

here? 

(1) Addressing 

oneself, other 

people or 

things 

7 benny 47 367.10 

1. Benny’s blood was all over it. 

2. Raymond shocked Benny with a car 

battery… 

(1) Addressing 

oneself, other 

people or 

things 

8 christine 49 343.48 

1. We found Christine’s phone at a jewelry 

store… 

2. Any sign of Christine or Shawn Boyd? 

(1) Addressing 

oneself, other 

people or 

things 

9 s ('s) 1047 
8243.9

0 

1. Our vic’s a male. 

2. There’s a bank drop-off two blocks from 

here. 

(2) Informal 

spoken 

language use 

10 re ('re) 224 
1922.3

6 

1. You’re under arrest for assauly and 

resisting arrest. 

2. We’re searching for a missing young girl. 

(2) Informal 

spoken 

language use 

11 
don 

(don't) 
181 

1559.0

5 

1. Janitors don’t get here till 10.00… 

2. Don’t move! 

(2) Informal 

spoken 

language use 

12 m ('m) 234 
1444.7

5 

1. I’m Detective Lovato with the NYPD. 

2. I’m gonna need that patiant’s name. 

(2) Informal 

spoken 

language use 

13 ve ('ve) 103 
1210.5

0 

1. We’ve just been looking in the wrong 

place. 

2. He could’ve tossed the gun on the roof, 

maybe. 

(2) Informal 

spoken 

language use 

14 uh 75 800.74 

1. And, uh, maybe somebody can tell us her 

real name. 

2. I’m, uh…I’m pretty sure that our guy’s… 

(2) Informal 

spoken 

language use 

15 hey 96 717.42 
1. Hey, Flack, I got your text. 

2. Hey! Calm down! 

(2) Informal 

spoken 

language use 

16 vic 72 616.11 
1. Our vic is Ellen White, 19 years old. 

2. Our vic was driving the van. 

(2) Informal 

spoken 

language use 

17 would 107 480.66 1. You’d rather leave a man die in the (2) Informal 
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(’d) street… 

2. …how they’d take the news of his 

murder… 

spoken 

language use 

18 guy 72 386.42 
1. We have a dead guy. 

2. This guy knows that you saw his face. 

(2) Informal 

spoken 

language use 

19 look 66 358.95 

1. Look familiar? 

2. He got a look at the guy who went over 

the fence. 

(2) Informal 

spoken 

language use 

20 got 217 353.12 

1. It’s look like got a few good prints there. 

2. He’s got a gun. 

3. Just got a hit on Interpol. 

4. We got a hit off some prints on the latex 

gloves… 

(2) Informal 

spoken 

language use 

21 okay 95 352.64 

1. Okay. 

2. Okay? 

3. Is he okay? 

(2) Informal 

spoken 

language use 

22 gun 72 404.39 

1. Guy who took a shot at you dumped the 

gun. 

2. That gun has been around the block a few 

times. 

3. …Nathan hid his gun in the attic… 

4. Looks like he’s putting the gun in your 

hands. 

5. …you brought a gun to a public place… 

(3) Crime 

scenes 

23 what 383 385.26 

1. What can you tell us about these? 

2. What’s up with this guy? 

3. Tell me what you did to her! 

4. What about the rest of the video? 

5. What happened after you abandoned your 

vehicle? 

(4) 

Interviewing 

suspect, 

witness, or 

person 

24 how 128 356.15 

1. Tell me how a gun registered in your 

name… 

2. How about murder? 

3. How’d she afford(s) a dress like that? 

4. How did your blood end up on her dress? 

5. How’d you light the fires, Leonard? 

(4) 

Interviewing 

suspect, 

witness, or 

person 

 

The first two themes in Table 3 reflect the data whish is spoken in nature. Thus, we might 

expect similar keywords to the first and second themes in other communications concerning 

the other episodes of the CSI: NY Season 9 TV Series and other TV series of similar genre. It 

can also be safely argued that since these two themes are characteristic features of spoken 

language, they can also be found in TV series of other genres and in conversational 

exchanges. The third and fourth themes are directly related to the functions of a police officer 

as categorized by the Baton Rouge Police Department (2017) in the U.S. For a complete list 

of the iterative thematic analysis, please see the Appendix section. 
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Table 4 Themes, frequencies and their percentages 

Themes Total % 

Informal spoken language use 26 36.62 

Addressing oneself, other people or things 24 33.80 

Crime scenes 16 22.54 

Interviewing suspects, witnesses, or other persons 5 7.04 

TOTAL 71 100.00 

 

Table 4 shows that words relating to informal spoken language use (N=26, 36.62%) and 

words relating to addressing oneself, other people or things (N=24, 33.80%) dominate the 

data followed by words relating to crime scenes (N=16, 22.54%) and words relating to 

interviewing suspects, witnesses, or other persons (N=5, 7.04%). From these figures, it is not 

surprising that the keywords in the first two themes are more highly frequent than those that 

are directly related to their jobs since police officers are not always responding to 

emergencies in crime scenes or interviewing suspects or witnesses throughout the time they 

are on duty. Nevertheless, these keywords still shed light on the nature of spoken language 

police officers use while they are on-duty and have pedagogical implications, particularly in 

preparing material for teaching. For example, the concordance of the keywords in the third 

theme can be an authentic source of examples for teaching police officers the skill of 

interviewing, such as asking and answering questions. The keywords in the theme crime 

scenes are further examined for word combinations they produce. 

 

4.2 N-grams 

 There were 16 keywords under the theme words relating to crime scenes (N=16, 

22.54%). These keywords produce N-gram ranging from 2-grams to 6-grams. For example, 

the keyword shot (F=42; LL=125.17), produce 2-grams (e.g. shot at), 3-grams (e.g. shot at 

me, take a shot), 4-grams (e.g. a shot at me, a shot at Hopkins), 5-grams (e.g. taking a shot at 

Scarlet, take a shot at Hopkins), and 6-grams (e.g. heard a shot at that point).  

 The 2-gram shot at is a phrasal verb following the combination verb + preposition. 

The first 3-gram shot at me follows the combination verb + preposition + noun/pronoun. The 

second representative 3-gram take a shot follows the combination verb + article + noun. The 

representative 4-gram a shot at me follows the combination article/no article (plurals) + verb 

+ preposition + noun/pronoun. The 5-gram take/taking a shot at Scarlet follows the 

combination verb + article + preposition + noun. Figure 1 is a snapshot of the keyword shot. 

 
Figure 1 Snapshot of shot  
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5. Discussion and Conclusion 

 First, let us state that most analysis of keywords consider log-likelihood values that 

are much lower than the values used in this study (e.g. Carreon & Watson Todd, 2013). 

Setting a higher ceiling of cut-off value produces ‘key’ keywords (Scott, 1997) that are 

indispensable in starting basic English training course. At the beginning of this paper, it was 

mentioned that the ultimate goal of this paper is to identify keywords that characterize the 

CSI: NY Season 9 TV Series and whether these keywords match any major police function 

and therefore useful as source of training material for developing the English speaking skill 

of police officers in EFL countries like Thailand. 

 The main findings revealed 71 keywords with log-likelihood of 100.00 and higher. 

While the percentage of keywords directly related to the police profession is only around 21 

keywords or about 29.58% of 71 keywords, these keywords confirm the categories of police 

functions proposed by the Baton Rouge Police Department (2017) in the U.S. The bigger 

portion of 50 keywords or about 70.42% of the keywords depicts a picture of police 

headquarters with police officers who are on-duty but not attending to any emergency 

situation or not talking to a witness, suspect or criminal. Put it another way, these police 

officers are doing general office chores like chatting with colleagues or doing basic office 

tasks. While these keywords are not directly related to police functions, they shed some light 

on how police offices communicate with their colleagues and therefore can be useful 

especially for beginner police language learners in EFL countries like Thailand. 

 As for the n-grams, they depict the kind of language structures police officers may use 

while they are doing their functions. These are indispensable in learning police language 

since they provide pattern of language use (Bednarek, 2012). In other words, word 

combinations in the shape of n-grams also provide frames of language production and help 

ESL/EFL learners decode individual words or interpret whole meaning (Zhao, 2009). Many 

ESL/EFL classes teach word combinations because they are formed with the grammar of the 

language (Krishnamurthy, 2002). 

 One main limitation of this research is the sole focus on keywords. In reality, police 

officers who are planning to take basic English language courses related to the field may have 

limited English language background, and may be forced to study the more difficult 

keywords or jargons instead of starting from the foundation level. Thus, there is a need to 

examine also the combinations of function words in the CSI: NY series to identify, for 

example, how sentences are formed, the basic word combinations used and others. We hope 

that this corpus-based investigation of police keywords furthered some knowledge and 

understanding on possible source of data for preparing English language training for police 

officers especially for members of the expanding circle of English speaker (Kachru, 2006). 
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Appendix 

No. Keywords *F **LL Concordance Themes 

25 leonard 42 291.16 
1. Got the suspect, Leonard Brooks. 

2. Leonard’s in the wind. 

(1) Addressing 

oneself, other 

people or 

things 

26 we 415 257.05 

1. We found a bag of pills in his backpack. 

2. Okay, we found a print on the jeweler’s 

safe. 

(1) Addressing 

oneself, other 

people or 

things 

27 him 237 228.38 

1. You saw him at the scene. 

2. Somebody could have driven the car after 

him. 

(1) Addressing 

oneself, other 

people or 

things 

28 he 604 225.37 

1. Well, he has to be in the crowd. 

2. He ran his prints through AFIS, got 

nothing back. 

(1) Addressing 

oneself, other 

people or 

things 

29 justin 26 218.17 
1. He found Justin dead on the floor. 

2. Check Justin’s GPS records. 

(1) Addressing 

oneself, other 

people or 

things 

30 milner 21 203.52 

1. Keith Milner, the only suspect in the 

disappearance of Tommy… 

2. What can you tell me about Keith 

Milner’s murder? 

(1) Addressing 

oneself, other 

people or 

things 

31 adam 42 200.25 

1. Adam and Hawkes don’t have detective 

shields. 

2. Adam are on foot in the alley heading 

northbound toward 122. 

(1) Addressing 

oneself, other 

people or 

things 

32 jo 25 156.51 
1. I’m Jo Danville, crime lab. 

2. The champagne bottle that Jo found. 

(1) Addressing 

oneself, other 

people or 

things 

33 jason 25 147.84 

1. Hi, I’m Jason Riley. 

2. Jason trusted you, and you betrayed that 

trust. 

(1) Addressing 

oneself, other 

people or 

things 

34 felipe 20 140.50 
1. Felipe dragged Tortucci out of the van… 

2. Felipe Zacharias is in the wind. 

(1) Addressing 

oneself, other 

people or 

things 

35 hopkins 20 134.57 

1. We got to get Hopkins and Jensen out of 

here. 

2. Hopkins islying about the gun. 

(1) Addressing 

oneself, other 

people or 

things 

36 someone 60 131.39 

1. He had to have told someone about that 

address. 

2. Looks like he’s got someone following in 

his footsteps. 

(1) Addressing 

oneself, other 

people or 

things 
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37 our 140 129.30 

1. I want to give him our address. 

2. …this footage from one of our 

Department surveillance camera... 

(1) Addressing 

oneself, other 

people or 

things 

38 detective 25 127.19 
1. I’m detective Messer with the NYPD. 

2. …I am a first-grade detective… 

(1) Addressing 

oneself, other 

people or 

things 

39 ashley 21 115.01 

1. …where was Ashley before she was at 

the park? 

2. When did you last see Ashley? 

(1) Addressing 

oneself, other 

people or 

things 

40 tommy 20 104.11 

1. Ventri was the last person to see Tommy 

alive. 

2. …if he didn’t kill Tommy, who did? 

(1) Addressing 

oneself, other 

people or 

things 

41 know 218 263.95 
1. We know she was upset with her parents. 

2. I know how to use it… 

(2) Informal 

spoken 

language use 

42 here 159 251.95 

1. So I probably shouldn’t be standing 

around here… 

2. Here, I bought you a coffee… 

(2) Informal 

spoken 

language use 

43 yeah 162 210.80 
1. Yeah. 

2. Yeah, you do. 

(2) Informal 

spoken 

language use 

44 right 208 323.08 

1. All right. 

2. …Paul always backed the van up right 

here. 

3. He looked right into mine. I looked right 

into his eyes. 

4. He’s there right now. 

5. Sharing information with the right 

person… 

(2) Informal 

spoken 

language use 

45 cop 25 186.30 

1. Benny invited an undercover cop into the 

crew? 

2. I wouldn’t be sitting in a cop car… 

3. Robbing a cop with no gun. 

(2) Informal 

spoken 

language use 

46 guys 31 184.76 

1. Guys at the security desk know him as 

Jason… 

2. I’m sure you recognize these guys. 

(2) Informal 

spoken 

language use 

47 tell 88 177.33 
1. Go ahead, tell ‘em. 

2. Well, tell us. 

(2) Informal 

spoken 

language use 

48 let 78 158.70 

1. Let me guess. 

2. Let me ask you a question if the record. 

3. Let me see. 

4. Let’s see. 

5. Let’s start with the stolen car. 

(2) Informal 

spoken 

language use 

49 huh 21 142.68 
1. That’s a lot of chocolate, huh? 

2. Man, he looks tired, huh? 

(2) Informal 

spoken 
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language use 

50 looks 52 142.53 

1. Looks like he’s putting the gun in your 

hand. 

2. Looks like a burner. 

3. Somebody looks like they’re in a hurry. 

(2) Informal 

spoken 

language use 

51 like 177 112.27 

1. Looks like a burner. 

2. …one of ’em looked like our vic. 

3. How’d she afford a dress like that? 

(2) Informal 

spoken 

language use 

52 get 134 110.75 

1. This cabdriver parked here to get a cup of 

coffee. 

2. Get away from me. 

3. I get there. 

(2) Informal 

spoken 

language use 

53 hell 31 100.49 

1. What the hell are you doing, Frank? 

2. Where the hell have you been? 

3. What the hell is wrong with you? 

(2) Informal 

spoken 

language use 

54 murder 54 221.53 

1. …the champagne bottle become a 

murder weapon… 

2. There was no signs of a struggle or 

murder. 

3. Rennick’s not getting away with murder. 

4. You’re under arrest for the murder of 

Jeremy… 

(3) Crime 

scenes 

55 killer 36 215.63 

1. Our killer must’ve used Ashley’s 

phone… 

2. Is he our killer or our witness? 

3. Nothing about these two murders 

suggests serial killer. 

4. Bridge surveillance shows the killer was 

lying in wait… 

5. Ellen may have known her killer. 

(3) Crime 

Scenes 

56 found 117 196.20 

1. We found a bag of pills in his backpack. 

2. I found a bloodstain on our victim’s 

dress. 

(3) Crime 

Scenes 

57 kid 35 196.11 

1. Except the kid has a clean record and his 

business was picking in. 

2. A kid robs a jewelry store… 

3. That kid, he pointed a gun and he shot at 

me… 

(3) Crime 

Scenes 

58 blood 56 175.14 

1. …I found a single blood drop, 

footprints… 

2. Also found blood trace on a jewelry 

clasp. 

3. I mean, but the blood pool is right here. 

(3) Crime 

Scenes 

59 in 596 137.63 

1. I found this in his pocket. 

2. Mary Portico is somewhere in San 

Francisco. 

(3) Crime 

Scenes 

60 out 227 133.31 
1. …Keith checked out a gun… 

2. …she made it out of New York… 

(3) Crime 

Scenes 

61 killed 44 129.92 
1. We’re not sure the rope killed her. 

2. He was killed somewhere else, then 

(3) Crime 

Scenes 
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dumped here. 

3. She was killed with a rock. 

62 kill 35 129.86 

1. It was a trap designed to kill a firefighter. 

2. Brooks used basic chemistry to kill 

Jimmy Clark. 

3. Plenty of motive to kill. 

4. Same gun used to kill the Jane Doe in the 

Hell’s Kitchen. 

(3) Crime 

Scenes 

63 all 245 125.60 

1. …all transportation headed out of the 

city. 

2. …all with blood on their hands. 

(3) Crime 

Scenes 

64 shot 42 125.17 

1. …a little girl was shot and killed with 

your gun. 

2. Jane Doe shot in Hell’s kitchen 24 hours 

ago. 

3. Man was shot in the back. 

(3) Crime 

Scenes 

65 no 242 120.98 

1. No sign of Rachel. 

2. …no record of that name before 2000. 

3. …no background info, no permit… 

(3) Crime 

Scenes 

66 want 100 119.14 

1. I want a name and address as soon as 

possible. 

2. Her parents want her found, Oliver. 

(3) Crime 

Scenes 

67 guess 28 114.08 

1. I guess this explains the drug trace in the 

van… 

2. Guess whose name showed up on a list… 

 

(3) Crime 

Scenes 

68 name 64 108.73 
1. The vic’s name is Theodore Hart. 

2. I’m gonna need that patient’s name. 

(3) Crime 

scenes 

69 right 208 323.08 

1. All right. 

2. …Paul always backed the van up right 

here. 

3. He looked right into mine. I looked right 

into his eyes. 

4. He’s there right now. 

5. Sharing information with the right 

person… 

(4) 

Interviewing 

suspect, 

witness, or 

person 

70 which 31 180.36 

1. Which alley could he have dumped the 

gun in? 

2. Which would mean the luxury sedan 

carjacked the van? 

3. Which way? 

(4) 

Interviewing 

suspect, 

witness, or 

person 

71 why 106 156.07 

1. Why’d you book a room tonight at the St. 

Monarch hotel? 

2. So, why didn’t you call the cops? 

3. Why hang somebody who’s already 

dead? 

4. Why robs someone and not take all the 

money? 

5. Why would someone send those photos 

to her parents? 

(4) 

Interviewing 

suspect, 

witness, or 

person 
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Abstract  

 This study aims to figure out: (1) the implementation of using Graphic Organizer 

Concept in teaching writing (2) students’ wrting ability after using Graphic Organizer 

Concept. The subject of this research is the second semester students of English Department 

in Universitas PGRI Madiun, and the research took place from March to October 2017. This 

study is a Class Action Research (CAR), which applies several steps, namely: planning, 

implementation, observation, and reflection. In collecting the data, researchers conducted 

several techniques including observations, recordings, questionnaires, and writing test. There 

are two ways in analyzing data: qualitative and quantitative data; the quantitative data are 

analyzed using descriptive statistics comparing the scores of pre-test and post-test. While, 

qualitative data are analyzed using the Constant Comparative Method. The results of using 

graphic organizer concept in teaching writing: (1) there were good response both from 

lecturers and students because contents, directions, layout in textbooks are clear (2) an 

increased writing ability from precycle into cycle 1 and cycle. Students mean score in pre 

cycle was 62, cycle 1 was 75, and cycle 2 was 79. Furthermore, based on observation and 

result of students’ writing after cycle 2, learners improved their ability especially in 

composing coherence and unity content and organizing ideas.  

 

Keywords: academic writing; classroom action research; graphic organizer concept 

 

 

1. Introduction 

 Teaching and learning academic writing are chalenges for both lecturer and students. 

Lecturer must transfer and share their concept related to writing material clearly, so students 

will understand and can write well. Students also must practice writing regularly in order to 

make quality paragraph or article. In writing class, students are expected to master basic 

writing competencies, namely: proper organizational arrangement, coherent content, 

grammar selection or appropriate language arrangement, appropriate vocabulary selection, 

and appropriate mechanical or punctuation usage. According to Brown (1994: 243) analytic 

scoring provides feedback into the writer’s further stages of learning. There are five 

categories in scoring of writing, they are: organization, logical development of ideas, 

grammar, punctuation/spelling/mechanics, and style and quality of expression (vocabulary). 

 In English Department of Universitas PGRI Madiun, students learn Academic Writing 

in four semester. It begins from learning clause, sentences, paragraph in academic writing, 

and writing simple article. Even so, lecturer still found that many students especially in 

second semester have difficulties in organizing ideas, writing coherence and unity content, 

using appropriate grammar, vocabulary, and mechanics. Hyland in Richard (2001: 21) states 

that writing involves composing skills and knowledge about text, contexts, and readers. 

Writers not only need realistic strategies for drafting and revising but also a clear 

understanding of genre to be able to structure their writing according to context. It means 

that, we not only focus in grammatical and mechanic, but also give attention in meaningful 

particular context. In producing a writing, students must achieve some microskills and 

macroskills of writing to  define the basic of an assesment procedure.  

 In writing class, students are expected to write different types of paragraphs and 

essays, making articles in accordance with international rules and this will be useful when 
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they write their final task, which called as thesis. Efforts to improve the quality of students' 

writing have been carried out by the Writing Teaching Team, by selecting appropriate 

methods and media usage in teaching. Related to this, it needs a learning module that 

intensively provides writing guides that contains of various paragraphs. It is hoped that by 

doing such kind of efforts, the improvement on the teaching learning process on Writing class 

will be achieved.  

 There are some factors that influence the succeed of writing teaching learning 

process, they are: lecturer competences in transferring material, students motivation, 

techniques and methods used by lecturer, good quality of textbooks that suitable with 

students need, and etc.Textbook use has become one of the fundamental aspects for 

English language teaching (Moulton, 1994; Cunningsworth, 1995; Kitao, 1997; Hinchman, 

2002; Cheng, 2011). Hutchinson and Torres (in Herlinda, 2014) s t a t e s  t h a t  in practice, 

the use of textbooks is known to give benefit for both teachers and students.  

 The researchers have designed textbook for academic Writing with Graphic organizer 

concept. After designing the textbooks, researcher applied it to academic writing class 

(second semester students of English Department Universitas PGRI Madiun). The academic 

writing book with Graphic organizer concept is designed to make students easier in 

organizing their ideas. According to Gregory and Carolyn (2007: 101) Graphic organizer is a 

medium used to compile information and let students understand what they are thinking. This 

statements also supported by Hibbard and Elizabeth (2003: 117), stated that “A diagram that 

represents a direct relationship by the thinking ability of a verb.” Sousa (2005: 192) added 

that “Graphic organizer is a useful medium for composing and representing knowledge and 

also to describe the relationship of a concept. Every paragraph has different characteristic, 

and graphic organizer concepts is intended to help students in prewriting stage. Also referred 

to as semantic maps, cognitive maps, advance organizers, or concept diagrams, GO charts 

can be completed in many different formats such as cause and effect diagrams, compare and 

contrast diagrams, sequence charts, and main idea and detail charts (Baxendell, 2003). 

 One tool that has been shown to be effective for structuring written discourse is 

graphic organizers (Ellis & Howard, 2005). Graphic organizers (GO charts) are visual and 

spatial displays of information that graph the logical relationships between the key concepts, 

facts, terms, or ideas from the learning task (DiCecco & Gleason, 2002). Key concepts, 

usually single words or phrases, are arranged logically on the GO chart with lines, arrows, 

and spatial representations clearly highlighting interrelationships and providing a structured 

way to see a picture of the information. GO charts are designed to extract salient information 

and eliminate extraneous information (i.e., the information that frequently distracts learning 

disabled students). They provide a foundation for an explicit, organized way of visually 

expressing the relationship between new and existing knowledge and profiling the 

connections between them (Ellis & Howard, 2005; Kim, Vaughn, Wanzek, & Wei, 2004).  

 Well-structured GO charts can be used flexibly to represent multiple goals. For 

example, the cause and effect diagram aids students in visualizing the relationship between a 

single cause and a single effect, or the focus can be on a single main event and its primary 

causes and effects. This format allows students to organize thoughts before writing by 

displaying abstract relationships in a graphic representation where the relationships are 

clearly displayed (Kim et al., 2004).  

 A different presentation of complex relationships is displayed in compare and contrast 

diagrams which visually depict the similarities and differences across main ideas. This format 

can be used to present one main idea with its supporting details along one strand in the 

diagram which is then contrasted with the opposing main idea, or the ideas can be compared 

and contrasted point by point across main ideas (Baxendell, 2003). Sequence charts are used 

to illustrate a series of events. They flow in one direction, either right to left or top to bottom, 
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and are often connected by arrows and numbered boxes to ensure clear understanding of the 

relationships of the sequence of events. This format is beneficial to learning disabled students 

in the writing process since it visually organizes important events sequentially (Ellis & 

Howard, 2005). 

 Previous research was done by Mercuri, according to Mercuri (2010: 41) using 

graphic organizer concept can help students in developing higher-order thinking skills as they 

discuss and complete graphic organizer. The study showed that graphic organizers in 

particular were tools that allowed both teachers to examine their students’ thinking and 

learning on the topic which the class was studying (Struble in Mercuri, 2010: 46). Creation of 

a visual representation of a concept or topic through the different graphic organizers used by 

both teachers helped their students sort, summarize, show relationships among ideas, and 

make meaning from texts (Mercuri, 2010: 46). 

 Besides, according to Lancaster (2013), by using graphic organizer concept, students 

showed the improvement attitudes toward writing and there is improvement in their usage of 

word choice and organization. The other research done by Tayib (2015), about the 

effectiveness of using graphic organizer concept in teaching writing. The result states that 

Participants' mean score in writing increased from (45%) to( 68.88%) with a difference of 

(25%). Furthermore, the participants' attitudes towards writing have changed dramatically. 

The students started to view writing as easy, exciting and interesting after they had completed 

their graphic organizers training.  

 In writing essay, there are some challenges faced by students; difficulty 

conceptualizing and differentiating main ideas from details. The main idea and detail chart 

helps to extract main ideas and supporting details from extraneous information, allowing the 

focus to remain on relevant information (Ellis & Howard, 2005). Students can use this format 

in the writing process to create paragraphs that focus on one main idea and details 

highlighting the importance of the main ideal.  

 Based on the previous research related to using graphic organizer in teaching, it can 

be concluded that using graphic organizer in teaching can improve students ability. This 

research will focus on how the implementation of using graphic organizer in teaching writing 

and checking there is mprovement or not of students quality. 

 

2. Objectives 

 This research is conducted to answer two questions: (1) how does the implementation 

of using graphic organizer concept in teaching writing? (2) how do the students ability in 

writing after they apply graphic organizer concept? 

 

3. Materials and methods 

 This research is a classroom action research which seeks to analyze the result of the 

actions toward the subject of research in the classroom. In accordance to the design, this 

study has two cycles. Each cycle consists of planning, action, observation and reflection. The 

next step in the cycle is a revised planning, action, observation and reflection. Before entering 

the first cycle, it is important to do pre-cycle action to identify problems. Writing postest held 

in last session in cycle 1 and cycle 2. 

 The research was conducted in March 2017 and ended in October 2017. The sample 

for this study was the second semester students (A class) of English Department of 

Universitas PGRI Madiun (30 students). In collecting the data, researchers conducted several 

techniques including observation, interviews, and writing tests. In observation, lecturer 

checked teaching learning process and students activities. In addition, for interviews, teacher 

asked some questions related to using graphic organizer in writing. While in the qualitative 

data analysis, it used constant comparative method by doing these following steps: 
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1. Describing the procedures and implementation of using Graphic Organizer Concept 

2. Analyzing observations in the learning process 

3. Analyzing the results of interviews 

In quantitative data analysis, the following measures were implemented: 

1. Analyzing the writing test results  

2. Processing the writing test results by using statistical calculation, finding the average 

score of the tests, then comparing the average scores of the pre-test and post-test. 

3. Formulating conclusions and suggestion 

 

4. Results 
The implementation of Using Graphic Organizer Concept 

After designing the textbooks which contains graphic organizer concept, lecturer used this 

textbooks in teaching writing (eight meetings). Contents of this textbook are; material and 

discussion about kinds of paragraph, different concept/ map/ picture of graphic organizer that 

include in each paragraph, and exercise. Lecturer and students used this book as main source 

in teaching learning process. 

The activities was divided into two cycles, in cycle one and cycle two. In cycle one, after 

students got material and practiced writing, students did the test 1. Here, the comparison of 

writing results score in precycle and cycle 1. 

 

Table 4.1 The comparison of writing results score in precycle and cycle 1 

No Indicator Average 

score in 

pretest 

Average 

score in 

postest 1 

 

Maximum 

score 

1. Content: development of topic sentence, 

relevant with topic, sure konowledge of 

subject 

18 22 30 

2. Organization: fluent expression, ideas 

clearly stated/ supported, succinct, well-

organized, logical sequence, cohesive 

13 15 20 

3. Grammar: Effective, complex 

construction, few errors of agreement, 

tense, number, word order/function, 

articles, pronouns, prepositions 

15 18 25 

4. Mechanics: Demonstrates mastery of 

conventions, few error of spelling, 

punctuation, capitalization, paragraphing 

2 3 5 

5. Vocabulary: sophisticated range, effective 

word/idiom choice and usage, word form 

mastery, appropriate register  

12 15 20 

 Total 60 73 100 
 

Based on the table above, it can be seen that before using graphic organizer in writing, 

students’ competences in writimg still low, it can be seen clearly from the table above that 

students have difficulties in all aspects of writing skill. The average score in precycle was 60. 

In contrast, after implementing graphic organizer in cycle 1, there was improvement in 

students’ ability especially in choosing vocabulary and improvement in organization. Based 

on the data, three aspects in grammar, content, and mechanic skill of students did not improve 

significantly.the average score in postest result in cycle 1 was 73. 
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Table 4.2 Achievement score in pretest and postest 1 

 Pre-test Post-test 1 

Highest score 88 90 

Lowest score 60 64 

Average score 62 75 

 

 This table showed the students result of writing paragraph, whereas in pretest 

students’ highest score was 88 and total of students who get lthat score was just 1. While in 

postest 1 there was a genltly increased, the highest score was 90 and the lowest score was 64.  

 

Table 4.3 The comparison of writing results score in cycle 1 and cycle 2 

No Indicator Average 

score in 

pretest 

Average 

score in 

postest 1 

 

Maximum 

score 

1. Content: development of topic sentence, 

relevant with topic, sure konowledge of 

subject 

22 24 30 

2. Organization: fluent expression, ideas 

clearly stated/ supported, succinct, well-

organized, logical sequence, cohesive 

15 18 20 

3. Grammar: Effective, complex construction, 

few errors of agreement, tense, number, 

word order/function, articles, pronouns, 

prepositions 

18 20 25 

4. Mechanics: Demonstrates mastery of 

conventions, few error of spelling, 

punctuation, capitalization, paragraphing 

3 5 5 

5. Vocabulary: sophisticated range, effective 

word/idiom choice and usage, word form 

mastery, appropriate register  

15 17 20 

 Total 73 84 100 

  

 Based on the data above, it can be concluded that in some aspects of writing, students 

have improved in mechanics, organization, and vocabulary. While for grammar and content 

aspects, some students still had difficulties in using appropriate grammar, and write coherent 

sentences. To sum up, each aspects of writing skill was improved slightly. 
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Table 4.4 Achievement score in pretest, postest 1, and postest 2 

 Pre-test Post-test 1 Postest 2 

Highest score 88 90 92 

Lowest score 60 64 70 

Average score 62 75 79 

 

After cycle 1, lecturer did reflection and implemented cycle 2. Afters everal meetings in cycle 

2, students’ ability in writing paragraph improved moderately.The average score of students 

writing increased from 75 to 79. Also, there was no students anymore who get score below 

from 70.  

 

5. Discussion 

 Based on result of test 1, it can be seen the strengthen and weaknesses of using 

graphic organizer. The problem arised in using graphic organizer was students still felt 

dificulty in brainstorming idea and wrote their ideas into the graphic organizer concept. Thus, 

in cycle 2, lecturer stimulate students idea by playing a video based on topic or giving an 

article that must be read by them first, then they analyzed and made a concept. Beside of that, 

lecturer gave more time for students in thinking and writing. Furthermore, lecturer asked 

students to do peer-review of their concept. In this case, students got chance to check their 

friends concept.  

 Based on interviews with students, there are three points result: (1) good response; 

things favored by students from learning writing using academic  writing textbooks with 

graphic organizer concept, the result were: writing guides quite clear, especially as a 

beginner, the material order is very easy to understand, the practice questions are varied and 

numerous, the graphic organizer design helps in writing especially in prewriting stages. (2) 

the bad response; the unlikely thing of the textbook is, the design is still less interesting, there 

are some wrong words and the letters model needs to be fixed, in one paragraph the part of 

the exercise is still lacking (3) the suggestion for the textbook is to check the textbook and 

editing and revising incorrect parts, packed with attractive textbook (external display and 

textbook design). Furthermore, based on interviews with lecturers who teach Academic 

writing (two lecturers) they said that this textbook help them in explaining materials. The 

exercises are complete and easy to follow, especially for beginner.  

 While at the observation session, students looked like interested in studying and 

enthusiastic when they must fill the blank concept (sandwich, venn diagram, etc). In general, 

students gave respond positively with the textbook. From the results of observation can be 

concluded that learning academic writing using academic writing textbook with graphic 

organizer concept helped students in writing paragraph.  

 Before using  graphic organizer in writing, most of students ability in range lower 

level score(60-70). This textbook is focus on how students can brainstorm their idea, and 

write the coherence and unity idea in graphic organizer concept, lastly, they write a 

paragraph. Eventhough, based on students writing result still found the problems, such as: 

grammar and vocabulary. Hopefully, at least, the two problems in writing can be decreased 

(content and organizing ideas). Based on students test 1 in cycle 1 and test 2 in cycle 2, here 

the results related to students writing:  
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5.1 Content Aspect 

 In precycle related with content aspect, the most problem happened in writing 

paragraph in unity and coherence. There were some sentences that not coherence between 

one sentences to others. There were still some found choppy sentences. Some sentences were 

not suitable with main idea or topic sentences.     

 After followed teaching learning process  by using textbooks with graphic organizer 

concepts in two cycles, there was improvements in students ability. Eventhough students got 

different topic in each exercises, but content of students writing improve, for example: idea in 

paragraph was suitable with topic sentence, clear sentences. Left 5 students that still write in 

choppy sentences among 30 students. 

 

5.2 Organization aspect 

 In cycle 1, still found students paragraph that incomplete body of a good paragraph., 

for example: there was no supporting sentence or concluding sentence. After cycle 2, based 

on postest, most of students paragraph in good composition and complete, so the quality of 

their writing improve well. 

 Meanwhile, for three other aspects in writing (grammar, vocabulary, and mechanics) 

also improved when students practice writing regularly, checking their paragraph, and 

revising it. By doing the process of writing intensively, their ability in choosing appropriate 

grammar, vocabular, and mechanics also improve automatically.  

 In cycle 1, most of students score were in low level score in range (60-70). Range 

score about 60-70 means students ability in writing still get many problems. Next in cycle 2, 

there was improvement some students in geting score postest. Some students that in first 

cycle got lower score, in cycle 2, there is improvement score to average and higer score. 

 In cycle I, mean score of students was 75. It has improvement even not significant. 

Some students were not usual in writing their idea in a concept and some of them seldom 

writing regularly. Because of the result was not significant, so it was continued in cycle 2. In 

cycle 2 postest result improved. Students mean score was 79. In cycle 2, students were more 

enjoyable in writing. 

 Based on the data there was improvement in each cycle, the findings were: First, 

using graphic organizer concepts can improve students motivation in writing and quality in 

writing. Second, the process in brainstorming idea and filling the graphic concept can  

stimulate students in exploring idea because students can arrange the content. Based on 

previous research done by Mercuri (2010) that by using graphic organizer, teachers were able 

to connect with students’ prior knowledge and promote the active oral and written 

participation. Also Tayib (2015)  states that the use of graphic organizers results in student's 

motivation. Students began to view writing as easy, interesting and more exciting. This feeling 

about writing has reflected positively on students' attitudes towards this skill. 
 From the conclusion of some research above, it can be concluded that using graphic 

organizer in teaching can improve studets’ motivation, promote active oral and written 

participation, and stimulate students’ idea. 

 

6. Conclusion 

Result of this research were: 1) using Graphic organizer concept can help students in 

planning the content of their paragraph and the taching learning process was more fun 2) the 

graphic organizer concept can stimulate students to explore idea. Students improvement in 

writing can be seen from postest score in every cycles. Students mean score in pre cycle was 

62, cycle 1 was 75, and cycle 2 was 79. Based on the results above, it can be concluded that 

using Graphic organizer concept can improve students writing ability. The recomendatons of 

this research to other researchers is using graphic organizer also can be combined or added 
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other media to explore and brainstoms students’ idea before they start in writing. Besides, 

graphic organizer concept can be applied in other relevant subject. 
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Abstract 

The advents of globalization and trans-border education have been catalyzing changes in 

research trends. The goal of this paper is to examine the main clusters of topics presented in 

the abstracts of ESP Journal in two times settings. A total of 89 abstracts published from 

1986 to 1987 and 2015-2016, were collected and taken as the node corpus data. Using the 

corpus linguistics software AntConc (Anthony, 2017), the collected abstracts were analyzed 

to identify the absolute frequencies of words. The two sets of data were compared to examine 

similarities and differences in trends, and the relative frequencies of the obtained keywords 

were expressed as log-likelihood values, and the words with high log-likelihood values are 

considered keywords. The keywords are compared against the topics presented on the 

website of the journal to identify the ESP research trends as presented on the English for 

Specific Purposes Journal 

 

Keywords: English for Specific Purposes, keywords, research trends 

 

 

1. Introduction 

 The advents of globalization and trans-border education have been catalyzing changes 

in research trends. Generally, a trend is a conception of what is currently appropriate. It is a 

process of social acceptance related to the fashion, education, and economics. In other words, 

people could notice what items are needed to be improved or advanced for covering the needs 

of daily life. A more succinct definition of trend is that it is the general movement over time 

of a statistically detectable change (Merriam-Webster Dictionary, 2017). The definitions 

indicate that trends are important since they show the dynamics of information from one 

period of time to another such as changes in trends.  

Changes in trends may have repercussions to related fields of endeavor. For instance, the 

field of English for Specific Purposes (ESP), changes in trends may alter the way the field is 

perceived, the commonly accepted views of ESP, and the way the field is represented in the 

literature (Crawford, Pollack & England, 2005).   

Some evidences of changes in trends in ESP have been recorded. For example, there was a 

shift towards identifying learners’ needs and describing problems of specific learners in 

specific contextual learning processes and situations (e.g. Belcher, 2004; Bawarshi, 2003; 

Connor & Upton, 2004; Swales, 2004; Flowerdew, 2004, pp.11-13; Flowerdew, 2005, pp. 

321-332) until recently when corpus-based research approaches that look at macro-structures 

have become the trend (e.g. Boulton, Carter-Thomas & Rowley-Jolivet, 2012; Pérez-Paredes, 

2014; Boulton, 2016). These observations of trends can be confirmed, partly, by comparing 

them against the journals where these academic papers are published.  

  

309



2. Related Research  

Most previous studies focused on identifying current and future directions in ESP (Belcher, 

2009; Belcher, Johns & Paltridge, 2011; Starfield, 2014) . These researchers identified trends 

that focused on genre, the use of corpora to carry out studies of ESP language use, and the 

use and place of English as a lingua franca in ESP settings. Belcher et al., (2011) argued 

further that topics such as disciplinary language and ESP, needs analysis and ESP, and 

critical discourse analysis and ESP were also examined. In a keynote, Paltridge (2015) 

grouped the developments in ESP research into five categories of trends as shown in Table 1 

below: 

 

Table 1 Related research 

Categories Sample Studies 

1. Genre and ESP Paltridge (2013), Paltridge (2014) 

2. Ethnographic 

Perspectives on ESP 

Handford & Matous (2011), Chun (2015), Paltridge & Starfield (2016), 

Paltridge, Starfield & Tardy (2016) 

3. ESP and English as a 

Lingua Franca 

Mauranen (2011), Nickerson (2013), Jenkins (2014) 

4. ESP and Advanced 

Academic Literacies 

Ravelli, Paltridge, & Starfield (2014); Starfield et al., (2012, 2014); 

Lillis and Curry (2010) and Li (2006a, 2006b, 2007); Curry & Lillis 

(2013) 

5. Identity, Learner 

Needs and ESP 

Norton & Toohey (2011); Kanno & Norton (2003); Belcher & 

Lukkarila (2011)  

  

 Casanave (2014) keenly noted that much of the ESP papers published employs 

qualitative approach. Among these qualitative analyses, the most common type of studies 

found was the investigation of written discourse, together with research studies using 

ethnographic methods (Gollin-Kies,2014). By contrast, however, she found only a few 

experimental studies and very little large-scale empirical studies were conducted in the years 

she investigated. She also especially noticed that the use of corpus tools to analyze written 

discourse has gained momentum. Despite this momentum, the focus remained to be more 

qualitative than quantitative. This paper addresses that gap by examining empirical data using 

mixed methods; i.e. using the statistical measure of log-likelihood for the identification of 

relative frequencies or keywords (quantitative analysis) and iterative thematic analysis of 

themes (qualitative).  

 In this paper, the framework was drawn from Crawford et al., (2006). To examine 

trends project management, they examined the abstracts (which includes the title, the abstract 

and the keywords) published in the International Journal of Project Management for 10 years. 

Their analysis employed is corpus-based and used corpus linguistic tools to examine the data 

(e.g. Hunston, 2002; McEnery, Xiao & Tono, 2006; Baker, 2010; Kennedy, 2014). This study 

does not only differ in terms of the source of data but most especially in terms of statistical 

treatment. They employed X
2
 (chi squared) while this paper used log-likelihood. Since the 

current study is its early stages, the data used, although similar in nature to that of Crawford 

et al., (2006); i.e. examining abstracts, the size of their data is much bigger than the size of 

data employed in this study. Thus, using log-likelihood as the statistical measure is more 

appropriate since the results are not affected by the size of data (Rayson & Garside, 2000).  

The findings are interpreted against the category of topics posted on the website of the ESP 

Journal. 
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3. Methodology  

 

3.1 Data 

 The study collected 89 abstracts from the ESP Journal. These two sets of data were 

saved as plain text files and were called Data 1(1986-1987) and Data 2 (2015-2016), 

respectively. All components (title, abstract and keywords), except the personal information 

in the abstracts were considered as data. The research study looked at the abstract partly, not 

only because of their manageable length and compact presentation of information, but mainly 

because the abstracts are generally highly indicative of the content of articles (Hyland, 2005). 

Moreover, “abstracts tend to be of a similar length, and as such, there is less likelihood of the 

results being skewed due to an entry being of exceptional length” (Crawford et al., 2006, p. 

178).  

 

3.2 Analysis 
 The paper examined the trends in the field of English for Specific Purposes (ESP) 

using a technique developed in the field of corpus linguistics.Granger (2002) posited that 

using technology (e.g. AntConc) enables faster, convenient and an analysis that is less prone 

to human error.  

3.2.1 Absolute frequency 

 To identify the absolute frequency of words in the abstracts, the plain text files saved 

earlier as data sets were uploaded into the software called AntConc and it does the counting. 

It should be noticed, AntConc is a multiplatform tool available for free download at 

http://www.laurenceanthony.net/software/antconc/ (Anthony, 2017). Words with frequency 

of 10 and higher were the words with high absolute frequencies and were examined in the 

next section to identify keywords. 

3.2.2 Keyword analysis 

 Keywords are examined by comparing the data in question against a benchmark using 

the statistical measure, log-likelihood. Log-likelihood “compares the relative frequencies of a 

word in two data sets as a proportion of the total number of words in each set with higher log-

likelihood values showing that a word is more salient in that set” (Carreon, Todd & Knox, 

2011, p. 176; see also Rayson & Garside, 2000) for an explanation on log-likelihood use). 

The statistical measure of log-likelihood is used in the computation of relative frequencies 

because of its ability to produce reliable results even if the size of corpus is quite small 

(Rayson & Garside, 2000). 

 Both Data 1 and Data 2 served as node and benchmark corpus. So the comparisons 

are Data 1 vs. Data 2 and the backward comparison Data 2 vs. Data 1. Using the statistical 

tool, log-likelihood, words from Data 1 with absolute frequency of at least 10 are compared 

with the words in Data 2, and vice-versa, to show the relative frequency of each word in each 

data set. Log likelihood is computed using the following formula:  

 
The words with log-likelihood (LL) values of at least 10 are considered keywords and are 

iteratively categorized into themes. High LL values or the highly positive LLs are indicative 

of the strong presence of words. On the other hand, low or negative LL values are indicative 

of weak presence or absence of a word.  

 

3.3 Iterative thematic analysis 
 To identify the research trends, the keywords with LL values of at least 10 were 

iteratively categorized into themes (Krippendorff, 1980; Krippendorff, 2004) using co-text in 
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the respective concordance of each keyword as guide. This qualitative analysis was checked 

for reliability using Cohen’s kappa, which is an index that measures inter-rater agreement for 

categorical items (Gwet, 2008). The themes in this study are the topics mentioned on the ESP 

Journal website (https://www.journals.elsevier.com/english-for-specific-purposes/)as follows: 

1. Second language acquisition in specialized contexts (SLA SC) 

2. Needs assessment (NA) 

3. Curriculum development and evaluation (CDE) 

4. Materials preparation (MP) 

5. Discourse analysis (DA) 

6. Descriptions of specialized varieties of English (DSVE) 

7. Teaching and testing techniques (TTT) 

8. The effectiveness of various approaches to language learning and language teaching (EVA       

LLLT) 

9. The training or retraining of teachers for the teaching of ESP (TRTT) 

10. Identify aspects of ESP needing development (IND) 

11. Areas into which the practice of ESP may be expand (APE) 

12. Possible means of cooperation between ESP programs and learners’ professional between 

ESP programs and learners’ professional or vocational interests (CLP PV) 

13. Implications that findings from related disciplines can have for the profession of ESP 

(IDP) 

 

4. Findings and Discussion 

 

4.1 Absolute frequency 

Data 1 is composed of 3447 words while Data 2 has 5768. The top five words with the 

highest absolute frequencies in Data 1 and Data are presented in Table 2 below.  

Table 2 Top 5 Absolute frequencies of Data 1 and Data 2 

Data 1 Frequency Data 2 Frequency 
the 196 the 367 

of 172 and 237 

 in 139 of 225 

and 98 in 189 

 to 80 to 143 

The top five words in Data 1 and Data 2 indicate some initial implications. All those words 

are function words which are common in general language use. For instance, the article the is 

commonly found in long as component of writing long running sentences in English to signal 

cohesion and specificity of the noun that comes after it (e.g. the academic discipline). The 

preposition of, in and to are also main components of English writing such as possession (e.g. 

of   paragraph) and showing a goal (e.g. to a particular genre). The conjunction and is 

commonly used in a set in a series of the same kind (e.g. style and activity). However, they 

may not depict the main content of the abstracts in the ESP Journal. Thus, there is a need to 

examine the relative frequencies of these words which are computed by comparing the 

absolute frequencies of these two data sets using the statistical measure log-likelihood (LL). 

Table 3 below presents the keywords in Data 1 and Data 2 with LL values of 10 and higher. 

These keywords are independently categorized by each author, and the inter-rater agreement 

is calculated using Cohen’s kappa, which showed a substantial level of inter-rater agreement 

at 0.796. The interpretation of Cohen’s kappa inter-rater agreement (Landis & Koch,1977) is 

shown below: 
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 < 0 Poor agreement 

0.01 – 0.20 Slight agreement 

0.21 – 0.40 Fair agreement 

0.41 – 0.60 Moderate agreement 

0.61 – 0.80 Substantial agreement 

0.81 – 1.00 Almost perfect agreement 

 

 

Table 3 Positive Keywords: Data 1 vs. Data 2 and vice-versa 
Data 1 vs. Data 2 Topic 

(%) 

Examples Data 2 vs. Data 1 Topic 

(%) 

Examples 

No. Keywords f LL No. Keywords f LL  

1. interlanguage  12 23.63 

 

SLA SC 

8.33% 
interlanguage  

& esp 

1. medical  18 16.89 DA 

57.14% 

English for 

medical 

purpose  

2. course 21 23.13 CDE 

 

25% 

course design & 

course evaluation in 

esp 

2 nursing  17 15.95 DA 

57.14% 

English for 

nursing 

purposes  

3. appropriate  10 19.68 MP 

16.66% 

 

technology & 

language & materials 

appropriate 

3. corpus 15 14.07 MP 

28.57% 

esp & 

corpus 

studies  

4. competence  10 19.68 DA 

50% 

Sociolinguistic 

& discourse & 

strategic & culture & 

grammatical 

competence  

4. genre  25 13.13 DA 

57.14% 

genre & 

English for 

specific 

purposes  

5. lsp  10 19.68 DA 

50% 

language for 

scientific purposes 

research 

5. words  12 11.25 MP 

28.57% 

words & 

English for 

specific 

purposes 

6. scientific  13 19.33 DA 

50% 

scientific 

communication  

& scientific writing  

6. implications  11 10.32 IFDP 

14.28% 

 

implication 

& English 

for specific 

purposes  

7. est 9 17.71 DA 

50% 

est discourse & 

program & writing  

7. move  11 10.32 DA 

57.14% 

move 

research & 

English for 

specific 

purposes  

8. design  14  17.38 CDE 

25% 

 

course design in esp 

& materials design  

 

      

9. interest  8 15.74 CDE 

25% 

 

ELT course design & 

interlanguage &   

esp program design  

      

10. materials  8 15.74 MP 

16.66% 

 

 

materials design & 

learning materials 

for international 

teaching assistants & 

materials writers  

      

11. scientists  8 15.74 DA 
50% 
 

scientists’ english & 

non-native scientists’ 

publishing in English  

       

12. problems  14 15.57 DA 

50% 

 

Macrolinguististic  

problems & writing 

problems & 

educational -

language- policy  

problems 

      

 

Table 3 shows the keywords when Data 1 was compared with Data 2 and vice versa. The 

positive keywords in Data 1 and Data 2 depict the topic of the abstracts of the articles 
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published. These keywords show research are commonly published under these topics or 

areas. The first comparison (Data 1 vs. Data 2) yielded 12 keywords with LL values of 10 

and higher. The second comparison (Data 2 vs. Data 1) yielded only seven keywords. Most of 

the keywords in Data 1 are those that are related to the topic Discourse analysis (50 %) and 

the following topic is Curriculum development and evaluation accounting for 25%; the later 

topic are Materials preparation (16.66 %) and the topic Second language acquisition in 

specialized contexts (8.33%).When Data 2 is compared with Data 1, the topics most 

commonly found were Discourse analysis (57.14%) and Materials preparation (28.57%) and 

Implications that findings from related disciplines can have for the profession of ESP 

(14.28%).  

It is also interesting to know which of the topics or areas are under published or under 

represented. This can be done by identifying the negative keywords as presented in Table 4 

below.  

 

Table 4 Negative Keywords: Data 1 vs. Data 2 and vice-versa 
Data 1 vs. Data 2   Data 2 vs. Data 1   

No Keywo

rd 

f      LL Topics  Examples No Keyword F LL Topics Examples 

1. genre   2 -

13.13 

DA Genre of 

journal 

articles 

1. course   4 -

23.13 

CDE EMP course and  

EMP course design 

2. word  4 -

10.21 

DSVE word 

omission 

2. scientific  1 -

19.33 

DA Scientific 

communication 

3. texts 1 -6.95 DA Abbreviated 

texts  

3. design  2 - 

17.38 

CDE design of ESP 

courses 

4. based 2 -6.38 DSVE cognitive 

style of the 

specific 

purpose 

4. Problems  2 -

15.69 

DA engineers English 

language  

5. linguist

ic 

2 -6.38 SLA 

SC 

Linguistic-

pragmatics 

5. learner  1 -10.4 DSVE specialized English 

6. analysi

s 

5 -5.68 DA EST 

discourse 

6. processes  1 -10.4 DA science and 

engineering 

7. lexical 2 -5.68 SLA 

SC 

acquisition 

of lexical 

system  

7. areas 1 -8.68 DA Content areas  

8. develo

pment 

1 -5.4 ND esp 

development  

8. cognitive  1 -8.68 CDE an evaluative and 

interpersonal 

function 

9. study 1

2 

-4.93 IDP academic 

discipline of 

the specific 

purpose 

9. tense  1 -8.68 SLA 

SC 

Lexicology-

grammatical features 

10. field 1 -4.64 DSVE  field of 

education in 

the widest 

sense. 

10. foreign  6 -7.51 SLA 

SC 

EFL 

 

The analysis of negative keywords depicts topics that were written on the website of the ESP 

Journal but rather underrepresented or under researched or not much paper on these topics 

were published in the ESP Journal. Due to space constraints, we are limiting the analysis of 

negative keywords to the top 10 words with the lowest LL values. The top 10 negative 

keywords in Data 1 depict under researched topics or areas such as the topic Descriptions of 

specialized varieties of English (e.g. genre; LL= -13.13), The effectiveness of various 

approaches to language learning and language teaching (e.g. texts; LL= -6.95), and Second 
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language acquisition in specialized contexts (e.g. analysis; LL=-5.68). For Data 2, the top 10 

under researched areas or topics were Discourse analysis (e.g. scientific; LL= -19.33), 

Curriculum development and evaluation (e.g. course; LL=-23.13), and Second language 

acquisition in specialized contexts (e.g. areas; LL= - 8.68).  

Aside from these findings, there were also topics or areas presented on the ESP Journal 

website that were not found at all in Data 1 and Data 2 as shown in Table 5 below. 

 

Table 5 Categories of topics and other topics on English for Specific Purposes Journal 

website.       (https://www.journals.elsevier.com/english-for-specific-purposes/).  

(“” indicates covered; “” indicates not covered) 

No. Topics Data 1 

(1986-

1987) 

Data 2 

(2015-

2016) 

1. Second language acquisition in specialized contexts   

2. Needs assessment   

3. Curriculum development and evaluation   

4. Materials preparation   

5. Discourse analysis   

6. Descriptions of specialized varieties of English   

7. Teaching and testing techniques the effectiveness of various    

8. Approaches to language learning and language teaching   

9. The training or retraining of teachers for the teaching of ESP   

 Other Topics   

1. The ESP needing development   

2. Areas into which the practice of ESP may be expanded   

3. Possible means of cooperation between ESP programs and learners' 

professional or vocational interests 

  

4. Implications that findings from related disciplines can have for the 

profession of ESP 

  

 

Some topics Materials preparation and Discourse analysis in the two sets of data. This 

shows the possibility that these two topics that was carried over from 1986 to 2016.

 They were two areas topics in data 1 (1) Second language acquisition in specialized 

contexts and (2) Curriculum development and evaluation, but were eventually dropped in 

Data 2. This may suggest that these topics might already have lost their appeal or simply 

because they are no longer interesting to the researchers and so indicating a downward trend 

since they may no longer support any burning pedagogical issues and theorizations as well as 

the socio-educational context prevalent during that period. Only one topic Implications that 

findings from related disciplines can have for the profession of ESP was  not seen in Data 1 

but eventually came up in Data 2. This may indicate a growing interest or an upward trend on 

that topic or area.On one hand,table 5 shows that in Data 1 or from the articles published 

between 1986 and 1987, the topics (1) Descriptions of specialized varieties of English, (2) 

Needs assessment (3) Teaching and testing techniques, (4)the effectiveness of various 

Approaches to language learning and language teaching, (5) The training or retraining of 

teachers for the teaching of ESP, (6) ESP needing development, (7) Possible means of 

cooperation between ESP programs and learners' professional or vocational interests, (8) 

Descriptions of specialized varieties of English ,and (9) Implications that findings from 

related disciplines can have for the profession of ESP were not found. On other hand, in Data 

2 or from the articles published between 2015 and 2016, the topics (1) Second language 
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acquisition in specialized contexts, (2) Needs assessment, (3) Curriculum development and 

evaluation,  (4) Descriptions of specialized varieties of English, (6)Teaching and testing 

techniques, (7) the effectiveness of various Approaches to language learning and language 

teaching, (8)The training or retraining of teachers for the teaching of ESP, (9)The 

ESP needing development, (9)Areas into which the practice of ESP may be expanded, and 

(10) Possible means of cooperation between ESP programs and learners' professional or 

vocational interests were absent. 

 

5. Conclusion and Implication for Future Research 

 This research paper is the pilot study of a bigger research project being conducted in 

fulfillment of the requirement of a graduate study that specializes in Professional 

Communication. The main objective of this paper is to examine the topics in the ESP journal 

in two-time periods, with Data 1 covering 1986-1987 and Data 2 from 2015-2016 and 

comparing them to the topics presented on the ESP Journal website. Overall, on the one hand, 

the high relative frequencies of some words in the abstracts of the ESP Journal depict that 

topics related to these words received much attention and indicate highly researched areas or 

topics in two comparisons,such as Discourse analysis and Materials preparation.The results 

were same as the previous papers ( Belcher, Johns & Paltridge, 2011;Paltridge& Starfield, 

2013; Paltridge & Starfield, 2014).The topics only appeared in one data, such as Second 

language acquisition in specialized contexts, Curriculum development and evaluation, and 

Implications that findings from related disciplines can have for the profession of ESP. This 

may be due to decreased number of publications in these areas secondary to socio-

educational or socio-actions influences as mentioned earlier. Due to the results, the ESP 

scholars should notice that two topics were interested by English for Specific Purposes 

Journal.The publishers could design a research that related to these topics in further.On the 

other hand, the words with negative frequencies indicate under researched areas or areas that 

were probably not interesting. For example, “(genre, LL:-13.13)”was not popular in Data 1 

and “scientific,LL:-19.33)”was not interested by Data2. It reminded ESP scholars the 

researches topics has been changed with the social action.Due to the limited of technology, 

few papers look at genre analysis through corpus, and scientific was the hot topic in Data 1 

but was lost interested by Data 2 (e.g. Boulton, Carter-Thomas & Rowley-Jolivet, 2012; 

Pérez-Paredes, 2014; Boulton, 2016).In Data 1, the needs of social forced scholars to share 

their work in an international setting.Finally, these topics that were not found at all may 

suggest that no research or very little research studies were conducted on these topics such as 

Possible means of cooperation between ESP programs and learners' professional or 

vocational interests. While these findings are already useful in determining which of the 

topics are commonly researched and which ones are quite undermined or under researched, 

there is still a need to push further the enterprise to examine diachronic data, preferably from 

the initial publication in 1986 until the present. Future research studies should also examine 

full papers of the ESP Journal not just the abstracts or conduct a comparative analysis of 

topics published in different English for specific purposes journals. While most research 

studies rely on statistics to show trends, we hope that our investigation shed some light on 

how corpus-based analysis can be used in examining topic trends in journal publications. 

 

References 

Anthony, Laurence. 2017. AntConc (Version 1.2.0) [Computer Software]. Tokyo, Japan:  

Waseda University. Available at: http://www.laurenceanthony.net/. 

Bazerman, C. (1984) Modern evolution of the experimental report in physics: Spectroscopic  

articles in Physical Review,1893 – 1980. Social Studies in Science 14 :163 – 196. 

Bazerman, C. (1988) Shaping Written Knowledge. Madison, WI: University of Wisconsin  

316



Press. 

Bazerman, C., Bonini, A., and Figueiredo, D. (eds.) (2009) Genre in a Changing World. West  

Lafayette, IN: Parlor Press. 

Bawarshi, A. and Reiff, M. J. (2010) Genre:An Introduction to History, Theory,Research, 

 and Pedagogy. West Lafayette, IN: Parlor Press. 

Bax, S. (2011) Discourse and Genre:Analyzing Language in Context. Basingstoke, UK:  

Palgrave Macmillan. 
Bawarshi, A. (2003). Genre and the Invention of the Writer: Reconsidering the Place of 

 Invention in Composition. University Press of Colorado. 

Baker, P. (2010). Corpus methods in linguistics. Research methods in linguistics, p.93. 

Belcher, D. (2004). Trends in teaching English for specific purposes. Annual Review of 

 Applied Linguistics, 24, 165–186. 

Belcher, D. D. (Ed.). (2009). English for specific purposes in theory and practice.  

University of Michigan Press. 

Belcher, D.D., Johns, A.M., & Paltridge, B. (Eds). (2011). New directions in English for 

 specific Purposes research (pp. 94-117). Ann arbor, MI: University of Michigan 

 Press. 

Boulton, A., Carter-Thomas, S., & Rowley-Jolivet, E. (Eds.). (2012). Corpus-informed 

 research and learning in ESP: Issues and applications (Vol. 52). John Benjamins 

 Publishing. 

Boulton, A. (2016). Integrating corpus tools and techniques in ESP courses. ASp.la revue du 

 GERAS, (69), 113-137. 

Bondi, M. (2001). Small corpora and language variation: Reflexivity across genres. In M.  

Ghadessy et al. (Eds.), Small corpus studies and ELT (pp. 135–174). Amsterdam: John 

Benjamins. 
Brunton,M.(2009).An account of ESP –with possible future directions. English for Specific  

 Purposes,3(24),1-15. 

Braine, G. (1989) Writing in science and technology: An analysis of assignments from ten  

undergraduate courses. English for Specific Purposes 8: 3 – 15. 

Chun, C. W. (2015). Power and meaning making in an EAP classroom: Engaging with the  

(Vol. 19). Multilingual Matters. 

Connor, U., & Upton, T. (2004). Introduction. In U.  Connor & T. Upton (Eds.). Discourse in 

 the professions: Perspectives from corpus linguistics (pp. 1–8). Amsterdam: John 

 Benjamins. 

Connor, U., & Upton, T. (Eds.). (in press, 2005). Discourse in the professions: Perspectives 

 from corpus linguistics. Amsterdam: John Benjamins.  

Connor, U., Precht, K., & Upton, T. (2002). In S. Granger, J. Hung, & S. Petch-Tyson (Eds.),  

Computer learner corpora, second language acquisition and foreign language teaching (pp. 

175–194). Amsterdam: John Benjamins. 

Crawford, L., Pollack, J., & England, D. (2006). Uncovering the trends in project 

 management: Journal emphases over the last 10 years. International journal of project 

 management, 24(2),175-1. 

Casanave, C. P. (2004). Qualitative Approaches to Studying Second Language Writing. John  

Wiley & Sons, Inc. 

Curry, M. J., & Lillis, T. (2013). Introduction to the thematic issue: Participating in academic  

publishing—consequences of linguistic policies and practices. 

Gwet, K. (2008). Variance estimation of nominal-scale inter-rater reliability with random 

 selection of raters" (PDF). Psychometrika. 73 (3): 407–430. 

Gollin-Kies, S. (2014). Methods reported in ESP research articles: A comparative survey of 

 two leading journals. English for Specific Purposes, 36, 27-34. 

317



Gledhill, C. (2000). The discourse function of collocation in research article introductions.  

English for Specific Purposes, 19(2), 115–135. 

Flowerdew, L. (2004). The argument for using English specialized corpora to understand 

 academic and professional language. Discourse in the professions: Perspectives from 

 corpus linguistics, 11-33. 

Flowerdew, L. (2005). An integration of corpus-based and genre-based approaches to text 

 analysis in EAP/ESP: countering criticisms against corpus-based 

 methodologies. English for specific purposes, 24(3), 321-332. 
Ferguson, G. (2013). English for medical purposes. The handbook of English for specific 

 purposes, 243-261. 

Halliday, M. A. K. (1993). On the language of physical science'in MAK Halliday and JR 

 Martin: Writing Science. London: Falmer. 

Merriam-Webster Dictionary, 2017.https://www.journals.elsevier.com/english-for-specific-

 purposes/.  

Hutchinson, T., & Waters, A. (1987). English for specific purposes. Cambridge University 

 Press. 

Hunston, S. (2002). Corpora in applied linguistics. Ernst Klett Sprachen. 

Henry, A., & Roseberry, R. (2001). Using a small corpus to obtain data for teaching a genre. 

 In M. Ghadessy, et al. (Eds.), Small corpus studies and ELT (pp. 93–133). 

 Amsterdam: John Benjamins. 

Hyland, K., &Tse, P. (2005). Hooking the reader: A corpus study of evaluative that in 

 abstracts. English for specific purposes, 24(2), 123-139. 

Hyland, K. (2007). English for specific purposes. International handbook of English  

 language teaching, 391-402. 

Handford, M., & Matous, P. (2011). Lexicogrammar in the international construction  

industry: A corpus-based case study of Japanese–Hong-Kongese on-site interactions in 

English. English for Specific Purposes, 30(2), 87-100. 

Jenkins, J. (2013). English as a lingua franca in the international university: The politics of  

academic English language policy. Routledge. 

Kennedy, G. (2014). An introduction to corpus linguistics.Routledge. 

Krippendorff, K. (1980). Reliability. John Wiley & Sons, Inc. 

Krippendorff, K. (2004). Measuring the reliability of qualitative text analysis data. Quality 

 and Quantity, 38, 787-800. 

Landis, J. R., & Koch, G. G. (1977). The measurement of observer agreement for categorical 

 data. Biometrics, 159-174. 

Li, Y. (2006). Negotiating knowledge contribution to multiple discourse communities: A 

 doctoral student of computer science writing for publication. Journal of second 

 language writing, 15(3), 159-178. 

Li, Y. (2006). A doctoral student of physics writing for publication: A sociopolitically- 

oriented case study. English for Specific Purposes, 25(4), 456-478. 

Li, Y. (2007). Apprentice scholarly writing in a community of practice: An intraview of an 

 NNES graduate student writing a research article. TESOL quarterly, 41(1), 55-79. 

Lillis, T. M., & Curry, M. J. (2010). Academic writing in global context. London: Routledge. 

Marco, M. J. L. (2000). Collocational frameworks in medical research papers: A genre-based  

study. English for Specific Purposes, 19(1), 63–86. 
McEnery, T., Xiao, R., &Tono, Y. (2006). Corpus-based language studies: An advanced 

resource book. Taylor & Francis. 

Mauranen, A. (2011). Exploring ELF in academia. 

Nickerson, C. (2013). English for specific purposes and English as a lingua franca. The 

handbook of English for specific purposes, 445-460. 

318



McKinney, C., & Norton, B. (2011). An identity approach to second language acquisition. 

In Alternative approaches to second language acquisition (pp. 85-106). Routledge. 

Norton, B., & Toohey, K. (2011). Identity, language learning, and social change. Language 

teaching, 44(4), 412-446. 

 https://www.merriam-webster.com/words-at-play/new-words-in-the-dictionary-feb-

2017.  

Paltridge,B., &Starfield,S.(Eds.). (2012). The handbook of English for specific purposes 

 (Vol.120). John Wiley &Sons. 

Paltridge, B. (2013). Genre and English for specific purposes. The handbook of English for   

specific purposes, 347-366. 

Paltridge, B. (2014). Genre and second-language academic writing. Language 

Teaching, 47(3),  

303-318. 

Paltridge, B. (2015). Paltridge, B. Developments in English for Specific Purposes Research. 

Paltridge, B., Starfield, S., & Tardy, C. M. (2016). Ethnographic perspectives on academic  

writing. Oxford University Press. 

Paltridge, B., & Starfield, S. (2016). Ethnographic perspectives on English for academic 

purposes research. The Routledge Handbook on English for Academic Purposes. 

Pérez-Paredes, P. (2014). Reseña" Corpus-Informed Research and Learning in ESP. Issues 

and applications" de Alex Boulton, Shirley Carter-Thomas y Elizabeth Rowley-

Jolivet. Ibérica, (27), 221-224. 

Parkinson, J. (2013). English for science and technology. The handbook of English for  

specific purposes, 155-173. 

Rayson, P., & Garside, R. (2000, October). Comparing corpora using frequency profiling. 

In Proceedings of the workshop on Comparing Corpora (pp. 1-6). Association for 

Computational Linguistics 

Swales, J. (2004). Research genres: Exploration and applications. Cambridge, England:  

 Cambridge University Press. 

Starfield, S., Paltridge, B., & Ravelli, L. (2014). Researching academic writing: What 

textography affords. In Theory and method in higher education research II (pp. 103-120). 

Emerald Group Publishing Limited. 

Starfield, S. (2014). Current and Future Directions in English for Specific Purposes Research. 

Revue française de linguistique appliquée, 19(1), 9-14. 

Thompson, P. (2000). Citation practices in PhD theses. In L. Burnard & T. McEnery (Eds.), 

Rethinking language pedagogy from a corpus perspective (pp. 91–101). Frankfurt am main: 

Peter Lang Publishers. 

Upton, T. (2002). Understanding direct mail letters as a genre. International Journal of 

Corpus Linguistics, 7(1), 65–85. 

Upton, T., & Connor, U. (2001). Using computerised corpus analysis to investigate the 

textlinguistic discourse moves of a genre. English for Specific Purposes, 20(4), 313–329. 

 

Authors 

1. Yu Yuan Yang: Bachelor of Arts, Guangxi Qinzhou College, China; MA English for 

Professional Communication Huachiew Chalemprkiet University , Thailand.   

2. Jonathan Rante Carreon is the Associate Dean of the Faculty of Liberal Arts and the 

Head of the International Relations of Huachiew Chalermprakiet University and holds PhD in 

Applied Linguistics and PhD Linguistics. His research interests include, (Critical) Discourse 

Analysis of data from online sources, health science and formal and informal classroom 

settings. 

319



Whose Story is It in the End?: Narrative Techniques in Some 

Contemporary Thai and Western Short Stories 
Sean Ford 

Adjunct Assistant Professor of English, University of Wisconsin-Eau Claire 

fordsa@uwec.edu 

 

Abstract 

 Literary works can give expression to universal themes through settings, subjects, and 

techniques that are culturally tied.  This paper looks at conventions involving “point of view,” 

“protagonist,” “rising action,” “climax,” “falling action,” and “resolution” that typify Western 

short stories to show how varying patterns illuminate cultural contrasts between Thailand and 

the West.  It provides an illustration of Western patterns and their versatility through a 

discussion of two well known stories, then analyzes contemporary Thai stories by three 

S.E.A. Write award winners whose point of view and plot patterns diverge from Western 

conventions in revealing ways.  These contrasts suggest that narrative techniques can 

corroborate cultural tendencies and traits that are also revealed by themes and subjects.  The 

patterns offer evidence of the Thai collectivist ethos and an acceptance of impermanence set 

against the core Western belief in the permanence and persistence of the individual ego over 

time. 

 

Keywords: Anchan (Anchalee Vivatanachai); Phaitoon Thanya (Thanya Sangkapanthanon); 

Thai short stories; Ussiri Thammachot; Western literary conventions  

 

 

1. Introduction 

 This study offers an analysis of three Thai short stories published after 1976, the year 

of the “rightist massacre” at Thammasat University in Bangkok (Chusak, 2014: 148).  Most 

recent English language scholarship about Thai literature uses this date as a demarcation for 

studying trends developing in the aftermath of the coup.  Herbert Phillips and his associates 

(1987), who offered translations and “ethnographic interpretations” of a wide range of Thai 

works published between 1960 and 1976, had already noted a “strain” of literature 

comprising works that “analyze and clarify human problems or conditions” without offering 

moral pronouncements, thus allowing readers to “make up their own minds about how such 

problems are to be resolved—if they are to be resolved at all” (p. 58).  Chetana Nagavajara 

(1998) also describes a literature that “merely poses problems and does not provide clear 

answers” (p. 75). 

 Often framed by both socio-cultural and Thai literary contexts, the scholarship over 

the last three decades ranges from problems in translation to linguistic, textual, comparative, 

and theoretical analyses.  A recent collection by Thai and non-Thai scholars, Disturbing 

Conventions: Decentering Thai Literary Studies (2014), begins to situate Thai literature 

within a global framework by means of “so-called Western” theoretical approaches.  The 

present study takes an analytical Western approach to Thai stories, but instead of privileging 

theme and subject matter, it foregrounds narrative techniques that characterize the genre of 

the short story.  To do so, it employs a comparative framework by using conventional 

patterns of the Western short story to reveal divergent patterns in contemporary Thai short 

stories and to highlight the roles these patterns play in revealing and reflecting cultural 

attitudes and tendencies. 

 Four noted aspects of recent Thai literature inform the study: the abiding collectivist 

ethos, renewed attention to cultural traditions amidst great changes post-1976 (Chetana, 

1998; Harrison, 1999), a focus on ordinary people and situations (Phillips, 1987; Chetana, 
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1998; Harrison, 1999), and a style characterized by subtlety, ambiguity, and moral 

uncertainty (Phillips, 1987; Chetana, 1998).  It shares two particular observations made by 

Phillips (1987) regarding Thai literature between 1960 and 1976: evidence of a “tolerance for 

uncertainty and ambiguity in interpersonal situations” (p. 154) and a “stoical, non-Faustian, 

and thoroughly realistic acceptance of personal failure and death as inherent and omnipresent 

features of the human experience” (p. 30). 

 

2. Methods and Objectives 

 The ensuing discussion draws upon the conceptual framework outlined above and 

approaches Thai short stories through techniques of textual analysis.  The methodology 

involves using familiar conventional narrative techniques of Western short stories as a 

framework for identifying techniques discerned in numerous modern and contemporary Thai 

short stories.  The discussion presents two well known Western stories that typify 

conventional and recurring patterns regarding plot and point of view, then sets these patterns 

against a selection of Thai stories to highlight stark differences in the patterns of their 

counterparts.  The objective is to examine whether generic techniques common to all short 

stories can elucidate theme, corroborate attitudes toward being or existence, and offer insight 

into and appreciation for divergent cultural tendencies between Thailand and the West. 

 

3. Discussion 
 Conventions that help to define literary genres also help to shape expectations of 

readers.  Over two centuries, the Western short story has developed narrative patterns that are 

followed with great regularity despite tremendous variety in theme, subject, style, and 

expression produced by many culturally various practitioners of the form.  A presentation of 

narrative patterns in two well known Western stories will provide the basis for analyzing 

contrasting patterns found in many modern and contemporary Thai short stories. 

 “Miss Brill,” first published in 1920 by New Zealand-born Katherine Mansfield 

(2015), tells the story of an elderly English lady in France who spends her Sunday afternoons 

people watching in the park.  The story is narrated from a third person limited omniscient 

point of view through which Mansfield intimately portrays the world of Miss Brill entirely as 

Miss Brill sees and experiences it—her observations, thoughts, and feelings.  This technique 

verges on “stream of consciousness,” described by Charters (2015) as the “technique by 

which an author attempts to capture the flow of a character’s thoughts.” (p. 1744).  This 

particular Sunday Miss Brill experiences a growing realization that everyone around her is 

involved in an interconnected play and that everyone has a part, including her.  At the height 

of her realization, the “climax” of the story, a young couple occupies the bench beside her.  

She imagines them to be the hero and heroine of the play, young lovers entered upon the 

stage.  But the boy and girl make rude remarks about her—the boy refers to her as “a stupid 

old thing” (p. 865)—that overturn her sense of human communion.  She walks home to her 

tiny apartment, passing by the bakery where she usually stops to buy a treat.  Alone in her 

room, Miss Brill hears the sound of “something crying” (p. 865). 

 “Miss Brill” showcases common features of the Western plot: It centers on a single 

“protagonist,” identified by and with the story’s point of view.  It dramatizes a conflict 

concerning the protagonist (her loneliness and isolation) by means of “rising action” (the 

growing activity in the public gardens and her growing sense of connectedness), “climax” 

(her realization), “falling action” (her illusion is exposed), and “resolution” (she is alone).  

“Two Kinds,” first published in 1989 by Chinese-American author Amy Tan (2015), exhibits 

the same formulaic features.  In first-person point of view, the protagonist Jing-mei looks 

back upon a childhood conflict with her mother that they never fully resolved.  Rising action 

recounts her mother’s repeated attempts to make her a child prodigy, which lead to the piano 
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lessons that culminate a year or so later in her poor performance at a talent show.  The climax 

occurs the following day when she shouts “I wish I’d never been born!...I wish I were dead!  

Like them” (p. 1238).  She alludes to the babies her mother lost back in China.  Falling action 

occurs over the passage of many years and ends with Jing-mei in the present time.  Before her 

mother died she gifted the piano to her daughter in a gesture of reconciliation.  And now Jing-

mei, the mature woman, sits down to the piano once again, for the first time in all those 

intervening years. 

 These stories come from different cultures and times and differ in theme, subject, 

point of view, and outcome, yet each fits the Western formula: Each centers on a sole 

protagonist who is the vehicle for the main conflicts, rising action, climax, falling action, and 

resolution.  The formula has proven to be extremely versatile, conducive to endless 

innovations.  Not all Western stories follow it, but most do.  Many contemporary Thai stories 

do not.  Contrastive examples can be found among the pre-1976 sources in Phillips (1987) 

and more recently, including work by three S.E.A Write award winning authors, Phaitoon 

Thanya, Anchan, and Ussiri Thammachot, whose stories exemplify the anti-moralistic and 

open resolution strain of literature noted by other scholars. 

 Phaitoon Thanya’s “Paper Bird” (2001), first published in 1991, centers on an angry, 

egotistical story writer who believes his genius is sabotaged by two boys playing outside his 

house.  But is the writer actually the story’s protagonist?  In the “Western” sense, he is and he 

isn’t.  The story opens with him at his desk and uses third-person point of view to render his 

thoughts and feelings.  But by the end of the story, the viewpoint shifts.  The plot is divided 

into two encounters between the writer and the boys playing outside.  In the first, he damages 

and steals their paper bird and returns inside to write.  In the second, he crushes a second 

paper bird in his fist, then disappears altogether.  The plot shifts to the boys and ends with the 

younger boy “staring ahead, deep in thought,” “pounding his fist into the palm of his other 

hand, ready to fight” (p. 47). 

 This ending both prefigures the boy as the future angry writer and figures the past 

childhood of the now angry adult.  Birds and stories become symbols for one another, paper 

in both forms the blank slate on which to shape or print human creations.  The boy “ready to 

fight” and the writer in his constant simmering anger are also reciprocal symbols: A child 

whose soaring imagination gets trampled by the adult world becomes a bitter adult who 

blames his failed ambitions on the distractions of the everyday world outside his window.  

But reciprocity is only potential.  The story does not declare that this boy will become that 

man or that this man was once that little boy.  Nor does it indicate whether the boy’s 

concluding emotional state will constitute a permanent change.  Only the potential is there.  It 

is just as possible to imagine that the young boy will release his anger and follow his older 

playfellow as they go off to make another paper bird.  The story ends in irony and leaves the 

future open. 

 “Paper Bird” presents multiple contrasts to typical narrative techniques in Western 

short stories.  The central character enters the story like a Western protagonist but departs 

from it unchanged.  There is no climax attached to him, no “emotional high point” (Charters, 

2015: 1677), and he learns nothing from the confrontations.  His outbursts work against the 

typical Western story’s rising action towards a single climax.  They create tension and 

conflict, but repetition establishes a flat continuance that defines a rather static character.  His 

fits establish a pattern: They have happened before and will happen again.  If any character 

changes, it is the younger boy, and in this sense one might determine the story to be his story.  

Yet this shift to a peripheral character opposes the Western convention, which typically 

centralizes the action upon a protagonist who undergoes some kind of change.  Rarely do 

Western protagonists remain static and flat as does the writer in “Paper Bird.” 
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 Anchan’s “The Beggars” (1996), first published in 1990, also shifts perspectives.  

Grandma Cross-eyed and Grandpa Stump, who perform street music for coins, are called “the 

beggars” in the story and are its central characters, but like the writer in “Paper Bird” they 

ultimately depart from the action.  Rather, the action departs from them.  The story utilizes a 

roving third-person point of view as it moves from thoughts, observations, and feelings of 

one character to another.  It opens from the perspective of a young monk who passes the 

older couple each morning.  He is always returning with his alms bowl, always full.  They are 

always just starting their day, their collection bowl always empty.  On this morning, they 

confront him.  Initially, he senses that the woman might rob him at knife-point, but instead 

the “beggars” offer a bag of boiled rice and ask the monk’s blessing in exchange. 

 From this opening scene, the point of view switches to the old couple, to other 

passersby (bickering couples and a young girl with her mother), to groups of artists and rival 

writers who draw inspiration from Bangkok street life, especially the old couple, then back 

again to them.  Near the end, the focus turns to a young pop icon and her driver, and, similar 

to “Paper Bird,” the ending belongs to her.  She gives 500 baht to Grandma Cross-eyed (to 

Grandma, a very large sum) and receives a priceless expression of wonder and gratitude.  As 

she and her driver continue on their route towards the beach, he annoys her with a sarcastic 

comment, intimating that she has used Grandma Cross-eyed for her own gratification.  The 

story ends with the irony of another facial expression—the pop star’s “embarrassed smile” (p. 

65).  The titular characters essentially get left behind for a character whose realization 

represents the outcome of the plot. 

 The routes these stories take to reach their ends deviate considerably from common 

Western patterns.  Neither ties a climax directly to the conflict of a central character, and the 

character who experiences ultimate change or realization is not the focal character 

throughout.  By contrast, the Western pattern tends to build tension to climax to resolution 

through and for a single protagonist.  Miss Brill’s sad end is caused by her own heightened 

emotions and false epiphany.  Jing-mei’s return to the piano triggers a deeper understanding 

and peaceful acceptance that resolve a conflict from decades before.  Furthermore, “Miss 

Brill” and “Two Kinds” both suggest a permanent change in the protagonist, while “Paper 

Bird” and “The Beggars” both end unresolved. 

 However, instead of tying a resolution to a central character, “Paper Bird” and “The 

Beggars” do something else.  They surprise Western expectations because neither seems to 

have a “protagonist” in the Western sense; instead, their outcomes more properly belong to 

everyone.  “Paper Bird” achieves this via reciprocal symbol.  “The Beggars” does so through 

correspondences that makes everyone a beggar.  Monks, street performers, artists, and 

celebrities all extend something of themselves (alms bowl, collection bowl, artwork, charity), 

and all receive something in return (sustenance, coins, fame, or gratification).  And because 

the so-called “beggars” are also givers (of alms, music, inspiration, and gratification), the 

further irony introduced by the pop star’s embarrassed smile adds unresolved complication to 

these interconnected variations on a theme. 

 The central character of Ussiri Thammachot’s “On the Route of a Rabid Dog” (1996), 

first published in 1978, is literally the rabid dog itself, who runs along a road through the 

center of a village and in the end lies down and dies.  This linear route is neatly divided into 

two side plots, each one centered on desire, that also exemplify variations on a theme.  The 

first side story features an older husband, whose sexual obsessions and jealousy lead to 

violence towards his young wife.  He pursues her outside the house towards the road, then 

orders her to stop when he sees the rabid dog.  She obeys.  The second features an alcoholic 

father in need of drinking money.  He, too, chases after his son and shouts at him when he 

sees the rabid dog.  Though his boy does not hear, he passes safely on and the father picks up 

the chase.  The side plots are nearly mirrored, with a difference, at the moment of encounter 
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with the dog.  They are connected through the symbol of the dog, whose own action is 

presented as a flat continuance, running and running and running to death.  One story 

contains three stories that intermingle.  Each side plot culminates with a varying form of non-

resolution.  The first ends in uneasy temporary resolution.  The second never ends at all.  

Through the dog, who becomes the symbol for human forms of madness, the story projects 

the ultimate resolution as death. 

 Numerous other Thai stories would serve this study just as well.  In some—several 

from Krisna Asoksin’s Sweet Scent of Hay (1993), for instance—the high point concludes the 

action without subsequent falling action or resolution.  Others, such as Boonlue’s “The 

Enchanting Cooking Spoon” (in Phillips, 1987: 158-188), end with a potential but uncertain 

reconciliation, or on the brink of a decision, as in Krisna’s “Lady Saengkhae” (1993: 41-79).  

Some end with light irony or realization that do not promise to change a character in a 

significant way.  Examples include Phutthapon Angkinan’s “Headman Thuj” (in Phillips, 

1987: 236-239) and Krisna’s “The Electric Fish” (1993: 153-184) and “Lantanas on Doy 

Mousua” (ibid. 219-238).  Each varying deviation from the Western pattern brings these 

distinct Thai stories closer to one another. 

 

4. Outcomes 

 This modest comparative study permits three general observations.  One: Plot patterns 

in many Thai stories, again and again, reflect a cultural acceptance of the uncertainty and 

impermanence of existence.  Two: Ambiguous, ambivalent, and absent resolutions reflect an 

awareness that true “epiphanies”—life-altering moments—are quite rare in real life.  Three: 

Fluidities between point of view and character repeatedly evoke an abiding collectivist ethos 

on a structural level, regardless of theme or subject.  The Western formula, by contrast, 

suggests parallels to dominant Western beliefs regarding the significance of individual 

experience, of permanent change, and especially the constant focus on the individual ego and 

its persistence over time. 

 A major impulse across the essays in Disturbing Conventions is to challenge and 

problematize traditional notions of “Thainess” and “Thai centrism” and to offer theoretical 

inquiries that can begin to situate Thai literature into a comparative global context.  The 

“Afterword” speaks of a “specific mode of reading [that] requires a new ethics of reading, 

one in which readers need to be aware of cultural differences and contextualize such 

differences in an informed way” (Chusak, Tran, Suradech, Harrison, & El-Desouky, 2014: 

235).  In the “Introduction” Rachel Harrison (2014) writes: “The task of the chapters that 

follow is to introduce new frames of analysis to the study of Thai literature, hence rendering 

it accessible to, and bringing it into dialogue with, debates in wider fields” (p. 31).  Several 

essays in the collection (notably essays by Napphorn and Janit) utilize a framework of textual 

analysis to probe issues of “Thai” identity.  The present analysis suggests a conception of 

identity along a larger comparative global scale: The protagonist in many Western stories 

may represent an individual who can elucidate or give expression to more general and 

widespread human traits, whereas the protagonist in many Thai stories may be a collective 

representation of humanity itself. 
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Abstract 

This research was aimed to improve the vocabulary mastery of students through Bingo Game 

This research was an action research study. The place of the research was at SDK Petra 

Madiun, East Java, Indonesia. The subject of the research was fourth grade students of SDK 

Petra Madiun, consisting 30 students. It was done in two cycles. The researcher did some 

steps for each cycle. They were planning, action, observation, and reflection. Furthermore, 

the quantitative data were analyzed by using descriptive statistics. It compared between the 

scores of pre test (before implementing bingo game) and post test (after implementing bingo 

game), while the qualitative data were analyzed by using constant comparative method which 

consist of; comparing incidents applicable to each category, integrating categories into their 

properties, delimiting theory, and writing theory. The research findings showed that 

vocabulary mastery of most students improved after Bingo Game was used in the teaching 

and learning process. It was indicated by the increase of the mean of students’ vocabulary 

score in the pre-test and post-test (67.22 to 80.57). The students’ involvement and classroom 

interaction during the implementation of the game were improved. It was showed by 

students’ enthusiasm during the game. They tried to be the first winner and raised their 

competitiveness among them. In addition, the implementation of Bingo Game and the 

complementary actions were successful to help the students memorize and understand new 

words easily. In conclusion, the students’ vocabulary mastery was improved through the 

implementation of Bingo Game. 

 

Keywords: Action research; Bingo Game; Competitiveness;Vocabulary; Enthusiasm 

 

1. Introduction 

Mastering English vocabulary is much needed to learn more about English. without having 

proportional English vocabulary, we will great deal of difficulties in using English, both 

written and orally. vocabulary mastery is the complete knowledge or great skill to 

comprehend and to apply stock of words of a language with their meaning might use which is 

differentiated according to person, class or profession. 

Based on the pre observation, the researcher found some problems in fourth grade students of 

SDK Petra Madiun, consisting of 30 students, as indicated by the following indicators: The 

traditional method is usually used by looking for difficult words and finds the meaning in the 

dictionary and students supposed to memorize the words. They were lazy to memorize the 

unfamiliar words that they heard or read in the text. They had difficulties in understanding or 

comprehending the meanings of unfamiliar words and memorizing new words. They had low 

vocabulary mastery. The class activities depend on text book and LKS (Lembar Kerja Siswa), 

so that the lesson do not run effectively and often makes both students and teacher get bored 

with the lesson and unmotivated to learn.Also, the students had low participation in English 

class. 

Those problems must be solved because it can be difficult for students to continue for the 

next level or grade. They also may have low motivation in learning English because they 

thought English was difficult. Furthermore, they will have boredom in English class. The 

students could not pronounce the word correctly. The students tended to pronounce the letters 

of the words;  the students found difficulties in spelling the words.The students did not pay 

attention during teaching learning process. Some students were passive. The smart students 
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were dominant in joining class activities. Some students also created a joke, made noise and 

disturbed the others.  

The problems faced by the students are caused by somefactors that may come from the 

students, the teacher, media, or technique used inteaching learning process: (1) The teacher 

played less attention to teaching vocabulary. (2) The teacher used the conventional method in 

teaching the materials. There was no variation or other teaching media used by her. There 

was also no handbook or LKS (LembarKerjaSiswa). The students took a note all the time. 

The only teaching media was whiteboard. (3) The students assumed that English was a 

difficult subject, especially in memorizing and pronouncing the words. 

Considering the problems in mastering vocabulary encountered by the students above, the 

researcher proposes a teaching technique of using Bingo games in teaching vocabulary as a 

solution. Bingo Game is a game for the whole class that encourages students to study and 

review their vocabulary words. There are some reasons why the researcher chooses Bingo 

Game as the media to improve their vocabulary mastery.  

Bingo Game can be used as one of interesting activities to review their vocabulary during the 

lesson. It can attract the students‟ attention and their involvement in the teaching and learning 

process. Students can learn how to work and cooperate as a group and also learn how to 

appreciate each other. Bingo Game can create an enjoyable environment. Students can enjoy 

fun and joyful learning. Bingo Game can help students revise their  vocabulary and recalling 

something that happened in the game. It may help students remember the language connected 

with it. 

Bingo games are the word game that consists of picture and word card. Bingo games are the 

effective way to teach vocabulary. According to Finch (2002) vocabulary Bingo game is an 

effective way to help students review vocabulary words as well as learn new words. This 

activity uses sight-word recognition by allowing students to match the correct word with 

picture. In addition Bingo game is an ideal tool in assessing and teaching English especially 

vocabulary (Gardner, 2010: 78) 

This game is very interesting and may stimulate the activity of the students in the class. 

According to Kavaliuskiene (2006:11),students can make Bingo cards by dividing a piece of 

paper into five rows and five columns or four rows and four columns (depending on the 

command of the teacher) with one free space box where students can determine the position 

of their free space box. All vocabularies and definitions are written on strips of paper and put 

in a container. Caller pulls the strip from the container, then read the definition; check the 

word from the list. They will write the correct answer according to the column of numbers or 

objects that definition read out by thecaller. Gordon (2005: 33) says the first group to get 

BINGO wins the game. A bingo card looks much like an un-filled crossword puzzle with 

filled and blank squares. Each sub-game is completed when a participant who has filled in all 

blank squares calls out “bingo”.The bingo card can also easily be made using Microsoft 

word. Select the Tables option on the menu bar at the top of the page. Select Insert, then 

Table, and identify that you want four columns and four rows. Designate the center box as  

“free”. Add spaces in each row of the table to make room for students to write the words.  

Thus, it can be concluded that Bingo games are kinds of word game consists of card 

instruction which is designed and created to perform and enjoying activity restricted by rules 

where the player to be the winner. It aims as a tool in assessing and teaching English 

especially vocabulary.  

It is hoped that by playing Bingo games, the students can feel fun, relaxed and enjoyable, and 

they can memorize the vocabulary in different way. It makes the teaching-learning process 

more attractive. 
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2. Objectives 

The objectives of this research are 

1. To identify whether bingo game can improve students’ vocabulary mastery or not 

2. To describe what happens with the class when bingo game is applied in the class 

 

3. Material and Method 

 The research method used in this study was Classroom Action Research (CAR). The 

definition of CAR based on Hopkin (1993: 44) is “Action research is a form of self-reflective 

enquiry undertaken by participants (teacher, students or participants, for example) in social 

(including educational) situation in order to improve the rationality and justice of (a) their 

own social or educational practices; (b) their understanding of these practices; and (c) the 

situations (and institutions) in which these practices are carried out.” 

From the definition above it can be concluded that research in this study means the 

systematic study of attempts to improve the teaching learning process in order that the 

students’ achievement becomes satisfying. In fact, the students’ capability in comprehending 

reading passage in Class 4A, consisting 30 students is still unsatisfying. 

In order to achieve the purpose of study, there are several steps that would be applied in 

action research. Each step has five stages: planning, actions, observations, reflection; and 

revised of planning (Hopkins, 1993:48). These five stages take place in an ongoing cycle in 

which the critical reflection is done at every end of cycle in order to make a further revision 

and planning.  

The research applied some procedures as follows: 

 

3.1 General Plan 

In this first stage, the researcher identified the problems referring to teaching and learning 

process in my classroom. In this case, the problems were related to the reading 

comprehension. After identifying the problems, the researcher made a plan about what kind 

of action that will be carried out such as preparing the material, making lesson plan, 

preparing observation sheets to record students’ activities, and preparing teaching aids and 

instruments for testing. At the end of first cycle, the researcher analyzed and evaluated the 

students’ improvement and made a decision of the importance of applying the second cycle. 

 

3.2 Action 

The researcher carried out the lesson plan in the classroom. The researcher conducted the 

teaching activities step by step based on the lesson plan. The researcher applied Peer tutoring 

in teaching reading to the first grade of English Teaching Department. 

 

3.3 Observation  

The researcher observed the important occurrences during the teaching and learning process. 

The researcher was helped by the collaborator to observe teacher and students’ activities 

during the teaching learning process. The collaborator then gave inputs and suggestions. She 

noted the strength and weaknesses of lesson plan implementation using Peer tutoring 

technique in teaching reading. 

 

3.4 Reflection 

After using Peer tutoring technique in teaching reading, the researcher recited the occurrences 

in the classroom as the effect of the action. The researcher and her collaborator evaluated the 

process and the result of the implementation of Peer tutoring technique. The evaluation gave 

some benefits in deciding what the researcher had to do in next cycle. 
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3.5 Revising the plan 

 Having conducted the reflection, the researcher made a revision of her plan. The 

revision was aimed to improve the condition that had not been successful in the previous 

cycle. By revising the plan, it was hoped that the rest of the problems could be handled in the 

following cycle. 

 Furthermore, in collecting the data, the researcher applied several techniques 

including observation, interview, questionnaire, and test. The quantitative data were analyzed 

by using descriptive statistics. It compared between the scores of pre test (before 

implementing bingo game) and post test (after implementing bingo game), while the 

qualitative data were analyzed by using constant comparative method which consist of;  

comparing Incidents applicable to each category, integrating categories into their properties, 

delimiting theory, and writing theory. 

 

4. Results and Discussion 

After implementing Bingo game, the researcher got some results dealing with both 

vocabulary mastery and class situation. The results are presented in the presents the students’ 

improvement in vocabulary mastery. Before action, it was shown that the students had 

problem in vocabulary mastery. The students’ mean score of pre-test did not pass the passing 

grade that was 60. After the implementation of Bingo games in cycle 1, it was found that the 

students got improvement in their mean score, although there were only two indicators that 

fulfill the passing grade. The two indicators improved through some treatments that were 

conducted by the researcher: (a) The researcher used procedures in play Bingo games; the 

researcher asked the students to match the word with the picture in Bingo card. The students 

could match and pronounce the word with the picture correctly. It means that the students 

could memorize the meaning of words easily through Bingo games. (b) Aspect of using the 

words could be reached through giving clues by the researcher to the students from the 

picture in Bingo card. The researcher gave clues or simple sentence to tell the means of the 

picture. By using this way, the students felt fun and motivated them to learn vocabulary with 

correct pronunciation 

In the first cycle the researcher still found some weaknesses of vocabulary aspects and 

students’ motivation. Some weaknesses of vocabulary aspects are: (a) the students’ ability in 

pronunciation was still low, most of students still pronounced the words incorrectly; (b) the 

students were poor in spelling such as they wrote as they sounded the words out.  The 

weaknesses of students’ motivation are: (a) some students were still passive; (b) the smart 

students still dominant in joining class activities; (c) some students still disturbed the teaching 

learning process by making a joke, they spoke aloud when they make a joke. 

The problems that still happen in the first cycle caused by some factors related to teaching 

and learning process in the case of vocabulary mastery and motivation: (a) the researcher was 

less in drilling the students so they have not gotten yet into the habitual of pronouncing the 

English words; (b) the students were still strange with English letter; (c) the researcher were 

less in giving spelling exercise; (d) the researcher found difficulties in managing the class. 

The researcher prepared two meetings for the next cycle.In this cycle the researcher as the 

teacher used different topic in accordance with the material in the school. The researcher 

revised the next action plan to overcome the problems that appeared in the first cycle. In 

cycle two, the researcher would focus on how to make all students to be more active, to keep 

their enthusiasm, and to improve the students’ ability on pronunciation and spelling. The 

researcher used different strategy: (a) the researcher would give more activity to practice 

students’ spelling; (b) the researcher would change the group work into individual work; (c) 

the researcher also gave more activity to practice the students’ pronunciation; (d) the 

researcher would point the students who were still passive and motivated them to be 
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confidents in answering or giving opinion; (e) the researcher would control the students who 

liked to disturb the lesson or create a joke in the classroom by admonish them strictly using 

positive admonish and forced them to respond the activity more so that they were active in 

positive way.  

Then, after cycle 2, the finding showed that the score of the students’ vocabulary mastery 

increased. Almost all vocabulary mastery indicators scores fulfilled the passing grade of each 

indicator. From the improvement, it can be seen that the students’ vocabulary mastery was 

improved by Bingo games. Bingo games gave students chances to explore their knowledge or 

vocabulary related to the topic. The use of bingo games can be used effectively to improve 

the students’ vocabulary mastery through some stages: (a) Pictures, pronunciation and motor 

processing in bingo games technique are used to support memorizing process and helpanchor 

words in the long term memory. It becomes more long lasting when words were repeated 

often enough. (b) Imitating the teacher as a model or native speaker can help students learn 

pronunciation easier. (c) Other types of bingo games (spelling bingo game) can 

cover the spelling practice. It helps students spell the words easier and more fun. (d) Giving 

clue of the picture in bingo card is stated for introducing the word use. 

The second finding is the students’ motivation improved. The students’ motivation improved 

through some treatments that were conducted by the researcher: (1) The researcher used 

colorful pictures which were changeable to keep the students’ focusing. (2) the researcher 

used many types of Bingo games such as picture Bingo, word Bingo, and spelling Bingo 

which were designed with colorful cartoon pictures (3) The researcher gave more attention to 

the passive students through point them to answer the questions. (4) The researcher gave 

admonish strictly to the students who were always made a joke. 

After implementing this research, the students show a good response toward Bingo games. It 

can be seen from their participation. The teaching learning process showed that their 

participation improved. The improvement could be seen in their behavior. The students 

became happy and enthusiastic during teaching learning process.All the students were ready 

in the class when the teacher entered the students actively answer teacher’s questions. The 

students were more active in teaching learning process. Bingo games created fun learning 

situation, therefore it either made the students enjoy and became more involved in learning 

vocabulary. In other words, Bingo games reduced the students’ anxiety in learning and 

increased learning motivation. The competition in Bingo games could stimulate and 

encourage them to participate in the activity since naturally they would to beat with other 

teams. 

Based on the explanation above, it can be concluded that teaching vocabulary through Bingo 

games improved their motivation. The interactive and light-hearted medium of a Bingo game 

can provide motivation for study and enhance learning by the students. 

It is also supported by the research finding from Yeni Kristiyana (2014) entitled Improving 

Students’ Vocabulary Mastery through Bingo Games to Elementary School Students. The 

result of the research showed that Bingo games are the appropriate method that can improve 

students’ vocabulary mastery and students’ motivation in learning English. The improvement 

can be seen from the result score of pretest and post test. The mean score of pretest was 44.26 

while the mean score of post test in cycle one increased up to 67.22 and increased to 80.57 in 

cycle two. The improvement of students’ motivation during the teaching learning process 

also gives positive contribution. The students become more active and enthusiastic in 

learning process. Teaching vocabulary through Bingo games can decrease the boredom and it 

also raises the students’ participation, activities, and interaction in teaching learning process. 

Meanwhile, based on the research conducted by Nila Nadia Amalia (2015) entitled Bingo 

Game to Improve the Vocabulary Mastery of the Seventh Grade Students of SMP N 1 

Kalinyamatan Jepara in Academic Year 2015/2016. The result shows that the students’ 

330



vocabulary mastery improved from cycle 1 until cycle 2. In precycle, the average of students’ 

vocabulary score is 64.51, in cycle 1 the average of students’ vocabulary score is 73.74 and in 

the cycle 2 of the students’vocabulary score is 83.69. Also, the students can understand and 

memorize the vocabulary easily. 

 

5. Conclusion and Suggestions 

Based on the research findings, it can be concluded that Bingo games can improve the 

students’ vocabulary mastery. The students had positive progress in vocabulary indicators as 

mentioned in the research findings. Bingo games are the appropriate method that can improve 

students’ vocabulary mastery and students’ motivation in learning English. 

The improvement can be seen from the result score of pre-test and post test. The mean score 

of pre-test was 44.26 while the mean score of post test in cycle one increased up to 67.22. 

The mean score of post test in cycle two was better than the mean score of post test in cycle 

one that was 80.57. The improvement of students’ motivationduring the teaching learning 

process also gives positive contribution in the increase of the mean score. 

The students become more active and enthusiastic in learning process. Teaching vocabulary 

through Bingo games can decrease the boredom and it also raises the students’ participation, 

activities, and interaction in teaching learning process. Having concluded the result of the 

research, the researcher would like to propose some suggestions for the teacher, the students, 

the school and other researcher. For the teacher, s/he can use Bingo games in teaching in 

order to make the students more motivated,attractive and active in joining the lesson. It is 

important to the teacher to create an enjoyable situation of teaching learning process in order 

to make them eager to improve their English. For the student, they should be more discipline 

in time in order that the teaching learning process using bingo games can start and finish on 

time. They should be more confident when giving or answer the question. The students also 

should improve their cooperation when doing task in group. Then for the school, it should 

support English teachers to improve their teaching quality. It can be done by providing 

facilities that support the teaching and learning process. The school also should provide 

handbook for the students in order to help students easier to learn. It is also to manage the 

time easily. Finally, for other researcher, it is expected that the findings of this study will be 

used as an additional reference for further research in different context which will give 

valuable contribution to teaching and learning English. 
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Abstract 

The issue of land owership prohibition in Indonesia is still crucial nowadays. One important 

aspect of law with the enactment of the Agrarian Basic Regulations as the so-called UUPA is 

the proclamation of the "Landreform Program" in Indonesia. It is aimed at enhancing the 

income and living standards of the tiller farmers, as a basis or prerequisite for organizing 

economic development towards a just and prosperous society based on Pancasila. In line with 

the aforementioned statements, the present study explores how absentee land ownership 

prohibition in Indonesia is reflected by following the critical analysis of the mentioned issues. 

The study employed a descriptive analytical methodology to solve or answer the faced 

problem. The collected data were classified and analyzed in order to draw the illustration of 

the objective situation (Soekanto, 2015). Moreover, normative juridical method was also used 

by the as legal research by means of conducting literature reviews or as the so-called 

secondary data in the form of positive law (Soekanto, 2015). The analysis suggests that the 

objective of prohibiting the ownership of absentee agriculture land is to enhance the income 

and living standard of the tiller farmers and as a foundation or requirement to conduct 

economic development towards a fair and prosperous society based on Pancasila. 

 

Keywords: land ownership, Pancasila, prosperous society 

 

 

1. Introduction 

 The issue of land owership prohibition in Indonesia is still crucial. Land is one of the 

main sources for the survival and livehood of the nation in reaching the greatest prosperity of 

the people who must be divided equitably and equally, therefore the land must be cultivated 

or used for the fulfillment of real needs. In this regard, the provision, appropriation, control, 

use and maintenance should be regulated to ensure legal certainty in the control and 

utilization and at the same time provide legal protection for the people, especially the 

farmers, while maintaining the sustainability of its capacity to support sustainable 

development activities (Kuswanto, 2011).  

 Agricultural land which resides outside the sub-district where the land is located, 

within 6 months the owner/farmer shall transfer right of the land ownership to another person 

in charge in the sub-district where the land is located or they move to the sub-district where 

their land is located. Indonesia already has special provisions regulating land in Law No. 5 of 

1960 on Basic law of Agrarian Basic Regulations, commonly referred to as UUPA, which 

valid on day the 24
th

 September 1960. 

 Problems sticking arise in the field of land. For instance, one of them is absentee land 

(article 10 of UUPA), this case either direct or indirect occurs in the societies or 

communities. In the meantime, the problems become more complicated because the incessant 

development activity caused the forgotten element of justice in the field of land. 

Implementation of Article 6 of the UUPA on function of important aspect of law with the 

enactment of the UUPA is the proclamation of the "Landreform Program" in Indonesi which 

is aimed at enhancing the income and living standards of the tiller farmers, as a basis or 

prerequisite for organizing economic development towards a just and prosperous society 

based on Pancasila 
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 In the discussion of Article 10 of the UUPA it has been explained that those who have 

agricultural land are obliged to do or actively work on it by themselves. Hence, the decision 

to eliminate the control of agricultural land was made and it was called absentee land.  

 In accordance with the above background, it encourages the writer to conduct a 

research entitled: Absentee Land Ownership Prohibition: Indonesian Legal Perspectives 

 

2. Review of Related Literature 

 The present study is also supported by its theoretical foundation by some researchers 

to strengthen the result of the study. It covers the definition of land, the nature of absentee 

land itself and the purpose of the absentee land ownership prohibition. 

 

2.1 The Definition of Land 

   Land is the place of human life and the main source of human livelihood because all 

the points of human life comes from the land. According to (Wignjodipoero, 2005) there are 

two matters which make the land a very important place in customary law, firstly because of 

its nature, where the land is the only thing of wealth which, despite the circumstances, in fact, 

sometimes the longer the price can be more expensive. Secondly, due to the fact that the land 

is a communion dwelling, it can provide a livelihood to the fellowship, the place where the 

fellowship of the dead are buried, and the dwelling dwellers of patroness of communion and 

the spirit of the fraternal alliance. 

 

2.2 The Nature of Absentee Land 

  The word absentee comes from the Latin word "absentee" or "absentis", which 

means absent. In the English dictionary by John M. Echlos and Hasan Sadily, Absentee is 

absent or absent in its place, or landlord is the non-resident landowner, landlord who resides 

elsewhere (Effendi, 2009). 

 In Article 3 paragraph (1) of Government Regulation Number 224 year 1961 

concerning the Implementation of Land Distribution and Compensation (amended and 

supplemented by Government Regulation Number 41 Year 1964) which regulates as follows: 

“Owners of agricultural land residing outside the sub-district where the land is located, within 

6 months shall transfer the rights to his land to another in the sub-district where the land is 

located or move to the sub-district of the land". It shows that the absentee agricultural land 

ownership is not allowed, because it violates the principle in Article 10 of the UUPA which 

provides that every person and legal entity having a right to agricultural land is in principle 

obliged to do or actively work on it, by preventing ways of extortion. 

 

2.3 The Purposes of the Absentee Land Ownership Prohibition 

 In general, agricultural lands are located only in the village, while those who have 

absentee land generally reside in the city. People who live in cities have agriculture land in 

the village certainly not in line with the principle of agricultural land for farmers. People 

living in cities are obviously not categorized as farmers. The objective of prohibiting the 

absentee land ownership is that the yields derived from agricultural cultivation can be largely 

enjoyed by rural peasant communities, not enjoyed by urban people who do not live in the 

village. The objective of this prohibition is that the proceeds obtained from the land 

concession are mostly enjoyed by the rural community where the land is concerned, since the 

landowner will reside in the producing area (Harsono, 2005). 

 The absentee land ownership, resulting in inefficient cultivation, such as the 

implementation, control, transportation of the results, it may also lead to exploitation systems 

(Siregar, 2011). This means that the peasants of the land belong to another person with all 

their might, responsibility and risk, but they only accept part of the results they manage. On 
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the other hand, landowners who are far from the land and do not work their land without 

taking any risks and without sweating will get a larger share of the land. 

 Therefore, it is not in accordance with the objective of land reform in Indonesia that is 

to increase the income and living standard of the farmers of the land and as a foundation or 

requirement to conduct economic development towards a fair and prosperous society based 

on Pancasila (Prakoso and Purwanto, 2009). 

 

3. Formulation of the Study 

From the previous description of the background, then the problem can be detailed as 

follows: 

 

3.1 Research questions 

1. What factors are causing the absolute number of Absentee Land Ownership? 

2. How is the Government's Efforts on Absentee Land Ownership issue?  

 

3.2 Purposes of the Study 

1. To know the factors which cause the absolute number of absentee land ownership. 

2. To know the efforts of Government on Absentee land Ownership case. 

 

4. Methodology 

The study employed a descriptive analytical methodology at which it is a way to solve or 

answer the faced problem then it is collected, classified and analyzed in order to draw the 

illustration of the objective situation (Soekanto, 2015). Moreover, normative juridical 

method was also used by the writer that is legal research by means of conducting research on 

literature reviews or as the so-called secondary data material in the form of positive law 

(Soekanto, 2015). 

 

5. Findings 

The findings as well as the purposes of the study can be explained as follows: 

 

5.1 The Factors which Cause the Absolute Number of Absentee Land Ownership 

The factors found in the present study covered community factors, cultural factors, facility 

and infrastructure factors, economic factors, no strict sanctions factors, and the number of 

city dwellers who buy land just for investment. Those factors were explained in detail below: 

 

5.1.1 Community Factors 

 Lack of legal awareness from the community. Community life can walk in an orderly 

and regularly and of course it is supported by the existence of a system for life to be orderly. 

 In this case, even though the government has tried to prevent the absentee  land 

ownership, it can not be separated from the participation of the community to comply with 

existing regulations. This can not be separated from the intention of someone who already 

knows about the rules of the prohibition of ownership of agricultural land in the absentee 

condition, they deliberately violate the rules for the benefit of economic self. 

 Absentee land that occur because of sale and purchase under the hand, in general by 

the owner produced by the local people as farmers. This legal relationship is generally 

accepted and for the local people, especially the farmers, is beneficial both in terms of 

economic and social / family relations (Wignjodipoero, 2005).  
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5.1.2 Cultural Factors 

 In relation to the factors causing the occurrence of land absentee from the aspects of 

culture that is due to the inheritance. This inheritance as a form of patterned behavior from 

humans themselves. Inheritance is actually a common legal event happening everywhere in 

every family, but this legal event becomes important note in accordance with the prohibition 

of agricultural land ownership in absentee, especially if the heirs are far outside the sub-

district where the farm is located (Ruchiyat, 2008). Absentee ownership of the farmland can 

be avoided with the heirs moving to the sub-district where the inheritance land is located, or 

the inherited land is transferred to the residents domiciled in the sub-district. 

 However, in reality it is found in the field, that inheritance is rarely immediately 

followed by the division of inheritance within a period of one year from the death of the heir. 

It is because of the customs in society, and the feeling of unethical if there is a will to 

immediately distribute the inheritance before the salvation of 1000 days of the heir's death. 

 Therefore, the juridical alternative offered in order to avoid the absentee land 

provision is difficult to be fulfilled. However, in spite of this, village heads or village officials 

generally protect the interests of the heirs. Considerations that are used as a basis for doing 

so, among others, because they know both heirs. The heirs generally declared that they 

wanted to keep the inheritance as a life-saver in old age (Achmad, 2004). The desire to 

wander for them is to improve their lives, and after their age they want to spend the rest of 

their lives in their home land. For this reason, the village officials never reported the 

occurrence of absentee land due to the inheritance. Even if there is inheritance, the heirs who 

are in the overseas are always considered residents of his village. Thus, the absentee lands 

that are materially present and occurring because of the inheritance are formally unknown, 

thus escaping the possibility of the government as Landreform object. 

 Thus, seen from the living values in peasant societies, the prohibition of absentee land 

ownership because inheritance is not in accordance with their wishes. The farmers almost all 

say the concept of agricultural land for farmers and must be processed themselves must be 

enforced (Ruchiyat, 2008).  Many agricultural lands are abandoned or poorly processed 

because their owners are not farm families and live in other areas that are generally urban and 

have other livelihoods.  

 

 5.1.3 Facility and Infrastructure Factors 

 All this time, the Land Office in various districts / municipalities do not have accurate 

data about the existence of absentee land ownership, that is, there are no reports that are 

helpful in overcoming the absentee ownership / land ownership of officials at the village / 

village level and sub-districts (Salindeho, 2007). This lack of coordination and cooperation 

creates even greater forms of violation of the prohibition of agricultural absentee land 

ownership (Rahardjo, 2006). The factor of the apparatus or law enforcers, namely the 

existence of the facilities provided by officials at the district and sub-district levels in the 

making of ID cards which resulted in many double ID cards used in land ownership 

transactions in rural areas. 

 

 5.1.4 Economic Factors 

 As it is known that land has a very important position because it has economic value. 

Banyumas district consists of various sub-districts that have fertile agricultural land that 

invites the attention of the people of big cities whose economic conditions are good enough 

and strong capital to buy and make the land as an investment in old age later, because they 

have hope that the land prices will always increase. 
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As described previously, for a farmer, farmland is a source of life, a symbol of status in an 

agrarian society. Therefore a farmer is unlikely to leave his farm, allowing his land to be an 

absentee ground. Moreover, the data indicate that those who own absentee farmland, not 

farmers, but urban people who buy farmland. The land was purchased not for processing as 

the land, but purchased as a means of investment and resale after the price is high. 

 Thus, a farmer's ignorance of a prohibition of land ownership by absentee does not 

have the potential to give birth to an absentee soil. The tendency that arises in peasant 

societies is the ownership of the land that exceeds the maximum limit.This trend occurs 

because of the cultural values of the peasant community itself. For example, a farmer's family 

who has successfully changed his life and settled in the city will hand over or sell his land to 

the person who holds the top priority of the relatives who are still farmers (Salindeho, 2007). 

However, sometimes there are also reverse events, where a farming family who has managed 

to live a decent life in the city and knows that the land is a promising investment in buying 

agricultural land in his hometown. In this case there has been imitation of the behavior of 

urban people who love to invest in the sale and purchase of land. 

 

 5.1.5 No Strict Sanctions Factors 

 It is well known that the prohibition of absentee land ownership includes compulsory 

legal provisions, in other words the provisions of Article 10 of the LoA include rules that 

should not be excluded. This law is in legal terms, it is clear that formally the whole 

legislation governing is legitimate, because it is formed by the official / authorized institution 

and in its formation has gone through the process as determined in advance (Asshiddiqie, 

2002).  

 However, in material terms, the entire regulation governing the prohibition of the 

possession of the agricultural land in absentee is a product sometime in the '60s. So in the 

opinion of the writer, the existence of thoughts at that time, in fact it is no longer in 

accordance with the conditions and needs of today's society, especially that occurred in 

various districts / cities (Prakoso and Purwanto, 2009).  

 Seen borders to determine the existence of absentee land is the district area, or at least 

the district adjacent, ie with a distance not more than 5 km, but with the development of 

communication technology, transportation and increasingly sophisticated farming methods, 

the distance is so far even inter-island is not an obstacle to be able to cultivate his farm 

effectively. From a great distance during the overseas, the landowners were able to actively 

monitor the development of their soil cultivation so that no land was abandoned. 

 Eventhough it does not rule out that there are also farms abandoned by the owner 

because he himself is domiciled outside the city or even outside the Province. This of course 

causes difficulties for some parties. Thus, it is evident that the current prohibitions on land 

ownership / control of agricultural land in absentee still need to be reviewed to be adapted to 

the current developments and needs of society.  

 

 5.1.6 The Number of City Dwellers who Buy Land just for Investment 

 Many people from the city who own the farmland in the village just for a mere 

investment, because according to him if we buy land in the village 3-5 years ahead the price 

will be very high and when the land prices are high the owner will sell the land, because it is 

the purpose of purchasing only for investment not for managed as well as farmers.  
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5.2 Government Efforts on Absentee land Ownership case 

 

1. Land office should disseminate to the community because most people still do not know 

about land without thinking about where to live and the location of land that will be bought. 

With the socialization done by the land office if it can reduce the ownership of absentee land 

in community. 

2. Administrative control, by conducting strict supervision over the transfer of rights to 

agricultural land through cooperation between related institutions tht is Village Head, District 

and Land Titles Registrar / Notary. 

3. Law enforcement, that is through a directed legal education and held continuously broadly 

against the public as well as officials / apparatus related to land issues. 

 

6. Conclusion 

 Absentee Land  is land located outside the place of domicile or land located outside 

the district where the owner lived. The objective of prohibiting the ownership of absentee 

agriculture land is to enhance the income and living standard of the tiller farmers and as a 

foundation or requirement to conduct economic development towards a fair and prosperous 

society based on Pancasila. Moreover, some factors lead to the absentee land covered 

community factors, cultural factors, facility and infrastructure factors, economic factors, no 

strict sanctions factors, and the number of city dwellers who buy land just for investment. On 

the other hand, the Government is also making an effort on this case. Those are Land office 

should disseminate to the community, there should have an administrative control, and there 

is also law enforcement. 
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Abstract  

This study investiagtes how service quality given by instructors in classroom practice is 

paramount. The study is underpinned by the perspectives of marketing management in that 

college students play roles as ‘customers’. The study involved senior students of English as a 

Foreign Language/EFL teacher training of a private college in Indonesia. A questionnaire to 

uncover the subjects’ expectation of the instructors’ service quality/SERQUAL in teaching 

and perception of what they experienced in attending their courses of subjects given in their 

course of study. The study found that based on their experiences the students highly expected 

the following as constitutive of SERQUAL:  well-prepared materials, punctuality in starting 

the lesson, fair assessment policy, regular student-instructor appointment, responsiveness to 

students’ needs, caring to help students, and motivation to encourage students’ interests. 

Moreover, the study found that the students perceived in their school the following as the 

more important dimensions of quality instruction: the instructors’ professional and academic 

backgrounds and pedagogy. This suggests that the instructors have taught effectively because 

they are Master’s degree holders and have had adequate teaching experience. Moreover, they 

have perceived well-prepared materials of teaching as very important in teaching 

effectiveness. Unfortunately, some aspects of students’ self-confidence improvement and 

individual accounts still deserved low attention. This tendency was likely due to assessment 

of continuous improvements in SERQUAL in teaching and learning process has not  given 

direct impacts on teachers’ attentions. The study suggests further studies focus on the gender 

influences to perceived satisfactions of college academic services 

 

Keywords: management survey; quality assurance; service quality 

 

 

1. Introduction 

       Academic service in higher education in most private colleges deserves our serious 

attention. Due to their typical management in terms of funding management, private colleges 

vary in that they provide students with satisfying service quality in terms of both tangible and 

nontangible availability. That funding capacity normally influnces the way the institution 

guarantees the servive quality. Kotler (2003) outlines that to make the customers (students) 

satisfied with the given service, service quality is meaningful in the discussion of quality 

assurance in higher education management. 

Higher education management normally covers such essential components that students 

usually perceive as their satisfaction indicators (Kotler & Amstrong, 1999). For example, 

Truong et al. (2016) illustrate how students of private college showed their satisfaction 

towards service quality covering tangibility, guarantee, reliability, responses, and emphaty. In 

a sense, private colleges should place their priority on their best service quality to promote 

students’ interests in choosing the college to enter in.  

Apart from tangible facilities, best service in teaching and larning process is also important. 

Hernndez & Perez (2015) argue that classroom management should reflect its needs expected 

by the students. Hernandez & Perez further emphasize the necesity of the sophistication of 
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teachers’ approaches to classroom management by means blended and flipped classrooms so 

as to make students feel free to develop their multiple literacies and creativities. Suarman et 

al. (2013) argue that instructor quality service in teaching affects students satisfaction. 

 

  1.1 Approaching to Reconceptualizing the Position of Students as Customers 

It is admitted that the traditions of measuring academic quality in the frameworks of 

marketing management of educational institution are currently of importance. The 

development of research and academic sharings in that field now reaches its populaity though 

it was still problematic in the early of the 21st century since there was a tendency of 

considering education as very sensitive human-oriented and status-quo centre of science 

inquiry. Emanuel & Adams (2006) show college instructors’ reluctance of changing the 

views of ‘not-for-profit educational endeavors’ to ‘for-profit business unit’ of higher 

education management. 

The paradigm shifts from non-profit to profit-oriented management have pushed educational 

management to reconsider the importance of marketing strategies. Customer satisfaction 

becomes the crucial point in most instituitions that offer services. Customers’ satisfaction 

refers to what they perceive (Kotler & Amstrong, 1999). Kotler & Amstrong further outline 

service quality indicators that correspond to expected quality of the service given, which is 

categorized as SERQUAL (service quality. SERQUAL is thus considered as the main point 

in academic service (Kotler, 2003). 

In the context of higher education management, the instructors’ performances in teaching 

deserve very serious attention. Student satisfaction is of course very dependent on instructors’ 

classroom management (Hernandez & Perez, 2015). Lo’s (2010) conceptions of satisfation 

normally cover the discussion of the role of the students,  the instructor, and the academic 

policy that offer continuous improvements in academic services. In the recent teaching 

development, more modern and sophisticated strategies are associated with the on-line and 

ICT-based modes. For example, Guest et al. (2017) try to outline the conception of teaching 

using online mode. While the service quality is very important issue in more general 

management encounter, the inquiry of college students’ satisfaction is still a very rare.  

  

 1.2 Objectives    

This study sought to investigate how the EFL students of a private teacher training college 

perceived the service quality of instructors in the modern management perspective. 

 

2.  Methods 

 The study followed the tradition of survey. Using seven-scale questtionnaire 

suggested by Emanuel & Adams, 2006), the study uncovered the perceptions towards 

instructors’ teaching services among EFL senior students of teacher trainning of a private 

college in Indonesia. Basically the questionnaire covered such points as tangible and non-

tangible components of teaching-learning process. Yet, among the three parts of the 

questionnaire, part 1 and 3 were adopted to more focus on instructors’ teaching and learning 

process and facilities. More specifically the adopted questionnaires consist of two main parts: 

students’ expectation of the instructional indicators and their perceptions of what the 

instructors had given to the students in the classroom practices (including management 

aspects).  The study involved two intact groups (N=15 for Group A, and N=14 for Group B) 

who responded to two different instructors having taught them. The item analysis of each 

indicator of the SERQUAL descriptors as perceived by the student teachers were then drawn 

into frequencies.  
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3.  Results  

  The study shows two group students’ expectation and perception about what they had 

experienced. The data from questionnaires indicated that most students from both groups 

positively perceived the service quality the two instructors had given to the students. Among 

the offered dimensions of SERQUAL of teaching, there have been some highly demanded 

ones that the students more expected and emphasized on: well-prepared materials, 

punctuality in starting the lesson, fair assessment policy, regular student-instructor 

appointment, responsiveness to students’ needs, caring to help students, expectation on 

students’ success, and motivation to encourage students’ interests. The less focused points 

include: demand on the relevance of instructors’ appropriate experiences and sufficient 

knowledge to encounter the students’ questions. 

The students’ perceived experiences of attending the courses refer to the aspects that are 

mostly concerned with the instructors’ professional and academic backgrounds and 

pedagogy. For example, the students very positively perceived the instructors’ teaching 

experiences and qualifications as the hold relevant expertise as the Master Degrees suggest. 

They also had positive perceptions on well-prepared materials of teaching. Other aspects of 

SERQUAL that deserved the students’ high attention included fair assessment  and test 

policy, punctuality in meeting appointment, instructors’ sufficient knowledge to encounter 

students’ questions and problems, and ways to encourage students. To sum up, students’ 

satisfaction towards the instructors’ academic services reflected good indication 

 

4. Discussion 

 The study is concerend with how SERQUAL of academic services given by the 

collegeinstructor affected students’ satisfaction. Paradigm shifts from non-business to 

business-oriented higher education management seems to affect the academic atmospheres of 

the research  site contex that offers notion of “customers” to treat students of the college (see 

Emanuel and Adams, 2006; Teerawut, 2011; Widaryanti, et al., 2016).). The emerging 

differences between expectation and perception (what the customers have perceived about  

the services) of the study seems to indicate the fulfilment of the SERQUAL indicators.  

 In a sense,  Kotler (2003) and Kotler and Amstrong (1999) confirm about the level of 

customer satisfaction. Likewise, the study found that the students perceived in their school 

the following as the more important dimensions of quality instruction: the instructors’ 

professional and academic backgrounds and pedagogy. This suggests that the instructors have 

taught effectively because they are Master’s degree holders and have had adequate teaching 

experience. Moreover, they had perceived well-prepared materials of teaching as very 

important in teaching effectiveness. 

 

5. Conclusion 

The present study indicates that the trainees’ high expectation fall in the certain aspects of 

services as: well-designed materials of instruction, proper assessment policy, and good 

attention to students’ needs. Their well-perceived experiences were due to some well-focused 

aspects such as the instructors’ professional academic backgrounds, well-prepared materials, 

and well-handled students’ questions and needs. The study indicated that the two instructors 

of the College Department hase seemingly treated student teachers as ‘customers’ at fair level 

of satisfaction. Unfortunately, some aspects of students’ self-confidence improvement and 

individual accounts still deserved low attention. 
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Abstract 

Issues, problems, and opportunities related to diversity have been the world’s social structure 

with the needs to create comprehensive and peace upon us. Culture is a social phenomenon 

which is emerged from social habit and having a multicultural education can be seen in many 

countries, especially in this no-frontiers globalized world and Thailand is one of them. In its 

earlier era, Thailand has been known for its multicultural education events and the world 

recognizes one of the events through a Hollywood film entitled Anna and the King. The story 

illustrated how a multicultural education might have started in Thailand to inspire, influence 

and evoke great critical thinking under the interaction of diverse race, class and gender. This 

paper demonstrates the power in a society which is gained through the diversity of education, 

from a schoolteacher as part of the common people to the noble one, the king. This research 

uses content analysis to analyze the dialogues inside Anna and the King Movie. Moreover, 

this paper will highlight the importance of multicultural education as trying to understand 

each others’ culture and unconsciously accept those as fate between a British schoolteacher 

and the noble King from Siam (Thailand). 

 

Keywords: Anna and the King; Diversity; Education; Human Culture 

 

 

1. Introduction 

Thailand has presented its early multicultural education events through a 1999 biographical 

drama film entitled Anna and the King which is loosely based on the 1994 novel Anna and 

the King of Siam. Even though the film itself was banned to be filmed and shown in Thailand, 

but the world was introduced to the magnificent culture of Thailand with its strong identity 

and its ability to survive as the only Southeast Asian state to avoid European colonial rule 

because the French and the British decided it would be a neutral territory to avoid conflicts 

between their colonies. 

As Western expansionism spread to Southeast Asian countries, Thailand also was under 

Western implication of English language as English was a necessary tool for business and 

communication among nations to be part of global network of business. This concept of 

having English language as an obligatory and beneficial communicative language is also 

described by Pennycook (1994 & 1998) as the effects and neutrality of English language 

teaching in the Third World countries. He sees English to seek out ways of thinking about the 

position of English in the world that will help himself and other teachers to understand their 

work differently (Pennycook, 1994: 5). Similar to Thailand as one of the Third World 

countries, it also chose to study English despite its political domination over the Southeast 

Asian countries. 

King Mongkut/ King of Siam (18 October 1804 – 1 October 1868) or Rama IV (Phra Bat 

Somdet Phra Poramenthra Maha Mongkut Phra Chom Klao Chao Yu Hua) is a well-known 

noble ruler of Siam (Thailand) for his embrace towards Western innovations and started to 

acknowledge Western’s technology and culture. Thus, mastering an English language 

becomes his first royal step to overcome the pressure of Western expansionism during his 
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reign. Being a wise and thoughtful King, King Mongkut is able to see the world beyond 

Thailand’s culture through a simple yet astonishing and brave schoolteacher, Anna 

Leonowens. During the course of time both of King Mongkut and Anna learn to understand 

and accept each other’s culture through various events presented in the movie. 

As a schoolteacher, Leonowens is able to defend herself and delivers her thoughts in front of 

the King. In Siam’s custom, it was an uncommon thing to speak up in front of the King and 

women are also forbidden to stand up, talk without permission, and defend herself. 

Leonowens starts the story with her undoubtable will; she gives us the great portrayal of 

British women above all noble men in the palace.  
 

 

2. Objective 

This paper tries to elaborate how two cultures try to unite under the same culture, that is, 

human culture in diversity of education. Despite many unfortunate events between both 

cultures, Leonowens as a British woman and King Mongkut as a Siamese King, they are able 

to define the representation of European imperialism and the Orient. Thailand has been made 

as textual culture which can be read as a strong culture resisting British colonialism and its 

world-wide imperialism.  
 

3. Methods 

 This research is a qualitative research which emphasize on the explanation of the 

result relevant to the theories used to analyze the subject. The researchers use cultural studies 

approach to analyze the subject matter. Cultural studies is an approach used to analyze the 

cultural form and activities in relation to power and its effect (Bennett, 1988: 60 in 

Threadgold, 2003: 5). The researchers use the approach to analyze the cultural friction 

existed in the movie especially those found between British and Thailand in many ways.  

 

4. Results and Discussion 

 

4.1 The Diversity of Education between the Two Cultures: “In Siam, sir, it is custom to 

first ask questions of personal nature to be polite.” 

There were so many differences explained in this film. Starting from both of the main 

character’s appearances, the King who has yellow skin, black hair and black eyes while Anna 

has white skin, brown hair and green eyes. Moreover, the costumes reflect their different 

cultural backgrounds. This reflected there were larger social class divisions in Siam than that 

of Britain in 17th century. Just by observing their distinct appearances, we may uncover that 

cultural conflicts are bond to occur between the King of Siam and the English schoolteacher. 

Under cultural studies, we may see that there is power in the monarch of Siam under the King 

of Siam whom apparently has a patriarchy culture. Living in patriarchy, the King believes 

that males hold the primary power over females and are able to predominate in roles of 

political leadership, moral authority, social privilege and control of property (Disjunctive 

Media, 2017). 

The appearance of Anna Leonowens as a schoolteacher in Siam seems to be quite a 

controversy for Siam culture since it has a huge gap between them, but the King of Siam 

realizes the pressure and need of Western innovations; then mastering the English language is 

considered to be one of the skills needed to embrace the modernization of Siam. This ability 

to see beyond colonialism is probably what makes Thailand to be the only Southeast Asian 

state to avoid European colonial rule because the French and the British decided it would be a 

neutral territory to avoid conflicts between their colonies. After the end of the absolute 

monarchy in 1932, Thailand endured sixty years of almost permanent military rule before the 

establishment of a democratically elected-government system (Seekins, 1971). 
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Even though Thailand has exported and applied English language to its culture, but Thailand 

was never politically colonized by Britain or the United States and the teaching of English in 

Thailand patterned on British and American models has been influenced by the colonial 

provision of English education (Tripasai, 2004). A scholar from Faculty of Education, 

Monash University, Pornsawan Tripasai (2004), said that Thailand has a significant 

difference from colonial countries where colonized populations were forced to give consent 

to the study of the dominant language and literature, Thailand nonetheless shows its 

willingness to study the English language and literature. However, Anna and the King 

illustrates the conflict of both cultures from the very beginning of the film. From the moment 

where Leonowens enters Siam Palace to the end of the story where Leonowens decides to 

leave Siam for good. 

Most of Leonowens’s Western decisions and thoughts are conflicted and against Thai’s 

customary laws and cultures, which give us great models of modern thought. Some of her 

arguments are: 
 

Please convey to His Excellency that my purpose here is as tutor to the king's son and it is not 

necessary to ask personal questions. 

A monarch who fails to keep his word is uncivilized, unenlightened and ungrateful. There are 

principles at stake. Having a proper British household with some privacy is one. 

            lndia is British. That's what being colonized is about. 
 

No matter how difficult the situation is, Leonowens keeps putting her culture above others or 

at least as same as others, “with the utmost respect.” Those arguments prove how British is 

seen as a power to defend Leonowens in front of other nation and even being a woman does 

not scare her to speak up her own thoughts and spirit. 

Other significant arguments of the film are also shown equality between men and women as 

well as the different way about how to respect the royal family of Siam, they are: 

“Women do not stand in the presence of His Excellency.” It is a strange custom for the people of 

Siam, especially for women to stand in front of the king and only the king who is able to give 

people a permission to stand up in front of him. Man and Woman as well as the different way 

how to respect the royal family. In Thailand, no woman has the right to look at the king. 

Moreover, to look straight in the eyes as the King is always worshiped like a God (Peleggi, 

2007). Nobody dares to look at the King, or stand in front of him. In fact, the people have to 

touch their forehead to the floor at the presence of the King. This contras of culture in the 

way how a royalty has to be treated and worship in Thailand do not make Anna voluntarily 

gives in. She respects the culture of Thailand while firmly keeping her own. Her firmness in 

holding her culture finally made the King realized that He could not force the Thailand 

Culture to her and he respect Anna’s culture as well. 

“When presented to His Majesty, you and son will remember to touch forehead to floor.” This 

argument is appointed at all citizen to their king when they have to meet the king or his royal 

family in Siam. 

“ln Siam, sir, it is custom to first ask questions of personal nature to be polite.” Sir is the first 

word to begin to ask personal questions politely and Siam culture requires further personal 

information as part of the kingdom policy, thus it has nothing to do with being polite or not. 

However far the cultural gap between them, Leonowens is still able to survive and face the 

conflicts gracefully just like when the Prince of Mongkut, Chulalongkorn asked about why 

the king himself gave him a punishment and Leonowens responds it wisely, “He wants what's 

best for you. For the moment, that includes me.” This act of taming the Prince of Siam 

represents the images of taming the savages which is similar to the story of Crusoe teaching 
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Friday the language of the master (Phillipson, 1992; Pennycook, 1994; Pennycook, 1998; 

Willinsky, 1998). 

 She also has great humanity issue to be embraced by people of Siam as she tries to 

help a slave buying the slave’s freedom,  
 

“King's commitment to noble families must not be compromised. ln your letter confirming my 

employment, you said you wanted Siam to take its place among the nations of the modern world. You 

spoke of building something greater than yourself. A country where no man is above the law. Which is 

why l chose to come here.” 

 

The character of Anna Leonowens is seen to be a strong-willed woman who can change a 

society. Anna Leonowens has brought some important values to us such as equality and 

justice. She believes in unwaveringly and transmits her thoughts to the king’s children, 

especially to his son. Anna has been employed to educate the king's fifty-eight children and 

teaches equality and reforms the injustice acts or rules. The film also wanted to convey the 

message that humans did not have any right to judge whose nations and racial were more 

superior. 

 

4.2 Education Empowers Both Minds of Diverse Culture 

Culture is built from social habit. Social habit emerges from society’s action which then is 

judged by the society themselves as appropriate or inappropriate. These are then made into 

rules that are approved by the ruler. However, not all of these rules are appropriate to 

humanity. The accepted humanity is established through education because education 

reforms how the society form their rules which is based on power leading to humanity and 

justice. Education teaches equality and reform the injustice acts or rules. Anna and The King 

is a one of the great examples of how education may reform the social rules and teaches the 

society about humanity and justice or equality. Humanity and justice are fundamental part of 

social life. They are often neglected for the sake of social status in the society, especially in 

eastern country. On the other hand, Thailand here give rise to English education for royalty 

and the aristocracy and then modern education for the common people (Tripasai, 2004: 4), 
 

Now, we all know that this egg will never fit into this bottle. lt's a fact. lt's the truth. And we rely on 

truth to make judgments, don't we? What if our judgment is wrong, even when we know for a fact that 

it must be right? Do we rely on our eyes or do we believe in the impossible? You see, one way to 

achieve the impossible is to change the climate. 
 

Tripasai (2004) said that modern education made Thai people become more and more pro-

West. Accompanying the Western education system is the idea that Western culture and 

ideology are more ‘sophisticated’ and ‘advanced’. Western culture is considered as the 

prototype that Thai people should imitate. Thailand has become the follower of the West. In 

other words, the picking up of Western capitalism, ideology and culture has drawn Thailand 

into the global community, where the former colonialists are taking command. 

Furthermore, Tripasai also added about the comparison of both countries; compared to 

England, Siam is preserved in a primitive time. Positioning Siamese people in the time of the 

past provides a space for Leonowens to emphasise the importance of Anna’s civilizing 

mission. Siamese people are portrayed as primitives who need to be educated by Anna – the 

preacher of English culture. Educating the savages about the language and culture of the 

civilized land is a righteous mission. Western knowledge needs to be given to these ignorant 

people. English education will help develop the country. The yearning of the Siamese for 

Western knowledge makes them fall into the category of the noble savages – the higher level 

of primitive men who can be educated. 
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The way people treated was based on their social status and gender such as what is shown by 

the film. Anna and The King shows how the culture have shaped human’s life and 

unconsciously accepted those as fate. The different culture between the two nations are 

shaped and reform through Education, through Anna Leonowens’s teaching and King 

Mongkut’s ability to educate his nation to rise above the colonialism. The interesting way of 

education from both characters has reshaped a new culture in Thailand which finally led to 

the reform of social treatment to achieve equality and justice based on the humanity is the 

reason for this research. 

A great example of lesson-learned from the wise King Mongkut is seen when King Mongkut 

agrees to the law which the state has made to release a paid slave, 
 

Schoolteacher has outstanding memory. Kralahome...lf you would please honor Jao Jom Manda Ung 

with an explanation of the law. Regretfully, l must inform you that bondservants have the right, by 

law, to buy their own freedom. 
 

The most important example of how education has helped both cultures to understand each other 

through humanity is also shown from the way Anna teaches her students. She does not 

differentiate her treatment to anyone. When her son made mistakes, she punished him. The same 

punishment also given to the heir of the throne when he fought with her son. The way she teaches 

also open the mind of the young prince on how he should see the world and treat other people 

based on the truth to make the right judgment. this has changed and influence the way the heir of 

the throne, Prince Chulalongkorn, to see beyond his royal eyes and deal with his own 

perspective of humanity. So great the influence of the teaching by Anna Lenowens that the 

culture of the royal family is also slowly changing for the better. 
 

5. Conclusion 

Anna and the King shares a growing relationship through their own political changing of 

cultures and personal thoughts. Even though there are political dynamics of both Western and 

Thailand’s culture, they are able to manage their peace after having learned of each others’ 

cultures. From King Mongkut’s ability to sacrifice his life to protect his royal family, Anna 

Leonowens discovers that King Mongkut is a true man of vision who is leading Siam to take 

its place among the nations of the modern world. 

The King recognizes that Anna has shined a light not only on him and his family, but on 

Siam itself. This film shows how great the influence of education in shaping and reshaping 

the culture and bonding one culture to another and live in harmony with one another through 

understanding of cultures brought by education to rejoice two countries with different culture. 

British culture which represents a Western culture and Siam (Thailand) as strong state which 

can rise above the colonialism and embraces modernization have both influenced each other 

and been developed to be able to receive great respects. 

In other words, education in the eyes of cultural studies means to learn and understand 

understand how meaning is generated, disseminated, contested, bound up with systems of 

power and control, and produced from the social, political and economic spheres within a 

particular social formation or conjuncture. 
 

347



References 

Disjunctive Media. (2017). April 18. PATRIARCHY | WHAT IS IT? Retrieved from 

affirmation-zero.net. https://www.affirmation-zero.net/patriarchy/ 

Peleggi, Maurizio. (2007). Thailand: The Worldly Kingdom. Reaktion Books Ltd, London 

Phillipson, Robert. (1992, rpt.2003). Linguistic Imperialism. Oxford: Oxford University 

 Press. 

Pennycook, Alastair. (1994). The Cultural Politics of English as an International Language. 

London: Longman. 

Pennycook, Alastair. (1998). English as the Discourse of Colonialism. London and New 

 York: Routledge. 

Seekins, Donald M. (1971). 1 – Historical Setting. In Leitch, Barbara. Thailand: A Country 

Study. Area Handbook Series. DA Pam 550-53 (6 ed.). Washington: GPO for Library of 

Congress. 

Threadgold, Terry. (2003). Cultural Studies, Critical Theory and Critical Discourse 

 Analysis: Histories, Remembering and Futures. Linguistik Online, vol. 14. 

Tripasai,  Pornsawan.  2004.  Debating Anna:  The  Textual  Politics  of  English  Literature  

 Teaching in Thailand. Melbourne: AARE Annual Conference. 

Willinsky, John. (1998). Learning to Divide the World. Minneapolis and London: University 

 of  Minnesota Press. 

348



Somebody Blew Up America: A Portrayal of Moral and Social Corruption 

in the Globalization Era 
Irma Febriyanti, S.S., M.A. 

English Language Education Program 

Universitas PGRI Madiun 

Email: irma.febriyanti86@yahoo.com 

 

Abstract 

The presence of African Americans in the United States should be no difference than any 

other race in gaining access to pursuing their American Dream. However, compared to white 

people, African Americans are more economically insecure and with far fewer opportunities 

for economic mobility and this fact has been building up from the era of slavery up to now. 

This paper examines a poem from one of the significant African-American contributors who 

was a huge part of the Black Aesthetic Movement or the Black Arts Movement which 

marked the first major African-American artistic movement since the Harlem Renaissance: 

Amiri Baraka. In July 2002, ten months after the September 11 attacks on the World Trade 

Center, Baraka wrote a poem entitled "Somebody Blew Up America" which explored the 

anger of African-Americans and used this poem as a weapon against racism around the 

world. This paper tries to trace and reveal some social, economic, political, and racial issues 

in Baraka’s poem with the September 11 attack as its beginning point. Furthermore, this 

paper also attempts to uncover the literary elements brought by the poem to deliver many 

moral and social corruptions throughout American history. American values through his 

personal perspective as a minority in the U.S. 

 

Keywords: African Americans; Globalization; American Poetry.   

 

 

1. Introduction  

 Contemporary literature in American Studies clearly has been appearing in a wide 

range of American culture globally, in other words: America cannot stand merely by focusing 

on a white supremacy as its sole identity. Many criticism appeals to this kind of context, as a 

tool to uncover the real culture of America itself. Being a country with millions of 

immigrants living in it, the United of America like it or not is attached to various countries 

and cultures. The various cultures have made America to be what it is now, a country with 

great power to influence other countries all around the world, as if America is representing 

every country in the world for having part of them in it. In other words, the minority group 

such as African Americans There is also a growing awareness that “others” as in the minority 

groups are not much different from the majority after all because everyone who live in the 

same nation share similar problems and a common humanity (Ojaide, 2010, p.1). This 

awareness makes an issue of globalization to become an inescapable reality and no writer nor 

poet anywhere in the world can afford to ignore it.  

 On the level of literary form and style, globalization is understood as a social process 

in which geographic obstacles to social and cultural arrangements lose importance and where 

people are becoming increasingly aware that they lose importance (Waters, 1995). Dean of 

Arts and Professor of Sociology at the University of Tasmania, Australia, Malcolm Waters, 

states that the world has become one single place as if the constraint of geography is 

shrinking and the global society are increasingly occupying the center of sociological 

debates. Although the word ‘global’ is over 400 years old the common usage of such words 

as ‘globalization’, ‘globalize’ and ‘globalizing’ did not begin until about 1960 (Harvey, 

1989). Regarding to African American history in the United States, 1960s was the year where 

they rose and fought for their citizenship and suffrage through Civil Rights movement. 
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 Not only the Civil Rights movement, but Black literatures and arts were also brought 

up to the American culture more vividly and loud. This was one of the events where 

American contemporary literature marked a new page. Most of the media and history books 

would say that contemporary period in American literature begins at the end of World War II, 

however, that era did not mention much of colors. As it was said to come from mostly white 

writers such as Hemingway, Gertrude Stein and T.S. Eliot. On the other hand, as one of the 

most diverse nations in the world, the United States has different events and a wide range of 

issues, styles so that there are no sufficient perspectives to be agreed upon the certain time 

(WWII). It was the multiculturalism in the United States that actually reflected the true 

contemporary literature of America. To begin with, the Civil Rights Movement was a 

political movement against racial segregation and discrimination in the Southern of United 

States (1955-1965). There were many efforts to fight against racial oppression and abolish the 

institution of slavery. Secondly, the Vietnam War occurred during the Cold War and lasted 

from 1959 to 1975 (Kusumajayanti, 2012, p.3225). 

 Tanure Ojaide, a Professor of Africana Studies Department, University of North  

Carolina, said that contemporary literature promotes issues of  freedom, individual rights, 

new  identities, migration, ecological and environmental concerns,  disability  and  sexuality  

among  many  others, are borderless and draw attention to  people’s  oneness as  human  

beings. Similar to Ojaide, Baraka’s poem provokes and rises an issue of globalization which 

leads the analysis of his poem to a series of economy, culture, politics, industry, technology, 

arts, music, and religion throughout the world in the eyes of an African-American poet.  

 Amiri Baraka is a poet and playwright born in 1938 whose work focus has been about 

race and class in America (Lometa, 2002). He is one of the most influential Black writers 

who is very consistent in pursuing the equality and equity of blacks in America in the 1960s 

up to his very last breath in 2014. As a black writer, most of his writings are about how 

difficult it is to be black when it comes to pursuing their rights and opportunities. He is not as 

same as Malcolm X not Martin Luther King, Jr. who stood out in front of the media to be 

seen in the nation, he is  

 Baraka’s political stance has always been addressed to a perpetual fight for the rights 

of African-Americans, yet now with is getting into a bigger address; minority groups under 

the oppression of globalization. In this globalization era, Baraka sees there are many 

obstacles for certain group of people who are oppressed by one certain big group who the 

writer assumes as the white or Caucasian race. All race and ethnics all over the world, except 

those “white” race, have always been victims of terror, governmental and racism globally. 

 Based on the writer analysis on Baraka’s poem, the poem may relate to a context of 

globalization since it is also seen as a historical structure of material power because 

globalization represents historical transformation in the economy, politics and culture. A 240-

line poem of Somebody Blew Up America by Amiri Baraka was inspired by the September 11 

attacks (also referred as 9/11) which accused an Islamic terrorist group al-Qaeda on the 

United States on the morning of Tuesday, September 11, 2001. Through globalization, 

cultures and societies from all over the world interact and influence one another in one single 

place namely America.  

 The poem was started by and inspired from the attack of 9/11 that had hurt so many 

ethnic groups and certain religion. Accusations and threats were so alive and can be seen in 

the mass media. This attack then raised Baraka’s voice to be heard louder about what he 

claimed to be the truth and he put his thoughts into his poem with open-ended lines. With his 

witty thoughts and ingenious ability to create an art in his poem, he generated so many 

literary devices to depict his thoughts both implicitly and explicitly. This poem was in the 

news prompting New Jersey Governor Jim McGreevy to ask for the immediate resignation of 

the state’s Poet Laureate, Baraka. Baraka’s writing, of course, did not mention the false of 
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American government and its conspiracy out in the open. Yet, his rhetorical words and no-

marked questions may lead his reader to be conscious about what really happens to them.  

 This paper provides an overview of recent debates over economic globalization and 

explores globalization's effects on minority and its implications for minority as well, 

especially in the U.S. The era of globalization is typically defined as a time in which the 

sovereignty of nation states has declined and modes of exchange operate with increasing ease 

and speed across national boundaries, producing configurations of power that exceed the 

boundaries of the nation-state. It is said to have been “born” with the fall of the Berlin Wall 

in 1989 and the subsequent end of the Cold War. But this paper also considers ways in which 

globalization is linked to the broader history of modernity and to the inequalities produced 

and reproduced in capitalism and colonialism. It further suggests that globalization's impact 

on literature is manifold, with both positive and negative associations. The publishing 

industry has itself become more globalized (and consolidated into multinational media 

conglomerates), but the World Wide Web simultaneously allows ever greater access to 

literary texts. Meanwhile, the themes of hybridity and multi-rootedness – in part, expressions 

of the subjective experience of globalization – are increasingly prevalent in literary texts. The 

paper concludes by exploring the question of how globalization might be shaping new 

literary forms, and suggests that contemporary literary theory and criticism must distinguish 

globalization from postmodernism. 

 This paper attempts to examine some functions of social, moral and political conflicts 

in the world with the September 11 attack as its beginning point. The United States of 

America has been having a process of social change regarding and stressing on a great new 

violence based on that attack which blames Islamic terrorist for the extensive death and 

destruction, triggering major U.S. initiatives to combat terrorism and defining the presidency 

of George W. Bush. 

 The world was upset and instantly claimed Islam as huge poison that needed to be 

removed from America. Ever since the 9/11 attacks gave so much horrible and painful 

oppression on Muslims, many Americans and other countries all over the world had a 

widespread perception of Islam as an inherently violent religion and therefore of Muslims as 

the guilty ones. Moreover, much of America’s foreign policy since 9/11 has been based on 

the assumption that it was Muslims fault and the assumption was used to justify the wars in 

Afghanistan and Iraq (Griffin, Was America Attacked by Muslims on 9/11?, 2008). However, 

there were many hidden facts and issues before the judgment should be given to Islam.  

 The fact that the use of 9/11 as a basis for attacking Iraq was illegitimate: none of 

hijackers were Iraqis, there was no working relation between Saddam Hussein and Osama 

Bin Laden, and Iraq was not behind the anthrax attacks (2008). As David Ray Griffin said in 

his post about 9/11 that 

It is still widely believed that the US attack on Afghanistan was justified. For example, the 

New York Times, while referring to the US attack on Iraq as a “war of choice,” calls the 

battle in Afghanistan a “war of necessity.” Time magazine has dubbed it “the right war.” 

And Barack Obama says that one reason to wind down our involvement in Iraq is to have the 

troops and resources to “go after the people in Afghanistan who actually attacked us on 

9/11” (2008). 

 Therefore, the writer proposes some theories in studying this paper to support this 

paper and they are: first, African-American Politics as a cutting-edge introduction to the 

political successes, failures, and persistent challenges of African-American political 

participation in the United States and second, Social-Conflict theory which sees social life as 

a competition and focuses on the distribution of resources, power, and inequality and also 

argues that individuals and groups (social classes) within society interact on the basis of 

conflict rather than consensus. The controversial issues of 9/11 attacks can be studied and 
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analyzed under both African-American politics and Social-Conflict theory since both of them 

are able to see the color line and racism which have been isolating African Americans and 

other minority to many public access and opportunities in the US. 

 This paper is using Amiri Baraka as an African-American poet who has been fighting 

for Blacks’ rights and existence through literature and his support on African-American 

Politics. However, his political stance moved forward into a bigger perspective in the 

beginning of the twentieth century where he was no longer seeing his own race as the only 

oppressed one. Living in Newark had made this poet Laurette to be more aware about his 

society, especially about certain oppressed races which live there, such as Hispanic and 

Latino communities.  

 Amiri Baraka was able to work together hand in hand with other races because they 

had shared the similar experiences even though they had the biggest number in Newark’s 

population. His political stance of black politics had widened and reached other races, then 

realized that they had the same rights of being Newark’s residents. This perspective in the 20-

21th century had marked the term of globalization issue for demanding new social 

hierarchies, forms of inequality and relations of domination on the United States of America 

and in global system as a whole (Ritzer, 2007, pp. 125). Then, somehow the term of black 

politics in America is no longer about blacks, but also about other colored people who still 

fight for their rights in America until now. 

 As an activist, Baraka was fully aware about the 9/11 attacks which blamed Islam and 

the Saudi Arabians to be the terrorists behind the attack and then gave a huge horrible 

impacts to the Arab Americans, American Muslims and other Muslims all over the world. 

Baraka seemed to see this attack as a conspiracy made by certain dominated group. His fight 

is not only about fighting the white supremacy, but the real truth about it and tried to reveal 

their wicked identity through his poem Somebody Blew Up America. 

 The poem then declared, provoked and demanded many hidden truths in this 

globalization era. From the 9/11 attacks, he said that the attacks were not that simple to be 

judged like how Americans has been telling us up to now. The 9/11 attacks were traced back 

to the world history where certain group of people was actually planning the whole things up 

and we, as the readers, are asked to answer this poem by ourselves. Using the repetition word 

of ‘Who?’ Baraka’s position cannot be categorized as blaming or mentioning anyone/any 

group. He was able to uncover so many world’s incidents and nightmares with one answer as 

the main subject. Yet, the answer is between those 240 lines. Therefore, this paper can only 

be seen through his African-American politics’ perspective which has moved to a wider 

range in this globalization era. 

 As a society shapes someone’s stand point, positions, acts, and thoughts, the writer 

will also need a sociological approach in collecting the data and enhance the writer’s 

understanding while completing this paper. Since this paper is about Amiri Baraka who dealt 

with social conflict in his era and embraced a Third World Marxism, the theory of social 

conflict in this paper is using Karl Marx’s social-conflict theory. 

 The writer chooses one particular sociologist, Karl Marx, (1818–1883) to define the 

word ‘conflict’ as Marx was the first of classic visions in the history of society and also an 

early giant in the field of sociology whose influence continues today. Therefore, the writer 

may deliver the class conflict from the poem Somebody Blew Up America by using Marx’s 

theory of class struggle and find out the structure of society in relation to its major classes, 

and the struggle between them as the engine of change in this structure (Rummel, 1977).  

 There is also a social change in the age of globalization issue. From the poem, the 

readers may see and find many names and countries from all over the world with one 

perspective in misleading justice. This perspective shows the key structure of the capitalist 
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world-system which has the division of the world into three great regions, or geographically 

based and hierarchy organized tiers: 
The first is the core, or the powerful and developed centres of the system, originally comprised of 

Western Europe and later expanded to include North America and Japan. The second is the 

periphery, those regions that have been forcibly subordinated to the core through colonialism or 

other means, and in the formative years of the capitalist world-system would include Latin America, 

Africa, Asia, the Middle East and Eastern Europe. Third is the semi-periphery, comprised of those 

states and regions that were previously in the core and are moving down in this hierarchy, or those 

that were previously in the periphery and are moving up (Ritzer, 2007, p. 129). 

 Another set of theories related to this globalization era is the global capitalism theory 

where it shares with the world-systems paradigm the critique of capitalism, an emphasis on 

the long-term and large-scale nature of the processes that have culminated in globalization, 

and the centrality of global economic structures. Yet this group of theories differs from the 

world-system paradigm in several essential respects. In particular, these theories tend to see 

globalization as a novel stage in the evolving system of world capitalism (hence these 

theorists tend to speak of capitalist globalization), one with its own, qualitatively new 

features that distinguish it from earlier epochs (Ritzer, 2007, p.130). 

 

2. Objectives 

The main objectives of this research are as follows: 

1. To trace and reveal some social, economic, political, and racial issues in Amiri 

Baraka’s poem entitled “Somebody Blew Up America”.  

2. To expose and analyze Amiri Baraka’s perspectives which question many moral and 

social corruptions throughout American history. 

 

3. Materials and Methods 

 Dealing with a library research in this research, the writer will use a qualitative 

research methodologically. As the title of this study is about the social and moral corruption 

issues taken from Amiri Baraka’s poem, the issues of social, political, and racial will provide 

a lot of evidence to validate a particular view of the world, which is clearly vital to the 

discipline of American Studies. The methods, after all, are intrinsically linked to research 

findings. With the analysis of documents and archives, I will connect the chain of events in 

Amiri Baraka’s perspectives on African Americans’ history in the U.S. As John C. Creswell 

mentioned in his Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Traditions, 

this study will use a qualitative research by doing a case study of Amiri Baraka’s peom. The 

definition of qualitative research with its characteristic as an interpretive one is: 

 Interpretive—Qualitative research is a form of interpretive inquiry in which writers 

make an interpretation of what they see, hear, and understand. Their interpretations cannot be 

separated from their own backgrounds, history, contexts, and prior understandings. After a 

research report is issued, the readers make an interpretation as well as the participants, 

offering yet other interpretations of the study. With the readers, the participants, and the 

writers all making interpretations, it is apparent how multiple views of the problem can 

emerge (Creswell, 2009, p. 236). 

 With interpretative character, the case study begins with random events following the 

incidents which related to African Americans, and details about Baraka’s political thoughts in 

dealing with the black struggle, the struggles which blacks has dealt with all along, and the 

poem he made for his community/ society. Then, finally the writer will make an 

interpretation of those incidents and Baraka’s efforts in merging elements of the Black Arts 

Movement and sections of Black Power Movement to racism in the selected poem.  

 This paper consists of several materials which are a collection of original primary 

source data and secondary source data collected by the writer. The poem as the primary 
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source has gained some insights to retell the historical content of African Americans’ lives 

throughout the years in America. The secondary source comes from plenty articles, website 

articles, and journals to support and interpret the poem which are collected and located in the 

citations or bibliography. 

 

4. Results 

Political, Racial, and Economic Issues 

 Somebody Blew Up America was generally seen as a reaction toward the 9/11 attacks. 

However, there were plenty issues which Baraka wanted his readers to achieve and focus to. 

The 240-line poem also dealt with several controversial issues such as: political, racial, and 

economic issues. This poem was opened with striking lines that state about the terrorist issue. 

There were so many lines questioned a wide assortment of existing and historical atrocities, 

including the September 11
th

 terrorist attacks on the world. Baraka questions many moral and 

social corruptions that we might find it disturbing, yet we might know somehow that it was 

his purpose to let us react to the terrible injustice around us. 

 On September 11, 2001, 19 militants associated with the Islamic extremist group al-

Qaeda hijacked four airliners and carried out suicide attacks against targets in the United 

States (Taylor, 2011). The mass media blamed the Middle East for this and shifted its 

projection of racial enemy to Middle Eastern, Central Asia and South Asia as if all of the 

Muslims in the world can be blamed. This issue was seen through the poem as Baraka wrote 

the word A Rab, it seemed that Baraka stressed on that word since Arabians have always been 

accused as the terrorists in that attack until nowadays. To look the definition further, the word 

A Rab is similar with an Arabic word which means Lord, Sustainer, Cherisher, Master, 

Nourisher. While in Islam, Ar-Rabb is often used to address Allah, although Ar-Rabb is not 

one of the 99 names (or attributes) of Allah. In today’s modern world, Word Game 

Dictionary defines rab as a rod or stick used by masons in mixing hair with mortar. It can 

also be any of various types of stony or gravelly subsoil; rubble, gravel. Regardless of the 

modern definition, the meaning seems to have negative connotation because of its origin may 

come from the Middle Eastern which later is related to the Arabians in the Afghanistan. This 

interpretation goes well with the modifying word barbaric and terrorist, and so the word A 

Rab  is somehow connected to those two labels; barbaric and terrorist. 
They say its some terrorist, 

Some barbaric 

A Rab 

In Afghanistan 

 The word they referred to white people who seemed to blame the certain ethnic which 

was Arabic (Middle East) for the 9/11 attacks. This accusation was widely spread as Emeritus 

Professor of Philosophy of Religion at Claremont School of Theology and Claremont 

Graduate University, David Ray Griffin, said that, “Much of America’s foreign policy since 

9/11 had been based on the assumption that it was attacked by Muslims on that day” (Griffin, 

2008).  While in The US, most of the Muslims are Black Muslims as they are 42% of total 

Muslim population in the US (African-Americans: Those persons of African descent native 

to the United States of America) (Numan, 1992). Therefore, African Americans got the false 

treatment (again) by this attack even though if they were just ordinary people on the street 

and public places. The following lines were actually a form of satire from Baraka to white or 

Caucasian people since there was a non-stop oppressing from slavery up to now. Baraka 

moreover stated that it was not ‘his’ people who were the terrorists nor killed (shot) the 

Negroes: 
It wasn’t our American terrorists 

It wasn’t the Klan or the Skin heads 

Or them that blows up nigger…. 
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…The white sheet diseases  

That have murdered Black people.. 

Terrorized reason and sanity  

Most of humanity, as they pleases 

Who had the slaves 

…the first plantation… 

Who bought the slaves…who owned the slave ship…who is not a nigger.. 

…who killed the most niggers 

Who killed the most Africans 

 

 What Baraka meant with “the white sheet diseases” might be interpreted as the white 

people who had oppressed the Black people and covered the truth about these 9/11 attacks 

and other incidents. He regarded white people as the diseases since they were like illness 

who sickened and killed the Black people. Baraka said that most white people had terrorized 

reason and sanity. It was because they had manipulated Black weakness condition for their 

own good and yet somehow are able to bring up the issue of terrorism as part of their 

conspiracy. 

 The words “slave” and “slavery” are still written down and repeated in those lines. 

Baraka still raises the question of slavery that actually happened in the past. Here Baraka asks 

striking question about who actually gain the benefit from the plantation that done in the 

south and about human trafficking that happened in the past. We find this question word very 

interesting, just like a rhetoric question by using the word “who” repeatedly and the answer 

itself seems to be clear for him. It is white people who gained the benefit from the slavery 

and plantation. Black people used only as the workers who did not have any rights of their 

life.It seems that he wants to emphasize the injustice that received and felt by most Black 

people who live in United States.  

 In this poem the despair and anger feeling can be felt through the lines. In our 

opinion, Baraka wrote this poem not only to be read by the audience but also to be heard. 

Hence, he expects people to give responses of his thoughts. The analysis is also supported by 

Baraka himself in a statement of October 2
nd
, 2002, “the poem's underlying theme focuses on 

how Black Americans have suffered from domestic terrorism since being kidnapped into US 

chattel slavery, e.g., by Slave Owners, US & State Laws, Klan, Skin Heads, Domestic Nazis, 

Lynching, denial of rights, national oppression, racism, character assassination, historically, 

and at this very minute throughout the US. The relevance of this to Bush's call for a 'War on 

Terrorism,' is that Black people feel we have always been victims of terror, governmental and 

general, so we cannot get as frenzied and hysterical as the people who while asking to 

dismiss our history and contemporary reality to join them, in the name of a shallow 

'patriotism' in attacking the majority of people in the world, especially people of color and in 

the third world" (Cudjoe, 2002). Thus, it can be seen clearly that people of color do not have 

many opportunities in life and still considered as the second class citizen compared to the 

White Americans. Regardless their struggles through centuries, African Americans still 

experience difficulties in dealing with racism in the U.S. 

 Baraka seems to emphasize the Africa-Americans experience out loud by stating the 

social issue of lynching and raping. Many Black people in the past are lynched by the white 

people when the Black accused as the criminal. Lynching is the practice whereby a mob-- 

usually several dozen or several hundred persons--takes the law into its own hands in order to 

injure and kill a person accused of some wrongdoing. Lynching has been more frequent in 

times of social and economic tension, and has often been a means for a dominant group to 

suppress challengers. Violence rose even more at the end of the 19th century, after southern 

white Democrats regained their political power in the South in the 1870s. 
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 Many women also raped by the white. In the segregated American South, a white man 

could rape a Black woman with little fear of legal or social recourse, and Black women lived 

in a persistent state of apprehension. Rape was used as a weapon of terror in the subjugation 

of Black women, their families and whole communities. The portrayal of this social condition 

triggers the pain from the past. Again, Baraka through this stanza wants to depict the painful 

and anger feeling of the Black people. 

 The social corruption and cultural issues of this poem point out the struggle against 

self-hatred which engages the poem in its own terms and its literacy and cultural context. The 

self-hatred feelings are raised from the injustice institutional in the United States and that are 

experienced and felt by minorities ethnic. This can be awfully seen through the lines:  
Who killed the most niggers 

Who killed the most Jews 

Who killed most Italians 

Who killed the most Irish 

Who killed the most Africans 

Who killed the most Japanese 

Who killed the most Latinos 

 From these lines, Baraka illustrates as if we need to gain an ethnic awareness by 

mentioning minority race who live in the United States. Here Baraka wants the readers to 

realize that the minority race who live in the United States are threatened. The oppressor 

which seems to be the white people kill these minority people by terrorizing or manipulating 

them. Therefore, the poem is not only as Baraka’s response of 9/11 attacks that happened in 

United States, but also how he sees what has been happening up to that day in this world.  

 Baraka portrays the injustice and the racial issue that still happens in the United 

States through a question word without its question mark. Therefore, he lets us think that we 

do not have to question who obviously did those killings because we are supposed to know 

the truth by now.  

 Baraka doesn’t only show his anger, but he also triggers our critical thinking and 

ways of seeing things. Beside the racial issue, he also raises an economic issue, such as: 
Who got the bux out the Bucks  

Who got fat from plantations 

…. Who live on Wall Street 

The first plantation 

Who cut your nuts off 

Who rape your ma 

Who lynched your pa 

Who had the slaves… 

….Who own the oil 

Who do no toil 

Who own the soil.. 

…who make the credit cards 

Who get the biggest tax cut.. 

..Who make money from war.. 

  

 The word “Bucks” may lead to an American global coffee company and chain based 

in Seattle, Washington, “Starbucks” (Starbucks Coffee Company, 2014). Its expansion and 

products somehow sound threatening to our ear. It is not a secret anymore that there are many 

third world countries who suffer from this world-famous coffee company. One of the news 

that has been spread is about Ethiopia’s income. Ethiopia and British charity Oxfam accused 

Starbucks of stopping the Horn of Africa country trademarking its coffee, denying farmers 

potential income of about $94 million. Oxfam said the U.S. coffee shop giant, which had 

turnover of $7.8 billion in the year to Oct. 1, prevented Ethiopia from securing trademark 
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protection for two of its best-known beans, Sidamo and Harar (Ababa, 2006). That giant 

coffee company harmed the income of farmers in Ethiopia (and maybe some other countries) 

even though Ethiopia is one of the poorest countries in the world. 

 “Wall Street” can be regarded as the center of economic activity in the United States, 

“Wall Street is the home of the New York Stock Exchange, the world's largest stock 

exchange by market capitalization of its listed companies” (Florida, 2015). Here again Baraka 

raises the question that deals with economic issue since minorities are in the lowest class of 

economy. In Wall Street the economic activity is controlled by the white. It means that only 

white people who gain the direct benefit from that activity.  

 As Baraka mentioned about “oil”, some people may accuse then point to US’ secret 

plan for Iraq’s oil. This statement is not merely an accusation, “The Bush administration 

made plans for war and for Iraq's oil before the 9/11 attacks, sparking a policy battle between 

neo-cons and Big Oil, BBC's Newshight has revealed” (Palast, 2005). The revealing of this 

secret plan is not something new in our ears, it was all over the news, yet the truth seemed to 

be sinking and vanished. 

 From many issues brought by an era of globalization, we cannot avoid the most 

intriguing issue which leads the most breath-taking controversy, which is political issue. This 

issue involves some intriguing authority and power throughout the world as the names and 

incidents mentioned affecting people globally. The deep and meaningful lines expose how 

Baraka’s thoughts are engaged with his words politically and here are some of the lines: 
Who found Bin Laden, maybe they Satan  

Who pay the CIA,  

Who knew the bomb was gonna blow 

Who know why the terrorists  

Learned to fly in Florida, San Diego 

Who killed Rosa Luxembourg, Liebneckt  

Who murdered the Rosenbergs  

And all the good people iced,  

tortured, assassinated, vanished 

Who set the ผดิพลาด! ไม่ได้ก าหนดที่คั่นหน้า 

Who knew the World Trade Center was gonna get  

bombed  

Who told 4000 Israeli workers at the Twin Towers  

To stay home that day  

Why did Sharon stay away? 

Who? Who? Who? 

 Those lines above are quite provoking issues to be written. Yet, he still is concerned 

about oppressed people all over the world, even the Jews who suffered during the Holocaust, 

they were Rosa Luxembourg, Liebneckt, and Rosembergs. Most of the names are the leaders 

in all over the world who are oppressed by racist, terrorist and fascist forces who become rich 

in the process (Cudjoe, 2002). 

 Even though there are plenty of hot-button political and historical issues in this poem, 

still, there are no imputations to blame anyone group for the various social tragedies Baraka 

is railing against. In fact, he is liberal in his suggestion that quite a few people including key 

African-American members of the Bush administration might be called into question for their 

political beliefs or politics. Questioning is in fact the dominant rhetorical strategy in Baraka's 

poem (Cudjoe, 2002). 

 

5. Figurative Language and Poetic Devices 

 Even without a careful attention, we still can see the use of repetition all over the 

lines. Baraka keeps using the word “who” for most of his lines which reiterates his main idea; 
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revealing the truth.  If the truth is mentioning over and over again, the readers are expected to 

believe something they did not already believe nor see. However, as readers of the poem, it 

seems that we also can choose sides. This makes Baraka so brilliant, showing his thoughts 

and intentions out in the open with many keywords for us to think about the truth. 

 Aside from its repetition words, there are something else that seem to be consistent in 

Baraka’s poem, they are enjambed lines (enjambedment). This enjambment leads the 

readers to the next line and to the next, down the page, guided by the repetition of the word 

“who.” These are the enjambed lines: 
They say its some terrorist,  

some barbaric  

A Rab,  

in Afghanistan 

 Baraka cuts a sentence into few words and makes the reader to see “A Rab” 

differently. If we read it from the beginning, we might find it awkward: why did he separate 

certain words? Then, there is a moment to think about “Arab” means in the next following 

word. We think that it is so sharp and profound because we actually stopped and discussed 

this word for a few minutes longer than anything else, then this enjambed line leads us to the 

poet’s emotion who probably did not believe in Muslims terrorism issue at all. Therefore, the 

enjambed line is expected to rethink about the real issue that the poet really wants to say. 
It wasn't 

The gonorrhea in costume  

The white sheet diseases  

That have murdered black people  

Terrorized reason and sanity  

Most of humanity, as they pleases 

Who got fat from plantations  

Who genocided Indians  

Tried to waste the Black nation 

 The lines above show another moments where we have to stop and think about the 

subject that the poet is trying to imply. It is like he cuts the words and lets us finish the line-

breaks, as if we actually already knew the sentences. We also see that Baraka is also trying to 

create rhyming words and keeping his stanzas short. 

 As the writer quoted from Jeff Mock’s You Can Write Poetry, “The best known 

device of sound is rhyme (Mock, 1998),” and we find plenty of rhyming words sounding the 

voice of Baraka into our ears as we read the poem. The rhyming words are almost can be 

found in all of the poem’s stanzas which shows Baraka’s conscious use of language for poetic 

effect and represents the aesthetics of his knowledge and good taste of music as if we could 

hear the tones. This might be related to the fact that he is also a music criticism (jazz) and he 

was a one-time Beat writer who then helped initiate the Black Art Movement. Here are the 

rhyming words:   
Who own the oil  

Who do no toil  

Who own the soil  

Who is not a nigger  

Who is so great ain't nobody bigger 

The dialect of poor Black can also be found in some lines of this poem:  
Who rape your ma 

Who lynch your pa 

Who the most goodest 

Who say you ugly and they the goodlookingest 

Who is so great ain’t nobody bigger 
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 Those lines represent the poet’s identity and his way of telling us that he is a proud 

African-American man who is letting his voice out loud and wants to be recognized. 

 There is one more big thing from his poem that shows the real identity of Amiri 

Baraka, who is an activist and fighter for the rights of African Americans that is shown in his 

last stanza: 
Like the acid vomit of the fire of Hell 

Who and Who and WHO who who  

Whoooo and Whooooooooooooooooooooo! 

 Those repeated word of the word “who” and are ended with a very long tone depicts 

his political activism with strident tones (Cudjoe, 2002) and reaches its crescendo to ask the 

final and ultimate question, WHO. It feels like he is screaming and finally having his readers 

awake from the lies. The long letter “o” creates such sounds as if he was an owl sounding the 

truth in the dark where the truth lies, yet cannot be seen without us trying to hear and do 

something to lighten up the dark. An owl in here is a form of a symbol which also can be 

interpreted as an intuition, wisdom, ability to see what others do not and capacity to see 

beyond deceit and masks (Harris, 2014). The owl gives us so many dialogues and inspires 

emotions in readers. Baraka wants nothing more than the truth itself and makes deliberate 

efforts to be heard. Moreover, the sound of that owl might be seen as an onomatopoeia which 

imitates the sound of an animal and suggests his voice as if there are people screaming in the 

dark like an owl.  

 Simile and hyperbole are two figurative languages that Baraka use in his poem. 

Simile can be found in these lines:  
Like an Owl exploding  

In your life in your brain in your self  

Like an Owl who know the devil  

 

 Here Baraka compares the readers with the owl. Baraka expects that readers will have 

characteristics like an owl who has wisdom and changes the situation (Harris, 2014). 
Like the acid vomit of the fire of Hell  

 From this line, Baraka compares black people’s or readers’ anger with the acid vomit 

of the fire of Hell. The word fire and Hell symbolize the destruction of hope ruined by white 

people. The word acid here is used to evoke and disturb the readers thought with an awful 

comparison to acid vomit. 
We hear the questions rise  

In terrible flame like the whistle of a crazy dog 

 Here Baraka compares “the questions” that people have is like the whistle of crazy 

dog. Crazy dog here represents the situation when people are oppressed for a very long time 

as if they are going to lose their sanity. 

 Hyperbole also used by Baraka in his poem. It can be seen through the title of he 

chose. Somebody Blew Up America can be seen as the way of Baraka to exaggerate the 

atmosphere of his poem. It can also be seen as Baraka’s way to attract readers by choosing 

Somebody Blew Up America as the title. It is a form of hyperbole since it is quite impossible 

if somebody or one human being might be able destroy America. Especially for its powerful 

position in the world.  
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Like the acid vomit of the fire of Hell  

Who is the ruler of Hell?  
 

 Hyperbole used in these two lines. Here Baraka used the word Hell twice in order to 

give the dark and hatred feeling of this poem.  Ruler of Hell is also seen as hyperbole since 

the comparison is beyond ordinary.  

 

6. Conclusion 

Amiri Baraka uses plenty of allusions, yet obvious accusations in revealing his thoughts 

about moral and social corruption that have happened in this era. The appearance of moral 

and social corruption shows how conflicts reflects Marx’s theory of class struggle between 

minority and majority groups, in this case they are blacks and other minority groups in the 

U.S. with white people or European descendants. Through Baraka’s poem, it is clear that 

there are direct violence in the past and indirect/ structural violence at the moment.  

 Baraka’s literature will leave a lasting impression on readers, especially who do some 

accusations and judgments onto the racist, terrorist and fascist forces. Baraka shows us that 

the poem has so much power and ability to make us believe what he believes. Baraka seems 

to be careful to distinguish the two sides of history, a fake and real one. He offers so many 

questions which somehow lead us to an evidence or he might call it – the truth. 

It is not only the 9/11 attacks that he delivers, but he also reveals the pain from the colored 

people of the world. He is concerned about the terrifying form of imperialism that is handled 

by the hands of white American terrorist. The poem asks plenty of fundamental questions to 

let his readers respond and react to the terrible injustice. Some readers might read this poem 

as a self-evident truth, but with Baraka’s amazing skill in using his literary devices, this poem 

is cannot be more truthful than it already is. 

As a poet and musician criticism, Baraka impresses us with his ironic and satirical tones. 

These tones make us as his readers to go through the history and reconsider what we might 

think the truth. Baraka’s poem can be seen as a long-lasted one as it tells us a very long 

history in it, from the slavery era up to the 9/11 attacks in 2001. Therefore, the main reason 

why did Baraka create this poem are to disturb our mind and let it be critical, to ask us open-

ended conclusions about the terror and horrible things around us and to look for evidence 

based on reality, not human-made issues.  

What about Baraka’s own judgment and conclusion about this poem? We find the answer 

through the symbol of an owl which appears at the last stanza of the poem but actually its 

presence has been there, in the beginning of the poem all along. This owl represents Baraka’s 

thoughts and presence in dealing with these 9/11 attacks (and other incidents): screaming his 

voice as an African-American in the dark and demanding our reactions to the injustice forces 

around us. 

People may find “Somebody Blew Up America” disturbing and ironic, but then that is 

Baraka’s purpose. Some words even seem to be offensive and ugly, but those too, a 

perspective that we have to respect. It takes a very wide knowledge and an open-minded 

perspective to understand and digest this poem thoroughly. We might not know some of the 

names and context mentioned in the poem, yet made us to look for the truth whether the 

accusations were true or not. Essential literary devices or tools and special expertise also 

determine the value of this poem. 

This poem has enriched the lives of many persons throughout the world. The writer hopes 

that analysis may give us a proper way of portraying Amiri Baraka’s poem and capturing the 

struggles of the poet in the name of all oppressed people all over the world. 
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Abstract 

 Teaching English as a foreign language is seen as a new challenge in globalization. 

Teaching English involves culture which is believed as a threat for traditional culture of the 

nation. The existence of other cultures will alter the original culture, characteristics and 

identity of the nation. The previous research in English learning used Speaking as an 

indicator of the success of learning, so that students who are able to speak English are 

considered as students who master English. Therefore, speaking should be attempted to be an 

interesting learning so that the learning objectives can be achieved. Based on the results of 

previous research, the results of discussions with experts, peers, stakeholders, and the results 

of observations and interviews, obtained data required the implementation of a model that 

can motivate and encourage students to be able to speak in English actively. On the other 

hand, the decline of young generation characters that occur on average at the age of 

vocational students is very clear. This is evidenced by many cases of rape and sexual 

harassment perpetrators of young people aged 16-20 years. Taking into account these needs, 

researcher conducted a learning model study through an Environmental-Based Education of 

a learning model that emphasizes an environmental tour process that contains a description 

of local wisdom characters in English as a speaking topic. This idea is aimed to: (1) show the 

implementation of the Local Wisdom-Based Character Tour in Teaching Speaking, (2) 

To analyze the character that raise up after the implementation of the Local Wisdom-

Based Character Tour to students. 

 

Keywords: Character Tour; Environmental-Based Education; Local Wisdom; Teaching 

Speaking 
 

 

1. Introduction  

 Teaching is a certain process which involves some elements and mixes into a complex 

system. It consists of the aims of teaching, the competences of the students, the teaching 

method, the teaching media, the sources, and other elements. All elements should be blended 

to achieve the teaching purposes. In this modern era, knowledge, science and technology 

develop fast as a result of globalization. This phenomenon creates both benefits and 

drawbacks. Innovation of science and technology give a big influence in human life includes 

in teaching learning process globally. Teaching which is not involve technology be left 

behind. Moreover, teacher is seen as the actor of the class. Not only creating a good and ideal 

teaching learning process, but also creating a good classroom atmosphere through 

communication. This process needs perfect analysis in order to achieve teaching purposes. 

Teaching English as a foreign language is seen as a new challenge in globalization. Teaching 

English means teach another country language and culture. This condition is believed as a 

threat for the traditional culture of the nation. The existence of other culture will alter the 

original culture, characteristics and identity of the nation. This phenomenon is clearly seen in 

Indonesian national research agenda, written that one of the research topics which is focused 

on the unity of Indonesian culture in tolerance as the continuity of the nation (Agenda Riset 

Nasional, 2016: 125). From the topic, it can be clearly identified that globalization is believed 

increase the threat of nation’s unity. 
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 Based on those explanation, researcher will reveal the way to involve local wisdom in 

teaching English especially in teaching speaking. Speaking in Indonesia is believed as the 

English competence standard. Students are mastering English when they have fluent English 

speaking and use it in daily activities. Since speaking is essential, the teaching process should 

involve interesting methods, media and materials. Researcher believes by involving local 

wisdom in teaching materials as speaking topics, the learning process will be more 

interesting. Furthermore, local wisdom brings a philosophy relate to habit and way of life of 

certain society, region, or nation which is completed with moral value. By inserting local 

wisdom as topic of speaking, students unconsciously strengthen their characters and the 

nation’s identity will be stronger. 

 

1.1 State of the Art 

 This research is supported by some previous researches. The first research relates to 

speaking is taken by Nguyen Hong Tuan and Tran Ngoc Mai at 2015, the title “Factors 

Affecting Students’ Speaking Performance At Le Thanh Hien High School”. The research 

finding found some recommendations were made for both the teachers and the students at Le 

Thanh Hien High School. As for the teachers, they should first improve the performance 

conditions by giving their students time to prepare for a speaking task, teaching the students 

how to use mind map to generate ideas and giving students enough time to perform their 

tasks. Secondly, they should help their students overcome inhibition and shyness by having 

friendly, helpful and cooperative behaviors to make students feel comfortable when speaking 

in the class, reminding students not to worry about making mistakes and giving them clear 

instructions and sufficient guidance. Thirdly, the teacher should personalize and simplify the 

topics in the textbook to make them easier, more interesting and relevant to their lives. 

 The second research is taken by Ika Dewi Ana, Harsono, and Edia Rahayuningsih at 

2009 with the title “Student Teacher Aesthetic Role-staring (STAR): A local-wisdom Based 

Approach to build Graduate’s Character”. The result shows that STAR has been developed 

in UGM. It is succeed to develop learning communities by building graduates with attributes 

to become self-confident learners, perpetual learners, and problem solver.  

 The third research is conducted by Purwati Anggraini dan Tuti Kusniarti at 2015, the 

title is “The Insertion of Local Wisdom into Instructional Materials of Bahasa Indonesia for 

10th Grade Students in Senior High School”. The result shows that meticulousness in 

selecting text materials is of importance so as to enable students to not only gain knowledge, 

but build their characters based upon decent values brought by local wisdoms. 

 The fourth research is conducted by Dahliani at 2015 with the title “Local Wisdom in 

Built Environment in Globalization Era”. The research findings identified that Globalization 

affects the local wisdom through human mindset. Globalization can lead to cultural 

transformation. There are two cultural transformation that can be concluded, the natural and 

the unnatural transformation. 

 The fifth research is conducted by the writer, Dwi Rosita Sari and Rosita Ambarwati 

at 2015 with the title “The Philosophy of SH Terate as Local Wisdom in Teaching Speaking 

for Vocational School Students”. The result showed that learning speaking through the 

implementation of the philosophy of SH Terate becomes more interesting and lively. 

Students become more bold and active. Next, the Model of speaking through the Philosophy 

of SH Terate makes students develop their characters. It can be seen from the emergence of 

responsibility, respect, fairness, honesty, discipline, caring and proud of the Indonesian 

culture. 
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2.  Theoretical Review 

 2.1 Speaking 

 Speaking is one of the four language skills (reading, writing, listening and speaking). 

It is the means through which learners can communicate with others to achieve certain goals 

or to express their opinions, intentions, hopes and viewpoints. According to U’r (in Tuan, 

2015: 8) speaking seems to be the most important skills of all the four skills (listening, 

speaking, reading and writing) because people who know a language are usually referred to 

as speakers of that language. Speaking is one way to communicate which ideas and though a 

message orally. To enable students to communicate, we need to apply the language in real 

communication. Speaking has usually been compared to writing, both being considered 

"productive skills", as opposed to the "receptive skills" of reading and listening. Speaking 

also is closely related to listening as two interrelated ways of accomplishing communication. 

Speaking has been classified to monologue and dialogue.  

 Especially, for Indonesian speakers, speaking tend to be more complicated than the 

acquisition of other skills, such as listening, reading or writing, since the former are quite 

difficult to practice when the student does not live in an English speaking country. They tend 

to difficult to find out the speaking community. For this reason, teacher needs some activities 

to develop with the students in order to develop these skills and show why it is important to 

develop and the difficulties the learners have. Learners must be taught fluency and accuracy 

during classroom activities as it is essential for them to learn how to speak well on 

professional issues in English. In order to achieve this objective, it is important for the 

teacher to create good materials for speaking topics. 

 

 2.2 Local Wisdom 

 Local wisdom is basic knowledge gained from living in balance with nature. It is 

related to culture in the community which is accumulated and passed on. This wisdom can be 

both abstract and concrete, but the important characteristics are that it comes from 

experiences or truth gained from life. The wisdom from real experiences integrates the body, 

the spirit and the environment. It emphasizes respect for elders and their life experiences. 

Local Wisdom is defined as a human effort using his intellect (cognition) to act and behave 

towards something, objects, or events that occur in a given space . Local can be interpreted 

specifically as the limited space of interaction with the system of limited value. 

 

 2.3 Local Wisdom, Globalization and Character Building (Environmental-Based 

 Education) 

 Local Wisdom is influenced by recent situations in globalization. Local wisdom has 

two main elements, namely human with its mindset and nature with its climate. Humans in 

olden days use nature’s language to form a built environment, namely the interaction between 

nature-human-built environments. In contrast to today which prefers the technology. Next, 

the biggest problem which is faced by humans these days is the inability to live harmoniously 

together. This ability can be learned from using local wisdom. People living in modern cities 

should learn the old local wisdom and adapt it to their circumstances (Na Thalang in 

Mungmachon, 2012: 177).  The problems posed by globalization provoke many people to 

search for ways to better manage their lives. These ways differ depending on the choices that 

individuals make. Wise and knowledgeable elders were indispensable for this research, 

making it possible to choose an appropriate framework for communities to learn to live 

responsibly and sensibly. By using local wisdom as the speaking topic, unconsciously, 

students are be able to develop their characteristics which are related to the moral value of 

local wisdom. 
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 2.4 Objectives 

This article is aimed to: (1) show the implementation of the Local Wisdom-Based 

Character Tour in Teaching Speaking, (2) To analyze the character that raise up after the 

implementation of the Local Wisdom-Based Character Tour to students. 

 

3. Materials and Methods 

 3.1 Place, Time, and Research Subject 

This research was conducted at SMK in Madiun Regency. The time of this study began in 

January until November 2017.  The population in this study refers to all the students of grade 

1 SMK used as a sample. Sampling technique is done through purposive sampling technique. 

For the reason that all students have varying abilities, not all groups sampled. From several 

schools, selected groups that have similar or almost the same characteristics. 

 

 3.2 Research Design 

This research includes R&D. The theory used in this study refers to what Borg   &   Gall   

says.   The   steps   in research and development are: (1) research and development; (2) 

planning;   (3)   develop   preliminary form of product; (4) preliminary field testing; (5) main 

product revision; (6) main field testing; (7) operational product revision; (8) operational field 

testing; (9) final product revision; (10) dissemination and implementation (Borg & Gall, 

1983). 

 

 3.3 Research Procedures 

Referring to what has been mentioned by Borg & Gall above, this research classifies this 

research procedure into four steps. These steps include; (1) preliminary stage; (2) 

development stage; (3) testing phase; (4) stage of dissemination. The research procedures can 

be seen on the following chart: 
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4. Results 

Table 1. The Type of Research Activities and the Details of Activities 

 
Type of activity Details of activities 

Needs analysis for Environmental-Based 

Education which focuses on Local Wisdom-

Based Character Tour in Teaching Speaking 

1. Analysis of condition of teaching speaking 

2. Analysis of the condition of the ability of 

teacher and students  

3. Analysis of students’ ability in speaking 

4. Reference search 

 

Plan and design the model of Environmental-

Based Education which focuses on Local 

Wisdom-Based Character Tour in Teaching 

Speaking 

1. Plan and design syllabus and lesson plan 

through FGD 

2. Plan and design model through FGDs 

3. Plan and design the model of Environmental-

Preliminary 

Stage 

Development Stage Testing Phase Stage of 

Dissemination 

Literature 

Review 

Field Survey 

(document, 

interview, 

observation, 

questionnaires) 

 
Need analysis 

(based on the 

field survey, the 

teacher needs an 

attractive model 

of teaching 

speaking which 

can encourage 

positive 

characters to the 

students) 

  

Prototype 

1 

Prototype 

2 

Final Product 

Experts 
judgement 

Introducing and 

sharing the 

product of 

speaking model 

 

The 

implementation 

of speaking 

model 

 

Limited test 

Monitoring 

and 

Evaluation 

through FGD 

 

Model 

revision 

 

Pre test 

Treatment 

Post Test 
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Based Education which focuses on Local 

Wisdom-Based Character Tour in Teaching 

Speaking through FGD 

4. Plan and disseminate instrument validation of 

expert and user of the model through FGD 

5. Plan and disseminate the response instruments 

of teachers and students through FGD 

Early stage of development of the model of 

Environmental-Based Education which 

focuses on Local Wisdom-Based Character 

Tour in Teaching Speaking 

1. Initial draft of syllabus and lesson plan 

2. Early draft of the model 

3. Early draft of the model of Environmental-

Based Education which focuses on Local 

Wisdom-Based Character Tour in Teaching 

Speaking 

Initial test (small scale) the model of 

Environmental-Based Education which 

focuses on Local Wisdom-Based Character 

Tour in Teaching Speaking 

1. Validation of expert  

2. Validate small-scale users 

3. FGD results of expert and user validation 

Revision of e-learning the model of 

Environmental-Based Education which 

focuses on Local Wisdom-Based Character 

Tour in Teaching Speaking 

Revisions by: 

1. Validation by the teaching speaking expert 

2. Validation by small-scale users 

Main Test (large scale) the model of 

Environmental-Based Education which 

focuses on Local Wisdom-Based Character 

Tour in Teaching Speaking 

1. Applying the model of Environmental-Based 

Education which focuses on Local Wisdom-

Based Character Tour in Teaching Speaking to 

the vocational students. 

2. Evaluate the results of application the model 

of Environmental-Based Education which 

focuses on Local Wisdom-Based Character 

Tour in Teaching Speaking 

Final Product that has been revised based on 

the main test and dissemination 

Multiplication of final product and dissemination 

at the level of vocational school students  

 

 Limited testing is done in the context of single one shot case study, where students are 

given treatment in the form of application of the model after it is observed and searched the 

final result of the application of the model. This limited trial is only done one time given the 

short time of research. The results of student achievement in the limited trial presented below. 

 

 

5. The Effectiveness Test  

 The results show that an Environmental-Based Education Based Speaking Learning 

Model effectively improves students' speaking skills. The details of student achievement 

results on a limited trial are as follows: 
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Table 2. The Data Effectiveness of Teaching Speaking Model 

on a Limited Trial 

Activity N Average 
Deviation 

Value 
t-count Df 

T-table 

value (0.05) 
Conclusion 

limited trial 1 

on sample  
20 71,35 9,84 

2,098 9 1,685 significant 
limited trial 2 

on sample  
20 76.40 9,82 

 

6. Discussion 

 6.1 The Implementation of the Local Wisdom-Based Character Tour in 

 Teaching Speaking 

 Table 2 shows that the average value of trial 2 (76.40) is greater than the average 

value of test 1 (71,35), which can be drawn a conclusion that there is a significant increase in 

the students' speaking skills after applying the model to the learning. On the other hand, the 

value of t-count (2.098) is greater than the t-table result (1.685), so it can be interpreted that 

there is significance of effectiveness in applying an Environmental-Based Education Based 

Speaking Learning Model to students' speaking ability. The data shows that the model can be 

applied into the class well and accommodate students in achieving the learning objectives of 

speaking skills mastery. Conclusions The Limited Test Results of the implementation of the 

Environmental-Based Education Based Speaking Learning Model obtained: (1) The 

substance of the content and flexibility of the model design structure, including in the  high 

category; (2) The application of the model design provides the convenience of teachers in 

preparing lesson plans, implementing learning, and evaluating learning outcomes; and 

(3) The application of model design can improve students' speaking skill 

(4) Opening new insights for teachers to include fun alternative topics in a speaking class that 

is related to the student's environment. 

 

 6.2 The Character that Raise Up After the Implementation of the Local 

 Wisdom-Based Character Tour to Students 

 Implementing local wisdom-based character tour in teaching speaking involves some 

local cultures in Madiun, East Java, Indonesia. Each culture brings a good moral value for 

human life. Through the retelling story of local wisdom, students directly and automatically 

learn the messages behind. In this research, the writer involves ten Madiun local wisdom 

which represent local culture and nation identity. The local wisdom and the characters 

involved are: (1) The characters of Pangeran Timoer are persistent, religious, and strong 

stand; (2) The characters of Raden Ayu Retno Dumilah are persistant, intrepid, smart, and 

wise; (3) The Dongkrek are devided into three characters. The old man who is wise and 

strong, the female dancer is weak, and the gigantic demon troops are cruel and arrogant; (4) 

The characters of Setia Hati Terate’s heroes are honest, religious, open minded, respect, 

smart, tolerant, responsible, brotherhood, and grateful; (5) The characters of Local foods like 

pecel, madumongso and brem that raise up are creative, inspiring, unique, and interesting; (6) 

The characters of Keris Tundung Madiun are high competence, calm and unarrogant; (7) The 

characters of the inventor of Madiun’s batik are inspiring, unique, and creative; (8) The 

characters of INKA’s staffs are creative, high integrity, innovative, professional, good quality 

source. 
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7. Conclusion 

 Learning speaking should be strived to be an interesting learning so that learning 

objectives can be achieved. Based on the results of previous research, the results of 

discussions with experts, peers, stakeholders, and the  results of observations and 

interviews, obtained data required  the  implementation  of  a  model that can motivate and 

encourage students to  be  able  to  speak  in  English  more actively. The writer would like to 

combine local wisdom as a part of environmental-based education as speaking topics which 

are rich of values and local identity as a part of character buildings. 

 

Acknowledgments 

 In arranging the article, a lot of people have provided motivation, advice, and support 

for the researcher. In this valuable chance, the researcher intended to express her gratitude 

and appreciation to the Ministry of Research, Technology and Higher Education of Indonesia 

as the research funding donor and Universitas PGRI Madiun as the conference funding donor. 

 

References 

Ana, et.al. (2009). Student Teacher Aesthetic Role-staring (STAR): A local-wisdom Based 

 Approach to build Graduate’s Character. ASAIHL University of Kelaniya, Srilanka. 

 Page 96-102. 

Anggraini and Kusniarti. (2015). The Insertion of Local Wisdom into Instructional Materials 

 of Bahasa Indonesia for 10th Grade Students in Senior High School. Journal of 

 Education and Practice. Vol.6, No.33. page 89-92. ISSN. 2222 288X. 
Borg & Gall. (2003). Education Research. New York : Allyn and Bacon 

Dahliani. (2015). Local Wisdom in Built Environment in Globalization Era. International 

 Journal of Education and Research. Vol. 3 No. 6 June. Page 155-166. ISSN. 2411 

 5681. 

Sari and Ambarwati. (2015). The Philosophy Of Sh Terate As Local Wisdom In Teaching 

 Speaking For Vocational School Students. The proceedings of Teflin. 

Tuan and Mai. (2015). Factors Affecting Students’ Speaking Performance At Le Thanh Hien 

 High School”. Asian Journal of Education Research. Vol.3, No.2, ISSN. 2311 6080. 

 

Author Biodata 

 Dwi Rosita Sari was born on April 26th, 1987 in Madiun, East Java, Indonesia. She 

works as English lecturer up to the current time. Her expertises are teaching English speaking 

class and English Teaching Media. Her current accomplishment was getting short course for 

IELTS Preparation, Indonesia which is awarded by Ministry of Research, Technology and 

Higher Education of Indonesia. 

369



The Use of Dakon as Teaching Media to Identify the Intrinsic Element of 

Drama Text by Seventh Grade Students 
Asri Musandi Waraulia 

Universitas PGRI Madiun, East Java Indonesia 

asrimusandi@unipma.ac.id  

 

Abstract  

 This research is a descriptive qualitative research which explains the use of Dakon as 

the media of teaching in identifying the intrinsic element of drama in Bahasa Indonesia 

subject. The objectives of the research are; 1) describe the steps how to use of Dakon in 

identifying the intrinsic element of drama text; 2) describe students’ activeness; 3) describe 

students’ ability to identify the intrinsic element of drama text. The research subjects are 

students and teachers of Bahasa Indonesia subject in seventh grade of SMPN 1 Mantingan 

Ngawi. The data were obtained through interview, observation, test and analysis of the 

document. The data were validated through two techniques, namely triangulation of data 

sources and triangulation method. Comparative critical analysis technique is a data analysis 

technique used in this research. The study showed three main results. First, the students can 

describe the steps use of instructional media namely Dakon. Second, the use of Dakon media 

can foster students’ activeness in learning to identify intrinsic elements of drama text. This 

result was observed as follows: (a) the students were active in listening of teacher's 

explanation; (b) the students were able to solve problems by seeking information while 

reading drama texts; (c) the students were actively identifying the intrinsic elements of drama 

text using Dakon; (d) the students were able to identify the intrinsic elements of the drama 

text using Dakon; and (d) the students were not feeling awkward to ask questions if they do 

not understand yet. Third, the average value of students in learning by using Dakon media 

was 78.2 with 90% mastery. Based on these results, it can be concluded that the media Dakon 

is very effective to be used in the Bahasa Indonesia subject, especially in the identification of 

the intrinsic element of drama text of class VIII students. 

 

Keywords: Dakon Media; Intrinsic element of drama text 

 

 

1. Introduction 

 Innovation and creativity of a teacher in the world of teaching, especially in learning 

is necessary. It aims to attract students' learning interests so that students do not feel bored, 

and the grade can be improved. One of the innovations and creativity that must be owned by 

the teacher is the development and use of learning media. Learning media is one means of 

delivering information, with the intention that the learning objectives can be easily achieved 

by students. With the use of instructional media, will help teacher to develop students' interest 

in learning and improve student understanding. 

Four goals of literary learning in Schools should provide experience to students who 

contribute to, (1) searching for pleasure in books, (2) interpreting literary readings, (3) 

developing literary awareness, and (4) developing appreciation (Huck 1987 cit. ). If these 

four things can be achieved, then the learning of reading competence can be said to be 

successful. In line with this, the role of teachers to cultivate students' interest in understanding 

drama text and adolescents novel on basic competence of Identifying Intrinsic Elements of 

Drama Text must be owned by students of grade VIII in their first semester is very important. 

This learning competence should be interesting, fun, and full of meaning. To achieve the 

desired learning, teachers should use the media in their delivery. One of the media that can be 

used is dakon. Dakon is traditional game from Indonesian. Dakon is a very interesting game 

370



to play. With this game, students can be trained to be activ, have strategi, and honest. But, the 

Dakon game in this lesson is modified. Normally, Dakon only consists of holes, but in this 

media, under the hole there is a hidden clue card. This media modivication makes learning 

interesting. The traditional and united elements unite to form an interesting learning. One 

way that can be done is to use Dakon Intrinsic Element media in Indonesian language 

learning, especially the material analyzing intrinsic elements of drama text.  

 

2. Objectives  

 The objectives of the research are; 1) describe the steps how to use of Dakon intrinsic 

element in identifying the intrinsic element of drama text; 2) describe students’ activeness; 3) 

describe students ability to identify the intrinsic element of drama text.  

 

3. Materials and Methods 

 This research was conducted on the seventh grade students of SMP N 1 

MantinganNgawi. The subjects of the study were seventh grade students and teachers of 

Indonesian SMP N 1 Mantingan in academic year of 2017/2018. Research data is collected 

from various sources including: 1) Informants or resource persons (students, teachers, and 

principals); 2) reading learning events and other related activities, and; 3) Documents or 

archives, in the form of syllabus, lesson plan, students' work, and assessment book. 

 The data collection technique include interviews, questionnaires, observations, and 

document analysis. Data validity uses two techniques, namely triangulation method and 

triangulation of data sources. Data analysis technique in this research is comparative critical 

analysis technique which consist of four steps taken in analyzing data, namely (1) data 

collection; (2) data reduction; (3) data presentation; and (4) drawing conclusions. Data 

collection, data presentation, and data reduction are components that need to be considered in 

the verification activities. In the following chart, clearly illustrated the flow of research with 

interactive analysis model. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figure 1. Analysis Interactive Model (adapted from Miles & Huberman, 1992: 18) 

 

4. Result 

 4.1 The Steps How to Use of Dakon In Identifying The Intrinsic Element of 

 Drama Text 

 Based on history, this Dakon game is believed to be brought by the Arabs. Based on 

the opinion of Murray, a scholar of Archeology, recording and tracing its origins to the 

ancient Egyptians of the Age Empire (about 15th to 11th century BC), the dakons had existed 

in those days. In Indonesia, Dakon has many titles such as, in Java, it is called 'dakon', 

Data Collection 
Data 

Presentation 

Data Reduction 
Conclusion /  

Verification  
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Sumatra call it with 'congklak', in Sulawesi call it with the name 'Mokaotan / Maggaleceng / 

Aggalacang / Nogarata'. This Dakon game consists of a Dakon board and dacon seeds 

(http://www.budaya-indonesia.org/Congklak-3/). The dacon board has a provision, has 

fourteen holes, with twelve in opposite positions, and one hole at each end of the board. 

Dakon seeds are usually made from seeds of sawo or gravel which amounted to 84, in this 

study, the researcher replaced straws with a roll of paper in which has written the elements of 

drama text that has been read by students. 

 The way to play Dakon are the twelve holes have to be filled each with the seven 

seeds of intrinsic Dakon element at the beginning. Under the deal of the players, game is 

begun. The first player can choose the first hole to be played, then distribute the entire seeds 

of the Dakon to each hole, including the hole end of his. When stopping at the enemy's hole, 

the player can continue the game by taking the Dakon seeds that are on his right side and re-

distributing. If the player stops at his or her own empty hole, the player can take all the 

Dakon seeds on the opposite side and place them inside the player's hole at the end. If all 

holes are empty, then the player can open all the seeds in the very tip hole to determine which 

keywords in the seed belong to which intrinsic element. 

 

 4.2 Students’ Activeness 

 Bahasa Indonesia Learning material of analyzing intrinsic element with Dakon media 

was done during one meeting with long duration of time. In this activity, begin of lesson 

planning. Learning action planning stage includes five main activities. First, evaluate the 

lack of prior learning. Second, design the outline of learning scenarios. This scenario is 

discussed between researchers and Bahasa Indonesia teachers in order to establish an 

agreement and understanding of the learning process that will be done, so that the lack of the 

previous lessons can be eliminated. Third, prepare the lesson plan. The preparation of the 

lesson plan of the teacher should be in line with the scenario discussed by the teacher and the 

researcher. 

 Fourth, prepare learning media. The media is dakon. The last activity in lesson 

planning is to arrange and prepare the research instruments by the researcher. The research 

instrument consists of two, namely test and non-test. The test instrument is used to assess 

students' work results. Non-test instruments are assessed based on students' activity 

observation guidelines, student reflection journals, and teacher reflection journals. 

 The next activity is implementation of learning. The implementation of learning 

consists of one meeting. Learning activities consist of initial activities, core activities, and 

closing activities. Lessons are held for three lessons (40 x 3 meter). The three main activities 

are; students are directed by the teacher to explore the initial knowledge of the intrinsic 

element, the students pay attention to the teacher's explanation of the intrinsic element, and 

together learn to analyze the intrinsic elements of the drama text by performing the Dakon 

game. Not only that, if the students found any difficulty or unclear explanation during the 

lesson, they can ask for further explanation or clarification to the teachers. Teachers also 

provide opportunities for all students to express opinions and assessments of the results of 

their friend's work. 

 The Learning ends with concluding material and activities that have been done. There 

are six students who put forward the conclusion. The teachers close the meeting by saying 

greeting and giving the message to keep students to be diligent, disciplined, and excited in 

learning. 
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 4.3 Students’ Ability to Identify The Intrinsic Element of Drama Text 

 Researchers observe the learning process of identifying intrinsic elements using 

Dakon Intrinsic element media by being active and present in the classroom. The learning 

lasted for 3 x 40 minutes, studying intrinsic elements and how to identify intrinsic elements 

of drama text with the help of Dakon Intrinsic Elements media. Students are very enthusiastic 

to follow the learning by using media of Dakon Intrinsic Elements. The pair-group 

discussions were running smoothly and all students played an active role in it. The activity of 

students in group discussions can be seen from the observations of researchers while the 

learning took place. 

 Students are attentive enough to the teachers' explanation about the Dakon Intrinsic 

Elements media that they received. They are motivated to play Dakon Intrinsic media. They 

are passionate enough to work together to discuss tasks in groups. All members of the group 

play an active role in formulating the intrinsic element of the drama text. When working in 

groups, students were very conducive and calm. The opportunity to ask when they found that 

they have not understand the explanation yet which was given by the teacher was well 

utilized by the six students. At the end of the learning, students were motivated to conclude 

the learning activities that have been implemented. 

 Apart from the observations during the lesson, the ability to identify the intrinsic 

elements of drama text using Dakon Intrinsic Element media can be seen from the students' 

reflection journal and teachers' journals. Students have begun to understand the learning of 

identifying intrinsic elements of drama text using Dakon Intrinsic Element Media. This is 

evidenced by the final result of learning to identify intrinsic elements of drama texts that have 

fulfilled the Standard Score Minimum (KKM). The final score of 17 students in learning has 

reached the predetermined KKM. The results of the student's work can be identified as 

follows; the average score of students in reading the story has met the KKM of 78.2. The 

lowest score is 70 and the highest score is 85. Based on teachers' reflection journal in 

instructional implementation, the use of Dakon Intrinsic Elemental media in the learning of 

identifying intrinsic element of drama text is optimal. 

 During the learning, the number of students who obtained score the same or above 

Standard Score Minimum (75) were 18 students (90%) out of 20 students. 
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Figure 1. Diagram of Completeness of Learning 
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Figure 2. Diagram of Students’ Obtained Score 

 

5. Discussion 

 The success of a learning process is determined by three main aspects, namely 

students, teachers, and sources of learning. Learning media, is one of sources of learning that 

affects the success of a learning process. Media serves as a means of channeling information, 

transferring knowledge from teachers to students. Two-way communication process between 

teacher and students, will be more optimal if is  supported by the media. The learning media 

is able to represent what the teacher is unable to explain through verbal to the students. 

 The use of media depends on the needs of the teaching materials and the learning 

objectives (Rivai, 2011). There are six types of learning media, namely graphics or visual 

media, photographic, three dimensional, projection, audio, and environment. In this research, 

the media that used is three dimensional media. Three-dimensional media is a group of 

learning media that presents visually three dimensional. Dakon Intrinsic Elements is a 

medium adapted from traditional games in Indonesia. Dakon Intrinsic Element has an 

important role to help teachers in attracting students 'learning interests, as well as 

understanding the subject matter that has been delivered easier so as to improve students' 

ability in learning. 

 In Indonesia, Dakon is a popular game. Many lessons use it as a medium. However, 

learning using Dakon media is a mathematics learning, not language learning. For example, 

research by Astutik Sulaiman “Application Of Dakon Game Media In Improving Learning 

Result Learning Student Class 1 Sd Al-Amin Surabaya” in Jurnal Penelitian Pendidikan Guru 

Sekolah Dasar Universitas Negeri Surabaya 

(http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-penelitian-pgsd/article/view/2031/0). 

The background of this research is that there is a need of improvement at teacher creativity in 

Mathematics learning at SD Al-Amin Surabaya. From the result of Class Action Research 

implementation, it can be concluded that the use of “dakon” game media at Mathematics 

subject will improve teachers activity which range 29,29%, students activity which range 

21.15%, and the students learning result which range is 17,60%.  

 The other research by Irma Pravitasari, Sukarno, and Samidi “Use Of Dakon 

Integrated Media To Increase Understanding The Concept of The Role As Supplementary 

Repagers” in Jurnal FKIP Univeristas Sebelas Maret Surakarta 

(http://jurnal.fkip.uns.ac.id/index.php/pgsdsolo/article/viewFile/8518/6627).  

 A conclusion is drawn that using Dakon integrated media can improve the 

understanding of concepts multiplication as repeat summation in 2th grade students of SDN 

purwotomo No.97 Surakarta in the Academic Year of 2015/2016. 
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 Both studies were conducted in mathematics learning. In this study, Dakon acts as a 

medium as well, it's just applied in language learning. This is a new thing for Dakon game in 

Indonesia. Dakon is synonymous with counting activities, but in this study modified form 

Dakon and components in it, so it can be used in language learning. 

 Bahasa Indonesia Learning material of analyzing intrinsic element with Dakon media 

was done during one meeting with long duration of time. The activities are consists of lesson 

plan, implementasion of plan, Observation and Evaluation Learning Actions. The learning 

outcomes are satisfactory with 90% fulfilling the Standard Score Minimum (KKM). It is an 

advantage of learning to identify intrinsic elements using Dakon Intrinsic Elements medium. 

Teachers are increasingly adapt at mastering the class and are obviously helped by the use of 

Dakon Intrinsic media. Students dare to be actively ask and express opinions. In addition, 

students have also been able to determine the intrinsic elements of drama text. Based on that, 

then the goal of the learning has been achieved. Thus, learning activities of identifying 

intrinsic elements using Dakon Intrinsic Element media both in terms of process quality and 

the students' ability to identify intrinsic element of drama text has been completed. 

 

6. Conclusion 

 Based on the results of the research that has been implemented and the discussion that 

has been done, can be taken three major conclusions as follows; First, the use of Dakon 

Elements Instrinsic media in identfying intrinsic element of drama text is almost the same as 

traditional Dakon games in general, only Dakon seeds are modified with straws containing 

the intrinsic element key words of the drama. Second, the use of Dakon Intrinsic Elemental 

media can foster students' activeness in learning to identify intrinsic elements of drama texts, 

can be seen from (a) students' activeness in listening to teachers' explanation; (b) students are 

able to solve problems by seeking information while reading drama texts; (c) students 

actively identify the intrinsic elements of drama text using Dakon Intrinsic Media; (d) the 

students are able to identify the intrinsic elements of the drama text using Dakon Intrinsic 

Media; and (d) the students didn't feel awkward to ask questions if they do not understand 

yet. Third, the average value of students in learning by using Dakon Intrinsic Elemental 

media is 78.2 with a percentage of 90% mastery. 

 Although the learning described above is not easy to be implemented, at least the 

teacher should be able to provide wider space of movement as well as innovation and 

creativity in learning for the sake of the spirit and passion of students in learning. With this 

innovation, students will be interested, pay attention, and ultimately can absorb the 

knowledge transferred by the teacher. Similarly, Indonesian language learning material 

identifies the intrinsic element of drama text using Dakon Intrinsic Element media in this 

seventh grade of junior high school students. Based on this, it can be concluded that the 

media of Dakon Intrinsic Elements is very effective to be used in the subjects of Bahasa 

Indonesia especially in the material of identifying the intrinsic elements of drama text in 

seventh grade. 
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Abstract 

 The factors that influence the quality of higher education services include personality 

and dedication, professional development, teaching ability, interconnection and 

communication, work climate, discipline, prosperity, community relations, leadership, 

facilities and infrastructure. This study aims to determine the determinant factors on the 

performance of lecturers in improving the quality of higher education services. The research 

was carried out in the faculty of teacher and education science of three private universities in 

West Java, Indonesia. The research involved lecturers in three universities comprising 64 

people, by employing observation technique, interview and questionnaire. Data analysis 

techniques used in the research inlcuded test validity, reliability, normality, linearity and 

hypothesis testing with t test and F test data processing using Soft Ware SPSS version 20 for 

windows. The findings showed that the determinant factors affected the performance of 

lecturers, with regression coefficient of 0.980 or 90.6% (p-value = 0.000). In addition,  the 

study indicated that the academic staff  had very good personality and high dedication, 

professional development, teaching ability, interconnection and communication, keeping 

good work climate, discipline, prosperity, good relationship with society in improving 

lecturer performance.  Overall, the determinant factors on the performance of lecturers could 

improve the quality of academic services of higher education, with regression coefficient of 

0.977 or 95.5% (p-value = 0.000). 

 

Keywords: determinant factors; higher education; lecturers’ performance; quality academic 

services 

 

 

1. Introduction 

 Higher Education is a place to gain knowledge which aims at enhancing human 

resources quality in order to be able to face work competition. In achieving these goals, it 

cannot be separated from the successful role of lecturers. The role, duties, and responsibilities 

of lecturers are very important in realizing the national educational goals. Those educational 

goals may include some efforts to develop the intellectual life of the nation, to improve the 

quality of Indonesian people as well as to shape the nation quality in their faith and piety, 

noble character, mastery of science, technology, and art, advancement, fair character, and 

prosperous and civilized condition. In accordance with the aforementioned statement, 

Mulyasana & Dedi (2015) stated that 

 There are several reasons to reinforce the point of view that humans do require 

education. It explained as follows: “First; that life is the cycle of processes; second; 

education helps humans make the process of adjusting to the demands of change and with 

new changes, third; education helps to release people from ignorance, poverty and 

backwardness, fourth; education helps human to do the process of forming identity, fifth; 

education helps to break the gap of life amidst the complexities of change. 

The position of the lecturer as professional academica as referred to in Article 3 paragraph (1) 

in (Law No. 14 year 2005) serves to improve the dignity and role of lecturers as learning 

agents, developers of science, technology, and art, as well as dedicator to the community, 

functioning to improve the quality of national education. 
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Purnamasari (2017) stated that work performance of lecture in classroom (partial lecturer) has 

negative effect (0.22209)  to quality of education (quality education). Quality of service 

(service quality) partially has a positive effect of  0.49603 on the quality of education (quality 

education). Simultaneously these two variables have a negative and positive effect on the 

quality of education if supported by the lecturer's ability variable. The statement is supported 

by a strong relationship on the process of lecturing and examination, physical facilities, 

lecturer competence, lecturer attitude, and the way of delivering materials. 

Further research conducted by Yusran et al. (2016) indicated that the performance of lecturers 

has a positive and significant contribution to the quality of education. Thus the performance 

of lecturers contributed to the improvement of the quality of higher education. Improvement 

on lecturers' performance will be followed by improving the quality of education. Thus the 

performance of lecturers to be high predictors of the low quality of college education. There 

are contributions and positive and significant influence of lecturer leadership and 

performance on the quality of education. Therefore, the leadership and performance of 

lecturers both of them contribute to the improvement of the quality of higher education. 

Moreover, in improving leadership and lecturer performance will be followed by improving 

the quality of higher education. Thus, the leadership and performance of lecturers together 

become predictors of the low quality of education. 

In addition, Shinta (2013) stated that employee performance of lecturer significantly affected 

the quality of service, with regression coefficient of 0.559 (p-value = 0.000). This shows that 

the employee performance, will encourage the rise of service quality directly by 55,9%. 

Leadership and performance of the wealthy jointly affect the quality of service by 68.1%. 

This shows that with good leadership, full of responsibility, character and dignity, and the 

high performance of lecturer staff, will encourage the increase of service quality equal to 

68,1%. 

The position of the lecturer as professional staff as referred to in Article 3 paragraph (1) in 

(Law No. 14 of 2005) serves to improve the dignity and role of lecturers as learning agents, 

developers of science, technology, and art, as well as service to the community functioning 

improve the quality of national education. 

This means that lecturers' achievements are also determined by the number of papers 

presented in the seminars, the writing of articles in scientific journals and the compilation of 

weighted books. In addition, lecturers need to have the ability to think logically and critically, 

mastering the principles and methods of research and able to communicate the results of 

research. Thus lecturers are always responsive to the development of science, technology and 

social society.  

The position of the lecturer as professional staff as referred to in Article 3 paragraph (1) in 

(Law No. 14 of 2005) serves to improve the dignity and role of lecturers as learning agents, 

developers of science, technology, and art, as well as service to the community functioning 

improve the quality of national education. 

The main task of the lecturer is as an educator. As an educator, the lecturer assumes the duty 

and responsibility to educate the student into an individual who has the ability and skills that 

are useful for his life and that  is required to enter the working world, through his ability to 

teach various knowledge and skills, in addition to the responsibility in the form of the right 

and unright attitude in acting through his character traits as a moral person. The duties and 

responsibilities of lecturers are not only limited in terms of transferring of knowledge. They 

assume individual and collective responsibilities, individual responsibility is academically 

responsible. While collective responsibility is the responsibility as a college senate. 

 The duties and responsibilities of lecturers are not only as educators and researchers 

but also serve as disseminators of information and renewal agencies, which are in line with 

the function of universities as educational institutions. The duties and responsibilities of 
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lecturers mandated in the Tri Dharma of Higher Education include: education and teaching, 

research and community service activities Law of the Republic of Indonesia Number 12 Year 

2012 About higher education, as follows:  

 

Higher Education functions: 

 a. Develop the ability and form the character and civilization of a dignified nation in 

order to educate the nation's life 

 b. Develop an innovative, responsive, creative, skillful, competitive, and cooperative 

academic community through the implementation of Tridharma; and 

 c. Develop Science and Technology by focusing and applying the value of the 

Humanities. 

 

Higher Education aims: 

 a. Develop the potential of the Student to become a man of faith and cautious to God 

Almighty and have a noble, healthy, knowledgeable, capable, creative, independent, skilled, 

competent, and cultured for the benefit of the nation; 

 b. Produce graduates who master the branch of Science and / or Technology to fill up 

the national interest and increase the competitiveness of the nation; 

 c. As the production of Science and Technology through Research which concerns 

and implements the value of Humanities to benefit the nation's progress, as well as the 

progress of civilization and the welfare of mankind; and 

 d. As the realization of Community-based Devotional Devotion and Research work 

that is useful in promoting the general welfare and the intellectual life of the nation. 

 In addition, the duty and responsibility of the lecturers is to develop the scientific 

attitude through cultivation of curiosity, both for themselves and others. This is because the 

curiosity is the basis for a person to grow and develop intellectually. Aspects of measurement 

in evaluating the lecturers performance include: quality of work capability, initiative, 

communication, and promptness. This task, is the main job of lecturer that must be done 

seriously because as the realization of the main task of a college, which is carrying out 

teaching and learning activities in an effort to educate students. 

 As an educator, the lecturers have the duty and responsibility to develop the potential 

of the students, both in terms of knowledge, skills and attitudes that are in accordance with 

the intended purpose. In accordance with the main tasks of lecturers as educators and 

teachers, then the target of lecturer's performance evaluation include: 1. Preparation or 

learning plan by lecturers, such as: preparation and development of lecture unit (LU), 

Syllabus, Lecture Handout. 2. Implementation of learning, including the ability in the 

delivery of learning materials, mastery of materials, the use of educational aids, class 

management, giving lecture duties, the use of learning methods. 3. Evaluation of learning 

outcomes include: among others the determination of the tool or type of evaluation used, the 

appropriateness of the use of evaluation types with the purpose of learning, the relevance of 

the matter with the lecture material submitted by the students. 4. The ability of lecturers to 

establish or interact with students, motivate students, help students who have problems in 

learning. 

 The reality of the field in several universities, especially in the Eastern Priangan in the 

area of Faculty of Education and Teachers Training of Unigal, Uniga and Uniku become 

focus of the study, it is indicates that they have not provided optimal academic services in 

study program officials, one of the causes factors are; accreditation of higher education 

institutions scores are still low, the ratio of lecturers established by the government that is the 

ratio of lecturers-students limited by higher education ministry amounting to 1:30 for the 

exact sciences and 1:45 for social studies, (Regulation minister of research, technology, and 
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higher education republic Indonesia number 2 year 2016 on the registration of educators in 

universities), lecturers' learner disciplines, inadequate practicum facilities, less transparent 

campus management, university management resources, places of worship and insufficient 

public facilities, low work culture, competition among unhealthy employees, cooperation 

with stakeholders is still lack, interpension of foundations to poor employees, lecturer 

scientific works are still lack, communication with students is still not built, lecturers' 

achievement is still low, student achievement is not visible yet and financing is still focused 

from students. 

 The quality of good academic service is based on the performance of various circles 

of teachers, administrative staff and even cleaning staff. Teachers (lecturers) should provide 

quality of teaching services to learners. Administrative staff should support and serve the 

needs of students related to administration as good as possible so that the students are able to 

perform academic activities. Similarly, to equipment and cleaning personnel, equipment 

officers must prepare the supporting facilities of teaching and learning process required by 

lecturers and students, hygiene officers must always maintain the cleanliness of the facility so 

it does not disrupt the process of teaching and learning in the campus environment. 

 Based on field observations in private universities of East Priangan area there are 

several variables that can affect the quality of higher education service, it is explained as 

follows:  

1. Personality and dedication 

2. Professional development 

3. Teaching ability 

4. Interconnection and communication 

5. Work climate 

6. Discipline 

7. Prosperity 

8. Relations with the community 

9. Leadership 

10. Facilities and infrastructure.  

 College, or more especially at the faculty level, should provide satisfactory academic 

services and support the smooth process of teaching and learning. Good academic services 

will produce good output and will indirectly provide significant benefits to the continuity of 

higher education. Through this research, it intends to investigate more deeply about 

Determinant Factors on Lecturer Performance in Improving the Quality of Higher Education 

Service (Study at Private Higher Education in East Priangan Region).  

 

2. Review of Related Literature 
 Soetjipto & Raflis (2009) explained that lectures position as professions require 

various requirements that must be filled up such as special education has a standard license, 

commitment to the position and client, aims to provide services to the community, affiliated 

with professional organizations, have a code of ethics in performing the task, trusted by the 

public and got social status in society. Mulyasa (2015) argued that education management is 

a process of systematic team work, systemic and comprehensive cooperation in order to 

achieve goals, both short-term, medium-term, and long-term goals. 

 Some definitions of TQM (Total Quality Management) can be seen from the 

description as follows: Parzinger & Nath (2000) describes  that TQM as management process 

and institutional to ensure that the customer consistently fills and exceeds costumer 

requirements. This opinion is also supported by Senthil & Selladurai (2001). They (2001) 

define that TQM as a continuous management process that aims at quality improvement in all 

processes and activites in instituions. The ultimate goal of TQM is to establish a management 
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system and institutional culture that assures customer satisfaction and never ending the 

continuous improvement of all institutional processes. Haksever et al., (2000) state that 

services are defined as economic activities that generate time, place, form and psychological 

use. According to Edvardsson et al., (2005), “services are also activities, processes and 

interactions as well as a change in the condition of the person or something in the possession 

of the customer".  

 Dessler (1998) mentions six ways that can be done to assess the performance of a 

person (lecturer), namely: 

1. assessment is done by the chairman of the progaram study (leader), 

2. assessment by appraisal of colleagues 

3. assessment by the appraisal commission (BPM) 

4. self-assessment performed by the lectures themselves 

5. assessment done by the student, and  

6. assessment through feedback ". 

 Natapriatna (2001) mentions seven performance indicators: (1) productivity, (2) 

quality of work, (3) initiative, (4) teamwork, (5) problem solving, (6) pressure, and (7) 

motivation ". According to Rachmawati et al. (2013) Factors that affect the performance of 

lecturers are mentioned as follows:  

1. Personality and dedication 

2. Professional development 

3. Teaching ability 

4. Interconnection and communication 

5. Discipline 

6. Prosperity 

7. Work climate. 

 Deming in Ali (2000) stated that there are fourteen important points that can bring or 

help managers achieve improvement in quality, as follows : 

1. Creating certainty of product and service improvement goals 

2. Adopt a new philosophy where defects are unacceptable 

3. Stop depending on mass inspection 

4. Stop doing business or just price basis 

5. Keep and continue improving the production system and services 

6. Institutionalize modern job training methods 

7. Institutionalize leadership 

8. Eliminate barriers between departments  

9. Eliminate fear 

10. Take steps or reduce the number of goals to the worker 

11. Eliminate targeted management,  

12. Eliminate the obstacles that degrade the hour-time work,  

13. Institutionalize careful education and training programs,  

14. Create structures in top management that can carry out the transformation as mentioned in 

the above points.  

 Danim (2006) identified 13 characteristics of quality company, namely: 

1. Focus on customers, both internal and external customers 

2. Focus on efforts to prevent emerging issues, with a commitment to work correctly from the 

beginning 

3. The Company has an investment in its human resources, thus avoiding various 

"psychological damage" which is very difficult to repair,  

4. The company has a strategy to achieve quality, both at the leadership level, academic staff, 

and administrative personnel,  
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5. The company manages or treats complaints as feedback to achieve quality and position the 

error as an instrument to do right in future.  

6. The company has a policy of planning to achieve quality, short term, medium term and 

long term,  

7. The Company undertakes a process of improvement by involving everyone in accordance 

with its main tasks, functions and responsibilities.  

8. The company encourages people to be seen as having creativity, able to create quality and 

stimulate others to work in quality,  

9. The Company clarifies the roles and responsibilities of everyone, including the clarity of 

the work direction vertically and horizontally,  

10. The Company has a clear strategy and evaluation criteria.  

11. The Company sees or places the quality that has been achieved as a way to improve the 

quality of further service.  

12. The Company sees quality as an integral part of the work culture, 

13. The company places continuous quality improvement as a must 

 

3. Methodology 
 The study employed a survey-design methodology with quantitative approach, to 

obtain and collect data and information from research respondents by using statements. The 

list instruments were developed in accordance with the interests of data, and based on the 

substance and title of research. According to Sukmadinata (2011), "survey used to collect 

data or information about large population by using relatively small sample". 

 The population of this research included Teacher Training Institute lecturers in East 

Priangan region that reflected similarities on characteristics. While, the population of the 

study was lectures of Faculty of Teacher Training and Education (FKIP) Galuh University, 

Garut University and Kuningan University, all of them have accredited by study program. 

The population focused on Faculty of Teacher Training and Education  (as the so-called 

FKIP) lecturers who perform their professional duties in accordance with their capacity as 

lecturers in the university.  

 

4. Findings and Discussion 

 What follows are the results and a brief discussion of each result. 

1. Personality and Dedication have direct and indirect relationship of 11,81% with lecturer 

performance at Private Teacher Training Institute. Personality and Dedication have positive 

relationship with lecturer performance. This means that relationships realized in part due to 

personality and dedication. The better the personality and dedication of lecturers at a 

university then the lecturer performance in performing their duties will be better.  

2. Professional development has a direct and indirect relationship of 13.06% with the 

performance of lecturers at Private Teacher Training Institute. Professional development has 

a positive relationship with the performance of lecturers. This means that the relationship 

realized in part due to the development of the profession. The better the development of 

profession lecturer at a college, then  the lecturer performance in performing their duties will 

be better. 

3. The ability to teach has a direct and indirect relationship of 0.94% with the performance of 

lecturers at Private Teacher Training Institute. The ability to teach has a positive relationship 

with the performance of lecturers. This means that relationships realized in part due to the 

ability to teach. The better the ability of teaching lecturers at a college then the performance 

of lecturer in performing their duties will be better. 

4. Inter-Relationship and Communication has direct and indirect relationship of 13.64% with 

the performance of lecturers at Teacher Training Institute Private. Interconnection and 

382



Communication has a positive relationship with the performance of lecturers. This means that 

the relationship realized in part caused by Interconnection and Communication. The Better 

Interconnection and Communication lecturer at a college then the performance of lecturer in 

performing their duties will be better. 

5. Work climate has a direct and indirect relationship of 1.52% with the performance of 

lecturers at Private Teacher Training Institute. Work climate has a positive relationship with 

lecturer performance. This means that the relationship realized in part due to climate work. 

The better the Climate work at a college then the lecturer's performance in performing their 

duties will be better. 

6. Discipline has a direct and indirect relationship of 0.60% with the performance of lecturers 

at Private Teacher Training Institute. Discipline has a positive relationship with the 

performance of lecturers. This means that the relationship realized in part caused by 

Discipline. The better the discipline of a lecturer at a college then the lecturer's performance 

in performing their duties will be better. 

7. Welfare has a direct and indirect relationship of 53.16% with the performance of lecturers 

at Private Teacher Training Institute. Welfare has a positive and significant relationship with 

the performance of lecturers. This means that the relationship realized largely due to welfare. 

The better the welfare of lecturers at a university then the lecturer performance in performing 

their duties will be better 

8. Variable relationship with academic community of higher education have direct and 

indirect relationship of 0.77% with the performance of lecturers at Private Teacher Training 

Institute. Variable relationship with academic community of higher education have positive 

relation with lecturer performance. This means that the relationship realized in part due to the 

relationship with the academic community of higher education. The better the welfare of 

lecturers at a university then the lecturer performance in performing their duties will be 

better. 

9. Personality and Dedication Variables, Profession Development, Teaching, Interpersonal 

and Communication, Work Climate, Discipline, Welfare, and Public Relations Academic of 

Higher Education have direct and indirect relationship of 95.97% with lecturer performance 

at Private Teacher Training Institute. Personality and Dedication, Professional Development, 

Teaching, Interpersonal and Communication, Climate, Discipline, Welfare, and Public 

Relations of academic community of Higher education have positive and significant 

relationship with Lecturer Performance. This means that the relationship realized largely due 

to Personality and Dedication, Professional Development, Teaching Skills, Interdependence 

and Communication, Work Climate, Discipline, Welfare, and Public Relations Academic 

Higher Education. 

10. Personality and dedication variables have direct and indirect relationship of 2.16% with 

Quality of Academic Service at Private Teacher Training Institute. Personality and dedication 

variables have a positive relationship with the quality of academic services. This means that 

relationships realized in part due to personality and dedication. The better the personality and 

dedication of a lecturer at a college then the higher the quality of the academic services of the 

college will be better. 

11. Variable of professional development has a direct and indirect relationship of 16.17% 

with Quality of Academic Service at Private Teacher Training Institute. The variables of 

professional development have a positive relationship with the quality of academic services. 

This means that relationships realized in part due to the development of the profession. The 

better the development of the profession of lecturers at a college then the tendency of 

academic service quality will be better. 

12. Variable of teaching ability have direct and indirect relationship equal to 7,22% with 

Quality of Academic Service at Private Teacher Training Institute. The variable of teaching 
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ability has a positive relationship with the quality of academic service. This means that 

relationships realized in part due to the ability to teach. The better the ability of teaching 

lecturers at a college then the tendency of academic service quality of higher education will 

be better. 

13. Variable between relationship and communication have direct and indirect relationship 

equal to 1.63% with Quality of Academic Service at Private Teacher Training Institute. 

Variables between relationships and communication have a positive relationship with the 

quality of academic services. This means that relationships realized in part due to inter-

relationship and communication. The better the inter-relationship and communication 

lecturers at a college then the tendency of academic service quality of higher education will 

be better. 

14. Work climate variable has direct and indirect relationship of 0.66% with Quality of 

Academic Service at Private Teacher Training Institute. Work climate variables have a 

positive relationship with the quality of academic services. This means that relationships 

realized in part due to the working climate. The better the working climate of lecturers at a 

college then the tendency of academic service quality will be better. 

15. Discipline variable has a direct and indirect relationship of 27.33% with Quality of 

Academic Service at Private Teacher Training Institute. The discipline variable has a positive 

relationship with the quality of academic services. This means that relationships realized in 

part due to discipline. The better the discipline of a lecturer at a college then the tendency of 

academic service quality will be better. 

16. Variables of welfare have direct and indirect relationship of 3.7% with Quality of 

Academic Service at Private Teacher Training Institute. Variables of welfare have a positive 

relationship with the quality of academic services. This means that relationships realized in 

part due to the welfare. The better the welfare of lecturers at a college then the tendency of 

academic service quality will be better. 

17. The variables of the relationship with the academic community of higher education have 

a direct and indirect relationship of 1.7% with the quality of academic services in private 

Teacher Training Institute. The variables of the relationship with the academic community of 

higher education have a positive relationship with the quality of academic services. This 

means that the relationship realized in part due to the relationship with the academic 

community of higher education. The better the relationship with the academic community of 

higher education at a college then the tendency of academic service quality will be better. 

18. Lecturer performance variable has direct and indirect relationship of 34,90% with quality 

of academic service at Private Teacher Training Institute. The lecturer's performance variable 

has a positive relationship with the quality of academic service. This means that the 

relationship realized in part due to the performance of lecturers. The better the performance 

of lecturers at a college then the tendency of academic service quality will be better 

19. Personality and Dedication, Professional Development, The ability to teach, Interpersonal 

and Communication, Working Climate, Discipline, Welfare, Public Relations of Higher 

education academician and lecturers have direct and indirect relationship of 95.47% with 

academic service quality at Private Teacher Training Institute. Variable Personality and 

Dedication, Profession Development, The ability to teach, Interpersonal and Communication, 

Work Climate, Discipline, Welfare, Public Relations of Higher education academician, and 

Lecturer's performance have positive and significant relation with quality of academic 

service. 
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Table 1. Recapitulation of Research Results Influence of variable (X) to (Y) 

No Variable R R
2 

thit ttab fhit ftab € Hypothesis 

1. The influence 

of personality 

and dedication 

to the 

performance of 

lecturers 

 (X1)           Y      

0,37

9 

14,4% 0,766 2,004 - - 85,6% Rejected 

2. Effect of 

professional 

development 

on lecturers 

performance 

(X2)           Y 

0,38

4 

38,4% 0,677 2,004 - - 61,6% Rejected 

3. The influence 

of teaching 

ability on 

lecturers 

performance 

(X3)           Y 

0,11

8 

0,14% 0,070 2,004 - - 86% Rejected 

4. The influence 

of Inter 

relationship 

and 

communication 

to lecturers 

performance 

(X4)           Y      

0,38

8 

15,1% 0,450 2,004 - - 84,9% Rejected 

5. The influence 

of work climate 

on lecturers 

performance 

(X5)           Y 

0,15

8 

0,25% 0,154 2,004 - - 99,75

% 

Rejected 

6. The influence 

of discipline on 

the 

performance of 

lecturers 

(X6)           Y 

0,1 0,10% 0,67 2,004 - - 99,9% Rejected 

7. Effect of 

prosperity on 

lecturer 

performance 

(X7)           Y 

0,74

7 

74,7

% 

2.187 2,004 - - 25,3

% 

Accepted 

8. The influence 

of the 

relationship 

with the society 

on the 

0,1 0,10% 0,53 2,004 - - 99,9% Rejected 
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performance of 

lecturers 

(X8)           Y 

9. The 

simultaneous 

influence of 

determinant 

factors 

affecting 

lecturer 

performance 

(X)            Y 

0,98

0 

90,6

% 

- - 17.8

66 

2.0

6 

9,4% Accepted 

 

The table below explains influence of variable X to Z, as follows: 

 

Table 2. Recapitulation of Research Results Influence of variable (X) to (Z) 

No Variable r R
2 

thit ttab fhit ftab € Hypothesis 

1. The influence 

of personality 

and dedication 

to the quality of 

academic 

services of 

higher 

education 

(X1)           Z 

0,16

1 

0,02% 0,11

3 

2,004 - - 99,98

% 

Rejected 

2. The influence 

of professional 

development 

on the quality 

of academic 

services of 

higher 

education 

(X2)           Z 

0,42

6 

18,2% 0,69

1 

2,004 - - 81,8% Rejected 

3. The influence 

of teaching 

ability on the 

quality of 

academic 

services of 

higher 

education 

(X3)           Z 

0,31

3 

0,98% 0,42

9 

2,004 - - 99,02

% 

Rejected 

4. Influence 

Interdependenc

e and 

communication 

on the quality 

of academic 

0,14

1 

0,20% 0,05

0 

2,004 - - 99,98

% 

Rejected 
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services of 

higher 

education 

(X4)           Z 

5. The influence 

of the working 

climate on the 

quality of 

academic 

services of 

higher 

education 

(X5)           Z 

0,1 0,10% 0,05

6 

2,004 - - 99,9% Rejected 

6. The influence 

of discipline on 

the quality of 

academic 

services of 

higher 

education 

(X6)           Z 

0,58

6 

34,4% 1,95

0 

2,004 - - 65,6% Rejected 

7. The influence 

of prosperity 

on the quality 

of academic 

services of 

higher 

education 

(X7)           Z 

0,20

7 

0,43% 0,10

9 

2,004 - - 99,57

% 

Rejected 

8. The influence 

of public 

relations on the 

quality of 

academic 

services of 

higher 

education 

(X8)           Z 

0,14

4 

0,21% 0,09

3 

2,004 - - 99,07

% 

Rejected 

9. Simultaneous 

influence 

affecting the 

quality of 

higher 

education 

academic 

services 

(X)            Z 

0,97

7 

95,5

% 

- - 11,71

1 

2.0

6 

4,5% Accepted 
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5. Conclusion 

 Based on the results of analysis and test of research hypotheses of the research then 

from it can be drawn conclusion as follows: Determinant factors that affect the performance 

of lecturers, with regression coefficient of 0.980 or 90.6% (p-value = 0.000). It shows that 

very big personality and dedication role, Professional development, teaching ability, 

Interdependence and communication, Work climate, Discipline, Welfare, relationship with 

society in improving lecturer performance.  

 Determinant factors on the performance of lecturers in improving the quality of 

academic services of higher education, with regression coefficient of 0.977 or 95.5% (p-value 

= 0.000). It shows that a very big personality and dedication role, Professional development, 

teaching ability, Interdependence and communication, Work climate, Discipline, Welfare, 

Relationship with society in improving academic service quality of higher education. 
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Abstract 

This paper is the first stage of a research study into strategies in teaching Chinese as a foreign 

language (CFL) in a trilingual education program in Thailand. Through related literature 

review, it was found that teaching Chinese characters to non-native Chinese learners is 

recommended at the start of learning regardless of their age because Chinese characters are 

the main part of the Chinese language and they are the combined components visible and 

constructive for learners. In addition, there is no attempt to examine any strategies in teaching 

Chinese characters in Thailand although it is nationally viewed as the third vital language for 

Thai students to study. CFL teaching strategies are then adapted to suit young Thai learners. 

  

Keywords: teaching strategies, Chinese as a foreign language, Chinese characters 

 

 
1. Introduction 

Today’s connected world apparently widens international communication between people 

from culturally diverse backgrounds, requiring common language knowledge and skills. In 

this context, English inevitably plays a vital role as a lingua franca, and it is preferably and/or 

legitimately studied as a foreign language in many countries. Thailand is not excluded since 

students at all levels must learn English. Socially speaking, it is also common for employers 

to recruit job applicants who are fluent in all English skills, so bilingual education has 

emerged and become popular among wealthy parents who want their children to acquire both 

Thai and English. 

However, after China had prospered and become the world’s largest economy, Chinese was 

nationally seen the third vital language for Thai students. Trilingual education becomes a new 

trend in Thailand although the Chinese language has been offered as a foreign or second 

language in both public and private schools in Thailand (Luo & Limpapath, 2016) and the 

second most studied foreign language in high schools (Siridetkoon, 2015) while English is always the 

most studied foreign language. What appears to motivate a few numbers of international schools 

to  reform their curriculums recently, offering a trilingual program in Thai, English and 

Chinese, is the development of National Language Policy of the Royal Institute of Thailand 

from 2006 to 2010 which reached a consensus on ‘trilingual + policy’ as indicated in the 

following model: Thai + English + Chinese + 1 optional language (Brudhiprabha, 2015). At 

this point, trilingual programs remain state of the art. 

The obvious problem young Thai students are facing appears to be learning or acquiring 

Chinese at the trilingual program in line with Plumb’s assertion (2016) that Chinese is one of 

the most difficult languages. Its difficulty is largely due to complications in writing Chinese 

characters (Ma, Ren & Zhu, 2017). Since the Chinese language can be divided into spoken 

and written languages (McLaren & Bettinson, 2016), many words are used in writing but 

rarely used in speaking, and this factor makes it harder for non-native Chinese speakers to 

learn written Chinese language without learning Chinese characters (Kosek, 2016).  

Learners of Chinese as a foreign language (CFL) normally study the two-main components of 

the Chinese language: phonetic system (Pinyin) and its written system (Chinese characters). 
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Learning CFL mostly involves Chinese characters because it is seen an essential procedure of 

learning the Chinese language. There are three basic ways to look up Chinese characters in 

the Chinese dictionary: Pinyin, radical, and counting the stroke of the whole characters.  

Counting the quantity of the radicals and characters enables learners to learn Chinese 

autonomously and correctly.  

According to International Chinese Language Ability Standard of Hanban (Hanban, 2018), in 

the grade five of HSK (Hanyun Shuiping Kaoshi), students are required to acquire 2,500 

words and be able to read Chinese magazines with comprehension and appreciate some TV 

series and movies. In order to reach these standard requirements, learners must acquaint with 

a large number of Chinese characters.  This can imply that learners should have intrinsic 

and/or extrinsic motivation in learning. Concurrently, CFL teachers should instruct lessons 

with effective pedagogical strategies suitable for their group of students.  

From the main author’s experiences in teaching CFL to Thai learners aged between 7 and 9, 

they tend to experience difficulty in learning Chinese characters. Achievement in learning or 

acquiring Chinese characters needs effective teaching strategies. This paper therefore aims to 

explore what would be suitable strategies in teaching Chinese characters for young Thai 

learners aged between 7 and 9 in a trilingual education program in Thailand.  

 

2.  Teaching and Learning CFL in a Thai context 

 Chinese has become nationally vital for Thai students to learn, and it appears that 

there are a number of research studies into teaching and learning CFL in a Thai context. As a 

matter of fact, they are associated with affect in language learning, affect in language 

teaching, cognitive skills, and parents, but none of them regards teaching Chinese characters. 

For example, Luo and Limpapath (2016) explored attitudes toward Chinese in Thai senior 

high school students (Grades 10-12) and found that female students held more positive 

attitudes towards Chinese language learning than their male counterparts, and the students in 

the Chinese Language Program had more positive attitudes towards Chinese language 

learning than those in English and Mathematics Program with minor in Chinese.  

Siridetkoon (2015) explored students’ motivation in learning English and L3s (Chinese, 

Japanese and Korean) in a university and found that the importance of English has threatened 

learners’ motivation to study other foreign languages while the predominance of English also 

makes students confident to study other languages. Furthermore, students’ learning 

motivation is driven by the international posture and immediate need and future use of that 

particular language.  

The research findings above align with Ye’s (2016) arguments that learning motivation is 

influenced by many elements. First, it can be shown in gender as male students tend to obtain 

lower learning motivation than female students. Second, family background also impacts 

students’ learning motivation. The ones from Thai-Chinese families tend to have higher level 

of Chinese learning motivation compared to those from Thai family background. The 

students from private schools possess higher level of learning motivation than those from 

public schools. The students who study more than 7 years have lower level of learning 

motivation than those who learn less than 6 years. 

For affect in language teaching, Wei and Laksana (2018) explore volunteer Chinese teachers’ 

job stress and satisfactions from 2013 to 2014 and found that they have higher level of stress 

in Workload and Career Development but lower level in cross-cultural teaching and 

communication. They are satisfied with “Recognition”, “Teamwork”, “Work itself” and 

“Achievement” while they are not with “Advancement”. Furthermore, Ye (2017) found that 

there are top five challenges that Chinese teachers faced in their classroom in an international 

school in Thailand: students’ diversity, classroom management, school support, parental 

involvement, and selection of teaching materials. Similarly, Masuntisuk (2013, p.1) pointed 
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out that one of the problems of studying Chinese in Thailand is “teachers lack competency to 

teach and attract students’ attention and enthusiasm”. In other words, teachers should well 

prepare for the teaching materials. 

Many research studies have been carried out on Chinese pronunciation, reading, and 

translation. For example, Li (2015) found that Thai speakers displayed the most difficulty in 

the perception of Mandarin tone 2 and tone 3. Similarly, the hierarchy of tone accessibility 

from the least difficulty to the most difficulty was tone 4 > tone 1 > tone 2 > tone 3 

(Rungruang & Mu, 2017). Cai and Lee (2015) compare between consonants and vowels in 

Chinese and Thai via pronunciations of five native Thai speakers who have learned Mandarin 

Chinese as a second language from 8 to 25 years. The results firstly show that the similarities 

and differences of first and second languages can be found by the contrastive analysis. 

Secondly, the differences may not be the reason of the difficulties of learning a third 

language. Thirdly, pronunciations of second language are influenced by first language. 

Lastly, the difficulties of second language may be caused by other factors. These results 

indicate first language’s positive and negative influences on second language learning.  

Ping (2010) applied Task-Based Learning (TBL) in teaching Business Chinese Reading 

among the undergraduates and found that this approach is helpful in improving students’ 

reading skills. Later, Ping (2015) found that Thai students who learned Chinese business 

translation often made grammatical errors, wrote wrong Chinese characters and use 

inappropriate vocabulary and incorrect punctuation.  

In terms of study in relation to parents, Liu and Ye (2015) found that parents were satisfied 

with Chinese language teaching in an international school. Hou and Lynch (2017) pointed out 

that positive parental encouragement could enhance their learning motivation and academic 

achievement in students of grades 4-6 in a bilingual school. 

It is fair to summarize that teaching CFL have caused a high degree of attention in Thailand 

as the recent research studies on Chinese have covered some important areas as mentioned 

above. Undoubtedly, they have offered useful strategies for teaching Chinese from various 

aspects and different levels of students. As Chinese is the combination of sound, sharp, and 

meaning, teaching Chinese needs the cooperation from parents, teachers, and students. 

However, Chinese characters, the main part of the Chinese language, should never been 

overlooked in a Thai context.  

 

3.  Strategies in Teaching CFL in Other Contexts 

Through related literature review, teaching Chinese characters appear to be more studied in 

other contexts, and CFL teaching strategies have drawn much attention among researchers in 

many countries, namely China, Australia, Malaysia, and Norway. It is also suggested that 

there is a need to understand how Chinese characters have been globally viewed. Firstly, they 

are widely known as ideograph (Chu & Toh, 2015), which represents an idea or concept. 

However, Walls and Walls (2009:7, cited in McLaren & Bettinson, 2015) held a different 

view and gave a comprehensive explanation that Chinese characters are not exact 

ideographic, but they are instead “morpho syllabic” or “ideophonetic compounds”. In other 

words, Chinese characters are not only ideographic but also phonetic.  

According to Xu (2009, cited in Huo, 2012), Chinese characters can be divided into four 

categories – pictographs (象形字, xiàng xíng zì), indicatives (指示字, zhǐ shì zì), 

ideographic compounds (会意字, huì yì zì), and pictographic-phonetic compound ideograms 

(形声字, xíng shēng zì). Therefore, it is reasonable to identify that Chinese characters are 

“ideophonetic compounds”. Zeng (2015) also explained that there are three elements: “sound, 

shape, and meaning” in a Chinese character.  
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Learning Chinese characters in fact should be a procedure from simple to complex.  The first 

simple step is writing with stroke. There are five basic strokes (横（一）、竖（丨）、撇

（丿）、点（丶）、折（乛）). The second is to learn radicals. There are 53 basic radicals 

recorded in The Contemporary Chinese Dictionary (TCCD, 2000, p.1717). Some radicals 

indicate their meaning, for example, “三点水, sān diǎn shuǐ” means “water”, “四点底, sì diǎ

n dǐ” means “fire”, “提手旁, tí shǒu páng” means “hand”. The words which combine with 

this radical mean that the word had relative meaning with “water” “fire” or “hand”. The last 

step is to learn Chinese characters. Learning should be step by step because “characters are 

composed of components, components are sometimes characters on their own, and 

components can appear repeatedly in different components or characters” (Hung, 2012, p. 27 

cited in McLaren & Bettinson, 2015).  

When it comes to young learners of CFL, Hu (2003) found that second and third grade 

students are appropriate to study Chinese as LOTE (Languages Other Than English) and this 

indicated that characters could well be introduced to primary school students at an early stage 

of learning. Furthermore, it is an effective way to use the method of picturing to teach 

Chinese characters. 

Teaching Chinese characters for native Chinese speakers has developed into systematic 

approaches. Undoubtedly, these approaches have various implications for teaching Chinese 

characters for non-native speakers. Lam (2011) pointed out that teaching Chinese characters 

in Hong Kong for native Chinese speakers can be divided into two main aspects: character-

centered approach and meaning-centered approach. One the other hand, character-centered 

approach means learners learn and recognize the quantity of Chinese characters first. 

Teachers teach characters through semantic radicals and phonetic radicals, the analysis of the 

components, and pictures shown how the Chinese characters are originally created.  

On the other hand, meaning-centered approach aims at reading and writing meaningful texts 

right from the beginning. Chinese characters can be learned in concrete context (word, 

sentence) and the ambiguities of the characters in different context. Learners are expected to 

write narrative, poetry, prose, and others with the Chinese characters they have learned. 

Pinyin approach allows learners to read unknown characters. Listening approach aims at 

learners’ listening to the texts many times then later gives them the texts, and they will 

connect the sounds and the Chinese characters by themselves. Both of them are also effective 

for teaching CFL, but teachers need to make appropriate judgments based on the specific 

requirements of their students’ situations.  

The weak points of Chinese characters can also turn into advantage points of Chinese 

characters. The difficulties of writing Chinese characters are largely caused by the phonetic, 

semantic and graphemic character confusion as Kosek (2016) mentioned. Indeed, Chinese 

characters have phonetic, semantic and graphemic similarities, Zeng (2015) assorted Chinese 

characters with contact in the sound of Chinese characters and words, shape contact of 

Chinese characters, meaning contact of Chinese characters and words, and proved that these 

“combined methods” are effective methods to teach Chinese characters.  

Similarly, Kosek (2016) explored the approaches for learning Chinese characters and 

recognizing characters without handwriting them for foreign language learners through 

analyzing 1,500 pairs of characters that had been mistaken for one another in the process of 

learning. Although these three researchers’ analyses base on the traditional Chinese 

characters, they are still available for the Simplified Chinese character teaching. 

Huo (2012) explored visual pedagogy on teaching third and fourth year students’ Chinese 

characters in a public school in Australia. Visual pedagogy benefits students by making a 

problem more readily accessible in memory, for example, Chinese characters were presented 
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in a radical picture each lesson, with a core character in the middle and the others arranged 

around it. 

Teaching Chinese characters are rich not only in the theoretical approaches, but also in the 

teaching materials and tools. No doubt that ICT (Information and Communication 

Technology) has become an essential role in modern education. It is not doubtful that a 

quantity of teaching materials including games, and manuals, has been afforded on the 

websites online. Ong, Er, Marimuthu and Liaw, (2015) found that Web-based instruction 

(WBI) were effective in teaching and learning Chinese characters. There are four Chinese 

character WBI: a) The Chinese Character Stroke from Harvard University; b) How to Write 

Chinese Characters from Oxford University; c) Chinese Characters Learning Application 

from the University of Hong Kong; and d) The BBC Learn Mandarin Online.  

In Taiwan, Chen, Hsu, Chang, Lin, Chang, and Sung (2013) built an e-learning platform and 

applied the radical-derived Chinese character teaching strategy with 129 Chinese-American 

CFL learners. The participants are divided into two groups: experimental group (e-learning 

radical-derived character instruction), comparison group (traditional lecturing instruction), 

and the students from experimental group performed significantly better than the comparison 

group on a phonetic radical awareness test, a semantic radical awareness test, as well as an 

orthography knowledge test. 

A number of research studies have focused on the mobile applications, integrated in teaching 

and learning Chinese characters (Chu & Toh, 2015; McLaren & Bettinson, 2015; McLaren & 

Bettinson, 2016). There are many apps that are affordable for Chinese learning including 

listening, writing and reading with games. Some of them are freely available but some are 

not. They enable students to learn Chinese characters beyond the classroom. For example, 

Chu and Toh (2015) found that CFL students could neither distinguish between homograph, 

homophone and homonym Chinese characters, nor use punctuation in sentences correctly. 

Therefore, they need to have more exposure in Chinese Pinyin, use Pinyin input and 

recognize the appeared Chinese characters with the same phonetic sounds or same phonetic 

sounds but different tones, or the same phonetic sounds but is different in meaning or 

grammar.  

Chu and Toh (2015) also found that teaching Chinese characters through Interactive 

Character Learning Model (ICLM) with WhatsApp could enhance CFL students’ learning 

motivation because they have great improvement in Chinese characters’ shape, meaning and 

sound through sending instant text messages, images, voice-communication, and video 

communication among the WhatsApp groups.  

E-learning tools have also been applied in teaching Chinese characters. For example, in 

Australia, McLaren and Bettinson (2015) pointed out that the use of electronic dictionaries 

aided students to identify Chinese characters and developed their Chinese literacy skills. In 

their project, teachers offered technological assistance about online course readers for 

students who were also encouraged to download the free version of Pleco which is one of the 

most widely used mobile applications for Chinese language learning. Pleco instructs with 

space repetition system to repeat the Chinese character which students have not yet 

aquatinted.  

Later, McLaren and Bettinson (2016) applied Skritter, a digital tool to teach Chinese 

character writing and other skills in classroom learning in Australia. Skritter is a web-based 

service with automatic space repetition system. IWrite is produced by Tam and Huang (cited 

in McLaren & Bettinson, 2016) for teaching Chinese characters. J. De la Rouviere has 

investigated the use of spaced repetition in online applications for commercial Chinese 

character learning applications such as Anki and Mnemosyne (De la Rouviere 2013, cited in 

McLaren & Bettinson, 2016).  
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Based on the main author’s personal observation as a native Chinese teacher, it was found 

that Thai students’ writing behavior is the factor that leads to writing difficulties. They tend 

to write the stroke order “shù” from down to up which is opposite to the right stroke order 

because of their mother tongue interference. Since there is no research into strategies in 

teaching Chinese characters in a Thai context, it is appropriate for the main author to adapt 

teaching strategies that can help Thai learners of CFL write Chinese characters more 

effectively.  

On the one hand, for the teaching tools, many mobile applications or websites are useful as 

they offer various materials or methods to make Chinese characters more visual, fun, and 

easy to learn. Furthermore, these electronic devices have changed the teaching styles, 

enabling teachers to teach Chinese characters inside and outside the classroom with unlimited 

time. For the teaching content, teaching the shape, sound, and meaning of Chinese characters 

at the same time is a good way to teach Chinese characters with the method of picturing (Hu, 

2003) or another similar method of visual pedagogy (Huo, 2012). Both teaching methods 

have been successfully used.  

 

4. Conclusion 

In Thailand, trilingual education in Thai, English and Chinese is increasingly recognized and 

learning CFL becomes crucial. Recent studies into teaching and learning CFL can be found in 

Thailand, yet teaching Chinese characters do not exist. Although Chinese characters are 

considered the hardest to learn, it is inevitable for any beginners to start learning Chinese 

characters. Many studies in other social contexts have applied electronic technology and 

students’ situation to teach Chinese characters with successful outcomes. It is therefore 

suitable for the main author who is a native Chinese teacher to apply those strategies in other 

social contexts as mentioned above to teach her Thai learners in a trilingual education 

program in Thailand. 
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Abstract 

Prospective mathematics teachers are required to be able to prove and explain the functions 

of a real integral proof. Among the ways to prove a real function integral is the theory of 

Riemann. Through a descriptive qualitative approach exploring the mathematics education 

study program of FKIP Universitas PGRI Madiun, it was found that female prospective 

mathematics teachers proved their real function integral by describing the graph of function, 

partitioning the domain, specifying the high value, looking for the upper Riemann sum, 

looking for the lower Riemann sum, looking for the upper Riemann integral, looking for the 

lower Riemann integral, and concluding. 

 

Keywords: mathematics teaching; proving a real function integral; Riemann theory; visual 

thinking 
 

 

1.  Introduction 

Prospective mathematics teachers are mandatory study of the real analysis. One subject of the 

real analysis is the Riemann integrable. Students prosecuted can understand and apply the 

concept of Riemann integrable. In addition, students are also required to be able to check a 

real function integrable with the Riemann integrable.  This is useful for multimodal teaching 

of mathematics which is quite neglected by teachers. Also useful for those who are afraid of 

math as it provides step-by-step process. 

Riemann integrable is a concept and procedure to prove a real function integrable. Several 

theories were developed to prove the real function integrable. To prove the integrable of a 

real function can use procedures. Siri Krishah Wasan and Havi Prakash and Richard R. 

Goldberg (1964) define if f is a bounded function on the closed bounded interval [a, b], we 

say that f is Riemann integrable on [a, b] if U(f)=L(f). The general procedure to proof 

integrable of a real function is to draw the domain partition, specify the height, determine the 

amount of the upper Riemann sum and Riemann below, determine the Riemann integrable, 

and Riemann integrable below compare the value integral Riemann upper and lower 

Riemann. If the values of the Riemann integral and Riemann integral value is lower, then the 

function is said to be integral. If the values of the Riemann integral and Riemann integral 

values below differ, then it is said that the function is not Riemann integrable. The procedure 

to proof the real function integral can be memorized. However, as it has been known that 

learning by rote is judged less meaningful. Therefore, students need to know the meaning of 

each step of the procedure. The meaning of each step of procedure of the proof a real function 

integral can be represented in the form of images/graphics. Pictures/graphics to explain a 

series of procedural steps prove real function integral. Visual thinking profile in proving real 

function integral was not discussed. 

Learning can be meaning thinking. Learning or thinking using images/graphics is a form of 

visual thinking. Tall (2013) describes how humans learn to think mathematically is through 

the 3 worlds that is visual, symbolic, to the formal level. Visual thinking is thinking by using 

mental typology. If the images/graphics are representational thought, whereas mental 

typology is images/graphs that there on mental. Visual thinking profile of the prospective 

mathematics teacher was not discussed. 
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Visual thinking of prospective mathematics teacher in understanding defines the formal 

sequence of convergence was discussed (Darmadi, 2015). Visual thinking profiles of 

prospective mathematics teachers in solving trigonometric problems were also discussed 

(Darmadi, 2016). Yet, visual thinking profile of the prospective mathematics teacher in 

proving real function integral was not discussed. This profile provides an overview of the 

process of thinking prospective male and female mathematics teachers provides an overview 

for other students to get packed in proofing of real function integral. Besides, lecturers can 

obtain an overview of the theoretical visual thinking in proving a real function integral.  

This paper discusses the visual thinking of female prospective mathematics teachers in 

proving a real function integral. Visualization by Zimmermann & Cunningham (1991) and 

Hershkowitz (1989) is the ability, process, and product of the creation, interpretation, use, 

and reflection of images, diagrams in mind, on paper or by technology for the purpose of 

describing and communicating information, thinking and developing ideas previously 

unknown. Borba & Villarreal (Goos, et al, 2007) write that visualization is a two-way process 

between one's mind and the external media. Furthermore, Arcavi (2003) defines limited 

visualization on the use of numbers, drawings, and diagrams. That is, visualization is the use 

of images and diagrams to communicate information in the mind to external media. 

 

2.  Objectives 

Visual thinking of female prospective mathematics teacher in proving a real function 

integrable. 

 

3.  Materials and methods 

The research method used for this study was exploratory descriptive methods with qualitative 

approaches. This method is used because the focus of this study is more on process rather 

than outcomes, to: (1) identify the visual thinking strategies used by the female participant 

and (2) describe the strategies showing how the strategies leads to making sense of the 

mathematical representation of Riemann integral. The process of visual thinking presented in 

descriptive of the prospective mathematics teachers on department of mathematics education 

of FKIP Universitas PGRI Madiun (UNIPMA).  

The main research instrument of this research is researchers themselves. While the auxiliary 

instrument used is the duty to prove a real function integral such as f(x) = x, f(x) = x
2
, f(x) = x

3
 

on the domain [0.1] to explain using images/graphics. Two methods provided with the 

instrument that is spoken and written. A fusion of spoken and written is intended to avoid 

saturation. Function that used for the task are not much different from the intent so that if 

there are indeed differences due to the gender differences only open because of the difference 

of the trouble about. 

Data had been taken by using interview-based tasks. During recording, interview-based tasks 

are done to find out what the mind of the subject. Saturated data used in the study. The data is 

validated by using the triangulation of the time. After the data is retrieved, data analyzed so 

that retrieved the profile visual thinking of female prospective mathematics teacher in 

proving a real function integrable. 

 

4.  Results 
Profile of visual thinking of female prospective mathematics teachers in proofing a real 

function integral is obtained based on the data provided by Miftakhul Arum. Miftakhul Arum 

is the subject of research for a student of math education FKIP Universitas PGRI Madiun on 

semester 7. The following data or research results are given by the subject in answering 

questions or messenger: 
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The subject was given free do m to answer and be reminded to explain using images/graphics 

to know the profile of visual thinking. 

The first step of female prospective mathematics teacher to prove a real function integral is 

drawing the graph. The representation given by female prospective mathematics teacher to 

drawing the graph is as follows. 

 
Figure 1. The Representation of Drawing the Graph 

To draw the graph of a real function, the mind of female prospective mathematics teacher 

thinks visually. Visual input of this activities is command to explain with pictures/graphics 

and the function f(x) = x
2
 on the domain I = [0,1]. Visual information processing that occurs 

is the mind conjures up mental typology graph of a function f(x) = x
2
, then cultivate the 

mental typology by means of specifying and refining existing mental typology, then make use 

of them so it appears the image of the graph of a real function. The description of the graph of 

a function of the real figure 1 is the output results of processing visual information. 

The second step of female prospective mathematics teacher to prove a real function integral is 

partitioned the domain. The representation given by prospective mathematics teacher to 

partition the domain is as follows. 

 
Figure 2.The Representation of Partitioned The Domain 

For partition, the mind of the female prospective mathematics teacher thinks visually. For 

thinks visually, the mind needs input and visual processing visual information so it can be 

partitioned. Interview was conducted to find out the process of visual thinking for partitioned 

the domain. Visual input of this step is instructions to explain with pictures/graphics, images 

that already exist i.e. figure 1, and efforts to find the partition. The visual output of this step is 

figure 2.  

The third step of female prospective mathematics teacher to prove a real function integral is 

looking for the high value. The representation given by prospective mathematics teacher to 

looking for the high value is as follows. 
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Figure 3. The Representation of Looking for the High Value 

To search for a high value, the mind of female prospective mathematics teacher thinks 

visually. For think visually, mind needs visual input and processing visual information so as 

to get high value i.e. Mi and mi.  Visual inputs of this step is instructions to explain with 

pictures/graphics, images that already exist i.e. figure 2, and efforts to find the High Value. 

The visual output of this step is figure 3.  

The fourth step of female prospective mathematics teacher to proving a real function integral 

is looking for the Lower Riemann Sum. The representation given by prospective mathematics 

teacher to looking for the Lower Riemann Sum is as follows. 

 
Figure 4. The Representation of Looking for the Lower Riemann Sum 

To find the value of the Upper Riemann Integral, female prospective mathematics teacher 

think visually. For think visually, mind needs visual input and processing visual information 

so as to get the Lower Riemann Sum i.e. L(Pn,f). Visual inputs of this step is instructions to 

explain with pictures/graphics, images that already exist i.e. figure 3, and efforts to find the 

value of the Lower Riemann Sum. The visual output of this step is figure 4.  

The fifth step of female prospective mathematics teacher to proving a real function integral is 

looking for the Upper Riemann Sum. The representation given by prospective mathematics 

teacher to looking for the Upper Riemann Sum is as follows. 

 
Figure 5. The Representation of Looking for The Upper Riemann Sum 

To find the value of the Lower Riemann Sum, mind of female prospective mathematics the 

thinks visually. For think visually, mind needs visual input and processing visual information 

401



so as to get the Upper Riemann Sum i.e. U(Pn,f). Visual inputs of this step is instructions to 

explain with pictures/graphics, images that already exist i.e. figure 3/4, and efforts to find the 

value of the Upper Riemann Sum. The visual output of this step is figure 5.  

The sixth step of female prospective mathematics teacher to proving a real function integral is 

looking for the Lower Riemann Integral. The picture or graph given by prospective 

mathematics teacher to looking for the Lower Riemann Integral is as follows. 

 
Figure 6. The Representation of Looking for the Lower Riemann Integral 

To find the value of the Lower Riemann integral, the female prospective mathematics teacher 

thinks visually. For thinks visually, mind needs visual input and processing visual 

information so as to get the Lower Riemann Integral i.e. L(f). Visual inputs of this step is 

instructions to explain with pictures/graphics, images that already exist i.e. figure 5, and 

efforts to find the value of the Lower Riemann Integral. The visual output of this step is 

figure 6.  

The seventh step of female prospective mathematics teacher to proving a real function 

integral is looking for the Upper Riemann Integral. The representation given by prospective 

mathematics teacher to looking for the Upper Riemann Integral is as follows. 

 
Figure 7. The Representation of Looking for the Upper Riemann Integral 

To find the value of the Upper Riemann Integral, the mind of female prospective 

mathematics teacher the female prospective mathematics teacher thinks visually. Visual 

inputs of this step is instructions to explain with pictures/graphics, images that already exist 

i.e. figure 5/6, and efforts to find the value of the Upper Riemann Integral. The visual output 

of this step is figure 7.  

The eighth step or last performed of prospective mathematics teacher to proving a real 

function integral is concluded. The representation that given by prospective mathematics 

teacher to concluded is as follows. 

 
To prove a real function integral, the mind of female prospective mathematics teacher didn't 

think visual. Input of information processing in this step is the result of the calculation of the 

Upper Riemann Integral and Lower Riemann Integral. Information processing is done by 

comparing the value of the Upper Riemann Integral and Lower Riemann Integral. The result 

of the information processing is the conclusion that a function given is internalized on a 

domain. 
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5.  Discussion 

Female prospective mathematics teachers prove a real function integral by describing the 

graph of a function, partitioning the domain, specifying a high value, looking for the Lower 

Riemann Sum, looking for the Upper Riemann Sum, looking for the Lower Riemann Integral, 

looking for the Upper Riemann Integral, and concluding. Female prospective mathematics 

teachers are not more likely on the given task that is explained with the use of 

images/graphics. 

To draw the graph of a real function, the mind of female prospective mathematics teacher 

thinks visually. The mind needs visual input and processing visual information so that it can 

draw the graph of a function. It goes with Tall (2013) that describes how humans learn to 

think mathematically is through the 3 worlds that is visual, symbolic, to the formal level. The 

description of the graph of a function of the real figure 1 is the output results of processing 

visual information. 

For partition, the mind of the female prospective mathematics teacher thinks visually. For 

thinks visually, the mind needs input and visual processing visual information so it can be 

partitioned. Visual input of this step is instructions to explain with pictures/graphics, images 

that already exist i.e. figure 1, and efforts to find the partition. The visual output of this step is 

figure 2. It goes with Tall (2013) that describes how humans learn to think mathematically is 

through the 3 worlds that is visual, symbolic, to the formal level. This activities also 

appropriate the research results Darmadi (2015) that for visual thinking occurs the process to 

construct, to processing (to determine/to refine), and to utilize mental imagery. To construct 

mental imagery of partition, the mind observes the images/graphics that are already there i.e. 

figure 1. The mind process mental imagery with determine domain on axis X and refine it 

with information x1, x2, x3, … on the X axis as the domain. The mind utilizes existing mental 

imagery with representation such as in Figure 2. 

To search for a high value, the mind of female prospective mathematics teacher thinks 

visually. For think visually, mind needs visual input and processing visual information so as 

to get high value i.e. Mi and mi. Visual inputs of this step is instructions to explain with 

pictures/graphics, images that already exist i.e. figure 2, and efforts to find the High Value. 

The visual output of this step is figure 3. Appropriate the research results Darmadi (2015) that 

for visual thinking occurs the process to construct, to processing (to determine / to refine), 

and to utilize mental imagery. To construct mental imagery of the High Value, the mind 

observes the images/graphics that are already there, i.e., figure 2. The mind process mental 

imagery with determine sub interval [xi-1,xi] and refine it with information Mi and mi. The 

mind utilizes existing mental imagery with representation such as in Figure 3. 

To find the value of the Upper Riemann Integral, female prospective mathematics teacher 

think visually. For think visually, mind needs visual input and processing visual information 

so as to get the Lower Riemann Sum i.e. L(Pn,f). Visual inputs of this step is instructions to 

explain with pictures / graphics, images that already exist i.e. figure 3, and efforts to find the 

value of the Lower Riemann Sum. The visual output of this step is figure 4. Appropriate the 

research results Darmadi (2015) that for visual thinking occurs the process to construct, to 

processing (to determine / to refine), and to utilize mental imagery. To construct mental 

imagery of Lower Riemann Integral, the mind observes the images/graphics that are already 

there i.e. figure 3. The mind process mental imagery with determine a sub interval [xi-1, xi] to 

construct images/graphics of the Lower Riemann Sum and refine it with other sub-sub 

interval. The mind utilizes existing mental imagery with representation such as in figure 4. 

To find the value of the Lower Riemann Sum, mind of female prospective mathematics the 

thinks visually. For think visually, mind needs visual input and processing visual information 

so as to get the Upper Riemann Sum i.e. U(Pn,f). Visual inputs of this step is instructions to 
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explain with pictures/graphics, images that already exist i.e. figure 3/4, and efforts to find the 

value of the Upper Riemann Sum. The visual output of this step is figure 5. Appropriate the 

research results Darmadi (2015) that for visual thinking occurs the process to construct, to 

processing (to determine / to refine), and to utilize mental imagery. To construct mental 

imagery of Upper Riemann Sum, the mind observes the images/graphics that are already 

there i.e. figure 3 or figure 4. The mind process mental imagery with determine a sub interval 

[xi-1, xi] to construct images/graphics of the Upper Riemann Sum and refine it with other sub-

sub interval. The mind utilizes existing mental imagery with representation such as in figure 

5. 

To find the value of the Lower Riemann Integral, the female prospective mathematics teacher 

thinks visually. For thinks visually, mind needs visual input and processing visual 

information so as to get the Lower Riemann Integral i.e. L(f). Visual inputs of this step is 

instructions to explain with pictures/graphics, images that already exist i.e. figure 5, and 

efforts to find the value of the Lower Riemann Integral. The visual output of this step is 

figure 6. Appropriate the research results Darmadi (2015) that for visual thinking occurs the 

process of to construct, to processing (to determine/to refine), and to utilize mental imagery. 

To construct mental imagery of Lower Riemann Integral, the mind observes the images / 

graphics that are already there i.e. figure 5. The mind process mental imagery with determine 

a sub interval [xi-1, xi]  with i = 1, 2, 3 …, n to construct images/graphics of the Lower 

Riemann Integral and refine it with other sub-sub interval. The mind utilizes existing mental 

imagery with representation such as in figure 6. 

To find the value of the Upper Riemann Integral, the mind of female prospective 

mathematics teacher the female prospective mathematics teacher thinks visually. For thinks 

visually, mind needs visual input and processing visual information so as to get the Upper 

Riemann Integral i.e. U(f). Visual inputs of this step is instructions to explain with 

pictures/graphics, images that already exist i.e. figure 5/6, and efforts to find the value of the 

Upper Riemann Integral. The visual output of this step is figure 7. Appropriate the research 

results Darmadi (2015) that for visual thinking occurs the process to construct, to processing 

(to determine / to refine), and to utilize mental imagery. To construct mental imagery of 

Upper Riemann Integral, the mind observes the images/graphics that are already there i.e. 

figure 5/6. The mind process mental imagery with determine a sub interval [xi-1, xi] to 

construct images / graphics of the Upper Riemann Integral and refine it with other sub-sub 

interval. The mind utilizes existing mental imagery with representation such as in figure 7. 

To prove a real function integral, the mind of female prospective mathematics teacher didn't 

think visual. It is appropriate with Tall (2013) that describes how humans learn to think 

mathematically is through symbolic to the formal level. Input of information processing in 

this step is the result of the calculation of the Upper Riemann Integral and Lower Riemann 

Integral. Information processing is done by comparing the value of the Upper Riemann 

Integral and Lower Riemann Integral. The result of the information processing is the 

conclusion that a function given is properly Riemann integrable on a domain. 

In addition to the description of procedural steps prove a real function integral as has been 

outlined above, it appears that the female prospective mathematics teacher didn't focus more 

on the task given. It appears from the answers provided on each step, namely the calculation 

first before describing a graph on looking for the Lower Riemann Sum, looking for the Upper 

Riemann Sum, is looking for the Lower Riemann Integral, and looking for the Upper 

Riemann Integral. Appropriate the research results Darmadi (2011) that imagery of 

prospective mathematics teacher in general is still weak. It’s also appropriate the research 

results Darmadi (2012) about the necessity of constructing learning math fun with 

Visualization. 
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6.  Conclusion 

 Female prospective mathematics teachers prove a real function integral by describing 

the graph of a function, partitioning the domain, specifying a high value, looking for the 

Lower Riemann Sum, looking for the Upper Riemann Sum, is looking for the Lower 

Riemann Integral, looking for the Upper Riemann Integral, and concluding.  Female 

prospective mathematics teachers are not more likely on the given task that is explained with 

the use of images/graphics. 
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Abstract 

 Emmanuel Levinas presents a highly original and profound view of the self in relation 

to the Other. Subjectivity is reinterpreted by Levinas (1985) as essentially for-an-Other rather 

than for-itself. While infinite responsibility to the other person commands the self to open his 

world to him, justice challenges one to an even greater openness: an ethics fully concerned 

for all others. This is realizable in the state which Levinas calls the liberal state.In this paper 

I examined what Levinas’ liberal state should be. Liberal state should be characterized by a 

movement from (1) self-concern to self-sacrifice, (2) mundane to justice politics, and (3) state 

to beyond state. 

 

Keywords: infinite responsibility; justice; liberal state; politics  

 

 

1. Introduction 

We all live in a VUCA world. VUCA describes the general conditions in the world today. It 

is a constantly changing environment characterized by volatility, uncertainty, complexity and 

ambiguity. VUCA became a recognized acronym in the late 1990s with its origin in the U.S. 

military. First developed at the Army War College in Pennsylvania, VUCA terminology was 

used as a mantra to prepare for the unknown (Stiehm, 2002). What does it mean? Here are 

short descriptions: 

V stands for volatility. It refers to instability of things and the accelerating rate of change 

around competition, business, employment, career, and job challenges. U refers to 

uncertainty.  It talks of unpredictable and unreliable conditions which makes possible our 

inability to cope with volatility.  Things are changing so fast and in so many unexpected ways 

that it overwhelms our ability to cope and to understand what’s going on. C speaks of 

complexity and of multi-faceted conditions and confounding of issues. Complexity entails all 

the issues and the chaos that surround us that lead to confusion in making smart decisions in 

what we call the ‘fog of reality.’  A means ambiguity.  Due to multiple interpretations of 

circumstances we are unable to solve complex problems and make clear decisions. There 

seems to be a linear cause-and-effect relationship between problems and solutions.  This 

results in misreads, poor decisions, or more often no decisions.  In the realm of ethics, there is 

no more moral standard to follow. There is no more ethics – only selfish interest. 

What do we do now in a world of doubt and indecision? How do we deal with people in a 

society that is replete with rugged individualism? How do we articulate an ethics of toleration 

and of respect as constitutive of the social order? Let me present the philosophy of Emmanuel 

Levinas particularly his concept of liberal state that should be at play in order that politics be 

guided by ethics. 

 

2. Levinas’ Liberal State 

Emmanuel Levinas presents a highly original and profound view of myself in relation to the 

Other. Subjectivity is reinterpreted by Levinas (1985) as essentially for-an-Other rather than 

for-itself. While infinite responsibility to the Other commands me to open my world to him, 

justice challenges me to an even greater openness: an ethics fully concerned for all Others. 

This is realizable in the state which Levinas calls the liberal state. 
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Liberal state is a self-critical politics that is continually checked by ethics and one which is 

perpetually becoming more just. The liberal state ‘always asks itself whether its own justice 

really is justice’.  

In what follows, I will examine what Levinas’ liberal state should be. He argues that the 

liberal state should be characterized by a movement from (1) self-concern to self-sacrifice, 

(2) mundane to justice politics, and (3) state to beyond state.  

 

 1. Self-Concern to Self-Sacrifice 

This paradigm, which Levinas carefully develops, is a movement from a deep concern for 

oneself to the unselfish care for the Other, from the love of oneself to the embracing of the 

Other. This is only possible in the realm of the ethical, not of the ontological. My sense of 

responsibility is not founded in my knowledge of universal principles. It stems rather from 

the way in which I find myself affected by the Other as uniquely responsible for his 

singularity. Being responsible is about transcending the drive toward self-preservation and 

self-enhancement. Being responsible for others is about addressing the needs of the people 

without reserve and without concern for one’s own being.  

Leadership, in liberal state, is not about honoring the self, protecting its ability to reach its 

vision of the good life, and minimizing all non-self-initiated claims on its time, money, and 

labor – in short, enhancing its ability to persevere in its chosen way of being. Now, if all that 

the leader wants is self-perpetuation, he will undoubtedly fail as a leader and, worst, as 

person.  

To be an disinterested leader is to love my concrete and present Others, to “feel the other’s 

skin,” without making any demands, without waiting for rewards, without let-up, without any 

thought of recouping the loss, with all that we can give until giving runs us dry. My 

responsibility is to give myself to the people in every moment, ceaselessly berating myself 

for not having given enough. And it is this feeling of inadequacy, this feeling of always 

falling short of my infinite responsibility that staves off my self-complacency and keeps me 

from saying, “Enough.” This is self-sacrifice. No longer thinking of myself, I only think of 

others. 

There is no better way of viewing this ethical relation other than the master-slave relation. 

The leader is the slave; the people are the masters. The relationship depends on hierarchy: the 

leader below and the led on top. A leader commits to emptying himself to the needs of others. 

Instead of focusing on one’s own image as a leader, the leader gives greater importance on 

his constituents. Responsibility is a one-directional normative relation: my responsibilities to 

the people do not require them to have the same, or any, responsibilities for me. 

Responsibilities are duties with no correlative rights, with no excuses.  

Clearly, Levinas’s elevation of the people as the Other is too much a burden for the leader; it 

is precisely at this level that Levinas’s thought makes us tremble; indeed, it is an excessive 

one.  Isn’t this too much? Indeed it is, but this should not be the reason not to care for others 

or abandon it altogether. This ethical relation, apparently ideal in nature, only tells us, “Never 

say enough.” While disinterested responsibility cannot be realized in the present, the ideal 

itself – precisely because it is unrealizable – has enormous pragmatic value to the extent that 

it serves as the transcendent measuring stick by which to judge our distance from the utopia 

of full ethical relationship. Indeed, our awareness of the ideal should motivate, rather than 

distract us, from the fulfillment of what should be. 

 

 2. Mundane Politics to Justice Politics 

It is in the presence of other Others that justice is introduced. Justice signals the movement 

from a direct relationship with an Other to a politics involving other Others. It is an impartial 

appreciation of the interests of Others. There is the shift from the Other to the third Other, 
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from the ethical I-Other to the social We. This is, in Levinas’s terms, the “correction of the 

asymmetry of proximity” (Levinas, 1981, p. 158).  Because there is more than one Other, we 

need justice – a rational discourse through which rights and responsibilities may be balanced 

and negotiated. For Levinas justice is the primary and highest goal of politics.The state has 

two kinds politics: mundane politicsand justice politics.  

Mundane politics pursues pragmatic ends such as secure private property, reliable 

commercial relations, safety from crime or war, and the like, ends that are NOT directly 

moral themselves. Such ends, however, are very often presented in moral terms as if they 

were the pre-eminent moral ends. Justice politics pursues the moral ends of the people it is 

that which truly serves the people. Justice politics pursues ends that are moral, aiming for the 

good (Cohen 2003).  It pursues moral ends such as moral improvement of the person as an 

social being, ends that are directly moral themselves. Politics must be regulated according to 

justice butjustice must serve ethics. Clearly, then, what Levinas is defending, namely, a state 

regulated by justice, and justice guided by ethics. 

We must be clear from the start that justice politicsincludesthe pragmatic goals that rule 

mundane politics, though obviously they are included as subordinate ends, subordinate to 

justice. Pragmatic concerns are included in and are regulated according to the values of 

justice. Without including these real and basic concerns as integral parts of its own interest, 

justice would be an empty word, mere rhetoric. Still, we must not forget that the satisfaction 

of such needs, however real and basic, is not by itself equivalent to justice. Cohen (2003) 

succinctly puts it with much perspicacity:  
While we must all, minimally, eat to live, we do not, as the saying goes, live to eat. One dies from lack 

of bread, to be sure, but one also dies for the justice that would make bread available to the starving, 

or that would eliminate starvation from the earth. Only when these mundane interests, each with its 

own relative legitimacy, are subordinated to and coordinated by a politics aiming at justice can we 

say that mundane politics truly serves justice politics.  

 These political goals: security against crime and war, health care, or full employment, 

environmental protection, electricity, food and water – while certainly worthy aims – cannot 

by themselves be the sole or even the primary aims of a just government. I think few people 

would be prepared to say that by themselves they constitute ALL that is meant by the struggle 

for political justice. For Levinas the primary aim of politics, and the more specific meaning 

of justice lies in its service to the moral improvement of each individual as a social being. 

That is to say, quite simply, politics must be regulated according to justice but justice must 

serve ethics. Clearly, then, what Levinas is defending, namely, a state regulated by justice, 

and justice guided by ethics, and ethics understood as that of independent individuals in 

social relation, is not self-serving. This state is what is known in modern political theory as 

liberal state. Levinas says, 
The liberal state is a state which holds justice as the absolutely desirable end and hence as a 

perfection. Concretely, the liberal state has always admitted – alongside the written law – human 

rights as a parallel institution. It continues to preach that within its justice there are always 

improvements to be made in human rights. Human rights are the reminder that there is no justice yet. 

And consequently, I believe that it is absolutely obvious that the liberal state is more moral than the 

fascist state, and closer to the morally ideal state (Levinas, 1988, p. 178). 

 

The state, then, through the impartial rule of law serves justice, which in turn serves social 

morality, not by forcing individuals to be moral, but by allowing, preserving and enhancing 

the greatest possible moral development of individuals in their social relations. Still, despite 

its necessary interventions, the state is not the source of justice or morality, but must be 

judged according to whether it is just (Cohen, 2003). It is not the state to determine whether it 

is just or not. It is how it serves the interest of the people that will decide if it has been just. 

The liberal state defended by Levinas aims beyond the state toward, and is guided by, a 
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justice that is itself subordinate to, and ultimately derived from, the moral life of its citizens. 

This is the nature of Levinas’s politics: a politics regulated by justice guided by ethics 

(Cohen, 2003). With this formulation established we are now able to introduce the central 

issue of Levinas’s politics, namely, the state beyond the state. 

 

3.  State to Beyond the State 

An idyllic politics is one whose values and aims lie beyond the state. There is, to invoke the 

title of one of Levinas’s last “Talmudic Readings,” a “beyond the state in the state” 

(Levinas, 1990, 6).This beyond is not inappropriate to politics but rather and precisely 

provides its ultimate legitimization. 

A just politics responsive to the call of ethics, as what Levinas proposes, has no guarantee of 

the future and yet it looks forward. It struggles to recreate itself. It is a state open to surprises. 

It never rests in complacency, never contented, always struggling; never assured of its 

position, always restless; never arrogant, always unobtrusive; never static, always 

evolutionary; never regressive, always progressive.  That’s the beyond state! Abeyond state, 

the one that Levinas has in mind, requires a more or less continuous revision of current 

politics for the sake of a changed politics. It aims for an improvement of the present politics 

for a better never yet tried politics or a post-politics, a “beyond politics.” This is the beyond 

the state that is self-critical.  

 

4. What qualities does the liberal state possess that make it self-critical?  

First, there is the freedom of the press, the freedom to criticize the government, to speak out 

against injustice. In liberal state, the abolition of dictatorial rule paves the way for democracy 

where voices that were once muted are now heard, where many voices are allowed to 

participate in the discourse. It allows dissent from the people, never deaf to their pleas. (Does 

that remind you of someone calling us his BOSS?). When voices are heard from all sectors, 

this is freedom of the press at play. 

Second, in the liberal state, the leader is not above the people, but is chosen from among the 

people. The leader’s task is the extreme antithesis of the harsh, tyrannical top-down style of a 

political dictatorship. Overbearing autocrats and selfish, despotic leaders who seem incapable 

of empathy or kindness are not fit leaders at all. The key to effective leadership has very little 

to do with wielding authority and much to do with giving oneself for Others. Driven by 

nothing less than untainted love and pure service, the leader embraces the task of taking care 

of her people no matter what happens, wherever it brings him, and whoever crosses his path. 

The leader raises the people to higher levels of motivation and morality. His leadership must 

be elevating, mobilizing, inspiring, exalting, uplifting, exhorting, and evangelizing. This 

leadership becomes ethical in that it raises the level of human conduct and moral aspiration of 

the led, thus having a transforming effect on them.  

Third, liberal state calls for a ‘permanent revolution’.  The Levinasian liberal state is always 

trying to improve itself, trying to be more just. It is ‘a rebellion that begins where the other 

society is satisfied to leave off, a rebellion against injustice that begins once order begins’.  It 

is vigilant. Although no state can be purely ethical, the liberal state at least strives for ethics. 

(Cohen, 2003). It is a state that is in continual revision; it refuses to declare itself as 

“accomplished”. Everything is probationary.  

It is good to note that Levinas, when he speaks of a just society, does not simply advocate of 

the realization of an ideal.  Idealist politics claims to know today the better world of 

tomorrow while messianic politics, the one Levinas adheres to, precisely insists that 

tomorrow cannot be foreseen today. A just politics is messianic rather than idealistic because, 

while it knows the direction toward which it aims, it does not claim to have now a complete 

knowledge of what that end will be like.  
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Because the future remains open, it remains humble. Cognizant of its temporal character, it 

takes seriously, as idealism does not, the independence of the individual and the uniqueness 

of history. There can be no plan today for a new tomorrow precisely because the novelty of 

tomorrow renders today’s plans obsolete – otherwise God’s own creation, the world of 

history, the temporal world, would be illusory. Unlike idealist politics, which claims to know 

both the end and the means, it is a politics neither of resignation nor of presumption, but a 

difficult freedom that struggles every day to both maintain and create itself.(Cohen, 

2003).There should be a constant reassessment and transformation that prevents the state to 

be on a predictable footing. 

 

5. How are we now? 

Do we have liberal state? Maybe still far from it. The Philippine economy is still volatile, the 

future is still uncertain, the rift between the Supreme Court and the executive is still complex, 

the Bangsamoro Basic Law is still ambiguous. But I believe we can do something. That is 

why we are all here in this hall making sense of our philosophical world. 

To solve our problem, I suggest a Levinasian VUCA: 

V – VIGILANCE. Let us be vigilant.This emphasizes the maintenance of a hyper-vigilant 

political disposition in order to preempt the recurrence of the evils of the past. Let us discern 

the real adversary. "There is no substitute for a militant freedom. The only alternative is 

submission and slavery."-- Calvin Coolidge 

U – UNITY. Let’s unite. Noting the “systemic” corruption destroying the country’s political 

and economic landscapes, the CBCP urged the faithful to “unite in groups which through 

prayer, discernment and concerted action will renew the social and political fabric of our 

country.”“Individual goodness is not sufficient anymore.  The good individual will only be 

swallowed up by the evil system. While individual witness is important, it is in unity that 

good Christian people will get their strength and attain victory,” they said. There’s a need for 

unity of life. The bishops also noted the importance of living one’s faith, stressing that it is 

only through a unity of life that systemic concerns hounding the country may be resolved.  

C- CRITICAL. Let’s continue to protest. Let our voices be heard. "There may be times when 

we are powerless to prevent injustice, but there must never be a time when we fail to protest." 

-- Elie Wiesel. Let’s protest in the street.  

A – ASYMMETRICAL. We should care for others. Responsibility does not entitle us to 

think of ourselves at the very moment when we should be thinking of the Other.  

Responsibility will not permit us to do nothing when we ought to be doing something, simply 

because doing nothing relieves us of a burden. It is not up to us to ‘trade off’ the other against 

ourselves. That would remove the distance between us altogether and destroy the experience 

of height that it must preserve. Responsibility, like hospitality, means the welcoming of 

inconvenience.  

Pope Francis calls our attention to “the great danger in today’s world, pervaded as it is by 

consumerism, is the desolation and anguish born of a complacent yet covetous heart, the 

feverish pursuit of frivolous pleasures, and a blunted conscience. Whenever our interior life 

becomes caught up in its own interests and concerns, there is no longer room for others, no 

place for the poor. God’s voice is no longer heard, the quiet joy of his love is no longer felt, 

and the desire to do good fades. This is a very real danger for believers too. 

(EvangeliiGaudium, 2). Let us live our faith. This vulnerability to the Other is the ultimate 

meaning of our very existence. Nothing more, nothing less, nothing else. 

One thing is certain—the future will continue to be volatile, uncertain, complex, and 

ambiguous. Nobody said life was meant to be easy.  But people who take on the challenge of 

today’s VUCA world will be increasingly successful. I hope that this speech provides a new 

perspective on confronting and dealing with the problems that encounter us. If we can be 
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vigilant, unitive, critical and asymmetrical, which is a Levinasian VUCA, then we will all be 

living la vidavuca. 
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Abstract  

 The study aims to investigate morale and empowerment in working of government 

officers at Rusamilae subdistrict municipalities, as well as to compare morale and 

empowerment in working with their gender, age, monthly incomes, length of government 

work, and position. Concerning this study, unit of analysis at an individual level was 

employed. The research design was quantitative research. The sample consisted of 106 

government officers selected by proportion sampling. Data were collected using a 

questionnaire. The data were systematically analyzed through frequency distribution, 

percentage, standard deviation, independent t- test, and one-way ANOVA.  

 The major findings of the study revealed that the aspects of the government officers’ 

moral empowerment on their working operations were average at several levels. Safety needs 

had the highest level, followed by love and belonging needs, and physiological needs. While 

the level of the government officers’ moral empowerment on their working operations 

compared with their gender, age, monthly incomes, length of government work, and 

department were not statistically significant in general.  

 

Keywords :  morale and empowerment, government officers at Rusamilae subdistrict 

municipalities 

 

Introduction 
 

 In order to meet the occurred from social changed, the problem pattern changed, the 

public sector to address societal issues that are not easily resolved. Local government 

agencies are critical in solving such problems that customers have to be satisfied and 

delighted with the service provided. Consistent with these points, the most powerful tools to 

achieve this are having the right set of motivation among employees in local government. 

Thus, having the right set of employees motivation helps to deliver high levels of service-

delivery capacity of public programs. (Jo & Park, 2016; Mgbeke, 2007). Employees’ job 

satisfaction is said to be a major influence to their service performance and customer 

satisfaction. The poor work morale of employees in turn affects their service manner and 

performance (Fock, 2004). People as a resource among all the resources are the most precious 

resource in an Organization. It is, therefore, important to see that the people are constantly 

kept motivated so that they contribute more productively towards achieving the 

organization’s goals (Gyan & Shukla, 2017). 

 All job-types considered morale to be a large issue, and diversity was mentioned 

among several employees. A relationship between employee empowerment and employee 

satisfaction was made on many comments (Light, 2004). Maslow’s (1954) theory relies on 

the assumption that motivation is affected by people’s perceptions, including their feelings of 

equity or fairness in a situation. He developed a hierarchy of needs, namely physiological, 

security, social, esteem, and self-actualization needs, which interacts with the environment 
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and serves as the basis of motivation. Similarly Herzberg (1966) viewed growth and learning 

as key to releasing an individual’s motivation. Some of the most readily recognized ways in 

which people experience the joy of growing and learning are through achievement, 

recognition, the nature of work itself, and being responsible for its success and the authority 

to ensure that success. Empowerment is an ever evolving concept which can be interpreted 

and applied in many different ways depending on the players involved, the corporate culture 

in place and the overall context of the situation unfolding. Most experts therefore agree that 

there is no holistically encompassing definition of empowerment, but it is rather a basic 

concept which must be analyzed in conjunction with many other influential factors applicable 

in a given setting. At its core, empowerment is the delegation of authority and/or 

responsibility by a superior to a subordinate (Pelit et al., 2011) 

  

 Thus, empowering employees is proposed as a strategic consideration rather than 

another human resource management tactic aimed at enhancing employee morale (Jo & Park, 

2016). However, despite the vast research on empowerment, motivating employees is may be 

difficult in some local government. By conducted research in southern part of Thailand, as 

the south is a multicultural region, racial and religious. The researchers chose to study at 

Rusamilae subdistrict municipalities in Pattani province. The researchers were interested to 

learn about the morale and empowerment of the workers by building and maintaining morale, 

along with applying motivational techniques, one can personally benefit as well as help the 

organization to provide the effective services for the development of the three southern 

provinces of Thailand. 

 

Objective  
1. To investigate the levels of morale and empowerment in working of government officers at 

Rusamilae subdistrict municipalities in Pattani province, Thailand. 

2. To compare morale and empowerment in working of government officers at Rusamilae 

subdistrict municipalities in Pattani province, Thailand with their gender, age, monthly 

incomes, length of government work, and position  

 

Hypothesis  

 

H 1: the levels of morale and empowerment in working of government officers at Rusamilae 

subdistrict municipalities were averaged at a more level . 

H 2: gender related to levels of morale and empowerment in working of government officers 

at Rusamilae subdistrict municipalities  

H 3: age related to levels of morale and empowerment in working of government officers at 

Rusamilae subdistrict municipalities  

H 4: monthly incomes related to levels of morale and empowerment in working of 

government officers at Rusamilae subdistrict municipalities  

H 5: length of government work related to levels of morale and empowerment in working of 

government officers at Rusamilae subdistrict municipalities  

H 6: position of government work related to levels of morale and empowerment in working of 

government officers at Rusamilae subdistrict municipalities  

 

Method 

 

 Participant selection A fully inclusive sampling of all government officers at 

Rusamilae subdistrict municipalities was conducted in 2017.The sample consisted of 106 

government officers selected by proportion sampling. Shown in the table 1 below 
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Table 1 the sample of government officers 

 

No. position population example 

1 Staff in Office of the Secretary 14 12 

2 Staff in Division of Finance 8 6 

3 Staff in Technician Division 4 4 

4 Staff in Educational Division  5 5 

5 Staff in Public Health Division 3 3 

6 Employee based on mission 28 21 

7 Employee General 46 30 

8 Hire employees 36 25 

total  144 106 

 

Survey design The surveys were sent to government officers at Rusamilae subdistrict 

municipalities by the study researchers. The surveys were used questionnaire; the scale was 

designed in a way to identify the extent to which the employees’ morale and employment are 

satisfied with the present conditions of the organization on a five-point Likert scale. 

Data analyzed The data were systematically analyzed through frequency distribution, 

percentage, standard deviation. The hypotheses were tested using a 

independent t- test, and one-way ANOVA statistics. 

 

Result 

The major findings were as follow: 

1. General information of the respondents    Rusamilae Subdistrict Municipalities staffs most 

are female that had 69 people, representing 65.1 per cent and had 37 male people, 

representing 34.9 per cent. Mostly aged 30-39, most of the 48 people accounted for 45.3 

percent, followed by 20-29 years age 35 accounted for 33.0 percent. Most revenue earning 

less than 10,000 baht and earn 10,001-15,000 baht maximum of 32 people, representing 30.2 

percent lower revenues 15,001-20,00 28 baht, accounting for 26.4 percent. 5-10 years’ 

experience, most experienced, most of the 42 people accounted for 39.6 percent, followed by 

5 years of experience under 41 accounted for 38.7 percent. Most of the employees in general 

Contractors hired by the mission and hire the most number of people 76 and 71.7 per cent, 

followed by the municipality of General Staff in the Office of the Undersecretary of 12 

accounted for 11.3 percent. 

2. The results of hypothesis testing  

H 1: the levels of morale and empowerment in working of government officers at Rusamilae 

subdistrict municipalities were averaged at a more level .Which is based on the assumption 

that the set. Safety Needs had the highest level, followed by Love and belonging Needs, and 

Physiological Needs.  

H 2- H 6 : the level of the government officers’ moral empowerment on their working 

operations compared with their gender, age, monthly incomes, length of government work, 

414



and position were not different statistically  significant in general. So the study, it was not in 

accordance with the assumption 2-6.  

 

 

Conclusion and Discussion 

 Conclusion The findings of the study revealed that the aspects of the levels of morale 

and empowerment in working of government officers at Rusamilae subdistrict municipalities 

were averaged at a more level (x̄  =3.66). Safety Needs ,Love and belonging Needs had the 

highest level (x̄  =3.96) followed by Physiological Needs (x̄ =3.96). While, the level of the 

government officers’ moral empowerment on their working operations compared with their 

gender, age, monthly incomes, length of government work, and position were not different 

statistically  significant in general.   

 Discussion 

1. The findings of the study revealed that the aspects of the levels of morale and 

empowerment in working of government officers at Rusamilae subdistrict municipalities 

were averaged at a more level (x̄  =3.66). There May be Rusamilae subdistrict are not have a 

lot of staff, so that the employee empowerment to be assessed in respect to the mechanisms 

by which authority/responsibility for decision-making is delegated to employees by 

encapsulating four dimensions of empowerment (Baird & Wang, 2010). 

 

2. Safety Needs, Love and belonging Needs had the highest level (x̄  =3.96) followed by 

Physiological Needs (x̄ =3.96). There may be valid cause from Maslow’s hierarchy of needs. 

This hierarchy of needs forms the cornerstone of his theory on motivation. He further 

believes that these inborn motives in man start from the very basic biological needs and go up 

the ladder to reach the highest level which is the self-fulfillment or self-actualization (Mohd 

Abbas Abdul Razak, Maziah Bte Mustapha, & Md Yousuf Ali, 2017). 

 

3. The findings of the study revealed that compare the government officers’ moral 

empowerment on their working with their gender were not different statistically significant in 

general. There may be valid cause from current social status of the male and females have the 

ability to perform work of equal quality, capacity and capability of both male and female 

employees. It's no different the male and female employees and morale. The encouragement 

of the practice is no different in accordance with Anut Poolpattana (2011) 

 

4. The findings of the study revealed that compare the government officers’ moral 

empowerment on their working with their age were not different statistically significant in 

general. Because most of the practices are very similar to the job that has resulted in renewed 

some may use their knowledge and skills. Training programs can be designed for employees 

to help in solving work-related problems and in enhancing skills (Zeglat, Aljaber, & 

Alrawabdeh, 2014). 

 

5. The findings of the study revealed that compare the government officers’ moral 

empowerment on their working with their income were not different statistically significant 

in general. Because employees are earning more or less did not so much that may not 

affecting attitudes of the employees towards their job and thereby contributing to motivation 

potential (Gyan & Shukla, 2017). 

 

6. The findings of the study revealed that compare the government officers’ moral 

empowerment on their working with their length of government work were not different 

statistically significant in general. Because all staff are competent in the performance and 
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skills of practitioners in various fields. The job with enthusiasm for the task is committed and 

dedicated to the service. The fully equal in accordance with Anut Poolpattana (2011). 

 

7. The findings of the study revealed that compare the government officers’ moral 

empowerment on their working with their position of government work were not different 

statistically significant in general. Because of the personnel there positions vary with the 

performance of the duties and responsibilities of each individual, so that the employee 

empowerment to be assessed in respect to the mechanisms by which authority/responsibility 

for decision-making is delegated to employees by encapsulating four dimensions of 

empowerment (Baird & Wang, 2010). 
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中国网络游戏汉泰翻译调查研究─以成都地瓜网络科技有限公司为例 

An Analysis of Chinese-Thai Translation in Game Online Business : A 

Case Study of I2I Company 

Ratpimon Boonruangprapha 

Faculty of Chinese Language and Culture, Huachiew Chalermprakiet University 

Email : melmelsee@hotmail.com 

摘 要 

泰国已经成为中国发行网络游戏的重要市场。泰国本土网络游戏研发公司非常

少，缺乏游戏产品开发能力，由此吸引了不少中国网络游戏公司进入泰国网络市场。

本论文研究的对象是成都地瓜网络科技有限公司，通过分析成都地瓜网络有限公司网

络游戏的汉泰翻译情况，说明商业汉语在把中国网络游戏投入泰国市场的重要作用，

中国网络游戏的汉泰翻译工作，对中国网络游戏进入泰国市场的重要性。  

     本论文研究的目的是分析该公司网络游戏的汉泰翻译人员的中文水平，加强中

国网络游戏在泰国网络市场的竞争力，提高公司汉泰翻译人员中文水平和加强汉语翻

译技能，指出网络游戏汉泰翻译中存在的问题，提出改进的建议和解决的方法。 

     论文研究通过问卷调查和文献资料研究方法，对掌握的资料和信息进行定量和定

性分析到达研究的目的。本次研究调查了该公司 5位汉泰翻译人员和 30名该公司网络游

戏的玩家。论文研究的主要内容是概述了中国网游市场的发展，以及成都地瓜网络科技

有限公司情况；调查分析了地瓜公司网络游戏翻译人员汉语水平情况和翻译情况，指出

了网络游戏的汉语翻译人员在专业词汇上的不足，在对中国文化知识的了解上以及对中

文词汇的掌握上对存在的问题。论文对网络翻译人员与游戏玩家的调查进行了分析和评

估，指出了网络游戏翻译中遇到的问题，提出了改进的建议。 

关键词：中国网络游戏, 汉泰翻译人员, 汉语水平, 网络游戏翻译 

Abstract 

 Thailand Online Game Market is big and fast-growing. Thailand has become 

important for Chinese online games market. There are few online game companies in 

Thailand, so Thailand Game Market is attracting Chinese online game companies. The 

purpose of this thesis is to analyze I2I Game Company in Game translation situation, analyze 

how to take Chinese Game enter Thailand Game Market, analyze about translators’ work 

situation and The importance of the Chinese online game enter to Thailand Game Market. 

The purpose of this research is to analyze Chinese skill level of Chinese-Thai translators, to 

strengthen China's online games in the Thai Game Market, to improve Chinese Skill level of 

translators including pointing out translation problem and suggestion.  This used 

questionnaire and literature research, analyze 5 translators and 30 players of I2I game 

company.  Also summarize the development of China's online games market of taking I2I 

Game Company, to research Game translation situation, and translators’ work situation, 

pointed out the lack of professional of Game online Translators, and problem in lack of 

Chinese cultural knowledge, also analyzes and evaluates by survey translators and gamers, 

points out the game translation problems and give suggestions for improvement. The research 

result is that translators of Thailand Game Companies face with translation problems. Then 

the Company should guide translators how to translate. Nevertheless, translators should be 
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familiar with that game before starting to translate; translators should improve their Chinese 

Skill and Chinese cultural knowledge. 

Keywords :  Chinese Online game, Chinese - Thai translator, Chinese Level, Online Game 

translation 

绪 论 

 

(一) 选题的背景、研究目的和意义 

    网络游戏，英文名称为 Online Game 或者 Network game，又称 “在线游戏”，简称“网

游”。指以互联网为传输媒介，以游戏运营商服务器和用户计算机为处理终端，以游戏

客户端软件为信息交互窗口的旨在实现娱乐、休闲、交流和取得虚拟成就的具有可持

续性的个体性多人在线游戏。 

    亚洲已取代北美成为最大的游戏市场，如今，中国的游戏市场规模达到了 220 多亿

美元，近 1500 亿人民币，也超过了美国，成为全球第一。中国的网络游戏产业已经成

为中国互联网的支柱产业之一，海外市场目前是一个重要的目标市场，特别是泰国在

东南亚市场扮演重要的角色。在 2013 年，估计市场价值超过 10 亿元。许多中国网络

游戏研发商和发行商计划扩大规模进入泰国市场来扩展其业务。 

    泰国总人口 6720万，网民数 2110万，玩家数 1470万，付费玩家 830万，付费玩家

人均年消费额 27.76美元，2014该地区游戏市场规模 2.3亿美元，泰国也是东南亚游戏

消费最高的国家。泰国也是个社交性非常强的国家，人们喜欢通过各种社交媒介向外

展示自己的生活、想法等，也乐于接受外界的反馈。49%泰国智能手机用户几乎每天

都会登陆社交平台。 

由于中国网游发展迅速，中国开发的网游已被被泰国网游公司引进泰国市场，泰

国网游公司把中国网游翻译成泰文。商业汉语的使用，网游汉泰翻译的质量，翻译人

员的汉语水平等都影响着中国网游在泰国市场的发展。在泰国网络游戏市场发展迅

速，不少中国网络游戏被引进入泰国网络游戏市场。这说明网络汉泰翻译应用在泰国

网络游戏市场的重要作用。泰国网络游戏市场的快速发展不仅促进了泰国经济的发

展，也加强了泰国与中国的经贸关系。 

（二）研究的范围 

本论文研究的范围只限于中国网络游戏汉泰翻译调查研究。泰国已经成为中国发

行网络游戏的重要市场，让泰国能挣了很多收入。这个研究汉泰翻译的问题，解决的

方法为了促进与发展泰国的游戏企业。本论文的研究数据从成都地瓜网络科技有限公

司 5位汉泰翻译人员和 30名该公司网络游戏的玩家的调查问卷，以及访谈 1位成都地

瓜网络科技有限公司的老板。研究者都在泰国曼谷进行调查研究。研究时间是 2016 年

9月至 2017年 4月。 
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(三) 本论文研究的目的 

    本论文研究的目是分析该公司网络游戏的汉泰翻译人员的中文水平，加强中国网络

游戏在泰国网络市场的竞争力，提高公司汉泰翻译人员中文水平和加强汉语翻译技

能，指出网络游戏汉泰翻译中存在的问题，提出改进的建议和解决的方法。 

(四) 本论文选题的意义 

    通过分析成都地瓜网络有限公司网络游戏的汉泰翻译情况，说明商业汉语在把中国

网络游戏投入泰国市场的重要作用，中国网络游戏的汉泰翻译工作，对中国网络游戏

进入泰国市场的重要性。 

(五) 研究的创新性 

    本论文研究的创新性体现在通过分析一家中国网络公司在泰国开拓中国网络游戏的

经营情况，研究了泰籍汉泰翻译人员的中文水平和翻译工作情况，说明了泰籍翻译人

员具有良好的汉语知识和中国文化知识对搞好网游翻译工作的重要性，指出了中泰语

言文化的融合，翻译团队的合作，对中国网游产品投入泰国网游市场的促进作用。 

(六) 研究途径与方法 

1）文献研究：对中国网络游和泰国网络游戏市场发展的分析 

2）调查研究：对成都地瓜网络有限公司网络游戏汉泰翻译人员的基本情况，中

文水平，翻译工作等进行调查分析和评估。 

--调查 5 位的中文网络游戏翻译人员的情况（通过问卷调查） 

1.性别、年龄、.文化程度、学历和.中文水平， 

2.翻译水平和工作情况 

--调查 30 位的游戏玩家的情况（通过问卷调查） 

1.性别、年龄 

2.对游戏语言的影响 

--成都地瓜网络游戏公司经营管理情况，对网络游戏汉语翻译人员的招聘和培

训管理。 

通过文献分析法和问卷调查法，对相关资料和问卷调查结果进行定性和定量分析,

说明成都地瓜网络科技公司的网络游戏汉泰翻译情况。研究泰国游戏公司翻译人员的

汉语水平，翻译中存在的问题，提出改进的建议。 

一、泰国网络游戏市场的发展 

   说到游戏企业，泰国也是游戏的国家之一，泰国还是很高的游戏收入的国家。 

    在 2012 到 2016 年之间，手机游戏产业的年增长速度预计为 27.3%，是其他产业增

长速度的 4 倍。截止到 2013 年底，东南亚游戏市场拥有了 8500 万的游戏玩家，收入

已达到 6.6 亿美元，随着全球移动游戏的高速增长，当地游戏产业收入额预计将在未
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来的三年之内达到 12 亿美元。小编也将在未来对东南亚游戏市场进行持续报道，以期

对有兴趣进入该市场的国内游戏开发者有所些许参考的价值，继上两期的越南和新加

坡专题之后，本期为大家介绍的游戏人均付费最高的国家就是泰国。[1]
  

    泰国是东南亚地区的第二大智能手机市场。泰国总人口 6740 万，网民数 2110 万，

玩家数 1470 万，付费玩家 830 万，付费玩家人均年消费额 27.76 美元，所以泰国也是

东南亚游戏消费最高的国家。  

图表 1 2014-2017年，泰国的游戏收入 资料来源：Newzoo 

 

 

 

 

 

 

 

 

泰国的游戏收益高，世界排名 23，并以每年 32.4%的速度在增长，其中 51%的收

益来自移动端。预计 2017 年整个东南亚市场的游戏收益将超过 22 亿美元，作为东南

亚最大的游戏市场，泰国的游戏市场规模将突破 5.41亿美元。 

 

二、中国网络游戏在泰国市场的情况 

    在中国互联网市场红利空间逐渐收窄之后，中国的创业企业和投资机构开始将目光

转向了海外。东南亚由于人口、地缘优势以及经济发展状况，成为海外布局的重要选

择。而泰国作为印尼之后的东南亚第二大经济体，成为吸引中国创投的热门地区。海

外目光的聚焦，让泰国的创业投资活跃度在过去的四年由冷变热。2012 年，泰国获得

融资的创业企业仅 3家，但 2016年上半年已经达到 71家，创业公司总量也突破 2000

家。这里面，有不少就是来自中国的互联网出海企业。  

与此同时，泰国吸引了包括中国资本在内的全世界 VC 机构的注意。中国互联网

巨头在泰国的投资尤其大手笔，其中包括阿里和腾讯。在泰国普遍面临 B 轮难的困境

下，来自中国的产业资本有望收割市场的红利。[2]
 

    中国的网络游戏产业已经成为中国互联网的支柱产业之一。在《2013 年中国游戏产

业报告》中中国游戏市场用户数量达 4.9亿人，销售收入 831.7亿元。中国网络游戏产

                                                           
[1]  yeahmobi 站 ：《东南亚手机游戏市场分析：泰国》， http://www.yeahmobi.com/cn_newsshow-36-328-1.html 

 
[2] 中国财富网：《泰国创投活跃度 4 年来由冷变热》，https://www.zhongguocaifu.com.cn/news/details-  
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业不仅在国内迅速发展，同时也向海外拓展，中国网络游戏出口规模已经达到 5.7 亿

美元。仅 2012 年，就有 40 家中国企业自主研发的 177 款网络游戏进入海外市场。近

年来，中国网络游戏产业已经成为中国文化产业出口重要组成部分，越来越多的中国

文化通过网络游戏这个窗口，让全世界了解中国文化。  

在海外市场当中，东南亚市场算是中国游戏出口的重点区域之一。IDC 著名调研

公司估计在东南亚国家（涉及 6 个国家，印度尼西亚、越南、泰国、马来西亚、新加

波、菲律宾）网络游戏市场价值达到 122.13 亿泰铢（24.23 亿元）。IDC 估计 2014 年

价值增长到 149.25 亿泰铢（29.85 亿元）。目前泰国网络游戏发展正处于成熟阶段。

在 2013年，估计市场价值超过 50亿泰铢（大概 10亿元）。从 2012年到 2013年，从

41 家发行商增加到 47 家，玩家账号数量超过 6000 万。移动网络的发展和高速网络运

营竞争力也是让泰国网络游戏不断地发展的推动因素之一。[3] 
 

    在泰国，中国游戏很收欢迎的。泰国玩家也喜欢玩中国游戏，原因就是游戏的风

格，游戏的特点。中国网游在海外有市场，除了凭借游戏本身的品质外，更得益于中

国传统历史与文化的魅力。以在中国的泰国留学生为例，虽然因为男友着迷中国游戏

而讨厌中国游戏，但是当他真正进入中国网游《决战紫禁》的“龙隐秘境”副本后，被

中国网游的画面以及人物所惊叹，那种想要通关的欲望和兴奋，让这个泰国留学生在

无形之中对国产游戏产生了好奇心和探索欲望。从中可以看到，中国诸多传统经典网

游作品在海外都极具吸引力，具有很好的市场。 [4]
 

 

三、中国网游在泰国市场的分析 

中国网游产品要进入泰国市场，除了硬件方面即网游产品要好，在软件方面即网

游泰语翻译也要好。因此对成都地瓜网络科技有限公司来说，具有一个高质量的泰籍

汉泰翻译团队是非常重要的。就目前来说，把中文网游产品翻译成泰语版使中国网游

产品投入泰国市场的主要工作。为此成都地瓜网络科技有限公司招聘了五名泰籍网游

汉泰翻译人员。他们主要负责把中国网游产品翻译成泰语版网络游戏。根据问卷调查

得到的资料，本次研究对成都地瓜网络科技有限公司网络游戏翻译人员汉泰翻译的情

况进行了分析。中国网游产品进入泰国市场有以下三个方面： 
 
 

(一) 网游翻译的文化因素 

中国网游产品之所以能够进入泰国市场的一个重要原因是中国网游产品的文化因

素。2015年8月21日，游戏茶馆主办了中泰游戏行业对接会，得到了腾讯游戏、

18183、魔方网、17173、搞趣网、游戏多、硬核联盟、蜜蜂网特约媒体支持，到场上

                                                           
[3]   张志龙（泰国）：《中国网络游戏进军泰国市场的广告策略》, 上海交通大学媒体与设计学院《金 

        田》杂志，2015，  http://www.xzbu.com/6/view-6708935.htm 

[4] 凤凰网游戏：《从泰国男玩中国网游被虐谈海外市场前景》    

       http://games.ifeng.com/netgame/csnews/detail_2014_04/30/36104440_0.shtml 
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百位泰国本土的游戏企业与从中国过来是十几名游戏企业代表交流合作。在移动互联

网领域，泰国的用户市场成熟度很高，总人口6700万几乎人手一部手机，智能手机普

及率超过50%，Line在泰国每天活跃用户有2000万，Facebook的注册用户将近3000

万。同时泰国本国的3G网络非常发达，速度快，流量费用低。在民族文化上泰国是东

南亚地区最为开放的国家，因为大力发展旅游业，所以融合了中西方和本国各种文

化，[5]使反映中国文化的网游产品在经过汉泰翻译后，不再需要多少修改就得以投入

泰国市场。  

 

(二) 中国网游在泰国网游市场的竞争 

    网游市场存在着激烈竞争。在中国网游市场的竞争情况是：经过多年的发展，中国

网络游戏行业已经形成了以综合型互联网企业、游戏研发企业和游戏运营企业为主要

竞争参与者的市场格局。以腾讯、网易、盛大、完美世界等为代表的综合型互联网企

业凭借强大的资金优势、庞大的客户基础和大量的技术积累基本完成了对游戏全产业

链的布局，业务领域涉及客户端游戏、网页游戏和移动游戏的研发、发行与运营等，

在行业内具有较强的影响力，大多已在资本市场上市。[6]
                            

中国自主研发网页游戏和移动游戏海外市场行业集中度均较低，不存在具有绝对

控制力的龙头企业。2014 年，中国自主研发网页游戏海外销售收入达到 9.5 亿美元，

销售额排名前五的企业分别是广州 Proficient City、昆仑万维、智明星通、R2Games、

杭州诺游，其占比分别为 10.17%、7.76%、7.13%、6.44%、5.09%，其余企业各自占

比均不足 5%。2014 年，中国自主研发移动游戏海外销售收入为 12.73 亿美元，销售额

排名前五的企业分别是昆仑万维、易幻 efun、智明星通、博雅互动、成都尼毕鲁，占

比分别为 10.07%、9.85%、4.46%、4.32%、3.12%。 

在泰国网游市场，泰国玩家对开发网络游戏国家的满意度或感兴趣的程度排序依

次是：中国、韩国、日本、美国和泰国。游戏的平台的排名方面，中国网络游戏的满

意度或感兴趣程度排名第四。游戏的类型的排名方面，中国网络游戏的满意度或感兴

趣程度排名第四。按照选择中国网络游戏的因素，样本对其他国家的漫画或者幻想小

说的内容，不断更新与游戏的发展，泰语翻译的准确度和各种各样游戏里的产品对泰

国玩家最有影响进行研究调查。目前，泰国玩家在中国网络游戏中遇到的最大问题是

泰文翻译版本质量差，但游戏质量水平不高的问题影响较小。[7]
 

 

(三)中国网游产品的投入与翻译程序 

                                                           
[5] 游戏茶馆网：《问道泰国：中国游戏企业的新红海市场》，  

      http://www.youxichaguan.com/news/7778.html 
[6]  中国产业信息网：《2016 年中国网络游戏行业整体市场规模及行业竞争格局分析》，

http://www.chyxx.com/industry/201605/416959.html 

[7]  泰国 JettanarChanmano：《中国游戏进入泰国市场的路径和策略研究》，上海交通大学，硕士论文 3  

     2015.万方数据：http://d.g.wanfangdata.com.cn/Thesis_D828185.aspx 
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在网游产品竞争的环境下，泰国是一个值得发展的有利市场。对中国网络游戏公

司来说，要把中国网络游戏产品投入泰国市场，打算在泰国发行自己开发的网络游

戏，基本步骤有三个： 

   第一步: 要把网络游戏产品本地化，内容需要贴切当地文化，把中国的网游产品翻译

成泰语版本。 

第二步：接入本地化支付，单纯靠App Store和Google Play的信用卡支付会损失很

多用户，接入有运营商支付和线下支付渠道的第三方是必备的。 

第三步：本地化推广。由于泰国的用户大部分都是在App Store和Google Play上下

载游戏，基本上不存在中国这么复杂的安卓第三方商店，所以在推广上基本上到处买

CPI的量，以及优先选择Facebook和Admob。 

成都地瓜网络科技公司基本上就是按照以上三个步骤在泰国经营销售中国网游产

品的。成都地瓜网络科技公司网游翻译程序是： 

    第一步程序：泰方翻译人员先下载一款要翻译中文版游戏，玩一玩游戏，了解和熟

悉这款游戏的内容和玩法。 

    第二步程序：在翻译前，翻译人员还有知道游戏的种类、特色、不同人物、神怪

的特点与功能等。 

第三步程序：中国团队准备好需要翻译的网络游戏内容，把这些内容放在 

Excel，然后翻译人员分别进行翻译。 

表 1 地瓜网络科技公司的中国网络产品汉语翻译表 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

    第四步程序：网络翻译的校对和检查。翻译人员翻译完后，中国团队就把翻译好的

泰语放在游戏版本中，然后就让翻译人员与其他的员工玩一玩泰语版的游戏，检测一
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下看看有什么问题和需要改进的地方没有。如果多次测试后翻译后的网络游戏没有问

题，就可以投放泰国市场了。 

四、 网络游戏汉泰翻译中的问题 

   

          为了开拓泰国网游市场，把中国网游产品投入泰国市场需要把中国网游产品的语

言部分翻译成泰文，把中文版的中国网游产品变成泰文版的中国网游产品，这样才能

适合泰国网游市场的需要，让泰国玩家了解游戏的内容，文化背景，操作步骤，游戏

的规则等，被泰国网游玩家所接受。 

我们可以看到泰籍汉泰翻译人员在网络游戏产品的翻译中遇到了各种各样的问

题，这些问题主要是 ： 
 

(一) 网游术语的翻译问题 

网络游戏有很多自己专门的术语。所以每个翻译人员在翻译网络游戏时就需要对

这些网游术语有一个清楚和比较全面的了解，否则是不能完成网游翻译工作的。这些

网游术语很多是指导玩家怎样操作游戏的重要术语。网游术语翻译错了，网游就不玩

下去了。因此在网游翻译中，正确、清楚地翻译网游术语是非常重要的。网游翻译人

员需要加强对网游术语的了解，掌握新的网络术语，熟悉游戏的操作，怎样才能准确

地翻译好网络游戏。 

Hit Point (HP) -  在游戏中的生活角色。 

Energy Bar (EN) – 是电源板的 （在游戏中的法术） 

XP System (EXP) - 为了拿起经验在 RPG 的游戏种类 （发展游戏的个性） 

除了英文，也有中文的专有名词，如 ： 

撞墙： 表示指派出自己所有部队去打一个比自己实力强出很多的对手。或本以

为可一将对方破防，但没想到自己的损失比对方大出很多。 

平仓：表示利用一对一电脑商人交易的方法把资源兑换成自己需要的比例，需

要帝国币。  

锁城： 表示一般用于确定攻击目标 ； 为防止对方飞城连续不断的向该玩家支

援一 个士兵 ；造成对方无法使用飞城道具。 

不了解技术语和对中文释义不明也是翻译中出现的一个问题。翻译人员在翻译游

戏会遇到不少网络术语和相关的技术词汇。如果翻译人员对这些大量的术语不熟悉，

就要花时间查找，也影响翻译的速度。另外，网络游戏会有很多新的词汇，有些是游

戏专用术语，并没有较权威的中文释义。这种情况就需要翻译人员广泛查阅资料，根

据游戏内容、情节和语境来翻译。 
 

(二) 玩家反映网络翻译中出现的问题 
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         游戏玩家反映，游戏翻译中有不太标准的地方。如图下 ： 

 

 

 

 

 

 

 

 

  图 2 网络游戏翻译中的错误内容  资料来源：I2I  游戏站 

 

      翻译错的内容就是 ： โปรดตรวจสอบในจ ำนวน 5 คน ส ำเร็จเติมเงินครั้งแรก 

      这个句子是有问题的，就是读的时候不是完全明白。对的句子应该是 ：โปรดตรวจสอบ 5 

คนแรกที่เติมเงินส ำเร็จ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           图 3  网络游戏翻译错的内容  资料来源：I2I  游戏站 

       图 3中显示了游戏 翻译中错的内容，比如 ： เรียยก，这个句子是有问题的，这个句

子应该是 ：เรียก。这些都是翻译错误的例子。这些错误并没有反映到地瓜网络游戏科技

有限公司，翻译人员也还没有发现这些翻译上的问题。 

 

(三) 翻译风格问题 

每个翻译人员有不同的翻译方法，不一样的风格，这一特点主要反映在翻译出来

的作品的语言和词汇的运用上。对文学作品来说，翻译出来的作品要反映出原作的风

格特点，语言风采。对网络游戏来说，翻译出来的作品要反映不同游戏类型的风格特

点。每个游戏有不同的内容和情节，有神怪类，有武侠类，有卡通类，休闲娱乐类，

奇幻类和枪战类等等。所以这就要求翻译人员不仅要对中文的语言风格有所了解，还

有对相应的泰语有所了解，只有这样才能翻译好网络游戏。比如说，可爱的游戏应该

用可爱的语言翻译，武打片的游戏，不能用符合武打气质的语言词汇来翻译等。成都
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地瓜网络有限公司在让泰籍翻译人员翻译网络游戏时，会先根据网络游戏的种类确定

了翻译的风格，然后，让翻译人员要根据不同类型的游戏种类和风格特点进行翻译。

如果翻译人员的翻译风格不一样，翻译的句子就不一样，例如:  

中文 ： 每天在线一定时长皆可领取修炼小礼物！： 

翻译成泰文:  ทุกวันออนไลน์ตำมเวลำที่ก ำหนดจะได้รับรำงวัลบ ำเพ็ญเล็กได้ 

 ออนไลน์ตำมเวลำที่ก ำหนดในทุก ๆ วันก็จะได้ของรำงวัลเล็ก ๆ 

 จะได้รับของบ ำเพ็ญได้ ถ้ำคุณออนไลน์ทุกวันตำมเวลำที่ก ำหนด 

中文： 有 10% 几率获得星阵挑战令一枚  

翻译成泰文：มีโอกำส 10% ได้รับค ำสั่งท้ำดวลค่ำยดำว 1 ป้ำย 

 คุณมีโอกำสรับค ำสั่งในกำรท้ำดวลค่ำยดำว 1 ป้ำย 10% 

               คุณมีโอกำส 10% ที่จะได้รับ 1 ป้ำยค ำสั่งท้ำดวลค่ำยดำว 

           虽然翻译的风格不一样，但是意思是差不多的。在网络游戏翻译时，公司会根

据游戏的种类来选择翻译人员，哪个翻译人员翻译风格，合适哪个游戏，就选哪个人

员去翻译那个游戏。 

  

(四) 译成泰语语句较长问题 

由于中文与泰语的书写不同，表达方式不同，在把中文翻译成泰文后常常会出现

句子比较长的问题，不适合网络游戏的操作。网络语言要简单明了，易读易懂。比

如，在翻译中国成语时，就会碰到这方面的问题。中国成语往往四个字，言简意赅，

寓意深长。但翻译成泰语后就比较长了。文学作品中还可以接受，但在网络游戏中就

不行了。所以当翻译游戏中出现的成语或俗语时，翻译人员就应该了解游戏的内容，

知道应该用哪个词汇来翻译，掌握中文成语的中心意思，用简短的泰语来代替。这些

都是翻译人员在今后的网络游戏翻译中需要提高的翻译水平和中泰双语词汇的掌握程

度。有时候中文翻译成泰语，语句较长，原因是可能如果句子太短的话，不能包括所

有的内容，可能意思会改变，读的时候会遇到问题，玩家不明白，所以翻译出来的句

子就比较长了。 

 

 (五) 翻译经验与翻译速度问题 

网络游戏翻译不是简单的文字翻译。如果没有一定的工作经验，没有一定的玩网

游的经验，以及中泰语言的掌握程度和语言水平，就不可能顺利翻译网络游戏的。因

为网络市场竞争激烈，网络游戏公司会不断推出新的网络游戏，这就要求网络游戏翻

译人员不断总结经验，积累网游词汇，不断提高自己的翻译水平，才能适应不断发展

的网络翻译市场。 
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另外，一般来说网络游戏文档比较大，翻译的时间也比较长。当网络公司开发出

新的游戏后，就需要尽快翻译出来，抢占游戏市场，吸引更多的玩家，以增加网络公

司的收益。这就要求网络公司能很快滴把新的网络游戏翻译出来。因此，翻译速度的

问题是网络公司需要注意的问题。如果不能尽快推出新的网络游戏，导致网络游戏的

翻译时间长，就不利于网络市场的竞争。所以，这也要求翻译人员提高翻译速度和翻

译水平。 

 

(六) 代词使用问题和古代汉语的翻译问题 

在网络游戏翻译中，会碰到一些代词翻译问题。汉语的人称代词有第一人称，如

我/吾/余，第二人称如你/你们/汝/尔，第三人称如他/她/他们等。每一部分的人称代词

都有不少。泰语也有一些人称代词，在翻译网络游戏如果不注意，就会用错代词。 

另外，在中国网络游戏中有不少是从中国古代经典小说改成游戏版本的。比如从

《西游记》改编的《梦幻西游》，《快乐西游》和《笑闹天宫》等；有从《三国演

义》中改编的《三国争霸》、《三国鼎立》和《QQ 三国》等；有从《水浒传》改编

的《水浒 Q 传》等。如果把这些小说网络游戏翻译成泰文版，翻译人员就会遇到不少

古代汉语的表达形式和语言特色等。如果翻译人员缺乏对这些古典文学作品的了解，

不了解这些作品中典型人物的性格和特点，缺乏这方面的文化知识和语言词汇，就不

能很好地翻译这些游戏，可能翻译出来的网络游戏失去文化色彩、人物特点和语言特

色。因此对泰籍翻译人员来说，加强这方面的语言知识和文化知识是必要的。 

   

五、提高汉语翻译水平促进网络游戏发展 

    通过调查研究后对这些翻译人员如何提升汉语翻译水平和翻译水平的建议和改进措

施： 

(一) 接触不同版本网络游戏 

这个方法就是公司现在使用的。网络游戏翻译人员平时多玩一些不同类型的游

戏，这样会帮助翻译人员知道其它游戏的功能，操作步骤和网络用语，有助于增加他

们的网络词汇，了解不同网络游戏的特点。在多接触不同版本的网游同时，也增加了

翻译人员翻译游戏的经验。 

 

(二) 提高汉语水平，增加中国文化知识 

    根据问卷调查中泰籍翻译人员的自我评估，泰籍翻译人员虽然都通过了 HSK 考试，

成绩是 6 级或-5 级。但是考试成绩好，不代表实际上能够很好地使用中文。在自我评

估中泰籍翻译人员认为他们的中文会话不是很好，需要提高。在用中文写方面，也是

比较差的。这与他们工作的语言环境有关，也与具体的工作有关。他们的主要工作是

笔头翻译，是阅读中文，他们不是搞口头翻译，需要良好的中文会话能力。另外，他
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们主要书写的是从中文翻译过来的泰文，而不是把泰文翻译成中文，所以他们在用中

文书写方面不好。然而，为了搞好网络游戏翻译工作，作为汉泰翻译人员，需要全面

提高自己的中文水平，因为中文听说读写能力的提高，是相辅相成的。 

    在问卷调查中我们还看到，由于缺乏对中国文化历史知识的了解，有时不能准确生

动地翻译中国的网络游戏，降低了网络游戏的质量。因此，在提高中文水平的同时，

作为网络游戏翻译人员还应该多了解中国文化知识，阅读中国一些经典历史故事，多

了解一些中国的传统文化，这对提高翻译人员的文化素质是好的，对今后的网络游戏

翻译工作是有益的。 
 

    这个方法是很感兴趣的。很多公司还不是开始使用这个方法的。如果公司会那这个

方法提高他们的翻译人员的翻译能力，以后游戏翻译就能提高更多，也能影响到游戏

翻译的工作越来越发展。 

(三) 做好翻译工作提高翻译水平 

    这个方法对翻译人员是很有好处。为了提高自己，这个方法是每个翻译人员是一定

做的。在调查中反映出网游翻译人员在翻译中会出现一些翻译问题。比如翻译错误；

翻译不确切；对一些中文的词汇不能很好地理解，不知如何翻译；缺乏对中国文化历

史故事的了解；翻译成泰文后句子较长不易阅读；翻译中有时会删除文本代码，造成

文本发生错乱，上下文和内容不能衔接，以及翻译风格与原版本不一致等。 

针对以上问题，翻译人员需要不断总结经验，在翻译中善于发现自己在哪些方面

不足，根据在翻译中出现的问题，来改进自己的翻译工作。另外做好翻译工作，除了

提高个人的翻译水平外，还要发挥翻译团队的作用。除此以外，地瓜网络科技公司为

了开发泰国网络游戏市场，不断提高网络游戏的翻译质量，应该有培训泰籍翻译人员

的计划，加强对翻译人员的管理和培训。 

总的来说，翻译水平的提高是与中文水平的提高和泰文水平的提高联系在一起

的，是与对中泰两国语言文化知识的掌握程度联系在一起的。对网络公司和翻译人员

来说，只有采取综合措施，才能做好网络游戏的翻译工作。  

 

结  语 

 

泰国网络市场发达，网络游戏市场很大。泰国已经成为中国发行网络游戏的重要

市场。泰国本土网络游戏研发力量不足，缺乏游戏产品开发能力，由此吸引了不少中

国网络游戏公司进入泰国网络市场。由于中泰文化上的交融，中国不少网络游戏产品

被泰国网游玩家接受，不需要多少修改，主要把网络游戏中中文翻译成泰文就可以直

接在泰国上线，投入泰国网游市场了。 
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为了让中国网络游戏产品进入泰国游戏市场，经营公司需要专业的中泰翻译人

员。目前有关中国网络游戏在泰国网络游戏市场方面的论文和分析已有不少，但本论

文是通过一家中国在泰国的成都地瓜网络科技公司，分析在该公司工作的泰籍汉泰网

络翻译人员的中文水平和工作情况。论文以成都地瓜网络科技有限公司为例，调查研

究分析了该公司从事网游产品的泰籍汉泰翻译人员的汉语水平状况，以及中国网游产

品在泰国市场的投放情况。 

    泰国已经成为中国重视发行网络游戏的重要市场。目前已经有不少中国网络游戏被

引进了泰国游戏市场，中国网络游戏受到泰国玩家的欢迎，本论文的目的是说明中国

游戏进入泰国游戏市场的情况和商机。研究中国公司在泰国的经营情况，分析和评估

该公司泰籍汉泰翻译人员的汉语水平，翻译工作和汉泰语言差异对翻译的影响，在分

析研究的基础上指出网络游戏翻译中遇到的问题，提出改进的建议和解决的方法。 

本论文采用的是文献资料分析和问卷调查的方法，分析成都地瓜网络有限公司汉

泰翻译人员的中文水平和翻译工作，与对游戏玩家分析，并对相关资料和问卷调查结

果进行定性和定量分析。目前有关于中国网络游戏在泰国网络游戏市场的情况的相关

论述和分析已有不少。本论文研究的创新性体现在通过分析一家中国网络公司在泰国

开拓中国网络游戏的经营情况，研究了泰籍汉泰翻译人员的中文水平和翻译工作情

况，说明了泰籍翻译人员具有良好的汉语知识和中国文化知识对搞好网游翻译工作的

重要性，指出了中泰语言文化的融合，翻译团队的合作，对中国网游产品投入泰国网

游市场的促进作用。 

论文研究概述了中国网游市场的发展和成都地瓜网络科技有限公司在泰国的经营

状况。通过问卷调查，论文分析了地瓜公司泰籍网络游戏翻译人员的汉语水平和翻译

工作情况。在分析研究的基础上，论文对如何提高泰籍翻译人员的中文水平和做好翻

译工作提出了改进措施，论文指出翻译人员需要进一步提供中文水平，加强对中文词

汇的掌握和对中国文化的了解，掌握更多的网络术语，多接触各种不同的网络游戏的

种类，不断总结和积累翻译经验，加强翻译团队的合作，在提高中文水平的同时也要

提高泰文的水平。这些措施有利于提高网络游戏的翻译质量，加强中国网络游戏在泰

国市场的竞争力。 
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摘要 

中国游客的大量涌入，使得汉语渗透到泰国旅游业的各个环节。为了探讨泰国旅

游业汉语服务状况，本文在曼谷等地区进行了采访调查和问卷调查，重点分析了交

通、餐饮、住宿、游览、娱乐、安全等泰国旅游业各环节的汉语服务状况，以及泰国

中文导游的汉语服务水平。 

研究结果表明：一、泰国较大的景点、旅馆、餐厅、商场、酒吧等旅游服务场所

一般都具有中文服务人员，能够为中国游客提供优质的汉语服务。但小店的汉语水平

较差，不能提供足够的汉语服务。不懂泰语的中国顾客往往需要借助英文或者肢体语

言才能勉强进行沟通；二、不同类型的游客能够享受到的汉语服务也不同。可能会遇

到一些语言障碍；三、中国游客对泰国购物环节的汉语服务评价最高，此外，中国游

客对娱乐、住宿、游览的汉语服务反应较好，而餐饮、交通环节的汉语服务较差；

四、泰国有优秀的汉语导游提供汉语导游服务,能吸引更多的中国游客前到泰国旅游，

但是泰国导游的汉语词汇、语法、掌握的知识量等方面还有待提高；六、泰国在安全

警示方面的汉语服务不足。 

针对泰国旅游业汉语服务存在的问题，本文提出了针对性的改进措施和建议。第

一，继续强化泰国的汉语教育，提高全民汉语水平；第二,加强旅游业汉语人才培育，

增加中文服务类旅游设施；第三，重视网络体系的打造,建立中文旅游网站；第四，在

警察局增设汉语服务，提高中国游客的安全保障；第五，积极宣传泰国旅游市场，不

断开发新型的旅游产品。希望这些政策建议能够为泰国旅游业改进汉语服务质量提供

帮助。 

关键词 ：泰国, 旅游业, 汉语服务, 中国游客, 导游 

Abstract 

The purpose of this case study is to study Mandarin usage in tourist business in Thailand. 

It focuses on the facilities and services in Mandarin i.e. signage, information service, sales 

service , tourism etc. The satisfaction of Chinese tourists and the level of Thai Chinese guides 

were noted. The writer collected data from the questionnaire and interview of Chinese 

tourists and Thai Chinese guides in Thailand. The results of this study showed that most of 

the Chinese tourist were satisfied to the Chinese tourist guides and facilities and services in 

Mandarin but some have to be improved. In conclusion, the results of this study indicate that 

the government has to improve the level of Chinese study in school. Also, the tourism 

organization has to increase the Chinese tourism facilities and services in Mandarin.  

Keywords : Chinese Language, facilities and service, Chinese tourist guides 
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绪论 

 

  （一） 选题背景和意义 

     中国是泰国第一大游客来源国，占赴泰国旅游中外国游客总数的 26%，是泰国旅游

业收入的重要来源。由此可见，掌握好旅游业的相关汉语应用技能，能够大大提高与

中国游客的沟通效率和服务质量，并吸引更多的中国游客前来泰国旅游。 

本文的研究意义主要体现在能够为改进泰国旅游业汉语服务质量，提高人才培养

水平提出针对性的建议，从而提高泰国对中国游客旅游服务的质量，进而促进泰国旅

游业更好的发展。 

  （二）主要研究的内容 

本研究主要探讨泰国的旅游业发展现状和特征，旅游业汉语人才需求状况。笔者

在泰国曼谷、清迈、春武里、普吉、大城府五个城市进行了调查访谈，深入分析泰国

旅游业中的汉语服务状况，汉语人才需求状况等，为泰国进一步加强旅游业汉语教育

水平，提高汉语服务质量，提供相对应策略建议进而吸引更多的中国内地游客。因

此，本文的研究内容主要包括以下两个方面： 

（1）本文对泰国旅游业的分析，探讨总结出泰国旅游业发展现状和特征。 

（2）本文分析泰国旅游业汉语服务质量，对泰国旅游业汉语服务状况进行评估，

发现其中存在的问题和不足，进而有针对性为泰国旅游业人才培养提出改进建议，从

而提高泰国对中国游客旅游服务的质量，促进泰国旅游业更好的发展。 

  （三）所要解决的主要问题和研究途径与方法 

   据笔者初步调查分析得知，泰国旅游业从业人员大多不具有流利的汉语沟通能力，

不能为来泰国旅游的中国游客提供准确、高效、便利的汉语服务。游客在与泰国旅游

业从业人员交流时往往存在一定的障碍，甚至产生沟通误会。对此，笔者在泰国曼

谷、清迈、春武里、普吉、大城府五个城市进行了调查访谈，深入分析泰国旅游业中

的汉语服务状况，汉语人才需求状况等，为泰国进一步加强旅游业汉语教育水平，提

高汉语服务质量，提供相对应策略建议进而吸引更多的中国内地游客。因此，本文所

要解决的问题主要有三个，分别是：（1）泰国旅游业发展状况如何？中国游客在泰国

外国游客总量中所占的比重有多大？（2）泰国旅游业汉语服务质量如何，汉语人才需
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求状况如何？ 

本文使用的研究方法主要有文献研究法、问卷调查法。 

（1）文献法。本文从泰国商务部网站、泰国旅游局、统计局网站以及相关的文献

中收集泰国旅游业的相关资料，然后根据所掌握的资料分析旅游业及旅游服务贸易的

发展状况。 

（2）问卷调查法。本文根据研究目的，设计出调查问卷对泰国旅游业汉语人才的

需求状况进行调查，并进行统计和分析。该方法可以收集到泰国旅游业汉语人才需求

的第一手数据，是本文第二章研究的基础资料和数据。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （一）泰国旅游业发展状况 

       泰国的旅游业非常发达，吸引了来自中国、欧美、日韩、东盟等各国的游客。泰

国有美丽的热带海景风光，悠久的佛教文化，奇特的风俗民情，各种美味的海鲜美

食，还有多姿多彩的人妖表演，越来越多的中国游客希望到泰国旅游。但是，近几

年，也有很多不利因素影响了泰国旅游业的发展。比如泰国政局动荡频繁发生的恐怖

袭击和怖爆炸事件，以及欧洲债务危机等引发的世界经济萧条等，这些因素都严重影

说明研究背景 

1. 泰国旅游业也发展状况的研究文献 

2. 中泰两国旅游业人才培育和教育比较方面 

3. 泰国旅游业发展对经济发展影响的研究文献 

4. 商务汉语的应用情况 

资料的收集 

1.泰国旅游业发展状况 

2.中国游客与泰国旅游业汉语服务情况 

设计调查问卷、开展调查、收集采访资料 

整理资料、分析泰国旅游业的商务汉语应用状况 

 

 

分析泰国旅游业汉语应用存在的问题，并提出应对措施 
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响了泰国的旅游业发展。  

据统计，以国别论，赴泰外国游客前五大客源国依次为中国、马来西亚、日本、

南韩和老挝，分别占外国游客总人数的 26.5%、11.5%、4.6%、4.6%和 4.1%。近年

来，赴泰国旅游的中国游客人数持续增长， 2015年总人数已跃升至 793.48万人次，

与 2010年 112.78万人次相比，5年间增长率为 603.56% 

据泰国旅游局官方初步统计数据显示，2015年全年赴泰旅游的外国游客为泰国带

来高达 1.44万亿泰铢的经济收入。  

为泰国旅游业收入贡献最大的中国游客带来的旅游收入更是高达 0.37万亿铢，占

外国游客旅游总收入比率的四分之一。  

表 1  2015-2016年泰国曼谷等五个主要旅游城市的入境旅游人数及收入（单位：

万人次；万泰铢）  

据来源：泰国旅游与体育部 (ปี2558-2559) 

自 2010年到 2016年，入境泰国的游客数都超过了百万人次。2010年入境泰国旅游的

中国游客总人次仅为 113万人次，占全部外国游客的 7.1%，在泰国的游客来源国中排

第二。到 2016年，中国游客人次总数增长到 877万人次，是 2010年的 7.76倍，年均

增长率达到 37.5%，在泰国的入境游客来源国中排第一。  

表 2-1   2010-2016年泰国入境外国游客人次、入境旅游收入、中国游客人次及占

  
2016入境旅游人次 

2016入境旅游收

入 

2015年入

境旅游人

次 

2015年入

境旅游收

入 人次量 增幅 收入额 增幅 

曼谷 2565 8.50% 5732 15.70% 2365 4954 

清迈 2036 12.40% 2948 19.00% 1812 2477 

春武里 1883 14.20% 3276 7.00% 1649 3060 

普吉 1564 13.50% 1474 12.40% 1378 1311 

大城府 1181 10.10% 983 12.40% 1073 874 

其他 2227 19.30% 1965 3.80% 1866 1894 

全国 3257 8.90% 16378 12.40% 2992 14571 
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比（单位：万泰铢；万人次）  

 

 

 

 

  

                   数据来源：泰国旅游与体育部(ปี2558-2559) 

 

 
数据来源：泰国旅游与体育部(ปี2558-2559) 

 

图 2-1  入境泰国旅游的中国游客人次及占比 

 

  （二）泰国旅游业汉语普及状况 

    目前泰国约有人口 6768万，华人约有 950万人，占比约 14%。大量华人在泰国贸易

经商、生活定居，办华文学校、成立各种华人社团的大背景下，具有泰国特色的汉语

已经成为了当地华人甚至部分泰国本土人生活交流的一个重要分支语言。  

目前泰国从事与旅游业直接相关职业的人员多达 200多万，解决了大量的闲散人

口问题，促进社会安定和经济繁荣。在这 200多万旅游业从业人员中，有近 30%是华

人或者华裔，他们或多或少接受过汉语教育，或者直接授教于长辈  

年份 

总入境

旅游收

入 

总外国 中国

游客

人次 

中国

游客 

中国

游客 

游客人次 
人次占

比 
排名 

2016 16378 3257 877 26.90% 1 

2015 14571 2992 793 26.50% 1 

2014 11796 2827 462 16.30% 1 

2013 11773 3030 470 15.50% 1 

2012 9650 2230 278 12.50% 1 

2011 7782 1922 176 9.20% 2 

2010 5941 1589 113 7.10% 2 
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泰国的旅游业汉语普及程度是非常高的，估计有 60%的泰国旅游业从业人员懂一

些简单的日常用语，并能够进行简单的汉语交流，有 20%-30%的旅游业从业人员熟悉

中国文化，并能用较流利的汉语进行交流，为中国游客提高优质的汉语服务。  

  （三）泰国旅游业汉语服务调查分析 

旅游服务是指包括各种劳务和管理行为相结合的经营旅游业的接待能力。旅游服

务   可以分解为六大环节，分别为交通、游览、住宿、餐饮、购物、文娱。  

泰国旅游业工作者接待中国游客过程中的汉语使用和汉语交流状况就是本文采访

调查的对象。  

笔者于 2016年 11月至 2017年 2月在泰国曼谷等旅游城市进行了采访和问卷调查 

本文通过访谈法从旅游的交通、游览、住宿、餐饮、购物、文娱六个方面调查了

泰国旅游环节的汉语服务状况，总结如下：  

泰国较大的景点、旅馆、餐厅、商场、酒吧、浴室等旅游服务场所都具有中文服

务人员，能够为中国游客提供优质的汉语服务。除华人开的服务场所外，小店的汉语

服务状况较差，不能提供足够的汉语服务。不懂泰语的中国顾客往往需要借助英文或

者肢体语言才能勉强进行沟通。此外，不同类型的游客能够享受到的汉语服务也不

同，对跟旅行团来泰国旅游游客而言，泰国当地的导游都是精通中文、泰文的，能够

用流利的中文为顾客提供旅游各环节的汉语服务，游客不用担心沟通问题。而对不懂

泰语自由行游客而言，则需要自己寻找懂泰语和中文的私人导游提供汉语服务，才能

无障碍的玩转泰国。 

 

  （四）泰国旅游业汉语服务评估及改进建议 

 

泰国旅游业汉语服务中的问题 

根据本文第二章和第三章的分析，随着中泰两国的经贸往来日益密切，中国游客

大量地涌入泰国旅游，泰国旅游局、教育部门加强了泰国的汉语教育，汉语已经成为

除英语之外的第一大外语了，很多学校都开设有汉语课程。目前，泰国旅游业的汉语

服务相对以前有很大的进步，总体而言呈上升趋势。但也存在一些问题需要改进，本

文列出了三个方面的问题，详述如下。 

一、泰国在公共交通、餐饮等方面的汉语服务还有欠缺:  

      -泰国地铁系统没有中文播报, 也没有用中文标识的站名, 中国游客进入地铁内

往往无所适从. 

      -很多公交车站牌都是用泰文写的，公交车上也没有中文播报，都是泰文播

报。 

      -泰国的交通系统的汉语服务质量较低，也不够充分，还有很大的提高空间 
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二、泰国导游的汉语词汇、语法、以及掌握的知识量有限:泰国导游平时需要注重

对泰国历史事件、泰式建筑、风俗文化等多学科知识的汉语积累和学习，从广度和深

度入手，不断超越，不断更新所学知识，最终达到由量变到质变，能随时随地用汉语

向中国游客讲述 

三、泰国在安全警示方面的汉语服务不足: 警方却不提供中文服务，中国游客只能

用英文或泰文沟通，请警察提供协助。对于会英文的中国游客造成的影响不大，但对

不会英文的中国游客而言，缺乏高效便捷的中文服务公安系统不足以充分保障中国游

客的人身和财产安全。安全这方面的中文服务状况不好，会在很大程度上影响入境泰

国旅游的人流量，急需改进。 

 

改进建议 

一、继续强化泰国的汉语教育，提高全民汉语水平 : 旅游业是泰国的支柱性产

业，旅游业每年都吸引了大规模的中国游客前来泰国观光旅游。 

二、加强旅游业汉语人才培育，增加中文服务类旅游设施 : 泰国旅游业的发展，

人才是主要的决定因素。旅游人才越多、质量越高、越有好处于吸引知识和技术分类

的旅游产业投资的观念。 

三、重视网络体系的打造，建立中文旅游网站 : 打造旅游业网络体系，是旅游业

现代化的体现。随着信息技术对旅游业的渗透，游客出游越来越依赖于网络。 

四、在旅游警察局增设汉语服务，提高中国游客的安全保障: 安全保障是旅游发展

的基石。随着外来游客大规模涌入泰国，泰国的现有的警力、消防等安全保障体系在

一定程度上已经不能满足当前的旅游需要了。 

五、积极宣传泰国旅游市场，不断开发新型的旅游产品: 积极宣传泰国旅游市场，

扩大旅游宣传的主体范围。未来的旅游宣传促销活动不应局限在旅游行政部门和旅游

企业的范围内，应加强与社会各行业、各领域的广泛合作，展开全方位的促销攻势。 

结 语 

泰国的旅游业非常发达，吸引了来自中国、欧美、日韩、东盟等各国的游客。自

2010年到 2016年，中国游客入境泰国旅游的数量大幅增长，早在 2012年就成为泰国

的第一来源国游客，并给泰国带来了丰厚的旅游收入。到 2016年，中国游客人次总数
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增长到 877万人次，是 2010年的 7.76倍，年均增长率达到 37.5%，在泰国的入境游客

来源国中排第一。又据统计，2016年中国游客为泰国带来了 4392万泰铢的旅游收入

，占泰国总入境旅游收入的 26.8%。 

中国游客的大量涌入，使得汉语渗透到泰国旅游业的各个环节。在泰国的曼谷、

清迈、春武里、普吉、大城府等主要旅游市场，都能接触到汉语服务。为了探讨泰国

旅游业汉语服务状况，本文在曼谷等地区进行了采访和问卷调查，重点分析了交通、

餐饮、住宿、游览、娱乐、安全等泰国旅游业各环节的汉语服务状况，入境旅游的中

国游客对泰国汉语服务的满意度状况，以及泰国中文导游的汉语服务水平。 

当然本研究还存在诸多不足之处有待改进。在泰国有关泰国旅游业汉语服务方面

的研究很少，笔者查阅了很多文献，依然找不到泰国各地区旅游业汉语服务人才的状

况，比如泰国各地区的导游数量、中国游客的数量及带来的收入等。我作为一名在泰

国学习汉语的泰国学生，对于泰国的相关资料，有时无法做到准确的翻译。虽然查阅

了很多中国学者关于泰国旅游业方面的资料，但是对相关资料的理解方面仍存在困

难。因此写这篇论文，对于我来说有一定的困难。如果在学术上存在问题，请予以谅

解。 
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商业汉语应用促进泰国橡胶出口贸易的发展研究 

──以泰国亚洲树胶有限公司为例 

A Study of Chinese Business in Promoting Thai Rubber Export Trade: 

Taking Thai Asia Rubber Company as a Case Study 

Visanee Rongkitchareon 

Faculty of Chinese Language and Culture, Huachiew Chalermprakiet University 

Email : viewvevee@yahoo.com 

 摘 要  

 目前，泰国是世界最大的天然橡胶生产国和出口国，而中国是泰国天然橡胶的

主要出口市场。泰国橡胶贸易公司为了更好地与中国发展贸易，不少泰国公司招聘了

汉语翻译人员，处理泰中之间商务文件和书信，以及参与一些商务活动。本论文研究

的对象是泰国亚洲树胶公司。论文研究的目的是说明商务汉语在该公司的使用情况，

汉语翻译人员的中文水平，以及商务汉语的使用对促进公司橡胶出口贸易的重要性。 

论文采用定性分析方法，通过文献分析和访谈调查对泰国亚洲树胶公司汉语翻译人员 

 使用汉语的情况进行了分析研究。论文的主要内容分三个部分：第一章概述泰

国橡胶出口贸易的情况和泰国亚洲树胶公司的出口经营情况。第二章分析泰国亚洲树

胶有限公司商业汉语的应用，说明汉语翻译人员的基本情况和工作状况。第三章对该

公司汉语翻译人员的汉语能力与工作情况进行评估，指出存在的问题，提出改进措施

和建议。  

 通过对该公司经营情况的析研究，说明商业汉语的使用，提高该公司翻译人员的

汉语水平，有利于泰国公司出口贸易的发展，与中国公司建立良好的商业贸易关系和商

贸通。  

  

关键词： 泰国亚洲树胶公司 汉语翻译人员 汉语水平 中泰橡胶贸易  

Abstract 

Thailand is one country that is the largest exporter of rubber in the world. China is the 

main export market for Thailand's rubber. In order to make the rubber business in Thailand 

and China better. Rubber companies in Thailand need employees that have Chinese language 

skills, can manage with Chinese-Thai document including business activity. This thesis also 

analyzes Thai Asia Rubber Company situation. The purpose of the research is importance of 

Chinese language for the rubber export business, Chinese skill of translators, using Chinese 

for improve rubber export business. 

The data was analyzed from various related data, explored by interviewing Thai Asia 

Rubber Company Limited situation. The content of this research is divided into 3 main 

sections: 1. General Situation of Rubber export in Thailand. 2. Analysis of Chinese usage in 

Rubber Export of Thai Asia Rubber Company Limited, basic information and Work 

experience of employees. 3. Analysis the Employees’ Chinese Skill, ability in work part, 

work problems and improvements in work, and any suggestions to the company. 

Keywords : Thai Asia Rubber Company Limited, Chinese  Level, China – Thai  
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绪 论 

(一) 选题的背景及研究意义： 

    1991 年以来，泰国一直是世界上最大的天然橡胶生产国和出口国。泰国橡胶产业的

长足发展，主要得益于 1962年开始实施的橡胶树翻种改良计划。过去由于产量偏低，

泰国的橡胶产业长期处于马来西亚橡胶业的阴影之下，泰国政府最终选择了变革之

路。为了提高橡胶单位面积产量和竞争力，泰国坚持不懈地进行了 40多年的翻种。截

止 2001年底，全国约有 110万公顷橡胶树被翻种，以高产优质橡胶树代替了低产树。 

    2013 年全年泰国出口的橡胶共 343.7 万吨，同比增长 14.6%，连续三年持续增长。

橡胶出口价格平均每吨 2,412.4 美元，较上年降低 17.6%，连续两年降低。主要原因仍

是全球橡胶产量提高、橡胶库存增加，以及全球经济复苏仍略显脆弱，尤其是欧美经

济。胶价的下跌，导致出口量上升但出口额下降 5.9%，出口总额为 82.34 亿美元，已

连续两年负增长。 

    以出口额计主要的橡胶市场依次为中国、马来西亚、日本、韩国和美国，其中售至

中国市场的出口额占了近半，达到 45.8%，其它各国所占比例分别为 13.5%、10.0%、

5.2%及 5.1%不等。2013 年除了中国市场保持增长，同比增幅为 4.3%外，其它四国出

现 5.0%至 31.6%的减幅，美国市场减幅最大。泰国橡胶制品出口额达到 85.11 亿美

元，同比增幅为 1.2%，连续四年提高。以出口额计主要出口市场包括括中国、美国、

日本、马来西亚和越南，中、美所占比例为 27.2%和 18.3%，中、越市场较上年各有

9.4%和 4.8%的增幅，其它市场均为负增长。 

泰国天然橡胶业的起步较晚，但其发展速度惊人。近年来，随着天然橡胶在市场

中的需求更加广泛，泰国橡胶种植面积不断扩大，广泛分布于泰国的中南部地区。目

前泰国已经成为世界最大的天然橡胶生产国与出口国，而且已经建立了较为完整的天

然橡胶产业链。泰国生产的天然橡胶有百分之八十进行出口，包括一些橡胶产品如乳

胶、标准胶、胶片等。另外，据有关部门统计，截止到 2014年年底，泰国有近 300家

企业以天然橡胶作为主要生产原料，这些企业涉及到汽车配件行业、橡胶鞋生产行

业、生活用品行业等。天然橡胶成为了泰国的主要出口产品之一，同时泰国天然橡胶

产业提供了 600多万个就业岗位，天然橡胶产业已成为泰国经济的重要支柱。 

    中国作为世界第一大天然橡胶消费及进口国，中国依赖大量的天然橡胶进口。泰国

作为世界第一大天然橡胶生产国和出口国，为其在中国市场持续保持有利的竞争地位

提供了保障。中国不断扩大的天然橡胶市场需求为泰国天然橡胶出口快速增长提供了

条件，泰国持续、稳定的天然橡胶出口也为中国天然橡胶相关行业的高速发展提供了

保障，两国间天然橡胶贸易的高度相互依赖已成必然，而中泰两国间天然橡胶的进一

步合作也将产生更深远的影响。总之，随着两国经济的发展，中泰两国间的天然橡胶

贸易合作会越来越广泛。 

    泰国亚洲树胶有限公司与很多中国公司做橡胶贸易合作，比如 Hongjiyong 公司，

Hongchuan 公司。跟这些公司合作的时候，该公司自己跟他们谈贸易合作，也有通过

中间人。泰国亚洲树胶有限公司是泰国天然橡胶领域中的生产商和出口商之一。泰国

亚洲树胶有限公司在天然橡胶领域有 15 年的经验，并得到橡胶界和出口界广泛的称

赞。公司在橡胶领域有着丰富的经验，并和主要轮胎工厂，以及和橡胶有关的一些企

业有着长期密切的关系。所以为了跟中国公司做贸易，他们一定有中文媒体，比如网

站，联系方式等等。中国公司可以从这个方法来明白公司的能力与经验。 
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由于中国经济的快速发展，“一带一路”的全球经济发展的战略，汉语成为一个重

要的商务语言，不仅蕴含着中国历史文化，也起到与中国发展经济贸易和商务来往的

语言沟通的桥梁作用。目前，中国经济的发展对全球经济影响越来越大，各国与中国

在经济方面的交往也越来越紧密，商业汉语也被运用在不少国家的商家与中国进行商

务联系的沟通中。泰国与中国的经贸关系非常密切，商业汉语已经在不少泰国公司中

被使用。 

本论文研究的对象是与中国有着贸易来往的泰国亚洲橡胶有限公司。正是在中国

与泰国经济发展的大背景下，该公司也招聘了汉语翻译人员，从事与中国进行商务沟

通的工作。论文研究的意义是过该公司与中国的橡胶贸易指出商务汉语的使用对促进

公司橡胶出口贸易的重要性，有利于泰中贸易的发展和文化的交流。 

 

    (二) 研究的目的 

本论文研究的目的是通过分析泰国树胶有限公司与中国在橡胶出口贸易活动，说

明商务汉语应用的重要性和对公司橡胶出口的促进作用。通过相关分析研究说明商业

汉语应用有利于泰国亚洲树胶有限公司橡胶贸易的出口。 

 

    (三) 研究的方法 

研究方法主要是通过有关的资料做文献分析，用文献资料、访谈法和 SWOT 分析

法对泰国树胶有限公司的汉语应用情况进行定性分析，通过对资料的定性分析，说明

商业汉语应用促进了亚洲树胶有限公司出口贸易的发展。 

    (四) 研究的主要内容 

本论文研究的主要内容是分析研究泰国亚洲橡胶有限公司与中国出口贸易活动中

商业汉语的应用情况。通过文献分析，访谈资料和 SWOT 分析，对该公司从事商业汉

语人员的中文水平，汉语使用情况和翻译工作出现的问题进行分析和评估，对汉语使

用中出现的问题提出改进的建议和解决问题的方法。 

 

(五) 论文研究的创新性 

根据目前掌握的资料，已经有一些对商业汉语的教学和运用的论文和研究文章。

本论文的创新性体现在研究的对象和目的与以往的论文不同，主要是通过对泰国亚洲

橡胶有限公司汉语使用情况的研究，分析泰国橡胶出口贸易中汉语翻译人员的工作，

汉语水平和翻译能力，从而说明商业汉语的使用不仅在泰国旅游业具有重要性，橡胶

出口贸易领域也具有重要性，有利于泰中两国橡胶贸易的发展，有利于泰中两国相关

公司的商务联系和贸易往来。以前的研究没有涉及到这个方面，本论文试图通过泰国

亚洲橡胶有限公司，对该公司商业汉语的使用情况，和泰中两国翻译人员的翻译情况

进行分析研究。 

 

一、泰国橡胶出口发展趋势 

    由于世界天然橡胶消费量不断增长，泰国橡胶出口前景十分广阔。尽管欧美国家合

成橡胶生产技术不断提高，许多橡胶制品生产企业逐渐将生产原料从天然橡胶改为合

成橡胶，但相当一部分行业或企业仍然需要使用天然橡胶。 

泰国是全球最大产胶国，2015 年生产天然橡胶 447.3 万吨（同比增加 3.47%），

产量占全球天胶总产量的 36%，其生产的橡胶约 20%用于国内消费，其余出口；主要

出口产品包括浓缩乳胶、标准胶和烟胶片等。其全球最大产胶国地位的确立得益于其

绝佳的自然环境优势以及政府扶植政策的推动：1）泰国气候条件及地理位置适合天胶
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生长。在泰国东部地区 18 个府中，宜栽面积达 250 万公顷；2）政府重视发展橡胶产

业，给予多项补助扶持政策，包括发放补助及收储等；受政策推动影响，橡胶种植面

积不断增长，奠定泰国橡胶大国的地位。根据长江证券研究，预测 2016年泰国将产橡

胶 452.4万吨，并将在 2020年达到 487.5万吨。[1]
  

 

二、中国天然橡胶主要进口市场 

天然橡胶主要的产地分布在亚洲、非洲和南美，而亚洲地区占据总产量的 93%，

其中东南亚主要产胶国占据全球总产量的 90%的产量，全球主要的产胶国有泰国、印

尼、越南、中国、马来西亚和印度。而从主要的消费区域来看，亚太地区占据消费总

量的 70%，而中国在亚太地区的消费份额近一半，中国在整体的天然橡胶消费领域有

着主导地位。而中国天然橡胶进口依赖度一直在高位，2013 年中国天然橡胶产量 85

万吨左右，进口依赖度依然高达 80%以上。[2]
 

目前，东盟是中国主要的天然橡胶出口国，特别是泰国、印度尼西亚、马来西

亚、越南和缅甸。根据中国-东盟自由贸易区的协议，东盟是出口受益国。从上述情

况，为了满足国内天然橡胶的需求，中国需要依靠东盟天然橡胶进口。中国天然橡胶

所需要的 60%以上都要依靠进口。2005-2013 年期间，每年的进口量都在增加，中国

天然橡胶进口量占世界第一位，平均每年进口约 302.22 万吨。据中国海关统计，2000 

年中国进口量为 84.04 万吨，2008 年进口量为 194.79 万吨，2013 年进口量为 360.69 

万吨，增长率为 329.18%。 

其中印尼、马来西亚、泰国是中国进口主要的国家。2012 年，泰国是中国最大的

天然橡胶进口国，泰国的进口量占 55%，印尼和马来西亚进口数量分别占 18%和

14%。但近年来，从越南天然橡胶进口量比 2011 年增长了 72.96%，达到近 19 万吨。

从中国天然橡胶进口与进口的对比，橡胶是贸易逆差产品，未来中国天然橡胶顺差可

能会不断扩大。 

 

三、商业汉语应用的 SWOT分析 

对亚洲树胶有限公司的 SWOT分析如下： 

 

优势（Strengths） 劣势（Weaknesses） 

1. 拥有泰国丰富的橡胶源。 

2. 具有自主生产橡胶产品的能力。 

3. 出口橡胶产品质量好。 

4. 具有长期与中国进口公司的贸易

往来的商业经验。 

5. 有能与中国橡胶进口公司进行商

业沟通和商业书信联系的汉泰翻

译人员。 

1. 公司属于中小企业，规模不

大，财力不是很足。 

2. 公司与泰国大的橡胶公司相

比，竞争力不是很强。 

3. 公司的汉泰翻译人员力量不够

强。 

4. 公司的汉泰翻译人员的中文水

平不是很高。 

 

 

                                                           
[1] 中国产业信息网：《2016 年泰国橡胶产量分析及发展趋势预测》， 

      http://www.chyxx.com/industry/201607/430069.html 

 
[2] 中国橡胶工业协会网， www.cria.org.cn 
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机会（Opportunities） 威胁分析（Threats） 

1. 泰国已成为世界最大的橡胶出口

国，拥有橡胶的丰富资源和产品。 

2. 中国是世界上最大的橡胶进口国给

公司的发展和橡胶出口贸易。 

3. 亚洲树胶有限公司发展与中国橡胶

公司的橡胶出口贸易。 

4. 中国经济的发展推动了中国语言文

化的传播，商业汉语的应用成为了

世界商业沟通的语言。亚洲树胶有

限公司。 

5. 公司招聘了汉泰翻译人员,促进了与

中国橡胶进口公司的生意和开拓中

国市场 

1. 泰国橡胶市场竞争激烈，橡胶出

口公司多。给亚洲树胶公司的出

口贸易带来压力。 

2. 中国有自己的橡胶产品，与公司

的橡胶产品竞争。 

3. 公司生产能力，产品质量和按时

发货能力都出现问题，都会影响

公司的出口贸易。 

4. 在泰国不少公司都有汉泰翻译人

员，帮公司开展与中国公司的橡

胶出口贸易，这些翻译人员的水

平和能力有些高于亚洲树胶有限

公司，增 加了发展中国市场的能

力。 

 

从以上分析我们可以看到，对泰国亚洲树胶有限公司来说，其在橡胶出口贸易中

有优势也有弱势，有机遇也有竞争。亚洲树胶有限公司在泰国属于中小企业，一般来

说中小企业在市场竞争中主要遇到的问题是融资难，人员素质较差，生产技术设备不

够先进，信息来源和对市场变化的掌握不及时，生产营运能力不强，获取资金的渠道

单一和政府的扶持和支持不到位，以及缺乏与大公司的竞争力的问题。尽管如此，由

于亚洲树胶有限公司在多年的经营中不断提升了自己的生产和管理水平，特别是开拓

了中国橡胶市场，招聘了汉泰翻译人员，加强了与中国橡胶进口公司的联系，使亚洲

树胶有限公司能够不断发展和扩大，有了一定的资金支持和相当的生产不同产品的能

力。 

泰国亚洲树胶有限公司成立的时候，员工有 8 位：财务人员 1 位，翻译人员 1

位，经理 1位,销售人员 1位，人力资源职员 1位，购买人员 1位，橡胶的质量检查员

（QC）5位，橡胶生产人员 20位。开拓中国橡胶出口市场，公司获得了较大的发展，

既有了发展的资金，扩大了生产，又招聘了更多的公司职员和工人。财务人员增加到

4人，汉泰翻译人员增加到 3人，经理增加到 2人，销售人员增加到 4人，人力资源职

员增加到 3人，橡胶质量检查员增加到 20人，橡胶生产人员增加到 200人。 

 

泰国中小企业的划分主要根据其雇员数量或固定资产情况，雇员人数少于 50人或

固定资产少于 1000万泰铢的企业被定义为小型企业；雇员人数在 50-200人或固定资

产在 1000万－1亿泰铢之间的企业被定义为中型企业。泰国大约有 85万家企业，其中

超过 99.7%为中小企业，从业人数都在 200人以下。据推测, 有 40%的公司是未经政府

注册的小公司。在泰国所有注册企业当中，中小企（SMEs）数量占到 96%，主要分布

在制造业、批发及零售业和服务业等行业。这些中小企业不仅生产制成品销售，也为

许多大企业提供原材料或半成品。[1]
 

                                                           
[1]  居报春：《泰国中小企业的发展与促进措施》，资料来源：中华人民共和国驻泰王国大使馆经济商务参赞处

http://th.mofcom.gov.cn/article/ztdy/200310/20031000140049.shtml 
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从对亚洲树胶有限公司的发展状况的分析，根据泰国政府对泰国中小企业划分，

我们可以看到这家公司在进入中国橡胶市场前，员工人数是 30多人，还属于小企业。

在与中国开始橡胶出口贸易，开拓中国橡胶市场后，目前员工人数增加到 200多人，

汉泰翻译人员从刚开始的 1人，增加到 3人。这家小企业如今也发展成中型企业（雇

佣 50-200人），雇佣的人数也超过了中型企业的标准，已经跨进了大型企业的行列

（雇佣人数 200以上），并正在继续发展。这里反映出两个方面的原因：一方面，中

国经济的快速发展，已经成为世界第二大经济体是亚洲树胶有限公司发展的客观背景

和外在因素。另一方面，公司开拓中国橡胶市场，招聘汉泰翻译人员，为中国提供商

业汉语服务是公司发展的主观原因和内在因素。可以说，没有中国经济的高速发展，

没有亚洲树胶有限公司对中国橡胶市场的开拓，没有公司汉泰翻译人员的工作，就没

有今天这家公司的发展。公司商业汉语的应用促进了公司的发展和扩大。 

从市场营销的角度来看，以客户为主中心，满足客户的需求，是市场营销的宗

旨。市场营销的策略是企业以顾客需要为出发点，为客户提供满意的产品和服务，以

达到企业的目标。在开拓中国橡胶出口市场之前，亚洲树胶有限公司的客户是泰国一

些公司，商业用语是泰文。在开拓中国市场以后，公司的主要客户是中国客户，这就

要求公司提供汉语服务，已达到更好地与中国客户进行商业沟通，商务洽谈，生产销

售，发货运输等目的。 

以前大多数泰国公司与中国公司进行商务沟时往往会使用英文，而不是中文。之

所以会这样，一方面泰国普遍缺乏中文人才，汉语水平低，不能提供汉语服务，另一

方面在泰国对外商业用语主要是英文。然而随着中国的崛起，经济的飞速发展，中国

的语言文化也逐渐在世界商业交往中产生越来越大的影响作用。在泰国汉语教学日益

发展，中国也开放中文教育，通过汉语桥鼓励外国人来中国学习汉语，并提供奖学金

吸引外国人在中国学习汉语。正是在这种背景下，为亚洲树胶有限公司招聘汉语人

才，从事汉泰翻译人员提供了可能性。亚洲树胶有限公司为了做好市场营销，在橡胶

出口贸易中以中国客户为中心，为中国客户提供了汉语服务。  

从营销学视角来分析，营销学的 4Ps,即：产品（Product）、价格（Price） 、促销

（Promotion）、通路与配销渠道和分销（Place&Distribution）。这四个因素应用到营

销过程中形成了四方面的营销策略。在 4Ps的基础上又发展出了 6Ps、7Ps等，如加上

政治 POLITICS和公共关系 PUBLIC，形成了 6Ps。对公司汉语服务人员来说，除了要

帮助公司与中国公司进行商务商务联系做好汉泰翻译工作外，还要参加与公司营销中

的 4Ps或 6Ps方面的工作。在产品、价格、促销和渠道等方面的与中国方面进行沟通

的工作。具体工作情况已在本章第二节中进行了说明和分析。 

综上所述，通过 SWOT分析，我们可以从商业汉语应用方面评估亚洲树胶有限公

司的优势和劣势，机会和威胁，指出公司的长处和短处，在橡胶出口市场中的机会和

威胁，为公司在今后的对华橡胶出口贸易中得以加强优势，弥补劣势，把握机会，减

少威胁，增加公司在中国橡胶出口贸易市场中的竞争力。 

 

四、对公司汉语翻译人员的评估 

目前，泰国亚洲树胶有限公司招聘了 3 名汉泰翻译人员，与中国相关公司进行商

业贸易的书信来往，贸易商谈等工作。公司的汉泰翻译人员在公司与中国的橡胶贸易
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中，起到了越来越重要的作用。除了一般的商业书信方面的工作，这些汉泰翻译人员

的工作还涉及以下几个方面： 

 

(一)、为公司发展新客户，联系新公司 

发展新的客户对每个企业是很重要的。没有客户公司就不能生存，不发展新的客

户，公司的生意就很难有达到发展。。所以客户的数量对泰国亚洲树胶有限公司是很

重要。中国是世界最大的橡胶市场。所以泰国亚洲树胶有限公司的汉泰翻译人员的一

个主要工作就巩固老客户，发展新客户。因为公司的汉泰翻译人员懂得中文，更容易

与中国客户进行沟通，并在沟通中了解更多的中国橡胶市场的信息。正是利用这个语

言优势，汉泰翻译人员为公司联系和发展了一些新的客户，帮助公司扩大了橡胶出口

市场。 

 

(二)、查找中文资料，收集价格信息 

    中国是世界最大的橡胶消费国。2016 年 1-12 月中国合成橡胶(包括胶乳)进口数量为

331 万吨，同比增长 66.8%；2016 年 1-12 月中国合成橡胶(包括胶乳)进口金额为

5,355,696千美元，同比增长 37.6%。[1]
 泰国商业部统计数据显示，2016年 1-11橡胶出

口总值为 39亿 4110 万美元，同比降低 15.91%。前三大橡胶出口市场依次为中国大陆

约 18.11亿美元，同比下跌 21.35%；马来西亚价值 5.24亿美元，同比减少 11.06%；以

及日本约 2.84 亿美元，同比下滑 20.3%。显然，了解中国橡胶市场，掌握中国橡胶行

情，查询中国橡胶的价格，对公司把泰国的橡胶出口到中国是非常重要。所以对公司

的汉泰翻译人员来说，其工作不仅是一般的商业书信来往，而且为公司掌握中国橡胶

市场信息，为公司及时了解中国市场的橡胶价格，也是汉泰翻译人员的工作之一。所

以对公司的汉泰翻译人员来说，需要更好地掌握商业汉语，掌握汉语知识和商业专业

知识。如果公司的汉泰翻译人员的中文水平和专业知识不够的话，就不能很好地为公

司发展橡胶出口贸易。 

 

(三)、了解客户需要，推销公司产品 

在泰国亚洲树胶有限公司，汉泰翻译人员除了要帮助公司了解和提供树胶价格信

息外，还要了解中国客户的需求。以客户为中心是现代营销的理念。公司的汉语翻译

人员通过用中文与中国客户进行商谈，了解中国橡胶市场，了解客户需要的树胶种

类，需要多少的树胶量。如果公司知道了客户的需求，就可以考虑跟客户签订合同，

可以避免商业风险。除此以外，泰国亚洲树胶有限公司跟客户确认了树胶产品，公司

的汉泰翻译人员还要跟客户商谈出口的地点，送货的时间，让客户能够按时收到公司

出口的树胶产品。 

 

五、汉语使用上存在的问题 

（一）商业书信文件的书写问题 

在访谈调查中，泰籍翻译人员反映出在汉语读写方面没有达到很好的水平，虽然

汉语水平考试中通过了 5 级和 6 级，但这不等于在实际工作中能比较好地运用汉语。

对中国籍翻译人员来说，虽然汉语书写没有问题，但对泰文的书写需要提高。作为一

个翻译人员，需要把中方的商业文件翻译泰文，提供给泰国主管人员，也需要把泰文

的商业文件翻译成中文，提供给中方人员。所以对泰国亚洲橡胶有限公司的汉语翻译
                                                           
[1]  < 2017 年中国橡胶产量及进出口分析》http://www.chyxx.com/research/201703/506721.html 
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人员来说，既要提高汉语水平，也要提高泰语水平。中文写作中出现的问题主要由于

对中文词汇的掌握、理解不足造成的。另外，缺乏对商业汉语和商业知识的学习和运

用。要解决这方面的问题，就需要平时多阅读商业知识的书籍，多了解中国商场的动

态和中国商场的发展状况。语言是随着社会发展的。经济的发展，商业社会的改变，

一些商业用语的表达方式的变化，都是需要公司的汉泰翻译人员与时俱进，加强学

习 ， 不 断 提 高 自 己 的 中 文 水 平 和 专 业 知 识 。 

 

（二）听说汉语沟通能力不强的问题 

在公司，汉泰翻译人员的主要翻译工作不是在口语翻译上，但在与中方的商业交

流中有时需要进行口语翻译，这就要求翻译人员加强汉语口语方面的会话能力。比如

在电话手机的联系时，在一些视频对话时，在泰方人员去中国，或中方人员来泰国

时，面对面的商务洽谈和沟通时，这些都要求翻译人员能够较好地进行口语翻译和进

行会话沟通。在访谈调查中，该公司的翻译人员反映他们在这方面做得是不够的。造

成公司汉泰翻译人员听说能力不强的问题主要是原因有两方面，一是工作的语言环

境，二是平时缺乏听看中文商业经济方面的视频节目。在泰国工作的语言环境是以泰

语为主，平时听说看的对象都是泰语。这种语言环境对从事汉泰翻译的人员来说，要

提高自己的汉语听说能力是不利的。如果只是在与中方人员接触时才运用汉语沟通能

力，显然是不能提高中文的语言沟通能力的。因此造成公司汉泰翻译人员汉语沟通能

力不强的问题，既有可观原因，也有主观原因。 

 

（三）商业汉语词汇量不足的问题 

在汉语翻译中掌握一定汉语词汇量是非常必要的。没有一定的词汇量就不能准

确、恰当地翻译好商业书信，表达公司方面的观点和想法，特别是在商业谈判的时

候。汉语有很多词汇，写的一样但发音不一样，或发音一样，写的不一样，还有一词

多义吗，或同义多词等，这些多是一个好的翻译人员需要掌握的。不知道这些词汇，

在翻译中就会遇到问题，在翻译中出现错译或误解。翻译人员应该自己多学习，让自

己知道掌握更多的贸易词汇和会话交流的词汇。这些词语涉及到橡胶产品，生产工

艺，相关技术以及橡胶贸易方面的术语专业用语等。 

 

（四）缺乏深入了解中国文化知识的问题 

汉语翻译人员要做好翻译工作，也需要多了解中国的文化知识。在访谈调查中也

反映出了这方面的问题。由于缺乏对相关中国文化知识的了解，缺乏橡胶方面的专业

知识，在翻译中出现一些问题，影响了商务交流和相互理解。中国文化丰富，除了普

通话外，中国各地地还有自己的方言，发音不同，有时很难听懂，连中国人都困难，

对于泰国人来说就更困难了。在平时多了解一些中国方言和语言习惯对翻译人员来说

是必要的。 

 

（五）公司对汉语培训重视不够的问题 

通过访谈调查得知，泰国亚洲橡胶有限公司从来就没有培训汉语人员的计划。这

说明公司方面缺乏对汉语翻译人员的管理。在访谈调查中我们可以看到，该公司的翻

译人员的汉语水平和翻译能力，文化知识和商业专业知识都需要提高和加强，如果只

靠公司翻译人员自己的努力是不够的。公司方面也应该加强这方面的管理和培训。因

为提高汉语水平和翻译能力不是翻译人员自己的事情，也是公司的事情，关系到公司
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的生意和与中国公司的商业联系以及贸易往来。所以，公司方面要有对公司的发展有

一个战略思考，要有对国际市场发展形势的预判，以长远的眼光看问题，重视本公司

汉语翻译人员的培训工作。 

（六）橡胶出口时出现的问题 

    泰国亚洲橡胶有限公司汉语翻译人员有时要处理一些生产和产品的质量问题。比如

在送货到中国的时候，泰国亚洲橡胶有限公司的生产部门不能按时生产出产品,不能按

合同向中国客户发货，这时就会引起了一些商业出口贸易方面的问题。公司方面就需

要汉泰翻译人员向客户解释说明泰方的情况，以得到中方的谅解。另外是橡胶的质量

有时会出现问题，公司方面就需要向中国公司说明情况，找出质量出问题的原因。这

些工作都是要通过公司的汉泰翻译人员来与中国公司沟通。由于公司翻译人员的中文

沟通能力不强，不能较好地说明情况，因而影响了泰方公司与中方客户的出口贸易和

良好的商业往来。在处理这些商业出口问题时，往往最能看出汉泰翻译人员的中文沟

通水平，和处理问题的能力。如果没有工作经验，没有在平时加强这方面的学习，就

不能处理好这些商业纠纷。 

 

六、提高汉语水平的改进措施和建议 

    从泰国亚洲树胶有限公司的翻译人员的评价结果来看，汉语知识是很重要，为了搞

好公司的橡胶贸易，公司方面应该加强对本公司汉语翻译人员的管理，注意培训他们

的汉语，，提高本公司汉语翻译人员的汉语水平和翻译专能力。通过对该公司的问卷

调查和本论文的分析评估，泰国亚洲橡胶有限公司和翻译人员应该从以下几个方面来

改进翻译工作和提高汉语水平： 

 

1.公司要重视汉语翻译人员的培训  

泰国亚洲树胶有限公司对汉语翻译人员的汉语培训没有重视，所以完全没有对他

们的培训。公司翻译人员在汉语翻译中出现的问题，不能都归咎于公司的翻译人员，

公司在管理方面的缺失也是有责任的。为了弥补这方面的缺失，公司方面应该提高认

识，把对翻译人员的汉语培训看成是公司搞好生意，与中国公司建立良好的商业沟通

的一个重要环节，是公司管理和发展中泰中橡胶贸易的一个重要方面。因为没有好的

翻译，就没有好的商业联系，就会因为商业联系中的误解和障碍，影响了泰中双方的

橡胶贸易。如果做好公司汉语翻译人员的汉语培训，公司可以从以下几个方面来考

虑： 

首先，公司应该把公司汉语翻译人员的培训计划，列入公司管理制度中，从而保

证汉语培训的长期性，而不是一时的安排，短期的应急措施。 

其次，公司可以与汉语培训单位（如有汉语教学资质的大学或汉语培训机构）联

系，制定一个切实可行，行之有效的，有针对性汉语培训计划和时间安排。这样就可

以从制定上保证汉语培训的质量，有一个长期的培训计划。 

1. 汉语翻译人员要加强自身的汉语学习 

除了公司方面要加强汉语培训的管理外，作为公司的翻译人员，更应该主动加强

自 

448



己的汉语学，不蹲提高自己的汉语水平。根据问卷调查中发现的问题，该公司的汉语

翻译人员需要：1)加强读写方面的练习。2）加强听说方面的练习。3）加强汉语词汇

和商业术语的掌握。因为这三个方面都是在问卷调查中发现的主要问题。 

    对翻译人员来说，要提高汉语水平就要加强对汉语词汇的掌握，除了一般的常用商

业用语词语外，还要加强与橡胶产品、橡胶技术和橡胶生产相关的术语，以及商业经

济发展的新词汇，所以掌握这些词汇的对提高翻译水平是非常有益的。 

 

3.多了解中国文化，关心中国政治经济的发展 

商业翻译不只涉及到商业方面，也关系到文化政治等方面。所以要做好汉语翻译

工作，不仅需要汉语方面的知识，还需要有文化、政治和经济方面的知识。只有具体

比较全面的语言方面和文化方面的知识，才能更好地搞好翻译工作。 

 

通过对泰国亚洲橡胶有限公司运用商业汉语开展与中国公司的橡胶贸易的分析研

究，通过对该公司汉语翻译人员汉语水平的问卷调查，表明中国经济的高速发展不仅

推动了东南亚各国经济的发展，也带动了世界经济的发展。中国经济的辉煌成就，不

仅改变了世界的经济格局，也促进了中国文化在世界的传播。以前在国际经济贸易

中，主要的商业用语是英语，今天随着中国经济的发展对全世界的影响，中文已经开

始成为国际贸易中商业联系和商务洽谈中的又一个商务用语。 

本论文对泰国亚洲橡胶有限公司商业汉语运用的研究，对该公司汉语翻译人员汉

语水平的评估，说明了商业汉语在泰中橡胶贸易中起到了促进作用，说明了商业汉语

的应用推动了泰中橡胶贸易的发展，同时也给泰国亚洲橡胶有限公司带来了商业利

益，与中国相关公司建立了良好的商业联系。总而言之，为了更好地发展泰中橡胶贸

易，发展公司的业务，泰国亚洲橡胶有限公司需要提高公司汉语翻译人员的汉语水

平，加强他们的汉语翻译能力。同时作为公司的汉语翻译人员，也要加强自身的汉语

学习，掌握更多的专业词汇和了解更多的中国文化知识，提高汉语翻译的质量。 

 

结 语 

 

泰国是世界最大的天然橡胶生产国和出口国，而中国是泰国天然橡胶的主要出口

市场。泰国橡胶贸易公司为了更好地与中国发展贸易，不少泰国公司招聘了汉语翻译

人员，处理泰中之间商务文件和书信，以及参与一些商务活动。本论文研究的对象是

泰国亚洲树胶公司。论文研究的目的是说明商务汉语在该公司的使用情况，汉语翻译

人员的中文水平，以及商务汉语的使用对促进公司橡胶出口贸易的重要性。通过对该

公司经营情况的分析和对该公司汉语翻译人员汉语水平的访谈调查，我们可以看到商

业汉语在国际商贸中的作用。 

论文采用定性分析的方法，通过文献分析和访谈调查对泰国亚洲树胶公司汉语翻

译人员使用汉语的情况进行了分析研究。论文概述了泰国橡胶出口贸易的情况和泰国

亚洲树胶公司的出口经营情况，分析了泰国亚洲树胶有限公司商业汉语的应用，说明

汉语翻译人员的基本情况和工作状况；论文还对该公司汉语翻译人员的汉语能力与工

作情况进行了评估，指出了存在的问题，提出了改进措施和建议。 

有关泰国公司商业汉语使用情况的研究已经有一些论文，本论文研究的创新性主

要体现在研究的对象和领域不同，汉语翻译人员的具体情况不同，所以研究的侧重点

也不同。通过对泰国亚洲橡胶有限公司商业汉语的运用的分析，对该公司汉语翻译人
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员汉语水平的访谈调查，表明商业汉语随着中国经济的高速发展，越来越在国际贸易

中起到重要的商业沟通作用。作为与中国有着橡胶贸易一家泰国公司，通过商业汉语

的使用，用商业汉语与中方公司进行商务联系和沟通，不仅发展了公司的业务，为公

司赢得利润，而且也促进了与中国公司商业联系。论文研究还表明了公司要搞好与中

国的橡胶生意，公司需要加强对本公司汉语翻译人员的汉语培训，制度上管理汉语翻

译人员的培训工作。另外，公司的汉语翻译人员也要注重自身的汉语学习，努力提高

自己的汉语水平和汉语翻译能力。另外，除了加强汉语语言方面的学习外，汉语翻译

人员还应该加强对中国文化知识的了解和对更多词汇的掌握。 
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曼谷水门服装市场商家的汉语服务研究 
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摘  要 

            曼谷水门服装市场是曼谷地区非常繁华的以销售服装为主的市场，吸引了大批

各国游客购物。近年来中国游客大批来泰旅游，这个服装市场也是不少中国游客喜欢

光顾的地方。论文研究的目的是通过曼谷水门服装市场的销售情况，对比分析有汉语

服务的商家是否在营销上具有语言优势，更能吸引中国游客前来购物，通过分析研究

说明水门服装市场汉语服务的实际状况。 

论文的研究方法是通过问卷调查和一些文献资料分析，对水门服装市场的汉语

服务情况进行调查研究。论文重点分析了有关商家汉语服务人员的汉语水平和服务情

况，并同没有提供汉语服务的商家进行对比分析。论文内容分三章，第一章概述曼谷

水门服装市场的状况；第二章对曼谷水门服装市场汉语服务的调查和分析评估；第三

章对水门服装市场汉语服务中存在的问题提出改进意见和措施。 

根据问卷调查，水门市场商家的服务人员大部分还是用英语跟中国游客沟通，

只有一些商家用汉语跟中国游客沟通。这些商家的销售人员大部分的汉语水平是初级

的。研究结果说明现在曼谷水门服装市场区的汉语使用还不太普遍。大部分中国游客

对水门市场商家的服务还是很满意的。 

论文的创新性主要体现在通过对水门服装市场的汉语服务的调查，分析了水门

服装市场中国游客对汉语服务情况的反映，指出良好的汉语服务有利于对吸引中国游

客购物，推动了水门服装市场生意，增加了商家的利润，在客观上也促进了泰国旅游

业的发展。 

关键词：水门服装市场, 汉语服务, 中国游客, 市场营销 

Abstract 

 Pratunum Market is a very busy clothing market in Bangkok, Thailand, attracting many 

tourists from all over the country. Last year, there were many Chinese tourists in Thailand, 

and Pratunum Market has become the favorite market for shopping of Chinese tourists. This 

research aims to study about Chinese service of garments business in Bangkok at Pratunam 

market and compare analysis of service personnel in Chinese with marketing advantages. The 

study analyzes the actual situation in the Chinese language services in Pratunam market. The 

study method of this research is to investigate survey the Chinese language service in 

Pratunum market through questionnaire and some literature analysis. The paper focuses on 

the analysis of the Chinese levels and service personnel in Chinese language, to compares 

with no Chinese service. The first chapter summarizes the situation of Pratunum market, the 

second chapter is the investigation and analysis in Chinese service at Pratunum market and 

the third chapter puts forward the improvement on the problems existing in the Chinese 

service of Pratunum market.  The result of study is the service personnel at Pratunum market 

is almost to communicate in English with Chinese tourists, only some service personnel use 

Chinese to communicate with Chinese tourists that mostly of Chinese service personnel is 
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low level. The result of study shows that Chinese service in Pratunum market is not very 

widespread but most of Chinese tourists are still satisfied.  

Keywords :  Pratunam Market, Chinese service, Chinese tourists, Marketing  

绪  论 

   （一）研究背景和意义 

          本论文研究的意义就是通过对水门市场购物区一些商家提供的汉语服务调查，分

析研究这些商家的汉语服务情况，中文服务质量和服务人员的汉语水平，以及中国游客

对汉语服务的反映。并通过对水门市场一些商家的汉语服务进行评估，说明汉语服务的

给商家带来了哪些好处，还存在哪些问题，并对这些问题提出改进措施和建议，以便改

进水门市场一些商家的汉语服务质量和提高汉语服务人员的中文水平。 

 

 （二）研究的范围 

本论文研究的范围是曼谷水门服装市场的汉语服务。 研究的对象是具体代表性的有

汉语服务和没有汉语服务的商家。 

 

 （三）研究目的 

 

        本论文研究的目的是分析曼谷水门服装市场商家的汉语服务；对比分析有汉语服务

是否比没有汉语服务更能吸引中国顾客，增加销售额；分析服装市场汉语服务人员的汉

语水平和服务情况，以及汉语服务中出现的问题，并提出改进建议。 

 

 （四）研究方法  

研究方法 

1. 文献分析、问卷调查和观察访谈法收集研究资料。 

2. 对以上获取的资料进行定量和定性的分析。 

  研究途径 

            主要用现场访谈 100人中国游客和问卷调查 100人中国游客的方法获取分析研究

的资料。 

 

 （五）研究的创新性  

             从目前所搜集的资料来看，有关分析曼谷水门服装市场的论文主要有华侨崇

圣大学陈书陶的《曼谷水门服装市场汉语应调查研究》（2016）。该论文对水门服装

市场的经营情况进行研究，分析了水门服装市场的汉语服务的一般情况。 

           本论文的分析视角上有所不同。论文的创新性主要体现在通过对水门服装市场

的汉语服务的调查，分析了水门服装市场中国游客对汉语服务情况的反映，指出良好
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的汉语服务有利于对吸引中国游客购物，推动了水门服装市场生意，增加了商家的利

润，在客观上也促进了泰国旅游业的发展。 

一、水门服装市场中国游客的情况分析 

通过文献资料可知，2017将有 980万中国游客赴泰,将推动泰国经济的增长。中

国游客的大量来泰，也大大促进了泰国旅游业的发展。根据对中国游客的问卷调查，

我们可以看到来泰国水门法人章市场旅游的中国游客女性明显多于男性。在被采访

的 100名中国游客中，男性占 12%，女性占 88%。 

在年龄方面，采访了 91人，其中 20-39 岁的游客最多共 49人，占 53. 8% 。在被

访者中表明大部分的游客是青年人。 

在中国游客的职业方面，公司职员有 59 人，大学生有 28人，自由职业者有 12

人，公务人员有 6人。从调查案可以看出，中国游客中以公司职员为主，人数最多，

占被调查的 105人中，占 56.1%。公务员最少，占 6.6%。 

在教育程度方面，大学本科 69人，硕士、博士 14人，高中、初中 12人，大学

专科 5人。调查结果表明，在中国游客中具有等学历的游客占本次调查的大多数，

占 100名被访中的 88% ( 包括博、硕学历，大学本科学历和专科学历) 。高、初中学历

的占 12%， 

综合来看，这次调查的中国游客以青年人为主，大都具有高等学历，多数是公司

职员是在校的大学生。 

 

二、中国游客对商家汉语服务的情况分析 

通过对中国游客的问卷调查，我们可以看到水门服装市场汉语服务的情况。综合

中国游客对水门服装市场汉语服务的反映，可以总结一下几点： 

   （一）英文是水门服装市场对外的主要商业用语 

在水门服装市场，商家与外国游客购物者的沟通主要是英文，而不是汉语。英语作

为国际商务沟通中的主要商业用语是有历史根源的。长期以来，英语在全球的商务活动

中起到主要商业沟通的桥梁作用，世界各国商业书信来往主要是用英语。英语作为主要

商务沟通的语言，其背后原因是英国作为早期的资本帝国，在世界拥有大批的殖民地，

大英帝国不仅在经济上政治上统治它的殖民地，而且也输出了自己的文化和语言—英

文。第二次世界大战后，美国崛起，英国衰落，美国文化随着美国经济向世界的输出，

美国英语也输出到世界。英语并没有随着英国对世界统治的衰退，而减少作为全球商业

用语的作用。 

在泰国，英语一直是国际商业交往和联系的主要商业用语。随着世界经济的一体化，

特别是中国经济的多年高速发展，商业汉语也随着中国经济的强大和国力的增强被一些

外国公司企业使用。目前，商业汉语成为除了英语和其它商业语言外的又一个国际上使
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用的商业用语，尽管现在使用的范围不大。以往商业汉语在泰国使用得很少，如今在中

国强大经济的推动下，特别是在中国游客大量涌入泰国后，很大地推动了泰国旅游业的

发展，商业汉语已经在泰国一些主要的旅游景点，大商场，国际机场和导游中使用。 

              
   （二）商家如能提供汉语服务会给中国游客提供方便 

商业汉语的使用对来泰的中国游客在购物方面提供了方便，有利于中国游客对商品

的了解和购买。虽然在水门服装市场多数的商家还是以英文与中国游客沟通，但如果商

家可以提供汉语服务，中国游客认为更好一些。例如图 2.17中显示，在对 100名中国

游客的采访中，多数的中国游客即 78人表示，有没有汉语服务都会去购物，但有 22

人表示愿意去有汉语服务的商家那里购物。另外，通过采访可知，有汉语服务的商家是

否会吸引中国游客光顾时，被采访的 100名中国游客都表示会去光顾。这一现象说明对

外国消费者来说，在国外购物时，如果商家能提供外国客户熟悉的语言服务，是有利于

外国消费者购物的。这对客户了解商品的品质和价格都是方便的。反之对销售者来说，

如果能提供外国消费者本国的语言，对消费者来说是商家提供了一种良好的销售服务，

能提高顾客的满意度，使顾客愿意来这里购物，能给商家带来更多的利益。 

   （三）中国游客大量来泰，促进了泰国购物市场商业汉语的使用 

通过问卷采访我们可以看到，在中国游客没有大量涌入泰国观光旅游前，在泰国的

购物市场上几乎看不到有商业汉语服务，顶多一些个别的商户，或在曼谷唐人街的一些

金店，中国游客购买黄金和珠宝首饰时，商家会有一些汉语服务。目前，除了曼谷唐人

街，在曼谷一些大的商业购物中心，多多少少都能看的一些汉语服务了。如大型商场的

服务台，购物标识牌，商品促销信息等方面有了汉语服务。这种现象说明了一方面中国

经济的高速发展推动了世界经济的发展，东盟经济的发展，也包括泰国的经济。另一方

面中国改革开放，人民生活水平大大提高，大量的中国游客来泰国观光旅游和购物，改

变了泰国对外购物商业用语的状况，即商业汉语也进入了泰国的销售市场和购物旅游的

领域。从这一点来看，商业汉语在泰国的一些商家、公司企业和旅游部门中被使用。这

些部门也逐渐招聘了一些汉语翻译人员从事与中国公司的商业联系，一些酒店、餐饮店

和商店也有提供汉语服务，以吸引更多的中国游客。曼谷水门服装市场中一些商家提供

汉语服务就是在这种大环境下产生的。在这次问卷调查中，中国游客反映，在水门服装

市场购物时所去购物的商家，有 36人遇到的是说英语的商家，有 36 人遇到的是说中文

的商家，刚好一半。这个调查至少说明，在水门服装市场能提供汉语服务的商家不是很

多，但也有一些了。 
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   （四）商家的汉语服务主要在初级水平 

通过对中国游客的问卷采访，中国游客对商家的汉语服务情况表示了自己的看法。

在问卷调查中，针对水门服装市场一些商家的汉语服务水平，有 35 名中国游客认为这

些商家的汉语服务水平是初级水平，占被调查者的 92%，有 1人认为是中级水平，占被

调查者中的 8%。这种情况说明曼谷水门服装市场一些商家能说汉语的销售人员的中文

水平不高，基本可以沟通，只有少数商家的销售人员的汉语程度可达到中级水平。 

对中国游客来说，他们希望商家的中文水平应该具有中级程度，因为具有中级水平

才能比较好地进行沟通。问卷调查的情况是，100个被访者中有 77 人，即大部分认为

商家的汉语服务水平应该达到中级，占 77%。 

从中国游客对曼谷水门服装市场汉语服务的满意情况来，在接受访问的 36名中

国游客中有 33人表示满意，占 92% ，有 3 人表示不满意，占 8% 。中国游客对曼谷

水门服装市场汉语服务的满意情况，是与这些商家汉语服务的水平相关的。由于这些

商家能说汉语的销售人员的程度不高，被中国游客认为大部分是在初级程度，所以在

汉语服务上大部分中国游客表示不满意。 

   （五）曼谷水门服装市场汉语服务程度高低不影响中国游客的购物 

从问卷调查中我们看到，尽管曼谷水门服装市场的一些商家汉语程度不高，大部分

只能够用简单的汉语与中国游客沟通，被中国游客认为是属于汉语初级程度，但是这些

商家的汉语服务水平并不会影响中国游客前去购物。因为游客是否购物的主要原因不是

商家的语言服务，而是主要看商家买的服装的质量、样式、品种、价格和服务态度等多

种因素。至于商家是否能提供游客本国的语言服务关系不大。 

另一方面来看，在泰国，商家的商业语言主要是两种，一是对内用泰语，二是对外

用英语，中文并不是主要的。对中国游客来说，大部分是中青年人，基本上都学习过一

些英文，所以中国游客用英文与泰国商家沟通，基本上没有大的问题。这就是在汉语服

务方面，尽管泰国一些商家的中文服务水平不高，或者没中文服务，中国游客还是可以

用英语沟通的。 

 

三、研究结果 

在语言方面，曼谷水门市场是泰国一个主要的旅游购物商业区。在这个商业区的

商家使用多种商业语言与来自各国的游客和本地的泰国消费者进行沟通以销售商品。

水门服装市场的商家对外使用的商业语言是以英语为主。商家的汉语服务是随着中国

游客大量来泰国旅游才逐渐开始的。汉语服务只是近几年出现的，一些商家提供的汉

语服务的水平还不高，被所问卷调查的一些中国游客认为是初中程度。这种现象与泰

国整体汉语水平不高有关。不像英语，在泰国学校长期有教学，在商业机构和商业地

区一直普遍使用，所以与中文相比，泰国商家能说英文的人远比能说中文的多，英语
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水平在整体上也比中文高。具体反映在曼谷水门服装市场，商家的汉语水平不高是自

然的。但是，在中国经济强大的推动下，在泰国提倡汉语教学的政策下，在中国与泰

国经贸发展的形势下，在中国游客大量来泰旅游的促进下，水门服装市场的汉语服务

水平也会有所提高。调查结果表明，对中国游客来说，如果商家可以提供汉语服务的

话，都愿意去这些商家购物。总之，水门服装市场的一些商家能够提供汉语服务对中

国游客是有吸引的。 

在中国游客与水门服装市场的沟通方面，虽然中国游客希望商家能提供汉语服

务，但即使没有提供汉语服务，并不大会影响中国游客的购物欲望。即使商家不会说

中文，或中文不好，中国游客也可以用英语与商家沟通。在泰国购物有一个特点，大

多在旅游购物景点的商业区的商家，多少都能说一下英文，而中国游客大部分是中青

年人，也都多少会说一些英文，自然在与泰国商家沟通方面还是没有大的问题。 

在中国游客对水门服装市场商家的满意度主要体现在商家的服务热情和服务态度

上。虽然一些商家的汉语程度不是很好，但还是可以进行一些沟通，而且销售服务态

度还是不错的。对中国游客来说，商家能够提供汉语服务是一种有利于中国游客购

物，了解商品情况和讨价还价。对商家来说，良好的销售服务，有利于吸引客户，也

会给商家带来商业利益。  

   总之，根据问卷调查显示，水门服装市场的商家没有汉语服务就对中国游客的购物

没有太大的影响，但如果商家有汉语服务是能引起中国游客的，毕竟在语言沟通上比

较方便。另外，中国游客认为水门市场商家服务人员的汉语水平需要提高，这样购物

时沟通起来就更方便了，也更能吸引中国游客起来购物。 
 

根据问卷调查，虽然曼谷水门服装的一些商家可以提供汉语服务，起到了一定的吸

引中国游客的作用，但从中国游客的反映来看，这些商家的汉语程度很多是在初级水平，

在沟通上还存在问题。另外，现在曼谷水门服装市场商家的汉语服务人员还比较少，与

能用英语服务的商家比还不多。这些在曼谷水门服装市场在汉语服务方面的主要问题反

映在一些几个方面： 

   （一）水门服装市场管理方面的问题 

           曼谷水门服装市场在商业语言服务上缺乏语言服务方面的管理和整体的规划。长

期以来，处在自然发展的状况。商家各自为政，对外商业用语完全是以市场来调节。由

于上期以来，来泰国旅游的游客大都是使用英语的，这就促使商家使用英文与顾客沟通。

但是近几年，中国游客大量增加，水门市场的商家看到了商机，才开始使用汉语作为商

业用语，与中国游客沟通，吸引中国游客，促销自己的商品。在泰国，整个商业市场基

本上都是处在这样一个状况。 

    （二）水门服装市场商家汉语程度问题 

           能提供汉语服务的水门服装市场商家在总体上汉语程度比较低，被本次所调查问
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卷的大部分中国游客认为是初级水平，占 92%。这些商家在与中国游客沟通时能用简

单的词汇进行交流。产生这种问题的原因一是过去长期以来，泰国对中文的教学不重视，

在一些历史阶段限制或禁止中文的教学，与一些东盟周边国家如在中国改革开放后，中

国经济高速发展，如今已经成为世界第二大经济体，带动了世界经济的发展，特别是中

国对东盟的经济影响，促进了泰国政府与中国的经济和文化交流。泰国政府对中文教学

也解除了长期的限制，开放了中小学和大学的中文教学，这些措施对提高泰国整体的中

文水平是有益的。但与泰国第一大对外商业用语英语相比，还有很大的差距。 

 

（三） 中国游客对汉语服务影响的问题 

在曼谷水门服装市场，商家之所以提供汉语服务，就是中国游客数量的大量增加，

为了能招揽中国游客。水门市场的汉语服务从无到有是在中国游客人数增加的基础上

的。可以这样说，没有中国游客，也就没有汉语服务。从目前来看，中国游客来泰的数

量会有时多一些，有时少一些，但多多少少会有中国游客来这里购物的。中国巨大的旅

游人脉，加上泰国以旅游业为其重要的经济支柱，大力发展旅游事业，这就决定了汉语

服务存在的客观环境，也决定了在水门服装市场汉语服务的可持续性。如何把握这个给

泰国服装零售业所带来的商机，对一些商家来说提高汉语服务水平，不断地更好地招揽

中国游客是一个长期的措施。 

 

四、汉语服务的改进措施和建议 

针对以上曼谷水门服装市场在汉语服务方面存在的问题，有关管理部门和商家可

以从以下两个方面来解决。这些改进的措施和建议是： 

 

（一） 水门服装市场的管理部门应提供商业汉语的培训 

曼谷水门市场首先要从整体管理上加以考虑，对这个具有特别吸引力的服市 

场进行商业语言方面的管理，在这个面对大量外国游客的购物市场进行一定的商业用

语培训，一方面提高已有的主要商业用语—英语的培训，另一方面加强汉语方面的培

训，对水门服装市场的商家提供不定期的语言培训，更好地发展这个旅游购物市场，

吸引更多的外国游客前来购物旅游。 

 

（二） 水门服装市场的商家应加强本身的汉语水平 

为了更好地提供汉语服务，水门服装市场的商家需要加强自身销售人员的汉语水

平，较好地使用中文与中国游客进行沟通。这些销售人员不一定要像泰国公司的汉语

服务人员那样不但要会听说中文，还要读写中文。销售人员可以根据销售的工作特

点，主要加强汉语的听说能力。大量中国游客前来购物，为那些提供汉语服务的商家
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带来了练习汉语口语的语言环境，多跟中国游客沟通，是提供自身汉语会话能力的一

个好方法。另外，商家也可以考虑招聘中文好的人员，以提高汉语服务的水平。 

在本次问卷调查中，中国游客希望这些商家能够提高中文听说的水平，这样商家

在与中国游客沟通时，可以减少一些因汉语不好的问题而造成的交流障碍，以便商家

能够更好地与中国游客进行语言上的沟通，提高中国游客的满意度，吸引更多的中国

游客前来购物。这样一方面满足了中国游客的需要，另一方面也给商家带来更多的商

业利益。 

          总之，曼谷水门服装市场汉语服务水平的提高和服务质量的改善，既要有相关

管理部门的重视和语言培训措施，又要有商家销售人员自身的汉语学习。在泰国大力

推动其旅游业的作用下，在中国游客来泰旅游购物的促进下，曼谷水门服装市场的汉

语服务水平和服务质量会有所改善的。 

 

结 语 

 

           泰国是世界主要的旅游国家之一，泰国政府大力发展旅游业，不断改善旅游设施

和旅游环境。泰国首都曼谷每年都有大量的外国游客来到这里观光旅游。曼谷水门服装

市场是曼谷一个重要的旅游购物商业区，导致大批外国游客和本地消费者来这里购物。

特别是近几年来，中国经济的高速发展，中国民众出国旅游的人数越来越多。泰国的美

丽风光，异国风情，美食佳肴，廉价有特色的本地商品和良好的旅游服务，吸引着大量

中国旅客。这不仅给曼谷水门服装市场的商家带来可观的利润，也逐渐改变了水门服装

市场商业用语的状况。商业汉语已经开始在水门服装市场的一些商家中使用，以招揽中

国游客，促进商品的销售。 

本论文的研究对象是曼谷水门服装市场，通过对中国旅客在水门服装市场购物情

况的问卷调查，分析研究曼谷水门服装市场商业汉语的使用情况。通过分析研究可

知，中国经济发展的影响是水门服装市场汉语服务的经济背景. 中国经济快速发展的

持续性。正是这种经济发展的保证，产生了中国经济对世界经济发展的推动和影响作

用，也使中国人民的生活水平不断提高，推动了中国民众的出国旅游。 

    在中国经济快速发展和中国游客大量来泰旅游这两大因素的影响下，促进了泰国旅

游购物市场商业汉语的使用。通过对水门服装市场的分析，我们可以看到水门服装市

场商家有多种语言服务，在曼谷水门服装市场商家的主要商业用语是英文。中国游客

在购物时首先会与商家用英语沟通，当商家主动用中文与中国游客沟通时，中国游客

才会用中文与商家交流。 

论文研究表明：水门服装市场商家汉语程度低，主要使用简单的汉语交流。虽然

曼谷水门服装的一些商家可以提供汉语服务，起到了一定的吸引中国游客的作用，但

从中国游客的反映来看，这些商家的汉语程度很多是在初级水平，在中国游客与水门
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服装市场的沟通方面，虽然中国游客希望商家能提供汉语服务，但即使没有提供汉语

服务，并不大会影响中国游客的购物欲望。即使商家不会说中文，或中文不好，中国

游客也可以用英语与商家沟通。 

根据问卷调查，商家与中国游客在沟通上还存在语言沟通障碍。曼谷水门服装市场

在汉语服务方面的主要问题是，曼谷水门服装市场在商业语言服务上缺乏语言服务方面

的管理和整体的规划。长期以来，水门服装市场的商业用语处在自然发展的状况。商家

各自为政，对外商业用语完全是以市场来调节。另外，能提供汉语服务的商家在总体上

汉语程度比较低，汉语销售人员在听说方面还有不少问题。这些都需要改进。通过分析

论文提出了改进的措施，建议水门服装市场的管理部门应提供商业汉语的培训。另外，  

为了更好地提供汉语服务，水门服装市场的商家需要加强自身销售人员的汉语学习，

提高与中国游客进行沟通的能力。 
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泰国北榄府古城旅游业汉语应用研究 

Using Chinese to Promote Travel in Ancient City Samutprakan 

Wannaphattharisa Yokluan 

Faculty of Chinese Language and Culture, Huachiew Chalermprakiet University 

Email : oog_ying@hotmail.com 

摘 要 

  泰国是以旅游业发展的国家，根据近几年的泰国旅游业数据统计分析，

发现了来泰国旅游的游客绝大多数是中国游客，中国游客为泰国旅游业带来了

极大的利益收入。 

  泰国北榄府古城是模仿泰国各省旅游景点的地方。可说是荟萃了各种形

式建筑，优美以及文化价值的瑰宝，因而称为“小泰国”。因此，泰国北榄府古

城是一个有趣的旅游之地，应该鼓励外国游客到这里旅游，尤其是中国游客。 

  本论文分析在泰国北榄府古城景点里的汉语服务情况和提供汉语服务不

足之处，目前大多数的中国游客跟随旅行社到泰国北榄府古城旅游，大众传媒

在宣传泰国北榄府古城时使用汉语语种少，提供给中国游客的汉语服务少，不

能满足中国游客需求，使得中国游客得不到泰国北榄府古城信息以至于很少能

到这里旅游。所以，建议泰国北榄府旅游部门或泰国北榄府古城管理部门可以

提高关于泰国北榄府古城景点和泰国北榄府其他景点的汉语语种大众媒体所有

频道的广播覆盖率。提高对中国游客服务水平，保证正确使用汉语质量，通过

汉语大众传媒吸引中国游客来泰国榄府古城旅游。 

关键词： 中国游客, 泰国北榄府古城, 汉语服务 

 

 

 

Abstract 

According to the statistical analysis of tourism data in Thailand in recent years, 

Thailand found that the vast majority of tourists who come to Thailand for tourism 

are Chinese tourists. Chinese tourists have brought tremendous benefits to the tourism 

industry in Thailand.  

The Ancient City Samutprakan is a place that mimics the tourist attractions of 

Thailand's provinces. It can be said is a blend of various forms of architecture, beauty and 

cultural value of the gem, so a place has "Little Thailand" Said. Therefore, The Ancient 

City Samutprakan is an interesting place to visit and should encourage foreign tourists to 

visit here, especially Chinese tourists. 

This paper analyzes the service of Chinese in the Ancient City Samutprakan and the 

inadequacies of providing Chinese service. At present, most Chinese tourists follow travel 
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agencies to travel to the Ancient City Samutprakan, and the mass media use it to promote The 

Ancient City Samutprakan fewer Chinese, less Chinese service to Chinese tourists, can’t meet 

the needs of Chinese tourists, making Chinese tourists can’t get the information of the Ancient 

City Samutprakan so few can travel here. Therefore, it is recommended that the Tourism 

Department of Samutprakan in Thailand or the Ancient City administration of Samutprakan of 

Thailand can increase the coverage of all channels in Chinese language mass media in the 

Ancient City Samutprakan and other sites in Samutprakan in Thailand. Improve the level of 

service to Chinese tourists, ensure the proper use of Chinese quality, and attract Chinese tourists 

to visit The Ancient City Samutprakan through the Chinese mass media. 

Keywords : Chinese tourists; Ancient City Samutprakan; Chinese Language for 

service 

 

绪 论 

 

（一）选题的背景及研究意义 

 据泰媒报道，泰国旅游与体育部次长蓬帕努公布了 2017 年来泰国旅游业的             

创收成果。仅 4 月份当月，泰国就接待了入境的外籍游客 282.7 万人次，比去

年同期增长了 6.97%，创收 1,400 亿泰铢（约 280 亿人民币），比去年同期增长

了 7.64%。其中东亚游客最多，达 187.7 万人次。而 2017 年的 1-4 月，泰国共

创收高达 8482.3 亿泰铢（约 1,600 亿人民币），较去年同期增长了 4.68%，其

中外籍 游客数量高达 1,202 万人次，较去年同期增长 2.91%，为泰国创收达 

6,216.5 亿泰铢(约 1,243 亿人民币)，较去年同期增长了 4.71%。其中中国游客对

泰国旅游 创收贡献最大。 

 泰国官方释出的 2017 年上半年国家旅游收入统计数据显示，上半年月入境  

游客人数为 280 万，为泰国旅游带来了 1.37 万亿泰铢的综合总收入，同比提高

6%。其中来自中国游客的贡献最大，约为 2,412.47 亿泰铢。 

如果按照 2017 年旅游全年 2.6 万亿泰铢的总收入目标计算，目前已经超额

完成了 53%。其中国内游客贡献了 5,000 亿泰铢，而国际游客贡献了 8,760 亿

泰铢。中国客源市场仍是泰国入境游最重要的市场，上半年累计贡献了

2,412.47 亿泰铢的收入；其次是俄罗斯贡献了 560 亿泰铢以及马来西亚贡献了

460 亿泰铢。报告指出，来自美国的游客数量呈现稳步增长的趋势，预计今年

有望首次突破 100 万人次的大关。鉴于国际游客消费行为向移动智能设备转

移，旅游和体育部将与各地方有关部门寻求应对的办法以更好的满足消费者的

461



变化。据悉中国游客线上消费占比高达 70%，而其他国家这一比例也达到了

50%左右。 

    到泰国旅游，语言是其最基本的交流沟通手段。泰国政府除规定泰语为国家

官方语言，还规定英语为全国通用语言。全国的英语普及水平较高，机场、宾

馆、餐厅的服务员、出租车机等 都会讲英语，许多建筑和场所的名称、路标和

商品广告及说明都用泰英两种文字书写。近年来，在一些中国游客光顾较多的

景点、商店和一些娱乐场所，还增加了中文标志，商品广告也有用中文书写印

刷的。在一些旅游地图上，一些重要街道、景点、活动场所、医院、政府部门

等的名称都同时使用多种文字标出。泰国有许多华人，达 400 多万，他们分布

广泛，且有许多人从事商业。不少商店的售货员也会讲华语，泰国的导游也有

许多华人，他们都会说汉语，所以中国游客在泰国旅游，即使不懂英文、泰

文，也不会有太大的困难。这些因素为泰国旅游业开辟中国市场创造了难得的

条件。 

    泰国北榄府又叫做“河口城”(Paknam)，泰国华人即用泰语的 Paknam 音译为北

榄府。北榄府在以前是泰国重要的出海口，北榄府位于泰国中部，湄南河的入

海口就位于北榄府。该府的面积约 1,004.1 平方公里，距首都曼谷约 25 公里。

其疆域北连曼谷；南毗暹罗湾；东濒北柳府；面临曼谷及龙仔厝府。该府大部

分属低洼地带，当地民众主要靠打渔维生。目前该府已有不少工业区，大工厂

林立。         

    本论文选题的意义在于通过分析北榄府古城汉语应用现状和提供何种汉语大

众媒体的服务，为了能够吸引中国游客来泰国北榄府古城旅游。 

 

（二）研究的范围 

    本论文研究的范围泰国北榄府古城提供汉语服务给中国游客，研究泰国

北榄府古城汉语应用促进旅游发展情况。 

 

（三）研究目的 

1. 研究泰国北榄府古城旅游汉语应用。 

2. 研究泰国北榄府古城在大众媒体上的汉语应用。 

 

（四）研究方法 
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本论文使用定性研究方法，采用观察中国游客和深度访谈管理者而获得第

一手资料，具体的方法是问卷调查以及走访调查。然后通过对观察和访谈法等

所获得的资料，采用归纳法，使其逐步由具体向抽象转化，以至形成理论。 

 

 

一、泰国北榄府古城的旅游汉语应用现状分析 

 (一) 泰国北榄府古城旅游提供汉语服务的现状 

 通过走访调查发现，泰国是大多数中国游客选择旅游的地方，所以每个旅

游地方都有汉语景点介绍为了服务中国游客，但泰国北榄府古城提供汉语服务

少，泰国北榄府古城景点汉语介绍的标识牌不多。 

 1.音频指南 

 泰国北榄府古城有音频指南为了外国人服务，音频指南的性状是说明哪个

地方是       什么，如果旅客要听音频指南说明就直接按号码，号码会在地名标

识牌。音频指南有 5         个语言，泰语、英语、汉语、韩语和俄语。 

 2.泰国北榄府古城汉语标识牌 

 泰国北榄府古城的汉语标识牌很少。地名标识牌、地名导向标识牌和旅行

指南上的汉语说明也很少。 

 3.地图 

 泰国北榄府古城有地图为了服务游客，地图只有两个语言是英语和泰语，            

但是没有汉语地图。 

 4.交通服务 

 泰国北榄府古城里面的交通服务没有会汉语服务人员服务。如果当团队来

可以跟         古城要求汉语导游,但是需要自付服务费。这里面有很多交通服务

方法。 

 （一）私人汽车。泰国北榄府古城可以开私人汽车在里面旅游，一辆车

400 泰铢。如果用私家车就没有汉语服务。 

 （二）自驾的高尔夫球车。泰国北榄府古城有球车服务旅客租一台 200            

泰铢。 

（三）电动游园巴士。游客们可以随意乘坐电动游园巴士，因为门票费里

已 包 含 。
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巴士会有时间安排，时间是 10:00、13:00、15:00 和 17 :00 ,游园一趟用时间大概两个小时

。 

（四）自行车。游客们也可以随意骑行自行车，因为门票费里也已包含。 

 5.用餐服务 

    泰国北榄府古城里面关于用餐服务大部分是给人租地方做菜店，那些菜店有

一些店有汉语菜单，有一些老板会说一点汉语。 

 6.购物服务 

泰国北榄府古城里面关于购物服务也跟用餐服务一样。大部分是给人租做

礼物店， 有一些店的服务员会说一点汉语。 

（二）泰国北榄府古城大众媒体的汉语现状 

 1.旅游宣传册 

泰国北榄府古城有旅游宣传册 3 种语言是泰语、英语和汉语。汉语的旅游

宣传册内容有一些关于泰国北榄府古城说明。 

  （一）地图交通。旅游宣传册有地图交通和说明去泰国北榄府古城方法，

联系方法和开关时间等。 

  私人汽车：上高速，在三隆下，到北榄三岔路口后进入旧素坤逸路（old 

Sukhumvit Road）（去邦布 Bangpu，行驶大约 33 公里，古城就在你的左边公

交：坐公交在巴纳下车，如 508 路，511 路，坐到典点站然后转 36 路双排车路

经古城前面。 

  开放时间：每天 9.00-19.00 

古城有限责任公司地址：北榄府北榄直辖县邦雅区素坤逸路第 7 村 296/1         

电话：0 2323 4099 传真：0 2323 4055 33 

  （二）泰国北榄府古城介绍 

 古城 - 泰国暹罗古城，是一个能让国人了解家乡历史的地方。传承着呐先

生和威立雅帕先生的想象力和智慧，以及深植其中的皇家精神。能让世界人民

了解和接触暹罗伟大的风俗文化。 

 古城由呐先生和巴菲·威立雅帕先生于 1974 年建立 

建立古城的缘由 

 1、为了人现今的人能牢记历史，因为历史就像指南针和虎尾一样能促使

船 只在大海中前行。 
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 2、为了利用祖先传承下来的艺术不让其失去价值并作为东方社会自然繁

荣 发展的见证人具有美好的道德和平衡和谐的发展。 

 3、为了让世界人民了解泰国的风俗文化，让在社会中迷茫的人有科学知

识与文化。同时，让信奉唯物主义的人能找到幸福。 

 4、为了宣布创建者的理念：古城是人类的财富，会永世长存。 

泰国北榄府古城诗 

他杜邦蒲丹罗汉寺   大达兰他主持 

素可泰班思娜佛   建造者四面佛像 

历史文化木雕    建筑风格欣赏处 

三哌巴拉素达拉干卧佛  威汉佛历史回忆处 

尽在北榄古城    帕蒂潭 纳 威立雅帕 

 2.网站 

     泰国北榄府古城网站内容有 3 种语言，有泰语、英语和汉语。但是选择汉语

语种，还是显示英语语种。 

 

二、中国游客来泰国北榄府古城的评估 

通过实地派发调查问卷给中国游客,回收问卷后分析数据以及整合内容，发

现泰国北榄府古城在中国的知名度不高，提供汉语服务少。 

 

（一） 中国游客游玩泰国次数以及性别比例 

 

次数 男性 女性 总数 

1 次 9 12 21 

2-3 次 3 5 8 

3 次以上 3 2 5 

总计 15 19 34 

表 2.3.1 到泰国旅游的中国游客比例 
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图 2.3.1 到泰国旅游的中国游客比例 

从图 1 可以看出，参与本问卷调查的 34 位中国游客有 15 位男性游客，占

总人数 44.12%，其中有 19 位女性游客，占总人数 55.88%。游玩过一次泰国旅

游的中国游客一共有 21 位，占总人数的 61.76%，其中有 9 位男性游客和 12 位

女性游客，分别占总人数的 26.47%、35.29%。游玩过两三次泰国旅游的中国游

客一共有 8 位，占总比例的 23.53%， 其中有 3 位男性游客和 5 位女性游客，分

别占总人数的 8.82%、14.71%。游玩过三次以上泰国旅游的中国游客一共有 5

位，占总人数的 14.71%，其中有 3 位男性游客和 2 位女性游客，分别占总人数

的 8.82%、5.88%。 

 

 （二）中国游客使用中、英、泰语种比例 

 

语种 人数 

汉语 16 

泰语 5 

英语 10 

其它 3 

表 2.3.2 中国游客在泰国使用汉语、英语、泰语等语种的比例 
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汉语
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图 2.3.2 中国游客在泰国使用汉语、英语、泰语等语种的比例饼状图 

 

由图 2.3.2 可以看出，参与填写此问卷调查的中国游客大多数使用汉语，其

次是英语。泰语使用情况占总数的 15%。其它语种占总数的 9%，分别有韩

语、日语两种语种。 

（三）中国游客了解泰国北榄府古城途径比例 

 

途径 人数 百分比 

偶然看到电视/电影的宣传片 5 14.71% 

阅读报纸/杂志 1 2.94% 

亲朋好友介绍 7 20.59% 

旅行社宣传 21 61.76% 

网站/旅游资讯 2 5.88% 

表 2.3.3 了解泰国北榄府古城的途径 

 

从表 2.3.3 看出，本次被调查人员中获取泰国北榄府古城的信息单一，绝

大部分的中国游客是经过旅行社的宣传得知泰国北榄府古城，占总数的
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61.76%。只有两位人员获取信息途径达两种，一位是偶然看电视/电影的宣传片

然后搜索网站旅游资讯，另一位是经亲朋好友介绍然后搜索网站资讯。 

 

 

图 2.3.3 中国游客对古城里应用汉语的印象条形图 

 

 

图 2.3.4 中国游客遇见会讲汉语的工作人员情况条形图 

 

    根据图 2.3.3 和图 2.3.4 可以得出，从参与填写此问卷调查的中国游客中，中

国游客对泰国北榄府古城应用汉语情况评价不太好的，占总比例的 52.94%。
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55.88%的中国游客在古城里遇见会讲汉语的工作人员少，26.47%的中国游客没

有遇见会讲汉语的工作人员。 由此看来，泰国北榄府古城景点提供给中国游客

的汉语服务少。 

 

（四）中国游客对泰国北榄府古城交通方便性程度比例 

 

程度 人数 

很好 7 

一般 21 

不怎么好 6 

表 2.3.4 中国游客对泰国北榄府古城交通方便性程度 

 

 

图 2.3.5 中国游客对泰国北榄府古城交通方便性程度饼状图 

 

    由图 2.3.5 可以看出，在参与填写调查问卷人员中，有大部分的中国游客觉得

泰国北榄府古城周边的交通方便性一般，占总比例的 62%；少部分的中国游客

觉得泰国北榄府古城周边的交通方便性很好，占总比例的 20%；绝少部分的中
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国游客觉得泰国北榄府古城周边交通性不怎么好，占总比例的 18%。因此，可

以得出，泰国北榄府古城周边的交通还是挺便捷的。 

 

结 语 

 

随着人们生活质量的提高，人们喜欢上朴质的、接近大自然的旅游，旅游

业市场日益增长。泰国经济发展重要是支柱旅游业，泰国旅游景点不可胜计，

吸引了成千上万茂名而来的国外游客。尤其是中国游客赴泰国数目庞大，成为

泰国主要客源市场，因此泰国很多景点需要提供汉语服务。 

本论文既介绍了泰国北榄府古城景点，也研究了目前泰国旅游方面的发展

现状，以及分析了泰国北榄府古城应用汉语的现状。通过走访调查和问卷调查

的分析评估，目前泰国北榄府古城景点里的汉语服务情况和提供汉语服务不足

之处，例如，在古城里，景点服务人员会说中文的人数少，且汉语服务人员只

能使用简单的汉语跟中国游客进行沟通，不能满足中国游客需求；汉语标识牌

服务偏少，侧重于英语服务，汉语服务寥寥无几，且很多地方都出现语言偏

差、数量稀少，种类不齐全、位置错乱等等问题，汉语标识牌也不能满足游客

的需要。因此，泰国北榄府古城景点的管理部门可以招聘一些精通中文的服务

人员，解决中国游客在古城游玩时突发事件，也能正确翻译出简单明了、优美

的汉语标识牌， 让中国游客赏心悦目，也方便中国游客游玩。还有大众传媒在

宣传泰国北榄府古城时使用汉语语种少。例如，中国游客在泰国北榄府古城的

网站上搜索泰国北榄府古城景点资料时也是只有英语和泰语两种语种，尽管有

可以更换汉语的选项，但显示的还是英语。因此，泰国北榄府旅游部门或泰国

北榄府古城景点的管理部门可以建设关于泰国北榄府古城景点和泰国北榄府其

他景点的汉语语种大众媒体，提高对中国游客服务水平，保证正确使用汉语质

量，通过汉语大众传媒吸引中国游客来泰国榄府古城旅游。还有中国游客获知

泰国北榄府古城的途径单一，大多数的中国游客从旅行社这一途径获知。因

此，泰国北榄府旅游部门或者泰国北榄府古城的管理部门应该加大力度宣传泰

国北榄府古城景点，创新宣传方式，改变游客的旅游方式，以一种奇特的不同

于其他的景点游玩方式来吸引中国游客前来泰国北榄府古城旅游。 

这可以说明，目前泰国北榄府古城景点的汉语服务方面不能有效满足中国

游客的需要。本论文通过对中国游客来泰情况的问卷调查和走访调查泰国北榄

470



府古城，对这些调查结果进行了分析研究指出了公园管理部门在汉语服务上的

问题，如：汉语标识牌少、会说中文的工作人员不多、大众传媒使用汉语少

等。并对这些问题进行了评估，同时也提出了解决问题的方法,有助于景点管理

部门进一步管理好泰国北榄府古城，促进泰国旅游业的发展。 

 

 

参考文献 

 

 [1] 泰国北榄府古城网站：http://www.ancientcitygroup.net/ancientsiam/th/home 

471



 
 

泰国水疗企业汉语应用研究—以 Health Land水疗与按摩为例 
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摘 要 

    近年来，全球养生旅游的趋势飞速增长，尤其是泰国水疗产业。目前吸引了许多国

内外的游客到泰国接受服务，从而产生了许多水疗经营场所，以便满足游客的需求。

其中来到泰国旅游的数量最多是中国。况且泰国水疗备受中国游客的很大欢迎，是来

到泰国不可错过的一种活动。目前，在水疗产业中汉语服务就已成为提供服务的重要

性了。因此，本次研究研究者针对泰国水疗产业为目的，以 Health Land水 

疗与按摩为例。 

    本次研究的目的是为了研究服务人员汉语应用的水平、顾客对汉语服务的满意度、

提供汉语服务的问题以及提供改善与发展存在问题的策略。研究方法，分别为文献研

究、采访服务人员和消费者调查问卷。 

调查问卷得出按摩水疗服务人员的汉语听力、口语、词汇和语法的水平低的结

果。此外，汉语消费者对汉语服务的评估也是低等级，因而消费者的满意度为“一

般”。其中服务人员的服务态度是消费者最满意的因素，满意度最少是缺乏汉语版网

站，不便于消费者取得信息还包括汉语纸质、指示牌的不足够。本次研究的主要问题

是服务人员缺乏汉语能力或能力不足以与消费者沟通。因此研究者在此研究提出进行

汉语培训的策略，以汉语听力、口语、水疗专用词汇和中国文化并鼓励服务人员应用

汉语的积极性以满足顾客的需求，增加消费者的满意度。 

关键词 : 泰国水疗产业, 汉语服务, 汉语消费者, 旅游产业 

Abstract 

This research was carried out to study the level of Chinese language used to service the 

Chinese tourist in spa business in Thailand, in which Health Land Spa and Massage was 

chosen to be the studied spa. This research study the level of Chinese language used to 

service the Chinese tourists, customer satisfaction with service, the problems arise when 

access to the service as well as the improvement for better service. This research was 

conducted through the use of secondary data, staff interviewing and questionnaire. The 

analysis shows that the level of Chinese language used by the spa’s staffs is very low in every 

skill including listening and speaking, especially the spa vocabulary and grammar which 

leads to middle satisfaction from the tourist to the spa in term of communication. The most 

satisfying point is the manner of the staffs while the least satisfying point assessed by the 

Chinese tourist is the unavailable of Chinese information on the website. The main problem 

found from this study is an inadequate Chinese language skill of the staffs. Therefore, it is 

recommended to provide Chinese language training to the staffs and emphasises more on the 

listening, conversation, vocabularies related to spa and Chinese culture to increasing 

customer satisfaction. 

Keywords : Thai Spa Industry, Chinese service, Chinese Consumer, Tourism Industry 
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绪论 

    近年来，泰国旅游业的收入逐渐增加，目前，已经成为泰国经济增长主要的支

柱。每年有许多来自五大洲的外国游客来泰旅游并带来了大量的收入。因此旅游业

对泰国非常重要。 

    根据旅游与体育部统计，2014-2016 年来泰国旅游的外国游客的人数每年增加。

在 2014 年有 24,809,683 人次，2015 年有 29,923,185 人次，2016 年有 32,588,303

人次。对于 2017 年旅体部预计外国游客的人数将达到 35,000,000 人次。其中中国游

客数量最多。东盟与中国自由市场建立之后 ,泰中两国的经济合作得以加强。因

此，近年中国游客进入泰国的数量不断增加。 

据统计 2014-2016 年中国游客每年增加量为 4,632,629 人次，7,936,795 人

次，8,757,466 人次。在 2017 年预计中国游客将达到 9 百万人次，收入将达 2.77

千亿泰铢。 

从上面统计可见,中国游客对泰国的经济非常重要。因此，在旅游业当中提供

汉语服务是不可忽略的需要。 

对于水疗产业，泰国水疗产业是旅游产业的延伸。该业国内外的增长率迅速

增长。水疗产业是一种符合现代化的生活。如今人类的生活趋势变成了健康时代 ,

因此旅游产业的健康旅游变成了现代化的新趋势。这种旅游方式的兴起主要原因是

人们的生活方式改变、工作压力增大、各种各样的病情增多、全球污染等。这些原因

会使人们对健康的重视增多，现在不仅已经逐渐演变成一种社会时尚，而且也是现代

旅游发展所追求的核心价值。同时泰国水疗的独特与服务意识也是一个推动泰国的

水疗业发展的因素。因此泰国水疗对泰国服务业和经济的发展引起巨大作用。  

 由旅游与体育部统计报告在 2015 年泰国水疗产业总额已超过了 300 亿泰珠，比

2014年增长了 16.20%。 

 对于中国游客，来泰旅游外，水疗与按摩是一种不可错过的活动。主要原因是特

色的按摩方法、泰国纯天然的材料、质量好、价格合理和服务周到等因素。泰国水疗

对中国人来讲是很受欢迎的。因此，为泰国水疗业的提供汉语服务是迎接中国游客大

幅度增加的重要措施。 

     本课题研究，研究者将进行 Health Land 按摩与水疗店的汉语服务的个案研究。选

题本店的主要原因是 Health Land 对中国游客大有名气，评度好高，大多数分店位于曼

谷经济中心。因此吸引了许多中国游客到本店使用服务。由上面原因，研究者针对

Health Land 提供汉语服务的重要性是否能够满足中国游客的满意度。                                              

    本论文选题的意义是调查研究 Health Land 水疗与按摩的汉语服务以及研究汉语消费

者对本店的满意度,通过调查分析后发现存在问题，为 Health Land 水疗与按摩提出改

善的建议与措施。 
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研究范围与对象 

1. 本文研究 Health Land Spa服务人员的汉语应用以及消费者对 Health Land Spa 汉

语服务的满意度。 

2. 本文以 Health Land Spa亚索（Asok）分店为中心进行汉语服务的个案研究 

3. 本研究总体样本的数量为 100 份，分别为 Health Land Spa and Massage, 亚索

（Asok）分店服务人员 50份,汉语消费者 50份 ，此外还有对 Health land的服务人员的

采访。 

 

研究目的 

     1. 调查研究 Health Land Spa的汉语服务的应用情况。 

      2. 调查研究汉语消费者对 Health Land Spa汉语服务的满意度。 

  3. 调查研究汉语消费者对 Health Land Spa的汉语服务的不同需求与意见。 

 

研究方法 

研究方法是根据所掌握的有关水疗的资料： 

1. 文献研究法：梳理分析有关 Spa的研究资料 例如 Spa有关的书籍、杂志、学位

论文、期刊等其他资料来研究。 

2. 定量分析法：通过问卷调查分析汉语消费者对 Health Land Spa的汉语服务的满

意度以及分析服务人员的汉语应用。关于总体抽样（Population Sampling），由

于不知道总体的数量，因而采取非概率抽样（Non probability）法和判断法

（Judgmental Sampling）就是专门抽样调查在 Health Land Spa消费的汉语消费

者和服务人员。 

3. 定性分析法：本研究的访谈法是针对汉语服务工作人员的访谈，目的是为了能

收集更多 Health Land Spa的汉语应用的资料。 

 

研究创新性 

    目前有关泰国水疗汉语服务的论文并不多，目前所收集的资料大多数都是研究在泰

国商业以及商务汉语方面的课题。本选题研究的泰国 Health Land Spa 的汉语应用方

面，还未见到有论文进行深入地研究与分析。因此这也是本选题的创新处所在。论文

的主要创新性还体现在分析研究汉语服务在 Health Land Spa 亚索（Asok）分店的应

用，汉语消费者在 Health Land Spa 的满意度，以及提出 Health Land Spa汉语服务存在

问题与改善策略。 

泰国水疗产业的概况 

    水疗产业是泰国旅游的一部分之一，该产业每年有巨大的增长趋势。由于泰国的自

然资源多样,如海区、山区、林区，还包括泰国食品、购物中心和娱乐场所，这些使泰

国成为了有名的旅游目的地之一，吸引了许多全球的外国游客来到泰国而产生了巨大

的收入。 

2012-2016 年每年来泰国的外国游客巨大增长，从 2012 年有 2,786,860 人次到

2016年人数高达 32,588,303人,在五年之内外国游客增加了 29,801,443人，占 90%的增

加。 
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    在 2016 年，泰国旅游产业的总收入达到 124 亿泰铢。其中 81.9 亿和 42.1 亿泰铢分

别为外国与泰国游客的收入。其中中国游客数量排第一名，在 2016 年达到了

8,757,466 人数比 2015 年增加了 10.34%。其次是马来西亚 3,533,826 人数和韩国

1,439,629人数。 

    据统计可见，泰国的旅游产业有巨大的发展与潜力,而成为目前最吸引游客的目的地

之一。 

随着社会的改变，工作压力增大，环境污染，亚健康，各种病情发生以及进入老

龄社会等，这些全球问题迫使消费者寻求更健康的生活方式，并通过积极的药物治

疗、营养补给、减重、水疗、健身、身心活动、美容等等活动来保持健康。 

    约 30 多年以来，全球的健康问题逐渐增多以及发出严重。从 1980 年肥胖问题开始

增加并具有近 10%的人患有糖尿病,此外还有 60%的人得各种各样的慢性病如高血压、

糖尿病、心脏病等。由 2002年以来，经济合作与发展组织（Organisation for Economic 

Co-operation and Development - OECD）发现到了全球健康问题的重要性，因此该组织

的成员在健康方面花费的金额高达原来的三倍，约为 10 万亿美金。最后在 2000 年至

2050 年全球要进入老年龄,60 岁以上的人口将翻一倍。在这样的背景下，许多人将旅

游当成是一次减压或重返年轻的机会。随着越来越多的人们渴望在旅行的时候能够保

持健康的习惯，甚至特意选择一些保持或是改善个人健康和养生的旅游设施。这一现

象带动养生旅游的发展。（品橙旅游,[Online],2017） 

    泰国的养生旅游业，全球排第十三名。对于泰国水疗服务业是跟着旅游产业增长

的。由于泰国具有自然地区、泰国草药、独特的泰式按摩、服务周到的潜力与优势，

使泰国水疗受全球游客欢迎。 

此外，自从泰国政府在 2005年宣布该国第一份的经济和社会发展计划到今年已经

第十二份,一直都支持泰国成为“健康之地”并鼓励为“亚洲的水疗中心”，推动泰国的水

疗标准发展为国际标准而在目标国家做积极的市场营销。本次活动促进和支持业务扩

展到海外市场造成泰国水疗与按摩服务成为国际知名而受国际标准的认可。作为另一

种服务贸易能够加强泰国的经济发展具有重要作用。 

由此可见，泰国水疗业与按摩是旅游产业的供应链之一。因此，泰国政府对旅游

业的支持有利于泰国水疗服务业发展。 

 

泰国水疗市场价值 

    目前，泰国水疗与按摩产业扩大发展,每年收入迅速增长，增长比例每年高达约

15%。在 2011年到 2015年泰国水疗的市场价值连续增长。在 2015年收入达到 310亿

泰铢。从 2014 年同比占 16.20%的增长率。从 2011 年到 2015 年增长率高达约 43%。

对于水疗与按摩店，据统计显示在 2005 年通过卫生部认证标准仅有 496 家占 8%，在

2011 年增加到 1,432 家以及在 2015 年增加为 1,605 家,其中分为健康水疗 511 家，占

31.84%，健康按摩 1,075家，占 66.98%和美容按摩 19家，占 1.18%。 

 

泰国水疗产业的竞争潜力 

    至于赴国际市场投资，由于资金问题、国际投资的信息有限,各国的投资要求多,办签

证与水疗工作人员的许可证问题等。这些使泰国水疗经营者具有齐全的国际市场投资

资格的还不多。 
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    目前泰国水疗经营者在国际进行水疗业拓荒大部分是合资而不是独立投资的,这对泰

国经营者进行水疗经营场所的过程有利。如 Thai privilege spa 与上海和纽约合资，

Thann sanctuary spa与澳大利亚、新加坡和巴黎合资等。除此之外，泰国经营者还到国

际作为咨询员提供商业咨询服务。 

对于与亚太 7 大国家（新加坡、印度尼西亚、马来西亚、香港、澳大利亚、新西

兰）的竞争相比泰国水疗是最受欢迎的国家,以外国游客来泰旅游的数量增加为主要原

因。如今泰国的主要市场是亚洲、欧洲和中东,尤其是东南亚国家+6(如越南、中国、

印度、老挝和柬埔寨)都是对泰国具有潜力的市场。关于亚洲市场，这些国家都对泰式

水疗比较熟，距离泰国近。欧洲，该市场购买力高，对东方治疗的兴趣逐渐增长。中

东，这些国家的劳动力有限，进口水疗产品也不多，因此吸引了许多商人来到泰国投

资。 

        泰国的主要竞争对手大多数都集中在亚太国家包括新加坡（如 Banyan Tree，

Apsara等）、马来西亚、印度尼西亚（Mandara）和香港。（กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, 

[Online] , 2017） 

    在东南亚国家泰国的竞争潜力排第一名。若将质量来对比，泰国、印度尼西亚和新

加坡质量同等属于质量高的等级。其次是菲律宾和马来西亚质量同等，质量最低属于

越南。若将价格来对比,排列为越南、泰国、菲律宾、印度尼西亚、马来西亚和新加

坡。若将质量与价格因素同时对比，明显看出泰国的竞争潜力最高并具有最大的市场

规模,尽管市场上越南的价格最低,而质量低不能够与其他国家竞争的。对于印度尼西亚

和新加坡，尽管质量属于高等级，而价格还不能够与泰国竞争。尤其是新加坡在东南

亚市场当中水疗服务价格是最高的,这一点是新加坡还属于第二名的一个因素之一。 

    尽管泰国水疗在市场上具有竞争潜力和优势, 可许多方面还需要加强与改善以便能够

保持东南亚地区的市场份额排第一名并在国际市场上具有更多的市场价值。若不及时

解决，泰国水疗的市场份额也许被东南亚国家同等质量的新加坡和印度尼西亚取代，

成为东南亚水疗产业的新领导者 

 

Health Land 水疗与按摩的汉语服务调查结果 

本次在 Health Land亚索 索坤逸(Asok)分店进行调查，总体样本的数量为 100份，

分为服务人员 50份，汉语消费者 50份。 

      

(一) Health Land 服务人员汉语能力的状况 

 

表 1 Health Land 水疗与按摩服务人员的汉语能力 

 

服务人员的汉语能力 数量（人） 百分率
（%） 

您能够使用汉语提供服务吗？ 

能 

 不能 

 

29 

21 

 

58 

42 

                                    总和 50 100 

您参加过汉语水平考试（HSK）吗？ 

参加过 

 

5 

 

10 
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    没有参加过 45 90 

                                    总和 50 100 

您的汉语水平考试如此？ 

HSK 1 

HSK 2  

HSK 3 

HSK 4 

HSK 5 

HSK 6            

 

- 

- 

2 

2 

1 

- 

 

- 

- 

40 

40 

20 

- 

                                    总和 50 100 

 

表 2: Health Land 水疗与按摩服务人员对自己的汉语能力评估 

 

汉语技

能 

非常好 好 一般 不好 非常不

好 

平均值 技能水

平 

1.听力 - 5 

(17%) 

8 

(28%) 

9 

(31%) 

7 

(24%) 

2.37 低 

2.口语 1 

(3%) 

4 

(14%) 

8 

(28%) 

13 

(45%) 

3 

(10%) 

2.55 低 

3.阅读 - 

 

3 

(10%) 

9 

(31%) 

5 

(17%) 

12 

(41%) 

2.10 低 

4.写作 - 1 

(4%) 

7 

(24%) 

7 

(24%) 

14 

(48%) 

1.82 低 

     总和 2.21 低 

    从上面表 1和 2来看,从 50份的问卷，有 29个人，占 58%的服务人员能使用汉语提

供服务，其中只有 10%参加过汉语水平考试，分为 HSK3 2个人，占 40%，HSK4 2 个

人，占 40%和 HSK5 1个人，占 20%。这 29个人对自我听力、口语、阅读和写作技能

的评估平均值都在 1.81-2.60之间等于低等水平。 

由于多半的样本是水疗与按摩师，他们的汉语水平几乎所有都向汉语顾客学习

的，没有参加过汉语培训，因此汉语的全面能力（听力，口语，阅读，写作）评估结

果显示为低等水平。 

 

表 3: Health Land水疗与按摩服务人员的汉语应用 

 

项目 非常好 好 一般 不好 非常不
好 

平均
值 

汉语应
用程度 

1. 能使用正确的
汉  

   语发音 

1 

(4%) 

7 

(24%) 

5 

(17%) 

9 

(31%) 

7 

(24%) 

2.51 低 

2. 能使用基本汉
语  

   词汇跟汉语消

 

 

- 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

11 

 

 

6 

 

 

2.41 

 

 

低 
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费  

   者交流 如 打招 

   呼、问姓名、
服  

   务价格、服务
时 

   间、本店电话
号 

   码等。 

(21%) (21%) (38%) (21%) 

3. 能使用水疗专
用 

   汉语词汇跟汉

语 

   消费者交流 如  

   水 疗 产 品 种
类、 

   按摩种类、各
种 

   按 摩 类 的 能
等。 

 

 

- 

 

 

2 

(7%) 

 

 

9 

(31%) 

 

 

15 

(52%) 

 

 

3 

(10%) 

 

 

2.34 

 

 

低 

4. 能使用汉语提
供 

   水疗产品，推 

   销，升级销

售。 

- 1 

(3%) 

10 

(34%) 

11 

(38%) 

7 

(24%) 

2.03 低 

5. 能使用正确的
汉 

   语语法 

- 2 

(7%) 

11 

(38%) 

7 

(24%) 

9 

(31%) 

2.20 低 

6. 能听懂汉语消
费 

   者各国各地的
口 

   音和发音。 

- - 14 

(48%) 

12 

(41%) 

3 

(10%) 

2.37 低 

7. 能听懂汉语消
费 

   者所说基本汉
语 

   的词汇。 

1 

(3%) 

6 

(21%) 

6 

(21%) 

14 

(48%) 

2 

(7%) 

2.65 中 

8. 能听懂汉语消
费 

   者所说水疗专
用 

   汉语的词汇。 

- 4 

(14%) 

 

8 

(28%) 

15 

(52%) 

2 

(6%) 

2.48 低 

     总和 2.37 低 
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上面表 3是 Health Land服务人员的汉语应用，结果显示他们汉语应用的总和平均

率是 2.37 属于低等水平。前三名的平均值有“能听懂汉语消费者所说基本汉语词汇”平

均值为 2.65 属于中等水平。其次是“能使用正确的汉语发音”平均值为 2.51 属于低等水

平。第三名是“能听懂汉语消费者所说水疗专用汉语的词汇”平均值为 2.48 属于低等水

平而平均值最少是“能使用汉语提供水疗产品，推销，升级销售”平均值为 2.03 属于低

水平。总的来说，能够使用汉语提供服务的 29个人多半是水疗与按摩师，虽然他们的

答案是会使用汉语提供服务，而他们的水平只是一个字一个字的交流，或会使用两三

句有关他们的任务。因此调查结果是“低等水平”。对于“好”，“一般”都是柜台的答案

的。 

 

表 4 Health Land水疗与按摩服务人员提供汉语服务中遇到的问题 

 

项目(可多选) 数量（人） 百分率
（%） 

您提供汉语服务中遇到哪些问题? 

1. 使用汉语语法不正确，不能造句，只能说一
个一个的词 

 

23 

 

79.31 

2.提供汉语服务人员不够 6 20.68 

3.提供汉语服务人员发音不准，不能跟汉语消
费者交流 

6 20.68 

4.没听懂汉语消费者的口音 10 34.48 

5.汉语消费者所说的速度快，没听懂消费者的

需求 

20 68.96 

6.其他 - - 

 

表 5 解决问题的方法 

 

项目(可多选) 数量（人） 百分率（%） 

1. 使用英语解决问题 20 68.96 

2. 尽量使用汉语交流 10 34.48 

3. 使用翻译软件与消费者互相交流 2 6.89 

4. 寻求其他会讲汉语的服务人员的帮助 6 20.68 

5. 使用肢体语言进行沟通 23 79.31 

6. 其他 2 6.89 

     

表 4 和 5 显示使用汉语提供服务时遇到的最多问题是使用汉语语法不正确，不能

造句，只能说一个一个的词，占 79.31%,其次是汉语消费者所说的速度快，没听懂消费

者的需求，占 68.96%。使用解决问题的方法最多是使用肢体语言进行沟通，占

79.31%和使用英语解决问题为第二名有 68.96%,而最少使用的方法是使用翻译软件与

消费者互相交流和其他（请求顾客说清楚，慢讲）有 6.89% 

 

表 6 服务人员参加汉语培训的意见 
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服务人员参加语汉培训的意见 数量（人） 百分率

（%） 

要是单位举行一个汉语培训您需要参加吗? 

                  参加 

                  不参加 

 

50 

- 

 

100 

- 

                                    总和 50 100 

您最需要学的内容? 

                               基础汉语 

                                    关于服务企业与水疗的专用词
                             

                              上面两题都需要 

 

8 

15 

27 

 

16 

30 

54 

                                    总和 50 100 

您认为参加汉语培训的期间如何？ 

                                        1个月 

                                        4个月 

                                        6个月 

                                        1年 

 

5 

17 

20 

8 

 

10 

34 

40 

16 

                                    总和 50 100 

 

表 7 服务人员需要参加汉语培训的课程 

 

项目(可多选) 数量（人） 百分率
（%） 

您需要参加任何课程？ 

                                               听力 

 口语 

 阅读 

 写作 

 

50 

50 

11 

5 

 

100 

100 

22 

10 

     

关于参加汉语培训的意见，50 个人的样本都需要参加汉语培训,他们的理由相同都
关注汉语的重要性。最想学的内容是基础汉语和关于服务企业与水疗的专用词两方面
的，占 54%。需要学的时间多半要学 6个月和 4个月，占 40%和 30%。需要参加的课
程最多为听力和口语，占 100%。 

 

(二) 汉语消费者对 Health Land水疗与按摩汉语服务的反应 

 

表 8: Health Land水疗与按摩柜台的服务人员的汉语水平 

项目 非常好 好 一般 不好 非常

不好 

平均

值 

汉语

水平

程度 

1. 汉语发音 

   方面 

1 

(2%) 

14 

(28%) 

29 

(58%) 

6 

(12%) 

- 3.2 中 

2. 汉语语法 

   方面 

- 

 

4 

(8%) 

42 

(84%) 

4 

(8%) 

- 3 中 
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项目 非常好 好 一般 不好 非常

不好 

平均

值 

汉语

水平

成都 

3. 普通词汇 

   方面 

- 15 

(30%) 

34 

(68%) 

3 

(6%) 

- 3.28 中 

4. 水疗与按 

   摩的汉语 

   词汇方面 

- 3 

(6%) 

39 

(78%) 

8 

(16%) 

- 2.9 中 

5. 听力方面 3 

(3%) 

16 

(32%) 

30 

(60%) 

1 

(2%) 

- 3.42 高 

     总和 3.16 中 

 

表 9: Health Land水疗与按摩的水疗和按摩师的汉语水平 

 

项目 非常好 好 一般 不好 非常

不好 

平均

值 

汉语

水平

程度 

1. 汉语发音 

   方面 

- 

 

- 5 

(10%) 

28 

(56%) 

17 

(34%) 

1.76 最低 

2. 汉语语法 

   方面 

- 

 

- 

 

- 

 

13 

(26%) 

37 

(34%) 

1.26 最低 

3. 普通词汇 

   方面 

- - 

 

- 

 

29 

(58%) 

21 

(42%) 

1.58 最低 

4. 水疗与按 

   摩的汉语 

   词汇方面 

- - 

 

7 

(14%) 

34 

(68%) 

9 

(18%) 

1.96 低 

5. 听力方面 - 

 

- 

 

1 

(2%) 

26 

(52%) 

23 

(46%) 

1.56 最低 

     总和 1.62 最低 

 

表 10: Health Land服务人员汉语水平的平均率 

 

项目 柜台部 

(平均值) 

水疗与按摩师 

(平均值) 

总平均 汉语水平程度 

1. 汉语发音方面 3.2 1.76 2.5 低 

2. 汉语语法方面 3 1.26 2.1 低 

3. 普通词汇方面 3.28 1.58 2.4 低 

4. 水疗与按摩的 

   汉语词汇方面 

2.9 1.96 2.4 低 

5. 听力方面 3.42 1.56 2.5 低 
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    从表 8 至 10 显示，汉语消费者对 Health Land 服务人员汉语水平的评估为“低”等

级。柜台和按摩师的每个方面水平的总平均只有 2.1-2.5 分之间，最多是“汉语发音方

面“和“听力方面”的。 

    在汉语消费者来看，他们对柜台部们的汉语水平的评估为“中”等级,结果如此显示因

为柜台部分的主要任务是以接待顾客、介绍服务和产品为主,因此他们的汉语水平每个

方面都体现在 “中”等,总平均为 3.16分。 

    对于水疗与按摩师，这部门是数量最多的，从 50 份问卷有 35 个人是按摩师。汉语

消费者对他们的评估为 “最低”等级,他们几乎所有没参加过汉语培训，只会厅和说一个

字一个字的词汇,比如“重一点”、“轻一点”、“请抬头”等。因此他们的水平的评估体现

为“最低”等。 

表 11: 汉语消费者对 Health Land 的汉语服务的满意度 

项目 非常
满意 

满意 一般 不满
意 

非常
不满
意 

平均
值 

满意度 

1.汉语服务人员 

  的服务态度 

23 

(46%) 

23 

(46%) 

4 

(8%) 

- - 4.83 非常 

满意 

2.汉语服务人员 

  能使用汉语介 

  绍服务与产品 

6 

(12%) 

16 

(32%) 

23 

(46%) 

5 

(10%) 

- 3.46 满意 

3.汉语服务人员 

  的汉语听力 

- 24 

(48%) 

17 

(34%) 

9 

(18%) 

- 3.3 一般 

4.汉语服务人员 

  的口语交流 

- 29 

(58%) 

15 

(30%) 

6 

(12%) 

- 3.46 满意 

5.本店汉语纸 

  质、标识和指 

  示牌的足够 

- 5 

(10%) 

33 

(66%) 

12 

(24%) 

- 2.86 一般 

6.本店服务人员 

  的汉语符合消 

  费者要求 

3 

(6%) 

20 

(40%) 

20 

(40%) 

7 

(14%) 

- 3.38 一般 

7.本店的纸质汉 

  语介绍 

- 33 

(66%) 

13 

(13%) 

4 

(8%) 

- 3.58 满意 

8.本店的电子汉 

  语介绍 

- 4 

(8%) 

24 

(48%) 

22 

(44%) 

- 

 

2.64 一般 

9.纸质，指示  

  牌，标识的汉 

  语文字与语法  

  正确 

- 

 

33 

(66%) 

17 

(34%) 

- - 3.64 满意 

10.汉语服务人
员 

   的足够 

- 8 

(16%) 

28 

(56%) 

4 

(8%) 

- 

 

2.88 一般 

     总和 3.35 一般 

    对于汉语服务的满意度，汉语消费者对本店总体的满意度为“一般”等级,意味着他们

对本店汉语服务的反映是还不错的。前三名满意度的平均值体现为 1.汉语服务人员的

服务态度平均值为 4.83 分属于“非常满意”，从这一点来看，服务态度好能够使顾客达
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到最高的满意度。2.纸质，指示牌，标识的汉语文字与语法正确平均值为 3.64 分。 3.

本店纸质的汉语介绍平均值为 3.58 分。本店有汉语版纸质，指示牌介绍产品与服务，

有繁体字和简体字，方便于各国汉语消费者的。其中“本店的电子汉语介绍”得最少分

数仅有 2.64 分。结果如此显示因为 Health Land 的网站都没有汉语版不方便于汉语消

费者寻找本店的信息，所有信息都是英语版，连泰语版也没有。使消费者对这方面的

满意度为 “一般”。 

 

(三) 改善服务人员汉语应用水平的措施 

     

     一、提供汉语培训 

Health Land,亚索(Asok)分店的主要顾客都以外国游客为主，中国游客也是本店的

主要市场。因此使用有效汉语与汉语消费者沟通是巨大的需要和重要的。增加有效汉

语服务人员的最好方式就是进行汉语培训的活动，提高他们汉语四大技能听、说、

读、写的能力,此外要给予他们了解中国文化，了解中国人的行为、普通词汇和水疗的

词汇，以便能够提供有效的汉语服务。除此之外，进行汉语考试活动也必不可少的方

式。同时还需要树立他们使用汉语的信心和勇敢，不怕说错。在提供汉语服务当中,听

力、口语和水疗词汇最需要加强的。下面是提高汉语两大技能听力与阅读和记生词的

技巧意见： 

    1.提高汉语听力技能的途径 

 充分利用课堂的语言环境，认真听老师用汉语讲课和提问;学生用汉语对话;

课堂的汉语录音，以及课后的各项汉语活动等。 

 经常有效地利用汉语的电视、广播、录音等电教手段训练听力。学习者可根

据自己的汉语程度，选择难易适度的汉语电视、广播节目和录音带，多次反

复地进行训练。进行听力训练，必须制定一个严格的经常性的训练计划，坚

持常听常练，切不可“三天打鱼，两天晒网”,否则好不容易培养和提高起来

的听力很快就减退，一切将前功尽奔。在训练时，没听清听懂的地方，要反

复放，反复听，直到听清听懂为止。实在不懂的问题，必须及时记下，彻底

解决后再继续往下进行。 

 充分利用涉外场合和机会，听外事外贸会谈,听外国人，中国人讲话，听汉

语报告和讲座，听别人的汉语对话。 

        2.提高汉语口语技能的途径 

 切忽腼碘胆性于说汉语，学汉语，练口语也要有 “不耻不问”的精神，不愿

张口,说话脸红，永远也学不好汉语。因此必须大胆说，不怕错,不怕人家笑
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话。只有这样才使情绪保持镇定，保证发音器官正常工作，口语流畅，从而

收到良好的训练效果。  

 语言环境对提高口语技能十分重要，人为地创造汉语环境就显得龙为必要，

因此，诺碰到和自己语种相同的同学和同事，要主动上前用汉语搭话，尽量

避免说泰语，养成用汉语谈话的口语习惯，久而久之，口语会话能力会明显

提高。 

 随时随地常说，学习汉语或外语必须勤说多练，养成用外语思维和表达一切

的学习习惯，在日常学习和生活中，对所见所闻的一切人，事，物都力争用

韩语或外语表达。（博民杰，2015） 

3.记词汇的技巧 

 反复练习写汉字，下课后要及时复习生祠和课文。这方法能使学习者的阅

读、写作和词汇数量更加强。 

 将学过的词汇多练、多造句，将造过的句子实际在工作场所使用。实际使用

能加强词汇能力。 

     

    总的来说，解决改善 Health Land的主要问题的方法就是培养服务人员的中国文化与

汉语知识，进行汉语培训活动，提高他们的汉语能力加强，刺激他们将上面的学习技

巧多训练,树立他们对汉语使用产生勇气感，最后在实际工作场所使用。调查结果里

面，已有汉语培训、学习内容和学习时间的需求结果了，本店的管理者能将这些信息

进行做合适的培训活动表。 

      

    二、 增加网站信息的汉语版 

Health Land 的汉语信息很少，上网查只有网友留一些信息，到网站查只查到英语

版的信息，不方便于不会汉语的消费者。因此，最好将所有本店的服务信息译成汉语

版，以便他们更容易得到信息，又能将本店汉语消费者的满意度增加。 

      

    三、 增加汉语纸质、标识、指示牌 

由本人自己下场考察和汉语消费者满意度的结果，发现 Health Land的汉语纸质还

很少，其实本店介绍服务和产品的纸质繁多，而汉语版的只有两份，一是介绍泰式按

摩的一些项目，二是介绍酸痛软膏产品的成分，其他的服务和产品介绍都是英语版

的。此外，店内外都没有任何汉语标识和指示牌了。因此，应该增加这些信息是必须

的，尽管这不是本店的大问题，而能够满足消费者的需求和满意度。 

 

结语 
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    本论文研究的是水疗产业中的汉语服务，本次研究对象是 Health Land Spa and 

Massage, 亚索(Asok) 分店，研究主要目的是为了研究本店的汉语应用，顾客对提供汉

语服务的满意度以及改善存在问题。调查的样本共 100 份分为该店的服务人员 50份，

汉语消费者 50份以及采访一些服务人员关于一些汉语服务的问题。 

    按调查结果来讲，服务人员自我评估和消费者对服务人员评估，结果显示服务人员

的汉语四大技能（听、说、读、写）和能力都属于低水平，尽管在调查中有多半的服

务人员回答能够使用汉语，而他们的水平不能真正地与汉语消费者进行沟通，只有几

个柜台能够与顾客进行沟通。在提供服务当中，最常遇到的问题是服务人员使用汉语

语法不正确，不能造句，只能说一个一个的词以及不能听懂顾客的需求。 

关于消费者部分，汉语消费者对服务人员汉语应用在发音方面、语法方面、词汇

方面和听力方面的评估为“低”水平。 

汉语消费者对本店汉语服务的满意度是“一般”，其中对汉语服务人员的态度非常

满意。取得最低的平均值是本店的电子汉语介绍（2.64 分 = 一般）其次是本店汉语纸

质、标识和指示牌的足够(2.86 分 = 一般)。尽管满意度的总平均是还可以，而本店还

需要将这些缺点改善与发展以便能够提高顾客的满意度。 

    由本次研究可知，语言是最重要的存在问题，因此最好的改善策略是进行服务人员

的汉语培训，提供水疗专用的词汇、口语和听力，增加中国文化的知识了解，树立个

人汉语使用信心并坚持训练才能够改善与发展服务人员缺乏汉语能力的问题。调查中

还显示大多数的服务人员愿意参加汉语培训，意味着他们愿意提高自己的能力有利于

本店的发展性。此外，网站信息的汉语版以及增加汉语纸质、标识和指示牌是必须

的。尽管不是主要的问题，而是能够满足顾客的需求和满意的因素之一。 
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“趣味”与“借镜”——《西风》中的美国现代文化 

Interesting and Enlightening : American Modern Cultures in The West 

Wind Monthly 

Yin Yushan 

Faculty of Chinese Language and Culture, Huachiew Chalermprakiet University 

Email : yyssmm2005@gmail.com 

摘要 

《西风》月刊（1936-1949）提倡个性化、趣味性的通俗散文，刊登了大量介

绍美国现代文化的翻译和创作文章，传播和普及最新的科学知识，引介和推广最新的

思想观念，对中国读者起到开阔眼界、指导生活的作用，也促使读者认清中国与世界

的差距，激起效法与革新的愿望，在现代中国具有文化启蒙的积极意义。 

关键词：《西风》, 美国, 现代文化, 启蒙 

Abstract 

In the West Wind Monthly (1937-1949), by the editors calling for personal, interesting 

and informal essays, lots of articles (translation or writing) were published to introduce the 

American modern cultures, including advanced knowledges of science and technology, and 

pioneering thoughts and ideas. These interesting and enlightening articles not only helped 

Chinese readers expand their horizon of the world and improve their lifestyle, but also led 

them to a sober awareness of China’s backwardness and hence an urgent willingness to make 

China move forward following the Western examples. 

Keywords : The West Wind Monthly, America, modern cultures, enlightment 

 

《西风》是上海西风社主办的一本综合性、知识性的月刊。它于 1936年 9月由林

语堂和黄嘉德、黄嘉音兄弟在上海投资创办，1949 年 4 月停刊，前后共刊行十三年，

总计一百一十八期。在“译述西洋杂志精华，介绍欧美人生社会”的宗旨下，《西风》刊

登了大量翻译自西方杂志的文章，也发表了许多海外通讯、回忆录、专稿等。它在介绍
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欧美现代文明和风土人情，提倡格调清新的现代小品文等方面，做出了突出的贡献，深

受读者欢迎。曾与邹韬奋主编的《生活》杂志并称当时上海出版界的两大奇葩1。1945

年重庆两所大学调查大学生最爱读的杂志，《西风》名列第一。2基于《西风》月刊良好

的社会反响，西风社后来又创办了《西风副刊》月刊和《西书精华》季刊，还大量译介、

出版西方书籍，掀起了一股介绍欧美现代文明的“西风”。 

在《西风》刊发的介绍欧美社会的文章中，以美国题材居多。“翻开战后《西风》，

扑面而来的便是美国，往下浏览的还是美国，停刊之前还登美国，它成了美国强势文化

最得力的鼓吹者。”
3数量众多的美国题材甚至引起了一些读者的不满，有读者在来信中

反映，“贵刊好像未免太注重美国而忽略了生存在世界上的其他应该给我们来了解的国

家或者民族了，这是令我们略感到美中不足的地方”
4，抱怨《西风》“为美国货所独占”，

建议“能够普遍介绍世界各国”，“希望西风不仅仅是西方吹来的风，而是四面八方吹来

的风”
5。 

《西风》并无亲美的官方背景，它刊登美国题材较多，一方面反映了抗日战争和解

放战争时期，中美政治、文化交流频繁的状况，另一方面也和编作者的美国文化背景有

关。林语堂和黄嘉德、黄嘉音的父亲都是基督教牧师，他们都有在教会学校求学的经历

（三人都毕业于上海圣约翰大学）。林语堂和黄嘉德还先后去美国留学，分别在哈佛大

学和哥伦比亚大学获得硕士学位。此外，《西风》投稿者中有不少是当时圣约翰、沪江、

震旦、光华和西南联大等大学的学生，这些学校或者直接由美国教会创办，或者与美国

文化有着千丝万缕的关系6。《西风》还经常特约一些去美国留学、工作的人撰写旅美通

                                                        
1 董鼎山：《访黄嘉德谈〈西风〉》，《留美三十年》，北京：人民日报出版社，1988 年，第 139－140 页。 
2 李省三：《西风读者并不多》，《西风》第 75 期，1945 年 9 月。 
3 张济顺，《中国知识分子的美国观（1943—1953）》，上海：复旦大学出版社，1999 年，第 119 页。 
4 罗治华：《影响世界的力量》，《西风》第 99 期，1947 年 10 月。 
5 蔡德敏：《善意的提醒》，《西风》第 96 期，1947 年 7 月。 
6 黄嘉德：《忆〈西风〉》，《出版史料》1990 年第 1 期。 
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讯、游记等。在编作者的共同努力下，《西风》创造了一个真正属于民间的美国文化传

播空间，满足了广大读者认识美国、了解美国的需要。读者纷纷称赞《西风》“专为沟

通欧西文化，有益吾国，实所欢迎，更堪钦佩”
7，“确是一本中国需要的刊物”

 8。 

一、“有益”与“有趣” 

《西风》介绍美国文化，不是从抽象的社会命题、政治事件入手，而是深入日常生

活，从衣食住行、饮食男女出发，流露出浓厚的生活情趣。林语堂在《西风发刊词》中

批评当时的翻译文章“皆犯格调太高之病，不曰介绍西洋文学名著，便讲西洋政治经济，

而对于西洋人生社会家庭风俗，不屑谈亦不能谈也。长此下去，文学何能通俗，杂志何

能普及，终成文人之玩意，你读我的我读你的而已”，与之相反，《西风》要多谈“西洋

人生之甘苦，风俗之变迁，家庭之生活，社会之黑幕”，这样“可更亲切认识西洋文化之

真面目”
 9。创刊号《征稿启事》更明确地提出：“本刊以译述西洋杂志精华，介绍欧美

人生社会，提倡有思想有情感有个性有趣味的通俗文章为宗旨”
10。 

正是在这一宗旨之下，《西风》介绍和呈现美国现代文化时，着意选取那些富有趣

味和特色的生活片断，来说明抽象的社会总体特征。例如，一般作者想要表现美国高度

工业化的特点，往往会选择高楼大厦、工厂、机器等标志物，但是朱维衡《我所见到的

美国》一文却另辟蹊径，选择了一个出人意料、却又极富代表性的事物——垃圾堆。在

作者笔下，美国垃圾堆里应有尽应，却无人愿意废物利用。“任何一处填洼地的垃圾堆，

都可以整理出来，布置一条充满旧货店，像上海北京路那样的街。但是他们为什么没有

人做呢？原因很简单，就是因为新的东西便宜得很，没有要买这些零星旧货。”随着工

业的飞速发展，生活水平大幅度提高，美国人越来越不愿在小地方精打细算。工厂为了

                                                        
7 陈韵泉：《异口同声赞西风》，《西风》第 8 期，1937 年 4 月。 
8 朱敏：《异口同声赞西风》，《西风》第 8 期，1937 年 4 月。 
9 林语堂：《西风发刊词》，《西风》第 1 期，1936 年 9 月。 
10《征稿启事》，《西风》第 1 期，1936 年 9 月。 
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增加销量，鼓励消费者更新换代，消费者因为产品越来越便宜，变得越来越浪费，“这

样互为因果，周转几次，就到了现阶段的垃圾堆情形。”“美国工业化的程度，可以从垃

圾堆中看出。”
 11该文以美国垃圾堆为例，说明美国工业已经发达到了毋需勤俭节约的

程度，极具说服力和形象性。 

美国发达的科学技术更是《西风》表现的重点。《现代科学侦探神技》、《捉杀人犯》、

《谎言检察器》、《无线电警察》、《科学捕盗术》、《捉纵火贼》、《盗匪的陷阱》、《报谎机》、

《科学治罪术》等文章，从一个新鲜别致而又充满趣味的角度切入——警察如何利用高

科技手段捉拿罪犯，变抽象单调的科技说明文为紧张刺激的侦探小说，颇能夺人眼球。

第 2 期《现代科学侦探神技》写道，“显微镜，显微摄影机，色彩测量器和石膏模型，

是从来不撒谎的。这些东西会在人证不全的地方，找出证据来。欧洲各国有许多犯人，

因为警局在实验室中丢掉的香烟头或划过的火柴根上找出证据，而被处死刑了。在美国

一些城里，秘密侦缉家，往往根据很巧妙地搜罗到的相片，测量法，与推断法，把犯人

送上绞架。”《西风》一一介绍了能利用血液、毛发、弹痕等辨别罪犯的显微镜，能检

测物证上肉眼看不见的痕迹的紫外线，能从烧过的信件纸灰中见出笔迹的感光板，能利

用模型和面具来保存证据的胶质物复印法，能根据被测者的生理和心理变化捉拿凶手的

测谎仪等，极具知识性和趣味性。 

《西风》的文体形式丰富多彩，除了通讯、特写、长篇连载、书评、摘录等等，还

特别开设了搜集世界奇闻的“雨丝风片”，简要展示欧美最新发明的“小西风”，以及荟萃

名人佳句的“名人隽语”、“笔花”等栏目，文体活泼，题材丰富。正如作家老舍所言，《西

风》的一大特点就是“杂而新”。“它上自世界大事，下至猫狗的寿数，都来介绍，故杂；

杂乃有趣。它所介绍的这些东西，又是采译自最新的洋刊物与洋书，比起尊孔崇经那一

                                                        
11 朱维衡：《我所见到的美国》，《西风》第 105 期，1948 年 4 月。 
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套就显着另有天地，读了使人有赶上前去之感，而不盼望再兴科举，好中个秀才，故新；

新者摩登，使精神不腐。”
12

 

除了传统的文字形式之外，《西风》更广泛地使用了漫画、照片、插图等形式，图

文并茂、直观形象地为读者展示了美国社会的形形色色。《西风》为黑白印刷，无图片

插页，却经常利用封二等位置，刊发与作品内容相配合的照片，大大增强了对读者的吸

引力。例如第 92 期刊发了一组纽约的照片，共有四幅，分别为从飞机上鸟瞰纽约、帝

国大厦夜景、曼哈顿赫德逊河景色以及布洛克林大桥，展现了纽约最具代表性的几大景

观。鳞次栉比的大楼，四通八达的交通，流光溢彩的夜景，雄伟壮观的大桥……给读者

带来巨大的视觉冲击和心理震撼。这组照片被命名为“这就是纽约”，一方面配合了本期

《美国东游记》一文对纽约的相关介绍，便于读者通过直观感受，理解文章内容；另一

方面，这些照片塑造了一个繁华、摩登、光彩夺目的现代纽约形象，好像在直白地告诉

读者：看，这就是纽约，这就是美国，这就是现代文明。 

《西风》在翻译欧美杂志文章的同时，还大量翻译欧美杂志上的漫画，几乎每一期

都刊登三四幅漫画，其中绝大多数译自《笨拙》、《纽约客》、《幽默家》等欧美杂志，有

的还与相关文章相互配合，便于读者直观、形象地理解作品内容，也起到了调节读者阅

读节奏和情绪的作用。一个典型的例子是黄嘉德翻译的《节育专家山额夫人》，专门介

绍山额夫人的生平和她倡导的节制生育运动。为了便于读者进一步理解节育思想，编者

特意将两幅漫画排入正文之中。第一幅名为“祸不单行”，描绘了一个卧室场景：丈夫想

要上床睡觉，却发现一个枕头上躺着酣睡的妻子，另一个枕头被三个嗷嗷待哺的孩子占

据，丈夫急得手足无措。这时家里的母猫带着六只小猫从地上浩浩荡荡地走过。看到这

番“猫口旺盛”的景象，丈夫一脸惊异和无奈。第二幅漫画则指出了解决问题的办法——

                                                        
12 老舍：《西风周岁纪念》，《西风》第 13 期，1937 年 9 月。 
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求助于山额夫人，实施节育。图中地上横七竖八卧着一只大狗和它的六个孩子，旁边的

主人正焦急地拔打电话，图片下方显示出主人打电话的内容：“喂，是节制生育同盟会

吗？请山额夫人听电话。”两幅漫画以生动、幽默的形式配合了文章内容，大大增强了

趣味性和说服力。 

二、“普及”与“启蒙” 

在介绍美国现代文化时，《西风》也并没有因为趣味性、生活化而影响其知识性和

深刻度。它密切关注美国先进的科学技术，尽可能地以通俗易懂的方式向读者介绍和普

及当时国人所缺的新知识和新理念，体现出这份通俗杂志在当时社会历史语境下的文化

担当。在一百多期杂志中，它展示了美国各种各样的科技成果，遇到重大科技活动和科

技事件时，还第一时间开设专辑，集中加以介绍。 

1939年 4月，纽约举办世界博览会。仅仅两个月后，《西风》便在第 34期开设了“明

日的世界”特辑，用多篇专稿介绍此次博览会的盛况。还从第 41期起，分三期连载了翁

万戈的特约长篇通讯《在世界博览会内》，详细介绍了参加此次博览会的经历。《西风》

不遗余力地介绍纽约世界博览会，不仅因为这是人有史以来规模最大的博览会，更是因

为它集中体现了美国发达的现代科技水平。它不仅是一场单纯的展览会，更代表了一种

面向未来的生活观念。《在世界博览会内》写道：“‘在明日和平丰富的世界中，每个最

卑微的个人，都能自由地运用其不可剥夺的权力，以追求快乐。’而这一大博览会，便

明显的表现其追求将来的勇气，不再紧紧地抱着‘过去’以纪念。”
13

 诚如“明日的世界”

这一名称所暗示的那样，《西风》通过世界博览会所展示的，不仅是一个富强的、现在

时的美国，更是一个迷人的、将来时的美国，是一个值得国人学习、效法的明日的国度。 

1945年 8月，美国先后在日本投下两颗原子弹，加速了日本的投降。这一事件成为

                                                        
13 翁万戈：《在世界博览会内》（上），《西风》第 41 期，1940 年 1 月。 
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《西风》关注的热点，到 1949 年停刊为止，短短四年里先后围绕原子弹问题刊发了三

十余篇文章。其中既有《原子线会造成怪胎吗？》、《原子战争救护术》、《怎样决定投原

子弹》、《从原子核的世界谈到原子炸弹》等针对原子弹爆炸事件的时效文章，也有《原

子常识答问》、《原子能的发展》、《原子工业十年展望》、《原子能为人类服务》等系统介

绍原子技术的科普文章，还有《原子火箭游金星》、《原子弹教我们共同生活》、《在人类

歧途上》等展望原子技术未来发展、思考人类未来走向的作品。这些作品形象地表现了

美国强大的军事实力、举足轻重的国际地位和世界前沿的科技水平，为读者呈现了“原

子时代”的美利坚强国形象，也引导读者去思考“原子时代”个人与国家的命运。 

《西风》介绍美国现代文明的许多文章，看似一般性的泛泛而谈，实则往往联系当

时中国的社会文化现实，有针对性地普及最新科技知识，推广先进文化理念，具有指导

生活、启蒙社会的积极意义。 

性教育和人们的生活质量息息相关，但是在二十世纪三十年代的中国，性教育不但

匮乏，而且饱受种种偏见的困扰。《西风》第 20 期刊登了一名十五岁的女中学生的来信，

她在进入青春期后，生理发生了很大变化，但是由于缺乏相关知识，她感到极为困惑，

甚至把月经初潮误以为自己得了重病而痛苦不已。她请求《西风》刊登一篇“描写女性

生殖器应有的构造形态与变动现象，指导正常性交的文章”
14。这封信件刊登之后，读

者纷纷来信，表达类似呼吁。为了满足读者的需求，编者特意开列了一份“性教育书目”，

介绍当时中国出版的十五本性教育书籍，不但对每本书的内容、特点等加以点评，还用

定星级的方式标识其重要性，并委托西风社代办出售，方便读者购买。在《西风》编者

看来，中国不少青壮年，甚至老年人，都需要这样一份“性教育书目”。编者更进一步承

                                                        
14 《坐卧不安的生活》，《西风》第 20 期，1938 年 4 月。 
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诺：“本刊此后对于性教育问题，预备特别加以注意。”
15

 

此后，《西风》增加了性教育方面的内容，尤其值得一提的是，它在国内杂志中较

早介绍了美国科学家金赛(Alfred. C. Kinsey)的研究成果。第 104期、109期先后发表了

路适存编译的两篇文章，分别介绍金赛的《美国男子的性行为》和《美国女子的性行为》

两部著作。文章发表时，《美国男子的性行为》在美国刚刚出版两个月，《美国女子的性

行为》则尚未正式出版，《西风》译介、发表速度之快，在国内实属少见。编译者在介

绍《美国男子的性行为》时指出，它“是一篇大胆的科学调查报告。我们发表这篇报导，

主要的不是在它的轰动或引人，而是在它在人类生活上的重要性。我们预料有道学先生

看了此文将摇头太息人生之不古和世风的日下，甚至会有自命为正人君子者将起而攻击

我们。但是我们认为性问题的坦白的检讨是比在暗地里乱钻牛角尖合理的。”
16《西风》

不仅客观陈述了金赛性学研究的成果，而且试图以此来打破国内性禁忌的“有色眼镜”，

还科学研究以科学的地位，可以说远远走在了中国社会的前沿。 

现代性教育包含的另一个重要组成部分是关于节育方面的知识。这在当时的中国社

会也是一个亟待解决的难题。第 23 期刊登了题为《青年夫妇的隐忧》的读者来信，作

者是一位不到三十岁的职业青年，对事业踌躇满志，可是结婚五年内连续生下四个孩子，

让自己的事业、家庭陷入双重危机，夫妻二人甚至萌发了杀掉孩子再自杀的念头，为此

他们不得不求救于《西风》，渴望获得节制生育方面的知识。17《西风》编者为此开列

了一份“节制生育书目”，其中包括美国山额夫人(Mrs. Margaret Sanger)的《节育主义》，

编者对其评价极高。《西风》用多篇文章介绍了这位国际节制生育运动的领袖及其倡导

的节制生育运动。黄嘉德亲自翻译了《节育专家山额夫人》一文，详细介绍了山额夫人

                                                        
15 《坐卧不安的生活》，《西风》第 20 期，1938 年 4 月。 
16 路适存：《美国男子的性行为》，《西风》第 104 期，1948 年 3 月。 
17 谷之华：《青年夫妇的隐忧》，《西风》第 23 期，1938 年 7 月。 
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的生平概况，刊于《西风》第 3 期。第 5 期还刊登了《甘地与山额夫人的谈话》，文中

涉及节制生育思想对印度传统社会的冲击，不禁令人联想到中国社会的类似情况。西风

社也出版了黄嘉音翻译的《山额夫人自传》一书。此外，《西风》还刊登了《人工的优

胜劣败》、《停止生育铲除劣种》、《上海节育研究社访问记》等宣扬节育的文章。正如编

者所言，“关于节制生育的智识，中国实在是需要，同时也是太缺乏了。因为这不但是

个人与家庭的问题，同时更是有关于整个社会与国族前途的问题，所以我们对之不该疏

忽，也不能随便。”
 18除了性教育的文章，《西风》还刊发了《结婚准备课》、《未雨绸缪

的大学生》、《美国的婚姻教育》等文章，详细介绍了美国学校的“婚姻准备课”，它将性

知识与择偶、婚姻、育儿等内容结合起来，有助于培养青年健全、科学、正确的性观念，

提高个人与家庭的生活质量。这些关于两性和婚姻家庭的知识与观念，对于当时的国内

读者无疑具有知识普及与思想启蒙的积极意义。 

三、“刺激”与“借镜” 

《西风》全方位地介绍美国现代文化，在一定程度上深化了读者对现代文明的认识

和理解，也促使读者以全新的视角重新审视中国相对落后的社会文化。《西风》第 85

期刊登了读者辛有道的来信。他是《西风》的忠实读者，一期不落地购买了创刊以来的

所有杂志。《西风》唤起了他“拿欧美物质文明进步的优点来补充文化落后得可怜的中国”

的渴望19。 

他在信中描绘的家乡情形可视为当时整个中国社会的缩影：“敝乡文化落后，所读

所看的东西，全是一点教科书之类，中年人和老年人还在读线装古书。敝人从上海寄来

的《西风》，他们亦偶然借几本去看看，竟然不大能够明了《西风》的内容，为了西洋

的文化和他们太隔膜了！可怜的中国人，还活在三百年以前的生活里。别人已是飞速在

                                                        
18 谷之华：《青年夫妇的隐忧》，《西风》第 23 期，1938 年 7 月。 
19 辛有道：《我的感想和希望》，《西风》第 85 期，1946 年 7 月。 
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进步，在活跃，我们中国还是停顿在中古的时代里。中国怎样能够一跃而成四大强国之

一呢？强在那里？文盲充满全国，人民的文化水准低得可怜！敝人今天手上拿着《西风》

六十六期的航空版，为祖国担忧的愁绪又在展开了！”在他看来，阅读《西风》自然而

然会引起“为祖国担忧的愁绪”，这种“愁绪”来自对《西风》所呈现的西方现代文明的向

往：“从《西风》中知道世界是天天在进步，人类的生活天天在设法改善，尤其是年青

的美国，竟然扬起学术界首脑的旗旌。拿我的文化和美国比起来，真是令人羞惭无地！

国人还谈什么五千年古国三千年历史这种‘精神胜利’的废话！” 

辛有道充分肯定了《西风》的价值，认为创办《西风》的功劳，比创立几十所大学

还大。“《西风》使人积极，使人兴奋，使人有新希望，使人知道世界是充满知识与学

问，决不是孤陋寡闻的中国人所想象的世界。小小一份《西风》月刊，使中国人知道自

己以外的世界是怎么样的。” 在他看来，“依赖了《西风》，拿欧美物质文明进步的优点

来补充文化落后得可怜的中国，实在是现在中国最必要的事。”中国不但要仿造欧美的

物质文明，还要奋力仿效欧美“实地做学问的苦干精神”。《西风》的意义就在于“报告出

国外文化进步的动态以及外国的人生社会给中国人，尤其是青年，不少的兴奋的刺激。

这‘刺激’可说是一种警惕性的觉悟，可以促使青年知道自己祖国和别国是在怎样的悬隔

之中。所以我说创办《西风》比创立大学的功劳还大，决不是夸言，亦不是盲目的称赏。”
 

20
 

读者丁世昌也以《西风的借镜》为题，充分肯定了《西风》介绍的西方文明对中国

的“借镜”作用。与祖国“国家内战，满目疮痍，社会人生之陈腐，令人万分痛心”的落后

状况相比，《西风》带给读者“西洋的文化，科学，卫生及医药的常识”，并使读者欣赏

了异域的风光，“有许多良好的风气，足资参考及仿效的。希望能以贵刊之借镜，来革

                                                        
20 辛有道：《我的感想和希望》，《西风》第 85 期，1946 年 7 月。 
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新落后的我国，并唤起大众之读者，得有更多之认识，来负起建国的使命。则国家幸甚，

人民幸甚！”
21读者程靖宇甚至表示，“将来我的太太大概是读过《西风》的了。否则她

那么浅闻无识，一定不能成为我的终身伴侣。那么我只好把《西风》按期留给我的子女

们读了，使这些未来的孩子们，从这儿知道二十世纪到底是个怎样的世界。”
 22

 

从读者的反馈中可以看出，《西风》所呈现的以美国文化为代表的西方现代文明，

为他们打开了了解“飞速在进步，在活跃”的西方世界的一个窗口，也提供了反观“还是

停顿在中古的时代里”的中国的一面镜子。眼界开拓与自我反思的结果，自然产生了“为

祖国担忧的愁绪”，产生了“兴奋的刺激”和“警惕性的觉悟”，更产生了“参考及仿效”的迫

切愿望。从这个意义上说，《西风》在坚持“提倡有思想有情感有个性有趣味的通俗文章”

的前提下，实现了许多“格调太高”的严肃刊物未必能够达成的“使人积极，使人兴奋，

使人有新希望”的文化效果，乃至“唤起大众之读者，得有更多之认识，来负起建国的使

命”的社会功能。在促成“西风东渐”与思想启蒙、推进中国社会现代化的历史进程中，

作为通俗杂志的《西风》月刊也曾以其独特的姿态参与其中，可谓独具风味，功不可没。 

 

 

                                                        
21 丁世昌：《西风的借镜》，《西风》第 97 期，1947 年 8 月。 
22 程靖宇：《习散文与读〈西风〉》，《西风》第 12 期，1937 年 8 月。 
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摘 要 

素可泰是 13 世纪时期泰民族建立第一个独立国家的都城，后来成为素可泰王朝

的都城。素可泰王朝历时 200 年，出现过历史上最光辉灿烂的文化。1987年底成为素

可泰公园，如今素可泰历史公园已成为泰国最重要的旅游区之一，被列为联合国教科

文组织公园。泰国大力发展旅游业，近几年来中国游客大量来泰旅游，其中有不少中

国游客游览了泰国素可泰历史公园。在泰国一些重要的旅游景点因为中国游客的增

加，在从以英语为主的对外交流语言中，开始逐渐使用了汉语。 

本论文研究的目的是分析素可泰历史公园的语言服务情况，并通过问卷调查说

明中国游客的增加对汉语服务的影响，以及汉语服务对吸引更多的中国游客和提高公

园语言服务质量的重要性。论文采用问卷调查和文献研究的方法，对中国游客和素可

泰公园的情况进行了分析研究。论文分为三章：第一章概述了素可泰历史公园的发展

和管理，第二章调查分析素可泰历史公园的语言服务情况，第三章对调查分析进行评

估，提出存在的问题和改进措施。 

论文指出素可泰历史公园的语言服务种类有泰语、英语、日语和汉语，汉语服

务很少。由于泰国旅游业的客源一向都以国内游客和英语国家游客为主，只是近些年

来中国游客大量来泰国旅游,才引起了素可泰历史公园管理部门对中国游客的重视，有

了一些中文介绍和说明，游客要通过扫描二维码才能得到一些相关的中文信息。公园

方面没有汉语语言方面的服务，公园工作人员基本上不会说汉语。由于不断增加的中

国游客到素可泰历史公园游览，素可泰历史公园方面开始提供汉语服务。论文对素可

泰历史公园汉语服务情况进行了评估。论文通过问卷调查和资料分析，对公园方面在

汉语服务方面的不足提出了改进的建议和措施。 

关键词：素可泰历史公园中国游客汉语服务公园管理 

Abstract 

Sukhothai Historical Park has become one of Thailand's most important tourist areas 

and is listed as UNESCO Park. Thailand has vigorously developed tourism, in recent years, 

Chinese tourists to Thai tourism, a lot of Chinese tourists visited Thai Sukhothai Historical 

Park. Some of the most important tourist attractions in Thailand, as a result of the increase in 

Chinese tourists, in the English-dominated foreign exchange language, began to gradually use 

Chinese. The purpose of this paper is to analyze the language service of Sukhothai Historical 

Park, and to explain the influence of Chinese tourists ' increase on Chinese service and the 

importance of Chinese service to attract more Chinese tourists and improve the quality of the 

park language service. The paper uses the method of questionnaire and literature study to 

analyze the situation of Chinese tourists and Sukhothai Park. The paper points out that the 

language services of Sukhothai Historical Park are Thai, English, Japanese and Chinese, and 

there are few Chinese services. As the tourist source of Thailand has always been mainly 
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domestic tourists and English-speaking countries, just in recent years, Chinese tourists have 

come to Thailand to travel a lot, which has aroused the attention of the management 

Department of the Sukhothai Historical park to Chinese tourists, with some Chinese 

introduction and explanation, the tourists have to scan the two-dimensional code to get some 

relevant Chinese information. There is no Chinese language service in the park, and the park 

staff does not speak Chinese at all. Because of the increasing number of Chinese tourists to 

the Sukhothai Historical Park tour, the Sukhothai Historical Park began to provide Chinese 

services. This paper evaluates the Chinese service of Sukhothai Historical Park. Through the 

questionnaire survey and data analysis, the paper puts forward some suggestions and 

measures to improve the service of Chinese in the park. 

Keyword : Sukhothai historical park Chinese tourists Chinese service Management of park 

 

绪论 

（一）选题的背景及研究意义 

素可泰历史公园就是素有“暹罗文化摇篮”之称的泰国历史名城素可泰的所在地，

位于泰北中部，永河左岸，在首都曼谷市以北约 540公里处，是 1987年 11月 20日经

重新修复后向公众开放的。素可泰的泰文意为“幸福的曙光”，是 13世纪时期泰民族建

立第一个独立国家的都城，后来成为素可泰王朝的都城。素可泰王朝历时 200年，出

现过历史上最光辉灿烂的文化。著名的三世国王兰坎享创制了泰国今天的文字，他在

石碑上记下了泰国第一部历史；第五世王里泰时期的雕刻和建筑艺术达到了颠峰，被

誉为“泰国艺术的始祖”；第六世王塔玛拉贾根据佛经故事写出了泰国第一部文学作

品。素可泰文化是泰民族的骄傲。联合国教科文组织 (UNESCO) 遗产委员会确定建于 

13 世纪的素可泰 (Sukhothai) 古城为世界遗产遗址 (World Heritage Site)。素可泰历史公

园与毗邻的西萨查那莱(Si Satchanalai) 历史公园和甘烹碧 (Kamphaeng Phet) 历史公园

一起成为泰国主要的旅游胜地。 

根据泰国观光和体育部 2016年公布的数据，今年泰国入境游客人次和旅游收入均

较去年明显增加，中国游客达到 877万人次，较去年增加 10.56％。[1]中国是泰国最大

的旅游客源国，目前素可泰公园景区的旅游汉语言应用尚未成形，在中泰旅游年的促

使下，对旅游汉语言在素可泰公园应用的研究非常贴合时代背景。目前，中国和泰国

之间的旅游业也正在不断进步,越来越多的人选择跨国旅游。中国和泰国两国都具有丰

富的旅游资源,旅游产业可以带给中国和泰国更多的经济效益。旅游汉语言的应用促进

了泰国旅游业的发展，更好地为中国游客提供旅游服务，促进为泰国带来大量的收

入。 

本课题研究的意义是通过对泰国素可泰历史公园汉语服务方面的研究，说明提供

汉语服务对搞好公园服务，吸引更多的中国游客来公园观光旅游，促进泰中文化交

流，让中国游客更好地了解泰国历史等方面都具有重要性。论文通过对素可泰历史公

园汉语服务的研究，说明公园方面汉语服务的情况，提出在汉语服务方面的改进措

施，以便提高公园汉语服务方面的质量。 

                                                           
[1]新浪财经：《来泰中国游客 2016 年达 877 万人次》，2016 年 12月 30 日商务部 

http://finance.sina.com.cn/roll/2016-12-30/doc-ifxzcvfp5433976.shtml 
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（二）、与本选题有关的国内外研究动态情况 

（一）有关历史公园的发展方面的研究 

1．宁波大学崔志海硕士发表了《历史公园的发展方面的研究》（2013）的论文。他

的论文研究了主题公园树立历史文化名城的主体视觉形象,记载和延续城市历史文脉的

主题功能；既具有为城市居民免费提供优良休闲空间的公益事业性质,又要运用市场经

济手段开发特殊旅游商品以吸引本地及外地游客的消费。由于国内的许多历史文化名

城都具有类似的主题公园，发展过程中都遇到了很多问题。①缺乏对主题公园开发条件
的全面客观分析；①选址不当,缺乏专业的策划团队；①设计跟风严重,项目缺乏特色；①主题
公园区域较为集中,数量过多,内容雷同；①主题公园内旅游主题产品缺乏创意；①盈利模式
单一,无法实现持续发展；①主题公园缺乏自己独特的旅游文化资源。 

2..湖北大学丁娟硕士发表了《历史主题公园的发展趋》（2013）的论文。他的论文

研究了随着旅游的不断开发和深化, 主题公园的内容也不断丰富, 成为自然资源和人文

资源的边际资源,从理论上讲, 主题公园与一般公园在公众娱乐休闲和促进社会文化健

康发展, 提高人类生活质量、满足审美活动等功能方面是一致的, 它们之间的区别主要

体现在三个方面: 首先是目的性。其次, 主题公园一般不是由政府投资而是由企业投资

经营为主; 第三, 旅游客源市场定位除本市以外主要是吸引省内外甚至是国际游客。目

前, 主题公园的景观趋于回归真实性, 人造景观的概念逐渐被摒弃, 而更多地强调主题的

概念。这些观点为开发历史文化名城主题公园的设想提供了理论依据和方法支持。 

3 .华中师范大学王伟杰硕士发表了《历史文化主题公园的相关研究》（2011）的论

文。他的论文研究了从1989年深圳华侨城锦绣中华开始,我国主题公园的发展至今已20

余年。各地筹划兴建地域性主题公园的趋势方兴未艾,在我国103座历史文化名城中,约

有70%以上曾经建有各种规模和类型的主题公园,但同质化的现象尤为严重。中国是历

史文化资源丰富的文明古国,大力发展历史文化主题公园,是顺应社会发展和满足人们文

化需求的必要举措。目前,历史文化主题公园仅占主题公园总数中的很小一部分。随着

公众文化层次和经济能力的提升,主题公园必然向文化内涵丰富、适宜休闲度假的历史

文化主题公园发展。 

（二）有关汉语服务方面的研究 

1.韩明慧的硕士论文《泰国电视剧文化服务贸易的汉语应用》，（华侨崇圣大学

2015）中分析了本文在分析和概括了泰国电视剧文化服务贸易汉语应用的发展状况，

使用了比较研究的方法，针对在泰国市场和中国市场的发展概况进行了比较分析，从

泰国电视剧与众不同的特点的角度探讨了泰国电视剧在中国市场发展的优劣势，分析

了中国观众对于泰国电视剧喜爱的原因，进而分析了泰国电视剧及其传播其他文化对

中国人的影响。 

2. 林凤的硕士论文《泰中电子图书市场比较研究—商业汉语服务视角》（华侨崇

圣大学 2015）论文研究的是泰国医疗旅游业中的汉语服务,以了解和掌握泰国私立医院

在医疗旅游服务方面对汉语人才的需求情况，说明这一行业中相关人员的汉语水平和

汉语服务状况,以及医疗汉语服务对该行业的重要性，促进泰国私立医院改善汉语服务,

提高服务质量,适应泰国医疗旅游市场的快速发展,吸引更多的中国游客来泰接受医疗旅

游服务。本论文的研究范围是提供医疗旅游服务的泰国私立医院。研究方法是通过收集

资料，文献研究、访谈法，以及对泰国私立医院提供汉语服务的人员和来泰国接受医疗

服务的中国游客使用问卷调查法。 
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3.高恩伟的硕士论文《分析泰国佛寺旅游的汉语服务——以玉佛寺为例》 

（华侨崇圣大学 2016）论文的研究以玉佛寺为例，采用文献分析和问卷调查的方法，

通过分析说明玉佛寺和玉佛寺导游的汉语服务情况，指出佛寺旅游方面存在的问题，

评估在佛寺旅游方面泰国导游的汉语服务质量。本论文共分为三章：第一章概述佛寺

旅游和导游人员的产生与发展情况，阐述泰国旅游业与佛教文化的关系；第二章说明

玉佛寺为何成为泰国最著名旅游佛寺，探讨其汉语服务情况，对玉佛寺和玉佛寺导游

在提供服务中的汉语应用情况进行评估；第三章揭示佛寺旅游景点和相关导游存在的

问题，并对其问题提出改进措施和建议。 

三、研究的目的、方法和内容 

1.研究的目的 

    本论文研究的目的是： 

1）研究素可泰历史公园语言服务的情况，说明语言服务在公园管理方面的重要

性。 

2）研究素可泰历史公园汉语服务对中国游客的影响，包括汉语服务人员的汉语水

平和工作情况，通过调查研究，说明该公园在哪些方面提供了汉语服务，指出存在的

问题，需要哪些改进，提出改进的建议。 

2. 研究的方法： 

 1）文献研究方法： 

通过文献研究掌握素可泰历史公园发展管理方面的资料，包括游客数量，语言服

务情况。文献资料可通过泰国旅游局，素可泰历史公园，以及相关的研究资料和文章

中获得，还可以通过图书馆和上网查询。 

2）调查问卷方法： 

通过采访素可泰历史公园管理部门，对公园的管理服务人员进行问卷调查和对来

访的中国游客的问卷调查，获得公园在语言服务，特别是汉语服务方面的资料，中国

游客的反映方面的资料，以供论文的分析研究。通过以上两种主要研究方法对所掌握

的资料进行定性和定量分析 

3. 研究的主要内容 

论文主要研究的内容是通过掌握素可泰历史公园发展管理方面的资料，调查分析

素可泰公园在语言服务上的情况。在中国游客大量来泰旅游的形势下，公园方面提供

了哪些汉语服务。论文要根据目前中国游客来素可泰历史公园参观的情况，分析说明

汉语服务的现况，在哪些方面提供了汉语服务，中国游客游览素可泰公园对公园方面

语言服务的影响。另外。论文要说明公园在汉语服务方面采取了哪些措施，分析公园

在汉语服务上存在的问题，并提出改进的建议。 

四、论文的创新性和要解决的主要问题 

1. 论文的创新性 

通过目前所收集的资料，关于公园发展方面的研究有很多，但还没有关于对泰国

素可泰历史公园汉语服务方面的研究。本论文这方面的研究还是首次。论文通过泰国
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素可泰历史公园的语言服务情况进行分析，搞好公园的语言服务，特别是汉语服务对

素可泰历史公园的发展，吸引更多的游客，促进泰国旅游业的发展具有重要意义。 

2. 要解决的主要问题 

1）要掌握素可泰历史公园发展务管理方面的资料，以及外国游客参观公园的情

况。 

2) 要掌握素可泰历史公园语言服务方面的资料，语言服务人员包括汉语服务人员

的情况。要做好问卷调查和对资料的整理：包括公园方面，语言服务方面和游客反映

方面。 

3) 在充分掌握资料的基础上，对相关资料进行分析和评估，发现问题，提出改进

措施。 

一、 泰国素可泰历史公园的发展情况 

(一) 泰国素可泰时期的历史 

素可泰（Sukhothai） 是泰国最初建国的素可泰王朝的首都所在地，素可泰王朝自

1238年兴起，至 1420年没落。 素可泰王朝的第三位国王–兰甘亨国王（King 

Ramkhamhaeng）是一位很有作为的君主。他在位时通过改良高棉文字创造了泰国文

字，并创造了有名的宋卡洛瓷器（Sangkhalok crockery）。素可泰位于曼谷北部 350公

里的地方，西部和北部为山林，东部和南部为平原地带。素可泰王朝的遗址零零星星

的散布在山林和平原之间。 

素可泰王朝从兰甘亨逝世后开始由盛转衰。以后的几代国王大多懦弱无能，一昧

沉溺于佛教，畿外各勐和属国纷纷脱离中央的控制。此外素可泰的经济实力不如罗斛

强大，于 1349年被罗斛所灭。 

(二) 泰国素可泰历史公园的概况 

素可泰历史公园就是素有“暹罗文化摇篮”之称的泰国历史名城素可泰的所在地，

位于泰北中部，永河左岸，在首都曼谷市以北约 540公里处，是 1987年 11月 20日经

重新修复后向公众开放的。素可泰历史公园（SukhothaiHistoricalPark）只占据素可泰

遗址的一个部分，被列为世界遗产，其中一些著名的寺庙遗迹让人惊叹。素可泰历史

公园主要有以下几个寺：  

一、玛哈泰寺（Wat Mahathat） 

二、西沙瓦寺（Wat Si Sawai） 

三、沙西寺（WatSa Si） 

四、金池寺(Wat Trapang Thong) 

五、卓旁难寺 (Wat Traphang Ngon) 

六、索拉萨克寺 (Wat Sorasak) 

(三) 游览素可泰历史公园的中国游客情况 

    素可泰作为第一个古都，不仅在历史上是具有重要的地位，在泰国人们的心中具有

非常崇高的地位。素可泰府位于泰国中央平原，曼谷以北 427公里，清迈以南 318公

里。据泰国旅游与体育部统计数据显示，2015年中国游客共为泰国创下 3,710亿铢收

入，平均每人 46,756铢。赴泰旅游的中国游客由 2012年的 2786860人逐年递增，到

2015年，中国游客数量上涨至 7,934,791人，2016你年 1-4月期间，赴泰旅游的中国

501 



游客数量已达 3,465,501人，清迈也因此当选最受中国游客欢迎的十大热门旅游目的地

之一。[1]
 

 从中国的各种与泰国旅游有关的网站中几乎都可以查到去过素可泰历史公园的中

国游客的感想，还没有看到对素可泰历史公园负面的信息。中国游客对素可泰旅游公

园最多的赞誉和感慨。根据中国游客的浏览经验，在素可泰历史公园的不同景点，可

以领略不同的风光。这些景点的特色是：去玛哈泰寺(Wat Mahathat）观赏看日落；去

西沙瓦寺（Wat Si Sawai）欣赏附近美丽景色；去西春寺（Wat Sri Chum）领略最大的

坐佛;去沙潘欣寺（松番寺）（Wat Saphan Hin）放眼日出。从这些中国旅客对素可泰

历史公园游览后的感想，我们可以看到素可泰历史公园给中国游客留下了非常美好和

难忘的印象。 

二、 素可泰历史公园语言服务的调查分析 

(一) 素可泰历史公园职员的基本情况  

    通过调查本次研究掌握了一些素可泰历史公园职员的基本情况，对公园的 30名职员

进行问卷调查。具体资料和信息归纳如下： 

    这次调查问卷的公园职员有 30位，女性有 18位（60%），男性有 12位（40%）。

公园职员年龄段的情况。年龄 20-29岁有 11位（36.66%）,年龄 30-39岁有 12位 

（40%）；年龄 40-49岁有 3位（10%）；年龄 50-59岁有 4位（13.34%）。他们当中

获得中学学历的有 6位（20%），专科学历的有 8位（26.66%），本科学士学位的有

12位（40%），硕士学位的有 2位（6.67%),博士学位的有 2位（6.67%)，这说明素可

泰历史公园的职员都是受过良好教育的。 

(二) 素可泰历史公园职员的汉语程度  

    在不少中国游客来素可泰历史公园参观旅游的情况下，素可泰历史公园职员的汉语

应用能力如何呢？公园管理方面在汉语服务上是否能适应这种情况的呢？ 

    通过问卷调查，我们可以看到，在素可泰历史公园的职员里能说广东话的有 1位

（3.33%）%);能说潮州话的有 1位（3.33%）%);能说汉语普通话的有 1位（3.34%）;

不能说汉语的有 27位（90%）。调查结果显示，在公园的职员中，绝大多的人不会说

中文，职员只有三个职员会说中国方言。显然，公园的职员在遇到中国游客时是不能

用中文与中国游客沟通的。30名职员中有 22人认为在工作中使用汉语说很有用，占

74%。认为没有用的只有 1人，占 3%。认为有用的有 6人，占 20%，认为有一些用的

1人，占 3% 。 

    公园职员在问卷调查前一段时期，在他们工作的旅游景点接待的不同国籍的游客的

情况。表中我们看到被采访的 30名公园职员中有 8名职员接待的是泰国游客，占被采

访职员中的 27%，有 12名职员职员接待了中国游客，占 40%，有 9名职员接待了说英

语的游客，占 30%，有 1名职员接待了其他国家不说汉语和英语的游客，占 3%。从

接待外国游客的公园职员数量来看，中国游客最多。从所有的调查中我们可以清楚地

看到，素可泰历史公园的职员只有一名把汉语作为广告语与文字与中国游客沟通，占

被采访的 30名职员的 3.33%; 而另外的 29 位职员则没有或不能这样做，占被访职员的

96.67%。 

                                                           
[1]

搜狐网：旅游，http://www.sohu.com/a/84934296_383504 
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    如今，有很多游客从泰国国内和国外到素可泰历史公园旅游，而公园方面提供了哪

些语言服务呢？通过本次调查可知，素可泰历史公园里有 4种语言服务。这些语法服

务是： 

1. 泰语:导游、标识牌、人员会说泰语、二维码（QR Code)泰语服务。 

2. 英语:导游、标识牌、人员会说英语、二维码（QR Code）英语服务。 

3. 日语:二维码（QR Code）日语服务。 

4. 汉语:二维码（QR Code）中文服务。 

有关二维码服务，一名中国游客在游览了素可泰历史公园后在自己的观感中说：

“每一个重点景区都会有二维码扫描提供英语或中文的解说，非常方便。”
[1]

 

这项服务大大方便了来这里观光旅游的各国游客。 

(三) 中国游客来泰基本情况调查 

本论文不仅对素可泰历史公园职员的汉语服务情况进行了分析，也对来泰国旅游

的中国游客进行了问卷调查。本次问卷调查了 100名中国游客，对中国游客的性别、

年龄、出发地、所说的语言、来泰目的、旅游时间和与泰国人沟通等情况进行了调

查，调查结果如下： 

一、 中国游客的性别 

   在本次问卷调查的 100名中国游客的样本中，男性有 43人，占 43%，女性有 57

人，占 57%。 

二、中国游客来自地 

本次采访的中国游客绝大多数来自大陆，有 81人，其次是台湾地区，有 2.12人，

澳门地区 3人。另外有 4人来自新加坡。 

三、中国游客的年龄段 

    本次问卷调查了中国游客的年龄段。从调查中可知，20-29岁的中国游客最多，有

38人，60岁以上的中国游客有 1人。19岁以下的有 7人，30-39岁的有 26人，40-49

岁的有 19人，50-59岁的有 7人。综合来看，来泰的中国游客以中青年人为主，老年

人很少。这与本次抽样调查的特定旅游团体有关。如果抽样调查的是中老年团体，中

国游客的年龄组的比例就会改变了。 

四、中国游客经常使用的语言 

在采访的中国游客中，绝大多数说普通话，占 85%，说方言的如潮州话和广东话

的一共有 15人占 15%。 

五、中国人来泰目的 

本次问卷调查的中国人来泰旅游的有 29人，占 29%。而不是为了旅游的一共有 71

人，占 71%。这个调查的样本可能刚好与中国留学生来泰的时间段有关，所以来泰学

                                                           
[1]
马蜂窝：素可泰历史公园，http://www.mafengwo.cn/poi/6116588.html 
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习的人数很多。如果问卷调查的样本以旅游团主，那么来泰以旅游为目的的中国人就

会占大多数。 

六、在泰国旅游中使用的交流语言 

本次调查的中国游客有 35人在与泰国人沟通时使用英语，有 53人使用的是汉

语，有 12人使用过泰语。中国游客用英语的原因是泰方不会说中文。使用汉语的情况

是中国游客是与泰方中文导游和景点会说中文的泰国人进行沟通。使用泰语是因为中

国游客中有会说泰文的，主要是在泰国留学的学生（泰语专业或学过泰语的）或在泰

工作学过泰语的人。 

七、中国游客在泰旅游时语言交流情况 

    在语言交流方面，中国游客肯定有交流困难。在采访中有 12名中国游客表示在交流

上没有困难，有 88人认为有交流困难。 

中国游客在泰国旅游中语言交流问题是影响旅游质量的一个重要因素。在泰国旅

游，以上这些问题都是非常实际的和普遍的。所以在汉语服务方面，不仅只是旅游景

点的汉语服务问题，也涉及到整个旅游地区的整体汉语服务的问题。这些问题不是素

可泰历史公园管理部门和职员本身可以解决的。对泰国旅游管理部门来说，是一个综

合管理的问题。 

三、对素可泰历史公园汉语服务的评估 

(一) 素可泰历史公园问卷调查分析 

    本次问卷，主要调查了素可泰历史公园的职员在汉语服务方面的情况和中国游客来

泰旅游在语言的情况。根据调查结果，我们可以对此进行有一个评估。 

一、素可泰历史公园汉语服务情况评估 

    素可泰历史公园汉语服务情况可以从以下几个方面进行评估： 

1.提供语言服务方面 

    2.职员语言能力方面 

    3.职员汉语能力方面 

    4.公园语言服务管理方面 

二、对中国游客在素可泰历史公园旅游情况的评估 

中国游客每年都有不少旅客到素可泰历史公园参观游览。根据中国游客的反映和

对中国游客来泰语言交流情况的调查，具体评估如下： 

1. .在泰国语言交流方面 

2. 素可泰历史公园语言服务方面 

3. 对素可泰历史公园的评价 

(二) 汉语服务方面存在的问题 

素可泰历史公园提供的汉语服务与英语服务相比有不少缺失。公园在提供汉语服务

方面主要存在的问题是： 

 1.公园职员汉语水平低的问题 

     2.提供汉语服务的问题 

     3.公园语言管理上的问题 

(三) 汉语服务方面的改进建议 
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    根据对素可泰历史公园汉语服务的分析评估，为了适应泰国旅游事业的发展，中国

游客来访人数的增加，素可泰历史公园的管理部门可以根据目前存在的问题，采取以

下措施加以改进和解决。 

1.在职人员的汉语培训 

2.招聘有汉语沟通能力的人员 

3.在泰英标识牌的基础上增加中文服务 

4.提供中文的素可泰历史公园地图 

5.增加二维码信息，丰富景区服务内容 

6.提供人员的问询服务 

 

结语 

泰国大力发展旅游业，近几年来中国游客大量来泰旅游，其中有不少中国游客游

览了泰国素可泰历史公园。在泰国一些重要的旅游景点因为中国游客的增加，在从以

英语为主的对外交流语言中，开始逐渐使用了汉语。 

本论文研究的目的是分析素可泰历史公园的语言服务情况，并通过问卷调查说明

中国游客的增加对汉语服务的影响，以及汉语服务对吸引更多的中国游客和提高公园

语言服务质量的重要性。论文采用问卷调查和文献研究的方法，对中国游客和素可泰

公园的情况进行了分析研究。论文分为三章：第一章概述了素可泰历史公园的发展和

管理，第二章调查分析素可泰历史公园的语言服务情况，第三章对调查分析进行评

估，提出存在的问题和改进措施。 

    论文指出目前素可泰历史公园的语言服务种类有泰语、英语、日语和汉语。 

汉语服务很少。由于泰国旅游业的客源一向都以国内游客和英语国家游客为主然只是

近些年来中国游客大量来泰国旅游,才引起了素可泰历史公园管理部门对中国游客的重

视，有了一些简单的文字介绍和说明，游客要通过扫描二维码才能得到一些相关的信

息。公园方面完全没有汉语语言方面的服务，公园工作人员都不会说汉语。 

在不少中国游客到素可泰历史公园游览的影响下，素可泰历史公园方面为了提高

公园汉语服务质量，需要进行一些改进。论文通过问卷调查和资料分析，对公园方面

在汉语服务方面的不足提出了改进的建议和措施。 

   本论文通过对中国游客来泰情况的问卷调查和对素可泰历史公园工作人员的问卷调

查,对这些调查结果进行了分析研究,指出了公园管理部门在汉语服务上的问题，并这对

这些问题进行了评估，指出在管理方面做得好的地方，同时也提出了解决问题的方法,

有助于公园管理部门进一步管理好素可泰历史公园，促进泰国旅游业的发展。 
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泰国泰族女性姓名研究 

A Study on Name Culture of Thai Women in Thailand   

Zeng Guoxin 

Tianjin University of Traditional Chinese Medicine 

Email : 747510333@qq.com 

摘要 

姓名是人类社会特有的现象，姓名的产生与社会、文化、历史、宗教、民族、语

言等因素密切相关。文章采用文献分析法与文本解读法，通过对泰国泰族女性姓名的

起源与发展、小名文化以及姓名的结构与用字进行研究，归纳总结出泰族女性姓名中

所蕴含的对自然崇拜、婆罗门教以及小乘佛教这些宗教文化内涵的体现，并以泰族女

性姓名为切入点讨论了泰族女性的社会地位由“男尊女卑”到“男女平等”的发展历程，

让人们从泰国泰族女性姓名这一独特的角度去了解泰国的文化。 

关键词：泰国, 泰族女性, 姓名, 文化内涵 

Abstract 

Abstract: Surnames and names are the unique phenomenon in human society, the origin 

of names is closely related to society, culture, history, religion, nation, language and so on. 

By researching in the origin and developed of Thai women’s name, culture of the nick name 

as well as the structure and Thai character’s using with the methods of references analyzing 

and text interpretation. The generalization is that the religion element has a great influence 

in Thai women’s name, and the development of Thai women’s society position which from 

“male superiority to female” to gender equality has also been discussed, in order to make 

people learn about Thai culture from the special viewpoint of  Thai women’s name.     

 

Keywords : Thailand, Thai women, surnames and names, name culture
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一、前言 

姓名是人类社会交往的特有称谓，是代表个体的特殊符号。同时，姓名承载

着一个民族丰富的文化内涵，也承载着人们的情感寄托。姓名背后蕴藏着一个民

族的语言文化，宗教信仰，民风民俗。本论文通过整理研究泰族女性姓名资料，

挖掘姓名背后的文化内涵，使读者从泰族女性姓名文化这一角度深入了解泰国，

以期促进中泰两国文化交流，增进两国人民友谊。 

二、泰族女性姓名的起源 

（一）泰国人姓氏起源 

    1.姓氏的出现 

“和世界上很多国家一样，泰国泰族人的姓名是由古至今演变而来的”
[1]。在

泰国历史中，有很长的一段时间，泰国人只有名字而没有姓氏。直到却克里王朝

拉玛六世王哇栖拉兀（วชิราวธุ）在位时才制定了有关泰国人姓名的法令，以方便

泰国人民辨识亲族，建立血脉，此后泰国人才开始有姓。 

“王欲用姓，曾用大量时间研究给大臣、官吏、侍从以至普通百姓赐姓，后

因用姓恰当，使受姓者甚为满意”
[2]，随着工业化进程加快，人口激增以及贸易

流通的需要，泰国人有了对姓的迫切需求。于是拉玛六世王便在 1912 年 3 月 22

日颁布《用姓条例》，这部条例一直到 1913 年 7 月才正式生效，且沿用至今。

从此泰国人才开始用姓。“因此，泰国人正式使用姓氏的历史到现在也不过一百

余年”
[3]。值得注意的是，泰国人的姓氏至今并未出现性别上的区分。 

1. 姓氏的类别 

泰国是一个君主立宪制的国家，因此，泰国人的姓氏可分为王族、贵族和平

民三个阶层。 

（1） 泰国的王族有九大姓氏 

表一:泰国九大王族姓氏 

ราชสกลุ Rachasagun 拉差萨坤 

มหิดล Mahidol 玛希隆 

กิติยากร Gittiyagon 吉滴耶功 

สนิทวงศ์ Sanitwong 萨尼旺 
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อาภากร Apakorn 阿帕功 

สวสัดิกลุ Sawattigun 萨瓦迪坤 

สขุสวสัดิ์ Suksawat 素萨瓦 

ทองใหญ่ Thongyai 大黄金 

รังสติ Rungsit 朗仕 

这些姓氏都是有巴利语或梵语组成的，既好听，又优美。 

 

（2）泰国的贵族常以爵衔作为姓氏。泰国贵族的爵衔分为以下五等。 

表二:泰国贵族爵衔 

เจ้าพระยา 昭披耶 

พระยา 披耶 

พระ 帕 

หลวง 銮 

ขนุ 昆 

其地位等同于中国古代封建王朝的公爵、侯爵、伯爵、子爵和男爵。除了赐封

爵位，国王还能赐封爵名。泰国前总理比里.帕侬荣（ปรีด ีพนมยงค์），国王在册封

他为“銮”（หลวง）的同时又赐予他“巴立玛努探”（ประดิษฐ์มนธูรรม）作为爵名，因此

他的全称就是“銮巴立玛努探”（หลวงประดิษฐ์มนธูรรม）。 

（3）平民的姓氏就是普通的姓氏，大部分泰国人的姓氏都是由祖族传下来

的姓。大致可分为以下几种： 

①表明血缘关系：如果一名男性的名字叫巴威.桑攀（ประวิทย์ สงัข์พนัธุ์），巴威

是他的名字，桑攀是他的姓氏。“พนัธุ์”在泰语中是血统的意思，所以“สงัข์พนัธุ์”就表

示这个男子是一个名字叫“สงัข์”的人的后代。如果一名女性的名字叫侬兰.谢当 

（นงราม แซต่ัง้）， 

“แซ”่是潮州话“姓”的音译，“ตัง้”是潮州话中“陈”字的音译，此姓表明侬兰.谢当是

陈姓潮州人的后裔。 
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②表明出身或居住地：用出生地作为姓氏的，大部分是王族的成员，即使封

建君主制在泰国衰落，依然能从姓氏中得知祖先的荣耀。例如万拉娅.纳.阿瑜陀

耶（วลัยา ณ อยธุยา ）这表明万拉娅的祖先是出生于阿瑜陀耶的王族，因为只有出

生在阿瑜陀耶的王族才有资格使用城市的名字作为自己的姓氏。 

③表明职业的特征：例如阿努拉.芭濛希（อนุรักษ์ ประมงศรี），“ประมง”是捕鱼

的意思，所以，可以看出阿努拉. 芭濛希的祖先是生活在海边从事渔业的渔民。 

④其他用来表示思想意识的：例如颂汶塔娜（สมบรูณ์ฐานะ，富裕）、宫翩 

（กองเพยีร，坚韧）、乍伦蓬（เจริญพร，昌盛）、瓦娜蒂萝（วนดิลก，卓越）等等，这

些词在泰族女性的姓氏中用的最多。 

（二）泰族女性名字的起源与发展 

1. 名字的起源 

泰国人名字的起源，可以追溯到 12 世纪，早在素可泰王朝（1249-1463 年）

建立之前，泰国人就已经开始使用名字了。起初，泰国人没有固定的取名原则，

都只是随随便便给自己的孩子区一个代号而已，但是那时候的泰国人害怕自然灾

害，他们认为是神与鬼在操纵着自然，由于害怕神鬼会抓走自己的孩子，当时的

泰国人就会给自己的孩子取一个很难听的名字，比如：เหม็น（Mhen，臭）、เนา่（Naow，

腐烂） 、ขีห้น（ูKhi-Nu，老鼠屎）泰国人认为，这样的名字会让神鬼觉得孩子不

可爱，便会放弃抓走孩子。还有一些名字，比如：ปลา（Pla，鱼）、หมา（Mah，

狗）、หม（ูMooh，猪）、หน（ูNooh，老鼠）、นก（Nok，鸟）、ไก่（Gai，鸡）

这些名字意在告诉神鬼，这不是孩子，这只是小动物，以防止字的孩子被神鬼抓

走。 

在泰国人名字起源之初，大部分人的名字都是单音节词，且名字并未分性别，

男性和女性的名字几乎没有差别。随着教育的进步与发展，男性和女性的名字才

逐渐产生区别。 

2. 名字的发展 

泰国人的名字在不同的历史时期都有所发展。主要可分为三个阶段。 

（1）素可泰王朝（1249-1463 年）素可泰时期，姓名还未出现性别之分，大

部分泰国人的名字都是泰语的单音节词，词义也很简单。比如：อ้าย（Ai）、 ยี（่Yi）、 

ไส(Sai)、 ร่วง（Ruang）、 เรือง（Rueng）、คง（Khong）等。 
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（2）阿瑜陀耶王朝至吞武里王朝（1350-1781 年）在阿瑜陀耶至吞武里王朝

时期，小乘佛教传入泰国，与佛教有关的东西得到了泰国人的崇拜，一些受到过

佛教教育的泰国人开始使用巴利语与梵语起名字，但大部分泰国人还是使用泰语

的词来起名字，名字也开始出现了性别上的区分，在这个时期，女性的大多以温

柔、温和的动物或植物来起名字。比如：แมว（Maew，猫）、ไก（่Gai，鸡）、บวั
（Bua，莲花）、แตง（Taeng，黄瓜）等。 

（3）却克里王朝（1782-至今）却克里王朝时期，泰国人的名字得到了极

大的发展，用巴利语与梵语起名字变成了流行风潮，此外，高棉语、英语和法语

也出现在泰国人的名字中。拉玛六世在位时期，泰国政府还要求泰国人要取能够

表示自己性别的名字，自此，泰国人的名字才真正有了性别上的区分。 

随着社会的发展，泰国人的文明程度逐渐提高，泰族女性在取名字时，更多

地使用多音节的词来代替单音节的词，名字的意思变得抽象，比如：จิตรานชุ 

（Chittranu，丽人）、  

กมลวทัน์ （Kamonrawat，如莲花般美丽 ）、 ลลันา （Lanlana，靓丽女生）、 สตุาภทัร์  

（Sutapat，完美女生）、พลอยระรินทร （Ployralin，价值连城的宝石）、มกุรวี （Muklavee，

宝贵珍珠）等等。 

（三）小名文化 

小名是泰国人在年幼时所使用的名字，泰国人在孩子出生后，通常会给孩子

起一个小名，小名多是单音节的词，这样的小名方便记住，叫起来又朗朗上口，

显得亲切可爱。随着社会的发展，泰国人的小名逐渐以双音节的词为主，并且多

以英文的单词来当作小名，现在，很多的泰国人取小名更多的追求音律上的美感，

而不在乎小名的实际意义。以下是 ลกัษณา มณีโรจน์ 在“วิเคราะห์การใช้ภาษาในการตัง้ช่ือ
นกัศกึษาหญิง คณะอกัษศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปกรณ（泰国女大学生姓名研究分析）”中总结

出的 10 个当下泰国最流行的女性的小名。 

表三:泰国十大最流行的女性小名[4] 

泰语小名 泰语含义 外文含义 

ฟ้า ท้องฟ้า 天空 

มายด์ จิตใจ 英文 mind 
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เนย 
อาหารท่ีได้จากนม หรือไขมนั มี

ลกัษณะทัง้ข้นใสและแข็ง 
牛油，奶油，黄油 

แพร ผ้าชนิดหนึง่ ทอด้วยไหม 用丝绸做成的布 

เอมี ่ เป็นท่ีรัก 亲爱的，宝贝 

เฟิร์น ต้นเฟิร์น 一种蕨类植物 

ครีม อาหารท่ีได้จากนม มีลกัษณะข้น 英文 cream 

โฟกสั จดุส าคญั, จดุรวมศนูย์กลาง 英文 focus 

พลอย หินมีคา่ มีลกัษณะแวววาวสวยงาม 闪闪发光的宝石 

มิน้ท์ สะระแหน ่มีกลิน่หอม 带有香味的薄荷 

 

三、泰族女性姓名的结构和用字 

（一）泰族女性姓名结构 

泰族女性的姓名结构一般是名字在前而姓氏在后，姓氏作为家族的象征为全

体家庭成员所共有，名字则是父母长辈所起。 

表四:泰国女性姓名结构 

姓名 姓氏 名字 

สภุาพร คชารัตน์ 

Supaporn Kacharat 

คชารัตน์ 

Kacharat 

สภุาพร 

Supaporn 

จิติกานต์ จินารักษ์ 

Jitikarn Jinarak 

จินารักษ์ 

Jinarak 

จิติกานต์ 

Jitikarn 

 

 “泰族女性结婚后，女方要从夫姓，即便是男方入赘到女方家里，女方也要

从夫姓。”
[5]例如，一位未婚泰族女性的姓名是 สุภาพร คชารัตน์（Supaporn Kacharat），

那么她的姓氏就是 คชารัตน์（Kacharat），而她的名字则是 สุภาพร（Supaporn）。假

设 สุภาพร คชารัตน์（Supaporn Kacharat）女士与 อนุรักษ์ ก้านจันทร์（Anurak Karnchan）
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先生结婚，那么，在结婚之后 สุภาพร คชารัตน์（Supaporn Kacharat）女士的姓名就要

改成 สุภาพร ก้านจนัทร์（Supaporn Karnchan）。 

1. 名前冠称 

除了固有的名字和姓氏之外，通常，泰族女性还要在姓名前加一个冠称，泰

族女性的冠称十分复杂，如果不清楚冠称的含义，往往就会把冠称误当成是姓氏。 

冠称不仅仅是一个符号，它还能表现出泰族女性的年龄大小、婚姻状况、身

份地位等社会关系。本文中只讨论表现年龄大小与婚姻状况的冠称。 

对于泰族女性而言，冠称可分为两种情况： 

（1）0-15 岁与 15 岁以上的区别 

 

 

表五:泰国女性冠称与年龄差异 

对于 1-15 岁的泰族女性，她们的冠称用 เด็ก（Dek）或者 เด็กหญิง（Dek-ying）

对于 15 岁以上的泰族女性则使用 นางสาว（Nangsaw）作为她们的冠称。 

（2）未婚与已婚的区别 

为了区分未婚与已婚的女姓，“泰国《姓名法》规定，未婚的女性使用 นางสาว

（Nangsaw）作为冠称，已婚女性则使用 นาง（Nang）作为冠称。”
[6]在 2008 年，

新法令颁布，提出结婚的人可以自由地选择使用 นางสาว（Nangsaw）还是 นาง（Nang）

作为冠称，当婚姻结束以后也可以重新选择冠称。 

年龄 称谓 中文含义 例子 

0-15 岁 เด็ก 或 เด็กหญิง 孩子、女孩 

เด็กหญิงจติิกานต์ จินารักษ์ 

Dekying Jitikarn Jinarak 

15 岁以上 นางสาว 小姐 

นางสาวสุภาพร คชารัตน์ 

Nangsaw Supaporn Kacharat 
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表六:泰国女性冠称与婚姻状况 

以上这些冠称常常作为书面语在正式文件中使用，比如入学通知书、奖状证

书以及身份证明，但是不可以直接用来称呼对方。在口语表达中，如果想要称呼

对方，无论性别年龄，也无论婚姻状况，一律使用用冠称 คณุ（Khun）来表示尊

敬，同时，不可以直接称呼对方姓氏，只能称呼对方的名字。比如：称呼 จิตกิานต์ 

จินารักษ์（Jitikarn Jinarak）为 คณุ 

จิติกานต์（Khun Jitikarn）即姬提康女士，称呼 สุภาพร คชารัตน์（Supaporn Kacharat）

为 คณุสุภาพร（Khun Supaporn）即素帕蓬女士。 

（二）泰族女性姓名用字特点 

1.姓氏的用字 

“泰族女性姓氏的用字主要是由她们的祖先传下来的，因此姓氏的用字与祖 

先宗教信仰、思维方式、身份地位以及受教育的程度有着密切的关联。”
 [7][其中

宗教的影响对泰族女性姓氏用字的影响最为深刻，起初，泰国人相信自然界是由

神与鬼之类的神秘元素在操控，神与鬼可以为人们带来灾难，也可以保佑人们生

活顺利，保佑社会风调雨顺，所以，泰国人在姓氏用字中就常用 เอียม（Aiam，发

光）、 บุญ（Boon，善行）、ขวญั 

（Kwan，灵魂）之类的与神、鬼之类的元素，是以此表达对神鬼的敬畏。 

此外，泰国人还会根据星期的不同来判定姓氏的用字是否与禁忌冲突。 

表七:泰国人姓氏与星期的禁忌 

婚姻状况 称谓 
中文

含义 
例子 中文翻译 

未婚 
นางสาว

（Nangsaw） 

小姐，

女士 

นางสาวจิตกิานต์ จนิารักษ์ 

Nangsaw Jitikarn Jinarak 

姬提康.姬娜拉女士 

已婚 นาง（Nang） 
夫人，

太太 

นางสุภาพร คชารัตน์ 

Nang Supaporn Kacharat 

素帕蓬.卡查拉夫人 
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 禁忌字 可用字 

星期一 元音：-ะ -า ิิ ิี ิุ ิู เ- โ- 辅音：ก ข ค ฆ ง 

星期二 辅音：ก ข ค ฆ ง 辅音：จ ฉ ช ฌ ญ 

星期三 辅音：จ ฉ ช ฌ ญ 辅音：ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ 

星期四 

辅音：ด ต ถ ท ธ น 

 

辅音：บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม 

 

星期五 

辅音：ย ร ล ว 

 

辅音：ศ ษ ส ฬ ห ฮ 

 

星期六 辅音：ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ 辅音：ด ต ถ ท ธ น 

星期天 辅音：ศ ษ ส ฬ ห ฮ 元音：-ะ -า ิิ ิี ิุ ิู เ- โ- 

2.名字的用字 

现代泰族女性的名字在用字上多用巴利语、梵语与高棉语，几乎很少使用泰

语固有词来取名字，很多名字的在用字上都与佛法思想有关。泰国人认为，为了

孩子一生能够工作顺利、大吉大利，就一定要去庙里向有地位的僧侣求好个名字。

“有一个传说,说当人满 25 岁时,会发生不好的事情。有的人运气太差,会发生很大

的事故,到那时,我们应该好好照顾自己,注意身体。有的人为此心里感到不安,为了

避免发生这些事情,就向僧侣请求改名”
[8]，由此可见宗教对泰国人影响之深。 

此外，名字的用字上，也多用表示美好的字。一个好的名字不仅仅可以满

足交际的目的，也包含了取名者的美好祝愿与期盼。 

通常，泰国泰族女性名字的用字如下： 
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表八：泰族女性姓名常用字 

1.与女性，女人有关 

กลุธิดา（Kunthida） 

ธิดารัตน์（Thidarat） 

ชลธิชา （Chonthicha） 

ดลยา（Donlaya） 

2.与美丽、漂亮有关 

โสภาพรรณ（Sophaphan） 

อฉัรา(Artchara) 

วิไลลกัษณ์(Wilailak) 

อรอนงค์（Aonanong） 

3. 与鲜花有关 

บงกช（Bonggoch） 

นิชา（Nicha） 

รสสคุนธ์（Rochsukhon） 

ปัทมา(Batthama） 

สโรชา（Sarocha） 

4. 与珍宝有关 

ลลติา（Lalita） 

วิไลรัตน์（Wilairat） 

พิจิตรา（Pijittra） 

สรัุตนา（Suratana） 

5. 与温柔、柔情有关 

กญัญวรา（Ganyawara） 

วีรยา（Weeraya） 

จรรยาพร（Janyapon） 

นนัทวด（ีNantawadee） 

6. 与大自然有关 ศศิธร（Sasitorn） 
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จนัทร์เพ็ญ（Janpen） 

เดน่นภา（Dennapha） 

สายธาร（Saithan） 

7. 与神话，仙女有关 

สรัุมภา（Surampha） 

กรินทิพย์（Grinthip） 

ศิวพร（Siwaphon） 

อมุาวดี（Umawadee） 

8. 与女功，女德有关 

ปัญญพร（Banyapon） 

ณฐัธิด（Nattida） 

เบญญา（Benyaa） 

เมธาวี（Methawee） 

四、泰国泰族女性姓名文化内涵分析 

（一）宗教文化 

1.自然崇拜 

“自然崇拜源自于原始生产力的低下，它是原始信仰最早的一种表现形式”
[9]。

泰国人崇拜土地与河流，土地生长草木万物，养育众生，也是人们赖于生存的自

然之物，泰国的土地崇拜来自于泰国人与土地的密切关系，也为了土地上的庄稼

能够丰收，住在土地上的亲人得到幸福，泰国人把美好的希望寄托于大地之神。

泰国人常用土地、高山来给男孩起名字，他们相信这样的名字会让孩子生活稳定，

像大地高山一样拥有健壮的身体 。至于河流，是泰国人生活中不可或缺的部分，

泰国人对河流的依赖程度远超过其他的东西。不仅仅是因为泰国地处热带地区，

河流众多，水系发达，人们往往傍水而居。也有泰国人对河流的恐惧，比如人力

无法抵抗的洪水。在泰国人眼中水也是世界中最纯洁的物质，泰国人也相信河流

的深处一定有神灵，这些神灵主宰着河流和人类的一切关系。出于对河流的崇拜

以及河水对泰国人生活的重要性，很多泰国人喜欢用含有“水”的字眼给女孩取名

字，这既是对孩子的祝愿，也表明孩子受到父母的重视与喜爱。 
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สายชล（Saychon）、ชลนัธร（Chalunthon）、ธารา（Thara）、ภดูิส（Bhudit）这些

名字里都有“水”的意思，除此之外，泰国的北部有四条主要的河流，当地的人也

特别喜欢用着四条河流的名字来给女孩起名字。比如，ปิง（Bing）、วงั（Wang）、

ยม（Yom）、น่าน（Nan）还有一些其他河的名字如 เมย（Mei）、มลู（Moon）等。 

2.婆罗门教 

婆罗门教传入泰国的时间历史上并没有明确的记载，根据相关学者的研究： 

“婆罗门教于 8 世纪从柬埔寨传入泰国并不断发展，到了 12 世纪的晚期，是婆罗

门教在泰国的鼎盛时期”
[10]。对于泰国人来说，婆罗门教是来自更高的文化程度

的宗教信仰和生活方式，在婆罗门教的影响下，泰国人民建立起了农耕社会的礼

仪制度，至今我们仍然可以在泰国人的姓名中看到婆罗门教给泰国人民留下的深

刻烙印。 

婆罗门教传入泰国之前，泰族女性的姓名大都使用 ยี่（Yi）、ไส(Sai)、 ร่วง

（Ruang）、 เรือง（Rueng）等泰语固有的单音节词汇。随着时间的发展，婆罗门

教在泰国的影响不断扩大，最终成为了泰国封建社会君主专制政体建立思想理论

的宗旨，素可泰王朝之后的历朝历代的统治阶级与王公贵族的姓名都必须按照婆

罗门教的教规来取，这也导致了泰国人无论男性女性，姓名的阶级特征都十分明

显，至今仍然能从泰国人的姓名中看出他是王室贵族还是平头百姓。名字越长，

身份就越尊贵；名字越短，地位就越低。 

例如泰国九世王王后的名字： 

พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์พระบรมราชินีนาถ（Phrabat Somdet Phra Nang Jaw Sirigit Phra 

Baron Ra Chi Neenat）。 

3.小乘佛教 

“13 世纪后，小乘佛教代替了婆罗门教，成为泰国的主流宗教”
[11]，全泰国

都开始大量地修建寺庙，寺庙不仅仅是佛教徒活动的场所，更是学习与传播知识

的智慧之地，对于泰国广大农村地区来说，由于教育资源的匮乏，寺庙便代替了

学校，成为给泰国农家子弟授予知识的教育机构，寺庙教育也是泰国最古老的教

育形式，僧侣们用小乘佛教中的渊博知识教化了一批又一批的泰国人民，泰国人

民更是怀揣着崇高的敬意来表达对小乘佛教的情感，久而久之，这样的情感形成

了一种文化，一种信仰，并且给泰国社会带来了深远的影响。 

佛教对泰国女性姓名的影响最深的时期是在却克里王朝的初期，当时的泰国
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处于现代教育刚刚起步的阶段，受到很多外来文化的影响，泰国本土的佛教文化

与这些外来文化相互融合，相互促进，形成了一个繁盛的局面。人们把起源于佛

教的巴利语、梵语、柬埔寨的高棉语，以及伴随着外来文化而来的外来词组合在

一起来为自己取名字。 

泰国著名表演艺术家 เกวลิน ศรีวรรณา（Gewalin Siwanna）姓名中的“ศรี”就是佛教

用语中“吉祥”的意思类似的名字还有 ศรีสวุรรณ จรรยา（Sisuwan Janyaa）。 

佛教文化的影响使得泰族女性姓名的内涵变得丰富，她们取名的用字从原来

的单音节词转变为多音节词的组合；从以具体事物来取名字转变为使用抽象的，

表示思想意识的词语；从只使用泰语的固有词汇转变为使用巴利语与梵语，甚至

是高棉语中的复杂词汇。例如： 

表九:佛教文化影响下的泰族女性姓名 

名字 泰语读法 泰文含义 中文含义 

เจตน์สฤษฎ์ิ เจด-สะ-หรึด สร้างเจตนา สร้างความคิดอา่น 心思开窍 

ฉนัทนิษฐ์ ฉนั-ทะ-นิด ความรู้อนันา่พงึพอใจ 博学多才 

ณฏัฐกานต์ นดั-ถะ-กาน นกัปราชญ์ผู้ เป็นท่ีรัก 爱与智慧 

ตฤณ ตรึน หญ้า 草 

ธฤติพนัธ์ ทะ-รึด-ติ-พนั สง่ใจมัน่ 立志 

นนัท์นภสั นนั-นะ-พดั มีความสขุดจุสวรรค์ 犹如在仙境般幸福 

กนัต์กนิษฐ์ กนั-กะ-นิด น้องสาวผู้ เป็นสขุ น้องสาวผู้นา่รัก 幸福可爱的妹妹 
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ตนเุกศ ตะ-น-ุเกด ผมละเอียดออ่น 长发细腻、飘逸 

ญาโนภาส ยา-โน-พาด ค าสอนท่ีประกอบด้วยความรู้ 智、慧双修 

含有“ธ”、“ฤ”、“ญ”、“ฎ”、“ฤ”、“ษ”、“ฐ”等字母的名字，都不属于使用泰语

固有词汇的名字，而是由巴利语、梵语以及高棉语中的词汇所组合而成，这些名

字不再是普通的单音节的泰语固有词汇，所表达出来的意思也体现了十分丰富的

个人思想意识，佛教文化的繁荣使得泰族女性在取名字的同时更加注重名字的文

化内涵，在词语的组合上也不断的创新。 

（二）泰国泰族女性社会地位的发展 

在泰国古代封建社会，泰族女性不具有社会地位，大事小事都必须由父母或

丈夫来做主，在古代泰国的女子教育中，“德育”是重中之重，就像中国古代的“三

从四德”那样，女性要侍奉父母和丈夫，因此，古代泰族女性地位十分低下。  

在古代，泰国人认为男尊女卑，男强女弱，这种思想在姓名上的表现尤为明

显，男性的名字可以是 ช้าง（Chang，大象）、เสือ้（Sea，老虎）、ครุฑ（Khrut，大

鹏鸟）、ม้า（Mah，马）、ต้น（Ton，大树）等强壮健硕的动物或者植物；而女性

的名字则是 แมว（Meaw，猫）、ไก（่Gai，鸡）、เขียด（Kheid，青蛙）、บวั（Bua，

荷花）等温柔弱小的动物或植物；男性的姓名中可以使用表示 ร่วง（Ruang，兴

旺）、 เรือง（Rueng，繁盛）、คง（Khong，稳定）的字，而女性的姓名中则不可

以使用这些词。 

由于古代泰国只有男性才可以进入寺庙、学校接受教育，女性则不享有接受

教育的权利，因此，女性的姓名比起男性显得单调，缺少文化内涵。在结婚以后，

女性只能在家里相夫教子，孩子出生后的名字也是由丈夫来取，女性也不可以外

出工作，否则将会被视为违反妇德。这样的思想一直维持到 20 世纪末期。 

在 20 世纪晚期，泰国政府逐渐意识到提高女性受教育的权利是提高生产力、

发展经济的重要因素之一，泰国政府开始提倡女性教育。 尽管泰国女性在教育

上取得了与男性平等的地位，但是在思想上，泰国人还是普遍存有“男强女弱”

的思想，这一点也在他们的姓名上得以体现。 

当泰国女性结婚后，女方要从丈夫的姓氏，即使是男方入赘到女方家里，女
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方也要从丈夫的姓氏，如果女方不从丈夫的姓氏，就会被认为是违反伦理道德；

再者，在泰国，父母从小就对孩子灌输一种定向思维，即警察必定是男性，护士

则必定是女性， 泰国人认为，社会赋予男性和女性不同的社会角色， 男性和女

性必须成长为具有符合社会期望的品质特征的人。 

近年来，随着教育水平的提高，泰国女性意识渐渐苏醒，男女角色在泰国社

会也日渐模糊 。泰国女性开始拥有婚姻自由、经济、政治以及法律地位和与男

性平等的权利。 “女性也可以像男性一样工作赚钱，养家糊口，甚至担当国家领

导人。”
[12] 

红河学院的学者方芳在 2013 年发表的文章《泰国人名的语义分析》中提

到:“在对泰国人名的语义特征进行分析时,笔者使用数量分析法，计算和归纳出

500 个泰国人名在每个语义分类中的数量和占所有研究对象的比例。”
[13] 

表十：泰国人名语义特征分析[13]
 

语义分类 男性 女性 

数量

（个） 

比例（%） 数量（个） 比例（%） 

1.与权势、勇敢、胜利、荣誉有关。 80 32.0 16 6.4 

2.与美丽(帅气)、纯洁有关。 5 2.0 58 23.2 

3.与昌盛、兴旺、吉祥有关。 33 13.2 39 15.6 

4.与知识、智慧有关。 45 18.0 40 16.0 

5.与喜爱、幸福之情有关。 22 8.8 33 13.2 

6.与水果、树木、花草名称有关。 2 0.8 15 6.0 

7.与自然现象、地理特征有关。 6 2.4 9 3.6 

8.与身体形态有关。 3 1.2 2 0.8 

9.与装饰品、衣物有关。 2 0.8 3 1.2 

10.与财富有关。 18 7.2 16 6.4 

11.与恒久、永恒之意有关。 9 3.6 2 0.8 
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12.与装饰、加强之意有关。 4 1.6 1 0.4 

13.与道德、美德有关。 8 3.2 10 4.0 

14.与宗族、氏族、血统有关。 5 2.0 4 1.6 

15.与时间有关。 3 1.2 1 0.4 

16.与动物名称有关。 4 1.6 0 1.1 

17.与动作有关。 1 0.4 1 0.4 

合计 250 100 250 100 

通过研究发现，男性和女性的姓名差异上又发生了变化,由于泰国女性在婚

姻自由、经济、政治以及法律地位的提高。 因此，在泰国男女人名的语义中，

与昌盛、兴旺、吉祥有关，与知识、智慧有关的这两种语义类别人名，其数量都

列于前三。 由此可见，泰国社会的女性已经不像以前一样只在家里做家务， 泰

国社会对女性也寄予了如同男性一样的愿望，可以接受和男性一样的平等受教育

的机会，博学多才、聪明睿智。 可以像男性一样拥有自己的事业，力求兴旺昌

盛。 

五、结语 

姓名是代表个人的一种符号，也是在社会交际中不可或缺的因素，有了姓名，

人类社会才得以发展。每一个民族的姓名中都包含这个民族独特的思想观念和文

化内涵。通过对泰国泰族女性姓名的研究探索，可以粗略地了解到，泰族女性姓

名的起源与发展历程，泰族女性姓名与大自然、婆罗门教与小乘佛教之间的联系，

最重要的是通过泰族女性姓名了解泰国女性地位的变化。 
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摘要 

本文对 20世纪 90年代以来的对外汉语教学中的古代汉语教学研究进行了初

步的回顾和总结，从目标定位、理念方法及教学内容等方面，对相关研究及主要

观点进行了介绍评价，并针对古代汉语教学研究的主要问题和今后研究方向做了

简要的讨论。通过对已有的学术专著研究深入分析讨论，找出对外汉语的古代汉

语教学中难以突破的点，并找到解决这一难题的途径，从而更好的开展对外汉语

的古代汉语教学。 

关键词 :  对外汉语教学, 古代汉语, 教学内容  

Abstract 

In this paper ,makes a preliminary review and summary of the study of ancient 

Chinese teaching in the teaching of Chinese as a foreign language since 1990s. It 

introduces and evaluates the related research and main views from the target 

orientation, the idea method and the teaching content, and aims at the main problems 

and future research directions in the study of ancient Chinese teaching. Through 

in-depth analysis and discussion of the existing academic monographs, we can find 

out the difficult points in the teaching of Chinese as a foreign language, and find ways 

to solve this problem so as to better carry out the teaching of ancient Chinese in 

Chinese as a foreign language. 

Keywords : Teaching of Chinese as a foreign language, ancient Chinese, teaching 

content 
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伴随着全球化进程的推动和世界文化的多元发展，大力推广本国语言，传播

本国文化己成为世界各国语言教育的一种共同的价值取向。对外汉语教育事业正

在蓬勃发展，学习汉语的学生人数不断增加，对外汉语教学不仅仅局限于现代汉

语，古代汉语教学在对外汉语教学中也占有重要地位。一方面，现代汉语与古代

汉语有传承关系。另一方面，古代汉语也是中国传统文化的一个载体，能够帮助

学生进一步了解中国文化。因此，古代汉语的教学不仅能满足汉语学习者的学习

需求，也能实现中国优秀文化的传播。 

但是，对外汉语的古代汉语教学与现代汉语教学相比，研究的基础薄弱、成

熟的教材与相关研究的数量不多。随着对外汉语教学学科的发展，这一领域逐渐

受到关注，教学研究也取得了一定的进展（见图 1）。本文拟对 20 世纪 90 年代

以来的对外汉语的古代汉语教学研究成果进行梳理，从目标定位、理念方法及教

学内容进行探讨，以期为对外汉语的古代汉语教学研究的进一步发展提供一些参

考。 

 

一  对外汉语的古代汉语教学目标定位研究 

对外汉语的教学目标任务与课程定位是初期研究的一个焦点问题。在 20 世

纪 90 年代，古代汉语课程中教什么、如何教等问题上都还处于探索阶段。王锡

三（1994）《对外古文教学初探》和周龙（1996）《古今沟通 举一反三》都较

早的探讨过对外古代汉语教学，两者都指出古代汉语与现代汉语是有联系的，强

调教学内容的关联性。1999 年 10 月在纽约哥伦比亚大学校区召开国际中文教学

研讨会上，来自加州大学尔湾分校( University of California at Irvine)的付君劝

( Michael Fuller)教授及瑞士苏黎士大学的高思曼( Robert Gassmann)教授探讨了

古代汉语的语法、阅读指导、诗歌、音韵及语言形式等教学，来自英国牛津大学

的杜德桥( Glen Dudbridge)教授谈了古文阅读训练方法。虽然这只是草创阶段的

探索，未深究教材的选择对教学的重要性，但已经为后来的研究者明确了教学的

任务。崔立斌（2002）《谈留学生古代汉语教学》的研究说明了古代汉语的学习

与现代汉语的关联性，除了培养学生初步的阅读古书的能力以外，可以通过学习

古代汉语来帮助学生加深理解现代汉语。通过了解古代文化，更深刻的理解中国

人、中国文化的根源，培养学生更好的学习现代汉语习惯和兴趣。黄爱华（2006）

《谈留学生的古代汉语教学》指出古代汉语的教学目的除了培养学生的语言运用

能力之外，还要帮助学生加深对汉字的理解和认识。王鸿滨（2007）《高级母语

教育与人文专业教育的有机融合——关于对外汉语专业“古代汉语”课程的定位

与教改设想》中，作者认为古代汉语课程教学的成败，不仅需要准确定位，更需

要将课程教学与传统语言学、现代语言学理论合理结合。刘智伟、高晨（2010）
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《对海外古代汉语教学语言问题的思考——以美国古代汉语教学为例》文中指出

古代汉语课程为学生进一步学习中国古典文学、中国古代哲学奠定基础。 

初期的对外汉语中的古汉教学研究，侧重说明古代汉语与现代汉语之间的联

系，随后则强调了在对外汉语教学中，学习古代汉语可以帮助汉语学习者更好的

传播中国文化，提高现代汉语的表达能力。 

 

二  对外汉语的古代汉语教学方法的探讨 

在对外汉语的古代汉语教学研究中，有来自课堂教学实践的启发，也有来自

现代汉语教学和其他外语教学理论方法的借鉴吸收，在初期有关古代汉语教学方

法的研究不多。将现代汉语的教学模式转移到古代汉语教学中，通过教学者的经

验调整、反思设计，对外汉语中的古代汉语也是有独特教学方法的。 

研究过程中，学者们很自然地根据学习者的学习环境，分为海外学习者和留

学生两类学习群体，正是因为这两种学习环境的不同，使得在探讨对外汉语教学

中的古汉语教学时，划分了明显的界限，寇德璋在第二届国际对外汉语教学讨论

会中提到面向留学生的古代汉语教学应与面向中国学生的教学相区别。留学生学

习古代汉语时要增加感性认识，先介绍一些有代表性的词语，由浅入深，循序渐

进地对他们进行普及。 

国内留学生的古代汉语教学中，崔雪梅（2002）《训诂在对外汉语词汇教学

中的运用》文中指出在对外汉语词汇教学中运用训诂方法 ，通过使用古籍文献

的语言来帮助学生学习，不仅可以扩大词汇量 ，而且有助于学生理解汉语词义、

分析构词理据和辨析词语。韩梅（2006）在《留学生古代汉语教学中应突出现代

汉语能力的培养》指出教学策略在词汇、语法、文选、课后练习中的变换使用，

将古汉课堂上活，变枯燥为有趣，变无用为实用，激发学生学习积极性。朱焱炜

（2007）的《对外汉语教学中的古汉语教学》文中也强调了古文诵读的重要性。

唐丽珍（2009）《对外汉语专业古代汉语课程内容构建设想》文中提出以文选为

主的教学方法，同时渗透语言基础知识和中国传统文化。李绪宏（2013）《高级

阶段留学生古代汉语教学研究》通过对重庆几所高校留学生的调查研究，提出教

师要严谨有序的控制课堂，合理设置教学环节。王美华（2014）《谈谈对外汉语

教学中古代汉语知识的运用》列举了对外汉语文字教学、词汇教学、语法教学中

运用的古代汉语知识，通过实例说明了要有针对性、力求简单明了、注重知识运

用的实用价值。于潼（2015）《浅谈留学生古代汉语教学》指出留学生古代汉语

要注重教学方法的多样性，通过让学生将古汉与现汉的对比来扩大视野。罗梦颖，
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丁美华（2016）《问题教学法在留学生古代汉语课中的应用》探究了问题教学法

在泰留学生古汉语课的运用，从问题应用、教学法的实施和应该注意的问题几方

面讨论，在留学生古代汉语课堂上，如何更好地使用问题教学法来引导教学。李

博闻（2017）通过调研与教学实践，得出由于国内外的教学模式不同，语言的自

身差异，教学时就需要打破局限，通过从文化角度宏观把握文言文教学，让国际

学生理解、欣赏古文。并且在海外教学实践中，教学者可以将自己的实践教学与

新的教学理念结合，不断尝试各种教学模式。 

在海外实际教学中，古代汉语的教学方法需要在实践中证实方法的可行性，

而且具有特殊性。张倩（2017）《内容型教学理念在古代汉语教学中的应用研究》

在丹麦古代汉语课堂用内容型教学理念指导教学，发现这种方法既降低了学习古

代汉语的要求和难度，又能提高现代汉语听说读写能力。姚美玲（2009）《浅谈

对美国学生的“古代汉语”教学——以 CIEE 的教学为例》指出教学要针对学生年

龄特征和语言水平的不同，改变教学模式，采用中西结合的方法，分时段教学，

每个时段采用不同的教学方法，整个教学模式采用封闭与开放相结合的形式。杨

珍（2012）《 对泰大学生古代汉语情境教学模式设计》文中指出针对泰国大学

生的具体特点，结合教学实践，进行情境教学模式探讨，不仅课堂效果很好，也

提升了学生的汉语运用能力。杨晓雯（2016）《“提问—反馈”教学法在对外古代

汉语教学中的运用》通过美国明德大学昆明学校(MIC in Kunming)古代汉语的教

学实践，证实课堂教学中引入“提问——反馈”教学法有助于实现建立良性、有效

的师生互动，加大学生的参与度。靳越然（2017）《泰国高校中文专业大学生古

汉语课堂调控技巧策略探讨》文中作者提出通过课堂活动设置、灵活运用多种教

学方法，可以提高学生的学习兴趣。 

三  对外汉语的古代汉语教学内容的探讨 

在对外汉语中的古代汉语的教学研究中，教学内容的探究主要集中在以下几

个方面：首先是对于教材的选择，因为对于不同的专业开设古代汉语这门课程有

着不同的目的要求，例如中医、中国哲学、中国古典文学等专业学习古代汉语的

是为了之后的专业学习打下坚实的基础。朱瑞平（2001）较早的指出，留学生“古

代汉语”专用教材不多，缺憾不少。新教材应突出四个原则 :浅易性、实用性、趣

味性、渐进式 ，教学过程中可贯彻四个要点 ：以字带词、点面结合、讲读结合、

适当再现 。苏瑞卿（2003）《谈留学生古汉语教材的革新》文中认为现行的古

代汉语教材主要是为入系深造的留学生编写的，而不能满足多数学生通过学习古

代汉语从而提高现代汉语水平的需要。作者强调应该把古今汉语紧密结合起来，

并提出了选编新的古汉语教材的若干设想。朱焱炜（2007）的《对外汉语教学中
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的古汉语教学》指出国内针对外国留学生的古汉语教材不多，主要有《古文初渡》

（贾玉芳，刘永山编，北京语言学院出版社 1992 年出版）、《古文趣读》（董

明编,北京师范大学出版社 1992 年出版）、《汉语古文读本》（王硕编,北京大学

出版社 1998 年出版）、《古代汉语课本(1-3 册)》（徐宗才编，北京语言文化大

学出版社 1998 年出版）这几种。这几种教材虽然对方方面面各有考虑，且各有

特色，但在适用性方面也还存在一定的局限。如有的本课文繁体原文，有的本编

排课文难易度考虑不够、有的本注释不够详细、有的本插图不够严谨、有的本系

统性太强导致教学难度增加。作者就提议，因为教材各有其特点与不足之处，而

每个院校的学生水平、教学安排也不尽相同，因此，根据自身的条件，合理选择，

自编讲义，是一个较好的选择。肖莹（2011）《留学生古代汉语教材研究》中指

出教材编写除了前人提出的实用性、科学性和趣味性，还提出顺应时代发展，将

多媒体与教材相结合。科学编写教材，建设教材编写队伍。郑岚心（2012）《对

外古代汉语教材编写理论的再思考——以<古文初渡><古代汉语>为例》指出对

外古代汉语教材编写目的也应突出其“兼顾性”，即以地道的古代书面语学习为

主，兼顾现代汉语和中国文化。张文影(2015)选取了近年来出版的四套留学生古

代汉语教材，对于插图问题做了分析与研究，指出插图在教材中的重要性。 

其次是文选部分的内容，学者们主要是认为以中国古代典籍散文、经典故事、

成语语言等为主，增加教学内容的趣味性和话题性。国家对外汉语教学领导小组

办公室编写的《高等学校外国留学生汉语言专业教学大纲》附件二在“课程介绍”

中指出，留学生的古代汉语课程学习应该以中国古代名家经典作品的散文为主，

同时辅以一定的韵文。杨倩，阮琦云（2014）《对外汉语教学中古代汉语教学内

容的探讨》作者认为对于外国学生教学的内容主要是汉字、词汇和语法，以及一

些短小精悍的文选作品。宫赫鸿（2016）《对外汉语教学视域下的古代诗词教学

研究》指出教学古代诗词是将语言知识学习与文化知识学习为一体，诗词从内容、

形式方面体现汉语语言教学的基础知识外，还能体现文化因素的教育作用。王颖

（2017）《面向对外汉语教学的<论语>教学内容研究》一文详细的探讨了《论

语》的教学内容、教学问题以及教学设计。 

最后，就是音韵、词汇和语法的等语言部分，总体上是为了与现代汉语的学

习相联系，发现汉语规律性、增加学生的学习成就感，提高汉语的自学能力。张

玉(2014)《古代汉语知识在对外汉语成语教学中的应用研究》一文基于外国学习

者在汉语词汇学习中遇到的成语学习障碍的普遍现象，依据现代汉语与古代汉语

的继承和发展关系，从古代汉语知识应用于现代汉语成语教学的必要性和可行性

的独特角度研究，指出成语教学在古汉语教学中的重要性。张全真（2015）《从

留学生的角度看古代汉语选修课的教学》指出教学内容应侧重词汇、语法和文字
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等语言要素的教学。以现代汉语讲授古代汉语和语法翻译练习是受到留学生最为

认可的教学及练习形式。靳瑶（2016）《浅析对外汉语文言文虚词教学》指出文

言文中的虚词内容的教学是一个循序渐进的教学过程。闫慧颖（2017）《谈对外

汉语教学中的古代汉语教学》从对外古代汉语教学的内容出发，阐述了语言知识、

文化知识和其他方面知识。学者们认为教学内容以增强留学生学习古代汉语的兴

趣，增加对中国传统文化的了解为目标。 

综上所述，古代汉语的教学研究还有值得挖掘和探究的地方，亦有一些值得

思考和改进的地方。首先，值得借鉴的地方和继续挖掘的地方主要表现：一方面

是对外汉语中古代汉语的教学方法研究，虽然已有不少论文阐述了不同的教学模

式或方法，但是教学形式是动态的，需要不断地改进，在前人的基础上再开拓新

的古代汉语教学天地。第二个方面是对外汉语中古代汉语教学内容部分，其中的

教材部分，学者有的强调语料的选择，有的强调教材与专业类型的对应，有的强

调教材依据教学状况自编，各家观点各有其独特性。取得这些成果的同时，也还

有一些需要进一步思考改进的地方，如有的研究者对于古代汉语的重难点分析不

够充分，有的研究者对于新的教学模式在实践方面研究不够全面系统等。所以，

在推进对外汉语的古代汉语教学研究方面，还有许多问题有待于进一步考察、发

现与探索。 

 

 

 

 

 

图 1 
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จุดอ่อนในการด าเนินธุรกิจ สามารถเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ คือ ด้านบุคลากร ด้านการจัดการ 
ด้านการเงิน และด้านการตลาด    
ค าส าคัญ: กลยุทธ์  ธุรกิจอินเทอร์เน็ต เส้นใยแก้วน าแสง 

 
Abstract 

This research is a qualitative research. The objective to study the strategy of 
Internet business through an optical fiber network of medium size companies. The key 
informants are all levels of staff total 53 persons were collected information by 
interviewing and focus group. 

The research found that the companies have to cooperate with the state enterprise 
company to do this business. In addition, the analysis of information about external 
factors related opportunities of this business can be ranked in descending order 
Economics, Technology, Legal and Social that have least business obstacles. The internal 
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factors the company has only one strength is the product. At the same time, weaknesses 
descending order Employee, Management, Finance and Marketing. 
Keywords: Strategy, Internet Business, Fiber Optic 
 

บทน า 
ปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารมีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตของผู้คนในสังคม และอาจจะนับได้ว่า

เทคโนโลยีเป็นปัจจัยพื้นฐานที่มีอิทธิพลต่อการด ารงชีวิตอย่างมากจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้ว 
โดยในโลกของเทคโนโลยีสื่อสารข้อมูลทุกวันนี้ได้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วอย่างก้าวกระโดดตามความต้องการ
ของคนในยุ คปั จจุ บั นที่ ต้ อ งกา รบริ โ ภค ข่ า วสา รข้ อมู ลผ่ านทา ง ระบบอิน เท อร์ เ น็ ต  ที่ เ ป็ น 
ทั้งสาระและความบันเทิง  จากข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต ของทวีปต่าง ๆ ทั่วโลก 
(World internet usage and population statistics Dec 31, 2017 )  

 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า ปริมาณผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในทวีปเอเชียมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตนั้น 
มีจ านวนมากเป็นล าดับที่ 1 โดยมีจ านวนทั้งสิ้น 4,207,588,157 คน คิดเป็นร้อยละ 55.10 ซึ่งมีปริมาณ
มากกว่าทวีปใด ๆ ในโลก และปริมาณผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในส่วนของทวีปเอเชีย (Asia internet use, 
population data and facebook statistics - December 2017)  

ปริมาณผู้ใช้อินเทอร์เน็ตของทวีปเอเชีย หากเปรียบเทียบจากร้อยละของประชากรทั้งหมดของแต่ละ
ประเทศ พบว่า ร้อยละของประชากรของประเทศที่มีปริมาณผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจ านวนมากที่สุดเป็นอันดับที่ 
1 ได้แก่ ประเทศไทย โดยคิดเป็นร้อยละ 82.40 อันดับที่ 2 รองลงมาคือ สาธารณรัฐประชาชนจีน คิดเป็น
ร้อยละ 54.60 และอันดับที่ 3 คือ ประเทศอินเดีย คิดเป็นร้อยละ 34.10 

ส าหรับประเทศไทยนั้น จากการส ารวจโดยส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ
มหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (Electronic Transactions Development Agency) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 
เป็นต้นมา เก่ียวกับจ านวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต และจ านวนชั่วโมงการใช้อินเทอร์เน็ต ผลการส ารวจพบว่า 
คนไทยมีการใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้นเกือบทุกปี  โดยปริมาณผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในปี พ.ศ.2559 มีจ านวน 
29,835,410 คน (ส านักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม,2560) และจากข้อมูลในตารางที่ 2  ในปี 
พ.ศ.2560 นั้น จะ มีปริมาณผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตจ านวน 57,000,000 คน ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า ประเทศไทยมี
อัตราการเติบโตของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตสูงมาก และจากการส ารวจเก่ียวกับเวลาการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทย
โดยเฉลี่ยต่อวัน ในปี พ.ศ. 2556 เฉลี่ย 4 ชั่วโมง 36 นาที ปี พ.ศ. 2557 เฉลี่ย 7 ชั่วโมง 12 นาที ปี พ.ศ. 
2558 เฉลี่ย 6 ชั่วโมง 54 นาที ปี พ.ศ. 2559 เฉลี่ย 6 ชั่วโมง 24 นาที (กสทช.,2560) 

ซึ่งในปัจจุบันผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet  Service  Provider : ISP) ได้แก่ บริษัทที่ให้ลูกค้า
สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต โดยผู้ให้บริการจะเชื่อมโยงลูกค้าเข้ากับเทคโนโลยีรับส่งข้อมูลที่เหมาะสมและ
สามารถให้บริการติดตั้ง ซ่อมบ ารุงวงจรอินเทอร์เน็ตที่มีใบอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มีอยู่จ านวน 34 ราย โดยส่วนใหญ่
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จะใช้บริการโครงข่ายจากผู้ให้บริการ 3 รายใหญ่ เกือบทั้งสิ้น เมื่อพิจารณาจากผู้ใช้บริการ ข้อมูลจาก
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)ได้แจ้งข้อมูล
จากการประเมินของ ITU (International Telecommunication) ว่าประเทศไทยมีอัตราการเจริญเติบโต
ของการใช้งานอินเทอร์เน็ตสูงเป็นอันดับ 1 ของโลก ซึ่งแสดงให้เห็นศักยภาพของการสื่อสารของไทยที่มีการ
พัฒนาอย่างรวดเร็วและมีโอกาสที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องในอนาคต โดยจากตัวเลขของคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ( กสทช.) ระบุว่ามีการเพิ่มขึ้นของ
ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตจากปี พ.ศ.2555 จ านวน 2.45 ล้านราย  ถึงปี 2559  เป็น 6.39 ล้านราย คิดเป็น
ร้อยละ 62  

ถ้าหากพิจารณาในแง่ของรายได้ตามอัตราส่วนแบ่งทางการตลาดบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
(มหาชน) มีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ที่ร้อยละ 35.8 ในขณะที่บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด 
(มหาชน) (3BB) มีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ที่ ร้อยละ 30 และบริษัท ทีโอที  จ ากัด (มหาชน) (TOT) จะมี
ส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ที่ร้อยละ 20.7 ส าหรับผู้ให้บริการรายอื่น ๆ จะมีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ที่ร้อย
ละ 13.4 จากการวัดการกระจุกตัวของตลาดโดยใช้ดัชนี Herfindahl – Hirschman Index (HHI) พบว่า
เกณฑ์การกระจุกตัวที่สูง ดังนั้น ระดับการแข่งขันในตลาดจะไม่สูงมาก (ส านักวิชาการและจัดการทรัพยากร
โทรคมนาคม กสทช.,2559) 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ต้องการทราบว่าการประกอบธุรกิจอินเทอร์เน็ตผ่านการสื่อสารเส้นสายใยแก้วน าแสงของบริษัท
ขนาดกลางจะต้องมีกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจเป็นเช่นไร 

 
ความส าคัญของปัญหา 
 การประกอบธุรกิจอินเทอร์เน็ตผ่านการสื่อสารเส้นสายใยแก้วน าแสง ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นบริษัท
ขนาดใหญ่ การที่บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กจะประกอบธุรกิจชนิดนี้ มีความจ าเป็นที่จะต้องมีความ
รอบคอบในการประกอบธุรกิจ ต้องหากลยุทธ์ที่เหมาะสมกับบริษัทของตนเอง ไม่เช่นนั้นก็จะประสบปัญหา
ต่างๆเป็นจ านวนมาก อาจถึงขั้นเลิกกิจการไปในที่สุด 
 
ขอบเขตในการวิจัย 

การวิจัยนี้ มุ่งศึกษากลยุทธ์การประกอบธุรกิจอินเทอร์เน็ตผ่านการสื่อสารเส้นสายใยแก้วน าแสงของ
บริษัทขนาดกลาง ได้แก่ บริษัท แวลิด เทคโนโลยี จ ากัด โดยการศึกษาปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายใน 
โดยในการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญเป็นบุคลากรทั้งหมดของบริษัท
บริษัท แวลิด เทคโนโลยีจ ากัด รวมจ านวนทั้งสิ้น 53 คน และน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ สภาพที่เป็นจริงของ
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บริษัท กับสภาพภายนอกของธุรกิจชนิดนี้ แล้วท าการบูรณาการให้เหมาะสมกับสภาพของบริษัท น าเสนอ
แนวทางที่บริษัทสามารถน าไปปฏิบัติได้ 
 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 

ในการสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัยนั้น ผู้วิจัยได้อาศัยแนวคิดพื้นฐานของการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
ได้แก่ กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ โดยมีปัจจัยภายในที่ประกอบด้วย การตลาด วัสดุอุปกรณ์ในการ
ให้บริการ การเงิน และการบริหารจัดการ และปัจจัยภายนอกซึ่งประกอบด้วย กฎ ระเบียบ สภาวะ
เศรษฐกิจ เทคโนโลยี สภาพสังคม รวมถึงแนวโน้มของธุรกิจกิจอินเทอร์เน็ตในประเทศต่างๆ เป็นแนวคิดที่
ถูกน ามาใช้ในการบริหารจัดการในองค์กรต่างๆ เพื่อการพัฒนาให้องค์กรสามารถแข่งขันได้ภายใต้
สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงด้วยกลยุทธ์ที่เหมาะสมและก่อให้เกิดผลส าเร็จการประกอบธุรกิจของ
บริษัท  
 
ทบทวนวรรณกรรม 

ในการวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การประกอบธุรกิจอินเทอร์เน็ตผ่านการสื่อสารเส้นสายใยแก้วน าแสงของ
บริษัทขนาดกลาง : กรณีศึกษา บริษัท แวลิด เทคโนโลยี จ ากัด นี้ ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าข้อมูล
เก่ียวกับเส้นสายใยแก้วน าแสง ตลอดจนแนวคิดและทฤษฎี และงานวิจัยที่มีส่วนเก่ียวข้องกับกลยุทธ์ดังนี้ 
 
ระบบเส้นสายใยแก้วน าแสง 

การน าระบบเส้นใยแก้วน าแสง (Fiber Optic Cable) มาใช้เป็นสื่อในการส่งสัญญาณในปัจจุบัน 
(Transmission) ในโครงข่ายหลักโดยทั่วไป โดยเปลี่ยนจากระบบคลื่นวิทยุส่งไปทางอากาศ (Microwave 
link) ของผู้ให้บริการโทรคมนาคมเป็นส่วนมาก เนื่องจากเส้นใยแก้วน าแสงมีคุณสมบัติในเรื่องความจุของ
ช่องสัญญาณ (Capacity) สูงมาก มีขนาดเล็ก น้ าหนักเบา การติดตั้งไม่ยาก และสามารถรับส่งสัญญาณที่
รวมมาในแสงได้ในระยะทางไกลๆ ในระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมปัจจุบันมีการใช้งานเส้นใยแก้วเป็น
โครงข่ายหลัก (Core Network) เชื่อมต่อกันระหว่างจุดเชื่อมโยง (Node) และใช้สายทองแดงในการ
กระจายสัญญาณให้แก่ผู้ใช้บริการ (Access Network) แต่ปัญหาของการใช้สายทองแดงในการส่งสัญญาณ
ข้อมูลนั้น นอกจากขนาดความเร็วของสัญญาณไม่สูงแล้ว ยังมีข้อจ ากัดในเรื่องระยะทางถ้าผู้ใช้บริการอยู่
ไกลจากจุดเชื่อมโยง โดยจะท าให้สัญญาณหรือข้อมูลที่รับส่งจะเกิดการลดทอนของสัญญาณสูงมาก จะท า
ให้ผู้ใช้บริการที่ไกลจากจุดเชื่อมโยงเกิน 5 กิโลเมตร ตามมาตรฐาน ADSL จะรับสัญญาณได้ไม่ดี และอาจไม่
สามารถรับได้ ซึ่งการน าสายเส้นใยแก้วมาทดแทนสายทองแดง (Fiber To The Home - FTTH) ใน
ปัจจุบันนี้ก็เพื่อที่ไม่ให้มีปัญหาของผู้ใช้บริการที่อยู่ห่างไกลจากจุดเชื่อมโยงและต้องการขนาดความเร็วใน
การส่งข้อมูลที่สูงๆ (อธิคม ฤกษบุตร, 2549) 
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แนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
การวิเคราะห์กลยุทธ์เป็นกระบวนการเบื้องต้นที่ส าคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์ ในการพัฒนากล

ยุทธ์ให้เหมาะกับองค์กร ผู้บริหารและพนักงานจะต้องเกี่ยวข้องในการก าหนดกลยุทธ์ และต้องเข้ าใจใน
ความสัมพันธ์และแนวโน้มความเป็นไปของสภาพแวดล้อม ทั้งภายนอกองค์กรทั้ง สภาพแวดล้อมทั่วไป และ
สภาพแวดล้อมในองค์กร 

การก าหนดกลยุทธ์เป็นกิจกรรมที่ต้องด าเนินการต่อจากการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่
ส าคัญต่อความส าเร็จในการจัดการเชิงกลยุทธ์ในแต่ละองค์กร โดยจะท าให้ผู้บริหารสามารถก าหนด
เป้าหมายขององค์การได้ตลอดจนสามารถรู้ถึงทิศทางขององค์การในอนาคต (วรางคณา ผลประเสริฐ, 
2556) 
 
วิธีการวิจัย 

กลุ่มประชากร ได้ก าหนดประชากรกลุ่มเป้าหมายไว้ คือผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติการ ของ
บริษัท จ านวน 53 คน ซึ่งขนาดของบริษัทจัดว่าเป็นบริษัทขนาดกลางมีผู้ที่ให้ข้อมูลส าคัญขนาดพอเหมาะ 
ผู้วิจัยจึงเลือกใช้ประชากรทั้งหมด เพื่อทราบถึงมุมมอง ความเข้าใจและข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์
การประกอบการผ่านการสื่อสารเส้นสายใยแก้วของบริษัท 

เครื่องมือในการวิจัยเชิงคุณภาพประกอบด้วย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิใช้การ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ(Structured Interview or Formal 
Interview) จากผู้ให้การสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม ส าหรับข้อมูลทุติยภูมินั้น ได้เก็บรวบรวมจาก
หนังสือ วารสารทางวิชาการ และการสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัย
ที่เก่ียวข้อง 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ โดยน าค าสัมภาษณ์จากผู้ให้การสัมภาษณ์มา
ท าการเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของแต่ละคน และท าการจัดล าดับความส าคัญของข้อมูล 
ภายหลังจากการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ และน าเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูลเข้าด้วยกันตาม
ข้อเท็จจริงด้วยเหตุและผล จนสามารถแสดงความส าคัญของข้อมูลได้จนเกิดความชัดเจนเมื่อวิเคราะห์เสร็จ
เรียบร้อย ท าการสรุปผล และจัดสนทนากลุ่มเพื่อ    ให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องเพิ่มขึ้น จากนั้น ท าการวิเคราะห์
สาระเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ค าตอบที่ถูกต้อง ทั้งนี้ การน าข้อมูลที่ได้จากภาคสนามมาท าการวิเคราะห์สาระ 
(content analysis) ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่น าวิธีการเชิงปริมาณมาใช้ ซึ่งผลที่ได้จะเป็น จ านวน 
น้ าหนักของมโนทัศน์ และความสัมพันธ์ระหว่างมโนทัศน์  และสถิติของมโนทัศน์ ที่เป็นประเด็นที่ศึกษา
ตามที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ (สุรพงษ์ โสธนะเสถียร, 2545)  

สถิติที่ใช้ในการรายงานผลคร้ังนี้ใช้ค่าร้อยละ เพื่อให้เห็นความส าคัญของปัญหาที่ชัดเจน 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
จากการวิเคราะห์เนื้อหา (Content  Analysis) เกี่ยวกับปัจจัยภายนอกที่มีความส าคัญในการ

ประกอบธุรกิจเส้นสายใยแก้วน าแสงหรือ  FTTx ของบริษัท แวลิด เทคโนโลยี จ ากัด นั้น พบว่า มีอุปสรรคใน
การด าเนินธุรกิจน้อยมาก และในส่วนของโอกาสทางธุรกิจ สามารถเรียงล าดับความส าคัญจากมากไปหาน้อย
ได้ดังนี้  คือ 1) โอกาสด้านเศรษฐศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 33  2) โอกาสด้านเทคโนโลยี คิดเป็น 
ร้อยละ 31 3) โอกาสด้านกฎหมาย คิดเป็นร้อยละ 24  และ 4) โอกาสด้านสังคม คิดเป็นร้อยละ 12  

ส าหรับการวิเคราะห์ปัจจัยภายในของบริษัท พบว่า จุดแข็งของบริษัทนั้นมีอยู่มีเพียงด้านเดียว ได้แก่ 
จุดแข็งทางด้านผลิตภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 4 ของปัจจัยทั้งหมด และปัจจัยที่เหลือถือเป็นจุดอ่อน โดย
สามารถเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ คือ 1) จุดอ่อนด้านบุคลากร คิดเป็นร้อยละ 46 2) 
จุดอ่อนด้านการจัดการ คิดเป็นร้อยละ 28 3) จุดอ่อนด้านการเงิน คิดเป็นร้อยละ 20 และ 4) จุดอ่อนด้าน
การตลาด คิดเป็นร้อยละ 6  

ภายหลังจากที่ได้ค่าน้ าหนัก (ร้อยละ) ของปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว 
ผู้วิจัยได้น าข้อมูลเหล่านั้น มาวิเคราะห์ภายในกลุ่มซ้ าอีกคร้ังหนึ่ง ท าให้ทราบสาเหตุที่อุปสรรคในการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทมีน้อยมากนั้น ก็เนื่องมาจากธุรกิจนี้   เป็นธุรกิจที่ให้บริการอินเทอร์เน็ต ซึ่งยังเป็นที่
ต้องการของตลาดและยังไม่ถึงจุดอิ่มตัวของธุรกิจ กอปรด้วยเทคโนโลยีที่ใช้ในการให้บริการ ล้วนเป็น
เทคโนโลยีที่ทั่วโลกก าลังใช้กันอยู่โดยทั่วไป      ซึ่งท าให้ง่ายต่อการให้บริการ สามารถหาอุปกรณ์ได้ไม่ยาก 
และราคาและต้นทุนไม่สูง กลุ่มลูกค้าโดยทั่วไปรู้จักบริการเป็นอย่างดี และอยู่ในช่วงจังหวะที่เป็นช่วงระยะ
ของการเปลี่ยนถ่ายในด้านเทคโนโลยีจากการให้บริการแบบเก่า คือ ADSL  (Asynchronous Digital 
Subscriber Line) ซึ่งเป็นบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าทางด้านความเร็วของอินเทอร์เน็ต
ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ มาเป็นระบบการการสื่อสารผ่านเส้นสายใยแก้วน าแสง ( 
FTTx ) ซึ่งเป็นบริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการในทุกด้าน และการเรียนรู้ในการติดตั้งเพื่อ
ให้บริการเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว เพราะพนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่ภายในบริษัท เป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับการ
สื่อสารและโทรคมนาคมเป็นอย่างดี ส าหรับปัจจัยภายนอก ได้แก่ 1) โอกาสด้านเศรษฐศาสตร์ (คิดเป็นร้อย
ละ 33) เนื่องจากมีข้อมูลบ่งชี้ว่าลูกค้ามีก าลังในการซื้อบริการเพราะราคาไม่แพงมาก เมื่อเปรียบเทียบกับ
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้บริการ อาทิเช่น ประโยชน์ส าหรับให้สมาชิกในครอบครัวในการติดตาม
เทคโนโลยี การศึกษา และความบันเทิง เป็นต้น 2) โอกาสด้านเทคโนโลยีที่มีน้ าหนักรองลงมา แต่ก็ถืออยู่ใน
เกณฑ์สูง ( คิดเป็นร้อยละ 31) ทั้งนี้ เนื่องมาจากเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านใยแก้วน าแสงเป็นที่ยอมรับของ
ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเร็วในการติดตั้ง หรือในการให้บริการ ดังนั้น จึงเป็นเทคโนโลยีที่ลูกค้า
นิยมและให้การยอมรับ และเป็นที่รู้จักของผู้ใช้บริการเป็นอย่างดี 3) โอกาสด้านกฎหมาย (คิดเป็นร้อยละ 
24) เนื่องจากในการให้บริการต่างๆ นั้น บริษัทได้ด าเนินการจดทะเบียนกับคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท าให้ไม่มีอุปสรรค
ทางด้านกฎระเบียบต่างๆ ที่มีอยู่ จึงสามารถเข้าไปในพื้นที่ เพื่อให้บริการได้ทันที ซึ่งทางบริษัท แวลิด 
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เทคโนโลยี จ ากัด นั้น ได้ให้บริการเคเบิลทีวีอยู่แล้วในพื้นที่นั้นๆ จึงนับได้ว่าเป็นความได้เปรียบในการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัท 4) โอกาสด้านสังคม (คิดเป็นร้อยละ 12) เนื่องจากกลุ่มลูกค้าที่เป็นเป้าหมายของ
บริษัทที่เข้าไปให้บริการเกือบทั้งหมดจะเป็นลูกค้าที่เป็นข้าราชการทหาร จึงท าให้เป็นโอกาสที่ดีในการ
ประกอบธุรกิจ เพราะมีความแน่นอนเกี่ยวกับการเก็บเงินค่าบริการ การแจ้งเหตุขัดข้อง   การซ่อม ทั้งนี้ 
เพราะว่า บริษัท แวลิด เทคโนโลยี จ ากัด มีความใกล้ชิดกับลูกค้ากลุ่มดังกล่าว และยังไม่พบปัญหาใดๆ ใน
การให้บริการกับลูกค้ากลุ่มอื่นๆ ทั้งนี้เพราะมีการสร้างสัมพันธภาพที่ดี 

นอกจากนี้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยภายในของบริษัท พบว่า มีจุดแข็งอยู่จุด
เดียวของเร่ืองผลิตภัณฑ์ก็คือ บริการ FTTx  เนื่องด้วยบุคลากรทุกคนในบริษัทให้ความไว้วางใจ และมีความ
เชื่อมั่นว่าจะเป็นบริการที่จะท ารายได้ให้กับบริษัทในระยะสั้นและระยะยาว และจากการวิเคราะห์พบว่า 
บริษัทยังมีจุดอ่อนอยู่หลายด้าน ดังนี้ 1) จุดอ่อนด้านบุคลากร เนื่องมาจากบุคลากรของบริษัทที่มีอยู่ส่วน
ใหญ่จะมีความช านาญในการให้บริการเก่ียวกับเคเบิลทีวี และเมื่อบริการ FTTx ได้เกิดขึ้นมาใหม่ ก็ได้มีการ
จัดสรรแบ่งบุคลากร   ส่วนหนึ่งมาจากบริการเดิม ซึ่งมีจ านวนไม่มากเท่าไรเพื่อมาปฏิบัติงานในส่วนของงาน
บริการ FTTx  บริษัทได้แก้ปัญหาโดยการจ้างพนักงานจากบริษัทอื่น (Out source) มาท าการติดตั้งบริการ
ให้ลูกค้า ท าให้เกิดผลเสียในด้านการเรียนรู้ของบุคลากรของบริษัท เพราะไม่สามารถติดตามไปเรียนรู้
วิธีการติดตั้งบริการได้อย่างสม่ าเสมอ แต่อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการควบคุมคุณภาพในการติดตั้งก็ยังมี
บุคลากรในระดับผู้จัดการแผนกของบริษัทเป็นผู้ควบคุมดูแลอยู่ และการให้บริการหลังการขายก็ยังคงใช้
บุคลากรชุดเดิมอยู่ ซึ่งยังไม่คล่องตัวเท่าที่ควร เพราะงานเคเบิลทีวีก็ยังคงต้องให้บริการอยู่ และต้องใช้
บุคลากรด าเนินการ ซึ่งแนวทางแก้ไขอาจจ าเป็นต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งในการฝึกบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญขึ้นมาใหม่เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในงานดังกล่าว นอกจากนี้ ด้านการจัดการก็เป็นอีกปัญหาหนึ่ง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านการจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ หรือด้านการจัดการบุคลากร บริษัทจะต้อง
จัดหาบุคลากรมาเพิ่มเติม และมีการฝึกอบรม ตลอดจนมีการจ่ายค่าตอบแทน และการให้รางวัล ซึ่งเป็น
เรื่องส าคัญของบริษัทที่จะต้องหาวิธีบริหารที่ดี สถานการณ์ปัจจุบันเท่าที่เป็นอยู่ได้มีการจัดการในเรื่อง
บริการเคเบิลทีวีได้ดีไม่มีปัญหาใด  แต่การจัดการเกี่ยวกับการให้บริการระบบ FTTx ยังไม่คล่องตัว
เท่าที่ควร จะต้องมีการปรับปรุงวิธีการในการบริหารจัดการ โดยอาจใช้วิธีการรับสมัครจากบุคคลภายนอก
เพื่อหาบุคคลที่มีความสามารถและประสบการณ์ มาเป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบในการบริหารจัดการ FTTx  

ทางด้านการเงิน ทางผู้บริหารมีมุมมองว่า ระยะเวลาคืนทุน (payback period) ต้องใช้เวลา
ประมาณ 2 ปีนั้น เป็นระยะเวลาที่ยาวนานไป แต่เนื่องจากอุปกรณ์ที่มีคุณภาพดีย่อมจะมีราคาค่อนข้างสูง
เมื่อเทียบกับอุปกรณ์ที่มีคุณภาพต่ า ดังนั้น ในประเด็นนี้   จึงสามารถท าความเข้าใจและยอมรับได้ เพราะ
ถ้าอุปกรณ์ที่ช ารุดหรือมีปัญหาน้อยก็จะลดค่าใช้จ่ายในการให้บริการหลังการขาย ส าหรับประเด็น ปัญหา
ทางด้านการตลาดที่เกิดขึ้น ก็เนื่องมาจากทางบริษัทให้บริการเคเบิลทีวี  ซึ่งเป็นการให้บริการในกลุ่ม
ผู้ใช้บริการเฉพาะ มีลักษณะการให้บริการโดยคิดค่าบริการแบบเหมาจ่าย ในขณะที่การขายบริการ FTTx 
เป็นการขายแบบขายปลีก ทั้งนี้ ผู้จัดการแผนกขายก็พยายามที่จะเรียนรู้ถึงวิธีการขายปลีก แต่เป็นความ
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เหมาะเจาะกับที่ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ตัวผลิตภัณฑ์สามารถขายตัวของผลิตภัณฑ์เองได้โดยอาศัย
ความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก และแนวโน้ม (Trend) ของเทคโนโลยีมาแรง แต่อย่างไรก็ตามการท า
การตลาดของบริษัทควรจะต้องมีการปรับปรุงเพราะคู่แข่งมีจ านวนมากราย บริษัทอาจใช้วิธีการในรูปแบบ
เดียวกันกับที่คู่แข่งก าลังด าเนินการอยู่ก็ได้ แต่มีจะมีผลกระทบต่อรายได้ของบริษัท ซึ่งอาจท าให้ผลการ
ด าเนินงานของบริษัทมีจ านวนลดลง 
 

อภิปราย 
จากการสนทนากลุ่มเพื่อศึกษาเกี่ยวกับ กลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจอินเทอร์เน็ตผ่านการสื่อสาร

เส้นสายใยแก้วน าแสงของบริษัท   แวลิด เทคโนโลยี จ ากัด นั้น พบว่า บริษัทมีแนวคิดในการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือในการด าเนินการทางธุรกิจกับพันธมิตรในระดับใหญ่ โดยมีเหตุผลว่า สถานการณ์ของการ
แข่งขันของธุรกิจอินเทอร์เน็ตผ่านการสื่อสารเส้นสายใยแก้วน าแสงนั้น เป็นการแข่งขันเพื่อแย่งลูกค้า แต่
ไม่ได้พิจารณาถึงรายได้ดังนั้น คู่แข่งขันทางธุรกิจจึงมีการระดมการส่งเสริมการขายกันอย่างเต็มที่ โดยใช้
วิธีการที่หลากหลายแต่มีความคล้ายคลึงกัน ได้แก่ การลดราคา แลกเปลี่ยนสินค้า แจกรางวัล ให้ของแถม 
เป็นต้น ซึ่งถ้าพิจารณาจากต้นทุนหรือรายจ่ายที่เกิดขึ้นแล้ว ก็เกือบจะไม่คุ้มทุน ส าหรับผู้ประกอบการที่
ไม่ได้มีโครงข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นของตนเอง โดยผู้ให้ข้อมูลที่เข้าร่วมสนทนากลุ่ม ได้มีความเห็นสอดคล้อง
กันว่า บริษัทควรท าข้อตกลงความร่วมมือในการประกอบธุรกิจร่วมกับบริษัทรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ และ
บริษัทควรจะชะลอการลงทุนทางด้านอุปกรณ์ด้วยเงินทุนของบริษัทเอง ควรมอบให้รัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ 
เป็นผู้ลงทุนทางด้านอุปกรณ์และอินเทอร์เน็ต โดยบริษัทฯมีหน้าที่บริการในการติดตั้ง บ ารุงรักษา และ
ด าเนินการทางด้านการตลาด และรับเพียงค่าบริการแต่ละด้านเท่านั้น นอกจากนี้ที่สนทนาได้มีข้อคิดเห็น
เก่ียวกับกลยุทธ์ในระดับแผนกว่า ควรจะให้ผู้รับผิดชอบดูแลทางด้านแผนกเทคนิคของบริษัท ท าการศึกษา
แนวทางในการด าเนินการร่วมกับบริษัทรัฐวิสาหกิจ โดยพิจารณาเกี่ยวกับประเภทของอุปกรณ์ที่จะได้รับ
จากรัฐวิสาหกิจนั้นจะเป็นอุปกรณ์ประเภทใด และมีอุปกรณ์ใดบ้างที่บริษัทจ าเป็นต้องด าเนินการจัดหาเอง 
และท าการประเมินว่า จะต้องใช้เจ้าหน้าที่ทางเทคนิคในการปฏิบัติงานจ านวนกี่คน และจะต้องใช้
ระยะเวลาในการติดตั้งแต่ละวันได้จ านวนเท่าไร ตลอดจนในด้านการบ ารุงรักษา ถ้าหากได้รับแจ้ง จาก
ลูกค้าว่าอุปกรณ์ส่งสัญญาณเสีย    ใช้งานไม่ได้จะมีแนวปฏิบัติอย่างไร จากการติดตามผลข้อมูลจาก
รัฐวิสาหกิจจากผู้ที่รับผิดชอบแผนกดังกล่าวได้ข้อสรุปได้ว่า รัฐวิสาหกิจจะลงทุนด้านอุปกรณ์หลักโดยทาง
บริษัทสามารถใช้ของรัฐวิสาหกิจได้ ส าหรับอุปกรณ์ส่วนย่อยให้ใช้ของบริษัทเอง ในการติดตั้งจะต้องใช้
ก าลังคน 2 คน และพาหนะได้แก่ รถยนต์ 1 คัน รวมทั้งอุปกรณ์ที่จะต้องใช้ ซึ่งจะสามารถติดตั้งได้ 5 ราย
ต่อวัน โดยใช้วิธีเชื่อมโยงวงจรจากจุดแยกของตัวแยกสัญญาณ ส่วนการบ ารุงรักษาเมื่อได้รับแจ้งจากลูกค้า
ว่าใช้งานไม่ได้  เจ้าหน้าที่ผู้รับแจ้ง จะให้ค าแนะน าวิธีการปฏิบัติเพื่อแก้ไขทางโทรศัพท์ก่อน ถ้าหากลูกค้าไม่
สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง บริษัทจะให้ช่างเทคนิค 1 คน ขี่จักรยานยนต์ออกไปบริการแก้ไขให้แก่ลูกค้า
เพื่อความสะดวกความรวดเร็ว  แต่อย่างไรก็ดี ผู้ร่วมสนทนามีความเห็นว่า จะต้องมีการเตรียมการฝึกอบรม
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ให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านเทคนิคแบบเข้มข้น ก่อนที่จะส่งออกไปด าเนินงานหรือปฏิบัติงานเพื่อให้บริการแก่
ลูกค้า  ส าหรับแผนกการเงินนั้น มีหน้าที่ในการค านวณต้นทุนที่ใช้ในการร่วมด าเนินการจากรายได้ค่าติดตั้ง 
ค่าบ ารุงรักษารายเดือน ค่าการตลาด ซึ่งพบว่า มีก าไรจากการด าเนินงานเหลืออยู่จ านวนเล็กน้อย ภายหลัง
จากหักค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ ค่าแรงงาน และยานพาหนะ  ส่วนแผนกการตลาด ให้ท าการส ารวจลูกค้าเคเบิล
ทีวีว่า ลูกค้าได้มีการตัดสินใจติดตั้ง FTTx มากน้อยเพียงใด และควรจะด าเนินการด้านการตลาดแบบใด ซึ่ง
ได้ข้อสรุปได้ว่า ยังมีลูกค้ารายเก่าของบริษัทจ านวนหนึ่ง  ที่ใช้บริการเคเบิลทีวี แต่ยังไม่ได้ใช้บริการ FTTx 
ของบริษัทใดๆ อยูจ่ านวนมากเกินกว่าคร่ึงของลูกค้าทั้งหมด และบริษัทมีการท าการตลาดเชิงรุก แบบชนิด
ที่อาจว่าเรียกว่า “เคาะประตู” และขอก าหนดราคาขายที่พิเศษจากบริษัทรัฐวิสาหกิจ ซึ่งจะสามารถท าให้
ก่อเกิดรายได้เพิ่มข้ึนได้ ในส่วนของด้านแผนกทรัพยากรมนุษย์ จะต้องมีการเตรียมการเพื่อรับพนักงานใหม่ 
จ านวน 4 อัตรา ประกอบด้วยพนักงานรับแจ้งข้อมูลการใช้งานจากลูกค้า 1 อัตรา พนักงานแผนกติดตั้ง 2 
อัตรา และพนักงานแผนกบ ารุงรักษา 1 อัตรา และเมื่อผ่านการคัดเลือกแล้ว ให้มีการฝึกอบรมให้แก่
พนักงานเก่ียวกับความรู้ และทักษะที่จ าเป็นจะต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเร่งด่วน  

มีการก าหนดเป้าหมายเพื่อเป็นตัวชี้วัดให้ด าเนินการฝึกอบรมพนักงานที่เกี่ยวข้องธุรกิจ FTTx ให้มี
ความรู้ด้านพื้นฐาน พร้อมที่จะลงมือปฏิบัติงานได้จริงให้ได้ภายใน 1 เดือนนับจากวันเร่ิมต้นท างาน 

ส าหรับการด าเนินการในกระบวนการภายในระหว่างหน่วยงานนั้น บริษัทจะต้องไปเจรจาเกี่ยวกับ
ข้อตกลงการท าสัญญาต่างๆ กับรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้มีความง่ายต่อการปฏิบัติงาน และในด้านลูกค้าบริษัท
จะต้องเริ่มต้นประชาสัมพันธ์ไปยังลูกค้ารายเก่าว่า บริษัทจะน าอินเทอร์เน็ต FTTx  มาให้บริการในราคา
พิเศษ โดยแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการร่วมมือกับรัฐวิสาหกิจให้ลูกค้าทราบด้วย  ซึ่งจะมีส่วนช่วยเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดทัดเทียมกับคู่แข่งได้ ส าหรับแผนกการเงิน ควรจัดให้มีการจุดรับ
ช าระหรือจ่ายค่าบริการผ่านระบบของบริษัทที่สะดวกรวดเร็วให้แก่ลูกค้า หรือจะให้ลูกค้าสามารถจ่ายช าระ
ผ่านธนาคารนั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า 
 
สรุปผลการวจิัย 

ผลจากการวิจัย พบว่า บริษัท แวลิด เทคโนโลยี จ ากัด นั้น จะต้องใช้กลยุทธ์ร่วมมือกับบริษัท
รัฐวิสาหกิจ ในการประกอบธุรกิจอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตผ่านการสื่อสารเส้นสายใยแก้วน าแสง เพราะจะ
เป็นเครื่องมือที่จะสามารถช่วยพัฒนาและท าให้บริษัทมีศักยภาพในด้านการลงทุน และด้านการตลาด 
เพิ่มขึ้นได้ ส าหรับด้านบุคลากรที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการติดตั้ง และบ ารุงรักษา ตลอดจนบุคลากรที่
ปฏิบัติงานทางด้านการตลาดนั้น ควรจะต้องใช้พนักงานประจ าของบริษัทในการด าเนินการธุรกิจ อันจะเป็น
ส่วนช่วยให้เกิดผลส าเร็จของการประกอบธุรกิจของบริษัท 
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       งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลของคุณภาพการให้บริการ และคุณค่าที่
รับรู้ ที่มีต่อความพึงพอใจ ความภักดีในการใช้บริการร้านอาหารเพื่อสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร (2) 
เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลของความพึงพอใจที่มีต่อความภักดี ในการใช้บริการร้านอาหารเพื่อสุขภาพในเขต
กรุงเทพมหานคร การศึกษาคร้ังนี้ใช้ระเบียบวิธีการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มลูกค้าที่เคยใช้บริการร้านอาหารเพื่อสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวกจ านวน 120 ตัวอย่างตามสถานที่ศูนย์การค้า, สถานที่ออกก าลังกาย และ
ร้านอาหารเพื่อสุขภาพ เช่น Be Organic, Vista Café, Lemon Farm และ DJ Poom สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ การแจกแจงความถี่ การหาค่าร้อยละ การหาค่าเฉลี่ย การหาค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดเชิงถอยพหุ  

 ผลการวิจัยพบว่า (1) คุณภาพในการให้บริการด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจในการบริการ การ
ตอบสนองต่อลูกค้า การให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า และคุณค่าที่รับรู้ อาทิ คุณค่าที่รับรู้ด้านราคา คุณค่าที่รับรู้
ด้านสังคม และคุณค่าที่รับรู้ด้านคุณสมบัติ มีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจ (2) ความพึงพอใจมีอิทธิพล
ทางบวกต่อความภักดีของลูกค้าในการใช้บริการร้านอาหารเพื่อสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร  
ค าส าคัญ: คุณภาพในการให้บรกิาร, คุณค่าที่รับรู้, ความพึงพอใจ, ความภักดีของลูกค้า 

 
Abstract 

 The objectives of this research were (1) to analyze the influence of service 
quality and perceived value on customer satisfaction, and loyalty of healthy food 
restaurants in Bangkok (2) to analyze the influence of satisfaction on customer loyalty of 
healthy food restaurants in Bangkok. This research used quantitative method selected by 
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using the convenience sampling to collect the data from 120 customers of Shopping 
Center, Fitness Center and Healthy Food restaurants such as Be Organic, Vista Café, 
Lemon Farm and DJ Poom in Bangkok area . Statistical techniques applied for data 
analysis were frequency distribution, percentage, mean, standard deviation, and multiple 
regression analysis.  
        The research findings indicated that service qualities in the aspects of service 
reliability, responsiveness, and assurance including perceived values, which are perceived 
price, social value, and attribute value, are positively influence customers satisfaction and 
their loyalty. Moreover, it is also found that customers satisfaction toward healthy food 
restaurants in Bangkok customers loyalty as well. 
Keywords: Service quality, Perceived value, Customer satisfaction, Customer loyalty 
 
บทน า  
  ปัจจุบันแนวโน้มอาหารเพื่อสุขภาพนั้นก าลังเป็นที่นิยมจนกลายเป็นประแสที่มีวงกว้างมาก ที่
ส าคัญของโลก ซึ่งจากผลการส ารวจของหน่วยงาน Euromonitor International พบว่ามูลค่าตลาดของ
อาหาร และเครื่องดื่มสุขภาพในภาพรวมนั้นมีอัตราการเติบโตคิดเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่า 6-7% ต่อปี และ 
มูลค่าตลาดของอาหารเพื่อสุขภาพนั้นมีแนวโน้มที่จะสูงถึง 1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ โดยตลาดอาหารเพื่อ
สุขภาพของประเทศไทยอยู่อันดับที่ 19 ของโลก (เวทย์ นุชเจริญ, 2559) 
  จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมสูงวัย (aging society) การย้ายเข้ามาอยู่ในเมือง
ใหญ่ (urbanization) และวิวัฒนาการทางด้านเทคโนโลยี (technology evolution) ส่งผลให้กระแส
แนวโน้มอาหารอาเซียนในปี 2559-2560 นั้นจะมีลักษณะดังนี้ (1) อาหารพร้อมทานส าหรับหนึ่งท่าน (2) 
การเลือกซื้อจากความสวยงามบรรจุภัณฑ์ การจัดตกแต่ง และสีสันของอาหาร (3) เลือกซื้อสิ่งที่ใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม และใช้ภาชนะที่ท ามาจากธรรมชาติ (4) อาหารที่เป็นแหล่งโปรตีนทางเลือกส าหรับคนรัก
สุขภาพ และ (5) อาหารไม่มีไขมัน และน้ าตาลน้อย (ทศพล หงษ์ทอง, 2559) 
  ด้วยแนวโน้มในปัจจุบันดังกล่าวข้างต้นท าให้นักลงทุนสนใจเป็นอย่างมาก ซึ่งท าให้ร้านอาหารเพื่อ
สุขภาพนั้นเติบโตขึ้นไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ร้านอาหารเพื่อสุขภาพนั้นต้องมีการปรับเปลี่ยนนโยบาย และ
กลยุทธ์ (1) ต้องรู้ว่าลูกค้านั้นต้องการคุณค่าอะไรเป็นสิ่งส าคัญ เช่น ประโยชน์ที่จะได้รับภายหลังการ
รับประทาน ความคุ้มค่ากับราคาที่ต้องจ่ายไป (2) ต้องมุ่งเน้นในเร่ืองของการบริการ เนื่องจากลูกค้าที่เข้ามา
ใช้บริการนั้นจะมีความคาดหวังบริการของร้านอาหารเพื่อสุขภาพอยู่เสมอ เช่น ความเอาใจดูแลลูกค้า 
ความรวดเร็ว และการให้บริการของพนักงาน และ (3) ร้านอาหารเพื่อสุขภาพนั้นจะดึงดูดให้ลูกค้ามาใช้
บริการได้นั้นย่อมต้องมีการสร้างแรงจูงใจให้กับลูกค้าจนเกิดความพอใจทั้งในเรื่องของการให้บริการ และ
คุณค่าที่จะได้รับจากการมาใช้บริการ (อาซาดะ ริวอิจิ, 2558) 
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        เมื่อลูกค้ารู้สึกพึงพอใจตามที่ลูกค้าได้คาดหวังไว้ ท าให้มีการกลับมาใช้บริการครั้งต่อไป ซึ่งอาจ
เรียกได้ว่าลูกค้านั้นเกิดความภักดีที่จะใช้บริการ ซึ่งความภักดีนั้นเป็นเสมือนกลยุทธ์ทางการตลาดที่ส าคัญ
ในการป้องกันไม่ให้ลูกค้าเกิดความสนใจคู่แข่งรายอื่น และผู้บริโภคจะเกิดการแนะน า สนับสนุน หรือ
แพร่กระจายข่าวต่างๆ ให้กับบุคคลอื่น (Word of Mouth) ซึ่งส่งผลให้ธุรกิจลดต้นทุนด้านค่าใช้จ่ายส าหรับ
การโฆษณาประชาสัมพันธ์ ดังนั้นความภักดีจึงเปรียบเสมือนเป็นรากฐานส าคัญของทุกธุรกิจที่จะน าไปสู่
ความส าเร็จในธุรกิจระยะยาว ซึ่งสามารถที่จะน ามาประยุกต์ใช้ได้กับธุรกิจร้านอาหารเพื่อสุขภาพในการ
สร้างความภักดีกับลูกค้ามากข้ึน (Shoemaker & Lewis, 1999 และ Dunn, 1997) 

ดังนั้นเพื่อเป็นการขยายผลของผลการวิจัยดังกล่าวข้างต้น กับผู้ที่รับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ 
ผู้วิจัยจงท าการศึกษาเรื่องอิทธิพลของคุณภาพการให้บริการ คุณค่าที่รับรู้ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ และ
ความภักดีของลูกค้า โดยศึกษาที่ที่มีผู้คนหลากหลายทั้งในด้านประชากร ในด้านของอาชีพ รายได้ ระดับ
การศึกษา และภูมิล าเนา เป็นต้น เฉพาะพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เพื่อให้ร้านอาหารเพื่อสุขภาพทราบ
ถึงความเกี่ยวข้องกันระหว่างคุณภาพในการให้บริการ และคุณค่าที่รับรู้ที่มีผลทางบวกต่อความพึงพอใจ , 
ความพึงพอใจที่มีผลทางบวกต่อความภักดี และคุณภาพในการให้บริการ และคุณค่าที่รับรู้ที่มีผลทางบวก
ต่อความภักดี ซึ่งผลสรุปดังกล่าวสามารถน าไปใช้เป็นต้นแบบด าเนินธุรกิจ พัฒนาแผนกลยุทธ์ และปรับปรุง
ร้านอาหารเพื่อสุขภาพให้ตรงกับทัศนคติลูกค้ามากที่สุด อันจะน าไปสู่ผลก าไรที่เพิ่มขึ้น และการประสบ
ความส าเร็จระยะยาว 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลของคุณภาพการให้บริการ และคุณค่าที่รับรู้ ที่มีต่อความพึงพอใจ และความ

ภักดขีองลูกค้าในการใช้บริการร้านอาหารเพื่อสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร  
2. เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลของความพึงพอใจที่มีต่อความภักดีในการใช้บริการร้านอาหารเพื่อสุขภาพใน

เขตกรุงเทพมหานคร  

 
การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวความคิด 

Oliver (1999) ความภักดีนั้นเปรียบเสมือนกลยุทธ์ที่จะท าให้ทุกธุรกิจประสบความส าเร็จ โดย
ก าหนดได้จากลูกค้ามีความรู้สึกที่ดี ความพึงพอใจ ความผูกผันต่อผลิตภัณฑ์ บริการ หรือตราสินค้า ซึ่งถ้า
ลูกค้านั้นมีความภักดีจะส่งผลให้ลูกค้านั้นมีการสนับสนุนในการซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่อง รวมถึงยังท าให้ลูกค้า
นั้นไม่เกิดการเปลี่ยนใจไปใช้สินค้า หรือบริการของคู่แข่งถึงแม้ว่าสถานการณ์ต่างๆ จะท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง Schiffman & Kanuk (1994) ได้มีการกล่าวเพิ่มเติมว่าผู้บริโภคจะเกิดความภักดีได้นั้นธุรกิจ
จะต้องแสดงให้เห็นถึงข้อแตกต่างของสินค้า หรือบริการ เพราะถ้าไม่สามารถสร้างความแตกต่างของสินค้า 
หรือบริการได้ก็จะส่งผลให้ลูกค้าเลือกซื้อสินค้า หรือใช้บริการจากคู่แข่งขันรายอื่นได้  

13 

544 

HP531007
Text Box



 Kotler (2006) ความพึงพอใจของลูกค้านั้นจะเป็นตัวก าหนดในการน าไปสู่ความส าเร็จของธุรกิจ
ต่างๆ ซึ่งธุรกิจที่สามารถท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในเชิงบวกได้นั้นจะก่อให้เกิดการบอกต่อในเชิงบวก 
และการกลับมาใช้บริการซ้ า Lam, Erramili, Musthy & Shanker (2002) ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงการชี้วัด
ความพึงพอใจของลูกค้าไว้ 2 ลักษณะ คือ (1) การวัดหลายแง่มุมจากองค์ประกอบ อาทิ ความพึงพอใจที่มี
ต่อราคา และความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ (2) การวัดจากประสบการณ์ที่ลูกค้าได้รับ 
  Ladhari (2009) คุณภาพการให้บริการนั้นเป็นปัจจัยที่จะท าให้ธุรกิจนั้นประสบความส าเร็จโดย
จะต้องมีการปรับปรุง ขั้นตอนการให้บริการเพื่อให้ลูกค้านั้นเกิดความรู้สึกประทับใจ มีประสบการณ์ที่ดีจาก
การได้รับการบริการ Parasuraman, Ziethmal & Berry (1985) ได้กล่าวถึงตัวชี้วัดคุณภาพการบริการ 
“SERVQUAL” ซึ่งจะประกอบด้วยปัจจัยที่ใช้วัดคุณภาพการให้บริการ 5 ด้าน เนื่องจากคุณภาพการ
ให้บริการนั้นเป็นกระบวนการขั้นพื้นฐานที่จะผลักดัน สนับสนุน ให้ธุรกิจประสบความส าเร็จ  

Zeithmal (1988) คุณค่าที่รับรู้เกิดจากการประเมินของลูกค้าที่ได้รับ หรือสิ่งที่น าเสนอถึงการ
รับรู้ด้านราคา การรับรู้ด้านประโยชน์ และการรับรู้ถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์โดย Sweeney & Soutar 
(2001) ได้อธิบายเพิ่มเติมคือ การรับรู้ความคุ้มค่าในผลิตภัณฑ์ หรือบริการของลูกค้านั้นเกิดขึ้นก่อนการซื้อ
ผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจ  

Ye (2014) และ Zeithmal (1988) คุณค่าที่รับรู้ด้านราคานั้นเป็นการที่ลูกค้าจะรับรู้ถึงข้อมูลของ
ราคา ความคุ้มค่า ความเหมาะสมที่ลูกค้าต้องจ่ายไปเพื่อให้ได้รับผลิตภัณฑ์ หรือบริการ ซึ่งคุณประโยชน์
ของผลิตภัณฑ์ หรือบริการนั้นเป็นตัวก าหนดราคาผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่เหมาะสมเพื่อให้ลูกค้ารับรู้ถึง
ความคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป เม่ือเทียบกับรายได้ และคุณภาพ 

Miller (1995) คุณค่าที่รับรู้ด้านสังคมนั้นเป็นตัวชี้น าถึงพฤติกรรมที่ผู้บริโภคนั้นมีความรู้สึก 
ความคิด การแสดงออกที่เกิดจากการไตร่ตรองแล้วว่าเป็นสิ่งที่ดีต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่สามารถน าไป
เสริมสร้างชีวิตทางสังคม เช่นการบริโภคเพื่อให้เกิดการยอมรับจากคนรอบข้าง เป็นต้น 
        Wang & Edward (2013) การรับรู้ถึงคุณค่าด้านคุณสมบัตินั้นเป็นการเชื่อมโยงถึงความสัมพันธ์ที่
จะท าให้ลูกค้าเห็นถึงคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่ลูกค้าจะได้รับ ได้เห็น หรือจากประสบการณ์
โดยตรงจากอดีตที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมในการตัดสินใจ ความตั้งใจในการเลือกผลิตภัณฑ์ หรือ
บริการ และสามารถก าหนดความคาดหวังผู้บริโภคในอนาคตได้ 
 
 
 

 
 
 
 

H5 

H3 

H2 

H1 

คุณภาพการให้บริการ (Service Quality) 

  ความไว้ใจ และความน่าเชื่อถือ (Reliability) 

  ความมั่นใจ (Assurance) 

  การตอบสนอง (Responsiveness) 

  ความเป็นรูปธรรม (Tangible) 

  ความใส่ใจ (Empathy) 

คณุค่าที่รับรู ้(Perceived Value) 

  คุณค่าที่รับรู้ด้านราคา (Price Value) 

  คุณค่าที่รับรู้ด้านสังคม (Social Value) 

  คุณค่าที่รับรู้ด้านคุณสมบัติ (Attribute Value) 
 
 

ความพึงพอใจ 
(Satisfaction) 

ความภักด ี
(Loyalty) 

H4 
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ภาพที่ 1: ความสัมพันธ์ระหว่างอิทธิพลของคุณภาพการให้บริการ คุณค่าที่รับรู้ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ และ
ความภักดีของลกูค้าในการใช้บริการร้านอาหารเพ่ือสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

ผู้วิจัยได้ใช้เทคนิคการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งมีตัวแปรที่ศึกษาได้แก่ ตัวแปรตามคือ ความภักดี , ตัว
แปรแทรกกลางคือ ความพึงพอใจ และตัวแปรอิสระคือ คุณภาพการให้บริการ และคุณค่าที่รับรู้ อาทิคุณ
ค่าที่รับรู้ด้านราคา คุณค่าที่รับรู้ด้านสังคม และคุณค่าที่รับรู้ด้านคุณสมบัติ 
        ประชากร และตัวอย่าง ประชากร และตัวอย่างที่เลือกศึกษา คือ  กลุ่มผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครที่เคยใช้บริการร้านอาหารเพื่อสุขภาพ โดยขนาดของกลุ่มตัวอย่างมีจ านวน 119 คน ซึ่งได้
จากการใช้โปรแกรม จีสตาร์เพาเวอร์ G*Power (Faul et al. 2007) โดยจะท าการเก็บขนาดของตัวอย่าง
จริงจ านวน 120 คน โดยด าเนินการเลือกตัวอย่างด้วยการใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience 
Sampling) โดยแบ่งตามสัดส่วนของจ านวนประชากรในแต่ละเขตนั้นๆ ทั้งหมด 6 เขต คือ เขตปทุมวัน 13 
คน เขตสาทร 21 คน เขตบางรัก 12 คน เขตลาดพร้าว 31 คน และเขตบางนา 24 คน ตามสถานที่
ศูนย์การค้า, สถานที่ออกก าลังกาย และร้านอาหารเพื่อสุขภาพ เช่น Be Organic, Vista Café, Lemon 
Farm และ DJ Poom เป็นต้น 
        เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถามที่ถูกสร้าง
ขึ้นจากการส ารวจวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยจะมีส่วนประกอบ 5 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 เป็น
ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และความคิดเห็นเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ผู้วิจัยก าลังศึกษา ได้แก่ 
ความระมัดระวังในเรื่องสุขภาพ และเหตุผลที่ตัดสินใจเลือกทานอาหารที่ร้านอาหารเพื่อสุขภาพ ลักษณะ
ของค าถามเป็นค าถามแบบปิดที่ใช้มาตรวัดนามบัญญัติ และส่วนที่ 2-5 เป็นค าถามเกี่ยวกับคุณภาพการ
ให้บริการ คุณค่าที่รับรู้ ความพึงพอใจ และความภักดี ตามล าดับ โดยลักษณะของค าถามเป็นค าถามแบบ
ปิด ที่ใช้มาตรวัดอันตรภาค โดยมีตัวเลือกที่แบ่งเป็นระดับและได้ใช้มาตราประมาณค่าในการให้คะแนนแต่
ละระดับตั้งแต่ 1 หมายถึงเห็นด้วยน้อยที่สุด และระดับ 5 หมายถึงเห็นด้วยมากที่สุด 
        การตรวจสอบเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตรวจสอบเครื่องมือของแบบสอบถามดังนี้คือ (1) 
การตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ของค าถามแต่ละค าถามโดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
ลงความเห็น และ (2) การตรวจความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของ 
ครอนแบ็ช (Cronbach’s Alpha Coefficient) ค่าที่ได้คือ 0.821 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.7 จึงสรุปได้ว่า
แบบสอบถามมีความเชื่อมั่น สามารถใช้ในการส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างได้ (กัลยา วานิชย์
บัญชา, 2551) 
        สถิติที่ใช้ในการศึกษา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ (1) สถิติเชิงพรรณนาได้น าไปใช้เพื่อ
อธิบายลักษณะของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามใช้ค่าความถี่และค่าร้อยละ โดยที่คุณภาพการ
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ให้บริการ คุณค่าที่รับรู้ ความพึงพอใจ และความภักดีใช้มาตรวัดอันตรภาค และค่าเฉลี่ย/ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (2) สถิติเชิงอนุมาณ (สถิติเชิงอ้างอิง) เป็นการศึกษาถึงอิทธิพลของคุณภาพการให้บริการ คุณ
ค่าที่รับรู้ ความพึงพอใจ และความภักดีที่ใช้มาตรวัดอันตรภาค ดังนั้นผู้วิจัยจึงใช้เทคนิ คการวิเคราะห์
ถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression Analysis) การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple 
Regression Analysis) นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบสมมติฐานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
ผลการวิจัย 
         ผลการศึกษาที่เป็นข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชายจ านวน 72 
คนคิดเป็นร้อยละ 60.00 ซึ่งมีอายุระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 57 คนคิดเป็นร้อยละ 47.50 มีสถานภาพโสด
จ านวน 89 คนคิดเป็นร้อยละ 74.20 มีระดับการศึกษาปริญญาตรีจ านวน 86 คนคิดเป็นร้อยละ 71.70 
ประกอบอาชีพพนักงาน/ลูกจ้างบริษัทเอกชนจ านวน 74 คนคิดเป็นร้อยละ 61.70 และมีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนประมาณ 10,000-30,000 บาทจ านวน 51 คนคิดเป็นร้อยละ 42.50 ซึ่งส่วนใหญ่นั้นจะระมัดระวังใน
เรื่องสุขภาพค่อนข้างมากจ านวน 72 คนคิดเป็นร้อยละ 60.00 และเหตุผลที่ท าให้ตัดสินใจเลือกทานที่
ร้านอาหารเพื่อสุขภาพเนื่องจากกลัวอ้วนด้วยการควบคุมน้ าหนักจ านวน 87 คนคิดเป็นร้อยละ 72.50 

ผลสรุปข้อมูลเกี่ยวกับระดับการรับรู้ต่อปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการให้บริการ (1) ด้านความ
เป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangible) มีค่าเฉลี่ยรวม 4.03 อยู่ในระดับเห็นด้วยค่อนข้างมาก โดยจ านวน
โต๊ะ เก้าอี้ จ านวนที่จอดรถมีเพียงพอในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 4.09 และพนักงานมีการแต่งกายสะอาด 
สุภาพ เรียบร้อย มีค่าเฉลี่ย 4.01 และจ านวนพนักงานที่ให้บริการมีเพียงพอต่อลูกค้า มีค่าเฉลี่ย 3.91 (2) 
ด้านความความน่าเชื่อถือไว้วางใจในการบริการ (Reliability) มีค่าเฉลี่ยรวม 4.18 อยู่ในระดับเห็นด้วย
ค่อนข้างมาก โดยพนักงานให้ค าแนะน าเมนูอาหารเพื่อสุขภาพได้เป็นอย่างดี มีค่าเฉลี่ยที่ 4.22 รองลงมาคือ
พนักงานมีความรู้เมนูอาหารเพื่อสุขภาพเป็นอย่างดี มีค่าเฉลี่ยที่ 4.21 และน้อยที่สุดคือพนักงานสามารถ
ให้บริการได้อย่างถูกต้องตามความต้องการของลูกค้า มีค่าเฉลี่ยที่ 4.04 (3) ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า 
(Responsiveness) มีค่าเฉลี่ยรวม 4.07 อยู่ในระดับเห็นด้วยค่อนข้างมาก โดยลูกค้าได้รับอาหารและ
เครื่องดื่มตามที่สั่งอย่างรวดเร็วและทันท่วงที มีค่าเฉลี่ยที่ 4.18 รองลงมาคือพนักงานกระตือรือร้นในการ
ให้บรกิาร มีค่าเฉลี่ยที่ 4.10 พนักงานให้บริการอย่างรวดเร็ว และทันท่วงที มีค่าเฉลี่ยที่ 4.04 และน้อยที่สุด
คือ พนักงานมีการให้บริการสุภาพ อ่อนน้อม และมีอัธยาศัยดี มีค่าเฉลี่ยที่ 3.98 (4) ด้านการให้ความมั่นใจ
แก่ลูกค้า (Assurance) มีค่าเฉลี่ยรวม 3.94 อยู่ในระดับเห็นด้วยค่อนข้างมาก โดยพนักงานคิดค่าอาหาร
ถูกต้อง และรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยที่ 3.95 รองลงมาคือพนักงานมีการจัดล าดับให้บริการก่อนหลังได้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยที่ 3.94 และน้อยที่สุดคือ พนักงานจัดอาหารได้ถูกต้องตามที่สั่ง มีค่าเฉลี่ยที่ 3.93 
(5) ด้านการใส่ใจลูกค้า (Empathy) มีค่าเฉลี่ยรวม 3.74 อยู่ในระดับเห็นด้วยค่อนข้างมาก โดยพนักงานให้
ความสนใจดูแลความต้องการของลูกค้า มีค่าเฉลี่ยที่ 3.91 รองลงมาคือ พนักงานเต็มใจที่จะช่วยเหลือลูกค้า 
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มีค่าเฉลี่ยที่ 3.67 และน้อยที่สุดคือ พนักงานมีการดูแลเอาใจใส่ลูกค้าทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน มีค่าเฉลี่ย
ที่ 3.64  
        ผลสรุปข้อมูลเกี่ยวกับระดับการรับรู้ต่อปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณค่าที่รับรู้  (1) ด้านคุณค่าที่รับรู้
ด้านราคา (Priced value) มีค่าเฉลี่ยรวม 3.94 อยู่ในระดับเห็นด้วยค่อนข้างมาก โดยผู้บริโภคมีระดับการ
รับรู้ต่อคุณค่าที่รับรู้ด้านราคาที่เห็นด้วยค่อนข้างมาก ได้แก่ ราคามีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับรายได้ที่มีอยู่ 
ค่าเฉลี่ยที่ 3.95 รองลงมาคือ ราคามีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับรสชาติอาหาร มีค่าเฉลี่ยที่ 3.94 และน้อย
ที่สุดคือราคามีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับปริมาณ มีค่าเฉลี่ยที่ 3.92 (2) คุณค่าที่รับรู้ด้านสังคม (Social 
Value) มีค่าเฉลี่ยรวม 4.02 อยู่ในระดับเห็นด้วยค่อนข้างมาก โดยการรับประทานอาหารสุขภาพเป็นการ
แสดงให้เห็นว่าท่านตามทันแนวโน้มของสังคม มีค่าเฉลี่ยที่ 4.08 รองลงมาคือ การรับประทานอาหาร
สุขภาพท าให้ท่านได้รับการยอมรับจากเพื่อนและสังคม มีค่าเฉลี่ยที่ 3.99 และน้อยที่สุดคือ การรับประทาน
อาหารสุขภาพท าให้ท่านเป็นคนที่มีสุขภาพดีในสายตาบุคคลอื่น มีค่าเฉลี่ยที่ 3.98 (3) คุณค่าที่รับรู้ด้าน
คุณสมบัติ (Attribute Value) มีค่าเฉลี่ยรวม 4.00 อยู่ในระดับเห็นด้วยค่อนข้างมาก โดยการตกแต่งอาหาร
ที่สวยงาม โดดเด่น และสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย มีค่าเฉลี่ยที่ 4.01 และน้อยที่สุดคือ มีรสชาติ
อาหารที่โดดเด่น มีค่าเฉลี่ยที่ 3.98  
        ผลสรุปข้อมูลเก่ียวกับระดับความพึงพอใจ มีค่าเฉลี่ยรวม 3.98 อยู่ในระดับเห็นด้วยค่อนข้างมาก 
โดยความพึงพอใจต่อบรรยากาศต่อความสะอาดภายในร้านอาหารเพื่อสุขภาพ มีค่าเฉลี่ยที่ 4.05 รองลงมา
คือ ความพึงพอใจต่อสไตล์การตกแต่งร้านอาหารเพื่อสุขภาพ มีค่าเฉลี่ยที่ 4.01 ความพึงพอใจต่อความ
หลากหลายของอาหาร มีค่าเฉลี่ยที่ 4.00 ความพึงพอใจต่อราคาอาหารที่มีความเหมาะสมและคุ้มค่า มี
ค่าเฉลี่ยที่ 3.99 ความพึงพอใจต่อภาพลักษณ์หน้าตาของอาหาร มีค่าเฉลี่ยที่ 3.98 ความพึงพอใจต่อ
มารยาทในการให้บริการของพนักงาน มีค่าเฉลี่ยที่ 3.96 ความพึงพอใจต่อรสชาติ และคุณภาพของอาหาร 
มีค่าเฉลี่ยที่ 3.95 และน้อยที่สุดคือความพึงพอใจต่อการให้บริการที่รวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยที่ 3.85  

ผลสรุปข้อมูลเก่ียวกับระดับความภักดี มีค่าเฉลี่ยรวม 3.94 อยู่ในระดับเห็นด้วยค่อนข้างมาก โดย
ท่านจะแนะน าเพื่อนและคนรู้จักให้รับประทานอาหารที่ร้านด้วยความห่วงใย มีค่าเฉลี่ยที่ 4.03 รองลงมาคือ
เมื่อท่านจะทานอาหารนอกบ้านท่านจะนึกถึงร้านอาหารเพื่อสุขภาพเป็นร้านแรก มีค่าเฉลี่ยที่ 4.01 ท่านจะ
กลับมาใช้บริการที่ร้านอาหารเพื่อสุขภาพร้านประจ าต่อไปในอนาคต มีค่าเฉลี่ยที่  3.96 ท่านใช้บริการ
อาหารเพื่อสุขภาพเป็นประจ า มีค่าเฉลี่ยที่ 3.92 และน้อยที่สุดคือ ท่านจะยังคงมาใช้บริการที่ร้านอาหาร
เพื่อสุขภาพร้านประจ าถึงแม้ว่าราคาจะสูงขึ้นตามสภาพเศรษฐกิจ มีค่าเฉลี่ยที่ 3.76 
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สรุปผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ตารางที่ 1: คุณภาพการให้บริการ และคุณค่าท่ีรับรู้ที่มีต่อความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการ 
               ร้านอาหารเพ่ือสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ตัวแปรอิสระ B Beta t Sig 

คุณภาพการให้บริการ .332 .273 2.768 .007* 
.070  ความเป็นรูปธรรมของการบริการ .171 .180 1.828 

 ความน่าเชื่อถือไว้วางใจในการบรกิาร .196 .317 5.705 .000* 

 การตอบสนองต่อลูกค้า .260 .304 3.273 .001* 

 การให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า .187 .232 3.201 .002* 

 การใส่ใจลูกคา้ .026 .026 0.371 .711 

คุณค่าที่รับรู้ .569 .563 5.721 .000* 

 คุณค่าที่รับรู้ด้านราคา .160 .199 3.322 .001* 

 คุณค่าที่รับรู้ด้านสังคม .441 .519 5.772 .000* 

 คุณค่าที่รับรู้ด้านคณุสมบัต ิ .183 .222 2.517 .013* 

 
ผลการศึกษาตารางเรื่องอิทธิพลของคุณภาพการให้บริการ และคุณค่าที่รับรู้ที่ส่งผลต่อความพึง

พอใจ พบว่าคุณภาพการให้บริการ และคุณค่าที่รับรู้ส่งผลต่อความพึงพอใจอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ซึ่งเมื่อพิจารณาคุณภาพการให้บริการเป็นรายด้านพบว่า คุณภาพการให้บริการด้านความน่าเชื่อถือ
ไว้วางใจในการบริการ (Reliability) การตอบสนองต่อลูกค้า (Responsiveness) และการให้ความมั่นใจแก่
ลูกค้า (Assurance) ตามล าดับมีความสัมพันธ์กันในลักษณะทางบวก และเมื่อพิจารณาคุณค่าที่รับรู้เป็นราย
ด้านพบว่า คุณค่าที่รับรู้ด้านสังคม (Social Value) คุณค่าที่รับรู้ด้านคุณสมบัติ (Attribute Value) และ
คุณค่าที่รับรู้ด้านราคา (Price Value) ตามล าดับมีความสัมพันธ์กันในลักษณะทางบวก 
 
ตารางที่ 2: ความพึงพอใจที่มีต่อความภักดีของลกูค้าในการใช้บริการร้านอาหารเพ่ือสุขภาพในเขต  
               กรุงเทพมหานคร 
 

ตัวแปรอิสระ B Beta t Sig 
ความพึงพอใจ .757 .682 10.131 .000* 

 
ผลการศึกษาตารางเรื่องอิทธิพลของความพึงพอใจที่ส่งผลต่อความภักดี พบว่าคุณค่าที่รับรู้ส่งผล

ต่อความพึงพอใจอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ตารางที่ 3: คุณภาพการให้บริการ และคุณค่าท่ีรับรู้ที่มีต่อความภักดีของลูกค้าในการใช้บริการ 
               ร้านอาหารเพ่ือสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ตัวแปรอิสระ B Beta t Sig 

คุณภาพการให้บริการ .703 .521 4.532 .000* 

 ความเป็นรูปธรรมของการบริการ .198 .189 1.829 .070 

 ความน่าเชื่อถือไว้วางใจในการบรกิาร .177 .198 3.748 .000* 

 การตอบสนองต่อลูกค้า .309 .326 3.357 .000* 

 การให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า .059 .066 .868 .387 

 การใส่ใจลูกคา้ .128 .117 1.606 .111 

คุณค่าที่รับรู้ .254 .226 1.970 .005* 

 คุณค่าที่รับรู้ด้านราคา .100 .113 1.526 .130 

 คุณค่าที่รับรู้ด้านสังคม .439 .466 4.196 .000* 

 คุณค่าที่รับรู้ด้านคณุสมบัต ิ .179 .196 1.806 .074 

 
ผลการศึกษาตารางเร่ืองอิทธิพลของคุณภาพการให้บริการ และคุณค่าที่รับรู้ที่ส่งผลต่อความภักดี 

พบว่าคุณภาพการให้บริการ และคุณค่าที่รับรู้ส่งผลต่อความภักดีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
เมื่อพิจารณาคุณภาพการให้บริการเป็นรายด้านพบว่าการตอบสนองต่อลูกค้า  (Responsiveness) และ
คุณภาพการให้บริการด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจในการบริการ (Reliability) ตามล าดับมีความสัมพันธ์กัน
ในลักษณะทางบวก และเมื่อพิจารณาคุณค่าที่รับรู้เป็นรายด้านพบว่า คุณค่าที่รับรู้ด้านสังคม (Social 
Value) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะทางบวก 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
คุณภาพการให้บริการมีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจ โดยสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 

Yacob, et al. (2016) และเป็นไปตามทฤษฎีของ Parasuraman, Ziethmal & Berry (1985) เรื่องการ
ประเมินคุณภาพบริการจากผู้รับบริการที่เรียกว่า “SERVQUAL” กล่าวคือหากพนักงานร้านอาหารเพื่อ
สุขภาพมีความน่าเชื่อถือไว้วางใจในการบริการ (Reliability) การตอบสนองต่อลูกค้า (Responsiveness) 
และการให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า (Assurance) เกี่ยวกับการให้บริการได้อย่างถูกต้องตามความต้องการของ
ลูกค้า จัดอาหาร คิดค่าอาหาร ล าดับการให้บริการก่อนหลังได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วก็จะส่งผลให้เกิดความ
พึงพอใจต่อการให้บริการที่รวดเร็ว ในขณะที่พนักงานมีการให้บริการสุภาพอ่อนน้อม อัธยาศัยดี และ
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กระตือรือร้นจะส่งผลให้เกิดความพึงพอใจต่อมารยาทในการให้บริการของพนักงาน ท าให้สรุปได้ว่าหาก
ลูกค้าได้รับการบริการที่มีคุณภาพมากข้ึนจะส่งผลให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจที่มากข้ึนตามไปด้วย 

คุณค่าที่รับรู้มีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจ โดยสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Eid & El-
Gohary (2015) และเป็นไปตามทฤษฎีของ Sweeney & Soutar (2001) กล่าวคือหากลูกค้าเกิดการรับรู้
ต่อการให้บริการอาหารเพื่อสุขภาพของคุณค่าที่รับรู้ด้านราคา  (Price Value) คุณค่าที่รับรู้ด้านสังคม 
(Social Value) และคุณค่าที่รับรู้ด้านคุณสมบัติ (Attribute Value) เกี่ยวกับ ราคามีความเหมาะสมเมื่อ
เทียบกับปริมาณ รสชาติ รายได้ที่มีอยู่ ท าให้ท่านเป็นคนที่มีสุขภาพดีในสายตาบุคคลอื่น และร้านอาหาร
เพื่อสุขภาพมีรสชาติอาหารที่โดดเด่น การตกแต่งที่สวยงาม และสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายจะ
ส่งผลให้เกิดความพึงพอใจต่อภาพลักษณ์หน้าตา รสชาติ และคุณภาพของอาหารเพื่อสุขภาพ ท าให้สรุปได้
ว่าหากลูกค้ารับรู้ด้านราคา (Price Value) ด้านสังคม (Social Value) และด้านคุณสมบัติ (Attribute 
Value) มากข้ึนจะส่งผลให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจที่มากข้ึนตามไปด้วย  

ความพึงพอใจมีอิทธิพลทางบวกต่อความภักดีโดยสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Han, Meng & 
Kim (2017) และเป็นไปตามทฤษฎีของ Kotler (2006) กล่าวคือหากลูกค้ารู้สึกพึงพอใจต่อความหลาก
หลากหลาย รสชาติ คุณภาพ ความสะอาด และภาพลักษณ์หน้าตาของอาหารเพื่อสุขภาพจะส่งผลให้ลูกค้า
แนะน าเพื่อนและคนรู้จักให้รับประทานอาหารที่ร้านด้วยความห่วงใย ในขณะที่ลูกค้ารู้สึกพึงพอใจต่อ
มารยาท และการให้บริการที่รวดเร็วของพนักงานจะส่งผลให้ลูกค้ามาใช้บริการร้านอาหารเพื่อสุขภาพเป็น
ประจ าต่อไปในอนาคต ท าให้สรุปได้ว่าหากลูกค้ารู้สึกพึงพอใจมากข้ึนจะส่งผลท าให้เกิดความภักดีที่มากขึ้น
ตามไปด้วย  

คุณภาพการให้บริการมีอิทธิพลทางบวกต่อความภักดี โดยสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Yacob, 
et al. (2016) และเป็นไปตามทฤษฎีของ Parasuraman, Ziethmal & Berry (1985) เรื่องการประเมิน
คุณภาพบริการจากผู้รับบริการที่เรียกว่า “SERVQUAL” กล่าวคือหากพนักงานร้านอาหารเพื่อสุขภาพมี
ความน่าเชื่อถือไว้วางใจในการบริการ (Reliability) และการตอบสนองต่อลูกค้า (Responsiveness) 
เกี่ยวกับพนักงานมีความรู้ ให้ค าแนะน าอาหารเพื่อสุขภาพ และสามารถบริการได้อย่างถูกต้องตามความ
ต้องการของลูกค้าจะส่งผลให้เกิดความภักดีต่อการใช้บริการร้านอาหารเพื่อสุขภาพเป็นประจ า ในขณะที่
พนักงานมีความกระตือรือร้น สุภาพอ่อนน้อม อัธยาศัยดี และได้รับอาหาร เครื่องดื่มที่สั่ งอย่างรวดเร็วและ
ทันท่วงที จะส่งผลให้เกิดการแนะน าเพื่อนให้รับประทานอาหารสุขภาพที่ร้านด้วยความห่วงใย และจะ
กลับมาใช้บริการที่ร้านอาหารเพื่อสุขภาพประจ าต่อไปในอนาคต ท าให้สรุปได้ว่าหากลูกค้าได้รับการบริการ
ที่มีคุณภาพมากข้ึนจะส่งผลให้ลูกค้าเกิดความภักดีที่มากข้ึนตามไปด้วย 

คุณค่าที่รับรู้มีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจ โดยสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Tanford & 
Jung (2017) โดยเป็นไปตามทฤษฎีของ Sweeney & Soutar (2001) กล่าวคือหากลูกค้าเกิดการรับรู้ต่อ
การให้บริการอาหารเพื่อสุขภาพของคุณค่าที่รับรู้ด้านสังคม (Social Value) เกี่ยวกับการรับประทาน
อาหารเพื่อสุขภาพท าให้ท่านเป็นคนที่มีสุขภาพดีในสายตาบุคคลอื่น ตามทันแนวโน้มและได้รับการยอมรับ
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จากเพื่อนและสังคมจะส่งผลให้เกิดความภักดีต่อการใช้บริการเป็นประจ า และนึกถึงร้านอาหารเพื่อสุขภาพ
เป็นร้านแรกเมื่อจะทานอาหารนอกบ้าน ท าให้สรุปได้ว่าหากลูกค้ารับรู้ด้าน ด้านสังคม (Social Value) 
มากข้ึนจะส่งผลให้ลูกค้าเกิดความภักดีที่มากข้ึนตามไปด้วย 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติ 
 จากผลการวิจัยผู้วิจัยเสนอแนะให้ร้านอาหารเพื่อสุขภาพส่งเสริม และมุ่งเน้นคุณภาพในการ
ให้บริการด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจในการบริการ  (Reliability) การตอบสนองต่อลูกค้า 
(Responsiveness) และ การให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า (Assurance) คุณค่าที่รับรู้ด้านคุณค่าที่รับรู้ด้านราคา 
(Price Value) ด้านสังคม (Social Value) ด้านคุณสมบัติ (Attribute Value) เพื่อให้เกิดความพึงพอใจอัน
จะน าไปสู่ความภักดีของลูกค้า ดังต่อไปนี้ 

1. ร้านอาหารเพื่อสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานครควรมุ่งเน้น พัฒนาคุณภาพในการให้บริการโดย
ให้ความส าคัญในเรื่องของการตอบสนองต่อลูกค้า (Responsiveness) เป็นอันดับแรกเช่น พนักงานมีความ
กระตือรือร้น สุภาพ อ่อนน้อม มีอัธยาศัยดี ลูกค้าได้รับอาหารและเครื่ องดื่มตามที่สั่งอย่างรวดเร็วและ
ทันท่วงที รองลงมาคือความน่าเชื่อถือไว้วางใจในการบริการ (Reliability) เช่นพนักงานมีความรู้เมนูอาหาร
เพื่อสุขภาพ และสามารถแนะน าอาหารเพื่อสุขภาพได้เป็นอย่างดี สุดท้ายคือการให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า 
(Assurance) เช่นพนักงานจัดอาหาร คิดค่าอาหาร และมีการล าดับการให้บริการก่อนหลังได้อย่างถูกต้อง
และรวดเร็วเพื่อสร้างความรู้สึกพึงพอใจให้กับลูกค้าในการกลับมาใช้บริการจากการให้บริการที่รวดเร็ว และ
มารยาทในการให้บริการ 

2. ร้านอาหารเพื่อสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานครควรมุ่งเน้น พัฒนาคุณค่าที่รับรู้ต่อการใช้บริการ
ร้านอาหารเพื่อสุขภาพโดยให้ความส าคัญในเรื่องของคุณค่าที่รับรู้ด้านสังคม (Social Value) เป็นอันดับ
แรกเช่น การเป็นที่ยอมรับจากเพื่อน สังคม และแสดงให้เห็นว่าลูกค้าตามทันแนวโน้มของสังคมในปัจจุบัน 
รองลงมาคือคุณค่าที่รับรู้ด้านคุณสมบัติ (Attribute Value) เช่น รสชาติ การตกแต่งจะต้องมีความโดดเด่น 
เป็นเอกลักษณ์ และที่ส าคัญมีประโยชน์ต่อร่างกาย สุดท้ายคือคุณค่าที่รับรู้ด้านราคา (Price Value) เช่น
ราคาจะต้องมีความเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณ รสชาติ และไม่แพงจนเกินไปเมื่อเทียบกับรายได้ที่
มีของผู้มาใช้บริการเพื่อสร้างความรู้สึกพึงพอใจให้กับลูกค้าในการกลับมาใช้บริการจากราคาที่ท าให้ลูกค้า
สามารถเข้าถึงได้ และมีคุณภาพ รวมถึงสุขภาพดีจากการได้รับสารอาหารที่เป็นประโยชน์ และท าให้ดูดีใน
สายตาของคนอื่น 
 

สรุปผลการวิจัย 
 ในการสร้างความภักดีเพื่อให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการร้านอาหารเพื่อสุขภาพนั้น ผู้ประกอบการ
ธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานครควรค านึงถึงการจัดการเรื่องคุณภาพการให้บริการที่ให้กับลูกค้า และการ
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ให้บริการที่ลูกค้าสามารถรับรู้ถึงคุณค่าที่ได้รับ ซึ่งจะต้องท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจก่อนที่จะกลับมาใช้
บริการอีกอย่างต่อเนื่อง 
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การศึกษาการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการ SMEs 
ที่มีต่อการย้ายถิ่นของแรงงานต่างด้าวในจังหวัดสมทุรปราการ 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการ SMEs ที่มีต่อการย้ายถิ่นของ
แรงงานต่างด้าวในจังหวัดสมุทรปราการ และเพื่อวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคในการเตรียมความพร้อมของ
ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีต่อการย้ายถิ่นของแรงงานต่างด้าวในจังหวัดสมุทรปราการ เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ 
ประชากรตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้ประกอบการ SMEs ที่ใช้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ได้แก่ สัญชาติเมียนมาร์ 
ลาว และกัมพูชา จ านวน 397 ราย เครื่องมือในการศึกษา คือ แบบสอบถามและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม เพื่อ
วิเคราะห์หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One-Way ANOVA ส าหรับ
กลุ่มตัวอย่างที่มีหากมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป พบว่าข้อมูลมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จะท าการ
ตรวจสอบอีกครั้งโดยใช้วิธีของ Least Significant Difference LSD ผลการวิเคราะห์พบว่าแนวทางการเตรียมความ
พร้อมของผู้ประกอบการ ด้านการจัดหา แนวทางการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการ SMEs ที่มีต่อการย้ายถิ่น
แรงงานต่างด้าว โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าค่าเฉลี่ยแนวทางการเตรียมความ
พร้อมของผู้ประกอบการ SMEs เร่ืองมีการเชื่อมโยงเครือข่ายของผู้ประกอบการเพื่อลดต้นทุนและให้บริการค าปรึกษา
สูงที่สุด ด้านการจัดการภายในองค์กร พบว่า แนวทางการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการ SMEs ที่มีต่อการย้าย
ถิ่นของแรงงานต่างด้าว โดยภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าค่าเฉลี่ยจัดเตรียมการ
ฝึกอบรมสูงที่สุด ด้านการวางแผน พบว่า แนวทางการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการ SMEs ที่มีต่อการย้ายถิ่น
ของแรงงานต่างด้าว โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าค่าเฉลี่ยการวางแผนการใช้ทรัพยากร
วัตถุดิบที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อลดของเสียให้น้อยที่สุดและการพัฒนาทักษะสมรรถนะของผู้บริหารให้
มีความรู้ ความเชี่ยวชาญให้สามารถแก้ไขปัญหาได้สูงที่สุด 
 
ค าส าคัญ ผู้ประกอบการ แรงงานต่างด้าว การย้ายถิ่น 

 
Abstract 
 The objective of this research is to study the preparation of entrepreneurs SMEs towards 
migration. In the migrant workers in Samut Prakan province. And to analyze the opportunities and 
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threats in the preparation of entrepreneurs SMEs towards the move of labour per thi The alien in 
Samut Prakan province is quantitative, the population is entrepreneur SMEs number 397 cases. The 
migrant 3 nationality, including nationality, Myanmar, Laos and Cambodia by methodology study 
was to test if. And analyzed using the program. To analyze the percentage mean standard 
deviation analysis of variance. for the group with more than 2 up if the data found significant 
differences in the statistical significance. Consciousness will check again by means of Least 
Significant Difference (LSD) the data analysis showed that guidelines imminent. Two operators, the 
guidelines for preparation of entrepreneurs SMEs towards migrant workers alien Won the overall at 
the moderate level. The article found that the average approach prepare with Of entrepreneur 
SMEs has a network link of enterprises to reduce costs and provide counseling high. The best 
management within the organization, it was found that the guidelines for the preparation of 
entrepreneurs SMEs on migration. In the migrant workers management within the organization. 
Overall at the level of the arrangement. It was found that the mean highest provides training, 
planning, it was found that the guidelines for the preparation of the crow. To SMEs towards the 
migration of migrant workers in planning. The overall level in the arrangement It was found that 
the average resource planning materials available to reduce the waste to achieve the most 
efficient. The most unique and skills performance of knowledge management The expertise to 
solve problems as high as possible. 
 
Keyword : Entrepreneurs, Foreign Workers, Migration 

 
บทน า 
 ปัจจุบันแรงงานต่างด้าวมีความส าคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจในประเทศไทย จะเห็นได้ว่าใน
อุตสาหกรรมบางอย่างต้องการแรงงานจ านวนมาก ทางเลือกที่ดีที่สุดคือการหันมาพึ่งแรงงานต่างด้าว เพราะนายจ้าง
เห็นว่าแรงงานต่างด้าวนั้นสามารถจ้างได้ถูกกว่าแรงงานไทย ซึ่งจะท าให้ลดต้นทุนการผลิตลงได้มากและมีความอดทน
ในการท างานสูงและควบคุมได้ง่ายกว่าแรงงานไทย บริษัท SMEs จ านวนมากต้องพึ่งพาแรงงานจากประเทศเพื่อน
บ้าน แรงงานเหล่านี้กลายมาเป็นส่วนส าคัญของแรงงานไร้ฝีมือในภาคการผลิตต่างๆ ที่แรงงานส่วนใหญ่ไม่อยากท า
หรือที่เรียกว่างานประเภท 3D สกปรก (Dirty) อันตราย (Dangerous) และยากล าบาก (Difficult) แต่เมื่อเศรษฐกิจ
ในประเทศเหล่านั้นเริ่มมีอัตราการเติบโตแซงหน้าประเทศไทย ท าให้การจ้างงานในประเทศถูกยกระดับทั้งด้าน
ปริมาณความต้องการและมาตรฐานในการท างาน การจ้างงานในประเทศเหล่านี้จึงดึงดูดแรงงานต่างด้าวมากกว่ามา
หางานท าในประเทศไทย รวมถึงดึงดูดแรงงานฝีมือในไทยจ านวนมากออกนอกประเทศด้วย 

ปัญหาแรงงานที่อุตสาหกรรมประสบมา นอกจากการขาดแคลนแรงงานบางกลุ่มแล้ว ปัญหาอีกอย่างที่ส าคัญ
คือ ความไม่สอดคล้องระหว่างคุณสมบัติของแรงงานและความต้องการของตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็ว 
อันเนื่องมาจากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและการบริหารจัดการด้านอุตสาหกรรมของภาคเอกชน ซึ่งมีรายงาน
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ผลส ารวจของธนาคารโลกปี พ.ศ. 2553 หนึ่งในประเด็นที่ท าการส ารวจคือ ร้อยละของธุรกิจที่ประสบปัญหาการขาด
แคลนแรงงานที่ไม่สอดคล้องกับคุณสมบัติตามที่ต้องการ พบว่าประเทศไทยประสบกับปัญหานี้สูงถึง 38.8% โดย
ค่าเฉลี่ยของธุรกิจในกลุ่มประเทศอาเซียนอยู่ที่ 12.6% นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ซึ่งเป็นผลมา
จากการก้าวสู่สังคมสูงอายุอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ก าลังแรงงานใหม่ที่เข้าสู่ตลาดแรงงงานลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งไม่
เพียงพอส าหรับการทดแทนแรงงานที่จะเกษียณได้ทัน 
 จังหวัดสมุทรปราการ เป็นจังหวัดหนึ่งที่ประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานใน ปี 2560 คาดประมาณว่าจะ
มีความต้องการแรงงานในกลุ่มแรงงานฝีมือสูงที่สุด คือจ านวน 443,990 ราย (ร้อยละ 39.64) ซึ่งส่วนใหญ่ใช้แรงงาน
ต่างด้าว และรองลงมาแรงงานกึ่งฝีมือ 320,769 ราย (ร้อยละ 28.64) ในขณะที่ก าลังแรงงานเข้าสู่ตลาดแรงงานเป็น
แรงงานระดับฝีมือ เกิดความไม่สมดุลระหว่างแรงงานและค่าจ้างขั้นต่ าที่มีแนวโน้มสูงขึ้นและการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
จากข้อมูลจังหวัดสมุทรปราการ (ปีพ.ศ. 2560) รายงานแรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่ที่เข้ามาท างานในจังหวัด
ประกอบด้วยแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ คือ เมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา เข้ามาท างานประเภทแรงงานไร้ฝีมือที่ไม่ต้อง
ใช้ทักษะ เช่น งานก่อสร้าง แม่บ้าน เด็กเสริฟตามร้านอาหาร ยกสินค้าตามโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งแรงงานเหล่านี้ไม่มี
อ านาจในการต่อรอง ไม่รู้ภาษาและกฎหมายไทย จึงง่ายต่อการบริหารจัดการหรือการบังคับบัญชา และเมื่อมีพระราช
ก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว ที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้นจึงท าให้จังหวัดสมุทรปราการมีการขาดแคลน
แรงงานมากยิ่งขึ้นตามไปด้วย 
 จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจในการวิจัย การศึกษาการเตรียมความพร้อมของ
ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีต่อการย้ายถิ่นของแรงงานต่างด้าวในจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งผลการวิจัยสามารถน ามาเป็น
แนวทางให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ในเตรียมความพร้อมให้กับสถานประกอบการเมื่อประสบปัญหาการขาดแคลน
แรงงาน 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการเตรียมพร้อมของผู้ประกอบการ SMEs ที่มีต่อการย้ายถิ่นของแรงงานต่างด้าวในจังหวัด
สมุทรปราการ 

2. เพื่อวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคในการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการ SMEs ที่มีต่อการย้ายถิ่น
ของแรงงานต่างด้าวในจังหวัดสมุทรปราการ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากร 
 ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ผู้ศึกษาได้ก าหนดประชากรในการศึกษา คือ ผู้ประกอบการ SMEs ที่จ้างแรงงานต่าง
ด้าว 3 สัญชาติ คือ เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา  

2. กลุ่มตัวอย่าง 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัดสมุทรปราการ โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน คือ การผลิต การบริการ และการค้า ซึ่งมีจ านวนรวมทั้งสิ้น 74,190 บริษัท (ส านักงานวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม) ประชากรจัดเป็นประชากรที่มีจ านวนจ ากัด (Finite Population) ผู้วิจัยจึงใช้สูตรยามาเน 
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(Yamane) เพื่อมาก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่จะศึกษา จากการค านวณโดยใช้สูตรได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 397 บริษัท 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย แบบสอบถาม (Questionnaire) การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถามทั้ง

ปลายปิดและปลายเปิด โดยผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยศึกษาจากเอกสาร ข้อมูล แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้
เป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลในการเสนอแนวทางการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการ SMEs ที่มีต่อการ
ย้ายถิ่นของแรงงานต่างด้าวในจังหวัดสมุทรปราการ จ าแนกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบการ SMEs ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงานปัจจุบัน 
ประเภทกิจการที่ท า ประเภทของสถานประกอบการ เงินลงทุนในสถานประกอบการ จ านวนพนักงานทั้งหมด สถาน
ประกอบการของท่านมีแรงงานต่างด้าวสัญชาติใดมากที่สุด แรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการของท่านได้รับการ
จัดหามาด้วยวิธีใด เหตุผลส าคัญมากที่สุด ที่สถานประกอบการใช้แรงงานต่างด้าว สถานประกอบการของท่านให้สิทธิ
ประโยชน์แก่แรงงานต่างด้าวในด้านใด ปัญหาและอุปสรรคของแรงงานต่างด้าวในการปฏิบัติงานที่สถานประกอบการ
พบมากที่สุด รวมจ านวน 12 ข้อ 
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้จากการแจก
แบบสอบถามผู้ประกอบการ SMEs ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ จ านวน 20 ข้อ 
 ส่วนที่ 3 โอกาส และอุปสรรคของการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการ SMEs ที่มีต่อการย้ายถิ่นของ
แรงงานต่างด้าว โดยใช้ค าถามแบบปลายเปิด จ านวน 3 ข้อ 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 
1.  ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่รวบรวมได้จากการส ารวจข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลมีขั้นตอนดังนี้ 

  1.1  ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติถึงผู้ประกอบการ SMEs 

ที่จ้างแรงงานต่างด้าวในจังหวัดสมุทรปราการ 

  1.2  การแจกและการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามผู้วิจัยได้โทรนัดหมายและก าหนดเวลาใน

การเข้าพบกับตัวแทนหรือผู้ประกอบการ มีการส่ง E-mail และโทรสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ 

 2.  ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) รวบรวมจากเอกสารสิ่งตีพิมพ์และ Web Site ของหน่วยงานต่าง ๆ 

ที่เก่ียวข้องกับการศึกษาการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการ SMEs ที่มีต่อการย้ายถิ่นของแรงงานต่างด้าว ได้แก่ 

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ส านักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ รวมทั้งต ารา บทความ 

และงานวิจัยต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการศึกษาคร้ังนี้ 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบการ SMEs ที่ตอบแบบสอบถามใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การ

แจกแจงความถี่และค่าร้อยละ เพื่อใช้อธิบายถึงลักษณะทั่วไปของผู้ประกอบการที่ตอบแบบสอบถามซึ่ง  ได้แก่ เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงานปัจจุบัน ประเภทของสถานประกอบการ เงินลงทุนในสถานประกอบการ จ านวน
พนักงานทั้งหมด สถานประกอบการของท่านมีแรงงานต่างด้าวสัญชาติใดมากที่สุด เหตุผลส าคัญมากที่สุดที่สถาน
ประกอบการใช้แรงงานต่างด้าว แรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการของท่านได้รับการจัดหามาด้วยวิธีใด สถาน
ประกอบการของท่านให้สิทธิประโยชน์แก่แรงงานต่างด้าวในด้านใด ปัญหาและอุปสรรคของแรงงานต่างด้าวที่สถาน
ประกอบการพบมากที่สุด แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการ SMEs ที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 
277 คน คิดเป็นร้อยละ 69.8 มีอายุ 41-50 ปี จ านวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 41.8 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
จ านวน 237 คน คิดเป็นร้อยละ 59.7 ส่วนใหญ่ด ารงต าแหน่งงานปัจจุบันอื่นๆ จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 26.4  
มีเงินลงทุนในสถานประกอบการตั้งแต่ 1,000,001 บาทขึ้นไป จ านวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 46.3 มีจ านวน
พนักงานทั้งหมดในสถานประกอบการ 1-50 คน จ านวน 189 คิดเป็นร้อยละ 46.3 ส่วนใหญ่มีแรงงานต่างด้าวสัญชาติ
เมียนมาร์ จ านวน 248 คน คิดเป็นร้อยละ 62.5 จัดหาแรงงานต่างด้าวโดยวิธีผ่านบุคคลที่รู้จัก จ านวน 223 คน คิด
เป็นร้อยละ 47.6 เหตุผลส าคัญที่ใช้แรงงานต่างด้าวเนื่องจากง่ายต่อการบังคับบัญชา จ านวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 
37.5 ให้สิทธิประโยชน์แก่แรงงานต่างด้านในด้านอื่นๆ มากที่สุด จ านวน 306 คน คิดเป็นร้อยละ 77.1 ปัญหาและ
อุปสรรคของแรงงานต่างด้าวที่สถานประกอบการพบมากที่สุด คือ ใบอนุญาตหมดอายุแล้วไม่มีการต่อจึงท าให้
กลายเป็นแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย จ านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 38.8  

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการ SMEs ที่มีต่อการย้ายถิ่นของแรงงาน

ต่างด้าวในจังหวัดสมุทรปราการ กับอายุของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

One-Way ANOVA ในการทดสอบพบว่า ปัจจัยการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการ SMEs ทั้ง 4 ด้าน มีค่า p-

value. มากกว่า 0.05 อยู่ 4 ด้าน ได้แก่ การจัดหา การจัดการภายในองค์กร การวางแผน และการพัฒนา นั่นคือ 

ยอมรับสมมุติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมุติฐานรอง (H1) หมายความว่าอายุของผู้ประกอบการ SMEs ที่แตกต่าง

กัน ส่งผลให้การเตรียมความพร้อมไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการ SMEs ที่มีต่อการย้ายถิ่นของแรงงาน
ต่างด้าวในจังหวัดสมุทรปราการ กับระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว One-Way ANOVA ในการทดสอบพบว่า ปัจจัยการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการ SMEs ทั้ง 4 ด้าน 
มีค่า p-value.  น้อยกว่า 0.05 อยู่ 4 ด้าน ได้แก่ การจัดหา การจัดการภายในองค์กร การวางแผน และการพัฒนา 
นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าระดับการศึกษาของผู้ประกอบการ 
SMEs แตกต่างกัน ส่งผลให้การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการ SMEs แตกต่างกัน  

ดังนั้นจึงต้องน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Least Significant 
Difference (LSD) เพื่อหาว่าคู่ใดบ้างที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการวิเคราะห์การ
เปรียบเทียบรายคู่โดยวิธีการของ Least Significant Difference ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมของ
ผู้ประกอบการ SMEs จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า  
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ด้านการจัดหา ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี มีการเตรียมความพร้อมที่
แตกต่างกันกับ ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก  

ด้านการจัดการภายในองค์กร ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี มีการเตรียมความ
พร้อมที่แตกต่างกันกับ ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก  

ด้านการวางแผน ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี มีการเตรียมความพร้อมที่
แตกต่างกันกับ ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ผู้ประกอบการ 
SMEs ที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีการเตรียมความพร้อมที่แตกต่างกับ ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีระดับการศึกษา
ปริญญาโท  

ด้านการพัฒนา ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี มีการเตรียมความพร้อมที่
แตกต่างกันกับ ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ผู้ประกอบการ 
SMEs ที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีการเตรียมความพร้อมที่แตกต่างกับ ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีระดับการศึกษา
ปริญญาโท 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการ SMEs ที่มีต่อการย้ายถิ่นของแรงงาน
ต่างด้าวในจังหวัดสมุทรปราการ กับต าแหน่งงานปัจจุบันของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว One-Way ANOVA ในการทดสอบพบว่า ปัจจัยการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการ SMEs 
ที่มีต่อการย้ายถิ่นของแรงงานต่างด้าวในจังหวัดสมุทรปราการ ทั้ง 4 ด้าน มีค่า p-value. น้อยกว่า 0.05 อยู่ 3 ด้าน 
ได้แก่ การจัดหา การจัดการภายในองค์กร และการพัฒนา นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่าต าแหน่งงานปัจจุบันของผู้ประกอบการ SMEs ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการเตรียมความ
พร้อมของผู้ประกอบการ SMEs แตกต่างกัน ดังนั้นจึงต้องน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดย
ใช้วิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) เพื่อหาว่าคู่ใดบ้างที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 

ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบรายคู่โดยวิธีการของ Least Significant Difference ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
เตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการ SMEs จ าแนกตามต าแหน่งงานปัจจุบัน พบว่า  

ด้านการจัดหา ผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นเจ้าของกิจการ มีการเตรียมความพร้อมที่แตกต่างกันกับ 
ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีต าแหน่งงานเป็นผู้บริหารและต าแหน่งงานอื่นๆ  

ด้านการจัดการภายในองค์กร ผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นเจ้าของกิจการ มีการเตรียมความพร้อมที่แตกต่าง
กันกับ ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีต าแหน่งงานเป็นผู้บริหาร ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีต าแหน่งงานเป็นผู้บริหาร มีการ
เตรียมความพร้อมที่แตกต่างกันกับ ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีต าแหน่งงานอื่นๆ ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีต าแหน่งงาน
เป็นที่ปรึกษา มีการเตรียมความพร้อมที่แตกต่างกันกับ ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีต าแหน่งงานอื่นๆ  

ด้านการพัฒนา ผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นเจ้าของกิจการ มีการเตรียมความพร้อมที่แตกต่างกันกับ 
ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีต าแหน่งงานเป็นหุ้นส่วน ผู้บริหาร และที่ปรึกษา ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีต าแหน่งงานเป็น
หุ้นส่วน มีการเตรียมความพร้อมที่แตกต่างกันกับ ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีต าแหน่งงานอื่นๆผู้ประกอบการ SMEs ที่
มีต าแหน่งงานเป็นที่ปรึกษา มีการเตรียมความพร้อมที่แตกต่างกันกับ ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีต าแหน่งงานอื่นๆ 
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ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการ SMEs ที่มีต่อการย้ายถิ่นของแรงงาน
ต่างด้าวในจังหวัดสมุทรปราการ กับประเภทสถานประกอบการของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว One-Way ANOVA ในการทดสอบพบว่า ปัจจัยการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการ SMEs 
ที่มีต่อการย้ายถิ่นของแรงงานต่างด้าวในจังหวัดสมุทรปราการ ทั้ง 4 ด้าน มีค่า p-value. น้อยกว่า 0.05 อยู่ 1 ด้าน 
ได้แก่ การพัฒนา นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าประเภทสถาน
ประกอบการของผู้ประกอบการ SMEs ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการ SMEs 
แตกต่างกัน ดังนั้นจึงต้องน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Least 
Significant Difference (LSD) เพื่อหาว่าคู่ใดบ้างที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบรายคู่โดยวิธีการของ Least Significant Difference ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
เตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการ SMEs จ าแนกตามประเภทสถานประกอบการ พบว่า  

ด้านการพัฒนา ผู้ประกอบการ SMEs ประเภทการค้า มีการเตรียมความพร้อมที่แตกต่างกันกับ 
ผู้ประกอบการ SMEs ประเภทการผลิต ผู้ประกอบการ SMEs ประเภทการบริการ มีการเตรียมความพร้อมที่แตกต่าง
กันกับ ผู้ประกอบการ SMEs ประเภทการผลิต 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการ SMEs ที่มีต่อการย้ายถิ่นของแรงงาน
ต่างด้าวในจังหวัดสมุทรปราการ กับเงินลงทุนในสถานประกอบการของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้สถิติการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว One-Way ANOVA ในการทดสอบพบว่า ปัจจัยการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการ 
SMEs ที่มีต่อการย้ายถิ่นของแรงงานต่างด้าวในจังหวัดสมุทรปราการ ทั้ง 4 ด้าน มีค่า p-value. น้อยกว่า 0.05 อยู่ 4 
ด้าน ได้แก่ การจัดหา การจัดการภายในองค์กร การวางแผน การพัฒนา นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความเงินลงทุนในสถานประกอบการของผู้ประกอบการ SMEs ที่แตกต่างกัน ส่งผล
ต่อการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการ SMEs แตกต่างกัน ดังนั้นจึงต้องน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple 
Comparison) โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) เพื่อหาว่าคู่ใดบ้างที่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบรายคู่โดยวิธีการของ Least Significant Difference ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
เตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการ SMEs จ าแนกตามเงินลงทุนในสถานประกอบการ พบว่า  

ด้านการจัดหา ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีเงินลงทุนในสถานประกอบการ 50,001 – 100,000 บาท มีการ
เตรียมความพร้อมที่แตกต่างกันกับ ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีเงินลงทุนในสถานประกอบการตั้งแต่ 1,000,001 บาท 
ขึ้นไป ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีเงินลงทุนในสถานประกอบการ 100,001 – 500,000 บาท มีการเตรียมความพร้อมที่
แตกต่างกันกับ ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีเงินลงทุนในสถานประกอบการ 500,001 – 1,000,000 บาท และ ตั้งแต่ 
1,000,001 บาท ขึ้นไป ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีเงินลงทุนในสถานประกอบการ ตั้งแต่ 500,001 – 1,000,000 บาท 
มีการเตรียมความพร้อมที่แตกต่างกันกับ ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีเงินลงทุนในสถานประกอบการ ตั้งแต่ 1,000,001 
บาท ขึ้นไป 

ด้านการจัดการภายในองค์กร ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีเงินลงทุนในสถานประกอบการ 50,001 – 100,000 
บาท มีการเตรียมความพร้อมที่แตกต่างกันกับ ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีเงินลงทุนในสถานประกอบการ 50,001 – 
100,000 บาท และ ตั้งแต่ 1,000,001 ขึ้นไป ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีเงินลงทุนในสถานประกอบการ 100,001 – 
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500,000 บาท มีการเตรียมความพร้อมที่แตกต่างกันกับ ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีเงินลงทุนในสถานประกอบการ 
100,001 – 500,000 บาท และ ตั้งแต่ 1,000,001 บาท ขึ้นไป 

ด้านการวางแผน ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีเงินลงทุนในสถานประกอบการ 100,001 – 500,000 บาท มีการ
เตรียมความพร้อมที่แตกต่างกันกับ ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีเงินลงทุนในสถานประกอบการ 500,001 – 1,000,000 
บาท และ ตั้งแต่ 1,000,001 ขึ้นไป 

ด้านการพัฒนา ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีเงินลงทุนในสถานประกอบการ 50,001 – 100,000 บาท มีการ
เตรียมความพร้อมที่แตกต่างกันกับ ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีเงินลงทุนในสถานประกอบการ ตั้งแต่ 1,000,001 ขึ้นไป 
ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีเงินลงทุนในสถานประกอบการ 100,001 – 500,000 บาท มีการเตรียมความพร้อมที่
แตกต่างกันกับ ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีเงินลงทุนในสถานประกอบการ 500,001 – 1,000,000 บาท และ ตั้งแต่ 
1,000,001 ขึ้นไป ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีเงินลงทุนในสถานประกอบการ 500,001 – 1,000,000 บาท มีการ
เตรียมความพร้อมที่แตกต่างกันกับ ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีเงินลงทุนในสถานประกอบการ ตั้งแต่ 1,000,001 ขึ้นไป 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการ SMEs ที่มีต่อการย้ายถิ่นของแรงงาน
ต่างด้าวในจังหวัดสมุทรปราการ กับจ านวนพนักงานทั้งหมดของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว One-Way ANOVA ในการทดสอบพบว่า ปัจจัยการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการ SMEs 
ที่มีต่อการย้ายถิ่นของแรงงานต่างด้าวในจังหวัดสมุทรปราการ ทั้ง 4 ด้าน มีค่า p-value. น้อยกว่า 0.05 อยู่ 2 ด้าน 
ได้แก่ การจัดหาและการพัฒนา นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า
จ านวนพนักงานทั้งหมดที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการ SMEs แตกต่างกัน ดังนั้นจึง
ต้องน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference 
(LSD) เพื่อหาว่าคู่ใดบ้างที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบรายคู่โดยวิธีการของ Least Significant Difference ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
เตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการ SMEs จ าแนกตามจ านวนพนักงานทั้งหมด พบว่า  

ด้านการจัดหา ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีจ านวนพนักงาน 1-50 คน มีการเตรียมความพร้อมที่แตกต่างกันกับ 
ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีจ านวนพนักงาน 151-200 คน 

การพัฒนา ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีจ านวนพนักงาน 1-50 คน มีการเตรียมความพร้อมที่แตกต่างกันกับ 
ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีจ านวนพนักงาน 151-200 คน ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีจ านวนพนักงาน 51-100 คน มีการ
เตรียมความพร้อมที่แตกต่างกันกับ ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีจ านวนพนักงาน 151-200 คน ผู้ประกอบการ SMEs ที่
มีจ านวนพนักงาน 101-150 คน มีการเตรียมความพร้อมที่แตกต่างกันกับ ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีจ านวนพนักงาน 
151-200 คน 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด วิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคในการ

เตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการ SMEs ที่มีต่อการย้ายถิ่นของแรงงานต่างด้าว 

ในด้านอุปสรรคพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่ขาดแคลนแรงงานต่างด้าว เนื่องจากสามารถหา
แรงงานต่างด้าวได้จากบุคคลที่รู้จัก ซึ่งอาจได้จากการแนะน าหรือหามาให้ ในช่วงที่ขาดแคลนแรงงานต่างด้าวยัง
พอที่จะหาแรงงานไทยเข้ามาท างานทดแทนได้  
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ในด้านโอกาสอยากให้หน่วยงานภาครัฐให้ความช่วยเหลือในเรื่องยืดระยะเวลาในการต่ออายุแรงงานต่างด้าว 
ลดค่าใช้จ่ายเร่ืองการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว เพื่อลดการน าเข้าแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย 

 
สรุปและอภิปรายผล 

 พบว่าแนวทางการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการ SMEs ที่มีต่อการย้ายถิ่นของแรงงานต่าง

ด้าว โดยภาพรวมอยู่ในระดับค่อนมาก (  = 3.61) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ค่าเฉลี่ยแนวทางการเตรียมความพร้อม

ของผู้ประกอบการ SMEs สูงสุด ได้แก่ ด้านการจัดการภายในองค์กร (   = 3.89) แนวทางการเตรียมความพร้อมของ

ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีต่อการย้ายถิ่นแรงงานต่างด้าวด้านการจัดหาโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (   = 3.40) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าค่าเฉลี่ยแนวทางการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการ SMEs เรื่องมีการเชื่อมโยง

เครือข่ายของผู้ประกอบการเพื่อลดต้นทุนและให้บริการค าปรึกษา (  = 3.61) สูงสุดแนวทางการเตรียมความพร้อม

ของผู้ประกอบการ SMEs ที่มีต่อการย้ายถิ่นของแรงงานต่างด้าวด้านการจัดการภายในองค์กร โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับค่อนข้างมาก (   = 3.89) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าค่าเฉลี่ยจัดเตรียมการฝึกอบรม (  = 3.99) สูงสุด 

พบว่าแนวทางการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการ SMEs ที่มีต่อการย้ายถิ่นของแรงงานต่างด้าวด้านการวางแผน 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (   = 3.72) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าค่าเฉลี่ยการวางแผนการใช้ทรัพยากรวัตถุดิบ

ที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อลดของเสียให้น้อยที่สุดและการพัฒนาทักษะสมรรถนะของผู้บริหารให้มีความรู้ 

ความเชี่ยวชาญให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ (  = 4.03) สูงสุด แนวทางการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการ SMEs 

ที่มีต่อการย้ายถิ่นของแรงงานต่างด้าวด้านการพัฒนา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (   = 3.43) เมื่อพิจารณาเป็นราย

ข้อ พบว่ามีการปรับกลยุทธ์ช่องทางจัดจ าหน่ายโดยผ่านทางอินเทอร์เน็ต หรือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) 

(  = 3.73) สูงสุด ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด วิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคใน

การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการ SMEs ที่มีต่อการย้ายถิ่นของแรงงานต่างด้าว พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่ไม่ขาดแคลนแรงงานต่างด้าว เนื่องจากสามารถหาแรงงานต่างด้าวได้จากบุคคลที่รู้จัก ซึ่งอาจได้จากการแนะน า

หรือหามาให้ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาและอุปสรรคต่อการย้ายถิ่นของแรงงานต่างด้าว เนื่องจากในบาง

ช่วงที่มีการขาดแคลนแรงงานต่างด้าว ยังพอที่จะหาแรงงานไทยเข้ามาท างานทดแทนได้ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่

อยากให้หน่วยงานภาครัฐให้ความช่วยเหลือในเรื่องยืดระยะเวลาในการต่ออายุแรงงานต่างด้าว ลดค่าใช้จ่ายเรื่องการ

จดทะเบียนแรงงานต่างด้าว เพื่อลดการน าเข้าแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย  

 
ข้อเสนอแนะ 
 1. แรงงานไทยควรมีความอดทนในการท างานมากยิ่งขึ้น ไม่เลือกงาน เพื่อเป็นที่ต้องการของนายจ้าง 
 2. ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้เรียนรู้เรื่องภาษาต่างชาติที่มีแรงงานต่างด้าวประเทศใกล้เคียง มีการเรียน
ภาษาต่างด้าวทั้งผู้ประกอบการและแรงงานต่างด้าว 
 3. ส่งเสริมให้มีวัฒนธรรมร่วมกันระหว่างแรงงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดอบรม เพื่อให้แรงงานต่างด้าวเกิด
ความรักและเข้าใจความเป็นอยู่ในแต่ละประเทศ 
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 4. รัฐบาลควรผลักดันสร้างระบบเพื่ออ านวยความสะดวกรวดเร็ว ในการด าเนินการขออนุญาตท างานของ
แรงงานต่างด้าวเพื่อลดอัตราการลักลอบเข้าเมืองที่ผิดกฎหมาย 
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การตลาดคอนเทนต์ยุคการตลาด 4.0 
Content Marketing in the Marketing 4.0  
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บทคัดย่อ  

 การตลาด 4.0 ก าลังเข้าสู่ยุคการตลาดดิจิทัล นักการตลาดที่ต้องการท าการตลาด คอนเทนต์ในยุค
การตลาด 4.0 นี้ จ าเป็นต้องเข้าใจแนวทางการตลาดในปัจจุบันที่ต้องประสมประสานทั้งการตลาดแบบ
ดั้งเดิมและการตลาดออนไลน์ ยุคนี้เป็นยุคที่มีการเชื่อมโยงกันอย่างมากระหว่างผู้คนด้วยการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของทั้งผู้บริโภคและนักการตลาด ผู้บริโภค
มีพฤติกรรมการซื้อเปลี่ยนแปลงไปจนเกิดเส้นทางผู้บริโภคสายใหม่ ประกอบด้วย รับรู้ ดึงดูดใจ สอบถาม 
ลงมือท า และสนับสนุน ส่วนนักการตลาดก็ต้องปรับเปลี่ยนการตลาดคอนเทนต์ให้สอดคล้องกับเส้นทาง
ผู้บริโภคสายใหม่นี้ด้วย โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการได้รับการสนับสนุนจากผู้บริโภค ดังนั้นนักการตลาดจึง
ต้องเข้าใจหลักการท าการตลาดคอนเทนต์ให้มีความน่าสนใจและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ของการตลาดคอนเทนต์ 

ค าส าคัญ: การตลาดคอนเทนต์ เส้นทางผู้บริโภค การเชื่อมโยงกัน สนับสนุน 
 
Abstract 

Marketing 4.0 is moving to digital marketing era. Marketers who need to create 
content marketing in marketing 4.0 have to understand the current marketing 
approach that needs to integrate traditional marketing and online marketing. In this 
era, there is   a lot of connectivity among people through the use of information 
and communication technology so it effects to both consumer and marketer 
behavior. Consumer buying behavior has changed so a new consumer path should 
be defined and written as the five A’s: aware, appeal, ask, act, and advocate.  
Marketer need to develop marketing content in accordance with the new consumer 
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path. Its ultimate goal is to get advocacy from consumers. Therefore, marketers 
need to understand how to create interesting and effective marketing content in 
order to reach the target audience and achieve its objective.   

Keywords: Content Marketing, Customer path, Connectivity, Advocate 
 
บทน า 

ระบบตลาดทั้งหมดประกอบด้วยตลาดดิจิทัลหรือออนไลน์ (Digital/ Online marketing)       และ
ตลาดแบบดั้งเดิมหรือออฟไลน์ (Traditional/ Offline marketing) แบรนด์ใดที่สามารถครอบครองพื้นที่
บนสื่อได้ทั้งสองตลาด แบรนด์นั้นจะได้เปรียบด้านการแข่งขัน การตลาดคอนเทนต์ (Content marketing) 
สามารถช่วยให้แบรนด์ครอบครองพื้นที่บนสื่อในทั้งสองตลาดได้ การตลาดคอนเทนต์เป็นการสร้างสรรค์
เนื้อหาสาระที่น่าสนใจ มีประโยชน์ ตรงประเด็น และเผยแพร่ต่อกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนดไว้ อาจมีรูปแบบ
เป็นข้อความภาพ หรือวีดีโอก็ได้ จัดว่าเป็นการสื่อสารโดยการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ แบรนด์ (Brand) 
เสริมด้วยการเล่าเร่ืองราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับแบรนด์ ซึ่งช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภค 
(Philip Kotler, 2017)  

คนที่ต้องการศึกษาด้านการตลาดคอนเทนต์คงมีค าถามว่า มีแนวทางการใช้อย่างไร  มีหลักการท า
อย่างไร มีขอบเขตครอบคลุมสื่อด้านใดบ้าง แต่ก่อนที่จะตอบค าถามเหล่านี้จ าเป็นต้องเข้าใจแนวทางของ
การตลาด 4.0 นี้ก่อน เพราะการตลาดคอนเทนต์เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดกลยุทธ์หนึ่งที่ต้องมีแนวทาง
ปฏิบัติภายใต้แนวทางของการตลาด  

 
การตลาด 4.0 การประสมประสานการตลาดแบบดั้งเดิมและการตลาดออนไลน์  

การตลาดมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การตลาด 1.0 ที่เน้นผลิตภัณฑ์ (Product-driven 
marketing) การตลาด 2.0 ที่ยึดถือผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง (Customer-centric marketing) การตลาด 
3.0 ที่เน้นความส าคัญต่อความเป็นมนุษย์ (Human-centric marketing) จนในที่สุดพัฒนาเป็นการตลาด 
4.0 ซึ่งเข้าสู่ยุคการตลาดดิจิทัล (Digital marketing) เทคโนโลยีและโซเชียลมิเดียมีบทบาทส าคัญที่ท าให้
ผู้บริโภคสามารถเชื่อมโยงกัน รวมตัวกัน และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับแบรนด์ซึ่งมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ซื้อสินค้า  นักการตลาดจึงควรให้ความส าคัญต่อการใช้การตลาดคอนเทนต์ในยุคนี้ ด้วยการเผยแพร่ข้อมูล
เก่ียวกับแบรนด์ที่มีประโยชน์และน่าสนใจต่อผู้บริโภค เพื่อให้ผู้บริโภคสนับสนุนแบรนด์ด้วยการแชร์ข้อมูล
ให้ผู้บริโภคคนอื่น 

การตลาด 4.0 นี้อยู่ในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงและการใช้นวัตกรรมของ
เทคโนโลยีดิจิตัลต่างๆได้แก่ เทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud technology) ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial 
intelligence) อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (Internet of things) และข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) นวัตกรรมของ
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เทคโนโลยีดิจิทัลเหล่านี้ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจในหลายภาคส่วน รวมทั้งในส่วนของการตลาดออนไลน์ที่ก าลัง
มีการเติบโตอย่างสูง 

การตลาด 4.0 หรือเรียกว่าการตลาดดิจิทัล ไม่ได้หมายความว่านักการตลาดจะต้องท าการตลาด
ออนไลน์เพียงอย่างเดียว แต่จ าเป็นต้องท าการตลาดแบบประสมประสานกันทั้งตลาดออนไลน์และแบบ
ดั้งเดิม เนื่องจากผู้บริโภคยังมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าจากทั้งสองตลาด 

ดังนั้นแบรนด์สามารถใช้การตลาดคอนเทนต์ผ่านสื่อมวลชน (Mass Media) ทั้งทางสื่อสิ่งพิมพ์ 
โทรทัศน์ วิทยุ ในส่วนของตลาดแบบดั้งเดิม และสามารถใช้การตลาดคอนเท็นต์ผ่านอินเทอร์เน็ต อีเมล์ เว็บ
ไซด์ โซเชียลมีเดียในส่วนของตลาดออนไลน์ ซึ่งเป็นตลาดที่มีการใช้การตลาดคอนเทนต์กันอย่างแพร่หลาย
เนื่องจากสื่อออนไลน์เป็นสื่อแบบสองทางที่เปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายมีการแสดง        ความคิดเห็นและ
เผยแพร่คอนเทนต์ออกไปได้อย่างกว้างขวางและมีประสิทธิภาพ 

 
การใช้การตลาดคอนเทนต์บนเส้นทางผู้บริโภคสายใหม่ (The New Customer Path) 

พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยก าลังเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิทัล (Digital Transformation)  
จากรายงานผลการส ารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2560 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม พบว่าพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการทางออนไลน์ของคนไทย (ร้อยละ 50.8) ติด
อันดับ 1 ใน 5 ของกิจกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต อันดับสูงขึ้นจากปี 2559 โดยมีกิจกรรมที่มีการเปลี่ยนผ่าน
ไปสู่ดิจิทัลมากเป็นอันดับที่ 1 ได้แก่ การจอง-ซื้อตั๋วโดยสารผ่านทางออนไลน์ อันดับที่ 2 ได้แก่    การจอง
โรงแรมผ่านทางออนไลน์ อันดับที่ 3 ได้แก่ การฟังเพลงออนไลน์  ดังนั้นนักการตลาดจะต้องปรับตัวโดย
มุ่งเน้นการสื่อสารด้วยการตลาดคอนเทนต์ในช่องทางออนไลน์มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับธุรกิจที่มี
ผู้บริโภคท ากิจกรรมต่างๆผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น (ส านักยุทธศาสตร์ ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, 2560) 

นอกจากนี้แล้วผู้บริโภคในยุคตลาด 4.0 นี้ยังมีพฤติกรรมการซื้อสลับซับซ้อนมากขึ้น โดยมี     การ
เชื่อมโยงกัน (Connect) ด้วยอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social media network)   ท าให้
สามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและราคาได้อย่างมากมาย สามารถแสดงความคิดเห็นกันได้อย่าง
แพร่หลาย และสามารถเชื่อมโยงพฤติกรรมระหว่างตลาดแบบดั้งเดิมและตลาดออนไลน์ เช่น    การเลือกดู
สินค้าและสืบค้นราคาจากร้านค้าแบบดั้งเดิม แต่สั่งซื้อสินค้าจากร้านค้าออนไลน์  

Kotler กล่าวไว้ว่า นักการตลาดในยุคแห่งการเชื่อมต่อ (Connectivity) ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information technology) จะต้องเข้าใจเส้นทางของผู้บริโภคสายใหม่ (The New Customer Path) ซึ่ง
เป็นขั้นตอนของพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค 5 ขั้นตอน (Five A’s/ 5 A’s) ใน    แต่ละขั้นตอนนั้น
นักการตลาดจะต้องพยายามเข้าไปมีบทบาทต่อพฤติกรรมการซื้อของลูกค้า       (Philip Kotler, 2017) 
โดยขั้นตอนดังกล่าวได้แสดงในแผนภูมิที่ 1 ดังนี้  
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แผนภูมิที่ 1 เส้นทางของผู้บริโภคในยุคแห่งการเชื่อมต่อ (Connectivity) 
ที่มา : ดัดแปลงจาก Philip Kotler, 2017 
 

       1. รับรู้ (Aware) ผู้บริโภครู้ตัว รู้ว่าตนเองต้องการสินค้า นักการตลาดน าเสนอคอนเทนต์ เพื่อให้
ลูกค้ารับรู้ประโยชน์ของแบรนด์หรือเรื่องราวต่างๆที่มีคุณค่าส าหรับตนเอง 

       2. ดึงดูดใจ (Appeal) ผู้บริโภคสนใจ ชื่นชอบสินค้า นักการตลาดควรน าเสนอคอนเทนต์ให้มี
ความน่าสนใจทั้งในส่วนของภาพและเนื้อหาในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นข่าวสาร วีดีโอ หรือ Infographic 
ให้มีความแปลก แตกต่าง ดูโดดเด่น น่าสนใจ  

       3. ถาม (Ask) ผู้บริโภคถามคนที่รู้จักสินค้าหรืออ่านค าวิจารณ์ นักการตลาดควรน าเสนอ      คอน
เทนต์ที่กระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับแบรนด์อย่างพอเหมาะ ถ้าความอยากรู้อยาก
เห็นมีมากเกินไปและต้องตั้งค าถามมากเกินไป นั่นแสดงว่าผู้บริโภคเกิดความสับสนกับข้อมูลที่ได้รับ และ
ควรเปิดช่องทางให้ลูกค้าได้ติดต่อสอบถามด้วย ตัวอย่าง Line@ ซึ่งเป็นบริการที่ให้ลูกค้าติดต่อผ่านบัญชี
ธุรกิจและให้ลูกค้าสอบถามรายละเอียดต่างๆของแบรนด์ได้ 

       4. กระท า (Act) ผู้บริโภคซื้อสินค้า ใช้สินค้า ร้องเรียนหากเกิดปัญหา นักการตลาดควรน าเสนอ
คอนเทนต์ที่กระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดการซื้อ ด้วยบริการจัดส่งสินค้า รับบัตรเครดิต ผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์ 
สั่งซื้อสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง มีบริการหลังการขาย มีช่องทางให้ลูกค้าร้องเรียนและแก้ปัญหาให้ลูกค้า 
แบรนด์ต้องมัดใจลูกค้าให้ได้แล้วลูกค้าจะมีปฏิสัมพันธ์กับแบรนด์มากข้ึน 

       5. สนับสนุน (Advocate) ผู้บริโภคบอกต่อ หรือแนะน าสินค้าแก่คนอื่น เมื่อผู้บริโภคมี      ความ
ภักดีต่อแบรนด์มากขึ้น ผู้บริโภคอาจซื้อซ้ าและอาจเป็นคนแนะน าคนอื่นด้วยการสร้างเนื้อหา เขียนกระทู้ 
วิจารณ์ (Review) แบ่งปัน (Share) ข้อมูลต่างๆในสื่อสังคมออนไลน์ นักการตลาดควรใช้       คอนเทนต์
โดยเน้นสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อพูดคุยสร้างความผูกพันกับผู้บริโภคอย่างสม่ าเสมอและกระตุ้นให้ผู้บริโภคมี
ส่วนร่วม (Engagement) แล้วผู้บริโภคจะให้การสนับสนุนแบรนด์โดยแนะน าต่อให้คนอื่น ซึ่งจะสามารถ
สร้างกระแสและมีอิทธิพลมากๆต่อผู้บริโภคคนอื่นๆให้ซื้อสินค้า  

A5. Advocate A4. Act 

 
A3. Ask 

 
A2. Appeal A1. Aware 

 

ลกูค้าเช่ือมต่อกนั สร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งขัน้ตอน
ถาม-สนบัสนนุสินค้า ท าให้รับรู้เก่ียวกบัตราสินค้า 

ลกูค้าท่ีช่ืนชอบตราสินค้าในระยะเร่ิมแรก จะได้รับ
อิทธิพลจากชมุชนสงัคมออนไลน์ จนท าให้ลกูค้าเกิด

ทศันคติขัน้สดุท้ายต่อตราสินค้า 
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การใช้คอนเทนต์ผ่านสื่อแบบดั้งเดิม ควรเน้นการใช้มากในขั้นตอนรับรู้และดึงดูดใจในช่วงแรกๆของ
เส้นทางของผู้บริโภค สื่อแบบดั้งเดิมซึ่งเป็นสื่อมวลชนที่มีลักษณะเป็นสื่อทางเดียว เช่น การโฆษณาแบบ
ดั้งเดิมควรเน้นการน ามาใช้มากในช่วงนี้ เนื่องจากสามารถเผยแพร่ไปในวงกว้างเพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคให้
เกิดการรับรู้และความสนใจ โดยที่ผู้บริโภคยังไม่มีการใช้สื่อเพื่อสอบถาม ลงมือท า และสนับสนุนในช่วงนี้   

ส่วนการใช้คอนเทนต์ผ่านสื่อออนไลน์ ควรเน้นการใช้มากขึ้นตั้งแต่ขั้นตอนสอบถาม ลงมือท า และ
สนับสนุนบนเส้นทางของผู้บริโภค สื่อออนไลน์มีลักษณะเป็นสื่อสองทางจึงจ าเป็นส าหรับผู้บริโภคที่จะใช้
สื่อสารกับแบรนด์หรือสื่อสารกับผู้บริโภคคนอื่นๆ             

จากเส้นทางของผู้บริโภคสายใหม่นี้ ขั้นตอนสูงสุดบนเส้นทางนี้ คือผู้บริโภคเป็นผู้สนับสนุน  แบรนด์ 
ดังนั้นเป้าหมายสูงสุดของการท าการตลาดคอนเทนต์ คือ การกระตุ้นให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วม (Engagement) 
และสนับสนุน (Advocate) แบรนด์ ซึ่งได้แก่ การกดอ่าน กดดู กดชอบ (Like) แสดงความคิดเห็น 
(Comment) วิจารณ์ (Review) และบอกต่อ (Share) เป็นต้น      

 

วิธีการท าการตลาดคอนเทนต์  (Content marketing) 
ในยุคการตลาด 4.0 เป็นยุคแห่งการเชื่อมต่อกัน (Connectivity) ด้วยเทคโนโลยีการสื่อสาร ถือว่า

เป็นโอกาสที่ดีส าหรับทุกแบรนด์ที่สามารถใช้การตลาดคอนเทนต์กันได้ทั้งนั้น จึงมีคอนเทนต์มากมายในโลก
ของตลาดออนไลน์ให้ลูกค้าเลือก แต่ถ้าลูกค้าเห็นว่าคอนเทนต์ใดไม่น่าสนใจหรือไม่ตรงกับที่ลูกค้าต้องการ 
ลูกค้าก็จะหลีกเลี่ยงการรับรู้คอนเทนต์นั้นได้ 

ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องสร้างคอนเทนต์ให้มีความแตกต่าง น่าสนใจ และมีคุณค่าส าหรับกลุ่มเป้าหมาย 
โดยจะต้องมีวิธีการต่างๆในรายละเอียดของการท าการตลาดคอนเทนต์ดังนี้ 

1. ก าหนดวัตถุประสงค์  
ขั้นแรกนักการตลาดต้องก าหนดวัตถุประสงค์ของการท าการตลาดคอนเทนต์ให้ชัดเจนและต้อง

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โดยรวมของธุรกิจ ซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดที่ส าคัญในขั้นตอนการประเมินผล 
วัตถุประสงค์ของคอนเทนต์มี 2 ประเภท คือ 

1.1. วัตถุประสงค์ด้านยอดขาย ได้แก่ การให้ข้อมูลสินค้า การเสนอขายสินค้า การปิดการขาย  

1.2. วัตถุประสงค์ด้านแบรนด์ ได้แก่ การสร้างการรับรู้แบรนด์ การส่งเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ 
และการสร้างความจงรักภักดีต่อแบรนด์ ซึ่งอาจมีทั้งแบบมีเนื้อหาเกี่ยวกับแบรนด์โดยตรง  และแบบไม่มี
เนื้อหาเกี่ยวกับแบรนด์โดยตรงแต่มีสาระที่มีประโยชน์ต่อผู้บริโภคซึ่งจะส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดความผูกพัน
ระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภคได้ในที่สุด 

ตัวอย่าง Oriental Princess น าเสนอ “เทคนิคถ่ายภาพด้วยมือถือ โดยช่างภาพระดับโลก”              
ผ่านช่องทาง Line โดยสามารถคลิกเชื่อมโยงเข้าไปใน YouTube เพื่อชมวีดีโอที่ไม่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ      
แบรนด์โดยตรง แต่เชื่อมโยงประเด็นด้านความสวยงามสอดคล้องกับบุคลิกของแบรนด์ด้านความสวยงาม 
และสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายที่สนใจในด้านความสวยงามเช่นกัน 
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2. ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย  
การก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงจะช่วยท าให้การสร้างคอนเทนต์มีเนื้อหา

น่าสนใจสอดคล้องกับประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมายต้องการรับรู้  
ในสื่อสังคมออนไลน์มีเครื่องมือให้ผู้ท าคอนเทนต์สามารถเลือกลุ่มผู้รับคอนเทนต์ได้อย่าง

เฉพาะเจาะจงมากๆโดยก าหนดลักษณะประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ จิตวิทยา และพฤติกรรม เช่น สามารถ
ก าหนดกลุ่มผู้รับคอนเทนต์ เฉพาะผู้ที่อยู่ในกรุงเทพฯ อายุ 20-29 ปี เคยเข้ามาในเว็บไซต์ และเคยซื้อสินค้า 
เนื่องจากสื่อสังคมออนไลน์แต่ละค่ายไม่ว่าจะเป็น Google, Facebook, Line, Twitter ต่างก็มีเครื่องมือ
ส าหรับอ านวยความสะดวกให้ผู้ส่งคอนเทนต์สามารถก าหนดข้อมูลของผู้รับคอนเทนต์ได้อย่างละเอียดมาก  

ในกรณีที่รู้ว่ากลุ่มเป้าหมายอยู่ที่ไหนในเวลาใด ก็สามารถท าการตลาดที่ตอบสนองกับ        ความ
ต้องการของลูกค้าแบบทันทีทันใด (Real time marketing) ด้วยการน าเสนอคอนเทนต์ให้แก่ลูกค้า  
เจ้าของแบรนด์อาจส่งคอนเทนต์เกี่ยวกับรายละเอียดของสินค้าและการส่งเสริมการขายให้แก่ลูกค้าขณะที่
ลูกค้าก าลังเลือกซ้ือสินค้าอยู่ในร้าน เม่ือลูกค้าได้รับคอนเทนต์แล้วคิดว่าน่าสนใจก็อาจตัดสินใจซื้อสินค้าใน
ขณะนั้นทันทีเลยก็ได้ 

ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social network) มีกลุ่มเป้าหมายที่ส าคัญที่มีคนเข้ามารวมตัวกันเป็น
ชุมชน (Community) เช่น ชุมชนนักเล่นเครื่องเสียง ชุมชนอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ชุมชนต่างๆเหล่านี้เกิด
จากสมาชิกที่มีพฤติกรรมเหมือนๆกันมารวมตัวกัน สมาชิกมักจะแชร์ความรู้ ความสนใจ เรื่องราวต่างๆที่
ตนเองสนใจให้สมาชิกที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันได้รับรู้ แบรนด์จ าเป็นต้องใช้คอนเทนต์เข้าไปเชื่อมโยงกับชุมชน
ต่างๆที่ต้องการ โดยจะต้องวางตัวเป็นเพื่อนที่ดี มีความตั้งใจดี มีพฤติกรรมที่ดี และน าเสนอคอนเทนต์ที่ดีมี
ประโยชน์ต่อชุมชน จึงจะมีโอกาสได้รับการยอมรับจากชุมชนนั้น  

3. เลือกเรื่องราว รูปแบบ และผลิตคอนเทนต์  
ในการเลือกเรื่องราวที่มีสาระส าคัญ (Theme) ที่เหมาะสมแก่การน าเสนอมี 2 ลักษณะ ลักษณะแรก 

คอนเทนต์ที่ดีต้องมีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์และสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า สามารถตอบโจทย์หรือ
แก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้ (Customer solution) ลักษณะที่สอง คอนเทนต์ที่ดีต้องมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับ
หลักการและคุณลักษณะของแบรนด์ ซึ่งจะสื่อจุดเด่นที่แตกต่างของแบรนด์ จุดยืนของแบรนด์ คุณค่าที่แบ
รนด์น าเสนอ และพันธกิจของแบรนด์                 

ตัวอย่าง การเปิดตัว Mercedes benz - AMG C43 4MATIC Coupé ในประเทศไทยผ่านช่องทาง
ต่างๆทั้ง website, YouTube และ Facebook ด้วยการน าเสนอรถสปอร์ตสมรรถนะสูงระดับแถวหน้าของ
โลก ส าหรับลูกค้าที่ชื่นชอบความเร็วและความแรง ซึ่งแสดงถึงจุดเด่นของแบรนด์ที่จะน าเสนอสิ่งที่ดีที่สุด
ให้กับลูกค้า                                                                                                                  

คอนเทนต์ที่ดีควรมีเนื้อหาที่ผู้บริโภคเห็นความส าคัญและสามารถน าเนื้อหาไปใช้ประโยชน์ต่างๆได้ 
ดังนั้นบางครั้งจึงจ าเป็นต้องสร้างคอนเทนต์ที่มีเนื้อหาไม่เกี่ยวกับแบรนด์โดยตรง แต่มีเนื้อหาที่มีประโยชน์
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และน่าสนใจต่อผู้บริโภคแล้วผู้บริโภคจะบอกต่อผู้อื่น วิธีการเช่นนี้อาจไม่ช่วยให้เกิดการซื้อในระยะสั้น แต่
จะมุ่งเน้นให้ผู้บริโภคเกิดการมีส่วนร่วมระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภคในระยะยาว 

การผลิตคอนเทนต์เป็นงานที่ต้องท าอย่างสม่ าเสมอ ดังนั้นคอนเทนต์ที่ดีควรมีเรื่องราวให้สามารถเล่า
เรื่องที่สามารถขยายขอบเขตได้อย่างกว้างขวางในประเด็นย่อยๆหรือแบ่งเป็นตอนๆได้ ซึ่ง จะช่วยท าให้มี
ประเด็นในการสร้างคอนเทนต์ใหม่ๆออกมาให้ลูกค้าได้ติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความผูกพันในระยะยาว  

คอนเทนต์บนเว็บไซด์ เป็นเรื่องส าคัญมากต่อการค้นหาด้วยเครื่องมือส าหรับใช้ค้นหาข้อมูล  
(Search Engine) เช่น Google, Yahoo, Bing ดังนั้นจะต้องพยายามท าให้คอนเทนต์ของแบรนด์ติดอันดับ
ต้นๆในการแสดงผลของการค้นหา (Search Engine Optimization/ SEO) ด้วยคอนเทนต์ที่มี   ค าส าคัญ 
(Keyword) และมีค าที่แสดงลักษณะเฉพาะเจาะจงของแบรนด์ เช่น สบู่ ออร์แกนิค ส าหรับเด็กทารก 

นักการตลาดควรเข้าไปตรวจสอบความคิดเห็นของกลุ่มผู้รับข่าวสารเป้าหมายเก่ียวกับคอนเทนตท์ีไ่ด้
น าเสนอไปอยู่เสมอ เพื่อน าความคิดเห็นนั้นมาสร้างสรรค์พัฒนาคอนเทนต์ใหม่ต่อไป อีกทั้งยังมีประโยชน์ใน
การร่วมกันคิดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆด้วยกันกับลูกค้า (Co-creation) ได้อีกด้วย  

รูปแบบ (Format) ของคอนเทนต์มีหลากหลายรูปแบบ นักการตลาดต้องเลือกใช้รูปแบบต่างๆที่
เหมาะสมกับแบรนด์และกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการน าเสนอ อาจน าเสนอในรูปแบบของงานเขียน เช่น 
บทความ จดหมายข่าว กรณีศึกษา หรืออาจน าเสนอเป็นภาพ เช่น การ์ตูน อินโฟกราฟิกส์ สไลด์ วิดีโอ 
โดยทั่วไปสื่อสังคมออนไลน์ค่ายต่างๆจะให้ความส าคัญต่อการเผยแพร่คอนเทนต์ในรูปแบบวิดีโอมากที่สุด 
เนื่องจากคอนเทนต์ในรูปแบบวิดีโอเป็นรูปแบบที่น่าสนใจมากที่สุดและสามารถสร้างการรับรู้ได้ง่ายที่สุด แต่
ก็เป็นรูปแบบที่ผู้ท าคอนเทนต์ต้องลงทุนมากทั้งด้านงบประมาณ เวลา และการผลิต               

ตัวอย่าง การเปิดตัว Mercedes benz - AMG C43 4MATIC Coupé ในประเทศไทยผ่านช่องทาง
ต่างๆทั้ง website, YouTube และ Facebook ด้วยวิธีการรับ/ส่งสัญญาณภาพและเสียงบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตแบบถ่ายทอดสด (Live streaming) ท าให้กลุ่มเป้าหมายสามารถรับชมได้พร้อมกันทั่วประเทศ  

4. เผยแพร่คอนเทนต์ผ่านสื่อ  
การเผยแพร่คอนเทนต์ต้องพยายามเชื่อมโยง (Connect) การสื่อสารให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและ

กระจายข้อมูลออกไปในวงกว้าง พยายามใช้สื่อหลากหลายให้สามารถเชื่อมโยงกันระหว่างนักการตลาดกับ
ลูกค้าและคนอื่นๆ และควรใช้ช่องทางการตลาดแบบเข้าถึงแบรนด์ได้ทุกช่องทาง (Omnichannel 
marketing) ที่ประสมประสานช่องทางหลากหลายช่องทางทั้งแบบดั้งเดิมและออนไลน์  

ประเด็นส าคัญคือต้องเผยแพร่คอนเทนต์ผ่านช่องทางที่เหมาะสมเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงคอน
เทนต์ มีส่วนร่วม มีประสบการณ์กับแบรนด์อย่างต่อเนื่อง จนกระทั้งเป็นผู้สนับสนุนแบรนด์ในที่สุด 
และเมื่อคอนเทนต์ได้รับการแพร่กระจายออกไป นักการตลาดควรหมั่นติดตามกลุ่มเป้าหมายว่ามี     ส่วน
ร่วมใดบ้างหรือไม่ในแต่ละจุดสัมผัส (Touchpoint) บนเส้นทางผู้บริโภค นักการตลาดควรกระตุ้น
กลุ่มเป้าหมายด้วยคอนเทนต์ใหม่ๆอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้เกิดความผูกพันและการมีส่วนร่วมกับแบรนด์ ซึ่ง
จะมีส่งผลให้พวกเขาเผยแพร่คอนเทนต์ออกไปด้วยความสมัครใจ     
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ในยุคนี้นักการตลาดควรจัดท าคอนเทนต์ให้มีรูปแบบรองรับกับโทรศัพท์มือถือด้วย  เพราะผู้บริโภค
ในปัจจุบันใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อค้นหาข้อมูลและสั่งซื้อสินค้าด้วยความสะดวกสบายและรวดเร็ว 
โทรศัพท์มือถือจึงเป็นช่องทางส าคัญในการสื่อสารกับผู้บริโภค แบรนด์ใดที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย รวดเร็ว 
ตัวอย่าง Uber ที่ให้การบริการทันใจตามความต้องการ (On-demand) แบรนด์นั้นจะได้รับความนิยมสูง 

สื่อที่สามารถใช้เป็นช่องทางเผยแพร่คอนเทนต์แบ่งออกเป็น 3 ประเภทได้แก่ 

4.1. สื่อซื้อ (Paid media) ครอบคลุมทั้งสื่อโฆษณาแบบดั้งเดิม และสื่อดิจิทลั เชน่ แบนเนอร์
โฆษณา พืน้ที่โฆษณาในโซเชียลมิเดีย แบรนด์จะจา่ยเงินตามจ านวนคร้ังที่คอนเทนต์แสดงผล หรือตาม
จ านวนคร้ังที่ผู้ดูคอนเทนต์ท ากิจกรรม เช่น การคลิก การลงทะเบียน หรือการซื้อ นักการตลาดมักใช้สื่อซื้อ
ในการเข้าถึงผู้บริโภคเป็นล าดบัแรกแล้วเชื่อมโยงให้ผู้บริโภคเข้าไปรบัรู้สื่อที่แบรนด์เป็นเจ้าของอีกทอดหนึ่ง 

4.2. สื่อที่แบรนด์เป็นเจ้าของ (Owned media) ได้แก่ เว็บไซต์ (Website) บล็อก (Blog) 
จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ ชุมชนออนไลน์ที่แบรนด์จัดตั้งขึ้นเอง โซเชียลมีเดียที่แบรนด์เป็นเจ้าของบัญชี 
แอพพิเคชั่นที่แบรนด์เป็นเจ้าของ การส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือ สื่อสิ่งพิมพ์ที่แบรนด์เป็นเจ้าของ 
รวมทั้งจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ (Email) 

4.3. สื่อได้เปล่า (Earned media) ได้แก่ การบอกต่อแบบปากต่อปาก การบอกต่อผ่านทางสังคม
ออนไลน์ (Viral) ที่เกิดจากการสนับสนุน (Advocate) ของผู้บริโภค  

ส่วนใหญ่การเกิดสื่อได้เปล่าได้นั้น นักการตลาดจะต้องท าคอนเทนต์ผ่านสื่อต่างๆอย่างมาก    มา
ก่อนทั้งสื่อซื้อและสื่อที่แบรนด์เป็นเจ้าของ เพื่อกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการมีส่วนร่วม            การ
สนับสนุน และการเผยแพร่สื่อได้เปล่านี้ 

นักการตลาดต้องบริหารสื่อทั้งสามนี้ด้วยการใช้สื่อทั้งสามนี้อย่างลงตัว โดยจ าเป็นต้องลงทุนจ่ายเงิน
ค่าสื่อซื้อ การซื้อสื่อโฆษณาในสังคมออนไลน์ท าให้มีการเผยแพร่คอนเทนต์อย่างสูง และสามารถก าหนด
รายละเอียดต่างๆ เช่น เพศ อายุ ของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเฉพาะเจาะจงอย่างมาก  รวมทั้งสามารถ
ก าหนดช่วงเวลาที่ต้องการเผยแพร่คอนเทนต์ได้ด้วย 

ส่วนนักการตลาดที่ไม่ต้องการจ่ายเงินซื้อสื่อ โดยหวังใช้สื่อที่แบรนด์เป็นเจ้าของอย่างเดียว จะมี
ข้อจ ากัดในการเผยแพร่คอนเทนต์ ไม่สามารถเผยแพร่คอนเทนต์ออกไปได้อย่างกว้างขวาง เนื่องจากทั้ง 
Google, Youtube, Facebook ต่างก็จ ากัดจ านวนการเข้าถึง (Reach) ของผู้รับคอนเทนต์ไว้เพียงแค่
ระดับหนึ่งเท่านั้นซึ่งจ านวนการเข้าถึงไม่มากเหมือนกับสื่อซื้อ   

นักการตลาดต้องคอยติดตามความนิยมหรืออัตราการใช้สื่อสังคมออนไลน์ว่าผู้บริโภคใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ใดมากน้อยแค่ไหน เพื่อเป็นแนวทางในการประสมประสานสื่อจากหลายๆค่าย เพื่อลดความเสี่ยง
หรือความไม่แน่นอนต่างๆที่อาจเกิดจากสื่อใดสื่อหนึ่งจนเป็นปัญหาต่อการเผยแพร่คอนเทนต์ 

 ตัวอย่าง ในกรณี Facebook ปรับลดจ านวนการเข้าถึง (Reach) ย่อมส่งผลกระทบมากต่อผู้ส่งคอน
เทนต์ผ่าน Facebook เพียงค่ายเดียว โดยไม่ได้ส่งคอนเทนต์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์อื่นๆเลย 
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นอกจากนี้แล้วควรเชื่อมโยงคอนเทนต์จากสื่อหนึ่งไปยังอีกสื่อหนึ่งได้ เพื่อเพิ่มจ านวนการเข้าถึงของ
ผู้รับคอนเทนต์ เช่น เมื่อคลิกที่คอนเทนต์ใน Line แล้วสามารถชมคลิปวิดีโอใน Youtube ได้ และใต้วิดีโอ
ใน Youtube ก็มีที่อยู่ของ Website ให้สามารถเข้ามาดูคอนเทนต์อื่นๆของแบรนด์ได้อีกด้วย  

5. ประเมินผลและปรับปรุงแก้ไข  
นักการตลาดจะต้องคอยติดตามว่าคอนเทนต์ท าให้เกิดผลอะไรในเส้นทางผู้บริโภค (Customer 

path) และประเมินผลว่าการท าการตลาดคอนเทนต์นั้นสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ ซึ่ง
อาจเป็นวัตถุประสงค์ด้านยอดขาย และวัตถุประสงค์เก่ียวกับแบรนด์  

ในสื่อสังคมออนไลน์มักมีเครื่องมือตรวจวัดผลของคอนเทนต์หลายด้านและแสดงผลด้วยตัวชี้วัด
ต่างๆมากมาย นักการตลาดสามารถวัดผลและประเมินผลการตลาดคอนเทนต์ได้โดยวิเคราะห์จากเนื้อหา 
รูปแบบ และสื่อที่ใช้ส าหรับคอนเทนต์นั้นๆได้อย่างละเอียดและชัดเจน ดังนั้นจึงควรทดลองใช้คอนเทนต์ที่
หลากหลายในด้านเนื้อหา รูปแบบ และสื่อต่างๆ แล้วเปรียบเทียบผลที่ได้รับว่าคอนเทนต์ใดสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้มากที่สุด  

ถึงแม้ว่าการประเมินผลของการตลาดคอนเทนต์จะได้ผลลัพธ์ที่ดีสักเพียงใดก็ตาม นักการตลาดก็
จ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนและสร้างคอนเทนต์ใหม่ๆ เพราะการผลิตคอนเทนต์เป็นงานที่ต้องท าอย่างสม่ าเสมอ 
เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงและความผูกพันระหว่างแบรนด์กับลูกค้าอยู่เสมอ  
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

การท าการตลาดคอนเทนต์ในยุคการตลาด 4.0 นักการตลาดต้องใช้คอนเทนต์ประสมประสานกันทั้ง
ในช่องทางของตลาดแบบดั้งเดิมและตลาดออนไลน์  และต้องกระตุ้นผู้บริโภคในทุกๆ    จุดสัมผัสบน
เส้นทางผู้บริโภคสายใหม่ โดยต้องมุ่งเน้นการน าเสนอคอนเทนต์ในตลาดออนไลน์ เพราะว่าเป็นตลาดที่เปิด
โอกาสให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมและสนับสนุนแบรนด์ 

แต่อย่างไรก็ตามอาจมีบางคนที่ไม่ชอบหรือไม่เห็นด้วยกับคอนเทนต์จากเนื้อหาสาระหรือภาพหรือ
รูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ และอาจท าให้เกิดการต่อต้านซึ่งย่อมส่งผลเสียต่อแบรนด์ได้ ดังนั้นแบรนด์จึง
ควรมีการบริหารการมีส่วนร่วมของลูกค้า เช่นอาจมีแอพพลิเคชั่นของแบรนด์ส าหรับโทรศัพท์มือถือเพื่อเพิ่ม
การเชื่อมโยงกับลูกค้า ท าให้ช่วยลดปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้นและช่วยสร้าง  ความผูกพันกับลูกค้าในระยะ
ยาวได้   
 ผู้เขียนมีความเห็นเพิ่มเติมว่า แบรนด์ควรมีการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าผ่านโซเชียลมีเดีย เพื่อ
สร้างความสัมพันธ์ระยะยาวระหว่างแบรนด์กับลูกค้า ให้เกิดการสื่อสารระหว่างแบรนด์กับลูกค้า และ
ระหว่างลูกค้าด้วยกันเอง การสื่อสารอาจเป็นบทสนทนาต่างๆที่เก่ียวข้องกับความคิดเห็นของลูกค้าหรือการ
แก้ปัญหาข้อร้องเรียนของลูกค้า จึงช่วยให้แบรนด์มีโอกาสท าความเข้าใจและความผูกพันกับลูกค้าได้มาก
ขึ้น  ดังนั้นการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าผ่านโซเชียลมีเดียจึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่ควรใช้ร่วมกับการตลาด
คอนเทนต์ เพื่อเสริมสร้างให้ลูกค้ามีส่วนร่วมและสนับสนุนแบรนด์ ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของการตลาดคอนเทนต ์ 
 

42 

573 

HP531007
Text Box



 

10 
 

เอกสารอ้างอิง 
ณัฐพล ใยไพโรจน.์ (2560). Digital Marketing: Concept & Case Study 4.0th Edition. นนทบุร:ี     

ไอดีซี พรีเมียร์. 
นฐมน ก้องธนานนท์  และคมจกัร ก าธรพสินี. (2560). ท ำกำรตลำดออนไลน์แบบแบรนด์ใหญ่ที่ไม่เคยมีใคร

บอกคุณ. ปทุมธาน:ี ไอแอมเดอะเบสท.์   
วิลาส ฉ่ าเลิศวัฒน์ และคณะ. (2559). Re:digital กำรตลำดยุคใหม่ เจำะใจลูกค้ำ. กรุงเทพฯ: พิมพ์ดี.   
ส านักยุทธศาสตร ์ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงดิจิทลัเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม. (2560). รำยงำนผลกำรส ำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย   ปี 
2560 Thailand Internet User Profile 2017. สืบคน้เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2561, จาก ส านักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ) เว็บไซต:์ https://www.etda.or.th/publishing-
detail/thailand-internet-user-profile-2017.html 

Chaffey, D., & Ellis-Chadwick, F. (2016). Digital Marketing (6th ed.). Upper Saddle River: 
Pearson. 

Dodson, I. (2016). The Art of Digital Marketing: The Definitive Guide to Creating Strategic, 
Targeted, and Measurable Online Campaigns. Hoboken, New Jersey: Wiley. 

Kotler, P., Kartajaya, H., & Setiawan, I. (2017). Marketing 4.0: Moving from Traditional to 
Digital. Hoboken, New Jersey: Wiley.   

Kumar, A., Bezawada, R., Rishika, R., Janakiraman, R., & Kannan, P.K. (2016). From Social to 
Sale: The Effects of Firm-Generated Content in Social Media on Customer Behavior. 
Journal of Marketing. 80(1), pp.7-25  

Lamberton, C., &  Stephen, A.T. (2016). A Thematic Exploration of Digital, Social Media, 
and Mobile Marketing: Research Evolution from 2000 to 2015 and an Agenda for 
Future Inquiry. Journal of Marketing. 80, pp.146–172 

Lieb, R., & Szymanski, J. (2017). Content, the Atomic Particle of Marketing: The Definitive 
Guide to Content Marketing Strategy (1st ed.). New York: Kogan Page.   

Pazeraite, A., & Repoviene, R. (2016). Content Marketing Elements and their Influence on 
Search Advertisement Effectiveness: Theoretical Background and Practical Insights. 
Retrieved February 12, 2018, from Organizaciju Vadyba Website: 
https://eltalpykla.vdu.lt/bitstream/handle/1/31467/ISSN2335-
8750_2016_N_75.PG_97-109.pdf?sequence=1   

43 

574 

HP531007
Text Box

HP531007
Text Box



 

 

Sathya, P. (2017). A Study on Digital Marketing and its Impact.  Retrieved February 12, 
2018, from  International Journal of Science and Research (IJSR) Website: 
https://www.ijsr.net/archive/v6i2/ART2017664.pdf    

Smith, P., & Chaffey, D. (2017). Digital Marketing Excellence: Planning, Optimizing and 
Integrating Online Marketing (5th ed.). London: Routledge, Taylor & Francis Group.                                                                  

 
 
 
 
 

44 

575 

HP531007
Text Box



1 

 

การประยุกต์แนวคิด SCOR Model กับอุตสาหกรรม 
การเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมในจังหวัดจันทบุร ี

THE APPLICATION OF SCOR MODEL TO VANNAMAI WHITE SHRIMP INDUSTRY 
IN CHANTHABURI PROVINCE 

 
นันทวรรณ บุญรักษา   

นักศึกษาปริญญาโท สาขาการจัดการอุตสาหกรรม มหาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
Email : Boonraksanan.033@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาแบบผสมผสานเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์
กระบวนการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมตั้งแต่ต้นน้้าจนถึงปลายน้้าและเพื่อน้าแบบจ้าลองโซ่อุปทานมาประยุกต์ใช้ กับ
กระบวนการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมในจังหวัดจันทบุรี โดยใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือใน  การ
รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ในประชากรในการศึกษาคือ ผู้ประกอบการตั้งต้นน้้า                             
จนถึงปลายน้้าที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมในเขตจังหวัดจันทบุรี การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็น  
การสุ่มตัวอย่างแบบใช้ความน่าจะเป็น (Probability Sampling) เป็นการเลือกตัวอย่างโดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจง ได้แก่ 
ผู้จ้าหน่ายปัจจัยการผลิต ผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงกุ้ง ผู้ประกอบการจ้าหน่ายกุ้ง/แพกุ้ง ส่วนผู้บริโภคเป็น    การสุ่ม
ตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non Probability Sampling) โดยการเลือกตัวอย่างแบบตามสะดวก 
(Convenience Sampling) ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า ผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์
มากกว่า 10 ปี มีความเห็นส่วนใหญ่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันการน้าตัวแบบจ้าลองมาประยุกต์เพื่อพัฒนา  การ
ด้าเนินงาน และวางแผนการจัดการทรัพยากรในอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งขาวในจังหวัดจันทบุรีให้มีความก้าวหน้า  
และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดหรือลูกค้า โดยผู้ประกอบการจะวางแผนศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ พร้อมกับเข้า
อบรมในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง และผู้ประกอบการบางรายมีการรวมกลุ่มกันในการเลี้ยงโดยที่ความร่วมมือกันอยู่ในรูปแบบ
ของชมรม หรือการท้า Contract Farm เพื่อท้าให้สามารถสร้างอ้านาจการต่อรองราคากับผู้ซื้อได้ และภาครัฐควรมี
การสนับสนุนหรือผลักดันการเลี้ยงกุ้งเพื่อเป็นกลยุทธ์เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และจากการสอบถาม พบว่า 
ตัวแบบจ้าลองที่มีความสัมพันธ์กับกระบวนการเลี้ยงกุ้งตั้งแต่ตันน้้าจนถึงปลายน้้า คือ ด้านการวางแผน      ด้านการ
ขนส่ง และด้านการจัดซื้อจัดหา อย่างมีนัยสคัญทางสถิติ .05  
  
ค าส าคัญ : การจัดการโซ่อุปทาน อุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม ตัวแบบ SCOR model                                          
       การเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม 
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Abstract   
 The purpose of this qualitative and quantitative blended learning is to study and analyze the 
vannamai white shrimp framing process from headwater to downstream water and apply the SCOR model 
to vannamai white shrimp industry in chanthaburi province. The questionnaire and interview are the 
method to collect the primary data from trader and customer in the vannamai white shrimp industry      
in chanthaburi province. This research use the specifically random method (Probability Sampling)            
to collect the data from all suppliers and use the non-probability sampling (Convenience Sampling)         
to collect the data from the customer. After analysis, the result of in-depth interview show that the more 
than 10 years of working experience suppliers agree with the applied the SCOR model to develop 
vannamai white shrimp industry in chanthaburi province according to the dealer and customer's demand. 
The supplier have to learn the new knowledge and participate the associated training. Some supplier 
should work as a group by association or contract farm to create the bargain power with a customer. The 
government should support the vannamai white shrimp industry in chanthaburi province to increase the 
competitive strategy and result of the examination found that the related shrimp processing model is 
planning, transportation, demand and supply with statistically significant at the 0.05 level. 

Keyword : Supply Chain Management industry vannamei shrimp farmers SCOR model subject   
The model vannamei shrimp farmers 
 

บทน า   
 ประ เทศ ไทย เป็ นป ระ เทศที่ มี ศั ก ยภาพทา งด้ า น เ กษตรกร รมและกา ร เพ า ะ เลี้ ย ง ที่ ส้ า คั ญ                        
โดยเฉพาะการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมเป็นสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก ปัจจุบันประเทศไทยมีสัดส่วนผลผลิตกุ้งขาวแวนนา
ไมต่อกุ้งกุลาด้าในอัตราส่วน 99:1 ของปริมาณกุ้งเพาะเลี้ยงทั้งหมด  
  ดังนั้นจึงจ้าเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตให้สามารถแข่งขันกันระหว่างโซ่อุปทาน เป็นการบูรณา
การความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมตั้งแต่ต้นจนถึงปลายน้้าระหว่างองค์กรและกิจกรรมต่างๆ  Christopher (2005)  
เพื่อให้ทราบถึงความต้องการที่เป็นปัจจัยส้าคัญท้าให้เกิดการส่งต่อของวัตถุดิบ สินค้า บริการ น้าไปสู่การได้รับ
ผลประโยชน์ร่วมกันของทุกฝ่าย (Handfield, et al. 1999) ซึ่งประกอบไปด้วย 5 กิจกรรม ได้แก่ การวางแผน (Plan) 
การจัดซื้อจัดหา (Source) การผลิต (Make) การขนส่ง (Deliver)  และ การรับคืนหรือส่งคืน (Return) Supply 
Chain Operations Reference – Model. 2555.ออนไลน์ 
 อุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งมีองค์ประกอบในห่วงโซ่อุปทาน ได้แก่ ผู้ผลิตต้นน้้า กลางน้้าและปลายน้้า โดยความ
ยาวของห่วงโซ่ของสินค้าแต่ละชนิดจะไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับจ้านวนผู้ผลิตในแต่ละขั้นตอนการผลิต  โดยพัฒนาทักษะ   
การบริหารจัดการโลจิสติกส์ในระดับฟาร์มให้กับกลุ่มและสถาบันเกษตรกร  เพื่อลดต้นทุนในกระบวนการและเพิ่ม
ศักยภาพให้เกษตรกรในการเข้าร่วมจัดการและเก็บเก่ียวมูลค่าเพิ่มจากโซ่อุปทานของตนเองมากขึ้นส่งเสริมการพัฒนา                     
สถาบันเกษตรกรให้ทาหน้าที่เป็นกลไกการจัดการธุรกิจ (Business Arm) รวมทั้งทบทวนยุทธศาสตร์การผลิตสินค้ากุ้ง
และผลิตภัณฑ์ พิจารณายุทธศาสตร์การผลิตสินค้ากุ้งและผลิตภัณฑ์เป็นช่วงระยะเวลา เพื่อให้มีความยืดหยุ่นใน
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ยุทธศาสตร์เชิงรุกและสอดคล้องกับสถานการณ์ตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ มีการมุ่งเน้นในการพัฒนา
อุตสาหกรรมกุ้งไทยในฐานะที่เป็นสินค้าส้าคัญ (Product champion) ของประเทศที่สร้างรายได้ให้กับผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมที่มีความสัมพันธ์กันตลอดห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้้าถึงปลายน้้า (From Farm to Table) 
เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ จังหวัดจันทบุรี เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกที่มีความส้าคัญเรื่องการประมง 
เนื่องจากมีชายฝั่งทะเลยาว 108 กิโลเมตร และมีแม่น้้าหลายสาย สัตว์น้้าที่นิยมเพาะพันธุ์และเลี้ยงมากที่สุดคือ กุ้ง 
และพบว่าจันทบุรีเป็นจังหวัดที่มีผู้ประกอบการเลี้ยงกุ้งได้รับการจดทะเบียนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าที่ดีในภาคตะวนัออก
เป็นอันดับหนึ่งคิดเป็นร้อยละ 35   
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจส้ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการประยุกต์แนวคิด SCOR Model      
กับอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมของจังหวัดจันทบุรี เพื่อศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนา
ไมตั้งแต่ต้นน้้าถึงปลายน้้าและน้าแบบจ้าลองโซ่อุปทานมาประยุกต์ใช้กับกระบวนการเลี้ยงกุ้ง ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ให้กับเกษตรกรสามารถวางแผนและเป็นแนวทางในการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลผลิต
ตามเป้าหมาย ซึ่งสามารถแข่งขันกับคู่แข่งรายอื่นได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจยั 
 1. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมตั้งแต่ต้นน้้าจนถึงปลายน้้า 
 2. เพื่อน้าแบบจ้าลองโซ่อุปทานมาประยุกต์ใช้กับกระบวนการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมในจังหวัดจันทบุรี          

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากร          
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ก้าหนดประชากรในการศึกษาคือ ผู้ประกอบการตั้งต้นน้้าจนถึงปลายน้้าที่
เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมในเขตจังหวัดจันทบุรี  

กลุ่มตัวอย่าง 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบใช้ความน่าจะเป็น  (Probability Sampling) เป็นการเลือก

ตัวอย่างโดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจง ได้แก่ ผู้จ้าหน่ายปัจจัยการผลิตการจ้าหน่ายอาหาร เวชกัณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับการเลี้ยง
กุ้งขาวแวนนาไมในเขตจังหวัดจันทบุรีจ้านวน 30 ราย ผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงกุ้งมีระบบการเลี้ยงที่ค้านึงถึงสุขภาพ
ของกุ้งขาวแวนนาไมในเขตจันทบุรีรวมจ้านวน 28 ราย ผู้ประกอบการจ้าหน่ายกุ้ง/แพกุ้งเป็นกิจกรรมปลายน้้าที่รับซื้อ
กุ้งจากผู้ประกอบการเลี้ยงกุ้งและน้าไปขายต่อให้กับผู้บริโภค จ้านวน 9 ราย ส่วนผู้บริโภคเป็นการสุ่มตัวอย่างแบบไม่
ใช้ความน่าจะเป็น (Non Probability Sampling) โดยการเลือกตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience 
Sampling) แหล่งจ้าหน่ายในเขตอ้าเภอเมืองจันทบุรี จ้านวน 2 แหล่ง คือ ตลาดวัดสวนม่วง และตลาดสดน้้าพุ และ
ในเขตสะพานปลา คือ ตลาดวงเวียนหมูดุด   
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 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
แบบสัมภาษณ์ (Interview) โดยมีค้าถามเกี่ยวกับกระบวนการเลี้ยงตั้งแต่ต้นน้้าถึงปลายน้้า การประยุกต์ใช้ 

SCOR Model และปัญหาอุปสรรคการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม  
แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการเลี้ยงกุ้งตั้งแต่ต้นน้้าถึงปลายน้้า การ

ประยุกต์ใช้ SCOR Model จ้าแนกเป็น 4 ชุด ชุดที่ 1 ค้าถามเกี่ยวกับผู้จ้าหน่ายปัจจัยการเลี้ยงกุ้ง ชุดที่ 2 ค้าถาม
เกี่ยวกับผู้ประกอบการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม ชุดที่ 3 ค้าถามเกี่ยวกับผู้ประกอบการจ้าหน่ายกุ้ง/แพกุ้ง ส่วนที่ 4 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) การแจกและการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามผู้วจิัยไดโ้ทรนัดหมาย
และก้าหนดเวลาในการเข้าพบกบัตัวแทนหรือผู้ประกอบการโดยจัดส่งแบบสอบถามและแบบสมภาษณ์ให้ก่อนก้าหนด 
 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) รวบรวมจากเอกสารสิ่งตีพิมพ์และ Web Site ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่
เก่ียวข้องกับการประยุกต์แนวคิด SCOR Model กับอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมของจังหวัดจันทบุรี ได้แก่ 
กรมประมง ส้านักเศรษฐกิจ รวมทั้งต้ารา บทความ และงานวิจัยต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการศึกษาคร้ังนี้ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมูลเคร่ืองมือวิจัยโดยหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เป็นรายข้อและรายด้านพร้อมทั้งเสนอข้อมูลในตารางประกอบค้าบรรยายเปรียบเทียบ 

การวิเคราะห์โดยใช้หลักการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) จากการสัมภาษณ์ ผู้ประกอบการเลี้ยง   
กุ้งขาวแวนนาไม โดยใช้ช่วงเวลาระหว่างการเก็บรวมรวมข้อมูลทั้งในเวลาราชการและวันหยุดเสาร์อาทิตย์              
วันละ 3 คน จ้านวน 3 วัน ในช่วงเวลาการเก็บข้อมูลภาคสนามตั้งแต่เดือนสิงหาคม – กันยายน 2560  

การวิเคราะห์โดยใช้หลักการถดถอยพหุคูณ (Multiple regression Analysis) เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างแบบจ้าลองโซ่อุปทานมีความสัมพันธ์กับกระบวนการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมตั้งแต่ต้นน้้าจนถึงปลายน้้า 

 
ผลการวิจัย 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม (ผู้จ้าหน่ายปัจจัยการเลี้ยงกุ้ง) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่การศึกษาระดับอนุปริญญาตรี จ้านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 60.9 มีต้าแหน่งเป็นเจ้าของกิจการ จ้านวน 12 คน  
คิดเป็นร้อยละ 52.2 มีการด้าเนินกิจการประเภทค้าส่งและค้าปลีก จ้านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 69.6  มีรายได้
มากกว่า 30,000 บาท จ้านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 56.5  มีการจ้างแรงงานจากบุคคลภายนอก  จ้านวน 17 คน 
คิดเป็นร้อยละ 73.9 ประสบการณ์ระหว่าง 4-6 ปี จ้านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 87  และส่วนใหญ่มีรูปแบบการ
ด้าเนินธุรกจิในครอบครัว จ้านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 52.2 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม (ผู้ประกอบการเลี้ยงกุ้ง) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
ระดับการศึกษาปริญญาตรีจ้านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 40 มีต้าแหน่งแป็นเจ้าของกิจการ จ้านวน 17 คน คน คิดเป็น
ร้อยละ 85 มีการประกอบอาชีพเสริมด้านค้าขาย จ้านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 65  มีรายได้มากกว่า 30,000 บาท 
จ้านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 95 มีการด้าเนินการใช้แรงงานจากบุคคลภายนอกทั้งหมด จ้านวน 20 คน คิดเป็นร้อย
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ละ 100 มีประสบการณ์ต่้ากว่า 4-6 ปี  จ้านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 90 และส่วนใหญ่มีรูปแบบการด้าเนินธุรกิจใน
ครอบครัวแต่จ้างผู้อื่นท้า จ้านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 90 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม (ผู้จ้าหน่ายกุ้ง) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายมีจ้านวนเท่ากัน คือ 3 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 มีต้าแหน่งเป็นเจ้าของ 
จ้านวน 7 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 77.8 มีรายได้ระหว่าง 25,001-30,000 บาท จ้านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 55.6 
การด้าเนินการใช้ลักษณะแรงงานครัวเรือน จ้านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 55.6 มีประสบการณ์ระหว่าง 4-6 ปี จ้านวน 
7 คน คิดเป็นร้อยละ 77.8 และส่วนใหญ่มีรูปแบบการด้าเนินธุรกิจในครอบครัว จ้านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 44.4 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม (ผู้บริโภค) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
มากกว่าเพศชาย จ้านวน 230 คิดเป็ยร้อยละ 59.90 มีอายุอยู่ระหว่าง 41- 60 ปี จ้านวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 
43.20 มีสถานภาพสมรส จ้านวน 218 คน คิดเป็นร้อยละ 56.80 การศึกษาระดับปริญญาตรี จ้านวน 226 คน คิดเป็น
ร้อยละ 58.9 ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนหรือรับจ้าง จ้านวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 54.40 มีรายได้
ระหว่าง 10,001 – 15,000 บาท จ้านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 30.50  

การวิเคราะห์ข้อมูลของกระบวนการจ าหน่ายปัจจัยการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการใช้หลักเกณฑ์ในการซื้อปัจจัยการเลี้ยงกุ้งมาจ้าหน่ายโดยค้านึงถึงเรื่อง

ความต้องการของตลาด จ้านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 73.91 มีการวางแผนซื้อปัจจัยการเลี้ยงกุ้งมาเก็บส้ารองไว้ 
จ้านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 82.6 มีวิธีที่ในการติดต่อกลับลูกค้าคือ โดยติดต่อกันหน้าร้าน จ้านวน 21 คน คิดเป็น
ร้อยละ 91.3  ค้านึงถึงการจัดช่วงโปรโมชั่นให้กับลูกค้าในช่วง 4 ปีขึ้นไป จ้านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 82.6 มีวิธีใน
การท้าสัญญาซื้อขายกับบริษัทจ้าหน่ายปัจจัยการผลิตโดยมี Sale มาเสนอขายแล้วให้ด้าเนินการเป็นตัวแทนจ้าหน่าย 
จ้านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 69.9    

การวิเคราะห์ข้อมูลของกระบวนการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวิธีการวางแผนการจัดการฟาร์มในการเลี้ยงกุ้งเลือกตอบวิธีการวางแผนการ

จัดการฟาร์มในการเลี้ยงกุ้งแบบศึกษาด้วยตนเอง จ้านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 75.0 สถานที่ท้าการเลี้ยงกุ้งเป็นแบบ
บ่อดิน จ้านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 85.0 มีเทคนิคการจัดการน้้าเลี้ยงแบบน้าน้้ากลับมาใช้อีกครั้งโดยไม่ระบายทิ้ง 
จ้านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 75.0 การใช้รอบระยะเวลาในการเลี้ยง 2 รอบต่อปี จ้านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 
75.0 มีการด้าเนินการตากบ่อจนแห้งก่อนเลี้ยงทุกครั้ง จ้านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 80 มีการลอกขี้เลนบางครั้งก่อน
ท้าการเลี้ยง จ้านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 65.0 มีการเลือกตอบแหล่งที่ซื้อพันธุ์กุ้งจากโรงเพาะฟักเอง และจากโรง
เพาะฟักเอกชน จ้านวนใกล้เคียงกัน คือ 18 คน และจ้านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 90.0 และร้อยละ 85.0 และมี
หลักเกณฑ์การเลือกซื้อกุ้งเรื่องการให้เครดิต จ้านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 

การวิเคราะห์ข้อมูลของกระบวนการจ าหน่ายกุ้งขาวแวนนาไม 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่  มีการติดต่อกับเกษตรกรเพื่อต้องการไปสุ่มกุ้งโดยใช้ระยะเวลา เกษตรกร       

1 วัน  และมีรูปแบบการด้าเนินการจับกุ้ง โดยส่งคนไปจับกุ้งเอง มีจ้านวนเท่ากัน คือ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 55.6 มี
วิธีการรวบรวมกุ้งรับครั้งละรายต่อเที่ยว เต็มคันรถ จ้านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 66.7 มีการค้านึงถึงระยะเวลาที่
ลูกค้ามีความต้องการระหว่าง 2-3 วัน จ้านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 88.9 มีวิธีการติดต่อกับลูกค้าโดยใช้
โทรศัพท์มือถือ จ้านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 77.8 มีการเลือกตอบเกณฑ์การเลือกรับซื้อกุ้งมาจ้าหน่ายแบบติดต่อซื้อ
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ขายกันมานาน จ้านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 100 มีปริมาณกุ้งที่จ้าหน่ายต่อวันจ้านวนระหว่าง 5-10 ตัน              
จ้านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุผลส าคัญในการเลือกซื้อกุ้งขาวแวนนาไม 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ชอบบริโภคกุ้งขาวแวนนาไม  จ้านวน 258 คน คิดเป็นร้อยละ 67.20 มี

หลักเกณฑ์ในการเลือกซื้อด้านรสชาติชาติอร่อย จ้านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 27.30 มีเหตุผลในการเลือกซื้อให้
สมาชิกในครอบครัว จ้านวน 164 คิดเป็นร้อยละ 42.70 มีการตอบข้อดีและข้อได้เปรียบของกุ้งในเรื่องหาซื้อได้ง่ายใน
ตลาดทุกระดับ จ้านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 33.30 ผู้ที่มีอิทธิพลมากที่สุดต่อการตัดสินใจซื้อกุ้งคือ สมาชิกใน
ครอบครอบ จ้านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 37.80 

จากการศึกษาเหตุผลส้าคัญที่ไม่เลือกซื้อกุ้งขาวแวนนาไมของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นผู้ที่ไม่ชอบบริโภค
กุ้ง พบว่า ปัจจัยที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือก มีจ้านวน 4 ปัจจัย ได้แก่ มากที่สุด คือ เกิดผลข้างเคียงหลังจาก
การบริโภค ( x = 3.78) รองลงมาคือ ไม่ชอบรสชาติ ( x = 3.50) ราคาแพง ( x = 3.49) และกลัวเรื่องสารเคมีตกค้าง 
( x = 3.45) 

การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการประยุกต์ SCOR Model กับผู้จ าหน่ายปัจจัยการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม 
ผู้ตอบแบบสอบถามในภาพรวม ให้ระดับความส้าคัญต่อการประยุกต์ใช้แบบจ้าลองโซ่อุปทานกับ

กระบวนการจ้าหน่ายปัจจัยการเลี้ยงกุ้งในจังหวัดจันทบุรี ระดับปานกลาง ได้แก่ การวางแผนการจ้าหน่ายปัจจัยการ
เลี้ยงกุ้ง ( x = 3.87) รองลงมาคือ การวางแผนการจัดหาปัจจัยการเลี้ยงกุ้ง เช่น เจรจากับโรงงานผู้ผลิต และการท้า
สั ญ ญ า เ รื่ อ ง ร า ค า แ ล ะ เ งื่ อ น ไ ข ต่ า ง ๆ  กั บ แ ห ล่ ง ผ ลิ ต ห รื อ ตั ว แ ท น จ้ า ห น่ า ย ปั จ จั ย ก า ร เ ลี้ ย ง กุ้ ง                                                
มีค่าเท่ากันคือ ( x = 3.39) 

การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการประยุกต์ SCOR Model กับผู้ประกอบการเลี้ยงกุ้ง 
ผู้ตอบแบบสอบถามในภาพรวม ให้ระดับความส้าคัญต่อการประยุกต์ใช้แบบจ้าลองโซ่อุปทานกับ

กระบวนการจ้าหน่ายปัจจัยการเลี้ยงกุ้งในจังหวัดจันทบุรี ระดับปานกลาง  คือ ก้าหนดคุณสมบัติและคัดเลือกแหล่ง
จ้าหน่ายลูกกุ้งและปัจจัยการเลี้ยงกุ้ง ( x = 4.05) รองลงมาคือ การวางแผนการจับกุ้งให้ตรงตามงวดเพื่อให้แพมา
ประมูลราคากุ้ง รองลงมาการตรวจสอบความถูกต้องค่าของน้้า การให้จุลินทรีย์ หลังจากการปล่อยกุ้ง และการด้าเนิน
ตรวจสอบไซด์ของกุ้งเป็นไปตามเกณฑ์ ก่อนการติดต่อกับแพรับซื้อกุ้งมาประมูลและท้าการจับกุ้ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 
( x = 3.40) และระดับน้อย คือ การใส่สารที่ท้าให้กุ้งสดจากฟาร์มเลี้ยงกุ้ง นอกเหนือจากข้อก้าหนดที่ท้าการตกลงกัน
ไว้ ( x = 2.55) ตามล้าดับ 

การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการประยุกต์ SCOR Model กับผู้รับซื้อและจ าหน่ายกุ้งขาวแวนนาไม 
ผู้ตอบแบบสอบถามในภาพรวม มีระดับเหตุผลที่ไม่ชอบบริโภคกุ้งขาวในจังหวัดจันทบุรีในระดับปานกลาง 

ได้แก่  มากที่สุด คือ เกิดผลข้างเคียงหลังจากการบริโภค  ( x = 3.78) รองลงมาคือ ไม่ชอบรสชาติ                            
( x = 3.50) ราคาแพง ( x = 3.49) และกลัวเรื่องสารเคมีตกค้าง ( x = 3.45) ตามล้าดับ 
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การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการบริโภคกุ้งขาวแวนนาไม 
จากการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม ภาพรวมพบว่า ความพึงพอใจต่อการบริโภคกุ้งขาวในจังหวัดจันทบุรี

ในระดับปานกลาง ( x = 3.16) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการบริโภคกุ้ง 
ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ( x =  3.59) รองลงมาคือ ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย ( x =  3.26) ด้านราคา ( x =  3.21) 
และด้านส่งเสริมการตลาด ( x =  2.71) ตามล้าดับ 

 
ผลการวิเคราะห์สมมติฐานในการวิจัย 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ถดถดอยพหุของปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อกระบวนการจ าหน่ายปัจจัยการเลี้ยงกุ้ง 

 
ตัวแปร B SE Beta t sig 

1. การวางแผน .491 .131 .345 4.05 .000* 

2. การจัดซื้อจดัหา .057 .079 .150 .721 .481 

3. การจ้าหน่ายปจัจัยการเลีย้งกุ้ง .073 .141 .134 .521 .609 

4. การขนส่ง -.300 .104 -.621 -2.876 .010* 

5. การส่งคืน .225 .144 .423 -1.557 .138 

ค่าคงที ่ 20.543 4.884  4.206 .001* 

      R2=.377, SEE=.891, F=2.055, Sig.of t =.122 ,*P<.05 
 

ตัวแบบจา้ลองดา้นการวางแผน และด้านการขนสง่มีความสัมพนัธ์ต่อกระบวนการจ้าหนา่ยปัจจัยการเลี้ยงกุ้ง 
อย่างมีนัยสา้คัญทางสถิติที่ระดบั .05 
 
ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ถดถดอยพหุของปัจจัยท่ีมีอิทธพิลต่อกระบวนการเลี้ยงกุ้ง 

 
ตัวแปร B SE Beta t sig 

1. การวางแผน .539 .117 .4.09 4.678 .000* 

2. การจัดซื้อจัดหา .603 .120 .424 4.962 .000* 

3. การเลี้ยงกุ้ง .367 .127 .277 2.881 .005* 

4. การขนส่ง -.250 .442 -.166 -.565 .581 

5. การส่งคืน -.460 .550 -.211 -.836 .417 

ค่าคงที่ 52.902 9.608  5.506 .0000* 

       R2=.165, SEE=2.380, F=.554, Sig.of t =.734 ,*P<.05 

 
ตัวแบบจา้ลองดา้นการวางแผน และด้านการจัดซื้อจัดหา และการเลี้ยงกุ้งมีความสัมพนัธ์ต่อกระบวนการเลี้ยง

กุ้ง อย่างมีนัยสา้คัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ถดถดอยพหุของปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อกระบวนการรับซ้ือและจ าหน่ายกุ้ง 

 
ตัวแปร B SE Beta t sig 

1. การวางแผน .981 .091 .739 10.798 .000* 

2. การจัดซื้อจดัหา .430 .115 .326 3.750 .007* 

3. การจ้าหน่ายและรับซื้อกุ้ง -.111 .124 -.213 -.895 .437 

4. การขนส่ง .260 .127 .1.96 2.039 .044* 

5. การส่งคืน -.418 .189 -.507 -2.216 .144 

ค่าคงที ่ 93.609 26.485  3.534 .039* 

      R2=.850, SEE=.895, F=3.391, Sig.of t =.172 ,*P<.05 

 
ตัวแบบจา้ลองดา้นการวางแผน และด้านการจัดซื้อจัดหา และการขนส่งมีความสัมพันธต์่อกระบวนการรับซื้อ

และจ้าหนา่ยกุ้ง อย่างมนีัยสา้คญัทางสถิตทิี่ระดับ .05 

 
สรุปและอภิปรายผล 

การศึกษาวิจัยเร่ืองการวิเคราะห์การประยุกต์แนวคิด SCOR Model กับอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนา
ไมของจังหวัดจันทบุรี ผลที่ได้รับจากการวิจัยอาจเป็นข้อมูลพื้นฐานส้าหรับผู้ประกอบการที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการเลี้ยง
กุ้งตั้งต้นน้้าจนถึงปลายน้้า ในการวางแผน ก้าหนดนโยบายและมาตรการต่าง ๆ เกี่ยวกับการเลี้ยงกุ้ง โดยน้าตัว
แบบจ้าลองมาประยุกต์ใช้กับแต่ละกระบวนการเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนา และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้ด้าเนิน
กิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ผลที่ได้รับจากการตอบแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม 
สามารถอภิปรายผลการศึกษาวิจัยเทียบเคียงระหว่าง ผลการศึกษาวิจัยกับแนวคิดทฤษฎี ได้ดังต่อไปนี้ 

ผลการอภิปรายจากแบบสัมภาษณ์ของผู้ประกอบการต้นน้ าถงึปลายน้ า 
วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี มีความเห็นส่วนใหญ่

สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน การน้าตัวแบบจ้าลองมาประยุกต์เพื่อพัฒนาการด้าวางแผนการจัดการทรัพยากรใน
อุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งขาวในจังหวัดจันทบุรีมีความก้าวหน้า และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดหรือลูกค้า 
โดยผู้ประกอบการจะวางแผนศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ ทางอินเทอร์เนต พร้อมกับเข้าอบรมในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง และ
ผู้ประกอบการบางรายมีการรวมกลุ่มกันในการเลี้ยงโดยที่ความร่วมมือกันอยู่ในรูปแบบของชมรม หรือการท้า 
Contract Farm เพื่อท้าให้สามารถสร้างอ้านาจการต่อรองราคากับผู้ซื้อได้ และภาครัฐว่ามีการสนับสนุนหรือผลักดัน
เร่ืองการเลี้ยงกุ้งในแนวทางใด ก็จะด้าเนินการปฏิบัติตาม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ปิติยา โพธาศรี และคณะ (2553) 
ที่ว่า การขึ้นทะเบียนเกษตรกรและการท้าสัญญาระยะยาว (Contract Farming) กับเกษตรกรสามารถด้าเนินการ
จัดซื้อจัดหาวัตถุดิบได้ในปริมาณที่เพียงพอ อีกทั้งยังสามารถวางแผนการผลิต และการจัดจ้าหน่าย  กระจายสินค้าได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นกลยุทธ์เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และมีการก้าหนดกลยุทธ์ในการจัดซื้อจัดหา
ปัจจัยการเลี้ยงกุ้งจะค้านึงถึงคุณภาพและมาตรฐาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ
ไทย (2553) ที่ว่า มีตัวกลางในการรวบรวมสินค้าจากเกษตรกรไป ส่งให้กับผู้บริโภค แต่เนื่องจากกระบวนการของ

52 

583 

HP531007
Text Box

HP531007
Text Box



9 

 

สินค้าอาหารทะเลที่ต้องการ ความรวดเร็วในการด้าเนินงานเพื่อคงคุณภาพความสดของสินค้าเอาไว้นั้น ท้าให้รูปแบบ 
การด้าเนินการมีลักษณะสั้นกว่าสินค้าอื่น 

ผลการอภิปรายจากแบบสอบถามของผู้ประกอบการต้นน้ าถึงปลายน้ า 
 กระบวนการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมตั้งแต่ต้นน้้าจนถึงปลายน้้าโดยใช้ตัวแบบจ้าลองโซ่อุปทาน โดยส่วนใหญ่ผู้
จ้าหน่ายปัจจัยการเลี้ยงกุ้งและผู้ประกอบการเลี้ยงกุ้งให้ความส้าคัญในด้านการวางแผนการซื้อปัจจัยการเลี้ยงกุ้ง หรือ
การวางแผนการเลี้ยงกุ้ง เพื่อกิจกรรมต่างๆ บรรลุเป้าหมายที่วางไว้  สอดคล้องกับงานวิจัย  พิริยะ แสนรักษ์ (2553) 
ที่ว่า ค้านึงถึงการวางแผนในการเลี้ยงกุ้งและการจัดซื้อซื้อปัจจัยการผลิต เช่นลูกกุ้ง และอาหารกุ้ง  และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของกัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม และคณะ (2554) ที่ว่าการพัฒนานาเกษตรรายย่อยต้องพิจารณาความสามารถใน
การเพาะเลี้ยงได้อย่างเป็นระบบมาตรฐาน สามารถวางแผนการเพาะเลี้ยง การเก็บเกี่ยว และวางแผนการตลาดได้ 
และสอดคล้องกับงานวิจัย วลัยลักษณ์ อัตธีรวงศ์ (2549) ส่งเสริมให้เกิดการวางแผนการผลิตและให้ความรู้ทางด้าน
การตลาดแก่เกษตรกร โดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเช่น กระทรวงพาณิชย์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการ
เกษตร และองค์กรตลาดเพื่อการเกษตร ส่วนผู้จ้าหน่ายกุ้งหรือรับซื้อกุ้งให้ความส้าคัญในด้านการจัดซื้อจัดหาและด้าน
การขนส่งการบริหารรถเที่ยวเปล่าและการเลือกสถานที่เพื่อจะโยกย้ายกุ้งไปยังโรงเย็นได้ถูกวิธี สอดคล้องกับงานวิจัย 
พินิจ บุญเอี่ยม (2557) ที่ว่า ให้ความส้าคัญในกระบวนการจัดซื้อ การรับและการจัดเก็บ ที่ควรมีการวางแผนการ
จัดซื้อเพื่อการผลิตและการก้าหนดมาตรฐานในการรับเข้า กระบวนการผลิตแปรรูปที่ควรมีการฝึกอบรมพนักงานและ
การน้าระบบมาตรฐานการใช้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค   สอดคล้องกับงานวิจัย อรพรรณ 
ศรีแสง (2553) ที่ว่า ควรพิจารณาแนวการบริหารรถเที่ยวปล่าวเพื่อลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการเคลื่อนย้ายและการ
ขนส่ง สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนาณัติ กล้าหาญ และคณะ (2559) ที่ว่า กระบวนการท้างานที่จะต้องมีการ
ปรับปรุงการด้าเนินงานเพื่อลดค่าใช้จ่าย คือกิจกรรมการขนส่งกุ้งขาวแวนนาไม และการขนส่งเที่ยวกลับ และในส่วน
ของผู้บริโภคมีความพึงพอใจในปัจจัยด้านสินค้าและบริการ ทั้ง 2 ด้าน มีผลกระทบต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคกุ้ง
ขาวแวนนาไม สอดคล้องกับงานวิจัยของอดุลย์ ก๋องระบาง (2550) ที่ว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคมีความเห็นด้วย
มากที่สุด ในเรื่องคุณภาพสินค้า รองลงมาคือ อายุการเก็บรักษา ส่วนเรื่องปัจจัยด้านราคา ผู้บริโภคมีความเห็นด้วย
มากในเร่ืองการตั้งราคาขายมีความเหมาะสม รองลงมาคือ มีการลดราคาสินค้าเพื่อเชิญชวนให้คนซื้อในช่วงเวลาเย็น  

ตัวแบบจ้าลองโซ่อุปทานมีความสัมพันธ์กับกระบวนการจ้าหน่ายปัจจัยการเลี้ยงกุ้งขาว กระบวนการเลี้ยงกุ้ง
ขาวและกระบวนการรับซื้อและจ้าหน่ายกุ้งขาวใน ด้านการวางแผน และการขนส่ง การจัดซื้อจัดหา ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ภคมน กิจนุสนธิ์ (2559) ได้ท้าการศึกษาถึงความสัมพันธ์ของการจัดการห่วงโซ่อุปทาน การจัดการ
ปฏิบัติการ และการจัดการโลจิสตกิส์ของธุรกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมประเทศไทย พบว่าความสัมพันธ์กับลูกค้า
และคู่ค้า ส่งผลต่อประสิทธิผลของการค้า เป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อสร้าง ความสัมพันธ์ระยะยาวกับเรียนรู้ความ
ต้องการที่แตกต่างกันของลูกค้า และคู่ค้า และตอบสนองความ ต้องการของลูกค้าด้วยสินค้า 
 การวิเคราะหก์ารประยุกต์แนวคดิ SCOR Model กับอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมของจังหวัด
จันทบุร ีมีข้อเสนอแนะส้าหรับผลการศึกษา และข้อเสนอแนะสา้หรับการศึกษาคร้ังต่อไป ซึง่สามารถพิจารณาได้ ดังนี้ 
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ข้อเสนอแนะส าหรับผลการวิจัย 
 ในการศึกษาคร้ังนี้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ภาครัฐควรเข้ามาด้าเนินการสนับสนุนการเลี้ยงกุ้งโดยออกนโยบายการส่งเสริมการเลี้ยงกุ้ ง                   
เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการ และกรมประมงควรออกกฏระเบียบให้เคร่งครัดในเรื่องการน้าสารปนเปื้อน
มาประกอบการเลี้ยงเพื่อให้กุ้งโตตามไวแต่ขาดคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัย  
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

 ควรศึกษาการประยุกต์ใช้ตัวแบบจ้าลองโซ่อุปทานกับอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าอื่น                  
เพื่อมีขั้นตอนการเพาะเลี้ยงที่เป็นระบบการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะผู้ประกอบการต้นน้้าถึงปลายน้้าในเขต
จันทบุร ีผลการศึกษาจึงอยู่ในขอบเขตจ้ากัดเท่านั้น ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไปควรจะศึกษาผู้ประกอบการต้นน้้าถึง
ปลายน้้าในส่วนภูมิภาค เพื่อให้ได้ผลการศึกษาที่ถูกต้องและชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
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 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
Handfield, R.B. and Nichols, E.L.Jr. (1999). Introduction to supply chain management. Upper 
 Saddle River, NJ: Prentice-Hall. 
Martin Christopher. 2005 Logistics and Supply Chain Management: Creating Value-adding 
 Networks: FT Prentice Hall 
Supply Chain Operations Reference – Model. 2555.ออนไลน์ แหล่งที่มา : 
 https://www.apics.org/apics-for-business/frameworks/scor (21 สิงหาคม 2560) 
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ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการใช้บริการมหาวิทยาลัยธนาคาร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

The satisfacation of students on the use services Bank University, Yala 
Rajabhat Univesity 

ฮีดายะห์ ฮาละ1* ฟาอีซ๊ะห์ เจ๊ะเล๊าะ2 ฮัสเมาะ เจะยนูุ3 อาแอเสาะ ซบีะ4 ดร.ศุภมาส  รัตนพิพฒัน์5 
สาขาวชิาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

Email Heedaryah.h@yru.ac.th 

 
บทคัดยอ่  

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้บริการของ
ธนาคารมหาลัยราชภัฏยะลา เป็นการวิจัยเชิงส ารวจเก็บข้อมูลรวบรวมด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 80 คน ที่เป็นนักศึกษาสาขาการจัดการทุกชั้นปี โดยสุ่มเลือกชั้นปีละ 20 คน ตัวอย่างแบบง่าย ตาม
เขตของนักศึกษา ความน่าเชื่อถือของแบบสอบถามทั้งชุดเท่ากับ .4706 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพื้นฐาน 
ได้แก ่ค่าความถี ่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (One-way ANOVA)  

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาการจัดการในการใช้
บริการ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยดังนี้  ด้าน
พนักงานผู้ให้บริการ ด้านสถานที่ให้บริการ ด้านระบบการให้บริการ และด้านข้อมูลที่ได้รับจากการใช้
บริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
สรุปผลการวิจัย นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีชั้นปีการศึกษาที่แต่งต่างกัน มีความสัมพันธ์กับระดับความพึง
พอใจต่อ ปัจจัยด้านพนักงานผู้ให้บริการ ปัจจัยด้านระบบการให้บริการ ปัจจัยด้านข้อมูลที่ได้รับจากการใช้
บริการ และปัจจัยด้านสถานที่ให้บริการของการใช้บริการมหาวิทยาลัยธนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 
ค าส าคัญ : ความพึงพอใจ,การใช้บริการ, มหาวิทยาลัยธนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 

Abstract 
The purpose of this research was to study the satisfaction of students on the 

campus bank. Shifting Yala Rajabhat survey data collected by questionnaire from the 
samples were 80. As a student. The field management of every year by year. Each 
randomly selected 20 analyzed according to field of students, the reliability of the 
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personalized. A whole set of questions. 4706 data were analyzed using descriptive 
statistics were frequency, percentage, mean and standard deviation (One-way ANOVA).. 

The results showed that the respondents. Have the satisfaction of students 
management of service. Has an average in the satisfaction level. In the order from high to 
low: the staff in place to service provider. The service system. The information obtained 
from the least satisfied with the minimum. 

Bachelor's degree with a year of study. Was correlated with the level of 
satisfaction. The staff service providers. The service system. The information obtained 
from using the service. The property of service university bank, Yala Rajabhat University, 
statistically significant at the level of 0.05. 
Keywords: customer satisfaction, use of services, University bank Yala Rajabhat University. 
 

บทน า 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นองค์การรัฐวิสาหกิจอยู่ภายใต้การก ากับของ
กระทรวงการคลังด าเนินงานมาตั้งแต่ พ.ศ. 2509 เนื่องจากปัจจุบันกระแสการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญมีรอบ
ด้าน ธนาคารจึงได้ปรับเปลี่ยนบทบาทการด าเนินงานเป็นธนาคารเพื่อการพัฒนาชนบทซึ่งจ าเป็นต้อง
ก าหนดทิศทางในการด าเนินงานให้ชัดเจนและท าความเข้าใจกับผู้ที่เก่ียวข้อง โดยยึดหลักการบริหารจัดการ
ที่ดี มีจริยธรรมในทางธุรกิจ ดังนั้นผู้น าขององค์การทุกระดับควรได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว สมกับ
ความคาดหวังของภาครัฐที่มีแนวคิดว่า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรไม่ได้มีหน้าที่เพียงแค่
การปล่อยสินเชื่อ ภารกิจของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรถือเป็นองค์การที่คลุกคลีใกล้ชิด
เกษตรกรมากที่สุด ซึ่งเป็นกลไกส าคัญของภาครัฐที่ท าหน้าที่พัฒนาเชื่อมโยงทั้งระดับรายคนชุมชน 
ระดับชาติ บนพื้นฐานของคุณธรรม มโนธรรมเพื่อยกชีวิตของคนทั้งระบบ จากความคาดหวังของภาครัฐ
ดังกล่าวธนาคารจึงจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการให้ทันกับสภาพแวดล้อมและเตรียมพนักงานให้
สามารถปรับ ปรุงตนเองเข้ากับ สถานการณ์ ที่เปลี่ยนไปเพื่อก้าวสู่การเป็นธนาคารพัฒนาชนบททันสมัย 
ตอบรับความต้องการของผู้ใช้บริการมากที่สุดและเสริมสร้างความรู้ความสามารถทักษะต่างๆ ให้พนักงาน
สามารถท างานร่วมกับชุมชน ท้องถิ่นและองค์กรประชาสังคมเพื่อพัฒนาชนบทในลักษณะหุ้นส่วนได้อย่าง
แท้จริง (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร,2548 : 15) 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเป็นองค์กรหนึ่งที่ให้ความส าคัญกับเรื่องคุณภาพ 

โดยได้น าระบบงานคุณภาพมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารการปฏิบัติงานให้เกิดคุณ ภาพและมาตรฐานที่

เหมือนกันทั่วทั้งองค์กรรวมทั้งสามารถพัฒนาการให้บริการของทุกส่วนงานไปสู่การสร้างความพึงพอใจ

สูงสุดแก่ลูกค้าได้ ทั้งนี้เริ่มจากการน าหลักการบริหารคุณภาพงานตามแนวคิวซีมาใช้ในปีบัญชี 2532โดยมี
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หลักการ 5 ส. และวัฒนธรรมการบริการเป็นพื้นฐานหลัง จากนั้นได้เปลี่ยนมาใช้ระบบบริหารคุณภาพ ISO 

9001:2000ในปีบัญชี 2542 และระบบงานคุณภาพ ธ.ก.ส.ตั้งแต่ปีบัญชี 2550 จนถึงปัจจุบัน มีนโยบายให้

น าระบบงานคุณภาพมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารการปฏิบัติงานให้มีคุ ณ ภาพและมาตรฐานที่

เหมือนกันทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งสามารถพัฒนาการให้บริการของทุกส่วนงานไปสู่การสร้างความพึงพอใจ

สูงสุดแก่ลูกค้าได้ โดยประกาศนโยบายคุณภาพ “มุ่งให้บริการ ด้วยงานคุณภาพ สนองความต้องการลูกค้า” 

และให้ทุกส่วนงานถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติระบบงานคุณภาพ ธ.ก.ส. ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 เป็น

ต้นมา(ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, 2550, ข : 1) 

ส าหรับมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา เป็นโครงการน าร่องของ ธ .ก.ส.ในการจัดตั้งองค์กรแห่งการ

เรียนรู้แห่งแรกในระดับอุดมศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา   โดยการ

ประสานความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา และ ธ .ก.ส.สาขายะลา เพื่อสร้างวินัยให้กับ

เยาวชนรู้จักการออม ซึ่งเป็นการสร้างภูมิคุมกันให้กับตนเอง คอบครัว สังคม และประเทศชาติ รวมทั้งเป็น

การฝึกฝนทักษะการบริหารจัดการและเรียนรู้ระบบงานธนาคาร ควบคู่กับการปฏิบัติงานจริง ทั้งศาสตร์ 

และศิลป์ เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในวิชาการศึกษาของมหาวิทยาลัย  ประเทศชาติ โดยขณะนี้ มีนักศึกษาฯ เปิด

บัญชีแล้ว จ านวน 5,200 บัญชี ซึ่งธนาคารหวังว่า โครงการมหาวิทยาลัยธนาคาร ราชภัฎยะลา จะเป็น 

Role Model กับสถาบันการศึกษาอื่นๆในอนาคตต่อไป 

ในภาวะปัจจุบันนี้ การแข่งขันของสถาบันการเงินมีทวีความรุนแรงมากขึ้น การพัฒนาและ

ปรับปรุงคุณภาพด้านการบริการมีความส าคัญอย่างมาก การรักษาลูกค้าไว้ได้นั้น ต้องมีการปรับปรุงพัฒนา

รูปแบบและการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างมาตรฐานในการให้บริการแก่นักศึกษา (ประภัสสร 

ธนะโสธร2550 : 2 ) 

ดังนั้นทางผู้วิจัยจึงเห็นว่า ควรมีการศึกษาความพึงพอใจการใช้บริการของมหาวิทยาลัยธนาคาร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้บริการของธนาคารมหาลัยราชภัฏยะลา 

สมมติฐานของการวิจัย 
นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีชั้นปีการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการจาก

มหาวิทยาลัยธนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา แตกต่างกัน 
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ขอบเขตการวิจัย 

1.1 ขอบเขตด้านประชากร 

 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ  

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏยะลาทั้งหมด จ านวน 2,362คน 

นักศึกษาสาขาการจัดการ ทั้งหมด จ านวน 500 คน 

 การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาสาขาการจัดการทุกชั้นปี จ านวน 80 คน โดยแบ่ง

ออกเป็น 4 ชั้นปีการศึกษาชั้นปลีะ 20 คน 

1.2 ขอบเขตด้านตัวแปร 

 ตัวแปรต้น คือ ปัจจัยส่วนบุคคลของนักศึกษา ได้แก่  เพศ อาย ุชั้นปีการศึกษา 

 ตัวแปรตามคือความพึงพอใจของนักศึกษาที่มาใชบ้ริการของมหาวิทยาลยัธนาคาร 

มหาวิทยาลยัราชภัฏยะลาทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านพนักงานผู้ให้บริการ ด้านระบบการ

ให้บริการด้านข้อมูลที่ได้รบัจากการใช้บริการ ด้านสถานที่การให้บริการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.3 ท าให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการของมหาวิทยาลัยธนาคาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อหาแนวทางการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ
สูงสุด 

1.4 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการต่อนักศึกษาที่มาใช้บริการกับมหาวิทยาลั ยธนาคาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

ปัจจัยส่วนบุคคลของนักศึกษา 

จ าแนกเป็น 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. ชั้นปี 

 

 

ระดับความพงึพอใจของลูกค้าทีม่าใช้

บริการของมหาวิทยาลยัธนาคารทั้ง 4 ด้าน 

1. ดา้นพนกังานผูใ้หบ้ริการ 

2. ดา้นระบบการใหบ้ริการ 

3. ดา้นขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการใช้

บริการ 

4. ดา้นสถานท่ีใหบ้ริการ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

1.1 ประชากร คือ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาทั้งหมด จ านวน 

2,971 คน นักศึกษาสาขาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ทั้งหมด จ านวน 500 คน 

1.2 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้คือ นักศึกษา สาขาการจัดการทุกชั้นปี จ านวน 80 คน โดยวิธี

เลือกกลุ่มตัวอย่างอย่างง่าย จากนักศึกษาที่มาใช้บริการของมหาวิทยาลัยธนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ยะลา ระหว่างวันจันทร์– วันพฤหัสบดี  เวลา 09.00-11.30 น ในเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม 2561 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในคร้ังนี้ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 

ส่วนที ่1 ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับบุคคลซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุและชั้นปีของนักศึกษา 

ส่วนที่ 2 แบบส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มาใช้บริการของมหาวิทยาลัยธนาคาร แบบส ารวจความ

พึงพอใจมีลักษณะดังต่อไปนี้ 

 เป็นแบบส ารวจมี 4 ด้าน ได้แก่ ด้านพนักงานผู้ให้บริการ มี 6 ข้อ ด้านระบบการให้บริการ มี 

6 ข้อ ด้านข้อมูลที่ได้รับจากใช้บริการ มี 3 ข้อ และด้านสถานที่ มี 5 ข้อ รวมทั้งหมด 20 ข้อ 

 การตอบค าถามมีค าตอบให้เลือกตอบ 5 ค าตอบค่าระดับคะแนน  

ส่วนที ่3 เป็นค าถามแบบเปิดโดยเป็นข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น ในการปรับปรุงและพัฒนา 

1.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2561 เป็นเวลา 1 เดือน 

โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

2. การวิเคราะห์ข้อมูล 

เมื่อรวบรวมและตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้ส่งคืนกลับมาทั้งหมด ผู้วิจัยน า

แบบสอบถามมาวิเคราะห์ แล้วน าไปประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

สรุปผลการวิจัย 

ผลการศึกษาผู้ตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาการจัดการในการใช้บริการมี

ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับ ความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 4.12 โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ 

ด้านพนักงานผู้ให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 4.34 ด้านสถานที่ให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 4.25 ด้านระบบการ

ให้บริการ และด้านข้อมูลที่ได้รับจากการใช้บริการ คิดเป็นร้อยละ 3.95โดยมีรายละเอียดในแต่ละด้านดังนี้ 
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ด้านพนักงานผู้ให้บริการ    
ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจด้านพนักงานผู้ให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจ

มาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีความพึงพอใจในเรื่องการมีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่มาก
ที่สุด โดยมีระดับความพึงพอใจมาก   รองลงมาคือเร่ืองการให้บริการด้วยความสุภาพ และเป็นกันเอง และ
เรื่องการแต่งกายเหมาะสม มีบุคลิกและลักษณะท่าทางที่สุภาพ มีความพึงพอใจในระ  ดับมาก เรื่องการมี
ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และพร้อมที่จะให้บริการ เรื่องการมีความชัดเจนในการให้ค าแนะน าและช่วย
แก้ปัญหาได้เหมาะสม มีความพึงพอใจในระดับ มาก มีความพึงพอใจในระดับ มาก และเรื่องสามารถตอบ
ข้อสงสัยได้ตรงประเด็นมีความพึงพอใจน้อยที่สุด มีความพึงพอใจในระดับมาก  

ด้านระบบการให้บริการ   
ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจด้านระบบการให้บริการโดยรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจ

มาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีความพึงพอใจในเรื่องการมีความชัดเจนในการอธิบายชี้แจง และแนะน า
ขั้นตอนการให้บริการมากที่สุด มีความพึงพอใจในระดับมาก รองลงมาเรื่องขั้นตอนการให้บริการมีความ
คล่องตัวและไม่ยุ่งยาก มีความพึงพอใจในระดับ มาก เร่ืองการให้บริการด้วยความเสมอภาคตามล าดับก่อน-
หลัง มีความพึงพอใจในระดับ มาก เรื่องการติดต่อประสานงานมีความสะดวกรวดเร็ว มีความพึงพอใจใน
ระดับมาก  และเร่ืองระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสมมีความพึงพอใจน้อยที่สุด มีความพึงพอใจ
ในระดับมาก  

ด้านข้อมูลที่ได้รับจากการใช้บริการ 
ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจด้านข้อมูลที่ได้รับจากการใช้บริการโดยรวมอยู่ในระดับความ

พึงพอใจมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีความพึงพอใจในเรื่องความพึงพอใจโดยรวมจากการรับบริการ 
กับเรื่องการได้รับความสะดวกรวดเร็วในการบริการ มากที่สุด มีความพึงพอใจในระดับมาก รองลงมาเรื่อง
ผลที่ได้จากการรับบริการตรงตามความต้องการ มีความพึงพอใจในระดับ มาก 

ด้านสถานที่ให้บริการ  
ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจในด้านสถานที่ให้บริการโดยรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจ

มาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีความพึงพอใจในเรื่องความสะอาดของสถานที่โดยรวมมากที่สุด มีความ
พึงพอใจในระดับมาก รองลงมาเรื่องป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและ
เข้าใจง่าย มีความพึงพอใจในระดับ มาก เร่ืองความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่นห้องจัดกิจกรรม 
ที่นั่งพัก  มีความพึงพอใจในระดับ มาก เร่ืองสถานที่ตั้งของหน่วยงาน มีความเหมาะสมในการเดินทางมารับ
บริการ มีความพึงพอใจในระดับมาก และเรื่องคุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือมีความพึง
พอใจน้อยที่สุด มีพึงพอใจในระดับมาก  

อภิปรายผลการศึกษา 
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการใช้บริการมหาวิทยาลัยธนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านพนักงานผู้ให้บริการมีความพึงพอใจสูงที่สุด รองลงมาเป็นด้านสถานที่
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ให้บริการ ด้านระบบการให้บริการ ส่วนด้านนักศึกษามีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้านข้อมูลที่ได้รับจาก
การใช้บริการ โดยทุกด้านด้านมีระดับความพึงพอใจในระดับมาก ผลการศึกษาสอดคล้องกับหลักการของ 
Zeithaml, Parasuaman and Berry แสดงให้เห็นว่าลูกค้าให้ความส าคัญกับคุณภาพของการบริการ โดย
ให้ความส าคัญกับความสะดวกของรูปลักษณ์ภายนอก เครื่องมือ ตัวบุคคล และอุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสา ร
มากที่สุด เพราะลูกค้ามีความสะดวก ความสบาย ความรวดเร็ว และข้อมูลที่จะท าให้ตนเองสามารถ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการต่างๆของธนาคารได้อย่างถูกต้องแม่นย า โดยรูปลักษณ์นั้น หมายถึงความทันสมัย
ของอุปกรณ์ สภาพแวดล้อมของสถานที่ให้บริการ การแต่งการของพนักงาน รวมถึงเอกสารเผยแพร่ข้อมูล
เก่ียวกับการบริการ 

สรุปผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีชั้นปีการศึกษาที่แต่งต่างกัน มีความสัมพันธ์กับ

ระดับความพึงพอใจต่อ ปัจจัยด้านพนักงานผู้ให้บริการ ปัจจัยด้านระบบการให้บริการ ปัจจัยด้านข้อมูลที่

ได้รับจากการใช้บริการ และปัจจัยด้านสถานที่ให้บริการของการใช้บริการมหาวิทยาลัยธนาคาร 

มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ที่ระดับ 0.05   

ข้อเสนอแนะท่ีได้รับจากการวิจัย 
ควรมีการปรับปรุงด้านข้อมูลที่ได้รับจากการใช้บริการ ในเรื่องของผลที่ได้จากการรับบริการตรง

ตามความต้องการ เนื่องจากว่านักศึกษาส่วนใหญ่ที่ใกล้จบการศึกษามีความประสงค์ในการถอนเงิน แต่ต้อง
มีเอสารต่างๆได้แก่ ใบรับรองจบการศึกษา ใบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และต้องมีการติดต่อล้วนหน้า
อย่างน้อย 1 สัปดาห์ ซึ่งท าให้เกิดเสียเวลา และยุ่งยาก ดังนั้นควรมีการปรับปรุงบางกระบวนการให้
ระยะเวลาน้อยลงในการถอนเงิน 
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ความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา 

ต่อการซื้อสินค้าร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น สาขาคุรุ จังหวัดยะลา 

Satisfaction of Yala Rajabhat University students towards the purchase of 

seven-Eleven branch of Guru branch in Yala province. 

 แวซากีน๊ะ สาและ1* นาทยา หะยีสาแม2 สุฟีย๊ะ อะแด3ศุภมาส รัตนพิพัฒน์4 

Waesakinah Salaeh 1*Natya  hayeesamae 2 Sufiyah Adae 3Suppamas Rattanapipat 4 

1,2,3,4สาขาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 

* E-mail:Waesakinah.s@yru.ac.th 

บทคัดย่อ  

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ต่อการซื้อสินค้าร้าน
เซเว่น-อีเลฟเว่น สาขาคุร ุจังหวัดยะลา โดยสุ่มตัวอย่างนักศึกษา จ านวน 100 คน จาก 4 คณะ คณะละ 25 คน เครื่องมือ
ที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม มีการวิเคราะห์ข้อมูลโดย ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาทัศนคติที่มีผลต่อความพึงพอใจใน
การซื้อสินค้าร้านสะดวกซื้อเซเว่น-อีเลฟเว่น เพื่อเป็นประโยชน์ส าหรับธุรกิจค้าปลีกแบบสะดวกซื้อ (convenience store) 
ในการจัดการบริการให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค เนื่องจากพื้นที่ในร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม สินค้าไม่มีความ
หลากหลายบางครั้งไม่สามารถตอบสนองความต้องการของนักศึกษาได้ภาพลักษณ์ในการให้บริการของเซเว่น-อีเลฟเว่น มี
ความทันสมัยมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั่วไป และมีการใช้บริการมากที่สุด การศึกษาวิจัยครั้งนี้จะเป็น
ประโยชน์ในการจัดตั้งร้านสะดวกซื้อเพิ่มมากขึ้น และการศึกษาพบว่า เพศ คณะ อายุ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีผลต่อ
การตัดสินใจเข้าใช้บริการร้านสะดวกซื้อ เซเว่น-อีเลฟเว่นโดยการสุ่มตัวอย่างที่ใช้บริการในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นสาขาคุรุ 
จังหวัดยะลา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถาม จ านวน 100 ชุด โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาทั้งหมด จ านวน 100 คน จาก 4 คณะ คณะละ 25 คน วิเคราะห์ข้อมูลใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ส าหรับการวัดข้อมูลเป็นค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานทั่วไป ส่วนการทดสอบ
สมมติฐานและความแตกต่างระหว่างกลุ่มตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม สถิติที่ใช้คือ T-Test  

ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการซื้อสินค้าร้าน เซเว่น-อีเลฟเว่นสาขาคุรุ จังหวัดยะลา ส่วน
ใหญ่เป็น เพศหญิงมีอายุระหว่าง 20 ถึง 29 ปี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ในช่วงต่ ากว่าหรือเท่ากับ 1,000 บาท โดยความพึง
พอใจต่อการเข้าใช้บริการร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น ส่วนใหญ่จะเลือกเพราะสะดวกต่อการเข้าใช้บริการและมีสินค้าหลากหลาย 
โดยมีความพึงพอใจอยู่ในระดับความส าคัญมาก  
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ซึ่งจากผลการศึกษาคาดว่า จะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจร้าน  สะดวกซื้อโดยเฉพาะ

ผู้ประกอบการสามารถน าผลการวิจัยนี้ไปใช้เป็นข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจในการประกอบธุรกิจต่อไป 

ค าส าคัญ ความพึงพอใจ แรงจูงใจ ร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น 

Abstract 

This research aims to study the satisfaction of Yala Rajabhat University students. The Seven-

Eleven branch of Guru Yala. It was found that sex, age, and monthly income Affect the decision to 

access the convenience store. seven Eleven Sampling of population in Seven Eleven stores, Guru 

district, Yala Research tools There were 100 questionnaires. The questionnaire was used as a tool to 

collect 100 sample samples.Each group consists of 25 people. Data were analyzed using SPSS program 

and statistical technique used for data analysis. Percentage, mean and standard deviation. For general 

measurement Hypothesis testing and differences between independent variables. T-test is used to test 

the difference between Two groups were tested and the mean of the samples was 2 groups.  

The research found that In analyzing students' satisfaction towards shop purchases. 100 

people in Guru district, Yala Most of the women are between the ages of 20 and 29 and the average 

monthly income is less than or equal to 1000 baht. By the satisfaction of the entrance. Shop seven 

Eleven Most are selected because they are easy to access. And a variety of products. Satisfaction is 

very important. 

The researcher expects that. Research results Satisfaction of Yala Rajabhat University students 

towards the purchase of 7-Eleven stores. Guru branch of Yala province This will be beneficial to those 

involved in the Seven-Eleven business. Both the entrepreneur and the interested person. The results 

of this research can be used as data for decision making in business operation. It is also used as 

educational information for research interests of interested people. 

Researchers expect Research results Satisfaction of Yala Rajabhat University Students The 

Seven-Eleven branch of Guru Yala. This will be beneficial to those involved in the Seven-Eleven 

business.Both the entrepreneur and the interested person. The results of this research can be used as 
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data for decision making in business operation. It is also used as educational information for further 

research interests of the interested. 

Keyword: Satisfaction, motivation, Seven-Eleven 

บทน า 

          ในปัจจุบันความสะดวกสบายมีผลต่อการด าเนินชีวิตของผู้คนในสังคมมาก  ความเร่งรีบการแข่งขันท าให้คนเรา

ต้องเลือกที่จะใช้ชีวิตที่สะดวกสบายและสามารถตอบสนองความต้องการให้ได้มากที่สุด  จากความต้องการปัจจัยทางด้าน

ความสะดวกสบายจึงท าให้มีจ านวนร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น หรือร้านค้าสะดวกซื้อ  เกิดขึ้นเป็นจ านวนมาก จึงต้องมีการ

ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของแต่ละสถานที่แต่ละกลุ่มลูกค้าให้ได้มากที่สุด ดังนั้นร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น จึงเป็นที่แรกที่

ทุกคนนึกถึงได้ (รัตติยากร วุฒิอุดมและ วรัญญา ขอเสงี่ยม)  

 ดังนั้นร้านเซเว่น-อีเลฟเว่นนับได้ว่าเป็นร้านค้าปลีกที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้บริโภคโดยตรง และสามารถเข้าถึง

ผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เพราะใกล้ชิดและทราบความต้องการของผู้บริโภคเป็นอย่างดี จึงท าให้ร้านเซเว่น -อีเลฟ

เว่น มีหลายสาขาทั่วประเทศเป็นที่นิยมส าหรับคนในสังคมและนักศึกษา นับตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่ ร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น 

เป็นที่นิยมในสังคมปัจจุบันอย่างมาก เพราะเป็นร้านสะดวกซื้อและสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา เนื่องด้วยร้านเซเว่น -

อีเลฟเว่น แต่ละสาขาต าแหน่งที่ตั้งจะอยู่ใกล้กับสถานศึกษา เช่น โรงเรียน มหาวิทยาลัย สถานีรถไฟ  ในตัวเมือง เป็นต้น  

จึงท าให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและนักศึกษาได้อย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเซเว่น -อีเลฟเว่น ที่อยู่ใกล้กับ

มหาวิทยาลัยที่สามารถตอบสนองความต้องการของนักศึกษาที่ชอบซื้อสินค้าในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ที่มีสินค้าและบริการที่

หลากหลาย ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยตอบโจทย์ให้ผู้บริโภคและนักศึกษา ในการใช้

ชีวิตประจ าวันที่ไม่ค่อยมีเวลาในการท าอาหารเช้าเอง ชอบความสะดวกสบายต่อการเลือกซื้อสินค้าอุปโภค บริโภค และ

บริการต่างๆในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น (ธีรพงษ์ แสงวิเศษ, 2556) 

ดังนั้นผู้วิจัย  จึงมีความต้องการที่จะทราบความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่มาใช้บริการใน

ร้านสะดวกซื้อ เซเว่น-อีเลฟเว่น สาขาคุรุ จังหวัดยะลา เพื่อได้ทราบถึงข้อมูลเก่ียวกับความพึงพอใจต่อการซื้อสินค้าภายใน

ร้าน สะดวกซื้อเซเว่น-อีเลฟเว่นของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและเพื่อประโยชน์ต่อผู้ประกอบธุรกิจที่จะน าผล

การศึกษาวิจัยที่ได้ในครั้งนี้ไปใช้เป็นแนวทางส าหรับประกอบธุรกิจและส าหรับน าไปปรับปรุงพัฒนาร้านค้าของตนเองให้

บรรลุตามเป้าหมายและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี 
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ระเบียบวิธีวิจัย 

 การศึกษาเป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามที่สร้างขึ้นเป็นเครื่องมือส าหรับการศึกษา 

ขอบเขตการศึกษาประชากรที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาทั้ง4คณะที่เข้าใช้ บริการร้าน

เซเว่น-อีเลฟเว่น สาขาคุรุ จังหวัดยะลา เพื่อได้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเข้าใช้บริการร้านสะดวก

ซื้อ ระยะเวลาในการศึกษา 2 เดือน ตั้งแต่ มีนาคมถึงเมษายน พ. ศ 2561 ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ประกอบด้วย 

ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ลักษณะประชากรศาสตร์ เพศ คณะ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ตัวแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจของ

นักศึกษาต่อการซื้อสินค้าและบริการร้านสะดวกซื้อเซเว่น-อีเลฟเว่น สถานที่ศึกษาที่ผู้วิจัยใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ 

ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จังหวัดยะลา 

ผลการศึกษา 

การวิเคราะห์ข้อมูลเรื่อง ความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาต่อการซื้อสินค้าร้านเซเว่น-อีเลฟ

เว่น สาขาคุร ุจังหวัดยะลา ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามครบถ้วน สมบูรณ์ จ านวนทั้งสิ้น 100 ชุด  คิดเป็น

ร้อยละ 100 ผลการวิเคราะห์แบ่งออกเป็น 2 ส่วนประกอบด้วย 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ คณะ อายุ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวนนักศึกษา

แบ่งออกเป็น 4 คณะ จ านวนเท่าๆกัน ประกอบด้วย คณะวิทยาการจัดการ จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 คณะครุ

ศาสตร์  จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร  จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0  

ส่วนที่2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาต่อการซื้อสินค้าร้าน เซเว่น-อีเลฟ

เว่น  สาขาคุรุ จังหวัดยะลา พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจต่อการซื้อสินค้าในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นสาขาคุรุ  จังหวัดยะลา 

ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เลือกซื้อสินค้าและการบริการภายในร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น สาขาคุรุ 

จังหวัดยะลา อันดับที่ 1 โดยเลือกการที่ร้านเซเว่น-อีเลฟเวน่ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ท าให้เกิดความรวดเร็วต่อการ

ใช้บริการ เป็นระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 3.54 อันดับที่ 2 สินค้าภายในร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น มีป้ายบอกราคาสินค้าแต่

ละชนิดอย่างชัดเจน เป็นระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 3.45 อันดับที่ 3 สินค้าภายในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น มีความ

หลากหลาย และสินค้ามีคุณภาพที่ดี เป็นระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 3.45 และอันดับที่ 4 ภายในร้าน เซเว่น-อีเลฟ

เว่น มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย  เป็นระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 3.31 
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สรุปและวิจารณ์ผล 

สรุปข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยกลุ่มตัวอย่าง

เพศหญิงมีจ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ65.0  เพศชาย จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 35.0 จากการศึกษาความพึงพอใจ

ของนักศึกษาต่อการซื้อสินค้าร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น สาขาคุรุ จังหวัดยะลา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย

3.2360 และเมื่อพิจารณาประเด็นความพึงพอใจที่อยู่ในระดับมากที่สุดหนึ่งประเด็น คือ สินค้าภายในร้านมีความ

หลากหลายและมีคุณภาพที่ดี อยู่ในระดับ3.45 และอีกหลายด้านไม่ว่าจะเป็น การบริการของพนักงาน เวลาของการเปิด

ให้บริการ ความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยของร้าน และความชัดเจนของการตั้งราคา ทั้งนี้เป็นเพราะ ร้านเซเว่น-อีเลฟ

เว่น สามารถตอบโจทย์ของผู้บริโภคในหลายๆด้านได้เป็นอย่างดี จึงท าให้สร้างความพึงพอใจต่อผู้ ที่เข้าใช้บริการร้าน

เซเว่น-อีเลฟเว่น  
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เส้นทางการขนส่งโลจิสติกส์เช่ือมโยงเศรษฐกิจ 
ระหว่างทะเลอันดามันและอ่าวไทย 

Route Logistics for Passenger and Freight Transportation in the 
Southern Economic Zone of Thailand 

กรองทอง หีบโคกสูง 11* 

1มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเดจ็เจ้าพระยา 1 
*E-mail: krongthong30@gmail.com 

 
บทคัดย่อ  

การพัฒนาเส้นทางการค้าใหม่ (New Trade Lane) สู่ตะวันออกกลาง แอฟริกา และยุโรปผ่านทาง
ทะเลอันดามัน เพื่อรองรับการขยายตัวของปริมาณการค้าระหว่างประเทศในระดับโลกและระดับภูมิภาค 
โดยการพัฒนาสะพานเศรษฐกิจ (Landbridge) เชื่อมโยงท่าเรืออันดามันและท่าเรืออ่าวไทย ได้แก่ ท่าเรือ
ปากบารา และการพัฒนาท่าเรืออ่าวไทยตอนล่าง ได้แก่ ท่าเรือสงขลา รวมทั้งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง
เชื่อมโยงต่อเนื่องหลายรูปแบบ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดทั้งทางถนนและทางรถไฟ สนับสนุนการลด
ต้นทุนการขนส่งและโลจิสติกส์ของประเทศ และยังเป็นการขนส่งเชื่อมโยงทั้งทางบกและทางทะเล เพื่อ
ร่วมกับการขนส่งสินค้าที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมภาคตะวันออก ได้แก่ ท่าเรือน้้าลึกแหลมฉบัง 
จังหวัดชลบุรี และมาบตาพุด จังหวัดระยอง โดยสะพานเศรษฐกิจสนับสนุนให้เกิดประตูการส่งออกสินค้า
จากภาคอื่น ๆ หรือจากประเทศจีนตอนใต้ไปยังทะเลอันดามัน เพื่อไปยังยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง 
และเอเชียใต้ โดยไม่ต้องอ้อมผ่านช่องแคบมะละกา ก่อให้เกิดเส้นทางการขนส่งสินค้าออก สินค้าเข้า และ
สินค้าถ่ายล้า (Transshipment) ผ่านท่าเรือน้้าลึกในระดับนานาชาติที่เป็นของประเทศไทย และยัง
สนับสนุนโครงข่ายร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียน 
ค าส าคัญ: เส้นทางการค้าใหม่, สะพานเศรษฐกิจ, สินค้าถ่ายล้า, ท่าเรืออันดามัน, ท่าเรืออ่าวไทย 

 
Abstract 

Develop New Trade Lanes to the Middle East, Africa and Europe via Thailand's 
Andaman Sea and to accommodate the expanding trade activities to its world and 
neighboring countries. It will develop a new trade route or New Trade Land. Consisting for 
support the linking of the Gulf of Thailand Sea port development near Songkhla and the 
Andaman Sea port, namely the Park Bara deep sea port. It will include the development 
of an intermodal transportation system to maximize the effectiveness of both road and 
rail transport, which will result in a reduction in national transportation and logistical costs 
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and linking land transportation and marine transportation associated with freight transport 
in the Eastern Economic and Industrial Corridor, namely the Leam Chabang deep sea port, 
Chonburi province and Map ta Phut, Rayong province. Landbridge support exporting 
cargoes from other regions or southern china through the Strait of Malacca. Thus, the 
freight route for import, export and transshipment cargoes through Thailand could be 
created, Thailand’s international deep sea port in order to support the expansion of trade 
and transportation in this region and link to other regions in the world. 
Keywords: New Trade Lane, Landbridge, Transshipment, Andaman Sea Port, Thailand Sea 
port 

 
บทน า 

การขนส่งโลจิสติกส์เชื่อมโยงเศรษฐกิจระหว่างทะเลอันดามันและอ่าวไทย นั้นน้าแนวคิดเกี่ยวกับ
สะพานเศรษฐกิจ (Landbridge) มาใช้ในการออกแบบการขนส่งระหว่างทะเลอันดามันและอ่าวไทย 
เนื่องจากการขนส่งสินค้าในปัจจุบันนิยมใช้บรรจุภัณฑ์ทางด้านโลจิสติกส์ในการขนส่ง เรียกว่า ตู้คอนเทน
เนอร์ เพื่อให้ง่ายต่อการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าจากรูปแบบหนึ่ง ไปยังอีกรูปแบบหนึ่งได้ โดยการ
ออกแบบตู้คอนเทนเนอร์แบบมาตรฐาน (Standard Container) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผสมผสานระหว่าง
การขนส่งทางรถไฟ กับการขนส่งทางทะเล จากแนวคิดดังกล่าวประเทศสหรัฐอเมริกาได้น้าแนวคิดสะพาน
เศรษฐกิจมาใช้ในการขนส่งสินค้าทางรถไฟในอเมริกาเหนือ เนื่องจากในสหรัฐอเมริกามีปริมาณการขนส่ง
สินค้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และเส้นทางการขนส่งมีระยะไกล โดยการเชื่อมต่อชายฝั่งแปซิฟิกและ
แอตแลนด์ติก ได้แก่ ลอสเอนเจลิส-นิวยอร์ก/นิวเจอร์ซีย์ โดยสะพานเศรษฐกิจในอเมริกาเหนือถือว่ามี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากช่วยย่นระยะทางการขนส่งสินค้าจากชายฝั่งภาคตะวันออกไปยังภาคตะวันตก โดย
สะพานเศรษฐกิจอเมริกาเหนือเกิดจากความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการขนส่งทางรถไฟ ซึ่งต้องการก้าไร
จากการขนส่งระยะไกล และผู้ประกอบการขนส่งทางเรือ สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการขนส่งลง
ได้ โดยเฉพาะสายเรือ และผู้รับจัดการขนส่ง เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ลูกค้า (สุมาลี สุขตานนท์ , 2561) โดย
เรื่องดังกล่าวได้ถูกจัดให้เป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโลจิสติกส์ของประเทศไทย พ.ศ. 2550-2554 เพื่อ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และเพิ่มประสิทธิภาพระบบขนส่งและโลจิสติกส์ 

 

แนวคิดสะพานเศรษฐกิจเชื่อมโยงเศรษฐกิจระหว่างทะเลอันดามันและอ่าวไทย 
ประเทศไทยได้น้าแนวคิดสะพานเศรษฐกิจมาใช้กับการพัฒนาโลจิสติกส์ของประเทศ โดยการพัฒนา

ท่าเรือชายฝั่งทะเลอันดามันเชื่อมโยงท่าเรือฝั่งอ่าวไทย ดังแสดงในรูปที่ 2 เพื่อเป็นเส้นทางการค้าใหม่ 
(New Trade Lane) สู่ตะวันออกกลางแอฟริกา และยุโรป ผ่านชายฝั่งอันดามัน และยังเป็นการเชื่อมต่อกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ จีน ลาว และเวียดนาม เส้นทางการเดินทาง และการขนส่งสินค้าในพื้นที่
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เศรษฐกิจภาคใต้นั้นมีมานานแล้ว โดยพื้นที่ดังกล่าวมีปัจจัยที่เหมาะกับการเลือกเป็นท้าเลที่ตั้งเพื่อการ
ขยายตัวทางด้านการค้า และการขนส่งในภูมิภาคอาเซียน และการเชื่อมโยงการขนส่งขนส่งกับภูมิภาคอื่นๆ 
ของโลก และยังเป็นการขยายศักยภาพของประเทศไทยที่จะเป็นศูนย์กลางการขนส่งในภูมิภาค 
 

 
 

รูปที่ 1 สะพานเศรษฐกจิประเทศสหรัฐอมริกา (ลอสเอนเจลิส-นิวยอร์ก/นิวเจอร์ซีย์) 
ที่มา: สุมาลี สุขตานนท์ . (มกราคม 2561). บทความพิเศษที่เกี่ยวข้องกับท่าเรือ. สถาบันการขนส่ง 
          จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สืบค้นจาก 

http://www.tri.chula.ac.th/triresearch/bridge/bridge.html 

 
โดยได้ก้าหนดยุทธศาสตร์การขนส่งเชื่อมโยงทั้งทางบก และทางทะเล ร่วมกับการขนส่งสินค้าใน

พื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมภาคตะวันออก ได้แก่ ท่าเรือน้้าลึกแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี และมาบ
ตาพุด จังหวัดระยอง โดยการคมนาคมขนส่งทางเรือต้องเดินทางผ่านช่องมะละกา ซึ่งมีความคับคั่ง และ
การเดินทางที่ใช้ระยะเวลานาน ท้าให้เกิดความสิ้นเปลืองทางด้านต้นทุนการขนส่ง และปัญหาด้านความ
ปลอดภัย ดังนั้นหากประเทศไทยมีเส้นทางคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงทะเล       อันดามันและอ่าวไทย ทั้ง
ทางบกและทางทะเล โดยการเชื่อมโยงนี้อาศัยความส้าเร็จของท่าเรือทั้ง 2 แห่ง ได้แก่ ท่าเรือทะเลอันดามัน 
(ท่าเรือปากบารา) ที่ต้าบลปากน้้า อ้าเภอละงู จังหวัดสตูล เชื่อมมายังท่าเรือฝั่ งอ่าวไทย (ท่าเรือสงขลา) ที่
ต้าบลนาทับ อ้าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา รวมทั้งพัฒนาระบบการขนส่งทางราง เพื่อสนับสนุนระบบโลจิ
สติกส์ของประเทศ โครงข่ายโลจิสติกส์ร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน และเกิดการให้บริการขนส่งต่อเนื่องหลาย
รูปแบบ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ทั้งทางถนนและทางรถไฟแบบครบวงจร และยังช่วยสนับสนุนการลด
ต้นทุนการขนส่งและโลจิสติกส์ของประเทศ 
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รูปที่ 2 แผนที่ตั้งสะพานเศรษฐกจิเชื่อมโยงฝ่ังทะเลอันดามนั และฝ่ังอ่าวไทย 
ที่มา: ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
 

เพื่อนบ้าน และเกิดการให้บริการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ทั้งทางถนนและทาง
รถไฟแบบครบวงจร และยังช่วยสนับสนุนการลดต้นทุนการขนส่งและโลจิสติกส์ของประเทศ และยัง
สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับทางภูมิภาคเดียวกันด้วยมีความน่าเชื่อถือ ปลอดภัย รวดเร็ว 
และประหยัด โดยเป็นส่วนส้าคัญที่มีผลต่อการจูงใจที่จะท้าให้สายการเดินเรือ และผู้น้าเข้าและส่งออก  
เปลี่ยนมาใช้เส้นทางการขนส่งเส้นทางการค้าใหม่ ไม่เพียงแต่ทางด้านการขนส่งและโล -จิสติกส์เท่านั้น ยัง
ช่วยขยายโอกาสการจ้างงาน และสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วย  

 

บทบาทและความส าคัญในทางเศรษฐกิจช่องแคบมะละกา 
ช่องแคบมะละกา (Strait of Malacca) มีความกว้างทางเข้าประมาณ 5 ไมล์ ยาวประมาณ 600 

ไมล์ มีเรือที่ใช้สัญจรประมาณ 50,000 ล้าต่อปี ซึ่งถือว่ามีปริมาณเรือมากเป็นอันดับต้นๆ ของโลก โดยช่อง
แคบมะละกาเป็นช่องแคบระหว่างแหลมมลายูและเกาะสุมาตรา อยู่บริเวณทางด้านตะวันตกเฉีย งใต้ของ
ประเทศไทย ตะวันตกและใต้ของมาเลเซีย ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือและเหนือของเกาะสุมาตรา และ
เลยไปถึงทางด้านใต้ของสิงค์โปร์ ช่องแคบมะละกา ตั้งอยู่ระหว่างประเทศมาเลเซียกับประเทศอินโดนีเซีย 
โดยมีประเทศสิงคโปร์อยู่ที่ปากทางเข้าด้านใต้ ขณะนี้ก้าลังมีการขนสินค้าผ่านช่องทางนี้มากกว่า 1 ใน 4 
ของการค้าโลกทั้งหมด เป็นเส้นทางเดินเรือทะเลที่ส้าคัญที่สุดทางยุทธศาสตร์ และเป็นเส้นทางที่เสี่ยงต่อ
อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ โดยเฉพาะภัยก่อการร้าย และโจรสลัด นอกจากนี้ประเทศไทย จีน 
เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น ใช้ช่องแคบมะละกาในการขนส่งน้้ามันเข้าประเทศกว่า 80% ของน้้ามันแต่ละประเทศ 
และขนส่งสินค้าไปยังประเทศ ดังนั้นช่องแคบมะละกาจึงถูกใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งน้้ามันทั่วโลกมากถึง 
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50% และยังเป็นเส้นทางการขนส่งสินค้ากว่า 25% ของโลก เนื่องจากช่องแคบมะละกาเป็นเส้นทางที่สั้น
ที่สุดที่เชื่อมต่อระหว่างคาบสมุทรอินเดียและทะเลจีนใต้ ดังแสดงในรูปที่ 3  

ธนาคารโลกได้คาดการณ์ว่าภายในปี ค.ศ. 2025 ช่องแคบมะละกาจะมีเรือสัญจรถึง 122,500 ล้า 
และ JITI (Japan International Transport Institute) ได้คาดการณ์ว่าภายในปี ค.ศ. 2020 ช่องแคบมะ
ละกาจะมีเรือสัญจรถึง 140,000 ล้า จะพบว่าการคาดการณ์ของ 2 องค์กรมีแนวโน้มของเรือสัญจรเพิ่มขึ้น
อย่างมาก ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นคือความหนาแน่นของการจราจร จนอาจไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการทางด้านการบริการเรือเดินสมุทรให้ผ่านได้ตรงเวลา และมีความปลอดภัยต่อการเดินเรือ และ
อุปสรรคทางด้านภาษีการเดินเรือของ 2 ประเทศนั้นคือประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย โดยถ้าหาก
ประเทศไทยต้องการขนส่งสินค้าทางทะเลไปยังยุโรป ตะวันออกกกลาง แอฟริกา อินเดีย พม่า จะไปญี่ปุ่น 
จีน ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซียฝั่งตะวันออก ฮ่องกง เกาหลี เวียดนาม กัมพูชา ต้องใช้ช่องแคบมะละกาในการ
เดินทางขนส่งสินค้าทางทะเล  

 

 
 

รูปที่ 3 แผนที่ตั้งช่องแคบมะละกา 
ที่มา: สืบค้นจาก http://www.vacationstogo.com/cruise_port/Strait_of_Malacca.cfm 

 

ความส าคัญของการเลือกที่ตั้งท่าเรือทะเลอันดามัน และท่าเรืออ่าวไทย 
การพัฒนาท่าเรือทะเลอันดามันเพื่อให้เป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าทางทะเลของภาคใต้ที่เชื่อมโยง

กับการขนส่งระหว่างภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก รวมทั้งพัฒนาพื้นที่รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และ
เชื่อมโยงเครือข่ายการขนส่งหลายรูปแบบเพื่อส่งเสริมการลงทุนและกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค โดย
เป็นท่าเรือที่สามารถเดินทางเชื่อมต่อเกาะลังกาวี ท่าเรือปีนัง ท่าเรือของกลุ่มชมพูทวีป ท่าเรือในตะวันออก
กลางและยุโรปได้ อีกทั้งท่าเรือที่ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศของไทยในปัจจุบัน คือ ท่าเรือแหลมฉบังและ
ท่าเรือสงขลา ตั้งอยู่ทางด้านฝั่งอ่าวไทย ซึ่งการขนส่งสินค้าไปยังยุโรป ตะวันออกกลาง จะต้องขนส่งสินค้า
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ไปเปลี่ยนถ่ายสินค้าลงเรือใหญ่ที่ประเทศสิงคโปร์ ส่วนการขนส่งสินค้าไปสหรัฐอเมริกา หรือญี่ปุ่นสามารถ
ใช้ท่าเรือแหลมฉบังได้  

นอกจากนี้การส่งออกและน้าเข้าสินค้าจากทางภาคใต้หรือกรุงเทพมหานคร ยังมีการส่งผ่านแดนโดย
ทางบกไปลงเรือที่ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ ดังนั้นท่าเรือน้้าลึกปากบารา จึงเป็นท่าเรือทางฝั่งอันดามัน
ที่เป็นประตูทางการค้าทางทะเลของประเทศไทย และจะสร้างประโยชน์เพิ่มให้กับระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศ และท่าเรือน้้าลึกปากบารา มีความได้เปรียบทางด้านภูมิศาสตร์ เนื่องจากเป็นจุดที่อยู่บริเวณ
ชายฝั่งทะเลอันดามันมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซีย และมหาสมุทรอินเดีย ซึ่งใกล้กับเส้นทาง
เดินเรือหลักที่แล่นผ่านช่องแคบมะละกา โดยเรือเดินทะเลที่แล่นเข้ามารับสินค้าจะใช้เวลาเดินทางเพียง 6 
ชั่วโมง จากเส้นทางหลัก และสามารถประหยัดเวลาและต้นทุนในการขนส่งสินค้าน้าเข้าและส่งออก เมื่อ
เทียบกับการขนส่งสินค้าผ่านท่าเรือน้้าลึกแหลมฉบังและท่าเรือสงขลา หรือการขนส่งทางบกไปลงเรือ โดย
ใช้บริการผ่านท่าเรือในประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์โดยตรง เช่น ในกรณีสินค้ายางพาราไทยเป็นผู้ผลิต
ยางพารา แต่ปริมาณการส่งออกของไทยกว่าร้อยละ 50 ไปส่งออกที่มาเลเซีย เพื่อส่วนหนึ่งน้าไปแปรรูป
เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าก่อนการส่งออกอีกครั้ง และส่วนที่เหลือเป็นการส่งออกผ่านแดนเพื่อการส่งออก
และท่าเรือที่ประเทศมาเลเซียที่มีค่าขนส่งต่้ากว่าการจัดส่งจากภาคใต้ไปขนถ่ายท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งผู้
ส่งออกยางพาราของไทยต้องรับภาระต้นทุนการขนส่ง ค่าธรรมเนียม และค่าภาระต่าง ๆ ทางด้านศุลกากร
เพื่อไปใช้ท่าเรือปีนัง หรือท่าเรือของมาเลเซีย 

 

 
รูปที่ 4 เส้นทางการเชื่อมโยงระบบการขนส่งอืน่ๆ กับท่าเรือทะเลอันดามันและท่าเรือ 

         อ่าวไทย 
ที่มา: ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
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ส่วนการขนส่งสินค้าออกไปในประเทศแถบยุโรป ตะวันออกกลาง โดยส่งผ่านชายแดนทางบกไปลง
เรือที่มาเลเซียและสิงคโปร์ เนื่องจากต้นทุน ระยะทาง ความสะดวกในการขนถ่าย (ไม่ต้องเปลี่ยนการขน
ถ่ายบ่อย) และค่าขนส่งจากกรุงเทพมหานคร และจากภาคใต้ไปยังท่าเรือในมาเลเซียและสิงคโปร์จะใช้เวลา
และค่าใช้จ่ายสูงกว่าออกโดยผ่านท่าเรือในประเทศ โดยหากมีการเชื่อมโยงระบบการขนส่งอื่นๆ โดยทางบก 
(ถนน และรถไฟ) ดังแสดงในรูปที่ 4 ซึ่งสามารถจะพัฒนาเชื่อมโยงเครือข่ายการขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร
จากชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกจากท่าเรือแหลมฉบังมายังชายฝั่งทะเลอ่าวไทยที่ท่าเรือสงขลา และ
เชื่อมโยงด้วยการคมนาคมทางบกในลักษณะสะพานเศรษฐกิจ (Landbridge) เพื่อกระจายการขนส่งไปยัง
ฝั่งอันดามันที่ จังหวัดสตูล  
 

ระบบขนส่งท่ีเชื่อมโยงท่าเรือทะเลอันดามัน และท่าเรืออ่าวไทย 
• ระบบขนส่งทางรถไฟ 
 การเชื่อมโยงระบบขนส่งทางรถไฟเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าระหว่างท่าเรือทะเลอันดามันและ

ท่าเรืออ่าวไทย เพื่อสนับสนุนการเดินทางขนส่งหลายรูปแบบ โดยสามารถออกแบบให้เป็นระบบรถไฟทาง
เดี่ยว หรือทางคู่ ส้าหรับการขนส่งผู้โดยสาร และขนส่งสินค้าเพื่อการน้าเข้าและส่งออก เพื่อให้การขนส่ง
สินค้ามีประสิทธิภาพการขนถ่ายสินค้าผ่านสะพานเศรษฐกิจ โดยมีแนวคิดให้แยกรูปแบบของการขนส่ง
ผู้โดยสาร ออกจากการขนส่งสินค้า โดยไม่อนุญาตให้การเดินรถไฟขนส่งผู้โดยสารใช้รางเดี่ยวกับรถไฟที่
ขนส่งสินค้า การแยกรูปแบบการเดินทางออกจากกันสามารถช่วยให้เกิดความสะดวกในการบริหารจัดการ
เดินรถ และการจัดเรียงตู้คอนเทนเนอร์มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ดังแสดงในรูปที่ 5 

 

 
 

รูปที่ 5 แนวคิดเส้นทางการเชื่อมโยงรถไฟ กับท่าเรือทะเลอันดามันและท่าเรืออ่าวไทย 
ที่มา: ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
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• ระบบขนส่งทางถนน  
การเชื่อมโยงระบบขนส่งถนนเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าระหว่างท่าเรือทะเลอันดามันและท่าเรือ

อ่าวไทย โดยในปัจจุบันโครงสร้างทางถนนในพื้นที่ภาคใต้มีสภาพที่ดี โดยโครงข่ายถนนที่ส้าคัญที่จะเชื่อม
กับสะพานเศรษฐกิจ มีดังนี้ 

- ทางหลวงมหายเลข 406 เป็นเส้นทางเชื่อมต่อหลักที่ตัดผ่านช่องแคบเทือกเขาตอนกลางของพื้นที่ 

- ทางหลวงมหายเลข 416 เป็นเส้นทางเชื่อมต่อทางหลวงสาย 406 กับท่าเรือน้้าลึกปากบารา 

- ทางหลวงหมายเลข 4 ทางหลวงสายหลักที่มีแนวเส้นทางผ่านตอนใต้ของหาดใหญ่เชื่อมต่อทาง
หลวงหมายเลข 43 

- ทางหลวงหมายเลข 43 เชื่อมต่อระหว่างทางหลวงหมายเลข 4 กับท่าเรือฝั่งอ่าวไทยด้านสงขลา
ตอนล่าง 

 

บทสรุป 
 เส้นทางการขนส่งโลจิสติกส์เชื่อมโยงเศรษฐกิจระหว่างทะเลอันดามันและอ่าวไทย พบว่ามีความ
เหมาะสมที่ควรลงทุน โดยความหมาะสมของการพัฒนาเส้นทางการขนส่งโลจิสติกส์เพื่อให้เป็นสะพาน
เศรษฐกิจ ขึ้นอยู่กับแนวทางการพัฒนาท่าเรือทั้งสองฝั่ง หากไม่มีการพัฒนาท่าเรือทั้งสอง สะพานเชื่อม
เศรษฐกิจ ก็จะไม่เกิดขึ้น แต่หากมีการพัฒนาเกิดขึ้นก็ต้องสนับสนุนให้เป็นประตูการค้าของประเทศ โดย
การเชื่อมต่อกับรูปแบบการขนส่งหลายรูปแบบ ทั้งทางถนนและทางรถไฟเข้ากับท่าเรือทั้งสอง เพื่อช่วยลด
ต้นทุนการขนส่งในภาพรวม และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เนื่องจากเกิดเส้นทางการ
ขนส่งโลจิสติกส์ ในการน้าเข้า ส่งออกสินค้าผ่านท่าเรือทั้งสอง และยังช่วยเพิ่มโอกาสในการรองรับสินค้า
เปลี่ยนถ่าย ที่มีการขนส่งผ่านช่องแคบมะละกา สามารถสร้างรายได้และความเจริญให้แก่ประเทศ รวมทั้ง
ยังเป็นปัจจัยในการพัฒนาท่าเรือทั้ง 2 ให้เป็นท่าเรือระดับนานาชาติ แต่เนื่องจากการการท้าสะพาน
เศรษฐกิจนั่นไม่ได้มีผลดีทางด้านเศรษฐกิจ และต้นทุนการขนส่งที่ลดลงเพียงเท่านี้ แต่ยังมีข้อเสียที่เกิดขึ้น
ด้วย เช่น ด้านสภาพแวดล้อมที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการโครงสร้างเส้นทางการขนส่งโลจิสติกส์
เชื่อมโยงเศรษฐกิจระหว่างทะเลอันดามันและอ่าวไทย หรือมลพิษที่เกิดจากการเดินทางขนส่ง ทั้งนี้เพื่อให้
ครอบคลุมและให้ความส้าคัญกับทุกๆด้าน ควรจะต้องท้าการศึกษาเปรียบเทียบผลที่เป็นทั้งข้อได้เปรียบ 
และข้อที่เป็นกระทบที่เกิดขึ้นจากการท้าเส้นทางการขนส่งนี้ให้ละเอียด เพื่อเป็นการสร้างเส้นทางการ
ขนส่งโลจิสติกส์แบบยั่งยืนต่อไป  
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และคณะ โดยท าการศึกษาด้วยวิธีการส ารวจความพึงพอใจในการบริการจากกลุ่มตัวอย่างที่ลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 

2 ปี การศึกษา 2561 จ านวน 7,482 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลด้วย

โปรแกรม คอมพิวเตอร์ใช้ค่าสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้วย  

ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจในการใช้บริการรถตุ๊กตุ๊กอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน ทั้งด้าน
คุณภาพรถ ด้านราคา ด้านการบริการ และด้านสถานที่ 

ค าส าคัญ : ความพึงพอใจ การใช้บริการรถตุ๊กตุ๊ก 

Abstract 

This research purpose is to study the satisfaction of students' tuk tuk service of Yala 
Rajabhat University by comparing the students' satisfaction in the tuk-tuk service gender and and 
faculty. The study was using the service satisfaction survey of 7482 registered subjects in the 
second semester of academic year 2018. Research tools include questionnaire, data analysis with 
program, statistical analysis such as percentage, mean, standard deviation and t-test. The results of 
the study showed that the students were quite satisfied with the service in terms of quality of the 
vehicle, price, quality of service, and place of service. 

บทน า 

การคมนาคมขนส่งทางบกไมว่าจะเป็นการเดินทางทางรถยนต์ทางรถไฟ หรือการคมนาคมขนส่งทางน้ า มี

บทบาทส าคัญอย่างยิ่งส าหรับประชาชนที่จะใช้ในการเดินทาง ไปยังสถานที่ท างาน , สถานศึกษา หรือเดินทางเพื่อ

ติดต่อธุรกิจรวมถึงการเดินทางท่องเที่ยวโดยเฉพาะประชาชนที่ อาศัยอยู่ในภูมิภาคต่างๆถือว่า การคมนาคมขนส่งทาง

บกนั้นมีบทบาทส าคัญมาก เนื่องจากมีความสะดวกสบายและรวดเร็วรวมทั้งค่าใช้จ่าย ในการเดินทางก็ไมสูงจนเกินไป 
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จึงท าให้เป็นที่นิยมของประชาชนโดยทั่วไปรวมทั้งนักท่องเที่ยวด้วย (ที่มา //: ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถโดยสาร

ประจ าทางปรับอากาศของบริษัท 407 พัฒนาจ ากัด ) 

จังหวัดยะลาเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่เต็มไปด้วยเรื่องราวในอดีตที่น่าสนใจเป็นแหล่งอารยะธรรมเก่าแก และ
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ส าคัญอยู่มากมาย รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ ซึ่งการ
เดินทางเขาสู่จังหวัดยะลานั้นสามารถเดินทางไดหลายทางด้วยกันไมว่าจะเป็นทางรถยนต์ทางรถไฟ และทางเครื่องบิน 
แต่ที่นิยมมากที่สุดไดแก ทางรถยนต์และทางรถไฟ ส าหรับการเดินทางทางรถยนต์นั้น มีทั้งการเดินทางโดยรถยนต์
ส่วนบุคคลและการเดินทางโดยรถโดยสารประจ าทาง ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการการขนส่งผู โดยสารโดยรถไม่ประจ า
ทางที่ใช้ในการเดินทางภายในเมืองยะลา คือ รถโดยสารรถตุ๊กๆประจ าเมืองนครยะลา 

     รถตุ๊ก ๆ ในเทศบาลเมืองนครยะลา ซึ่งมี 2 บริษัทด้วยกัน ได้แก่บริษัทสหกรณ์เดินรถยะลา จ ากัด และ
บริษัทห้างหุ้นส่วน จ ากัด ยะลาพาณิช โดยทั้งสองบริษัทเป็นคู่แข่งขันกัน ซึ่งมีที่จอดรับผู้โดยสารที่เดียวกัน ขอบเขต
ของรถตุ๊ก ๆ ทั้งสองบริษัทมีขอบเขตเดียวกัน นั้นคือ เฉพาะในเทศบาลเมืองนครยะลา ซึ่งถ้าออกจากเมืองนครยะลา
ต้องคิดค่าบริการเพิ่ม อัตราค่าโดยสารรถตุ๊กๆทั้งสองบริษัทนั้นคือ ผู้ใหญ่และนักศึกษา 20 บาท เด็กมัธยม 15 บาท
และประถม 10 บาท ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจที่ จะศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถตุ๊กๆ 

รถตุ๊กๆในเทศบาลเมืองนครยะลา มีรถตุ๊ก ๆ มากมายให้นักศึกษาสามารถเลือกใช้บริการได้ อีกทั้งความ
สะดวกรวดเร็วและราคาถูกเหมือนกับรถตุ๊ก ๆ คันอื่น ๆ ด้วย แต่จากการสังเกตพบว่า นักศึกษาบางส่วนไม่ใช้บริการ
รถตุ๊ก ๆ ผู้วิจัยจึงอยากทราบถึงสาเหตุจึงได้ท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้บริการรถตุ๊กๆของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการรถตุ๊กๆของนักศึกษา 
ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาที่มาใช้บริการ เพื่อให้เกิดรายได้กับรถตุ๊กๆแล้วน าข้อมูลที่ไดมาปรับปรุงให้บริการให้มี
ประสิทธิภาพเป็นที่พึงพอใจและสามารถตอบสนองความต้องการ ของผู้ใช้บริการต่อไป 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการใช้บริการรถตุ๊กตุ๊กของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิบูลย์ มิ่งมงคล (2550) ได้ท าการวิจัยเรื่องการใช้บริการของรถโดยสารไมโครบัสใน
ย่าน ธุรกิจ  สีลม โดยท าการศึกษาความพึงพอใจ พฤติกรรมและทัศนคติของคนไทยต่อการเลือกพาหนะ ในการ
เดินทาง ผลการศึกษาพบว่าผู้ที่ท างานในธุรกิจสีลมมีความพึงพอใจโดยรวมต่อบริการด้าน ต่าง ๆ ของรถโดยสารไม
โครบัส และการเลือกพาหนะในการเดินทางมักสอดคล้องกับรายได้ ค่อนข้างมาก นอกจากระดับรายได้แล้วยังขึ้นอยู่
กับการจราจรที่ติดขัดสภาพอากาศ ระยะทางของ การเดินทาง และความเร่งด่วน เป็นส่วนใหญ่ โดยปัจจัยที่ส าคัญใน
การก าหนดความพึงพอใจ คือ ความตรงต่อเวลา ความรวดเร็วและการปรับปรุงให้บริการที่มีอยู่บนรถโดยสารไมโครบัส 

รัชนี นันทวัฒนาศิริชัย (2550) ได้ท าการวิจัยเพื่อประเมินโครงข่ายรถโดยสารประจ าทางในแง่ของลักษณะ
การให้บริการและประสิทธิภาพของการให้บริการของรถโดยสารประจ าทางในเขต เมืองพิษณุโลก การศึกษานี้ได้ท า
การวิเคราะห์ถึงทัศนคติของผู้เดินทางต่อการให้บริการ ค่าใช้จ่าย ในการให้บริการ ผลการวิเคราะห์ท าให้ทราบถึง
ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในการให้บริการระบบ รถโดยสารประจ าทางในปัจจุบัน และสามารถสรุปได้ว่า ผู้ใช้บริการ
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โดยส่วนใหญ่มีทัศนคติที่ดีต่อ การให้บริการของรถโดยสารประจ าทาง เพราะการให้บริการสามารถตอบสนองความ
ต้องการของ ผู้ใช้บริการโดยส่วนใหญ่ที่อยู่ในบริเวณตัวเมืองได้ในระดับที่ดีในขณะที่ผู้ให้บริการรถโดยสารซึ่ง มีการ
ด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพยังสามารถท าก าไรได้จากการได้จากการให้บริการรถโดยสาร ดั่งกล่าวด้วย 

ชรัด พิริยะวัฒน์ (2550) ศึกษาความพึงพอใจของผู้โดยสารประจ าทางและการยอมรับของผู้ เดินทางต่อ
ระบบขนส่งสาธารณะแบบก้าวหน้าในกรุงเทพมหานคร เพื่อตรวจสอบว่าปัจจัยใดที่ ผู้ใช้บริการได้รับความพึงพอใจ
หรือความต้องการให้ปรับปรุง และตรวจสอบพฤติกรรมการเลือก รูปแบบการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการด้วย
ระบบขนส่งสาธารณะแบบก้าวหน้า 2 รูปแบบ คือ ระบบช าระค่าโดยสารอัตโนมัติ และระบบบริการข้อมูลการ
เดินทาง ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ทฤษฎีอรรถประโยชน์ (Utility Theory)ผลจากการศึกษาพบว่าปัจจัยที่
ผู้ใช้บริการให้ความสนใจ และควรน าไปปรับปรุงให้มีคุณภาพให้บริการดีขึ้น เมื่อพิจาณาวัตถุประสงค์ของการเดินทาง
ไปซื้อ สินค้า ได้แก่ ปัจจัยความสบายในการเดินทาง ความทันสมัยของรถและอุปกรณ์ต่างๆ ความรวดเร็ว ในการ
เดินทาง และความสะอาด ส าหรับวัตถุประสงค์ของการเดินทางไปท างาน และความสะอาด ส าหรับวัตถุประสงค์ของ
การเดินทางไปท างาน ได้แก่ ปัจจัยความสบายในการเดินทาง ความประพฤติของพนักงานขับรถ ความว่างของรถ 
และความสะดวกต่อการใช้บริการ และสรุปได้ว่า ผู้โดยสารส่วนใหญ่ (ร้อยละ 60) ให้ความส าคัญกับการน าเทคโนโลยี
ของระบบส่งสาธารณะแบบ ก้าวหน้ามาประยุกต์ใช้ทั้งสองวัตถุประสงค์การเดินทาง โดยในการเดินทางไปซื้อสินค้านั้น 
ผู้โดยสารจะให้ความส าคัญกับระบบช าระค่าโดยสารอัตโนมัติมากกว่าระบบบริการข้อมูลการ เดินทาง ในขณะที่ใน
การเดินทางไปท างานผู้โดยสารจะให้ความส าคัญกับระบบบริการข้อมูลการ เดินทางมากกว่า 

กรอบแนวคิดในการวิจัย  

      ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งประกอบด้วยตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ดังต่อไปนี้ 

           ตัวแปรอิสระ                                                         ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ใช้บริการรถตุ๊กๆ ณ บริเวณเทศบาล
นครยะลา ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา จ านวน 7,482 คน กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ใช้บริการรถตุ๊ก ในเขต
เทศบาลนครยะลาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา จ านวน 100 คน โดยก าหนดวิธีการเจาะจงกลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาที่ จะเดินทางไปยังสถานที่ต่าง  ๆ ในเขตเทศบาลนคร
ยะลาก าหนดขนาดของตัวอย่างประชากรโดยวิธีการของยามาเน่ (Taro Yamane, 1970) โดยก าหนดระดับความ
เชื่อมั่น 90% ความผิดพลาดไม่เกิน 10% 

ความพึงพอใจในการใช้บริการรถตุ๊กๆของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 

สถานเพภาพ 
1.  เพศ 
2.  อายุ 
3.  ระดับชั้นปี 
4. คณะที่ศึกษา 
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เครื่องมือที่ใช้และการสร้างเครื่องมือ ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม 
(Questionnaire) เพื่อใช้วัดระดับความพึงพอใจในการใช้บริการรถตุ๊กๆของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดย
การน าแบบสอบถามไปใช้กับนักศึกษา จ านวน 100 คน โดยสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมประเด็นปัญหาทั้ง 4 ด้าน 
ประกอบด้วย ด้านคุณภาพของรถตุ๊ก ๆ ด้านการให้บริการ ด้านราคา และด้านสถานที่ 

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี ้

      ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อมูลประกอบไปด้วย เพศ อายุ ระดบัชัน้ปีคณะที่ศึกษา 
เป็นแบบเลือกตอบ (Check-List) 

       ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจในการใช้บริการรถตุ๊ก ๆ ของนักศึกษามหาวิยาลัยราชภัฎยะลาเป็นแบบ
เลือกตอบ (rating scale) แบ่งออกเป็น 5 ด้านได้แก่  ด้านคุณภาพของรถตุ๊กๆ ด้านการให้บริการ ด้านราคา และด้าน
สถานที่  

ซึ่งเป็นแบบสอบถามชนดิมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับคือ 
ระดับที่ 5 หมายถึง มากที่สุด 
ระดับที่ 4 หมายถึง มาก 
ระดับที่ 3 หมายถึง ปานกลาง 
ระดับที่ 2 หมายถึง ระดับน้อย 
ระดับที่ 1 หมายถึง น้อยที่สุด 

 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้  ในการวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยไดว้ิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ โดยใช้โดยไดใ้ช้สูตรทาง
สถิติดังต่อไปนี้ ค่าสถิติพื้นฐาน 

1. วิเคราะห์ข้อมูล ส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ผูว้ิจัยใชส้ถิติพรรณนาคือความถี่ (Frequency) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) และร้อยละ (Percentage) 

2. วิเคราะห์ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดบัความพงึพอใจของนักศึกษาที่ใช้บริการรถตุ๊กตุ๊กของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา รวม 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านคุณภาพของรถ ด้านการให้บริการ ด้านสุข
สุขลักษณะของผู้ให้บริการด้านสถานที่ และดา้นสิง่แวดล้อม 

 

ล าดับ คณะ จ านวน ขนาดกลุม่ตัวอย่าง 
1 
2 
3 
4 

วิทยาการจัดการ 
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
ครุศาสตร ์

1,907 
1,764 
2,908 
903 

25 
25 
25 
25 

รวม 7,482 100 
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ผลการศึกษา 

สรุปผลการวิจัย ผู้วิจัยได้ท าการศึกษา ค้นคว้า และรวบรวม แนวคิดและทฤษฏี เก่ียวกับความพึงพอใจ และ

งานวิจัยที่เก่ียวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวิจัยคร้ังนี้ทั้งในส่วนของการออกแบบสอบถาม และการวิเคราะห์ข้อมูล

โดยได้ ท าการ สุ่มตัวอย่างนักศึกษาที่เข้าใช้บริการรถตุ๊กๆของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จ านวน 100 คน 

จากจ านวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาทั้งหมดจ านวน 7482 คน ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย

ความถี่ร้อยละ และค่าเฉลี่ย บรรยายและสรุปลักษณะ ความพึงพอใจในการใช้บริการรถตุ๊กตุ๊กของนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตามล าดับ ซึ่งผลของการศึกษาที่ได้นั้น สามารถแบ่งออกเป็น  2 ส่วนคือ ข้อมูลส่วนตัวของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม และผลการงวิเคราะห์ระดับ ความพึงพอใจในการใช้บริการรถตุ๊กตุ๊กของนักศึกษา มหาวิทยาลัย

ราชภัฏยะลา 

  ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จากการส ารวจข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามในส่วนของ
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามสามารถจ าแนกออกได้เป็น 4 ส่วน คือ เพศ อายุ ระดับชั้นปี และคณะที่ศึกษา 
พบว่า  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับชั้นปี และคณะที่ศึกษา  ผลการศึกษา พบว่า 
นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 67.0 และเพศ
ชายจ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 33.0อายุ ส่วนใหญ่มีอายุ 20-25 ปี มากทีสุด จ านวน 60คน คิดเป็นร้อยละ 60.0 
รองลงมามีอายุ น้อยกว่า20ปี จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 33.0 โดยผู้ตอบแบบสอบถามที่มีจ านวนน้อยที่สุด คือ 
25ปีขึ้นไป จ านวน 7คน คิดเป็นร้อยละ 7.0 ระดับชั้นปีที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นชั้นปีที 2 จ านวน 44 คน คิด
เป็นร้อยละ 44.0 ชั้นปีที 1 จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 28.0 ชั้นปีที่ 3 จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 21.0 ชั้นปีที 
4 จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0 ชั้นปีที่ 5 จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 และคณะที่ศึกษา คือ คณะวิทยาการ
จัดการ จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อย
ละ 25.0 คณะครุศาสตร์ จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 25 คน 
คิดเป็นร้อยละ 25.0 ตามล าดับ            

ระดับความพึงพอใจในการใช้บริการรถตุ๊กๆของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
            ด้านคุณภาพของรถ พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาที่ใช้บริการรถตุ๊ก ๆ ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราช

ภัฏยะลาด้านคุณภาพของรถ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง พบว่า นักศึกษาที่ใช้บริการรถตุ๊ก ๆ ของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีความพึงพอใจ การคนขับรถ ขับอย่างไม่ประมาท มากที่สุด รองลงมา ความสะอาดของ

รถตุ๊ก ๆ  การหยุดรถ-ออกตัว มีความนุ่มนวล  มีที่นั่งพักรอรับบริการอย่างเพียงพอและสะดวกสบาย และความพึง

พอใจที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด สภาพของรถโดยสารอยู่ในสภาพที่ดี ตามล าดับ 

          ด้านราคา พบว่า  ความพึงพอใจของนักศึกษาที่ใช้บริการรถตุ๊ก ๆ ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ด้านราคา  โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง พบว่า นักศึกษาที่ใช้บริการรถตุ๊ก ๆ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

81 

612 

HP531007
Text Box



ยะลา มีความพึงพอใจ การใช้ความคุ้มค่าของราคาค่าโดยสารกับระยะทาง มากที่สุด รองลงมา ราคามีความเหมาะสม

เมื่อเทียบกับบริษัทอื่น และความพึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ความคุ้มค่าของราคาค่าโดยสารเมื่อเทียบกับบริการ

และความสะดวกสบายที่ไดรับในระหว่างการเดินทาง  ตามล าดับ 

           ด้านการบริการ ผู้วิจัยพบว่า  ความพึงพอใจของนักศึกษาที่ใช้บริการรถตุ๊กๆของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราช

ภัฏยะลาด้านการบริการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง พบว่า  นักศึกษาที่ใช้บริการรถตุ๊ก ๆ ของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีความพึงพอใจ  การใช้สะดวกเพราะมีรถวิ่งสม่ าเสมอ ไม่ขาดระยะ มากที่สุด รองลงมา 

สะดวกเพราะที่ท่ารถมีพื้นที่ในการนั่งรอ สะดวก เพราะจอดรับ-ส่งถึงในห้างสรรพสินค้า  และความพึงพอใจที่มี

ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด สะดวกเพราะจอดรับ-ส่งทุกที่ที่ลูกค้าต้องการ ตามล าดับ 

          ด้านสถานที่ ผู้วิจัยพบว่า  ความพึงพอใจของนักศึกษาที่ใช้บริการรถตุ๊กๆของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ยะลาด้านสถานที่  โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง พบว่า นักศึกษาที่ใช้บริการรถตุ๊ก ๆ ของนักศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฏยะลา มีความพึงพอใจ การใช้ความสะอาดของที่จอดรถ มากที่สุด รองลงมา สถานที่ตั้งมีความสะดวกในการ

เดินทางมาใช้บริการ ความเพียงพอของเก้าอี้นั่งรอ และความพึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ความเพียงพอของที่จอด

ของรถ ตามล าดับ 

อภิปรายผลการศึกษา 

จากการศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการรถตุ๊กตุ๊กของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสามารถ

อภิปรายผลได้ดังนี้ จากนักศึกษาจ านวน 100 คน  จะเห็นได้ว่า  นักศึกษาที่ใช้บริการรถตุ๊กๆนั้นส่วนใหญ่  จะเป็นเพศ

หญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุระหว่าง 20-25 ปี เป็นนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่ 2 ของนักศึกษาทั้ง 4 

คณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

ผลของการศึกษาด้านความพึงพอใจในการใช้บริการรถตุ๊กตุ๊กของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ใน 4 
ด้าน ได้แก่ ด้าน ด้านคุณภาพของรถตุ๊กๆ ด้านการให้บริการ ด้านราคา และด้านสถานที่ พบว่านักศึกษาที่ใช้บริการ
รถตุ๊กๆ ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีความพึงพอใจโดยภาพรวมและด้านอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่ง
สอดคล้อง พัวพัฒนกุล (2532: บทคัดยอ) พบว่าคุณภาพของบริการรถ โดยสารประจ าทางขึ้นอยู่กับ ความสะดวก 
ความปลอดภัย พฤติกรรมของพนักงานประจ ารถ สภาพรถและอุปกรณ์ ความรวดเร็ว ความสะอาด และความสบาย 
โดยภาพรวมและด้านอยู่ในระดับปานกลาง 

ฐานุตรา จันทรเกตุ (2552) ความพึงพอใจ หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นกับมนุษย์เมื่อความ ต้องการพื้นฐานทั้ง
ร่างกายและจิตใจได้รับการตอบสนองและสามารถลดความตึงเครียดความกระวนกระวายหรือภาวะไม่สมดุลทาง
ร่างกาย ของมนุษย์ ให้น้อยลงหรื อหมดไปท าให้มนุษย์เกิดความพึงพอใจ 

ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการใช้บริการรถตุ๊กตุ๊กของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยรวม
รายและรายด้านจ าแนกตามเพศ อายุ ระดับชั้นปี และคณะที่ศึกษา พบว่า ระดับในการใช้บริ การรถตุ๊กตุ๊กของ
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นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ด้านคุณภาพของรถ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง และการเปรียบเทียบ
ระดับความพึงพอใจในการใช้บริการรถตุ๊กตุ๊กของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับชั้น
ปี คณะที่ศึกษา และระดับความพึงพอใจในการใช้บริการรถตุ๊กตุ๊กของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 2.1 
นักศึกษาที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจใน ด้านการให้บริการ และด้านสถานที่  แตกจ่างกัน โดยมีนัยส าคัญที่ระดับ 
0.1 2.2 นักศึกษาอายุต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้บริการรถตุ๊กตุ๊กของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
โดยรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านราคา และด้านสถานที่แตกต่างกัน โดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 2.3 นักศึกษา
ที่ระดับชั้นปีต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้บริการรถตุ๊กตุ๊กของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยรวมและ
รายด้าน ได้แก่ ด้านสถานที่ แตกต่างกัน โดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 2.4 นักศึกษาคณะที่ศึกษาต่างกัน มี
ความพึงพอใจในการใช้บริการรถตุ๊กตุ๊กของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่าง
กัน โดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยพัวพัฒนกุล (2532: บทคัดยอ) พบว่าความพึงพอใจ
ในการใช้บริการรถตุ๊กตุ๊กของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยภาพรวมและด้านอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่ง
พบว่านักศึกษาที่มีเพศต่างกันมีความพึงพอใจในด้าน ความสะดวก ความปลอดภัย พฤติกรรมของพนักงานประจ ารถ  
สภาพรถและอุปกรณ์  ความรวดเร็ว ความสะอาด และ ความสบายแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา ผลจากการศึกษา เรื่อง ความพึงพอใจในการใช้บริการรถตุ๊กตุ๊กของนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาวิเคราะห์ถึงสาเหตุปัจจัยที่ได้รับความพึงพอใจน้อยที่สุด เพื่อเป็น

แนวทางในทางแก้ไขปรับปรุงบริการรถตุ๊กตุ๊กต่อไป ควรมีการปรับปรุงในด้านคุณภาพของรถตุ๊ก ๆ เช่น สภาพของ

รถตุ๊กๆควรอยู่ในสภาพที่ดี เพื่อบริการลูกค้า ควรมีการปรับปรุงในด้านการบริการ เช่น ควรจัดระเบียบในการเข้าแถว

ขึ้นรถ และควรมีการปรับปรุงสถานที่บริการ จุดพักรถ รวมทั้งสภาพแวดล้อม และสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ความ

สะอาดบริเวณอาคารสถานที่จุดพักรถ และควรมีที่นั่งพักรอรับบริการอย่างเพียงพอ และสะดวกสบาย 

เอกสารอ้างอิง 

1. (ที่มา//: ความพึงพอใจของผู้ใชบ้ริการรถโดยสารประจ าทางปรับอากาศของบริษัท 407 พัฒนาจ ากัด )กอง

พัฒนานักศึกษามหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา (/2560) 

2. ความพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารประจ าทางปรับอากาศของบริษัท 407 พัฒนาจ ากัด 

http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Mark/Sirikul_P.pdf 

3. บุญรักษ์ กุณาศล (2549) ท าการศึกษาสาเหตุและแรงจูงใจในการให้และใช้บริการรถตู้ โดยสารในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล.  การศึกษาคุณภาพการบริการของรถตู้โดยสารสายกรุงเทพฯ-พัทยา เพื่อ

พัฒนาคุณภาพการให้บริการของรถตู้โดยสาร

http://digital_collect.lib.buu.ac.th/dcms/files/56920289.pdf 
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4. ธนพล มณีรัตน์ (2550) ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการให้บริการ ของรถโดยสารปรบั

อากาศไมโครบสั. ความพึงพอใจของผู้โดยสารต่อการใช้บริการรถตู้โดยสารปรบัอากาศประจ าเส้นทาง 

http://dspace.bu.ac.th/bitstream/123456789/472/1/marisa_krai.pdf 

5. ชรัด พิริยะวัฒน์ (2550) ศึกษาความพึงพอใจของผู้โดยสารประจ าทางและการยอมรับของผู้ เดินทางต่อระบบ

ขนส่งสาธารณะแบบกา้วหน้าในกรุงเทพมหานคร 

6. วิบูลย์ มิ่งมงคล (2550) ได้ท าการวิจัยเร่ืองการใช้บริการของรถโดยสารไมโครบสัในย่าน ธุรกิจ  สีลม 

7. รัชนี นนัทวฒันาศิริชัย (2550) ได้ท าการวิจัยเพื่อประเมินโครงข่ายรถโดยสารประจ าทางในแง่ของลักษณะการ

ให้บริการและประสิทธิภาพของการให้บริการของรถโดยสารประจ าทางในเขต เมืองพิษณุโลก 
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ต้นแบบระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
A Prototype of Information System for Managing Human Research 

Ethics 

อรสา เตติวัฒน์1* และ ยงยุทธ  บ่อแก้ว2   
1คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  

2, กองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 
*E-mail: orasa.t@nsru.ac.th 

บทคัดย่อ  
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เป็นสิ่งส าคัญในการท าวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์และเป็นหลักสากล  

ปัจจุบันการเก็บข้อมูลอยู่ในรูปแบบของเอกสารในไฟล์ Excel และในฐานข้อมูล ซึ่งเสี่ยงต่อการสูญหายของ
เอกสารและไฟล์ข้อมูล  ดังนั้นงานวิจัยนี้มุ่งศึกษารูปแบบความต้องการและพัฒนาต้นแบบระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โดยการสัมภาษณ์ผู้ใช้งานที่เก่ียวข้อง แล้วน าข้อมูลนั้นมา
ท าการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา และออกแบบระบบด้วยเครื่องมือ UML จากนั้นท าการพัฒนาต้นแบบระบบใน
รูปแบบ Web Application โดยใช้ภาษา PHP ในการพัฒนาระบบ ใช้โปรแกรม MySQL เป็นโปรแกรม
การจัดการฐานข้อมูล และใช้ Apache เป็น Web Server ซึ่งผลจากการพัฒนาท าให้ได้ต้นแบบระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ที่นักวิจัยสามารถส่งโครงการวิจัยออนไลน์ 
กรรมการสามารถพิจารณาโครงการวิจัยออนไลน์ และผู้ใช้สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 

Abstract 
Ethics in human research is important in conducting research that is relevant to 

humans. It is also a universal principle. However, data collection is currently in the form of 
documents and keeps them in Excel files and in the database, which risk of loss of 
documents and data files. Therefore, this research aimed to study the requirement model 
and develop a prototype of information system for managing human research ethics by 
interviewing related users. Then, data was analyzed using content analysis. Next, the system 
was designed using Unified Modeling Language. After that, the system was developed in a 
form of Web Application using PHP language, using MySQL as a database management 
program and using Apache as a Web Server. The output of this research was the Information 
system for managing human research ethics where researchers can submit their research 
projects online, committees can approve research projects online and users can search 
information effectively. 
Keywords: Information System, Management, Human Research Ethics 
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บทน า 
ปัจจุบันการวิจัยเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยพัฒนาประเทศ ซึ่งโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ ได้แก่ 

การวิจัยทางชีวเวชศาสตร์ สังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์ เป็นโครงการวิจัยที่มีความส าคัญ ซึ่งมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ทั้งด้านการแพทย์ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
โดยโครงการวิจัยนั้นต้องมีหลักประกันเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการด าเนินงานวิจัยจะเป็นไปตามหลัก
จริยธรรมพื้นฐาน ที่มีการคุ้มครองอาสาสมัครในการวิจัยอย่างเหมาะสม และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ที่เป็นสากลและแนวทางต่างๆ ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง รวมทั้งให้เกิด
ความสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ในประเทศ ซึ่งเป็นการคุ้มครองอาสาสมัครในการวิจัย และ
ท าให้ได้ผลการวิจัยที่เชื่อถือได้  แม้ว่าหลักเกณฑ์จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ได้รับการยอมรับอย่าง
กว้างขวางทั่วโลก แต่ยังพบว่าแม้แต่ในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งนับว่าเป็นต้นแบบของการปกป้อง
อาสาสมัครในงานวิจัยยังมีข่าวการท าวิจัยที่ผิดจริยธรรม (นิมิตร  มรกต, 2557) ด้วยเหตุนี้จึงมีการก่อตั้ง
หน่วยงานถาวรเพื่อก ากับดูแลจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หรือ Office for Human Research 
Protection (OHRP) ในปี ค.ศ. 2000 และศูนย์แพทย์โรงเรียนแพทย์ได้ร่วมกันก่อตั้ง The Association 
for the Accreditation of Human Research Protection Programs, Inc. (AAHRPP) ในปี ค.ศ. 2001 
ซึ่งให้การรับรองคุณภาพสถาบันและองค์กรในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นส่วนใหญ่  

มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการวิจัย มหาวิทยาลัยก็ได้มีนโยบายส่งเสริม
และสนับสนุนการวิจัย รวมทั้งสร้างกลไกในการควบคุมคุณภาพงานวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Naresuan University Institutional Review Board: NU-
IRB) ภายใต้กองบริหารการวิจัยขึ้น เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของโครงการวิจัย ปัจจุบันแหล่งทุน
สนับสนุนการวิจัยทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยจะสนับสนุนทุน โดยหากเป็นโครงการวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับมนุษย์จะต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ก่ อน
ด าเนินการวิจัย อีกทั้งวารสารวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวารสารทางการแพทย์ มีข้อก าหนดในการรับ
ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ผลงานวิจัยนั้นจะต้องได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ก่อน
ด าเนินการวิจัยอีกด้วย ซึ่งในปัจจุบันการเก็บข้อมูลของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร อยู่ในรูปแบบของเอกสาร ไฟล์ Microsoft Excel และในฐานข้อมูล ซึ่งเสี่ยงต่อการ
สูญหายของเอกสารและไฟล์ข้อมูล โดยที่ระบบฐานข้อมูลนั้นยังด าเนินการไม่ครบถ้วน  ประกอบกับ
ผู้พัฒนาไม่สามารถด าเนินการพัฒนาต่อได้ ตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ ที่ประกอบไปด้วย คณะ
กรรมการฯ ผู้วิจัย เจ้าหน้าที่ และผู้บริหาร เนื่องจากในกระบวนการท างานของคณะกรรมการฯ มีความ
ซับซ้อน และมีเงื่อนไขของระยะเวลาก าหนด จากปัญหาดังกล่าวคณะผู้วิจัยจึงต้องการที่จะพัฒนาต้นแบบ
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
1. แนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
จริยธรรมการวิจัย (Research Ethics) หมายถึง หลักเกณฑ์ที่ควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยเพื่อให้

การด าเนินงานวิจัยตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม (สินธะวา คามดิษฐ์, 2550) 
หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หรือหลักจริยธรรมการท าวิจัยในคนทั่วไป หรือ Belmont Report 

ประกอบด้วยหลัก 3 ประการ ได้แก่ 1) หลักความเคารพในบุคคล (Respect for person) 2) หลัก
คุณประโยชน์ ไม่ก่ออันตราย (Beneficence) และ 3) หลักความยุติธรรม (Justice) (ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, ม.ป.ป) 

ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้น าข้อจริยธรรม กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ รวมถึงข้อก าหนดที่เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล และสามารถน าไปใช้ในการด าเนินการวิจัยได้อย่างถูกต้องเหมาะสมมาจัดเก็บในต้นแบบ
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

2. แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ 
ระบบสารสนเทศ (Information System) หมายถึง ระบบที่ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ได้แก่ 

ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล บุคลากร และขั้นตอนการปฏิบัติงาน ทุกองค์ประกอบนี้ท างานร่วมกันเพื่อ
ก าหนด รวบรวม จัดเก็บข้อมูล ประมวลผลข้อมูลเพื่อสร้างสารสนเทศ และส่งผลลัพธ์หรือสารสนเทศที่ได้
ให้ผู้ใช้เพื่อช่วยสนับสนุนการท างาน การตัดสินใจ การวางแผน การบริหาร การควบคุม การวิเคราะห์และ
ติดตามผลการด าเนินงานขององค์กร (สุชาดา กีระนันทน์, 2541) 

3. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
การพัฒนาระบบสารสนเทศ คือ การพัฒนาระบบสารสนเทศที่กระบวนการใช้เทคนิคการศึกษา การ

วิเคราะห์ และการออกแบบระบบสารสนเทศขององค์กรให้สามารถด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
บางครั้งจะเรียกวิธีการด าเนินงานในลักษณะนี้ว่า “การวิเคราะห์และออกแบบระบบ” เนื่องจากผู้พัฒนา
ระบบต้องศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการ การไหลเวียนของข้อมูล ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
น าเข้า ทรัพยากรด าเนินงาน และผลลัพธ์ เพื่อท าการออกแบบระบบสารสนเทศใหม่ แต่ในความเป็นจริง
การพัฒนาระบบไม่ได้สิ้นสุดที่การออกแบบ ผู้พัฒนาระบบจะต้องดูแลการจัดหา การติดตั้ง การด าเนินงาน 
และการประเมินระบบว่าสามารถด าเนินงานได้ตามต้องการหรือไม่ ตลอดจนก าหนดแนวทางในการพัฒนา
ระบบในอนาคต (สกาวรัตน์ จงพัฒนากร, 2550) ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้เลือกการพัฒนาระบบแบบ Rapid 
Application Development เป็นวิธีการที่ว่าด้วยการปรับระยะในวงจรการพัฒนาระบบ ให้มีขั้นตอนการ
ท างานที่รวบรัดมากข้ึน มีการเลือกเครื่องมือ และเทคนิคต่างๆ เพื่อช่วยในการพัฒนาระบบนั้น ด าเนินการ
ได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งผู้ใช้ระบบยังสามารถทดลองใช้โปรแกรมต้นแบบเพื่อบอกนักพัฒนาระบบได้ว่าระบบ
ที่ออกแบบมานั้นถูกต้องหรือไม่ และมีข้อผิดพลาดใดเกิดขึ้นบ้าง  (ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์, 2551) 

 
 

87 

618 

HP531007
Text Box



4 
 

4. แนวคิดเกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ................................ 
แนวคิดเชิงวัตถุในการวิเคราะห์และออกแบบระบบโดยใช้หลักการเชิงวัตถุ หรือเรียกว่า  Object 

Oriented  Analysis  and  Design  (OOAD) จะครอบคลุมเพียงแค่การน าแนวคิดเชิงวัตถุมาท าการ
วิเคราะห์การท างานของระบบงานเดิม เพื่อทราบถึงขั้นตอนการประมวลผลข้อมูล และสภาพปัญหาที่
เกิดขึ้น  และการน าความต้องการของผู้ ใช้มาออกแบบเป็นระบบใหม่ในเชิงแผนภาพเท่านั้น แต่
กระบวนการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศนั้นรวมความหมายถึงการวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา
โปรแกรม การทดสอบ และการน าไปใช้ ซึ่งสามารถเรียกหลักการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
ในเชิงวัตถุ โดยมีไดอะแกรม  UML ทั้งหมด 8 ไดอะแกรม เพื่อใช้ในการจ าลองระบบงาน โดยในแต่ละ
ไดอะแกรมจะเปรียบเสมือนมุมมองในด้านต่าง ๆ ของระบบ เพื่อให้สามารถเข้าใจระบบ งานได้มากที่สุด ซึ่ง
ผู้ใช้ไม่จ าเป็นต้องใช้ทุกไดอะแกรม  โดยสามารถเลือกใช้ไดอะแกรมต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม  ซึ่ง
สามารถอธิบายหลักการน าไดอะแกรมต่างๆ ของ UML มาใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ 
(กิตติ ภักดีวัฒนะกุล และกิตติพงษ์ กลมกล่อม, 2548) 

ผู้วิจัยน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการออกแบบระบบ โดยเลือกใช้ 2 ไดอะแกรมในการออกแบบ คือ 1) 
Use Case Diagram ใช้ในการออกแบบจากมุมมองผู้ใช้ภายนอก และ 2) Class Diagram ใช้ออกแบบ
โมดูลต่าง ๆ ในการประมวลผล  

5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ธนาชัย บูรณะวัฒนากูล และประสงค์ ปราณีตพลกรัง (2550) ได้ท าวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบ

สารสนเทศในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเว็บเทคโนโลยีและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา โดยใช้
ระบบเครือข่าย MCUNet และข้อมูลระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราช
วิทยาลัย ในการพัฒนาระบบจะใช้หลักการออกแบบเชิงวัตถุตามวิธี UML โดยพัฒนาด้วยซอฟต์แวร์โอเพน
ซอร์ส ท างานบนระบบปฏิบัติการ Unix FreeBSD โดยใช้ Apache ท าหน้าที่เป็น Web Server มี MySQL 
เป็นฐานข้อมูลและใช้ PHP ในการเชื่อมต่อระหว่าง Web Server กับฐานข้อมูล ในการด าเนินการวิจัยมี
การทดลองบันทึกข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศและท า
การประมวลผลข้อมูล จากนั้นน าข้อมูลที่ได้ไปเปรียบเทียบกับรายงานการศึกษาตนเองของส านักหอสมุด
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งสรุปได้ว่าระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถประมวลผลข้อมูลจากนั้นน าข้อมูลที่ได้ไป
เปรียบเทียบกับรายงานการศึกษาตนเองของส านักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถ
ประมวลผลข้อมูลการประกันคุณภาพได้อย่างถูกต้องและสามารถแสดงผลในรูปแบบสถิติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

โสภิษฐ์ อ่อนแก้ว และสุรินทร์ คอทอง (ม.ป.ป.) ท าวิจัยเรื่อง ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการความรู้ส าหรับองค์การภาครัฐ มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการความรู้ส าหรับองค์การภาครัฐ มีขั้นตอนการด าเนินการวิจัย คือ 1) ศึกษาสถานภาพและความ
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ต้องการระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้ส าหรับองค์การภาครัฐ ด้วยวิธีการสังเคราะห์ข้อมูลจาก
เอกสาร งานวิจัยที่เก่ียวข้อง และการสัมภาษณ์ผู้บริหาร เพื่อให้ได้เป็นองค์ความรู้ใหม่ 2) น าองค์ความรู้ใหม่
ที่ได้จากแนวคิดของผู้วิจัยมาท าการออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้ส าหรับองค์การภาครัฐ 
และให้ผู้เชี่ยวชาญท าการตรวจสอบร่างรูปแบบระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้ส าหรับองค์การ
ภาครัฐ ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม และผู้วิจัยได้ท าการปรับปรุงรูปแบบตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญที่เป็น
ฉันทามติ เพื่อให้ได้รูปแบบที่สมบูรณ์และเหมาะสม 3) น าผลที่ได้มาพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ความรู้ส าหรับองค์การภาครัฐ ตามแนวทางทฤษฎีวงจรการพัฒนา และประเมินประสิทธิภาพระบบ 
วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจากแบบประเมินประสิทธิภาพ ซึ่งผลการวิจัยพบว่า 1) ผล
การศึกษาสถานภาพและความต้องการระบบ คือ บุคลากรในองค์การภาครัฐต้องการจัดเก็บข้อมูลองค์
ความรู้ของผู้บริหารไว้ในระบบสารสนเทศเพื่อป้องกันการสูญหายจากองค์การเมื่อผู้นั้นลาออก เกษียณหรือ
เสียชีวิตไป และต้องการเชื่อมโยงบูรณาการข้อมูลความรู้ระหว่างหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และเพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 2) ผลการออกแบบระบบ ได้
รูปแบบระบบ และน ารูปแบบระบบมาพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้ส าหรับองค์การภาครัฐ 
พร้อมทดสอบการใช้งาน จึงได้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้ส าหรับองค์การภาครัฐ 3) ประเมิน
ประสิทธิภาพการท างานของระบบจากกลุ่มเทคนิคมีความคิดเห็นว่าระบบมีประสิทธิภาพสูงเฉลี่ยที่ 3.92 
และจากกลุ่มผู้ใช้งานมีความคิดเห็นว่าระบบมีประสิทธิภาพสูง เฉลี่ยที่ 3.51 เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์
ระดับคะแนนที่ก าหนดไว้ อยู่ในช่วงระดับคะแนนระหว่าง 3.50 - 4.49 ระบบมีประสิทธิภาพสูง  

 
วิธีการด าเนินงานวิจัย มีดังนี ้

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามเพื่อการสัมภาษณ์ 

2. น าแบบสอบถามเพื่อการสัมภาษณ์ส่งให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาและตรวจสอบความเที่ยงตรง
ตามเนื้อหา และความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ (Wording) เพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไข  

3. ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการกับกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ 
                  4. วิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์ดว้ยเทคนิคการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 

    5. น าผลความต้องการที่ได้จากการสัมภาษณ์มาท าการวิเคราะห์และออกแบบระบบด้วยหลกั 
การพัฒนาระบบเชิงวัตถุ ด้วยเครื่องมือ UML และได้เลือก 2 ไดอะแกรมในการออกแบบ คือ 1) Use Case 
Diagram ในการออกแบบจากมมุมองผู้ใช้ภายนอก และ2) Class Diagram ใช้ออกแบบโมดูลตา่ง ๆ ในการ
ใช้ประมวลผล  

6. ท าการออกแบบระบบ ประกอบด้วย การออกแบบหน้าจอแสดงผลรายงาน (Report) หน้าจอ
รับข้อมูล (Input) และหน้าจอกระบวนการท างาน (Process) 
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7. พัฒนาระบบบริหารจัดการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ในรูปของ Web Application โดยใช้
ภาษา PHP เป็นภาษาในการพฒันาระบบ ใช้โปรแกรม MySQL เป็นโปรแกรมการจัดการฐานข้อมูล และใช้ 
Apache เป็น Web Server  

8. ได้ระบบบริหารจัดการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
  
ผลการวิจัย แบ่งผลการวิจัยออกเป็น 2 ส่วนดังนี ้

1) ผลการศึกษาและพัฒนารปูแบบความต้องการระบบ  จากการศึกษารวบรวบข้อมูล และท าการ
สัมภาษณ์กับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  จ านวน 4 คน เจ้าหน้าที่กองบริหารการวิจัย 
รับผิดชอบดา้นจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จ านวน 3 คน และตวัแทนนักวิจัยของมหาวิทยาลยันเรศวร 
(คณะละ 2 คน จาก 16 คณะในมหาวิทยาลัย) จ านวน  32 คน รวมทั้งสิน้จ านวน 43 คน พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีความต้องการดา้นเนื้อหา และรูปแบบฟังก์ชนัการท างานในส่วนของการส่งโครงการวจิัยออนไลน์ 
การพิจารณาโครงการวิจัยออนไลน์ การสบืค้นข้อมูล ทั้งนี้ต้องการสืบค้นจากชื่อนามสกุล รองลงมาคือ รหัส
โครงการวิจัย และชื่อโครงการวจิัย ตามล าดับ ทั้งนี้มีความต้องการให้มีการออกแบบเว็บไซต์ทีร่องรับขนาด
หน้าจอของอุปกรณ์ทุกชนิดอีกด้วย 

2) ผลการพัฒนาระบบ 
 - ผลการวิเคราะห์และออกแบบระบบ โดยน าความต้องการทีไ่ดจ้ากการวิจัยมาวิเคราะห์ระบบ
ด้วยหลักการการพัฒนาระบบเชงิวัตถุ ด้วย UML และได้เลือกใช้ 2 ไดอะแกรมในการออกแบบ ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี ้
 1) Use Case Diagram ในการออกแบบจากมุมมองผู้ใช้ภายนอก ซึ่งระบบแบ่งออกเป็น 5 Sub 
System ประกอบด้วย (1) ขออนุมัติโครงการ คือ ส่วนส าหรับขัน้ตอนการยื่นขออนุมัติโครงการเข้าสู่ระบบ
เพื่อพิจารณา (2) อนุมัติโครงการแบบยกเว้น คือ ส่วนของขั้นตอนการอนุมัติแบบทีส่ามารถอนุมัติให้ท า
โครงการได้เลยทนัที (3) อนุมัตโิครงการแบบเร่งรัด คือ ส่วนของขั้นตอนการอนุมัติที่ต้องใช้มผีูพ้ิจารณา
โครงการ เพื่อรวมรวมผลการพิจารณาเพื่อใช้ในการอนุมัติโครงการ (4) อนุมัติโครงการแบบเต็มรูปแบบ คือ 
ส่วนของขั้นตอนการอนุมัตโิครงการที่ต้องรวบรวมผลการพิจารณาและส่งให้ที่ประชุมร่วมพิจารณาอนุมัติ 
และ (5) หลังอนุมัตโิครงการ คือ ส่วนที่หลังจากการอนุมัติโครงการแล้วมีการเปลี่ยนแปลงหรือรายงาน
ความคืบหน้าของโครงการ แจ้งเหตุต่าง ๆ หรือ การส่งผลการด าเนินการเพื่อของปิดโครงการ  ดังแสดงใน
รูปที่  1  
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รูปที่  1 Use Case Diagram ภาพรวมของระบบ 

 
2) Class Diagram ใช้ออกแบบโมดูลต่าง ๆ ในการใชป้ระมวลผล ดังแสดงในรูปที่  2  

 
 รูปที่  2  Class Diagram ภาพรวมของระบบ 
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- ผลการพัฒนาระบบ ดังแสดงตัวอย่างหน้าจอของต้นแบบระบบดังรูปที่  3 ถึงรูปที่  6 

 

 

 
รูปที่  3 แสดงหน้า Dashboard รูปที่  4 แสดงหน้าส่งโครงการ 
 

 

 
รูปที่  5 แสดงหน้าหน้าโครงการของฉัน รูปที่  6 แสดงหน้ารับรองโครงการ 
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สรุปและอภิปรายผล 
จากการศึกษาและพัฒนาต้นแบบระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการจริยธรรมการวิจัยใน

มนุษย์ พบว่าผู้ใช้มีความต้องการรูปแบบฟังก์ชันการท างานในส่วนของฟังก์ชั่นการส่งโครงการวิจัยออนไลน์ 
ฟังก์ชันการพิจารณาโครงการวิจัยออนไลน์ และฟังก์ชันการสืบค้นข้อมูล ทั้งนี้ยังมีความต้อง  การให้มีการ
ออกแบบเว็บไซต์แบบ Responsive เพื่อที่จะได้รองรับการใช้งานจากอุปกรณ์ทุกชนิด ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
ต้นแบบระบบนี้สามารถช่วยในการบริหารจัดการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และสามารถสืบค้นข้อมูลต่าง 
ๆ ที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  และ เจ้าหน้าที่กองบริหารการวิจัยของ 

มหาวิทยาลยันเรศวรที่ให้ข้อมูลในการจัดท า รวมทัง้ขอขอบคุณ มหาวิทยาลยันเรศวร ที่ให้ทุนสนับสนุนใน
การท าโครงการวิจัยนี ้
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การสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุข 
จังหวัดสมุทรปราการ 

Health Promotion for Staff Personal Public Health of  Samut Prakan 

สุกฤตา สร้อยศรี*, รัชยา ภักดีจติต์ 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวทิยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด  

*Email : kiimkiimsu@hotmail.com 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาในการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีของบุคลากรสาธารณสุข ศึกษา
สาเหตุของปัญหาสร้างเสริมสุขภาพที่ดี และศึกษาวิธีการแก้ไข และข้อเสนอแนะในการสร้างเสริมสุขภาพที่ดี ของ
บุคคลากรสาธารณสุข ที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพผสมเชิงปริมาณ กลุ่ม
ตัวอย่างของการวิจัยเชิงคุณภาพคือ หัวหน้ากลุ่มงาน 11 กลุ่มงาน จ านวน 11 คน ส่วนการวิจัยเชิงปริมาณนั้น ใช้กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นประชากรทั้งหมด ได้แก่ บุคลากรสาธารณสุข ที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการทั้งหมด 
จ านวน 116 คน เครื่องมือที่ใช้คือในการทดลองคือ แบบสอบถาม และบทสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น วิเคราะห์ข้อมูล
เชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากสัมภาษณ์เชิงลึก ใช้ Content Analysis สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการ
วิจัยเชิงปริมาณ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพพบว่า 

1. พฤติกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพบุคลากรสาธารณสุข ได้แก่ ภาวะโรคอ้วน 
โรคหัวใจ โรคความดัน ค่าBMI เกิน 23 มีสาเหตุมาจาก 3 อ. หลัก ได้แก่ อาหาร ออกก าลังกาย อารมณ์  

2. แนวทางการส่งเสริม หรือสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรสาธารณสุขในองค์กร พบว่า ทางองค์กรมีแนว
ทางการสร้างเสริมสุขภาพดังนี้ 1) การตรวจสุขภาพประจ าปี 2) เสียงตามสายเวลา 10:30 น. และ 15:00 น. ในทุกวัน  
3) ทุกวันพุธเวลา 15:30 น.มีกิจกรรมออกก าลังกายร่วมกัน 4) มีมาตรการบังคับจากทางองค์กร ให้บุคลากร
สาธารณสุขทุกคนสวมหมวกนิรภัยป้องกันอุบัติเหตุจากทางรถจักรยานยนตร์ทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้าย  5) มีโครงการ 
Meeting Health Break  ปรับเปลี่ยนการบริโภคในช่วงพักของการจัดประชุมหรือจัดโครงการของทางองค์กร  

3. ผลการศึกษาถึงการประเมินผลการด าเนินงานของแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพบุคลากรสาธารณสุขจังหวัด
สมุทรปราการ พบว่า ไม่มีผลการประเมินผลที่เป็นรูปธรรม  

4. สิ่งที่ภาครัฐควรส่งเสริมเพื่อให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพบุคลากรสาธารณสุขจากบุคลากรสาธารณสุข  
พบว่า มีดังนี้ ภาครัฐควรสนับสนุนการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา ควรมีโครงการคืนเงินปันผลส่วนหนึ่ง ให้กับ
บุคลากรข้าราชการที่ไม่เบิกค่ารักษาพยาบาล ควรมีมาตรการ ให้มีเวลาท างานถึงเวลา 16:00 น. และในอีกครึ่งชั่วโมง  
ให้บุคลากรได้ไปออกก าลังกาย ควรมีมาตรการบังคับทางกฎหมาย ให้ลดน้ าตาล ควรมีมาตรการที่สร้างความตระหนัก
แก่บุคลากรภายในองค์กร มีขวัญก าลังใจให้กับบุคลากรที่ไม่ลาป่วย และควรจัดนโยบายที่เป็นกิจกรรมบังคับ ให้เข้ารับ
การออกก าลังกาย สัปดาห์และ 3 วัน  
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ผลการวิจัยเชิงปริมาณ พบว่า บุคลากรส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
อายุ 41-50 ปี สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาปริญญาตรี อายุการท างานมากกว่า 10 ปี ท างานสังกัดกลุ่มงาน
คุ้มครองผู้บริโภค บุคลากรมีพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพตามสูตร 9 อ. โดยรวมอยู่ในระดับ การปฏิบัติบ่อยครั้ง 
พฤติกรรมด้านโอสถ อยู่ในระดับการปฏิบัติเป็นประจ า และพฤติกรรมด้านการออกก าลังกาย อยู่ในระดับการปฏิบัติ
นาน ๆ ครั้ง  

พฤติกรรมด้านโอสถ อยู่ในระดับการปฏิบัติเป็นประจ า  พฤติกรรมด้านอารมณ์  พฤติกรรมด้านอุบัติเหตุ 
พฤติกรรมด้านอบายมุข พฤติกรรมด้านอนามัย  พฤติกรรมด้านอาหาร ระดับการปฏิบัติบ่อยครั้ง พฤติกรรมด้านออก
ก าลังกาย ระดับการปฏิบัตินาน ๆ ครั้ง  

ค าส าคัญ : การสร้างเสริมสุขภาพ บุคลากรสาธารณสุข 

Abstract 

This research aims to study the problems of health promotion practices of staff, to study 
the cause of good health promotion problem, and to study the solution and the suggestions for 
good health promotion of the public health for staff  personal public health of Samutprakran. This 
research was mixed between quantitative and qualitative research. A sample of qualitative 
research was 11 group leaders, 11 work groups. For quantitative, the sample was the total 
population which is officer at the Samutprakarn Provincial Health Office. The instrument used was 
the questionnaire developed by the researcher. Content Analysis used to analysis the qualitative 
data from in-depth interviews. The statistics for data analysis in quantitative research were 
percentage, mean, standard deviation. 

Qualitative research found that 

1. Health promoting behaviors causing health problems of public health officers included 
obesity, heart disease, hypertension, BMI with over 23, which were related to three factors: food, 
exercise, and emotion 

2. There were many ways to promote health in the organization. 1) annual health check; 2) 
announce at 10:30 and 15:00 every day; 3) exercise every Wednesday at 3:30 pm; 4) force to were 
anti-knock for motorcycle driver and passenger 5) Meeting Health Break program that modifies the 
consumption during the break of a conference or organizational project. 

3. The results of the study on the evaluation of the implementation of health promotion 
guidelines for health workers in Samutprakarn province showed that there was no concrete 
evaluation result. 
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4. The government should promote in order to promote the health of public health 
personnel was as follows: the government should support the organization of sporting events,  
should be a dividend return program,  should be exercise half an hour after work at 16:00, should 
have laws to reduce sugar, should have measures to raise awareness among personnel within the 
organization, should have morale or something special with not sick leave staff, should had policy 
be enforced to exercise 3 days a week 

The results of the quantitative research were as follows: Samut Prakan Provincial Health 
Office Mostly female, age 41-50 years old, marital status, bachelor's degree, working over 10 years, 
working under Consumer Protection Group Health Promotion. Behaviors in formulas 9, Frequent 
practice behavioral on a regular basis and exercise behavior stay in the practice level for a long 
time. 

Medicine behavioral was a regular basis. Emotional behavior, accident behavior, skilfully 
behavior, health behavior, food behavior, frequent practice fitness behavior practical level for a 
long time. 

Keywords : Health promotion, Staff personal public health 

1.บทน า 

ปัจจุบันคนไทยมีวิถีชีวิตที่เร่งรีบ ท าให้หลายคนละเลยความพิถีพิถันเร่ืองการดูแลสุขภาพ อีกทั้งยังอยู่ภายใต้

ภาวะกดดันและความเครียดต่าง ๆ เป็นผลท าให้ร่างกายได้รับผลกระทบ สุ่มเสี่ยงกับการเกิดโรคต่าง ๆ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในช่วงอายุ 40 ปีขึ้นไป   ศ.นพ.วชิร คชการ ประธานกรรมการ ชมรมควบคุมระบบขับถ่ายปัสสาวะแห่ง

ประเทศไทย กล่าวว่า ประชาชนไทยในปัจจุบันต้องเผชิญกับภาวะความเครียด ความกดดัน จากความรับผิดชอบใน

ต าแหน่งหน้าที่การงานที่มากขึ้นตามล าดับ จนท าให้บางครั้งอาจหลงลืมหรือมองข้ามการดูแลสุขภาพของตัวเอง 

ประกอบกับพักผ่อนน้อย รับประทานอาหารที่ได้โภชนาการที่ไม่เพียงพอ ไม่ได้ออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ ท าให้เกิด

ปัญหาสุขภาพแบบสะสม ส่งผลให้ระบบต่าง ๆ ของร่างกายท างานไม่ปรกติ หรือท างานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ อันจะ

ท าให้เกิดผลเสียหายต่อสุขภาพตั้งแต่เรื่องเล็ก ๆ จนถึงขั้นก่อให้เกิดโรคที่ร้ายแรงตามมา รวมถึงความเสี่ยงของการเกิด

โรคต่อมลูกหมากโต ภาวะกระเพาะปัสสาวะท างานไว และอาการหย่อน สมรรถภาพทางเพศ ของชายและเพศหญิง 

อาจะก่อให้เกิดโรคต่าง ๆ เช่นโรคอ้วนโรคความดันโรคหัวใจ (รายงานของ Lalonde ) (กรมอนามัย กระทรวง

สาธารณสุข ,2560 ) 

เรื่องสุขภาพและความเป็นอยู่ของประชาชน ทั้งเรื่องการรักษาพยาบาลและการสร้างเสริมสุขภาพอนามัย 
การป้องกัน และการควบคุมสุขภาพ ของประชาชนนั้น เป็นอ านาจหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุข โดยกระทรวง
สาธารณสุข จะมีกรมต่าง ๆ ที่ขึ้นตรงกับกระทรวงสาธารณสุข โดยมีส านักงานสาธารณสุขแต่ละจังหวัด ในประเทศ
ไทย ที่ขึ้นตรงกับกระทรวงสาธารณสุข  ในส านักงานสาธารณสุขจังหวัด จะท าหน้าที่   จัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้าน
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สุขภาพในเขตพื้นที่จังหวัดด าเนินการและประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัด ก ากับ ดูแล 
ประเมินผลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัด เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม
กฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ และมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย จากกระทรวงสาธารณสุข 

จากการส ารวจผลการตรวจสุขภาพบุคลากรสาธารณสุข ส านักงานสาธารรสุขจังหวัดสมุทรปราการในปี 
2560 ข้อมูลจากกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ พบว่าภายในส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการมีบุคลากรที่ก าลัง
เข้าสู่วัยผู้สูงอายุ เป็นจ านวนมาก และผลการตรวจเลือดปี 2560 จ านวนเจ้าหน้าที่ที่ได้เข้ารับการตรวจระดับไขมันใน
เลือด จ านวน 55 คน ระดับไขมันในเลือดมีความผิดปกติ จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 94.54 และเจ้าหน้าที่ที่เข้ารับ
การตรวจระดับน้ าตาลในเลือด จ านวน 55 คน ระดับน้ าตาลในเลือดมีความผิดปกติ จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 
29.09 และการตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง ค่าBMI จวนผู้ที่เข้ารับการตรวจร่างกาย จ านวน 
64 คน มีความผิดปกติ จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 29.69 นอกจากนี้ การส ารวจด้วยการสังเกตการณ์ของผู้วิจัย 
พบว่า บุคลากรสาธารณสุข มีภาวะรูปร่างอ้วน จ านวนหลายคน และยังพบว่ามีพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ไม่
เหมาะสม อีกทั้งยังไม่ดูแลสุขภาพตนเอง เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพที่ดี และมีภาวะเครียดจากการท างานที่ได้รับ
มอบหมาย 

จากข้อความดังกล่าวข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยมองปัญหานี้ว่า บุคลากรสาธารณสุขท าหน้าที่เกี่ยวกับดูแล สร้าง
เสริม ป้องกัน ควบคุม ดูแล รักษา สุขภาพของประชาชน แต่ละเลยการสร้างเสริม ดูแลสุขภาพของตนเอง ดังนั้นจะมี
ประสิทธิภาพในการดูแลฟื้นฟู ประชาชนได้อย่างไร ในเมื่อต้นแบบยังสุขภาพร่างกายตนเองให้เป็นต้นแบบไม่ได้ 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ตั้งอยู่ในพื้นที่ ต าบลปากน้ า อ าเภอ เมือง จังหวัดสมุทรปราการ 
เป็นส านักงานที่ท างานเบื้องหลัง ในการดูแลสาธรณสุขของประชาชน เป็นหน่วยงานของภาครัฐที่รับค าสั่งจาก 
กระทรวงสาธารณสุข  ดูแลก ากับนิเทศน์งาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 6 แห่ง และโรงพยาบาลทั่วไป 2 แห่ง 
โรงพยาบาลชุมชน 4 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 74 แห่ง ภายในส านักงานสาธารณสุขแบ่งเป็น 11 กลุ่ม
งาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มงานควบคุมโรค กลุ่ม
งานนิติการ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข กลุ่มงานประกันสุขภาพ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและ
รูปแบบบริการ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนา
มัย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ มีบุคคลากรจ านวน 116 คน โดยเฉลี่ยแล้วจะเป็นกลุ่มวัยสูงอายุ ซึ่ง
เป็นปัญหาในเรื่องสุขภาพ ที่ไม่ได้มีการดูแลเท่าที่ควร และเข้าข่ายเสี่ยงเป็นโรคอ้วน โรคเบาหวาน ด้วยลักษณะงาน
เป็นการดูแลสาธารณะสุขของประชาชน แต่ด้วยบุคคลกรกลับละเลยสุขภาพของตนเอง ผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษาวิจัย
ถึงแนวทางหรือรูปแบบในการส่งเสริมสุขภาพของบุคคลากรสาธารณสุข จังหวัดสมุทรปราการ  ให้มีการด าเนินชีวิต
และการท างานที่มีความสุขอย่างเป็นองค์รวมในอนาคต เพื่อเป็นตัวอย่างด้านสุขภาพที่ดีแก่ประชาชน และเป็นไปตาม
นโยบายของกระทรวงสาธารณสุขเร่ืองการมีสุขภาพที่ดี(หนังสือแผนแม่บทสุขภาพฉบับสมบูรณ์ จังหวัดสมุทรปราการ 
ระยะ10ปี พ.ศ.2559-2568) 
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Documentary Research ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 ทฤษฏีการส่งเสริมสุขภาพ เพนเดอร์ 

 การสร้างเสริมสุขภาพ สูตร 9 อ. 

2.วัตถุประสงค์การวิจัย  

       1.เพื่อศึกษาปัญหาในการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีของบุคคลากรสาธารณสุข ที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
สมุทรปราการ 
        2.เพื่อศึกษาสาเหตุของปัญหาสร้างเสริมสุขภาพที่ดี ของบุคลากรสาธารณสุข ที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
สมุทรปราการ 
       3.เพื่อศึกษาวิธีการแก้ไข และข้อเสนอแนะในการสร้างเสริมสุขภาพที่ดี ของบุคคลากรสาธารณสุข ที่ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 

3.ขอบเขตการศึกษา 

       3.1 ขอบเขตด้านพื้นที่ งานวิจัยนี้ได้ศึกษาบุคลากรสาธารณสุข ที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 
ต าบลปากน้ า อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 
      3.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา งานวิจัยนี้ได้มุ่งเน้นศึกษาแนวทางสร้างเสริมสุขภาพ ระดับความความรู้ของบุคคลากร
เก่ียวกับการดูแลสุขภาพ และปัจจัยที่มีความส าคัญได้แก่ ปัจจัยการออกก าลังกาย การลดน้ าหนัก การควบคุมอาหาร 
การไม่มีโรค และการดูแลสุขภาพตนเอง 
       3.3 ขอบเขตด้านประชากรกลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
           3.3.1 ประชากรกลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรสาธารณสุข ที่ส านักงานสาธารณสุข จังหวัดสมุทรปราการ โดย
เลือกศึกษากลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจ านวน 116 คน เก็บทั้งหมด 
           3.3.2 ประชากรผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  
คือ หัวหน้ากลุ่มงานสาธารณสุขทั้ง 11 ฝ่าย ที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  
       3.4 ระยะเวลาที่ท าวิจัย  มิถุนายน 2560 ถึง ธันวาคม 2560 

4. กรอบแนวคิดในการวิจัย                    

กรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาการสร้างเสริมสุขภาพ ส านักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริม
สุขภาพ, (2560 : 7-2) ของบุคลากรสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด สมุทรปราการ 
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 การศึกษาเชิงปริมาณ 
จ านวนประชากรกลุ่มตัวอยา่ง บุคลากรสาธารณสุข 
จังหวัดสาธารณสุข จังหวัดสมุทรปราการ ท้ังหมด 

 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล  

 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามปัจจัยการ ปฏิบัติตนตามสูตร 
9 อ. จ านวน 45 ข้อ  

สร้างเสริมสุขภาพ ของบุคลากรสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสมุทรปราการ  
o ปัญหาการสร้างเสรมิสุขภาพภายในส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมทุรปราการมีบุคลากรที่ก าลังเข้าสูว่ัยผู้สูงอายุ 

เป็นจ านวนมาก ภาวะรูปร่างอ้วน พฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสมและมภีาวะจากเครยีดจากการ
ท างานท่ีได้รับมอบหมาย 

o สาเหตุของปัญหาการสร้างเสรมิสขุภาพ 
o แนวทาง เสนอแนะการแก้ไขปญัหาการสร้างเสริมสุขภาพ 
o ผลการปฏิบตัิการสร้างเสรมิสุขภาพ สูตร 9 อ. 

1. อาหาร  2. อบายมุข  3. ออกก าลังกาย  4. อุบัติเหตุ  5. อารมณ ์  6. อิริยาบถ  7.อากาศ  8. โอสถ   9. อนามัย 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่1 : กรอบแนวคิดในการวจิัย 

 การศึกษาเชิงคุณภาพ  
โดยสัมภาษณ์หัวหน้าหน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุข จังหวัด
สมุทรปราการ จ านวน 11 คน  11 หน่วยงาน ดังนี้  
1.ควบคุมโรค        
2.นิติการ 
3.ประกันสุขภาพ               
4.บริหารทั่วไป 
5.ส่งเสริมสุขภาพ 
6.คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข    
7.ทันตสาธารณสุข   
8.พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ           
9.อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวะอนามัย 
10.บริหารทรัพยากรบุคคล 
11.พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
         1.ศึกษาปัญหาในการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีของบุคคลากร
สาธารณสุข  
        2.ศึกษาสาเหตุของปัญหาสร้างเสริมสุขภาพที่ดี ของบุคลากร
สาธารณสุข  
       3.ศึกษาวิธีการแก้ไข และข้อเสนอแนะในการสร้างเสริม
สุขภาพท่ีดี ของบุคคลากรสาธารณสุข  
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    5. วิธีการศึกษา 

ระเบียบวิธีวิจัย (Method) 
ประชากรกลุ่มตัวอย่างและกลุม่เป้าหมายผู้ให้ 
ข้อมูลส าคัญ 

1. ประชากรกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรสาธารณสุข ที่ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ทั้งหมดจ านวน 116 

  2. ประชากรกลุ่มเป้าหมายผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  คือหัวหน้ากลุ่มงานทั้ง11กลุ่มงาน จ านวน11 คน 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  
         ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลไปพร้อมกับการเก็บรวบรวมข้อมูลในประเด็นที่ได้ก าหนดไว้ จากนั้นน า
ข้อมูลมาจ าแนกตามประเด็นต่าง ๆ  และเพื่อท าการวิเคราะห์เชิงพรรณนาในประเด็น ตามวัตถุประสงค์ ของงานวิจัย
ที่ได้ตั้งไว้ 
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
                การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษา   ส ารวจคร้ังนี้ ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม 
      ส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS โดยการใช้สถิติเชิง  พรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ความถี่  ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย  

6. ผลการศึกษา (Result) 

       6.1 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการเก็บข้อมูลสัมภาษณ์เชิงลึกหัวหน้ากลุ่มงาน ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากวิธีการ
วิจัยเชิงคุณภาพ มาวิเคราะห์และสังเคราะห์โดยการพรรณนาความ และน าแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยต่าง ๆ มาร่วม
อธิบายพรรณนาข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ สรุปผลการวิจัยไว้ดังนี้  ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาสามารถตอบค าถาม
ในการวิจัยในทั้ง 2 ข้อ คือ ปัญหาและสาเหตุการสร้างเสริมสุขภาพ และ แนวทางการสร้างเสริมสุขภาพ บุคลากร
สาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุข จังหวัดสมุทรปราการ 
   6.1.1 ผลการศึกษาปัญหาและสาเหตุในการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรสาธารณสุข   

1. ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาสุขภาพที่พบได้แก่ ภาวะโรคอ้วน  โรคหัวใจ โรคความดันค่า  
BMI เกิน23 มีความผิดปกติทางร่างกาย (การหาค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI) คือเป็นมาตรการที่ใช้
ประเมินภาวะอ้วนและผอมในผู้ใหญ่ ตั้งแต่อายุ 20 ปีขึ้นไป สามารถท าได้โดยการชั่งน้ าหนักตัวเป็นกิโลกรัม และวัด
ส่วนสูงเป็นเซนติเมตร แล้วน ามาหาดัชนีมวลกาย โดยใช้โปรแกรมวัดค่าความอ้วนข้างต้น) 

2. ผลการศึกษาพบว่า มีสาเหตุมาจาก 3 อ. หลัก ได้แก่ อาหาร ออกก าลังกาย อารมณ์ เป็นปัญหาและพบได้
ชัดเจนที่สุด 1) พฤติกรรมการบริโภคที่ไม่เหมาะสม รับประทานอาหารที่เข้าข่ายเสี่ยงต่อการเกิดโรค อาหารที่มีน้ าตาล 
และ ไขมัน สูง 2) การออกก าลังกาย ไม่มีความตระหนักหรือสนใจในการออกก าลังกาย ไม่ออกก าลังกายเท่าที่ควร ไม่
มีเวลาออกก าลังกายเนื่องจากภาระงานที่จ านวนมาก 3) ความเครียด จึงไม่ได้มีการดูแลสุขภาพ ในของเรื่องกายออก
ก าลังกาย และในเร่ืองของอารมณ์ ความเครียด เกิดจากภาระงานที่เร่งด่วน เพราะจ านวนประชากรน้อยกว่าสัดส่วน
ของงาน จึงท าให้มีภาระงานที่จ านวนมากกว่าบุคลากรสาธารณสุข จึงมีความเครียดและความกดดันที่สูงจากภาระงาน  
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              6.1.2ผลการศึกษาแนวทางการส่งเสริม หรือสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรสาธารณสุขในองค์กร 
  ผลการศึกษาพบว่า ทางองค์กรมีแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพดังนี้ 1)การตรวจสุขภาพประจ าปี 2) เสียง

ตามสายเวลา 10:30น. และ 15:00 น. ในทุกวันให้ มีการยืดเหยียดปรับเปลี่ยนอิริยาบถจากความเมื่อยล้าในการ
ท างาน  3) ทุกวันพุธเวลา 15:30 น.มีกิจกรรมออกก าลังกายร่วมกันในด้านล่างของอาคารภายในองค์กร 4) เรื่อง
อุบัติเหตุ มีมาตรการบังคับจากทางองค์กร ให้บุคลากรสาธารณสุขทุกคนสวมหมวกนิรภัยป้องกันอุบัติเหตุจากทาง
รถจักรยานยนตร์ทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้าย  5) มีโครงการ Meeting Health Break  ปรับเปลี่ยนการบริโภคในช่วงพัก
ของการจัดประชุมหรือจัดโครงการของทางองค์กร  
             6.1.3 ผลการศึกษาถึงการประเมินผลการด าเนินงานของแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพบุคลากร 
สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ   

 ผลการศึกษา พบว่า กิจกรรม ไม่มีผลการประเมินผลที่เป็นรูปธรรม เป็นรูปแบบการสัง เกตการณ์จาก
บุคลากรในองค์กร 1) กิจกรรมการยืดเหยียดที่ท าในทุกวันเวลา 10:00 น. และเวลา 15:00 น.  ไม่ได้ท าครบทุกคน มี
บุคลากรบางคน และในบางกลุ่มงานที่ไม่ให้ความร่วมมือกับทางกิจกรรมนี้ กิจกรรมนี้ไม่ได้เป็นการบังคับ เป็นการ
ร่วมมือกันในทุกกลุ่มงานเพื่อ ปรับเปลี่ยนอิริยาบถในการท างาน 2) กิจกรรมการออกก าลังกาย จัดขึ้น ทุกวันพุธ  เวลา 
15:30 น. มีคนเข้าร่วมกิจกรรมน้อย และไม่ให้ความร่วมมือและความส าคัญในการออกก าลังกาย  3) กิจกรรมที่กล่าว
มาข้างต้น ไม่มีการด าเนินแล้ว เนื่องจาก เครื่องเสียงทางองค์กรได้เสียไป เลยไม่ได้มีเสียตามสายในทุกวัน และ
กิจกรรมการออก าลัง กายทุกวันพุธ เนื่องจากสถานที่ไม่อ านวยความสะดวก ด้วยสาเหตุที่องค์ก าลังก่อสร้างอาคาร5
ชั้นเพิ่มเข้ามา  จึงท าให้เกิดทั้งฝุ่นละอองและ สถานที่แออัด ไม่เหมาะสมต่อการออกก าลังกาย  
              6.1.4 ผลการศึกษาพบว่าสิ่งที่ภาครัฐควรส่งเสริมเพื่อให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพบุคลากร
สาธารณสุข  

จากการศึกษาพบว่า สิ่งที่ภาครัฐควรส่งเสริมเพื่อให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพบุคลากรสาธารณสุข มีดังนี้ 
1. ภาครัฐควรสนับสนุนการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและหน่วยงานที่ท า ร่วมกัน 

เพื่อเกิดความสามัคคี และการออกก าลังร่วมกันที่ดี และเป็นการละลายพฤติกรรมที่ดีของบุคลากรสาธารณสุข  
 2. ภาครัฐควรมีโครงการคืนเงินปันผลส่วนหนึ่ง ให้กับบุคลากรข้าราชการที่ไม่เบิกค่ารักษาพยาบาล 

เนื่องจากมีสุขภาพที่ดีไม่เจ็บป่วย  เป็นแรงจูงใจที่จะท าให้คนมีก าลังใจที่จะรักษาสุขภาพตัวเองให้ดีขึ้น เอาเงินค่า
รักษาพยาบาลตรงนี้จากเดิมที่จะต้องจ่ายให้กับทางโรงพยาบาลเปลี่ยนมาจ่ายเป็นเงินโบนัส ของข้าราชการ ในวงเงิน
เท่ากัน ทางภาครัฐเองก็จะได้ประโยชน์เนื่องจาก ข้าราชการหันมาดูแลรักษาร่างกายตัวเอง ภาวะการเจ็บป่วยน้อยลง 
ไม่กระทบกับการท างาน 

  3. ภาครัฐควรมีมาตรการ ให้มีเวลาท างานถึงเวลา 16:00 น. และในอีกครึ่งชั่วโมง ให้บุคลากรได้ไปไปออก
ก าลังกาย ต้องเป็นการบังคับ และมีการตรวจวัดสุขภาพก่อนเริ่มมาตรการนี้  และการตรวจวัดสุขภาพ ทุก 6 เดือน 
หลังจากมาตรการที่ปล่อยให้บุคลากรได้ไปออกก าลังกายแล้ว ว่าผลเป็นอย่างไร  

   4. ภาครัฐควรมีมาตรการบังคับ ทางกฎหมายบังคับ ให้ลดน้ าตาล ตรวจระดับน้ าตาลก่อนและหลัง และวัด
รอบเอว ต้องมีค่าBMIไม่เกิน 23 บุคลากรคนไหน ที่มีค่าBMI ที่ไม่ปกติ ต้องใช้การบังคับ ให้BMI ลด เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางสุขภาพที่ดีขึ้น ถ้าไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง มีบทลงโทษ คือ การหักเงินเดือน ถ้ายังไม่ได้ผล ยังไม่ลด
หรือไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดี ควรเชิญออก เพราะไม่มีความรับผิดชอบในการดูแลตนเอง    
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   5. ภาครัฐควรมีมาตรการที่สร้างความตระหนักแก่บุคลากรภายในองค์กร แรงจูงใจไม่หยั่งยืน รัฐควรให้
หัวหน้ากลุ่มงาน มาประชุมกัน เพื่อให้ช่วยกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ให้มีความร่วมมือกัน  เพื่อองค์กรที่ดีและมี
คุณภาพ 

 6. ภาครัฐควรมีขวัญก าลังใจหรืออะไรพิเศษให้  กับบุคลากรที่ไม่ลาป่วย ไม่เบิกค่ารักษาพยาบาล ดูแล
สุขภาพตัวเองได้ เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับบุคลากรคนอื่น และมีสมรรถนะที่ดีผลงานก็จะออกมาดี  

  7. ภาครัฐ ควรจัดนโยบายที่เป็นกิจกรรมบังคับ ให้เข้ารับการออกก าลังกาย อาทิตย์และ3 วัน โดยเป็นวัน
จันทร์ วันพุธ วันศุกร์ เซ็นชื่อทุกคร้ังในการเข้าร่วมกิจกรรม ถ้าบุคลากรคนไหนไม่เข้าร่วมกิจกรรมไม่มีการเซ็นชื่อ จะ
น ามา เป็นเปอร์เซ็นต์ในการหักเงินเดือน  

6.2 ผลวิจัยเชิงปริมาณ 
      6.2.1 ข้อมูลเชิงพรรณนา 
          1.  ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของบุคลากรส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ   เป็นเพศหญิงมากกว่า
เพศชาย คือ เพศหญิง 78 คน เพศชาย 22 อายุ41-50 ปี มากที่สุด จ านวน 32 คน สถานภาพ สมรส มากที่สุด 
จ านวน 52 คน ระดับการศึกษา ปริญญาตรี มากที่สุด จ านวน 65 คน อายุการท างานมากที่สุดมากว่า10ปี จ านวน 45 
คน กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคมากที่สุดจ านวน 19 คน กลุ่มงานที่มีจ านวนบุคลากรน้อยที่สุด คือกลุ่มงาน นิติการ มี
จ านวน 4 คน 
   2. ระดับพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพตามสูตร 9 อ.บุคลากรมีพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพตามสูตร 9  

อ.โดยรวมอยู่ในระดับ การปฏิบัติบ่อยครั้ง 𝑥    = 2.70, S.D. = 0.22 และ พบว่า พฤติกรรมด้านโอสถ อยู่ในระดับการ

ปฏิบัติเป็นประจ า    = 3.47, S.D. = 0.27 และพฤติกรรมด้านการออกก าลังกาย 𝑥    = 2.04, S.D. = 0.71 อยู่ใน
ระดับการปฏิบัตินาน ๆ ครั้ง  

โดยสรุปพฤติกรรมด้านโอสถ อยู่ในระดับการปฏิบัติเป็นประจ า  พฤติกรรมด้านอารมณ์  พฤติกรรมด้าน
อุบัติเหตุ พฤติกรรมด้านอบายมุข พฤติกรรมด้านอนามัย  พฤติกรรมด้านอาหาร ระดับการปฏิบัติบ่อยครั้ง พฤติกรรม
ด้านออกก าลังกาย ระดับการปฏิบัตินาน ๆ ครั้ง  

7. สรุปและวิจารณ์ผล (Conclusion and Discussion) 

       จากข้อมูลการสังเคราะห์เพื่อก าหนด “การสร้างเสริมสุขภาพบุคลากรสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
สมุทรปราการ” บุคลากรสาธารณสุขที่มีพฤติกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพไม่พึงประสงค์ แนวทางการสร้างเสริม
สุขภาพทางองค์กรไม่ชัดเจน บุคลากรสาธารณสุขมีสุภาพไม่ดีเท่าที่ควร ทั้งที่องค์กรเป็นองค์กรที่ดูแลประชาชนในเร่ือง
ของสุขภาพและด้านสาธารณสุข แต่ภายในองค์กร ไม่มีนโยบายหรือแนวทางที่ชัดเจนในการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีแก่
บุคลากรในองค์กร อันจะน าไปสู่ภาวการณ์เกิดโรคภัยไข้เจ็บ เพราะบุคลากรละเลยการดูแลตนเอง อาจก่อให้เกิดการ
ท างานที่ไม่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการท างานภายในองค์กร เพราะสมรรถภาพร่างกายไม่ดีเท่าที่ควร  
      จากผลการศึกษาคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ค้นพบประเด็นที่น่าสนใจและสามารถอภิปรายผลได้ดังต่อไปนี้ 
        1.ปัญหาและสาเหตุของการสร้างเสริมสุขภาพบุคลากรสาธารณสุข สักงานสาธารณสุขจังหวัด
สมุทรปราการ จากผลการศึกษาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้ให้ความเห็นตรงกันว่า บุคลากรสาธารณสุขมี
ความรู้ ความเข้าใจเรื่องการดูแลสุขภาพ แต่ไม่ตระหนักถึงปฏิบัติ ละเลยการสร้างเสริมสุขภาพตนเอง ท าให้เกิดปัญหา
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ในการท างาน เช่นมีภาวะความเสี่ยงต่อการเกิดโรค และในบางส่วนเป็นโรค โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคความดัน โรค
เครียด อันเนื่องมากจาก การับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสม รับประทานอาหารที่มีรสจัด รับประทานอาหารที่มีไขมัน
สูง รับประทานอาหารที่มีน้ าตาลจ านวนมาก อีกทั้งยังรับประทานอาหารไม่ครบ5หมู่ และด้านการออกก าลังกาย 
บุคลากรสาธารณสุข ไม่ให้ความส าคัญในการออกก าลังกาย ออกก าลังกายน้อยกว่า 3 ครั้งต่อสัปดาห์ จ านวนมาก 
ออกก าลังกายไม่ต่อเนื่อง อันเนื่องมากจากภาระงานที่มีจ านวนมาก และบางกลุ่มงานมีภาระงานจ านวนมากกว่า
บุคลากรในกลุ่มงาน ท าให้เกิดภาวะเครียด และความกดดันต่อการท างาน จึงท าให้ไม่ได้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพที่ดี
ของบุคลากรสาธารณสุข  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 
       2.แนวทางการสร้างเสริมสุขภาพบุคลากรสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ จากผล
การศึกษาผู้มีส่วนเก่ียวข้องผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้ให้ความเห็นตรงกันว่า ทางองค์กรได้มีการตรวจสุขภาพประจ าปี และมี
เสียงตามสายตอน 10:30น. และ 15:00 น. ในทุกวันให้ มีการยืดเหยียดปรับเปลี่ยนอิริยาบถจากความเมื่อยล้าในการ
ท างาน  และในทุกวันพุธเวลา 15:30 น. ได้มีการออกก าลังกายร่วมกันในด้านล่างของอาคารภายในองค์กร และใน
เร่ืองอุบัติเหตุ ได้มีมาตรการบังคับจากทางองค์กร ให้บุคลากรสาธารณสุขใส่หมวกนิรภัยทุกครั้ง เพื่อ ป้องกันอุบัติเหตุ
จากทางรถจักรยานยนตร์ทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายซึ่งมาตรการนี้ได้ผลดีทีสุด บุคลากรให้ความส าคัญและปฏิบัติตามทุก
คน และมีโครงการ Meeting Health Break  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคในช่วงพักของการจัดประชุมหรือจัด
โครงการของทางองค์กร เช่น จากเดิมกาแฟส าเร็จรูป ได้มีการปรับเปลี่ยนเป็น กาแฟด า  และแยกส่วนน้ าตาลเทียม 
ไว้จ ากัด และในส่วนขนมหวานได้ปรับเปลี่ยนเป็นผลไม้ หรือ ขนมที่มีไขมัน หรือ น้ าตาลต่ า ในทุกครั้งที่มีการประชุม 
โดยในแต่ละกิจกรรม ไม่มีผลการประเมินผลที่เป็นรูปธรรม แต่จะเป็นการ สังเกตการณ์จากบุคลากรในองค์กรว่า 
กิจกรรมการยืดเหยียดที่ท าในทุกวันเวลา 10:00 น. และเวลา 15:00 น.  ไม่ได้มีการปฏิบัติครบทุกคน มีบุคลากรบาง
คน และในบางกลุ่มงานที่ไม่ให้ความร่วมมือกับทางกิจกรรมนี้ เพราะกิจกรรมนี้ไม่ได้เป็นมาตรการบังคับ  แต่เป็นการ
ร่วมมือกันในทุกกลุ่มงานเพื่อ ปรับเปลี่ยนอิริยาบถในการท างาน ที่อยู่กับหน้าจอเป็นเวลานาน ให้ร่างกายได้
เคลื่อนไหว ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ รองศาสตราจารย์เจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า การยืดเหยียดกล้ามเนื้อมีหลายประเภท แต่ละประเภทส่งผลต่อความยืดหยุ่นตัวของ
กล้ามเนื้อ และการเคลื่อนไหวของข้อต่อแตกต่างกัน  และในส่วนของกิจกรรมการออกก าลังกาย ที่จัดขึ้น ทุกวันพุธ  
เวลา 15:30 น. มีคนเข้าร่วมกิจกรรมน้อย และไม่ให้ความร่วมมือและความส าคัญในการออกก าลัง กาย  โดยทุกกลุ่ม
งานได้กล่าวเหมือนกันว่า ในช่วงนี้กิจกรรมที่กล่าวมาข้างต้น ไม่มีการด าเนินแล้ว ไม่รู้สาเหตุ แต่ในกลุ่มงานส่งเสริม
สุขภาพที่เป็นกลุ่มงานที่จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาได้กล่าวว่า ที่ในช่วงนี้กิจกรรมได้ หายไป เนื่องจาก เครื่องเสียงทางองค์กร
ได้เสียไป เลยไม่ได้มีเสียงตามสายในทุกวัน และกิจกรรมการออก าลัง กายทุกวันพุธ เนื่องจากสถานที่ไม่อ านวยความ
สะดวก ด้วยสาเหตุที่องค์ก าลังก่อสร้างอาคาร5ชั้นเพิ่มเข้ามา  จึงท าให้เกิดทั้งฝุ่นละอองและ สถานที่แออัด ไม่
เหมาะสมต่อการออกก าลังกาย  
        3.ผลการศึกษาถึงการประเมินผลการด าเนินงานของแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพบุคลากรสาธารณสุข

จังหวัดสมุทรปราการ  ผลการศึกษาพบว่ากิจกรรม ไม่มีผลการประเมินผลที่ เป็นรูปธรรม เป็นรูปแบบการ

สังเกตการณ์จากบุคลากรในองค์กร ซึ่งไม่สอดคล้องกับที่ เพนเดอร์ กล่าวถึงพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพว่าเป็น

กิจกรรมที่บุคคลกระท าอย่างต่อเนื่องเป็นแบบแผนการด าเนินชีวิต เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีและการมีสุขภาพที่ดี 

ซึ่งสามารถประเมินได้จากการปฏิบัติแบบแผนการด าเนินชีวิตที่สร้างเสริมสุขภาพ (Health promoting life-style) 
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ซึ่งเป็นแนวคิดในการมีชีวิตอยู่ในเชิงบวก ประกอบด้วยพฤติกรรม 6 ด้าน (Pender, Walker, Sechrist& Frank - 

Stromborg.  1990 อ้างถึงใน ประกาย จิโรจน์กุล.  2554 :103) หรือกล่าวอีกนัยว่า พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ

ควรจะต้องมีการประเมิน 

      4.ภาครัฐควรส่งเสริมเพื่อให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพบุคลากรสาธารณสุขจากการศึกษาพบว่า สิ่งที่ภาครัฐ

ควรส่งเสริมเพื่อให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพบุคลากรสาธารณสุข มีดังนี้ ภาครัฐควรสนับสนุนการจัดกิจกรรมการ

แข่งขันกีฬา ภาครัฐควรมีโครงการคืนเงินปันผลส่วนหนึ่ง ให้กับบุคลากรข้าราชการที่ไม่เบิกค่ารักษาพยาบาล ภาครัฐ

ควรมีมาตรการ ให้มีเวลาท างานถึงเวลา 16:00 น. และในอีกครึ่งชั่วโมง ให้บุคลากรได้ไปไปออกก าลังกาย ต้องเป็น

การบังคับ และมีการตรวจวัดสุขภาพก่อนเริ่มมาตรการนี้  และการตรวจวัดสุขภาพ ทุก 6 เดือน หลังจากมาตรการที่

ปล่อยให้บุคลากรได้ไปออกก าลังกายแล้ว ภาครัฐควรมีมาตรการบังคับ ทางกฎหมายบังคับ ให้ลดน้ าตาล ตรวจระดับ

น้ าตาลก่อนและหลัง และวัดรอบเอว ต้องมีค่าBMIไม่เกิน 23 ภาครัฐควรมีมาตรการที่สร้างความตระหนักแก่บุคลากร

ภายในองค์กร แรงจูงใจไม่หยั่งยืน ภาครัฐควรมีขวัญก าลังใจหรืออะไรพิเศษให้  ภาครัฐ ควรจัดนโยบายที่เป็นกิจกรรม

บงัคับ ให้เข้ารับการออกก าลังกาย อาทิตย์และ3 วัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิวาพร ทองสุข (พยาบาล)พรรณ

วดี พุธวัฒนะ (โภชนศาสตร์)และพิศสมัย อรทัย (วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา)(2555)ที่ได้ท าการศึกษาพฤติกรรมสร้าง

เสริมสุขภาพโดยรวมและพฤติกรรมการรับประทานอาหารของนักศึกษาพยาบาลรามาธิบดีและเปรียบเทียบพฤติกรรม

สร้างเสริมสุขภาพกับพฤติกรรมการรับประทานอาหารระหว่างนักศึกษาพยาบาลรามาธิบดีชั้นปีที่ 1-4 และได้

เสนอแนะว่าผู้บริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตควรเร่งส่งเสริมให้นักศึกษาพยาบาลมีพฤติกรรมสร้างเสริม

สุขภาพดีขึ้น คงไว้ซึ่งการมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารในระดับเหมาะสม และควรส่งเสริมสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อ

การสร้างเสริมสุขภาพของนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนของพฤติกรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีใน

ด้านสุขภาพ 

8. ข้อเสนอแนะจากวิจัยครั้งต่อไป 

     1.ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการออกก าลังกายโดยเฉพาะ ของบุคลากรสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
สมุทรปราการ 
     2.ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพเป็นประจ าทุกปีเพื่อน ามาเป็นข้อมูลในการจัดท านโยบายและ
แผนงานเก่ียวกับการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรสาธารณสุข 

3.ควรจะศึกษาวิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ของบุคลากรสาธารณสุข จังหวัด
สมุทรปราการ 

4.ควรจะศึกษาด้านภาวะความเครียดที่เกิดจากงาน ของบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 

เอกสารอ้างอิง 

Prakai Jirojkun. (2011). Manual of Professional Nursing License Examination: Review of 
 Essentials and Sample Exams. Office of the Permanent Secretary Ministry of Public 
 Health. Bangkok. Thanaphet.  

105 

637 

HP531007
Text Box



Siwaphon Thongsuk, Phanwadee Phutwatthana, and Phitsamai Aorrathai (2012). Health Promotion 
 Behaviors of Ramathibodi Hospital Nursing Students. Bangkok: Journal of Nursing, 
 Ramathibodi Hospital. 18 (2).  
Somsong Rakphao and Sarongkrit -Duangkhamsawat. (1997). Health Process for Health Behaviors:  

The Case of Developing Health Behaviors in Community. Bangkok. Bkk. Ministry of Public 
Health. 

Suchat Somprayun. (2011). Practical Health Education. Bangkok: Religion.  
Surakiat Achananuphap. (2007). Health and Factors Affecting Health. Bangkok:  Folk Doctor 
 Foundation.  
Taweesak Kasiphon and Pattra Lekvijitthada and Achara Jinayon. (2012). Selected Factors 
 Influencing Health Promotion Behaviors of Huachiew Chalermprakiet University 
 Students. Academic Journal of HCU. Academic.   15 (30), 31-46.   
Thitimas Homthed.(2012). Health behaviors. (4th Edition). Huachiew Chalermprakiet University. 
 Bangkok.  
Thai Health Promotion Foundation, (2017).  Happy News. Retrieved on September 13, 2017 from  

http://www.thaihealth.or.th/categories/page/7/2/7 

106 

638 

HP531007
Text Box



 

ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ในเรื่องมาตรฐานร้านยาคุณภาพและประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง ข้อก าหนดและวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน ในสถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน โดย

ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบใช้การแก้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) 

Learning Outcomes of Pharmacy Students in Accredited Pharmacy and Good 
Pharmacy Practices of Ministry of Public Health by Problem-Based Learning  
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บทคัดยอ่  

 กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำผลกำรเรียนรู้และควำมคิดเห็นของมำตรฐำนร้ำนขำยยำและ
ข้อก ำหนดและประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ข้อก ำหนดและวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน ในสถำนที่ขายยา
แผนปัจจุบัน โดยใช้วิธีกำรจัดกำรเรียนรู้แบบใช้กำรแก้ปัญหำเป็นฐำน  (Problem-Based Learning) ในนักศึกษำ
เภสัชศำสตร์ชั้นปีที่ 4 เป็นกำรศึกษำรูปแบบกำรเชิงทดลองเบื้องต้น แบบสอบถำมประกอบด้วยควำมรู้ก่อนและหลัง
เรียนและแบบวัดควำมคิดเห็น ผลกำรศึกษำพบว่ำค่ำเฉลี่ยควำมรู้ควำมเข้ำใจก่อนเรียนเท่ำกับ 10.37 (± 1.64) และ
หลังเรียนเท่ำกับ 11.00 (± 1.41) จำกคะแนนรวม 15 คะแนนควำมแตกต่ำงแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (p 
<0.001) ส่วนด้ำนควำมคิดเห็นของนักศึกษำในกำรน ำข้อก ำหนดดังกล่ำวไปใช้นั้นมีควำมเห็นว่ำ ทุกข้อสำมำรถปฏิบัติ
ตำมได้มำกถึงมำกที่สุด กำรศึกษำนี้จึงสรุปได้ว่ำกำรเรียนรู้แบบ Problem-Based Learning ช่วยให้นักศึกษำเภสัช
ศำสตร์มีควำมรู้และมีควำมคิดเห็นที่ดีต่อมำตรฐำนร้ำนยำและประกำศกระทรวงดังกล่ำว 

ค าส าคัญ : มำตรฐำนรำ้นยำคณุภำพ  วิธีปฏิบัติทำงเภสัชกรรมชุมชน ในสถำนที่ขำยยำแผนปจัจุบันตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยยำ พ.ศ. 2557  ผลกำรเรียนรู้  Problem-Based Learning 

Abstract 

 The objectives of this study were to study learning outcomes and opinions of drug store 
standard and good pharmacy practices in community (Ministry of Public Health, Thailand) by using 
Problem-based Learning model among the 4th year pharmacy students. This was a pre-
experimental study. The questionnaire was composed of knowledge before and after attending 
class and attitude form. The results of this study found that mean of knowledge before class was 
10.37 (±1.64) and after class was 11.00 (±1.41) from total score of 15. The difference was 
statistically significant (p<0.001). The opinion on drug store standard and good pharmacy practice 
in community, overall, the students thought all items can be followed with ratings ranging from 
high to very high. We concluded that using Problem-based Learning model could promote learning 
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outcomes: knowledges and opinion in drug store standard and good pharmacy practice in 
community (Ministry of Public Health, Thailand). 

Keyword : drug store standard, good pharmacy practice, learning outcomes, problem-based 
learning 

บทน า 

 ร้ำนยำ เป็นบริกำรที่ถือว่ำมีควำมใกล้ชิดกับประชำชนเป็นล ำดับต้นๆ ในกำรให้บริกำรจ่ำยยำรักษำโรค
เบื้องต้น เพรำะประชำชนสำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำยและประหยัดเวลำมำกกว่ำเข้ำรับบริกำรจำกโรงพยำบำล อีกทั้งกำร
ให้บริกำรของร้ำนยำนั้น มีควำมส ำคัญต่อสุขภำพประชำชน เพื่อให้ประชำชนได้รับกำรบริกำรที่ดี มีคุณภำพจำกร้ำน
ยำ และปัจจุบันพบว่ำร้ำนยำมีจ ำนวนเพิ่มมำกขึ้น ท ำให้ต้องกำรประกันได้ว่ำร้ำนยำแต่ละร้ำนนั้นให้บริกำรที่มีคุณภำพ
และควำมปลอดภัย ปัจจุบันประเทศไทย ข้อก ำหนดที่เกี่ยวข้องกับกำรให้บริกำรของร้ำนยำ ทั้งหมด 2 แบบ คือ 1.
มำตรฐำนร้ำนยำคุณภำพขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 (สภำเภสัชกรรมประเทศไทย) 2.ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง 
กำรก ำหนดเก่ียวกับสถำนที่ อุปกรณ์ และวิธีปฏิบัติทำงเภสัชกรรมชุมชน ในสถำนที่ขำยยำแผนปัจจุบันตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยยำ พ.ศ. 2557 โดยแต่ละรูปแบบมีรำยละเอียดดังนี้ 

 มำตรฐำนร้ำนยำคุณภำพ (Standard of Drug store) เป็นมำตรฐำนร้ำนยำคุณภำพที่ประกำศโดยสภำเภสัช
กรรม เนื่องจำกร้ำนยำเป็นหน่วยหนึ่งในระบบสุขภำพที่ประชำชนนั้นสำมำรถเข้ำใช้บริกำรได้ง่ำย มีควำมใกล้ชิด
ประชำชน และเป็นทำงเลือกหนึ่งที่ประชำชนเลือกใช้ส ำหรับรักษำอำกำรเจ็บป่วยเบื้องต้น (common illness) ร้ำน
ยำจึงมิได้มีเพียงหน้ำที่กระจำยยำเท่ำนั้น ร้ำนยำจึงต้องมีหน้ำที่แนะน ำกำรใช้ยำและให้ค ำปรึกษำด้ำนยำที่ถูกต้องแก่
ประชำชน ร้ำนยำแผนปัจจุบันมีกำรพัฒนำมำอย่ำงต่อเนื่องและอีกทั้งปัจจุบันร้ำนยำได้ถูกผลักดันเข้ำสู่ระบบบริกำร
สุขภำพปฐมภูมิในระบบสุขภำพของประเทศไทย กำรให้บริกำรร้ำนยำจึงต้องมีคุณภำพด้วยเช่นกัน ดังนั้นเพื่อให้กำร
บริกำรร้ำนยำที่มีคุณภำพ สภำเภสัชกรรมจึงประกำศมำตรฐำนร้ำนยำคุณภำพเพื่อให้เป็นแนวทำงในกำรให้บริบำล
เภสัชกรรมของร้ำนยำ ให้เกิดกำรบริกำรที่มีคุณภำพ เป็นที่ยอมรับนับถือจำกประชำชนและสังคมโดยรวม และเป็น
แนวทำงในกำรพัฒนำควำมพร้อมของร้ำนยำเข้ำสู่หน่วยบริกำรของเครือข่ำยบริกำรสุขภำพถ้วนหน้ำ ซึ่งกำรตรวจ
มำตรฐำนร้ำนยำคุณภำพนั้นด ำเนินกำรโดนสมัครใจของร้ำนยำเอง[1] 

 ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง กำรก ำหนดเก่ียวกับสถำนที่ อุปกรณ์ และวิธีปฏิบัติทำงเภสัชกรรมชุมชน 
ในสถำนที่ขำยยำแผนปัจจุบันตำมกฎหมำยว่ำด้วยยำ พ.ศ. 2557 เป็นกฎหมำยที่ประกำศใช้โดยกระทรวงสำธำรณสุข 
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ 25 มิถุนำยน 2557 เป็นต้นมำ จำกกำรประกำศกระทรวงฯดังกล่ำว ร้ำนยำทุกร้ำนที่ขออนุญำต
ขำยยำแผนปัจจุบันต้องปฏิบัติตำมทุกร้ำนและร้ำนยำที่ได้รับอนุญำตก่อนประกำศกระทรวงสำธำรณสุข มีผลใช้บังคับ 
มีระยะเวลำไม่เกิน 8 ปี ในกำรแก้ไขปรับปรุงร้ำนยำของตนเองให้ได้ตำมประกำศกระทรวงฯ ซึ่งในกฎกระทรวงฉบับนี้
มีเพื่อเป้ำหมำยสูงสุดที่จะตอบสนองต่อสิทธิของผู้มำรับบริกำรจำกร้ำนยำ ที่จะได้รับบริกำรที่มีคุณภำพและปลอดภัย
ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ ส่งเสริมให้เกิดควำมปลอดภัยด้ำนยำ น ำสู่สุขภำวะที่ดีของประชำชนโดยมีร้ำนยำเป็นที่พึ่งด้ำน
สุขภำพใกล้บ้ำน อีกทั้งเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมร้ำนยำเข้ำจัดบริกำรในระบบประกันสุขภำพรวมทั้ งเป็นเสริมสร้ำง
ควำมพร้อมของร้ำนยำให้มีศักยภำพในกำรแข่งขันภำยใต้ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนต่อไป[2] 
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 จำกกำรประกำศใช้มำตรฐำนและกฎหมำยดังกล่ำวส่งผลให้นิสิต /นักศึกษำเภสัชศำสตร์ เมื่อสิ้นสุดสุด
กระบวนกำรเรียนรู้ในหลักสูตรเภสัชศำสตร์ที่รับรองโดยสภำเภสัชกรรมนั้นต้องทรำบว่ำเนื้อหำหรือข้อกฎหมำยที่
ก ำหนดนั้นมีรำยละเอียดอย่ำงไร ตำมประกำศของสภำเภสัชกรรม เรื่อง สมรรถนะร่วมของหลักสูตรเภสัชศำสตร
บัณฑิต สภำเภสัชกรรม ซึ่งมีควำมเกี่ยวข้องในมิติด้ำนกำรท ำงำนเป็นทีมและกำรจัดกำรระบบ มิติด้ำนระบบ
สำธำรณสุข และระบบสุขภำพ[3] อีกทั้งนักศึกษำควรมีมุมมองในกำรจัดกำรร้ำนยำได้ในอนำคต ทำงคณะเภสัชศำสตร์
จึงต้องมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในเร่ืองนี้แก่นิสิต/นักศึกษำ 

 กำรเรียนกำรสอนนั้น ปัจจุบันมีรูปแบบกำรสอนหลำกหลำยรูปแบบ เช่น problem-based learning หรือ 
project-based learning (PBL), lecture-based learning, flipped class room ในกำรศึกษำนี้ได้สนใจน ำกำร
เรียนกำรสอนรูปแบบ problem-based learning มำใช้ในกำรปรับกำรเรียนกำรสอนจำกเดิมที่เป็นรูปแบบ lecture-
based learning วิธีกำรกำรสอนรูปแบบ problem-based learning เป็นวิธีกำรสอนที่ให้นักศึกษำได้ฝึก
ประสบกำรณ์ใช้ควำมรู้และทักษะโดยกำรท ำงำนหรือปฏิบัติโดยกำรมีส่วนร่วมและวำงแผนกำรแก้ปัญหำร่วมกัน 
ลักษณะกำรเรียนจะเป็นกำรวำงกรอบปัญหำ และให้นักศึกษำฝึกกระบวนกำรตัดสินใจในกำรแก้ปัญหำที่ได้รับ
มอบหมำย และเมื่อจบกระบวนกำรผู้สอนจะด ำเนินกำรสะท้อนควำมคิดเห็นต่อผลงำนที่นักศึกษำได้ท ำออกมำ  เพื่อ
เสนอข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงให้มีกำรพัฒนำต่อไป [4] ดังนั้นเพื่อเป็นวัดผลจำกกำรด ำเนินกำรเรียนกำรสอนใน
รูปแบบดังกล่ำว งำนวิจัยนี้จึงเลือกศึกษำผลกำรเรียนรู้และควำมคิดเห็นของนักศึกษำเภสัชศำสตร์ที่ได้เรียนรู้เรื่อง
มำตรฐำนร้ำนยำคุณภำพและประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง ข้อก ำหนดและวิธีปฏิบัติทำงเภสัชกรรมชุมชน ใน
สถำนที่ขำยยำแผนปัจจุบันที่ผ่ำนกระบวนกำรกำรสอนรูปแบบ problem-based learning 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 1.เพื่อประเมินผลกำรเรียนรู้จำกกำรเรียนกำรสอนแบบ problem-based learning ของนักศึกษำ ในเรื่อง
มำตรฐำนร้ำนยำคุณภำพและประกำศกระทรวงสำธำรณสุขฯ 
 2.เพื่อประเมินควำมคิดเห็นของนักศึกษำต่อควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนร้ำนยำคุณภำพและ
ประกำศกระทรวงสำธำรณสุขฯ 

รูปแบบการศึกษา เป็นกำรศึกษำรูปแบบกำรเชิงทดลองเบื้องต้น (pre-experimental design) 

ประชากรที่ท าการศึกษา 

 นักศึกษำเภสัชศำสตร์ ชั้นปีที่ 4 คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่ลงทะเบียนเรียน
ในรำยวิชำ กำรบริหำรเภสัชกรรมชุมชน จ ำนวน 70 คน ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2560  

วิธีด าเนินการวิจัย 

1. กำรวำงแผนกำรสอน ด ำเนินกำรช่วงเดือนมกรำคม 2561 โดยเตรียมเอกสำรประกอบค ำสอน มีเนื้อหำดังนี้  
  1.มำตรฐำนร้ำนยำคุณภำพ ประกอบด้วย บทน ำ หลักกำรและเหตุผล วัตถุประสงค์ พันธกิจ 
มำตรฐำนที่ 1 สถำนที่ อุปกรณ์ และสิ่งสนับสนุนบริกำร มำตรฐำนที่ 2 กำรบริหำรจัดกำรเพื่อคุณภำพ มำตรฐำนที่ 3 
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กำรบริกำรเภสัชกรรมที่ดี มำตรฐำนที่ 4 กำรปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ และจริยธรรม และมำตรฐำนที่ 5 กำรให้บริกำร
และกำรมีส่วนร่วมในชุมชนและสังคม 
  2.ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง กำรก ำหนดเกี่ยวกับสถำนที่ อุปกรณ์ และวิธีปฏิบัติทำงเภสัช
กรรมชุมชน ในสถำนที่ขำยยำแผนปัจจุบันตำมกฎหมำยว่ำด้วยยำ พ.ศ. 2557 ประกอบด้วย 1) ควำมเป็นมำ กำร
ด ำเนินกำรจัดท ำกฎกระทรวงฯ 2) กำรบังคับใช้ ข้อก ำหนดของสถำนที่ อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรขำยยำ กำรเก็บและกำร
ควบคุมหรือรักษำคุณภำพยำในสถำนที่ขำยยำแผนปัจจุบัน 3) วิธีปฏิบัติทำงเภสัชกรรมชุมชนในสถำนที่ขำยยำแผน
ปัจจุบัน)  
 จำกนั้นส่งเอกสำรก่อนเร่ิมเรียนให้นักศึกษำไปศึกษำด้วยตัวเองก่อนเป็นเวลำ 1 สัปดำห์  

2. กำรเรียนกำรสอน ผู้สอนมีเวลำในกำรสอนจ ำนวน 2 ชั่วโมง แบ่งระยะเวลำในกำรเรียนกำรสอนเป็นดังนี้ - 
ทดสอบควำมรู้ก่อนเรียน (pre-test) 10 นำที ชี้แจงกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 5 นำที  

  - นักศึกษำท ำงำนที่ได้รับมอบหมำย 60 นำที โดยให้นักศึกษำออกแบบร้ำนยำของตนเองให้ตรง
ตำมมำตรฐำนร้ำนยำคุณภำพ จ ำนวน 5 กลุ่ม และประกำศกระทรวงฯ จ ำนวน 5 กลุ่ม รวมเป็น 10 กลุ่ม  
  -  น ำเสนอและอภิปรำยแลกเปลี่ยนในห้องเรียน 20 นำที โดยส่งตัวแทนมำตรฐำนละ 1 กลุ่ม 
อำจำรย์ผู้สอนด ำเนินกำรเป็นผู้อภิปรำยและเปิดประเด็นแลกเปลี่ยนกับนักศึกษำในห้องเรียน 
  -  ซักถำมเพิ่มเติม 5 นำที  
  -  ทดสอบควำมรู้หลังเรียน (post-test) 10 นำที และประเมินควำมคิดเห็น 10 นำที 

3. วิเครำะห์ข้อมูล สรุปผลและอภิปรำยผลกำรศึกษำ 

เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย  

 1.แบบทดสอบควำมรู้เรื่องมำตรฐำนร้ำนยำคุณภำพและประกำศกระทรวงสำธำรณสุขฯ โดยแบบสอบถำม 
แบบส ำรวจควำมรู้และควำมคิดเห็นของนักศึกษำมำตรฐำนร้ำนยำคุณภำพ และประกำศกระทรวงสำธำรณสุขฯ 
ส ำหรับทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน ทดสอบควำมรู้ทั้งหมด 15 ข้อ มีเนื้อหำคละกัน โดยให้เลือกตอบ 2 ค ำตอบ คือ 
ใช่หรือไม่ใช่  
 2.แบบสอบถำมด้ำนควำมคิดเห็น เรื่อง ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนร้ำนยำคุณภำพและ
ประกำศกระทรวงสำธำรณสุขฯ ประกอบด้วยมำตรฐำนร้ำนยำจ ำนวน 54 ข้อและประกำศกระทรวงสำธำรณสุขฯ 
จ ำนวน 34 ข้อโดยใช้กำรวัดรูปแบบ Likert scale แบ่งระดับออกเป็น 5 ระดับด้วยกัน คือ หำกนักศึกษำเห็นว่ำข้อ
นั้นๆสำมำรถปฏิบัติตำมข้อก ำหนดได้มำกที่สุด มีคะแนนเท่ำกับ 5 คะแนน ไล่ระดับคะแนนลงไป หำกนักศึกษำมี
ควำมเห็นว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อก ำหนดได้น้อยที่สุด มีคะแนนเท่ำกับ 1 คะแนน โดยได้น ำแบบทดสอบมำทดสอบ
ควำมเชื่อมั่น (reliability) โดยใช้ค่ำ Cronbach’s Alpha Coefficient พบว่ำ มีค่ำควำมเชื่อมั่นเท่ำกับ 0.992  

การวิเคราะห์ผลการศึกษา  

 ท ำกำรวิเครำะห์ข้อมูล ดังนี้  
 1. ผลประเมินด้ำนควำมรู้ โดยแสดงผลคะแนนเป็นค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ค่ำมัธยฐำน ค่ำต่ ำสุด 
สูงสุด ตำมกำรแจกแจงข้อมูล และ McNemar chi-square test เพื่อศึกษำว่ำผลกำรเรียนรู้ในแต่ละข้อมีควำม
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แตกต่ำงกันหรือไม่ ก ำหนดระดับนัยส ำคัญทำงสถิติที่ p < 0.05 ทั้งก่อนเรียน-หลังเรียน และเปรียบเทียบคะแนน
ควำมรู้ก่อนและหลังอบรมโดยใช้สถิติ paired t-test ก ำหนดระดับนัยส ำคัญทำงสถิติที่ p < 0.05  
 2. ผลประเมินด้ำนควำมคิดเห็นแสดงผลเป็นค่ำเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน เกณฑ์กำรประเมินผล
คะแนนควำมคิดเห็นแต่ละชั้นเท่ำกับ 0.8 โดยค ำนวณจำก  
 ช่วงกว้ำงของข้อมูล = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ ำสุด/จ ำนวนระดับ 
      = (5-1)/5    = 0.8  
 จำกนั้นแจกแจงช่วงคะแนนออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้  
  1.00-1.80 ไม่สำมำรถปฏิบัติได้มำกที่สุด  
  1.81-2.60 ไม่สำมำรถปฏิบัติได้  
  2.61-3.40 ปฏิบัติได้ปำนกลำง  
  3.40-4.20 ปฏิบัติได้มำก 
  4.21-5.00 ปฏิบัติได้มำกที่สุด 

ผลการศึกษา  

 ข้อมูลทั่วไป 
 จ ำนวนนักศึกษำที่เรียนลงทะเบียนเรียนในรำยวิชำ กำรบริหำรเภสัชกรรมชุมชน จ ำนวน 70 คน เป็นเพศ
ชำย 6 คน (ร้อยละ 8.57) และเพศหญิง 64 คน (ร้อยละ 91.43) มีอำยุส่วนใหญ่อยู่ที่ 22 ปี (ร้อยละ 57.14) ดังตำรำง
ที่ 1 
 ผลประเมินความรู้ 
 ผลกำรประเมินควำมรู้ในเรื่องมำตรฐำนร้ำนยำคุณภำพและประกำศกระทรวงสำธำรณสุขฯพบว่ำ ค่ำเฉลี่ย
คะแนนก่อนเร่ิมกิจกรรมกำรเรียนรู้เท่ำกับ 10.37 (±1.64) และค่ำเฉลี่ยคะแนนหลังกิจกรรมกำรเรียนรู้เท่ำกับ 11.00 
(±1.41) มีควำมแตกต่ำงกันโดยค่ำเฉลี่ยคะแนนหลังกิจกรรมกำรเรียนรู้มีค่ำมำกกว่ำอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ 
(p<0.001) ดังตำรำงที่ 2 ส่วนผลกำรเรียนรู้ของนักศึกษำตอบค ำถำมแต่ละข้อได้ถูกต้องมำกขึ้นเมื่อเปรียบเทียบหลัง
เรียนและก่อนเรียน เมื่อเปรียบเทียบจ ำนวนคนที่ตอบถูกกับคนที่ตอบผิดในแต่ละข้อนั้นมีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมี
นัยส ำคัญทำงสถิติ ได้แก่ ข้อที่ 1, 2 ดังตำรำงที่ 3 
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมการศึกษา 

ข้อมูลทั่วไป 
ผู้ตอบแบบทดสอบควำมรู้ก่อน-หลัง 

(n=70) จ ำนวน (ร้อยละ) 
ผู้ตอบแบบสอบถำมดำ้นควำมคดิเห็น 

(n=66) จ ำนวน (ร้อยละ) 
เพศ 
     ชำย 
     หญิง 

 
6 (8.57) 

64 (91.43) 

 
6 (9.09) 

60 (90.91) 
อำยุ  
     21 ปี 
     22 ปี 

 
10 (14.28) 
40 (57.14) 

 
9 (13.63) 
40 (60.61) 
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     23 ปี 
     24 ปี 
     25 ปี 

15 (21.43) 
3 (4.29) 
2 (2.86) 

12 (18.18) 
3 (4.55) 
2 (3.03) 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินคะแนนเฉลี่ยความรู้ก่อน-หลังเรียน  

 
N Mean 

Std. 
Deviatio

n 
t P 

คะแนนก่อนเรียน 70 10.37 1.643 -4.277 
<0.001 

คะแนนหลังเรียน 70 11.00 1.414 - 

ตารางที่ 3 ผลการทดสอบจ านวนนักศึกษาที่ตอบค าถามถูกต้องรายข้อ  

รำยกำรประเมิน 
ก่อนเรียน 
(ร้อยละ) 

หลังเรียน 
(ร้อยละ) 

(P value) 

1. สถำนที่ขำยยำต้องมีควำมมั่นคง มีทะเบียนบ้ำนที่ออกให้
โดยส่วนรำชกำร ที่เกี่ยวข้องในกรณีที่เป็น อำคำรชุด ต้องมี
พื้นที่อนุญำตให้ประกอบกิจกำร ไม่ใช่ที่พักอำศัย 

84.29 98.57 0.006 

2. สถำนที่ขำยยำต้องมสีภำพเหมำะสมต่อกำรรักษำคุณภำพ
ยำ โดยในพื้นที่ขำยยำและเก็บส ำรองยำต้องมีกำรถ่ำยเท
อำกำศที่ดี แห้ง สำมำรถ ควบคมุอุณหภูมิให้ไม่เกิน 25 
องศำเซลเซียสและสำมำรถป้องกันแสงแดด ไม่ให้ส่อง
โดยตรงถึง ผลติภัณฑ์ยำ 

45.71 70.00 <0.001 

3. จัดให้มีวัสดุทึบใชป้ิดบงับริเวณที่จัดวำงยำ อันตรำย ยำ
ควบคุมพิเศษ ส ำหรับปดิในเวลำที่เภสัชกรหรือผู้มีหน้ำที่
ปฏิบัติกำรไม่อยูป่ฏิบัติหนำ้ที่ และจัดให้มีป้ำยแจง้ให้ผู้มำรับ
บริกำรทรำบวำ่เภสัชกรหรือผู้มีหน้ำที่ปฏบิัติกำรไม่อยู่ 

100 100 1.000 

4. ร้ำนยำต้องมีตู้เยน็จ ำนวน 1 เครื่อง ใช้งำนได้ตำมมำตรฐำน 
มีพื้นที่เพียงพอส ำหรับกำรจัดเก็บยำแต่ละชนิดเปน็ สัดสว่น
เฉพำะ ไม่ใช้เก็บของ ปะปนกับสิ่งของอื่น 

7.14 8.57 1.000 

5. ร้ำนยำต้องมีถำดนบัเม็ดยำ 2 ถำดในสภำพ ใช้งำนได้ดี โดย
แบ่งเป็นถำดนบัยำทัว่ไปและถำดนับยำกลุ่ม Penicillins 
เท่ำนั้น 

64.69 68.57 0.629 

6. ร้ำนยำต้องมีกำรคัดเลือกยำ และจัดหำยำจำกผู้ผลิต ผูน้ ำ
เข้ำ ผู้จ ำหน่ำยที่ถูกต้องตำมกฎหมำยว่ำด้วยยำและมี
มำตรฐำนตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำรที่ดีในกำรผลิต จัดเก็บ 
และกำรขนส่ง 

100 100 1.000 

112 

644 

HP531007
Text Box

HP531007
Text Box



 

7. หำกร้ำนยำกำรด ำเนินกิจกรรมด้ำนสุขภำพที่เก่ียวข้องกับผู้
มำรับบริกำรในร้ำนยำ โดยบุคลำกรอื่นซึ่งมิใช่เภสัชกรหรือ
พนักงำนร้ำนยำ สำมำรด ำเนินกำรได้และให้ถือเป็นควำม
รับผิดชอบที่เภสัชกรจะต้องควบคุมก ำกับกำรด ำเนิน
กิจกรรมต่ำงๆ ในสถำนที่ขำยยำ ให้ถูกต้องตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยยำหรือกฎหมำยอื่นที่เก่ียวข้องกับผลิตภัณฑส์ุขภำพ
นั้นๆ รวมทั้งกฎหมำยวำ่ด้วย วชิำชพีเภสัชกรรม 

27.14 22.86 1.000 

8. ยำอันตรำย และยำควบคุมพิเศษในร้ำนยำ สำมำรถติดปำ้ย 
แสดงประเภทของยำประเภทนัน้ๆได้ โดยไม่จ ำเปน็ต้องอยู่
ในส่วนบริกำรของเภสัชกร 

98.57 97.14 1.000 

9. ร้ำนยำต้องมบีริเวณให้ค ำปรึกษำ  มีป้ำยระบุ “บริเวณให้
ค ำปรึกษำดำ้นยำ” และมีพืน้ที่เพียงพอเป็นสัดส่วนในกำร
ให้ค ำปรึกษำแนะน ำเปน็ส่วนตัว  จัดโต๊ะและเก้ำอี้ให้
เหมำะสมกับกำรให้บริบำลเภสชักรรม 

95.71 100 1.000 

10. กรณีไม่มีคลังส ำรองยำแยก ให้เก็บยำแยกจำกส่วนมีไว้เพื่อ
บริกำรหน้ำร้ำน แล้วจัดวำงเปน็ระเบียบ แยกประเภท
ชัดเจนได ้

92.86 91.43 1.000 

11. ซองบรรจุยำเพื่อจ่ำยยำของเภสชักรต้องมีลำยมือชื่อเภสัช
กรพร้อมเลขที่ใบประกอบวิชำชพี 

4.29 5.71 1.000 

12. ร้ำนยำต้องไม่มีกำรแบ่งบรรจุยำเตรียมไว้ขำย (pre-pack) 85.71 87.14 1.000 

13. ร้ำนยำไม่มีควำมจ ำเปน็ต้องประเมินกำรแพ้ยำ สำมำรถส่ง
ต่อไปยังโรงพยำบำลได้ทนัที เมือ่พบว่ำผูป้่วยมีอำกำรแพ้ยำ 

92.86 92.86 1.000 

14. ร้ำนยำไม่มีควำมจ ำเปน็ต้องมีกำรตรวจสอบซ้ ำ (double 
check) ในกำรจ่ำยยำผูป้่วย 

92.86 94.29 1.000 

15. เภสัชกรต้องเก็บใบสั่งยำ และเอกสำรที่เก่ียวข้องไว้เป็น
หลักฐำน ณ สถำนที่จำ่ยยำเป็นเวลำอย่ำงน้อย 3 ปี และท ำ
บัญชีกำรจำ่ยยำตำมใบสั่งยำ 

45.71 62.86 0.023 

ผลประเมินความคิดเห็น เร่ือง ความสามารถในการปฏิบัติตามมาตรฐานร้านยาคุณภาพฯ 
 จำกกำรประเมินควำมคิดเห็น มำตรฐำนร้ำนยำคุณภำพ พบว่ำ มำตรฐำนที่ 1 สถำนที่ อุปกรณ์ และสิ่ง
สนับสนุนบริกำร อยู่ในระดับที่ปฏิบัติได้มำกที่สุด (4.49±0.25) มำตรฐำนที่ 2 กำรบริหำรจัดกำรเพื่อคุณภำพ อยู่ใน
ระดับที่ปฏิบัติได้มำกที่สุด (4.26±0.17) มำตรฐำนที่ 3 กำรบริกำรเภสัชกรรมที่ดี อยู่ในระดับที่ปฏิบัติได้มำกที่สุด 
(4.36±0.22) มำตรฐำนที่ 4 กำรปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ และจริยธรรม อยู่ในระดับที่ปฏิบัติได้มำกที่สุด (4.68±0.13) 
มำตรฐำนที่ 5 กำรให้บริกำรและกำรมีส่วนร่วมในชุมชนและสังคม อยู่ในระดับที่ปฏิบัติได้มำกที่สุด (4.41±0.21) ส่วน
ประกำศกระทรวงสำธำรณสุขฯ พบว่ำ สถำนที่ขำยยำแผนปัจจุบัน อยู่ในระดับที่ปฏิบัติได้มำกที่สุด (4.63±0.10) ด้ำน
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อุปกรณ์อยู่ในระดับที่ปฏิบัติได้มำกที่สุด (4.69±0.06) ด้ำนบุคลำกร อยู่ในระดับที่ปฏิบัติได้มำกที่สุด (4.59±0.19) กำร
ควบคุมคุณภำพยำ อยู่ในระดับที่ปฏิบัติได้มำกที่สุด (4.49±0.11) และกำรปฏิบัติตำมวิธีปฏิบัติทำงเภสัชกรรมชุมชน 
(4.53±0.14) ดังตำรำงแจกแจงรำยละเอียดในตำรำงที่ 4 และ 5 
ตารางที่ 4 ผลประเมินความคิดเห็นต่อความสามารถในการปฏิบัติตามมาตรฐานร้านยาคุณภาพฯ (สภาเภสัช
กรรม) 

หัวข้อ 
คะแนนเฉลี่ย ± 

SD 
ระดับควำมคิดเห็น 

มำตรฐำนที่ 1  สถำนที่ อุปกรณ์ และสิ่งสนับสนุนบริกำร 4.49±0.25 ปฏิบัติได้มำกที่สดุ 
มำตรฐำนที่ 2  กำรบริหำรจัดกำรเพื่อคุณภำพ 4.26±0.17 ปฏิบัติได้มำกที่สดุ 
มำตรฐำนที่ 3  กำรบริกำรเภสัชกรรมที่ดี 4.36±0.22 ปฏิบัติได้มำกที่สดุ 
มำตรฐำนที่ 4 กำรปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ และจริยธรรม 4.68±0.13 ปฏิบัติได้มำกที่สดุ 
มำตรฐำนที่ 5 กำรให้บริกำรและกำรมีส่วนร่วมในชุมชนและสังคม 4.41±0.21 ปฏิบัติได้มำกที่สดุ 

ตารางที่ 5 ผลประเมินความคิดเห็นต่อข้อก าหนดเกี่ยวกับสถานที่ อุปกรณ์ และวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรม
ชุมชนในสถานที่ขายยาแผนปัจจุบันตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ.2557 

รายการประเมิน 
คะแนนเฉลี่ย ± 

SD 
ระดับควำมคิดเห็น 

ด้ำนสถำนที่ขำยยำแผนปัจจุบนั 4.63±0.10 ปฏิบัติได้มำกที่สดุ 
ด้ำนอุปกรณ ์ 4.69±0.06 ปฏิบัติได้มำกที่สดุ 
ด้ำนบุคลำกร 4.59±0.19 ปฏิบัติได้มำกที่สดุ 
ด้ำนกำรควบคุมคุณภำพยำ 4.49±0.11 ปฏิบัติได้มำกที่สดุ 
ด้ำนกำรปฏิบัติตำมวิธีปฏบิัติทำงเภสัชกรรมชุมชน 4.53±0.14 ปฏิบัติได้มำกที่สดุ 

อภิปรายผลการศึกษา 

 จำกผลกำรศึกษำพบว่ำ กำรวัดควำมรู้และควำมคิดเห็นต่อมำตรฐำนร้ำนยำและประกำศกระทรวง
สำธำรณสุขฯ ในส่วนของกำรประเมินควำมรู้ก่อน-หลัง เริ่มกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนโดยใช้กระบวนกำรกำรสอน
รูปแบบ problem-based learning นั้นพบว่ำคะแนนกำรทดสอบควำมรู้หลังผ่ำนกิจกรรมนี้แล้วนั้น นักศึกษำมี
ควำมรู้เพิ่มมำกขึ้นอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (p<0.001) ซึ่งท ำให้สำมำรถสรุปได้ว่ำกำรเรียนกำรสอนด้วยวิธีดังกล่ำว
สำมำรถท ำให้นักศึกษำได้เรียนรู้มำกขึ้น เพรำะกระบวนกำรเรียนดังกล่ำวเป็นกระบวนกำรที่ท ำให้นักศึกษำได้ฝึก
กระบวนกำรคิด และน ำควำมรู้ที่ได้ศึกษำมำก่อนมำใช้จริง โดยไม่ได้ท่องจ ำเพียงอย่ำงเดียว แต่อำจไม่ได้มำจำก
กระบวนกำรเรียนรู้เพียงอย่ำงเดียว เช่นกลุ่มตัวอย่ำงทรำบอยู่แล้วว่ำจะมีกำรทดสอบหลังกระบวนกำรเรียนรู้ อำจจะ
จ ำค ำถำมที่ใช้ในกำรทดสอบก่อนเรียนได้ (pretest - effect) กลุ่มตัวอย่ำงสำมำรถศึกษำเอกสำรเพิ่มเติมระหว่ำงท ำ
กิจกรรม เมื่อพิจำรณำจำกจ ำนวนร้อยละของนักศึกษำที่ตอบค ำถำมได้ถูกต้องในแต่ละข้อ มีบำงข้อที่ผลทดสอบหลัง
เรียนนั้น จ ำนวนนักศึกษำที่ตอบได้ถูกต้องลดลง (แต่ไม่มีนัยส ำคัญทำงสถิติ) ได้แก่ ข้อที่ 7 และ 10 ซึ่งอำจมีสำเหตุมำ
จำกข้อค ำถำมที่ยำวเกินไป ขำดกำรชี้ประเด็นที่ชัดเจน รวมถึงอำจสร้ำงควำมสับสนระหว่ำงมำตรบำนร้ำนยำกับ
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ประกำศกระทรวงฯ ได้ และข้อที่ 2 ในแบบทดสอบควำมรู้ดังตำรำงที่ 4 นั้นจะพบว่ำก่อนเรียนจ ำนวนนักศึกษำที่ตอบ
ค ำถำมได้ถูกโดยรวมมีจ ำนวนร้อยละ 45.71 หลังเรียนมีจ ำนวนร้อยละ 70.00 นั้น และมีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมี
นัยส ำคัญทำงสถิติ เนื่องจำกค ำถำมเป็นค ำถำมด้ำนกำรควบคุมอุณหภูมิในร้ำนยำ นักศึกษำอำจพิจำรณำว่ำเป็น
อุณหภูมิห้องทั่วไปในกำรควบคุมคุณภำพยำ เท่ำกับ 25 oC แต่ประกำศกระทรวงสำธำรณสุขนั้นก ำหนดไว้ที่ 30 oC 
ซึ่งมำตรฐำนร้ำนยำคุณภำพปัจจุบันอ้ำงอิงตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุขในกำรควบคุมอุณหภูมิในร้ำนยำ ผล
กำรศึกษำนี้ยังสอดคล้องกับกำรศึกษำของ Jiyin Zhou และคณะ ได้ท ำกำรศึกษำเปรียบเทียบประสิทธิภำพกำรเรียนรู้
ของนักศึกษำเภสัชศำสตร์สอนโดยวิธี problem-based learning เปรียบเทียบกับ lecture-based learning ด้วย 
meta-analysis พบว่ำ problem-based learning สำมำรถเป็นทำงเลือกหนึ่งในกำรน ำมำใช้สอนนักศึกษำเภสัช
ศำสตร์ได้ และเพิ่มผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของนักศึกษำได้มำกขึ้น [5] และกำรศึกษำของ Katja Strohfeldt และ Olga 
Khutoryanskaya ได้ท ำกำรศึกษำใช้กระบวนกำรเรียนรู้ดังกล่ำวในกำรเรียนกำรสอนวิชำ medicinal chemistry 
โดยให้นักศึกษำด ำเนินกำรวำงแผนประกันคุณภำพยำ จัดนักศึกษำเป็นกลุ่มๆละ 4-5 คน ศึกษำแบบ cohort study 
พบว่ำคะแนนสอบเฉลี่ยของนักศึกษำสูงขึ้น และนักศึกษำมีควำมยินดี สนุก ใส่ใจเรียนรู้เช่นกัน [6] กำรประเมินด้ำน
ควำมคิดเห็นมำตรฐำนร้ำนยำและประกำศกระทรวงสำธำรณสุข ฯในแต่ละหมวดมีควำมเห็นว่ำสำมำรถปฏิบัติกำรได้
มำกที่สุด หำกต้องเป็นผู้ด ำเนินกำรท ำร้ำนยำเองโดยมีมำตรฐำนเหล่ำนี้ก ำกับกำรด ำเนินกำรขำยยำของร้ำนยำ ซึ่งจำก
กำรศึกษำก่อนหน้ำที่ท ำกำรศึกษำโดยวิวัฒน์ ถำวรวัฒนยงค์ และคณะ ศึกษำควำมคิดเห็นของผู้ประกอบกำรร้ำนยำ
ต่อประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง กำรก ำหนดเกี่ยวกับสถำนที่ อุปกรณ์ และวิธีปฏิบัติทำงเภสัชกรรมชุมชนใน
สถำนที่ขำยยำแผนปัจจุบัน ตำมกฎหมำยว่ำด้วยยำ พ.ศ. 2557 มีหมวดบุคลำกร เป็นเรื่องที่ผู้ประกอบกำรร้ำนยำมี
ควำมคิดเห็นในกำรปฏิบัติตำมได้มำกที่สุด ส่วนในหมวดกำรให้บริกำรทำง เภสัชกรรมกับผู้ป่วย เป็นเรื่องที่
ผู้ประกอบกำรร้ำนยำมีควำมคิดเห็นในกำรปฏิบัติตำมได้น้อยที่สุด [7] ซึ่งอำจท ำให้เห็นได้กำรศึกษำในนักศึกษำเภสัช
ศำสตร์นั้นอำจมีมุมมองควำมยำกง่ำยในกำรน ำไปใช้ไม่เหมือนกัน เพรำะเภสัชกรที่ปฏิบัติกำรจริงอำจมีปัจจัยอื่นๆ 
หรือมุมมองด้ำนอืน่ๆ เป็นองค์ประกอบในกำรแสดงควำมคิดเห็น เช่น ลักษณะกำรให้บริกำรผู้ป่วยจริงของเภสัชกรแต่
ละบุคคล ลักษณะร้ำนยำ พื้นที่กำรให้บริกำรร้ำนยำจริง ปัจจัยด้ำนกำรเงินของร้ำนยำ เป็นต้น  
 ส่วนผลกำรประเมินควำมคิดเห็นนั้น สะท้อนให้เห็นได้ว่ำมำตรฐำนร้ำนยำและประกำศกระทรวงสำธำรณสุข
ฯ นักศึกษำมีควำมเห็นว่ำกำรน ำข้อก ำหนดมำใช้ไม่ได้ยำกเกินไป หำกตนเองต้องเป็นผู้ด ำเนินกำรประกอบกำรร้ำนยำ 
ข้อจ ำกัดของงำนวิจัยนี้ เนื่องจำกเป็นกำรศึกษำในกลุ่มนักศึกษำเพียงสถำบันเดียวเท่ำนั้น จึงควรมีกำรท ำวิจัยเพิ่มเติม
กับนักศึกษำในสถำบันอื่นๆ ว่ำกระบวนกำรเรียนรู้ดังกล่ำวนั้นเหมำะสมต่อกำรน ำไปใช้กับนักศึกษำเภสัชศำสตร์ทั่ว
ประเทศในบทเรียนเรื่อง มำตรฐำนร้ำนยำและประกำศกระทรวงสำธำรณสุขฯ ในสถำนที่ขำยยำแผนปัจจุบันหรือไม่ 
ทั้งนี้ผู้ที่ต้องกำรศึกษำอำจน ำกระบวนกำรดังกล่ำวไปปรับใช้ให้เข้ำกับบริบทของตนเองได้  

สรุปผลการศึกษา 

 กำรเรียนกำรสอนรูปแบบ project-based learning เป็นกระบวนกำรกำรสอนที่ช่วยให้นักศึกษำเภสัช
ศำสตร์มีควำมรู้และมีควำมคิดเห็นที่ดี ต่อมำตรฐำนร้ำนยำและประกำศกระทรวงสำธำรณสุขฯ ซึ่งกระบวนกำรเรียนรู้
ดังกล่ำวอำจพิจำรณำน ำไปประยุกต์ใช้ในรำยวิชำอื่นๆของกำรศึกษำเภสัชศำสตร์ อีกทั้งปัจจุบันกำรศึกษำทำงเภสัช
ศำสตร์ได้เร่ิมมีกำรบูรณำกำรควำมรู้จำกบทเรียนต่ำงๆมำกข้ึน กำรใช้กำรสอนในรูปแบบนี้จึงสำมำรถน ำองค์ควำมรู้ใน
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แต่ละรำยวิชำมำประยุกต์ใช้รวมกันได้ ส่วนจุดที่สำมำรถพัฒนำในงำนวิจัยนี้ได้นั้น อำจพิจำรณำท ำกำรศึกษำในคณะ
เภสัชศำสตร์แห่งอื่นเพิ่มเติม เพื่อน ำผลวิจัยมำเปรียบเทียบและสรุปได้มำกขึ้นอีกทั้งยังอำจเป็นข้อมูลสะท้อนไปยัง
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ได้แก่ สภำเภสัชกรรมและกระทรวงสำธำรณสุข ในกำรพัฒนำข้อบังคับและมำตรฐำนร้ำนยำ
ต่อไปในอนำคต 

กิตติกรรมประกาศ 

 ผู้วิจัยต้องขอขอบคุณนักศึกษำเภสัชศำสตร์ ชั้นปีที่ 4 คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระ
เกียรติ ที่ลงทะเบียนเรียนในรำยวิชำ กำรบริหำรเภสัชกรรมชุมชน จ ำนวน 70 คน ในภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2560 
ทุกคนที่มีควำมสนใจและตั้งใจเรียน พร้อมทั้งเห็นควำมส ำคัญในกำรเรียนกำรสอนครั้งนี้ 
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ผลลัพธ์การบูรณาการการเรียนร่วมกับบริการวิชาการของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 5  
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลมิพระเกียรติ  

โดยการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 
Outcomes of integrating education with academic service of the 5th year 

pharmacy students at Huachiew Chalermprakiet University, by home visit of 
diabetic and hypertensive patients. 

นิตย์ธิดา  ภทัรธีรกุล1*, นิตยาวรรณ  กุลณาวรรณ2,  ธีรวุฒิ  พงษ์เศรษฐไพศาล3 
  1,2,3อาจารย์ คณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
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บทคัดย่อ 

 วัตถุประสงค์ เพื่อสืบค้นปัญหาการใช้ยาเบาหวานและยาลดความดันโลหิตของผู้ป่วยที่บ้านและรวมทั้งการ
ใช้ยาอื่นที่ไม่เหมาะสมในชุมชน ส ารวจจ านวนปัญหาจากการใช้ยาที่ลดลง และความคิดเห็นของผู้ป่วย เจ้าหน้าที่รพ.
สต และนักศึกษาที่ร่วมกิจกรรม  

วิธีศึกษา ประยุกต์ใช้ความรู้กระบวนการจัดการโรคด้านยาและหลักการการบริบาลทางเภสัชกรรม ซึ่งเป็น
บริการวิวชาการแก่ชุมชน ณ บ้านผู้ป่วย ทุก 2 สัปดาห ์จ านวน 4 คร้ัง วัดผลลัพธ์จากจ านวนปัญหาจากการใช้ยา   

ผลการศึกษา จ านวนผู้ป่วยเข้าร่วมบริการ 100 ราย  พบปัญหาจากการใช้ยาในแต่ละสัปดาห์ เท่ากับ 80, 
77, 54 และ36 ปัญหาตามล าดับ ผู้ป่วยที่ได้รับบริการ, เจ้าหน้าที่และนักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับสูง  

สรุป ผลการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน นอกจากนักศึกษาจะมีความรู้และประสบการณ์
แล้ว ยังมีประโยชน์ต่อชุมชนในการส่งเสริมการดูแลสุขภาพและการใช้ยาโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยโรคเร้ือรัง 

ค าส าคัญ : การจัดการโรคดด้านยา, เยี่ยมบา้น, บริการวชิาการ, นักศึกษาเภสัชศาสตร ์

Abstract 

This objective of integrating education with academic service was to detect and solve drug 
related problems in diabetic and/or hypertensive patients at home.  

Method: By applying medication therapy management knowledge and pharmaceutical 
care concepts into the service, the students were assigned to visit patients at home every 2 weeks 
for a total of 4 visits under the supervision of their pharmacy professors to assess patients’ drug 
use. The opinions of health authorities, patients, and students were survey at the end.  

Result: 100 patients were included in service. By visiting the patients 4 times, 247 issues on 
drug use were discovered. Providing advices to solve those issues had proven to reduce the 
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number of issues in each visit, from visit 1 to 4: 80, 77, 54 and 36 issues, respectively. The opinions 
of the authorities, patients, and students were mostly satisfied.   

Conclusion: This project has proven that the integration of education with academic 
service does not only allow issues on drug use to be discovered and solved, but also provide 
chances for the pharmacy students to practice their skills in the actual real setting. 
Keywords: Medication therapy management, home visit, academic service, pharmacy student 

บทน า 

โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงเป็นโรคเรื้อรังที่เป็นปัญหาส าคัญในระบบสาธารณสุขของประเทศไทย
เช่นเดียวกับประเทศอื่นทั่วโลก(Bureau of Epidemiology, 2012; ลัดดา ด าริการเลิศ, สุพัตรา ศรีวณิชชากร และ
คณะ, 2553)  การป้องกันและการรักษาต้องการความร่วมมือหลายภาคส่วน เช่น ระบบบริการสุขภาพของประเทศ
ทุกระดับ ตั้งแต่ระดับประเทศจนกระทั่งระดับชุมชน  ภาคประชาสังคมในระดับชุมชน  ครอบครัว และที่ส าคัญใน
ระดับตัวผู้ป่วยเอง ส่วนของผู้ให้บริการรักษานั้นจะต้องร่วมบริการเป็นทีมสหสาขาวิชาชีพ(Sabaté  E, 2003.) ใน
บทบาทของเภสัชกรมีกิจกรรมหลายอย่างที่จะช่วยเพิ่มพลังแก่ผู้ป่วยในการจัดการโรค เช่น การส่งเสริมความร่วมมือ
ในการใช้ยา( medication adherence) กระบวนการจัดการโรคโดยเภสัชกร(Medication Therapy Management 
: MTM) เป็นต้น 

กระบวนการจัดการโรคโดยเภสัชกร(Medication Therapy Management : MTM) (American 
Pharmacists Association and National Association of Chain Drug Stores Foundation, 2008) เป็น
กระบวนการการบริบาลผู้ป่วยโดยเภสัชกร  มีวัตถุประสงค์ให้เกิดผลลัพธ์จากการใช้ยาเป็นไปอย่างเหมาะสมและ
พัฒนาผลลัพธ์ของการรักษาโรคให้แก่ผู้ป่วย การจัดการดังกล่าวมีองค์ประกอบส าคัญ 5 ประการดังนี้ 1)ทบทวนการ
ใช้ยา(medication therapy review: MTR) 2)บันทึกการใช้ยาส าหรับผู้ป่วย(personal medication record: PMR)  
3)จัดท าแผนกิจกรรมให้ผู้ป่วยเพื่อการแก้ปัญหาจากยา(medication action plan: MAP)  4)ให้บริบาลแก้ปัญหาโดย
เภสัชกร และ(หรือ)ส่งต่อทีมรักษาอื่น(intervention and/or referrals)และ 5)การบันทึกการให้บริบาลไว้เป็น
หลักฐาน   ซึ่งกระบวนการนี้จะเหมาะส าหรับติดตามการใช้ยา  และการดูแลสุขภาพในผู้ป่วยโรคเร้ือรัง 

การเรียนรู้จากการกระท า เป็นหัวใจของการเปลี่ยนแปลงการเรียนเพื่อให้ได้เรียนรู้ฝึกฝนทักษะเพื่อการ
ด ารงชีพในศตวรรษที่21  ดังนั้นเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะของเภสัชกรในการจัดการโรคด้านยา จึงบูรณาการการ
เรียนการสอนร่วมกับการบริการวิชาการ โดยเลือกวิชา PP 5162 การจัดการรักษาโรคด้วยยาและการส่งเสริมสุขภาพ
ในชุมชน (กลุ่มวิชาบริบาลทางเภสัชกรรม, 2556) ซึ่งเป็นรายวิชาที่เน้นพัฒนาทักษะการค้นหาปัญหาการใช้ยาใน
ชุมชน โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเร้ือรัง  และวิเคราะห์ หาแนวทางแก้ไข เพื่อส่งเสริมสุขภาพการใช้ยาที่เหมาะสม  รายวิชา
นี้เป็นรายวิชาส าหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 5 ซึ่งมีความพร้อมในการที่จะปฏิบัติงานภายใต้การดูแลของอาจารย์
เภสัชกร  พื้นที่จัดการเรียนการสอนรายวิชานี้ได้เลือก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลที่อยู่รอบๆมหาวิทยาลัยใน
ละแวกเขตอ าเภอบางเสาธงและ   บางพลีบางส่วน และเลือกให้บริการกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง  
ผู้ป่วยเหล่านี้มีโอกาสพบแพทย์ตามนัดทุก 1-2 เดือน ครั้งละประมาณ 10 นาที เพื่อรับการตรวจร่างกายและรับยา
เพิ่ม  หลังจากนั้นผู้ป่วยต้องดูแลตนเองที่บ้าน ทั้งเรื่องการรับประทานยาตามที่แพทย์สั่ง    การบริโภคอาหารที่
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เหมาะสมต่อสุขภาพ และการออกก าลังกาย ดังนั้น โอกาสที่ผู้ป่วยจะใช้ยาไม่ถูกต้อง หรือไม่ใช้ยาตาม     แพทย์สั่ง ซึ่ง
อาจเป็นสาเหตุท าให้การรักษาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และอาจเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาได้ ฉะนั้นการให้
การความรู้อย่างสม่ าเสมอเป็นการย้ าเตือนให้ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองอย่างถูกต้องและปรับพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ให้เอื้อต่อการควบคุมโรค(Balamurugan A, 2006) นอกจากนี้ผู้ป่วยอาจมีปัญหาจากการบริโภคยาอื่นๆนอกเหนือที่
แพทย์สั่ง ใช้ตามค าแนะน าของเพื่อนบ้านด้วยความเชื่อว่าจะช่วยให้สุขภาพดีขึ้นหรือ รักษาโรคให้หายขาดได้  การ
ปฏิบัติงานในรายวิชานี้ของนักศึกษาจะด าเนินโดยการเยี่ยมบ้านผู้ป่วย ภายใต้การก ากับดูแลของอาจารย์เภสัชกร  

วัตถุประสงค์ในการศึกษาคร้ังนี้ เพื่อสืบค้นปัญหาการใช้ยาเบาหวานและ/หรือยาลดความ     ดันโลหิตของ
ผู้ป่วยทีบ่้าน รวมทั้งการใช้ยาอื่นที่ไม่เหมาะสมในชุมชน ส ารวจจ านวนปัญหาจากการใช้ยาที่ลดลง และความคิดเห็น
ของผู้ป่วย, เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล(รพ.สต.) และนักศึกษาที่ร่วมกิจกรรม โดยประโยชน์ที่
คาดว่าจะได้รับ คือ ท าให้ปัญหาการใช้ยาลดลง และผู้ปว่ยสามารถควบคุมโรคด้วยยามีประสิทธภิาพยิ่งขึ้น 

ระเบียบวิธีวิจัย  

การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงปฏิบัติการ ( Action  research) บริการวิชาการผ่านการเรียนรู้โดยการเยี่ยม
บ้านผู้ป่วย กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่การควบคุมโรคยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  ที่ขึ้น
ทะเบียนเป็นผู้ป่วยของ รพ.สต. นั้นๆหรืออาศัยอยู่พื้นใกล้กับรพ.สต. ยินยอมให้ข้อมูลและสามารถสื่อสารด้วย
ภาษาไทยได้ ระยะเวลาในการท าการวิจัยคือ ระหว่างเดือนมกราคม 2558 ถึงเดือนเมษายน 2558   

 ขั้นตอนการท าวิจัย การเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้านและการบริการให้ค าปรึกษา  ด าเนินโดยคณาจารย์และนักศึกษา
เภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 5 โดยเริ่มจากทีมอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา PP5162 ด าเนินการประสานงานกับสาธารณสุข
อ าเภอบางเสาธงเพื่อลงนามความร่วมมือในการให้บริการวิชาการ และด าเนินการขออนุญาติผู้อ านวยการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลต่างๆ  ในการเก็บข้อมูลจากผู้ป่วยและคัดเลือกผู้ป่วยเพื่อให้บริการ  ส าหรับในส่วนของ
นักศึกษาได้มีการจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมนักศึกษาก่อนลงเยี่ยมบ้านเป็นระยะเวลา  3 คาบเรียน เนื้อหาใน
ภาคทฤษฎีนั้นจะประกอบด้วย เรื่องของระบบการดูแลสุขภาพในระดับปฐมภูมิ เวชศาสตร์ครอบครัวและหลักการ
เยี่ยมบ้าน ร่วมถึงกระบวนการจัดการโรคด้านยา ส่วนในภาคปฏิบัติ จะเน้นฝึกฝนนักศึกษาให้มีทักษะด้านการสื่อสาร
เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลรายการยาและปัญหาสุขภาพของผู้ป่วย ตลอดจนฝึกการใช้เครื่องวัดความดันโลหิต การให้
ค าแนะน าการตรวจน้ าตาลที่ปลายนิ้ว  การวัดรอบเอว  เมื่อลงปฏิบัติงานจริงนักศึกษา จะถูกแบ่งเป็นกลุ่มย่อย กลุ่ม
ละ 4 คน โดยแต่กลุ่มจะมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าผู้บ้านค่อยช่วยเหลือ แนะน าให้รู้จักกับผู้ป่วยและการเดินทาง
ไปยังบ้านผู้ป่วย ซึ่งแผนเวลาความถี่ในการลงเยี่ยมบ้าน แสดงดังรูปที่ 1    
 จากรูปจะมีการลงเยี่ยมบ้านทั้งหมด 4 ครั้ง แต่ละครั้งห่าง 2 สัปดาห์ โดยในสัปดาห์ที่ -1 เป็นเตรียมข้อมูล

 V(-1) V(0) V(2) V(4) V(6) 

D(1) D(3) D(5) 
รูปที ่1 แสดงระยะเวลาและความถี่ของการลงเย่ียมบ้าน V หมายถึงสัปดาห์ที่ลงเยี่ยมบ้าน          
D หมายถึงสัปดาห์ที่มีการอภิปรายปัญหาผู้ป่วยร่วมกับทีมอาจารย์ 
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ผู้ป่วย 1 สัปดาห์ก่อนที่นักศึกษาจะลงเยี่ยมบ้าน จะต้องไปศึกษาข้อมูลผู้ป่วยเบื้องต้นจากเวชระเบียน จากนั้นจะลง
เยี่ยมบ้านผู้ป่วยในสัปดาห์ที่ 0, 2, 4 และ 6 โดยแต่ละคร้ังจะมีเป้าหมายต่างกัน ดังแสดงในตารางที่ 1 ส าหรับสัปดาห์
ที่ 1, 3, 5 จะเป็นการน าข้อมูลปัญหาของผู้ป่วยในแต่ละคร้ังที่ลงเยี่ยมมาอภิปรายร่วมกับอาจารย์ในชั้นเรียน  

ตารางที ่1  รายละเอียดกิจกรรมแต่ละสัปดาห์ท่ีลงเย่ียมบ้านผู้ป่วย 

เมื่อเยี่ยมบ้านในสัปดาห์สุดท้ายจะมีการสอบถามความคิดเห็นต่อรูปแบบบริการวิชาการจากผู้ป่วย และ
เจ้าหน้าที่ประจ า รพ.สต. หรืออสม. รวมทั้งสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาต่อรูปแบบการเรียน โดยมีเกณฑ์
ก าหนดให้คะแนน 4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก คะแนน 3 หมายถึง มีความพึงพอใจ คะแนน 2 หมายถึง มีความ
พึงพอใจน้อย และคะแนน 1 หมายถึงมีความพึงพอใจน้อยที่สุด ส าหรับเกณฑ์การประมวลผลความพึงพอใจ แยกเป็น 
4 ระดับ และคิดช่วงคะแนน ดังนี้   ช่วงคะแนน 1.0 - 1.7 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด ช่วงคะแนน 1.8 - 2.5 
หมายถึง พึงพอใจน้อย  ช่วงคะแนน         2.6 - 3.2 หมายถึง พึงพอใจ และช่วงคะแนน 3.3 - 4.00 หมายถึง พึง
พอใจมาก 

ข้อมูลและปัญหาที่ได้จากการลงเยี่ยมแต่ละครั้ง จะน ามาบันทึกแบบบันทึกข้อมูลผู้ป่วยที่น ามาจากคู่มือ
ปฏิบัติงานเภสัชกรชุมชนเยี่ยมบ้าน  และตรวจสอบรายการยาทั้งหมดที่ผู้ป่วยใช้  โดยอาศัยความรู้ทางเภสัชศาสตร์
ตามทักษะตามเกณฑ์ความรู้ทางวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ร่วมกับประสบการณ์การให้บริบาลทางเภสชั
กรรมของผู้วิจัย ซึ่งปัญหาเกี่ยวกับยาที่เกิดขึ้นจากการใช้ยารักษาของผู้ป่วยที่พบจะน ามาจัดกลุ่มพิจารณาตาม Strand 
และคณะ(Hepler CD and Strand LM, 1990)  ซึ่งจัดแบ่งปัญหาเกี่ยวกับยาเป็น 8 ประเภท การวิเคราะห์ข้อมูลใช้
สถิติเชิงพรรณนา ได้แก ่ค่าเฉลี่ยและร้อยละ 

ผลการศึกษา 

 ผลการศึกษาพบว่า มีผู้ป่วยที่เข้ามาในการศึกษาทั้ง 100 ราย  โดยส่วนมากเป็นเพศหญิง 69 ราย  คิดเป็น
ร้อยละ 69  อายุเฉลี่ยคือ  68.2 ± 11.1 ปี  ซึ่งส่วนมากมีอายุมากกว่า 65 ปี จ านวน 52 ราย คิดเป็นร้อยละ 52   
และไม่ได้ประกอบอาชีพ จ านวน 50  ราย คิดเป็นร้อยละ 50  นอกจากนี้ผู้ป่วยมีระดับการศึกษาสูงสุดที่ชั้น
ประถมศึกษามากที่สุด จ านวน 64 ราย  คิดเป็นร้อยละ 64  และมีสิทธิการเป็นประกันสุขภาพ( 30บาท ) เป็นส่วน

เวลาลงเย่ียมบ้าน กิจกรรม 

สัปดาห์ -1 เก็บข้อมูลสุขภาพและการใช้ยาของผู้ป่วยจากเวชระเบียน 

สัปดาห์ 0 
แนะน าตัวแก่ผู้ป่วย/ช้ีแจ้งวัตถุประสงค์การเยี่ยมบ้าน/ซักประวัติผู้ป่วยทบทวนข้อมูลยา  ประเมิน
ความร่วมมือของผู้ป่วย  และท ารายการปัญหาจากการใช้ยาโดยเน้นความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยา
และการบริหารยาที่ถูกต้อง 

สัปดาห์ 2 และ 4 
ทบทวนข้อมูลยา  การให้ความร่วมมือของผู้ป่วย  และท ารายการปัญหาจากการใช้ยา โดยเน้นแก้ไข
ปัญหาจากการใช้ยาและติดตามผลการใช้ยา, ให้ความรู้เรื่องโรคและยา และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

สัปดาห์ 6 ติดตามผลการใช้ยา  สรุปข้อมูลพร้อมส่งต่อแกไ้ขปัญหาการใช้ยา 
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ใหญ่ จ านวน 84 ราย คิดเป็นร้อยละ 84  มากกว่าครึ่งมีการรายได้น้อยกว่า 10,000 บาท ร้อยละ 58  และสามารถ
อ่านหนังสือร้อยละ 84  และอยู่ในสถานภาพสมรสมากที่สุดจ านวน 69 คน (ตาราง 2) พบผู้ป่วยที่ประวัติแพ้ยาเพียง 
4 ราย  ซึ่งได้ข้อมูลจากบัตรแพ้ยาและแฟ้มประวัติผู้ป่วย  ส่วนข้อมูลโรคประจ าตัวพบว่า  ผู้ป่วยมีโรคประจ าตัวเป็น
โรคความดันโลหิตสูงมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง  คิดเป็นร้อยละ 37 รองลงมาได้แก่ โรคเบาหวาน และ โรคไขมันในเลือด
สูง คิดเป็นร้อยละ 27.2 และ 23.4 ตามล าดับ  ส าหรับประวัติการใช้ยา  พบว่าผู้ป่วยมากกว่าครึ่งมีการใช้ยาต่อคน 
มากกว่า 5 รายการ  คิดเป็นร้อยละ 58(ตาราง 3 )  

ผลของการด าเนินกิจกรรมด้านยา จ านวนปัญหาจากการใช้ยาของผู้ป่วย  ในแต่ละสัปดาห์ที่ลงเยี่ยมบ้าน
ผู้ป่วย พบว่า  จากการลงเยี่ยมบ้านผู้ป่วย 4 ครั้ง  ค้นพบปัญหาทั้งหมด 247 ปัญหา โดยสัปดาห์ที่ 0 ค้นพบ 80  
ปัญหา  สัปดาห์ที่ 2 ค้นพบ 77 ปัญหา  สัปดาห์ที่ 4 ค้นพบ 54 ปัญหา  และ สัปดาห์ที่ 6 ค้นพบ 36 ปัญหา เมื่อ
พิจารณาตามลักษณะปัญหาเกี่ยวกับยาของผู้ป่วย  ( ตาราง 4) พบปัญหาการไม่ได้รับยาตามแพทย์สั่ง หรือปัญหา
ความร่วมมือในการใช้ยามากที่สุดในทุกสัปดาห์ที่ลงเยี่ยมบ้าน 

ตารางที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย 

ข้อมูลของผู้ป่วย จ านวน(ราย) ร้อยละ 

จ านวนผู้ป่วยท้ังหมด 100 100 

เพศ 
     หญิง 
     ชาย 

 
69 
31 

 
69 
31 

อาย ุ(ค่าเฉลี่ย±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 68.2 ± 11.1ปี) 
    35 - 44  ปี 
    45 - 54 ปี 
    55 - 64 ปี 
    มากกว่า 65  ปี 

 
6 
8 
34 
52 

 
6 
8 
34 
52 

ระดับการศึกษา 
     ไม่ได้เรียน 
     ประถมศึกษา  
     มัธยมศึกษาขึ้นไป 
     ไม่ระบ ุ  

 
11 
64 
11 
14 

 
11 
64 
11 
14 

 สิทธิรักษา 
         ประกันสุขภาพ(30 บาท) 
         ประกันสังคม 
         ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
         อื่นๆ เช่น ช าระเงินเอง 

 
84 
4 
3 
9 

 
84 
4 
3 
9 
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ข้อมูลของผู้ป่วย จ านวน(ราย) ร้อยละ 

จ านวนผู้ป่วยท้ังหมด 100 100 

สถานภาพ 
         โสด/หม้าย/แยกกันอยู ่
         สมรส 
         ไม่ระบุ  

 
28 
69 
3 

 
28 
69 
3 

รายได ้
         น้อยกว่า 10,000 บาท 
          10,000 – 30,000 บาท 
         30,001 - 50,000 บาท 
        ไมร่ะบุ           

 
58 
17 
1 
24 

 
58 
17 
1 
24 

ความสามารถในการอา่นหนังสือ 
         อ่านหนังสือได ้
         อ่านหนังสือไมไ่ด(้อ่านไม่ออก/มีปัญหาทางสายตา) 

 
84 
16 

 
84 
16 

 
ตารางที่ 3 ประวัติการเจ็บป่วยและการใช้ยา 

ข้อมูลของผู้ป่วย จ านวน( ราย ) ร้อยละ 

ประวัติการแพ้ยา/อาหาร 
     ไม่ม ี
     มี ( ประวัติการแพย้า ) 

 
96 
4 

 
96 
4 

โรคประจ าตัว* 
         เบาหวาน 
         ความดันโลหติสูง 
         โรคหลอดเลือดหัวใจ 
         ไขมันสูง 
         อื่นๆ 

 
64 
87 
9 
55 
20 

 
27.2 
37 
3.8 
23.4 
8.6 

จ านวนรายการยาที่ได้รับต่อราย 
          น้อยกว่า 5 รายการ 
          5 รายการขึ้นไป 

 
42 
58 

 
42 
58 

*ผู้ป่วย 1 ราย อาจมีโรคประจ าตัวมากกว่า 1 โรค 
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ความคิดเห็นของผู้รับบริการ(ตารางที่ 5) และเจ้าหน้าที่รพ.สต. อสม. (ตารางที่ 6) มีคะแนนความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากเป็นส่วนใหญ่ และส าหรับตัวนักศึกษาก็มีความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก
เช่นกัน (ตารางที่ 7) 

ตารางที่ 4 ข้อมูลปัญหาเกี่ยวกับยาของผู้ป่วยแยกตามลักษณะปญัหา 

ข้อมูลปญัหาเกี่ยวกับยาของผู้ป่วย จ านวน( ปัญหา ) 

 สัปดาห์
ที ่  0 

สัปดาห์
ที ่1 

สัปดาห์
ที ่2 

สัปดาห์
ที ่3 

1. การไมไ่ดร้ับยาทีส่มควรจะได้รับ(untreated indication) 
2. การเลือกใช้ยาที่ไม่เหมาะสม(improper drug selection) 
3. การใช้ยาในขนาดต่ ากว่าการรักษา(subtherapeutic dosage) 
4. การใช้ยาในขนาดที่มากเกินไป(overdosage) 
5. การไมไ่ด้ใช้ยาที่แพทย์สั่ง(non-compliance) 
6. อาการไม่พึงประสงค(์adverse drug reaction) 
7. การเกิดปฏิกิริยาระหว่างกันของยา(drug interaction) 
8. การไดร้ับยาโดยไม่มีข้อบ่งใช้ทางวิชาการหรือไม่มีข้อมลูยืนยันถึง

ข้อบ่งใช้ทางวิชาการ (invalid indication) 

9 
7 
1 
3 
43 
10 
5 
2 

13 
7 
2 
3 
31 
9 
8 
4 

7 
2 
1 
1 
23 
9 
7 
4 

5 
2 
1 
2 
12 
7 
4 
3 

รวม 80 77 54 36 

 
ตารางที่ 5 ความพึงพอใจการให้บริการด้านยาของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ 

ประเด็นพิจารณา คะแนนเฉลีย่ แปลผล 

ด้านที ่1 ลักษณะการบริการ 3.7 พึงพอใจมาก 

ด้านที ่2 บุคลิกและความสามารถของนักศึกษาเภสัชศาสตร ์ 3.8 พึงพอใจมาก 

ด้านที ่3 การตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 3.8 พึงพอใจมาก 

ด้านที ่4 ผลการให้บริการ 3.9 พึงพอใจมาก 
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ตารางที่ 6  ความคดิเห็นของเจ้าหน้าที่องค์กรเกี่ยวกับประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

ประเด็นพิจารณา คะแนนเฉลีย่ แปลผล 

1. ท่านได้รับการแบ่งเบาภาระในการบริการให้ความรู้เรื่องโรคและยาที่
ใช้บ่อยต่อผู้ป่วยโรคเรื้อรังของโรงพยาบาล 

3.7 พึงพอใจมาก 

2. ท่านได้เห็นแนวทางการแกป้ัญหาเกี่ยวกับยา 3.6 พึงพอใจมาก 

3. ท่านคิดว่าผู้ป่วยไดร้ับการดูแลเกี่ยวกับการใช้ยาเพิ่มมากขึ้น 3.4 พึงพอใจมาก 

4. ท่านคิดว่าผู้ป่วยสามารถควบคุมโรคเรื้อรังที่เป็นอยูไ่ด้ดยีิ่งข้ึน 3.2 พึงพอใจ 

5. ท่านคิดว่าประชากรในชุมชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
มากขึ้น 

3.2 พึงพอใจ 

6. ท่านคิดว่าควรมีการให้บริบาลทางเภสัชกรรมอย่างสม่ าเสมอ 3.7 พึงพอใจมาก 

7. ท่านสามารถน าข้อมูลไปประยุกตเ์พื่อประโยชน์การปฏิบัติงานของ
องค์กร 

3.4 พึงพอใจมาก 

ตารางที่ 7 ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อรูปแบบการเรียนรายวิชา PP5162  การจัดการรักษาโรคด้วยยาและการส่งเสริม
สุขภาพในชุมชน 

ประเด็นพิจารณา คะแนนเฉลีย่ แปลผล 

ด้านที ่1 การเตรยีมความพร้อมกอ่นลงชุมชน 3.7 พึงพอใจมาก 

ด้านที ่2 การลงปฏิบัติงานจริง /อุปกรณ/์แบบฟอร์ม 3.1 พึงพอใจ 

ด้านที ่3 ผลที่ได้รับต่อการเรียนรปูแบบน้ี 3.7 พึงพอใจมาก 

ด้านที ่4 ความคิดเห็นโดยภาพรวม 3.6 พึงพอใจมาก 

สรุปและวิจารณ์ผล 

 การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อส ารวจปัญหาจากการใช้ยารักษาโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงของ
ผู้ป่วยที่บ้าน  มีงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ ( Action  research )มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลลัพธ์จากการให้ค าปรึกษา
ด้านยาเพื่อปัญหาการใช้ยารักษาโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงของผู้ป่วยที่บ้าน  และสืบคันปัญหาจากการใช้ยา
ในทางที่ผิดในชุมชน  โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่ผ่านเกณฑ์คัดเลือก ท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา  แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  โดยระยะเวลาที่ท าการเก็บข้อมูล  คือ ตั้งแต่มกราคม 2558 ถึงเมษายน 2558  
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 จากผลการศึกษาที่พบ จากการส ารวจข้อมูลผู้ป่วยทั้งหมด 100 ราย ส่วนมากเป็นเพศหญิง อายุมากกว่า 65 
ปี  และมีการใช้ยาต่อรายมากกว่า 5 รายการ ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลในประเทศสหรัฐอเมริกา(Haynes RB, 
McDonald HP et al. 2002) พบว่ากว่า ร้อยละ 90 ของ ผู้อายุเกิน 65 ปี ใช้ยาอย่างน้อย 1 ชนิดต่อสัปดาห์ และใน
กลุ่มนี้ร้อยละ 44 และ 57 เป็นเพศชาย และหญิงตามล าดับ ใช้ยาอย่างน้อย 5 รายการ  ซึ่งการใช้ยาจ านวนมาก
รายการอาจก่อให้เกิดปัญหาความร่วมมือในการใช้ยาในระยะยาวโดยมีความสัมพันธ์กับจ านวนชนิดของยา (Benner 
JS, Chapman RH et al. 2009) นอกจากนี้กลุ่มผู้ป่วยส่วนใหญ่ยังชอบรับประทานอาหารรสเค็ม  ซึ่งเป็นการบริโภค
ที่ไม่เหมาะสมในผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง(สมาคมโรคต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย 2551; สมาคมความ
ดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย 2555)   
  ปัญหาการใช้ยารักษาโรคเรื้อรัง  จากการส ารวจปัญหาทั้งหมด 247 ปัญหา  พบว่า ปัญหาจากการใช้ยาที่
พบมากที่สุด คือ ปัญหาความไม่ร่วมมือในการใช้ยา  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ sabet และคณะ(Sabaté  E 
2003.) ซึ่งพบว่า ร้อยละ 50 ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน  ความดันโลหิตสูง  มีปัญหาความร่วมมือการใช้ยา 
โดยลักษณะของปัญหาเกิดจากผู้ป่วยมักลืมรับประทานยาเป็นส่วนใหญ่  ซึ่งเกิดจากปัจจัยด้านผู้ป่วยเอง  ที่อาจจะขาด
การกระตุ้นให้ตระหนักถึงคุณค่า  ของความร่วมมือในการใช้ยา ซึ่งหนึ่งในแนวทางแก้ปัญหาความร่วมมือในการใช้ยาที่
เกิดจากปัจจัยด้านผู้ป่วย  สามารถแก้ไขได้โดยการให้ความรู้กับผู้ป่วยเป็นรายบุคคล  หรือการร่วมก าหนดผลลัพธ์การ
รักษาด้วยยาร่วมกับผู้ป่วย  ซึ่งผลที่ได้จากการที่มีนักศึกษาเภสัชศาสตร์และอาจารย์ผู้สอนลงเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน  และ
ให้ความรู้และค าแนะน าต่างๆในการใช้ยา  พบว่าปัญหาความร่วมมือในการใช้ยาในแต่ครั้งที่ลงเยี่ยมลดลง  แสดงให้
เห็นบทบาทของเภสัชกรในการส่งเสริมการใช้ยาอย่างมีประสิทฺธิภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยต่างที่รายงานมาแล้ว ดัง
จะเห็นได้ว่าในประเทศที่เจริญแล้วได้ให้สิทธิผู้ป่วยที่จะขอรับบริการการจัดการด้านยาจากเภสัชกร (Medicare 
Prescription Drug, 2003) ทั้งนี้ในแต่ละคร้ังที่ลงเยี่ยมบ้านอาจพบปัญหาจากการใช้ยาขึ้นใหม่ได้ 

ปัญหาของการใช้ยาในทางที่ผิด  โดยเฉพาะความเข้าใจผิดในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่มีสาร     สเตียรอยด์ผสม
อยู่  ท าให้ทราบว่ายังมีการระบาดของผลิตภัณฑ์เหล่านี้อยู่ ซึ่งจากการศึกษาพบว่ามีผู้ป่วยที่มีความเข้าใจผิดในเรื่อง
ผลิตภัณฑ์ที่มีสารสเตียรอยด์ผสมอยู่นั้น โดยจากการศึกษาของเกศรา และคณะ(เกษรา แก้วภูเม็งและคณะ, 2556)
พบว่า มีจ านวนครัวเรือนที่มีการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของ      สเตียรอยด์ทุกวัน  ถึงร้อยละ 16.4  และส่วนใหญ่
รู้จักผลิตภัณฑ์โดยมีคนบอกต่อ  โดยถึงแม้ว่าส านักงานอาหารและยาได้ออกระเบียบเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของ
ผลิตภัณฑ์ที่มีสารผสมของสเตียรอยด์      แต่ผลการปฏิบัติงานของคณาจารย์และนักศึกษาก็ยังพบว่าการระบาดของ
การใช้ผลิตภัณฑ์สิ่งนี้ยังเป็นปัญหาสาธารณสุขระดับประเทศที่รอคอยการแก้ไขต่อไป 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการส่วนใหญ่อยู่ในระดับพึงพอใจมาก  ในทุกด้านของการให้บริการด้านยา  นั่น
หมายความว่า ผู้ป่วยยอมและพึงพอใจกับบริการครั้งนี้   อาจเนื่องมาจากเป็นการบริการเชิงรุก  ผู้ป่วยสามารถอยู่ที่
บ้านไม่ต้องนั่งรอนานเหมือนมาหาแพทย์ที่รพ.สต.  และนอกจากนี้ผู้ป่วยและผู้บริการยังได้มีเวลาพูดคุย  จึงท าให้
สามารถค้นหาและปัญหาการใช้ยาได้อย่างแท้จริง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Abbo ED (Abbo ED, Zhang Q 
et al. 2008)  พบว่า  การกระจายภาระไปยังทีมผู้รักษาจะช่วยบรรเทาเรื่องของเวลาการบริการ ช่วยให้แพทย์มีเวลา
บริการผู้ป่วยรายอื่นๆเพิ่มขึ้น  ทีมบริการที่มีความรับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับยาคือ เภสัชกร โดยมอบหมายความ
รับผิดชอบการให้ความรู้เรื่องยาประเมินอาการไม่พึงประสงค์ ประสิทธิภาพของยา ประเมินพฤติกรรมการใช้ยา และ
ให้ค าแนะน าเพื่อการแก้ปัญหาที่แก้ไขได้โดยตรงกับผู้ป่วย หรือประสานงานกับแพทย์ผู้รักษาเพื่อการแก้ปัญหาความไม่
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ร่วมมือการใช้ยา  และส าหรับความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ รพ.สต. พบว่าบริการวิชาการของนักศึกษาสามารถแบ่งเบา
ภาระในการบริการให้ความรู้เรื่องโรคและยาที่ใช้บ่อยต่อผู้ป่วยโรคเรื้อรังของโรงพยาบาลได้เป็นอย่างดี ส าหรับความ
พึงใจของนักศึกษา ส่วนใหญ่พบว่าอยู่ในระดับพอใจมาก แสดงว่ารูปแบบการเรียนรู้จากกระท าเป็นที่ยอมรับของ
นักศึกษาและควรมีการเรียนรู้ในรูปแบบนี้ในรายวิชาอื่นๆต่อไป 
 จะเห็นได้ว่าการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน นอกจากนักศึกษาจะได้พัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์แล้ว ยังมีประโยชน์ต่อชุมชนในการส่งเสริมการดูแลสุขภาพและการใช้ยาโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยโรค
เร้ือรัง 
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การศึกษาเกี่ยวกับหลักการใช้ยาสมุนไพรและการจับคู่ยาในการรักษา 
โรคทางนรีเวช ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน จากหนังสือเต๋อเพ่ยเปิ่นเฉ่า 
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บทคัดย่อ 

เต๋อเพ่ยเปิ่นเฉ่า《得配本草》เป็นหนังสือที่มีความโดดเด่นเร่ืองการใช้ยาสมุนไพรและการจับคู่ยา เขียน
ขึ้นในสมัยราชวงศ์ชิงของประเทศจีน หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมสมุนไพรที่ใช้รักษาโรคจากคัมภีร์ต่าง ๆ ประสบการณ์กา ร
รักษาโรคของแพทย์จีนตั้งแต่ก่อนราชวงศ์ชิง รวมถึงประสบการณ์การรักษาโรคของผู้เขียน ซึ่งผู้เขียนบันทึกการใช้ยาด้วย
เนื้อหาที่กระชับ เข้าใจง่ายและเหมาะกับการน ามาเป็นคู่มือการใช้ยาสมุนไพรในการรักษาโรคงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
รวบรวมข้อมูลและจัดท าฐานข้อมูล เก่ียวกับการใช้ยาและการจับคู่ยาในการรักษาโรคทางนรีเวชด้วยศาสตร์การแพทย์แผน

จีนที่มีบันทึกในหนังสือเต๋อเพ่ยเปิ่นเฉ่า《得配本草》ท าการเก็บข้อมูลตัวยาและคู่ยาที่ใช้รักษาโรคทางนรีเวช ใน
ตาราง EXCEL รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล ซึ่งสามารถสรุปผลข้อมูลได้ว่า  1. กลุ่มยาสมุนไพรที่ใช้ใน

การรักษาโรคหรืออาการทางนรีเวชที่มีบันทึกในหนังสือเต๋อเพ่ยเปินเฉ่า《得配本草》มากที่สุด 5 อันดับแรก คือ 
กลุ่มยาบ ารุง กลุ่มยาดับความร้อน กลุ่มยาสลายเลือดคั่ง กลุ่มยาห้ามเลือดและกลุ่มยาปรับการไหลเวียนของชี่ 2. ยาที่มี

ความถี่ในการใช้รักษาโรคทางสตรีมากที่สุด 5 อันดับแรกคือ ตังกุย (当归) เซิงตี้หวง (生地黄) ชวนซฺงฺ(川芎) ไป๋

เส่า(白芍) และเซียงฟู่(香附)  3. คู่ยาที่ใช้รักษาโรคทางนรีเวชที่บันทึกในหนังสือเต๋อเพ่ยเปินเฉ่า《得配本

草》มีทั้งสิ้น 205 ชุด แบ่งเป็นชุดยาที่รักษาโรคหรืออาการที่เกี่ยวกับประจ าเดือนจ านวน 33 ชุด ชุดยาที่รักษาโรคหรือ
อาการที่เก่ียวกับอาการตกขาวจ านวน 26 ชุด ชุดยาที่รักษาโรคหรืออาการในสตรีตั้งครรภ์จ านวน 46 ชุด ชุดยาที่รักษาโรค
หรืออาการในสตรีหลังคลอดจ านวน 70 ชุด และชุดยาที่รักษากลุ่มโรคอื่นๆทางนรีเวชจ านวน 30 ชุด 4. การจับคู่ยาและ
กฎเกณฑ์การใช้ยาร่วมมีความสัมพันธ์โดยตรงกับภาวะของโรค ซึ่งสามารถอ้างอิงได้จากการรักษาทางคลินิก 

ค าส าคัญ : เต๋อเพ่ยเปิ่นเฉ่า《得配本草》โรคทางนรีเวช  ยาสมุนไพร หลักการจับคู่ยา 

Abstract 

Objective: De Pei Ben Cao is a publication that studies the compatibility of herbs used in 
Traditional Chinese Medicine. This study examines the gynecology related herbs found in the 
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publication, how they are used to treat different gynecological diseases, and also to study the 
compatibility laws of these herbs. 

Methods: This study consolidates the different pairings of gynecology related herbs, and with 
accordance to Gynecology in Traditional Chinese Medicine, classifies the relevant herbs into the 
following: Menstruation problems, Leucorrhoea problems, Partum problems, Post-partum problems, 
and others (gynecology related problems).  These herbs were then further classified into the different 
pairings, their functions, etc, and the data were tabulated into an Excel spreadsheet, forming a data 
pool for the gynecology herbs in De Pei Ben Cao. Using computing software, the frequency of the 
usage and pairings of the herbs were analyzed and plotted into a graph. The commonly used herbs 
were further analyzed to understand the relationship between these herbs and the different 
symptoms in gynecological diseases. 

Results: 1.The most commonly used herbs in De Pei Ben Cao for treatment of gynecological 
diseases are tonics and antipyretics, followed by herbs that aid blood circulation, hemostatic, herbs 
that improve qi, and astringents. 2. The five herbs that appeared the most frequently are Danggui, 
Sheng Di Huang, Chuan Xiong, Bai Shao and Xiang Fu. 3. The commonly used herbs in De Pei Ben Cao 
for treatment of gynecological diseases have 205 pairings divided for menstruation problems (33 
pairings), for leucorrhea problems (26 pairings), for partum problems (46 pairings), for post-partum 
problems (70 pairings), for others (gynecology related problems; 30 pairings). 4. The different symptom 
in gynecology related diseases can be treated using different compatibility law, and these can be used 
for reference in clinical situations. 

Keywords : De Pei Ben Cao, Gynecology. Herbs, Compatibility laws 

บทน า 

การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของสตรีในทางการแพทย์แผนจีน  หมายถึง ช่วงเวลาที่ สตรีมีประจ าเดือน มีการ
ตกขาว ช่วงตั้งครรภ์ ช่วงคลอดและช่วงให้นมบุตร การแพทย์แผนจีนมีแนวคิดที่ว่า[4] เพศหญิงมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับ
อวัยวะตันทั้ง 5 ได้แก่ ไต ตับ ม้าม หัวใจและปอด โดยที่ไตเป็นทุนแต่แรกเกิดมีหน้าที่ผลิตสารจิงและควบคุมการท างาน
ของอวัยวะสืบพันธุ์ ตับท าหน้าที่เก็บกักเลือดและปรับปริมาณเลือดในร่างกาย เป็นตัวควบคุมการกระจายและระบายชี่ 
และมีความสัมพันธ์โดยตรงกับความเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์ ม้ามเป็นทุนหลังก าเนิดเป็นแหล่งสร้ างสารจ าเป็นเพื่อ
หล่อเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย รวมถึงการสร้างเลือด จากค ากล่าวที่ว่า “เพศหญิงมีเลือดเป็นพื้นฐาน เลือดเป็นต้นก าเนิด
ของชี่ ชี่สามารถสร้างเลือด ชี่สามารถผลักดันให้เลือดไหลได้ปกติเลือดและชี่ปกติร่างกายของสตรีก็เป็นปกติสุข[21] ” เป็น
การอธิบายถึงความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันของชี่และเลือด หัวใจควบคุมจิตใจ พลังชี่ของหัวใจจะขับดันให้เลือดไหลเวียนใน
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หลอดเลือดได้อย่างปกติ หัวใจสัมพันธ์กับเปาม้าย (胞脉) มีหน้าที่ควบคุมการท างานของเส้นลมปราณในมดลูก ปอดมี
หน้าที่ก ากับการไหลเวียนของน้ าในร่างกายและยังมีหน้าที่ช่วยหัวใจให้ไหลเวียนเลือดทั่วร่างกาย นอกจากนี้เพศหญิงยังมี
ความสัมพันธ์โดยตรงกับเส้นลมปราณชง เส้นลมปราณเร่ิน เส้นลมปราณตูและเส้นลมปราณไต้ โดยเส้นลมปราณทั้งสี่มีทิศ
ทางการไหลเวียนรอบมดลูก ช่วยให้การท างานของมดลูกในการสร้างประจ าเดือน การตั้งครรภ์การคลอดบุตรให้เป็นปกติ 

จิ่งเย่วฉวนซู ฟู่เหรินกุย《景岳全书  妇人规》[20]  กล่าวว่า “สตรีมีเลือดเป็นสิ่งส าคัญ” “โรคทางนรีเวช มัก
เกิดจากชี่ผิดปกติและเลือดไม่เพียงพอ” จากค ากล่าวข้างต้น เลือดและชี่ นับเป็นส่วนส าคัญที่สุดของการเปลี่ยนแปลงทาง
สรีรวิทยาของสตรีและเป็นปัจจัยหลักที่ท าให้เกิดโรคทางนรีเวช นอกจากสาเหตุหลักดังกล่าวแล้ว ยังมีสาเหตุจากปัจจัย
ภายนอกและการท างานผิดปกติของอวัยวะอื่นๆ ด้วย ดังนั้นการรักษาใช้ทฤษฏีทางการแพทย์แผนจีนใช้การวินิจฉัยโรค
จากภาวะของโรค(ลักษณะและกลไกการเกิดโรคที่แตกต่างกัน) เพื่อก าหนดหลักการและวิธีการรักษาโรค ซึ่งสามารถรักษา
ได้ทั้งการทานยาสมุนไพร การฝังเข็ม หรือวิธีการอ่ืนๆ ทางการแพทย์แผนจีน  

เต๋อเพ่ยเปิ่นเฉ่า《得配本草》เป็นหนังสือที่รวบรวมการรักษาโรคที่มีความโดดเด่นเรื่องการใช้ยา
สมุนไพรและการจับคู่ยา ซึ่งการจับคู่ยา หมายถึง การน าตัวยาสองตัวยาขึ้นไปมาใช้ร่วมกันเพื่อรักษาโรคหรืออาการแสดง
ต่างๆ โดยที่คู่ยาดังกล่าว สามารถใช้ร่วมกับต ารับยาพื้นฐานหรือสร้างเป็นต ารับยาใหม่ ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยได้เห็นความส าคัญ

ของการรักษาโรคทางนรีเวชด้วยการใช้ยาสมุนไพรที่มีบันทึกในหนังสือเต๋อเพ่ยเปิ่นเฉ่า《得配本草》 จึงเป็นที่มา
ของการรวบรวมข้อมูลตัวยาและการจับคู่ยา รวมถึงการศึกษาถึงกฎความสัมพันธ์ของการใช้ยา เพื่อเป็นฐานข้อมูลและเพิ่ม
แนวทางการรักษาโรคทางนรีเวชด้วยการใช้ยาสมุนไพรต่อไปในอนาคต  

วัตถุประสงค์การวิจัย 

    1. เพื่อรวบรวมข้อมูลและจัดท าฐานข้อมูล เกี่ยวกับการใช้ยาและการจับคู่ยาในการรักษาโรคทางนรีเวชด้วยศาสตร์

การแพทย์แผนจีน จากหนังสือเต๋อเพ่ยเปิ่นเฉ่า《得配本草》 
    2. เพื่อหาความถี่การใช้ยาสมุนไพร กลุ่มยาสมุนไพรและยาที่ใช้บ่อยในการรักษาโรคทางนรีเวช 
    3. เพื่อรวบรวมหลักการและวิธีการใช้คู่ยาในการรักษาโรคทางนรีเวชตามภาวะของโรค  
    4. เพื่อหาความสัมพันธ์ของการจับคู่ยา กฎเกณฑ์การใช้ยาร่วม เพื่อประยุกต์ใช้ในการสร้างต ารับยาใหม่ต่อไป 

สมมติฐานของการศึกษา 

ปัจจัยหลักที่ท าให้เกิดโรคทางนรีเวช คือ ชี่และเลือด ดังนั้นสมุนไพรที่ใช้ในการรักษาโรคทางนรีเวชควรมี
ความสัมพันธ์โดยตรงกับชี่และเลือดซึ่งเป็นกลไกหลักที่ท าให้เกิดโรค โดยยาสมุนไพรที่ใช้ในการรักษาโรคทางนรีเวช ควร
เป็นกลุ่มยาบ ารุงชี่และเลือด ยาปรับการไหลเวียนชี่และเลือด ยาห้ามเลือด และยาสลายเลือดคั่ง เป็นหลัก 

ระเบียบวิธีการวิจัย 

1.วิธีการวิจัย 
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เป็นรูปแบบการศึกษาวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยการรวบรวมข้อมูลยาสมุนไพรและการจับคู่ยาที่

ใช้ในการรักษาโรคทางนรีเวชที่มีบันทึกใน หนังสือเต๋อเพ่ยเปิ่นเฉ่า 《得配本草》[1]  ซึ่งมีวิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
ดังนี้ 

1. เกณฑ์การเลือกตัวยา ตัวยานั้นต้องมีการจับคู่ยา (ไม่ใช่ยาเดี่ยว) และมีการเขียนสรรพคุณทางการรักษาโรคทางนรี

เวชอย่างชัดเจน โดยสรรพคุณของตัวยาอ้างอิงจากหนังสือสารานุกรมสมุนไพรจีน《中药大辞典》 [2] 
2. เกณฑ์การคัดออก มีบันทึกสรรพคุณของตัวยาชัดเจนแต่ไม่มีการจับคู่ยา หรือตัวยานั้นไม่มีความเกี่ยวข้องกับการ

รักษาโรคทางนรีเวช 

3. เกณฑ์การแบ่งกลุ่มตัวยา งานวิจัยนี้อ้างอิงการแบ่งกลุ่มตัวยาจากต าราเรียนเภสัชวิทยาจีน《新世纪（第

二版）全国高等中医药院校规划教材·中药学》 [3] เพื่อแบ่งกลุ่มยาตามสรรพคุณของตัวยา
ออกเป็นหมวดหมู่ เช่น กลุ่มยาดับร้อน กลุ่มยาปรับการไหลเวียนชี่ กลุ่มยาบ ารุง เป็นต้น 

4. เกณฑ์การแบ่งโรคทางนรีเวชและการจ าแนกภาวะของโรคทางนรีเวช อ้างอิงจากหนังสือนรีเวชวิทยาแผนจีน

《新世纪（第二版）全国高等中医药院校规划教材·中医妇科学》 [4] ซึ่งแบ่ง
โรคทางนรีเวชออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ โรคหรืออาการที่เก่ียวกับประจ าเดือน โรคหรืออาการที่เกี่ยวกับการตกขาว โรคหรือ
อาการในสตรีตั้งครรภ์ โรคหรืออาการในสตรีหลังคลอดและกลุ่มโรคอื่นๆ ทางนรีเวช 
2.เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 

การวิจัยใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลตัวยาและการจับคู่ยาในการรักษากลุ่มอาการและโรคทางนรีเวช ไว้ในตาราง 
EXCEL หลังจากนัน้ท าการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ประมวลข้อมูลและสรุปข้อมูล 
3.การวิเคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและการเปรียบเทียบความแตกตา่งของข้อมูลใน
รูปแบบตารางและตารางแท่ง 

ผลการวิจัย 

1.ผลการรวบรวมตัวยาที่มีสรรพคุณในการรักษาโรคทางนรีเวช 
 จากการรวบรวมและประมวลผลข้อมูล พบว่ายาที่มีสรรพคุณในการรักษาโรคทางนรีเวชที่มีบันทึกในหนังสือเต๋อ

เพ่ยเปิ่นเฉ่า《得配本草》มีจ านวน 159 ตัวยา แบ่งตามสรรพคุณของตัวยาได้ทั้งสิ้น 19 กลุ่มยา และมีการจับคู่
ยาที่ใช้รักษาโรคทางนรีเวชทั้งสิ้น 205 ชุด ซึ่งแยกผลเป็นตารางดังต่อไปนี้ 

1.1 การวิเคราะห์กลุ่มตัวยา 

      จากการรวบรวมข้อมูลในตาราง Excel และน าข้อมูลการใช้ยามาท าการแยกกลุ่มตัวยา วิเคราะห์จ านวนตัวยา 
ความถี่การใช้ยา พร้อมทั้งหาคา่เฉลี่ยการใช้ยารักษาโรคทางนรีเวช ไดผ้ลการวิจัยดงันี้ 
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ตารางที่ 1 ตารางแจกแจงจ านวนยาและความถี่ของกลุ่มยาที่ใช้ในการรักษาโรคทางนรีเวช 

ล าดับ กลุ่มยา จ านวนตัวยา ความถี่ในการใช้ยา ค่าเฉลี่ย 

1 กลุ่มยาบ ารุง 26 83 52.20% 
2 กลุ่มยาดับร้อน 27 54 33.96% 
3 กลุ่มยาหา้มเลือด 17 40 25.15% 
4 กลุ่มยาสลายเลือดคั่ง 19 34 21.38% 
5 ยาอื่นๆ 6 34 21.38% 
6 กลุ่มยาปรับการไหลเวียนของช่ี 10 23 14.46% 

7 กลุ่มยาฝาดสมาน 8 22 13.83% 
8 ยารักษากลุม่อาการภายนอก 7 22 13.83% 
9 กลุ่มยาขับปสัสาวะเพื่อระบายความชื้น 9 17 10.69% 
10 กลุ่มยาแกไ้อขับเสมหะ 7 11 6.91% 
11 กลุ่มยาไลล่มและความชื้น 8 9 5.66% 
12 กลุ่มยาฆ่าพยาธิและระงับอาการคนั 3 7 4.40% 
13 กลุ่มยาสงบจิตประสาท 3 6 3.77% 
14 กลุ่มยาระบาย 3 4 2.51% 
15 กลุ่มยาเปิดทวาร 1 4 2.51% 
16 กลุ่มยาสงบลมตับ 2 3 1.88% 
17 กลุ่มยาขับหนองสร้างเนื้อเยื่อ 1 3 1.88% 
18 กลุ่มยาขับและสลายความชื้น 1 2 1.25% 
19 กลุ่มยาอบอุ่น 1 2 1.25% 

  หมายเหตุ: คา่เฉลีย่ คือ ค่าความถี่/จ านวนยาทั้งหมด (จากจ านวนยาที่มีสรรพคณุในการรักษาโรคทางนรีเวชทั้งหมด 159  ตัวยา) 

 จากตารางที่ 1 พบว่าหนังสือเต๋อเพ่ยเปิ่นเฉ่า《得配本草》 มีบันทึกตัวยาที่ใช้รักษาโรคทางนรีเวชทั้งสิ้น 
159 ตัวยาเมื่อจัดกลุ่มยาตามสรรพคุณสามารถแบ่งได้ 19 กลุ่มยา และเมื่อแจกแจงจ านวนยาและความถี่การใช้ยาแต่ละ
กลุ่มพบว่า  
1. กลุ่มยาที่มีจ านวนยาในการรักษาโรคทางนรีเวชมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1) กลุ่มยาดับร้อน 27 ตัวยา 2) กลุ่มยา
บ ารุง 26 ตัวยา 3) กลุ่มยาห้ามเลือด 17 ตัวยา 4) กลุ่มยาสลายเลือดคั่ง 16 ตัวยา 5) กลุ่มยาปรับการไหลเวียนของชี่ 10 
ตัวยา   
2. ความถีข่องกลุ่มยาที่ใช้ในการรักษาโรคทางนรีเวชมากที่สุด 5 อับดับแรก ได้แก่ 1) กลุ่มยาบ ารุง 83 ครั้ง 2) กลุ่มยาดับ
ร้อน 53 คร้ัง 3) กลุ่มยาห้ามเลือด 40 คร้ัง 4) กลุ่มยาสลายเลือดคั่ง 34 คร้ัง 5) กลุ่มยาปรับการไหลเวียนของชี่ใช้ 23 ครั้ง 
จะเห็นได้ว่ากลุ่มยาดับร้อนมีตัวยามากกว่ากลุ่มยาบ ารุง 1 ตัวยา แต่ความถี่ของการใช้กลุ่มยาบ ารุงมีมากกว่าถึง 30 ครั้ง 
รองลงมาคือ กลุ่มยาดับร้อน กลุ่มยาห้ามเลือด กลุ่มยาสลายเลือดคั่งและกลุ่มยาปรับการไหลเวียนของชี่  ( ยาอื่นๆ 
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หมายถึง ยาที่มีการบันทึกสรรพคุณของยาว่าสามารถรักษาโรคทางนรีเวชได้ แต่ไม่สามารถจัดเข้ากลุ่มยาตามการแบ่ง

สรรพคุณยาที่อ้างอิงในหนังสือ เภสัชวิทยาจีน《新世纪（第二版）全国高等中医药院校规

划教材·中药学》จึงไม่น ามาใช้ในทางสถิติ ) 

1.2 การวิเคราะห์ตัวยาและการจับคู่ยา 

    จากการประมวลผลข้อมูลด้วยการหาค่าความถี่และค่าเฉลี่ยการใช้ตัวยาและการจับคู่ยาที่ใช้รักษาโรคทางนรีเวช ได้
ผลการวิจัยดังนี้ 
ตารางที ่2 ตารางแสดงความถี่ของตัวยาในการจับคู่ยา 10 อันดับแรก 

ล าดับ          ช่ือยา ความถี(่ครั้ง) ค่าเฉลี่ย กลุ่มยา 

1        ตังกุย(当归) 16 7.80% กลุ่มยาบ ารุง 

2        เซิงตี้หวง(生地

黄) 

10 4.87% กลุ่มยาดับร้อน 

3       ชวนซงฺ(川芎) 9 4.39% กลุ่มยาสลายเลือดคั่ง 

4        ไป๋เส่า(白芍) 8 3.90% กลุ่มยาบ ารุง 

5       เซียงฟู(่香附) 7 3.41% กลุ่มยาปรับการไหลเวียนของช่ี 

6       อ้ายเย่(艾叶) 6 2.92% กลุ่มยาหา้มเลือด 

7        ไข่ขาว(鸡子白) 6 2.92% กลุ่มยาดับร้อน 

8       จิ้งเจี้ย(荆芥) 6 2.92% ยารักษากลุม่อาการภายนอก 

9       ข้าวเหนียว(糯米) 6 2.92% กลุ่มยาดับร้อน 

10       ฝูหลิง(茯苓) 6 2.92% กลุ่มยาขับปสัสาวะเพื่อระบายความชื้น 

  หมายเหต:ุ ค่าเฉลีย่ คือ ค่าความถี่/จ านวนชุดคู่ยาทั้งหมด (จากจ านวนชุดยาที่ใช้ในการรักษาโรคทางนรีเวชทั้งสิ้น 205  ชุดคู่ยา) 

  จากตารางที่ 2 พบว่าหนังสือเต๋อเพ่ยเปิ่นเฉ่า《得配本草》 บันทึกตัวยาที่ใช้รักษาโรคทางนรีเวชมากที่สุด 

5 อันดับ ได้แก่ ตังกุย(当归)  เซิงตี้หวง(生地黄)   ชวนซงฺ(川芎)  ไป๋เส่า(白芍)  เซียงฟู่(香附)  
2.การวิเคราะห์ผลการจับคู่ยาที่ใช้ในการรักษาโรคทางนรีเวช                                                                                                                                                                                                                                                                                   

จากการรวบรวมและประมวลผลข้อมูล พบว่ามีการจับคู่ยาที่ใช้รักษาโรคทางนรีเวชที่มีบันทึกในหนังสือ เต๋อเพ่ย 
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เปิ่นเฉ่า《得配本草》ทั้งสิ้น 205 ชุด ซึ่งผลการวิจัยสามารถแสดงในรูปแบบแผนภูมิแท่ง ดังนี้ 

การวิจัยในครั้งนี้อ้างอิงการจ าแนกโรคทางนรีเวชจากหนังสือนรีเวชวิทยาแผนจีน《新世纪（第二

版）全国高等中医药院校规划教材·中医妇科学》 [4] โดยแบ่งโรคทางนรีเวชออกเป็น 5 
กลุ่ม คือ 1. โรคหรืออาการที่เก่ียวกับประจ าเดือน 

(月经病) 2. โรคหรืออาการที่เกี่ยวกับการตกขาว(带下病) 3. โรคหรืออาการในสตรีตั้งครรภ์(妊娠病) 4. โรค

หรืออาการในสตรีหลังคลอด(产后病) และ 5. กลุ่มโรคอื่นๆทางนรีเวช  
 จากการประมวลผลคู่ยาที่ใช้รักษาโรคทางนรีเวชทั้งสิ้น 205 ชุด แบ่งเป็น 1. ชุดยาที่รักษาโรคหรืออาการที่เกี่ยวกับ
ประจ าเดือนจ านวน 33 ชุด 2. ชุดยาที่รักษาโรคหรืออาการที่เกี่ยวกับอาการตกขาวจ านวน 26 ชุด 3. ชุดยาที่รักษาโรค
หรืออาการในสตรีตั้งครรภ์จ านวน 46 ชุด 4. ชุดยาที่รักษาโรคหรืออาการในสตรีหลังคลอดจ านวน 70 ชุด และ 5. ชุดยาที่
รักษากลุ่มโรคอื่นๆทางนรีเวชจ านวน 40 ชุด โดยโรคทางนรีเวชทั้ง  5 กลุ่ม สามารถแบ่งอาการหรือโรคย่อยได้ดังนี้ 

2.1 โรคหรืออาการที่เกี่ยวกับประจ าเดือน 

จากการศึกษาพบว่าชุดยาที่ใช้รักษาโรคหรืออาการที่เกี่ยวกับประจ าเดือนที่บันทึกในหนังสือเต๋อเพ่ยเปินเฉ่า

《得配本草》 มีทั้งสิ้น 33 ชุด จ าแนกเป็นชุดยาที่รักษาภาวะเลือดออกผิดปกติจากโพรงมดลูก 14 ชุด ภาวะ
ประจ าเดือนมามากผิดปกติ 8 ชุด ภาวะขาดประจ าเดือน 6 ชุด ประจ าเดือนในรูปแบบของเลือดก าเดา 3 ชุดประจ าเดือน
มาน้อย1ชุด และปวดประจ าเดือน1 ชุด จากการประมวลข้อมูลชุดยาที่ใช้รักษาภาวะเลือดออกผิดปกติจากโพรงมดลูกทั้ ง 
14 ชุด มีการจับคู่ยาเพื่อใช้รักษาภาวะของโรคที่ต่างกัน ดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 ตารางแสดงการจับคูต่วัยาในการรักษาภาวะเลือดออกผดิปกติจากโพรงมดลูก 

ช่ือยา การจับคู่ยา ภาวะของโรคที่ใช้รักษา[4] 

หยูเหลยีงสือ(禹余粮) ช่ือสือจือ(赤石脂) มู่ลี่เฟิ่น(牡蛎粉) 

ไฮ่เพยีวเซียว(海螵蛸) เติงซินถู(่灶心土) 

     ภาวะม้ามพร่อง 

ฝางเฟิง(防风) ฉ่าวเฮยฝู่หวง(炒黑蒲黄)      ภาวะม้ามพร่อง 

มู่เอ๋อ(木耳) เส่วยฺหยูทั่น(血余炭)      ภาวะม้ามพร่อง 

หวงฉิน(黄芩) หมี่ชู่(米醋)      ภาวะเลือดร้อน 

ต้าจี้(大蓟) เสี่ยวจี้(小蓟)      ภาวะเลือดร้อน 

มู่เจ๋ย(木贼) หยูหยูเหลียง(禹余粮)      ภาวะเลือดร้อน 

ซือกวา(丝瓜) จงหลู่ทั่น(棕榈炭)      ภาวะเลือดร้อน 

ปี๋ชี(荸荠) เหล้า      ภาวะเลือดร้อน 

จงหลูทั่น(棕榈炭) ต้วนไป๋ฝาน(煅白矾)      ภาวะเลือดร้อน 

หวงจวน(黄绢) จงหลู่ทั่น(棕榈炭) จิงม้อทั่น(京墨炭)      ภาวะเลือดร้อน 

ม้อ(墨) ชู่(醋)       ภาวะเลือดคั่ง 
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ชวนซงฺ(川芎) เซิงตี้หวง(生地黄)       ภาวะเลือดคั่ง 

เหลียนฝาง(莲房) จิ้งเจี้ยทั่น(荆芥炭)       ภาวะเลือดคั่ง 

หยางโร่ว(羊肉) เซิงตี้หวง(生地黄) ตังกุย(当归)       ภาวะเลือดคั่ง 

2.2 โรคหรืออาการที่เกี่ยวกับภาวะตกขาว 
  จากการศึกษาพบว่าชุดยาที่ใช้รักษาโรคหรืออาการที่เกี่ยวกับภาวะตกขาวที่บันทึกในหนังสือเต๋อเพ่ยเปินเฉ่า

《得配本草》 มีทั้งสิ้น 26 ชุด จ าแนกเป็นชุดยาที่รักษาอาการตกขาวหรือระดูขาว 19 ชุด การหลั่งเมือกขุ่น
ผิดปกติ 6 ชุดและการหลั่งเมือกใสผิดปกติ 1 ชุด[5] จากการประมวลข้อมูลชุดยาที่ใช้รักษาอาการตกขาวหรือระดูขาว 19 
ชุด มีการจับคู่ยาเพื่อใช้รักษาภาวะของโรคที่ต่างกัน ดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 ตารางแสดงการจับคูต่วัยาในการรักษาภาวะตกขาว 

    ช่ือยา  การจับคู่ยา ภาวะของโรคที่ใช้รักษา[4]  

 ไป๋เสา่(白芍) กันเจียง(干姜) ภาวะม้ามพร่อง 

 จีกว้านฮวา(鸡冠花) เหล้าเหลือง ภาวะม้ามพร่อง 

 ไฮ่เพยีวเซียว(海螵蛸) ลู่หรง(鹿茸) เออเจียว(阿胶) ภาวะไตพร่อง 

 อูกู่จี(乌骨鸡) ไป๋กว๋อ(白果) เหลียนโร่ว(莲肉) ภาวะไตพร่อง 

 โก่วจี(๋狗脊) ลู่หรง(鹿茸) อ้าย(艾) ภาวะไตพร่อง 

 สือชางผู่(石菖蒲) ปู๋กู่จือ(补骨脂) ภาวะไตพร่อง 

 ลู่หรง(鹿茸) โก่วจี(๋狗脊) ไป๋เหลี่ยน(白蔹) อ้าย(艾) ภาวะไตพร่อง 

 ตี้กู่ผี(地骨皮) เซิงตี้(生地) ภาวะอินพร่อง ความชื้นสะสม 

 ขู่เซิน(苦参) มู่ลี่(牡蛎) ภาวะร้อนช้ืน 

 ฉานทุ่ย(蚕蜕) เหล้า ภาวะร้อนช้ืน 

 หมาฉื่อควาน(马齿苋) จีจื่อ(鸡子) ภาวะร้อนช้ืน 

 ช่ือเส่า(赤芍) เซียงฟู(่香附) ภาวะร้อนช้ืน 

 เฉียวม้าย(荞麦) ไข่ขาว(鸡子清) ภาวะร้อนช้ืน 

 猪脂膏 เหล้า ภาวะร้อนช้ืน 
 ไป๋จื่อ(白芷) ชุนผี(椿皮) ภาวะร้อนช้ืน 

 โฮ้พ้อ(厚朴) หวงเหลียน(黄连) ภาวะร้อนช้ืน 

 ชุนผี(椿皮) กันเจียง(干姜)ชวนหวงไป(๋川黄柏) ภาวะความช้ืนและพิษสะสม 

 ไป๋ฝูหลิง(白茯苓) หวงล่า(黄蜡) ภาวะความช้ืนและพิษสะสม 

 ไป๋จื่อ(白芷) หงคุ่ยเกิน(红葵根) ไป๋เส่า(白芍)คูฝาน(

枯矾) 

ภาวะความช้ืนและพิษสะสม 
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2.3 โรคหรืออาการในสตรีตั้งครรภ์       

     จากการศึกษาพบว่าชุดยาที่ใช้รักษาโรคหรืออาการที่ในสตรีมีครรภ์ที่บันทึกในหนังสือเต๋อเพ่ยเปินเฉ่า《得

配本草》มีทั้งสิ้น 46 ชุด จ าแนกเป็นชุดยาที่รักษาอาการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติของทารกในครรภ์ 22 ชุด ภาวะคลอด
บุตรยาก 5 ชุด การขับปัสสาวะผิดปกติ 5 ชุดและภาวะทารกเสียชีวิตในครรภ์ 4 ชุด จากการประมวลข้อมูลชุดยาที่ใช้
รักษาอาการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติของทารกในครรภ์ทั้ง 22 ชุด  มีการจับคู่ยาเพื่อใช้รักษาภาวะของโรคที่ต่างกัน ดังตารางที่ 
5 

ตารางที่ 5 ตารางแสดงการจับคูต่วัยาในการรักษาอาการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติของทารกในครรภ ์
ช่ือยา การจับคู่ยา     ภาวะของโรคที่ใช้รักษา[4] 

จูซา(朱砂) ไข่ขาว(鸡子白) ภาวะเลือดร้อน 

เซิงตี้หวง(生地黄) ไข่ขาว(鸡子白) ภาวะเลือดร้อน 

ไป๋เฉ่าซวง(百草霜) จงท่ัน(棕炭) ภาวะเลือดร้อน 

ตู้จ้ง(杜仲) นั่วหมี่(糯米) ซานเย่า(山药) ภาวะไตพร่อง 

ซางจี้เซิง(桑寄生) เออเจียว(阿胶) ภาวะไตพร่อง 

ชวนซูต้วน(川续断) ตู้จ้ง(杜仲) ภาวะไตพร่อง 

ฉินเจียว(秦艽) เออเจียว(阿胶) อ้าย(艾) ภาวะชี่และเลือดพร่อง 

อ้าย(艾) เออเจียว(阿胶) ภาวะชี่และเลือดพร่อง 

จู้หมาเกิน(苎麻根) เจี้ยนเหลียน(建莲) นั่วหมี(่糯米) ภาวะชี่และเลือดพร่อง 

นั่วหมี(่糯米) หวงฉี(黄芪)  ชวนซงฺ(川芎) ภาวะชี่และเลือดพร่อง 

จูกัน(猪肚) เว่ยจื่อ(五味子) ภาวะชี่และเลือดพร่อง 

จู้หมาเกิน(苎麻根) ไป๋อ๋ิน(白银) ภาวะชี่และเลือดพร่อง 

สูตี้หวง(熟地黄) ตังกุย(当归) ภาวะชี่และเลือดพร่อง 

หลี่หยู(鲤鱼) เออเจียว(阿胶) ) นั่วหมี(่糯米) ภาวะชีแ่ละเลือดพร่อง 

อิ๋นป๋อ(银箔) จู้หมาเกิน(苎麻根) เหล้า ภาวะชี่และเลือดพร่อง 

อิ๋นป๋อ(银箔) ชงไป๋(葱白) เออเจียว(阿胶 ) นั่วหมี(่糯

米) 

ภาวะชี่และเลือดพร่อง 

หวงฉ(ี黄芪) ชวนซงฺ(川芎) นั่วหมี(่糯米) ภาวะชี่และเลือดพร่อง 

ไป๋จู๋(白术) หวงฉิน(黄芩) ภาวะชี่และเลือดพร่อง 

หวงฉิน(黄芩) ไป๋จู(๋白术)  ภาวะชี่พร่องเลือดร้อน 

เซี่ย(薤) ตังกุย(当归)  ภาวะความเย็นท าให้เลือดติดขดั 

ชงไป(๋葱白) ชวนซงฺ(川芎)  ภาวะความเย็นท าให้เลือดติดขดั 

จื่อซ(ู紫苏) จู๋วผี(橘皮) ซาเหริน(砂仁)  ภาวะความเย็นท าให้เลือดติดขดั 
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2.4 โรคหรืออาการในสตรีหลังคลอด 

   จากการศึกษาพบว่าชุดยาที่ใช้รักษาโรคหรืออาการที่ในสตรีหลังคลอดที่บันทึกในหนังสือเต๋อเพ่ยเปินเฉ่า《得

配本草》 มีทั้งสิ้น 70 ชุด จ าแนกเป็นชุดยาที่รักษาอาการเต้านมอักเสบ 17 ชุด น้ าคาวปลาไม่ไหล 5 ชุด น้ านมมา
น้อย 5 ชุด จากการประมวลข้อมูลชุดยาที่ใช้รักษาอาการเต้านมอักเสบ 17 ชุด มีการจับคู่ยาเพื่อใช้รักษาภาวะของโรคที่
ต่างกัน ดังตารางที่ 6 

ตารางที่ 6 ตารางแสดงการจับคูต่วัยาในการรักษาอาการเต้านมอักเสบ 

ช่ือยา การจับคู่ยา     ภาวะของโรคทีใช้รักษา[4] 

ตงคุ่ยจื่อ(冬葵子) ซาเหริน(砂仁)    ระยะอุดกั้น(郁乳期) 

เฟิงฝาง(蜂房) หนิวป้ังจือ(牛蒡子)(เถ้า) เหล้า    ระยะอุดกั้น(郁乳期) 

ชวนซานเจี่ย(穿山甲) 

มู่ทง(木通) จื่อหรานถ่งสด(生自然

铜)เหล้า 

   ระยะอุดกั้น(郁乳期) 

เฉินผี(陈皮) เซ่อเซียง(麝香) เหล้า    ระยะอุดกั้น(郁乳期) 

ยุ่ยจวนฮวาเกิน(玉 簪

花根) 

เหล้า ระยะอดุกั้น(郁乳期)-外用 ใช้ภายนอก 

ชิวอ๋ินหน(ี蚯蚓泥) หมี่ชู่(米醋) ระยะอดุกั้น(郁乳期)-外用 ใช้ภายนอก 

ตนัเซิน(丹参) 

ไป๋จื่อ(白芷) เส่าเย่า(芍药) จูจือ(猪

脂) 

ระยะอดุกั้น(郁乳期)-外用 ใช้ภายนอก 

ซวนเฉ่าเกิน(萱草根) เหล้า ระยะอดุกั้น(郁乳期)-外用 ใช้ภายนอก 

เจียสูเ่ฟิ่น(豭鼠粪) ต้าหวง(大黄) ลี่โจว(黍粥) ระยะอดุกั้น(郁乳期)-外用 ใช้ภายนอก 

ก้วนจ้ง(贯众) ถ่งเปี้ยน(童便)หล้า   ระยะฝีหนอง(藴脓期) 

ไป๋จื่อ(白芷) โหลเหริน(蒌仁)   ระยะฝีหนอง(藴脓期) 

เซียนเฮ่อเฉ่า(仙鹤草) เซิงเจียง(生姜) เหล้าเหลือง   ระยะฝีหนอง(藴脓期) 

เซ่อกัน(射干) ซวนเฉ่าเกิน(萱草根) ไป๋มี่(白蜜)   ระยะฝีหนอง(藴脓期) 

เทียนฮวาเฟิ่น(天花粉) หรู่เซียง(乳香)   ระยะฝีหนอง(藴脓期) 

ฝู่กงอิง(蒲公英) เหริ่นตงเถิง(忍冬藤) เหล้า   ระยะฝีหนอง(藴脓期) 

เจ้าเจี่ยว(皂角) เก่อลี่เช่ียว(蛤蜊壳)   ระยะฝีหนอง(藴脓期) 

หลู่เจี่ยว(鹿角) จื่อฮวาตี้ติง(紫花地丁)   ระยะฝีหนอง(藴脓期) 

2.5 โรคอื่นๆทางนรีเวช 

        จากการศึกษาพบว่าชุดยาที่ใช้รักษาโรคอื่นๆทางนรีเวชที่บันทึกในหนังสือเต๋อเพ่ยเปินเฉ่า《得配本草》มี
ทั้งสิ้น 30 ชุด จ าแนกเป็นชุดยาที่รักษาแผลในช่องคลอด 7 ชุด เหงื่อออกตามอวัยวะเพศ 5 ชุด มีบุตรยาก 3 ชุด มีก้อนใน
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ช่องท้อง 2 ชุด จากการประมวลข้อมูลชุดยาที่ใช้รักษาอาการแผลในช่องคลอดทั้ง 7 ชุด มีการจับคู่ยาเพื่อใช้รักษาภาวะ
ของโรคที่ต่างกัน ดังตารางที่ 7 
ตารางที่ 7 ตารางแสดงการจับคูต่วัยาในการรักษาอาการเต้านมอักเสบ 

ช่ือยา การจับคู่ยา        ภาวะของโรคที่ใช้รักษา[4] 

ฝูสือ(浮石) จินอ๋ินฮวา(金银花)     ภาวะร้อนช้ืน(ยารับประทาน) 

เปียเจี่ย(鳖甲) ไข่ขาว(鸡子白)     ภาวะร้อนช้ืน(ยาใช้ภายนอก) 

เชี่ยนเฉ่า(茜草) ชิวอ๋ินเฟิ่น(蚯蚓粪)     ภาวะร้อนช้ืน(ยาใช้ภายนอก) 

หลิงเซียวฮวา(凌 霄

花) 

หลี่หยตู่าน(鲤鱼胆)     ภาวะร้อนช้ืน(ยาใช้ภายนอก) 

หลู่กันสือ(炉甘石) เอ๋อฉา(儿茶)     ภาวะร้อนช้ืน(ยาใช้ภายนอก) 

หลู่กันสือ(炉甘石) ชิงใต้ ปิงเพี่ยน(青黛、冰片 )     ภาวะร้อนช้ืน(ยาใช้ภายนอก) 

เอ๋อฉา(儿茶) ชิงใต้ ปิงเพี่ยน(轻粉、冰片)     ภาวะร้อนช้ืน(ยาใช้ภายนอก)  

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยยาสมนุไพรที่ใช้ในการรักษาโรคนรีเวชที่มบีันทึกในหนังสือเต๋อเพ่ยเปิ่นเฉ่า《得配本草》 
สามารถอภิปรายและสรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้  

1. สาเหตุและกลไกการเกิดโรคทางนรีเวชในทางการแพทย์แผนจีน เกิดจากการท างานผิดปกติของอวัยวะภายใน 
ความผิดปกติของเลือดและชี่ การเดินทางของเสน้ลมปราณชง เร่ิน ตู ใต้มีความผิดปกติและความผิดปกติของมดลูกและรัง
ไข่[6] จากสาเหตุข้างต้น สามารถใช้หลักและวิธีการรักษาเป็น วธิีบ ารุงและเสริมสร้างการท างานของอวัยวะภายใน การ
ปรับการไหลเวียนของเลือดและชี่ การบ ารุงอนิหยางเลือดและชี ่เพิ่มบ ารุงหรือระบายการไหลเวยีนของเส้นลมปราณชง 
เร่ิน ตู ใต้ การบ ารุงไต ตับและมา้ม โดยที่วธิีการรักษาจะสอดคลอ้งกับภาวะของโรค จากการวิจยัพบว่ากลุ่มยาสมนุไพรที่
ใช้ในการรักษาโรคหรืออาการทางนรีเวชที่มบีันทึกในหนังสือเตอ๋เพ่ยเปินเฉ่า มากที่สุด 5 อันดับแรก คือ กลุ่มยาบ ารุง กลุ่ม
ยาดับความร้อน กลุ่มยาสลายเลือดคั่ง กลุ่มยาห้ามเลือดและกลุ่มยาปรบัการไหลเวียนของชี่ ซึง่มีความสอดคล้องกับกลไก
การเกิดโรคและภาวะของโรคในสตรี 

2. จากการวิจัยพบว่ายาที่มีความถี่ในการใช้รักษาโรคทางสตรีมากที่สุด 5 อันดับแรกคือ ตังกุย (当归) เซิงตี้

หวง (生地黄) ชวนซฺงฺ(川芎) ไป๋เส่า(白芍) และเซียงฟู่(香附)  โดย ตังกุย (当归) [7] มีสรรพคุณในการบ ารุง
เลือดสลายเลือดคั่ง บ ารุงตับซึ่งถือเป็นอวัยวะที่ส าคัญในการกักเก็บเลือด ดังนั้นตังกุยจัดว่าเป็นยาสมุนไพรส าหรับสตรี 
จากการศึกษาพบว่าตังกุยมักจับคู่ยากับ กลุ่มยาบ ารุง กลุ่มยาสลายเลือดและปรับการไหลเวียนเลือดกลุ่มยาปรับการ

ไหลเวียนชี่ เซิงตี้หวง (生地黄) [8] เป็นยาดับร้อนในระดับอิ๋งชี่และเลือดอีกทั้งยังสามารถห้ามเลือดมักใช้รักษาโรคหรือ
อาการที่เก่ียวกับประจ าเดือน เช่นเลือดออกผิดปกติจากโพรงมดลูกอาการตกขาวการเคลื่อนไหวผิดปกติของทารกในครรภ์ 

เต้านมอักเสบ เป็นต้น จากการศึกษาพบว่าเซิงตี้มักจับคู่ยากับกลุ่มยาดับร้อน กลุ่มยาบ ารุง กลุ่มยาห้ามเลือด ชวนซฺงฺ(川

138 

670 

HP531007
Text Box



芎) [9] เป็นยาที่อยู่ในกลุ่มสลายเลือดและเพิ่มการไหลเวียนเลือด อีกทั้งยังสามารถปรับการไหลเวียนของชี่ ไล่ลมและบ ารุง
เลือด ถือได้ว่าชวนซงฺเป็นยาสมุนไพรส าหรับสตรีซึ่งในทางคลินิกมักใช้เพื่อรักษาโรคประจ าเดือนมาไม่ปกติปวด
ประจ าเดือน ขาดประจ าเดือนเป็นต้นจากการศึกษาพบว่าชวนซงฺมักจับคู่ยากับกลุ่มยาบ ารุง ยากลุ่มรักษาภายนอกกลุ่มยา

ดับร้อน ไป๋เส่า(白芍)มีสรรพคุณในการบ ารุงเลือดสมานอินนุ่มตับ สามารถรักษาภาวะประจ าเดือนมาไม่ปกติปวด
ประจ าเดือน เวียนหัวช่วงมีระดู เวียนหัวช่วงตั้งครรภ์เป็นต้น จากการศึกษาพบว่า ไป๋เส่ามักจับคู่กับกลุ่มยาดับร้อน กลุ่มยา

ห้ามเลือด กลุ่มยาอบอุ่นและกลุ่มยาปรับการไหลเวียนของชี่ เซียงฟู่(香附) [10] มีสรรพคุณในการกระจายลมตับ ปรับ
การไหลเวียนชี่ ปรับประจ าเดือนลดปวด เมื่อปรุงยาด้วยการผัดจะมีฤทธิ์ห้ามเลือดเซียงฟู่เป็นยาที่มีความโดดเด่นในการ
รักษาโรคทางนรีเวช ในทางคลินิกนิยมใช้รักษาภาวะประจ าเดือนมาไม่ปกติภาวะขาดประจ าเดือนปวดท้องช่วงมีระดู 
อาการแพ้ท้องภาวะมีก้อนเนื้อในท้องเต้านมอักเสบเป็นต้นจากการศึกษาพบว่าเซียงฟู่มักจับคู่กับกลุ่มยาห้ามเลือด กลุ่มยา
ดับร้อน กลุ่มยาขับความชื้นในการรักษาโรคทางนรีเวช[11-15] 

3.จากการรวบรวมตัวยาและการจับคู่ยาเพื่อการรักษาโรคทางนรีเวชออกเป็น 5 กลุ่ม พบว่ายาและคู่ยาที่ใช้รักษา
โรคทางนรีเวชที่บันทึกในหนังสือเต๋อเพ่ยเปิ่นเฉ่า ทั้งสิ้น 205 ชุด แบ่งได้ดังนี้คือ  1) คู่ยาสมุนไพรที่ใช้รักษาโรคหรืออาการ
ที่เกี่ยวกับประจ าเดือน 33 ชุด พบมากสุดคือคู่ยาที่รักษาภาวะเลือดออกผิดปกติจากโพรงมดลูก 14 ชุด โดยส่วนมากใช้
รักษาภาวะเลือดออกผิดปกติจากโพรงมดลูก ที่เกิดจากภาวะเลือดร้อน ภาวะเลือดค่ังและภาวะม้ามพร่อง 2) คู่ยาสมุนไพร
ที่ใช้รักษาอาการตกขาวและภาวะเลือดออกผิดปกติจากโพรงมดลูก 26 ชุด พบมากสุดคือคู่ยาที่รักษาอาการตกขาว 19 ชุด 
โดยส่วนมากใช้รักษาอาการตกขาวที่เกิดจากภาวะร้อนชื้น ภาวะไตพร่องและภาวะความชื้นพิษสะสม 3) คู่ยาสมุนไพรที่ใช้
รักษาโรคหรืออาการในสตรีตั้งครรภ์ 46 ชุด พบมากสุดคือคู่ยาที่รักษาอาการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติของทารกในครรภ์ 22 
ชุด โดยส่วนมากใช้รักษาอาการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติของทารกในครรภ์ที่เกิดจากภาวะชี่และเลือดพร่อง ภาวะเลือดร้อน
และภาวะไตพร่อง 4) คู่ยาสมุนไพรที่ใช้รักษาโรคหรืออาการในสตรีหลังคลอด 70 ชุด พบมากสุดคือคู่ยาที่รักษาอาการเต้า
นมอักเสบ 17 ชุด โดยส่วนมากใช้รักษาอาการเต้านมอักเสบที่เกิดจากภาวะเต้านมอักเสบชนิดไม่มีหนอง 5) คู่ยาสมุนไพร
ที่ใช้โรคอื่นๆทางนรีเวช 30 ชุด พบมากสุดคือคู่ยาที่รักษาแผลในช่องคลอด 7 ชุด โดยส่วนมากใช้รักษาโรคแผลในช่อง
คลอด ที่เกิดจากภาวะร้อนชื้น 

4.จากการศึกษาความสัมพันธ์และความถี่ของการจับคู่ยาที่ใช้ในการรักษาโรคทางนรีเวชพบว่า 1) กลุ่มยาบ ารุงชี่

ใช้คู่กับกลุ่มยาดับร้อน[16]  สู้เวิ่น เถียวจิงลุ่น《素问•调经论》ได้กล่าวถึงทฤษฎี “ชี่พร่องท าให้เกิดความร้อน” 

[22] จึงเป็นที่มาของความสัมพันธ์ในการใช้กลุ่มยาบ ารุงชี่คู่กับยาดับร้อนในการรักษาโรคหรืออาการทางนรีเวชที่เกิดจาก

ภาวะแกร่งร่วมกับภาวะพร่อง 2) กลุ่มยาบ ารุงอินใช้คู่กับกลุ่มยาดับร้อน สู้เวิ่น เถียวจิงลุ่น《素问•调经论》ได้
กล่าวถึงทฤษฎี “อินพร่องท าให้เกิดความร้อน” [22 ] ดังนั้นจึงเป็นความสัมพันธ์ของการใช้กลุ่มยาบ ารุงอินใช้คู่กับกลุ่มยาดับ
ร้อนในใช้รักษาโรคหรืออาการทางนรีเวชที่เกิดจากภาวะร้อนที่เกิดจากอินพร่อง 3) กลุ่มยาห้ามเลือดใช้คู่กับกลุ่มยาดับร้อน 
หลักการห้ามเลือดในทางการแพทย์แผนจีน มี 3 วิธี คือ วิธีอุ่น วิธีดับร้อนและวิธีบ ารุง เมื่อมีเลือดออกที่เกิดจากภาวะ
เลือดร้อน ต้องใช้การรักษาด้วยวิธีดับร้อน จึงเป็นที่มาของความสัมพันธ์ในการใช้กลุ่มยาห้ามเลือดคู่กับกลุ่มยาดับร้อน เพื่อ
ขจัดความร้อนและท าให้เลือดเย็น ใช้รักษาโรคหรืออาการทางนรีเวชที่เกิดจากภาวะเลือดออกผิดปกติจากโพรงมดลูกและ
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ประจ าเดือนมามากหรือมานานผิดปกติ 4) กลุ่มยาสลายเลือดใช้คู่กับกลุ่มยาดับร้อน สาเหตุของโรคทางพยาธิสภาพเกิด
จากเลือดคั่งสะสมเป็นเวลานานท าให้เกิดเป็นความร้อน ดังนั้นควรใช้กลุ่มยาสลายเลือดคู่กับกลุ่มยาดับร้อน ในรักษาโรค
หรืออาการทางนรีเวชที่เกิดจากภาวะเลือดค่ังสะสมเกิดเป็นความร้อน 5) กลุ่มยาบ ารุงชี่ใช้คู่กับกลุ่มยาบ ารุงเลือด เน่ยจิง สู้

เวิ่น《内经•素问》[21] กล่าวว่า เลือดเป็นต้นก าเนิดของชี่ ชี่สามารถสร้างเลือด ชี่สามารถผลักดันให้เลือดไหลได้
ปกติ เมื่อมีภาวะเลือดพร่องย่อมส่งผลกระทบท าให้ชี่พร่อง ดันนั้นจึงต้องใช้กลุ่มยาบ ารุงชี่คู่กับกลุ่มยาบ ารุงเลือด เพื่อรักษา
โรคหรืออาการทางนรีเวชที่เกิดจากภาวะชี่และเลือดพร่อง 6) กลุ่มยาสลายเลือดคั่งใช้คู่กับกลุ่มยาบ ารุงเลือด เนื่องจาก
เลือดพร่องส่งผลให้การไหลเวียนของเลือดภายในร่างกายติดขัดเกิดเป็นเลือดคั่ง ดังนั้นควรใช้กลุ่มยาสลายเลื อดคั่งคู่กับ
กลุ่มยาบ ารุงเลือดเมื่อมีโรคหรืออาการทางนรีเวชที่เกิดจากภาวะเลือดพร่องที่ท าให้เกิดเลือดคั่ง 7) กลุ่มยาปรับการ
ไหลเวียนของชี่ใช้คู่กับยาบ ารุงชี่  เมื่อชี่พร่องท าให้แรงในการขับเคลื่อนชี่น้อยลง ซึ่งส่งผลให้ชี่ติดขัด ดังนั้นจ าเป็นต้องใช้
กลุ่มยาปรับการไหลเวียนของชี่คู่กับยาบ ารุงชี่ เพื่อรักษาโรคหรืออาการทางนรีเวชที่เกิดจากภาวะชี่ติดขัดสะสมส่งผลใช้ชี่
พร่อง 8) กลุ่มยาสลายเลือดใช้คู่กับกลุ่มยาปรับการไหลเวียนชี่ จากความสัมพันธ์ของชี่และเลือด เมื่อเลือดติดขัดมักส่งผล
ต่อชี่ท าให้ชี่ติดขัด ดังนั้นในการรักษาโรคทางนรีเวชที่เกิดจากภาวะชี่ตับติดขัดส่งผลให้เกิดเลือดคั่ง ควรใช้ยาสลายเลือดคู่
กับยาบ ารุงชี่ เพื่อช่วยปรับการไหลเวียนเลือดลดเลือดคั่ง [17] 

ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ในการวิจัยและพัฒนาต่อไป 

1.ปัญหาและอุปสรรคในงานวิจัย 
 1. การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสรรพคุณของตัวยาและหลักการจับคู่ยา ซึ่งขาดการเก็บ
ข้อมูลด้านคุณสมบัติยา รสชาติและวิธีการใช้ยา ในด้านการแบ่งกลุ่มตัวยา เนื่องจากยาบางชนิดมีการบันทึกเกี่ยวกับ
สรรพคุณของยาแต่ไม่สามารถแบ่งกลุ่มยาตามหนังสืออ้างอิงได้ ท าให้การจัดกลุ่มยาเป็นไปด้วยความยากล าบาก ซึ่งผู้วิจัย
ได้ใช้วิธีคัดเลือกยาด้วยการบันทึกจุดเด่นที่สุดของยานั้น เช่น เหลียนฝางมีสรรพคุณในการห้ามเลือด สลายเลือดคั่ง ใช้
รักษาอาการเลือดออกผิดปกติในโพรงมดลูก ดังนั้นเหลียนฝางจัดอยู่ในกลุ่มยาห้ามเลือด เป็นต้น 

 2. เนื่องจาก《得配本草》เขียนขึ้นในสมัยราชวงศ์ชิงของประเทศจีน ค าศัพท์ที่ใช้อธิบายอาการที่เกี่ยวข้อง

กับโรคนรีเวชจะแตกต่างจากค าศัพท์ในปัจจุบัน เช่น เสว่ยฺคู (血枯) (ภาวะขาดประจ าเดือน) เพาโพ่ (脬破) (ความ
ผิดปกติของการขับปัสสาวะในสตรีหลังคลอด) ดังนั้นผู้วิจัยได้ใช้วิธีสังเคราะห์ค าศัพท์ให้เหมือนกัน อีกทั้งหนังสือเต๋อเพ่ย
เปิ่นเฉ่าเป็นหนังสือยาสมุนไพรที่รวมการรักษาโรคไว้ทุกแผนก ท าให้การรวบรวมหรือท าฐานข้อมูลสถิติเป็นไปด้วยความ
ยากล าบาก 
 3.ในการวิจัยครั้งนี้ใช้ตาราง Excel ในการเก็บฐานข้อมูล ซึ่งข้อมูลดิบที่ได้มีปริมาณน้อย ไม่สามารถใช้วิธีทางสถิติ
ในการวิเคราะห์หรือประมาณข้อมูล หากอนาคตมีปริมาณของกลุ่มตัวอย่างเพียงพอ สามารถใช้วิธีทางสถิติในการเก็บ
ข้อมูลและประมวลผล 
2.ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
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《得配本草》เป็นหนังสือที่มีความโดดเด่นเรื่องการใช้ยาสมุนไพรและการจับคู่ยาในการรักษาโรคทาง
คลินิก ปัจจุบันการศึกษาวิจัยหนังสือเล่มนี้ยังไม่เป็นที่แพร่หลาย ในอนาคตหวังว่าผู้สนใจสามารถศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ 
การใช้ยาเพื่อรักษาโรคอื่นๆ ที่มีบันทึกในหนังสือ เช่น โรคอายุรกรรม ศัลยกรรม กุมารเวช โรคระบบคอหูจมูก หรือ
สามารถศึกษาหลักการและวิธีการจับคู่ยาเพื่อใช้ในการปรับปรุงสูตรยา หรือการสร้างต ารับยาใหม่ ซึ่งปัจจุบันหรือใน
อนาคตอันใกล้นี้การใช้ยาสมุนไพรในการรักษาโรคด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน เน้นให้ความส าคัญกับการจับคู่ตัวยา การ

เพิ่มลดตัวยาในต ารับยา การพัฒนาต ารับยาใหม่  โดย《得配本草》เป็นหนังสือที่ให้ความรู้กับผู้ที่สนใจศึกษาด้าน
ใช้ยาสมุนไพรได้ไม่มากก็น้อย  

กิตติกรรมประกาศ 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณศาสตราจารย์เหนียนลี่ หัวหน้าสาขาวิชา
ต ารับยาจีนมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจิน เมืองเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน อาจารย์ที่ปรึกษาผู้
เปรียบเสมือนแม่ของผู้วิจัยเป็นอย่างสูงที่กรุณาชี้แนวทางที่เป็นประโยชน์ในการท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ให้ส าเร็จและสมบูรณ์
มากยิ่งขึ้น  
 ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลืออีกทั้งยังเอื้อเฟื้อองค์ความรู้ทางการแพทย์แผนจีนให้กับ
ผู้วิจัยอย่างล้นหลาม  
 สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติที่ส่งเสริมโอกาสและทุนทรัพย์ในการศึกษาต่อและท า
วิจัยของผู้วิจัย รวมถึงขอบคุณครอบครัว และเพื่อนๆคณะการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติทุกท่าน
ที่ช่วยเหลือและให้ก าลังใจที่ดีเสมอมา 
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การจ าแนกสายพันธุ์ของเชื้อ Vibrio parahaemolyticus ที่แยกได้จากสิ่งส่งตรวจของผู้ป่วย
ด้วยวิธี arbitrarily-primed PCR (AP-PCR) เปรียบเทียบกับการวิเคราะห์ variable number 

of tandem repeat (VNTR) 

Molecular Typing of Vibrio Parahaemolyticus Isolated from Patient Specimens by 
Arbitrarily-primed PCR (AP-PCR) Methods Compared with Variable Number of 

Tandem Repeat (VNTR) Analysis 
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บทคัดย่อ  

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจ าแนกสายพันธุ์ของเชื้อ Vibrio parahaemolyticus ซึ่งเป็นแบคทีเรียก่อโรค
ทางเดินอาหารอักเสบและอาหารเป็นพิษ จ านวน 30 ไอโซเลต (Isolates) ที่แยกได้จากสิ่งส่งตรวจของผู้ป่วย โดย
เปรียบเทียบระหว่างวิธี Arbitrarily-primed PCR (AP-PCR) กับการวิเคราะห์ Variable Number of Tandem 
Repeat (VNTR) ผลการศึกษาพบว่า วิธี AP-PCR โดยใช้ AP-primer 2 สามารถจ าแนกสายพันธุ์ของเชื้อได้เป็น 10 
รูปแบบ ในขณะที่การวิเคราะห์ VNTR ทั้งสองต าแหน่งสามารถจ าแนกเชื้อได้เพียง 1 รูปแบบ นอกจากนี้ค่า 
Discriminatory Index ของวิธี AP-PCR และการวิเคราะห์ VNTR ทั้งสองต าแหน่ง มีค่าเท่ากับ 0.87, 0 และ 0.07 
ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่าในการศึกษานี้วิธี AP-PCR นั้นมีความสามารถในการจ าแนกสายพันธุ์สูงกว่าการวิเคราะห์ 
VNTR ผลที่ได้นี้สามารถน าไปพัฒนาหาวิธีจ าแนกสายพันธุ์เชื้อ V. parahaemolyticus ได้ต่อไป 

ค าส าคัญ : Vibrio parahaemolyticus, Arbitrarily-primed PCR (AP-PCR), Variable Number of Tandem 
Repeat (VNTR)   

Abstract 

Vibrio parahaemolyticus is a bacterium that causes gastroenteritis and food poisoning. The 
objective of this study is to type 30 isolates of V. parahaemolyticus isolated from patient 
specimens by comparing between arbitrarily-primed PCR (AP-PCR) method and variable number of 
tandem repeat (VNTR) analysis. The results demonstrated that AP-PCR method using AP-primer 2 
could discriminate to 10 types whereas, VNTR analysis of both loci could discriminate only one 
type. In addition, the discriminatory index of AP-PCR and two VNTR loci were 0.87, 0 and 0.07, 
respectively. This suggested that AP-PCR method had more discriminatory ability than VNTR 
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analysis. These results could be used to develop methods for V. parahaemolyticus typing in the 
future.  

Keywords : Vibrio parahaemolyticus, Arbitrarily-primed PCR (AP-PCR), Variable Number of Tandem 
Repeat (VNTR) 

บทน า (Introduction) 

          Vibrio parahaemolyticus เป็นสาเหตุของโรคที่เกิดจากอาหาร (food borne disease) (Letchumanan 
et al., 2014) V. parahaemolyticus โดยแต่ละสายพันธุ์มีปัจจัยที่ก่อให้เกิดความรุนแรงของโรค (virulence 
factors) ที่แตกต่างกัน ประกอบด้วย adhesin, thermostable direct hemolysin (TDH), TDH related 
hemolysis (TRH) และ type III secretion systems (T3SS1, T3SS2) จากการศึกษาพบว่าเชื้อที่แยกได้จากผู้ป่วย
ส่วนใหญ่ผลิต TDH และ TRH ในขณะที่เชื้อที่แยกได้จากสิ่งแวดล้อมและในอาหารพบเพียงส่วนน้อยที่สร้างสารชนิดนี้ 
(Xie et al., 2017) เชื้อ V. parahaemolyticus เป็นสาเหตุของโรคกระเพาะอาหารและล าไส้อักเสบ 
(gastroenteritis) ที่พบได้ทั่วโลก เกิดจากการรับประทานอาหารทะเลดิบหรือปรุงไม่สุกโดยเฉพาะสัตว์จ าพวกหอย 
(Mala et al., 2016) ส าหรับประเทศไทยซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกอาหารทะเลที่ส าคัญ อาหารทะเลที่ปนเปื้อน เช่น กุ้ง 
และ หอยแครง เป็นแหล่งส าคัญของเชื้อก่อโรคที่มากับอาหาร เช่น V. parahaemolyticus โดยอาหารทะเลเหล่านี้
จะถูกขนส่งจากแหล่งผลิตไปยังส่วนต่างๆ ของประเทศ (Mala et al., 2016) จากรายงานการเฝ้าระวังโรค ของส านัก
ระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่ มกราคม ถึง พฤษภาคม 2560 พบว่ามีแนวโน้มการระบาด
ของเชื้อ V. parahaemolyticus ที่เป็นสาเหตุของโรคอาหารเป็นพิษเพิ่มมากขึ้น โดยพบสูงเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมา
คือเชื้อ Staphylococcus spp. และ Salmonella spp. ตามล าดับ (ส านักระบาดวิทยา, 2560) ในการศึกษาด้าน
ระบาดวิทยา การจ าแนกสายพันธุ์ของเชื้อเป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีความส าคัญในการใช้สืบค้นสายพันธุ์ที่ก่อให้เกิดโรค 
การควบคุม การเฝ้าระวัง และการป้องกันการติดเชื้อ  
 เชื้อ V. parahaemolyticus แบ่งออกเป็น 13 O serotypes และ 71 K serotypes โดยขึ้นกับความ
แตกต่างของ somatic หรือ O antigen และ capsular หรือ K antigen (Mala et al., 2016) โดยในปี 1996 
serotype O3:K6 ถูกพบครั้งแรกในเมือง Calcutta ประเทศอินเดีย ตั้งแต่นั้นมา serotype O3:K6 และ 
serovariants (O4:K68, O1:K25, O1:KUT) พบเป็นสาเหตุของการระบาดใหญ่ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย การ
จ าแนกสายพันธุ์โดยใช้ความแตกต่างของ O และ K antigen นี้เป็นหนึ่งในวิธีการทางฟีโนไทป์ (phenotype) ซึ่งเป็น
วิธีที่สะดวก ราคาถูก และนิยมใช้มากในห้องปฏิบัติการทั่วไป อย่างไรก็ตามวิธีนี้มีความสามารถในการจ าแนกสายพันธุ์
ต่ า ใช้ระยะเวลานาน และบ่อยครั้งที่พบว่าผลการทดสอบไม่ตรงกับความเป็นจริง ท าให้มีการพัฒนาการจ าแนกสาย
พันธุ์แบบจีโนไทป์ (genotype) ขึ้นมาโดยใช้เครื่องมือทางอณูชีววิทยาเพื่อหาความแตกต่างของเชื้อในระดับดีเอ็นเอ 
โดยวิธีการนี้มีความถูกต้อง แม่นย า ประหยัดเวลา และมีความสามารถในการจ าแนกสายพันธุ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
วิธีการทางอณูชีววิทยาที่ถูกน ามาใช้เพื่อจ าแนกสายพันธุ์ของเชื้อ ได้แก่ ribotyping, pulse-filed gel 
electrophoresis (PFGE), group-specific PCR (GS-PCR), multilocus sequence typing (MLST), arbitrarily-
primed PCR (AP-PCR) และ variable number of tandem repeat (VNTR) analysis (Kimura et al., 2008) 
วิธีมาตรฐาน (gold standard) ที่ใช้ในการจ าแนกเชื้อคือวิธี PFGE จัดเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงสุด แต่จ าเป็นต้องใช้
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อุปกรณ์จ าเพาะและผู้เชี่ยวชาญในการอ่านผล ส าหรับวิธี RFLP โดยใช้ยีน ribosomal RNA (rRNA) เป็นอีกวิธีหนึ่งที่
ใช้จ าแนกสายพันธุ์ได้ดีแต่มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ทั้งสองวิธีจึงไม่นิยมน ามาใช้ในห้องปฏิบัติการทั่วไป (พรทิพย์ พึ่งม่วง 
และคณะ, 2557) 
 การศึกษาครั้ งนี้ มี วั ตถุประสงค์ เพื่ อศึ กษาความสามารถในการจ าแนกสายพันธุ์ ของ เชื้ อ  V. 
parahaemolyticus ที่แยกได้จากผู้ป่วยด้วยเทคนิคทางอณูชีววิทยา โดยศึกษาเปรียบเทียบวิธี AP-PCR กับการ
วิเคราะห์หา VNTR ซึ่งเป็นวิธีที่สามารถน าไปปรับใช้ในห้องปฏิบัติการทั่วไปเพื่อศึกษาทางด้านการระบาดของเชื้อชนิด
นี้ได้ 

ระเบียบวิธีวิจัย (Method) 

1. ขั้นตอนการวิจัย 

1.1 ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
เชื้อ  V. parahaemolyticus ที่แยกได้จากผู้ป่วยในเขตกรุงเทพมหานคร ในช่วงเดือนมิถุนายน ถึง 

กันยายน 2560 จ านวน  30 ไอโซเลต 
1.2 การทดสอบเพื่อยืนยันเชื้อ  V.  parahaemolyticus 

น าเชื้อที่แยกได้มาตรวจยืนยันด้วยวิธีทางชีวเคมีโดยน าเชื้อมา เพาะบน plate TCBS agar  
incubate ที่ 37 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นคัดเลือกโคโลนีที่เป็น non- sucrose fermenting มา
ทดสอบทางชีวเคมี คือ ทดสอบ oxidase, TSI, MIL, Urea, Citrate, OD-AD, MR-VP และ nutrient broth ที่มี 
NaCl อยู่ร้อยละ 0-10 

1.3 การจ าแนกสายพันธุ์ของเชื้อ V. parahaemolyticus 
 สกัดดีเอ็นเอจากเชื้อ V. parahaemolyticus ด้วยชุดสกัดส าเร็จรูป GF-1 Bacterial DNA 
Extraction Kit (Vivantis, Poland) โดยท าตามขั้นตอนที่ระบุไว้ ประกอบด้วยการเพาะเลี้ยงเชื้อ การท าให้เซลล์
แบคทีเรียแตก การย่อยโปรตีนและ RNA การตกตะกอนดีเอ็นเอ การ load ดีเอ็นเอลง column การล้างและการ 
elute ดีเอ็นเอ เมื่อได้ดีเอ็นเอที่ต้องการแล้วจ าแนกสายพันธุ์ด้วยวิธีดังต่อไปนี้ 

 1.3.1 เทคนิค arbitrarily–primed polymerase chain reaction (AP-PCR) 
  น าดีเอ็นเอที่สกัดได้ของเชื้อแต่ละไอโซเลตมาเพิ่มจ านวนโดยวิธี AP-PCR ด้วย random 
primer 2 (Bhoopong et al., 2007) (5’-GTT TCG CTC C-3’) ที่ปริมาตรรวม 20 ไมโครลิตร ประกอบด้วย 1X 
PCR buffer, 1.5 mM MgCl2, 200 µM dNTPs, 100 pmole AP-primer 2, 0.5 units Taq DNA polymerase 
และ 25-100 ng ของ template DNA และใช้สภาวะในการท าปฏิกิริยาประกอบด้วย initial denaturation ที่ 94 
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 นาที ตามด้วย 45 รอบของ denaturation ที่ 94 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 นาที, 
annealing ที่ 36 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 นาที และ extension ที่ 72 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 นาที และ 
final extension ที่ 72 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 นาที 
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 1.3.2. การวิเคราะห์ variable-number tandem-repeat (VNTR)  
  ค้นหา  Whole  genome  sequence  ของเชื้อ  V.  parahaemolyticus  จากฐานข้อมูลของ 
The National Center for Biotechnology Information  (www.ncbi.nlm.nih.gov)  แล้ววิเคราะห์หา tandem 
repeat โดยใช้โปรแกรม tandem repeat Finder (http://tandem.bu.edu/trf/trf. 
submit.options.html) คัดเลือก  tandem  repeat  ต าแหน่งที่เหมาะสมส าหรับการท า PCR โดยพิจารณาจาก  
copy  number,  consensus  size  และ  percent  matches  ที่ เมื่อได้ต าแหน่งของ  tandem  repeat  ที่
ต้องการแล้วน าส่วน  5’  และ  3’  flanking  regions  ของ  tandem  repeat  มาใช้ออกแบบ  primer  ด้วย
โปรแกรม  primer3  version  0.4.0 (www.frodo.wi.mit.edu)  น า  primer  ที่ได้มาเพิ่มจ านวน tandem 
repeat ที่ต้องการด้วยวิธี PCR ประกอบด้วย 1X PCR buffer, 1.5 mM MgCl2, 200 µM dNTPs, 0.5 units Taq 
DNA polymerase, 50 pmole ของ primer แต่ละเส้น และ 25-100 ng ของ template DNA และเติมน้ ากลั่นให้มี
ปริมาตรสุดท้ายเท่ากับ 20 ไมโครลิตร โดยสภาวะที่ใช้ในการเพิ่มจ านวน tandem repeat ทั้งสองต าแหน่งคือ initial 
denaturation ที่ 94 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 นาที ตามด้วย 30 รอบของ denaturation ที่ 94 องศาเซลเซียส 
เป็นเวลา 1 นาที annealing ที่ 54 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 วินาที และ extension ที่ 72 องศาเซลเซียส เป็น
เวลา 45 วินาที และ final extension ที่อุณหภูมิ 72 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 นาที 

2. การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล 

2.1 การจ าแนกสายพันธุ์ของเชื้อ V. parahaemolyticus 
ตรวจวิเคราะห์ขนาดของดีเอ็นเอที่เพิ่มปริมาณได้ โดยวิธี agarose gel electrophoresis โดยน า  

PCR product ปริมาตร 10 ไมโครลิตร  ผสมกับ  6X  loading  dye  ปริมาณ 2 ไมโครลิตร  มาแยกขนาดของสายดี
เอ็นเอบน  2%  agarose gel  ใน 1X Tris–Acetate–EDTA (TAE)  buffer  ภายใต้กระแสไฟฟ้าความต่างศักย์คงที่ 
100 โวลต์  นาน 1-2  ชั่วโมง  เปรียบเทียบขนาดของสายดีเอ็นเอกับ  DNA marker  จากนั้นน า  2%  agarose gel 
ไปย้อมสี  ethidium  bromide  ตรวจดูแถบดีเอ็นเอ  และบันทึกภาพภายใต้เครื่อง  UV-transilluminator 

ท าการจ าแนกสายพันธุ์ของเชื้อ V. parahaemolyticus เป็นสายพันธุ์ต่างๆ โดยวิเคราะห์ผลของขนาด
และจ านวนของแถบลายพิมพ์ดีเอ็นเอ (DNA fingerprint) ที่เพิ่มจ านวนได้ด้วยเทคนิค AP-PCR และวิธีการวิเคราะห์
หา VNTR และเปรียบเทียบความสามารถในการจ าแนกความหลากหลายของสายพันธุ์ ของทั้ง 2 วิธี 

2.2 การประเมินความสามารถในการจ าแนกสายพันธุ์ของเชื้อ (discriminatory power) ของแต่ละวิธี 
 การประเมินความสามารถในการจ าแนกสายพันธุ์ของเชื้อ (discriminatory power; D) ท าโดย
ค านวณหาค่าดัชนีของความหลากหลาย (diversity index) ตามวิธีของ Hunter and Gaston (Hunter and 
Gaston, 1988; Hunter, 1990) ซึ่งค านวณค่า Simpson’s index of diversity ตามสูตร ดังนี้ 
 
 

เมื่อ  D =  index of discriminatory power 
N = จ านวนเชื้อทั้งหมดที่ใช้ทดสอบ 
S =  จ านวนสายพนัธุ์ (types) ที่จ าแนกได้ทั้งหมด 
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xj = จ านวนไอโซเลตที่พบในสายพันธุ์ (types) นั้นๆ (jth type) 
 ในงานวิจัยนี้ค านวณค่า discriminatory power (D) ใช้เครื่องมือค านวณ discriminatory power 

calculator จากเว็บไซต์: http://insilico.ehu.es/mini_tools/discriminatory_power/?show= forura 

ผลการศึกษา (Result) 

1. การทดสอบยืนยันเชื้อ V. parahaemolyticus 
ผลการทดสอบด้วยชุดชีวเคมีพบว่าตัวอย่างเชื้ อที่แยกได้จากผู้ป่วยให้ผลการทดสอบเป็นเชื้อ V. 

parahaemolyticus ทั้ง 30 ไอโซเลต เชื้อทั้ง 30 ไอโซเลตนี้ให้ชื่อ Vp1 ถึง Vp30 
2. การจ าแนกสายพันธุ์ของเชื้อ V. parahaemolyticus โดยวิธี AP-PCR  

ผลการจ าแนกสายพันธุ์ของเชื้อ V. parahaemolyticus ด้วยเทคนิค AP-PCR โดยใช้ random primer 
2 ในสภาวะที่เหมาะสม พบว่าขนาดของ PCR product ที่ได้มีความหลากหลายระหว่าง 450 base pair ถึง 1,300 
base pair และจ านวนของ PCR product ก็มีความหลากหลายตั้งแต่ 1 ถึง 5 product (ตารางที่ 1) ท าให้สามารถ
แยกเชื้อจ านวน 30 ไอโซเลตได้เป็น 10 สายพันธุ์ ได้แก่ AP-1, AP-2, AP-3, AP-4, AP-5, AP-6, AP-7, AP-8, AP-9 
และ AP-10 (รูปที่ 1) สายพันธุ์ที่พบมากที่สุดคือ AP-2 พบทั้งสิ้น 7 ไอโซเลต คิดเป็นร้อยละ 23.3 (7/30) ในขณะที่
สายพันธุ์ AP-3, AP-5, AP-8, AP-9 และ AP-10 พบเพียงสายพันธุ์ละ 1 ไอโซเลต นอกจากนี้ยังพบเชื้อที่ไม่สามารถ
แยก      สายพันธุ์ได้ (untypable) เนื่องจากไม่พบ PCR product จ านวน 4 ไอโซเลต ได้แก่ Vp11, Vp26, Vp28 
และ Vp30 คิดเป็นร้อยละ 13.3 (4/30) 
 
ตารางที ่1  ผลการจ าแนกสายพันธ์ุของเชื้อ V. parahaemolyticus จ านวน 30 ไอโซเลตด้วยวิธี AP- PCR 
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รูปที่ 1  Agarose gel electrophoresis แสดงผลของ AP-PCR ที่ใช้ random AP primer 2 จ านวน 10 patterns (AP-1 
ถึง AP-10) และใช้ genomic DNA ของ V. parahaemolyticus เป็น DNA template UT แทนเช้ือท่ีไม่สามารถจ าแนกสาย
พันธุไ์ด้ (untypable) M แทน VC DNA ladder mix และ N แทน negative control 

3. การจ าแนกสายพันธุ์ของเชื้อ V. parahaemolyticus โดยการวิเคราะห์ VNTR analysis 
Tandem repeat 2 ต าแหน่ง (loci) ที่ได้จากการวิเคราะห์โดยดูจากขนาด (consensus size) จ านวน

ซ้ า (copy number) และ percent match ถูกเลือกน ามาศึกษา ต าแหน่งแรกอยู่บนโครโมโซมที่ 1 ณ ต าแหน่ง 
(loci) 234842-234878 มี consensus size เท่ากับ 7 copy number เท่ากับ 5.36 และ percent match เท่ากับ 
95 เมื่อน ามาท าการคัดเลือก primer ที่จ าเพาะ ได้เป็น primer Vp1L1-F (5’-AGC GAT GCG TGA ACG TAC-3’) 
และ Vp1L1-R (5’-CGG GAC CTG TGA TTG AAC-3’) ที่มี PCR product ขนาด 794 base pair ส่วน tandem 
repeat ต าแหน่งที่สอง อยู่บนโครโมโซมที่ 1 ณ ต าแหน่ง (loci) 2919153-2919178 มี consensus size เท่ากับ 7 
copy number เท่ากับ 3.7 และ percent match เท่ากับ 100 เมื่อน ามาท าการคัดเลือก primer ที่จ าเพาะ ได้เป็น 
primer Vp1L2-F (5’-AAT GGA GAG TTC ACC GAT GG-3’) และ Vp1L2-R (5’-GCG ATT GTG CTA GTG AGT 
CG-3’) ที่มี PCR product ขนาด 693 base pair  

เมื่อน า primer ที่จ าเพาะไปเพิ่มจ านวน tandem repeat ต าแหน่งที่ 1 พบ PCR product เพียงขนาดเดียว คือ 
794 base pair (รูปที่ 2a) ท าให้แยกเชื้อจ านวน 30 ไอโซเลต ได้เพียง 1 รูปแบบ (type) เรียกว่า type VN-1 โดย
เชื้อที่ให้ PCR product มีเพียง 9 ไอโซเลต คิดเป็นร้อยละ 30 (9/30) และมีเชื้อที่ไม่สามารถจ าแนกรูปแบบได้ 
(untypable) เนื่องจากไม่ให้ PCR product ถึง 21 ไอโซเลต คิดเป็นร้อยละ 70 (21/30) เช่นเดียวกับต าแหน่งแรก 
primer ที่จ าเพาะกับ tandem repeat ต าแหน่งที่สอง พบ PCR product เพียงขนาดเดียวคือประมาณ 693 base 
pair (รูปที่ 2b) ท าให้สามารถแยกเชื้อได้เพียง 1 รูปแบบ คือ type VN-2 โดยมีเชื้อ 1 ไอโซเลตที่ไม่สามารถจ าแนก
สายพันธุ์ได้ (untypable) คิดเป็น   ร้อยละ 10 (1/30) 
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รูปที่ 2  Agarose gel electrophoresis แสดง PCR product ที่ได้จากเทคนิค VNTR ใช้ primer Vp1L1-F และ Vp1L1-R 
(a) และ Vp1L2-F และ Vb1L2-R (b) และใช้ genomic DNA ของ V. parahaemolyticus เป็น DNA template สามารถ
จ าแนกเช้ือได้เพียง 1 รูปแบบ เนื่องจากให้ PCR product เพียงขนาดเดียว (lane 1, 2) เช้ือที่ไม่สามารถจ าแนกสายพันธุ์ได้ 
(UT) คือเช้ือท่ีไม่มี PCR product  M แทน VC DNA ladder mix และ N แทน negative control 

4. การประเมินความสามารถในการจ าแนกสายพันธุ์ของเชื้อ 
เมื่อท าการประเมินความสามารถในการจ าแนกสายพันธุ์ของ V. parahaemolyticus ทั้งวิธี AP-PCR 

และ VNTR พบว่า การจ าแนกสายพันธุ์ด้วยวิธี AP-PCR มีความสามารถในการจ าแนก     สายพันธุ์ (discriminatory 
power) สูงกว่าวิธี VNTR โดย discriminatory index ของ AP-PCR, VNTR ต าแหน่งที่ 1 และ VNTR ต าแหน่งที่ 2 
มีค่าเท่ากับ 0.87, 0 และ 0.07 ตามล าดับ      

สรุปและวิจารณ์ผล (Conclusion and discussion) 

          V. parahaemolyticus เป็นเชื้อก่อโรคในอาหารที่ส าคัญ นอกจากนี้ยังพบว่าเชื้อที่แยกได้ทั้งในอาหารทะเล
และผู้ป่วยมีอุบัติการณ์การดื้อยาปฏิชีวนะ เช่น streptomycin เพิ่มขึ้น (Xie et al., 2017) ในประเทศแถบเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ เชื้อชนิดนี้สามารถแยกได้จากอาหารทะเล เช่น กุ้งที่ขายตามท้องตลาด (Letchumanan et al., 
2014) ส าหรับประเทศไทยซึ่ ง เป็นหนึ่ ง ในผู้ ผลิตและส่งออกกุ้ งรายใหญ่ขอ งโลก พบว่าสามารถแยก V. 
parahaemolyticus ที่ดื้อต่อยาปฏิชีวนะได้จากกุ้งที่เพาะเลี้ยงไว้ในบ่อ (Yano et al., 2014) นอกจากนี้ยังพบ
แนวโน้มการระบาดของเชื้อในผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะพฤติกรรมของผู้บริโภคบางกลุ่มที่
นิยมรับประทานอาหารทะเลที่ปรุงไม่สุกและไม่สะอาด การศึกษาทางระบาดวิทยาจึงเป็นเครื่องมือหนึ่งในการควบคุม 
ป้องกัน และเฝ้าระวังการติดเชื้อได้ โดยในการค้นหาสายพันธุ์ของเชื้อที่เป็นสาเหตุของการระบาด จ าเป็นต้องอาศัย
วิธีการจ าแนกสายพันธุ์ของเชื้อที่ให้ผลถูกต้อง แม่นย า และมีประสิทธิภาพ การใช้วิธีการทางน้ าเหลืองวิทยา เช่น 
antiserum-based approach นั้นใช้เวลานาน และเสี่ยงต่อการเกิด cross-reaction (Letchumanan et al., 
2014) ในขณะที่วิธีทางอณูชีววิทยามีการใช้กันอย่างแพร่หลายเนื่องจากรวดเร็ว และแม่นย ากว่าเพราะแยกความ
แตกต่างถึงระดับดีเอ็นเอ การศึกษาครั้งนี้ได้เปรียบเทียบความสามารถในการจ าแนกสายพันธุ์ของเชื้อ V. 
parahaemolyticus จ านวน 30 ไอโซเลต ด้วยวิธี AP-PCR และเทคนิคการวิเคราะห์หา VNTR พบว่าวิธี AP-PCR 
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สามารถจ าแนกสายพันธุ์ของเชื้อได้ 10 รูปแบบ โดยรูปแบบ  ส่วนใหญ่ที่พบคือ AP-2 (ร้อยละ 22.3) และ AP-4 (ร้อย
ละ 20) ตามล าดับ นอกจากนี้ยังพบว่ามี PCR product ขนาด 450 bp และ 600 bp เกือบทุกรูปแบบ แสดงให้เห็น
ว่าเชื้อที่ใช้ในการศึกษานี้อาจเป็นสายพันธุ์ที่ใกล้ชิดกัน ในส่วนของวิธีวิเคราะห์ VNTR ซึ่งหาความแตกต่างของ 
tandem repeat จ านวน 2 ต าแหน่งบนโครโมโซมที่ 1 สามารถแยกจ าแนกสายพันธุ์ของเชื้อได้เพียงต าแหน่งละ 1 
รูปแบบ จึงสรุปได้ว่าในการศึกษานี้  วิธี  AP-PCR มีความสามารถในการจ าแนกสายพันธุ์ของเชื้อ V. 
parahaemolyticus ได้ดีกว่าการวิเคราะห์หา VNTR ซึ่งสอดคล้องกับค่าความสามารถในการจ าแนกสายพันธุ์ 
(discriminatory index) ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.87, 0 และ 0.07 ตามล าดับ 
 ฐากร เลียงครุฑ และคณะ (2553) ได้ท าการจ าแนกสายพันธุ์ของเชื้อ V. parahaemolyticus ที่แยกได้จาก
สิ่งส่งตรวจของผู้ป่วยในโรงพยาบาลนครปฐม โดยเปรียบเทียบระหว่างเทคนิค AP-PCR โดยใช้ random AP primer 
4 กับเทคนิคการวิเคราะห์หา VNTR พบว่าเทคนิค AP-PCR สามารถจ าแนกสายพันธุ์ของเชื้อจ านวน 30 ไอโซเลตได้
ทั้งสิ้น 13 รูปแบบ แต่การวิเคราะห์หา VNTR สามารถจ าแนกได้เพียง 1 รูปแบบ และในปี ค.ศ. 2007 Bhoopong 
และคณะ ได้ศึกษาการจ าแนกสายพันธุ์ของเชื้อ V. parahaemolyticus ที่แยกได้จากโรงพยาบาลหาดใหญ่จ านวน 
629 ไอโซเลต ด้วยวิธี AP-PCR เปรียบเทียบกันระหว่าง random AP primer 2 และ AP primer 4 พบว่า AP 
primer 2 สามารถจ าแนกสายพันธุ์ของเชื้อได้ดีกว่า โดยที่ AP primer 4 ไม่สามารถจ าแนกเชื้อออกเป็นสายพันธุ์ต่าง 
ๆ ได้ (Bhoopong et al., 2007) 
 การจ าแนกสายพันธุ์โดยการวิเคราะห์หา VNTR พบว่า tandem repeat ต าแหน่งที่ 1 ที่เลือกมาสามารถ
จ าแนกเชื้อได้เพียง 1 รูปแบบและมีเชื้อที่ไม่สามารถจ าแนกสายพันธุ์ได้ (ไม่พบ PCR product) ถึง 21 ไอโซเลต เมื่อ
น า tandem repeat ที่ต าแหน่งนี้ไปศึกษาพบว่าบริเวณที่เลือกเป็นส่วนหนึ่งของยีนที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ 
lipopolysaccharide O antigen regulator ซึ่งอาจพบในเชื้อบางสายพันธุ์เท่านั้น แสดงให้เห็นว่าต าแหน่ง tandem 
repeat ที่เลือกยังไม่เหมาะสมส าหรับน ามาใช้จ าแนกสายพันธุ์ เพราะไม่คลอบคลุมเชื้อ V. parahaemolyticus ทุก
สายพันธุ์ ในขณะเดียวกัน tandem repeat ต าแหน่งที่ 2 ที่เลือกมา เมื่อน ามาศึกษาต่อพบว่าต าแหน่งนั้นเป็นส่วน
หนึ่งของยีนที่แสดงออกเป็นโปรตีน glutathione peroxidase ซึ่งอาจเป็นบริเวณอนุรักษ์ (conserve) ของยีน ท าให้
มีล าดับเบสเหมือนกันในเชื้อทุกสายพันธุ์ นอกจากนี้ consensus size ของ tandem repeat ที่เลือกอาจสั้นเกินไป
ท าให้ไม่สามารถแยกความแตกต่างของเชื้อสายพันธุ์ที่มี copy number ห่างกันเพียงเล็กน้อยได้ ดังนั้นในการศึกษา
คร้ังต่อไป ควรเลือก tandem repeat ที่มี consensus size ที่มีความยาวเพียงพอที่จะสามารถแยกความแตกต่างได้ 
และควรใช้ tandem repeat มากกว่า 1 ต าแหน่ง เพื่อเพิ่มโอกาสในการจ าแนกสายพันธุ์ ในปี ค.ศ. 2009 Harth-
Chu และคณะ ได้ศึกษาวิธีการจ าแนกสายพันธุ์ของเชื้อ V. parahaemolyticus ที่ระบาดในประเทศชิลีในช่วงปี ค.ศ. 
1998 จ านวน 81 ไอโซเลต ด้วยการวิเคราะห์ VNTR โดยศึกษา VNTR 8 ต าแหน่งที่อ้างอิงจากงานของ Kimura และ
คณะในปี ค.ศ. 2008 และท าการวิเคราะห์ VNTR เพิ่มอีก 2 ต าแหน่ง พบว่าสามารถแยก VNTR pattern ที่แตกต่าง
กันทั้งสิ้น 59 รูปแบบ (Kimura et al., 2008; Harth-Chu et al., 2009) 
 จากการศึกษาคร้ังนี้แม้ว่าวิธี AP-PCR จะสามารถจ าแนกสายพันธุ์ของเชื้อ V. parahaemolyticus ได้ดีกว่า
การวิเคราะห์หา VNTR อย่างไรก็ตามวิธีนี้ยังมีข้อด้อยคือให้ผล reproducibility ต่ า เพราะใช้ random primer 
นอกจากนี้ขั้นตอนในการแปลผลค่อนข้างยาก เนื่องจาก PCR product มีความหลากหลายทั้งจ านวน และขนาด 
ในขณะที่การวิเคราะห์หา VNTR แม้จะมีความสามารถในการจ าแนกต่ า แต่มีความจ าเพาะสูง เพราะใช้ specific 
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primer ที่จ าเพาะกับเชื้อ ทั้งยังสามารถอ่านผลและแปลผลได้ง่ายกว่า และหากเราสามารถออกแบบ primer ได้
มากกว่า 1 ต าแหน่งและน ามาใช้ร่วมกันแบบ multi locus อาจท าให้ความสามารถในการจ าแนกสายพันธุ์ดีกว่าการ
ใช้เพียงต าแหน่งเดียว อย่างไรก็ตามทั้งวิธี AP-PCR และ VNTR analysis ใช้เทคนิคที่ไม่ยุ่งยากและซับซ้อนมากนัก จึง
เหมาะจะน ามาพัฒนาใช้ในงานด้านระบาดวิทยาได้ 
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การประยุกต์ระบบสากล GHS ในการจัดการสารเคมี 
ของสถานประกอบการอิเล็กทรอนิกส ์
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บทคัดย่อ  

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจการปฏิบัติตามระบบสากล GHS และ
เปรียบเทียบความแตกต่างของความรู้ก่อนและหลังเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการสื่อสารและการจ าแนกความเป็น
อันตรายตามระบบสากล GHS และการปฏิบัติงานกับสารเคมี กลุ่มตัวอย่างพนักงานที่ใช้ในการศึกษาเลือกมาอย่างสุ่ม
ในแผนกที่มีการใช้สารเคมีทั้ง 3 กลุ่ม ได้แก่ สารไวไฟ สารกัดกร่อน สารพิษ จ านวน 190 คน ด าเนินการระหว่างเดือน
ตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบตรวจรายการ (Checklist) มีความเที่ยงตรง และ
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.67 – 1.00 และ 1.00 ตามล าดับ และแบบทดสอบความรู้มีค่าความเที่ยงตรงเท่ากับ 0.67 – 
1.00 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.71 การทดสอบการเปรียบเทียบความรู้ก่อน-หลังอบรมใช้สถิติ pair t-test 

ผลการศึกษาพบว่า การจัดท าเอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมีทั้งสิ้น 17 รายการ แบ่งเป็น สารไวไฟ 5 
รายการ สารกัดกร่อน 2 รายการ สารพิษ 10 รายการ โดยสถานประกอบการสามารถจัดท าเอกสารข้อมูลความ
ปลอดภัยสารเคมีตามระบบสากล GHS ร้อยละ 100 อย่างไรก็ตามการติดฉลากที่ภาชนะแบ่งถ่ายตามมาตรฐาน GHS 
ยังด าเนินการไม่ครอบคลุมทุกภาชนะ และในส่วนการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายของสารเคมีตามความเป็น
อันตรายซึ่งจ าแนกตามระบบสากล GHS นั้นยังไม่เหมาะสมครบทุกพื้นที่ที่มีการใช้สารเคมี เนื่องจากการจ าแนกความ
เป็นอันตรายตามระบบสากลค่อนข้างมีความละเอียดกว่ามาตรฐานเดิม ส าหรับผลการเปรียบเทียบคะแนนสอบก่อน
และหลังเข้ารับการอบรมของกลุ่มตัวอย่าง พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ โดยค่า p – value < 
0.001 ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 นอกจากนี้ยังพบประเด็นว่าพนักงานมีความรู้เกี่ยวกับสื่อสารและการจ าแนก
ความเป็นอันตรายตามระบบสากล GHS มากขึ้น แต่ยังขาดความรู้เกี่ยวกับความการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคลและการจัดเก็บสารเคมีอย่างเหมาะสมจึงควรปรับปรุงเนื้อหาและการอบรมในส่วนนี้มากข้ึน  

ค าส าคัญ : GHS การจัดการสารเคมี อิเล็กทรอนิกส์ 

Abstract 

This study was a cross-sectional study. The purposes of this study were to classify and 
communicate the chemical hazards and to compare the differences between the pretest and 
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posttest scores of chemical training. Samples were chemical 3 groups such as flammable corrosion 
and toxic; and employees 190 persons. The study conducted between October and December 
2017. The data were collected by checklist and examination documents. Accuracy and reliability 
of checklist were 0.67 - 1.00 and 1.00 respectively. Accuracy and reliability of document were 0.67 
- 1.00 and 0.71 respectively. Both tools had quality, pairwise comparison using pair-t test. 

The study indicated that there were 17 chemical safety data sheets, including 5 flammable 
substances, 2 toxic substances and 10 toxic substances. The safety data sheet and labels is 100 
percent compliant with the GHS. However, the implementation was still lacking in the labeling of 
GHS-compliant on containers and the provision of person protective equipment (PPE) in 
accordance with the GHS, as the GHS has a more detailed classification of hazards. The results of 
the comparison of the pre and post test scores of the samples showed a statistically significant 
difference at p-value of 0.00 at 95% confidence level. The results indicate that knowledge of 
personal protective equipment and chemical handling should pay more attention to training. 

Keywords : GHS, Chemical management, Electronic 

บทน า 

การใช้สารเคมีอันตรายในอุตสาหกรรมมีเพิ่มข้ึนในอัตราที่สูง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์ ซึ่งสารเคมี
อันตรายเหล่านี้ล้วนมีผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมหากผู้ปฏิบัติงานยังมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็น
อันตรายของสารเคมีเหล่านี้ไม่เพียงพอ นอกจากนี้ที่ผ่านมาบริษัทผู้ผลิตในประเทศต่าง ๆ ยังมีระบบการจ าแนกความ
เป็นอันตรายของสารเคมีที่หลากหลายเห็นได้จากการจัดท าเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีแบบเดิมที่
เรียกว่า Material safety data sheet (MSDS) รวมทั้งฉลากด้วย การอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารเคมีให้แก่
พนักงานผู้ปฏิบัติงานจึงอาจยังไม่เพียงพอ และยังน าไปสู่การละเว้นการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่
เหมาะสม (ขวัญนภัส สรโชติ, 2555; สุนทร พยัคฆ์, 2546) ด้วยสาเหตุต่าง ๆ เหล่านี้จึงเป็นเหตุผลที่ท าให้ในปี พ.ศ. 
2555 กรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงได้ประกาศข้อบังคับเรื่อง ระบบการจ าแนกและการสื่อสารความเป็นอันตรายของ
วัตถุอันตราย โดยบังคับให้สถานประกอบการที่ใช้สารเคมีด าเนินการตามระบบสากล GHS ให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี
ส าหรับสารเดี่ยว และภายใน 5 ปีส าหรับสารผสม (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2555)  

อุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์โดยเฉพาะที่ผลิตสินค้าส่งออกต่างประเทศจึงต้องเร่งด าเนินการจ าแนกและการ
สื่อสารความเป็นอันตรายของสารเคมีอันตรายที่ใช้ทั้งหมดให้เปลี่ยนมาเป็นตามระบบสากล GHS โดยมีการ
เปลี่ยนแปลงการจัดท าเอกสารข้อมูลความปลอดภัยจาก Material Safety Data Sheet (MSDS) มาเป็น Safety 
Data Sheet (SDS)  ซึ่งมีหัวข้อที่ส าคัญ 16 ข้อ และการจัดท าฉลาก (label) ที่ต้องใช้สัญลักษณ์ตามมาตรฐาน GHS 
แทนมาตรฐานอื่นๆ เช่น National Fire Protection Association diamond (NFPA) เป็นต้น การประยุกต์ใช้ระบบ
สากล GHS ในการจัดการสารเคมีอันตรายของสถานประกอบการมาแทนที่ระบบการจัดการแบบเดิมที่มีอยู่จึงอาจมี
ปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้น หรือยังขาดความครบถ้วนตามข้อก าหนดของกฎหมายที่ประกาศใช้ใหม่นี้ ดังนั้นการศึกษานี้จึง
จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องศึกษาการประยุกต์การสื่อสารและการจ าแนกความเป็นอันตรายของสารเคมีตามระบบสากล 
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GHS ในพื้นที่ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องของอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์แห่งหนึ่งในจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยการส ารวจ
การจัดการสารเคมี และศึกษาความรู้ความเข้าใจของพนักงานผู้ปฏิบัติงานเก่ียวกับสารเคมีอันตราย 

วัตถุประสงค์ 

1. ส ารวจปัญหาของการจัดการสารเคมีเบื้องต้นในสถานประกอบการอิเลคทรอนิกส์ 
2. จ าแนกประเภทและสื่อสารความเป็นอันตรายของสารเคมีอันตรายที่อยู่ในกลุ่มสารไวไฟ สารกัดกร่อน และ

สารพิษ ตามระบบสากล GHS 
3. เปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารและการจ าแนกความเป็นอันตรายตามระบบสากล GHS และการ

ปฏิบัติงานกับสารเคมี 

ขอบเขตการศึกษา 

การวิจัยนี้เป็นการศึกษาการวิจัยเชิงพรรณนา ในสถานประกอบการอิเลคทรอนิกส์แห่งหนึ่งในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร เพื่อส ารวจปัญหาของการจัดการสารเคมีตามระบบสากล GHS ในพื้นที่ปฏิบัติงานที่ใช้สารเคมี
อันตรายด้วยแบบตรวจรายการ การจัดท าเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet : SDS) และฉลากของ
สารไวไฟ สารกัดกร่อน และสารพิษตามระบบสากล GHS ที่เลือกมาศึกษา 27 รายการ และเปรียบเทียบความรู้ของ
ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารเคมีก่อนและหลังอบรมด้วยแบบทดสอบ โดยด าเนินการในระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2560 

สมมติฐานการวิจัย 

1. พื้นที่ปฏิบัติงานที่ใช้สารเคมีมีการด าเนินการตามระบบสากล GHS ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. พนักงานปฏิบัติงานมีคะแนนทดสอบเพิ่มข้ึนภายหลังการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารและการจ าแนก

ความเป็นอันตรายตามระบบสากล GHS และการปฏิบัติงานกับสารเคมี 

การทบทวนวรรณกรรม 

การจัดการสารเคมี 
การจัดการสารเคมีได้ว่า เป็นกระบวนการวางแผน การน าเข้าและควบคุมการจัดเก็บ การใช้งานอย่างปลอดภัย 

การก าจัดของเสีย รวมทั้งการเตรียมรับมือต่ออุบัติภัยอย่างเป็นระบบที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานหรือการ
เคลื่อนย้ายสารเคมีที่มีการใช้งานในสถานประกอบการ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารเคมี (ชัย
ยุทธ  ชวลิตนิธิกุล. 2546;นงคราญ  สุจริตกิตติกุล. 2551) 

การสื่อสารและจ าแนกความเป็นอันตรายของสารเคมีตามระบบสากล GHS  
การสื่อสารความเป็นอันตรายของสารเคมีตามคุณสมบัติเป็นการสื่อสารผ่านเอกสารข้อมูลความปลอดภัยและ

ฉลากที่เป็นระบบเดียวกันทุกประเทศ โดยก าหนดให้เอกสารข้อมูลความปลอดภัยหรือ Safety Data Sheet (SDS) 
เป็นเอกสารที่แสดงข้อมูลของสารเคมีตั้งแต่ลักษณะความเป็นอันตราย พิษ วิธีใช้ การเก็บรักษา การขนส่ง การก าจัด
และการจัดการอื่น ๆ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานกับสารเคมีมีการเป็นไปอย่างเหมาะสมและปลอดภัย ทั้งนี้เอกสาร SDS ที่
ผ่านมานิยมเรียกกันว่า Material Safety Data Sheet (MSDS) โดยเอกสาร MSDS ที่ผ่านมามีการจัดท าหลากหลาย
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รูปแบบ จนกระทั่งสหประชาชาติประกาศใช้ระบบการจ าแนกและการติดฉลากสารเคมีที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก 
(The Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals, GHS) จึงก าหนดให้
เอกสารนี้ประกอบด้วย 16 หัวข้ออย่างเป็นล าดับที่แน่นอน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี และบริษัทผู้ผลิตและหรือ
จ าหน่าย ข้อมูลระบุความเป็นอันตราย และส่วนประกอบและข้อมูลเก่ียวกับส่วนผสม เป็นต้น 

ส าหรับรูปแบบของฉลากของระบบสากล GHS นั้นมีการสัญลักษณ์รูปภาพ (pictograms) ที่มีกรอบสีแดงเป็น
สี่ เ ห ลี่ ย ม จั ตุ รั ส ท า มุ ม  45 องศ ากั บ แน ว ร ะน าบ  ภ า ย ใน มี สั ญลั ก ษณ์ สี ด า ซึ่ ง พื้ น ห ลั ง เ ป็ น 
สีขาว โดยใช้สัญลักษณ์ 5 รูปแทนความเป็นอันตรายทางกายภาพทั้ง 16 ประเภท ใช้สัญลักษณ์ 4 รูปแทนความเป็น
อันตรายต่อสุขภาพทั้ง 10 ประเภท และใช้สัญลักษณ์ 1 รูปแทนความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม 2 ประเภท 
นอกจากนี้องค์ประกอบของฉลากประกอบ 6 หัวข้อ ได้แก่ รูปสัญลักษณ์ ค าสัญญาณ ข้อความแสดงความเป็น
อันตรายและข้อความและรูปสัญลักษณ์ที่แสดงข้อควรระวัง ตัวบ่งชี้ผลิตภัณฑ์ และการระบุผู้จัดจ าหน่าย (ประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม, 2555) 

ของเหลวและไอระเหยไวไฟ 
ของเหลวไวไฟ มีการจ าแนกประเภทย่อยเป็น 4 ประเภท ตามค่าของจุดวาบไฟ (flash point) และจุดเดือด

เร่ิมต้น (initial boiling point) โดยของเหลวไวไฟสูงมากและของเหลวไวไฟสูงมีจุดวาบไฟต่ ากว่า 32 องศาเซลเซียส
เ ท่ า กั น แ ต่ มี จุ ด เ ดื อ ด เ ริ่ ม ต้ น ต่ า ง กั น  โ ด ย ข อ ง เ ห ล ว ไ ว ไ ฟ สู ง ม า ก มี ค่ า ต่ า ก ว่ า ห รื อ เ ท่ า กั บ  
35 องศาเซลเซียส ขณะที่ของเหลวไวไฟสูงมีจุดเดือดเริ่มต้นสูงกว่า 35 องศาเซลเซียส ในส่วนของของเหลวและไอ
ระ เหย ไ ว ไฟมี จุ ด ว าบ ไฟ เท่ า กั บหรื อสู ง กว่ า  23 อ งศา เซล เซี ย สและมี จุ ด เดื อดต่ า กว่ าหรื อ เท่ า กั บ  
60 องศาเซลเซียส และของเหลวติดไฟได้มีจุดวาบไฟกว่า 60 องศาเซลเซียสและมีจุดเดือดต่ ากว่าหรือเท่ากับ 93 
องศาเซลเซียส (ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม, 2555) 

สารกัดกร่อน 
สารกัดกร่อน ตามระบบสากล GHS หมายความรวมถึงสารที่เป็นกรดและด่าง และเป็นสารที่กัดกร่อนโลหะ

และผิวหนังของมนุษย์ ซึ่งมีคุณสมบัติโดยมีอัตราการกัดกร่อนต่อผิวเหล็กกล้าหรืออะลูมิเนียมมากกว่า 6.25 มิลลิเมตร 
ต่อปี ที่อุณหภูมิการทดสอบ 55 องศาเซลเซียส เม่ือมีการทดสอบบนผิววัสดุทั้งสองชนิด รวมทั้งมีรายงานที่แสดงความ
เสียหายต่อผิวหนังของมนุษย์ที่ไม่สามารถกลับคืนสู่สภาพเดิม หรือมีรายงานหรือผลการทดสอบในสัตว์ทดลองที่ระบุ
ว่าท าให้เกิดความเสียหายต่อผิวหนังของสัตว์ทดลองที่ไม่สามารถกลับคืนสู่สภาพเดิม เมื่อได้รับสัมผัสเป็นเวลาไม่เกิน 4 
ชั่วโมง มีความเป็นกรดรุนแรง โดยมีค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 และมีความเป็นด่างรุนแรง 
โดยมีค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับหรือมากกว่า 11.5 (ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม, 2555) 

สารพิษ 
สารพิษ เป็นสารที่ก่อให้เกิดโทษต่อร่างกาย ตามระบบสากล GHS หมายความรวมถึงสารที่ท าให้ไวต่อการ

กระตุ้นอาการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจหรือผิวหนัง ระคายเคือง ก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ เป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์ 
เป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมาย และก่อมะเร็ง ซึ่งมีหลักฐานการทดสอบทางพิษวิทยา (ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม, 
2555) 
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วิธีการศึกษา 

1. สร้างแบบตรวจรายการ (checklist) และแบบทดสอบความรู้จากประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง 
ระบบการจ าแนกและการสื่อสารความเป็นอันตรายของวัตถุอันตราย พ.ศ. 2555 และกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐาน
ในการบริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับ
สารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556 โดยประกอบด้วยจ านวนข้อค าถามจ านวน 14 และ 10 ข้อ ตามล าดับ  

1.1 ข้อค าถามในแบบตรวจรายการ ประกอบด้วย 5 หมวด ได้แก่ หมวด 1 เอกสารข้อมูลความเป็น
อันตราย หมวด 2 สถานที่จัดเก็บสารเคมี หมวด 3 หีบห่อและภาชนะบรรจุสารเคมี หมวด 4 การป้องกันและระงับ
เหตุฉุกเฉิน หมวด 5 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล โดยข้อค าถามมีทั้งสิ้น 14 ข้อ ซึ่งเป็นค าตอบแบบเลือกตอบ
ว่า มีหรือไม่มี ให้คะแนนเป็น 1 หรือ 0 

1.2 ข้อค าถามในแบบทดสอบความรู้ ประกอบด้วยข้อค าถามทั้งสิ้น 10 ข้อ ซึ่งเกี่ยวกับ วิธีการควบคุม
การรั่วไหลของสารเคมี ชนิดของอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล การคัดแยกขยะ สัญลักษณ์แสดงอันตราย การท าความ
สะอาดพื้นที่เมื่อสารเคมีหกร่ัวไหล องค์ประกอบของตู้สารเคมี และการจัดเก็บสารเคมี ข้อมูล SDS การอบรมหลักสูตร
ต่าง ๆ และขอบเขตหน้าที่ของพนักงานทุกคน โดยเป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือกให้คะแนนตอบถูกเป็น 
1 คะแนนและตอบผิดเป็น 0 คะแนน 

2. น าแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) และแบบทดสอบความรู้ที่สร้างขึ้นมาทดสอบหาความเที่ยงตรงโดย
ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน และกลุ่มผู้วิจัยลงตรวจสอบตามรายการค าถามด้วยตนเอง 

3. กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 เป็นสารเคมีอันตรายที่สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจัดเป็น 3 
กลุ่ม ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มสารไวไฟมี 5 รายการ ได้แก่ Ethanol, Flux 615, IPA Wax, IPA และ Trouble Shooter 
Spray 3M กลุ่มสารกัดกร่อนมี 2 รายการ ได้แก่ Loctite 222 และ HEF-7100 3M และกลุ่มสารพิษมี 10 รายการ 
ได้แก่ Caltex  gear oil SAE 90, Resin cement 012, LGMT, Lead, Loctite 222, Pennzoil Gear Lubricant 
SAE90, Permatex High temp, Aqueous Solution, M-One และ CASTOR OIL กลุ่มที่ 2 เป็นพนักงานที่
ปฏิบัติงานเก่ียวกับสารเคมีค านวณมาจากกลุ่มตัวอย่างของพนักงานที่ปฏิบัติงานเก่ียวกับสารเคมีที่ศึกษามีจ านวน 190 
คน จากจ านวนประชากรทั้งหมด 218 คน ด้วยสูตรค านวณ Krejcie and Morgan โดยกลุ่มตัวอย่างเลือกมาอย่างสุ่ม
จากแผนกที่เก่ียวข้องกับสารเคมีที่ศึกษา ซึ่งเป็นบุคคลที่สมัครใจและสามารถเข้ารับการอบรมได้ 

4. เข้าส ารวจในพื้นที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารเคมีทั้งสามกลุ่มที่ศึกษาในพื้นที่อาคาร A ชั้น 2 อาคาร C ชั้น 2 
และอาคาร E ชั้น 1 ถึงชั้น 4 โดยใช้แบบตรวจรายการ และน ามาวิเคราะห์ปัญหา 

5. จัดท าเอกสารข้อมูลความปลอดภัยและฉลากตามระบบสากล GHS ของสารเคมีที่เป็นกลุ่มตัวอย่างศึกษา 
6. จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารเคมีที่ศึกษา และทดสอบความรู้ก่อนและหลังการ

อบรมด้วยแบบทดสอบ  

การวิเคราะห์ผลการศึกษา 

โดยใช้การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอธิบายข้อมูลจากแบบตรวจรายการที่เข้าส ารวจ
เกี่ยวกับการสื่อสารและจ าแนกความเป็นอันตรายและการจัดการสารเคมี ส าหรับการเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับ
สารเคมีก่อนและหลังการอบรมเป็นการเปรียบเทียบคะแนนสอบก่อนและหลังอบรม 
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ผล 

สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และร้อยละ 
สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การวิเคราะห์ pair t-test 

ผลการศึกษา 

1. ผลการด าเนินการสื่อสารและการจ าแนกความเป็นอันตรายตามระบบสากล GHS และการจัดการสารเคมี
ตามกฎหมาย  

 ภาพโดยรวมของผลการด าเนินการในแต่ละหมวดนั้น พบว่าหมวดที่มีการด าเนินการถูกต้องมากที่สุดคือ
หมวดที่ 3 เก่ียวกับการป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน หมวดที่ 5 เกี่ยวกับเอกสารข้อมูลความเป็นอันตราย คิดเป็นร้อย
ละ 100.00 รองลงมาเป็นหมวดที่ 2 เกี่ยวกับหีบห่อภาชนะบรรจุสารเคมี คิดเป็นร้อยละ 98.99 หมวดที่ 4 เกี่ยวกับ
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล คิดเป็นร้อยละ 95.45 และน้อยที่สุดเป็นหมวดที่ 1 เก่ียวกับสถานที่จัดเก็บสารเคมี 
คิดเป็นร้อยละ 95.29 (ตารางที่ 1) 

 เมื่อพิจารณาในประเด็นย่อยของแต่ละหมวด พบว่ามี 3 ประเด็นที่ยังมีการด าเนินการไม่ครบถ้วน ได้แก่ 
สภาพโดยรวมมีความสะอาดและจัดวางเป็นระเบียบ ภาชนะบรรจุสารเคมีทั้งหมดรวมกระป๋องสเปรย์มีการติดฉลากตาม
ระบบสากล GHS และการจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมและเพียงพอกับอันตรายของสารเคมี
ที่ใช้ คิดเป็นร้อยละ 85.86 97.98 และ 90.90 ตามล าดับ ขณะที่ประเด็นที่เหลือมีการด าเนินการครบถ้วน (ร้อยละ 
100.00) เห็นได้ว่าการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดส่วนใหญ่มีความสอดคล้อง อย่างไรก็ตามยังบกพร่องในส่วนของ
การด าเนินการเกี่ยวกับการจัดวางหรือจัดเก็บ การรับรู้อันตรายผ่านฉลาก และการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่
สอดคล้องกับอนัตรายของสารเคมี  
ตารางที่ 1 ค่าร้อยละของการด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดการสารสารเคมีตามมาตรฐาน GHS และกฎหมาย 

หมวด ค่าเฉลี่ย 
หมวด 1 เอกสารข้อมูลความเป็นอันตราย 
1. บัญชีรายการสารเคมีเป็นปัจจุบันและสามารถหยิบใช้ได้ทันที 
2. เอกสารข้อมูลความปลอดภัยมีจัดท าทั้งภาษาไทยและอังกฤษครบถ้วนตามระบบสากล GHS โดยสามารถหยิบ
ใช้ได้ทันที 
3. มผีู้รับผิดชอบตู้สารเคมีอย่างชัดเจนและสามารถติดต่อได้ 

 
100.00 
100.00 

 
100.00 

รวม 100.00 
หมวด 2 สถานท่ีจัดเก็บสารเคมี 
1. ขวดสารเคมีและตู้จัดเก็บจัดวางไว้ในที่ปลอดภัยและหยิบใช้ได้สะดวก  
2. มกีารชี้บ่งพื้นที่จัดเก็บขวด/ภาชนะบรรจุสารเคมีที่ไม่ใช้แล้วหรือขวดเปล่าอย่างชัดเจน 
3. สภาพโดยรวมมีความสะอาดและจัดวางเป็นระเบียบ 

 
100.00 
100.00 
85.86 

รวม 95.29 
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ตารางที่ 1 ค่าร้อยละของการด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดการสารสารเคมีตามมาตรฐาน GHS และกฎหมาย (ต่อ) 
หมวด ค่าเฉลี่ย 

หมวด 3 หีบห่อและภาชนะบรรจุสารเคม ี
1. ภาชนะบรรจุสารเคมีทั้งหมดมีการชี้บ่งชื่อทั้งหมด 
2. ภาชนะบรรจุสารเคมีทั้งหมดรวมกระป๋องสเปรย์มีการติดฉลากตามระบบสากล GHS  

 
100.00 
97.98 

รวม 98.99 
หมวด 4 การป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน 
1. มีโปสเตอร์แสดงสัญลักษณ์ความเป็นอันตราย และเบอร์โทรกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
2. มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการโต้ตอบกรณีสารเคมีรั่วไหลอย่างชัดเจน พร้อมเบอร์ติดต่อ  
3. มีการจัดเตรียมขวดส ารองไว้ใช้ได้ทันทีเมื่อขวดสารเคมีตกหล่นและหกรั่วไหล 
4. จัดให้มีแผ่นดูดซับสารเคมีอย่างเพียงพอและมีที่จัดเก็บชัดเจนสามารถหยิบใช้ได้ทันที 

 
100.00 
100.00 

 
100.00 

รวม 100.00 
หมวด 5 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
1. จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมและเพียงพอกับอันตรายของสารเคมีที่ใช้ 
2. มีการจัดเก็บอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและท า ความสะอาดทุกครั้งหลัง 
ใช้งาน 

 
90.90 
100.00 

รวม 95.45 

 
2. ผลการจัดจ าแนกความเป็นอันตรายของสารไวไฟ สารกัดกร่อนและสารพิษทั้ง 17 รายการตามระบบสากล 

GHS  
 การจัดจ าแนกความเป็นอันตรายของสารไวไฟทั้ง 5 รายการ พบว่า มีส่วนผสมของสารที่มีความไวไฟสูงมาก

และสารที่มีความไวไฟสูง ได้แก่ Ethanol, Isopropyl alcohol และ Propanol ในกรณีที่สารเคมีนั้นเป็นสารเดี่ยวจึง
มี ค ว า ม เ ป็ น อั น ต ร า ย สู ง ก ว่ า ที่ เ ป็ น ส า ร เ ค มี ป ร ะ เ ภ ท ส า ร ผ ส ม  โ ด ย มี จุ ด ว า บ ไ ฟ 
ต่ ากว่า 32 องศาเซลเซียส มีอันตรายต่อสุขภาพ อาจเป็นอันตรายเมื่อกลืนกิน สัมผัสทางผิวหนังและการ  
สูดดม และมีผลกระทบชัดเจนหากได้รับสัมผัสซ้ า ๆ เป็นเวลานาน 

 การจัดจ าแนกความเป็นอันตรายของสารกัดกร่อนทั้ง 2 รายการ พบว่าเป็นสารผสมที่มีฤทธิ์กัดกร่อนในกลุ่ม
กรด แต่ความเป็นกรดนั้นไม่รุนแรงโดยมีค่า pH มากกว่า 2 มีอันตรายต่อสุขภาพในระดับระคายเคืองหรือสร้างความ
เสียหายต่อผิวหนังของมนุษย์ที่สามารถกลับคืนสู่สภาพเดิม รวมทั้งอาจระคายเคืองเยื่อบุต่าง ๆ เมื่อกลืนกิน สัมผัสทาง
ผิ ว ห นั ง  แ ล ะ ก า ร สู ด ด ม  แ ล ะ มี ผ ล ก ร ะ ท บ ชั ด เ จ น ห า ก ไ ด้ รั บ สั ม ผั ส 
ซ้ า ๆ เป็นเวลานาน 

 การจัดจ าแนกความเป็นอันตรายของสารพิษทั้ง 10 รายการ พบว่าเป็นสารก่อให้เกิดความไวต่อการกระตุ้น
อาการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจหรือผิวหนัง ระคายเคือง และเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายหากรับสัมผัสซ้ า ๆ เป็น
เวลานาน เนื่องจากมีส่วนผสมของสาร mineral oil, phenol, sodium nitrate, paraffin hydrocarbon และ 
cyanoacrylate ส าหรับสารเดี่ยวเป็นสารตะกั่วซึ่งเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายโดยมักเข้าไปสะสมที่กระดูก หากได้รับ
สารตะกั่วปริมาณน้อยเป็นระยะเวลานาน ๆ อาจก่อให้เกิดภาวะโลหิตจาง 
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3. ผลการประเมินความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารและการจ าแนกความเป็นอันตรายตามระบบสากล GHS และการ
จัดการสารเคมีตามกฎหมาย 

 ก่อนการอบรมกลุ่มตัวอย่างพนักงานมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 7.01 คะแนน (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 
1.55) และหลังการอบรมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.93 คะแนน (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.94) แสดงว่าหลังการ
อบรมกลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนได้รับการอบรม เมื่อเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ย
ของความรู้ก่อนและหลังการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารและการจ าแนกความเป็นอันตรายตามระบบสากล 
GHS และการจัดการสารเคมีตามกฎหมาย พบว่า ความรู้ก่อนและหลังอบรมมีค่าความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง
ทางสถิติที่ระดับ p<0.001 (ตารางที่ 2) ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของอารีรัตน์ วรนุช (2549) ซึ่งระบุว่าพนักงาน
อาคารจัดเก็บวัตถุอันตรายทุกคนมีค่าเฉลี่ยคะแนนหลังการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารความเป็นอันตรายของ
สารเคมีตามระบบสากล GHS ที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะพนักงานระดับหัวหน้างาน ทั้งนี้ปัจจัยอื่น ๆ เช่น อายุ ระดับ
การศึกษาสูงสุด และประสบการณ์ท างานกับสารเคมี ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของคะแนนของพนักงานแต่ละคน
อย่างชัดเจน และสอดคล้องกับศริศักดิ์ สุนทรไชย และวันวิสาข์ สายรัมย์ (2557) ซึ่งระบุว่ากลุ่มตัวอย่างมีความรู้ใน
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้สารเคมีกลุ่มไวไฟและการปฏิบัติตนในการจัดการสารเคมี หลังจากการอบรมอย่าง
ชัดเจน รวมทั้งผลส ารวจการปฏิบัติพบว่าหลังการอบรมท าให้พนักงานมีการจัดการกับสารเคมีได้ดีขึ้น 
 
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยของความรู้ของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับเกี่ยวกับการสื่อสารและการจ าแนกความ
เป็นอันตรายตามระบบสากล GHS และการจัดการสารเคมีตามกฎหมาย ก่อนและหลังการอบรม (N = 190) 

คะแนนความรู้ ค่าคะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

t p-Value 

ก่อนอบรม 7.01 1.55 16.12 < 0.001 
หลังอบรม 8.93 0.94   

ระดับนัยส าคญั 0.05 

สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 

1. การส ารวจปัญหาการสื่อสารและจ าแนกความเป็นอันตรายตามระบบสากล GHS และการจัดการสารเคมี
ตามกฎหมาย พบว่า การสื่อสารความเป็นอันตรายผ่านเอกสารข้อมูลความปลอดภัย หรือ  SDS สอดคล้องตาม
หลักเกณฑ์ ขณะที่การสื่อสารผ่านฉลากตามรูปแบบ GHS ยังคงไม่ครบถ้วนทุกภาชนะบรรจุสารเคมี ในส่วนการ
จัดการสารเคมีในภาพโดยรวมมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด แต่ยังบกพร่องในการจัดเก็บและจัดวางสารเคมีให้
ปลอดภัย และความเหมาะสมของอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลกับความเป็นอันตรายของสารเคมี ซึ่งใกล้เคียง
กับผลการศึกษาของ ภูรินทร์ คุณมงคล (2546) ที่ระบุว่าอุตสาหกรรมผลิตทรานซิสเตอร์มีการจัดการสารเคมี
สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดเป็นส่วนใหญ่ แต่ยังพบข้อบกพร่องในส่วนของการจัดวางสารเคมีให้ปลอดภัยใน
พื้นที่กระบวนการผลิต และไม่แยกแผนฉุกเฉินตามชนิดของสารเคมี เป็นต้น อีกทั้งการจ าแนกความเป็นอันตรายตาม
ระบบสากล GHS มีความละเอียดและซับซ้อนมากกว่าระบบเก่า เช่น ระบบ UN (United Nations Committee of 
Experts on the Transport of Dangerous Goods) หรือระบบ NFPA (The National Fire Protection 
Association) เป็นต้น  
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2. การประเมินความรู้ของพนักงานที่ปฏิบัติงานกับสารเคมีที่ใช้ศึกษา พบว่า ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
คะแนนก่อนและหลังการฝึกอบรมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง (p-value < 0.001) กล่าวคือพนักงานมีความรู้
ความเข้าใจดีขึน้ภายหลังผ่านการอบรม อย่างไรก็ตามยังพบว่าคะแนนรายข้อที่ถามเกี่ยวกับการจัดเก็บสารเคมียังคงมี
จ านวนผู้ตอบถูกค่อนข้างน้อย ดังภาพที่ 1  
 

 
 

ภาพที่ 1 ค่าร้อยละของคะแนนที่กลุ่มตัวอย่างตอบถูกในแตล่ะข้อของแบบสอบถาม 
 
ซึ่งสอดคล้องกับผลส ารวจการด าเนินการกับสารเคมี  ซึ่งมีการด าเนินการสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ยังไม่

ครบถ้วนทุกพื้นที่ แสดงว่าการท าความเข้าใจและการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเก็บและจัดวางสารเคมีอย่างปลอดภัยยัง
เป็นประเด็นที่ค่อนข้างยากอยู่ ซึ่งเป็นสภาพที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกับสถานประกอบการทรานซิสเตอร์ จังหวัดอยุธยาที่พบ
ข้อบกพร่องเก่ียวกับการจัดวางสารเคมีในลักษณะที่ไม่ปลอดภัยในพื้นที่กระบวนการผลิต โดยเฉพาะพื้นที่การผลิตใน
ส่วนการตัดแยกตัวและการชุบขา (ภูรินทร์ คุณมงคล, 2546) 

ข้อเสนอแนะในการน าผลไปใช้ประโยชน์ 

 ภาชนะบรรจุสารเคมีไม่มีฉลากติดแสดงความเป็นอันตรายเป็นเร่ืองที่ส าคัญเพราะสามารถน าไปสู่การหยิบไป
ใช้ผิดได้และสามารถก่อให้เกิดเหตุรุนแรงได้ รวมไปถึงการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคลที่เหมาะสม จึง
ควรวางมาตรการในการก ากับการติดฉลากตามรูปแบบระบบสากล GHS ที่ภาชนะบรรจุสารเคมีให้ครบถ้วน เช่น การ
จัดท าฉลากลงไปในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย เพื่อให้ง่ายและสะดวกในการน าไปติดภาชนะบรรจุสารเคมี หาก
ฉลากหลุดหายหรือตกหล่น เป็นต้น นอกจากนี้ควรปรับปรุงเนื้อหาหรือการเน้นความส าคัญในการอบรมเกี่ยวกับการ
จัดเก็บสารเคมีอย่างปลอดภัยให้มากข้ึน 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบชีพจรในนักศึกษาไทย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระ
เกียรติและนักศึกษาจีนมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซ่ียงไฮ้ เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม พฤติกรรมการ
กินและการด าเนินชีวิตที่มีผลต่อรูปแบบชีพจร ท าการเก็บข้อมูลโดยใช้เครื่องเก็บรูปแบบชีพจร PDA-I น าข้อมูลกราฟ
ชีพจรและค่าพารามิเตอร์ที่วัดได้มาวิเคราะห์ความแตกต่างของรูปแบบชีพจรของนักศึกษาแต่ละกลุ่ม พบว่า 1. กลุ่ม
เปรียบเทียบรูปแบบชีพจรของนักศึกษาไทยในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันของประเทศไทย  (สมุทรปราการ) และ
ประเทศจีน (เซี่ยงไฮ้) กราฟชีพจรของกลุ่มนักศึกษาไทยเมื่อเก็บข้อมูลขณะพ านักที่ประเทศไทยมีค่า h1 h3* h4 h5* 
As Ad A และค่าแรงกด (P) สูงกว่าเมื่อเทียบกับการเก็บข้อมูลในเซี่ยงไฮ้ (P<0.01, P<0.05*)ในขณะที่กราฟชีพจรของ
นักศึกษาจีนเมื่อเปรียบเทียบกับนักศึกษาไทยขณะพ านักที่เซี่ยงไฮ้พบว่า กราฟชีพจรของกลุ่มนักศึกษาจีนมีค่า h1 h4* 
h5 t* t5 h5/h1 t5/t4 As Ad A  สูงกว่ากลุ่มนักศึกษาไทย (P<0.01, P<0.05*) สามารถสรุปผลได้ว่า สภาพแวดล้อม 
การด าเนินชีวิตของนักศึกษาแต่ละประเทศมีผลต่อรูปแบบชีพจร  

ค าส าคัญ : กราฟชีพจร ค่าพารามิเตอร์ของกราฟชีพจร การตรวจชีพจร นักศึกษาไทย 

Abstract 

To compare characteristics of pulse diagram parameters of Thai and Chinese students, analyze 
the impacts of environment, diets and lifestyle factors on them. The study used PDA-I type single 
channel pulse instrument placed on the location of guan location on the left hand of the Thai 
college students from Huachiew Chalermprakiet University (HCU) and the Thai and Chinese college 
students from Shanghai University of TCM (SHUTCM) to acquire pulse diagram information. The 
comparison between groups analyzed the influence of the environment, diets and lifestyle to the 
pulse diagram parameters. In Thai control group, the results showed the pulse information that 
acquired in Thailand was founded h1 h3* h4 h5* As Ad A P were higher than the pulse information 
that acquired in Shanghai (P<0.01, P<0.05*). In the comparison between Chinese students and Thai 
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students, the pulse information acquired in Shanghai was founded  with  amplitude of main wave 
(h1), dicrotic notch height (h4)*, h5, time of diastole phase(t5), whole pulse time (t)*, h5/h1, t5/t4*,  As, 
Ad, A of the Chinese students group were higher than the Thai students group (P<0.01, P<0.05*), but 
the pulse rate and P of the Thai students group were higher than the Chinese students 
group(P<0.01). The environment of Thailand, the diets and lifestyle of Thais may have the certain 
influence on the characteristics of the pulse diagram parameters. 

Keywords : pulse diagram, pulse diagram parameters, pulse diagnosis, Thailand; college student 

บทน า 

การตรวจชีพจร หรือ การแมะ เป็นการตรวจที่เป็นเอกลักษณ์ของศาสตร์การแพทย์แผนจีน ท าการตรวจโดย
ผู้ตรวจใช้ปลายนิ้ว(นิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนาง) สัมผัสลงบนหลอดเลือดแดงเรเดียล เพื่อสัมผัสแยกแยะรูปแบบการเต้นของ
ชีพจร สังเกตต าแหน่ง ความเร็ว ความกว้าง ความยาว ความแรง ความไหลลื่น ความตึง และความสม่ าเสมอ[1] เพื่อน า
ข้อมูลมาร่วมวิเคราะห์สภาพร่างกายของผู้ป่วย ชีพจรในทางการแพทย์แผนจีนนั้นนอกเหนือจากมีหัวใจและหลอด
เลือดเป็นอวัยวะหลัก มีชี่และเลือดเป็นสสารพื้นฐานแล้ว ในทางการแพทย์แผนจีนการเกิดชีพจรยังได้รับการควบคุม
จากอวัยวะอื่นๆอีกด้วย ท าให้สามารถสังเกตคาดคะเนอาการป่วยของอวัยวะอื่นๆจากชีพจรได้เช่นกัน  แต่เนื่องจาก
การแมะเป็นการใช้ความรู้สึกของผู้ตรวจมาตัดสินรูปแบบชีพจรจึงท าให้ไม่สามารถเก็บข้อมูลได้อย่างเป็นรูปธรรม ไม่
สามารถติดตามผลการเปลี่ยนแปลงได้ ท าให้การศึกษาด้านการตรวจชีพจรถูกจ ากัดในหลายๆด้าน 

แต่ด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง กลุ่มผู้ศึกษาได้พัฒนาเครื่องตรวจรูปแบบชีพจร เพื่อให้สามารถวัด
และบันทึกข้อมูลของชีพจรแบบแพทย์แผนจีนไว้ได้ ปัจจุบันการวิจัยรูปแบบชีพจรในทางการแพทย์แผนจีนมีผู้สนใจ
ศึกษาจ านวนไม่น้อย ทั้งในประเทศจีน ไต้หวัน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย เป็นต้น เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยมีการพัฒนาขึ้นจากในยุคก่อน จากการศึกษาในปัจจุบันพบว่าความแตกต่างและการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบ
ชีพจรขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆดังนี้ เพศ [2] อายุ[3-5] ขนาดร่างกาย[6] พื้นฐานสุขภาพ[7-10] ภูมิประเทศที่อยู่อาศัย[11] 
ภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงของอากาศตามฤดูกาล[12-13] โรคตามระบบต่างๆแต่อย่างไรก็ตามการศึกษารูปแบบชีพ
จรที่สัมพันธ์กับภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และกลุ่มคนที่ต่างกันมีค่อนข้างน้อย และยังไม่พบการรายงานการศึกษา
รูปแบบชีพจรในประเทศไทย ท าให้รูปแบบชีพจรและพื้นฐานร่างกายของกลุ่มประชากรในประเทศไทยขาดข้อมูลเชิง
ประจักษ์ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาพัฒนาความรู้ในด้านนี้ต่อไป  

วัตถุประสงค์การวิจัย 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบชีพจรในนักศึกษาไทย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระ
เกียรตโิดยเปรียบเทียบกับนักศึกษาจีนมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้ ท าการเก็บข้อมูลรูปแบบชีพจร โดยใช้
เครื่องเก็บรูปแบบชีพจร PDA-I ผู้วิจัยน าข้อมูลมาวิเคราะห์ความแตกต่างของรูปแบบชีพจรในแต่ละกลุ่มเพื่อศึกษา
ลักษณะเด่นของรูปแบบชีพจรในนักศึกษาไทย 
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สมมติฐานของการศึกษา 

ประเทศไทยมีสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และการด าเนินชีวิตแตกต่างจากประเทศจีน ความแตกต่างเหล่านี้ 
อาจจะมีผลให้รูปแบบชีพจรและพื้นฐานร่างกายในภาพรวมของประชากรไทยแตกต่างจากประชากรจีน ผู้วิจัยจึง
ตั้งสมมติฐานรูปแบบชีพจรปกติในภาพรวมของชาวไทยจากการเทียบเคียงข้อมูลตามทฤษฎีการแพทย์แผนจีนดังนี้ 

1. คัมภีร์หวงตี้เน่ยจิงมีบันทึกถึงรูปแบบชีพจรในฤดูร้อนไว้ว่า “ชีพจรในฤดูร้อน สัมพันธ์กับหัวใจ สัมพันธ์กับ
ทิศใต้ร้อนดั่งไฟ สรรพสิ่งเจริญงอกงามในฤดูนี้ ชี่ไหลเวียนต้นแรงปลายผ่อน เรียกว่า ชีพจรโกว”[14] ชีพจรโกวนี้เป็น
รูปแบบชีพจรในบันทึกโบราณ เทียบได้กับชีพจรหง (strong pulse) ซึ่งเป็นลักษณะชีพจรแรงเสมือนคลื่นน้ าซัด
หมายความว่าในฤดูร้อนชีพจรควรจะเต้นแรงกว่าเมื่อเทียบกับฤดูอื่น  

2. ต าราอีจงปี้ตู๋ และต าราเจิ่นเจียเจิ้งเหยี่ยนของแพทย์จีนหลี่จงจื่อในสมัยราชวงศ์หมิงบันทึกไว้ว่า “ชีพจรของ
คนทางเหนือมักจะเต็มแน่นแข็งแรง ชีพจรของคนทางใต้มักจะอ่อนนุ่ม” [15] ต่อมาต าราเจิ่นเจียซานเม่ยของแพทย์จีน
จางลั่วในสมัยราชวงศ์ชิงได้บันทึกโดยมีเนื้อความสอดคล้องกันว่า “พวกเราคนเจียงหนาน ลมปราณอ่อนแอ ชีพจร
มักจะไม่เต็มแน่นแข็งแรง” [16] 

จากแนวคิดข้างต้นรูปแบบชีพจรปกติในภาพรวมของประชากรไทยจึงสามารถตั้งสมมติฐานได้ว่า  
1. รูปแบบชีพจรปกติในภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างไทยมีลักษณะเป็นชีพจรลอยแรงเมื่อเปรียบเทียบกับชีพจร

ของกลุ่มตัวอย่างจีน 
2. รูปแบบชีพจรปกติในภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างไทยมีลักษณะเป็นชีพจรอ่อนนุ่มเมื่อเปรียบเทียบกับชีพจร

ของกลุ่มตัวอย่างจีน  

วิธีการวิจัย 

เป็นการวิจัยเชิงวิเคราะห์ ( Analytical Research ) แบบ cross-sectional analysis  
การวิจัยนี้ท าการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าพารามิเตอร์กราฟชีพจรในกลุ่มตัวอย่างโดยการจับคู่

เปรียบเทียบ แต่ละคู่มีประเด็นศึกษาที่ต่างกันดังนี้  
1)  กลุ่มนักศึกษาไทยเก็บข้อมูลทั้ง 2 ประเทศ เพื่อเปรียบเทียบค่าพารามิเตอร์ที่เก็บที่ประเทศไทยและ

ประเทศจีน เพื่อศึกษาผลกระทบของสภาพอากาศและสภาพแวดล้อมต่อรูปแบบชีพจรในกลุ่มคนกลุ่มเดียวกัน  
2) นักศึกษาไทยที่ประเทศจีนเปรียบเทียบกับนักศึกษาจีน เพื่อศึกษาความแตกต่างของรูปแบบชีพจรของกลุ่ม

คน 2 กลุ่ม ต่างเชื้อชาติ วัฒนธรรมและการด าเนินชีวิต ขณะที่ทั้ง 2 กลุ่มอยูใ่นสภาพแวดล้อมเดียวกัน 

ประชากร 

1. นักศึกษาไทยจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติและมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซ่ียงไฮ้ 
2. นักศึกษาจีนจากมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซ่ียงไฮ้ 

กลุ่มตัวอย่าง 

จากการศึกษาที่ผา่นมาพบว่ามหีลายปัจจัยที่ส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงรปูแบบชีพจร เชน่ อายุเพศ ระยะ
ก่อนหลังรับประทานอาหาร ขนาดร่างกาย เป็นตน้ และเนื่องจากประชากรที่ต้องการศึกษาเพศหญิงมีจ านวนมากกว่า
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เพศชาย เพื่อควบคุมกลุ่มตัวอยา่งให้มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันและสามารถน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบได้ จึงก าหนด
กลุ่มคุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่าง ดังนี ้

1. เพศหญิง ไม่อยู่ในช่วงประจ าเดอืน ไม่อยู่ในช่วงตั้งครรภ์ 
2. ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) อยู่ในเกณฑ์ปกติ (18.5-24.9)  

โดยมีสูตรค านวณดังนี้  น้ าหนัก(kg) /ความสูง2（m2） 
3. อายุอยู่ในช่วงระหว่าง19-24ปี 
4. ไม่มีโรคประจ าตัว  
5. ยินยอมเข้าร่วมการวิจัยโดยสมคัรใจ 

เกณฑ์คัดออก 
1. ต าแหน่งชีพจรผิดปกติ  
2. กราฟชีพจรที่วัดได้มีความผิดปกติร้ายแรง เช่น ชีพจรขาดช่วง หรือกราฟชีพจรมีขนาดเล็กเกินไป 

งานวิจยันี้เก็บข้อมูลกราฟชีพจรจากกลุ่มตัวอย่างทัง้หมด 214 คน แบ่งเปน็กลุ่มนักศึกษาไทยเก็บข้อมูลกราฟชีพ
จรที่เซี่ยงไฮ้ 108 คน เก็บข้อมูลกราฟชีพจรที่ประเทศไทย-เซ่ียงไฮ้(ก่อนหลัง) 62คน นักศึกษาจนี106คน แต่ละกลุ่มมี
ข้อมูลพื้นฐานตามตารางที่ 1 

ตารางที1่ ตารางแสดงข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง （  ） 
 จ านวน อาย(ุปี)   ความสูง(cm) น  าหนัก(kg) BMI(kg/m2) 
กลุ่มนักศึกษาไทยเก็บข้อมลู
ที่จีน 

108 22.71±0.94 159.63±5.35 53.82±6.37 21.09±1.93 

กลุ่มนักศึกษาไทยเก็บข้อมลู
ทั้ง 2 ที ่

62 22.02±1.01 159.55±5.48 53.75±6.40 21.08±1.88 

กลุ่มนักศึกษาจีน 106 22.38±1.90 162.42±5.79 53.92±5.98 20.40±1.59 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย  

1. เครื่องเก็บรูปแบบชีพจร PDA-I  （เลขสิทธิบัตร：200510023363.8） 
2. ระบบวิเคราะห์กราฟชีพจรYJJ-101 

การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 

การเก็บข้อมูลกราฟชีพจร 
การวิจัยนี้มีการควบคุมสภาพแวดล้อมในการเก็บข้อมูลกราฟชีพจรดังนี้ อุณหภูมิห้อง 25±2°C เวลาในการเก็บ

ข้อมูลอยู่ในช่วง 8:00 -12:00 น. เพื่อลดปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของกราฟชีพจรจากสภาพแวดล้อม 
แจ้งรายละเอียดการวิจัยกับอาสาสมัครทุกคร้ัง เมื่ออาสาสมัครตกลงร่วมวิจัย ให้นั่งพัก 10-15 นาที วัดความดันโลหิต

แล้วจึงเร่ิมเก็บข้อมูลกราฟชีพจรที่ข้อมือข้างซ้ายต าแหน่งชีพจรกวน(寸口关部) อาสาสมัครอยู่ในท่านั่ง หลังพิง
พนักเก้าอี้ผ่อนคลาย แขนซ้ายยื่นมาข้างหน้าวางบนโต๊ะในระดับหัวใจ หงายฝ่ามือ ข้อมือวางบนหมอนแมะ นิ้วมือ
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ปล่อยก าเล็กน้อยตามธรรมชาติ ผู้วิจัยใช้ปลายนิ้วสัมผัสหาต าแหน่งที่ชีพจรชัดเจนที่สุดบนต าแหน่งกวน น าเซ็นเซอร์
วางลงบนต าแหน่งนั้น เพิ่มแรงกดลงบนต าแหน่งชีพจร เพื่อสังเกตกราฟชีพจรว่าได้กราฟที่สมบูรณ์สามารถเก็บข้อมูล
ได้หรือไม่ ถ้ากราฟไม่ชัดเจนให้เร่ิมหาต าแหน่งชีพจรใหม่ หากกราฟสมบูรณ์ดีให้เริ่มต้นเก็บข้อมูลตามระบบวิเคราะห์
กราฟชีพจรYJJ-101 ซึ่งจะเก็บกราฟชีพจรทั้งหมด 4 ช่วง แบ่งเป็นช่วงต าแหน่งชีพจรลอยแรงกดที่ 50 กรัม ช่วง
ต าแหน่งกลางแรงกดที่ประมาณ 125 กรัมหรือแรงกดที่ให้กราฟชีพจรใหญ่ที่สุด ช่วงต าแหน่งลึกแรงกดที่ 175 กรัม 
และช่วงต าแหน่งชีพจรที่ชัดเจนที่สุด 40 วินาที 

การวิเคราะห์ข้อมูลกราฟชีพจร 

การวิจัยนี้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลกราฟชีพจรแบบโดเมนเวลา โดยมีค่าพารามิเตอร์ของกราฟชีพจรที่น ามา
วิเคราะห์ดังนี้[17]1. แรงกด(P) คือ แรงกดของเซ็นเซอร์ที่กดลงบนต าแหน่งชีพจร เปรียบเทียบได้กับแรงกดของนิ้วมือ  
2.ความสูงของคลื่นหลัก(h1) คือ ความสูงวัดจากจุดยอดของคลื่นหลักจนถึงเส้นพื้น ความสูง  h1 สะท้อนถึง
ความสามารถในการสูบฉีดเลือดของหัวใจห้องซ้ายและความหยุ่นตามของหลอดเลือดแดงใหญ่(Aortic compliance) 
3.ความสูงของคลื่นก่อนdicrotic notch (h3) คือ ความสูงวัดจากจุดยอดของคลื่นก่อน dicrotic ถึงเส้นพื้น h3 
สะท้อนถึงความยืดหยุ่นของหลอดเลือดแดง และสภาพแรงต้านภายนอก (Peripheral resistance) ของหลอดเลือด
แดง 4.ความสูงของ dicrotic notch (h4) คือ ความสูงวัดจากจุดต่ าสุดของ dicrotic notchถึงเส้นพื้น h4มัก
สอดคล้องกับความดันDiastolic โดยมีความสัมพันธ์กับสภาพแรงต้านภายนอก (Peripheral resistance) ของหลอด
เลือดแดงและการท างานของลิ้นหัวใจ   5.ความสูงของคลื่นหลังdicrotic notch (h5) คือความสูงวัดจากจุดยอดของ
คลื่นหลัง dicrotic notch ถึงเส้นขนานเส้นพื้นที่ลากผ่านจุดต่ าสุดของ dicrotic notch h5สะท้อนความหยุ่นตามของ
หลอดเลือดแดงใหญ่(Aortic compliance) และการท างานของลิ้นหัวใจเอออร์ติก 6.ค่าเวลาช่วงที่ 1  (t1)คือค่าเวลา
ตั้งแต่จุดเร่ิมถึงจุดยอดของคลื่นหลัก   t1สัมพันธ์กับระยะที่หัวใจสูบฉีดเลือดออกจากหัวใจอย่างรวดเร็ว 7.ค่าเวลาช่วง
ที่ 4  (t4) คือค่าเวลาตั้งแต่จุดเริ่มถึง dicrotic notch t4 สัมพันธ์กับระยะที่หัวใจบีบตัว 8.ค่าเวลาช่วงที่ 5  (t5) คือค่า
เวลาตั้งแต่ต าแหน่งdicrotic notchถึงจุดสิ้นสุดของกราฟชีพจร t5 สัมพันธ์กับระยะที่หัวใจคลายตัว 9.ค่าเวลารวม (t) 
คือค่าเวลาตั้งแต่ต าแหน่งเริ่มถึงจุดสิ้นสุดของกราฟชีพจร t สัมพันธ์กับระยะเวลา 1 รอบการเต้นของหัวใจ 10.ความ
กว้าง(w) คือ ความกว้างที่ต าแหน่งความสูงหนึ่งในสามจากยอดคลื่นหลัก ค่า w แสดงถึงค่าเวลาความดันภายในหลอด
เลือดอยู่ในระดับสูง 11.ค่า As คือค่าพื้นที่ใต้กราฟในระยะหัวใจบีบตัว มีความสัมพันธ์กับCardiac output 12.ค่า Ad 
คือค่าพื้นที่ใต้กราฟในระยะหัวใจคลายตัว 13.ค่า h3/h1สะท้อนถึงความยืดหยุ่นของหลอดเลือดแดง และสภาพแรง
ต้านภายนอก (Peripheral resistance) ของหลอดเลือดแดง 14.ค่า h4/h1 สะท้อนความสูงต่ าของแรงต้านภายนอก 
(Peripheral resistance) 15.ค่า h5/h1 สะท้อนความหยุ่นตามของหลอดเลือดแดงใหญ่(Aortic compliance) และ
การท างานของลิ้นหัวใจเอออร์ติก 16.ค่า w/t สะท้อนระยะเวลาช่วงที่ความดันภายในหลอดเลือดแดงเพิ่มขึ้น มี
ความสัมพันธ์กับ h3 และสภาพแรงต้านภายนอก (Peripheral resistance) ของหลอดเลือดแดง 
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รูปที่ 1 รูปแสดงค่าพารามิเตอร์ของกราฟชีพจร

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ   

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง และค่าพารามิเตอร์ของกราฟชีพจรแสดงไว้เป็นค่าเฉลี่ยบวกลบส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน （ ±SD）ค่าพารามิเตอร์ของกราฟชีพจร ทดสอบการแจกแจงข้อมูล ยืนยันข้อมูลมีการแจกแจงแบบ
ปกติ วิเคราะห์โดยใช้สถิติการทดสอบกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มที่เป็นอิสระจากกัน (independent T-test)  วิเคราะห์
โดยใช้โปรแกรมการวิเคราะห์ทางสถิติ spss21 

ผลการวิจัย 

การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าพารามิเตอร์กราฟชีพจรในกลุ่มตัวอย่าง 
1. เปรียบเทียบค่าพารามิเตอร์ของกลุ่มนักศึกษาไทยเก็บข้อมูลทั้งที่ประเทศไทยและเซ่ียงไฮ้ 

จากการเปรียบเทียบข้อมูลค่าพารามิเตอร์ของกลุ่มนักศึกษาไทยที่เก็บข้อมูลทั้งที่ประเทศไทยและประเทศจีน 
พบว่า ค่าพารามิเตอร์ของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้เมื่อเก็บข้อมูลที่ประเทศไทย มีค่าh1,h4 , As , Ad,A และค่าแรงกด(P) สูง

กว่าค่าพารามิเตอร์เมื่อเก็บข้อมูลที่เซี่ยงไฮ้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.01）และนอกจากนี้ค่า h3 , h5 เมื่อเก็บ

ข้อมูลที่ประเทศไทยก็สูงกว่าเมื่อเก็บข้อมูลที่เซี่ยงไฮ้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเช่นกัน（P<0.05）ดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 ตารางแสดงการเปรยีบเทียบค่าพารามิเตอร์ของกลุ่มนักศึกษาไทยที่เก็บข้อมูลทั้งทีป่ระเทศไทยและเซ่ียงไฮ้

（ ） 
ค่าพารามิเตอร์ เก็บข้อมูลที่ประเทศไทย เก็บข้อมูลที่เซี่ยงไฮ ้

จ านวน 62 62 
ค่าแรงกด(g) 125.77±14.49** 104.66±12.89 

h1(mm) 10.78±2.30** 9.22±2.08 
h3(mm) 6.18±2.01* 5.40±1.63 
h4(mm) 4.44±1.34** 3.72±1.15 
h5(mm) 0.38±0.63* 0.17±0.45 

t1(s) 0.1123±0.012 0.1121±0.012 
t4(s) 0.3224±0.032 0.3284±0.030 
t5(s) 0.4547±0.100 0.4482±0.117 
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t(s) 0.7740±0.119 0.7747±0.133 
h3/h1 0.58±0.15 0.59±0.15 
h4/h1 0.41±0.09 0.41±0.10 
h5/h1 0.03±0.05 0.02±0.04 
t5/t4 1.40±0.31 1.36±0.31 
As 2.11±0.55** 1.83±0.44 
Ad 1.03±0.40** 0.84±0.34 

Ad/As 0.48±0.11 0.45±0.13 
A 3.14±0.90** 2.61±0.84 
w 0.149±0.04 0.155±0.05 

w/t 0.192±0.04 0.198±0.05 

หมายเหตุ： * =  significant (P< 0.05)  
**  =  significant (P< 0.01)  

จากผลการเปรียบเทียบค่าพารามิเตอร์ของกลุ่มนักศึกษาไทยสามารถแปลผลได้วา่ ต าแหนง่ชีพจรของกลุ่ม
ตัวอย่างเมื่อเก็บข้อมูลที่ประเทศไทยอยู่ในต าแหนง่ที่ลึกกว่าต าแหน่งชีพจรเมื่อเก็บข้อมูลที่เซี่ยงไฮ้ แต่อย่างไรก็ตาม
ต าแหน่งชีพจรของทั้งครั้งที่เก็บข้อมูลยังคงอยู่ในระดับ ไม่มผีลต่อการแปลผลทางคลนิิก แรงเต้นของชีพจร ความสงู
ของกราฟ พื้นที่ใต้กราฟเมื่อเก็บข้อมูลที่ประเทศไทยสูงกว่าเมื่อเก็บข้อมูลที่เซี่ยงไฮ้ สะท้อนถึงความสามารถในการสบู
ฉีดเลือดของหัวใจห้องซ้ายท าไดด้ีกว่าเมื่อเก็บข้อมูลที่ประเทศไทย 

2. เปรียบเทียบค่าพารามิเตอร์ของกลุ่มนักศึกษาไทยและกลุ่มนักศึกษาจีนเก็บข้อมูลที่เซี่ยงไฮ้ 
จากการเปรียบเทียบข้อมูลค่าพารามิเตอร์ของกลุ่มนักศึกษาไทยและกลุ่มนักศึกษาจีนเก็บข้อมูลที่เซี่ยงไฮ้ 

พบว่า ค่าพารามิเตอร์ของกลุ่มนักศึกษาจีน มีค่าh1, h5 , t5 , h5/h1 , t5/t4 , As , Ad , Aสูงกว่าค่าพารามิเตอร์ของ

กลุ่มนักศึกษาไทยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.01）แต่ค่าแรงกด(P)ของกลุ่มนักศึกษาไทยสูงกว่าค่าพารามิเตอร์

ของกลุ่มนักศึกษาจีนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.01）นอกจากนี้กลุ่มนักศึกษาจีนมีค่าh4 , t , t5/t4สูงกว่ากลุ่ม

นักศึกษาไทยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเช่นกัน (P<0.05）ดังตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 ตารางแสดงการเปรยีบเทียบค่าพารามิเตอร์ของกลุ่มนักศึกษาไทยและกลุ่มนักศึกษาจีนเก็บข้อมูลที่เซี่ยงไฮ้

（ ） 

ค่าพารามิเตอร์ กลุ่มนักศึกษาไทย กลุ่มนักศึกษาจีน 

จ านวน 108 106 
ค่าแรงกด(g) 115.23±21.43** 101.21±12.38 

h1(mm) 9.75±2.34** 10.58±2.19 
h3(mm) 5.74±1.86 6.13±1.49 
h4(mm) 3.99±1.20* 4.34±0.98 
h5(mm) 0.23±0.54** 0.44±0.50 

t1(s) 0.1123±0.011 0.1115±0.009 
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t4(s) 0.3283±0.028 0.3300±0.025 
t5(s) 0.4547±0.107** 0.4959±0.106 
t(s) 0.7820±0.120** 0.8241±0.116 

h3/h1 0.60±0.15 0.59±0.13 
h4/h1 0.42±0.09 0.42±0.08 
h5/h1 0.02±0.05** 0.04±0.05 
t5/t4 1.39±0.29** 1.49±0.32 
As 1.95±0.51** 2.12±0.44 
Ad 0.90±0.35** 1.07±0.35 

Ad/As 0.46±0.12** 0.51±0.14 
A 2.81±0.86** 3.16±0.75 
W 0.16±0.06 0.16±0.04 
w/t 0.20±0.05 0.19±0.05 

หมายเหตุ： * =  significant (P< 0.05)  
**  =  significant (P< 0.01)  

จากผลการเปรียบเทียบค่าพารามิเตอร์ของกลุ่มนักศึกษาไทยและกลุ่มนักศึกษาจนีเก็บข้อมูลที่เซี่ยงไฮ้ สามารถ
แปลผลได้วา่ ต าแหนง่ชีพจรของกลุ่มนักศึกษาไทยอยู่ในต าแหน่งที่ลึกกว่าของกลุ่มนักศึกษาจนี แต่อย่างไรก็ตาม
ต าแหน่งชีพจรของทั้ง 2 กลุ่มยังคงอยู่ในระดับกลาง ไม่มผีลต่อการแปลผลทางคลินิก แรงเต้นของชีพจร ความสูงของ
กราฟ พื้นที่ใต้กราฟของกลุ่มนักศึกษาจีนสงูกว่าของกลุ่มนักศึกษาไทย   สะท้อนถึงความสามารถในการสูบฉีดเลือด
ของหัวใจห้องซ้ายของกลุ่มนักศึกษาจีนค่อนข้างดีกว่ากลุ่มนักศึกษาไทย โดยพบว่าคา่ความสงูของคลื่นหลังdicrotic 
notchในกลุ่มนักศึกษาไทยค่อนข้างต่ า สะท้อนวา่ความหยุน่ตามของหลอดเลือดแดงใหญ่ด้อยกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ 
นอกจากนี้พบวา่อัตราการเต้นของชีพจรในกลุ่มนักศึกษาไทยเร็วกว่ากลุ่มนักศึกษาจนี โดยมีคา่เวลาในช่วงหัวใจคลาย
ตัวค่อนข้างสัน้ 

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

จากผลการเปรียบเทียบข้อมูลคา่พารามิเตอร์ต่างๆของกลุ่มตัวอย่างในงานวจิัยนี้ พบว่าการเปลีย่นแปลง
ค่าพารามิเตอร์ที่โดดเด่นในกลุ่มนักศึกษาไทยคือค่า h1, h5, As, Ad, A ค่อนข้างต่ า ระยะเวลาชว่งหัวใจคลายตัว
（t5）ค่อนข้างสั้น สรุปผลได้ว่า รูปแบบชีพจรของนักศึกษาไทยค่อนข้างเล็กและอ่อน อัตราการเต้นของหัวใจ
ค่อนข้างเร็ว  สอดคล้องกับสมมติฐานที่อา้งไว้ขา้งตน้ สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงคา่พารามิเตอร์ต่างๆของกราฟชีพจร
ในกลุ่มนักศึกษาในงานวิจัยนีส้ามารถวิเคราะห์ได้จากปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ปจัจัยด้านพฤตกิรรมการด าเนินชีวิต
ดังนี ้
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1. ผลกระทบจากปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมต่อค่าพารามิเตอร์ของกราฟชีพจร 

ประเทศไทยและประเทศจนีแมว้่าจะเปน็ประเทศในทวีปเอเชียด้วยกัน พลเมืองของทั้งสองประเทศเป็นคน
เอเชียผิวเหลืองเช่นเดียวกัน แต่สภาพทางภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศของทั้งสองประเทศนัน้กลับมีความแตกต่างกันที่
ค่อนข้างชัดเจน ประเทศไทยตั้งอยู่ที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภูมิอากาศเป็นแบบมรสุมเขตร้อน สภาพอากาศ
ตลอดทั้งปสีามารถแบ่งได้เปน็ ช่วงฤดูแล้งและช่วงฤดูฝน หรือแบ่งตามช่วงอุณหภูมิได้เปน็ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดู
หนาว อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปอียู่ที่ 24-30°c ช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะเป็นช่วงทีอุ่ณหภูมิสูงที่สุด[18] 
งานวิจยันี้ เก็บข้อมูลที่ประเทศไทยในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม เป็นช่วงฤดฝูนของประเทศไทย อุณหภูมิ
ภายนอกอยู่ที่ประมาณ30°c ส่วนเซ่ียงไฮ้เป็นเมืองที่ตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางเส้นชายฝั่งทะเลตะวนัออกของจีน
แผ่นดินใหญ่ เป็นทางเปิดออกสู่ทะเลของพื้นที่ลุ่มแมน่้ าแยงซีเกียง ภูมิอากาศเป็นแบบสภาพภูมอิากาศแบบมรสุมกึ่ง
ร้อนตอนเหนือ สภาพอากาศของเมืองเซี่ยงไฮ้สามารถแบ่งได้เปน็ 4 ฤดู คือ ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง และฤดู
หนาว อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปอียู่ที่ 17°c  งานวิจัยนี้เก็บข้อมูลที่เซี่ยงไฮ้ในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน 
อุณหภูมิภายนอกอยู่ที่ประมาณ19°c [19] แต่อย่างไรก็ตามการเก็บข้อมูลกราฟชีพจรในงานวิจัยนี้ท าขึ้นในห้องควบคุม
อุณหภูมิอยู่ที่25°c เพื่อลดปัจจัยด้านอุณหภูมิขณะเก็บข้อมูลทีอ่าจส่งผลกระทบต่อกราฟชีพจร 

ข้อมูลทางการแพทย์แผนจีนที่กล่าวถึงผลของสภาพแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบชีพจรมีบันทึกไว้ใน
ต าราโบราณหลายเล่มตั้งแต่ยุคของคัมภีร์หวงตี้เน่ยจิงมาจนถึงสมัยราชวงศ์ชิง แตบ่ันทึกทีส่มบรูณ์และบันทึกรูปแบบ
ชีพจรตามสภาพแวดล้อมไว้ไดช้ดัเจนที่สุดคือต าราเจิน่เจียเจิ้งเหยี่ยนของแพทย์จีนหลี่จงจื่อในสมัยราชวงศ์หมิง บนัทึก
ไว้ว่า “ชพีจรของคนทางเหนือมักจะเต็มแน่นแข็งแรง ชีพจรของคนทางใต้มักจะอ่อนนุ่ม” [15] ตอ่มาต าราเจิ่นเจียซาน
เม่ยของแพทย์จีนจางลั่วในสมัยราชวงศ์ชงิไดบ้ันทึกไว้โดยมีเนื้อความสอดคล้องกันวา่ “พวกเราคนเจียงหนาน 
ลมปราณอ่อนแอ ชีพจรมักจะไม่เต็มแน่น” [16] ซึ่งพื้นที่เจียงหนาน หรือ พื้นที่ทางตอนใต้ของลุม่น้ าแยงซีเกียง สาเหตุที่
คนเจียงหนานมีลมปราณอ่อนแอ ชีพจรมักจะอ่อนนุ่ม เมื่อเทียบกับคนทางเหนือนั้นสามารถวิเคราะห์ได้จาก 2 ปัจจัย
หลัก คือ 1.คนเจียงหนานมักจะมีขนาดร่างกายที่ผอมบางกวา่เมื่อเทียบกับคนทางเหนือ 2.สภาพอากาศที่ร้อน จะท า
ให้ร่างกายเสียสารน้ าและลมปราณ ซึ่งเป็นหน่วยพื้นฐานที่ประกอบขึ้นเป็นชีพจร ท าให้รูปแบบชีพจรของคนในพื้นที่นี้
มีลักษณะอ่อนนุ่มกว่าคนทางเหนือ 

การด าเนินชีวิตในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงสามารถท าให้ร่างกายเกิดการปรับตวัให้เข้ากับสภาพแวดล้อม 
เรียกว่า ภาวะร่างกายเคยชินกับความร้อน (heat acclimatization) ซึ่งมีผลให้ค่าthresholdของอุณหภูมิที่ร่างกาย
หลั่งเหงื่อลดลง ท าให้เหงื่อออกง่าย และช่วยลดอุณหภูมิภายในร่างกาย ภาวะร่างกายเคยชินกบัความร้อนยังสามารถ
ส่งผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดโดยมีผลให้หลอดเลือดขยายตัวเพิ่มมากข้ึน อัตราการเต้นของหัวใจเพิ่มมากข้ึน 
เพื่อเพิ่มการไหลเวียนโลหิตบริเวณผิวกาย สง่ผลให้ความร้อนสามารถระบายออกจากร่างกายได้ทางผวิหนังมากข้ึน [20] 
ศาสตร์การแพทย์แผนจีนมองวา่สภาพอากาศร้อนท าให้ร่างกายสูญเสียลมปราณและสารน้ า ซึ่งเป็นสารตัง้ต้นของการ
สร้างเลือด ส่งผลให้สารส าคัญทีส่ร้างรูปแบบชพีจรไม่เพียงพอ นอกจากนี้ยังสง่ผลถึงลมปราณในการผลักดนัเลือดและ
ลมปราณที่คุมหลอดเลือดอ่อนแรง รวมถึงลมปราณหัวใจอ่อนแอลงจากการเสียลมปราณในภาพรวม และอินหัวใจ
พร่องจากการสูญเสียสารน้ า เกิดเป็นสภาวะร้อนพร่องจึงท าให้ค่าพารามิเตอร์ h1, h5, h5/h1, As, Ad, A, t5ของกลุ่ม
นักศึกษาไทยต่ ากว่ากลุ่มนักศึกษาจีน สอดคล้องตามสมมติฐานที่ 2 นอกจากนี้คาดวา่การที่ร่างกายอยู่ในภาวะเคยชนิ
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กับความร้อนเป็นเวลานานอาจส่งผลถึงความสามารถในการสบูฉีดเลือดของหัวใจห้องซ้ายและความหยุ่นตามของ
หลอดเลือดแดงใหญ่เสื่อมลงได้เช่นกัน 

ส่วนในการเปรียบเทียบรูปแบบชีพจรของกลุ่มนักศึกษาไทยโดยเก็บข้อมูลจากทั้งที่ประเทศไทยและเซ่ียงไฮ้ 
พบว่าข้อมูลทีไ่ด้จากทัง้สองที่มคีวามแตกต่างกัน โดยค่าh1 ,h4 , As, Ad, Aและค่าแรงกด(P)เมื่อเก็บข้อมูลที่ไทยสูงกว่า
เมื่อเก็บข้อมูลที่เซ่ียงไฮ้ แสดงว่าในกลุ่มคนกลุ่มเดียวกันการเปลีย่นสภาพแวดล้อมชั่วคราวให้ผลคล้ายกับการเปลี่ยน
สภาพแวดล้อมตามฤดูกาลสอดคล้องกับสมมติฐานที่ 1 

2. ผลกระทบจากปัจจัยดา้นพฤติกรรมการด าเนินชีวิตต่อค่าพารามิเตอร์ของกราฟชีพจร 

ในงานวิจัยนี้ความแตกต่างด้านพฤติกรรมการด าเนินชีวิตของกลุ่มนักศึกษาไทยและนักศึกษาจนีสามารถแบ่งได้
เป็น 2 ปัจจัยหลัก คือ ด้านพฤติกรรมการกิน ด้านพฤตกิรรมการออกก าลังกายและการนอนนักศึกษาไทย-จีนมี
พฤติกรรมการกินที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนตามวฒัธรรมของสองเชื้อชาติ พฤติกรรมการกินที่เป็นลักษณะเด่นของคน
ไทยเมื่อเปรียบเทียบกับคนจีนคอื ปริมาณน้อย รสชาตปิรี้ยวเผด็หวาน อาหารดบิเย็น ซึ่งพฤตกิรรมการกินต่างๆนี้ล้วน
มีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมและการด าเนนิชีวติของคนไทย อากาศร้อนสามารถลดความอยากอาหาร และการ
ทานอาหารเย็น อาหารสด อาหารดิบ ดื่มน้ าเย็นจะสง่ผลกระทบท าให้หยางของระบบย่อยอ่อนแอ การท างานของ
ระบบย่อยอาหารเสื่อมลง ด้วยเหตุนี้อาหารไทยจึงมีรสชาติเปรี้ยวเผ็ดหวาน รสเปรี้ยวหวานสามารถเพิ่มความอยาก
อาหาร เพิ่มสารน้ าแก้กระหาย เพิ่มความสดชื่น ส่วนรสเผ็ดแม้ว่าจะมีฤทธิ์ร้อน แต่ความรอ้นที่พอเหมาะจะช่วยขบั
เหงื่อ กระตุ้นการระบายความร้อนที่ผิว แม้วา่พฤติกรรมการกินของคนไทยจะเปน็ไปตามการปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมตามเหตุผลข้างตน้ แต่อย่างไรก็ตามพฤติกรรมการกินเช่นนี้หากต่อเนื่องเป็นเวลานานก็มีแนวโน้มสง่ผล
ต่อการท างานของระบบย่อยอาหาร ซึ่งเปรียบเสมือนแหล่งผลิตลมปราณและเลือด หากระบบย่อยอ่อนแอการผลิต
ลมปราณและเลือดไม่สมบูรณ์ สง่ผลให้ชีพจรค่อนข้างเล็กอ่อน  

ด้านพฤติกรรมการออกก าลังกายและการนอน จากการสอบถามอาสาสมัครที่เข้าร่วมวิจัยพบวา่ นักศึกษาไทย-
จีนมีพฤติกรรมการออกก าลังกายและการนอนที่ต่างกนั กลุ่มนักศึกษาจีนเนื่องจากมีระเบียบของมหาวิทยาลัยในเร่ือง
ของการเก็บคะแนนการออกก าลังกาย นักศึกษาจ าเปน็ต้องออกก าลังกายตอนเชา้รวมถึงเก็บรอบวิ่งตามที่
มหาวิทยาลยัก าหนด และนักศึกษาจีนสว่นใหญ่ที่เข้าร่วมงานวจิัยนี้มีพฤติกรรมการนอนก่อนเที่ยงคืน ส่วนนักศึกษา
ไทยมีพฤติกรรมการด าเนินชีวิตที่เป็นปัญหาคือ ออกก าลังกายน้อย และนอนดึก คัมภีร์หวงตี้เน่ยจิงมีบนัทึกเก่ียวกับ
สุขภาพและพฤติกรรมการด าเนนิชีวิตไว้ว่า “การใชช้ีวิตแบบไมม่ีหลักเกณฑ์ ร่างกายย่อมเสื่อมสิ้นเพียงอายุคร่ึง
ร้อย”[21] นอกจากนี้ยังมบีันทึกถึงพฤติกรรมต่างๆที่มีผลต่อความผิดปกติในระบบตา่งๆไว้ดังนี้ “นอนนานท าลาย
ลมปราณ” [22] หมายถึงคนที่ออกก าลังน้อยนอนนิ่งอยู่เปน็เวลานานจะท าให้ลมปราณอ่อนแอ ท าให้เหนื่อยง่าย
อ่อนเพลีย ไม่มีสมาธิ  “มองนานท าลายเลือด”[22]หมายถึง การใช้สายตาเกินพอดี พฤติกรรมนอนดึกท าให้เกิดภาวะ
เลือดพร่อง เวียนศีรษะ ตาลาย ใจสั่นเป็นตน้ ดังจะเห็นได้วา่พฤติกรรมการด าเนินชีวิตของนักศึกษาไทยกลุ่มนี้ล้วน
ส่งผลกระทบต่อลมปราณและเลือด จึงแสดงกราฟชีพจรที่ค่อนข้างเล็ก สะท้อนถึงการท างานของหัวใจและการหยุ่น
ตามของหลอดเลือดเสื่อมลง ซึ่งหากไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในระยะยาวอาจสง่ผลถึงความสมดุลของระบบอวัยวะ 
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ความเป็นพิษของสารสกัดจากพืช 5 ชนิดที่มีผลตอ่ยุงลายบ้านระยะตัวอ่อน 

Toxicity of Five Plant Extracts Against Immature Stages of Aedes Aegypti L.  

ศิรินทร์ทิพย ์พรยุทธศาสตร์*, นพพล หร่ังนางโหง, กัญญาพชัร บางทราย,  
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คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิง่แวดล้อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
*Email : jiri_ja@yahoo.com 

บทคัดย่อ 

การศึกษาความเป็นพิษของสารสกัดจากใบแก้ว ใบผักตบชวา ใบหูกวาง ใบพญาสัตบรรณ และใบตีนเป็ดน  า 
ที่ความเข้มข้นร้อยละ 10, 50 และ 100 ในเอทธิลแอลกอฮอล์ ต่อการตายของยุงลายบ้านในระยะตัวอ่อน โดยน ามา
เปรียบเทียบกับสารเคมีก าจัดแมลง (ทรายทีมีฟอส) ท าการทดสอบด้วยวิธีการจุ่ม ผลการศึกษาพบว่า สารสกัดจากใบ
แก้วที่ความเข้มข้นร้อยละ 100 ให้ผลการตายต่อลูกน  ายุงลายบ้านวัยที่ 3 และ 4 ดีที่สุด เท่ากับร้อยละ 100 และ 98 
ที่เวลา 24 ชั่วโมง มีค่า Lethal Time 50 (LT50) เท่ากับ 196.74 และ 676.21 นาที ตามล าดับ ขณะที่ทรายทีมีฟอส
ให้ผลการตายต่อลูกน  ายุงลายบ้านวัยที่ 3 และ 4 ได้ดีกว่าสารสกัดจากใบแก้ว โดยให้ผลการตายเท่ากับร้อยละ 100 ที่
เวลา 180 นาทีเท่ากัน มีค่า LT50 เท่ากับ 50.91 และ 85.06 นาที ตามล าดับ นอกจากนี ผลการศึกษาพบว่า สารสกัด
จากใบหูกวางที่ความเข้มข้นร้อยละ 100 ให้ผลการตายต่อตัวโม่งยุงลายบ้านได้ดีที่สุด เท่ากับร้อยละ 90 ที่เวลา 24 
ชั่วโมง มีค่า LT50 เท่ากับ 463.55 นาที ในขณะที่ทรายทีมีฟอสพบว่าไม่มีพิษต่อตัวโม่งยุงลายบ้าน ดังนั นสารสกัดจาก
ใบแก้วและหูกวางจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ จึงควรมีการวิจัยและพัฒนาน าสารสกัดจากใบแก้วและหูกวางไป
ใช้ในการก าจัดยุงลายบ้านในระยะตัวอ่อนต่อไป 

ค าส าคัญ : ลูกน  า ตัวโม่ง ยุงลายบ้าน สารสกัดจากพืช 

Abstract 

Toxicity of orange jasmine, water hyacinth, Indian almond, white cheesewood and pong 
pong leave extracts against immature stages of Aedes aegypti L. The larvae and pupae were tested 
at 10, 50 and 100% concentrations in ethyl alcohol and compared them with chemical insecticide 
(temephos) by dipping bioassays. The result revealed that 100% of orange jasmine leave extracts 
showed 100 and 98% mortality of third and fourth instars larvae at 24 hours, with median lethal 
time (LT50) at 196.74 and 676.21 minutes, respectively. While temephos gave the mortality more 
than orange jasmine leave extracts. Temephos gave 100% mortality of third and fourth instars 
larvae at 180 minutes. The LT50 were 50.91 and 85.06 minutes, respectively. In addition, 100% of 
indian almond leave extract showed 90% mortality of pupae at 24 hours, with LT50 at 463.55 
minutes. Meanwhile, temephos did not have toxic against pupae. This study showed that orange 
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jasmine and indian almond leave extracts have the potential for control immature stages of A. 
aegypti. Thus, the extracts of orange jasmine and indian almond should be further studied. 

Keyword : larvae, pupae, Aedes agypti, plant extracts 

บทน า 

ยุงลายบ้าน (Aedes aegypti L.) เป็นแมลงพาหะน าโรคไข้เลือดออก ชิคุนกุนยา และไข้ซิกา ซึ่งเป็น
โรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญของประเทศไทย จากรายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก พ.ศ. 2560 
โดยส านักโรคติดต่อน าโดยแมลง กรมควบคุมโรค พบว่ามีจ านวนผู้ป่วย 53,190 ราย จ านวนผู้ป่วยตาย 63 ราย อัตรา
ป่วย 80.80 รายต่อประชากรแสนคน อัตราป่วยตาย 0.12 รายต่อประชากรแสนคน (ส านักโรคติดต่อน าโดยแมลง. 
2560) ส าหรับโรคไข้ซิกา ส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค รายงานว่าพบผู้ป่วยติดเชื อไวรัสซิกาครั งแรกในปี พ.ศ. 
2555 แม้ผู้ป่วยจะมีอาการไม่รุนแรง โดยมีอาการเป็นไข้ ผื่น ตาแดง หรือ ปวดข้อ แต่หากหญิงตั งครรภ์ติดเชื ออาจ
ส่งผลกระทบต่อทารกในครรภ์ ท าให้มีภาวะศีรษะเล็กแต่ก าเนิด (Microcephaly) กระทรวงสาธารณสุขจึงประกาศให้
โรคไข้ซิกาเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 (คณะท างานจัดท าคู่มือการป้องกันควบคุม
โรคติดเชื อไวรัสซิกา. 2559) ซึ่งการติดต่อและระบาดของโรคไข้เลือดออกและไข้ซิกาเกิดจากการถูกยุงลายบ้านที่มีเชื อ
กัด จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องท าการควบคุมและก าจัดยุงลายบ้าน ส าหรับการควบคุมและก าจัดยุงลายบ้านใน
ระยะตัวอ่อน เป็นระยะที่สามารถก าจัดง่าย เนื่องจากอาศัยอยู่ในพื นที่จ ากัด (อุษาวดี ถาวระ. 2553) ซึ่งการใช้ทรายเท
มีฟอสในการก าจัดลูกน  ายุงลายบ้านเป็นวิธีที่นิยม เนื่องจากสะดวกและเห็นผลได้ดี อย่างไรก็ตามทรายเทมีฟอสเป็น
สารเคมีชนิดออร์กาโนฟอสเฟตซึ่งมีผลต่อระบบประสาทของมนุษย์และสัตว์ สารสกัดจากพืชจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่
น่าสนใจ เนื่องจากมีการศึกษาพบว่าสารประกอบในพืชหลายชนิดมีฤทธิ์สามารถก าจัดแมลงได้ อีกทั งยังสลายตัวใน
สิ่งแวดล้อมได้ดี ดังนั นกลุ่มผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความเป็นพิษของสารสกัดจากพืช 5 ชนิด คือ แก้ว 
ผักตบชวา หูกวาง พญาสัตบรรณ และ ตีนเป็ดน  า ในการก าจัดยุงลายบ้านในระยะตัวอ่อน 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศกึษาความเป็นพิษของสารสกัดจากพืช 5 ชนิด (แก้ว ผักตบชวา หูกวาง พญาสัตบรรณ และ ตีนเป็ด
น  า) ในการก าจัดลูกน  าวัยที่ 3, วัยที่ 4 และตัวโม่งยุงลายบ้าน  

2. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืช  5 ชนิด (แก้ว ผักตบชวา หูกวาง พญาสัตบรรณ 
และ ตีนเป็ดน  า) ทรายเทมีฟอส และเอทธิลแอลกอฮอล์ 95% ในการก าจัดลูกน  าวัยที่ 3, วัยที่ 4 และตัวโม่งยุงลาย
บ้าน 

วิธีด าเนินการวิจัย 

1. การสกัดสารจากพืช 
พืชที่น ามาสกัดสารมี 5 ชนิด คือ แก้ว (Murraya paniculata (L.) Jack) ผักตบชวา (Eichhornia 

crassipes (C.Mart.) Solms) หูกวาง (Terminalia catappa L.)  พญาสัตบรรณ (Alstonia scholaris (L.) R.Br.) 
และตีนเป็ดน  า (Cerbera odollam Gaertn) แสดงดังภาพที่ 1 โดยน าเฉพาะส่วนใบของพืชแต่ละชนิดมาหั่น
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หยาบๆ ชั่งน  าหนักสด 500 กรัม ใส่ลงในโหลแก้ว ขนาด 10 ลิตร ท าการสกัดด้วยเอทธิลแอลกอฮอล์ 95% โดยเทให้
ท่วมพืช ปิดโหลแก้วให้สนิท แช่ทิ งไว้ประมาณ 7 วัน ที่อุณหภูมิห้อง จากนั นกรองเอาส่วนที่เป็นของเหลวออก น า
สารละลายที่ได้มาระเหยเอทธิลแอลกอฮอล์ออกจนได้สารสกัดจากพืช 100 มิลลิลิตร ท าการแบ่งระดับความเข้มข้น
ของสารสกัดออกเป็น 3 ระดับ คือ ความเข้มข้นร้อยละ 10, 50 และ 100 ด้วยเอทธิลแอลกอฮอล์ 95% 

 

 
 

ภาพที่ 1 พืชที่น ามาสกัดสาร  
 
2. การเตรียมตัวอ่อนของยุงลายบ้าน 

น าไข่ยุงลายบ้านแช่ในน  าสะอาดปราศจากคลอรีน ประมาณ 24 ชั่วโมง ไข่จะฟักออกมาเป็นลูกน  าวัยที่ 1 
จากนั นจะท าการเลี ยงด้วยอาหารปลา ประมาณ 2 วัน ลูกน  าวัยที่ 1 จะลอกคราบเป็นลูกน  าวัยที่ 2 ท าการเปลี่ยนใส่
ถาดใหม ่จากนั นประมาณ 2 วัน ลูกน  าวัยที่ 2 จะลอกคราบเป็นลูกน  าวัยที่ 3 จะท าการแบ่งลูกน  าวัยที่ 3 แบ่งบางส่วน
ไปท าการทดลอง ส่วนที่เหลือท าการเปลี่ยนใส่ถาดใหม่ อีกประมาณ 2 วัน ลูกน  าวัยที่ 3 จะลอกคราบเป็นลูกน  าวัยที่ 4 
จะท าการแบ่งลูกน  าวัยที่ 4 บางส่วนไปท าการทดลอง ส่วนที่เหลือท าการเปลี่ยนใส่ถาดใหม่ จากนั นประมาณ 1-2 วัน 
ลูกน  าวัยที่ 4 จะลอกคราบเป็นตัวโม่ง ซึ่งจะน าไปท าการทดลองต่อไป 
3. การทดสอบความเป็นพิษของสารสกัดจากพืช  

ทดสอบตามวิธีการขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization. 2005) โดยเติมน  าสะอาด 99 
มิลลิลิตร ลงในถ้วยการทดลอง จากนั นดูดตัวอ่อนของยุงลายบ้านใส่ในถ้วยการทดลอง ถ้วยละ 10 ตัว โดยแยกการ
ทดลองเป็น ลูกน  าวัยที่ 3, วัยที่ 4 และตัวโม่ง จากนั นหยดสารสกัดจากพืชที่ความเข้มข้นร้อยละ 10, 50 และ 100 
อย่างละ 1 มิลลิลิตร ลงในถ้วยการทดลอง ส าหรับการทดลองเปรียบเทียบใช้ทรายเทมีฟอส (0.01g w/v) และเอทธิล
แอลกอฮอล์ 95% ท าการนับจ านวนตัวอ่อนของยุงลายบ้านที่ตายภายหลังการทดลองที่ 15, 30, 60, 180, 360 และ 
1,440 นาที โดยในแต่ละสิ่งทดสอบท าทั งหมด 5 ซ  า 
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4. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
จ านวนการตายของตัวอ่อนยุงลายบ้านที่ได้จะถูกน ามาค านวณหาค่า Lethal Time (LT50) หรือเวลาที่

สัตว์ทดลองรับสัมผัสสาร แล้วท าให้สัตว์ทดลองตายลงครึ่งหนึ่งหรือร้อยละ 50 และค่า Lethal Concentration 
(LC50) หรือ ความเข้มข้นของสารที่ท าให้สัตว์ทดลองตายลงครึ่งหนึ่งหรือร้อยละ 50 ที่เวลา 24 ชั่วโมง โดยใช้วิธี 
Probit analysis และท าการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยอัตราการตาย (Mortality rate) ด้วยวิธี ANOVA โดย
เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยการตายจากสารสกัดจากพืช  5 ชนิด ทรายเทมีฟอส และเอทธิลแอลกอฮอล์ 95% 
ด้วยวิธี Duncan’s Multiple Range Test (DMRT)  

ผลการวิจัย 

 การศึกษาความเป็นพิษของสารสกัดจากพืช 5 ชนิด ที่ระดับความเข้มข้นร้อยละ 10, 50 และ 100 ในการ
ก าจัดลูกน  ายุงลายบ้านวัยที่ 3 วัยที่ 4 และตัวโม่ง ผลการศึกษามีดังนี   
1. ความเป็นพิษของสารสกัดจากพืชในการก าจัดลูกน  ายุงลายบ้านวัยที่ 3 

ตารางที่ 1-1, 1-2 และ 1-3 แสดงผลความเป็นพิษของสารสกัดจากพืช 5 ชนิด เอทธิลแอลกอฮอล์  และ
ทรายทีมีฟอส ที่มีผลต่อการตายของลูกน  ายุงลายบ้านวัยที่ 3 และ ค่า LT50 ผลการศึกษาพบว่าที่ความเข้มข้นร้อยละ 
10 สารสกัดจากพืชทั ง 5 ชนิด ไม่มีผลต่อการตายของลูกน  ายุงลายบ้านวัยที่ 3 ขณะที่ที่ความเข้มข้นร้อยละ 50 พบว่า
สารสกัดจากใบแก้วให้ผลการตายดีที่สุด เท่ากับร้อยละ 66 ที่เวลา 24 ชั่วโมง มีค่า LT50 เท่ากับ 1,083.49 นาที 
รองลงมาคือ สารสกัดจากใบหูกวาง ให้ผลการตายเท่ากับร้อยละ 64 ที่เวลา 24 ชั่วโมง มีค่า LT50 เท่ากับ 1,292.80 
นาที และที่ความเข้มข้นร้อยละ 100 สารสกัดจากใบแก้วยังคงให้ผลการตายดีที่สุด คือ ร้อยละ 100  ที่เวลา 24 
ชั่วโมง มีค่า LT50 เท่ากับ 196.74 นาที รองลงมาคือ สารสกัดจากใบหูกวาง ให้ผลการตายเท่ากับร้อยละ 80 ที่เวลา 
24 ชั่วโมง มีค่า LT50 เท่ากับ 961.61 นาที และเมื่อน าผลความเป็นพิษของสารสกัดจากพืชมาเปรียบเทียบกับทรายที
มีฟอส พบว่าทรายทีมีฟอสให้ผลการตายดีกว่าสารสกัดจากใบแก้วและหูกวาง โดยทรายทีมีฟอสมีความเป็นพิษท าให้
ลูกน  ายุงลายบ้านวัยที่ 3 ตายเท่ากับ ร้อยละ 84 และ 100 ที่เวลา 60 และ 180 นาที มีค่า LT50 เท่ากับ 50.91 นาที 
อย่างไรก็ตามเมื่อน าผลการตายที่เวลา 24 ชั่วโมง (1,440 นาที) มาท าการเปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติ พบว่า
สารสกัดจากใบแก้ว ที่ความเข้มข้นร้อยละ 100 กับทรายทีมีฟอส ให้ผลการตายไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (P>0.05) 

 
ตารางที่ 1-1 ความเป็นพิษของสารสกัดจากพืช ความเข้มข้นร้อยละ 10 เอทธิลแอลกอฮอล์ และทรายทีมีฟอส ต่อ         
อัตราการตายของลูกน  ายุงลายบ้านวัยที่ 3 หลังการทดลอง 15, 30, 60, 180, 360, 1,440 นาที และ ค่า LT50 

ชนิดพชื 
อัตราการตายของลูกน  าวัย 3 ทีค่วามเข้มข้น ร้อยละ 10 LT50 

(นาท)ี 15 นาท ี 30 นาท ี 60 นาท ี 180 นาท ี 360 นาท ี 1,440 นาท ี

แก้ว 0 0 0B 0B 0B 0B NA 
ผักตบชวา 0 0 0B 0B 0B 0B NA 
หูกวาง 0 0 0B 0B 0B 0B NA 
พญาสัตบรรณ 0 0 0B 0B 0B 0B NA 
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ชนิดพชื 
อัตราการตายของลูกน  าวัย 3 ทีค่วามเข้มข้น ร้อยละ 10 LT50 

(นาท)ี 15 นาท ี 30 นาท ี 60 นาท ี 180 นาท ี 360 นาท ี 1,440 นาท ี

ตีนเป็ดน  า 0 0 0B 0B 0B 0B NA 
เอทธิล
แอลกอฮอล์ 

0 0 0B 0B 0B 0B 
NA 

ทรายเทมีฟอส 0 0 86A 100A 100A 100A 50.91 
* NA คือ Not Available ไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติได้ 
** ตัวอักษรในแนวตั งที่อยู่บนตวัเลขต่างกัน แสดงความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดบัความเชื่อมัน่ 95% โดยวิธี DMRT 
 
ตารางที่ 1-2 ความเป็นพิษของสารสกัดจากพืช ความเข้มข้นร้อยละ 50 เอทธิลแอลกอฮอล์ และทรายทีมีฟอส ต่อ 
อัตราการตายของลูกน  ายุงลายบ้านวัยที่ 3 หลังการทดลอง 15, 30, 60, 180, 360, 1,440 นาที และ ค่า LT50 

ชนิดพชื 
อัตราการตายของลูกน  าวัย 3 ทีค่วามเข้มข้นร้อยละ 50 LT50 

(นาท)ี 15 นาท ี 30 นาท ี 60 นาท ี 180 นาท ี 360 นาท ี 1,440 นาท ี
แก้ว 0 0 0B 16B 30B 66B 1,083.49 
ผักตบชวา 0 0 0B 0C 0C 0C NA 
หูกวาง 0 0 0B 0C 2C 64B 1,292.80 
พญาสัตบรรณ 0 0 2B 2C 2C 4C 4,625.21 
ตีนเป็ดน  า 0 0 0B 0C 0C 0C NA 
เอทธิล
แอลกอฮอล์ 0 0 0B 0C 0C 0C NA 
ทรายเทมีฟอส 0 0 86A 100A 100A 100A 50.91 
* NA คือ Not Available ไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติได ้
** ตัวอักษรในแนวตั งที่อยู่บนตวัเลขต่างกัน แสดงความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดบัความเชื่อมัน่ 95% โดยวิธี DMRT 
ตารางที่ 1-3 ความเป็นพิษของสารสกัดจากพืช ความเข้มข้นร้อยละ 100 เอทธิลแอลกอฮอล์ และทรายทีมีฟอส ต่อ
อัตราการตายของลูกน  ายุงลายบ้านวัยที่ 3 หลังการทดลอง 15, 30, 60, 180, 360, 1,440 นาที และ ค่า LT50 

ชนิดพชื 
อัตราการตายของลูกน  าวัย 3 ทีค่วามเข้มข้นร้อยละ 100 LT50

(นาท)ี 15 นาท ี 30 นาท ี 60 นาท ี 180 นาท ี 360 นาท ี 1,440 นาท ี
แก้ว 0 26A 38B 60B 76B 100A 196.74 
ผักตบชวา 0 0B 0C 0D 0D 2C 2,534.78 
หูกวาง 0 2B 4C 14C 18C 80B 961.61 
พญาสัตบรรณ 0 0B 2C 2D 2D 4C 4,625.21 
ตีนเป็ดน  า 0 0B 0C 0D 0D 0C NA 
เอทธิล
แอลกอฮอล์ 0 0B 0C 0D 0D 0C NA 
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ชนิดพชื 
อัตราการตายของลูกน  าวัย 3 ทีค่วามเข้มข้นร้อยละ 100 LT50

(นาท)ี 15 นาท ี 30 นาท ี 60 นาท ี 180 นาท ี 360 นาท ี 1,440 นาท ี
ทรายเทมีฟอส 0 0B 86A 100A 100A 100A 50.91 

* NA คือ Not Available ไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติได้ 
** ตัวอักษรในแนวตั งที่อยู่บนตวัเลขต่างกัน แสดงความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดบัความเชื่อมัน่ 95% โดยวิธี DMRT 
 
2. ความเป็นพิษของสารสกัดจากพืชในการก าจัดลูกน  ายุงลายบ้านวัยที่ 4 

ตารางที่ 2-1, 2-2 และ 2-3 แสดงผลความเป็นพิษของสารสกัดจากพืช 5 ชนิด เอทธิลแอลกอฮอล์ และ
ทรายทีมีฟอส ที่มีผลต่อการตายของลูกน  ายุงลายบ้านวัยที่ 4 และ ค่า LT50 ผลการศึกษาพบว่าที่ความเข้มข้นร้อยละ 
10 สารสกัดจากพืชทั ง 5 ชนิด ไม่มีผลต่อการตายของลูกน  ายุงลายบ้านวัยที่ 4 ขณะที่ความเข้มข้นร้อยละ 50 พบว่า
สารสกัดจากใบแก้วให้ผลการตายดีที่สุด เท่ากับร้อยละ 62 ที่เวลา 24 ชั่วโมง มีค่า LT50 เท่ากับ 1,298.88 นาที 
รองลงมาคือ สารสกัดจากใบหูกวาง ให้ผลการตายเท่ากับร้อยละ 14 ที่เวลา 24 ชั่วโมง มีค่า LT50 เท่ากับ 1,840.31 
นาที 

 
ตารางที่ 2-1 ความเป็นพิษของสารสกัดจากพืช ความเข้มข้นร้อยละ 10 เอทธิลแอลกอฮอล์ และทรายทีมีฟอส ต่อ             
อัตราการตายของลูกน  ายุงลายบ้านวัยที่ 4 หลังการทดลอง 15, 30, 60, 180, 360, 1,440 นาที และ ค่า LT50 

ชนิดพชื 
อัตราการตายของลูกน  าวัย 4 ทีค่วามเข้มข้นร้อยละ 10 LT50 

(นาท)ี 15 นาท ี 30 นาท ี 60 นาท ี 180 นาท ี 360 นาท ี 1,440 นาท ี

แก้ว 0 0 0B 0B 0B 0B NA 
ผักตบชวา 0 0 0B 0B 0B 0B NA 
หูกวาง 0 0 0B 0B 0B 0B NA 
พญาสัตบรรณ 0 0 0B 0B 0B 0B NA 
ตีนเป็ดน  า 0 0 0B 0B 0B 0B NA 
เอทธิล
แอลกอฮอล์ 

0 0 0B 0B 0B 0B 
NA 

ทรายเทมีฟอส 0 0 12A 100A 100A 100A 85.06 
* NA คือ Not Available ไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติได ้
** ตัวอักษรในแนวตั งที่อยู่บนตวัเลขต่างกัน แสดงความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดบัความเชื่อมัน่ 95% โดยวิธี DMRT 
 
และที่ความเข้มข้นร้อยละ 100 สารสกัดจากใบแก้วยังคงให้ผลการตายดีที่สุด คือ ร้อยละ 98  ที่เวลา 24 ชั่วโมง มีค่า 
LT50 เท่ากับ 676.21 นาที รองลงมาคือ สารสกัดจากใบหูกวาง ให้ผลการตายเท่ากับร้อยละ 44 ที่เวลา 24 ชั่วโมง มี
ค่า LT50 เท่ากับ 1,501.09 นาที และเมื่อน าผลความเป็นพิษของสารสกัดจากพืชมาเปรียบเทียบกับทรายทีมีฟอส 
พบว่าทรายทีมีฟอสให้ผลการตายดีกว่าสารสกัดจากใบแก้วและหูกวาง โดยทรายทีมีฟอสมีความเป็นพิษท าให้ลูกน  า
ยุงลายบ้านวัยที่ 4 ตายเท่ากับ ร้อยละ 12 และ 100 ที่เวลา 60 และ 180 นาที มีค่า LT50 เท่ากับ 85.06 นาที 
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อย่างไรก็ตามเม่ือน าผลการตายที่เวลา 24 ชั่วโมง (1,440 นาที) มาท าการเปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติ พบว่า
สารสกัดจากใบแก้ว ที่ความเข้มข้นร้อยละ 100 กับทรายทีมีฟอส ให้ผลการตายไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (P>0.05) 
 
ตารางที่ 2-2 ความเป็นพิษของสารสกัดจากพืช ความเข้มข้นร้อยละ 50 เอทธิลแอลกอฮอล์ และทรายทีมีฟอส ต่อ                 
อัตราการตายของลูกน  ายุงลายบ้านวัยที่ 4 หลังการทดลอง 15, 30, 60, 180, 360, 1,440 นาที และ ค่า LT50 

ชนิดพชื 
อัตราการตายของลูกน  าวัย 4 ทีค่วามเข้มข้นร้อยละ 50 LT50 

(นาท)ี 15 นาท ี 30 นาท ี 60 นาท ี 180 นาท ี 360 นาท ี 1,440 นาท ี

แก้ว 0 0 0B 2B 2B 62B 1,298.68 
ผักตบชวา 0 0 0B 0B 0B 0D NA 
หูกวาง 0 0 0B 0B 0B 14C 1,840.31 
พญาสัตบรรณ 0 0 0B 0B 0B 0D NA 
ตีนเป็ดน  า 0 0 0B 0B 0B 0D NA 
เอทธิล
แอลกอฮอล์ 0 0 0B 0B 0B 0D NA 
ทรายเทมีฟอส 0 0 12A 100A 100A 100A 85.06 

* NA คือ Not Available ไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติได้ 
** ตัวอักษรในแนวตั งที่อยู่บนตวัเลขต่างกัน แสดงความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดบัความเชื่อมัน่ 95% โดยวิธี DMRT 
 
ตารางที่ 2-3 ความเป็นพิษของสารสกัดจากพืช ความเข้มข้นร้อยละ 100 เอทธิลแอลกอฮอล์ และทรายทีมีฟอส ต่อ   
อัตราการตายของลูกน  ายุงลายบ้านวัยที่ 4 หลังการทดลอง 15, 30, 60, 180, 360, 1,440 นาที และ ค่า LT50 

ชนิดพชื 
อัตราการตายของลูกน  าวัย 4 ทีค่วามเข้มข้นร้อยละ 100 LT50 

(นาท)ี 15 นาท ี 30 นาท ี 60 นาท ี 180 นาท ี 360 นาท ี 1,440 นาท ี

แก้ว 0 4A 8A 16B 16B 98A 676.21 
ผักตบชวา 0 0A 0B 0C 0C 0C NA 
หูกวาง 0 0A 0B 0C 8B 44B 1,501.09 
พญาสัตบรรณ 0 0A 0B 0C 0C 0C NA 
ตีนเป็ดน  า 0 0A 0B 0C 0C 0C NA 
เอทธิล
แอลกอฮอล์ 0 0A 0B 0C 0C 0C NA 
ทรายเทมีฟอส 0 0A 12A 100A 100A 100A 85.06 

* NA คือ Not Available ไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติได้ 
** ตัวอักษรในแนวตั งที่อยู่บนตวัเลขต่างกัน แสดงความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดบัความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี DMRT 
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3. ความเป็นพิษของสารสกัดจากพืชในการก าจัดตัวโม่งยุงลายบ้าน 
ตารางที่ 3-1, 3-2 และ 3-3 แสดงผลความเป็นพิษของสารสกัดจากพืช 5 ชนิด เอทธิลแอลกอฮอล์  และ

ทรายทีมีฟอส ที่มีผลต่อการตายของตัวโม่งยุงลายบ้าน และ ค่า LT50 ผลการศึกษาพบว่าที่ความเข้มข้นร้อยละ 10 
สารสกัดจากพืชทั ง 5 ชนิด ไม่มีผลต่อการตายของตัวโม่งยุงลายบ้าน ขณะที่ที่ความเข้มข้นร้อยละ 50 พบว่าสารสกัด
จากใบหูกวาง ให้ผลการตายดีที่สุด เท่ากับร้อยละ 44 ที่เวลา 24 ชั่วโมง มีค่า LT50 เท่ากับ 1,330.85 นาที รองลงมา
คือ สารสกัดจากใบแก้ว ให้ผลการตายเท่ากับร้อยละ 4 ที่เวลา 24 ชั่วโมง มีค่า LT50 เท่ากับ 4,160.08 นาที และที่
ความเข้มข้นร้อยละ 100 สารสกัดจากใบหูกวางยังคงให้ผลการตายดีที่สุด คือ ร้อยละ 90 ที่เวลา 24 ชั่วโมง มีค่า 
LT50 เท่ากับ 463.55 นาที รองลงมาคือ สารสกัดจากใบแก้ว ให้ผลการตายเท่ากับร้อยละ 58 ที่เวลา 24 ชั่วโมง มีค่า 
LT50 เท่ากับ 1,057.83 นาที และเมื่อน าผลความเป็นพิษของสารสกัดจากพืชมาเปรียบเทียบกับทรายทีมีฟอส พบว่า
ทรายทีมีฟอสไม่มีพิษต่อการตายของตัวโม่งยุงลายบ้านแต่อย่างใด (การตาย เท่ากับ 0) ดังนั น เมื่อน าผลการตายที่
เวลา 24 ชั่วโมง (1,440 นาที) มาท าการเปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติ พบว่าสารสกัดจากใบหูกวาง สารสกัด
จากใบแก้ว ที่ความเข้มข้นร้อยละ 100 กับทรายทีมีฟอส ให้ผลการตายที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(P<0.05) 
 
ตารางที่ 3-1 ความเป็นพิษของสารสกัดจากพืช ความเข้มข้นร้อยละ 10 เอทธิลแอลกอฮอล์ และทรายทีมีฟอส ต่อ              
อัตราการตายของตัวโม่งยุงลายบ้าน หลังการทดลอง 15, 30, 60, 180, 360, 1,440 นาที และ ค่า LT50 

ชนิดพชื 
อัตราการตายของตัวโม่ง ที่ความเข้มข้นร้อยละ 10 LT50 

(นาท)ี 15 นาท ี 30 นาท ี 60 นาท ี 180 นาท ี 360 นาท ี 1,440 นาท ี
แก้ว 0 0 0 0 0 0 NA 
ผักตบชวา 0 0 0 0 0 0 NA 
หูกวาง 0 0 0 0 0 0 NA 
พญาสัตบรรณ 0 0 0 0 0 0 NA 
ตีนเป็ดน  า 0 0 0 0 0 0 NA 
เอทธิล
แอลกอฮอล์ 0 0 0 0 0 0 NA 
ทรายเทมีฟอส 0 0 0 0 0 0 NA 
* NA คือ Not Available ไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติได้ 
** ตัวอักษรในแนวตั งที่อยู่บนตวัเลขต่างกัน แสดงความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดบัความเชื่อมัน่ 95% โดยวิธี DMRT 
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ตารางที่ 3-2 ความเป็นพิษของสารสกัดจากพืช ความเข้มข้นร้อยละ 50 เอทธิลแอลกอฮอล์ และทรายทีมีฟอส ต่อ             
อัตราการตายของตัวโม่งยุงลายบ้าน หลังการทดลอง 15, 30, 60, 180, 360, 1,440 นาที และ ค่า LT50 

ชนิดพชื 
อัตราการตายของตัวโม่ง ที่ความเข้มข้นร้อยละ 50 LT50 

(นาท)ี 15 นาท ี 30 นาท ี 60 นาท ี 180 นาท ี 360 นาท ี 1,440 นาท ี

แก้ว 0 0 0A 2B 4B 4B 4,160.08 
ผักตบชวา 0 0 0A 0B 0B 0B NA 
หูกวาง 0 0 4A 36A 42A 44A 1,330.85 
พญาสัตบรรณ 0 0 0A 0B 0B 0B NA 
ตีนเป็ดน  า 0 0 0A 0B 0B 0B NA 
เอทธิล
แอลกอฮอล์ 0 0 0A 0B 0B 0B NA 
ทรายเทมีฟอส 0 0 0A 0B 0B 0B NA 
* NA คือ Not Available ไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติได้ 
** ตัวอักษรในแนวตั งที่อยู่บนตวัเลขต่างกัน แสดงความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดบัความเชื่อมัน่ 95% โดยวิธี DMRT 
 
ตารางที่ 3-3 ความเป็นพิษของสารสกัดจากพืช ความเข้มข้นร้อยละ 100 เอทธิลแอลกอฮอล์ และทรายทีมีฟอส ต่อ              
อัตราการตายของตัวโม่งยุงลายบ้าน หลังการทดลอง 15, 30, 60, 180, 360, 1,440 นาที และ ค่า LT50 

ชนิดพชื 
อัตราการตายของตัวโม่งที่ความเข้มข้น 100% LT50 

(นาท)ี 15 นาท ี 30 นาท ี 60 นาท ี 180 นาท ี 360 นาท ี 1,440 นาท ี

แก้ว 0 0 8B 40B 46B 58B 1,057.83 
ผักตบชวา 0 0 0C 0C 0C 0C NA 
หูกวาง 0 0 18A 74A 74A 90A 463.55 
พญาสัตบรรณ 0 0 0C 0C 0C 0C NA 
ตีนเป็ดน  า 0 0 0C 0C 0C 0C NA 
เอทธิล
แอลกอฮอล์ 0 0 0C 0C 0C 0C NA 
ทรายเทมีฟอส 0 0 0C 0C 0C 0C NA 

* NA คือ Not Available ไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติได้ 
** ตัวอักษรในแนวตั งที่อยู่บนตวัเลขต่างกัน แสดงความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดบัความเชื่อมัน่ 95% โดยวิธี DMRT 
 
4. การวิเคราะห์ความเข้มข้นของสารสกัดจากพืช 5 ชนิด ที่มีผลต่อลูกน  ายุงลายบ้านวัยที่ 3 วัยที่ 4 และตัวโม่ง
ยุงลายบ้าน 
 ตารางที่ 4-1 และภาพที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าความเข้มข้นของสารสกัดจากพืช 5 ชนิด ที่มีผลท าให้
ลูกน  ายุงลายบ้านวัยที่ 3 วัยที่ 4 และตัวโม่งตายลงครึ่งหนึ่ง หรือมีอัตราการตาย 50% ที่เวลา 24 ชั่วโมง (Lethal 

183 

715 

HP531007
Text Box



concentration 50 ที่เวลา 24 ชั่วโมง ; LC50 ที่เวลา 24 ชั่วโมง) ผลการศึกษาพบว่าสารสกัดจากใบแก้ว มีผลต่อการ
ตายของลูกน  ายุงลายบ้านวัยที่ 3 และวัยที่ 4 ดีที่สุด โดยมีค่า LC50 เท่ากับ ร้อยละ 46.29 และ 47.58 ตามล าดับ 
รองลงมา คือสารสกัดจากใบหูกวาง มีค่า LC50 เท่ากับ ร้อยละ 56.99 และ 104.47 ตามล าดับ ขณะที่สารสกัดจากใบหู
กวาง ให้ผลการตายต่อตัวโม่งยุงลายบ้านได้ดีที่สุด มีค่า LC50 เท่ากับ ร้อยละ 60.02 รองลงมาคือ สารสกัดจากใบแก้ว มี
ค่า LC50 เท่ากับ ร้อยละ 94.82 
 
ตารางที่ 4-1 ค่า LC50 ของสารสกัดจากพืช 5 ชนิด ต่อการตายของลูกน  ายุงลายบ้านวัยที่ 3 วัยที่ 4 และตัวโม่งยุงลาย
บ้าน ที่เวลา 24 ชั่วโมง 

ชนิดพชื 
LC50 (ร้อยละ) 

ลูกน  าวัยที่ 3 ลูกน  าวัยที่ 4 ตัวโม่ง 
แก้ว 46.29 47.58 94.82 
ผักตบชวา 139.82 NA NA 
หูกวาง 56.99 104.47 60.02 
พญาสัตบรรณ 314.29 NA NA 
ตีนเป็ดน  า NA NA NA 

            * NA คือ Not Available ไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติได้ 
 

 
 

ภาพที่ 2 ค่า LC50 ของสารสกัดจากพืช 5 ชนิด ต่อการตายของลูกน  ายุงลายบ้านวัยที่ 3 วัยที่ 4  
และตัวโม่งยุงลายบา้น ที่เวลา 24 ชั่วโมง 

 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาพบว่าสารสกัดจากใบแก้วมีความเป็นพิษต่อลูกน  ายุงลายบ้านวัยที่ 3 และ 4 ซึ่งผลการศึกษา
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Pitasawat B et al. (1998) ที่พบว่าสารสกัดจากใบแก้วมีฤทธิ์ในการก าจัดลูกน  ายุงร าคาญ
วัยที่ 4 โดยมีค่า LC50 เท่ากับ 324.1 ppm ที่เวลา 24 ชั่วโมง และงานวิจัยของ Anjali Rawani et al. (2009) ที่
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พบว่าสารสกัดจากเมล็ดและใบแก้วมีความเป็นพิษต่อลูกน  ายุงร าคาญ ซึ่งสารประกอบที่มีอยู่ในเมล็ดและใบแก้วที่
น่าจะมีผลต่อลูกน  ายุง คือ steroids, alkaloids, terpenes และ saponins รวมถึงผลการศึกษาของ Noura S. 
Dosoky et al. (2018) ที่พบว่าในใบแก้วมีสารประกอบที่ส าคัญมากมาย เช่น methyl palmitate, 

isospathulenol, (E,E)-geranyl linalool, benzyl benzoate, selin-6-en-4-ol, β-caryophyllene, 

germacrene B, germacrene D, γ-elemene, steroids และ triterpenoids เป็นต้น และยังพบว่าน  ามันหอม

ระเหยจากใบแก้วมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื อรา Aspergillus Salina โดยมีค่า LC50 เท่ากับ 41 μg/mL และมีฤทธิ์ในการ

ก าจัดหนอนCaenorhabditis elegans มีค่า LC50 เท่ากับ 37 μg/mL นอกจากนี ผลการศึกษาพบว่าสารสกัดจาก
ใบหูกวางมีฤทธิ์ในการก าจัดตัวโม่งยุงลายบ้านได้ดีที่สุด ซึ่งเป็นระยะตัวอ่อนของยุงที่ก าจัดยากที่สุด จากงานวิจัยของ 
วัชริยา ภูริวิโรจน์กุล และ นนทวิทย์ อารีย์ชน (2549) ได้ท าการศึกษาความสามารถในการยับยั งแบคทีเรียที่แยกได้
จากปลากัดและความเป็นพิษของสารสกัดจากใบหูกวางต่อปลากัด พบว่าสารสกัดจากใบหูกวางที่สกัดด้วยเอทธิล
แอลกอฮอล์ 95% มีผลในการยับยั งการเจริญเติบโตของเชื อแบคทีเรีย (MIC) เท่ากับ 375-750 ppm และสามารถฆ่า
แบคทีเรีย (MBC) เท่ากับ 1,500-3,000 ppm และพบว่าสารสกัดจากใบหูกวางมีความเป็นพิษเฉียบพลันที่ท าให้ลูก
ปลากัดตายครึ่งหนึ่ง (LC50) เท่ากับ 880 ppm ที่ 24 ชั่วโมง ซึ่งสารประกอบที่ส าคัญในใบหูกวาง ได้แก ่1-degalloyl-
eugeniin, 2,3-(4,4’,5,5’,6,6’- hexahydroxy-diphenoyl)-glucose, chebulagic acid, gentisic acid, 
corilagin, geraniin, granatin B, kaempferol, punicalagin, punicalin, quercetin, tercatain, tergallagin, 
terflavin A, terflavin B และ triterpenoids เป็นต้น ซึ่งสารประกอบเหล่านี พบว่ามีฤทธิ์ ในการก าจัดเชื อก่อโรค
หลายชนิด เช่น Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, S. epidermidis, S. subflava, 
Bacillus subtilis, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Streptococcus faecalis, S. cremoris, and 
Candida tropicalis เป็นต้น (Arumugam Vijaya Anand et al., 2015) ส าหรับทรายทีมีฟอสเป็นสารเคมีที่องค์การ
อนามัยโลกให้การยอมรับ และเป็นสารเคมีที่นิยมใช้ในการก าจัดลูกน  ายุง ซึ่งปริมาณที่ก าหนดให้ใช้ในแต่ละครั งเท่ากับ 
1 กรัม ต่อน  า 10 ลิตร ซึ่งระยะลูกน  าเป็นระยะที่ตัวอ่อนของยุงต้องการอาหารมากที่สุด ลูกน  ายุงลายจึงได้รับทรายทีมี
ฟอสผ่านทางการกินซึ่งมีผลต่อระบบประสาทของลูกน  ายุง ส่วนตัวโม่งจะเป็นระยะตัวอ่อนที่ไม่ต้องการอาหาร ท าให้
ไม่ได้รับพิษจากทรายทีมีฟอส ซึ่งเป็นข้อจ ากัดของการใช้ทรายทีมีฟอสในการก าจัดยุงในระยะตัวอ่อน ดังนั นสาร
สกัดจากใบแก้วและหูกวางจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจในการน าไปใช้ทดแทนทรายทีมีฟอส จึงควรมีการวิจัย
และพัฒนาน าสารสกัดจากใบแก้วและหูกวางไปใช้ในการก าจัดยุงลายบ้านในระยะตัวอ่อนต่อไป 

กิตติกรรมประกาศ 
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มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่ให้การสนับสนุนการวิจัยในครั งนี  
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การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการบริโภคซูชิ  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจหาปริมาณโลหะหนักที่ปนเปื้อนในซูชิและเพื่อประเมินความเสี่ยงตอ่สขุภาพ
จากการบริโภคซูชิ กลุ่มตัวอย่างงานวิจัยคร้ังนี้ใช้ซูชิจ านวน 10 หน้า ข้าวปั้น และสาหร่ายโนริ แล้วน ามาวิเคราะห์หา
ปริมาณโลหะหนักที่ปนเปื้อนในซูชิ ด้วยเครื่อง Atomic Absorption Spectrophotometer โดยการใช้เทคนิค 
Graphite Furnace Atomic Absorption ผลการส ารวจ พบว่ามีปริมาณตะกั่วในหน้าแซลมอนมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 0.0022 mg/kg ในขณะที่ปริมาณแคดเมียมพบว่ามีในกุ้งมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.0078 mg/kg นอกจากนี้
ยังพบการปนเปื้อนโลหะหนักในสาหร่ายโนริมี ซึ่งปริมาณการปนเปื้อนทั้งตะกั่วและแคดเมียมเฉลี่ยเท่ากับ 0.0050 
mg/kg และ 0.0146 mg/kg ตามล าดับ และในข้าวมีปริมาณตะกั่วและแคดเมียมเฉลี่ย 0.0003 และ 0.0010 mg/kg 
ตามล าดับ อย่างไรก็ตาม โลหะหนักที่ปนเปื้อนในหน้าซูชิ ข้าว และสาหร่ายโนริ มีค่าไม่เกินข้อก าหนดของ CODEX 
Alimentarius Food Standard นอกจากนี้ ผลการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการบริโภคซูชิ พบว่า การ
ปนเปื้อนโลหะหนักจากการรับประทานซูชิยังไม่อยู่ในระดับที่ส่งผลต่อความเสี่ยงสุขภาพ 

ค าส าคัญ : โลหะหนัก การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ ซูช ิ

Abstract 

The objectives of this research were to survey the heavy metals contaminating sushi and to 
assess the health impact from sushi consumption. The samples of this study were collected for 10 
types of sushi toppings, rice and Nori seaweed and they were analyzed using Graphite Furnace 
Atomic Absorption. The results found that Lead contamination was maximized in salmon topping 
with the average concentration as 0.0022 mg/kg. Cadmium concentration was maximized in shrimp 
topping with the average concentration as 0.0078 mg/kg. In addition, average concentration of 
Lead and Cadmium were found in Nori seaweed to be 0.0050 mg/kg and 0.0146 mg/kg, 
respectively, while these heavy metals were found in the rice with the average concentration as 
0.0003 and 0.0010 mg/kg, respectively. However, heavy metals in all samples did not exceed than 
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The CODEX Alimentarius regulation. Moreover, the health risk assessment from sushi consumption 
was not to have any impact to health. 

Keywords : heavy metals, health risks assessment, sushi 

บทน า 

ซูชิเป็นหนึ่งในอาหารญี่ปุ่นที่มีการใช้สีผสมอาหารเพื่อความสวยงาม ประกอบกับซูชิเป็นกลุ่มอาหารญี่ปุ่นที่
ได้รับความนิยมบริโภคเป็นอย่างมากในผู้บริโภคหลายกลุ่ม อีกทั้งยังมีการวางจ าหน่ายทั่วไป หาซื้อได้ง่าย ทั้งที่มีราคา
แพง และไม่แพง ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพของวัตถุดิบที่น ามาท าซูชิ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอันตรายจากสีผสมอาหารซึ่งเป็นสี
อินทรีย์จากการสังเคราะห์ ที่มีส่วนผสมของโลหะหนัก เช่น ตะกั่ว (Pb) และแคดเมียม (Cd) เป็นต้น (กระทรวง
สาธารณสุข. 2551) นอกจากนี้โลหะหนักดังกล่าวอาจมีโอกาสปนเปื้อนในเนื้อเยื่อส่วนต่างๆ ของสัตว์น้ าที่น ามาท า
หน้าซูชิซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภคเช่นกัน (พัชรา เพ็ชร์พิรุณ.  2531) 

ดังนั้น การวิจัยคร้ังนี้จึงมุ่งเน้นศึกษาปริมาณโลหะหนัก ได้แก่ ตะกั่ว (Pb) และแคดเมียม (Cd) ในอาหารญี่ปุ่น
ประเภทซูชิจากร้านขายซูชิขนาดเล็กหรือแผงลอยบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็น
กรณีศึกษาในการส ารวจการปนเปื้อนของโละหนักในซูชิ รวมทั้งการน าผลการส ารวจดังกล่าวมาประเมินความเสี่ยงต่อ
สุขภาพ ซึ่งผู้วิจัยคาดหวังว่าผลการวิจัยนี้สามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงน าไปสู่ความตระหนักในการตัดสินใจการเลือก
บริโภคซูชิในอนาคต  

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักที่ปนเปื้อนในซูชิ 
2. เพื่อประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการบริโภคซชูิ 

ขอบเขตการศึกษา 

การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey  Research) โดยการตรวจวัดปริมาณโลหะหนัก คือ ตะกั่ว (Pb) 
และแคดเมียม (Cd) ที่ปนเปื้อนในหน้าซูชิที่มีการใช้วัตถุดิบเพียง  1 ชนิด รวมทั้งส่วนประกอบที่เป็นสาหร่ายโนริ และ
ข้าวปั้น โดยมีการเก็บตัวอย่างร้านซูชิขนาดเล็กและแผงลอย รอบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดยมีการเก็บ
ตัวอย่างในช่วงวันที่ 1 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 แล้วน าผลการส ารวจดังกล่าวมาประเมินความเสี่ยงต่อ
สุขภาพ ร่วมกับการใช้ข้อมูลทุติยภูมิในการประเมิน ได้แก่ น้ าหนักตัวเฉลี่ยของผู้บริโภค และปริมาณอ้างอิงของโลหะ
หนักทั้งสองชนิดจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ทบทวนวรรณกรรม 

อันตรายของตะกั่ว (Lead: Pb)  และแคดเมียม (Cadmium: Cd) 
อาการชนิดเฉียบพลัน คือ ลิ้นรู้รสโลหะ อุจจาระสีด า อาเจียนสีขาวน้ านม เม็ดเลือดแดงแตกเฉียบพลัน ท า

ให้เลือดจาง ปัสสาวะมีสีคล้ าเหมือนโคคาโคลา ไตวายเฉียบพลัน ไม่มีปัสสาวะ หรือมีน้อย อาการชนิดเรื้อรังที่พบเป็น
ส่วนใหญ่ คือ พบเส้นสีด าที่เหงือกเรียกว่า Lead Line เลือดจาง ซีด พบความผิดปกติในระบบประสาทส่วนกลางใน
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เด็กมากกว่าในผู้ใหญ่ ปวดเมื่อย กล้ามเนื้ออ่อนแรง รู้รสโลหะ เบื่ออาหาร ท้องผูก ล าไส้บิดตัว ในขณะที่แคดเมียม ท า
ให้คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง อุจจาระร่วง มีอาการคล้ายอาหารเป็นพิษ และเกิดโรค Itai-Itai คือ เจ็บปวดหลังหรือขา 
กระดูกเปราะ และปวดอย่างรุนแรงถ้าได้รับสารน้อยแต่เป็นเวลานาน จะก่อให้เกิดโรคความดันโลหิตสูง ไตท างาน
ผิดปกติ กระวนกระวาย ขาดสมาธิ ความจ าเสื่อม บางครั้งซึมเศร้า บางครั้งร่าเริง ถ้ามีอาการอ่อนเพลียอาจหมดสติ 
และเสียชีวิตได้ (สุนิสา ชายเกลี้ยง. 2557) โดยโลหะหนักทั้ง 2 ชนิด มีเกณฑ์มาตรฐานที่เก่ียวข้องแสดงในตารางที่ 1  
 
ตารางที่ 1 เกณฑ์มาตรฐานท่ีเกี่ยวข้อง 

มาตรฐานทีเ่กี่ยวข้อง ตะกั่ว (Pb) แคดเมียม (Cd) 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบบัท่ี 98 (พ.ศ.2529) เรื่อง  
มาตรฐานอาหารที่มสีารปนเปื้อน 

*1 mg/kg - 

Codex Alimentarius Commission (March,2011) 0.3 mg/kg 2 mg/kg 

หมายเหตุ : *เว้นแต่อาหารที่มีสารตะกั่วปนเปื้อนตามธรรมชาติในปริมาณสูง ให้มีได้ตามที่ได้รับความเห็นชอบจาก
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

วิธีการวิจัย 

(1) การเก็บตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้การศึกษาครั้งนี้เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  (Purposive sampling) เพื่อก าหนด

ชนิดของหน้าซูชิ โดยสุ่มเก็บตัวอย่างซูชิที่เลือกใช้วัตถุดิบเพียงชนิดเดียว จ านวนหน้าละ 2 ชิ้น ทั้งหมด 10 หน้า รวม
ข้าวปั้น และสาหร่ายโนริ นับเป็น 12 ตัวอย่าง โดยเก็บตัวอย่างซูชิของทั้ง 3 ร้าน รวมทั้งหมดเป็น 72 ตัวอย่าง และใช้
การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental  sampling) ในการเลือกซูชิที่วางจ าหน่าย ซึ่งจะท าการเลือกซูชิมาหน้าละ 
2 ชิ้น จากการวางขายในภาชนะ  

(2) การเตรียมตัวอย่างและการย่อยตัวอย่าง 
    น าหน้าซูชิ สาหร่ายโนริ และข้าวปั้น ที่หั่นเป็นชิ้นเล็กๆ และบดละเอียด มาชั่งน้ าหนักประมาณ 10 กรัม 

จากนั้นปิเปตสารละลายกรดไนตริกเข้มข้น 70% ปริมาตร 10 ml ใส่ลงในตัวอย่าง และต้มย่อยด้วยความร้อนบนเตา
ไฟฟ้าอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง หรือจนกว่าตัวอย่างจะละลายจนหมด หลังจากนั้นตั้ง
ทิ้งไว้ให้เย็น แล้วน าไปกรองด้วยกระดาษกรองเบอร์ 42 โดยมีการเทสารละลายลงในขวดปรับปริมาตรขนาด 50 ml 
พร้อมกับปรับปริมาตรด้วยน้ าปราศจากไอออน (APHA, AWWA and WPCF,1975) 

(3) การวิเคราะห์ตะกั่วและแคดเมียม  
      ตัวอย่างทั้งหมดจะท าการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง AAS (Atomic Absorption Spectrophotometer) โดย

เทคนิคกราไฟต์เฟอร์เนส-อะตอมมิกแอบซอร์พชัน (Graphite Furnace Atomic Absorption) รุ่น iCE 3000 Series 
AA Thermo Fisher Scientific  

ผลการวิจัย 

(1) ปริมาณแคดเมียมและตะกั่วที่ปนเปื้อนในซูชิ 
    1) ปริมาณตะกั่วที่ปนเปื้อนในซูชิแต่ละหน้า 
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         จากการส ารวจพบว่าปริมาณตะกั่วในหน้าของซูชิ ข้าว และสาหร่ายโนริ มีความเข้มข้นอยู่ในช่วง 
0.0001-0.0050   โดย สาหร่ายโนริพบปริมาณตะกั่วมากที่สุด คือ 0.0050±0.0067 รองลงมา คือ แซลมอน ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยของตะกั่วเท่ากับ 0.0022±0.0004    mg/kg ส าหรับ แคดเมียม พบว่า มีความเข้มข้นของแคดเมียมอยู่ในช่วง  
0.0010 ถึง 0.0146 mg/kg ทั้งนี้ปริมาณแคดเมียมที่พบมากที่สุด พบใน สาหร่ายโนริเช่นกัน โดยมีความเข้มข้น  
0.0146±0.0075 mg/kg รองลงมาคือ กุ้งพบที่ความเข้มข้น 0.0078±0.0038 mg/kg อย่างไรก็ตามความเข้มข้นของ
ตะกั่วและแคดเมียมในทุกตัวอย่างยังมีค่าไม่เกินมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 98 (พ.ศ.2529) 
เรื่อง  มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน และ Codex Alimentarius Commission (March,2011) รายละเอียด
แสดงในตารางที่ 2 
   
ตารางที่ 2 ปริมาณตะกั่วและแคดเมียมที่ปนเปื้อนในหน้าซูชิ ข้าว และสาหร่ายโนร ิ

ประเภทตัวอย่าง ความเข้มข้นของโลหะหนัก 
ตะกั่ว แคดเมียม 

กุ้ง 0.0016±0.0007 0.0078±0.0038 
ย าสาหร่าย 0.0002±0.0002 0.0023±0.0020 
ซาบะ 0.0006±0.0006 0.0055±0.0011 
หมึก 0.0003±0.0002 0.0043±0.0009 
แมงกะพรุน 0.0002±0.0002 0.0027±0.0026 

แซลมอน 0.0022±0.0004 0.0023±0.0022 
ไข่กุ้ง 0.0003±0.0002 0.0031±0.0023 
หอยเชลล ์ 0.0003±0.0003 0.0028±0.0015 
ทูน่า 0.0001±0.0001 0.0023±0.0008 
ปูอัด 0.0004±0.0003 0.0016±0.0015 
ข้าว 0.0003±0.0003 0.0010±0.0017 
สาหร่ายโนร ิ 0.0050±0.0067 0.0146±0.0075 

 
(2) ผลการประเมินความเสี่ยงจากการบริโภคซูชิ  

 ส าหรับการประเมินความเสี่ยงจากการบริโภคซูชิ กรณีการได้รับตะกั่วและแคดเมียม หากได้รับเข้าสู่ร่างกาย
เป็นเวลานาน (พงษ์เทพ วิวรรธนะเดช. 2547) ดังสมการ  

Intake (mg/kg-day)   =          (CF)(IR)/(BW)  

 CF  คือ ปริมาณตะกั่วและแคดเมียมที่ปนเปื้อนโดยเลือกหน้าซูชิที่มีปริมาณตะกั่วและแคดเมียมมากที่สุด 
กล่าวคือ แซลมอน (0.0022 mg/kg) และกุ้งสด (0.0078) ตามล าดับ รวมทั้งปริมาณตะกั่วในสาหร่ายโนริ และข้าว 
เท่ากับ 0.0050 และ 0.0003 mg/kg ตามล าดับ ส าหรับแคดเมียมในสาหร่ายโนริ และข้าว มีปริมาณเท่ากับ 0.0146 
และ 0.0010 mg/kg   
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 IR  คือ ปริมาณน้ าหนักของหน้าแซลมอน กุ้งสด ข้าว และสาหร่ายโนริ โดยคิดเป็นน้ าหนักต่อซูชิจ านวน 10 
ก้อน (ปริมาณคาดการณ์ในการบริโภค 1 ครั้ง) ดังนี้ 43.8322 g (0.0438 kg), 35.8125 g (0.0358 kg), 58.7653 g 
(0.0587 kg) และ 13.5150 g (0.0135 kg) 

BW คือ น้ าหนักตัว หน่วยเป็น กก. (Kg) โดยน้ าหนักเฉลี่ยของวัยรุ่นชายมีค่าเท่ากับ64.24 kg และวัยรุ่น
หญิงไทยมีค่าเท่ากับ 52.07 kg (มาตรฐาน Size Thai. 2552)         

การอธิบายลักษณะของความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการบริโภคซูชิ อธิบายได้โดยค่า Hazard Quotient (HQ) ซึ่ง
แสดงค่าสัดส่วนของตัวแปร (พงษ์เทพ วิวรรธนะเดช. 2547) ดังสมการ 

HQ = Daily Intake / RfD* 
(โดยค่า *RfD ของตะกั่ว มีค่าเท่ากับ 0.0035 (mg/kg/day) และแคดเมียม มีค่าเท่ากับ 0.0010 (mg/kg/day) (EPA-
IRIS, 2018)  

ทั้งนี้ผลการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการบริโภคซูชิที่มีปริมาณตะกั่วและแคดเมียม พบว่า ค่า  HQ 
น้อยกว่า 1 (ตารางที่ 3) แสดงให้เห็นว่า การบริโภคซูชิภายใต้กรอบการประเมินดังกล่าวในการรับประทานครั้งละ 10 
ก้อน ยังไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพ 
 
ตารางที่ 3 ผลการประเมินความเสี่ยงในวัยรุ่นชายและวัยรุ่นหญิง 

ปริมาณการได้รับสัมผัส 
การประเมินความเสี่ยงที่เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ (HQ) 

ตะกั่ว (Pb) แคดเมียม (Cd) 

วัยรุ่นชาย วัยรุ่นหญิง วัยรุ่นชาย วัยรุ่นหญิง 
ความเสีย่งจากการบริโภคแซลมอน 0.0029 0.0571 - - 
ความเสีย่งจากการบริโภคกุ้งสด - - 0.2000 0.3000 

สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 

 - ปริมาณความเข้มข้นของตะกั่วและแคดเมียมที่ปนเปื้อนในหน้าซูชิพบว่ามีปริมาณต่ าและไม่เกินค่า
มาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 98 (พ.ศ.2529) เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน และ 
Codex Alimentarius Commission (March, 2011)   

 - ปริมาณตะกั่วที่ปนเปื้อนในหน้าซูชิ พบว่าในแซลมอน มีปริมาณตะกั่วเข้มข้นสูงสุด  โดยมีความเข้มข้น 
0.0022±0.0004 mg/kg ในขณะที่ปริมาณแคดเมียมที่ปนเปื้อนในหน้าซูชิ พบว่าใน กุ้ง มีแคดเมียมเข้มข้นสูงสุด โดย
มีความเข้มข้น 0.0078±0.0038 mg/kg อย่างไรก็ตามในส่วนประกอบของซูชิที่เป็นสาหร่ายโนริ พบว่า มีความเข้มข้น
สูงสุดทั้งตะกั่วและแคดเมียม 

 -  การประเมินที่เกิดผลกระทบต่อสุขภาพในกรณีการบริโภคซิ 10 ก้อนในครั้งเดียว ยังไม่กอ่เกิดความเสี่ยงต่อ
สุขภาพจากโลหะหนักที่ได้รับสัมผัสผ่านทางการกิน 
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อภิปรายผลการวิจัย 

ปริมาณตะกั่วที่พบในเนื้อปลาแซลมอนอาจมาจากการขนส่งน าเข้ามาจากต่างประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับผล
การศึกษาของคุณสมชาย วิบุญพันธ์ (2558) โดยพบว่าจากการเก็บตัวอย่างเนื้อปลาแซลมอนน าเข้าจากต่างประเทศ 
ระหว่างปี    พ.ศ. 2555-2558 เพื่อหาโลหะหนัก 3 ชนิด คือ ปรอท ตะกั่ว แคดเมียม ในขณะที่ ปริมาณแคดเมียมที่
พบในกุ้งสดอาจเกิดจากการปนเปื้อนแคดเมียมจากแหล่งน้ าที่เพาะเลี้ยงและแหล่งน้ าทะเลที่มีการปนเปื้อน (แววตา 
ทองระอา, 2557) กล่าวว่า เช่นเดียวกับสาหร่าย ซึ่งพบว่ามีการปนเปื้อนโลหะหนักได้เช่นกัน (นุชนาถ รังคดิลก, 
2561) อย่างไรก็ตามแม้ว่าผลการประเมินความเสี่ยงยังไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ แต่ ความเสี่ยงจากการบริโภคซูชิที่
มีการปนเปื้อนโลหะ มีโอกาสเพิ่มมากขึ้น ในกรณีที่ ความเข้มข้นของโลหะในซูชิมากขึ้น  มีอัตราการบริโภคต่อวัน
เพิ่มข้ึน และมีระยะเวลาการบริโภคอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน หรือน้ าหนักตัวของผู้บริโภคน้อยลง 
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 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมป้องกันตนเองจากการใช้สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืช        
ของเกษตรกร ต าบลเขาค้อ อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

Factors Affecting Prevention Behavior from Pesticide Use Among Agriculturist, 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยแบบภาคตัดขวางนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมป้องกันตนเองจากการใช้สารเคมีป้องกันและก าจัด
ศัตรูพืช และ ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมป้องกันตนเองจากการใช้สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ต าบลเขาค้อ 
อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ กลุ่มตัวอย่างจ านวน 243 คน วิเคราะห์ข้อมูลหาค่าทางสถิติ Multiple Regression Analysis 
(Stepwrise) โดยส่วนใหญ่มีความรู้อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 47.7  มีทักษะและการรบัรู้ อยู่ในระดับดี ร้อยละ 79.4 และ 
70.0 ตามล าดับ มีพฤติกรรมป้องกันตนเองจากการใช้สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืชอยู่ในระดับดี ร้อยละ 63.4 ปัจจัยที่
ส่งผลต่อพฤติกรรมป้องกันตนเองจากการใช้สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกรคือ ทักษะ พฤติกรรมของบุคคลที่
เกี่ยวข้อง ประสบการณ์การได้รับอันตราย การรับรู้ และการเข้าถึงทรัพยากรป้องกันตนเองจากสารเคมีป้องกันและก าจัด
ศัตรูพืช อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (P-value เท่ากับ<0.001,<0.001,<0.001,0.001 และ 0.025 
ตามล าดับ) 

 ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าเกษตรกรทีมีทักษะและการรับรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากสารเคมีป้องกัน
และก าจัดศัตรูพืช รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องมีพฤติกรรมสนับสนุนการป้องกันตนเองและการเข้าถึงทรัพยากร จะมี
พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการใช้สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืชที่ดีขึ้น 

ค าส าคัญ :  สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช พฤติกรรมป้องกันตนเอง เกษตรกร 

Abstract 

This cross-sectional study aimed to investigate the prevention behavior from pesticides use 
and to study factors affecting prevention behavior from pesticides use among agriculturist, 
Khaokao District, Petchabun Province. Data was collected among 243 agriculturists who used 
pesticides using questionnaires and analyze using the multiple regressions (Stepwrise). 

 The result showed that most of them had the knowledge at a moderate level 47.7%, skills 
and perceptionat a high level 79.4% and 70.0%, respectively. Also the participants had a high level 
of prevention behavior from pesticides use 63.4%. In addition, factors affecting prevention 
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behavior were prevention skills, behavior of the person concerned, the experience of health 
impact on pesticides exposure, perception on prevention behavior, and  access to self-protection 
equipment’s, with the significance level 95% (P-value<0.001, <0.001, <0.001, 0.001 and 0.025, 
respectively). The findings indicated that the prevention behavior from pesticide use will be better 
if they have skills and perceptions on prevention behavior from pesticide use, as well as support 
from prevention behavior of the person concerned and access to self-protection equipment. 

Keywords : Pesticides  Prevention Behavior   Agriculturist 

บทน า 

 ประเทศไทย ในปัจจุบันได้มีการน าสารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืชเข้ามาใช้อย่างแพร่หลาย  เนื่องจาก
ประเทศไทยอยู่ในระหว่างการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ด้วยเหตุนี้เกษตรกรของประเทศจึงมี
ความจ าเป็นที่จะต้องแสวงหาวิธีการที่จะท าให้ผลผลิตทางการเกษตรสูงขึ้นทุกวิถีทาง สารเคมีป้องกันและก าจัด
ศัตรูพืชจึงถูกเกษตรกรน ามาใช้โดยไม่จ ากัดขอบเขต ทั้งในรูปของปริมาณการใช้ การซื้อหาที่ท าได้อย่างเสรี จากข้อมูล
การน าเข้าสารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืช ปี พ.ศ.2558 ประเทศไทยมีการน าเข้าสูงถึง 149,458.69 ตัน คิดเป็น
มูลค่ารวม 19,301.91 ล้านบาท (ส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร, 2558) ส่งผลท าให้อุตสาหกรรมสารเคมี
ป้องกันและก าจัดศัตรูพืชเติบโตอย่างมากเกษตรกรเข้าถึงสารเคมีได้ง่ายและมีการใช้มากเกินความจ าเป็น ซึ่งสารเคมี
ป้องกันและก าจัดศัตรูพืชเป็นสาเหตุของการเกิดโรคต่างๆ หลายโรค เช่น มะเร็ง โรคในระบบทางเดินหายใจ เป็นต้น
พิษสารเคมีป้องกันและก าจัดพืชเป็นสาเหตุส าคัญของการเจ็บป่วยและการตายในหลายประเทศในโลก มีการประเมิน
ว่าร้อยละ 95 ของการเกิดพิษจากสารก าจัดศัตรูพืชที่ร้ายแรงเกิดขึ้นในประเทศก าลังพัฒนาหลายแห่งซึ่งอยู่ในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก การท าการเกษตรอย่างง่ายที่มักมีการใช้สารก าจัดศัตรูพืช เพื่อเป็นการประหยัดเวลา และแรงงาน 
ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมความยากจนที่เก่ียวข้องกับการขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกันที่เพียงพอและเครื่องมือ หรือ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการรกัษา นี่อาจเป็นบางส่วนของปัจจัยที่เอ้ือต่อการมีอัตราป่วยและการตายที่สูง  ความสามารถในการ
เข้าถึงข้อมูลในเร่ืองของความเจ็บป่วยจากพิษจากสารก าจัดศัตรูพืชในประเทศของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกคือ ถึงแม้ว่า
ในบางประเทศจะมีการพัฒนาศูนย์ข้อมูลด้านพิษวิทยา และเครือข่ายสารสนเทศในภูมิภาคที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
และสิ่งแวดล้อมก็ตาม (Ravindra Fernando, 1995) 

 โดยทั่วไปสารเคมีก าจัดศัตรูพืชเหล่านั้นสามารถเข้าไปสะสมในร่างกายคนเราได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม ท า
ให้เกิดความเป็นพิษแบบเฉียบพลัน และพิษแบบเรื้อรัง เช่น การก่อให้เกิดโรคมะเร็ง ผลต่อระบบต่อมไร้ท่อ ระบบ
สืบพันธุ์ เมื่อรวบรวมผู้ป่วยจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืช จากโรงพยาบาลทั่วประเทศระหว่างปี พ.ศ.2558 พบมีผู้ป่วยโรค
จากพิษสารเคมีก าจัดศัตรูพืช จ านวน 10,177 ราย คิดเป็น 17.12 ต่อประชากรแสนคน กลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยมากที่สุด 
คือ กลุ่มอายุ 15-59 ปี จ านวน 7,507 คน คิดเป็นร้อยละ 73.76 อาการเหล่านี้ถือเป็นการเจ็บป่วยจากสารเคมีก าจัด
ศัตรูพืชแบบเฉียบพลันนอกจากนี้ยังมีการเจ็บป่วยแบบเรื้อรัง ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีระบบข้อมูลโรคพิษจากสาร
ก าจัดศัตรูพืชแบบเรื้อรัง และจากผลการตรวจเลือดเกษตรกรและประชาชนทั่วประเทศในปี 2558 พบว่ากลุ่ม
เกษตรกรในพื้นที่ 70  จังหวัด จ านวน 325,944 คน พบว่ามีผลการตรวจเลือดเสี่ยงและไม่ปลอดภัย จ านวน 113,547 

194 

726 

HP531007
Text Box



คนคิดเป็นร้อยละ 34.84  (ส านักโรคประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม, 2558) ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค
จากสารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืช 

 จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นจังหวัดที่มีอัตราการป่วยจากการสารเคมีก าจัดและป้องกันศัตรูพืชจ านวน 206 คน คิด
เป็นร้อยละ 28.86 ซึ่งอ าเภอเขาค้อมีอัตราการป่วย 42.33 ต่อแสนประชากร ในปี พ.ศ.2558 (ข้อมูลส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์, 2558) ซึ่งถือว่าเป็นอัตราที่สูง ในเขตต าบลเขาค้อ อ าเภอเขาค้อมีประชาชนที่เป็นชาว
ชาวไทยภูเขาซึ่งส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยท าการเพาะปลูกพืชชนิดต่างๆ ท าให้สามารถปลูกพืช
หมุนเวียนได้ตลอดทั้งปี จึงมีการน าสารก าจัดศัตรูพืชหลายชนิดมาใช้ ซึ่งการศึกษานี้จะท าให้ทราบพฤติกรรมการ
ป้องกันตนเองจากการใช้สารก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกร และปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมป้องกันการใช้สารเคมีป้องกัน
ก าจัดศัตรูพืชเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นส าหรับการประเมินผลกระทบทางสุขภาพของเกษตรกรในระยะยาวต่อไป 

การทบทวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

สุจิตรา  ยอดจันทร์ และ คณะ (2554) ศึกษาผลของโปรแกรมความเชื่อด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการป้องกัน
ตนเองจาการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของชาวนา โดยใช้โปรแกรมความเชื่อด้านสุขภาพ เก็บรวบรวมข้อมูล
แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลความแปรปรวนแบบวัดซ้ า (Repeated Measure Design) พบว่ากลุ่มทดลองมี
พฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีสูงขึ้นในเวลาที่แตกต่างกัน และสูงกว่ากลุ่มควบคุม 

นพพล  น าประดิษฐ์ (2550) ศึกษาพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้
ปลูกมันส าปะหลัง อ้อย และข้าวโพดในพื้นที่จังหวัดชัยนาท และจังหวัดสุพรรณบุรี โดยใช้แบบสอบถาม  วิเคราะห์
ความสัมพันธ์โดยใช้การถดถอยเชิงเส้นพหูพจน์โดยใช้ตัวแปรหุ่นเปรียบเทียบคะแนนระหว่างกลุ่มที่มีความแปรปรวน
แตกต่างกันใช้ Kruskal-Wallis Test พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืช ได้แก่ 
ประสบการณ์ในการได้รับอันตรายอันเนื่องมาจากสารเคมี และความรู้เรื่องการใช้สารเคมี 

จิราณุวัฒน์   ดีสนิท (2553) ศึกษาพฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของเกษตร สถานีอนามัยต าบลน้ า
เขียว อ าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์
ข้อมูลโดยสถิติการถดถอยพหุคูณ Multiple Regression Analysis พบว่าระดับความรู้เกี่ยวกับสารเคมีก าจัดศัตรูพืชมี
ความพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชเกษตรกร 

วิชชาดา  สิมลา และ ตั้ม  บุญรอด (2555) ศึกษาพฤติกรรมการใช้สารก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ต.แหลม
โตนด  อ.ควนขนุน  จ.พัทลุง เป็นการศึกษาเชิงวิเคราะห์แบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional Analytical Study) 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้
สารก าจัดศัตรูพืช คือ เพศ ระดับการศึกษา  ประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ  จ านวนครั้ งของการฉีดพ้นสารเคมี
ก าจัดศัตรูพืช  การตรวจหาสารเคมีก าจัดศัตรูพืชในเลือดเกษตรกร การได้รับความรู้ ค าแนะน าหรือเคยอบรมเกี่ยวกับ
อันตรายของสารเคมีก าจัดศัตรูพืชและความเชื่อด้านสุขภาพ 

ศักดา  ตุ้ยหล้า และคณะ (2558) ศึกษาการพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัด
ศัตรูพืชในเกษตรผู้ปลูกอ้อย  เป็นการศึกษาทดลองโดยการสุ่มสองกลุ่มวัดก่อน – หลังการ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลทดสอบความแปรปรวนแบบพหุคูณ พบว่ารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชสาหรับ

195 

727 

HP531007
Text Box



เกษตรกรผู้ปลูกอ้อย ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพโดยมี กลุ่มทดลองมีความรู้ เจตคติ และทักษะเกี่ยวกับการใช้
สารเคมีกาจัดศัตรูพืช สูงกว่ากลุ่มควบคุม 

กรอบแนวคิดงานวิจัย 

 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบภาคตัดขวาง (Cross sectional Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรม
ป้องกันตนเองจากการใชส้ารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืช และ ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมป้องกันตนเองจากการใช้
สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพชืของเกษตรกร ต าบลเขาค้อ อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ประชากรที่ศึกษาเป็นกลุ่มเกษตรกรของ ต าบลเขาค้อ อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  ที่ขึ้นทะเบียนกับ
ส านักงานเกษตรอ าเภอเขาค้อ จ านวน 518 ครัวเรือน 
 ขนาดกลุ่มตัวอย่างกรณีทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ค านวณโดยใช้สูตรประมาณค่าเฉลี่ยของเดเนียล
(Daniel, 1995)  โดยใช้ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ค านวณได้ 243 คน ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ  (Systematic 
Random Sampling) และคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีตารางเลขสุ่มรายละเอียดดังที่อยู่ในภาคผนวกเพื่อให้ตัวอย่างมี
ลักษณะที่กระจายตัวตามพื้นที่ศึกษาจนได้ตัวอย่างที่สุ่มได้ครบจ านวน 243 คน  และคัดเลือกผู้ที่ท าการฉีดพ้นสารเคมี
ป้องกันและก าจัดศัตรูพืชก าจัดศัตรูพืช 
 ผู้วิจัยได้สร้างและพัฒนาเครื่องมือส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการดังต่อไปนี้  
 1. ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 2. จัดท าร่างแบบสอบถาม และน าแบบสอบถาม ที่ท าเสร็จแล้ว ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความ
ถูกต้อง ความตรงของเนื้อหา ปรับปรุงแก้ไข 
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 3. ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน โดยตรวจสอบความถูกต้องเชิงทฤษฎี  
เนื้อหา  ข้อเสนอแนะ  และปรับปรุงแก้ไข   
 4. การทดสอบคุณภาพเครื่องมือ (Try Out)  ทดสอบกับกลุ่มเกษตรกรที่ที่ท าการฉีดพ่นสารเคมีป้องกัน
และก าจัดศัตรูพืชที่ ต าบลเข็กน้อย  อ าเภอเขาค้อ กลุ่มตัวอย่างจ านวน  30  คน   
 5. ท าการทดสอบหาค่าหาความเชื่อมั่นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปโดยหาค่าสัมประสิทธิ์
Cronbach’s Alpha โดยใช้เกณฑ์สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ที่ค่าระดับความเชื่อมั่นของแบบสอบ 
0.854 จึงจะถือได้ว่าแบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือ และสามารถน าไปศึกษากับกลุ่มตัวอย่างจริงได้  
 6. จัดท าเครื่องมือฉบับสมบูรณ์เพื่อน าไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง 

การเก็บรวบรวมข้อมูล   

 1. ประสานงานบุคคลที่เก่ียวข้อง เช่น เจ้าหน้าที่รพ.เขาค้อ รพ.สต ปานสุขุม นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล ก านัน นักวิชาการเกษตร ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อขอความร่วมมือ และให้การสนับสนุนการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 2. ประชุมชี้แจงผู้ช่วยผู้ศึกษา ซึ่งก าหนดผู้ช่วยผู้ศึกษา เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
จ านวน 4 คน ชี้แจงวัตถุประสงค์ และอบรมการเก็บข้อมูล 
 3. เก็บแบบสอบถามจากผู้ช่วยวิจัย พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูล 
 4. น าแบบสอบถามที่ได้จัดเก็บข้อมูล มาตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของข้อมูล  
 5.ลงรหัสในแบบสอบถาม เพื่อน ามาวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าทางสถิติ Multiple Regression Analysis 
(Stepwrise) 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยนี้เป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วย 6 ส่วน ดังนี้ 

 ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร ต าบลเขาค้อ จ านวน 11 ข้อ ประกอบด้วย ข้อมูลส่วน

บุคคล (ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ชนเผ่า ระดับการศึกษา)  รายได้เฉลี่ย ความเพียงพอของรายได้  จ านวนพื้นที่การ

เพาะปลูก จ านวนรอบการเพาะปลูก ประสบการณ์การใช้สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช และ ประสบการณ์การได้รับ

อันตรายจากสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช 

 ส่วนที่ 2 แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากการใช้สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืช เป็น

ชนิด 4 ตัวเลือก การแปลผลระดับความรู้ ตามแนวคิดของ Bloom's Taxonomy (1976) แบ่งเป็น 3 ระดับ 

 ส่วนที่ 3 เป็นแบบทดสอบทักษะ  โดยผู้ตอบจะต้องเลือกตอบตามที่ปฏิบัติจริงเพียงข้อละ 1 ค าตอบ รวม

เป็น 10 ข้อ การแปลผลระดับทักษะโดยใช้หลักของ Best John W, 1977 แบ่งเป็น 3 ระดับ 

 ส่วนที่ 4 เป็นแบบทดสอบการรับรู้ ประกอบด้วย 3 คือ การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคจากการใช้

สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพชื  การรับรู้ความรุนแรงของโรคที่เกิดจากสารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืช  การรับรู้

ประโยชน์ของการป้องกันตนเองจากการใช้สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืช จ านวน 15 ข้อ การแปลผลระดับการ

รับรู้โดยใช้หลักของ Best John W, 1977 แบ่งเป็น 3 ระดับ  
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 ส่วนที่ 5 เป็นแบบทดสอบการเข้าถึงทรัพยากรและพฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวข้องในการป้องกันตนเองจาก

การใช้สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ต าบลเขาค้อ จ านวน 14 ข้อ เป็นแบบ Check list เลือกตอบ 

ใช่ หรือ ไม่ใช่   

 ส่วนที่ 6 เป็นแบบทดสอบพฤติกรรมการการป้องกันตนเองจากการใช้สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืชของ

เกษตรกร ต าบลเขาค้อ โดยเลือกตอบตามที่ปฏิบัติจริง จ านวน 25 ข้อ  

 การแปลผลระดับพฤติกรรมโดยใช้หลักของ Best John W, 1977 คือ (คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด) / 

จ านวนอันตรภาคชั้น) แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 

  ระดับพฤติกรรมดี   หมายถึง ได้คะแนน  59-75 คะแนน 

  ระดับพฤติกรรมปานกลาง   หมายถึง ได้คะแนน  42-58 คะแนน 

  ระดับพฤติกรรมควรปรับปรุง หมายถึง ได้คะแนน  25-41 คะแนน 

ผลการศึกษา 

 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 74.1 มีอายุ 40-49 ปี ร้อยละ 42.8 โดยมีอายุเฉลี่ย 44.16 ปี 
สถานภาพมีคู่ ร้อยละ 84.4 เป็นชนเผ่าม้ง ร้อยละ 67.5 จบการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษา ร้อยละ 34.9 รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน ต่ ากว่า 5,001  บาท ร้อยละ 83.1 มีรายได้พอใช้จ่ายแต่มีหนี้สิน ร้อยละ 29.6 จ านวนพื้นที่ท า
การเกษตรต่อรอบการเพาะปลูก 1-10 ไร่ ร้อยละ78.2 โดยมีพื้นที่เพาะปลูกเฉลี่ย 8.88 ไร่  กลุ่มตัวอย่างเพาะปลูก 2 
รอบ/ปี ร้อยละ 52.7 มีประสบการณ์การใช้สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช 11-20 ปี ร้อยละ 44.9 โดยมีประสบการณ์
การใช้สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชเฉลี่ย 14.90 ปี และ กลุ่มตัวอย่างเคยได้รับอันตรายจากสารเคมีป้องกันก าจัด
ศัตรูพืช ร้อยละ 74.1  
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 47.7  รองลงมามีความรู้อยู่ในระดับมาก และ 
ระดับน้อย ร้อยละ 29.2 และ 23.1 ตามล าดับ  เมื่อพิจารณาคะแนนความรู้แยกตามรายข้อ ทักษะอยู่ในระดับดี ร้อย
ละ 79.4 รองลงมาคือ มีทักษะอยู่ในระดับปานกลางและระดับควรปรับปรุง ร้อยละ 18.1 และ 2.5 ตามล าดับ  การ
รับรู้อยู่ในระดับดี ร้อยละ 70.0 รองลงมามีการรับรู้อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 29.2 และระดับควรปรับปรุง ร้อย
ละ 0.8  การเข้าถึงทรัพยากรสามารถจัดหาถังฉีดพ่นสารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืชที่มีสภาพพร้อมใช้งาน ร้อยละ 
99.6 รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่างสามารถหาซื้อรองเท้าบูทยางที่มีความสูงครึ่งน่องส าหรับใส่ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันและ
ก าจัดศัตรูพืชได้ ร้อยละ 97.9  ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างสามารถหาซื้อแว่นตาเพื่อป้องกันสารเคมีป้องกันและก าจัด
ศัตรูพืชได้น้อยที่สุด ร้อยละ 93.0 และ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการใช้สารเคมีป้องกัน
และก าจัดศัตรูพืชตามค าแนะน าของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันหรือมีวิธีป้องกันตนเองจาก
สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืชตามค าแนะน าของสมาชิกในครอบครัว เช่น พ่อ แม่ สามี ภรรยา ลูก ร้อยละ 91.8 
รองลงมาคือ สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันหรือมีวิธีป้องกันตนเองจากสารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืชตามค าแนะน าจากสื่อ
ต่างๆ เช่น  วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ ร้อยละ 86.0 และ กลุ่มตัวอย่างได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจาก
สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืชจากโรงเรียนหรือสถานศึกษา ร้อยละ 36.6 
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 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมอยู่ในระดับดี ร้อยละ 63.4 รองลงมาคือ มีพฤติกรรมในระดับปานกลาง 
และ ระดับควรปรับปรุง ร้อยละ 35.8 และ 0.8 ตามล าดับ ได้ผลดังตาราง 1 
ตารางที ่1 แสดงระดับพฤติกรรมเกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากการใช้สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืชของกลุ่มตัวอย่าง (n = 
243) 

ระดับพฤติกรรม จ านวน (คน) ร้อยละ 
ระดับควรปรับปรุง 2 0.8 
ระดับปานกลาง  87 35.8 
ระดับดี 154 63.4 
รวม 243 100.0 
ค่าเฉลี่ย (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) = 60.53 (6.168) ค่าต่ าสุด = 39 ค่าสูงสุด = 73   

 ผลการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ด้วยสถิติ  Multiple Regression Analysis โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์
ถดถอยพหุคูณแบบ Stepwise เพื่อท าการคัดเลือกปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการใช้สารเคมี
ป้องกันและก าจัดศัตรูพืช ค่า Durbin-Watson เท่ากับ 1.647 แสดงให้เห็นว่าข้อมูลไม่มีความสัมพันธ์ภายในตัวเอง 
(Autocorrelation) ผลการวิเคราะห์พบว่า ตัวแปรที่สามารถท านายพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการใช้สารเคมี
ป้องกันและก าจัดศัตรูพืช ได้แก่ ทักษะเกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากสารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืช  พฤติกรรม
ของบุคคลที่เก่ียวข้องการได้รับอันตรายจากสารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืช  การรับรู้เก่ียวกับการป้องกันตนเองจาก
สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืช และการเข้าถึงทรัพยากรป้องกันตนเองจากสารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืช (B=
1.011, 0.617,  -2.231, 0.161 และ 0.861 ตามล าดับ) โดยตัวแปรทั้ง 5 ตัว ร่วมอธิบายความแปรปรวนของ
พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการใช้สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืช ได้ร้อยละ 62.3 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 (P-value เท่ากับ <0.001, <0.001, <0.001, 0.001 และ 0.025 ตามล าดับ) โดยสรุปสมการค่า
สัมประสิทธิ์การถดถอย ดังนี้   

พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการใช้สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืช (Y) = 18.714  + 1.011 (ทักษะ) 
+ 0.617 (พฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)  - 2.231  (การได้รับอันตราย) + 0.161 (การรับรู้) + 0.861 (การเข้าถึง
ทรัพยากร) ได้แสดงผลดังตาราง 2 
ตารางที ่2 แสดงปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการใช้สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืช (n=243) 
*R=.789, R2=.623, R2 adj.=.610, F=66.298 (16.241) *p < .05 

ปัจจัย B Beta t 
95% CI for B P-value 

Lower  Upper 

Constant 18.714  5.363 11.840 25.589 <0.001 
ทักษะ 1.011 .552 10.284 .817 1.204 <0.001 
พฤติกรรมบุคคลที่เกี่ยวข้อง 0.617 .169 3.821 .299 .934 <0.001 
ประสบการณ์การได้รับอันตราย -2.231 -.159 -3.763 -3.400 -1.063 <0.001 
การรับรู้ 0.161 .172 3.285 .065 .258 0.001 
การเข้าถึงทรัพยากร 0.861 .096 2.260 .111 1.612 0.025 
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สรุปและวิจารณ์ผล 

 1.เกษตรกรส่วนใหญ่มีการรับรู้และทักษะอยู่ในระดับดี ความรู้อยู่ในระดับปานกลาง การเข้าถึงทรัพยากร
ป้องกันตนเองจากการใช้สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืชเกษตรกรสามารถจัดหาอุปกรณ์ป้องกันตนเองจากการใช้
สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืชได้ เกษตรกรมีพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการใช้สารเคมีป้องกันและก าจัด
ศัตรูพืชตามค าแนะน าของสมาชิกในครอบครัว เช่น พ่อ แม่ สามี ภรรยา ลูก  เป็นต้น 

2. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมป้องกันตนเองจากการใช้สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกรได้แก่ 
ทักษะเกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากสารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืช พฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวข้อง การได้รับ
อันตรายจากสารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืช การรับรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากสารเคมีป้องกันและก าจัด
ศัตรูพืชและ การเข้าถึงทรัพยากรป้องกันตนเองจากสารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืชดังนี้ 
ทักษะ การรับรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากสารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืชพฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวข้องและ
การเข้าถึงทรัพยากรป้องกันตนเองจากสารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืชมีอิทธิพลทางบวกต่อพฤติกรรมการป้องกัน
ตนเองจากการใช้สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืช  แสดงให้เห็นว่า เกษตรกรที่มีทักษะและการรับรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันตนเองจากสารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืชเพิ่มข้ึน ตลอดจนพฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวข้องและการสามารถ
เข้าถึงทรัพยากรป้องกันตนเองจากสารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืชได้ จะมีพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการใช้
สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืชดีขึ้น  ในขณะที่การได้รับอันตรายจากสารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืชมีอิทธิพลทาง
ลบต่อพฤติกรรมการป้องกันตนเองจาก การใช้สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืช แสดงให้เห็นว่า เกษตรกรที่มี
พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการใช้สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืชน้อย จะได้รับอันตรายจากสารเคมีป้องกัน
และก าจัดศัตรูพืช 

ทักษะเก่ียวกับการป้องกันตนเองจากสารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืชมีอิทธิพลทางบวกต่อพฤติกรรมการ

ป้องกันตนเองจากการใช้สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืช อาจเนื่องจากเกษตรกรที่มีทักษะในระดับดีจะส่งผลให้มี

พฤติกรรมป้องกันตนเองที่ดีสามารถใช้อุปกรณ์ป้องกันสารเคมีได้ถูกต้องซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ยรรยง นาคมา 

(2555) ที่พบว่าทักษะการใช้อุปกรณ์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช 

พฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวข้องมีอิทธิพลทางบวกต่อพฤติกรรมการป้องกันตนเองจาก การใช้สารเคมี

ป้องกันและก าจัดศัตรูพืชอาจเนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการใช้สารเคมีป้องกันและ

ก าจัดศัตรูพืชตามค าแนะน าของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันหรือมีวิธีป้องกันตนเองจากสารเคมี

ป้องกันและก าจัดศัตรูพืชตามค าแนะน าของสมาชิกในครอบครัว เช่น พ่อ แม่ สามี ภรรยา ลูกซึ่งครอบครัวเป็นพื้นฐาน

ส าคัญในการเกิดพฤติกรรมต่างๆซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ จิตศจี  จิตต์พิศาล และ คณะ (2557) ที่ได้ศึกษา

พบว่า การได้รับแรงสนับสนุนจากครอบครัวมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการท างาน และ 

การได้รับแรงสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรมีผลต่อพฤติกรรมป้องกันตนเองจากสารเคมี

ป้องกันและก าจัดศัตรูพืชซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ วิชชาดา  สิมลา และ ตั้ม บุญรอด (2555) และ สุจิตรา ยอด

จันทร์ และ คณะ (2554) ที่ได้ศึกษาพบว่าการได้รับความรู้ค าแนะน าหรือเคยอบรมเกี่ยวกับอันตรายของสารเคมีก าจัด

ศัตรูพืชมีผลต่อพฤติกรรมการใช้สารก าจัดศัตรูพืช 
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การรับรู้เก่ียวกับการป้องกันตนเองจากสารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืชมีอิทธิพลทางบวกต่อพฤติกรรมการ

ป้องกันตนเองจากการใช้สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืชอาจเนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่มีการรับรู้อยู่ในระดับดีจึง

น าไปสู่การมีพูติกรรมป้องกันตนเองจากการใช้สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืชซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ  อรุณี 

จันไชยชนะ (2552 )ที่พบว่าการรับรู้ประโยชน์การรับรู้สมรรถนะแห่งตนและอิทธิพลระหว่างบุคคลมีความสัมพันธ์

ทางบวกกับพฤติกรรมป้องกันการสัมผัสสารเคมีก าจัดศัตรูพืช 

การเข้าถึงทรัพยากรป้องกันตนเองจากสารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืชมีอิทธิพลทางบวกต่อพฤติกรรม

การป้องกันตนเองจากการใช้สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืชอาจเนื่องจากความพร้อมและความสะดวกในการจัดหา

อุปกรณ์ป้องกันการป้องกันตนเองจากสารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืช เป็นการเอื้อและสนับสนุนให้เกษตรกรมี

พฤติกรรมป้องกันตนเองที่ถูกต้องซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ เตือนใจ วงศ์รักษา (2559) ที่พบว่า การจัดให้มี

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลมีผลต่อพฤติกรรมป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีของพนักงานโรงงาน

อุตสาหกรรมผลิตรองเท้าขนาดย่อมในเขต กรุงเทพมหานคร 

การได้รับอันตรายจากสารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืชมีอิทธิพลทางลบต่อพฤติกรรมการป้องกันตนเอง

จากการใช้สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืชอาจเนื่องจากการได้รับอันตรายจากสารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืชของ

ผู้วิจัยส่วนใหญ่เคยได้รับอันตรายด้วยอาการที่สารเคมีหกรดตามร่างกาย จากการสัมภาษณ์เกษตรกรจะได้รับอันตราย

โดยการหกรดตามมือและเสื้อผ้าขณะผสมสารเคมี และได้ล้างด้วยน้ าเปล่าหลังจากสารเคมีหกรด ซึ่งเกษตรกรขาดการ

ตระหนักว่าการโดนสารเคมีหกรดสามารถท าให้เกิดอันตรายต่อร่างกายซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ สุระชัย ยะเครือ 

(2550) ทีพบว่าประสบการณ์เคยได้รับอันตรายจากสารเคมีทางการเกษตรมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกัน

อันตรายจากสารเคมีทางการเกษตร  

ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

 1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมด้านทักษะเกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากสารเคมีป้องกันและก าจัด
ศัตรูพืชให้แก่กลุ่มเกษตรกร 
 2. มีการพัฒนาทางด้านข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากสารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืชให้แก่
กลุ่มเกษตรกร โดยมีการกระจายข้อมูลข่าวสารผ่านเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
เจ้าหน้าที่จากสถานศึกษา บุคคลในครอบครัว เพื่อนบ้านและสื่อต่างๆ 
 3. หน่วยงานที่เก่ียวข้องความส่งเสริม สนับสนุนจัดหาอุปกรณ์หรือแหล่งซื้ออุปกรณ์ที่เกษตรกรเข้าถึงได้ยาก 
เช่น แว่นตา ถุงมือยาง ให้แก่เกษตรกร  
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การศึกษาเบื้องต้น Variant ของยีน CD36 ในส่วน Exon 2 - 7 ในผู้บริจาคโลหิต CD36 
Deficiency จ านวน 5 ตัวอย่าง 

Variant of CD36 Gene on Exon 2 - 7 in Five CD36 Deficiency Donors : 
Preliminary Study 

มยุรี เก่งเกตุ1*, สมหญิง งามอุรุเลิศ1, ธนสาร ศิริรัตน์1, อรรถพล ศรีสุดดี2,  
ศศิประภา สวา่งโลก1, ณัฐวดี อุ่นจิตติชัย1 

1 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวทิยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
2 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 

*Email : mayuree.ke@gmail.com 

บทคัดย่อ  

วัตถุประสงค์ เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมการท า Polymerase Chain Reaction (PCR)  และหา Variant 
ของยีน CD36 ในส่วน Exon ที่ 2 ถึง 7 ในกลุ่มผู้บริจาคโลหิตที่เป็น CD36 Deficiency ของศูนย์บริการโลหิต
แห่งชาติ สภากาชาดไทย  

วิธีการทดสอบ หาสภาวะที่เหมาะสมของวิธี PCR และวิเคราะห์หา variant ของยีน CD36 ในส่วนของ 
exon ที่ 2 ถึง 7 จากผล DNA Sequencing ของ CD36 deficiency type I จ านวน 1 ราย และ CD36 deficiency 
type II จ านวน 4 ราย  

ผลการทดลอง สภาวะที่เหมาะสมวิธี PCR ของ exon 2 ถึง 5 คือ initial denaturation 96oC 5 นาท,ี  
denaturation 96oC 30 วินาที, annealing 58oC 45 วินาท,ี extension 72oC 30 วนิาที และ  final extension  
72oC 7 นาที ส่วน exon 6 ถึง 7 คือ annealing 55oC 45 วินาที ช่วงอื่นเหมือนโปรแกรมแรก พบว่ามี variant ที่
น่าสนใจใน exon ที่ 5 คือ 332-333 delCA ในตัวอย่าง CD36 deficiency type I และ 287 G>C ในตัวอย่างที่เป็น 
CD36 deficiency type II 

ค าส าคัญ : CD36 deficiency  variant PCR  DNA sequencing 

Abstract 

Objective: The aim of this study was to optimize Polymerase Chain Reaction (PCR) 
condition and detect the variant of CD36 gene on exon 2-7 in CD36 deficiency donors of National 
Blood Center, Thai Red Cross Society.  

Method: We examined optimal conditions for PCR technique and analyzed the variant of 
CD36 gene on exon 2-7 from CD36 deficiency type I (1 sample) and CD36 deficiency type II (4 
samples) DNA sequencing.  

Results: The optimal PCR condition for exon 2-5 was initial denaturation 96oC for 5 
minutes, denaturation 96oC for 30 seconds, annealing 58oC for 45 seconds, extension 72oC for 30 
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seconds and final extension 72oC for 7minutes while the optimal condition for exon 6-7 was 
program which was similar to first program except annealing temperature was at 55oC for 45 
seconds. Interestingly, we found variant in exon 5 which was 332-333 delCA in CD36 deficiency 
type I and 287 G>C in one of the CD36 deficiency type II. 

Keywords : CD36 deficiency, variant, PCR, DNA sequencing 

บทน า 

CD36 เป็นโปรตีนชนิดหนึ่งอยู่บนผิวเซลล์หลายชนิดเช่น เกล็ดเลือด โมโนไซต์ erythrocytes differentiated 
adipocytes และ skeletal muscle เรียกได้หลายชนิดเช่น CD36 antigen, Naka antigen, Glycoprotein IV 
(GPIV), GPIIIb membrane protein, platelet collagen receptor (Greenwalt et al., 1990 & Ge et al., 
2005) มีขนาด 88 kDa จัดอยู่ในกลุ่ม Scavenger receptor Type B family มีหน้าที่หลายอย่าง เช่นเป็น receptor 
ต่อโมเลกุลของ Type V Collagen ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการท างานของเกล็ดเลือด และยังเป็น 1 ใน receptor 
ของ thrombospondin, oxidative modified low-density lipoprotein, long-chain fatty acids  และการเข้า
เซลล์ของเชื้อมาลาเรียชนิด Plasmodium falciparum (Endemann et.al., 1993, Brouwers et.al., 2004, 
Cserti-Gazdewich et.at., 2008) CD36 จึงมีความสัมพันธ์กับหลายโรค  มีรายงานการศึกษา CD36 มีความสัมพันธ์
กับภาวะอ้วน และ ไขมันสูง เนื่องจาก CD36 มีหน้าที่ก าจัด oxidized LDL จาก plasma ซึ่งท าให้เกี่ยวข้องกับโรค 
artherosclerosis, โรคเบาหวานชนิดที่สอง โรค Alzheimer และ เป็นต้น (Collot-Teixeira et.at., 2007), ยีน 
CD36 อยู่บนโครโมโซมที่ 7 q11.2 มีจ านวน 15 exon มีส่วนที่สามารถแปลรหัสไปสร้าง CD36 protein ได้ อยู่ใน 
exon 3, exon 4-13 และอยู่ในบางส่วนของ exon 14 (Fernandaz-Ruiz et.al., 1993 & Rać et.al., 2004) การ
เกิด mutation หรือมี variant ของยีน CD36 ท าให้เกิด CD36 deficiency (Naka negative) คือ การขาดหายไป
ของ CD36 antigen ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อแอนติเจนเมื่อถูกกระตุ้น เช่นจากการรับเลือด
หรือจากการตั้งครรภ์ และรับ CD36 antigen เข้าในร่างกาย ท าให้สร้างแอนติบอดีขึ้นและก่อให้เกิดอาการทางคลินิก 
เช่น transfusion-related acute lung injury (TRALI), fetal/neonatal alloimmune thrombocytopenia 
(FNAIT), platelet transfusion refractoriness (PTR), Post transfusion purpura (PTP) (Tomiyama et.al., 
1990, Yamamoto et.al., 1990 & Xu et.al., 2013) CD36 deficiency สามารถแยกประเภทออกเป็น 2 ชนิด คือ 
Type I CD36 deficiency ไม่พบการแสดงออกของ CD36 บนเกล็ดเลือด และโมโนไซต์ มีความเสี่ยงที่จะสร้าง anti-
CD36 หลังการได้รับเลือดหรืออยู่ในระหว่างการตั้งครรภ์ ส่วน Type II CD36 deficiency ไม่พบการแสดงออกของ 
CD36 เฉพาะบนเกล็ดเลือด (Yamamoto et.al., 1990)   

CD36 deficiency พบได้ในประชากร African 4-8%, ในประชากรญี่ปุ่น 3-4%, ในประชากร African 
American ประมาณ 2.4%, แต่พบได้ค่อนข้างน้อยในชาว Caucasians 0.3% (Tomiyama et.al., 1990 & Lee 
et.al., 1999) และพบประมาณ 2% ในประชากรจีน (Xu et.al., 2014 & Li et.al., 2014) เคยมีรายงานความถี่ของ 
CD36 deficiency phenotype ของประชากรไทย ได้แก่ Urwijitaroon Y และคณะ พบ CD36 deficiency 2.28% 
(Urwijitaroon et.al., 1995) และงานวิจัยของมยุรี เก่งเกตุ และคณะ พบความถี่ CD36 deficiency ของผู้บริจาค
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โลหิตของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เท่ากับ 1.67% (มยุรี เก่งเกตุ และคณะ, 2017) ในการศึกษา 
variant ของยีน CD36 ในชาวไทยยังมีน้อยมาก Kazuya Omi และคณะได้รายงาน polymorphism ของยีน CD36 
ในผู้ป่วยไทยที่ติดเชื้อมาลาเรียชนิด Plasmodium falciparum พบว่า ผู้ที่เป็น cerebral malaria 3% เป็น CD36 
deficiency จากสาเหตุที่มีการขาดหายไปของเบสสองเบสบน exon 5 ของยีน ต าแหน่ง 539-540 (539delAC) 
(Omi et.al., 2002) ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็น 329-330 delAC ซึ่งเป็น variant ที่พบได้บ่อยในประชากรแถบเอเชีย 
(Xu et.al., 2014) Masuda และคณะ ได้ศึกษา variant ของยีน CD36 ในชาวญี่ปุ่นที่มีสุขภาพดี พบว่า ส่วนใหญ่มี
variant ของยีนคือ C268T (8.9 %) พบว่าเป็นสาเหตุให้เกิดทั้ง CD36 deficiency type I และ type II (Masuda 
et.al., 2015) Li และคณะ ศึกษาด้านโมเลกุลและความถี่ของ CD36 Deficiency ใน ผู้บริจาคโลหิตชาวเซี่ยงไฮ้ ที่มี
สุขภาพดี 1,022 คน พบว่ามี 20 คน (2.0%) เป็น CD36 Deficiency Type II และมี 2 (0.2 %) เป็น CD36 
Deficiency Type I   เมื่อวิเคราะห์ variant ของยีนจากผล DNA sequencing พบว่ามี variant ทั้งหมด 15 แบบ 
โดยvariant ที่พบมากที่สุด คือ 329-330delAC และ 1228-1239delATTGTGCCTATT (Li et.al., 2014) 
นอกจากนั้น Xu และคณะ ได้ศึกษา variant ของยีน CD36 ในประชากรชาวจีนฮั่นที่มีสุขภาพดีจ านวน 477 ราย ด้วย
วิธี polymerase chain reaction sequence-based typing (PCR-SBT) พบว่ามี CD36 deficiency (3.6%) โดย
เป็นชนิด CD36 deficiency type II ทั้งหมด และพบ  Variant 20 แบบ ที่พบมากสุดในชาวฮั่น คือ 329-332 delAC  
และ 1228-1239 del12bp ที่เป็น variant ใหม่ พบ 5 แบบ (111 A>T,681 C>A, 1172-1183 del12b, 1236 
delT and 1395 A>C) และพบ 2 variant ใน exon2-3 ส่วนที่ไม่มีการแปลรหัส (5'-UTR) ได้แก่ nt-132 A>C 
(rs1049654) ใน exon 2 และ nt-18 insA (rs75112981) ใน exon 3 ซึ่งอาจเป็นสาเหตุการเกิด CD36 deficiency 
type II  (Xu et.al., 2014)   

งานวิจยันี้ผูว้ิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาหา variant ของยีน CD36 ในส่วน exon ที่ 2-7 ในกลุ่มผู้บริจาค
โลหิตที่เป็น CD36 deficiency ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาต ิสภากาชาดไทย โดยทดสอบหาสภาวะที่เหมาะสมของ
การเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอของยีน CD36 ด้วยวิธ ี Polymerase Chain Reaction (PCR) และวิเคราะห์ผล DNA 
sequencing หา variant ของยีน CD36 ในส่วนของ exon ที่ 2-7 เพื่อน าข้อมูลมาพฒันาการตรวจหาผู้บริจาคที่เปน็ 
CD36 deficiency ด้วยเทคนิค PCR-SSP ต่อไป  

วิธีการวิจัย  

ตัวอย่างที่ใช้ศึกษา (Samples) 

DNA ของผู้บริจาคเกล็ดเลือด ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ที่มีผล CD36 antigen จากวิธี flow cytometry 
ที่ให้ผล Positive จ านวน 2 ราย และผู้บริจาคที่มีผล CD36 antigen ให้ผล Negative จ านวน 5 ราย จากการศึกษา
ก่อนหน้านี้ (มยุรี เก่งเกตุ และคณะ , 2017) โดยการศึกษาวิจัยนี้ได้ผ่านการพิจารณาจริยธรรมงานวิจัย จาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย หมายเลข 3/2558 

  

การหาสภาวะท่ีเหมาะสมในการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอของยีน CD36 ในส่วนของ exon ที่ 2-7 
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เตรียมส่วนผสมในปฏิกิริยาพีซีอาร์ปริมาตรรวมทั้งหมด 10  ประกอบด้วย Gotaq® Green Master Mix 
(Promega/USA) 5 , forward primer (ความเข้มข้น 6.4  M) 1 L, reverse primer (ความเข้มข้น 6.4 

M) 1 L, PCR grade DW  1 L  และเติม DNA sample 2 L แล้วน าส่วนผสมที่ได้มาท าในขั้นตอนเพิ่ม
ปริมาณดีเอ็นเอด้วยเครื่อง PCR โดยโปรแกรมแรกที่หาสภาวะที่เหมาะสมไว้ CD36P1 คือ initial denaturation 
96°C 5 นาที 1 รอบ, denaturation  96°C  30 วินาที, annealing 58°C 45 วินาที, extension 72°C 30 วินาที  
ทั้งหมด 35 รอบ และ final extension 72°C 7 นาที 1 รอบ จากนั้นน า PCR product ที่ได้ ไปแยกด้วยเครื่อง gel 
electrophoresis โดยใช้ 2-3% agarose gel ที่มี ethidium bromide ผสมอยู่ น าไปดูแถบดีเอ็นเอด้วยเครื่อง UV 
transilluminator รายละเอียด primers ดังแสดงในตารางที่ 1  

การอ่านผล  การอ่านผลการตรวจโดยวิธี PCR พิจารณาความนา่เชื่อถือและความถูกต้องของการทดลองจากการ
ปรากฏของแถบ DNA Marker leader ในหลอดที่ใช้ Distilled water (DW) เป็นตัวควบคุมผลลบ (negative 
control) จะต้องไม่ปรากฏแถบใดๆ ดังรูปที่ 1 
      DNA Marker ladder  negative control (DW) 

 
   
 
 
 
          
    รูปที ่1 แสดงการอ่านผลโดยวิธี PCR 

การแปลผล 

ภายหลังขั้นตอน PCR หากปรากฏแถบดีเอ็นเอขึ้น โดยมีขนาด Amplicon size ตรงตามก าหนด แสดงว่าเป็น
สภาวะที่เหมาะสมในการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอ แต่ละ Exon สามารถเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอเพื่อส่ง ตรวจ DNA 
sequencing ที่บริษัท Macrogen (South Korea) เพื่อหา variant ของ CD36 deficiency  

อ่านผล และแปลผล DNA sequencing  

หา variant ของผู้บริจาคโลหิตที่เป็น CD36 deficiency ในส่วนของ exon 2-7 โดยใชโ้ปรแกรม 
CodonCode aligner version 8.0.1 (CodonCode Coperation, MA, USA)  เพื่อหาล าดับเบสที่มี variant โดย
เปรียบเทียบล าดับเบสจากฐานข้อมูล https://www.ncbl.nlm.nih.gov  โดยล าดบัเบสแสดงในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 แสดงข้อมูล primer ในแต่ละ Exon 

ผลการศึกษา 

ผลการทดสอบหาสภาวะที่เหมาะสมส าหรับการตรวจหายีน CD36 ใน Exon ที่ 2-7 โดยวิธี PCR 

ผลการทดสอบหาสภาวะที่เหมาะสมส าหรับการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอในส่วนของ Exon ที่ 2-7 ของ CD36 โดย
วิธีพีซีอาร์ โปรแกรมแรกที่ใช้ CD36P1 initial denaturation  96°C 5 นาที, denaturation  96°C  30 วินาที, 
annealing 58°C 45 วินาที, extension 72°C 30 วินาที  และ final extension 72°C 7 นาที ทั้งหมด 35 รอบ 
พบว่า Exon 2 – 5 มีแถบดีเอ็นขึ้น แต่ Exon 6 – 7 ไม่มีแถบดีเอ็นเอขึ้น ดังรูปที่ 2 จึงปรับสภาวะจนเหมาะสมดังรูป
ที่ 3 ดังรายละเอียดในตารางที่ 2 
                   M    1      2     3     4      5    NC 

 
  

 
 

 
  
 

 
 

 
 

 

รูปที ่2 แสดงผลการทดสอบหาสภาวะที่เหมาะสมของ Exon 2-7 Program CD36P1 

CD36 gene Nucleotide sequence (5′-3′) Amplicon size (bp) 
Exon 2, exon 3 E23F:  ATGGTGATATTAGAGAGTGT 

E23R:  TTTAAGACAGCAATGGAGTC 
1,070 

Exon 4 E4F:    GTAAAAGGCTAAAAAGACTG 
E4R:   ACTTCATAAACATAGGGAAG 

672 

Exon 5 E5F:    CCCCTTCTCGTTAGTTTGCT 
E5R:    TTTCTTACAGGCTGCGTTTG 

707 

Exon 6 E6F: TTGTATTAAGCTCAATATTAGC 
E6R: ATAAAATTATGCCTTGCC 

350 

exon 7  E7F: AAGTAACATTTTCCCATAC 
E7R: ATGAATACTATTCCTGCT 

187 

Exon 2-3 

Exon 4 

Exon 5 

Exon 6 

Exon 7 
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                   M 1        2        3        4         5    
 
  
  
 
 

 
 
รูปที ่3 แสดงผลการทดสอบหาสภาวะที่เหมาะสมของ Exon 6 และ 7 Program CD36P8 

 
ตารางที่ 2  โปรแกรมที่เหมาะสมส าหรับการท า PCR ส าหรับ Exon 2-7 ยีน CD36 

Exon Program name PCR 

Exon 2-3  
CD35P1 

- Initial denaturation 96oC 5 นาที  
- denaturation 96oC 30 วินาที, annealing 58oC 45 วินาที, 

extension 72oC 30 วินาที (ทั้งหมด 35 รอบ)  
- final extension 72oC 7 นาที 

Exon 4 
Exon 5 

Exon 6 
 

 
CD35P8 

 

- Initial denaturation 96oC 5 นาที 
- denaturation 96oC 30 วินาที, annealing 55oC 45 วินาที, 

extension 72oC 30 วินาที (ทั้งหมด 35 รอบ) 
- final extension 72oC 7 นาที 

Exon 7 

ผลการวิเคราะห์ DNA sequencing 

 การตรวจวิเคราะห์ผล DNA sequencing ของ exon ที่ 2-7 จากตัวอย่างดีเอ็นเอของผู้บริจาคโลหิตของ
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ที่มีภาวะ CD36 deficiency จ านวน 5 ราย ด้วยโปรแกรม CodonCode 
aligner พบ variant ทั้งหมด 8 แบบ ซึ่งอยู่ในส่วน coding region 3 แบบ และส่วน non-coding region ก่อนหรือ
หลังส่วน coding region 5 แบบ ดังแสดงในตารางที่ 3 และแสดงรูปภาพ histogram ของต าแหน่ง variant ที่พบใน
รูปที่ 4  
 
 
 
 
 
 
 
 

Exon 6 

Exon 7 
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ตารางที่ 3 variant ที่ตรวจพบใน exon 2-7 และส่วน non-coding 
* Pathogenic variant (Platelet glycoprotein IV deficiency) 
 

A) C.80646139A_C (c.-132A>C)      B) C.80647015C>T (c.120+155C>T)  

                        
 
C)  C.80646844A_G (c.104A>G)     D)  c.80656534T>C (c.121-6T>C)  

                             
                                    
E) c.80656954C>G (c.281+254 C>G)   F) c.80661053A>G (c.282-10 A>G) 
 

Locatio
n 

mRNA Amino 
acid  

Variant Change in amino 
acid 

Variant 
sample 

dbSNP 
number 

Exon 2-
3 

-183 to + 
120 

1-40 c.80646139A>C c.-132A>C: 5 prime 
UTR variant 

No. 1,5 (A/C) 
No. 4, (C/C) 

rs1049654 
A/C  

c.80647015C>T c.120+155C>T No.1 rs1527463 
C/T 

c.80646844A>G c.104A>G No.1  
Exon 4 121-281 41-94 c.80656534T>C c.121-6T>C No.1,3,5 (T/C) 

No. 2 (C/C) 
rs3173798 
C/T 

c.80656954C>G c.281+254 C>G No.1,2,3,5 rs3212165C/G 
Exon 5 282-429 94-143 c.80661053A>G c.282-10 A>G No.1-5 (G/G) rs3211892A/G  

c.80661068G>C c.287G>C, Arg96Pro No.2 (G/C) rs70961715 
A/C/G 

c.80661113_80661114
delCA 

c.332_333delCA, 
Thr111Sers 

No.4 (-/CA) rs1085307059 
-/CA * 

Exon 6 430-609 144-203 - - - - 

Exon 7 610-701 204-234 - - - - 
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G) c.80661068G>C (c.287G>C)                                 H) c.80661113_80661114delCA              

(c.332_333delCA) 

              
                  

รูปที่ 4 ภาพ histogram ของต าแหน่ง variant ของ exon 2-3 (A-C), Exon 4 (D-E), Exon 5 (F-H) 

อภิปราย และสรุปผลการวิจัย 

จากวัตถุประสงค์ของงานวิจัยเพื่อทดสอบหาสภาวะที่เหมาะสมส าหรับการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอของยีน CD36 
โดยวิธี PCR และท าการวิเคราะห์หา variant ของยีน CD36 ในส่วน exon 2-7 จากผลที่ได้จาก DNA sequencing 
ตัวอย่าง DNA ของผู้บริจาคโลหิตที่เป็น CD36 deficiency ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย จ านวน 5 
ราย โดย 1 ราย (No.4) เป็น CD36 deficiency type I และอีก 4 รายเป็น  CD36 deficiency type II  จากการหา
สภาวะที่เหมาะสมในการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอของยีน CD36 ใน exon 2-7 โดยวิธี PCR พบว่า exon 2-5 สภาวะที่
เหมาะสมคือ โปรแกรม CD36P1 ดังนี้ initial denaturation 96°C  5 นาที 1 รอบ denaturation 96°C 30 วินาที, 
annealing 58°C 45 วินาที, extension 72°C  30 วินาที ทั้งหมด 35 รอบ และขั้นตอนสุดท้าย  final extension  
72°C 7 นาที  ในส่วนของ exon 6-7 มีสภาวะที่เหมาะสมคือ โปรแกรม CD36P8 โดยมีขั้นตอนต่างๆ เหมือน
โปรแกรม CD36P1 ยกเว้นขั้นตอน annealing เปลี่ยนเป็น 55°C  45 วินาที   

การวิเคราะห์ variant จากผล DNA sequencing โดยใช้โปรแกรม Codon-Code aligner พบ variant ใน 
exon 2-5 แต่ไม่พบ variant ใน exon 6 และ 7 ซึ่งแบ่งได้เป็น variant ที่เคยมีรายงานความส าคัญทางคลินิก ได้แก่ 
332-333delCA ซึ่งอยู่บน exon 5 ท าให้มีการเลื่อนของกรดอะมิโน threonine และ serine เกิด frameshift 
mutation ที่ล าดับกรดอะมิโนที่ 111 (Thr111Ser) พบในตัวอย่าง DNA ที่เป็น type I CD36 deficiency (no.4) 
และ variant 287 G>C ในตัวอย่าง DNA ที่เป็น type II CD36 deficiency (no.2) ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเบสบน
ยีนบน exon 5 เปลี่ยนชนิดกรดอะมิโนจาก arginine เป็น leucine ที่ล าดับกรดอะมิโนที่ 96 (Arg96Pro) ซึ่งอาจท า
ให้มีผลต่อ phenotype ที่แสดงออกมา นอกจากนั้นยังพบว่า variant อื่นๆ ส่วนใหญ่อยู่ในส่วนก่อนหรือหลัง coding 
region ได้แก่ c.-132A>C: 5 prime UTR, c.120+155C>T, c.121-6T>C, c.281+254 C>G, และ c.282-10 A>G 
ทั้งนี้ยังพบว่ามี variant ที่พบในทุกตัวอย่าง คือ c.282-10 A>G (rs3211892 A/G)  
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จากผลการศึกษา variant ในส่วน coding region ที่พบ 287G>C ซึ่งท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกรดอะมิโน
บน CD36 สอดคล้องกับการศึกษาของ Kazuya Omi ที่ศึกษาในคนไทยที่ติดเชื้อมาลาเรีย และงานวิจัยของ Xu และ
คณะ ที่ศึกษาในชาวจีนฮั่น (Xu et.al., 2014, Li et.al., 2014, Tomiyama et.al., 1990 & Omi et.al., 2002) ส่วน 
variant แบบ 332-333delCA ไม่พบความสอดคล้องกับงานวิจัยที่กล่าวมา  นอกจากนั้นในการศึกษานี้พบ variant 
ในส่วน non-coding region หลายต าแหน่ง ที่น่าสนใจได้แก่ nt-132 A>C ใน exon2 ซึ่งอยู่ในส่วน 5 prime UTR 
อาจมีส่วนเก่ียวข้องกับการควบคุมการสร้างโปรตีน CD36 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอาจท าให้การสร้างโปรตีนผิดไป ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ Xu และคณะ เช่นกัน (Xu et.al., 2014) การค้นพบ variant ในส่วน intron ของยีน 
CD36 ในต าแหน่งอื่นๆ จะช่วยในการอธิบายกลไกการแสดงออกของ CD36 ได้อย่างไร จ าเป็นต้องมีการศึกษา
เพิ่มเติมต่อไป variant ในส่วน non coding region ที่พบในทุกตัวอย่าง คือ c.282-10 A>G แต่เนื่องจากไม่ได้ศึกษา
ในกลุ่มตัวอย่าง ที่มี CD36 จึงยังไม่สามารถท าการสรุปได้ว่า variant นี้จะมีความสัมพันธ์กับการเกิด CD36 
deficiency หรือไม่ จึงควรน างานวิจัยนี้ไปท าการศึกษาเพิ่มเติมในจ านวนตัวอย่างที่มากขึ้น และท าการศึกษาให้
ครอบคลุมในยีน CD36 ทั้งหมด เพื่อเป็นข้อมูลของประชากรไทยต่อไป และเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาวิธีการ
ตรวจ variant ที่มีความง่ายและสะดวกมากขึ้น และราคาถูก เช่นวิธี PCR-SSP เนื่องจากการตรวจด้วยเทคนิค DNA 
sequencing ต้องใช้เวลาและเครื่องมือราคาแพง จึงใช้งบประมาณในการตรวจวิเคราะห์มาก อาจไม่เหมาะสมกับการ
ใช้งานประจ า 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิด
พฤติกรรมการป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดอาการทางตาในผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง บริเวณรอบมหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็น ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างบริเวณรอบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
จ านวน 121 คนเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และน ามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป สถิติที่ใช้
วิเคราะห์ ได้แก่ ความถี ่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติ Chi-square เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรที่ศึกษา 

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ 98.35 เป็นเพศชาย  ร้อยละ 57.85 มีอายุตั้งแต่ 41 ปีขึ้นไป ร้อยละ 
98.35 ประกอบอาชีพขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างเป็นอาชีพหลัก ร้อยละ 51.24 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา  ร้อย
ละ 52.07 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 10,000 บาท  ร้อยละ83.47 มีอายุการท างานต่ ากว่า 10 ปี  ร้อยละ 57.85 มีชั่วโมงการ
ท างานตั้งแต่ 8  ชั่วโมง/วันขึ้นไป ร้อยละ 85.12 ไม่มีโรคประจ าตัว  ร้อยละ 92.56 ครอบครัวไม่มีประวัติเป็นโรคประจ าตัว  ร้อยละ 
57.85 สูบบุหรี่ และร้อยละ 62.81 ดื่มสุรา ร้อยละ 56.20 มีระดับการรับรู้ความเสี่ยงต่อการเกิดอาการทางตาอยู่ในระดับปานกลาง 
โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยระดับการรับรู้อยู่ในระดับปานกลาง  ร้อยละ 85.10 มีระดับพฤติกรรมการป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดอาการ
ทางตาอยู่ในระดับปานกลาง และโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยระดับพฤติกรรมป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดอาการทางตาอยู่ในระดับปาน
กลาง ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านชั่วโมงการท างานมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ป้องกันเสี่ยงต่อการเกิดอาการทางตา อย่างมีนัยส าคัญ ( p-Value < 0.05)  โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 57.85 อยู่ในกลุ่มที่มีชั่วโมงการ
ท างานตั้งแต่ 8  ชั่วโมงต่อวันขึ้นไป และ ร้อยละ 55.37 มีระดับพฤติกรรมการป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดอาการทางตา อยู่ใน
ระดับปานกลาง-น้อย แสดงให้เห็นว่า การที่มีชั่วโมงการท างานที่มากขึ้นท าให้ระดับพฤติกรรมป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิด
อาการทางตาลดลง และระดับการรับรู้ความเสี่ยงต่อการเกิดอาการทางตามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันความเสี่ยงของ
อาการทางตาอย่างมีนัยส าคัญ ( p-Value < 0.05) โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 57.85 เป็นกลุ่มที่มีระดับการรับรู้ความเสี่ยงต่อการเกิด
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อาการทางตา อยู่ในระดับปานกลาง-ไม่ดี และ ร้อยละ 54.54 มีระดับพฤติกรรมการป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดอาการทาง
ตา อยู่ในระดับปานกลาง-น้อย แสดงให้เห็นว่าการมีระดับพฤติกรรมการป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดอาการทางตาที่น้อยลงท า
ให้ระดับพฤติกรรมป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดอาการทางตาลดลงเช่นกัน 

ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถเป็นแนวทางในการด าเนินกิจกรรมป้องกันความเสี่ยงโดยการให้ความรู้และสร้างความตระหนัก
เกี่ยวกับการป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดอาการทางตา เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอาการทางตาและเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิต
ที่ดีในผู้ประกอบอาชีพขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างต่อไป 
ค ำส ำคัญ : อาการทางตา / การรับรู้ความเสี่ยงต่อการเกิดอาการทางตา / พฤติกรรมการป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดอาการทางตา 

Abstract 

The cross-sectional descriptive research was designed for study the relationship between the factors 
related to  preventive behaviors from risk on ocular symptoms of the taxi motorcyclists around Huachiew 
Chalermprakiet University. The study group was 121 subjects by used questionnaire  for collect data and 
analyzed  data using computer program. The statistics used for the analysis were frequency, percentage, 
mean and standard deviation. Chi-square was used to test the relationship between the variables studied. 

Most sample were male 98.35% .The age was more than  41 years olds 57.85%.The Major job was 
motorcycle taxi 98.35% . The graduated from high school 51.24%. The income per month about 10,000 Baths 
/month. Working Experience lower than 10 years 83.47%. The hours of working more than 8 hours/days 57.85 
%. Not congenital disease 85.12%. Smoking 57.85%  and drink alcohols 62.81% . For risk to ocular symptoms  
perception level  were medium level 56.20% and preventive behaviors from risk on ocular symptoms were 
medium level 85.10% .Overview of risk to ocular symptoms perception level for average were medium level 
(Mean = 98.79 ,SD =11.94) and risk preventive behaviors from risk on ocular symptoms were medium level 
(Mean = 46.74 ,SD =6.93). The result to test the relationship of variables showed that hours of working more 
than 8 hours/day related preventive behaviors level from risk on ocular symptoms were significant difference 
at  p-Value <0.05 which most of the 57.85% working more than 8 hours/ day and  54.54% had  
preventive behaviors level from risk on ocular symptoms were medium to poor level  showed that more 
hours of working to reduce preventive behaviors level  from risk on ocular symptoms. For risk to ocular 
symptoms perception level related preventive behaviors level from risk on ocular symptoms were significant 
difference at  p-Value <0.05 which most of the 57.85% had perception level to risk from ocular symptoms 
were medium to poor level and  54.54% had  preventive behaviors from risk on ocular symptoms were 
medium to poor level  showed that less perception level to risk from ocular symptoms to  reduce 
preventive behaviors level  from risk on ocular symptom, too. 
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The result for this study can implement to reduce risks behavior from ocular symptoms and for good 
quality of life in the taxi motorcyclists.  
Keyword : Ocular symptoms / Risk to ocular symptoms perception / Preventive behaviors from risk on ocular 
symptoms 

บทน า 

สภาวะตาบอดและสายตาเลือนรางรวมทั้งโรคตาเป็นปัญหาสาธารณสุข จากการส ารวจภาวะตาบอด ใน ปีพ.ศ. 2549 -2550 
พบว่าประชากรในไทยมีความชุกของตาบอดร้อยละ 0.59 และสายตาเลือนรางร้อยละ 1.57  สาเหตุที่ตาบอดและสายตาเลือนรางคือต้อ
กระจก และต้อเนื้อที่ลามมาถึงรูม่านตาพบร้อยละ 2.53 หรือพบในประชากร 1,589,751 คน(คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการที่
ตอบสนองต่อปัญหาสุขภาพที่ส าคัญ สาขาจักษุ,2556) โรคตา (Eye disease) คือ ความผิดปกติต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับตา และอาจส่งผลถึงการ
มองเห็นของเราได้ อาการโรคตาที่ส าคัญ   คือ มีความผิดปกติในการมองเห็น เช่น เห็นภาพไม่ชัด เห็นภาพบิดเบี้ยว เห็นภาพแหว่งไม่เต็ม
ภาพ เห็นภาพซ้อน เห็นภาพแคบลงกว่าเดิม เช่น มองเห็นเฉพาะภาพตรงหน้าโดยเฉพาะเมื่อต้องใช้สายตา ซึ่งมักเป็นอาการจากสายตา
ผิดปกติจากการหักเหของแสง (สายตาสั้นสายตายาว สายตาเอียง) หรือมีเนื้องอกในสมองปวดตา หรือมีสายตาผิดปกติ มีขี้ตา เมื่อเกิดจาก
การติดเชื้อ เช่น โรคริดสีดวงตา หรือมีการระคายเคืองต่อเยื่อบุตา เช่น ภาวะตาแห้ง หนังตาตกไข้ ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคตา คือ อายุ 
ยิ่งอายุสูงขึ้น โอกาสเกิดโรคทางตาจะสูงขึ้น ตาถูกแสงแดดจัดเรื้อรัง 

ผู้ประกอบอาชีพอิสระทั่วไป ได้แก่ จัดอยู่ในกลุ่มแรงงานนอกระบบ ซึ่งมีลักษณะงานที่มีโอกาสสัมผัสและได้รับผลกระทบกับ
ปัจจัยเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมในการท างานที่ท าให้เกิดอาการทางตา ได้แก่ การสัมผัสฝุ่นละอองการดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ การ
พักผ่อนน้อยกว่า 8 ชั่วโมง (กชพรรณ และคณะ , 2557) ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างจัดเป็นแรงงานนอกระบบที่อยู่ในประเภทคนขับ
ยานพาหนะรับจ้างบริการนอกระบบ (ตามความหมายของ International Labour Organization (ILO):2462) หรือแรงงานนอกระบบประเภท
ผู้ให้บริการและเป็นแรงงานนอกระบบกลุ่มหนึ่งที่มีเป็นจ านวนมาก (ชนาทิพย์, 2557) และเป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อม
การท างาน คือการรับสัมผัสฝุ่นละออง (กชพรรณ และคณะ, 2557) ส าหรับปัญหาจากสภาพแวดล้อมในการท างานสัมผัสฝุ่น ละออง ควัน 
กลิ่น คิดเป็นร้อยละ 17.8 (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2554) กลุ่มแรงงานนอกระบบ เป็นกลุ่มอาชีพที่มีเวลาการท างานที่ไม่แน่นอน มี
ปัญหาด้านความไม่ปลอดภัยที่เกิดจากการท างาน มีสภาพแวดล้อมการท างานที่ไม่เหมาะสม (ศิริประภา, 2554) และไม่มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างาน (อนิรุจน์, 2548) นอกจากนั้นปัญหาของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างคือมีชั่วโมงการท างาน
ยาวนานหรือมากกว่า  8 ชั่วโมง (วิจิตร, 2550) 

ความเข้าใจในประเด็นการรับรู้ภาวะเสี่ยงของบุคคลจะเป็นกุญแจส าคัญที่จะน าไปสู่การหากลยุทธ์ในการป้องกัน
การสัมผัสปัจจัยอันตรายที่จะส่งผลต่อสุขภาพ (Powell, 2007) โดยกระบวนการรับรูม้ี 2 แบบ คือ   1. การประเมินความน่ากลัว
ต่อสุขภาพ (Threat Appraisal) ประกอบด้วยตัวองค์ประกอบการรับรู้ความรุนแรงและการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรค  2. การ
ประเมินการทนรับสถานการณ์ (Coping  Appraisal) ประกอบด้วย องค์ประกอบความคาดหวังในประสิทธิผลของการตอบสนอง และ
ความคาดหวังในประสิทธิผลตนเอง กระบวนการรับรู้ทั้ง 2 ข้อนี้ จะได้รับอิทธิพลจาก แหล่งข้อมูลข่าวสาร ดังนี้ คือ สิ่งแวดล้อม การพูด
ชักชวน การเรียนรู้จากการสังเกต และลักษณะของบุคคล ( บุคลิกและประสบการณ์ ) ท าให้เกิดความตั้งใจจะปฏิบัติ และน าไปสู่การ
ปฏิบัติ (เบญจมาศ สุขศรีเพ็ง,2557)ดังนั้นในขั้นตอนแรกของการส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากสิ่งคุกคามทาง

216 

748 

HP531007
Text Box



สุขภาพในการประกอบอาชีพที่มีประสิทธิภาพ คือการศึกษาประเด็นการรับรู้ความ เสี่ยงจากการท างานของบุคคล เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากสิ่งคุกคามทางสุขภาพที่สอดคล้องกับระดับการรับรู้ภาวะเสี่ยง
จากการท างานของผู้ท างาน 

กลุ่มผู้ประกอบอาชีพขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างบริเวณรอบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นกลุ่มผู้ประกอบอาชีพ
ในพื้นที่ อยู่ติดกับถนนเส้นทางหลักที่มีการจราจรคับคั่ง อยู่ใกล้กับแหล่งชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนั้นยังมีการก่อสร้าง
อาคาร สร้างถนน อยู่เป็นระยะ ๆ ซึ่งสภาพแวดล้อมดังกล่าวเป็นแหล่งก าเนิดของฝุ่นละออง รวมทั้งมีโอกาสรับสัมผัสกับควันจาก
ยานพาหนะ ลม และแสงแดด ทั้งในระหว่างรอและขณะรับ-ส่งผู้โดยสารอยู่ตลอดทั้งวัน จากการส ารวจของนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560) โดยใช้แบบสอบถามข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับอาการแสดงทางตาที่มี
ความเสี่ยงต่อการเกิดอาการทางตาในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง บริเวณรอบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ในรัศมี   1 กิโลเมตร จ านวนทั้งหมด 110 คน คิดเป็นร้อยละ 73.33 พบว่า ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างที่มีปัญหาเกี่ยวกับอาการทางตา 
จ านวนทั้งหมด 57 คน คิดเป็นร้อยละ 51.81 จ าแนกเป็น ผู้ที่มีอาการระคายเคืองตา จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 29.09  มีน้ าตาไหล 
จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 17.27 ตาแห้ง จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 17. 27 ตาแดงจ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 13.63  และคัน
ตา จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 12.72 น อกจากนั้นจากการสังเกตและสัมภาษณ์ข้อมูลพฤติกรรมเกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์ 
พบว่า ผู้ขับขี่มีการขับขี่รถจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกนิรภัย  หรือสวมหมวกนิรภัยแต่เปิดกระจกหมวกในขณะที่รับ-ส่งผู้โดยสาร ไม่
สวมแว่นตากันแดด  ใช้ผ้าผืนเดียวกันท าความสะอาดใบหน้าร่วมกับปัดท าความสะอาดเบาะรถ นั่งรอรับผู้โดยสารบริเวณที่มีการจราจร
คับคั่ง และขณะนั่งรอไม่มีการสวมหมวกนิรภัย ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวเป็นปัจจัยเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดปัญหาอาการทางตาได้  

ดังนั้นทางคณะผู้วิจัยจึงเห็นถึงความส าคัญของปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้ท าการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดอาการทางตาในผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง บริเวณรอบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติในรัศมี 1 
กิโลเมตร ทางผู้วิจัยได้เลือก ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านการรับรู้ความเสี่ยง และพฤติกรรมการป้องกันตนเอง เป็นตัวแปรในการศึกษา
ความสัมพันธ์ในครั้งนี้ เพื่อน าผลวิจัยที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางให้ผู้ประกอบอาชีพขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง น าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ใน
การเสริมสร้างพฤติกรรมการป้องกันความเสี่ยงจากการเกิดปัญหาของโรคอาการทางตาต่อไป 

ระเบียบวิธีวิจัย 

งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดอาทางตาในผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างบริเวณรอบมหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ ช่วงระยะเวลาที่ศึกษาตั้งแต่เดือน สิงหาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2560 จ านวนกลุ่มประชากรที่ศึกษาเป็นผู้ขับขี่
รถจักรยานยนต์รับจ้างบริเวณรอบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติจ านวนทั้งหมด 150 คน ค านวณหาขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างและก าหนดค่าความคลาดเคลื่อน โดยใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ (Yamane) ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 121 คน 
โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ(Accidental sampling) เพื่อคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง
เป็นอาชีพหลักทั้งหมดเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามประกอบด้วยข้อมูล 3 ส่วน ได้แก่  ข้อมูลส่วนบุคคล    ข้อมูลการรับรู้
ความเสี่ยงต่อการเกิดอาการทางตา  พฤติกรรมการป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดอาการทางตา โดยมีการน าไปทดสอบ
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาคอนบราคของข้อมูลมีค่ามากกว่า 0.7 และน ามาวิเคราะห์ข้อมูลโดย
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ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป สถิติที่ใช้วิเคราะห์ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติChi-
square เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษาโดยก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ผลการวิจัย 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 98.35 เป็นเพศชาย  ร้อยละ 57.85  มีอายุตั้งแต่ 41 ปีขึ้นไป ร้อยละ 98.35 ประกอบอาชีพ
ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างเป็นอาชีพหลัก ร้อยละ 51.24  จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา  ร้อยละ 52.07  มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 10,000 บาท  ร้อยละ 83.47 มีอายุการท างานต่ ากว่า 10 ปี และร้อยละ 57.85 มีชั่วโมงการท างานมากกว่า 8  
ชั่วโมง/วัน  ร้อยละ 85.12 ไม่มีโรคประจ าตัว  ร้อยละ 92.56 ครอบครัวไม่มีประวัติเป็นโรคประจ าตัว  ร้อยละ 57.85  สูบบุหรี่ และ
ร้อยละ 62.81 ดื่มสุรา  ร้อยละ 56.20 มีการรับรู้ความเสี่ยงต่อการเกิดอาการทางตาอยู่ในระดับปานกลาง ค่าคะแนนโดย
เฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย = 98.79) ดังแสดงในตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างบริเวณรอบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จ าแนก
ตามระดับการรับรู้ความเสี่ยงต่อการเกิดอาการทางตา (n = 121) 

ระดับ* ช่วงคะแนน จ านวน(คน) ร้อยละ 

ดี 
ปานกลาง 

ไม่ด ี

(  99      คะแนน ) 
( 63 – 98   คะแนน ) 
( 27 – 62   คะแนน ) 

51 
68 
2 

42.10 
56.20 
1.70 

รวม 121 100.00 

SD = 11.94 ,Min = 56 ,Max = 126 

x̄ ของระดับการรับรู้ความเสี่ยงต่อการเกิดอาการทางตาทั้งหมด = 98.79 อยู่ในระดับปานกลาง 

หมายเหตุ ; *ประชา ฤาชุตกุล, 2553 
ระดับพฤติกรรมการป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดอาการทางตาของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างบริเวณรอบ

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ส่วนใหญ่ร้อยละ 85.10 มีพฤติกรรมการป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดอาการทางตาอยู่ใน

ระดับปานกลาง ค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย = 46.74) ดังแสดงในตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 จ านวนและร้อยละของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างบริเวณรอบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จ าแนก
ตามระดับพฤติกรรมการป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดอาการทางตา (n = 121) 

ระดับ* ช่วงคะแนน จ านวน(คน) ร้อยละ 

ดีมาก 
ปานกลาง 

น้อย 

(   55      คะแนน ) 
( 35 - 54   คะแนน ) 
( 15 - 34   คะแนน ) 

13 
103 
5 

10.70 
85.10 
4.20 

รวม 121 100.00 
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SD = 6.93 ,Min = 29 ,Max = 65 

x̄ ของระดับพฤติกรรมการป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดอาการทางตาทั้งหมด = 46.74 อยู่ในระดับปาน
กลาง 

หมายเหตุ ; *ปาริชาติ ธันยบูรณ์ตระกูล, 2553 
 

ผลการทดสอบหาความสัมพันธ์ พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ อายุการท างาน อาชีพระดับการศึกษา โรค
ประจ าตัว ประวัติการเกิดอุบัติเหตุที่ส่งผลต่อดวงตา การพักผ่อน การสูบบุหรี่ และการดื่มสุรา ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดอาการทางตาในผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง บริเวณรอบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติอย่างมี
นัยส าคัญ ( p- value  < 0.05)  ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลด้านชั่วโมงการท างานมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันความเสี่ยง
ต่อการเกิดอาการทางตาในผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างบริเวณรอบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติอย่างมีนัยส าคัญ 
(p-value = 0.007) โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 57.85 มีชั่วโมงการท างานตั้งแต่ 8  ชั่วโมงต่อวันขึ้นไป และ ร้อยละ 55.37 มีระดับ
พฤติกรรมการป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดอาการทางตา อยู่ในระดับปานกลาง-น้อย แสดงให้เห็นว่าผู้ที่มีชั่วโมงการท างาน
ที่มากข้ึนท าให้ระดับพฤติกรรมป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดอาการทางตาลดลง 

ส่วนปัจจัยด้านการรับรู้ความเสี่ยงต่อการเกิดอาการทางตา มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันความเสี่ยงต่อการ
เกิดอาการทางตาในผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างบริเวณรอบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 (p-value = 0.036) โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 57.85 มีระดับการรับรู้ความเสี่ยงต่อการเกิดอาการทางตา อยู่ใน
ระดับปานกลาง-ไม่ดี และ ร้อยละ 54.54 มีระดับพฤติกรรมการป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดอาการทางตา อยู่ในระดับปาน
กลาง-น้อย แสดงให้เห็นว่าผู้ที่มีระดับพฤติกรรมการป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดอาการทางตาที่น้อยลงท าให้ระดับพฤติกรรม
ป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดอาการทางตาลดน้อยลง แสดงในตารางที่ 3 

 
ตารางที ่3 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านชั่วโมงการท างาน ระดับการรับรู้ความเสี่ยงต่อการเกิดอาการทางตา และ
พฤติกรรมการป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดอาการทางตาในผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างบริเวณรอบมหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ 

ปัจจัยข้อมูล 
ส่วนบุคคล 

พฤติกรรมการป้องกันความเสี่ยง 
ต่อการเกิดอาการทางตา (ร้อยละ) 

Total     
(ร้อยละ) 

X2 df 
p-

value 
ปานกลาง- น้อย มาก 

ชั่วโมงการท างาน    

7.223 1 0.007 
     ต่ ากวา่  8  ชั่วโมง /
วัน 

41 (33.88) 10 (8.27) 51 (42.15) 

     8  ชั่วโมง/วันขึ้นไป 67 (55.37)  3 (2.48) 70 (57.85) 

ระดับการรับรู ้     
4.381 

 
1 

 
0.036     ดี 42 (34.71) 9 (7.44) 51(42.15) 
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    ปานกลาง - ไม่ด ี 66 (54.54) 4 (3.31) 70 (57.85) 

รวม 108 (89.25) 13 (10.75) 121(100)    
หมายเหตุ  : ค่า Pearson Chi-Square  มีนัยส าคัญทางสถิติ ( p < 0.05 ) 

สรุปและวิจารณ์ผล 

การศึกษาวิจัยปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดอาการทางตาในผู้ขับขี่
รถจักรยานยนต์รับจ้าง บริเวณรอบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สามารถสรุปผลได้ดังนี้  
 ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างบริเวณรอบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติส่วนใหญ่ ส่วนใหญ่ร้อยละ 98.35 เป็น
เพศชาย  ร้อยละ 57.85  มีอายุตั้งแต่ 41 ปีขึ้นไป ร้อยละ 98.35 ประกอบอาชีพขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างเป็นอาชีพหลัก ร้อยละ 
51.24  จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา  ร้อยละ 52.07  มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 10,000 บาท  ร้อยละ 83.47 มี
อายุการท างานต่ ากว่า 10 ปี และร้อยละ 57.85 มีชั่วโมงการท างานมากกว่า 8  ชั่วโมง/วัน  ร้อยละ 85.12 ไม่มีโรคประจ าตัว  ร้อย
ละ 92.56 ครอบครัวไม่มีประวัติเป็นโรคประจ าตัว  ร้อยละ 57.85  สูบบุหรี่ และร้อยละ 62.81 ดื่มสุรา  
 การรับรู้ความเสี่ยงต่อการเกิดอาการทางตาในผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างบริเวณรอบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม
พระเกียรติ พบว่าผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างมีการรับรู้ความเสี่ยงต่อการเกิดอาการทางตาส่วนใหญ่ร้อยละ 56.20 อยู่ใน

ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย (  ) เท่ากับ 98.79 คะแนน จากคะแนนเต็ม 135 คะแนน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
11.94 รองลงมาร้อยละ 42.10 มีการรับรู้ระดับดี และร้อยละ 1.70 มีการรับรู้ระดับไม่ดี ส่วนพฤติกรรมการป้องกันความ
เสี่ยงต่อการเกิดอาการทางตาในผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างบริเวณรอบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติส่วนใหญ่ร้อยละ 

85.10 อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย (  ) เท่ากับ 46.74 คะแนน จากคะแนนเต็ม 75 คะแนน ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 6.93 รองลงมาร้อยละ 10.70 มีพฤติกรรมการป้องกันความเสี่ยงอยู่ในระดับดีมาก และร้อยละ 4.20 มี
พฤติกรรมการป้องกันความเสี่ยงอยู่ในระดับน้อย 

ผลการทดสอบหาความสัมพันธ์ พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ อายุการท างาน อาชีพระดับการศึกษา โรค
ประจ าตัว ประวัติการเกิดอุบัติเหตุที่ส่งผลต่อดวงตา การพักผ่อน การสูบบุหรี่ และการดื่มสุรา ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดอาการทางตาในผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง บริเวณรอบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติอย่างมี
นัยส าคัญ  (p - value  < 0.05 ) 

ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลด้านชั่วโมงการท างาน และปัจจัยด้านการรับรู้ความเสี่ยงต่อการเกิดอาการทางตามี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดอาการทางตาในผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างบริเวณรอบ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติอย่างมีนัยส าคัญ (p-value = 0.007 และ 0.036  ตามล าดับ) ซึ่งอภิปรายผล
การศึกษาได้ ดังนี้ 

ชั่วโมงการท างาน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดอาการทางตา อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (p-value<0.05) เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่ท างานตั้งแต่ 8 ชั่วโมงขึ้นไปมีระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับปานกลาง – 
น้อย ซึ่งมีจ านวนที่มากกว่ากลุ่มที่ท างานน้อยกว่า  8 ชั่วโมง แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีจ านวนชั่วโมงการท างานมาก
ท าให้มีระดับพฤติกรรมการป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดอาการทางตาลดง ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ กรวิกา หาระ
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สาร และจิตพรรณ ภูษาภักดีภพ (2558) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความปลอดภัยใน
การท างานของพนักงานฝ่ายผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์แห่งหนึ่งของจังหวัดชลบุรีพบว่าปัจจัยส่วน
บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับความเชื่อมั่น 0.05 
ได้แก่ ชั่วโมงท างานล่วงเวลาโดยรวม (r=0.194, p=0.029*) 

ปัจจัยด้านการรับรู้ความเสี่ยงต่อการเกิดอาการทางตามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันความเสี่ยงต่อการ
เกิดอาการทางตาในผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง บริเวณรอบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จากการศึกษาพบว่า 
การรับรู้ความเสี่ยงต่อการเกิดอาการทางตามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดอาการทางตา
อย่างมีนัยส าคัญ (p-value<0.05) เนื่องจากส่วนใหญ่ร้อยละ 57.85  มีชั่วโมงการท างานตั้งแต่  8  ชั่วโมงต่อวันขึ้นไป และ 
ร้อยละ 55.37  มีระดับพฤติกรรมการป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดอาการทางตา อยู่ในระดับปานกลาง-น้อย แสดงให้เห็นว่าผู้ที่มี
ชั่วโมงการท างานที่มากขึ้นท าให้ระดับพฤติกรรมป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดอาการทางตาลดลง  ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของสอดคล้องกับงานวิจัยของ อัจฉริยา พงษ์นุ่มกุล (2556) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยท านายพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคปอดจากสิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบอาชีพขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง พบว่า การรับรู้
สมรรถนะของตนเองมีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับการปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกัน
โรคปอดจากสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของนายนัพวุฒิ ชื่นบาล และคณะ (2556) ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างในพื้นที่เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างที่มีการรับรู้ประโยชน์ของการดูแลสุขภาพตนเองต่างกันมีพฤติกรรมการป้องกันโรคที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (p-value<0.05) และสอดคล้องกับแนวคิดของ Pender 11 ได้กล่าวไว้ว่าการรับรู้สมรรถนะของตนเองเป็นการ
เชื่อมโยงความรู้ของแต่ละบุคคลกับความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อให้ตนเองรู้สึกดีต่อการปฏิบัติ พฤติกรรม
เพื่อให้ตนเองมีสุขภาพที่ดีและเหมาะสม  

ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

 1. ควรน าผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนการพัฒนาพฤติกรรมการป้องกันความ
เสี่ยงต่อการเกิดอาการทางตาในผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง 

2. ควรส่งเสริมให้มีการจัดบริการสุขภาพเชิงรุกในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพเหล่านี้ โดยการประสานงานกับหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องเพื่อด าเนินการร่วมกัน และมีการเฝ้าระวัง สุขภาพอย่างต่อเนื่องและมีการสนับสนุนให้กลุ่มเป้าหมายเหล่านี้ได้
รับรู้ถึงประโยชน์ในการดูแลสุขภาพตนเองเกี่ยวกับการป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดอาการทางตาด้วยวิธีการต่างๆ ที่
เหมาะสม เช่น จัดท าโปสเตอร์หรือจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการเกิดโรคอาการทางตา จัดกิจกรรมกลุ่ม
อาสาสมัครหรือจิตอาสาเพื่อคอยดูแลและจูงใจในการดูแลสุขภาพเกี่ยวกับปัญหาอาการทางตาในผู้ขับขี่ร ถจักรยานยนต์
รับจ้าง เป็นต้น 
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ข้อเสนอในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ประกอบอาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสัมผัสปัจจัยที่ท าให้เกิดอาการ
ปัญหาทางตา เช่น คนขับรถจักรยานยนต์รับส่งสินค้า คนขับรถสามล้อรับจ้าง และต ารวจจราจร เป็นต้น เพื่อให้ทราบถึง
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันต่อการเกิดอาการทางตาในอาชีพที่หลากหลาย 

2. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยด้านอื่นๆ ที่อาจก่อให้เกิด
โรคในผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง เช่น พฤติกรรมการป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยด้านฝุ่นซึ่งอาจก่อให้เกิดความผิดปกติทาง
ระบบทางเดินหายใจเป็นต้น 

เอกสารอ้างอิง  

กชพรรณ หนูชนะ, สรา อาภรณ์, เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์, สุรินธร กลัมพากร. 2557. ความเสี่ยงด้านสุขภาพในการท างาน
แรงงานนอกระบบในกรุงเทพมหานคร. ประชุมวิชาการวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น,1759-1770. 

ขวัญใจ วงศกิตติรักษ์. สภาวะตาบอด ตาเลือนราง และโรคตาที่เป็นปัญหาสาธารณสุขในเด็กไทยปี 2549 -2550. วารสาร
วิจัยระบบสาธารณสุข 2555: 501 – 512. 

คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการที่ตอบสนองต่อปัญหาสุขภาพที่ส าคัญ . แนวทางพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขา
หลัก. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด; 2556. 

งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษทั่วไป. ต้อเนื้อและต้อลมโรคใกล้ตัวที่ควรรู้ [อินเทอร์เน็ต]. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 
2556 [เข้าถึงเมื่อ 20 กันยายน 2560]. เข้าถึงได้จากhttp://www.med.cmu.ac.th. 

จิวเซาว์ ถาวร,ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์,วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล. ภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงจาก ก า ร
ท างานของเกษตรกรปลูกหอมแดง ต าบลจ าป่าหวาย อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา . พยาบาลสาร 2558;2:34–
44. 
ชนาทิพย์ มารมย์.การสร้างเสริมสุขภาพของแรงงานนอกระบบ : มอเตอร์ไซค์.วัฒนธรรมและการพัฒนาสถาบันวิจัย

ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดล2557:1787-804. 
ตุลย์ ธีรอรรถ. การมีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง ในเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

[วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต].กรุงเทพ 
ตรีอมร วิสุทธิศิริ,นายนัพวุฒิ ชื่นบาล,พรเลขา บรรหารศุภวาท.ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการขับขี่อย่าง

ปลอดภัยของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร [วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต].
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;2556. 

ณวพล กาญจนารัณย์,วชิรา สนธิไชย. ความสัมพันธ์ระหว่างต้อเนื้อกับค่าสายตาเอียงที่กระจกตา . วารสารจักษุ
ธรรมศาสตร1์ 2558;1:57-61. 

ณัฐพงศ์ ปานศิริ.การศึกษาพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับ
วิชาชีพ ในโรงงานอุตสาหกรรม เขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี[วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ].สงขลา: 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์;2558. 

222 

754 

HP531007
Text Box



ประภาเพ็ญ สุวรรณ,สวิง สุวรรณ. พฤติกรรมศาสตร์ พฤติกรรมสุขภาพ และสุขศึกษา.พิมพ์ครั้งที่2. กรุงเทพฯ: 
เจ้าพระยาการพิมพ;์ 2536. 

ภาควิชาจักษวุิทยา คณะแพทยศ์าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. เทคโนโลยีล่าสุด ในการรักษาโรคตาด้วยเฟรมโต
เลเซอร.์วารสารจักษุธรรมศาสตร์2557;2:1-38.  

มุนาวุฒิ เศลาอนันต์ .การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจของการจัดระเบียบมอเตอร์ไซค์รับจ้างในกรุงเทพมหานคร.รหัสดีโอ
ไอ:10.14458/UTCC.the.2005.8. 

เมดไทย.ต้อเนื้อ(Pterygium) อาการ สาเหตุและการรักษาโรคต้อเนื้อ 5 วิธี [อินเทอร์เน็ต].กรุงเทพฯ; 2560 [เข้าถึงเมื่อ 
18 กันยายน 2560]. เข้าถึงได้จากhttps:medthai.com/ต้อเนื้อ/. 

โรงพยาบาล ตา หู คอ จมูก.ความรู้เรื่องตา [อินเทอร์เน็ต].กรุงเทพฯ; 2560 [เข้าถึงเมื่อ 19 ตุลาคม 2560]. เข้าถึงได้จาก 
http://www.eent.co.th 

สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต.โรคต้อกระจก[อินเทอร์เน็ต]. กรุงเทพฯ; 2557 [เข้าถึงเมื่อ 19 ตุลาคม 2560]. เข้าถึงได้จาก 
http://www.haamor.com 

สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย.โรคเบาหวาน อาหารส าหรับโรคเบาหวาน[อินเทอร์เน็ต].กรุงเทพฯ; 2552 [เข้าถึง
เมื่อ 19 ตุลาคม 2560].เข้าถึงได้จากhttps://hilight.kapook.com/view/37791 

สมใจ จางวาง,เทพกร พิทยภินัน,นิรชร ชูติพัฒนะ.ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเอง เพื่อป้องกัน
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงของประชาชนกลุ่มเสี่ยง.วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการ
สาธารณสุขภาคใต้2559;1:110-28. 

สุธาทิพย์ รองสวัสดิ์. ปัจจัยการรับรู้เรื่องความปลอดภัยในการท างาน ที่มีผลต่อพฤติกรรมในการท างานของพนักงาน
ปฏิบัติการ ประจ าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่[วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต]. กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ; 2554 

อัจฉริยา พงษ์นุ่มกุล. ปัจจัยท านายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพเพ่ือป้องกันโรคปอดจากสิ่งแวดล้อม ของผู้ประกอบอาชีพ
ขับมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ในเขตกรุงเทพมหานคร.วารสารสาธารณสุขศาสตร์2557;1:79-92. 

Kitikul Leelawongs. Concepts in Public Health Ophthalmology.Thai Journal Of Public Health 
Ophthalmology2009;12:49-58.  

Tamakoshi A, Yuzawa M, Matsui M, Uyama M, Fujiwara NK, Ohno Y.Smoking and nevascular form of 
age related macular degeneration in late middle aged males:finings from a case control 
study in japan.Bristish Journal of ophthalmoogy1998;10:901-4. 

Hassan Hashemi,HaditRastad,Mohammad Hassan Emamian,AkbarFotouhi. Meibomian 
 gland dysfunction and its determinants in Iranian adults:A population-based  
 study. Contact Lens and Anterior Eye2017;4:213–6. 
R Behbeham,R C sergott,P J Savino. Tobacco-alcloholamblyopia:amaculopathy.Bristish Journal of 
 ophthalmoogy2005;11:1543-4.  

223 

755 

HP531007
Text Box



 

 

 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

756 

HP531007
Text Box



 

มวลชีวภาพและการกักเก็บคาร์บอนของพรรณไม้ 
ในพื้นที่สนามกอล์ฟกรุงเทพมหานคร 

Biomass and Carbon Storage of Trees at a Golf Course in Bangkok  

เทอดพงศ์ ศรีสุขพันธุ์1*, อาภาภรณ์ บุลสถาพร1, สุขุมา ชานนท์2 
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บทคัดย่อ  

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลผลิตมวลชีวภาพและปริมาณการกักเก็บคาร์บอนของพรรณไม้ และ
เพื่อเปรียบเทียบปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพของพรรณไม้ต่างชนิดในพื้นที่สนามกอล์ฟแห่งหนึ่งใน
กรุงเทพมหานคร การหามวลชีวภาพใช้วิธีการค านวณด้วยสมการแอลโลเมตรี และสัดส่วนคาร์บอนในเนื้อไม้ใช้ค่า
สัมประสิทธิ์ของ IPCC (2006) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ไม้ยืนต้นในกลุ่มพรรณไม้ทั่วไป 358 ต้น (7 ชนิด   
5 วงศ์) สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน สถิติทดสอบครัสคัล-วอลลิส (Kruskal-Wallis test) 
ผลการศึกษาพบว่า ไม้ยืนต้นกลุ่มตัวอย่างมีปริมาณมวลชีวภาพเหนือพื้นดินเท่ากับ  107.6 ตัน มวลชีวภาพใต้ดิน
เท่ากับ 29.0 ตัน และคาร์บอนในมวลชีวภาพเท่ากับ 64.2 ตันคาร์บอน ชนิดพรรณไม้ที่แตกต่างกัน ได้แก่ ชมพู
พันธุ์ทิพย์ นนทรี หางนกยูงฝรั่ง คูน พญาสัตบรรณ มะฮอกกานี และลีลาวดี มีการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพของ
พรรณไม้แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และนนทรีมีมวลชีวภาพและการกักเก็บคาร์บอนในมวล
ชีวภาพมากที่สุด 

ค าส าคัญ :  ไม้ยืนต้น มวลชีวภาพ การกักเก็บคาร์บอน  

Abstract 

The objectives of this research were to evaluate the amount of biomass and the carbon 
storages of trees and to compare amount of the carbon storage in biomass of different types of 
trees at a golf course in Bangkok, Thailand. Determining the amount of biomass used Allometry 
equations. Ratio of carbon in biomass used a coefficient value of IPCC (2006). The population 
samples were composed of 358 trees (7 species and 5 families). Statistics used were percentage, 
mean, median, and Kruskal-Wallis test. The results found that total aboveground and belowground 
biomasses were 107.6 and 29.0 tons. Their carbon storage was 64.2 tons. There was a statistically 
significant difference of the carbon storage which classified by 7 species of tree including Tabebuia 
rosea, Peltophorum dasyrachis, Delonix regia, Cassia fistula, Alstonia scholaris, Swietenia 
macrophylla, and Plumeria alba (p<0.05). Peltophorum dasyrachis had the most amounts of 
biomass and its carbon storage in area.  
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บทน า 
ในปัจจุบันแนวโน้มการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุของปัญหาภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิ อากาศนั้ นมี สู งขึ้ น จากปริ มาณ  14.78 ล้ านตั นคาร์ บอนไดออกไซด์  ในปี  พ.ศ.  2551  
ได้มีการคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นจนถึง 22.48 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์  ในปี พ.ศ. 2593 อย่างไรก็ตาม  
แนวทางการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกนั้นมีอย่างหลากหลาย แนวทางในระดับสากลที่ส าคัญ ได้แก่ การลดการ
ท าลายป่าไม้ด้วยกลไกเรดด์พลัส (REDD+) และการปลูกป่าเพื่อเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนด้วยกลไกการพัฒนาที่สะอาด 
(CDM) ในพิธีสารเกียวโต (Kyoto protocol) ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(UNFCCC) (ลดาวัลย์ พวงจิตร, 2554)  

แม้ว่าประเทศไทยไม่มีพันธกรณีในพิธีสารเกียวโตแต่ได้ร่วมลงนามและให้สัตยาบันในการลดก๊าซเรือนกระจกใน
ฐานะประเทศนอกภาคผนวก I (Non Annex I) ด้วย ทั้งนี้การจัดท าบัญชีคาร์บอนจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการประเมินมวล
ชีวภาพป่าไม้ (biomass) เพื่อน าไปประเมินคาร์บอนที่กักเก็บในป่าไม้ เนื่องจากในมวลชีวภาพมีคาร์บอนประมาณร้อยละ 
50 ซึ่งหากต้องการทราบปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ดูดซับได้จากบรรยากาศ สามารถท าได้โดยการคูณด้วยค่า
สัดส่วนของน้ าหนักโมเลกุลของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อน้ าหนักอะตอมของคาร์บอนได้ (องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจก, 2558) ดังนั้น จะเห็นได้ว่าป่าไม้หรือต้นไม้นั้นมีบทบาทที่ส าคัญต่อดูดซับและลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซ
เรือนกระจกที่ส าคัญผ่านทางกระบวนการสังเคราะห์แสงของพืช คาร์บอนจะถูกยึดไว้ในเนื้อเยื่อของต้นไม้อย่างเสถียรและ
ยาวนาน (นาฏสุดา ภูมิจ านงค์, 2547) แหล่งสะสมคาร์บอน (carbon pool) ในระบบนิเวศป่าไม้ตามการจ าแนกและการ
ก าหนดจากมติการประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต (COP/MOP) มี 5 แหล่ง ได้แก่ มวลชีวภาพเหนือดินของต้นไม้ 
(aboveground biomass) มวลชีวภาพใต้ดินของต้นไม้ (belowground biomass) ในไม้ตาย ในซากพืช และอินทรียวัตถุ
ในดิน (กัลยา วัฒยากร และสาพิศ ดิลกสัมพันธ์, 2554) และคาร์บอนเหล่านี้จะหมุนเวียนไปตามวัฏจักรคาร์บอน (carbon 
cycle) ในการศึกษาวิจัยนี้มีพื้นที่ศึกษาคือ สนามกอล์ฟแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ที่มีการด าเนินการปลูกต้นไม้มา
ยาวนานมากกว่า 40 ปี และเข้าร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจของประเทศไทยที่องค์การบริหารจัดการก๊าซ
เรือนกระจก (อบก.) ได้พัฒนาและจัดขึ้น การศึกษาวิจัยนี้จึงด าเนินการเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในสนามกอล์ฟแห่งหนึ่งใน
กรุงเทพมหานคร สนามกอล์ฟมีขนาด 415.7 ไร่ พื้นที่ศึกษาคือ พื้นที่ปลูกต้นไม้ขนาด 138.4 ไร่ กิจกรรมปลูกต้นไม้ใน
สนามกอล์ฟเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2513 ในพื้นที่ที่ไม่มีสภาพความเป็นป่ามาก่อน (afforestation) และเมื่อปลูกแล้วไม่เคยมีการ
น าไม้ทั้งหมดออกไปจากพื้นที่สนามกอล์ฟ มีนโยบายอนุรักษ์ และดูแลรักษาพันธุ์ไม้อย่างต่อเนื่อง โดยมีการปลูกทดแทน
ต้นไม้เดิมที่ตาย และปลูกต้นไม้เพิ่มเติมอยู่อย่างสม่ าเสมอ กล้าไม้ที่มีความสูงไม่ถึงตามก าหนดจะดูแลเพื่อใช้ในการปลูก
เสริมภายหลัง กล้าไม้ส่วนใหญ่ร้อยละ 99 ได้มาจากการเพาะเมล็ดภายในสนามกอล์ฟเองทั้งหมด โดยจะคัดเลือกชนิดพันธุ์
ไม้ที่จะน ามาปลูก และให้ความส าคัญกับพันธุ์ไม้ดั้งเดิมเป็นส่วนใหญ่ เช่น ชมพูพันธุ์ทิพย์ นนทรี และหางนกยูงฝรั่ง เป็นต้น 
เนื่องจากค านึงถึงระบบนิเวศดั้งเดิมเป็นส าคัญ ทั้งนี้ปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในชีวมวลที่มีหน่วยเป็นตันคาร์บอนสามารถ
แปลงเป็นตันคาร์บอนไดออกไซด์ได้โดยการคูณด้วยมวลโมเลกุลของคาร์บอนไดออกไซด์ต่อคาร์บอน คือ 44/12 หรือ 3.667 
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ซึ่งท าให้ทราบปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ดูดซับ และน าไปสู่การประเมินคาร์บอนเครดิต (carbon credit) เพื่อด าเนินการ
ขายในตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจของประเทศไทยต่อไป 

ดังนั้นการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับมวลชีวภาพและการเก็บกักคาร์บอนในมวลชีวภาพในพื้นที่ที่มุ่งเน้นเรื่องการดูดซับ
หรือการลดก๊าซเรือนกระจกจึงมีความส าคัญ และก่อให้เกิดประโยชน์ได้มาก เนื่องจากสามารถเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญใน
การน าไปศึกษาหาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับพื้นที่ อีกทั้งเมื่อพื้นที่มีศักยภาพการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกนี้ดีขึ้น 
จะส่งผลให้บริเวณนั้น ๆ และบริเวณโดยรอบมีสภาพบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดีตามไปด้วย และการทราบถึงชนิด
ของไม้ยืนต้นที่มีคุณสมบัติในการกักเก็บคาร์บอนได้ดี จะท าให้สามารถคัดเลือกชนิดของไม้ยืนต้นที่เหมาะสมและควรน ามา
ปลูกได้ (พูนพิภพ เกษมทรัพย์, 2550) ซึ่งส่งผลให้พื้นที่นั้น ๆ มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นไปอย่างยั่งยืน  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
1. เพื่อประเมินผลผลิตมวลชีวภาพและปริมาณการกักเก็บคาร์บอนของพรรณไม้กลุ่มตัวอย่างในพื้นที่สนามกอล์ฟ

แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อเปรียบเทียบปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพของพรรณไม้กลุ่มตัวอย่างที่ต่างชนิดในพื้นที่สนาม

กอล์ฟแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร 
สมมติฐานการวิจัย  
1. ชนิดพรรณไม้ 7 ชนิด ได้แก่ ชมพูพันธุ์ทิพย์ นนทรี หางนกยูงฝรั่ง คูน พญาสัตบรรณ มะฮอกกานี และลีลาวดีมี

ปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพของพรรณไม้แตกต่างกัน 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ เกณฑ์ที่ใช้คัดเลือกไม้ยืนต้นเพื่อประเมินการกักเก็บคาร์บอนเป็นไปตามระเบียบ

วิธีการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ (T-VER Methodology) ของ อบก. คือ ต้องเป็นต้นไม้ที่มีเนื้อไม้และมีเส้นรอบวงที่
ระดับความสูง 1.3 เมตรตั้งแต่ 15 เซนติเมตรขึ้นไป ทั้งนี้ภายในพื้นที่ศึกษามีไม้      ยืนต้นที่จะสามารถน าไปประเมินได้ 
จ านวน 75 ชนิด 32 วงศ์ (21,867 ต้น) ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มพรรณไม้ทั่วไป 72 ชนิด (7,098 ต้น) กลุ่มปาล์ม 2 ชนิด (1,731 ต้น) 
และกลุ่มไผ่ 1 ชนิด (13,038 ล าจาก 137 กอ) และปริมาณคาร์บอนที่กักเก็บในมวลชีวภาพมีทั้งหมดเท่ากับ 1,091.41 ตัน
คาร์บอน (บริษัท เทพธานีกรีฑา จ ากัด, 2561)  

อย่างไรก็ตามการศึกษาและเปรียบเทียบนี้ จะศึกษาเฉพาะไม้ยืนต้นในกลุ่มพรรณไม้ทั่วไปที่มีอยู่มากในสนาม
กอล์ฟ เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ไม้ดั้งเดิมที่ถูกคัดเลือกเพื่อเพาะกล้าไม้ในโรงเพาะก่อนน าไปปลูก ดังนั้นประชากรที่ใช้ใน
การวิจัยนี้ ได้แก่ ไม้ยืนต้น จ านวน 5,374 ต้น (ร้อยละ 76) จาก 7 ชนิด 5 วงศ์ ได้แก่ ชมพูพันธุ์ทิพย์ นนทรี หางนกยูง
ฝรั่ง คูน พญาสัตบรรณ มะฮอกกานี และลีลาวดี โดยไม่ได้ศึกษาชนิดอื่น ๆ อีก 65 ชนิด ที่มีอยู่น้อย (จ านวนเฉลี่ยเท่ากับ 
27 ต้น ส่วนใหญ่มีจ านวน 1 ต้น) โดยน ามาก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยสูตรของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and 
Morgan, 1970) ได้ 358 ต้น และสุ่มเก็บตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิตามสัดส่วนของชนิดพรรณไม้ ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1  พรรณไม้ทั่วไปที่พบมากในพื้นที่สนามกอล์ฟนวธาน ีเรียงล าดับจากจ านวนมากไปน้อย 

ชื่อพื้นเมือง ชื่อวิทยาศาสตร ์ ชื่อวงศ์ 
จ านวน 

ร้อยละ 
ประชากร ตัวอย่าง 
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ชื่อพื้นเมือง ชื่อวิทยาศาสตร ์ ชื่อวงศ์ 
จ านวน 

ร้อยละ 
ประชากร ตัวอย่าง 

1. ชมพูพันธุท์ิพย ์ Tabebuia rosea  (Bertol.) DC. BIGNONIACEAE 1,643 109 30.6 
2. นนทร ี Peltophorum dasyrachis (Miq.) 

Kurz 
LEGUMINOSAE-
CAESALPINOIDEAE 

1,223 82 22.8 

3. หางนกยูงฝรั่ง Delonix regia (BoJ. ex Hook.) 
Raf 

CAESALPINIACEAE 754 50 14.0 

4. คูน Cassia fistula L. LEGUMINOSAE - 
CAESALPINIOIDEA
E 

513 34 9.5 

5. พญาสัตบรรณ Alstonia scholaris (L.) R. Br. APOCYNACEAE 493 33 9.2 
6. มะฮอกกาน ี Swietenia macrophylla  King MELIACEAE 404 27 7.5 
7. ลีลาวด ี Plumeria alba L. APOCYNACEAE 344 23 6.4 

  รวม 5,374 358 100.0 
 

ขั้นตอนการวิจัย มีดังนี้คือ  
1. การส ารวจภาคสนาม 
การส ารวจภาคสนามร่วมกับทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการส ารวจและป่าไม้จากบริษัท เอ็น.พี.เซอร์เวย์ จ ากัด เก็บ

รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิของไม้ยืนต้นที่มีขนาดของความโตหรือเส้นรอบวงที่ระดับความสูง 1.3 เมตร ตั้งแต่ 15 
เซนติเมตร ขึ้นไป ประกอบด้วย ชื่อ จ านวน ชนิดพรรณไม้ ความสูงทั้งหมดของต้นไม้ (H) ซึ่งวัดด้วยอุปกรณ์วัดความ
สูงของต้นไม้ และขนาดความโตของต้นไม้โดยวัดเส้นรอบวงที่ระดับความสูงเพียงอกหรือ 1.3 เมตร (GBH) 

2. การประเมินมวลชีวภาพเหนือพ้ืนดิน (aboveground biomass)  
 การประเมินมวลชีวภาพใช้สมการแอลโลเมตรี ซึ่งเป็นสมการความสัมพันธ์ระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางที่ระดับ

ความสูงเพียงอก (DBH) และความสูงทั้งหมดของต้นไม้ (H) ที่ค านวณมวลชีวภาพทั้งส่วนที่อยู่เหนือดิน ได้แก่ ล าต้น กิ่ง ใบ 
และส่วนที่อยู่ใต้ดิน ได้แก่ ราก (องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก, 2558) โดยกลุ่มพรรณไม้ทั่วไปใช้สมการของ 
Ogawa et al. (1965) ดังสมการที่ (1) - (4)  

 
 WS = 0.0396 (D2H)0.933  (1) 
 WB = 0.00349 (D2H)1.030 (2) 
 WL = (28/ (WS+ WB+0.025))-1 (3) 
 WT  = WS+ WB+ WL (4) 
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เมื่อ WS คือ มวลชีวภาพเหนือพื้นดินในส่วนที่เป็นล าต้น (กิโลกรัม) 
 WB คือ มวลชีวภาพเหนือพื้นดินในส่วนที่เป็นกิ่ง (กิโลกรัม) 
 WL คือ มวลชีวภาพเหนือพื้นดินในส่วนที่เป็นใบ (กิโลกรัม) 
 WT คือ มวลชีวภาพเหนือพื้นดินในทั้งหมด (กิโลกรัม) 
 D คือ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ระดับความสูงเพียงอก (เซนติเมตร) 
 H คือ ความสูงทั้งหมดของต้นไม้ (เมตร)  

 
3. การประเมินมวลชีวภาพใต้ดิน (belowground biomass)  

   การหามวลชีวภาพใต้ดิน (WR) ใช้ค่าสัมประสิทธิ์ของ IPCC (2006) ซึ่งเป็นสัดส่วนน้ าหนักแห้งของต้นต่อราก ใน
กลุ่มพรรณไม้ทั่วไปคือ ร้อยละ 27 ของน้ าหนักแห้ง (องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก, 2558) 

4. การประเมินปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพ (carbon storage in biomass) 
   ผลผลิตมวลชีวภาพรวม (WT+WR) จะสามารถน ามาหาสัดส่วนคาร์บอนในเนื้อไม้ได้โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์ส าหรับ

กลุ่มพรรณไม้ทั่วไปของ IPCC (2006) คือ ร้อยละ 47 ของน้ าหนักแห้งทั้งหมด (องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก, 
2558)  

5. การวิเคราะห์ผลและการทดสอบสมมติฐาน 
   สถิติพรรณนาที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน สถิติอนุมานที่ใช้ทดสอบสมมติฐานในการวิจัย 

ได้แก่ สถิติทดสอบครัสคัล-วอลลิส (Kruskal-Wallis test) (Garson, 2008) ด้วยวิธีบอนเฟอโรนี (Bonferroni test) (Dunn, 
1964) 

 

ผลการวิจัย 
1. ผลผลิตมวลชีวภาพและปรมิาณการกักเก็บคาร์บอนของพรรณไม้กลุ่มตัวอย่าง  

  พรรณไม้กลุ่มตัวอย่างในพื้นที่สนามกอล์ฟ จ านวน 358 ต้น (7 ชนิด 5 วงศ์) มีขนาดความโตหรือเส้นผ่านศูนย์กลาง
ที่ระดับความสูงเพียงอกเฉลี่ยเท่ากับ 25.59 เซนติเมตร ความสูงทั้งหมดเฉลี่ย 9.41 เมตร เมื่อพิจารณาจ าแนกรายชนิดพบว่า 
นนทรีมีขนาดความโตมากที่สุด 35.71 เซนติเมตร รองลงมาคือ มะฮอกกานี ชมพูพันธุ์ทิพย์  หางนกยูงฝรั่ง พญาสัตบรรณ 
ลีลาวดี และคูน (28.99, 25.75, 24.07, 18.45, 17.01, 12.93 เซนติเมตร) ตามล าดับ และนนทรีมีความสูงเฉลี่ยมากที่สุด 
12.56 เมตร รองลงมาคือ หางนกยูงฝรั่ง ชมพูพันธุ์ทิพย์  มะฮอกกานี พญาสัตบรรณ คูน และลีลาวดี (11.06, 9.15, 8.22, 
8.21, 6.30, 3.88 เมตร) ตามล าดับ ผลประเมินผลผลิตมวลชีวภาพของพรรณไม้กลุ่มตัวอย่างพบว่า ผลผลิตมวลชีวภาพรวม 
(WT +WR) เท่ากับ 136,629.62 กิโลกรัมหรือ 136.63 ตัน โดยมีผลผลิตมวลชีวภาพใต้ดินในส่วนราก (WR) เท่ากับ 29,047.24 
กิโลกรัมหรือ 29.05 ตัน (ร้อยละ 21.26) และมวลชีวภาพเหนือพื้นดิน (WT) เท่ากับ 107,582.38 กิโลกรัมหรือ 107.58 ตัน 
(ร้อยละ 78.74) ซึ่งจ าแนกเป็นส่วนใบ (WL) 3,710.05 กิโลกรัม (ร้อยละ 2.72) ส่วนกิ่ง (WB) 19,960.67 กิโลกรัม (ร้อยละ 
14.61) และส่วนล าต้น (WS) 83,911.67 กิโลกรัม (ร้อยละ 61.42) เมื่อพิจารณาผลผลิตมวลชีวภาพรวมจ าแนกรายชนิดพบว่า 
นนทรีมีผลผลิตมวลชีวภาพรวมมากที่สุด 59,416.82 กิโลกรัม รองลงมาคือ ชมพูพันธุ์ทิพย์  39,419.37 กิโลกรัม หางนกยูง
ฝรั่ง 17,120.08 กิโลกรัม มะฮอกกานี 13,248.65 กิโลกรัม พญาสัตบรรณ 4,076.76 กิโลกรัม คูน 1,917.67 กิโลกรัม และ
ลีลาวดี 1,358.27 กิโลกรัม (รูปที่ 1) 
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ดังนั้นปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพของพรรณไม้กลุ่มตัวอย่างมีเท่ากับ 64,215.92 กิโลกรัม หรือ 
64.22 ตัน โดยมีค่ามัธยฐานเท่ากับ 71.00 กิโลกรัม ทั้งนี้เมื่อพิจารณาปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพของพรรณไม้
กลุ่มตัวอย่างจ าแนกรายชนิดพบว่า นนทรีมีปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพมากที่สุด 27,925.91 กิโลกรัม (ร้อยละ 
43.49) รองลงมาคือ ชมพูพันธุ์ทิพย์ 18,560.95 กิโลกรัม (ร้อยละ 28.90) หางนกยูงฝรั่ง 8,046.44 กิโลกรัม (ร้อยละ 12.53) 
มะฮอกกานี 6,226.87 กิโลกรัม (ร้อยละ 9.70) พญาสัตบรรณ 1,916.07 กิโลกรัม (ร้อยละ 2.98) คูน 901.31 กิโลกรัม (ร้อย
ละ 1.40) และลีลาวดี 638.39 กิโลกรัม (ร้อยละ 0.99) อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาค่ามัธยฐานของปริมาณการกักเก็บคาร์บอน
ในมวลชีวภาพของพรรณไม้กลุ่มตัวอย่างจ าแนกรายชนิดพบว่า นนทรีมีค่ามัธยฐานสูงที่สุด (223.56 กิโลกรัม, n = 82) 
รองลงมาคือ ชมพูพันธุ์ทิพย์ (80.51 กิโลกรัม, n = 109) หางนกยูงฝรั่ง (79.27 กิโลกรัม, n = 50) มะฮอกกานี (65.73 
กิโลกรัม, n = 27) พญาสัตบรรณ (43.10 กิโลกรัม, n = 33) คูน (15.43 กิโลกรัม, n = 34) และลีลาวดี (15.42 กิโลกรัม, n = 
23) แสดงดังตารางที่ 2 

 
รูปที่ 1  ผลผลิตมวลชีวภาพของพรรณไม้กลุ่มตัวอย่าง 7 ชนิด จ าแนกเป็นมวลชีวภาพใต้ดินในส่วนราก  (WR) และมวลชีวภาพ 

             เหนือพื้นดิน (WT) ในส่วนใบ (WL) ส่วนกิ่ง (WB) และส่วนล าต้น (WS) 

 

                                                              

WT+WR 39491.37 59416.82 17120.08 1917.67 4076.76 13248.65 1358.27

WT 31095.57 46784.90 13480.37 1509.98 3210.04 10432.01 1069.50

WR 8395.80 12631.92 3639.70 407.69 866.71 2816.64 288.77

WL 1072.35 1613.34 464.88 52.10 110.72 359.75 36.90

WB 5652.72 8867.01 2449.41 232.39 518.56 2074.72 165.85

WS 24370.49 36304.54 10566.08 1225.49 2580.77 7997.54 866.76
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ตารางที่ 2  ปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพของพรรณไม้กลุ่มตัวอย่าง และผลการเปรียบเทียบที่จ าแนกรายชนิด  
             พรรณไม้ 

ชนิดพรรณไม ้
กลุ่มตัวอย่าง  

คาร์บอนที่กักเก็บในมวลชีวภาพของพรรณไม้ 
Kruskal Wallis 

( ) 
P-value 

 
ผลรวม  

ค่ามัธยฐาน 
กิโลกรัม (ร้อยละ) 

1. ชมพูพันธุท์ิพย ์(109) 18,560.95 (28.90)  80.51  
 

85.099* 

 
 

0.000 
2. นนทร ี(82) 27,925.91 (43.49)  223.56 
3. หางนกยูงฝรั่ง (50) 8,046.44 (12.53)  79.27 
4. คูน (34) 901.31 (1.40)  15.43 
5. พญาสัตบรรณ (33) 1,916.07 (2.98)  43.10 
6. มะฮอกกาน ี(27) 6,226.87 (9.70)  65.73 
7. ลีลาวด ี(23) 638.39 (0.99)  15.42 

รวม (n=358) 64,215.92 (100.00)  71.00 

* ผลการทดสอบมีความแตกตา่งของค่ามัธยฐานที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 (p<0.05) 
 

2. ผลการเปรียบเทียบปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพของพรรณไม้ต่างชนิด 
   ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพของพรรณไม้กลุ่มตัวอย่างทั้ง 7 

ชนิด ด้วยการทดสอบ Kruskal-Wallis พบว่ามีชนิดพรรณไม้อย่างน้อย 1 คู่ ที่มีปริมาณการ    กักเก็บคาร์บอนในมวล
ชีวภาพของพรรณไม้แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 (p = 0.000, n = 358) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย 
(ตารางที่ 2) เมื่อน ามาเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของอันดับเป็นรายคู่ ด้วย Dunn-Bonferroni เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่าง
ระหว่างพรรณไม้ 7 ชนิด หรือ 21 คู่ (k = 21) พบว่าชนิดพรรณไม้ที่มีปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพของพรรณ
ไม้แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 (p<0.05) มี 11 คู่ ได้แก่ ชมพูพันธุ์ทิพย์กับนนทรี ชมพูพันธุ์ทิพย์กับคูน 
ชมพูพันธุ์ทิพย์กับลีลาวดี นนทรีกับหางนกยูงฝรั่ง นนทรีกับคูน นนทรีกับพญาสัตบรรณ นนทรีกับมะฮอกกานี นนทรีกับ
ลีลาวดี หางนกยูงฝรั่งกับคูน หางนกยูงฝรั่งกับลีลาวดี และคูนกับมะฮอกกานี ส าหรับอีก 10 คู่ ได้แก่ ชมพูพันธุ์ทิพย์กับ 
หางนกยูงฝรั่ง ชมพูพันธุ์ทิพย์กับพญาสัตบรรณ ชมพูพันธุ์ทิพย์กับมะฮอกกานี หางนกยูงฝรั่งกับพญาสัตบรรณ หางนกยูง
ฝรั่งกับมะฮอกกานี คูนกับพญาสัตบรรณ คูนกับลีลาวดี พญาสัตบรรณกับมะฮอกกานี พญาสัตบรรณกับลีลาวดี และ
มะฮอกกานีกับลีลาวดี แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p>0.05) เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยของอันดับ
จึงสรุปได้ว่า ค่าเฉลี่ยของอันดับของนนทรีมีค่าสูงที่สุด รองลงมาคือ ชมพูพันธุ์ทิพย์ หางนกยูงฝรั่ง มะฮอกกานี 
พญาสัตบรรณ ลีลาวดี และคูน  ซึ่งสามารถจ าแนกได้ 4 กลุ่มย่อยคือ กลุ่ม a ได้แก่ นนทรี กลุ่ม b ได้แก่ ชมพูพันธุ์ทิพย์ 
หางนกยูงฝรั่ง มะฮอกกานี พญาสัตบรรณ กลุ่ม c ได้แก่ มะฮอกกานี พญาสัตบรรณ ลีลาวดี และกลุ่ม d ได้แก่ 
พญาสัตบรรณ ลีลาวดี และคูน (ตารางที่ 3) 
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ตารางที่ 3  การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของอันดับของปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพของพรรณไม้กลุ่มตัวอย่าง 

  เป็นรายคู่ จ าแนกตามชนิดพรรณไม้ (n = 358) 

ชนิดพรรณไม้ 
ค่าเฉลี่ย 

ของอันดับ 

ผลต่างค่าเฉลี่ยของอันดับ 

ชมพู
พันธุ์ทิพย์ 

นนทรี หางนกยูง
ฝรั่ง 

  คูน พญา 
สัตบรรณ 

มะฮอกกานี ลีลาวดี 

1. ชมพูพันธุท์ิพย์ b  80.6 - -44.0* 1.6 57.1* 33.0 9.8 56.4* 

2. นนทรี a 124.6  - 45.6* 101.1* 77.0* 53.8* 100.4* 

3. หางนกยูงฝรั่ง b 79.0   - 55.6* 31.5 8.2 54.8* 

4. คูน d 23.4    - -24.2 -47.4* -0.8 

5. พญาสัตบรรณ bcd 47.6     - -23.2 23.4 

6. มะฮอกกานี bc 70.8      - 46.6 
7. ลีลาวดี cd 24.2       - 

*  ผลทดสอบมีความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของอันดับที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 (a,b,c,d ผลทดสอบมีความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยของอันดับระหว่างกลุ่ม a, b, c, d  ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ ในขณะที่ภายในกลุ่มมีความแตกต่างอย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิต)ิ  

 

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 
1. ผลผลิตมวลชีวภาพของพรรณไม้กลุ่มตัวอย่างในพื้นที่สนามกอล์ฟจ านวน 358 ต้น (7 ชนิด 5 วงศ์) เท่ากับ 

136.63 ตัน โดยมีผลผลิตมวลชีวภาพใต้ดินเท่ากับ 29.05 ตัน (ร้อยละ 21.26) มวลชีวภาพเหนือพื้นดินเท่ากับ 107.58 ตัน 
(ร้อยละ 78.74) และปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพเท่ากับ 64.22 ตัน (median = 0.071 ตัน) โดยที่นนทรีมี
มวลชีวภาพและการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพมากที่สุด รองลงมาคือ ชมพูพันธุ์ทิพย์ หางนกยูงฝรั่ง มะฮอกกานี 
พญาสัตบรรณ คูน และลีลาวดี ผลผลิตมวลชีวภาพและปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพของพรรณไม้กลุ่มตัวอย่าง
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับประดิษฐ์ ตรีพัฒนาสุวรรณ และคณะ (2553) ที่พบว่าความเพิ่มพูนเฉลี่ยรายปี
หรือการเติบโตของ         พรรณไม้สอดคล้องกับการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพของพรรณไม้ อย่างไรก็ตามพรรณไม้แต่
ละชนิดนั้นมีมวลชีวภาพที่แตกต่างกัน ซึ่งส่งผลให้ปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพของพรรณไม้แตกต่างกันตามไป
ด้วย 

2. ผลการเปรียบเทียบปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพของพรรณไม้กลุ่มตัวอย่าง 7 ชนิดในพื้นที่สนาม
กอล์ฟ พบว่าชนิดพรรณไม้ที่แตกต่างกันมีปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของอันดับเป็นรายคู่ (21 คู่) พบว่าชนิดพรรณไม้มี
ปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 11 คู่ และแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ
ทางสถิติ 10 คู่ ซึ่งสามารถจ าแนกได้ 4 กลุ่มย่อยคือ กลุ่มที่ 1 ได้แก่ นนทรี กลุ่มที่ 2 ได้แก่ ชมพูพันธุ์ทิพย์ หางนกยูงฝรั่ง 
มะฮอกกานี พญาสัตบรรณ กลุ่มที่ 3 ได้แก่ มะฮอกกานี พญาสัตบรรณ ลีลาวดี และกลุ่มที่ 4 ได้แก่ พญาสัตบรรณ ลีลาวดี 
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และคูน  เมื่อจัดเรียงค่าเฉลี่ยของอันดับจากมากไปน้อยพบว่า นนทรีมีค่าเฉลี่ยของอันดับสูงที่สุด รองลงมาคือชมพู
พันธุ์ทิพย์ หางนกยูงฝรั่ง มะฮอกกานี พญาสัตบรรณ ลีลาวดี และคูน เนื่องจากนนทรีมีการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพ
มากที่สุด รองลงมาคือชมพูพันธุ์ทิพย์ หางนกยูงฝรั่ง มะฮอกกานี พญาสัตบรรณ คูน และลีลาวดี ทั้งนี้เนื่องจากนนทรีมี
ขนาดความโตเฉลี่ยและความสูงเฉลี่ยมากที่สุด อีกทั้งยังมีจ านวนมากจึงท าให้มีมวลชีวภาพและการกักเก็บคาร์บอนมาก
ที่สุด ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับการศึกษาในสวนสันติภาพ กรุงเทพมหานคร ที่พบว่านนทรีมีความสูงเฉลี่ยมากที่สุดท าให้มี
มวลชีวภาพและการกักเก็บคาร์บอนมากที่สุด (ชมพูนุช แสนภพ, 2554) และในสวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร ที่พบว่านนทรี
และจามจุรซีึ่งมีขนาดกลางถึงขนาดใหญ่และเป็นไม้โตเร็ว มีการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพเหนือพื้นดินและปริมาณ 
คาร์บอนรวมมากที่สุด (อาริสา สาดิษฐ์ และปิยะกาญจน์ เที้ยธิทรัพย์, 2558) 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยในอนาคต คืออาจศึกษาเกี่ยวกับแนวทางในการเพิ่มศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนใน
มวลชีวภาพของพรรณไม้เพิ่มเติมให้กับพื้นที่ อาทิ ในพื้นที่ที่ปกคลุมด้วยต้นไม้อาจศึกษาขนาดพื้นที่เรือนยอดและระยะห่าง
ของไม้ยืนต้น เพื่อจัดการพื้นที่ปลูกต้นไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ต้นไม้ขนาดเล็กสามารถน าไปปลูกแซมเพิ่มตามพื้นที่
ว่างต่าง ๆ ได้ ในพื้นที่ที่จะปลูกต้นไม้ใหม่อาจจ าเป็นต้องศึกษาหรือคัดเลือกพรรณไม้ที่ โตเร็ว และเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมในเขตเมืองมาปลูก และอาจศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการดูแลพื้นที่ต้นไม้หรือป่าไม้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
อย่างสูงสุดและยั่งยืน เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 

         การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) สร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับเพิ่มทักษะของนักศึกษาในการ
จ าแนกเซลล์เม็ดเลือด (2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (3) เพื่อประเมินเจตคติและความ
พึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนบนเว็บแอปพลิเคชันในรายวิชาโลหิตวิทยา โดยการจัดท าเป็นเว็บแอปพลิเคชัน ซึ่ง
บทเรียนประกอบด้วย 3 ส่วน คือ เนื้อหา แบบฝึกหัด และแบบทดสอบ โดยแบบทดสอบแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ตาม
ความยากง่าย เมื่ออัพโหลดชุดกิจกรรมการเรียนรู้ขึ้นไปในเว็บไซต์แล้วจึงน าชุดการสอนนี้ทดสอบการใช้งานในกลุ่ม
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จ านวน 50 ราย พบว่า คะแนนเฉลี่ย
จากการท าแบบทดสอบหลังเรียนมีค่าแตกต่างจากการท าแบบทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ (p = 0.000) เมื่อ
ประเมินเจตคติและความพึงพอใจของผู้เรียนด้วยแบบสอบถามที่เป็นเชิงปริมาณจากมาตรการประมาณค่า 5 ระดับ 
พบว่ามีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่ระดับมาก (3.83) แสดงว่าชุดการสอนนี้ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งการ
เรียนรู้ได้ง่าย และมีความส าคัญต่อการน าไปใช้พัฒนาการศึกษาวิชาโลหิตวิทยาต่อไป 

ค าส าคัญ : เว็บแอปพลิเคชัน เซลล์เม็ดเลือด สื่อการสอน 

Abstract 

         The purposes of this research are to (1) create a set of learning activities for undergraduate 
students to enhance the skills of blood cell identification (2) study learning achievement through 
network and (3) assess attitude and satisfaction of learners in hematology subjects using a web 
application. The lesson consists of 3 parts: content, exercise and the test. The test is divided into 2 
levels according to the difficulty. After uploading the set of learning activity on the website, the 
instructional media was tested using 50 samples of third year students, at the Faculty of Medical 
Technology, Huachiew Chalermprakiet University. It was found that the mean score of the posttest 
was significantly different from the pretest score (p < 0.05). The attitudes and satisfactions of the 
students were assessed by using a quantitative questionnaire from 5 levels. The mean of 
satisfaction score was at the high level (3.83). It showed that the instruction of learning activities 
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helped students to have easy access to learning resource. It is important to use the teaching and 
learning model in hematology subjects for further development in education. 

Keywords : Web application, Blood cell, Instructional media 
 

บทน า 
         เทคโนโลยีการเรียนการสอนผ่านเว็บ (web-based learning) คือหนึ่งในรูปแบบของนวัตกรรมทาง
การศึกษาที่ผู้สอนต้องอาศัยเว็บไซต์เพื่อสร้างเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้ผู้ เรียนสามารถศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ เนื่องจากสภาพการณ์ทางการเรียนรู้ในยุคศตวรรษที่ 21 ได้แปรเปลี่ยนค่อนข้างเร็ว
ภายใต้กระแสแห่งยุคดิจิทัล 4.0 ดังนั้นกระบวนการเรียนการสอนแบบดั้งเดิมที่เน้นการบรรยายหน้าชั้นเรียนจึงอาจไม่
เพียงพอใหผู้้เรียนแสวงหาความรู้ได้เต็มที่ แนวคิดเร่ือง ห้องเรียนกลับทาง (flipped classroom ) จึงได้รับความสนใจ
จากผู้สอนในการน ามาใช้เป็นสื่อสร้างเสริมการเรียนรู้มากขึ้นเร่ือย ๆ (สุรศักดิ์ ปาเฮ, 2556) เพื่อเปลี่ยนบทบาทจากครู
ไปเป็นผู้อ านวย (facilitator) จึงจ าเป็นต้องกลับทางห้องเรียน (วิจารณ์ พานิช, 2556) เนื่องจากเด็กยุคดิจิทัล หรือ 
generation Z ซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่ชอบการรอคอย มักคิดเร็วท าเร็ว และชอบท าหลายสิ่งพร้อม ๆ กัน การน าไอซีทีมา
ประยุกต์ใช้กับเด็กกลุ่มนี้เป็นการเปลี่ยนการจัดการห้องเรียนเพื่อแก้ปัญหาเด็กที่แอบเล่นสมาร์ทโฟนระหว่างเรียน เด็ก
บางรายมีกิจกรรมสันทนาการมากท าให้บางครั้งขาดเรียน บางคนเรียนรู้ได้ไม่ทันเพื่อนในกลุ่ม การที่ผู้สอนจัด
อุปกรณ์เสริมด้านไอซีทีให้กับผู้เรียนที่ไม่สามารถเข้าชั้นเรียนในเวลาปกติได้ จะช่วยให้ผู้เรียนมีเวลาเตรียมตัว ทบทวน
บทเรียนได้ซ้ าไปซ้ ามาหลายรอบ และมีพัฒนาการทางการเรียนได้เท่าทันเพื่อนร่วมชั้น นอกจากนี้ยังน าไปสู่การเรียนรู้
ร่วมกันระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนซึ่งจะน าไปสู่การเรียนรู้แบบพัฒนาจากภายในตนมีมิติด้านการเป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง (transformative learning) 
         เนื่องจากวิชาบังคับตามหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ประจ าปี พ.ศ. 2560 ได้ก าหนดมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ไว้ทั้งด้านสมรรถนะวิชาชีพและคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยสถาบัน
ผู้ผลิตนักเทคนิคการแพทย์ต้องสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติให้ครอบคลุมในสาขาต่าง ๆ ตามขอบเขตหน้าที่ข อง
วิชาชีพดังต่อไปนี้ วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต โลหิตวิทยา จุลทรรศนศาสตร์คลินิก เคมีคลินิก ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก 
จุลชีววิทยาคลินิก ปรสิตวิทยา พิษวิทยา นิติวิทยาศาสตร์ ชีววิทยาระดับโมเลกุล และ/หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(สภาเทคนิคการแพทย์, 2560) ทั้งนี้สาขาวิชาโลหิตวิทยาในหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้ก าหนดให้เป็นวิชาชีพบังคับส าหรับการจัดการเรียนการสอน จ านวน 8 
หน่วยกิต โดยวิชาโลหิตวิทยา 2 ซึ่งมีเนื้อหารายวิชาเกี่ยวกับการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโลหิตจาง 
ธาลัสซีเมีย มะเร็งเม็ดเลือดขาว และการเปลี่ยนแปลงทางโลหิตวิทยาเนื่องจากโรคอื่น ๆ นั้น พบว่าในส่วนภาคปฏิบัติ
หัวข้อเรื่อง การนับแยกชนิดเซลล์เม็ดเลือดยังมีการวัดและประเมินผลการเรียนได้อย่างจ ากัด เนื่องจากจ านวน
นักศึกษามีมากแต่อุปกรณ์หรือกล้องตั้งเซลล์สาธิตยังไม่เพียงพอต่อการฝึกทักษะจ าแนกชนิดของเซลล์เม็ดเลือด 
(blood cell differentiation) เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความสะดวกจากการทบทวนดูสเมียร์เลือด ผู้สอนจึงน ารูปภาพ
เซลล์เม็ดเลือดมาปรับใช้กับสื่อไอซีทีซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งให้ผู้เรียนได้เพิ่มพูนประสบการณ์นอกห้องเรียน โดยมี
ครูผู้สอนคอยชี้แนะแก่ผู้เรียนจากกิจกรรมการเรียนรู้ที่อยู่ในสื่อเว็บไซต์ โดยการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  
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         1. พัฒนาชุดการสอนเร่ืองการนับแยกชนิดเซลล์เม็ดเลือดผ่านเว็บแอปพลิเคชัน (web application) โดยใช้
กิจกรรมการเรียนรู้หนึ่งชุดที่ประกอบด้วยเนื้อหาบทเรียน แบบฝึกหัด และแบบทดสอบ  
         2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ชั้นปีที่ 3 ที่
ลงทะเบียนเรียนรายวิชา โลหิตวิทยา 2  
         3. เพื่อศึกษาเจตคติของผู้เรียนที่มีต่อเทคโนโลยีมัลติมีเดียและความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบการ
เรียนการสอนบนเว็บแอปพลิเคชัน 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
         1.1 ประชากร คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม
พระเกียรติ ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา MT 3243 โลหิตวิทยา 2 ในภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 120 คน 
         1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ได้มาจากการคัดเลือกแบบเจาะจง จ านวน 50 คน คิดเป็นจ านวนคร่ึงหนึ่งของนักศึกษา
ที่ลงทะเบียนเรียนวิชานี้ (นักศึกษากลุ่มนี้มีผลการเรียนใกล้เคียงกันที่อยู่ในระดับปานกลาง) ซึ่งเป็นนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา MT 
3243 โลหิตวิทยา 2 และเรียนภาคปฏิบัติการในหัวข้อ เรื่อง การจ าแนกชนิดเซลล์เม็ดเลือดจากสเมียร์เลือดของ 
perphipheral blood และ bone marrow 
 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
         2.1 เนื้อหาที่ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนครั้งนี้ได้อัพโหลดขึ้นไว้บน web hosting และเปิดระบบให้
นักศึกษาเข้ามาใช้ฝึกทักษะเป็นระยะเวลาประมาณ 1 สัปดาห์ 
         2.2 แบบสอบถามที่ใช้ประกอบด้วยส่วนของผู้เชี่ยวชาญและส่วนของผู้เรียน ส่วนแบบประเมินเจตคติและ
ความพึงพอใจซึ่งสร้างไว้ใน google forms เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Likert, 1932; บุญชม ศรี
สะอาด, 2545) มีเกณฑ์ดังนี้ 
         ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง น้อยที่สุด 
        ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง น้อย 
         ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง ปานกลาง 
         ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง มาก 
         ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง มากที่สุด 
 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
         3.1 เกณฑ์การประเมินจากแบบสอบถามที่เป็นเชิงปริมาณ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย (mean) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation; S.D.) 
         3.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของชุดการสอนจากกลุ่มตัวอย่าง (one group) ใช้สถิติ paired t-test 
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ผลการวิจัย 
1. การประเมินความเที่ยงและความเป็นปรนัยของชุดการสอน 

         คุณภาพของบทเรียนผ่านแอปพลิเคชันที่ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญของคณะวิชาเทคนิคการแพทย์ ซึ่ง
ประกอบด้วยอาจารย์กลุ่มวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก 2 ท่าน และอาจารย์กลุ่มวิชาเคมีคลินิก 1 ท่าน ผลจากากร
ประเมินความเที่ยงตรงของเนื้อหาต่อจุดประสงค์การเรียนรู้ของรายวิชาโลหิตวิทยาพบว่า ได้ค่าดัชนีความสอดคล้ อง
เท่ากับ 0.73 (ตารางที่ 1) แสดงว่าภาพรวมของบทเรียนมีความเหมาะสมของเนื้อหา แบบฝึกหัด และค าถามอยู่ใน
ระดับมาก อย่างไรก็ตามมี 1 รายการที่ประเมินได้คะแนนน้อยกว่า 0.5 ซึ่งได้แก่ ข้อค าถามเรื่อง การโยงความสัมพันธ์
ทางคลินิกกับความผิดปกติของเม็ดเลือด เนื่องจากแบบฝึกหัดและแบบทดสอบที่สร้างขึ้นยังไม่ครอบคลุมในส่วนของ
เซลล์เม็ดเลือดผิดปกติที่พบในโรคต่าง ๆ ส าหรับความชัดเจนของแบบทดสอบซึ่งมีรายการประเมินอยู่จ านวน 4 ข้อนั้น 
ผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญพบว่าได้คะแนนความแจ่มชัดของข้อค าถามอยู่ในระดับปานกลาง - มาก (ตารางที่ 2) 

2. ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 
         จากตารางที่ 3 พบว่าคะแนนเฉลี่ยของการท าแบบทดสอบของนักศึกษาหลังเรียนผ่านเว็บไซต์โดยใช้       
สมาร์ทโฟนมีค่าแตกต่างจากคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ (p = 0.000) โดยพบว่าแบบทดสอบ level 1 มี
คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนมากกว่าหลังเรียนเล็กน้อย ส่วนแบบทดสอบ level 2 นั้น พบว่าเป็นไปตามที่คาดการณ์ คือ 
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนได้ค่ามากกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน อาจเป็นไปได้ว่าแบบทดสอบแต่ละชุดมีจ านวนข้อสอบ
น้อยเกินไปและความยาก - ง่ายของแบบทดสอบในแต่ละข้อที่จัดให้ระบบของแอปพลิเคชันสร้างออกมาเป็นแบบสุ่ม
นั้นอาจตอบสนองต่อผู้เรียนในแต่ละคนได้ไม่เท่ากัน  
 
ตารางที่ 1  ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านความเที่ยงตรงของเนื้อหาในบทเรียน เรื่อง การนับแยก 
              ชนิดเซลล์เม็ดเลือด เพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยมีเกณฑ์การประเมินดังนี้ 

               ให้ค่าเป็น  1  เมื่อเห็นว่าชุดการสอนมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ของรายวิชา 
               ให้ค่าเป็น  0  เมื่อไม่แน่ใจว่าชุดการสอนมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ของรายวิชา 
               ให้ค่าเป็น  -1  เมื่อเห็นว่าชุดการสอนไม่มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ของรายวิชา 

จุดประสงค์การเรียนรู ้ บทเรียน/ แบบฝึกหดั /
แบบทดสอบ 

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

ท่านที่ 1 ท่านที่ 2 ท่านที่ 3 IOC 

1. บอกองค์ประกอบและล าดบัการ
เจริญเติบโตของเซลล์เมด็เลือดได้ 

1. บทเรียนเก่ียวกับ 
hemopoiesis 

1 1 0 0.67 

2. บอกความแตกต่างทางสัณฐาน
วิทยาของเซลล์เม็ดเลือดในภาวะ
ปกติได ้

2. บทเรียนเก่ียวกับ 
erythrocytic series, 
leukocytic series, 
thrombocytic series 

1 1 1 1.00 

3. จ าแนกรูปร่างเซลล์เม็ดเลือดที่พบ
ในภาวะผดิปกติและโรคต่าง ๆ ได ้

3. บทเรียน และ 
แบบฝึกหัด (exercise) 

0 1 1 0.67 
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4. โยงความสัมพนัธ์ทางคลนิิกกับ
ความผิดปกติของเม็ดเลือดได ้

4. แบบฝึกหัด และ
แบบทดสอบ (test) 

0 1 0 0.33 

5. จ าแนกและจดจ าเซลล์เม็ดเลอืด
แดง เม็ดเลือดขาว และเกล็ดเลอืด 
ได้แม่นย ามากข้ึน  

5. เนื้อหาจากบทเรียน 
แบบฝึกหัด และ
แบบทดสอบทั้งหมด 

1 1 1 1.00 

ระดับความสอดคล้องเฉลี่ย 0.73 
 
ตารางที่ 2  ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านความเป็นปรนัยของแบบทดสอบ เรื่อง การนับแยกชนิดเซลล์เม็ดเลือด  

    เพื่อหาค่าความแจ่มชัดของข้อค าถามของบทเรียน โดยมีเกณฑ์การประเมิน  ดังนี ้

         แจ่มชัดมาก หมายถึง แบบทดสอบของชุดการสอนมีความชัดเจนมากในความหมายของข้อค าถาม 
         แจ่มชัดปานกลาง หมายถึง แบบทดสอบของชดุการสอนค่อนขา้งชัดเจนในความหมายของข้อค าถาม  
         แจ่มชัดน้อย หมายถึง แบบทดสอบของชุดการสอนไมช่ัดเจนในความหมายของข้อค าถาม   

 
รายการประเมิน 

คะแนนความแจ่มชัดจากผู้เชี่ยวชาญ 

ท่านที่ 1 ท่านที่ 2 ท่านที่ 3 

1. แบบทดสอบสร้างค าถามไดช้ดัเจนและเข้าใจง่ายต่อการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 

ปานกลาง ปานกลาง มาก 

2. แบบทดสอบมีเกณฑ์การให้คะแนนทีไ่ม่ซับซ้อน ตรงไปตรงมา 
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

ปานกลาง ปานกลาง มาก 

3. ผู้เรียนทราบระดบัความสามารถของตนเองทันที จากการดู
ผลคะแนนทีไ่ด้บนหน้าจอหลังฝกึปฏิบัต ิ

มาก มาก มาก 

4. เนื้อหาของบทเรียนในแต่ละระดับมีความยืดหยุน่และ
สามารถน าไปใช้ทดสอบกับผู้เรียนได้ในหลายกลุ่ม เชน่ 
นักศึกษาสายวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  

มาก มาก ปานกลาง 

 
 3. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนการสอนผ่านเว็บแอปพลิเคชัน 
         เมื่อผู้เรียนได้ศึกษาด้วยตนเองผ่านชุดการสอนในชั่วโมงปฏิบัติการแล้ว ผู้สอนจึงน าแบบประเมินออนไลน์ซึ่ง
มีเกณฑ์วัดความพึงพอใจ 5 ระดับ ให้นักศึกษาประเมินเจตคติของตนเองที่มีต่อบทเรียน การวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ย
ความพึงพอใจจากกลุ่มผู้เรียนทั้งสิ้น 50 คน ได้คะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.83 (ตารางที่ 4) จากรายการประเมิน 12 
ข้อ พบว่าข้อที่ได้คะแนนสูงที่สุด คือ ข้อที่ 11 ผู้เรียนได้รับความรู้เพิ่มขึ้นหลังศึกษาผ่านบทเรียน (4.02) และพบว่าข้อ
ที่ 8 แบบฝึกหัดและแบบทดสอบใช้งานสะดวกไม่ติดขัด ได้คะแนนต่ าที่สุด (2.84) แสดงว่าบทเรียนชุดนี้ช่วยให้ผู้เรียน
มีความรู้ความเข้าใจต่อวิชานี้มากขึ้นในระดับมาก แต่แอปพลิเคชันที่น ามาประยุกต์ใช้ในการสร้างแบบฝึกหัดหรือ
แบบทดสอบอาจยังไม่สนับสนุนการเรียนการสอนผ่านระบบปฏิบัติการบนสมาร์ทโฟนมากนัก นอกจากนี้ผู้สอนยัง
ได้รับข้อเสนอแนะจากผู้เรียนเกี่ยวกับความคิดเห็นด้านต่าง ๆ ที่มีต่อบทเรียน ซึ่งสรุปเจตคติในภาพรวมได้ว่า การที่
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นักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะความรู้ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น เป็นเรื่องที่ไม่ยุ่งยากหรือซับซ้อนแต่อย่างใด 
เนื่องจากผู้เรียน    ทุกคนมีสมาร์ทโฟนที่รองรับแอปพลิเคชันได้เท่าเทียมกัน แต่ระบบปฏิบัติการที่ผู้สอนพัฒนาขึ้นมา
ต้องมีการ อัปเดตข้อมูลอย่างสม่ าเสมอและควรมีระบบ sever ที่รองรับผู้เรียนได้คราวละมาก ๆ อนึ่งที่ผู้เรียนอยากให้
มีเพิ่มเติมคือ personal window ที่สามารถติดต่อโดยตรงระหว่างผู้สอนและผู้เรียน เพื่อเป็นการแก้ปัญหาหรือข้อ
สงสัยให้กับผู้เรียนได้แม้ว่าอยู่นอกช่วงเวลาท าการ 
 
ตารางที่ 3  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนแบบอาศัยเว็บแอปพลิเคชันระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 

จ านวนผูเ้รียน 
(50 คน) 

ค่าคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
                  (mean±S.D.) 

 
t-test 

Sig. 
(p-value) 

ก่อนเรียน  
(ร้อยละ) 

หลังเรียน 
(ร้อยละ) 

Test level 1 
คะแนนเต็ม 15 

10.94 ± 2.27 
(72.93) 

10.50 ± 3.54 
(70.00) 

7.97 = 0.000 

Test level 2 
คะแนนเต็ม 15 

11.96 ± 1.37 
(79.73) 

12.00 ± 1.41 
(80.00) 

10.80 = 0.000 

หมายเหตุ จากการเปิดตารางที่ระดับนัยส าคัญ (α) เท่ากับ .05 ที่ df เท่ากับ 49 พบว่าค่า t ที่ค านวณได้มีค่า             
มากกว่า ค่า t ในตาราง หมายความว่า คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่าง มี                
นัยส าคัญ 

 
ตารางที่ 4  ผลการประเมินจากแบบสอบถามเพื่อวัดเจตคติและความพึงพอใจของผู้เรียน  

รายการประเมิน 
ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(mean ± SD) 

1. บทเรียนกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความใฝ่รู้       3.98 ± 0.77 

2. บทเรียนมีค าชี้แจงคู่มือการใช้งานเข้าใจง่ายและชัดเจน      3.56 ± 0.88 

3. บทเรียนมีรูปแบบของเกมน่าสนใจ สนุก และมีประโยชน์      3.72 ± 1.05 

4. บทเรียนมีเนื้อหาเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้      3.96 ± 0.88 

5. กิจกรรมมีการจัดล าดับตามความยากง่าย มีความเหมาะสม      3.64 ± 1.06 

6. ออกแบบบทเรียนมีความยืดหยุ่นสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล     3.46 ± 1.09 

7. บทเรียนมีกราฟฟิก ภาพประกอบ และข้อความสวยงาม     3.42 ± 1.20 

8. แบบฝึกหัดและแบบทดสอบใช้งานสะดวกไม่ติดขัด     2.84 ± 1.20 

9. ผู้เรียนทราบผลความก้าวหน้าในการเรียนสม่ าเสมอ     3.52 ± 1.01 

10. ผู้เรียนมีโอกาสฝึกปฏิบัติและโต้ตอบบทเรียนได้บ่อย ๆ    3.64 ± 0.92 
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11. ผู้เรียนได้รับความรู้เพิ่มขึ้นหลังศึกษาผ่านบทเรียน    4.02 ± 0.68 

12. บทเรียนนี้มีความเหมาะสมในการน าไปเผยแพร่เพื่อการเรียนรู้    3.68 ± 0.96 

ค่าเฉลี่ยรวม               3.83 ± 0.86 

 

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
         การใช้ไอซีทีและมัลติมีเดียเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนเป็นสิ่งส าคัญส าหรับการจัดการเรียนการสอนใน
ปัจจุบัน เพื่อที่จะให้เหมาะกับสภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจในสังคมออนไลน์และใช้เทคโนโลยีใน
ชีวิตประจ าวันอย่างแพร่หลาย ดังนั้นกลยุทธ์ที่ผู้สอนและผู้เรียนต้องมีได้แก่อุปกรณ์สื่อสาร เช่น คอมพิวเตอร์ แทบเล็ต 
และสมาร์ทโฟน เพื่อน ามาใช้ในการเพิ่มการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียนหรือผู้เรียนด้วยกันเองในขณะที่จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งจะมีแอปพลิเคชันที่หลากหลายที่สามารถท าให้เนื้อหาการเรียนน่าสนใจมากขึ้น เช่น มีห้องให้
แสดงความคิดเห็น มีแบบส ารวจ และแบบทดสอบที่มีการประมวลผลทันทีท าให้ทราบค าตอบทันที และผู้เรียน
ประเมินระดับความรู้ของตนเองได้อย่างสม่ าเสมอ 
         การวิจัยนี้สอดคล้องกับแนวคิดการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพราะมีการจัดเตรียมสื่อ
การเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนภาคปฏิบัติการภายใต้ค าชี้แนะของผู้สอน จึงท าให้เกิดการเรียนแบบรู้จริง (mastery 
learning) ดังค ากล่าวที่ว่า หลักการของการเรียนแบบรู้จริง คือ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามศักยภาพของแต่ละคน (สุพัตรา 
อุตมัง, 2558; วิจารณ์ พานิช, 2556) 
         แม้ว่าการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบไอซีทีเกิดประโยชน์กับผู้เรียนได้มาก แต่การจัดกระบวนการให้
เกิดผลลัพธ์อย่างเต็มที่ผู้สอนต้องมีระบบการจัดการเพื่อติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้การ
เพิ่มช่องทางให้ผู้เรียนสามารถเผยแพร่ความรู้ หรือติดต่อกับกลุ่มห้องเรียนออนไลน์จากแหล่งอื่น ๆ เพื่อแลกเปลี่ยน
ทัศนคติก็นับว่าเป็นสิ่งส าคัญต่อการกระตุ้นให้เกิดการแสวงหาความรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด 
         โดยสรุปการศึกษานี้พบว่าบทเรียนผ่านเว็บแอปพลิเคชัน เรื่อง การนับแยกชนิดเซลล์เม็ดเลือด ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของรายวิชาวิชาโลหิตวิทยา ส าหรับนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 3 ได้ผลดังนี้ 
 1. เมื่อให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินชุดการสอน ปรากฏว่ามีความเที่ยงของเนื้อหาอยู่ในระดับที่เหมาะสมซึ่งได้ค่า
ความสอดคล้องเฉลี่ยเท่ากับ 0.73 และพบว่าแบบทดสอบของแบบเรียนนี้มีความเป็นปรนัยอยู่ในระดับปานกลางถึง
มาก แสดงว่าบทเรียนหัวข้อนี้ค่อนข้างมีประสิทธิภาพ สามารถให้คะแนนได้เที่ยงตรงและน่าเชื่อถืออยู่ในระดับหนึ่ง 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาต่อการฝึกทักษะการเรียนรู้ด้วยเว็บแอปพลิเคชัน พบว่าคะแนน
ทดสอบหลังเรียนทั้งสองระดับมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 11.25 ± 2.48 และคะแนนทดสอบก่อนเรียนทั้งสองระดับมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 11.45 ± 1.82 ซึ่งแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย โดยอาจมีสาเหตุจากความแปรปรวนของคะแนนที่พบค่อนข้างสูง
ในแบบทดสอบ จ านวนข้อสอบค่อนข้างน้อย และเนื้อหาของแบบทดสอบยังไม่ครอบคลุมต่อการวัดและประเมินผล
ทางด้านภาคปฏิบัติการในครั้งนี้ 
 3. ผลการประเมินความพึงพอใจโดยรวมหลังจากนักศึกษาได้ท ากิจกรรมการเรียนการสอนในชั่วโมง
ปฏิบัติการ อยู่ในระดับอยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.83) แสดงว่าบทเรียนนี้มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ด ี
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ข้อเสนอแนะ 
         1. ควรมีการน าชุดการสอนนี้ไปใช้กับนักศึกษาสองกลุ่มเพื่อเปรียบเทียบผลของวิธีสอนผ่านเว็บไซต์กับวิธีการ
สอนปกติเพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนของการเรียนรู้ 
         2. การศึกษาคร้ังนี้เป็นการทดสอบชุดการสอนแบบเดี่ยว จากการสังเกตพบว่าผู้เรียนบางรายมีความกังวลกับ
ผลการทดสอบที่อาจไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ผู้สอนก าหนดไว้ เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเองและลดความตึง
เครียด การพัฒนาสื่อการสอนในครั้งต่อไปอาจจัดให้มีการเรียนแบบกลุ่มย่อยเพื่อปล่อยให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกันและสามารถซักถามผู้สอนผ่านหน้า comments ของเว็บไซต์ได้โดยไม่มีผลต่อการสอบไล่ปกติของนักเรียน 
         3. ควรมีการน าชุดการสอนที่ปรับปรุงแล้วไปใช้ในภาคสนามจริงเพื่อหาประสิทธิผลของบทเรียนต่อไป 
         4. เพื่อให้เกิดทักษะเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพแห่งองค์ความรู้ 
ทักษะ ความเชี่ยวชาญและสมรรถนะให้เกิดกับผู้เรียน ควรมีการจัดองค์ประกอบในด้านต่าง ๆ ให้พร้อมซึ่งได้แก่ การ
ปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมหรือบรรยากาศทางการเรียน การจัดความพร้อมด้านเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์สื่อสาร การ
ก าหนดเนื้อหาให้ตรงตามวัตถุประสงค์และมีเนื้อหาเหมาะสม และการบูรณาการการเรียนการสอนร่วมกับการเรียน
ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อให้ผู้เรียนคุ้นเคยกับวัฒนธรรมการเรียนแนวใหม่ 
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ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน ้าต่อการใช้ประโยชน์ 
จากคลองส้าโรงในพื นที่เทศบาลต้าบลบางพลี จังหวัดสมทุรปราการ 

Effects of Water Quality Change on Use from Samrong Canal in Bangplee 
Municipal District, Samutprakarn Province 

ธิติมา เกตุแก้ว1*, มณฑล ฐานุตตมวงศ์2, รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ3 
1บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

2คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
3 คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
*Email : thitima_k11@hotmail.com 

บทคัดย่อ 

จากการศึกษาพบว่า คุณภาพน ้าในคลองส้าโรงมีการเปลี่ยนแปลง โดยอยู่ในเกณฑ์คุณภาพเสื่อมโทรม จัดอยู่
ในแหล่งผิวดินประเภทที่ 4 โดยดัชนีวัดคุณภาพน ้าที่ส้าคัญคือ  ออกซิเจนละลายน ้า เฉลี่ย 1.1-4.5 มิลลิกรัมต่อลิตร 
และความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ เฉลี่ย 1.9 -20.6 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งมีผลต่อการด้ารงชีวิตของสัตว์น ้า และการใช้
ประโยชน์จากคลองส้าโรง ส่วนใหญ่ใช้เป็นแหล่งน ้า ที่มีความส้าคัญทางด้านเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและวิถีชีวิตของ
ชุมชน ส้าหรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน ้าพบว่า มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางลดลงจากในอดีต คือ 
อาชีพจับสัตว์น ้า อาชีพเพาะผักบุ้งหรือผักกระเฉด และการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินท้าให้ คลองเสื่อมโทรม 
เนื่องมาจากคุณภาพน ้าในคลองส้าโรงไม่เหมาะสมต่อด้ารงชีวิตของพืชและสัตว์น ้า ท้าให้อาชีพดังกล่าวลดลง 

ค้าส้าคัญ : การเปลี่ยนแปลงคณุภาพน า้ การใช้ประโยชน์ คลองส้าโรง 

Abstract 

Study on the water quality changes in the Samrong canal deteriorated and category 4 
based on water quality standard for surface water. The critical parameter was Dissolved Oxygen 
(1.1-4.5 mg/L) and Biochemical Oxygen Demand (1.9-20.6 mg/L) that affect the life of aquatic 
animals. Most wise use of Samrong canal was as source water of local identity and community 
lifestyle. The impact of water quality changes in Samrong canal has been decreasing from the past 
consisting of catching aquatic animals, water mimosa/morning glory crop and land changes made 
the canal deteriorate. The water quality in the Samrong canal is not appropriate for planting and 
aquatic animals decreasing the number of people doing this job. 

Keywords :  Water quality change, Wise use, Samrong canal 
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บทน้า  
ตั งแต่อดีตการตั งถิ่นฐานของมนุษย์ส่วนใหญ่จะตั งอยู่ตามแม่น ้าล้าคลอง นับว่าแม่น ้าล้าคลองมีความส้าคัญ 

และมีการใช้ประโยชน์ทั งด้านการคมนาคม อุปโภคบริโภค เป็นที่รองรับน ้าฝนและน ้าเสีย เป็นแหล่งผลิตอาหารจาก
พืชและสัตว์น ้า เป็นแหล่งน ้าเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม ทั งยังเป็นแหล่งรวมของศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณีวิถีชีวิตที่สร้างสืบต่อกันมาแต่โบราณ ซึ่งสิ่งเหล่านี นับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนนั น ๆ  
และมีคุณค่าอย่างยิ่ง ในปัจจุบันปัญหาความเสื่อมโทรมของแหล่งน ้าเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน ้า เป็น
ปัญหาที่เก่ียวข้องกับการด้ารงชีวิตของมนุษย์ โดยส่งผลต่อวิถีชีวิต สภาพเศรษฐกิจ  และยังท้าให้เกิดผลกระทบต่อการ
ใช้ประโยชน์แม่น ้าล้าคลองอีกด้วย ซึ่งสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน ้าในแม่น ้าล้าคลอง ที่เกิดจากอาคาร
บ้านเรือน โรงงานอุตสาหกรรม และการเกษตรกรรมระบายน ้าเสียลงไปในแหล่งน ้า เป็นเหตุให้แหล่งน ้าที่ใช้ในการ
อุปโภคบริโภคต้องเสื่อมโทรมไป  

คลองส้าโรงเป็นคลองที่มีความส้าคัญของจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งแยกมาจากแม่น ้าเจ้าพระยาที่วัดส้าโรง
เหนือ โดยคลองส้าโรงเป็นคลองส้าคัญที่มีการสืบทอดประเพณีมายาวนานของชาวบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ นั่นก็
คือ ประเพณีรับบัว รวมทั งคลองส้าโรงยังเป็นคลองที่มีความส้าคัญทางเศรษฐกิจ โดยไหลผ่านชุมชน ชุมชนชนบท 
พื นที่เกษตรกรรม พื นที่ประมง และพื นที่อุตสาหกรรม ท้าให้ประชาชนในพื นที่ที่คลองส้าโรงไหลผ่านได้ใช้ประโยชน์ใน
กิจกรรมต่าง ๆ เช่น การอุปโภค การคมนาคม การเกษตรกรรม การประมง อุตสาหกรรม และยังเป็นแหล่งรองรับน ้า
ทิ งและของเสียที่เกิดจากกิจกรรมเหล่านั นด้วย โดยเทศบาลต้าบลบางพลีมีคลองส้าโรงไหลผ่าน ท้าให้มีชุมชนแบ่ง
ออกเป็นชุมชน 2 ฝั่งคลอง และยังมีเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส้าคัญแห่งหนึ่ง คือ ตลาดน ้าโบราณบางพลี ซึ่งเป็นแหล่ง
เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตของชุมชน และจากตรวจสอบสถานการณ์มลพิษทางน ้าในคลองส้าโรง (ส้านักงานสิ่งแวดล้อม
ภาคที่ 6 นนทบุรี, 2559; ส้านักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ, 2560) ในปี พ.ศ. 2558 เดือนกรกฎาคม พบว่า
คุณภาพน ้าอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมาก ซึ่งมีค่าออกซิเจนละลายน ้าต่้า (0.8 มิลลิกรัมต่อลิตร) จะเห็นได้ว่าคุณภาพน ้า
ในคลองส้าโรงมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต เศรษฐกิจ และการใช้ประโยชน์คลองส้าโรง 

จากปัญหาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน ้าในคลองส้าโรง ส่งผลต่อการใช้ประโยชน์จากคลองส้าโรง ซึ่งเป็นคลอง
ที่มีความส้าคัญทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม จึงเป็นเหตุผลให้เกิดการศึกษาขึ นในครั งนี  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน ้าทางกายภาพ ทางเคมี และชีวภาพของคลองส้าโรงในพื นที่ศึกษา และเพื่อ
วิเคราะห์ข้อมูลการใช้ประโยชน์และผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์จากคลองส้าโรง โดยการวิเคราะห์ผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน ้าที่เกิดขึ น จะใช้ประโยชน์ในการก้าหนดแนวทางการจัดการและการอนุรักษ์ฟื้นฟูคุณภาพ
น ้าในคลองส้าโรงให้ยั่งยืน 
 

วิธีด้าเนินการวิจัย 

1. การเก็บรวบรวมและทบทวนข้อมูลทุติยภูมิ โดยการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารทางวิชาการ รายงานการ
วิจัย บทความ วารสาร เอกสารเผยแพร่ วิทยานิพนธ์ และแหล่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  

2.  การเก็บรวบรวมข้อมูล ตรวจวัด และวิเคราะห์คุณภาพน ้าในคลองส้าโรง บริเวณเทศบาลต้าบล              
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ทางด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพ 
          2.1 ส้ารวจลักษณะทางกายภาพของคลองส้าโรง และกิจกรรมการใช้ประโยชน์จากคลองส้าโรง  
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          2.2 ส้ารวจและก้าหนดจุดเก็บตัวอย่างน ้า รวม 6 จุด (รูปที่ 1 และ ตารางที่ 1) 
  
รูปที่ 1  จุดเก็บตัวอย่างน ้าเพื่อวิเคราะห์คณุภาพน ้าคลองส้าโรงในพื นที่เทศบาลต้าบลบางพลี 

 
 

ตารางที่ 1  จุดเกบ็ตัวอย่างเพื่อตรวจวัดคุณภาพน ้าของคลองส้าโรง 

จุดที ่ จุดเก็บตัวอย่าง 
พิกัด 

E (47P) N (UTM) 

1 ประตูน า้ 0684058 1504844 

2 เทศบาลตา้บลบางพลี 0684614 1504731 

3 ตลาดโบราณบางพลี 0684945 1504650 

4 วัดบางพลีใหญ่ใน 0685259 1504489 

5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  0685664 1504475 

6 ชุนชนรักประชา 0686359 1504446 

 
        2.3 เก็บตัวอย่างน ้าในปี พ.ศ. 2560 แยกตามฤดู คือ ฤดูร้อนใช้เดือนเมษายนเป็นตัวแทน ฤดูฝนใช้เดือน
สิงหาคมเป็นตัวแทน และฤดูหนาวใช้เดือนธันวาคมเป็นตัวแทน  
        2.4 ก้าหนดดัชนีวัดคุณภาพน ้าที่ตรวจวัด ได้แก่ อุณหภูมิ ความเป็นกรด-ด่าง ปริมาณของแข็งแขวนลอย
ทั งหมด ออกซิเจนละลายน ้า ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั งหมดแบคทีเรียกลุ่มฟิคัลโคลิ
ฟอร์มแบคทีเรีย และแอมโมเนีย ซึ่งวิเคราะห์ตัวอย่างน ้าตามวิธีการมาตรฐานส้าหรับการวิเคราะห์น ้าและน ้าเสีย
Standard Method for the Examination of Water and Wastewater 20th edition ดังตารางที่ 2 (APHA, 
AWWA and WEF, 1998)  
 
 

244 

777 

HP531007
Text Box

HP531007
Text Box



ตารางที่ 2  วิธีวิเคราะห์ตัวอย่างน ้าตามดัชนีวัดคุณภาพน ้าท่ีตรวจวัด 

ดัชนีวัดคุณภาพน ้า วิธีการวิเคราะห์ 

อุณหภูมิ  Temperature Measurement 
ความเป็นกรด-ด่าง Electrometric Method 
ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั งหมด  Total Suspended Solids Dried at 103–105°C 
ออกซิเจนละลายน า้  Azide Modification  
ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์  Azide modification  
ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั งหมด Multiple Tube Fermentation Technique 
ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม Multiple Tube Fermentation Technique 
ปริมาณแอมโมเนีย  Phenate Method 

 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้ประโยชน์จากคลองส้าโรง ในพื นที่ เทศบาลต้าบลบางพลี จังหวัด

สมุทรปราการ 
           3.1 ก้าหนดกลุ่มประชากรเป้าหมาย ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์คลองส้าโรง ในระดับครัวเรือน ที่ตั ง
อยู่ในพื นที่เทศบาลต้าบลบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีจ้านวนทั งสิ น 2,091 ครัวเรือน  
          3.2 การสุ่มตัวอย่าง โดยท้าการสุ่มตัวอย่างครัวเรือนในแต่ละชุมชนตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
ธรรมดา (simple random sampling) จ้านวน 153 ครัวเรือน ตามตารางส้าเร็จรูปของทาโร ยามาเน่ (ธานินทร์ 
ศิลป์จาร,ุ 2548) โดยค้านึงถึงลักษณะการกระจายและที่ตั งของครัวเรือน รวมทั งการสังเกตลักษณะทางกายภาพของ
บ้าน การด้ารงชีวิตและการประกอบอาชีพ  
            3.3 เก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิด้านการใช้ประโยชน์คลองส้าโรง จากการรวบรวมประเด็นจากการใช้แบบ
สัมภาษณ์ โดยการสนทนากับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นหัวหน้าครัวเรือน เพื่อให้ได้ข้อมูลพื นฐานด้านประชากร เศรษฐกิจ 
สังคม ของครัวเรือน การใช้ประโยชน์จากคลองส้าโรง และผลกระทบที่เกิดจากการใช้ประโยชน์จากคลองส้าโรง 

4. วิเคราะห์ข้อมูลและแปลผล 
          4.1 วิเคราะห์เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน ้าที่เกิดขึ นในรอบปี เปรียบเทียบกับข้อมูลย้อนหลัง 
และเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน ้าต่าง ๆ ของประเทศไทย รวมทั งวิเคราะห์เชื่อมโยงกับข้อมูลอื่น ๆ 
ได้แก่ การใช้ที่ดินในพื นที่ศึกษา การใช้น ้าในกิจกรรมต่าง ๆ เป็นต้น 
          4.2 วิเคราะห์ข้อมูลการใช้ประโยชน์จากคลองส้าโรง โดยใช้สถิติเชิงบรรยายเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ ความถี่ 
ค่าสูงสุด ค่าต่้าสุด ค่าเฉลี่ย และ ร้อยละ 
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ผลการวิจัย 
1. ผลการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน ้าคลองส้าโรงในพื นที่ศึกษา 
    1.1 คุณภาพน ้าคลองส้าโรง ณ ช่วงเวลาที่ศึกษา 
                การศึกษาคุณภาพน ้า ในปี พ.ศ. 2560 ผลการศึกษาตรวจวัด และการวิเคราะห์คุณภาพของน ้า จากจุด
เก็บตัวอย่าง 6 จุด ในคลองส้าโรง และผลการวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการ ได้ผลการศึกษา เปรียบเทียบค่าดัชนี
คุณภาพน ้าที่ตรวจวัด เฉลี่ยแยกตามฤดูกาล สรุปได้ดังนี  

(1) อุณหภูมิ (temperature) พบว่า ค่าอุณหภูมิของน ้าในคลองส้าโรงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คือ อยู่ระหว่าง 
28-35 องศาเซลเซียส (ตารางที่ 3) ไม่เกิน 35 องศาเซลเซียส โดยอุณหภูมิของน ้าในคลองส้าโรงเปลี่ยนแปลงไปตาม
ช่วงเวลาที่ตรวจได้ โดยในฤดูหนาวมีอุณหภูมิเฉลี่ย 28 องศาเซลเซียส ส่วนใหญ่ในฤดูฝนและฤดูร้อนมีค่าเฉลี่ย
ใกล้เคียงกัน คือ 33 องศาเซลเซียส ซึ่งค่าอุณหภูมิในคลองส้าโรงมีค่าใกล้เคียงกันทุกจุดเก็บตัวอย่าง เพราะคลองเป็นที่
โล่งมีพื นที่รับแสงใกล้เคียงกันทุกจุด  

(2) ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั งหมด (Total Suspended Solid: TSS) พบว่า ปริมาณของแข็งแขวนลอย
ทั งหมด 6-50 มิลลิกรัมต่อลิตร (ตารางที่ 3) ซึ่งเป็นค่าที่ต่้ามาก ไม่มีผลกระทบต่อพืชน ้า ปลาและสัตว์น ้ามากนัก 

(3) ความเป็นกรด-ด่าง (pH) พบว่า ค่าความเป็นกรด-ด่างของน ้าในคลองส้าโรง อยู่ระหว่าง            6-8 ไม่
เกินค่ามาตรฐานที่ก้าหนดให้ค่าอยู่ในช่วง 5-9  (ตารางที่ 3) ซึ่งแหล่งน ้าที่ดีต้องมีค่าความเป็นกรด-ด่าง ใกล้เคียง 7 จะ
ไม่เป็นอุปสรรคต่อการด้ารงชีวิตสัตว์น ้า และการอุปโภคบริโภค  
 
ตารางที่ 3  ผลการวิเคราะห์ค่าอุณหภูมิ ของแข็งแขวนลอยทั งหมด และความเป็นกรด-ด่าง แยกตามฤดู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4) ปริมาณออกซิเจนละลายน ้า (Dissolved Oxygen: DO)  พบว่า ปริมาณออกซิเจนละลายน ้าเฉลี่ย 1.1-
4.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ต่้าสุดในฤดูร้อน 1.1 มิลลิกรัมต่อลิตร และสูงสุดในฤดูหนาว 4.5 มิลลิกรัมต่อลิตร (ตารางที่ 4) 
ซึ่งค่าปริมาณออกซิเจนละลายมีค่าต่้ากว่าที่มาตรฐานคุณภาพน ้าผิวดินประเภทที่ 4 ก้าหนดให้ปริมาณออกซิเจน
ละลายน ้าไม่ต่้ากว่า 2 มิลลิกรัมต่อลิตร จะเห็นได้ว่าในฤดูร้อนมีปริมาณออกซิเจนละลายน ้าต่้ากว่ามาตรฐานได้ในบาง
พื นที่และบางช่วงเวลา โดยปริมาณออกซิเจนละลายน ้าจะผันแปรตามอุณหภูมิของน ้าด้วย คือ ถ้าน ้ามีอุณหภูมิสูงขึ น 

จุดเก็บตัวอย่าง 
อุณหภูม ิ

(องศาเซลเซียส) 

ของแข็งแขวนลอย
ทั งหมด  

(มิลลิกรัมต่อลิตร) 
ความเป็นกรด-ด่าง 

เม.ย. ส.ค. ธ.ค. เม.ย. ส.ค. ธ.ค. เม.ย. ส.ค. ธ.ค. 

ประตูน า้ 32.7 32.1 29.5 40 6.5 14 7.38 8.09 7.68 
เทศบาลตา้บลบางพล ี 32.5 32.3 30.5 37 8 14 7.59 8.13 8.14 
ตลาดโบราณบางพล ี 32.5 33.8 30.0 12 6.5 32 7.42 6.95 7.31 
วัดบางพลีใหญ่ใน 32.6 32.0 32.1 34 7 20 7.44 7.10 7.12 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  32.6 32.4 30.6 50 8.5 50 7.55 7.04 7.32 
ชุนชนรักประชา 32.3 35.2 28.8 39 20 6 7.53 6.96 6.55 
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ปริมาณออกซิเจนในน ้าจะลดน้อยลง ซึ่งแหล่งน ้าที่มีปริมาณออกซิเจนละลายน ้าต่้ากว่า 2 มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่
เหมาะสมต่อการด้ารงชีวิตของสัตว์น ้า  

(5) ปริมาณความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (Biochemical oxygen demand: BOD) พบว่ามี BOD 1.9-
20.6 มิลลิกรัมต่อลิตร (ตารางที่ 4) ซึ่งเป็นค่าที่สูงหากเปรียบเทียบกับมาตรฐานแหล่งน ้าผิวดินประเภทที่ 4 ที่ก้าหนด
ไว้ไม่เกิน 4 มิลลิกรัมต่อลิตร ทั งนี อาจเป็นเพราะน ้าเสียจากกิจกรรมของประชาชนในชุมชนที่ปล่อยลงปะปนมากับน ้า
ในคลองส้าโรง ท้าให้ออกซิเจนถูกใช้ไปในการย่อยสลายสารอินทรีย์เป็นจ้านวนมาก ท้าให้ค่า BOD สูง อย่างไรก็ตาม 
BOD ในแต่ละจุดเก็บตัวอย่างและแต่ละช่วงเวลามีค่าไม่เกินค่ามาตรฐาน ยกเว้นบางจุดและบางช่วงเวลา เช่น ในฤดู
ร้อนมีค่า BOD สูงที่สุด เนื่องจากอุณหภูมิสูงเป็นปัจจัยกระตุ้นการท้างานของจุลินทรีย์ให้ท้างานได้ดียิ่งขึ น ประกอบ
กับการปล่อยน ้าเสียจากกิจกรรมของประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลองส้าโรง ท้าให้มีสารอินทรีย์เพิ่มขึ นมาในน ้าแล้วเกิด
การย่อยสลาย จึงท้าให้ค่า BOD สูงขึ น  

(6) ปริมาณแอมโมเนีย (Ammonia: NH3) พบว่า มีปริมาณแอมโมเนีย 1.75-9.52 มิลลิกรัมต่อลิตร สูงกว่า
เกณฑ์มาตรฐานที่ก้าหนด คือ ไม่เกินกว่า 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ทุกจุด (ตารางที่ 4) ซึ่งเกิดจากการปนเปื้อนจากน ้าเสีย
ของกิจกรรมของประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลองส้าโรง ซึ่งแหล่งน ้าที่มีการปนเปื้อนแอมโมเนียสูงมีผลต่อการด้ารงชีวิต
ของสัตว์น ้า  

 
ตารางที่ 4  ผลการวิเคราะห์ค่าออกซิเจนละลายน ้า ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ และแอมโมเนีย แยกตามฤดู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(7) ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั งหมด (Total Coliform Bacteria: TCB) พบว่าปริมาณแบคทีเรียกลุ่ม
โคลิฟอร์มทั งหมด  ไม่เกิน 4,600 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร ยกเว้นบริเวณจุดเก็บตัวอย่างที่ 3 (ตลาดโบราณบางพลี) 
และจุดเก็บตัวอย่างที่ 4 (วัดบางพลีใหญ่ใน) ในเดือนสิงหาคมและธันวาคม 2560 มีปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม
ทั งหมดประมาณ 240,000 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และบริเวณจุดเก็บตัวอย่างที่ 6 (ชุมชนรักประชา) ในเดือน
ธันวาคม 2555 มีปริมาณ 240,000 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร (ตารางที่ 5) ซึ่งค่อนข้างสูงกว่าทุกจุด อาจเป็นเพราะ
มีการระบายน ้าทิ งจากตลาดและแหล่งชุมชนที่ปนเปื้อนไหลเข้าสู่คลองส้าโรงในปริมาณมาก ซึ่งแสดงถึงความเสี่ยงต่อ
การปนเปื้อนหรือการแพร่กระจายเชื อโรคในแหล่งน ้าที่ท้าให้เกิดโรคในระบบทางเดินอาหาร  

จุดเก็บตัวอย่าง 
ออกซิเจนละลายน ้า 
(มิลลิกรัมต่อลิตร) 

ความสกปรกในรูป
สารอินทรีย์  

(มิลลิกรัมต่อลิตร) 

แอมโมเนีย  
(มิลลิกรัมต่อลิตร) 

เม.ย. ส.ค. ธ.ค. เม.ย. ส.ค. ธ.ค. เม.ย. ส.ค. ธ.ค. 
ประตูน า้ 1.1 4.1 3.8 18.4 20.6 3.6 9.52 4.07 3.04 
เทศบาลตา้บลบางพล ี 3.6 4.4 4.5 12.8 10.1 5.4 4.48 3.86 2.99 
ตลาดโบราณบางพล ี 2.7 1.1 2.1 11.1 15.7 14.1 6.72 4.17 3.04 
วัดบางพลีใหญ่ใน 4.4 3.3 4.5 13.8 5.4 1.9 6.72 3.15 2.95  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  3.9 2.5 3.6 15.3 6.1 1.9 5.04 3.00 2.91 
ชุนชนรักประชา 3.3 2.8 2.5 16.4 1.5 3.3 4.48 2.13 1.75 
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(8) ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria: FCB) พบว่า ปริมาณแบคทีเรีย
กลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม ไม่เกิน 4,600 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร ยกเว้นบางจุดและบางช่วงเวลาที่มีปริมาณสูง เช่น 
บริเวณตลาดโบราณบางพลี วัดบางพลีใหญ่ใน และชุมชนรักประชา ในช่วงฤดูหนาว (ธันวาคม 2560) มีปริมาณ 
240,000 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร (ตารางที่ 5) ซึ่งเกิดจากชุมชนที่อาศัยริมคลอองส้าโรงที่ระบายน ้าทิ งลงสู่คลอง
ส้าโรงโดยตรง 
 
ตารางที่ 5  ผลการวิเคราะห์ค่าแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั งหมด และแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลฟิอร์ม แยกตามฤดู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จาการวิเคราะห์คุณภาพน ้าคลองส้าโรง พบว่าคุณภาพน ้าในคลองส้าโรงอยู่ในเกณฑ์คุณภาพเสื่อมโทรม จัด
อยู่ในแหล่งผิวดินประเภทที่ 4 ตามเกณฑ์การก้าหนดประเภทของแหล่งน ้า (กรมควบคุมมลพิษ, 2553) คือ เป็นแหล่ง
น ้าที่ได้รับน ้าทิ งจากกิจกรรมบางประเภท สามารถใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภคบริโภค โดยต้องผ่านการฆ่าเชื อโรค
ตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน ้าเป็นพิเศษก่อน และสามารถใช้ประโยชน์เพื่อการอุตสาหกรรม 
     1.2 ผลการเปรียบเทียบคุณภาพน ้าระหว่างช่วงปีที่ต่างกัน 
        ผลการศึกษาในปี พ.ศ. 2560 ผู้วิจัยพบว่าคุณภาพน ้าในคลองส้าโรงมีค่าใกล้เคียงกับผลการตรวจวัดในปี 
พ.ศ. 2551 โดย สุวรรณี สิมะกรพินธ์ และคณะ (2552) รายงานว่าคุณภาพน ้าในคลองส้าโรง ในพื นที่เทศบาลต้าบล
บางพลี ปี พ.ศ. 2551 มีอุณหภูมิเฉลี่ย 31-34  องศาเซลเซียส ความเป็นกรด-ด่างเฉลี่ย 6.26-7.46 ปริมาณออกซิเจน
ละลายน ้าเฉลี่ย 2.8-7.6 มิลลิกรัมต่อลิตร ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์เฉลี่ย 5.2-27 มิลลิกรัมต่อลิตร และน ้ามัน
และไขมันเฉลี่ย 0.3-11.6 มิลลิกรัมต่อลิตร (ตารางที่ 6) เป็นที่น่าสังเกตว่าออกซิเจนละลายน ้าในคลองส้าโรงมี
แนวโน้มลดลง และลดลงมากกว่าผลการตรวจวัดในปี พ.ศ. 2551 อย่างเห็นได้ชัด 
 
 
 
 
 
 
 

จุดเก็บตัวอย่าง 
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั งหมด  
(เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร) 

แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม  
(เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร) 

เม.ย. ส.ค. ธ.ค. เม.ย. ส.ค. ธ.ค. 

ประตูน า้ 1,200 0 4,600 1,200 0 4,600 
เทศบาลตา้บลบางพล ี 1,500 1,900 2,400 1,500 920 2,400 
ตลาดโบราณบางพล ี 2,100 240,000 240,000 2,100 200 240,000 
วัดบางพลีใหญ่ใน 4,600 240,000 240,000 4,600 1,60 240,000 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  2,100 2,400 2,300 2,100 2,000 2,300 
ชุนชนรักประชา 2,400 3,600 240,000 2,400 360 240,000 
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 ตารางที่ 6  การเปรียบเทียบคุณภาพน ้าในคลองส้าโรงระหว่างปี พ.ศ. 2551 และ 2560 

คุณภาพน ้าที่ตรวจวัด 
พ.ศ. 2551 

(สุวรรณี และคณะ, 2552) 
2560 

อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 31-34  28-35  
ความเป็นกรด-ด่าง 6.26-7.46 6.55-8.13 
ออกซิเจนละลายน า้ (มลิลิกรัมตอ่ลิตร) 2.8-7.6 1.1-4.5 
ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (มิลลิกรัมต่อลิตร) 5.2-27  1.9-20.6 
น ้ามันและไขมัน (มิลลิกรัมต่อลิตร) 0.3-11.6 - 
ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั งหมด (มิลลิกรัมต่อลิตร) - 6-50  
ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม 
(เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลติร) 

- 
1,500-

240,000 
ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม               
(เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลติร) 

- 
360-

240,000 
ปริมาณแอมโมเนีย (มิลลิกรัมตอ่ลิตร) - 1.75-9.52  

 
คลองส้าโรงเป็นคลองที่ใช้เพื่อการคมนาคม และเป็นที่รองรับน ้าทิ งจากกิจกรรมของประชาชนที่อาศัยอยู่ริม

คลอง รวมทั งรับน ้าจากคลองสาขา เพื่อระบายออกสู่ทะเลโดยไหลลงคลองส่งน ้า        สุวรรณภูมิในช่วงฤดูน ้าหลาก 
และจากการเปรียบเทียบข้อมูลในอดีตกับปัจจุบันก็แสดงให้เห็นแล้วว่าดัชนีวัดคุณภาพน ้าส่วนใหญ่มีการเปลี่ยนแปลง
ไม่มากนัก ยกเว้นค่าออกซิเจนละลายน ้าที่มีค่าลดลง 
2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์คลองส้าโรง 
 จากการสัมภาษณ์ครัวเรือนในพื นที่เทศบาลต้าบลบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ รวม 153 ครัวเรือน (n = 
153) ในพื นที่เทศบาลต้าบลบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ในช่วงปี พ.ศ. 2560 ได้         ผลการศึกษาดังนี  

  2.1 สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของกลุ่มตัวอย่าง 
       กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 79.7 มีอายุมากกว่า 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 46.4 ซึ่ง

ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 47.1 และเป็นคนในพื นที่ดั งเดิม คิดเป็นร้อยละ 71.2 อาชีพ
หลักของประชาชนในพื นที่เทศบาลต้าบลบางพลีส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย  คิดเป็นร้อยละ 45.10 มีรายได้เฉลี่ย
รวมของครัวเรือนต่อเดือน ส่วนใหญ่มากกว่า 5,000-10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.2 แต่ละครัวเรือน ส่วนใหญ่มี
การออมเงิน คิดเป็นร้อยละ 55.6 และไม่มีการกู้หนี      ยืมสิน คิดเป็นร้อยละ 75.8 ส้าหรับการถือครองที่ดินท้ากิน
ของครัวเรือน ส่วนใหญ่มีการถือครองที่ดิน คิดเป็นร้อยละ 70.6   
    2.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ของคลองส้าโรงในด้านต่าง ๆ 

          จากการสอบถามความคิดเห็นของครัวเรือนเก่ียวกับการใช้ประโยชน์ของคลองส้าโรงในด้านต่างๆ พบว่า
ส่วนใหญ่ระบุว่า คลองส้าโรงมีการใช้ประโยชน์ในด้านการเป็นแหล่งน ้า ซึ่งมีความส้าคัญทางด้านเอกลักษณ์หรือ
ชื่อเสียงของท้องถิ่น และวิถีชีวิตของชุมชนหรือวัฒนธรรมมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 73.9 รองลงมาคือ การคมนาคม 
และเป็นแหล่งรองรับน ้าทิ ง   
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    2.3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่เกิดขึ นในคลองส้าโรง 
          ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ นในคลองส้าโรง เมื่อเทียบกับในอดีต 

(พ.ศ. 2550) พบว่าครัวเรือนส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ระดับน ้าในคลองโดยเฉลี่ย ปริมาณน ้าในคลองช่วงหน้าร้อน 
ปริมาณความอุดมสมบรูณ์ของสัตว์น ้า จ้านวนคนที่หาปลาในคลอง และจ้านวนคนที่เพาะผักบุ้งหรือผักกระเฉดมีการ
เปลี่ยนแปลง คือ “ลดน้อยลง” (มากกว่าร้อยละ 55) ซึ่งตรงกับกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (2556) ได้พบว่า
สัดส่วนของจ้านวนปลาที่เคยชุกชุมนั นคงเหลือเพียงร้อยละ 30ของจ้านวนที่เคยพบเจอ โดยสามารถเปรียบเทียบชนิด 
พันธุ์ปลา สัตว์น ้าอื่น ๆ และพันธุ์พืชที่สูญหายไป ในคลองส้าโรงช่วงก่อนปี พ.ศ.2520-2555 จึงท้าให้ผู้ประกอบอาชีพ
จับสัตว์น ้าลดลง ในขณะที่ความ    ตื นเขินของคลอง ปัญหาผักตบชวาในคลอง และปัญหาคุณภาพน ้าในคลองมีการ
เปลี่ยนแปลง คือ “เพิ่มมากขึ น” (มากกว่าร้อยละ 51) ส้าหรับปริมาณน ้าในคลองโดยเฉลี่ย ความกว้างของคลอง  การ
เปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน มีการเปลี่ยนแปลง  คือ  “เหมือนเดิมหรือไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก” (มากกว่าร้อยละ 63) 
ส้าหรับจ้านวนนักท่องเที่ยวและวิถีชีวิตชุมชนที่พึ่งพาคลอง “เหมือนเดิมหรือมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ น” (มากกว่าร้อยละ 
54) จากข้อมูลสถิติท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ในปี พ.ศ. 2559 จ้านวนนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มเพิ่มขึ นจาก
ป ีพ.ศ. 2558 ร้อยละ 4.3        
     2.4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์จากคลองส้าโรง 

        ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์จากคลองส้าโรงทางด้านเศรษฐกิจเทียบกับในอดีต 
(ปี พ.ศ. 2550) พบว่า ครัวเรือนส่วนใหญ่ มากกว่าร้อยละ 51 มีความเห็นว่า จ้านวนผู้ประกอบอาชีพจับสัตว์น ้า 
รายได้จากการประกอบอาชีพจับสัตว์น ้า จ้านวนผู้ประกอบอาชีพเพาะผักบุ้งหรือผักกระเฉด และรายได้จากการ
ประกอบอาชีพเพาะผักบุ้งหรือผักกระเฉด “ลดลง”  ในขณะที่ครัวเรือน      ส่วนใหญ่ มากกว่าร้อยละ 36 มีความเห็น
ว่า จ้านวนร้านค้าในตลาดโบราณบางพลี และรายได้จากการค้าขายในตลาดโบราณบางพลี  “เพิ่มขึ น” 

 ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์จากคลองส้าโรงทางด้านสังคมเทียบกับในอดีต (ปี พ.ศ. 
2550) พบว่า ครัวเรือนส่วนใหญ่ มากกว่าร้อยละ 57 มีความเห็นว่า การที่มีคนย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่ในพื นที่ท้าให้มี
การใช้ประโยชน์จากคลอง  จ้านวนประชากรท้าให้มีการใช้ประโยชน์จากคลอง การบังคับใช้กฎหมาย ระเบียบ และ
กติกาของชุมชนจะท้าให้มีผลต่อการอนุรักษ์คลอง การมีความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมท้าให้คนในชุมชนมีความตระหนัก และ
การขยายตัวของชุมชนต่อคุณภาพน ้าในคลองเสื่อมโทรม “เพิ่มขึ น” 

  ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์จากคลองส้าโรงทางด้านทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเทียบกับในอดีต (ปี พ.ศ. 2550) พบว่า ครัวเรือนส่วนใหญ่ มากกว่าร้อยละ 60 มีความเห็น “ลดลง”  
ในขณะที่ครัวเรือนส่วนใหญ่ มากกว่าร้อยละ 41 มีความเห็นว่า คุณภาพน ้าในคลองเสื่อมโทรม และทัศนียภาพและ
ความสวยงามของคลอง “เพิ่มขึ น”   
 

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
        จากการวิเคราะห์คุณภาพน ้าคลองส้าโรง พบว่าค่าอุณหภูมิและค่าความเป็นกรด -ด่างในทุกฤดูกาลอยู่ใน
เกณฑ์ที่มาตรฐานก้าหนด ส้าหรับปริมาณออกซิเจนละลายน ้าในฤดูร้อนมีค่าต่้ากว่าที่มาตรฐานก้าหนด ปริมาณความ
สกปรกในรูปสารอินทรีย์ในฤดูร้อนมีค่าสูงกว่าที่มาตรฐานก้าหนด  และปริมาณแอมโมเนียในทุกฤดูมีค่าเกินกว่าที่
มาตรฐานก้าหนด  ซึ่งมีผลต่อการด้ารงชีวิตของสัตว์น ้า ท้าให้สัตว์น ้าลดจ้านวนลง ซึ่งเป็นผลมาเกิดจากการปล่อยน ้า
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เสียจากกิจกรรมของประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลองส้าโรง โดยในปัจจุบันมีกิจกรรมของประชาชนในพื นที่เพิ่มจาก
จ้านวนประชากรเพิ่ม และจ้านวนร้านในตลาดริมน ้ามากขึ น ส่งผลให้คุณภาพน ้าเสื่อมโทรมลง ท้าให้ไม่เหมาะต่อการ
ด้ารงชีวิตของพืชและสัตว์น ้า ท้าให้ผู้มีอาชีพจับสัตว์น ้าลดลง และส่งผลต่อการใช้ประโยชน์โดยตรง และจากการ
เปรียบเทียบข้อมูลคุณภาพน ้าในอดีตกับปัจจุบัน แสดงให้เห็นแล้วว่าคุณภาพน ้าคลองส้าโรงปัจจุบันเทียบได้กับ
มาตรฐานคุณภาพน ้าในแหล่งน ้าผิวดินประเภทที่ 5 ซึ่งมีความเสื่อมโทรมกว่าในอดีตที่เทียบได้กับมาตรฐานคุณภาพน ้า
ในแหล่งน ้าผิวดินประเภทที่ 4 โดยดัชนีวัดคุณภาพน ้าที่มีการเปลี่ยนแปลง คือ ค่าออกซิเจนละลายน ้าที่มีค่าลดลง และ
การใช้ประโยชน์จากคลองส้าโรง ส่วนใหญ่ใช้เป็นแหล่งน ้า ซึ่งมีความส้าคัญ ทางด้านเอกลักษณ์หรือชื่อเสียงของ
ท้องถิ่นและวิถีชีวิตของชุมชนหรือวัฒนธรรม ส้าหรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน ้าต่อการใช้ประโยชน์
จากคลองส้าโรง พบว่าส่วนใหญ่ ผลกระทบลดลงจากในอดีต คือ จ้านวนผู้ประกอบอาชีพจับสัตว์น ้า รายได้จากการ
ประกอบอาชีพจับสัตว์น ้า จ้านวนผู้ประกอบอาชีพเพาะผักบุ้งหรือผักกระเฉด รายได้จากการประกอบอาชีพเพาะ
ผักบุ้งหรือผักกระเฉดว่า พื นที่คลองใช้ในการเพาะเลี ยงสัตว์น ้า และการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินท้าให้คลอง
เสื่อมโทรม เนื่องมาจากคุณภาพน ้าในคลองส้าโรงไม่เหมาะสมต่อด้ารงชีวิตของพืชและสัตว์น ้า ท้าให้อาชีพดังกล่าว
ลดลง จากผลการศึกษาสามารถใช้เป็นข้อมูลส้าหรับวางแนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูคลองส้าโรงที่เหมาะสมต่อไป 
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ประสิทธิภาพการบ าบัดแอมโมเนียจากโรงเรือนเลี้ยงสุกรด้วยระบบ 
น้ าโปรยกรองตามกระแสการไหลของอากาศในวัสดุตัวกลางแบบยดึติด 

Ammonia Removal Efficiency from Pig Houses by  
Horizontal Bio-trickling Air Scrubber  
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บทคัดย่อ 
 การก าจัดแอมโมเนียด้วยระบบ Horizontal Bio-trickling Air Scrubber (HBAS) ด้วยวิธีการใช้น  าดักจับ
ตามทิศทางการไหลของกระแสอากาศ ภายใต้การทดสอบในโรงเรือนเลี ยงสุกร 4 สภาวะการทดลอง เก็บตัว
แอมโมเนียต่อเนื่อง 20 สัปดาห์ พบว่าความเข้มข้นและภาระบรรทุกแอมโมเนียที่เกิดภายในโรงเรือนมีค่าอยู่ระหว่าง 
0.2-18.8 ppm และ 7.3-1,375 g/h ตามล าดับ ประสิทธิภาพการบ าบัดแอมโมเนียทั ง 4 การทดลองอยู่ระหว่าง 
42.7-51.1% โดยอัตราการใช้น  ามีผลต่อประสิทธิภาพการบ าบัดแอมโมเนีย ทั งนี รูปแบบการบ าบัดแอมโมเนียมีความ
ผันผวนตลอดช่วงอายุการเลี ยงสุกรซึ่งการทดลองต้องมีการปรับปรุงให้สมบูรณ์มากขึ น  
 
ค าส าคัญ : ประสิทธิภาพการบ าบัดแอมโมเนีย การดักจบัด้วยน  า โรงเรือนเลี ยงสุกร  
 
Abstract 
 The horizontal bio-trackling air scrubber (HBAS) by air scrubbed co-current system is the 
means for ammonia removal. The method has been tested under 4 fluctuating pig houses 
conditions. The ammonia samples are collected regularly for 20 weeks. The study shows that the 
ranges of ammonia concentration and ammonia loading rate in pig houses are 0.2-18.8 ppm and 
7.3-1,375 g/h, respectively. Additionally, the removal efficiency of these 4 conditions varies 
between 42.7-51.1% where the scrub water rate affects the efficiency. The fluctuating ammonia 
removal patterns that are found through pig farming age suggest that the study requires the 
improvement. 
 
Keywords : Ammonia removal efficiency, Water scrub, Pig house 
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บทน้า  
จากการเพิ่มขึ นของประชากรและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ขยายตัวขึ นท้าให้ต้องมีการผลิตอาหารให้

เพียงพอต่อความต้องการ ส้าหรับประเทศไทยในปี พ.ศ. 2559 มีปริมาณการผลิตสุกร 14.54 ล้านตัว เพิ่มขึ นจากปี 
พ.ศ. 2558 ร้อยละ 6.52 (ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2560) โดยตลอดหลายปีที่ผ่านมาความต้องการเนื อสุกรที่
มากขึ น ท้าให้ต้องเพิ่มการผลิตเนื อสุกรให้เพียงพอต่อความต้องการ กระแสการเลี ยงสุกรแบบฟาร์มขนาดใหญ่  ความ
หนาแน่นของสุกรสูงที่อาจมีสุกรได้มากกว่า 10,000 ตัวต่อฟาร์ม โดยที่แต่ละโรงเรือนอาจมีจ้านวนสุกรมากกว่า 800-
900 ตัว และด้วยวิธีการจัดการโรงเรือน เทคโนโลยีการเลี ยงแบบใหม่ รวมถึงการผลิตอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพสูงขึ น ใน
อนาคตอาจจะสามารถเลี ยงด้วยความหนาแน่นที่สูงกว่าในปัจจุบัน และด้วยจ้านวนสุกรที่เพิ่มขึ น เป็นเหตุให้ปัญหา
มลพิษสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหามลพิษอากาศอันเนื่องมาจากกลิ่นและก๊าซที่สุกรขับถ่ายออกมาจากโรงเรือนสุกรก็
สูงขึ นไปด้วย ในฟาร์มสุกรแบบระบบปิดอากาศที่ระบายออกจากโรงเรือนสู่บรรยากาศจะมีความเข้มข้นของกลิ่นและ
ก๊าซต่าง ๆ สูงมาก จากการศึกษาองค์ประกอบของสารเคมีในกลิ่นจากโรงเรือนสุกร พบเป็นกลุ่มของสารอินทรีย์
ระเหยง่ายจ้าพวกกลุ่มคีโตน (ketone) กลุ่มกรดคาร์บอกซิลิก (carboxylic acid) กลุ่มแอลกอฮอล์ (alcohol) 
กลุ่มอะโรเมติกไฮโดรคาร์บอน (aromatic hydrocarbon) เช่น ฟีนอล สไตรีน โทลูอีน และอัลดิไฮด์ รวมถึงก๊าซ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ มีเทน และแอมโมเนีย เป็นต้น (Blazy et al., 2015) โดยเฉพาะก๊าซแอมโมเนียที่ปล่อยออกมานั นมี
สามารถส่งผลต่อคุณภาพน ้าท้าให้น ้ามีปริมาณไนโตรเจนและไนเตรทสูง ซึ่งน ้าที่มีไนโตรทสูงนี เป็นสาเหตุก่อให้เกิด
ปรากฏการณ์สาหร่ายบานสะพรั่ง (eutrophication) และแอมโมเนียยังถูกพิจารณาให้เป็นสารตั งต้นที่จะก่อให้เกิด
สารมลพิษอากาศตัวอื่น ๆ ตามมา (Erisman and Schaap, 2004) ในแต่ละปีทั งโลกมีการปลดปล่อยแอมโมเนียออก
มาถึง 22.7 Tg NH3 โดยส่วนใหญ่มีแหล่งก้าเนิดจากภาคการเกษตรถึง       ร้อยละ 39 (Galloway et al., 2004) 
ส้าหรับภาพรวมของทั งโลกการปลดปล่อยแอมโมเนียการจากผลิตสุกรคิดเป็นร้อยละ 15 ของการปศุสัตว์ทั งหมด จาก
การศึกษาพบว่าปริมาณแอมโมเนียที่ปล่อยออกมาจากการเลี ยงสุกรมีปริมาณ 79.2 กรัมแอมโมเนียต่อวัน และมีความ
เข้มข้นอยู่ระหว่าง 649 -3,751 มิลลิกรัมต่อชั่วโมง ต่อน ้าหนักสุกรมีชีวิต 500 กิโลกรัม (Misselbrook et al., 2000) 
โดยความเข้มข้นที่ตรวจวัดจากโรงเรือนอยู่ระหว่าง 5-18 ppm  ซึ่งยังไม่เกินค่า TLV แต่ก็สูงกว่าระดับที่ถือว่า
ปลอดภัย (Olivier et al., 1998) นอกจากนี กลิ่นของแอมโมเนียยังสร้างความร้าคาญให้แก่ผู้เลี ยงสุกร และชุมชน
โดยรอบอีกด้วย 

ในปัจจุบันเทคโนโลยีในการจัดการปัญหากลิ่นและก๊าซจากโรงเรือนเลี ยงสุกรคือ การท้าความสะอาดก๊าซที่
ปล่อยออกมาจากโรงเรือนเลี ยงสุกร (exhaust air cleaning) หนึ่งในเทคโนโลยีที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายคือ วิธีการ 
air scrubber โดยการโปรยของเหลวผ่านอากาศที่จะระบายออกเพื่อดูดกลืนก๊าซที่ต้องการก้าจัด ทั งนี อาจมีการใช้
ตัวกลาง (media) และจุลินทรีย์ยึดเกาะร่วมในการบ้าบัดหรือไม่ก็ได้ ซึ่งงานวิจัยนี ท้าการศึกษาประสิทธิภาพการบ้าบัด
แอมโมเนียด้วยกระบวนการ Horizontal Bio-trickling Air Scrubber (HBAS) อาศัยหลักการบ้าบัดทางกายภาพด้วย
วิธี air scrubber โดยใช้น ้าสเปรย์ในแนวนอนขนาดกับทิศทางการไหลของอากาศและการใช้ตัวกลางพลาสติกร่วม 
โดยพิจารณาถึงปัจจัยอัตราการใช้น ้าส้าหรับสเปรย์และพื นที่ติดตั งตัวกลางเพื่อก้าจัดแอมโมเนียที่ออกมาจากโรงเรือน
เลี ยงสุกร ซึ่งเป็นต้นแบบการก้าจัดแอมโมเนียจากโรงเรือนเลี ยงสุกรด้วยวิธีการใหม่ส้าหรับการจัดการปัญหากลิ่นจาก
การเลี ยงสุกรในประเทศไทย  
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วิธีด้าเนินการวิจัย 
การศึกษาประสิทธิภาพการบ้าบัดแอมโมเนียจากฟาร์มหมูด้วยระบบ Horizontal Bio-trickling Air 

Scrubber (HBAS) ได้ออกแบบการทดลองในฟาร์มสุกรแห่งหนึ่งก้าลังการเลี ยงประมาณ 35,000 ตัว มีปริมาณสุกร 
900-1,000 ตัวต่อโรงเรือน ท้าการเก็บข้อมูลความเข้มข้นของแอมโมเนียต่อเนื่องทุกวันตลอดช่วงอายุสุกรตั งแต่เข้า
โรงเรือนจนกระทั่งจับสุกรจ้าหน่าย (อายุการเลี ยง 20 สัปดาห์) โดยศึกษาปัจจัยอัตราการใช้น ้าในการดูดกลืน
แอมโมเนีย และพื นที่หน้าตัดของตัวกลางพลาสติกที่ติดตั ง  

กลไกการก้าจัดแอมโมเนียของระบบอาศัยหลักการที่ก๊าซแอมโมเนียจะละลายลงในหยดน ้าที่สเปรย์แล้ว
เปลี่ยนเป็นสารละลายแอมโมเนียมและกระบวนการไนตริฟิเคชันโดยจุลินทรีย์ที่จะเปลี่ยนให้เป็นไนเตรทต่อไป ดัง
สมการ 

 

 
 

 
 

ระบบโรงเรือนเลี ยงสุกรและการออกแบบการทดลอง 
โรงเรือนที่น้ามาออกแบบการทดลองปรับปรุงจากโรงเรือนที่เลี ยงในระบบปิดหรือระบบอีแวป (evaporative 

cooling system) อากาศที่เข้าโรงเรือนจะควบคุมอุณหภูมิโดยการแลกเปลี่ยนความร้อนกับน ้าด้วยแผ่นรังผึ ง 
(cooling pad) อากาศจะถ่ายเทจากด้านหน้าโรงเรือนไปด้านท้ายด้วยพัดลมระบายอากาศจ้านวน 7 ชุด โดยอัตรา
การระบายอากาศจะสัมพันธ์กับการควบคุมอุณหภูมิและความชื นภายในโรงเรือน (ประมาณ 20-25 องศาเซลเซียส 
ขึ นอยู่กับช่วงอายุของสุกร) โรงเรือนมีความกว้างประมาณ 10 เมตร และยาวประมาณ 100 เมตร ก๊าซแอมโมเนียที่
ระบายออกมาจะผ่านระบบ HBAS ที่ติดตั งอยู่ด้านท้ายโรงเรือน ซึ่งมีความยาวของส่วนนี  8 เมตร โดยวัสดุตัวกลาง
พลาสติกที่ใช้มีลักษณะเป็นแผงรังผึ งหนา 0.4 เมตร และพื นที่ติดตั ง 36 ตารางเมตร ดังรูปที่ 1 อัตราการสเปรย์น ้า
ประมาณ 40 ลิตรต่อนาที ทั งนี น ้าที่ใช้ส้าหรับสเปรย์จะไม่มีการระบายทิ งแต่จะเติมน ้าใหม่เพื่อทดแทนน ้าบางส่วนที่
ระเหยออกไปจากระบบออกแบบสภาวะการทดลองออกเป็น 4 สภาวะ (โรงเรือนละ 1 สภาวะ) ได้แก ่

1.  ใช้วัสดุตัวกลางพลาสติกติดตั งท้ายระบบเต็มพื นที่ และควบคุมอัตราการสเปรย์น ้าโดยเปิดน ้า 60 วินาที   
และปิดน ้า 30 วินาที (60/30s, A) 

2. ใช้วัสดุตัวกลางพลาสติกติดตั งท้ายระบบเต็มพื นที่ และควบคุมอัตราการสเปรย์น ้าโดยเปิดน ้า 30 วินาที 
และปิดน ้า 30 วินาที (30/30s, A) 

3. ใช้วัสดุตัวกลางพลาสติกติดตั งท้ายระบบคร่ึงหนึ่งของพื นที่ และควบคุมอัตราการสเปรย์น ้าโดยเปิดน ้า 60 
วินาทีและปิดน ้า 30 วินาที (60/30s, A/2) 

4. ใช้วัสดุตัวกลางพลาสติกติดตั งท้ายระบบคร่ึงหนึ่งของพื นที่ และควบคุมอัตราการสเปรย์น ้าโดยเปิดน ้า 30 
วินาทีและปิดน ้า 30 วินาที (30/30s, A/2) 
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จุดเก็บตัวอย่าง 
เก็บตัวอย่างก๊าซแอมโมเนีย 3 จุด ได้แก่ จุดที่อากาศเข้าโรงเรือน (inlet air) จุดท้ายโรงเรือนก่อนพัดลม

ระบายอากาศ และจุดที่อากาศระบายออกจากระบบ HBAS (outlet air) วันละ 2 ครั ง เช้าเวลา 9.00 น. และเย็น
เวลา 16.00 น. 

เครื่องมือและอุปกรณ์ 
เก็บตัวอย่างก๊าซแอมโมเนียด้วยเครื่องเก็บตัวอย่างก๊าซในบรรยากาศชนิดพกพา Aeroqual รุ่น 200  
สถิติที่ใชใ้นงานวิจัยและการแปรผล 
การค้านวณอัตราภาระบรรทุกของแอมโมเนีย (loading rate) ประสิทธิภาพการก้าจัดแอมโมเนีย (removal 

efficiency (%)) ดังสมการ  
 

      
 

 
 

ส้าหรับการทดสอบความแตกต่างของประสิทธิภาพการก้าจัดแอมโมเนีย ใช้สถิติ  Least Significant 
Difference (LSD) ที่ระดับความเชื่อมั่น 90% 

 
 

1 

2 

3 

4 

Outlet air 

5 6 
7 

8 

Inlet air 

Housing area HBAS area 

1 Cooling pad        5 Scrubbed water sump 
2 Ventilation fan     6 Water pump 
3 Spray nozzles     7 Reused water 
4 Plastic Media      8 Fresh water 
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ผลการวิจัย 
ภาพรวมผลการวิจัย 
ผลการวิจัยความเข้มข้นของก๊าซแอมโมเนียภายในโรงเรือนเลี ยงสุกร ด้าเนินการเก็บตัวอย่างสุกรที่มีอายุการ

เลี ยงในโรงเรือนตั งแต่สัปดาห์ที่ 5 จนถึงสัปดาห์ที่ 20 คิดเป็นการเก็บข้อมูลต่อเนื่อง 112 วัน จากข้อมูลสรุปได้ว่าไม่มี
แอมโมเนียในบรรยากาศที่เข้ามาในโรงเรือนเลี ยงสุกร เนื่องจากทั ง 4 สภาวะการทดลองตรวจไม่พบปริมาณ
แอมโมเนียบริเวณด้านหน้าโรงเรือนตลอดอายุการเลี ยงสุกร ส้าหรับภาพรวมความเข้มข้นของก๊าซแอมโมเนียบริเวณ
ท้ายโรงเรือนมีแนวโน้มเพิ่มขึ นตามอายุของสุกร และพบว่าบริเวณท้ายโรงเรือนมีความเข้มข้นของแอมโมเนียและภาระ
บรรทุกแตกต่างกันไประหว่าง 0.2- 18.8 ppm และ 7.3-1,375 g/h ตามล้าดับ ส้าหรับความเข้มข้นและภาระบรรทุก
แอมโมเนียภายบริเวณท้ายโรงเรือนสภาวะการทดลองที่ 1, 2, 3 และ 4 มีค่าอยู่ในช่วง 0.1-14.9 ppm 7.7-1,089.8 
g/h, 0.1-4.6 ppm 7.3-336.4 g/h, 0.1-5.7 ppm 7.3-416.9 g/h และ 0.1-18.8 ppm 7.3-1,375 g/h ตามล้าดับ 
ทั งนี พบว่าภาระบรรทุกแอมโมเนียมีค่าเกินกว่า 1,000 g/h เพียง 3 ตัวอย่าง เท่านั น รายละเอียดแสดงในรูปที่ 1 และ 
2 ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับการศึกษาของ Roland et al. (2012) ที่ภาระบรรทุกแอมโมเนียอยู่ระหว่าง 54-219 g/h 

 
รูปที่ 1  ภาระบรรทุกแอมโมเนีย (g/h) หน้าและท้ายโรงเรือน 
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รูปที่ 2  ความเข้มข้นแอมโมเนีย (ppm) หน้าและท้ายโรงเรือน 
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ประสิทธิภาพการก้าจดัก๊าซแอมโมเนีย 
เนื่องจากการทดลองนี ท้าการออกแบบการทดลองและตรวจวัดในโรงเรือนเลี ยงสุกรที่ใช้งานจริง ดังนั นจึงไม่

สามารถควบคุมความเข้มข้นของแอมโมเนียที่เข้าระบบให้คงที่ได้ความเข้มข้นของแอมโมเนียที่เข้าระบบทั ง 4 สภาวะ
มีค่าอยู่ระหว่าง 0.2-7.7 ppm ในส่วนของความเข้มข้นของแอมโมเนียที่ออกจากระบบมีค่าต่้าสุดเท่ากับ 0 ppm และ
สูงสุด 6.6 ppm รายละเอียดความเข้มข้นแอมโมเนียที่ออกจากระบบแสดงในรูปที่ 3 

ประสิทธิภาพการก้าจัดแอมโมเนียด้วยระบบ HBAS พิจารณาจากร้อยละการบ้าบัดแอมโมเนียที่เข้าสู่ระบบ 
HBAS (ความเข้มข้นท้ายโรงเรือน, NH3 inf) และแอมโมเนียที่ออกจากระบบ HBAS (ความเข้มข้นที่ออกนอกโรงเรือน, 
NH3 eff) เมตร พบว่ามีประสิทธิภาพอยู่ระหว่าง 0-100% และประสิทธิภาพการบ้าบัดแอมโมเนียเฉลี่ยประมาณ 
45% เปรียบเทียบกับการศึกษาของ Ogawa et al. (2011) และ Roland et al. (2012) มีประสิทธิภาพเท่ากับ 55-
95% และ 95.2-97.9% ตามล้าดับ จากการศึกษาครั งนี พบว่าการทดลองที่ 3 มีประสิทธิภาพในการบ้าบัดแอมโมเนีย
ดีที่สุด ค่าเฉลี่ยช่วงเวลาเช้า-บ่ายเท่ากับ 46.9 -51.1% รองลงมา ได้แก่ การทดลองที่ 2 (48.3-49.6%) และ 1 (48.1-
45.3%) ตามล้าดับ โดยการทดลองที่ 4 มีประสิทธิภาพต่้าที่สุด (44.0-42.7%) ส้าหรับประสิทธิภาพการบ้าบัดเทียบ
กับอายุของสุกรแนวโน้มพบว่า ประสิทธิภาพจะสูงเมื่อสุกรอายุน้อย โดยจะเห็นได้จากพบค่าประสิทธิภาพ 100% 
ในช่วงนี  เนื่องจากปริมาณความเข้มข้นในโรงเรือนไม่มากต่างจากช่วงที่สุกรอายุมากขึ นความเข้มข้นก็จะมากเพิ่มขึ น
ด้วย (เห็นได้จากไม่พบค่าประสิทธิภาพ 100%) นอกจากนี รูปแบบของประสิทธิภาพการบ้าบัดแอมโมเนียไม่เป็นไป
ตามอัตราภาระบรรทุกแอมโมเนียที่เกิดขึ นภายในโรงเรือน รวมถึงช่วงเวลาเช้าหรือบ่ายที่ท้าการตรวจวัด ทั งนี 
ประสิทธิภาพการบ้าบัดแสดงในรูปที่ 4 
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เมื่อน้าประสิทธิภาพการบ้าบัดมาวิเคราะห์ความแตกต่างด้วยวิธี LSD ที่ระดับความเชื่อมั่น 90% พบว่าที่
สภาวะการทดลองที่ 3, 2 และ 1 ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
 

รูปที่ 4  ร้อยละประสิทธิภาพการบ้าบัดแอมโมเนีย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3 ความเข้มข้นแอมโมเนียที่เข้า-ออกระบบ 
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อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
การทดสอบการบ้าบัดแอมโมเนียจากโรงเรือนเลี ยงสุกรด้วยระบบ HBAS ผลการทดลองมีประสิทธิภาพโดย

เฉลี่ยประมาณ 45% และพบว่าประสิทธิภาพการบ้าบัดขึ นอยู่กับอัตราการใช้น ้าที่ใช้ดักจับ โดยพิจารณาจากสภาวะ
การทดลองที่ 3 และ 4 ทั งสองการทดลองได้ลดพื นที่ติดตั งวัสดุตัวกลางลงครึ่งหนึ่ง แต่เมื่อลดอัตราการใช้น ้าลง (การ
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ทดลองที่ 4) มีผลท้าให้ประสิทธิภาพลดลงและมีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ต่างจากการทดลองที่ 2 ที่ลด
การใช้น ้าแต่ไม่ได้ลดพื นที่ติดตั งวัสดุตัวกลางผลของประสิทธิภาพไม่แตกต่างกัน ทั งนี หากทางฟาร์มเลี ยงสุกรต้องการ
น้าไปใช้กับทุกโรงเรือนสามารถเลือกการออกแบบโดยการลดพื นที่ติดตั งวัสดุตัวกลาง ซึ่งจะส่งผลต่อค่าใช้จ่ายที่ลดลง 
(ราคาวัสดุตัวกลางคิดเป็น 80% ของระบบ) แต่ทั งนี ต้องไม่ลดอัตราการใช้น ้าดักจับแอมโมนีย 
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บทคัดย่อ  

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินปริมาณการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ของพรรณไม้โดยรวม และเพื่อ
เปรียบเทียบปริมาณการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ของพรรณไม้ต่างชนิด บริเวณลานกีฬากลางแจ้งในมหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ การส ารวจข้อมูลภาคสนามและการค านวณปริมาณการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ด าเนินการตามระเบียบ
วิธีการลดก๊าซเรือนกระจก    ภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ต้นไม้ที่มีเนื้อไม้
ซึ่งเป็นไม้ยืนต้นทุกต้น 115 ต้น (7 ชนิด) และกลุ่มตัวอย่าง 89 ต้น (4 ชนิด) สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ค่ามัธยฐาน  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติทดสอบครัสคัล-วอลลิส และการเปรียบ เทียบพหุคูณในการวิเคราะห์
ความแตกต่างระหว่างกลุ่มชนิดพรรณไม้  ผลการศึกษาพบว่า ปริมาณการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์โดยรวมเท่ากับ 100.01 
ตัน (29.94 ตันต่อไร่) และชนิดพรรณไม้ที่แตกต่างกัน  ได้แก่ จามจุรี หางนกยูงฝรั่ง หมาก ไทร มีปริมาณการดูดซับ
คาร์บอนไดออกไซด์แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้จามจุรีมีปริมาณการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์
สูงที่สุด ซึ่งแตกต่างกับชนิดพรรณไม้อื่นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ในขณะที่ไทร หางนกยูงฝรั่ง และหมาก ไม่แตกต่างกัน
ทางสถิต ิ 

ค าส าคัญ :  ไม้ยืนต้น มวลชีวภาพ การกักเก็บคาร์บอน คาร์บอนไดออกไซด์  

Abstract 

The objectives of this research were to evaluate total amount of carbon dioxide (CO2) 
absorbed by trees and to compare amount of CO2 absorbed by different types of trees at an 
outdoor sport court in Huachiew Chalermprakiet University, Thailand. Determining the amount of 
CO2 used calculation from carbon sequestration in biomass according to a methodology of 
Thailand Voluntary Emission Reduction Program as a standard method. The study population was 
composed of 115 trees (7 species) and population samples were 89 trees (4 species). Statistics 
used were percentage, mean, median, standard deviation, Kruskal-Wallis test and multiple 
comparisons test. The results showed that: 1) total amount of CO2 absorbed by all trees was 
100.01 tCO2 (or 29.94 tCO2 rai-1) and 2) There was a statistically significant difference of the amount 
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of CO2 absorption which classified by tree species (p < 0.05, n = 89). Samanea saman had the highest 
amount of CO2 absorption, which was statistically significant difference from three species. Whereas Ficus 
benjamina, Delonix regia, and Areca catecuhu were no statistical differences each other. 

Keywords :  Trees, Biomass, Carbon storage, Carbon dioxide 
 

บทน า  
ในปัจจุบันการเตรียมรับมือกับผลกระทบจากปัญหาภาวะโลกร้อน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีความ

ยากและสลับซับซ้อน เนื่องจากความรุนแรงและการเปลี่ยนแปลงของผลกระทบในอนาคตมีความหลากหลายและไม่แน่นอน
สูง เช่น การเกิดภัยพิบัติที่มีความถี่และความรุนแรงมากขึ้น มีผลต่อระบบนิเวศ การเกิดโรคระบาด ภาวะเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างกว้างขวาง ท าให้หลายภาคส่วนให้ความสนใจ และสร้างความสามารถในการปรับตัวมากขึ้น (กัลยา วัฒยากร 
และสาพิศ ดิลกสัมพันธ์, 2554) ดังเห็นได้จากการที่ประเทศไทยในฐานะประเทศนอกภาคผนวก I (Non Annex I) ได้ร่วมลง
นามและให้สัตยาบันในการลดก๊าซเรือนกระจก (greenhouse gases) อันเป็นสาเหตุส าคัญของปัญหาดังกล่าว แม้ไม่มี
พันธกรณีในพิธีสารเกียวโต (Kyoto protocol) ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(United Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) ก็ตาม คาร์บอนเครดิต (carbon credit) 
จึงมีความชัดเจนขึ้นในประเทศไทย  

ประเทศไทยได้น ากลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism: CDM) ที่เป็นกลไกหนึ่งในพิธี
สารเกียวโตมาใช้ โดยมีองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) เป็นผู้รับผิดชอบหลัก รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ทุกภาคส่วนในประเทศไทยมีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจกอย่าง      สมัครใจ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงหรือ
ดูดกลับไว้ได้จากกิจกรรม เมื่อผ่านการรับรองจะสามารถน ามาคิดเป็นเครดิตในการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกตาม
พันธกรณีในอนุสัญญาฯได้ (ปริญญารัตน์ เลี้ยงเจริญ, 2551) และหนึ่งในวิธีการลดและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกนั้น คือ การ
ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 absorption) จากบรรยากาศ (องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก, 2558) โดย
กระบวนการสังเคราะห์แสงและกักเก็บของคาร์บอนไว้ (carbon sequestration) ในมวลชีวภาพ (biomass) ของต้นไม้ 
ดังนั้นคาร์บอนจึงถูกยึดอยู่กับเนื้อเยื่อของต้นไม้ได้อย่างเสถียรและยาวนาน (นาฏสุดา ภูมิจ านงค์, 2547) แหล่งสะสม
คาร์บอน (carbon pool) ในมวลชีวภาพของต้นไม้ ซึ่งคือ น้ าหนักแห้งของส่วนของต้นไม้ที่มีชีวิต แบ่งออกเป็นมวลชีวภาพ
เหนือพื้นดิน (above-ground biomass) ได้แก่ ล าต้น กิ่ง ใบ ผล และมวลชีวภาพใต้ดิน (below-ground biomass) ได้แก่ 
ราก นอกจากนี้มีงานวิจัยมากมายที่เป็นหลักฐานว่าการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของต้นไม้เป็นเทคโนโลยีการกักเก็บ
คาร์บอนที่ดีและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นแนวทางหนึ่งการจัดการก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ เนื่องจากความเพิ่มพูน
เฉลี่ยรายปีของพรรณไม้มีความสอดคล้องกับการกักเก็บคาร์บอน (ประดิษฐ์ ตรีพัฒนาสุวรรณ และคณะ, 2553) และ
การศึกษาประสิทธิภาพในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในพื้นที่สีเขียวจะท าให้ทราบถึงชนิดหรือประเภทของไม้ยืนต้น
ที่มีคุณสมบัติในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และควรน ามาปลูก ซึ่งจะท าให้พื้นที่นั้น ๆ มีประสิทธิภาพในการดูดซับ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ดียิ่ งขึ้น (พูนพิภพ เกษมทรัพย์ , 2550) ดั งนั้นความเข้าใจเกี่ยวกับศักยภาพดูดซับ
คาร์บอนไดออกไซด์ของพื้นที่และของพรรณไม้แต่ละชนิดในพื้ นที่จึงมีความส าคัญต่อการพัฒนาพื้นที่ดูดซับก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ อันเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญต่อการน าไปคิดวิเคราะห์วางแผนและจัดการในเวลาต่อไป แม้ว่าทุกวันนี้
มีการศึกษาด้านนี้กันอย่างมากมายและหลากหลายแล้ว แต่หลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าการตอบสนองของระบบทางธรรมชาตินั้นมี
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ความซับซ้อน ข้อมูลจากพื้นที่อื่น ๆ จะไม่สามารถอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในอีกพื้นที่หนึ่งได้อย่างชัดเจนมากนัก เนื่องจาก
สิ่งรบกวนจากธรรมชาติหรือกิจกรรมของมนุษย์ (responses to disturbances) และปัจจัยจ ากัด (limiting factors) ที่
เกิดขึ้นนั้นมีความแตกต่างกันทั้งเชิงพื้นที่และเชิงเวลา (spatial and temporal variations) (Luo and Zhou, 2006) 

ด้วยเหตุนี้การศึกษาวิจัยและการได้มาซึ่งข้อมูลของพื้นที่จริงที่ศึกษาจึงเป็นสิ่งจ าเป็น โดยเฉพาะสถาบันการศึกษา
ที่เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ดังเช่น มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ การศึกษาและเปรียบเทียบปริมาณการดูดซับ
คาร์บอนไดออกไซด์ของพรรณไม้ชนิดต่าง ๆ จึงมีความส าคัญต่อการน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในอนาคตได้ อาทิ การจัดการ
พื้นที่สีเขียวให้มีประสิทธิภาพในการดูดซับคาร์บอนได        ออกไซด์มากยิ่งขึ้น การประเมินคาร์บอนเครดิตเพื่อเข้าสู่ตลาด
คาร์บอน และการพัฒนาสถาบันสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ าอย่างยั่งยืน เป็นต้น นอกจากนี้วิธีการศึกษาที่ใช้ในการศึกษานี้มี
รูปแบบที่ง่ายต่อการเข้าใจซึ่งจะสามารถเป็นตัวอย่างและเป็นประโยชน์ต่อพื้นที่อื่นที่จะน าไปพัฒนาหรือต่อยอดในอนาคต
ต่อไปได้ 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

            1. เพื่อประเมินปริมาณการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ของพรรณไม้โดยรวม  บริเวณลานกีฬากลางแจ้ง 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
            2. เพื่อเปรียบเทียบปริมาณการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ของพรรณไม้ต่างชนิด บริเวณลานกีฬากลางแจ้ง  
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

 
สมมติฐานการวิจัย  
1. ชนิดพรรณไม้ ได้แก่ หางนกยูงฝรั่ง หมาก จามจุรี และไทร มีปริมาณการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์แตกต่างกัน 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ โดยในการส ารวจข้อมูลภาคสนามและการค านวณปริมาณการดูดซับ

คาร์บอนไดออกไซด์ของพรรณไม้ ด าเนินการตามระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศ
ไทย สาขาป่าไม้และการเกษตร ซึ่งข้อก าหนดที่สอดคล้องกับพื้นที่ศึกษามีดังนี้คือ  

1) พรรณไม้ที่น ามาประเมินคือ ไม้ยืนต้นที่มีขนาดของความโตหรือเส้นรอบวงที่ระดับความสูง 1.3 เมตร ตั้งแต่ 15 
เซนติเมตร ขึ้นไป  2) รูปแบบการปลูกต้นไม้ที่มีลักษณะแบบเป็นแถวเป็นแนว (strip) ไม่เกิน 100 ต้น และลักษณะแบบ
กระจายทั่วไป ต้องเก็บข้อมูลทุกต้น (องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก, 2558) 

พื้นที่ศึกษาคือ พื้นที่บริเวณลานกีฬากลางแจ้งในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติที่ปกคลุมด้วยไม้ยืนต้น 
(ไม่รวมพื้นที่สนามหญ้า) มีขนาด 3.34 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 38.17 ของพื้นที่ลานกีฬากลางแจ้งทั้งหมด 8.75 ไร่ (การ
ค านวณขนาดพื้นที่เป็นการประมาณโดยใช้ Google Maps เวอร์ชั่น 2015) รูปแบบการปลูกต้นไม้บริเวณลานกีฬา
กลางแจ้ง มี 2 ลักษณะคือ แบบเป็นแถวเป็นแนวไม่เกิน 100 ต้น และแบบกระจายทั่วไป 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ต้นไม้ที่มีเนื้อไม้ซึ่งเป็นไม้ยืนต้นบริเวณลานกีฬากลางแจ้ง มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติทุกต้น จ านวน 115 ต้น ประกอบด้วยพรรณไม้ 7 ชนิด 7 วงศ์ ได้แก่ หางนกยูงฝรั่ง หมาก จามจุรี ไทร   
ราชพฤกษ์ ลาน และหูกระจง แต่เนื่องด้วยในการน าไปศึกษาวิเคราะห์ทางสถิติจะต้องมีสุ่มตัวอย่างและด้วยข้อจ ากัดของ
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เครื่องมือวิเคราะห์ ชนิดพรรณไม้ที่มีน้อยกว่า 2 ต้น (n<2) จะไม่สามารถน าไปวิเคราะห์ทางสถิติได้ ดังนั้นชนิดพรรณไม้ที่
น าไปศึกษาเปรียบเทียบจึงมี 4 ชนิด 4 วงศ์ ได้แก่  หางนกยูงฝรั่ง หมาก จามจุรี ไทร และอีก 3 ชนิดไม่ได้น าไปวิเคราะห์
ทางสถิติได้แก่ ราชพฤกษ์ ลานหูกระจง เนื่องจากมีชนิดละ 1 ต้น ในการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างใช้สูตรของเครจซี่และ
มอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970) ได้จ านวน 89 ต้น และสุ่มเก็บตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิตามสัดส่วนของชนิดพรรณ
ไม้ ประกอบด้วยพรรณไม้ 4 ชนิด 4 วงศ์ ได้แก่ หางนกยูงฝรั่ง หมาก จามจุรี และไทร (ตารางที่ 1)  

ตารางที่ 1  พรรณไม้ที่พบบริเวณลานกีฬากลางแจ้งในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

ชื่อพ้ืนเมือง ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ 
จ านวน (ต้น) 

กลุ่มประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
1. หางนกยูงฝรั่ง Delonix regia (BoJ. ex Hook.) Raf CAESALPINIACEAE 43 34 
2. หมาก Areca catecuhu L. PALMAE 39 31 
3. จามจุร ี Samanea saman (Jacq.) Merr. LEGUMINOSAE - 

MIMOSOIDEAE 
28 22 

4. ไทร Ficus benjamina L. MORACEAE 2 2 
5. ราชพฤกษ*์ Cassia fistula L. CAESALPINIACEAE 1  
6. ลาน* Corypha lecomtei Becc. ARECACEAE 

(PALMAE) 
1  

7. หูกระจง* Terminate ivorensis A. Chev. COMBRETACEAE 1  

  รวม 115 89 

หมายเหตุ: * ชนิดพรรณไม้ที่ไม่ได้น าไปศึกษาวิเคราะห์ทางสถิติ (เนื่องจากมจี านวนน้อยกว่า 2 ต้น) 
 

ขั้นตอนการวิจัย มีดังนี้ 
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม 

      เก็บรวบรวมข้อมูลไม้ยืนต้นที่มีขนาดของความโตหรือเส้นรอบวงที่ระดับความสูง 1.3 เมตร ตั้งแต่ 15 
เซนติเมตร ขึ้นไปทุกต้น ข้อมูลที่เก็บรวบรวม ได้แก่ ชนิดพรรณไม้ ความสูงทั้งหมดของต้นไม้ (Height: H) วัดโดยครี
โนมิเตอร์ (Clinometer) และขนาดความโตของต้นไม้โดยวัดเส้นรอบวงที่ระดับความสูงเพียงอกหรือ 1.3 เมตร (Girth 
at Breast Height: GBH) เพื่อน าไปหาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (Diameter at Breast Height: DBH)  

2. การประเมินน้ าหนักแห้งของต้นไม้หรือมวลชีวภาพ (Biomass)  
       การประเมินมวลชีวภาพโดยใช้สมการแอลโลเมตรี (Allometric Equation) ค านวณมวลชีวภาพทั้งส่วนที่อยู่

เหนือดิน ได้แก่ ล าต้น กิ่ง ใบ และส่วนที่อยู่ใต้ดิน ได้แก่ ราก (องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก, 2558) โดยกลุ่ม
พรรณไม้ทั่วไปในพื้นที่ศึกษา ได้แก่ หางนกยูงฝรั่ง จามจุรี ไทร ราชพฤกษ์ หูกระจง ใช้สมการของ Ogawa et al. (1965) ดัง
สมการที่ (1)-(4) และพรรณไม้กลุ่มปาล์มได้แก่ หมาก และลาน ใช้สมการของ Peason et al. (2005) ดังสมการที่ (5)  
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สมการของกลุ่มพรรณไม้ทั่วไป 

 WS = 0.0396 (D2H)0.933  (1) 
 WB = 0.00349 (D2H)1.030 (2) 
 WL = (28/ (WS+ WB+0.025))-1 (3) 
 WT  = WS+ WB+ WL (4) 

สมการของกลุ่มปาล์ม 
 WT = 6.666 + 12.826 (H)0.5(In H) (5) 

 
เมื่อ WS คือ มวลชีวภาพเหนือพื้นดินในส่วนที่เป็นล าต้น (กิโลกรัม) 
 WB คือ มวลชีวภาพเหนือพื้นดินในส่วนที่เป็นกิ่ง (กิโลกรัม) 
 WL คือ มวลชีวภาพเหนือพื้นดินในส่วนที่เป็นใบ (กิโลกรัม) 
 WT  คือ มวลชีวภาพเหนือพื้นดินในทั้งหมด (กิโลกรัม) 
 D คือ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ระดับความสูงเพียงอก (เซนติเมตร) 
 H คือ ความสูงทั้งหมดของต้นไม้ (เมตร)  

 
นอกจากนี้ค่าสัมประสิทธิ์ที่ต้องใช้หามวลชีวภาพใต้ดิน (WR) คือ ค่า R (สัดส่วนน้ าหนักแห้งของรากต่อต้นของ

ต้นไม้) โดยค่า R ของกลุ่มพรรณไม้ทั่วไปใช้ของ IPCC (2006) คือ ร้อยละ 27.0 ของน้ าหนักแห้ง และกลุ่มปาล์มใช้ของ 
คณะวนศาสตร์ (2554) คือ ร้อยละ 41.0 (องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก, 2558) 

3. การประเมินปริมาณคาร์บอนที่เก็บกักในมวลชีวภาพ 
     ปริมาณมวลชีวภาพของต้นไม้ที่ประเมินมาจากสมการแอลโลเมตรีสามารถน ามาประเมินปริมาณคาร์บอน

ที่เก็บกักในมวลชีวภาพของต้นไม้ได้ ค่าสัมประสิทธิ์ที่จ าเป็นต้องใช้คือ ค่า CF (สัดส่วนคาร์บอนในเนื้อไม้) โดยค่า CF 
ของกลุ่มพรรณไม้ทั่วไปใช้ของ IPCC (2006) คือ ร้อยละ 47.0 ของน้ าหนักแห้ง และกลุ่มปาล์มใช้ของ คณะวนศาสตร์ 
(2554) คือร้อยละ 41.3 ของน้ าหนักแห้ง(องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก, 2558) 

4. การค านวณปริมาณการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ของพรรณไม้ 
      การแปลงหน่วยจากตันคาร์บอน ไปเป็นตันคาร์บอนไดออกไซด์ สามารถแปลงได้โดยการคูณด้วยมวล

โมเลกุลของคาร์บอนไดออกไซด์ต่อคาร์บอน คือ 44/12 หรือ 3.667  
5. การวิเคราะห์ผล 

      ในการประเมินปริมาณการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ของพรรณไม้โดยรวมนั้นคือ ผลรวมที่ได้จากการค านวณ
ปริมาณการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ของพรรณไม้ทุกต้นบริเวณลานกีฬากลางแจ้ง 115 ต้น ซึ่งเป็นไปตามระเบียบวิธีการฯ 
(องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก, 2558) และการเปรียบเทียบปริมาณการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์เฉลี่ยของพรรณ
ไม้ต่างชนิดบริเวณลานกีฬากลางแจ้ง วิเคราะห์โดยใช้ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจ านวน 89 ต้น (4 ชนิด) ทั้งนี้ สถิติพรรณนาที่ใช้ใน
การวิจัย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติอนุมานที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สถิติทดสอบครัส
คัล-วอลลิส (Kruskal-Wallis test) (Garson, 2008) และหากผลการวิเคราะห์มีนัยส าคัญทางสถิติ จะวิเคราะห์ความ

266 

809 

HP531007
Text Box

HP531007
Text Box
799



แตกต่างระหว่างกลุ่มชนิดพรรณไม้ โดยเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของอันดับ (average rank) เป็นรายคู่แบบพหุคูณ (multiple 
comparisons test) ด้วยวิธีดันน-บอนเฟอโรนี (Dunn-Bonferroni test) (Dunn, 1964) 

 

ผลการวิจัย 
1. ปริมาณการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ของพรรณไม้โดยรวม บริเวณลานกีฬากลางแจ้ง 

      พรรณไม้ทั้งหมดบริเวณลานกีฬากลางแจ้งมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติที่น ามาประเมิน จ านวน 115 ต้น 
(7 ชนิด 7 วงศ์) มีขนาดความโตหรือเส้นผ่านศูนย์กลางที่ระดับความสูงเพียงอกเฉลี่ยเท่ากับ 30.83 เซนติเมตร ความสูง
ทั้งหมดเฉลี่ย 8.82 เมตร มีผลผลิตมวลชีวภาพเหนือพื้นดินในส่วนล าต้นเท่ากับ 32,791.45 กิโลกรัม (ร้อยละ 55.97) ในส่วน
กิ่งเท่ากับ 8,283.89 กิโลกรัม (ร้อยละ 14.14) ในส่วนใบเท่ากับ 1,467.04 กิโลกรัม (ร้อยละ 2.50) ซึ่งมีผลรวมของมวล
ชีวภาพเหนือพื้นดินทั้งหมดเท่ากับ 42,542.38  กิโลกรัม (ร้อยละ 72.61) และมวลชีวภาพใต้ดินในส่วนรากเท่ากับ 12,811.45 
กิโลกรัม (ร้อยละ 21.87) (ตารางที่ 2)  

 
ตารางที่ 2  ขนาดความโต ความสูง และผลผลิตมวลชีวภาพของพรรณไม้บริเวณลานกีฬากลางแจ้ง 

 
ชนิดพรรณไม ้
(N = 115) 

เส้นผ่านศูนย ์
กลางเฉลี่ย 
D (ซม.) 

ความสูง 
เฉลี่ย 
H (ม.) 

มวลชีวภาพเหนือพื้นดิน  WT มวลชีวภาพ 
ใต้ดินส่วนราก 

WR (กก.) 
ส่วนล าต้น  
WS (กก.) 

ส่วนกิ่ง  
WB (กก.) 

ส่วนใบ WL 

(กก.) 

1. หางนกยูงฝรั่ง (43) 25.93 6.78 5354.49 1131.94 231.70 1813.89 
2. หมาก (39) 14.74 7.85 ไม่มี ไม่มี ไม่มี 1284.48 
3. จามจุร ี(28) 61.68 10.85 27112.15 7087.65 1221.45 9563.74 
4. ไทร (2) 23.20 8.81 222.27 45.26 9.56 74.81 
5. ราชพฤกษ ์(1) 15.92 8.76 52.49 9.77 2.22 17.41 
6. ลาน (1) 58.92 9.86 ไม่มี ไม่มี ไม่มี 40.52 
7. หูกระจง (1) 15.45 8.85 50.06 9.27 2.12 16.59 

รวม 30.82 8.82 32791.45 8283.89 1467.04 12811.45 
(ร้อยละ)   (55.97) (14.14) (2.50) (21.87) 

 
ดังนั้นผลผลิตมวลชีวภาพรวมเท่ากับ 58,585.54 กิโลกรัม (คิดเป็น 17,540.58 กิโลกรัมต่อไร่) และปริมาณ

คาร์บอนที่กักเก็บในมวลชีวภาพทั้งหมดเท่ากับ 27,275.47 กิโลกรัม (คิดเป็น 8,166.31 กิโลกรัมต่อไร่) ทั้งนี้ปริมาณการ
ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ของพรรณไม้โดยรวมบริเวณลานกีฬากลางแจ้งมีเท่ากับ 100,010.07 กิโลกรัม หรือ 100.01 
ตัน (คิดเป็น 29.94 ตันต่อไร่) โดยค านวณจากขนาดพื้นที่ที่ปกคลุมด้วยไม้ยืนต้นบริเวณลานกีฬากลางแจ้ง 3.34 ไร่ 
(ตารางที่ 3) นอกจากนี้ สามารถจ าแนกได้เป็นปริมาณการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ในมวลชีวภาพเหนือพื้นดินและใต้
ดินเท่ากับ 78.21 ตัน (หรือ 23.42 ตันต่อไร่) และ 21.80 ตัน (หรือ 6.53 ตันต่อไร่) 
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ตารางที่ 3  ผลผลิตมวลชีวภาพรวม คาร์บอนที่กักเก็บ และปริมาณการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ ของพรรณไม้โดยรวม บริเวณลาน
กีฬากลางแจ้ง 

ชนิดพรรณไม ้
 

มวลชีวภาพทั้งหมด 
(กก.) 

คาร์บอนที่กักเก็บ 
(กก.) 

ปริมาณ CO2 ที่ดูดซับ  
(กก.) (ตัน) (ร้อยละ) 

1. หางนกยูงฝรั่ง 8532.01 4010.04 14703.50 14.70 (14.70) 
2. หมาก 4417.36 1824.37 6689.35 6.69 (6.69) 
3. จามจุร ี 44984.99 21142.94 77524.13 77.52 (77.52) 
4. ไทร 351.90 165.39 606.44 0.61 (0.61) 
5. ราชพฤกษ ์ 81.89 38.49 141.12 0.14 (0.14) 
6. ลาน 139.36 57.55 211.03 0.21 (0.21) 
7. หูกระจง 78.05 36.68 134.50 0.13 (0.13) 

รวม 58585.54 27275.47 100010.07 100.01 (100.00) 
ค่าเฉลี่ย (ต่อไร*่) 17540.58 8166.31 29943.13 29.94  

หมายเหตุ:  * บริเวณลานกีฬากลางแจ้งมีขนาดพืน้ที่ทีป่กคลุมด้วยไม้ยืนต้น 3.34 ไร ่
 

2. การเปรียบเทียบปริมาณการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ของพรรณไม้ต่างชนิด  
    ชนิดพรรณไม้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 89 ต้น มีปริมาณการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์โดยรวมเท่ากับ 77.13 

ตัน สูงสุดคือ จามจุรี รองลงมาคือ  หางนกยูงฝรั่ง หมาก และไทร ซึ่งเท่ากับ 59.37 ตัน (ร้อยละ 76.97) 11.58 ตัน 
(ร้อยละ 15.02) 5.57 ตัน (ร้อยละ 7.22) และ 0.61 ตัน (ร้อยละ 0.79) ตามล าดับ ชนิดพรรณไม้กลุ่มตัวอย่างมี
ค่ามัธยฐานปริมาณการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์เท่ากับ 0.20 ตัน สูงสุดคือ จามจุรี รองลงมาคือ ไทร หางนกยูงฝรั่ง 
และหมาก ซึ่งเท่ากับ 1.79,  0.30,  0.26 และ 0.18 ตัน ตามล าดับ (ตารางที่ 4) เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ปริมาณการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ของพรรณไม้กลุ่มตัวอย่าง 4 ชนิด ได้แก่ จามจุรี หางนกยูงฝรั่ง ไทร และหมาก 
บริเวณลานกีฬากลางแจ้งมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ด้วยการทดสอบ Kruskal-Wallis พบว่ามีชนิดพรรณ
ไม้อย่างน้อย 1 คู่ ที่มีปริมาณการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 (p = 0.000, 
n = 89) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย (ตารางที่ 4)  

 
ตารางที่ 4  การเปรียบเทียบความแตกต่างของปริมาณการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ของพรรณไม้ กลุ่มตัวอย่างบริเวณลานกีฬา

กลางแจ้ง จ าแนกตามชนิดพรรณไม้ (n=89) 

ชนิดพรรณไม้ (n = 89) 
ปริมาณการดูดซบัคาร์บอนไดออกไซด์ของ 

พรรณไม้กลุ่มตัวอย่าง (ตนั) 
Kruskal Wallis 

( ) 
P-value 

ผลรวม (ร้อยละ) ค่ามัธยฐาน 

1. จามจุรี (22) 59.37 (76.97) 1.79 
45.584* 0.000 2. หางนกยูงฝรั่ง (34) 11.58 (15.02) 0.26 

3. หมาก (31) 5.57 (7.22) 0.18 
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ชนิดพรรณไม้ (n = 89) 
ปริมาณการดูดซบัคาร์บอนไดออกไซด์ของ 

พรรณไม้กลุ่มตัวอย่าง (ตนั) 
Kruskal Wallis 

( ) 
P-value 

ผลรวม (ร้อยละ) ค่ามัธยฐาน 

4. ไทร (2) 0.61 (0.79) 0.30 
รวม  77.13 (100.00) 0.20    

* ผลการทดสอบมีความแตกตา่งของค่ามัธยฐานที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 (p<0.05) 
 

ดังนั้น จึงน ามาเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของอันดับเป็นรายคู่ ด้วยการทดสอบ Dunn-Bonferroni  เพื่อวิเคราะห์
ความแตกต่างระหว่างกลุ่มชนิดพรรณไม้ 4 กลุ่ม หรือ 6 คู่ (k = 6) ซึ่งพบว่าชนิดพรรณไม้ที่มีปริมาณการดูดซับ
คาร์บอนไดออกไซด์แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 (p<0.05, n = 89) มีทั้งหมด 3 คู่ ได้แก่ จามจุรีกับ
หางนกยูงฝรั่ง จามจุรีกับไทร และจามจุรีกับหมาก ส่วนอีก 3 คู่ ได้แก่ หางนกยูงฝรั่งกับหมาก หางนกยูงฝรั่งกับไทร 
และหมากกับไทร ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p>0.05, n = 89) ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยของอันดับ
จึงสรุปได้ว่า ค่าเฉลี่ยอันดับของจามจุรีมีค่าสูงที่สุด ซึ่งแตกต่างกับชนิดพรรณไม้อื่น รองลงมาคือหางนกยูงฝรั่ง ไทร 
และหมาก ตามล าดับ (ตารางที่ 5) 

 
ตารางที่ 5  การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของอันดับของปริมาณการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ของพรรณไม้กลุ่มตัวอย่างบริเวณลานกีฬา 
    กลางแจ้ง เป็นรายคู่ จ าแนกตามชนิดพรรณไม้ (n=89) 

ชนิดพรรณไม้ ค่าเฉลี่ยของ
อันดับ 

ผลต่างค่าเฉลี่ยของอันดับ 
จามจุรี หางนกยูงฝรั่ง ไทร หมาก 

จามจุร ี 14.36 - 10.10* 10.36* 11.39* 
หางนกยูงฝรั่ง  4.26  - 0.26 1.29 
ไทร  4.00   - 1.03 
หมาก 2.97    - 

* ผลการทดสอบมีความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของอันดับที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 (p<0.05) 
 

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 
1. ผลการประเมินปริมาณการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ของพรรณไม้โดยรวมทั้งหมด 115 ต้น บริเวณลานกีฬา

กลางแจ้งในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (ไม่รวมพื้นที่สนามหญ้า) ขนาดพื้นที่ 3.34 ไร่ พบว่าปริมาณการดูดซับ
คาร์บอนไดออกไซด์โดยรวมของพรรณไม้เท่ากับ 100.01 ตัน (หรือ 29.94 ตันต่อไร่) แบ่งเป็นปริมาณการดูดซับ
คาร์บอนไดออกไซด์ในมวลชีวภาพเหนือพื้นดินและใต้ดินเท่ากับ 78.21 ตัน (หรือ 23.42 ตันต่อไร่) และ 21.80 ตัน (หรือ 
6.53 ตันต่อไร)่ ซึ่งผลการศึกษานี้มีความสอดคล้องและใกล้เคียงกันกับปริมาณการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ในมวลชีวภาพ
เหนือพื้นดินของไม้ยืนต้นในพื้นที่สวนลุมพินี กทม. ที่มีเท่ากับ 21.03 ตันต่อไร่ (อาริสา สาดิษฐ์ และปิยะกาญจน์ เที้ยธิ
ทรัพย์, 2558) ทั้งนี้ เนื่องจากลักษณะพื้นที่มีการใช้ประโยชน์คล้ายคลึงกัน และยังพบอีกว่าชนิดพรรณไม้ที่มีปริมาณการดูด
ซับคาร์บอนไดออกไซด์สูงสุดในบริเวณลานกีฬากลางแจ้ง คือ จามจุรี และในสวนลุมพินีคือ แปลงที่มีจามจุรีผสมกับนนทรี 

269 

812 

HP531007
Text Box

HP531007
Text Box
802



 

อย่างไรก็ตาม สวนในชุมชนเมืองเช่นนี้ยังคงปริมาณการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ของ     พรรณไม้โดยรวมต่ ากว่าในพื้นที่
ป่าไม้อยู่มาก เช่น ป่าชุมชนห้วยข้าวก่ า อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา ซึ่งเท่ากับ 56.43 ตันต่อไร่ (ชัญษา กันฉิ่ง และคณะ, 
2559) ทั้งนี้การเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ให้กับพื้นที่ซึ่งเป็นการพัฒนาเชิงคุณภาพสามารถท าได้
โดยการน าชนิดพรรณไม้ที่มีศักยภาพการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ที่ดีมาปลูกในพื้นที่อย่างเป็นไปตามหลักการ และ
ค านึงถึงความสมดุลทางธรรมชาติที่เหมาะสม 

2. ผลการเปรียบเทียบปริมาณการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ของพรรณไม้ต่างชนิด บริเวณลานกีฬากลางแจ้ง
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ พบว่าชนิดพรรณไม้ที่แตกต่างกัน ได้แก่ จามจุรี หางนกยูงฝรั่ง หมาก และไทรมี
ปริมาณการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยที่จามจุรีมีปริมาณการดูดซับ
คาร์บอนไดออกไซด์สูงที่สุดและแตกต่างกับชนิดพรรณไม้อื่นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เนื่องจากจามจุรีมีขนาดความโตเฉลี่ย 
ความสูงเฉลี่ย และผลผลิตมวลชีวภาพรวมสูงที่สุด จึงท าให้จามจุรีมีปริมาณคาร์บอนที่กักเก็บในมวลชีวภาพและปริมาณ
การดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงที่สุด ในขณะที่ ไทร หางนกยูงฝรั่ง และหมากมีปริมาณการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์
ไม่แตกต่างกันทางสถิติ       ท าให้ผลการศึกษาเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยบางส่วน ซึ่งผลการศึกษานี้สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ     ชมพูนุช แสนภพ (2554) ที่ได้ศึกษาการเติบโตของพรรณไม้ยืนต้นแต่ละชนิดในสวนสันติภาพ กทม. และ
พบว่าจามจุรีมีศักยภาพการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์สูงที่สุด เนื่องจากเป็นพรรณไม้ที่มีการเติบโตมากที่สุด มีขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางเพียงอกและขนาดพื้นที่เรือนยอดเฉลี่ยมากที่สุด 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยในอนาคตคือ การประเมินศักยภาพการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ของพรรณไม้ควร
ประเมินจากพื้นที่ทั้งหมดเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการจัดการและการพัฒนาพื้นที่สีเขียวในอนาคต โดยอาจประเมินทั้งก่อน
และหลังการพัฒนาเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการพัฒนาพื้นที่นั้น ๆ และอาจประเมินคาร์บอนเครดิตซึ่ง
สามารถน าไปสู่การจ าหน่ายในตลาดคาร์บอนในอนาคตได้ 
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การพัฒนาระบบอิมัลชันส าหรับทดสอบประสิทธภิาพการต้านออกซิเดชันโดยใช้สารสกัดดอก
อัญชันและน  ามันร าข้าวเป็นโมเดล 

Development of Emulsion System for Antioxidation Capability Assay using Butterfly 
Pea Flower and Rice Bran Oil Extracts to Model 

นพวัฒน์ เพ็งค ำศรี*, สธุีรำ ญำนะโส, ปำรภัทร โศภำรักษ ์
คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

*Email : noppawat.pengkumsri@gmail.com 

บทคัดย่อ 

กำรศึกษำในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำระบบอิมัลชันที่สำมำรถเตรียมได้ง่ำย ใช้ต้นทุนต่ ำ และมีควำมคง
ตัว ส ำหรับทดสอบฤทธิ์ต้ำนออกซิเดชันในโมเดลที่มีขั้ว โดยใช้สำรสกัดดอกอัญชันและน้ ำมันร ำข้ำว ผลพบว่ำอิมัลชัน
ในรูปแบบ oil-in-water เตรียมได้จำกทวีน 80 และโพรพิลลีนไกลคอลมีควำมคงตัว 7 วัน ผลกำรต้ำนออกซิเดชันของ
อิมัลชัน พบว่ำสำรสกัดดอกอัญชันแสดงฤทธิ์ไม่ต่ำงกันในตัวท ำละลำยเปรียบเทียบและระบบอิมัลชัน ส่วนน้ ำมันร ำ
ข้ำวจะแสดงฤทธิ์ในระบบอิมัลชันที่ดีกว่ำในตัวท ำละลำยเปรียบเทียบ นอกจำกนี้อิมัลชันของสำรสกัดผสมแสดงฤทธิ์
ต้ำนออกซิเดชันที่เพิ่มขึ้นตำมควำมเข้มข้นของสำรสกัดดอกอัญชัน ประโยชน์ของกำรศึกษำนี้จะน ำไปสู่กำรน ำระบบ
อิมัลชันไปใช้ทดสอบฤทธิ์ทำงชีวภำพในโมเดลอื่น ๆ ต่อไป 

ค าส าคัญ : ดอกอัญชัน น้ ำมนัร ำข้ำว อิมัลชนั 

Abstract 

The aims of this study were to develop emulsion system which simply preparation, low 
cost and stable for polar in vitro antioxidant investigation, using butterfly pea flower and rice bran 
oil extracts. The results showed that developed emulsion were oil-in-water system, and stable for 
7 days. The antioxidant activities of emulsion showed that activities of butterfly pea flower extracts 
in comparative solvent and emulsion were not different while activities of rice bran oil extracts in 
emulsion exhibited greater than comparative solvent. Besides, emulsion mixtures of extracts 
exhibited antioxidant activities upon dose dependent of butterfly pea flower extracts. These 
beneficial results may lead to developed-emulsion systems for biological investigation using other 
models. 

Keywords : Butterfly pea flower, Rice bran oil, Emulsion 
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บทน า 
ควำมเครียดออกซิเดชันก่อให้เกิดอนุมูลอิสระมำท ำลำยควำมสมดุลของระบบสิ่งมีชีวิต โดยอนุมูลอิสระมี

ควำมว่องไวในกำรท ำปฏิกิริยำเคมีและสำมำรถท ำลำยสำรชีวภำพได้ทุกชนิด ส่งผลท ำให้เซลล์เกิดกำรบำดเจ็บหรือถูก
ท ำลำย เป็นสำเหตุน ำมำซึ่งโรคได้หลำยอย่ำง เช่น ควำมเสื่อมสภำพของเนื้อเยื่อต่ำง ๆ กำรอักเสบเร้ือรังหรือโรคมะเร็ง 
(วรพล เองวำนิช, 2555: 1-40) สำรต้ำนอนุมูลอิสระมีคุณสมบัติต่อต้ำนหรือยับยั้งกำรเกิดปฏิกิริยำออกซิเดชันโดย
กลไกกำรให้ไฮโดรเจน กำรให้อิเล็กตรอน และกำรคอนจูเกต (Heim et al., 2002: 572-584; Nimse and Pal, 
2015: 27986-28006) ดังนั้นสำรต้ำนอนุมูลอิสระจึงมีคุณสมบัติในกำรควบคุมอนุมูลอิสระไม่ให้ท ำลำยองค์ประกอบ
ของเซลล์และสำรชีวภำพได้ 

สำรพฤกษเคมีเป็นแหล่งของสำรต้ำนอนุมูลอิสระภำยนอก ท ำหน้ำที่ช่วยสำรต้ำนอนุมูลอิสระภำยในที่มีอยู่
อย่ำงจ ำกัด กลุ่มสำรพฤกษเคมีต้ำนอนุมูลอิสระเฟสน้ ำที่โดดเด่น คือ สำรกลุ่มแคโร          ทีนอยด์และฟีนอลิก และ
เฟสน้ ำมัน คือ วิตำมินอีและเนเชอรอลออยด์ (Shalaby and Shanab, 2013: 528-539) ในปัจจุบันจึงมีกำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภำพโดยใช้สำรพฤกษเคมีทั้งรูปแบบแยกและผสมระหว่ำงเฟสน้ ำและน้ ำมันเป็นองค์ประกอบหลัก
เพื่อกำรแสดงฤทธิ์ทำงชีวภำพ ดอกอัญชันเป็นสมุนไพรไทยที่อุดมไปด้วยรงควัตถุสีน้ ำเงินถึงม่วง ประกอบไปด้วยสำร
กลุ่มฟีนอลิก ฟลำโวนอยด์ และแอนโธไซยำนิน ซึ่งมีคุณสมบัติในกำรต้ำนปฏิกิริยำออกซิเดชันในเฟสน้ ำที่ดี  (Wongs-
Aree et al., 2006: 437-442) น้ ำมันร ำข้ำวเป็นอีกหนึ่งวัตถุดิบที่อุดมไปด้วยสำรในกลุ่มโทโคไตรอีนอล โทโคเฟอรอล 
และแกมมำ-ออไรซำนอล ซึ่งมีคุณสมบัติในกำรต้ำนปฏิกิริยำออกซิเดชันในเฟสน้ ำมันที่ดีมำก (Pengkumsri et al., 
2015: 493-501) 

แต่อย่ำงไรก็ตำมกำรทดสอบฤทธิ์ต้ำนออกซิเดชันพื้นฐำนในหลอดทดลอง (in vitro) เช่น DPPH assay, 
ABTS assay, FRAP assay, nitric oxide scavenging assay, superoxide radical scavenging assay และ ion 
chelation assay เป็นต้น (ชลธิดำ เทพหินลัพ, 2555: 1-49) เหมำะส ำหรับกำรทดสอบสำรที่มีคุณสมบัติละลำยน้ ำได้
ดีเท่ำนั้น เนื่องจำกส่วนผสมละลำยในตัวท ำละลำยที่มีขั้ว จึงเป็นข้อจ ำกัดในกำรทดสอบสำรที่มีคุณสมบัติละลำยน้ ำได้
ไม่ดี ในปัจจุบันจึงมีกำรพัฒนำใช้ระบบอิมัลชันมำแก้ไขปัญหำนี้  โดย Laguerre et al. (2010, 2869-2876) ได้
น ำเสนอแนวทำงกำรศึกษำฤทธิ์ต้ำนออกซิเดชันของสำรกลุ่มฟีนอลิกที่ละลำยน้ ำได้น้อยด้วยเทคนิคที่เรียกว่ำ 
phenolipid คือ กำรใช้ระบบอิมัลชันในรูปแบบ oil-in-water ผลพบว่ำปฏิกิริยำไม่ถูกรบกวนและสำมำรถแสดงฤทธิ์
ที่ดีในกำรทดสอบ แต่กำรศึกษำนี้ยังมีข้อเสียคือ ใช้สำรท ำอิมัลชันหลำยชนิดและมีรำคำแพง 

ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงเห็นแนวทำงกำรพัฒนำระบบอิมัลชันเพื่อใช้ทดสอบฤทธิ์ต้ำนออกซิเดชันของสำรพฤกษ
เคมีในรูปแบบผสมระหว่ำงสำรสกัดส่วนที่ละลำยได้ดีในน้ ำ และสำรสกัดส่วนที่ละลำยได้ดีในน้ ำมัน โดยสำมำรถ
ทดสอบฤทธิ์ทำงชีวภำพของสำรทั้งสองเฟสในเวลำเดียวกันด้วยระบบที่เตรียมได้ง่ำยและใช้ต้นทุนต่ ำ ซึ่งกำรศึกษำใน
คร้ังนี้จะน ำสำรสกัดดอกอัญชันและน้ ำมันร ำข้ำวมำใช้เป็นโมเดลทดสอบ นอกจำกนี้ระบบอิมัลชันของสำรพฤกษเคมี
สองเฟสที่ต่ำงกันที่เตรียมได้ยังสำมำรถน ำไปใช้พัฒนำเป็นโภชนเภสัชภัณฑ์ในรูปแบบแคปซูลนิ่ม (soft capsule) หรือ
น ำไปผสมกับอนุภำคตัวพำ (carrier particle) เพื่อพัฒนำให้อยู่ในรูปแบบผงสเปรย์แห้ง (spray dried powder) ได้ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
1. การเตรียมและการสกัดสารพฤกษเคมีจากดอกอัญชัน 

ท ำกำรอบดอกอัญชันที่อุณหภูมิ 50 องศำเซลเซียส จำกนั้นน ำไปบดให้ละเอียดและท ำกำรสกัดด้วยตัวท ำ
ละลำย 0.1 นอร์มอล กรดไฮโดรคลอริกในเอทำนอล (15:85) โดยใช้ผงดอกอัญชันบด 1 ส่วน และตัวท ำละลำยสกัด 
10 ส่วน ท ำกำรสกัดด้วยกำรปั่นที่ควำมเร็วรอบ 300 รอบต่อนำที เป็นเวลำ 30 นำที ที่อุณหภูมิห้อง จำกนั้นน ำไป
กรองและท ำให้เข้มข้นด้วยเคร่ือง vacuum evaporator ที่อุณหภูมิ 50 องศำเซลเซียส ก่อนน ำไปวิเครำะห์ต่อไป 
2. การเตรียมและการสกัดสารพฤกษเคมีจากร าข้าว 

น ำร ำข้ำวไปอบท ำลำยเอนไซม์ไลเปสที่อุณหภูมิ 100 องศำเซลเซียส เป็นเวลำ 5 นำที ท ำกำรคัดขนำด
อนุภำคด้วยแร่งเบอร์ 60-mesh จำกนั้นท ำกำรสกัดด้วยตัวท ำละลำยเฮกเซน โดยใช้ผงร ำข้ำว 1 ส่วน และตัวท ำ
ละลำยสกัด 10 ส่วน ท ำกำรสกัดด้วยกำรปั่นที่ควำมเร็วรอบ 300 รอบต่อนำที เป็นเวลำ 60 นำที ที่อุณหภูมิ 50 องศำ
เซลเซียส จำกนั้นน ำไปกรองและท ำให้เข้มข้นด้วยเครื่อง vacuum evaporator ที่อุณหภูมิ 50 องศำเซลเซียส ก่อน
น ำไปวิเครำะห์ต่อไป 
3. การวิเคราะห์สารพฤกษเคมี 

3.1 การวิเคราะห์สารสกัดดอกอัญชัน 
     เตรียมตัวอย่ำงสำรสกัดในควำมเข้มข้น 0.5 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ใน 0.1 นอร์มอล กรดไฮโดรคลอริก

และเอทำนอล (15:85) เติมสำรละลำยตัวอย่ำงปริมำตร 100 ไมโครลิตร ลงในหลอดทดลองที่มีน้ ำปรำศจำกไอออน 
ปริมำตร 2 มิลลิลิตร เติมสำรละลำย 0.2 นอร์มอล Folin-ciocalteu ปริมำตร 100 ไมโครลิตร ผสมให้เข้ำกัน จำกนั้น
เติมสำรละลำยโซเดียมคำร์บอเนต ควำมเข้มข้น 20 เปอร์เซ็นต์ ปริมำตร 300 ไมโครลิตร ผสมให้เข้ำกัน บ่มปฏิกิริยำที่
อุณหภูมิห้อง เป็นเวลำ 30 นำที ในที่มืด จำกนั้นน ำไปวัดค่ำกำรดูดกลืนแสงที่ควำมยำวคลื่น 725 นำโนเมตร ค ำนวณ
ปริมำณฟีนอลิกรวมเทียบเท่ำสำรมำตรฐำนกรดกอลลิก (gallic acid) 

3.2 การวิเคราะห์สารสกัดน  ามันร าข้าว 
     เตรียมตัวอย่ำงสำรสกัดในควำมเข้มข้น 10 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ในสำรละลำยเฟสเคลื่อนที่ กรองผ่ำน

กระดำษกรองขนำด 0.45 ไมโครเมตร น ำไปวิเครำะห์ด้วยเครื่องโครมำโทรกรำฟีของเหลวสมรรถนะสูง XL-9100 
HPLC system ภำยใต้สภำวะเฟสคงที่ คือ คอลัมน์ Luna® C-18 (4.6x250 มม.) เฟสเคลื่อนที่ คือ สำรละลำยผสม
ระหว่ำงเมทำนอล อะซิโตไนไตรล์ ไดคลอโรมีเทน และกรด       อะซิติก ในอัตรำส่วน 55:44:3:3 ตำมล ำดับ อัตรำ
กำรไหลของเฟสเคลื่อนที่ คือ 1 มิลลิลิตรต่อนำที ตรวจวัดสัญญำณที่ควำมยำวคลื่น 330 นำโนเมตร ท ำกำร
เปรียบเทียบชนิดและปริมำณสำรกับสำรมำตรฐำนแกมมำ-ออไรซำนอล 
4. การเตรียมและประเมินระบบอิมัลชัน 

เตรียมระบบอิมัลชันโดยกำรเลือกชนิดอิมัลซิไฟเออร์และสัดส่วนที่เหมำะสม ได้แก่ ทวีน 80 (Tween 80) 
และ ทวีน 60 (Tween 60) จำกนั้นผสมสัดส่วนระหว่ำงอิมัลซิไฟเออร์ที่เลือกได้กับโพรพิลลีนไกลคอลในกำรละลำย
สำรสกัด โดยสำรสกัดดอกอัญชันจะละลำยในโพรพิลลีนไกลคอล และน้ ำมันร ำข้ำวจะละลำยในสำรผสมระหว่ำงอิมัลซิ
ไฟเออร์กับโพรพิลลีนไกลคอลในอัตรำส่วนที่เหมำะสม อิมัลชันถูกเตรียมด้วยกำรปั่นที่ควำมเร็วรอบ 600 รอบต่อนำที 
จำกนั้นท ำกำรผสมส่วนที่ละลำยน้ ำได้และละลำยน้ ำไม่ได้เพื่อให้ได้อิมัลชันที่มีควำมเข้มข้นสุดท้ำยของสำรสกัดดอก
อัญชัน (1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร) ต่อน้ ำมันร ำข้ำว (1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร) ดังนี้ 1:0, 0:1, 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1 
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และ 5:0 จำกนั้นน ำไปทดสอบฤทธิ์ต้ำนออกซิเดชันและท ำกำรประเมินกำรแยกชั้นของระบบอิมัลชันที่อุณหภูมิห้อง
เป็นระยะเวลำ 7 วัน 
5. การทดสอบฤทธิต์้านออกซิเดชันโดยการขจดัอนุมูล ABTS•+ 

เตรียมตัวอย่ำงทดสอบในควำมเข้มข้นที่เหมำะสม เติมตัวอย่ำง ปริมำตร 25 ไมโครลิตร และน้ ำปรำศจำก
ไอออน ปริมำตร 25 ไมโครลิตร ลงใน 96 well plate จำกนั้นเติมสำรละลำยอนุมูล ABTS•+ ปริมำตร 200 
ไมโครลิตร ผสมให้เข้ำกัน บ่มปฏิกิริยำที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลำ 10 นำที จำกนั้นท ำกำรวัดค่ำดูดกลืนแสงที่ควำมยำว
คลื่น 725 นำโนเมตร ค ำนวณควำมสำมำรถในกำรขจัดอนุมูล ABTS•+ เทียบเท่ำสำรมำตรฐำนโทรล็อกซ์ (trolox) 
6. การวิเคราะห์ผลการทดลองทางสถิติ    
 กำรศึกษำวิจัยในครั้งนี้แสดงผลเป็นค่ำเฉลี่ยและมีกำรเปรียบเทียบผลมำกกว่ำ 2 กลุ่มขึ้นไป จึงใช้กำรทดสอบ
ทำงสถิติ one way analysis of variance (one way ANOVA) ส ำหรับกำรวิเครำะห์ควำมแตกต่ำงในครั้งนี้ด้วย

โปรแกรม SPSS V.17.0 โดยก ำหนดระดับควำมเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 (α=0.05) 
 

ผลการวิจัย 
1. ปริมาณฟีนอลิกรวมของสารสกัดดอกอัญชัน 

สำรสกัดดอกอัญชัน จ ำนวน 5 ขวด ที่ผ่ำนกำรสกัดในแต่ละครั้ง จ ำนวน 5 ครั้ง แสดงปริมำณฟีนอลิกรวม
เทียบเท่ำกรดกอลลิก เท่ำกับ 130.59±6.76, 149.7±8.74, 146.51±7.58, 140.4±6.58 และ 144.15±5.46 
มิลลิกรัมต่อกรัมสำรสกัด ซึ่งแสดงเป็นค่ำเฉลี่ย เท่ำกับ 142.27±7.36 มิลลิกรัมต่อกรัมสำรสกัด นอกจำกนี้สำมำรถ
แสดงควำมเที่ยงในกระบวนกำรสกัดด้วยค่ำร้อยละควำมแปรปรวนสัมพัทธ์ (%RSD) เท่ำกับ 5.17 
2. ปริมาณแกมมา-ออไรซานอลในน  ามันร าข้าว 

น้ ำมันร ำข้ำวอุดมไปด้วยสำรแกมมำ-ออไรซำนอล ซึ่งมีองค์ประกอบของสำร 4 ชนิด ได้แก่ cycloartenyl 

ferulate, 24-methylene cycloartanyl ferulate, campesteryl ferulate และ -sitosteryl ferulate จำกกำร
สกัดแต่ละครั้ง จ ำนวน 5 ครั้ง แสดงปริมำณแกมมำ-ออไรซำนอล เท่ำกับ 10.17±0.20, 12.62±0.18, 11.11±0.22, 
10.45±0.23 และ 12.15±0.20 มิลลิกรัมต่อกรัมสำรสกัด ซึ่งแสดงเป็นค่ำเฉลี่ย เท่ำกับ 11.30±1.06 มิลลิกรัมต่อกรัม
สำรสกัด สำมำรถแสดงควำมเที่ยงในกระบวนกำรสกัดด้วยค่ำร้อยละควำมแปรปรวนสัมพัทธ์ (%RSD) เท่ำกับ 9.39 
นอกจำกนี้ยังมีกำรท ำกำรวิเครำะห์ซ้ ำ ๆ ในวันเดียวกัน (intra day) และต่ำงวัน (inter day) สำมำรถแสดงผลของ
ควำมเที่ยงของวิธีวิเครำะห์ด้วยค่ำร้อยละควำมแปรปรวนสัมพัทธ์ (%RSD) เท่ำกับ 1.97 และ 2.20 ตำมล ำดับ 
3. อิมัลชันสารสกัดดอกอัญชันและน  ามันร าข้าว 

กำรเตรียมอิมัลชันเฟสน้ ำมัน พบว่ำ กำรใช้ทวีน 80 ท ำให้ได้อิมัลชันที่ดีที่สุดโดยมีลักษณะสีเหลืองขุ่น
เล็กน้อย ส่วนอิมัลชันที่ใช้ทวีน 60 ท ำให้ได้อิมัลชันที่มีลักษณะสีเหลืองขุ่นมำก ซึ่งไม่เหมำะที่จะน ำมำใช้เตรียมอิมัลชัน
ผสม ผลดังแสดงในตำรำงที่ 1 จำกนั้นทวีน 80 จึงถูกน ำไปศึกษำผสมกับ      โพรพิลลีนไกลคอลในอัตรำส่วนที่
เหมำะสมเพื่อท ำให้สำมำรถผสมกับเฟสน้ ำได้ ผลพบว่ำ ทวีน 80:       โพรพิลลีนไกลคอลในอัตรำส่วน 9:1 ท ำให้ได้
อิมัลชันที่คงตัวมำกที่สุด ผลดังแสดงในตำรำงที่ 2 เมื่อน ำไปทดสอบผสมเฟสน้ ำและเฟสน้ ำมัน พบว่ำ อิมัลชันที่ได้จะมี
ควำมเข้มของสีแปรผันตำมควำมเข้มข้นของสำรสกัดดอกอัญชัน ซึ่งระบบอิมัลชันมีควำมคงตัวที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลำ 
7 วัน โดยไม่เกิดกำรแยกชั้น ผลดังแสดงในตำรำงที่ 3 
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ตารางที่ 1  ผลของกำรใช้อิมัลซิไฟเออร์เพือ่กำรเตรียมอิมัลชันบรรจุน้ ำมันร ำข้ำว 

สารเคมี ร้อยละ ลักษณะอิมัลชัน ความคงตัว 

ทวีน 80 100 อิมัลชันสีเหลืองขุ่นเล็กน้อย 7 วัน 
ทวีน 60 100 อิมัลชันสีเหลืองขุ่นมำก 7 วัน 

ทวีน 80:ทวีน 60 50:50 อิมัลชันสีเหลืองขุ่นมำก 7 วัน 
 
ตารางที่ 2  ผลกำรผสมอัตรำส่วนอิมัลซิไฟเออร์ที่เลือกกับโพรพีลลีนไกลคอลบรรจุน้ ำมันร ำข้ำว 

สารเคมี อัตราส่วน ลักษณะอิมัลชัน ความคงตัว 

ทวีน 80:โพรพิลลนีไกลคอล 5:1 อิมัลชันสีเหลืองขุ่น แยกชั้นในวนัที่ 3 
ทวีน 80:โพรพิลลนีไกลคอล 7:1 อิมัลชันสีเหลืองขุ่นเล็กน้อย แยกชั้นในวนัที่ 5 
ทวีน 80:โพรพิลลนีไกลคอล 9:1 อิมัลชันสีเหลืองขุ่นเล็กน้อย ไม่แยกชั้นในวันที่ 7 

 
ตารางที่ 3  ผลกำรผสมอัตรำส่วนเฟสน้ ำและเฟสน้ ำมันในระบบอิมัลชัน 

ความเข้มข้นสุดท้ายของ
สารสกัด 

ดอกอัญชัน  
(มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร) 

ความเข้มข้นสุดท้ายของ 
น  ามันร าข้าว  

(มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร) 

ลักษณะอิมัลชัน ความคงตัว 

1 0 สีน้ ำเงนิจำง ๆ ไม่แยกชั้นในวันที่ 7 
0 1 สีเหลืองขุ่นเล็กน้อย ไม่แยกชั้นในวันที่ 7 
1 1 สีน้ ำเงนิจำง ๆ ไม่แยกชั้นในวันที่ 7 
2 1 สีน้ ำเงนิจำง ไม่แยกชั้นในวันที่ 7 
3 1 สีน้ ำเงนิเข้ม ไม่แยกชั้นในวันที่ 7 
4 1 สีน้ ำเงนิเข้ม ๆ ไม่แยกชั้นในวันที่ 7 
5 1 สีน้ ำเงนิเข้มมำก ไม่แยกชั้นในวันที่ 7 
5 0 สีน้ ำเงนิเข้มที่สุด ไม่แยกชั้นในวันที่ 7 

หมายเหตุ: สำรสกัดดอกอัญชันละลำยในโพรพิลลีนไกลคอล ส่วนน้ ำมันร ำข้ำวละลำยในทวีน 80 ต่อโพรพิลลีน 
ไกลคอลในอัตรำส่วน 9:1 
4. ความสามารถในการขจัดอนุมูล ABTS•+ 

ควำมสำมำรถในกำรขจัดอนุมูล ABTS•+ ของสำรสกัดดอกอัญชันในตัวท ำละลำยปกติและระบบอิมัลชันแสดง
ค่ำเทียบเท่ำโทรล็อกซ์ที่ไม่แตกต่ำงกัน คือ 15.25±0.65 และ 14.62±0.58 ไมโครกรัมต่อมิลลิกรัมสำรทดสอบ 
ตำมล ำดับ ในขณะที่น้ ำมันร ำข้ำวในตัวท ำละลำยปกติแสดงค่ำเทียบเท่ำโทรล็อกซ์ที่น้อยกว่ำน้ ำมันร ำข้ำวในระบบ
อิมัลชันแตกต่ำงอย่ำงมีนัยส ำคัญ (p<0.05) คือ 5.06±0.41 และ 7.16±0.29 ไมโครกรัมต่อมิลลิกรัมสำรทดสอบ 
ตำมล ำดับ นอกจำกนี้สำมำรถเรียงล ำดับควำมสำมำรถในกำรขจัดอนุมูล ABTS•+ ของอิมัลชันสำรสกัดดอกอัญชันและ
น้ ำมันร ำข้ำว ได้ดังนี้ อัตรำส่วนสำรสกัดดอกอัญชันต่อน้ ำมันร ำข้ำว 5:1, 5:0, 4:1, 3:1, 2:1 และ 1:1 แสดงผล
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เทียบเท่ำโทรล็อกซ์ เท่ำกับ 62.38±1.05, 50.21±1.02, 47.97±1.09, 37.01±1.08, 31.67±0.72 และ 19.94±0.80 
ไมโครกรัมต่อมิลลิกรัมอิมัลชัน ตำมล ำดับ ซึ่งมีค่ำมำกกว่ำอิมัลชันของสำรสกัดเดี่ยวแตกต่ำงอย่ำงมีนัยส ำคัญ 
(p<0.05) โดยอิมัลชันเดี่ยว ได้แก่ สำรสกัดดอกอัญชันและน้ ำมันร ำข้ำวแสดงผลเทียบเท่ำโทรล็อกซ์ เท่ำกับ 
14.62±0.58 และ 7.16±0.29 ไมโครกรัมต่อมิลลิกรัมอิมัลชัน ตำมล ำดับ ดังแสดงในรูปที่ 1 
 
รูปที่ 1  ควำมสำมำรถในกำรขจัดอนุมูล ABTS•+ เทียบเท่ำโทรล็อกซ์ของสำรสกัดดอกอัญชัน น้ ำมันร ำข้ำว และอิมัลชันผสม
ระหว่ำงสำรสกัดดอกอัญชันและน้ ำมันร ำข้ำว (AC คือ สำรสกัดดอกอัญชัน RBO คือ น้ ำมันร ำข้ำว) ค่ำ a, b, c, … คือ ควำม
แตกต่ำงอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (p<0.05) ตำมล ำดับ 

 

 
 

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
ผลจำกกำรวิจัยพบว่ำปริมำณฟีนอลิกรวมในสำรสกัดดอกอัญชันเทียบเท่ำกรดกอลลิก เท่ำกับ 142.27±7.36 

มิลลิกรัมต่อกรัมสำรสกัด ซึ่งมีปริมำณมำกกว่ำงำนวิจัยของ Chayaratanasin et al. (2015: 27) ที่เป็นสำรสกัดส่วน
น้ ำ 2.68 เทำ่ ผลดังกล่ำวสัมพันธ์กับกำรใช้ตัวท ำละลำยที่เหมำะสมส ำหรับกำรสกัดสำรกลุ่มฟีนอลิกที่เป็นรงควัตถุต้อง

มีคุณสมบัติที่มีขั้วและมีควำมเป็นกรด (Rodriguez‐Saona and Wrolstad, 2001) ปริมำณแกมมำ-ออไรซำนอลที่
ตรวจพบในน้ ำมันร ำข้ำว เท่ำกับ 11.30±1.06 มิลลิกรัมต่อกรัมสำรสกัด ซึ่งมีปริมำณน้อยกว่ำงำนวิจัยของข้ำวไทยสำม
สำยพันธุ์ที่แตกต่ำงกันโดย Pengkumsri et al. (2015: 493-501) ซึ่งมีปริมำณแกมมำ-ออไรซำนอลช่วง 17.54-
18.49 มิลลิกรัมต่อกรัมน้ ำมันร ำข้ำว 

อิมัลซิไฟเออร์ที่ดีที่สุดในกำรเตรียมน้ ำมันร ำข้ำว คือ ทวีน 80 ซึ่งมีลักษณะที่ดีและมีควำม     คงตัว 
นอกจำกนี้อัตรำส่วนระหว่ำงตัวท ำละลำยที่จะประสำนสำรสองเฟสเข้ำด้วยกัน คือ 9:1 (ทวีน 80:โพรพิลลีนไกลคอล) 
อิมัลชันที่เตรียมได้มีขั้นตอนที่ง่ำย ใช้ต้นทุนต่ ำ และมีควำมคงตัว ซึ่งอยู่รูปแบบ oil-in-water โดยลักษณะอิมัลชันที่
เตรียมได้มีลักษณะสีน้ ำเงินซึ่งมำจำกรงควัตถุของสำรสกัดดอกอัญชัน นอกจำกนี้ผลกำรทดสอบฤทธิ์ต้ำนออกซิเดชัน
ของอิมัลชันด้วยโมเดลที่มีขั้วโดยไม่เกิดกำรแยกชั้นและสำมำรถน ำไปแปลผลได้ กำรศึกษำในครั้งนี้ใช้สำรก่ออิมัลชัน
สองส่วน ส่วนที่ละลำยน้ ำได้ใช้โพรพิลลีนไกลคอลละลำยสำรสกัดดอกอัญชัน และส่วนที่ละลำยน้ ำมันได้ใช้โพรพิลลีน
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ไกลคอลผสมทวีน 80 ละลำยน้ ำมันร ำข้ำว ซึ่งสอดคล้องกับระบบอิมัลชันที่ใช้อิมัลซิไฟเออร์ผสมท ำให้เกิดอิมัลชัน
ขนำดเล็กกว่ำกำรใช้อิมัลซิไฟเออร์อย่ำงเดียวและสำมำรถบรรจุปริมำณน้ ำมันร ำข้ำวได้สูงถึงร้อยละ 20 รวมทั้งยังมี
ควำมคงตัวและรักษำฤทธิ์ทำงชีวภำพของน้ ำมันร ำข้ำวได้ดีกว่ำด้วย (Nguyen et al., 2013: 139-151) 

สำรสกัดดอกอัญชันในระบบอิมัลชันแสดงควำมสำมำรถในกำรต้ำนออกซิเดชันผ่ำนโมเดล ABTS assay ได้
ไม่ต่ำงกันกับสำรสกัดในตัวท ำละลำยปกติ โดยแตกต่ำงจำกน้ ำมันร ำข้ำวซึ่งแสดงควำมสำมำรถในกำรต้ำนออกซิเดชัน
ในระบบอิมัลชันได้ดีกว่ำสำรสกัดในตัวท ำละลำยเปรียบเทียบ  กำรเตรียมสำรสกัดทดสอบด้วยระบบอิมัลชันใน
อัตรำส่วนที่เพิ่มขึ้นของสำรสกัดดอกอัญชันต่อน้ ำมันร ำข้ำวในควำมเข้มข้นที่คงที่ โดยแสดงควำมสำมำรถในกำรต้ำน
ออกซิเดชันได้เพิ่มขึ้นตำมควำมเข้มข้นของสำรสกัดดอกอัญชันเป็นควำมสัมพันธ์ในรูปแบบเส้นตรง ควำมสำมำรถใน
กำรต้ำนออกซิเดชันและยับยั้งอนุมูลอิสระเป็นผลจำกสำรส ำคัญกลุ่มฟีนอลิก ซึ่งในสำรสกัดดอกอัญชันแสดงถึง
ปริมำณฟีนอลิกรวมเทียบเท่ำกรดกอลลิกที่สูง และน้ ำมันร ำข้ำวแสดงถึงปริมำณแกมมำ-ออไรซำนอลที่สูงเช่นกัน จำก
ผลกำรศึกษำในโมเดลทดสอบพบว่ำสำรสกัดดอกอัญชันและน้ ำมันร ำข้ำวมีคุณสมบัติกำรให้อิเล็กตรอน ซึ่งเป็นกลไก
พื้นฐำนในกำรต้ำนออกซิเดชันและยับยั้งอนุมูลอิสระ (Heim et al., 2002: 572-584; Nimse and Pal, 2015: 
27986-28006) 

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่ำกำรทดสอบฤทธิ์ต้ำนออกซิเดชันของสำรพฤกษเคมีที่ ไม่ละลำยน้ ำหรือละลำยได้น้อยใน
โมเดลทดสอบที่มีขั้วสำมำรถท ำกำรทดสอบได้อย่ำงไม่มีข้อก ำจัดโดยกำรใช้ระบบอิมัลชันเข้ำมำช่วย ซึ่งรูปแบบอิมัลชัน
ที่เหมำะสมคือ oil-in-water ซึ่งเตรียมได้ง่ำยและรำคำถูกด้วยโพรพิลลีนไกลคอลและทวีน 80 โดยเฟสน้ ำมันจะถูก
ห่อหุ้มเป็นวัฏภำคภำยในและล้อมรอบด้วยวัฏภำคภำยนอกที่เป็นน้ ำ จึงท ำให้ไม่เกิดกำรแยกชั้นและสำมำรถทดสอบ
ฤทธิ์ทำงชีวภำพด้วยสำรที่เป็นเนื้อเดียวกัน (Asnaashari et al., 2014: 439-444) ผลกำรศึกษำในครั้งนี้จะน ำไปสู่
กำรศึกษำฤทธิ์ต้ำนออกซิเดชันเพิ่มเติมในโมเดลอื่น ๆ เพื่อศึกษำกลไกที่เก่ียวข้องในกำรยับยั้งอนุมูลอิสระของสำรสกัด
ดอกอัญชันและน้ ำมันร ำข้ำว และน ำไปพัฒนำเป็นโภชนเภสัชภัณฑ์ในรูปแบบแคปซูลนิ่ม (soft capsule) หรือน ำไป
ผสมกับอนุภำคตัวพำ (carrier particle) เพื่อพัฒนำให้อยู่ในรูปแบบผงสเปรย์แห้ง (spray dried powder) ที่มีควำม
คงตัวต่อไป 
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บทคัดย่อ  

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง เพื่อศึกษาประสิทธิภาพและการเพิ่มประสิทธิภาพของถังดักไขมันในการ
บ้าบัดน้้าเสียจากร้านอาหาร ได้แก่ ร้านก๋วยเตี๋ยวและร้านข้าวแกงใต้ แล้วน้ามาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบ้าบัดน้้า
เสียของถังดักไขมันแบบทั่วไป และแบบที่มีการทดลองเพิ่มประสิทธิภาพโดยการเติมอากาศ ด้วยอัตราการเติมอากาศ 
เท่ากับ 1.35 ลิตรต่อนาที เป็นระยะเวลา 30 นาที และ 60 นาที โดยมีระยะเวลากักเก็บน้้าเสีย 6 ชั่วโมง เท่ากันทุก
ชุดการทดลอง ท้าการวิเคราะห์ปริมาณน้้ามันและไขมันด้วยวิธีสกัดด้วยซอกฮ์เลต วิเคราะห์ค่าบีโอดีและค่าความเป็น
กรด-ด่าง ด้วยวิธีเอไซด์โมดิฟิเคชันและวิธีไฟฟ้า และเปรียบเทียบประสิทธิภาพการก้าจัดน้้ามันและไขมันโดยใช้สถิติ
เชิงอนุมาน ตามล้าดับ จากผลการศึกษาพบว่า ถังดักไขมันแบบทั่วไปสามารถก้าจัดน้้ามันและไขมันในน้้าเสียได้ร้อยละ 
60.0-68.8 ก้าจัดค่าบีโอดีได้ร้อยละ 30.0-48.2 โดยน้้าทิ้งมีค่าความเป็น กรด-ด่าง ระหว่าง 4.6-6.9 ในขณะที่ถังดัก
ไขมันแบบที่มีการเติมอากาศ เป็นระยะเวลา 30 นาที มีประสิทธิภาพในการก้าจัดน้้ามันและไขมัน ร้อยละ 77.8-81.8 
ก้าจัดค่าบีโอดีได้ร้อยละ 31.8-36.4 ถังดักไขมันแบบที่มีการเติมอากาศ เป็นระยะเวลา 60 นาที มีประสิทธิภาพในการ
ก้าจัดน้้ามันและไขมัน ร้อยละ 72.7-75.0 ก้าจัดค่าบีโอดีได้ร้อยละ 33.1-34.6 ซึ่งจากผลการทดลอง พบว่า ถังดัก
ไขมันแบบที่มีการเติมอากาศเป็นระยะเวลา 30 นาที มีประสิทธิภาพการก้าจัดน้้ามันและไขมันสูงที่สุด (ร้อยละ 81.8) 
โดยมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน ร้อยละ 13.0 นอกจากนี้จากผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ประสิทธิภาพของถังดักไขมัน
แบบทั่วไป มีค่าแตกต่างจากแบบที่มีการเติมอากาศอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p < 0.05) ในขณะที่ระยะเวลาการเติม
อากาศที่แตกต่างกัน ไม่มีผลท้าให้ประสิทธิภาพของถังดักไขมันแบบที่มีการเติมอากาศ แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ
ทางสถิติ (p < 0.05) 

ค าส าคัญ : ถังดักไขมัน น้้ามันและไขมัน ประสิทธิภาพการก้าจัดน้้ามันและไขมัน   

Abstract 

This research was an experimental research for studying of the efficiency and the 
increasing of efficiency of grease traps for treating of wastewater from restaurants such as noodle 
and Thai southern style food restaurants. The wastewater treatment efficiency of general grease 
trap type and the tested increasing efficiency grease trap type by aeration with the aeration rate of 
1.35 L/min for 30 and 60 minutes were then compared. The hydraulic retention time of 6 hours 
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was controlled for all treatments. The amount of oil and grease was analyzed by soxhlet 
extraction method. The analysis of BOD and pH values was achieved by azides modification and 
electrometric method, and the removal efficiency of oil and grease was considered using 
inferential statistics, respectively. From the results, it was found that the removal efficiency of oil 
and grease from wastewater of the general grease trap type of 60.0-68.8%, BOD removal efficiency 
of 30.0-48.2% were recorded with the effluent pH values of 4.6-6.9. While, the oil and grease 
removal efficiency of the aerated grease trap type for 30 minutes was 77.8-81.8%, BOD removal 
efficiency was 31.8-36.4%. The oil and grease removal efficiency of the aerated grease trap type for 
60 minutes was 72.7-75.0%, BOD removal efficiency was 33.1-34.6%. The experimental results 
revealed that the aerated grease trap type for 30 minutes provided the maximum oil and grease 
removal efficiency (81.8%) with the increasing of treatment efficiency of 13.0%. Furthermore, the 
result of hypothesis test showed that the efficiency of general grease trap type had statistical 
significant different from the aerated grease trap type (p < 0.05). Whereas, the different aerated 
periods had no effect to the efficiency of aerated grease trap type with statistical significant 
different (p< 0.05). 

Keywords : Grease traps, Oil and Grease, Oil and Grease removal efficiency 
 

บทน า  
         ปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นในสถาบันการศึกษาส่วนใหญ่มาจากปัญหาขยะและน้้าเสีย โดยขยะส่วนใหญ่มาจาก
เศษอาหารที่เหลือจากการประกอบอาหารเพื่อจ้าหน่ายในโรงอาหาร เศษอาหารที่เหลือจากการบริโภค และขยะอื่นๆ 
เช่น เศษกระดาษ และขวดพลาสติก เป็นต้น ขยะเหล่านี้สามารถจัดการได้ไม่ยุ่งยาก โดยหากเป็นเศษอาหารสามารถ
น้าไปใช้ในการเลี้ยงสัตว์หรือหมักท้าปุ๋ย ส่วนขยะอื่น ๆ ควรท้าการแยกประเภทเพื่อน้าไปก้าจัดหรือใช้ประโยชน์ต่อไป 
ส้าหรับน้้าเสียเกิดจากกิจกรรมในโรงอาหาร และกิจกรรมการขับถ่ายเป็นหลัก ซึ่งการปล่อยน้้าเสียดังกล่าวนี้โดยไม่
ผ่านการบ้าบัด จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพของแหล่งน้้าตามธรรมชาติได้ โดยเฉพาะน้้าเสียจากโรงอาหารมักมี
ปริมาณน้้ามันและไขมันสูง อาจท้าให้เกิดปัญหาท่อระบายน้้าอุดตันได้ ซึ่งในการบ้าบัดเบื้องต้นนิยมใช้บ่อดักไขมัน/ถัง
ดักไขมัน เพื่อพักน้้าเสียให้ไขมันลอยตัวแยกออกจากน้้า และตักไขมันส่วนที่ลอยอยู่บนผิวน้้าทิ้งไป โดยขนาดของถังดัก
ไขมันขึ้นอยู่กับปริมาณน้้าเสียที่ต้องการบ้าบัด ซึ่งโดยทั่วไปถังดักไขมันมีประสิทธิภาพในการก้าจัดน้้ามันและไขมันได้
ประมาณร้อยละ 60 (กรมควบคุมมลพิษ, 2560) ท้าให้มีการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของถังดักไขมันด้วยวิธีการ
ต่าง ๆ เช่น การน้าวิธีทางชีวภาพและการน้าตัวกลางประเภทต่าง ๆ มาใช้ร่วมในการบ้าบัด การเติมอากาศลงในถังดัก
ไขมันและการใช้สารเคมีช่วยในการบ้าบัด การใช้ถังดักไขมันคู่ การใช้วัสดุดูดซับช่วยในการบ้าบัด และการเพิ่มอุปกรณ์
ในการตกตะกอนของน้้ามันและไขมันไว้ในถังดักไขมัน (พลิศา มหาชัย, 2559; Wongthanate  et. al., 2014: 10; 
Chan,  2010: 6859; บุญส่ง ไข่เกษ และคณะ, 2554: 30; ศักดิ์ชัย ยอดมีกลิ่น และคณะ, 2554; ไมตรี จิรไมตรี, 
2551; Chu and Ng, 2000: 17) รวมทั้งการน้าหลักการของการน้ากลับมาใช้ใหม่เข้ามาบูรณาการ เช่น น้าวัสดุเหลือ
ใช้ ได้แก่ ถังสีมาประดิษฐ์เป็นถังดักไขมัน (บุญส่ง ไข่เกษ และคณะ, 2554: 30) เป็นต้น 
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จากการส้ารวจลักษณะน้้าเสียจากร้านอาหารภายในโรงอาหารของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
พบว่าน้้าเสียซึ่งส่วนใหญ่มาจากการล้างภาชนะ มีคราบน้้ามันและไขมันในปริมาณสูง อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยหัว
เฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้มีการติดตั้งถังดักไขมันส้าเร็จรูป เพื่อบ้าบัดน้้ามันและไขมันในน้้าเสียของแต่ละร้านค้าแล้ว 
โดยถังดักไขมันส้าเร็จรูปที่ติดตั้งเป็นแบบถังเดี่ยว ซึ่งมีข้อจ้ากัดในด้านปริมาณน้้าเสียที่สามารถบ้าบัดได้ และอาจท้าให้
ระยะเวลากักเก็บของน้้าเสียไม่เพียงพอ ดังนั้น การวิจัยในครั้งนี้ จึงมุ่งเน้นศึกษาประสิทธิภาพและวิธี การเพิ่ม
ประสิทธิภาพของถังดักไขมัน เพื่อใช้ส้าหรับบ้าบัดน้้ามันและไขมันในน้้าเสียจากร้านอาหารในโรงอาหารของ
มหาวิทยาลัย      หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เพื่อการประยุกต์ใช้ต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
         1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของถังดักไขมันในการบ้าบัดน้้าเสียจากร้านอาหารในโรงอาหารของมหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ
         2. เพื่อศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพของถังดักไขมันในการบ้าบัดน้้าเสียจากร้านอาหารใน        โรงอาหารของ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
         3. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบ้าบัดน้้าเสียของถังดักไขมันแบบทั่วไป และแบบที่มีการทดลองเพิ่ม
ประสิทธิภาพโดยการเติมอากาศ 

สมมติฐานการวิจัย 
1. ประสิทธิภาพของถังดักไขมันแบบทั่วไป มีค่าแตกต่างจากแบบที่มีการเติมอากาศ 
2. ระยะเวลาการเติมอากาศที่แตกต่างกัน มีผลท้าให้ประสิทธิภาพของถังดักไขมันแบบที่มีการเติมอากาศ มี

ค่าแตกต่างกัน 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง เพื่อศึกษาประสิทธิภาพและการเพิ่มประสิทธิภาพของ ถังดักไขมัน

ส้าหรับร้านอาหารในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดยมีขั้นตอนและวิธีการด้าเนินการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
1.  กลุ่มตัวอย่าง 

จากการส้ารวจเบื้องต้น พบว่า ร้านอาหารภายในโรงอาหาร (อาคารโภชนาการ 1) ของมหาวิทยาลัยหัว
เฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่มีน้้าเสียจากกิจกรรมการเตรียมวัตถุดิบ การประกอบอาหาร และการล้างภาชนะอุปกรณ์ ที่มี
คราบน้้ามันและไขมันในปริมาณสูง ได้แก่ ร้านข้าวแกง และร้านก๋วยเตี๋ยว จึงเลือกสุ่มเก็บตัวอย่างน้้าเสียจากร้านค้า
ประเภทดังกล่าว อย่างละ 1 ร้าน โดยจ้านวนกลุ่มตัวอย่างที่ท้าการเก็บตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 33.3 ของร้านอาหาร
แต่ละประเภท 

2. เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล ได้แก ่
2.1 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บและวิเคราะห์ลักษณะน  าเสีย ประกอบด้วย  

1) ถังเก็บตัวอย่างน้้าเสีย ขนาด 20 ลิตร 
2) เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ค่าบีโอดี ได้แก ่ตู้เพาะเชื้อ และขวดบีโอดี 
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3) เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ปริมาณน้้ามันและไขมัน ได้แก่ ชุดสกัด ซอกฮ์เลต 
เครื่องดูดสุญญากาศ กรวยบุชเนอร์ เครื่องอังน้้า ขวดสกัด เครื่องชั่งละเอียด ตู้อบ กระดาษกรอง และเอกช์แทรคชัน
ทิมเบิล 

4) เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่าง ได้แก่ เครื่องวัดค่าความเป็นกรด- 
ด่าง แบบตั้งโต๊ะ 

 2.2 ชุดทดลองบ าบัดน  าเสีย (ถังดักไขมัน) 
ชุดทดลองบ้าบัดน้้าเสียที่ใช้ในการทดลอง ประกอบด้วย ถังดักไขมัน  (ปริมาตรใช้งาน เท่ากับ 13 ลิตร) 

ปั๊มเติมน้้าเสียเข้าถังดักไขมัน (อัตราการไหล เท่ากับ 400 ลิตรต่อชั่วโมง) เครื่องเติมอากาศ (อัตราการเติมอากาศ 
เท่ากับ 1.35 ลิตรต่อนาที) และเครื่องตั้งเวลา 

2.3 การเดินระบบบ าบัดน  าเสีย 
ใช้การเดินระบบบ้าบัดแบบ Batch โดยมีระยะเวลากักเก็บน้้าเสียเท่ากับ 6 ชั่วโมง เท่ากันในทุกรอบ

การเดินระบบ และท้าการเติมอากาศในถังดักไขมันแบบที่มีการทดลองเพิ่มประสิทธิภาพ เป็นระยะเวลา 30 นาที และ 
60 นาที โดยเร่ิมท้าการเติมอากาศหลังจากเติมน้้าเสียเข้าถังดักไขมันแล้ว 1 ชั่วโมง 

2.4 พารามิเตอร์ที่ท าการศึกษาและวิธีวิเคราะห์ 
        พารามิเตอร์ที่ท้าการศึกษา ประกอบด้วย ค่าน้้ามันและไขมัน ค่าบีโอดี และค่าความเป็นกรด-ด่าง โดย

วิธีวิเคราะห์ในแต่ละพารามิเตอร์แสดงดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1  พารามิเตอร์ที่ท้าการศึกษาและวิธีวิเคราะห ์(APHA, 1998) 

 

           พารามิเตอร์         วิธีวิเคราะห์ 

น้้ามันและไขมัน (oil and grease) Soxhlet extraction Method 

บีโอดี (Biochemical oxygen demand) Azide modification Method 

ความเป็นกรด- ด่าง (pH) Electrometric Method 

 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ท้าการเก็บข้อมูลจากการทดลองบ้าบัดน้้ามันและไขมันโดยใช้ถังดักไขมันแบบทั่วไป และแบบที่มีการ
ทดลองเพิ่มประสิทธิภาพโดยการเติมอากาศ โดยมีขั้นตอนดังรูปที่ 1 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิตเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าพิสัยและค่าร้อยละ และทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติเชิง

อนุมาน แบบ One-way ANOVA 
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รูปที่ 1  การเก็บข้อมูลจากการทดลองในห้องปฏิบัติการ 

 

 
 

ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยแบ่งเป็น 5 ส่วน ประกอบด้วย 1) ลักษณะน้้าเสียและน้้าทิ้งจากการบ้าบัด 2) ประสิทธิภาพของ

ถังดักไขมันแบบทั่วไป 3) การเพิ่มประสิทธิภาพของถังดักไขมันโดยการเติมอากาศ 4) การเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
การก้าจัดน้้ามันและไขมันของถังดักไขมันแบบทั่วไปและแบบที่มีการเพิ่มประสิทธิภาพโดยการเติมอากาศ และ 5) ผล
การทดสอบสมมติฐานการวิจัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. ลักษณะน  าเสียและน  าทิ งจากการบ าบัด 
 น้้าเสียที่ใช้ในการทดลองประกอบด้วย น้้าเสียจากร้านก๋วยเตี๋ยวและน้้าเสียจากร้านข้าวแกงใต้ โดยน้้าเสีย

ดังกล่าวมีปริมาณน้้ามันและไขมันอยู่ระหว่าง 1,100.00-5,166.67 มิลลิกรัมต่อลิตร และ 3,166.67-3,333.34 
มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าบีโอดีอยู่ระหว่าง 2,600.00-6,900.00 มิลลิกรัมต่อลิตร และ 2,250.00-3,350.00 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร ส่วนน้้าทิ้งจากการบ้าบัดด้วยถังดักไขมันแบบต่าง ๆ มีปริมาณน้้ามันและไขมันระหว่าง 200.00-1,666.67 
มิลลิกรัมต่อลิตร และ 1,166.67-1,333.33 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าบีโอดี ระหว่าง 2,250.00-3,575.00 มิลลิกรัมต่อลิตร 
และ 1,575.00-2,250.00 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล้าดับ 

2. ประสิทธิภาพของถังดักไขมันแบบทั่วไป 
จากการทดลองพบว่า ถังดักไขมันแบบทั่วไป (ไม่มีการเติมอากาศ) สามารถก้าจัดน้้ามันและไขมันออก

จากน้้าเสียได้ร้อยละ 67.7-68.8 และร้อยละ 60.0-63.2 ก้าจัดปริมาณสารอินทรีย์ในรูปของบีโอดีได้ร้อยละ 45.0-
48.2 และรอ้ยละ 30.0-32.8 ส้าหรับน้้าเสียจากร้านก๋วยเตี๋ยวและร้านข้าวแกงใต้ ตามล้าดับ (รูปที่ 2 และรูปที่ 3) โดย
น้้าเสียจากร้านก๋วยเตี๋ยวและน้้าทิ้งหลังจากการบ้าบัด มีค่าความเป็นกรด -ด่าง อยู่ระหว่าง 5.9-6.0 และ 5.8-6.1 

เก็บตวัอย่างน า้เสียจากร้านอาหาร 
(ร้านก๋วยเตี๋ยวและร้านข้าวแกงใต้) 

น าไปวเิคราะห์ลกัษณะน า้เสีย 
(น า้มนัและไขมนั บีโอดี และความเป็นกรด-ดา่ง) 

บ าบดัด้วยถงัดกัไขมนั 

แบบทัว่ไป 
(ใช้น า้เสียจากร้านอาหาร 2 ร้าน) 

แบบท่ีมีการทดลองเพิ่มประสิทธิภาพโดย
การเติมอากาศ 30 นาที  และ 60 นาที 
(เลือกน า้เสียจากร้านอาหาร 1 ร้าน) 

ท าการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของถังดักไขมันแบบทั่วไป  
และแบบท่ีมีการทดลองเพิ่มประสิทธิภาพโดยการเตมิอากาศ 

น าน า้ทิง้จากถงัดกัไขมนัไปวเิคราะห์
ลกัษณะน า้ทิง้ 
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ในขณะที่น้้าเสียจากร้านข้าวแกงใต้และน้้าทิ้งหลังจากการบ้าบัด มีค่าความเป็นกรด -ด่าง อยู่ระหว่าง 4.6-6.7 และ 
4.6- 6.9 (รูปที่ 4) 
 
รูปที่ 2  ประสิทธิภาพการกา้จัดน้า้มันและไขมันของถังดักไขมันแบบท่ัวไป 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่3  ประสิทธิภาพการกา้จัดคา่บีโอดีของถังดักไขมันแบบท่ัวไป 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4  ค่าความเป็นกรด-ด่างของน้้าเสียและน้้าทิ้งจากถังดักไขมันแบบท่ัวไป 
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3. การเพิ่มประสิทธิภาพของถงัดักไขมันโดยการเติมอากาศ 
    หลังจากท้าการทดลองเพิ่มประสิทธิภาพของถังดักไขมัน โดยเลือกตัวอย่างน้้าเสียจากร้านก๋วยเตี๋ยวมาท้า

การบ้าบัด โดยมีการเติมอากาศในถังดักไขมันเป็นระยะเวลา 30 นาที และ 60 นาที และใช้อัตราการเติมอากาศ 
เท่ากับ 1.35 ลิตรต่อนาที พบว่า ถังดักไขมันแบบที่มีการเติมอากาศ เป็นระยะเวลา 30 นาที มีประสิทธิภาพในการ
ก้าจัดน้้ามันและไขมันและค่าบีโอดี ร้อยละ 77.8-81.8 และร้อยละ 31.8-36.4 ส่วนถังดักไขมันแบบที่มีการเติมอากาศ
เป็นระยะเวลา 60 นาที มีประสิทธิภาพในการก้าจัดน้้ามันและไขมัน และค่าบีโอดี ร้อยละ 72.7-75.0 และร้อยละ 
33.1-34.6 (รูปที่ 5 และรูปที่ 6) โดยน้้าเสียและน้้าทิ้งจากถังดักไขมันแบบที่มีการเติมอากาศ เป็นระยะเวลา 30 นาที 
มีค่าความเป็นกรด-ด่าง ระหว่าง 4.7-5.3 และ 4.5-5.3 ในขณะที่น้้าเสียและน้้าทิ้งจากถังดักไขมันแบบที่มีการเติม
อากาศ เป็นระยะเวลา 60 นาที มีค่าความเป็นกรด-ด่าง ระหว่าง 4.6-4.9 และ 4.4-5.1 (รูปที่ 7) 

 
รูปที่ 5  ประสิทธิภาพการกา้จัดน้า้มันและไขมันของถังดักไขมันแบบท่ีมีการเติมอากาศ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่6  ประสิทธิภาพการกา้จัดคา่บีโอดีของถังดักไขมันแบบท่ีมีการเติมอากาศ 
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รูปที ่7  ค่าความเป็นกรด-ด่างของน้้าเสียและน้้าทิ้งจากถังดักไขมันแบบท่ีมีการเติมอากาศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการก าจัดน  ามันและไขมันของถังดักไขมันแบบทั่วไปและแบบที่มีการ
เพิ่มประสิทธิภาพโดยการเติมอากาศ 

จากการทดลองพบว่า ถังดักไขมันแบบทั่วไปมีประสิทธิภาพการก้าจัดน้้ามันและไขมันสูงสุด ร้อยละ 68.8 
ถังดักไขมันแบบที่มีการเติมอากาศ เป็นระยะเวลา 30 นาที มีประสิทธิภาพการก้าจัดน้้ามันและไขมันสูงสุด ร้อยละ 
81.8 ส่วนถังดักไขมันแบบที่มีการเติมอากาศ เป็นระยะเวลา 60 นาที มีประสิทธิภาพการก้าจัดน้้ามันและไขมันสูงสุด 
ร้อยละ 75.0 (รูปที่ 8) ซึ่งการเติมอากาศในถัง    ดักไขมัน เป็นระยะเวลา 30 นาที และ 60 นาที ท้าให้ประสิทธิภาพ
ของถังดักไขมันมีค่าเพิ่มข้ึน ร้อยละ 13.0 และรอ้ยละ 6.2 ตามล้าดับ 

 
รูปที ่8  ประสิทธิภาพการกา้จัดน้า้มันและไขมันของถังดักไขมันแบบท่ัวไปและแบบทีม่ีการเพิม่ประสทิธิภาพโดยการเตมิ  
          อากาศ 

 
 

5. ผลการทดสอบสมมตฐิานการวิจัย 
 จากผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยด้วยสถิติเชิงอนุมานแบบ One-way ANOVA     พบว่า 

ประสิทธิภาพของถังดักไขมันแบบทั่วไป มีค่าแตกต่างจากแบบที่มีการเติมอากาศอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p < 0.05) 
และระยะเวลาการเติมอากาศที่แตกต่างกันไม่มีผลท้าให้ประสิทธิภาพของถังดักไขมันแบบที่มีการเติมอากาศ แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p < 0.05)                    
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อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
1. สรุปผลการวิจัย 

1.1 ประสิทธิภาพของถังดักไขมันแบบทั่วไป ในการก้าจัดปริมาณน้้ามันและไขมัน และการก้าจัดค่าบีโอดี 
มีค่าระหว่าง ร้อยละ 60.0-68.8 และร้อยละ 30.0-48.2 

1.2 ประสิทธิภาพของถังดักไขมันแบบที่มีการเติมอากาศ 30 นาที ในการก้าจัดปริมาณน้้ามันและไขมัน 
และการก้าจัดค่าบีโอดี มีค่าระหว่าง ร้อยละ 77.8-81.8 และร้อยละ 31.8-36.4 

1.3 ประสิทธิภาพของถังดักไขมันแบบที่มีการเติมอากาศ 60 นาที ในการก้าจัดปริมาณน้้ามันและไขมัน 
และการก้าจัดค่าบีโอดี มีค่าระหว่าง ร้อยละ 72.7-75.0 และร้อยละ 33.1-34.6 

1.4 ประสิทธิภาพของถังดักไขมันแบบทั่วไป มีค่าแตกต่างจากแบบที่มีการเติมอากาศ อย่างมีนัยส้าคัญ
ทางสถิติ (p < 0.05) โดยที่ระยะเวลาการเติมอากาศที่แตกต่างกัน ไม่มีผลท้าให้ประสิทธิภาพของถังดักไขมันแบบที่มี
การเติมอากาศ มีค่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p < 0.05) 

 
 2. การอภิปรายผล 

เมื่อท้าการเปรียบเทียบลักษณะน้้าเสีย และประสิทธิภาพการก้าจัดน้้ามันและไขมันของถังดักไขมันที่ได้
จากการวิจัยคร้ังนี้กับงานวิจัยอื่น พบว่า 

2.1 ประสิทธิภาพการก้าจัดน้้ามันและไขมันจากการวิจัยครั้งนี้ (สูงสุด ร้อยละ 81.8) มีค่าใกล้เคียงกับ
ประสิทธิภาพที่ได้ในงานวิจัยของ Wongthanate et al. (2014: 10-22) (สูงสุดร้อยละ 87.0) ซึ่งใช้ถังดักไขมันแบบที่
มีการใส่ตัวกลางประเภทต่างๆ ลงไปช่วยในการบ้าบัด อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพของถังดักไขมันที่ได้ครั้งนี้ ยังมีค่าต่้า
กว่าประสิทธิภาพการก้าจัดน้้ามันและไขมันในงานวิจัยของบุญส่ง ไข่เกษ และคณะ (2554: 30-42) (ร้อยละ 99.48-
99.77) และศักดิ์ชัย ยอดมีกลิ่น และคณะ (2554)  (ร้อยละ 91.59-95.88) ซึ่งน่าจะมาจากชนิดของถังดักไขมันที่
แตกต่างกัน โดยในงานวิจัยทั้งสองเรื่องดังกล่าว ใช้ถังดักไขมันแบบถังคู่ จึงช่วยให้ประสิทธิภาพการบ้าบัดสูงกว่ า 
ในขณะที่งานวิจัยคร้ังนี้ใช้ถังดักไขมันแบบถังเดี่ยว 

2.2 ปริมาณน้้ามันและไขมันในน้้าเสียที่ต้องการบ้าบัด เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการก้าจัด
น้้ามันและไขมันของถังดักไขมัน โดยหากมีค่าสูงอาจจ้าเป็นต้องใช้วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพแบบต่าง ๆ เพื่อช่วยในการ
บ้าบัด ซึ่งจะเห็นได้จากปริมาณน้้ามันและไขมันในน้้าเสียก่อนเข้าถังดักไขมันในการวิจัยครั้งนี้ (1,100.00- 5,166.67 
มิลลิกรัมต่อลิตร) ที่มีค่าสูงกว่าปริมาณน้้ามันและไขมันก่อนเข้าถังดักไขมันในงานวิจัยของไมตรี  จิรไมตรี (2551) 
(299.1 มิลลิกรัมต่อลิตร) ส่งผลให้ประสิทธิภาพการก้าจัดน้้ามันและไขมันของถังดักไขมันในการวิจัยครั้งนี้ มีค่าต่้ากว่า 
เนื่องจากขีดจ้ากัดของความสามารถในการบ้าบัดของถังดักไขมัน (ร้อยละ 60) 

2.3 จากผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่าถังดักไขมันแบบที่มีการเติมอากาศ มีค่าเฉลี่ยของ ประสิทธิภาพการ
ก้าจัดน้้ามันและไขมันสูง (ร้อยละ 76.83) ซึ่งโดยทั่วไปแล้วถังดักไขมันจะมีประสิทธิภาพในการก้าจัดน้้ามันและไขมัน 
ประมาณร้อยละ 60 (กรมควบคุมมลพิษ, 2560) ซึ่งประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นนี้มาจากการละลายของอากาศที่เติมลงไป
ในน้้าเสีย ท้าให้ตะกอนในน้้าเสียรวมถึงตะกอนไขมันลอยขึ้นสู่ผิวน้้าและถูกก้าจัดออกได้มากขึ้น โดยลักษณะการ
บ้าบัดของถังดักไขมันแบบที่มีการเติมอากาศนี้ อาศัยหลักการส่วนหนึ่งของระบบแยกไขมันออกจากน้้า (dissolved 
air floatation system) ที่นิยมใช้ในการก้าจัดไขมันในน้้าเสียอุตสาหกรรมที่มีปริมาณไขมันสูง เช่น น้้าเสียจาก
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โรงงานผลิตอาหารสัตว์ โรงงานปิโตรเคมี และโรงกลั่นน้้ามัน เป็นต้น  ดังนั้นการเติมอากาศในถังดักไขมันจึงเป็นวิธี
หนึ่งที่สามารถใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพของถังดักไขมันได้ (Chan, 2010: 6859-6867)  อย่างไรก็ตามระยะเวลาการ
เติมอากาศที่นานเกินไป นอกจากเป็นการสิ้นเปลืองพลังงานแล้ว ยังท้าให้ระยะเวลากักเก็บน้้าเสียในถังดักไขมันสั้นลง 
และไม่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการก้าจัดน้้ามันและไขมันของถังดักไขมันได้  ทั้งนี้เนื่องจากไขมันส่วนใหญ่ในน้้าเสีย 
(ประมาณร้อยละ 70) เป็นไขมันที่สามารถละลายในน้้าได้ (emulsion) จึงต้องมีระยะเวลากักเก็บน้้าเสียในถังดักไขมัน
ให้เพียงพอ เพื่อให้ไขมันที่ละลายน้้าดังกล่าวคืนสภาพ และถูกแยกออกจากน้้าได้ตามหลักการบ้าบัดโดยทั่วไปของ         
ถังดักไขมัน ซึ่งจากผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่าระยะเวลาการเติมอากาศ 30 นาที หลังจากเติมน้้าเสียเข้าสู่ถังดักไขมัน
แล้ว 1 ชั่วโมง เป็นสภาวะที่ท้าให้ได้ประสิทธิภาพของถังดักไขมันสูงที่สุด 

2.4 เมื่อเปรียบเทียบลักษณะน้้าทิ้งจากถังดักไขมันกับค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้้าทิ้งจากอาคาร
บางประเภทและบางขนาด (กรมควบคุมมลพิษ, 2561) พบว่า ค่าเฉลี่ยปริมาณน้้ามันและไขมันในน้้าทิ้งจากถังดัก
ไขมันในการศึกษาครั้งนี้ (ถังดักไขมันแบบทั่วไป เท่ากับ 1,291.67 มิลลิกรัมต่อลิตร ถังดักไขมันแบบที่มีการเติม
อากาศ เท่ากับ 583.33 มิลลิกรัมต่อลิตร) ยังคงเกินค่ามาตรฐานที่ก้าหนดไว้ (20 มิลลิกรัมต่อลิตร) จึงควรมีการบ้าบัด
ต่อด้วยระบบบ้าบัดที่มีประสิทธิภาพชนิดอื่น เช่น ระบบบ้าบัดทางชีวภาพชนิดต่าง ๆ 
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การศึกษาการทดลองหาอัตราส่วนผสมระหว่าง ฟางข้าว ทรายละเอียด ปูนซีเมนต์ เพื่อท า
ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กรุฝาผนัง ส าหรับลดพลังงานภายในบ้าน 

A Study on the Ratio of Rice Straw Fine Sand Cement to Make Fiberglass Wall 
Products for Home Energy Vehicles 

สฤษณ์  พรมสายใจ 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ เพื่อศึกษาอัตราส่วนผสมและคุณสมบัติของวัตถุดิบที่น ามาใช้

เป็นส่วนผสมใช้ในการท าผลิตภัณฑ์กรุฝาผนังบ้านภายในอาคาร เพื่อทดลองใช้ส่วนผสมของวัตถุดิบที่น ามาใช้ในการ
ท าผลิตภัณฑ์กรุฝาผนังบ้านภายในอาคาร และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์กรุฝาผนังบ้านภายในอาคาร 
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เครื่องวัดความแข็งแรง เครื่องวัดการหาค่าการดูดซึมน้ า และสถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงมาตรฐาน และค่าการหดตัวและค่าความแข็งแรง  ผลจากการ
วิจัยพบว่าอัตราส่วนผสมและคุณสมบัติของวัตถุดิบที่น ามาใช้ในการท าผลิตภัณฑ์กรุผนังบ้าน จ านวน 9 ข้อ มี

คุณสมบัติที่เหมาะสม (x̄ = 4.60, S.D. = 0.59)  โดยสูตรที่มีความเหมาะสมมากที่สุด คือ สูตรที่ 8 ซึ่งมีอัตราส่วนผสม
ปูนชีเมนต์  60  เปอร์เซ็นต์ ทรายละเอียด 30 เปอร์เซ็นต์ ฟางข้าว 10 เปอร์เซ็นต์  มีค่าการหดตัว 6.66 เปอร์เซ็นต์ 
ค่าการดูดซึมน้ า  22.58 เปอร์เซ็นต์ และค่าความแข็งแรง 144.00 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร และระดับความ พึง

พอใจของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์กรุผนังบ้าน มีคุณสมบัติอยู่ในระดับมาก (x̄  = 3.72, S.D. = 0.63)  

ค าส าคัญ : ฟางข้าว ทรายละเอียด ปูนซีเมนต์ ผลิตภัณฑ์กรุผนงั 

Abstract 

The purposes of this research were to study the composition and properties of raw 
materials used as an in gradient in home wall paneling, to test the mixture of raw materials used 
to make wall products in the building and to study the satisfaction of the users of the product. 
Research tools include strength meter, measurement of water absorption percentage and statistics 
used in the analysis include percentage, average, standard deviation and percentage of shrinkage 
and strength. For the results of the research, they were found that ingredients and properties of 

raw materials used in making wall panel products 9 items had proper qualities (x̄ = 4.60, S.D. = 
0.59), the most suitable formula was formula 8 containing 60% cement, 30% sand rice, 10% straw 
the value of contraction was a percentage 6.66, water absorption was a percentage 22.58 and 
strength 144.00 kilogram per centimeter and the user satisfaction level of the wall product was 

very high (x̄  = 3.72, S.D. = 0.63). 
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บทน า 
วัสดุ หมายถึง สิ่งของหรือวัตถุที่น ามาใช้ประกอบกันเป็นชิ้นงานตามการออกแบบ มีตัวตน สามารถสัมผัสได้

และมีคุณสมบัติเฉพาะตัวทางฟิสิกส์ ทางเคมี ไฟฟ้า หรือคุณสมบัติเชิงกลที่มีความแตกต่างกันซึ่งได้มาจากธรรมชาติ
โดยตรงและโดยอ้อม นั่นหมายความว่า วัสดุที่สามารถน ามาสู่การใช้งานได้ทันที ได้แก่  ดิน หิน กรวด ทราย แร่ธาตุ
ต่าง ๆ หนังสัตว์ เส้นใย น้ ามันจากพืช หรือยางพารา  ส่วนวัสดุที่ได้มาทางอ้อม หมายถึง วัสดุประเภทสังเคราะห์หรือ
วัสดุอุตสาหกรรม เป็นวัสดุที่ต้องผ่านกระบวนการแปรรูปโดยวิธีหนึ่งวิธีใดมาก่อน เช่น แก้ว  พลาสติก ปูนซีเมนต์ 
กระดาษ ฟองน้ า โฟม และเส้นใยสังเคราะห์ วัสดุที่ได้กล่าวมาจะมีคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ  โดยต้องพิจารณาเลือกให้
เหมาะสมกับลักษณะของงาน ทั้งนี้เพื่อความสะดวก ปลอดภัย ประหยัด แข็งแรง และความคงทนต่อการน าไปใช้งาน
ตามต้องการ ตามคุณสมบัติทางกายภาพ ทางเคมี และทางกล  (ไพฑูรย์  ประสมศรี, 2544: 3) ทั้งนี้เพื่อเป็นการน า
วัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาผสมรวมกัน ท าผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ (บุญเรือน แก้วฟุ้ง
รังสี, 2544: 52-54) ซึ่งก าเนิดมาตั้งแต่ยุคต่าง ๆ เช่น ยุคสังคมทางการเกษตรกรรม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมและ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในครอบครัว ตลอดจนผลิตภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง ซึ่งนับได้ว่าการใช้วัสดุที่น ามาใช้ท าผลิตภัณฑ์มี
มากมายหลากหลายชนิด ซึ่งแต่ละชนิดจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะวัสดุที่น ามาใช้ท าผลิตภัณฑ์ในการสร้าง
บ้าน หรือที่อยู่อาศัยได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องและมีผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการด้านต่าง ๆ ได้ตระหนักการใช้วัสดุที่มี
อยู่ในท้องถิน่น ามาใช้ท าให้เกิดประโยชน์ต่อวงการงานก่อสร้างมากขึ้น เพราะปัจจุบันนี้ได้มีการใช้วัสดุที่ทนต่อสภาพ
อากาศหรือภูมิประเทศของแต่ละท้องถิ่น เพื่อลดปัญหาโลกร้อน จึงได้ศึกษาค้นคว้าหาวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาทดลอง
เพื่อให้ได้ส่วนผสมใหม่ ทั้งนี้ต้องมีคุณสมบัติที่ผลิตได้ง่าย ราคาถูก การขนย้ายได้สะดวก มีความคงทนแข็งแรง หรือมี
อายุการใช้งานที่ดี และมีคุณภาพดี เป็นต้น 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงใช้วัสดุฟางข้าว ทราย และปูนซีเมนต์ที่มีอยู่ในท้องถิ่น โดยน ามาผสมรวมกัน ซึ่งหลังจากผ่าน
การทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะน าสูตรผสมที่เหมาะสมที่สุดไปท าผลิตภัณฑ์บ้านในล าดับต่อไป จึงได้ก าหนด
วัตถุประสงค์ของการวิจัยไว้ดังนี้  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย    
1. เพื่อศึกษาอัตราส่วนผสมและคุณสมบัติของวัตถุดิบที่น ามาใช้เป็นส่วนผสมใช้ในการท าผลิตภัณฑ์กรุฝาผนัง

บ้านภายในอาคาร 
2. เพื่อทดลองใช้ส่วนผสมของวัตถุดิบที่น ามาใช้ในการท าผลิตภัณฑ์กรุฝาผนังบ้านภายในอาคาร 
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์กรุฝาผนังบ้านภายในอาคาร 
สมมติฐานของการวิจัย 
1. วัตถุดิบส าหรับน ามาใช้ในการผลิตภัณฑ์กรุฝาผนังบ้านภายในอาคารมีคุณสมบัติที่เหมาะสม     
2. ผลิตภัณฑ์กรุฝาผนังบ้านภายในอาคาร ส าหรับน ามาใช้ภายในบ้านมีคุณสมบัติตามจุดประสงค์ของการ

วิจัยที่ได้ก าหนดไว้ 
3. ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์กรุฝาผนังบ้านภายในอาคาร ส าหรับน ามาใช้ภายในบ้านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองใช้ส่วนผสมของวัตถุดิบ ส าหรับน ามาใช้ในการท าผลิตภัณฑ์กรุฝาผนังบ้านภายใน

อาคาร ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมวัสดุ  ได้แก ่
1. น าทรายละเอียดมาร่อน เพื่อคัดเลือกสิ่งเจือปนออกให้หมดเหลือแต่เม็ดทรายตามขนาดที่ต้องการ คือ 

ขนาด 80 เมช 
2. น าปูนซีเมนต์ที่บรรจุใส่ถุงไว้ จ านวน 50 กิโลกรัม ตักมาใส่ถัง เพื่อน าไปชั่งตามอัตราส่วนที่ก าหนดไว้ 

           3. ท าการคัดเลือกและจัดเตรียมฟางข้าว จากนั้นน าไปชั่งตามอัตราส่วนที่ก าหนดไว้  
4. น าเอาวัตถุดิบทั้ง 3 ชนิด มาชั่งให้ได้ตามสูตรที่ค านวณไว้ จ านวน 9 สูตร  
5. น าวัตถุดิบที่ชั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วไปผสมโดยใช้เครื่องกวนผสมด้วยไฟฟ้า เพื่อต้องการท าให้วัตถุดิบเข้ากันดี 

จ านวน 9 สูตร 
ขั้นตอนที่ 2 การท าแบบพิมพ์ยางซิลิโคน มีดังนี้ 
1. น าต้นแบบที่ขึ้นรูปด้วยดินเหนียว หล่อจากปูนปลาสเตอร์ ที่มีขนาดความกว้าง 8 นิ้ว ความยาว 15 นิ้ว 

เพื่อให้ได้ขนาดสัดส่วนตามที่ต้องการ จ านวน 1 ชิ้น 
2. ใช้น้ ามันหรือน้ าสบู่เหลวมาทาให้ทั่ว การทาควรทาประมาณ 2-3 คร้ัง เพื่อป้องกันการยึดติดของยางซิโคน 
3. ท าการกั้นแบบพิมพ์ด้วยดินน้ ามันให้ได้รูปทรงของต้นแบบตามที่ต้องการ 
4. น ายางซิลิโคนผสมกับตัวเร่งตามอัตราส่วนที่ก าหนด โดยยาง 100 กรัม ต่อ ตัวเร่ง 1-3 หยด  
5. ใช้ไม้กวนเพื่อให้ยางซิลิโคนเข้ากับตัวเร่งได้ดี ก่อนท าการเทลงในแบบพิมพ์ที่กั้นไว้ 
6. เทลงในแบบพิมพ์ยางพาราที่กั้นไว้ให้ได้ความหนาประมาณ 0.50 เซนติเมตร จากนั้นปล่อยทิ้งไว้ให้ยาง

ซลิิโคนแห้งสนิทต่อไป 
7. ท าการปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 5-10 นาที จากนั้นก็แกะเอาต้นแบบพิมพ์ออกจากยางซิลิโคน 
8. ได้ต้นแบบพิมพ์ยางพาราตามขนาดสัดส่วนที่ต้องการ  
ขั้นตอนที่ 3 การขึ้นรูปท าผลิตภัณฑ์กรุฝาผนังบ้านภายในอาคาร มีดังนี้   
1. น าเอาส่วนผสมมาเทลงในภาชนะที่เตรียมไว้  
2. น าส่วนผสมมาใส่ลงในเครื่องกวนผสมเพื่อต้องการท าให้วัสดุดิบเข้ากัน 
3. เทน้ าใส่ลงไปตามส่วนผสมของแต่ละสูตร สูตรละ 30 เปอร์เซ็นต์ โดยคิดเป็นน้ าหนัก ทั้งนี้เพื่อต้องการท า

ให้วัตถุดิบทุกสูตรมีความเหนียว  
4. ท าการกวนส่วนผสมของแต่ละสูตรที่ก าหนดไว้ให้เข้ากันก่อนน าไปเทลงในแบบพิมพ์ 
5. เทลงในแบบพิมพ์ที่เตรียมไว้ให้เต็ม 
6. ใช้ไม้บรรทัดปาดให้เรียบก่อนที่ปูนปลาสเตอร์จะเซทตัว และปล่อยทิ้งไว้ให้แห้ง 
7. น าเอาแท่งทดลองออกจากแบบพิมพ์ขณะที่ยังหมาดตัว 
8. น าเอาแท่งทดลองที่ท าได้ไปท าการทดสอบหาค่าทางกายภาพ  
ขั้นตอนที่ 4 ศึกษาคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์กรุฝาผนังบ้านภายในอาคาร 
1. น าแท่งทดลองไปชั่งบนเครื่องชั่งดิจิตอล จ านวน 9 สูตร 
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2. น าแท่งทดลองที่ได้ไปใส่ลงในเครื่องวัดแรงดัน เพื่อทดสอบค่าการดูดซึมน้ า โดยใช้ระยะเวลาในการต้มแท่ง
ทดลองจนน้ าเดือด จากนั้นปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 12 ชั่วโมง 

3. น าเอาแท่งทดลองออกมาชั่ง เพื่อต้องการทราบน้ าหนักจุดอิ่มตัวหลังต้ม จากนั้นน ามาเปรียบเทียบกัน
ระหว่างก่อนต้มกับหลังต้มว่ามีน้ าหนักต่างกันเท่าไร โดยแทนค่าสูตรการหดตัว ต่อไป โดยใช้สูตรค านวณของ Rhoder 
(1972: 200) สูตรค่าความแข็งแรงของ Singer (1963: 200) จ านวน 9 สูตร ดังนี้ 
 
ตารางที่ 1  สูตรส่วนผสมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของวัตถุดิบเพื่อใช้ขึ้นรูปผลิตภณัฑ์กรฝุาผนังบ้าน 

สูตรที ่
วัตถุดิบ 

ปูนซีเมนต์ 
เปอร์เซ็นต์ 

ทรายละเอียด 
เปอร์เซ็นต์ 

ฟางข้าว 
เปอร์เซ็นต์ 

รวม 
เปอร์เซ็นต์ 

1  80 10 10 100 
2 70 20 10 100 
3 60 10 30 100 
4 50 20 30 100 
5 70 10 20 100 
6 60 20 20 100 
7 50 10 40 100 
8 60 30 10 100 
9 50 30 20 100 

 
4. ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเซามิกส์ ด้านวัสดุศาสตร์ และด้านการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ท าการพิจารณาสูตรส่วนผสมที่มีความเหมาะสมเพื่อท าเป็นผลิตภัณฑ์กรุฝาผนังบ้านในล าดับ
ต่อไป โดยสูตรส่วนผสมที่เหมาะสม คือ สูตรที่ 8 

5. ท าการขึ้นรูปทรงผลิตภัณฑ์กรุฝาผนังบ้าน สูตรที่ 8 (รูปที่ 1) ซึ่งประกอบด้วย  
    1) ปูนซีเมนต์       60  เปอร์เซ็นต์ 
    2) ทรายละเอียดผงหินอ่อนพรานกระต่าย  30  เปอร์เซ็นต์ 
    3) ฟางข้าว    10  เปอร์เซ็นต์ 
 

รูปที่ 1  ผลิตภัณฑ์กรุฝาผนังบ้าน สูตรที่ 8 
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          6. น าผลิตภัณฑ์กรุฝาผนังบ้านที่ผลิตได้แล้วมาให้ผู้ใช้ จ านวน 10 คน ท าการประเมินความพึงพอใจ  
7. รายงานและสรุปผลการทดลองตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
ขั้นตอนที่ 5 การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์กรฝุาผนังบ้านภายในอาคาร มีดังนี้ 
แหล่งข้อมูล ได้แก่ ช่างผู้ประกอบการและผู้ประกอบธุรกิจจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ จ านวน 10 คน 
ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ความพึงพอใจของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์กรุฝาผนังบ้านภายในอาคาร ได้แก่  น้ าหนักที่

เหมาะสมของรูปทรงผลิตภัณฑ์  ความสะดวกในการเคลื่อนย้าย ความคงทนแข็งแรง ความคงรูป และความสะดวกใน
การติดตั้ง 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
1. แบบสอบถามที่เก่ียวข้องกับความพึงพอใจของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์กรุฝาผนังบ้านภายในอาคาร โดยก าหนดเป็น 

2 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ  
ตอนที่ 2 ค าถามที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์กรุฝาผนังบ้านภายในอาคาร  มีลักษณะ

เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (rating  scale) 5  ระดับ  
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้ 
1. ท าเอกสารหนังสือแนะน าหรือชี้แจงจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
2. การน าแบบสอบถามไปยังแหล่งข้อมูล เพื่อขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยน า

แบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้วยตนเอง และเพื่อเก็บแบบสอบถามด้วยตนเองครบทุกฉบับ จ านวน 10 ฉบับ 
3. การน าแบบสอบถามกลับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์และวิเคราะห์ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน ต่อไป 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
1. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม และข้อมูลจากการตอบแบบถามโดยการตรวจสอบ

รายการวิเคราะห์การแจกแจงความถี่ และการหาค่าร้อยละ แล้วน าเสนอในรูปตารางประกอบค าบรรยายต่อไป 
2. ข้อมูลเกี่ยวกับเกี่ยวกับความพึงพอใจจากผู้ใช้ผลิตภัณฑ์กรุฝาผนังบ้านภายในอาคารมาท าการวิเคราะห์ 

โดยค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  
 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี้ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าการหดตัวและค่าความแข็งแรง   

 

ผลการวิจัย 
ตอนที่ 1 เพื่อศึกษาอัตราส่วนผสมและคุณสมบัติของวัตถุดิบทีน่ ามาใช้เป็นส่วนผสมใช้ในการท าผลิตภัณฑ์กรุ

ฝาผนังบา้นภายในอาคาร 
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ตารางที่ 2  ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคณุสมบตัิของวัตถุดบิท่ีใช้ท าผลิตภณัฑ์กรผุนังภายในบ้าน จ านวน 10 คน 

ล าดับที่  รายการ 
X  S.D. 

ระดับความ
ต้องการรูปแบบ 

1 ความสามารถในการผสมวตัถุดิบ 4.60 0.66 มากที่สุด 
2 ความยากงา่ยในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์กรุผนัง 4.80 0.40 มากที่สุด 
3 ระยะเวลาที่ใช้ในการข้ึนรูปผลิตภัณฑ์กรุผนัง 4.40 0.80 มากที่สุด 
4 น้ าหนักอิฐมีความเหมาะสม 4.70 0.64 มากที่สุด 
5 ความสะดวกในการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์กรุผนัง 4.90 0.30 มากที่สุด 
6 ความแข็งแรงของผลิตภัณฑ์กรุผนัง 4.30 0.78 มากที่สุด 
7 ความคงรูป ไมบ่ิดเบี้ยว ไม่แตกร้าว 4.30 0.78 มากที่สุด 
8 ความสะดวกในการติดตั้งกรุผนงั 4.50 0.67 มากที่สุด 
9 ความสวยงาม 4.90 0.30 มากที่สุด 

สรุปค่าเฉลี่ยรวม 4.60 0.59 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 2 พบว่าอัตราส่วนผสมและคุณสมบัติของวัตถุดิบที่น ามาใช้ท าผลิตภัณฑ์กรุผนังบ้าน จ านวน 9 
ข้อ มีระดับความพึงพอใจ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.59 
 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ การทดลองใช้ส่วนผสมของวัตถุดิบที่น ามาใช้ในการท าผลิตภัณฑ์กรุผนังบ้าน 
ตารางที่ 3  ผลการวิเคราะห์ทางกายภาพผลิตภัณฑ์กรุผนังบ้าน 

สูตรที ่ วัตถุดิบ ผลการวิเคราะห์ทางกายภาพ 
ปูนซีเมนต์ 
เปอร์เซ็นต์   

ทรายละเอียด 
เปอร์เซ็นต์ 

ฟางข้าว 
เปอร์เซ็นต์ 

รวม 
เปอร์เซ็นต์   

 

เปอร์เซ็นต์  
ค่า 

การหดตัว 

เปอร์เซ็นต์   
ค่า 

การดูดซึมน้ า 

เปอร์เซ็นต์   
ค่า 

ความแข็งแรง 
1 80 10 10 100 0.58 16.66 43.20 
2 70 20 10 100 0.58 22.22 43.20 
3 60 10 30 100 1.17 11.11 94.08 
4 50 20 30 100 1.17 33.33 10.00 
5 70 10 20 100 1.17 25.00 115.20 
6 60 20 20 100 1.17 27.58 96.00 
7 50 10 40 100 2.32 23.33 09.00 
8 60 30 10 100 1.17 22.58 144.00 
9 50 30 20 100 1.74 25.00 91.20 
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จากตารางที่ 3 พบว่าสูตรที่มีความเหมาะสมมากที่สุด คือ สูตรที่ 8 โดยมีอัตราส่วนผสมของปูนชีเมนต์  60 
เปอร์เซ็นต์  ทรายละเอียด 30 เปอร์เซ็นต์ ฟางข้าว 10 เปอร์เซ็นต์ มีค่าการหดตัว 6.66 เปอร์เซ็นต์  มีค่าการดูดซึมน้ า 
22.58 เปอร์เซ็นต์ และมีค่าความแข็งแรง  144.00 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร   
 

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจของผู้ใช้ผลติภัณฑ์กรุผนังบา้น 
ตารางที่ 4  ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วัดระดับความพึงพอใจผู้ใช้ผลิตภัณฑ์กรุผนังบ้าน 

ที่ รายการ 
ระดับการแปลผล 

X  S.D. 
1 ผลิตภัณฑ์กรุผนังมีน้ าหนักเบา 4.00 0.45 
2 ผลิตภัณฑ์กรุผนังมีความคงทน  3.80 0.75 
3 ผลิตภัณฑ์กรุผนังสามารถสะดวกในการขนส่งและการเคลื่อนย้าย 4.10 0.83 
4 ผลิตภัณฑ์กรุผนังสะดวกต่อการติดตั้งภายในบ้าน 4.20 0.75 
5 ผลิตภัณฑ์กรุผนังทีไ่ด้มีความปลอดภัยภายในบ้าน 4.40 0.49 
6 ผลิตภัณฑ์กรุผนังทีไ่ด้มีการดูแลรักษาภายในบา้น 4.10 0.54 
7 ผลิตภัณฑ์กรุผนังภายในบา้นมีความชืน่ที่เหมาะสมดี  3.90 1.22 
8 ผลิตภัณฑ์กรุผนังภายในบา้นมีความสวยงาม 4.50 0.50 
 สรุปโดยภาพรวม 3.72 0.63 

จากตารางที่ 4 พบว่าผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์กรุผนังบ้าน มีระดับความ
ต้องการคุณสมบัติของวัตถุดิบที่ใช้ในการท าผลิตภัณฑ์กรุผนัง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.63  
 

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
 ผลจากการศึกษาอัตราส่วนผสมและคุณสมบัติของวัตถุดิบที่น ามาใช้เป็นส่วนผสมใช้ในการท าผลิตภัณฑก์รฝุา
ผนังบ้านภายในอาคาร จากผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ จ านวน 10 คน พบว่ามีอัตราส่วนผสมและคุณสมบัติ
ของวัตถุดิบที่น ามาใช้ในการท าผลิตภัณฑ์กรุผนังบ้าน จ านวน 9 ข้อ มีคุณสมบัติเหมาะส าหรับผลิตภัณฑ์กรุผนังภายใน
บ้านเป็นอย่างดีและมีระดับความพึงพอใจ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.60 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.59 ซึ่ง
สอดคล้องกับทฤษฎีที่เกี่ยวข้องคล้องกับ สุจิรา  ร่มโพธิ์  (2553: ก)  พบว่าอัตราส่วนผสมส าหรับน ามาใช้ในการผลิต
ผลิตภัณฑ์ประติมากรรมที่เหมาะสม คือ กระดาษหนังสือพิมพ์ปั่น 40 เปอร์เซ็นต์  ปูนซีเมนต์ฉาบ 50 เปอร์เซ็นต์ และผง
หินแกรนิต 10 เปอร์เซ็นต์ ที่มีคุณสมบัติน้ าหนักได้อย่างเหมาะสม และมีความคงทนแข็งแรง เป็นต้น   

ผลจากการใช้ส่วนผสมของวัตถุดิบที่น ามาใช้ในการท าผลิตภัณฑ์กรุฝาผนังบ้านภายในอาคาร จ านวน 9 สูตร 
พบว่า สูตรที่มีความเหมาะสมมากที่สุด คือ สูตรที่ 8 มีอัตราส่วนผสมปูนชีเมนต์ 60 เปอร์เซ็นต์ ทรายละเอียด 30 
เปอร์เซ็นต์ ฟางข้าว 10 เปอร์เซ็นต์ มีค่าการหดตัว 6.66 เปอร์เซ็นต์  ค่าการดูดซึมน้ า 22.58 เปอร์เซ็นต์ และค่าความ
แข็งแรง  144.00 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ที่มีความสามารถน าไปใช้ท าผลิตภัณฑ์กรุผนังบ้านได้เป็นอย่างดี  ซึ่งมี
ความสอดคล้องกับงานวิจัยของพิจิตรา  ค าลิดง (2556: ก) ที่ได้ท าการวิจัย เรื่อง การศึกษาหาอัตราส่วนการผลิต
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คอนกรีตบล็อกที่มีส่วนผสมของฟางข้าวและเถ้าแกลบ เพื่อน ามาใช้ในอาคารบ้านเรือน  พบว่าอัตราส่วนฟางข้าวต่อ
เถ้าแกลบต่อปูนซีเมนต์ที่เหมาะสมที่สุด คือ อัตราส่วนที่ 100 : 20 : 80 กรัม มีค่าความแข็งแรง 11.71 กิโลกรัมต่อ
ตารางเซนติเมตร มีค่าการดูดซึมน้ า 25.22 เปอร์เซ็นต์ และมีค่าการหดตัว 0.03 เปอร์เซ็นต์ ที่สามารถน าไปใช้งานใน
ด้านการก่อสร้างของคอนกรีตบล็อกแบบไม่รับน้ าหนักต่อไป 

ผลจากการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์กรุฝาผนังบ้านภายในอาคาร พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถาม
เป็นเพศชาย จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 70.00 เพศหญิง จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 การศึกษาอยู่ใน
ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 ที่มีประสบการณ์ในการใช้ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จาก
การตอบแบบสอบถามการท าผลิตภัณฑ์กรุผนังบ้านเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ 
ผลิตภัณฑ์กรุผนังมีความสวยงาม โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50 รองลงมา 
ได้แก่  ผลิตภัณฑ์กรุผนังมีความปลอดภัยในการใช้สอย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.50 และผลิตภัณฑ์กรุผนังมีรูปแบบที่เหมือนจริง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.20 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.75 ผลิตภัณฑ์กรุผนังที่ได้สะดวกในการขนส่งเคลื่อนย้าย และผลิตภัณฑ์กรุผนังที่ได้มีการดูแลรักษาซ่อมแซมง่าย  
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.83 ผลิตภัณฑ์กรุผนังที่ได้มีน้ าหนักเบามีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.00 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.45 และผลิตภัณฑ์กรุผนังที่ได้มีจุดอิ่มตัวของวัตถุดิบ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.90 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.22 ส าหรับผลประเมินต่ าสุด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์กรุผนังที่ได้มีความ
คงทน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.75 ซึ่งมีความสอคล้องกับงานวิจัยของวิชัย 
แสงเมือง (2552: ก) โดยได้ท าวิจัย เร่ือง การพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากผงหินอ่อน อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัด
ก าแพงเพชร พบว่าการจัดอบรมมีผลการประเมินสูงสุด 3 อันดับแรก คือ 1) ด้านวัสดุ อุปกรณ์ ในการอบรมมีความ
เพียงพอมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = 3.88) 2) ประโยชน์และความรู้ที่ได้รับหลังเข้าร่วมการอบรม มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 3.85) และ 3) สามารถน าประโยชน์และความรู้ที่ได้รับประยุกต์ใช้ได้จริง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
( X = 3.65)  
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การเปรียบเทียบประสิทธภิาพของปูนขาวและโซดาไฟในการก าจัดตะกั่ว 
โดยวิธีตกตะกอนทางเคมี 

Comparison on the Efficiency of Lead Removal by  
Chemical Precipitation with Lime and Caustic Soda 

พลอยไพริล ภูมิสุทธาผล, อิสรี จิรจริยาเวช*, วรางคณา วิเศษมณี ลี  
คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิง่แวดล้อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  

*Email : Isaree_e@yahoo.com 

บทคัดย่อ  
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการก าจัดตะกั่วโดยวิธีตกตะกอนทางเคมีด้วยปูนขาวกับ

โซดาไฟ โดยใช้น้ าเสียจากโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่เก่าที่ผ่านการใช้งานแล้ว โดยศึกษาประสิทธิภาพการก าจัดตะกั่ว 
(Pb) และซีโอดี (COD) รวมทั้งปริมาตรตะกอนและความเข้มข้นของตะกั่วในตะกอน ผลการศึกษาพบว่า การใช้ปูนขาวที่ค่า
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 9 มีประสิทธิภาพก าจัดตะกั่วสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 98.57 และมีประสิทธิภาพก าจัดซีโอดี
ร้อยละ 57.14 มีปริมาตรตะกอนเกิดขึ้น 550 มล./ล ส่วนการใช้โซดาไฟ ที่ค่าความเป็นกรด-ด่าง เท่ากับ 9 มีประสิทธิภาพ
การก าจัดตะกั่วสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 92.59 และมีประสิทธิภาพการก าจัดซีโอดีร้อยละ 85.71 มีปริมาตรตะกอน เท่ากับ 
100 มล./ล. เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการก าจัดตะกั่วและซีโอดีโดยวิธีตกตะกอนทางเคมีด้วยปูนขาวกับโซดาไฟ ที่ค่า
ความเป็นกรด-ด่าง เท่ากับ 9 โดยการทดสอบทางสถิติ Independent Samples Test พบว่า การตกตะกอนด้วยปูนขาวกับ
โซดาไฟมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และผลจากการศึกษาปัจจัยความเป็น
กรด-ด่างที่มีต่อประสิทธิภาพการก าจัดตะกั่ว โดยการทดสอบทางสถิติ One Way ANOVA และ LSD พบว่าการใช้ปูนขาวที่
ค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ าเสียเริ่มต้นเท่ากับ 9 และ 10 ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และการใช้โซดาไฟที่ค่า
ความเป็นกรด-ด่างของน้ าเสียเริ่มต้นเท่ากับ 8, 9 และ 10 ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

ค าส าคัญ : ปูนขาว โซดาไฟ การตกตะกอนทางเคมี 

Abstract 

The objective of this research was to compare the efficiency of lead removal by chemical 
precipitation using lime and caustic soda for battery recycling industry wastewater. Study on the 
removal efficiency of lead and COD, sludge volume and lead in sludge. The result showed that the 
precipitation by lime at the pH 9 had the high lead and COD removal were 98.57% and 57.14%, 
respectively. The sludge volume was 550 ml/l. The precipitation by caustic soda at the pH 9 had 
the high lead and COD removal were 92.59% and 85.71%, respectively. The sludge volume was 
100 ml/l. Comparison of lead and COD removal efficiency by chemical precipitation with lime and 
caustic soda at pH 9 by independent sampling test. The result showed that the precipitation by 
lime and caustic soda was significant difference statistically at the confidence level 95%. In 
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addition, the effect of pH on the lead removal efficiency by One Way ANOVA and LSD. The result 
showed that the lime precipitation at the initial pH 9 and 10 was not significantly different. The 
caustic soda precipitation at the initial pH 8, 9 and 10 was not significantly different. 

Keywords : Lime, Caustic soda, Chemical precipitation 
 

บทน า 
โรงงานอุตสาหกรรมหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่เก่าที่ผ่านการใช้งานแล้ว เป็นอุตสาหกรรมที่มีการใช้น้ าใน

กิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในกระบวนการผลิตจากข้ันตอนต่าง ๆ เช่น ขั้นตอนการผ่าแบตเตอรี่เพื่อแยกแผ่นธาตุ (ตะกั่ว) ออก
จากเปลือกแบตเตอร่ี ขั้นตอนการล้างเปลือกแบตเตอรี่ก่อนที่จะส่งเข้าเครื่องบดเปลือกแบตเตอรี่ เป็นต้น ซึ่งน้ าเสียที่
เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตในขั้นตอนดังกล่าวจะพบว่ามีปริมาณการปนเปื้อนตะกั่วในระดับสูง อีกทั้งน้ าเสียจะมีค่า
ความเป็นกรดอย่างรุนแรง เนื่องจากในแบตเตอรี่มีน้ ากรดเป็นองค์ประกอบส าคัญ นอกจากนี้ยังมีน้ าเสียเกิดขึ้นจาก
กิจกรรมการใช้น้ าเพื่อล้างเครื่องจักร อุปกรณ์ พื้นโรงงาน และล้างล้อรถที่ขนส่งซากแบตเตอรี่เก่า ซึ่งน้ าเสียจาก
โรงงานอุตสาหกรรมหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่เก่าที่ผ่านการใช้งานแล้วดังกล่าวจ าเป็นต้องได้รับการบ าบัดด้วยวิธีการ
ที่เหมาะสมเพื่อก าจัดตะกั่วให้มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานน้ าทิ้งตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560 ที่ก าหนดให้มีค่าตะกั่วไม่เกิน 0.2 มิลลิกรัมต่อลิตร ก่อนที่
จะมีการปล่อยสู่แหล่งน้ าภายนอกต่อไป  

น้ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการปนเปื้อนตะกั่วความเข้มข้นระดับสูง สามารถบ าบัดได้หลายวิธี เช่น 
การตกตะกอนทางเคมี (chemical precipitation) การแลกเปลี่ยนไอออน (ion exchange) การดูดซับ 
(adsorption) ด้วยถ่านกัมมันต์ (activated carbon) เป็นต้น ทั้งนี้พบว่าวิธีที่มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสม คือ 
วิธีการตกตะกอนทางเคมี เนื่องจากมีประสิทธิภาพสูงและใช้บ าบัดน้ าเสียที่มีค่าความเป็นกรดอย่างรุนแรงได้ 
(Meunier, 2006; Oncel et al., 2013) โดยปฏิกิริยาของกระบวนการตกตะกอนทางเคมีจะเป็นการเปลี่ยนสถานะ
ของโลหะหนักที่อยู่ในรูปของสารละลายให้ไปอยู่ในรูปผลึกของแข็ง และรวมเป็นตะกอนที่มีขนาดใหญ่ขึ้น จึงสามารถ
แยกตะกอนออกจากน้ าได้ (มั่นสิน ตัณฑุลเวศม์, 2542: เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์, 2542) โดยการตกตะกอนทางเคมี 
สามารถแบ่งได้เป็นหลายประเภท ได้แก่ การตกตะกอนไฮดรอกไซด์ (hydroxide precipitation) และการตกตะกอน
ซัลไฟด์ (sulfide precipitation) (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2545) ทั้งนี้การตกตะกอนไฮดรอกไซด์พบว่าจะเกิด
ตะกอนที่มีขนาดใหญ่ สามารถตกตะกอนได้ง่ายจึงเป็นที่นิยมในการตกตะกอน เพื่อก าจัดโลหะหนัก อีกทั้งยังไม่เกิด
ปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นของตะกอน (สรคม สันทนะ, 2546) สารเคมีที่นิยมใช้เพื่อตกตะกอนโลหะไฮดรอกไซด์ เช่น ปูน
ขาว โซดาไฟ เป็นต้น โดยปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นมีดังนี้ 

 
ปูนขาว 
ปูนขาวหรือแคลเซียมออกไซด์ (CaO) เป็นสารช่วยตกตะกอนทางเคมีได้ดี เมื่อปูนขาวท าปฏิกิริยากับตะกั่ว

ซึ่งอยู่ในรูปสารละลาย จะเกิดเป็นตะกอนผลึกของตะกั่วไฮดรอกไซด์ ดังสมการ 

CaO (s) + H2O                          Ca(OH)2 (s)   (1) 

Pb2++ Ca(OH)2                         Pb(OH)2 (s)+ Ca  (2) 
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โซดาไฟ 
โซดาไฟหรือโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) เป็นสารช่วยตกตะกอนทางเคมี มีสถานะเป็นของแข็งสีขาว 

สามารถละลายน้ าได้ดี เมื่อโซดาไฟท าปฏิกิริยากับตะกั่วซึ่งอยู่ในรูปของสารละลาย จะเกิดเป็นตะกอนผลึกของ
ตะกั่วไฮดรอกไซด์ ดังสมการ 

   Pb2+ + 2(NaOH)                  Pb(OH)2 (s) + 2Na   (3) 
 

ทั้งนี้เนื่องจากตะกอนตะกั่วมีความสามารถในการละลายน้ าแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับปัจจัยค่าความเป็นกรด-ด่า
เป็นหลัก ดังนั้นการศึกษานี้จึงเปรียบเทียบประสิทธิภาพของปูนขาวกับโซดาไฟในการก าจัดตะกั่วโดยวิธีตกตะกอนทาง
เคมี และศึกษาปัจจัยค่าความเป็นกรด-ด่างที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการก าจัดตะกั่วโดยวิธีการตกตะกอนทางเคมี 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการก าจัดตะกั่วโดยวิธีตกตะกอนทางเคมีด้วยปูนขาวกับโซดาไฟ  
2. เพื่อศึกษาปัจจัยค่าความเป็นกรด-ด่างที่มีผลต่อประสิทธิภาพการก าจัดตะกั่วโดยวิธีตกตะกอนทางเคมีด้วย

ปูนขาวกับโซดาไฟ 
สมมติฐานการวิจัย 
1. ปูนขาวกับโซดาไฟมีประสิทธิภาพในการก าจัดตะกั่วโดยวิธีตกตะกอนทางเคมีแตกต่างกัน 
2. ปัจจัยค่าความเป็นกรด-ด่างมีผลต่อประสิทธิภาพการก าจัดตะกั่วโดยวิธีตกตะกอนทางเคมี 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. เก็บตัวอย่างน้ าเสียจากกระบวนการผลิตของโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่เก่าที่ผ่านการใช้งานแล้วมา

วิเคราะห์คุณลักษณะน้ าเสีย โดยมีพารามิเตอร์และวิธีการวิเคราะห์ ดังตารางที่ 1 
2. ศึกษาปัจจัยค่าความเป็นกรด-ด่างที่มีผลต่อประสิทธิภาพการก าจัดตะกั่วโดยวิธีการตกตะกอนทางเคมีด้วย

ปูนขาวและโซดาไฟ 
  2.1 น าน้ าเสียปริมาตร 1,000 มิลลิลิตร มาเติมปูนขาวเพื่อปรับค่าความเปน็กรด-ด่างเร่ิมต้นทีแ่ตกต่างกัน
ในช่วง 8-12   
  2.2 น าน้ าเสียที่ผ่านการปรบัคา่ความเปน็กรด-ด่างเข้าเครื่อง Jar test โดยท าการกวนเร็ว 100 รอบต่อ
นาที เปน็เวลา 1 นาที และกวนช้า 30 รอบต่อนาที เปน็เวลา 20 นาที  

 2.3 ตั้งทิ้งไว้ให้ตกตะกอน เป็นระยะเวลา 60 นาท ี
    2.4 น าน้ าทีผ่่านการบ าบัดแลว้มาวิเคราะห์พารามิเตอร์ต่าง ๆ ได้แก่ ค่าความเปน็กรด-ด่างความเข้มข้น
ของตะกั่ว (Pb) ซีโอดี (COD) ปริมาตรตะกอน และปริมาณตะกัว่ในตะกอน  
  2.5 ท าการทดลองเช่นเดิมตั้งแต่ 2.1-2.4 โดยเปลี่ยนจากปนูขาวเป็นโซดาไฟ  
    2.6 ท าการทดลองชุดควบคุม โดยเป็นชุดที่ตั้งทิ้งไว้ให้ตกตะกอนเป็นเวลา 60 นาที 
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ตารางที่ 1  วิธีการวิเคราะห์คณุลกัษณะน้ าเสีย 

พารามิเตอร์ หน่วย วิธีวิเคราะห์ 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - Electrometric โดยใช้ pH meter 

ตะกั่ว (Pb) มก./ล. Acid digestion Atomic และวัดปริมาณโลหะด้วย
วิธี Atomic Absorption Spectrophotometry 

(AAS) 

ซีโอดี (COD) มก./ล. Potassium Dichromate Digestion 
 

การวิเคราะห์ผลการศึกษา 
 ประสิทธิภาพการบ าบัดน้ าเสยี พิจารณาจากประสทิธิภาพการก าจัดตะกั่วและ ซโีอดี โดยใช้สตูรดังนี ้
   

ประสิทธิภาพการก าจัด (%) = [(Co – Ct)/C0] x 100  
 

โดยที่      C0 คือ ความเข้มข้นในน้ าเสยีก่อนบ าบัด 
     Ct คือ ความเข้มข้นในน้ าเสียหลังบ าบัด 
 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ผล 
สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและร้อยละ 
สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การวิเคราะห์แบบ Pair sample t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวน One Way 

ANOVA และ LSD 
 

ผลการวิจัย 
1. ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะน  าเสียจากกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมหลอมตะกั่วจาก

แบตเตอรี่เก่าที่ผ่านการใช้งานแล้ว 
 คุณลักษณะน้ าเสียจากกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่เก่าที่ผ่านการ

ใช้งานแล้ว พบว่ามีค่าความเป็นกรด-ด่าง เท่ากับ 0.55 ความเข้มข้นของตะกั่วเท่ากับ 19.55 มก./ล. ซีโอดีเท่ากับ 112 
มก./ล. รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2  ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะน้ าเสียจากกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่เก่า 

   ที่ผ่านการใช้งานแล้ว 

พารามิเตอร์ หน่วย ผลการวิเคราะห์ 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 0.55 
ความเข้มข้นของตะกั่วในน้ า (Pb) มก./ล. 19.55 

ซีโอดี (COD) มก./ล. 112 
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1.  การศึกษาประสิทธิภาพการบ าบัดน  าเสียโดยการตกตะกอนทางเคมีด้วยปูนขาวและโซดาไฟ 
 2.1 ประสิทธิภาพการก าจัดตะกั่ว  

  จากการศึกษาประสิทธิภาพการก าจัดตะกั่วโดยวิธีการตกตะกอนทางเคมีด้วยปูนขาว กับโซดาไฟ 
เมื่อปรับค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ าเสียเริ่มต้นให้เท่ากับ 8 ,9 ,10 ,11 และ 12 ภายหลังการบ าบัด พบว่าการใช้ปูน
ขาวมีประสิทธิภาพการก าจัดตะกั่วสูงกว่าโซดาไฟ เมื่อเปรียบเทียบที่ค่าความเป็นกรด -ด่าง เท่ากับ 9 จะมี
ประสิทธิภาพการก าจัดตะกั่วสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 98.57 และ 92.59 ตามล าดับ แสดงดังรูปที่ 1  

 2.2 ประสิทธิภาพการก าจัดซีโอดี 
  จากการศึกษาประสิทธิภาพการก าจัดซีโอดีโดยวิธีการตกตะกอนทางเคมีด้วยปูนขาว กับโซดาไฟ เมื่อ
ปรับค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ าเสียเร่ิมต้นให้เท่ากับ 8, 9, 10, 11 และ 12 ภายหลังการบ าบัด พบว่าการใช้ปูนขาว
ที่ความเป็นกรด-ด่าง เท่ากับ 9 และ11 มีประสิทธิภาพการก าจัดซีโอดีสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 57.14 และการใช้โซดาไฟ
ที่ความเป็นกรด-ด่าง เท่ากับ 9 และ 10 มีประสิทธิภาพการก าจัดซีโอดีสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 85.71 ประสิทธิภาพการ
ก าจัดซีโอดี แสดงดังรูปที่ 2 ทั้งนี้พบว่าการใช้โซดาไฟมีประสิทธิภาพก าจัดซีโอดีสูงกว่าการใช้ปูนขาว เนื่องจากโซดาไฟ
ละลายน้ าได้ดีจึงเป็นสารสร้างและรวมตะกอนสารอินทรีย์ในน้ าเสียและตกตะกอนได้ดีกว่าปูนขาว 

 2.3 ปริมาตรตะกอนและปริมาณตะกั่วในตะกอน 
  ภายหลังการตกตะกอนทางเคมี พบว่าปริมาตรตะกอนจากการใช้ปูนขาวเกิดขึ้นอยู่ในช่วง 400-600 
มล./ล. ส่วนการใช้โซดาไฟมีปริมาตรตะกอนอยู่ในช่วง 100-109 มล./ล. ซึ่งจะพบว่าปริมาตรตะกอนจากการใช้ปูน
ขาวในปฏิกิริยาตกตะกอนทางเคมีเกิดขึ้นมากกว่าการใช้โซดาไฟ เนื่องจากปูนขาวมีความสามารถในการละลายน้ าได้
น้อยกว่าโซดาไฟ จากการศึกษาความเข้มข้นตะกั่วในตะกอน พบว่าการใช้โซดาไฟจะท าให้ตะกอนมีปริมาณของตะกั่ว
สูงอยู่ในช่วง 1,000-15,200 มก./กก. ส่วนการใช้ปูนขาวจะท าให้ตะกอนมีปริมาณตะกั่วต่ ากว่าอยู่ในช่วง 700-7,900 
มก./กก.  

2. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบ าบัดน  าเสียโดยการตกตะกอนทางเคมีด้วย      ปูนขาวกับโซดาไฟ 
 เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการตกตะกอนทางเคมีโดยการใช้ปูนขาวกับโซดาไฟ ที่ค่าความเป็นกรด-ด่าง 

เท่ากับ 9 โดยพิจารณาประสิทธิภาพการก าจัดตะกั่วและซีโอดี ผลการทดสอบทางสถิติ Independent Samples 
Test  พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (ค่า Sig. เท่ากับ 0.009 และ 
0.004 ซึ่งมีค่า < 0.05)  
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รูปที่ 1  ประสิทธิภาพการก าจัดตะกั่วโดยใช้วิธีการตกตะกอนทางเคมีด้วยปูนขาวกับโซดาไฟ  

 

 
รูปที่ 2  ประสิทธิภาพการก าจัดซโีอดีโดยใช้วิธีการตกตะกอนทางเคมีด้วยปูนขาวกับโซดาไฟ  
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2. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยค่าความเป็นกรด-ด่างกับประสิทธิภาพการบ าบัดน  าเสียโดยการ 
ตกตะกอนทางเคม ี

จากการศึกษาประสิทธิภาพการก าจัดตะกั่วโดยการใช้ปูนขาวกับโซดาไฟเมื่อปรับให้น้ าเสียมีค่าความเป็น
กรด-ด่าง 8, 9, 10, 11 และ 12 ทดสอบทางสถิติ โดยใช้ One Way ANOVA และ LSDพบว่า การใช้ปูนขาวที่ค่า
ความเป็นกรด-ด่าง เท่ากับ 9 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 เมื่อเทียบ
กับที่ค่าความเป็นกรด-ด่าง 8, 11 และ 12 แต่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับที่ค่าความเป็นกรด-ด่าง 
เท่ากับ 10 ส่วนการใช้โซดาไฟที่ค่าความเป็นกรด-ด่างเท่ากับ 8, 9 และ 10 มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 เมื่อเทียบกับค่าความเป็นกรด-ด่างเท่ากับ 11 และ 12  

 

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
การตกตะกอนทางเคมีโดยใช้ปูนขาวที่ค่าความเป็นกรด-ด่าง เท่ากับ 9 มีประสิทธิภาพการก าจัดตะกั่วสูงสุด 

คิดเป็นร้อยละ 98.57 มีประสิทธิภาพการก าจัดซีโอดีร้อยละ 57.14 มีปริมาตรตะกอน เท่ากับ 550 มล./ล และมีความ
เข้มข้นของตะกั่วในตะกอน เท่ากับ 5,847.93 มก./กก. ซึ่งผลการศึกษาพบว่ามีประสิทธิภาพสูงกว่างานวิจัยของ  
Meunier (2006) ที่ใช้ปูนขาวและปรับให้มีค่าความเป็นกรด-ด่าง 8 ที่มีประสิทธิภาพก าจัดตะกั่วได้สูงสุด คิดเป็นร้อย
ละ 80 

การตกตะกอนทางเคมีโดยใช้โซดาไฟที่ค่าความเป็นกรด-ด่าง เท่ากับ 9 มีประสิทธิภาพการก าจัดตะกั่วสูงสุด 
คิดเป็นร้อยละ 92.59 และมีประสิทธิภาพการก าจัดซีโอดีร้อยละ 85.71 มีปริมาตรตะกอน เท่ากับ 100 มล./ล. และมี
ความเข้มข้นของตะกั่วในตะกอน เท่ากับ 1,335.75 มก./กก. ซึ่งผลการศึกษาพบว่า มีประสิทธิภาพต่ ากว่างานวิจัย
ของพรรคพงษ์ ศรีประเสริฐ (2547) ที่ใช้โซดาไฟและปรับให้มีค่าความเป็นกรด-ด่าง เท่ากับ 10.5 ที่มีประสิทธิภาพ
ก าจัดตะกั่วได้สูงสุด คิดเป็นร้อยละ 99.57 

เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการก าจัดตะกั่วโดยการตกตะกอนทางเคมีด้วยปูนขาวกับโซดาไฟที่ค่าความ
เป็นกรด-ด่าง เท่ากับ 9 ผลการทดสอบทางสถิติ Independent Samples Test  พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ทั้งนี้เนื่องจาก Ca(OH)2 มีความสามารถในการจับกับ Pb2+ ได้ดีกว่า NaOH 

เมื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยค่าความเป็นกรด -ด่างกับประสิทธิภาพการบ าบัดน้ าเสียโดยการ
ตกตะกอนทางเคมี โดยทดสอบทางสถิติ One Way ANOVA และ LSD พบว่า การใช้ปูนขาวที่ค่าความเป็นกรด-ด่าง
ของน้ าเสีย เท่ากับ 9 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับค่าความเป็นกรด-ด่าง 8 ,11 และ12 ส่วนการใช้
โซดาไฟที่ค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ าเสียเท่ากับ 8 ,9 และ10 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับค่า
ความเป็นกรด-ด่าง 11 และ 12 โดยผลการศึกษาพบว่าสอดคล้องกับค่าความเป็นกรด–ด่างที่เหมาะสมในการ
ตกตะกอนตะกั่วไฮดรอกไซด์ คือ ช่วง 9-11 (William, 1994) 

ข้อเสนอแนะในการน าผลไปใช้ประโยชน์ กล่าวคือ ข้อมูลผลการศึกษาสามารถน าไปใช้ในการออกแบบ
สภาวะของระบบตกตะกอนทางเคมีที่เหมาะสมส าหรับบ าบัดน้ าเสียจากกระบวนการผลิตของโรงงานหลอมตะกั่วจาก
แบตเตอรี่เก่าที่ผ่านการใช้งานแล้วให้มีประสิทธิภาพและมีปริมาณตะกั่วอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าทิ้งฯ ได้ 
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ฟิล์มแป้งมันแกวย่อยสลายได้เพ่ือยืดอายุการเก็บรักษาผลกล้วยน ้าว้า 

Biodegradable Yam Bean Starch for Preserving Banana Fruit 
 (Musa spp. ABB) 

ภาวิณี  เทียมดี1*, ณัฐโชค  ศิริมหันต์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

*Email : pawinee.t169@gmail.com 

บทคัดย่อ 

 แป้งมันแกวมีคุณสมบัติที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงสนใจน าแป้งมันแกวมา
ประยุกต์ใช้ในการผลิตฟิล์มส าหรับเคลือบผิวกล้วยน้ าว้า โดยใช้แป้งมันแกวผสมกับกลีเซอรอลซึ่งเป็นพลาสติกไซเซอร์
ในปริมาณร้อยละ 0, 30 และ 60 โดยน้ าหนัก จากนั้นตรวจวัดคุณสมบัติทางกายภาพ คุณสมบัติทางกล และอายุการ
เก็บรักษากล้วยน้ าว้า ผลการทดลองพบว่า ฟิล์มแป้งมันแกวมีความหนา การละลายน้ า อัตราการซึมผ่านไอน้ า และ
ความอ่อนนุ่มเพิ่มขึ้นตามปริมาณกลีเซอลรอลที่เพิ่มสูงขึ้น โดยฟิล์มแป้งมันแกวสามารถย่อยสลายได้ร้อยละ 60-75 
ภายใน 7 สัปดาห์ เมื่อฝังอยู่ในดิน ซึ่งกล้วยน้ าว้าที่เคลือบด้วยฟิล์มแป้งมันแกวมีอายุการเก็บรักษานานกว่ากล้วยที่ไม่
ผ่านการเคลือบด้วยฟิล์มแป้งมันแกวถึง 3 วัน โดยฟิล์มแป้งมันแกวที่ผสมกลีเซอรอลร้อยละ 30 มีผลการทดสอบ
โดยรวมดีที่สุด  

ค้าส้าคัญ : แป้งมันแกว ฟิล์มย่อยสลายได้ กลีเซอรอล ฟิล์มเคลือบ การเก็บรักษาผลไม้  

Abstract 

Yam bean starch is a natural biodegradable; therefore, this research was interested on the 
production of yam bean starch film for coating of banana. Yam bean starches were mixed with 0, 
30 and 60% of glycerol as a plasticizer. Physical mechanical properties and storage life of banana 
were determined. Results showed that thickness, water solubility, water vapor permeability and 
softness of the film increased with an increasing of glycerol content. The yam bean film 
decomposed within 7 weeks of burying in the soil by 60-75%. The shelf life of banana coated with 
yam bean film had extended the shelf life more than those of uncoated banana for 3 days. The 
30% glycerol based in yam bean starch film showed the best overall properties.    

Keywords : Yam bean starch, Biodegradable film, Glycerol, Coating film,  
                  Fruit preservation 
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บทน้า 
ปัจจุบันหลายหน่วยงานให้ความสนใจเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมมากขึ้ น จึงได้มีการพัฒนาแผ่นฟิล์มที่

สามารถย่อยสลายได้ (biodegradable film) เพื่อน ามาใช้ในการทดแทนวัสดุสังเคราะห์ในการยืดอายุผักและผลไม้ 
(Shiying et al., 2001: 211-216; Tassavil et al., 2010: 597-600) โดยใช้ฟิล์มในการเคลือบผิวของอาหารและ
ผลไม้โดยตรง (Thumthanaruk et al., 2012: 437-440; Sothornvit and Krochta, 2000: 700-703) ซึ่งฟิล์มย่อย
สลายนี้มีคุณสมบัติในการป้องกันและชะลอการซึมผ่านของไอน้ า (Gennadios and Weller, 1990: 63-69; 
Maftoonazad et al., 2007: 341-349) ทั้งนี้มันแกว (Pachyrhizus erosus (L.) Urbar) เป็นพืชที่เพาะปลูกมากใน
ต าบลโคกสลุง จังหวัดลพบุรี มีคาร์โบไฮเดรตสูง ราคาถูก และหาได้ง่ายในท้องถิ่น ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ในการ
น ามาผลิตเป็นฟิล์มย่อยสลายได้เพื่อใช้เคลือบผลไม้ (Martı´nez-Bustos et al., 2007: 1212-1220) 

แต่อย่างไรก็ตามฟิล์มที่มีส่วนประกอบของแป้งธรรมชาติเพียงอย่างเดียวมักมีความยืดหยุ่นต่ า จึงไม่เหมาะแก่
การน าไปใช้เคลือบผิวผลไม้โดยตรง เนื่องจากอาจท าให้ผิวผลไม้เกิดการเสียหาย ปัจจุบันมีการน าพลาสติกไซเซอร์มา
ใช้ในการปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพและทางกลของฟิล์ม ซึ่งพลาสติกไซเซอร์ที่มีความปลอดภัยและนิยมใช้กับ
อาหาร ได้แก่ ซูโครส ซอร์บิทอล และกลีเซอรอล (Jiménez      et al., 2012: 2058-2076) โดยกลีเซอรอลมี
คุณสมบัติที่เหมาะสมแก่การน ามาใช้เป็นพลาสติกไซเซอร์ในการผลิตฟิล์มที่ท าจากแป้งธรรมชาติ เนื่องจากละลายน้ า
ได้ดี มีการซึมผ่านของไอน้ าและออกซิเจนได้ดี และมีราคาถูก นอกจากนั้นยังช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับแผ่นฟิล์มได้
อีกด้วย (Mali et al., 2005: 238-289) งานวิจัยนี้สนใจศึกษาผลของปริมาณกลีเซอรอล ต่อสมบัติทางกายภาพ และ
คุณสมบัติทางกลของฟิล์มแป้งมันแกวและศึกษาอายุการเก็บรักษากล้วยน้ าว้าที่เคลือบด้วยฟิล์มจากแป้งมันแกว  

 

วิธีด้าเนินการวิจัย 
1. การเตรียมแป้งมันแกว 

หัวมันแกวได้รับความอนุเคราะห์จากเกษตรกร ในหมู่บ้านบ้านมะม่วงเจ็ดต้น ต าบลวังเพลิง อ าเภอโคกส าโรง 
จังหวัดลพบุรี โดยมีวิธีการเตรียมแป้งมันแกวดังนี้ 

1.1 การเตรียมแป้งดิบจากหัวมันแกว 
ล้างท าความสะอาดหัวมันแกวเพื่อขจัดเศษดินและสิ่งสกปรก ปลอกเปลือกแล้วล้างด้วยน้ าอีกคร้ัง หั่นให้

เป็นแผ่นบาง ๆ น าไปปั่นละเอียดโดยผสมน้ าในอัตราส่วนหัวมันต่อน้ าเท่ากับ 1:2 ด้วยเครื่องปั่นผสมไฟฟ้า (SHARP, 
EM-ICE 2, ประเทศไทย) เป็นเวลา 2 นาที กรองด้วยผ้าขาวบาง ทิ้งไว้ให้แป้งตกตะกอน จากนั้นเทของเหลวส่วนบน
ออกแล้วล้างตะกอนแป้งด้วยน้ าสะอาด 3 คร้ัง น าไปปั่นเหวี่ยงที่ความเร็วรอบเท่ากับ 2,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 15 
นาที น าตะกอนแป้งที่ได้ไปอบด้วยเครื่องอบลมร้อน (Memmert, UN 110, ประเทศเยอรมัน) ที่อุณหภูมิ 50 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 6 ชั่วโมง บดตะกอนแป้งให้ละเอียดด้วยเครื่องปั่นผสมไฟฟ้า ร่อนผ่านตะแกรงขนาด 100 เมช 
บรรจุผงแป้งในภาชนะที่มีฝาปิด และเก็บรักษาในโถดูดความชื้น  

1.2 การเตรียมฟิล์ม 
เตรียมฟิล์มแป้งมันแกวโดยดัดแปลงจากวิธีของ Noiduang et al. (2015: 665-668) โดยละลายแป้งใน

น้ ากลั่น ให้มีความเข้มข้นร้อยละ 5 โดยมวลต่อปริมาตร กวนผสมพร้อมกับการให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 95 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 20 นาที จากนั้นเติมกลีเซอรอลที่ความเข้มข้นร้อยละ 0, 30 และ 60 โดยน้ าหนักของแป้ง กวน
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ผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน เป็นเวลา 5 นาที น าไปขึ้นรูปโดยเทสารละลายน้ าแป้งปริมาตร 40 มิลลิลิตร ลงในแม่พิมพ์
อะคริลกิขนาด ขนาด 9×9 เซนติเมตร อบให้แห้งที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 18 ชั่วโมง หรือจนแห้งสนิท 
จากนั้นลอกแผ่นฟิล์มออกจากแม่พิมพ์ และเก็บไว้ในโถดูดความชื้น  

 
2. การทดสอบสมบตัิของแผ่นฟิล์ม 

 2.1 ความหนา (thickness)  
       วัดความหนาของฟิล์มแป้งมันแกวด้วยเครือ่งไมโครมิเตอร์ (Mitutoyo, ญี่ปุ่น) โดยหาค่าเฉลี่ยของการวัด

ทั้งหมด 5 จุด  
 2.2 ค่าสี   

       วัดสีของฟิล์มแป้งมันแกว โดยใช้เครื่องวัดสี (Hunter Lab, Color Flex Z2, ญี่ปุ่น) แสดงเป็นค่า L* 
(ความสว่าง 0 หมายถึงสีด า และ 100  หมายถึงสีขาว) a* (ค่าสีแดง-เขียว +a* หมายถึงสีแดง และ 
-a* หมายถึงสีเขียว) และ b* (ค่าสีเหลือง-น้ าเงิน +b* หมายถึงสีเหลือง -b* หมายถึงสีน้ าเงิน) (Li and Lee, 1996: 
1871-1880) 

 2.3 การศึกษาคุณสมบัติการต้านทานแรงดึง (tensile strength, TS)  
       ทดสอบการต้านทานแรงดึง (Tensile strength, TS) ตามวิธีของ กมลทิพย์ เอกธรรมสุทธิ์ และคณะ 

(2553: 8189) โดยใช้เครื่อง Texture Analyser (Stable microsystems, TA-XT2, ประเทศอังกฤษ) ตัดแผ่นฟิล์ม
ให้มีขนาด 25 x 100 มิลลิเมตร วัดค่า Tensile Grip รายงานผลเป็นค่าการต้านทานแรงดึง 

 2.4 อัตราการซึมผ่านไอน ้า (water vapor permeability, WVP)  
       ทดสอบอัตราการซึมผ่านของไอน้ าตามวิธีของ Jomlapeeratkiul et al. (2014: 1-7) โดยใช้ถ้วย

ทดสอบที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.5 เซนติเมตร สูง 3.2 เซนติเมตร ภายในบรรจุด้วยซิลิกาเจล (silica gel) 
จากนั้นตัดแผ่นฟิล์มเป็นวงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 เซนติเมตร ปิดบนถ้วยปากถ้วยทดสอบ น าไปชั่งน้ าหนัก 
แล้วน าถ้วยทดสอบไปใส่ในโถที่ควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 75 ที่อุณหภูมิห้อง (26+2 องศาเซลเซียส) จากนั้นชั่ง
น้ าหนักถ้วยทดสอบ  เมื่อเวลาผ่านไป 0, 1, 2, 3, 4 และ 5 ชั่วโมง ค านวณหาอัตราการซึมผ่านไอน้ า โดยใช้สูตร  

 
                                          WVP = (WVTR * t) / ∆P                                                     (1) 

 
เมื่อ   WVTR คือ ความชันของกราฟความสัมพนัธ์ ระหว่างน้ าหนักทีส่ญูเสียไปกับเวลา (g m-2h-1) ต่อพื้นที่ของ

ฟิล์มที่ไอน้ าผา่น (m2) 
t คือ ความหนาของแผ่นฟลิ์ม (mm) 
∆P คือ ความดันไอน้ าอิ่มตัว (Pa) 

 2.5 การละลายน ้า (water solubility) 
     ทดสอบการละลายน้ าตามวิธีของ Ekthamasut and Akesowan (2001: 73-78) โดยน าแผ่นฟิล์มมา

อบแห้งที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส นาน 3 ชั่วโมง ชั่งน้ าหนัก (W1) แล้วน าไปละลายในน้ ากลั่นปริมาตร 100 
มิลลิลิตร โดยกวนด้วยแท่งกวนแม่เหล็ก (magnetic stirrer) เป็นเวลา 1 ชั่วโมง กรองผ่านกระดาษกรอง Whatman 
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No.4 ที่ชั่งน้ าหนักเรียบร้อยแล้ว (a1)  จากนั้นน าไปอบแห้งที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส นาน 25 นาที ชั่งน้ าหนัก
ของกระดาษกรอง (a2) บันทึกผลและค านวณ ดังนี้  

 
                                  % water solubility = {(W1-(a2-a1)} /W1} X 100                                        (2) 
เมื่อ  W1= น้ าหนักของแผ่นฟลิ์ม 

a1 = น้ าหนักของกระดาษกรองก่อนอบ 
a2 = น้ าหนักของกระดาษกรองหลังอบ 

 2.6 ค่าวอเตอร์แอคติวิตี (water activity, aw) 
     วัดค่าวอเตอร์แอคติวิตี (aw) ด้วยเครื่องวัดค่า aw (Aqualab model series 4, Decagon device inc, 

ประเทศสหรัฐอเมริกา)   
 

3. การเคลือบผิวกล้วยน ้าว้าด้วยฟิล์มแป้งมันแกว 
เตรียมสารละลายน้ าแป้งมันแกวเช่นเดียวกับการผลิตฟิล์มแป้งมันแกว จากนั้นน าไปเคลือบบนผิวกล้วยน้ าว้า 

โดยจุ่มผลกล้วยลงในสารละลายน้ าแป้งที่เตรียมไว้ที่อุณหภูมิห้อง วางบนตะแกรง และปล่อยให้แห้งที่อุณหภูมิห้อง 
ค านวณหาค่าสูญเสียน้ าหนัก ดังนี้ 

 

                                        % การสูญเสียน้ าหนัก  =  100x 
A

AA

0

10   

                                        (3)
 

 
เมื่อ  A0 = น้ าหนักกล้วยน้ าว้าในวันแรกของการเก็บรักษา (กรัม) 
 A1 = น้ าหนักกล้วยน้ าว้าในวันสดุท้ายของการเก็บรักษา (กรัม) 
4. การย่อยสลายของแผ่นฟิล์มแป้งมันแกว 

ตัดแผ่นฟิล์มแป้งมันแกวให้มีขนาด 2 x 5 เซนติเมตร น ามาชั่งน้ าหนัก จากนั้นน าไปฝังลงในดินที่น ามาจาก
แปลงปลูกมันส าปะหลัง ลักษณะเป็นดินร่วน ท าการฝังในกระถังเพาะช า โดยน าดินบรรจุในถังเพาะช าขนาด 17.5 x 
46.5 เซนติเมตร และฝังแผ่นฟิล์มให้มีความลึกประมาณ 8-10 เซนติเมตร เป็นเวลา 7 สัปดาห์ วางในที่ร่ม ไม่มีการให้
น้ า และความชื้นเริ่มต้นของดินเท่ากับร้อยละ 21 โดยน้ าหนัก ชั่งน้ าหนักแผ่นฟิล์มทุกสัปดาห์ บันทึกผลการทดลอง
และค านวณการย่อยสลายของแผ่นฟิล์มแป้ง       มันแกว โดยมีแผ่นฟิล์มพลาสติกชนิดพอลิเอทิลีน (PE) เป็นชุด
ควบคุม  

 

                                         % การย่อยสลายของแผ่นฟลิ์ม   = 100x 
A

B -A                                    (4) 

 
เมื่อ  A = น้ าหนักของแผ่นฟิล์มเร่ิมตน้ (กรัม) 
 B = น้ าหนักของแผน่ฟิล์มหลังการย่อยสลาย (กรัม) 
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ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 แผ่นฟิล์มแป้งมันแกวที่ผสมกลีเซอรอลร้อยละ 0 มีลักษณะเปราะและแตกหักง่าย (รูปที่ 1 ก) ในขณะที่
แผ่นฟิล์มแป้งมันแกวที่ผสมกลีเซอรอลร้อยละ 30 มีลักษณะค่อนข้างมัน โปร่งใส ผิวเรียบ และสามารถขึ้นรูปได้ดี (รูป
ที่ 1 ข) ส าหรับแผ่นฟิล์มแป้งมันแกวที่ผสมกลีเซอรอลร้อยละ 60 มีลักษณะขุ่นเล็กน้อย ผิวไม่ค่อยเรียบ และขาดง่าย 
(รูปที่ 1 ค) จากการทดลองพบว่ากลีเซอรอลช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้แผ่นฟิล์ม จากตารางที่ 1 ซึ่งแสดงความหนาของ
แผ่นฟิล์มแป้งมันแกว จะพบว่าความหนาของแผ่นฟิล์มจะเพิ่มข้ึนเมื่อเพิ่มปริมาณกลีเซอรอล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ สุวัฒนา พฤกษะศรีและคณะ (2539: 37) เมื่อพิจารณาค่าความสว่างของแผ่นฟิล์มจะพบว่าแผ่นฟิล์มที่ผสมกลีเซ
อรอลร้อยละ 0, 30 และ 60 มีค่าความสว่างใกล้เคียงกัน คือ 25.06, 28.20 และ 25.43 ตามล าดับ 

รูปที่ 
1 

ลักษณะของแผ่นฟิล์มแป้งมันแกวผสมกลีเซอรอลร้อยละ 0 (ก), 30 (ข) และ 60 (ค) 
 

 แผ่นฟิล์มแป้งมันแกวมีอัตราการซึมผ่านของไอน้ า (WVTR) อยู่ในช่วง 0.038-0.082 g/m2/Kpa/hr โดยค่า 
WVTR เพิ่มขึ้นตามปริมาณกลีเซอรอล ซึ่งกลีเซอรอลหนึ่งโมเลกุลมีหมู่ไฮดรอกซิล (-OH) ถึง 3 หมู่ ดังนั้นจึงมี
ความสามารถในการดูดจับน้ าได้ดี (กษิดิศ อิ่มประไพ และคณะ, 2553: 609-612)  อีกทั้งยังช่วยลดพันธะไฮโดรเจน
ระหว่างโมเลกุลของสายพอลิเมอร์ เป็นการเพิ่มช่องว่างระหว่างโมเลกุล เป็นเหตุให้โมเลกุลเคลื่อนที่ได้มากขึ้น 
(Guilbert and Gontard, 1995: 159-168) จึงท าให้ฟิล์มยืดหยุ่นมากขึ้น ส่งผลให้การซึมผ่านไอน้ ามากขึ้น แต่
อย่างไรก็ตามฟิล์มแป้งมันแกวที่ผสมกลีเซอรอลร้อยละ 0 มีลักษณะเปราะ และแตกหักง่าย จึงไม่สามารถทดสอบ
อัตราการซึมผ่านของไอน้ าด้วยวิธีนีไ้ดก้ารละลายน้ าของแผ่นฟิล์มแป้งมันแกว จะพบว่าค่าการละลายน้ ามีค่าสูงขึ้น
เนื่องจาก           กลีเซอรอลที่ใช้สามารถละลายน้ าได้ดี (Laohakunjit and Noomhorm, 2004: 348-356) โดย
แผ่นฟิล์มแป้งมันแกวที่ผสมกลีเซอรอลร้อยละ 60 มีการละลายน้ าสูงที่สุดคือ ร้อยละ 46.57 รองลงมาคือแผ่นฟิล์ม
แป้งมันแกวที่ผสมกลีเซอรอลร้อยละ 30 และ 0 โดยมีค่าการละลายน้ าเท่ากับร้อยละ 36.27 และร้อยละ 33.10 
ตามล าดับ และเมื่อวัดค่าวอเตอร์แอคติวิตีพบว่า ฟิล์มแป้งมันแกวมีค่าวอเตอร์       แอคติวิตี (aw) อยู่ในช่วง 0.37-
0.54 ซึ่งเป็นช่วงที่จุลินทรีย์ส่วนใหญ่ไม่สามารถเจริญเติบโต เมื่อเทียบกับค่า aw ที่ 0.70-0.99 (Veiga, 2007: 255-
262) 

จากการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพและทางกลของฟิล์มแป้งมันแกว  พบว่าการเติมกลีเซอรอลช่วยให้
แผ่นฟิล์มแป้งมันแกวมีลักษณะอ่อนนุ่มขึ้น โดยฟิล์มที่ผสมกลีเซอรอลร้อยละ 60 มีค่าการต้านทานแรงดึงขาด (TS) ต่ า
ที่สุดคือ เท่ากับ 0.96 N/mm ในขณะที่เติมกลีเซอรอลร้อยละ 30 มีค่า TS สูงขึ้น เท่ากับ 1.81 N/mm และแผ่นฟิล์ม
ที่เติมกลีเซอรอลร้อยละ 0 มีค่า TS สูงที่สุดคือเท่ากับ 16.39 N/mm ซึ่งกลีเซอรอลมีผลท าให้ค่า TS ของฟิล์มแป้งมัน
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แกวลดลงซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Chillo et al. (2008: 159-168) ทั้งนี้เนื่องมาจากโมเลกุลกลีเซอรอลไปแทรก
ตัวอยู่ระหว่างโมเลกุล      สายโซ่อะไมโลสของแป้ง จึงช่วยลดการเกิดโครงสร้างผลึกของอะไมโลส ท าให้ความแข็ง
ของฟิล์มลดลง (Mali et al., 2005: 283-289) 
 
ตารางที่ 1  คุณสมบัติทางกายภาพและทางกลของแผ่นฟิล์มแป้งมันแกว 

ปริมาณ ความสว่าง อัตราการซมึผ่าน ค่าการละลาย

กลีเซอรอล (%) L* ไอน า้ (WVTR) (%)

g/(m2.kPa.hr)

0 0.38+0.01 25.06+1.70 0.35+0.01 _ 33.10+0.02

30 0.40+0.02 28.20+1.90 0.37+0.01 0.038 36.27+0.01

60 0.45+0.04 25.43+1.17 0.54+0.06 0.082 46.57+0.06

1.81+1.56

0.96+0.06

16.39+0.56

 ความหนา   

   (mm)

ค่าต้านทานการดึงขาด

(N/mm)
ค่าแอคติวิตี

ของน า้(aw)

 
  
 จากการทดสอบการย่อยสลายโดยธรรมชาติของแผ่นฟิล์มที่ฝังดินเป็นเวลา 7 สัปดาห์ พบว่าฟิล์มพลาสติก
พอลิเอทิลีน (ชุดควบคุม) ไม่เกิดการย่อยสลาย ในขณะที่แผ่นฟิล์มแป้งมันแกวผสมกลีเซอรอลร้อยละ 0, 30 และ 60 
มีการย่อยสลายได้ร้อยละ 60.56, 64.44 และ 75.00 ตามล าดับ ทั้งนี้เป็นผลมาจากแป้งเป็นโมเลกุลชีวภาพจึงย่อย
สลายได้ง่าย ประกอบกับกลีเซอรอลที่เป็นส่วนผสมของฟิล์มสามารถละลายน้ าได้ดีจึงช่วยให้แผ่นฟิล์มย่อยสลายได้ดี
ยิ่งขึ้น   

จากการวัดการสูญเสียน้ าหนัก พบว่ากล้วยน้ าว้าที่ไม่ได้เคลือบด้วยฟิล์ม และกล้วยน้ าว้าที่เคลือบฟิล์มแป้งมัน
แกวผสมกลีเซอรอลร้อยละ 0, 30 และ 60 มีการสูญเสียของน้ าหนักเท่ากับ 39.00, 26.72, 26.21 และ 34.21 
ตามล าดับ จากการทดลองพบว่าการสูญเสียน้ าหนักของผลผลิตมีค่ามากกว่าร้อยละ 10 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดที่ยอมรับได้
โดยทั่วไปส าหรับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ดังนั้นระยะการเก็บรักษาสูงสุดและมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ คือ
กล้วยที่เคลือบฟิล์มผสมกลีเซอรอลร้อยละ 30 มีคา่เท่ากับ 3 วัน รองลงมาคือ กล้วยที่เคลือบด้วยฟิล์มผสมกลีเซอรอล
ร้อยละ 60 และ 0 ตามล าดับ ซึ่งฟิล์มที่ผสมกลีเซอรอลสูงจะมีการสูญเสียน้ าหนักสูง เนื่องจากกลีเซอรอลมีคุณสมบัติ
ชอบน้ าจึงส่งผลให้ไอน้ าสามารถซึมผ่านฟิล์มออกไปได้ง่าย จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของผลกล้วยน้ าว้าพบว่า
กล้วยน้ าว้าที่ไม่ได้เคลือบด้วยฟิล์มจะสุก (สีเหลืองทั้งผล) ในวันที่ 3 ของการเก็บรักษา และมีผิวเปลือกเป็นสีด าเกือบ
ทั้งหมดเมื่อเก็บรักษาเป็นเวลานาน 6 วัน ในขณะที่กล้วยน้ าว้าที่เคลือบฟิล์มผสมกลีเซอรอลร้อยละ 0, 30 และ 60 สุก
ช้ากว่า โดยกล้วยน้ าว้าที่เคลือบด้วยฟิล์มผสมกลีเซอรอลร้อยละ 30 จะเกิดการสุกช้าที่สุด (5 วัน) ทั้งนี้กระบวนการสุก
ของผลไม้เกี่ยวข้องกับอัตราการหายใจและการผลิตแก๊สเอทิลีน (Liu et al., 1999: 1257-1265) แผ่นฟิล์มแป้งอาจ
ขัดขวางการซึมผ่านของแก๊สออกซิเจน ซึ่งสอดคล้องกับผลการทดลองนี้กล่าวคือ กล้วยน้ าว้าเคลือบด้วยฟิล์มผสมกลีเซ
อรอลร้อยละ 30 สุกช้าที่สุด และรองลงมาคือร้อยละ 60 เนื่องจากปริมาณกลีเซอรอลที่มากขึ้น มีผลท าให้อัตราการ
ซึมผ่านของออกซิเจนและน้ าเพิ่มสูงขึ้น (Choi and Jung, 2001: 319-322) แสดงให้เห็นว่าการเคลือบผิวกล้วยน้ าว้า
ด้วยฟิล์มมันแกวสามารถยืดอายุการสุกของกล้วยได้นานกว่าประมาณ 2 วัน  
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ตารางที่ 2  การย่อยสลายของแผ่นฟิล์มแป้งมันแกว 

แผ่นฟิล์ม ลักษณะทางกายภาพ ร้อยละของ 
การย่อยสลาย  ก่อนการย่อยสลาย      หลังการย่อยสลาย 

พลาสติกพอลิเอทิลนี                                                                                                           
(ชุดควบคุม)                                                                                                                   
0.00 

แป้งมันแกวผสม                                                                                                         
กลีเซอรอลร้อยละ 0                                                                                                           
60.56 

แป้งมันแกวผสม 
กลีเซอรอลร้อยละ 30                                                                                                         
64.44 

แป้งมันแกวผสม  
กลีเซอรอลร้อยละ 60                                                                                                         
75.00 
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ตารางที่ 3  ค่าการสูญเสียน้ าหนักและลักษณะของกล้วยน้ าว้าท่ีเก็บรักษาเป็นเวลา 9 วัน 

ระยะเวลา 
(วัน) 

ไม่ได้เคลือบฟิล์ม 
(ชุดควบคุม) 

ฟิล์มแป้งมันแกวผสมกลีเซอรอล (ร้อยละ) 

    0  30   60 

     
1                             

 

2 
 

 
3 

 
   

 
4 

 
 

 
 
5 

 
 
 

 
6 

 
 
 

 
7 

 
 
 

8  
 
 

9 
 
 

 

การสูญเสียของ
น้ าหนัก (%) 

       39.00         26.72       26.21  34.21 
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สรุปผลการวิจัย 
การเติมกลีเซอรอลสามารถช่วยเพิ่มความอ่อนนุ่มให้กับฟิล์มแป้งมันแกวและสามารถย่อยสลายได้ตาม

ธรรมชาติ การเคลือบผลกล้วยน้ าว้าด้วยฟิล์มแป้งที่ผสมกลีเซอรอลสามารถช่วยชะลอการสุกของผลกล้วยได้ โดยฟิล์ม
แป้งมันแกวที่ผสมกลีเซอรอลร้อยละ 30 ช่วยยืดอายุการเก็บรักษากล้วยน้ าว้าได้ดีที่สุด ดังนั้นจึงสามารถน าฟิล์มแป้ง
มันแกวไปประยุกต์ใช้กับผลิตผลทางการเกษตรชนิดอื่น ๆ ได้ 
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การศึกษาอัตราความสิ้นเปลืองและความคุ้มค่าในการใช้รถยนต์ CNG  

An Experimental Study on Fuel Consumption and  
Value Used Compressed Natural Gas  

มงคล สมประสิทธิ์*, วิศิษฎ์  ไกรวิทย์, วันชัย ขนาน 
คณะเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย 

*Email : som13mongkol@gmail.com 

บทคัดย่อ 

จากภาวะวิกฤติพลังงานในปี พ.ศ. 2551 ประชาชนเปลี่ยนมาใช้พลังงานทางเลือกเป็นจ านวนมาก ซึ่ง CNG 
ก็เป็นหนึ่งในพลังงานทางเลือกนั้น โดยในขณะนั้นราคาก๊าซ CNG ราคาอยู่ที่ 8.50 ต่อกิโลกรัม ปัจจุบันราคาอยู่ที่ 
13.71 ต่อกิโลกรัม (เพิ่มข้ึน 61.29%) งานวิจัยนี้ได้น ารถยนต์ Toyota Corolla Altis เครื่องยนต์ 3ZZ-FE เครื่องยนต์
เบนซิน 4 จังหวะ 4 สูบ ปริมาตรกระบอกสูบ 1598 cc. มาท าการทดสอบกับเครื่องวิเคราะห์ปัญหา Launch X431 
และ OBD II Protocol โดยท าการทดสอบอัตราการไหลของอากาศ และความสิ้นเปลืองการใช้ก๊าซ CNG  การ
ทดสอบคร้ังนี้เป็นแบบใช้จากสภาพจริง เป็นการวิ่งโดยใช้ระยะทางในการวิ่งระยะทางยาวครั้งละ 100 กิโลเมตร และ
ระยะทางสั้นในตัวเมืองของจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยใช้ระยะเวลาในการทดสอบประมาณ 40 วัน (เดือนกุมภาพันธ์ถึง
เดือนมีนาคม 2561)  

ค าส าคัญ : ก๊าซธรรมชาติอัด อัตราความสิน้เปลือง อัตราการไหลของอากาศ 

Abstract 

 From the energy crisis in 2008, compressed natural gas (CNG) was required for alternative 
vehicles fuel. In 2008, the price of CNG was 8.50 baht per kilogram. This time the price of CNG is 
13.71 baht per kilogram (increased by 61.29%). Therefore, the objective of this research was to 
study the CNG car tested Toyota Corolla Altis 1598 cc., which has four strokes using analysis 
Intelligent Launch X431 and OBD II Protocol. The test conditions according to mass of airflow used 
compressed natural gas. The experiments were carried out at full load conditions of an engine 
with variable speed operation to compute performance parameters. The rate of fuel consumption 
long term test was conducted by driving 100 km. per round, and short term driving in 
Chachoengsao province within 40 days in February and March 2018. 
 
Keywords : Compressed natural gas, Fuel consumption, Mass of airflow 
 
 
 

317 

860 

HP531007
Text Box

HP531007
Text Box
850



บทน า 
 จากสถานการณ์การใช้ก๊าซธรรมชาติอัด (compressed natural gas) หรือ CNG ในช่วง 11 เดือนแรกของ
ปี พ.ศ. 2560 รถยนต์ที่ใช้ CNG มีจ านวนลดลงจากปีก่อนร้อยละ 12.53% คาดว่าเกิดจากผู้ใช้บางส่วนเปลี่ยนกลับไป
ใช้น้ ามันเบนซินและน้ ามันดีเซลที่ราคายังอยู่ในระดับที่ไม่สูงมากนัก และนโยบายการปรับโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงให้
สะท้อนต้นทุน ซึ่งมีผลให้ราคา CNG เพิ่มสูงขึ้น งานวิจัยครั้งนี้จัดท าขึ้นเพื่อทดสอบการใช้ CNG เพื่อแสดงให้เห็นถึง
อัตราสิ้นเปลืองของการใช้ในสภาวะปัจจุบัน(ศูนย์พยากรณ์และสารสนเทศพลังงาน, 2561) 
 ก๊าซธรรมชาติอัด หมายถึง ก๊าซธรรมชาติที่น ามาใช้เป็นเชื้อเพลิงส าหรับเครื่องยนต์ทั้งดีเซลและเบนซิน จึง
เรียกก๊าซ นี้ว่า NGV (natural gas for vehicles) โดยเป็นก๊าซที่แยกออกมาจากก๊าซธรรมชาติประเภทก๊าซธรรมชาติ
แห้ง มีส่วนประกอบของมีเทนเป็นส่วนประกอบหลัก นอกจากนี้ยังมี      อีเทน โพรเพน บิวเทน และสารประกอบไฮ
โตรคาร์บอนด์อื่น ๆ และสารอ่ืน ๆ เจือปนบ้างเล็กน้อย เนื่องจากก๊าซมีเทนจะเบากว่าอากาศและเบากว่าโพรเพนและ
บิวเทนมาก ดังนั้นจึงต้องเก็บก๊าซธรรมชาติอัดหรือ CNG ไว้ในถังที่สามารถรับแรงดันได้สูงกว่า 2,400 ปอนด์ต่อ
ตารางนิ้วหรือประมาณ 163 เท่าของความดันบรรยากาศ ซึ่งเมื่อน าค่าความดันนี้ไปเปรียบเทียบกับความดันในถังก๊าซ 
LPG แล้ว จะเห็นว่าการใช้ก๊าซ CNG จะต้องใช้ความดันสูงกว่าประมาณ 8 เท่า (ปกติความดันในถังก๊าซ LPG 
ประมาณ120 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) จึงเป็นสาเหตุให้ไม่มีผู้นิยมใช้เชื้อเพลิงที่มีสารประกอบหลักเป็นมีเทนใน
กระบวนการอุตสาหกรรมและยานพาหนะทั่วไป เพราะต้องสร้างถังที่มีความหนาเป็นพิเศษ  
 ถึงแม้ในถังจะมีความดันสูงมาก แต่ก๊าซ CNG ก็ยังคงสภาพเป็นก๊าซอยู่ได้ ดังนั้นเมื่อน าออกมาใช้จึงสะดวก 
และมีสภาพเป็นไอได้ดีกว่าก๊าซหุงต้มหรือก๊าซ LPG เพราะเมื่อก๊าซ LPG ถูกอัดอยู่ภายในถังจะมีสภาพเป็นของเหลว 
และจะมีสภาพเป็นไอเมื่อปล่อยออกมาสู่บรรยากาศภายนอก ดังนั้นสภาพการเป็นไอของก๊าซ CNG จึงดีกว่า หาก
น าเอาก๊าซ CNG มาใช้กับรถยนต์จะต้องใช้ถังส าหรับเก็บก๊าซ CNG ที่มีความหนาของถังมาก จึงจะทนต่อการอัดก๊าซ 
CNG บรรจุลงในถัง และจึงจะสามารถบรรจุก๊าซ CNG ได้มาก โดยในต่างประเทศได้มีการน าเอาก๊าซ CNG มาใช้กับ
รถยนต์นานแล้ว ส าหรับประเทศไทยก็ได้มีการทดลองน าเอาก๊าซ CNG มาใช้กับรถประจ าทาง นอกจากนี้ยังได้ท าการ
ทดลอง และวิจัยถึงความเหมาะสมที่จะน าเอาก๊าซ CNG มาใช้กับรถยนต์ในปัจจุบันและในอนาคตต่อไป     (ขวัญชัย 
สินทิพย์สมบูรณ์ และคณะ, 2536; นุรักษณ์ กฤษดานุรักษ์ และปราโมทย์ ไชยเวช, 2543) 
 
ตารางที่ 1  การเปรียบเทียบคณุสมบัติของก๊าซธรรมชาติอัดกับเช้ือเพลิงชนิดต่างๆ 

คุณสมบัติ เบนซิน ดีเซล ก๊าซหุงต้ม ก๊าซธรรมชาต ิ
สถานะปกต ิ ของเหลว ของเหลว ก๊าซ ก๊าซ 
ความหนาแนน่ที่ 15๐C (kg/litre) 0.73 0.83 0.64 0.14 
จุดเดือด (๐C) 25 - 100 150 - 360 -50 - 0 -162 
ความร้อนจ าเพาะ (MJ/kg) 43.5 42.5 46.1 47.7 
อุณหภูมิระเบิดในอากาศ (๐C) 220 220 400 540 
ช่วงติดไฟ  ค่าสงู 8 6.5 15 15 
อากาศ (% โดยปริมาตร) ค่าต่ า 0.6 0.6 1.5 5 
อากาศที่ใช้ในการสนัดาป  14.8 14.5 15.5 17.2 
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คุณสมบัติ เบนซิน ดีเซล ก๊าซหุงต้ม ก๊าซธรรมชาต ิ

(kg/kg เชื้อเพลิง) 
ค่าออกเทน 91 - 105 120 

ที่มา: ขวัญชัย สินทิพย์สมบูรณ์ และคณะ (2536) 
 
 เนื่องจากก๊าซธรรมชาติอัดเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนชนิดหนึ่ง จึงสามารถน ามาใช้เป็นเชื้อเพลิงได้
เช่นเดียวกับน้ ามันและก๊าซหุงต้ม (LPG) แต่วิธีการน ามาใช้เป็นเชื้อเพลิงจะแตกต่างกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของ
เชื้อเพลิงแต่ละประเภท ดังนั้นจึงควรทราบคุณสมบัติของก๊าซธรรมชาติอัด (ตารางที่ 1) ซึ่งมีดังนี้ 

1. สถานะปกติ  มีสภาพเป็นกา๊ซ 
2. ก๊าซธรรมชาติอัดมีค่าความถ่วงจ าเพาะต่ ากว่าอากาศ จึงมีคุณสมบัติเบากว่าอากาศ  ดังนั้นเมื่อก๊า ซรั่ว

ออกมาจึงกระจายไปในบรรยากาศอย่างรวดเร็ว 
3. ค่าออกเทนโดยทั่วไปจะสูงกว่า 120  จึงสามารถใช้เป็นเชื้อเพลงิทดแทนในรถยนต์ได้อยา่งดี 
4. ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นกา๊ซไม่มีสี ไม่มีกลิ่น  ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยการใช้งานจึงเติมกลิ่นลงไป เพื่อเตือน

ให้รู้ว่ามีการรั่วเกิดขึ้น 
ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นก๊าซไม่มีพิษ แต่ถ้าอยู่ในส่วนผสมของอากาศมากจะท าให้ภาวะอากาศในขณะนั้นเกิด

การขาดออกซิเจน เนื่องจากการใช้ก๊าซธรรมชาติอัดสามารถทดแทนได้ทั้งเครื่องยนต์เบนซินและเครื่องยนต์ดีเซล 
ดังนั้นจึงควรจะทราบถึงข้อดีและข้อเสียของการใช้ก๊าซธรรมชาติชนิดนี้ แสดงดังตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2  ข้อดีและข้อเสียของการใช้ก๊าซธรรมชาติอัดกับเครื่องยนต์เบนซิน 

ข้อดี ข้อเสีย 
1. ประหยัดค่าน้ ามันเชื้อเพลิง จากข้อมูลของประเทศ

ต่าง ๆ พบว่าราคาของก๊าซธรรมชาติอัดเมื่อเทียบกับ
ค่าสมดุลความร้อนเท่าน้ ามันเบนซิน 1 ลิตร จะมี
ราคาถูกกว่าประมาณ 2-4 เท่า 

 
 
2. ลดค่าบ ารุงรักษาและเพิ่มอายุเครื่องยนต์ เนื่องจาก

ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิงที่อยู่ในสถานะก๊าซจึง
เกิดการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ ไม่มีเขม่าเกาะที่ลูกสูบ 
และไม่มีเขม่าไปรวมตัวกันที่น้ ามันเครื่อง จากสถิติ
พบว่าสามารถยึดอายุน้ ามันเครื่องได้  15,000 
กิโลเมตรต่อคร้ัง  และยืดอายุเครื่องยนต์ได้ถึง 2 เท่า 

 

1. ขีดจ ากัดในระยะทางวิ่ง เมื่อเทียบปริมาตรความจุ
ของก๊าซธรรมชาติอัดกับน้ ามันเบนซินที่ปริมาตร
เดียวกัน น้ ามันเบนซินเมื่อกลายเป็นไอจะมีปริมาตร
มากกว่าก๊าซธรรมชาติอัด ซึ่งถ้าต้องการให้รถยนต์
วิ่งได้ระยะทางเท่ากับเมื่อใช้น้ ามัน  จะต้องเพิ่มถัง
บรรจุก๊าซธรรมชาติอัดให้มากข้ึน 

2. จ ากัดช่องว่างในการบรรทุกน้ าหนัก ทั้งนี้เนื่องจาก
ต้องใช้ถังบรรจุก๊าซเป็นอุปกรณ์เพิ่มเติม จึงเป็นการ
เพิ่มน้ าหนักแก่ตัวรถ ท าให้เสียพื้นที่ในการบรรทุก
ของด้วย 
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ข้อดี ข้อเสีย 

3. มลภาวะ  เนื่องจากก๊าซธรรมชาติอัดสามารถเกิด
การเผาไหม้ได้อย่างสมบูรณ์ และในเชื้อเพลิงไม่มี
สารตะกั่วเจือปน ดังนั้นจึงช่วยลดมลพิษได้ถึง 90 
เปอร์เซ็นต์ 
 
 
 
 

4. เครื่องยนต์เดินได้เรียบและติดเครื่องง่ายกว่าขณะ
อากาศเย็น เนื่องจากก๊าซธรรมชาติอัดมีสถานะเป็น
ก๊าซ จึงท าให้ติดเครื่องได้ง่าย แม้ในขณะที่มีอากาศ
เย็น จึงสามารถติดเครื่องได้ดีกว่าเพราะเครื่องยนต์
ไม่จ าเป็นต้องใช้ความร้อนในการ        อุ่นเครื่อง 
นอกจากนี้ค่าออกเทนของก๊าซธรรมชาติอัดยังสูงกว่า 
ซึ่งมีผลในการป้องกันการน็อกในเคร่ืองยนต์ได้ 

5. มีความปลอดภัยสู ง  เนื่ องจากอุปกรณ์ต่ าง  ๆ 
ออกแบบมาเพื่อให้มีความทนทานต่อความดันสูง  
และในกรณีที่ก๊าซรั่ว ก๊าซธรรมชาติมีคุณสมบัติเบา
กว่าอากาศ จึงกระจายสู่บรรยากาศแทนที่จะขังตัว
อยู่ในที่ต่ าเหมือนเชื้อเพลิงอื่น ๆ นอกจากนี้ช่วงการ
ติ ด ไฟของก๊ า ซธรรมชาติ อั ดอยู่ ใ นช่ ว ง  5-15 
เปอร์เซ็นต์ โดยปริมาตรและที่อุณหภูมิประมาณ  
1,2000๐F ถ้าเป็นน้ ามันเบนซินจะมีค่าประมาณ  
0.6-8 เปอร์เซ็นต์ที่ 800๐F 

3. ปัญหาความสะดวกในการหาแหล่ ง เติมก๊ าซ
ธรรมชาติอัด เนื่องจากประเทศไทยยังไม่มีระบบท่อ
ก๊าซมากพอ จึงเป็นอุปสรรคส าคัญในการตั้งสถานี
บริการตามแนวท่อ นอกจากนี้สถานีบริการแบบแม่
กับลูกต้องมีเงินลงทุนสูง ผู้ลงทุนจ าเป็นต้องค านึงถึง
ความคุ้มทุน จึงอาจจะเป็นปัญหาส าหรับผู้ที่
ดัดแปลงรถในการหาสถานีเติมก๊าซ 
 

4. ก าลังเครื่องยนต์ลดลงประมาณ 10-15 เปอร์เซ็นต์ 
เนื่องจากค่าความร้อนของก๊าซธรรมชาติเมื่อเทียบ
กับค่าน้ ามันเชื้อเพลิงจะต่ ากว่าประมาณ  10-15 
เปอร์เซ็นต์ 
 
 
 

5. ค่าดัดแปลงและราคาอุปกรณ์ค่อนข้างสูง  เนื่องจาก
จ าเป็นต้องใช้วัสดุที่ทนความดันสูงและมีมาตรฐาน
ความปลอดภัย  ซึ่งอุปกรณ์ต่าง ๆ ยังหายาก จึงท า
ให้ราคาดัดแปลงค่อนข้างสูงด้วย 

ที่มา: ขวัญชัย สินทิพย์สมบูรณ์ และคณะ (2536) 
 

ส าหรับรถยนต์ที่ใช้ในการทดสอบคือ รถยนต์ Toyota Corolla Altis เครื่อง 3ZZ-FE เครื่องยนต์เบนซิน 4 
จังหวะ 4 สูบ ปริมาตรกระบอกสูบ 1598 cc. มาท าการทดสอบกับเครื่องวิเคราะห์ปัญหา Launch X431 และ OBD 
II Protocol โดยท าการทดสอบอัตราการไหลของอากาศ โดยใช้วิธีการเปิดคันเร่งค้างไว้ที่ต าแหน่งสูงสุด จากความเร็ว
รอบเร่ิมต้นทดสอบอยู่ที่รอบเดินเบา หลังจากนั้นจะท าการเพิ่มภาระโดยการเร่ง เพื่อให้ความเร็วรอบเพิ่มขึ้นประมาณ
ครั้งละ 250 รอบต่อนาที จนถึงประมาณ 2,000 รอบต่อนาที ท าการเก็บข้อมูลของตัวแปรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ทดสอบ (บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด, 2554) 
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ส่วนการหาค่าความสิ้นเปลืองการใช้ก๊าซ CNG  เป็นการวัดค่าใช้งานจากสภาพจริง (ตารางที่ 3) เป็นการวิ่ง
โดยใช้ระยะทาง ในการวิ่งระยะทางยาวไปและกลับสถานที่ท างานรอบละ 100 กิโลเมตรสองรอบต่อวัน ส าหรับ
ระยะทางสั้นในตัวเมืองเป็นการวัดค่าใช้งานจากสภาพจริงเช่นกัน โดยวิ่งโดยวิ่งในย่านชุมชนเพื่อหาอัตราการสิ้นเปลอืง 
ระยะเวลาในการทดสอบใช้เวลาประมาณ 40 วัน คือ เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนมีนาคม 2561) เพื่อเก็บค่าหาตัวแปร
ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องคือ ระยะทางการใช้รถหนึ่งกิโลเมตรต่อการใช้ก๊าซ CNG จ านวน (กิโลกรัม) และระยะทางการใช้รถ
หนึ่งกิโลเมตรต่อการใช้ก๊าซ CNG จ านวน (บาท) 

 
ตารางที่ 3  การเปรียบเทียบการใช้ก๊าซ 7 คันต่อเส้นทาง 1 กิโลเมตร  

เส้นทางทดสอบ ระยะทางทดสอบ CNG (บาทต่อกโิลเมตร) 

ในเมือง 1,025 0.81 
นอกเมือง 2,360 0.48 
ทางด่วน 1,816 0.49 
ค่าก๊าซเฉลี่ย  0.59 

ที่มา: ส ารวย เพ็งอ้น และ อ าพล ซื่อตรง (2551) 
 
รายละเอียดต่าง ๆ ของเคร่ืองยนต์ที่ใช้ในการทดสอบ 

 รถยนต์ที่ใช้ในการทดสอบครั้งนี้คือ รถยนต์ Toyota Corolla Altis เครื่องยนต์ 3ZZ-FE เครื่องยนต์เบนซิน 
4 จังหวะ 4 สูบ ปริมาตรกระบอกสูบ 1598 cc. เชื้อเพลิงที่ใช้ในการทดสอบคือ ก๊าซธรรมชาติอัด (CNG) โดยมีข้อมูล
รายละเอียดเคร่ืองยนต์ แสดงดังตารางที่ 4  
 
ตารางที่ 4  รายละเอียดและค่ามาตรฐานตา่งๆ ของเครื่องยนต ์Toyota Corolla Altis  

ชนิดของเคร่ืองยนต์ 3ZZ-FE 

แบบเครื่องยนต ์ เป็นเครื่องยนต์เบนซนิแบบ 4 สบูแถวเรียง DOHC 16 วาล์ว 
น้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามันเบนซนิไร้สารตะกั่ว ค่าอ็อกเทน 91 หรือสูงกว่า 
ความกว้างกระบอกสบู x ช่วงชกั 79.0 x 91.5 มม. 
ปริมาณกระบอกสูบ 1598 cc. 
แรงอัดสูงสุด 10.5:1 
ก าลังสูงสุด 80 กิโลวัตตท์ี ่6,000 รอบต่อนาที 
แรงบิดสูงสดุ 145 นิวตัน-เมตร ที่ 4400 รอบต่อนาท ี
ชนิดของเกียร์ เกียร์อัตโนมัติ U341E 
ชนิดของถังก๊าซ CNG-1 
ความจุของถังก๊าซเทียบกับน้ า 75 ลิตร 
แรงดันก๊าซขณะใช้งาน   200 บาร ์
น้ าหนักถังก๊าซ  60 กิโลกรัม 
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ชนิดของเคร่ืองยนต์ 3ZZ-FE 

น้ าหนักก๊าซเมื่อเติมเต็ม  ประมาณ 13-16 กิโลกรัม 
ขนาดยางรถยนต ์ 195 65 R15 
อัตราการไหลของอากาศ (MAF) 
 

- ค่าต่ าสุด: 0 กรัมต่อวินาท ี

- รอบเดินเบา: 1 ถึง 3 กรัมต่อวินาท ี 

- สูงสุด: 655 กรัมต่อวินาท ี

ที่มา: บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากดั (2551) 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 วิธีการทดสอบด าเนินการโดยใช้ชุดทดสอบกับรถยนต์ Toyota Corolla Altis เครื่องยนต์ 3ZZ-FE ซึ่งมี
คุณสมบัติดังตารางที่ 4 โดยรถยนต์ที่ทดสอบไม่มีการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ใด โดยการทดสอบแบ่งเป็น 

-  ทดสอบอัตราการไหลของอากาศ ใช้เครื่องทดสอบสองเครื่องเพื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบคือ เครื่อง
วิเคราะห์ปัญหา Launch X431 (รูปที่ 1) และ OBD II Protocol (รูปที่ 2) โดยมีเงื่อนไขในการทดสอบคือ ใช้
ความเร็วรอบตั้งแต่รอบเดินเบาถึง 2,000 รอบต่อนาที การทดสอบท าโดยการต่อสายเชื่อมต่อข้อมูล (datalink 
cable) เข้ากับเครื่องวิเคราะห์ปัญหา Launch X431 และ OBD II Protocol และขั้วต่อเชื่อมกับข้อมูลด้านตัวรถ 
(DLC 3) ให้เสียบสายเชื่อมต่อข้อมูลตรงเข้ากับขั้วต่อ การทดสอบครั้งนี้เป็นแบบ Full load-Full Throttle ความเร็ว
รอบเริ่มต้นทดสอบอยู่ที่รอบเดินเบา โดยเริ่มเก็บข้อมูลที่รอบเดินเบา หลังจากนั้นจะท าการเพิ่มภาระโดยการเร่ง 
เพื่อให้ความเร็วรอบเพิ่มขึ้นประมาณครั้งละ 250 รอบต่อนาที จนถึงประมาณ 2,000 รอบต่อนาที ท าการเก็บข้อมูล
ของตัวแปรที่เก่ียวข้อง (บริษัท     โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด, 2554)  

- การหาค่าความสิ้นเปลืองการใช้ก๊าซ CNG เป็นการวัดค่าใช้งานจากสภาพจริง โดยการวิ่งในเมือง รถใช้
ความเร็วในการทดสอบ ระหว่าง 40-80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง สภาพการใช้งานจริง วิ่งช้าสลับเร็ว ความเร็วเฉลี่ยของรถ
ทดสอบอยู่ที่ 70 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส าหรับการทดสอบวิ่งนอกเมือง รถใช้ความเร็วในการทดสอบ ระหว่าง 80-110 
กิโลเมตรต่อชั่วโมง ความเร็วเฉลี่ยของรถทดสอบอยู่ที่ 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
 
รูปที่ 1  เครื่อง Launch X431 และรถที่ใช้ในการทดสอบ 
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รูปที่ 2  ขั้นตอนการเก็บข้อมูลจากเครื่อง OBD II Protocol 

 
 

ผลการวิจัย 
 
รูปที่ 3  ผลการทดสอบอัตราการไหลของอากาศของรถที่ใช้ก๊าซCNG 

 

การทดสอบอัตราการไหลของอากาศของรถยนต์ Toyota Corolla Altis เครื่องยนต์ 3ZZ-FE  ที่ใช้ก๊าซ 
CNG ในรอบเดินเบา ค่ามาตรฐาน 1 ถึง 3 กรัมต่อวินาที (จากตารางที่ 4) ผลการทดสอบเก็บค่าในรอบเดินเบา 500-
700 รอบต่อนาที ค่าผลการทดสอบอยู่ในค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1.8 ถึง 2 กรัมต่อวินาที ซึ่งอยู่ในค่ามาตรฐาน ดังรูปที่ 3  
 
รูปที่ 4  อัตราการวิ่งในตัวเมืองของรถที่ใช้ก๊าซ CNG ต่อกิโลเมตร (กิโลกรมั) 
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ส าหรับการทดสอบวิ่งในเมืองของรถที่ใช้ก๊าซ CNG รถใช้ความเร็วในการทดสอบ ระหว่าง 40-80 กิโลเมตร
ต่อชั่วโมง สภาพการใช้งานจริงวิ่งในเมือง วิ่งช้าสลับเร็ว ความเร็วเฉลี่ยของรถทดสอบอยู่ที่ 70 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ผล
การทดสอบได้ค่า 0.07-0.08 กิโลกรัมต่อระยะการวิ่ง 1 กิโลเมตร ดังแสดงในรูปที่ 4 

รูปที่ 5  อัตราการวิ่งในตัวเมืองของรถที่ใช้ก๊าซ CNG ต่อกิโลเมตร (บาท) 

 
 

ส าหรับการทดสอบวิ่งในเมืองของรถที่ใช้ก๊าซ CNG รถใช้ความเร็วในการทดสอบ ระหว่าง 40-80 กิโลเมตร
ต่อชั่วโมง สภาพการใช้งานจริง วิ่งช้าสลับเร็ว ความเร็วเฉลี่ยของรถทดสอบอยู่ที่  70 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ผลการ
ทดสอบได้ค่า 1.01 บาทต่อระยะการวิ่ง 1 กิโลเมตร โดยเมื่อเทียบกับค่ามาตรฐาน (ตารางที่ 3) มีค่าเพิ่มขึ้น ดังแสดง
ในรูปที่ 5 
 
รูปที่ 6  อัตราการวิ่งนอกตัวเมืองของรถที่ใช้ก๊าซ CNG ต่อกิโลเมตร (กิโลกรัม) 

 
 

ส าหรับการทดสอบวิ่งนอกเมืองของรถที่ใช้ก๊าซ CNG รถใช้ความเร็วในการทดสอบ ระหว่าง 80-110 
กิโลเมตรต่อชั่วโมง ตามสภาพการใช้งานจริง ความเร็วเฉลี่ยของรถทดสอบอยู่ที่  100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ผลการ
ทดสอบได้ค่า 0.05-0.06 กิโลกรัมต่อระยะการวิ่ง 1 กิโลเมตร ดังแสดงในรูปที่ 6 
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รูปที่ 7  อัตราการวิ่งนอกตัวเมืองของรถที่ใช้ก๊าซ CNG ต่อกิโลเมตร (บาท) 

 
ส าหรับการทดสอบวิ่งนอกเมืองของรถที่ใช้ก๊าซ CNG รถใช้ความเร็วในการทดสอบ ระหว่าง 80-110 

กิโลเมตรต่อชั่วโมง ตามสภาพการใช้งานจริง ความเร็วเฉลี่ยของรถทดสอบอยู่ที่  100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ผลการ
ทดสอบได้ค่า 0.74 บาทต่อระยะการวิ่ง 1 กิโลเมตร โดยเมื่อเทียบกับค่ามาตรฐาน (ตารางที่ 3) มีค่าเพิ่มขึ้น ดังแสดง
ในรูปที่ 7 
 

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
 งานวิจัยนี้เป็นการทดสอบอัตราการสิ้นเปลืองการใช้ก๊าซ CNG ของรถยนต์ Toyota Corolla Altis 
เครื่องยนต์ 3ZZ-FE โดยการทดสอบใช้สองสภาวะคือ 

- การทดสอบวิ่งในเมืองของรถที่ใช้ก๊าซ CNG รถใช้ความเร็วในการทดสอบ ระหว่าง 40-80 กิโลเมตรต่อ
ชั่วโมง สภาพการใช้งานจริงวิ่งในเมือง วิ่งช้าสลับเร็ว ความเร็วเฉลี่ยของรถทดสอบอยู่ที่ 70 กิโลเมตรต่อชั่วโมง  

- การทดสอบวิ่งนอกเมืองของรถที่ใช้ก๊าซ CNG รถใช้ความเร็วในการทดสอบ ระหว่าง 80-110 กิโลเมตรต่อ
ชั่วโมง ตามสภาพการใช้งานจริง 

ค่าในการทดสอบเมื่อเปรียบเทียบกับค่าในตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบการใช้ก๊าซ 7 คันต่อเส้นทาง 1 
กิโลเมตร ได้ข้อสรุปว่า 

 เส้นทางทดสอบ 
ค่าของ CNG (บาทต่อกิโลเมตร) 

สรุป จากค่ามาตรฐาน 
(ตารางที ่3) 

จากการทดสอบ 

ในเมือง 0.81 1.01 เพิ่มข้ึน 24.68 % 
นอกเมือง 0.48 0.74 เพิ่มข้ึน 54.17 % 
ค่าก๊าซเฉลี่ย 0.59 0.86 เพิ่มข้ึน 31.39 % 

 
ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่า ค่าจากการทดสอบเพิ่มขึ้นทุกค่า แต่ค่าต่าง ๆ เหล่านั้นเมื่อเทียบกับค่าสมดุล

ความร้อนเท่าน้ ามันเบนซิน 1 ลิตร จะมีราคาถูกกว่าประมาณ 2-4 เท่า 
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ส าหรับการทดสอบอัตราการไหลของอากาศของรถยนต์ Toyota Corolla Altis เครื่องยนต์ 3ZZ-FE  ที่ใช้
ก๊าซ CNG ในรอบเดินเบา ค่ามาตรฐาน 1 ถึง 3 กรัมต่อวินาที (จากตารางที่ 4) ผลการทดสอบ ค่าผลการทดสอบอยู่
ในค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1.8 ถึง 2 กรัมต่อวินาที ซึ่งอยู่ในค่ามาตรฐาน ดังนั้นการใช้ก๊าซ CNG จึงไม่มีผลต่อการทดสอบ ดังนั้น 
CNG จึงเป็นตัวเลือกทางด้านพลังงานที่จะน ามาเป็นตัวเลือกในการใช้ทดแทนน้ ามันที่มาจากฟอสซิล และสามารถน า
ข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงเครื่องยนต์เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานมากยิ่งขึ้นในอนาคต (Abdul et al., 2009; Chang 
and Haeng, 2016). 
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อุปกรณ์เพ่ิมประสิทธิภาพระบบปรับอากาศรถยนต์ 
Equipment for Increasing Efficiency of Car Air Conditioning System 

บุญชู เกตุยงค์*, วราวุธ ทองเงิน, รัฐพล พิสัยสวสัดิ์ 

คณะเทคโนโลย ีสถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย 
*Email : boonchu_ae@outlook.co.th 

บทคัดย่อ 

บทความนี้เป็นการน าเสนอการลดอุณหภูมิในห้องโดยสารของรถยนต์นั่งที่ใช้เคร่ืองยนต์ขนาด 1600 ซีซี เป็น
ก าลังต้นในการขับเคลื่อน และส่งก าลังขับคอมเพรเซอร์ของระบบท าความเย็นภายในห้องโดยสาร ท าให้มีอุณหภูมิที่
ต่างจากภายนอกส่งผลให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารรู้สึกสบาย โดยการออกแบบ  ถังพักสารความเย็น จ านวน 3 แบบ ได้แก่ 
แบบทรงกลม แบบทรงแคปซูล และแบบขดสปริง จากนั้นน าไปติดตั้งในวงจรปรับอากาศระหว่างชุดรีซีฟเวอร์ดราย
เออร์ถงึชุดเอกซ์แพนชั่นวาล์ว เพื่อเปรียบเทียบอุณหภูมิที่ทางเข้าห้องโดยสารระหว่างก่อนติดตั้งกับหลังติดตั้ง จากการ
ทดลองพบว่าอุณหภูมิที่วัดได้ก่อนติดตั้งถังพักประมาณ 20 องศาเซลเซียส และเมื่อติดตังถังพักพบว่าถังพักแบบขด
สปริงสามารถลดอุณหภูมิในห้องโดยสารลงได้อีก 4 องศาเซลเซียส เหลือเพียง 16 องศาเซลเซียส เมื่อเปรียบเทียบใน
การใช้เชื้อเพลิงในปริมาณที่เท่ากัน อุณหภูมิภายในห้องโดยสารลดลงอย่างรวดเร็ว รวมถึงประหยัดเชื้อเพลิง 

ค าส าคัญ : เครื่องยนต์ สารท าความเย็น เอกซ์แพนชั่นวาล์ว คอมเพรสเซอร์ 

Abstract 

 This article was to present the low temperature in a car engine for 1600 cc. and to test 
transmission compressor cooling system in the cabin. A temperature difference from the outside, 
resulting in passengers feeling comfortable. Many things were need to be considered to keep the 
air conditioning system to be more efficient and maximize its potential resistant to pressure and 
temperature of refrigerant. By designing a spherical cone, capsule and coil springs, and input the air 
conditioning between receiver dryer and the expansion valve to compare the inlet temperature in 
the cabin. The temperature measured before was about 20 degrees Celsius. The result showed 
that tank coil springs could reduce the temperature in cabin for about 16 degrees Celsius that 
could reduce the temperature by 4 degrees Celsius. The temperature in cabin was dropped and so 
there was fuel consumption savings. 

Keywords : Engine, Refrigerant, Expansion valve, Compressor 
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บทน า 
อุตสาหกรรมยานยนต์เป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศส่งผลให้ธุรกิจด้านการผลิต

รถยนต์มีการแข่งขันกันสูงมาก เนื่องจากรถยนต์กลายเป็นปัจจัยส่วนหนึ่งของชีวิต ยังเป็นเครื่องอ านวยความสะดวก 
การขนส่งและคมนาคม ดังนั้นบริษัทผู้ผลิตจึงต้องน าเทคโนโลยีจากหลากหลายสาขาเข้ามาช่วยพัฒนากระบวนการ
ผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเลือกได้ตามความต้องการ ซึ่งมักนิยมตามสังคม  เช่น ยี่ห้อ รูปลักษณ์
สวยงาม ความแข็งแรง พร้อมกับระบบ           สิ่งอ านวยความสะดวก รวมถึงความปลอดภัยในการใช้งานส าหรับ
ระบบปรับอากาศภายในรถยนต์ (บริษัท นิปปอนเด็นโซไทยแลนด์ เซลส์ จ ากัด, 2523) ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ ท าให้ผู้ขับขี่
รู้สึกสบาย ในปี พ.ศ. 2560 พบว่ามีรถจดทะเบียนใหม่โดยรวมมากกว่า 2.79 ล้านคัน (สถิติคมนาคม, 2560) ส่งผลให้
จราจรติดขัดบนท้องถนน และผลจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงจากเครื่องยนต์ ควันไอเสีย ท าให้สิ่งแวดล้อมมีอุณหภูมิสูง
กว่าปกติ รวมทั้งมีมลพิษทางกลิ่นและเสียง ระบบปรับอากาศจะมีหน้าที่ควบคุมอุณหภูมิและการหมุนเวียนของอากาศ
ให้มีความเหมาะสม ปราศจากกลิ่น และฝุ่นละออง โดยเฉพาะภายในห้องโดยสาร จึงเป็นระบบที่ท าให้ผู้ขับขี่และ
ผู้โดยสารต้องการเป็นอันดับต้น ๆ ซึ่งบริษัทผู้ผลิตได้เล็งเห็นถึงความต้องการของผู้บริโภคในสิ่งนี้  

 ระบบปรับอากาศรถยนต์ประกอบด้วยคอมเพรสเซอร์ (compressor) มีหน้าที่ดูด-อัดสารท าความเย็นให้มี
แรงดันสูงและอุณหภูมิสูงให้ไหลผ่านคอนเดนเซอร์ (condenser) เพื่อระบายความร้อนจากนั้นสารท าความเย็นจะไหล
ผ่านอุปกรณ์ควบคุมแรงดัน (expansion valve) เพื่อลดแรงดันและอุณหภูมิไหลเข้าอีวาโปเรเตอร์ (evaporator) 
เพื่อแลกเปลี่ยนความร้อนภายในรถยนต์ สารท าความเย็นกลายเป็นไอและดูดกลับเข้าคอมเพรสเซอร์ เมื่ออากาศ
ภายในรถยนต์มีอุณหภูมิเหมาะสมตามความต้องการของผู้ขับขี่  (รูปที่ 1) เทอร์โมสตัทจะตัดการท างานของ
คอมเพรสเซอร์ การท างานของคอมเพรสเซอร์ (สมศักดิ์ สุโมตยกุล, 2548; วีรศักดิ์ บุญทน, 2550) อาศัยเครื่องยนต์
เป็นต้นก าลังซึ่งท าให้เครื่องยนต์รับภาระมาก จ าเป็นต้องใช้เชื้อเพลิงจ านวนมากเพื่อให้ความเย็นภายในห้องโดยสาร
คงที่ ในกรณีที่เคร่ืองปรับอากาศมีประสิทธิภาพ การท างานของคอมเพรสเซอร์จะใช้ระยะเวลาน้อยส่งผลให้ประหยัด
น้ ามันเชื้อเพลิง กรณีทีเครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพต่ าท าให้คอมเพรสเซอรท์ างานใช้เวลานานมากกว่าปกติหรือไม่
หยุดการท างานเลย ส่งผลให้สิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิงเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศ
และอาจส่งผลถึงการประหยัดน้ ามันเชื้อเพลิง (Jignesh      et al., 2014; Ishikawa et al., 2004; Wang and Gu, 
2004) จึงมีแนวทางดังนี้ 
 
รูปที่ 1  วัฏจักรการท าความเย็นในระบบปรับอากาศรถยนต์ 

 
 

ที่มา: http://www.thaimechanic.com 
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รูปที่ 2  วัฏจักรการท าความเย็นแบบอัดไอ 

 

 
ที่มา: http://www.refrigerations.blogspot.com 
 

ระบบท าความเย็นแบบอัดไอ (vapor- compression system) (รูปที่ 2) ที่ขับเคลื่อนโดยใช้เครื่องยนต์มี
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงดัน (pressure) กับเอนทาลปี (enthalpy) หรือเรียกว่า P-h Diagram ของสารท าความเย็น
ในระบบปรับอากาศรถยนต์แบบทั่วไป ที่อยู่ในสภาวะคงตัว (steady state) กระบวนการ (process) จาก 1 ไป 2 
เกิดขึ้นในคอมเพรสเซอรท์ี่มีการไหลสม่ าเสมอแบบอาเดียแบติกที่ย้อนกลับได้หรือไอเซนโทรปิก  

Wcomp = mr (h2-h1)   (1) 
กระบวนการจาก 2 ไป 3 เกิดขึ้นในคอนเดนเซอร ์เป็นกระบวนการไหลแบบสม่ าเสมอ การระบายความ ร้อน

ท าให้สารท าความเย็นในคอนเดนเซอร์ควบแน่น และกลายเป็นของเหลว 
Qc = mr  (h2-h1)    (2) 

กระบวนการจาก 3 ไป 4 เป็นการขยายตัวแบบสม่ าเสมอ ที่ผ่านวาลว์ลดความดัน (expansion valve) เป็น
กระบวนการเอนทาลปีคงที่    

h3 = h4     (3) 
กระบวนการจาก 4 ไป 1 เป็นกระบวนการความดันคงที่ (constant pressure process) เกิดขึ้นในอีวาโปเร

เตอร์ เป็นการรับความร้อนที่ความดันคงที่ ผลต่างความเร็วจากขาเข้าและออกน้อยมาก อัตราการถ่ายเทความร้อน 
(QE) จะถ่ายเทจากอากาศโดยรอบให้กับสารท าความเย็นในอีวาโปเรเตอร์ ท าให้สารท างานกลายเป็นไอที่ความดันต่ า  

QE = mr  (h1-h4)    (4) 
สัมประสทิธิ์สมรรถนะท าความเย็น (COP) สามารถอธิบายได้ดังสมการ 

COP = QE/Wcomp = (h1-h4)/ (h2-h1) (5) 
Wcomp = ก าลังงานทีป่้อนให้เข้าคอมเพรสเซอร์ (kW) 
QE    = อัตราการถ่ายเทความร้อนออกที่อีวาโปเรเตอร์ (kW) 
QC       = อัตราการถ่ายเทความร้อนออกที่คอนเดนเซอร์ (kW) 
COP     = สัมประสิทธิ์สมรรถนะการท าความเย็น 
mr        = อัตราการไหลโดยมวลของสารท าความเย็น (kg/s) 
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h1        = เอนทาลปีขาเข้าคอมเพรสเซอร์ (kJ/kg) 
h2        = เอนทาลปีขาออกคอมเพรสเซอร์ (kJ/kg) 
h3        = เอนทาลปีขาเข้าวาล์วลดความดัน (kJ /kg) 
h4        = เอนทาลปีขาออกวาล์วลดความดัน (kJ /kg) 

 
รูปที่ 3  เทอร์โมมิเตอร์กระเปราะแห้งและกระเปราะเปียก 

 
 

 เทอร์โมมิเตอร์ชนิดที่เป็นแบบ liquid-in-glass แบบจุ่มบางส่วน (partial immersion) ที่มีการปรับเทียบ
มาตรฐานและวัดอุณหภูมิได้ในช่วง -5 องศาเซลเซียส ถึง 50 องศาเซลเซียส และมีความแม่นย า ใช้ไส้ตะเกียงหรือผ้า
ก๊าซที่เปียกชื้นหุ้มกระเปาะของเทอร์โมมิเตอร์ไว้ การวัดค่าอุณหภูมิกระเปาะเปียกที่แม่นย าต้องใช้ผ้าที่สะอาด และมี
การปิดบังการแผ่รังสีความร้อน (รูปที่ 3) 
 
รูปที่ 4  เทอร์โมมิเตอร ์
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เทอร์โมมิเตอร์แบบกระเปาะแก้ว เป็นเครื่องมือส าหรับวัดระดับความร้อนหรืออุณหภูมิ  ประดิษฐ์ขึ้นโดย
อาศัยหลักการขยายตัวของของเหลวเมื่อได้รับความร้อนและหดตัวเมื่อคายความร้อนของเหลวที่ใช้บรรจุในกระเปาะ
แก้วของเทอร์โมมิเตอร์คือ ปรอทหรือแอลกอฮอล์ที่ผสมกับสีแดงเมื่อแอลกอฮอล์หรือปรอทได้รับความร้อนจะขยายตัว
ขึ้นไปตามหลอดแก้วเล็ก ๆ เหนือกระเปาะแก้ว และจะหดตัวลงไปอยู่ในกระเปาะตามเดิมถ้าอุณหภูมิลดลง (รูปที่ 4) 
 
 
 
 
รูปที่ 5  ไซโครเมตริกชาร์ท (Psychometric chart ) 

 
ที่มา: http://khomsanmuangma.blogspot.com/2016/07/5.html 

 
ถังพักสารท าความเย็นแบบขดสปริง  
รูปที่ 6  ถังพักแบบขดสปริง 

 

 ความเค้นตามแนวเส้นรอบวง
 t

Pr
1 

 
 (6) 
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ความหนาของเปลือกส่วนล าตัวที่รับความเค้นตามแนวยาว 

PES
t

s 4.12

Pr


   (7) 

ถังพักสารท าความเย็นแบบแคปซูล 
รูปที่ 7  ถังพักแบบแคปซูล 
 

 
 
 
 
 
 

ปริมาตรทรงกระบอก = hr 2             (8) 

ปริมาตรทรงกลม = 3

3

4
r    (9) 

ความเค้นตามแนวเส้นรอบวง 
t

Pr
1   (10) 

ความหนาของเปลือกส่วนล าตัวที่รับความเค้นตามแนวเสน้รอบวง ( ความหนาต่ าสุด ) 

PES
t

s 4.02

Pr


    (11) 

ความหนาส่วนหัว ภายใต้ความดันจากภายในถัง ( หัวถังลมรูปครึ่งทรงรี ) 

PES

PD
t

h

h
8.12 

    (12) 

 
ถังพักสารท าความเย็นแบบทรงกลม 
รูปที่ 8  ถังพักแบบทรงกลม 

 

หาปริมาตรทรงกลม = 3

4

3
r    (13) 
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ความเค้นเกิดขึ้นในผนงัทรงกลมผนังบาง 
t2

Pr
2   (14) 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
สตาร์ทเครื่องยนต์ให้ท างาน เปิดวงจรปรับอากาศ และวัดอุณหภูมิด้านเข้าชุดอีวาพอเลเตอร์ด้วย

เทอร์โมมิเตอร์แบบกระเปาะเปียก-กระเปราะแห้ง ส่วนทางด้านช่องลมเย็นเข้าห้องโดยสารใช้เทอร์โมมิเตอร์ พร้อมกับ
ปรับระดับความเร็วรอบของชุดพัดลมและปริมาณสารท าความเย็นในแต่ละต าแหน่ง บันทึกผลการทดสอบปรากฎว่า
อุณหภูมิในห้องโดยสารลดลง เมื่อลดปริมาณสารท าความเย็นก่อนไหลเข้าเอกซ์แพนชั่นวาล์ว คือความดันในระบบ
ด้านแรงดันสูง 270  ด้านแรงดันต่ า 30 - 40 Psi  การออกแบบถังพักสารท าความเย็น ความดันสารท าความเย็นใน
ระบบปรับอากาศรถยนต์ โดยมีค่าเฉลี่ยมาตรฐาน ด้านแรงดันสูง 1.37-1.57 MPa (14-16 กก./ซม.,199-228 Psi) ใน
การค านวณเนื่องจากค านึงถึงความปลอดภัย การออกแบบขั้นแรกจึงเลือกในความดัน ด้านแรงดันสูงที่ 16 กก./ซม.
(สมศักดิ์ สุโมตยกุล, 2548) ในค านวณออกแบบถังพักสารท าความเย็น 

 
ขดสปริง ความหนาของเปลือกส่วนล าตัวที่รับความเค้นตามแนวยาว 

            
PES

t
s 4.12

Pr


  

                                                    22

2

/164.18.0/382

475.0/16

cmNcmcmN

cmcmN
t




   

           
4.228.60

6.7


t    

           t 0.19790 cm   
 
แคปซูล ความหนาของเปลือกส่วนล าตัวที่รับความเค้นตามแนวยาว  

PES
t

s 4.12

Pr


  

   22

2

/164.18.0/2002

5.2/16

CmNcmN

cmcmN
t




  

4.22320

40


t  

t 1926.0 cm  
 
ทรงกลม ความหนาของเปลือกส่วนล าตัวที่รับความเค้นตามแนวยาว  
(ภาควิชาครุศาสตร์เคร่ืองกล มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2560) 
 

PES
t

s 4.12

Pr
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   22

2

/164.18.0/2002

5.2/16

cmNcmN

cmcmN
t




  

   22

3

/4.22/1602

/40

cmNcmN

cmN
t


  

t 1.344 cm  
 

ผลการวิจัย 
ผลการทดลองก่อนติดตั้งถังกักเก็บสารท าความเย็นอุณหภูมิต่ าสุดที่วัดได้จากช่องเข้าห้องโดยสาร และท า

การปรับระดับความเร็วพัดลมระดับเบอร์ 1 ถึงเบอร์ 4 และระดับสารท าความเย็นอยู่ระหว่าง (Min-High) เพื่อหาค่า
ความเย็นที่คงที่สุด และน ามาหาค่าเฉลี่ย ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ออกแบบและสร้างถังกักเก็บสารท าความเย็นเพื่อ
เปรียบเทียบอุณหภูมิในห้องโดยสาร ระหว่างก่อนติดตั้งและหลังติด และจะตั้งอุปกรณ์ระหว่างชุดรีซีฟเวอร์ดรายเออร์ 
(receiver dryer) ถึงชุดเอกซ์แพนชั่นวาล์ว เมื่อสารท าความเย็นไหลผ่านเข้าไปภายในถังกักเก็บ สารท าความเย็นจะ
เกิดการหมุนเวียนภายในอุปกรณ์ จากรูปที่ 9 เป็นการวัดอุณหภูมิในห้องโดยสารที่ยังไม่ได้ท าการติดตั้งถังพักสารความ
เย็นในวงจรปรับอากาศเพิ่ม 
รูปที่ 9  อุณหภูมิในห้องโดยสารทีย่ังไม่ได้ท าการติดตั้งถังพักสารความเย็นในวงจรปรับอากาศเพิ่ม 

 
จากรูปที่ 10 เป็นการวัดอุณหภูมิในห้องโดยสารเมื่อติดตั้งถังพักสารท าความเย็นแบบทรงแคปซูลเพิ่มเติมท า

ให้อุณหภูมิในห้องโดยสารเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง 
 
รูปที่ 10  อุณหภูมิในห้องโดยสารเมื่อติดตั้งถังพักสารท าความเย็นแบบทรงแคปซูล 
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จากรูปที่ 11 เป็นการวัดอุณหภูมิในห้องโดยสารเมื่อติดตั้งถังพักสารท าความเย็นแบบทรงกลมเพิ่มเติมท าให้
อุณหภูมิในห้องโดยสารเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงใกล้เคียงกับวงจรที่ยังไม่ติดตั้งถังพักสารท าความเย็น 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 11  อุณหภูมิในห้องโดยสารเมื่อติดตั้งถังพักสารท าความเย็นแบบทรงกลม 

 
 
จากรูปที่ 12 เป็นการวัดอุณหภูมิในห้องโดยสารเมื่อติดตั้งถังพักสารท าความเย็นแบบทรงสปริงเพิ่มเติมท าให้

อุณหภูมิในห้องโดยสารลดลงมากและดีที่สุด 
 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

2 4 6 8 10 12 14 

อณุ
หภ
มูิ 

(อ
งศ
าเซ

ลเ
ซยี
ส)
  

จ านวนการทดสอบ (ครัง้) 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

2 4 6 8 10 12 14 

อณุ
หภ
มูิ 

(อ
งศ
าเซ

ลเ
ซยี
ส)
   

จ านวนการทดสอบ (ครัง้)  

335 

878 

HP531007
Text Box

HP531007
Text Box
868



รูปที่ 12  อุณหภูมิในห้องโดยสารเมื่อติดตั้งถังพักสารท าความเย็นแบบทรงสปริง  

 
  

จากภาพเป็นการเปรียบเทียบอณุหภูมิจากการติดตั้งถังพักสารท าความเย็นทั้งสามชนิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 13  ผลการวัดอณุหภมูิที่ช่องลมออกของถังพักชนิดต่าง ๆ  

 
 

 

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
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ระดบัความเร็วพดัลม/ระดบัสารท าความเย็น 

336 

879 

HP531007
Text Box

HP531007
Text Box
869



การทดสอบการท างานของระบบเครื่องปรับอากาศรถยนต์ เมื่อติดตั้งถังพักสารความเย็นทั้ง 3 แบบคือ แบบ
ทรงกลม แบบทรงแคปซูล และแบบขดสปริง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพรวมถึงการลดอุณหภูมิภายใน
ห้องโดยสาร อาจส่งผลถึงการประหยัดการใช้เชื้อเพลิง เพราะท าให้อุณหภูมิในห้องโดยสารลดลงอย่างรวดเร็วตามที่
ก าหนดไว้ ส่งผลให้คอมเพรสเซอร์หยุดการท างาน เป็นการลดภาระโหลดก าลังของเครื่องยนต์ทันที การติดตั้งถังพัก
สารท าความเย็นระหว่างรีซีฟเวอร์ดรายเออร์กับชุดเอกซ์แพนชั่นวาล์ว โดยท าการทดสอบปรับระดับความเร็วพัดลม 
1-4 ระดับ และสารระดับท าความเย็นอยู่ระหว่าง (min-high) ตรวจวัดอุณหภูมิช่องลมออกที่เข้าสู่ห้องโดยสาร พบว่า
ถังพักสารแบบท่อขดสปริงสามารถลดอุณหภูมิได้ 4 องศาเซลเซียส เพราะสารท าความเย็นเกิดการเปลี่ยนแปลง
สถานะเป็นของเหลวสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ท าให้อุณหภูมิที่ช่องลมออกลดลงต่ าสุดอยู่ที่ประมาณ 16 องศาเซลเซียส เมื่อ
เปรียบเทียบอุณหภูมกิับระบบปรับอากาศแบบมาตรฐาน 
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บทคัดย่อ 

        การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมองค์ความรู้และจัดเก็บข้อมูลความรู้เรื่องการเล่นเพลงเรือแหลมโพธิ์ 
จังหวัดสงขลา โดยได้คัดเลือกชุมชนบ้านหัวนอนวัดคูเต่า ตําบลแม่ทอม อําเภอบางกล่ํา จังหวัดสงขลา เป็นพื้นที่ศึกษา
หลักและชุมชนใกลเคียงมีส่วนร่วมในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อกระตุ้นให้ชุมชนไดเห็นคุณค่าความสําคัญ เกิดจิตสํานึก
ร่วมกันที่จะอนุรักษ์และสืบสานการเล่นเพลงเรือแหลมโพธิ์ ให้คงอยู่กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน ผลการวิจัยพบว่า องค์
ความรู้ของการเกิดเพลงเรือแหลมโพธิ์สงขลา เกิดจากพลังศรัทธาต่อพุทธศาสนาของผู้คนในลุ่มน้ําอู่ตะเภา ตามความ
เชื่อเรื่องวันออกพรรษาซึ่งพระพุทธเจาไดเสด็จกลับสู่โลกมนุษย์เมื่อครบพรรษาที่แหลมโพธิ์ และชาวบ้านได้ร่วมกัน 
ตกแต่งบุษบกประทับบนเรือไปรับเสด็จ เกิดเป็นที่มาของประเพณี(ชัก)ลากพระทางน้ําสู่แหลมโพธิ์ ซึ่งเรือจากชุมชน
ต่าง ๆ ในลุ่มทะเลสาบสงขลาตอนล่างจะลากเรือพระมุ่งหน้าสูหาดแหลมโพธิ์ เมื่อเกิดความเหน็ดเหนื่อยจึงได้รองเพลง
เพื่อเรียกขวัญกําลังใจ กลายเปนที่มาของเพลงเรือแหลมโพธิ์ ปัจจุบันพบว่าเพลงเรือแหลมโพธิ์ยังมีการละเล่นอยู่ บ้าง
ประปราย เนื่องจากประเพณี (ชัก) ลากพระทางน้ํานั้นเปลี่ยนไปเป็นการลากพระทางบกตามการพัฒนาเส้นทาง
คมนาคม การเล่นเพลงเรือระหว่างลากพระทางน้ําจึงปรับเปลี่ยนรูปแบบการละเล่นสู่การแสดงในงานตาง ๆ คุณค่า
ของการละเล่นเพลงเรือแหลมโพธิ์นอกจากร้องเลนเพื่อความสนุกสนาน เพลงเรือแหลมโพธิ์ยังทําหน้าที่บันทึกเร่ืองราว
ทางสังคมในแตละยุคสมัยไว้  

ค าส าคัญ :  เพลงเรือแหลมโพธิ์  ประเพณี (ชัก) ลาก  พระทางน้ํา  

Abstract 

       The research aimed to gather local knowledge and information about PhlengRuaLampho, 
which was prevalently performed in Songkhla province, especially at Mae Tom sub-district. Ban 
Hua Non Wat Kutao and its vicinity were selected by the researchers as the coordinated village of 
the study. Moreover, the village was targeted as an initiated village of encouraging local tradition 
to be entitled as intangible cultural heritage. The results of study emphasized that knowledge of 
performing Phleng Rua Lampho has long been accumulated from Buddhism notions of making 
merit after the Buddhist Lent. The festival imitated scene of the Buddha coming back from the 
heaven therefore; people decorated the boat and pulled it to Lampho in order to welcome him 
back, meanwhile, the oarsmen sang Pheng Rua. The purpose of performing Phleng Rua Lampho 
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was not only for entertaining people but also for responding their religion belief. Nowadays, 
PhlengRuaLampho was rarely found in the area because the Chak Pra festival has changed since 
road became the major form of transportation. Thus, Chak Pra festival was significantly affected by 
the changes of transportation from the national policy and people also preferred to use road 
instead of canal. In that case, Phleng RuaLampho has been challenging and its form of performing 
was also slightly adjusted in order to sustain this local performing arts. In conclusion, Phleng Rua 
Lampho represented social value, local performing arts and entertainment.  

Keyword :  PhlengRuaLampho, Chack Phra 

บทน า 
         สุกัญญา สุจฉายา (2525 : 12 ) ได้กล่าวถึงบทเพลงพื้นบ้านในสังคมไทย ซึ่งมักนํามาร้องเล่นในระหว่างงาน
บุญ หรือเทศกาลที่เกี่ยวข้องกับศาสนา ลักษณะสําคัญของเพลงพื้นบ้านไทย คือเป็นเพลงปฏิพากย์หรือบทเพลงที่มี
การร้องเกี้ยวพาราสีและมีการชิงไหวชิงพริบเพื่อตอบโต้กัน บทเพลงพื้นบ้านไทยนั้น เป็นบทเพลงแห่งปฏิภาณของ
ชาวบ้าน บทเพลงเหล่านี้ถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น อันเป็นนัยยะแสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนตัวของวัฒนธรรม คุณค่า 
ค่านิยมทางสังคม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ถูกถ่ายทอดกันไปไม่จบสิ้น และหากกล่าวถึงเพลงพื้นบ้านเฉพาะเพลงเรือ
นั้น มีความหลากหลายทั้งชื่อเรียกและลักษณะการละเล่น การศึกษาของไตรตรึงษ์ พลอยม่วง (2552 : 79) เกี่ยวกับ
บริบทและการเปลี่ยนแปลงของเพลงเรือลุ่มน้ําเพชรบุรี สะท้อนให้เห็นว่าการเล่นเพลงเรือของผู้คนบริเวณลุ่มน้ํา
เพชรบุรีนั้นมีลักษณะคล้ายคลึงกับการเล่นเพลงเรือของภาคกลางลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยาโดยทั่วไป กล่าวคือมักมีการเล่น
เพลงเรือในโอกาสที่ผู้คนเดินทางไปทําบุญทอดกฐินที่วัด ซึ่งเพลงเรือมีบทบาทอย่างยิ่งในการขัดเกลาทางวัฒนธรรม
ให้กับคนในสังคม เป็นช่องทางหนึ่งของการสั่งสอน อบรม อีกทั้งเพลงเรือยังสร้างความสนุกสนานความบันเทิงอันเป็น
หน้าที่หลักของเพลงเรือต่อผู้คนนั่นเอง 

       ในส่วนของการเล่นเพลงเรือในภาคใต้มีหลายท้องถิ่นที่มีการเล่นเพลงเรือคล้ายคลึงกับการเล่นเพลงเรือของ
ภาคกลาง แต่คุณลักษณะที่สําคัญอย่างหนึ่งของการเล่นเพลงเรือในภาคใต้คือ มักจะมีการเล่นในช่วงเทศกาลสําคัญ
ทางศาสนา และเทศกาล “ชักพระ” ถือเป็นเทศกาลสําคัญของผู้คนในภาคใต้ ในหลายท้องถิ่นจึงมีการเล่นเพลงเรือ
เพื่อเป็นรวมผู้คนและสร้างความสมัครสมานสามัคคี ผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยจากการเตรียมงานบุญเทศกาลที่
ยาวนาน เนื่องจากก่อนจะถึงวันงานในการชักพระ ชาวบ้านผู้ศรัทธาจําเป็นต้องเตรียมเรือพนมพระซึ่งต้องตกแต่งให้
สวยงามด้วยการแกะสลักหยวกกล้วยนํามาประดับ ดังนั้นในการศึกษาเพลงเรือแหลมโพธิ์ จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะ
พิจารณาความหมายและความสําคัญของเทศกาลชักพระควบคู่ไปด้วย 

        เพลงเรือแหลมโพธิ์ จังหวัดสงขลาได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ 
เมื่อพ.ศ. 2556  เพลงเรือแหลมโพธิ์เป็นเพลงพื้นบ้านชนิดหนึ่ง  เดิมเรียกว่า เพลงยาว เพลงเรือ หรือเพลงเรือยาว แต่
ถ้าหากกล่าวถึงเพลงเรือที่สงขลา ซึ่งเล่นกันที่บ้านแหลมโพธิ์ อําเภอบางกล่ํา ใกล้ตําบลเกาะยอ อําเภอเมืองสงขลา ใน
การเล่นนั้นจะมีโอกาสเฉพาะ คือ จะทํากันในวันออกพรรษา ซึ่งชาวบ้านเรียกกันทั่วไปว่า “ลากพระ” หรือ “ชักพระ” 
ทางน้ํา ซึ่งนอกจากชาวบ้านจะร้องเล่นกันในเรือขณะเคลื่อนตัวไปตามลําน้ําแล้ว ยังมีการถือไม้พายมาเดินร้องกันบน
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บกในที่ชุมชนด้วย (ที่ชุมนุมเรือพระ) ประมาณปี พ.ศ.2525 เริ่มมีการใช้คําว่า เพลงเรือแหลมโพธิ์ ทั้งนี้เพื่อเรียกตาม
พื้นที่ที่เป็นศูนย์กลางของประเพณีการเล่นเพลงพื้นบ้านชนิดนี้นั่นเอง ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าเพลงเรือแหลมโพธิ์
เกิดขึ้นเมื่อใด แต่เชื่อกันว่าการชักพระทางน้ําเป็นต้นกําเนิดของเพลงเรือแหลมโพธิ์ที่มีมานานไม่ต่ํากว่า 200 ปีเพลง
เรือแหลมโพธิ์มีลักษณะเป็น กลอนสี่ เป็นเพลงกลอนด้นหรือกลอนปฏิภาณที่มีความยาวไม่มากนัก อาจจะ 2-3 กลอน 
หรือมากกว่านั้นเล็กน้อยว่าร้องรับวนเวียนต่อกันไป  แต่ละเพลง มี คํารับ ที่เรียกว่า สร้อย กับมี คําส่ง  ผู้เล่นเพลง
ประกอบด้วย แม่เพลงหนึ่ง คน กับ ลูกคู่ ไม่จํากัดจํานวน การเล่นเพลงเรือแหลมโพธิ์ไม่มีพิธีกรรมหรือใช้ในพิธีกรรมใด 
นอกจากร้องเพื่อความสนุกสนาน หยอกเย้า เสียดสี อันเป็นการสะท้อนภาพสังคม เพลงเรือแหลมโพธิ์ไม่มีทํานอง ร้อง
เป็นภาษาพูดปกติที่มีจังหวะลื่นไหลลงตัว ไม่มีการไหว้ครูทั้งก่อนและหลังเล่น ไม่มีเครื่องดนตรีใดๆ ประกอบ เล่นทั้ง
ในเรือและบนบก  

        เพลงเรือแหลมโพธิ์ถือเป็นศิลปะการแสดงท้องถิ่นอย่างหนึ่ง ซึ่งสะท้อนความเชื่อทางศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น ค่านิยมและบรรทัดฐานทางสังคมต่างๆ ได้อย่างเด่นชัด ดังที่ สนิท บุญฤทธิ์ (2536) ได้ศึกษาและ
อธิบายไว้ว่าเพลงเรือแหลมโพธิ์นั้นมีคุณลักษณะโดยทั่วไปเหมือนการเล่นเพลงเรือในภาคอื่นๆ ของประเทศไทย แต่
เพลงเรือแหลมโพธิ์มีความแตกต่างจากเพลงเรือที่อื่นๆ ตรงที่เนื้อหา หรือเรื่องราวของเพลงเรือแหลมโพธิ์นั้น มักจะ
สอดแทรกเรื่องราวสถานการณ์ทางสังคมในยุคนั้นๆ เอาไว้ด้วย ทําให้การเล่นเพลงเรือแหลมโพธิ์เป็นส่วนหนึ่งของการ
แสดงออกทางสังคมของคนท้องถิ่นที่มีต่อสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปของสังคมในยุคนั้น ทําให้การเล่นเพลงเรือแหลมโพธิ์
สร้างความสนุกสนานให้แก่ผู้ร้อง ผู้เล่น และผู้ฟังเป็นอย่างมาก นอกจากนี้การศึกษาของภิญโญ จิตต์ธรรม(2529) ได้
เริ่มศึกษาพื้นที่ของการเล่นเพลงเรือแหลมโพธิ์และความเชื่อมโยงระหว่างเพลงเรือแหลมโพธิ์และประเพณีชักพระว่า
ด้วย แต่ภิญโญได้กล่าวถึงการเล่นเพลงเรือว่า “ในคืนวันขึ้น 14-15 ค่ํา เดือน 11 พวกฝีพายก็จะออกซ้อมพาย ซ้อม
ความเร็ว เมื่อเหนื่อยมากแล้วบางทีก็จะพายช้าๆ พร้อมทั้งร้องเพลงเรือไปด้วย” ซึ่งหมายความว่าในการชักพระทางน้ํา
จะมีการร้องเพลงเรือเล่นด้วย  

          การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมองค์ความรู้และจัดเก็บข้อมูลความรู้เรื่องการเล่นเพลงเรือแหลมโพธิ์ 
จังหวัดสงขลา ซึ่งในปัจจุบันเพลงเรือแหลมโพธิ์ทีเล่นประกอบกับการชักพระทางน้ํา กําลังสูญหายไปจากพื้นที่ ขาด
การสืบทอดอย่างจริงจัง  การศึกษาครั้งนี้จึงเป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์การเล่นเพลงเรือแหลมโพธิ์ และก่อให้เกิด
องค์ความรู้เพื่อนํามาใช้ในการสืบสานการเล่นให้คงอยู่คู่กับชุมชน และธํารงไว้ซึ่งการเป็นมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมของชาติสืบไป 
วิธีการวิจัย 
        งานวิจัยนี้ใช้ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เป็นรูปแบบของการวิจัยที่ประกอบไปด้วยกระบวนการ
ค้นคว้าทางสังคม การให้การศึกษา และการกระทําหรือการปฏิบัติการเพื่อที่จะให้กลุ่มคนในสังคม ชุมชน ได้มีส่วนร่วม
ในการสร้างความรู้และทําความเข้าใจกับสภาพการณ์ความเสี่ยงที่จะสูญหายไปของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่
ปรากฏอยู่ รวมทั้งเปิดพื้นที่ให้เรียนรู้และแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างหลายฝ่าย อันเป็นการสร้างความรู้ให้กับสังคม 
ชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม มีหลักการสําคัญที่ให้ความเคารพต่อภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดจนระบบการสร้างความรู้ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลร่วมกัน จาก
ผู้วิจัยและชาวบ้านผู้ถือครององค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชาวบ้านผู้ถือครองวัฒนธรรม สามารถแสดงความคิดเห็น
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ของตนเองได้อย่างเสรี มองสภาพการณ์และปัญหาของชุมชนตนเอง วิเคราะห์วิจารณ์ ตรวจสอบสภาพข้อเท็จจริงต่าง ๆ 
ที่เกิดขึน้                                                                                                                                   

        การคัดเลือกชุมชน ที่จะเข้าร่วมการวิจัยและเป็นชุมชนที่จะเป็นหลักในการดําเนินการอนุรักษ์เพลงเรือแหลม
โพธิ์  ผู้วิจัยยึดหลักการเลือกชุมชนด้วยปัจจัยด้านโอกาส และศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดการอนุรักษ์เพลงเรือ
แหลมโพธิ์ ซึ่งเกณฑ์ในการคัดเลือกชุมชนสรุปได้คือ                  
        - เป็นชุมชนที่มีแม่เพลง ลูกคู่ ครูเพลง อย่างครบถ้วน                                                            
        - เป็นชุมชนที่มีแม่เพลง ลูกคู่ และคนเหล่านั้นยงัมีการเล่นเพลงเรือแหลมโพธิ์อยู่                                                                     
        - เป็นชุมชนที่มีวดัซึ่งยังคงทํากิจกรรมชักพระทางน้าํและมีการละเล่นเพลงเรือแหลมโพธิ์ประกอบจวบจน
ปัจจุบนั          

        คณะผู้วิจัยได้คัดเลือกชุมชนบ้านหัวนอนวัดคูเต่า ตําบลแม่ทอม อําเภอบางกล่ํา จังหวัดสงขลา เป็นพื้นที่
ศึกษาหลักเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีความเป็นศูนย์รวมมากที่สุด และเปิดโอกาสให้ชุมชนใกล้เคียงมีส่วนร่วมในการจัดเก็บ
ข้อมูลเพิ่มเติม โดยมีกลุ่มตัวอย่างจํานวนทั้งสิ้น 20 คนแยกเป็น ครูเพลง 2 คน แม่เพลง 5 คน  ลูกคู่ 8 คน และ
ผู้สนใจและมีความเก่ียวข้องกับการเล่นเพลงเรือแหลมโพธิ์อีก 5 คน                                                                                    

        รูปแบบของการเก็บข้อมูล ผู้วิจยัลงพื้นทีและใช้การเก็บข้อมูลด้วยวิธี ดังต่อไปนี้                             

        1. การสัมภาษณ์เชิงเจาะลึก (In depth interview)  เป็นการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นรายบุคล
แบบทั้งแบบไม่เป็นทางการ และแบบเป็นทางการ เช่น จัดประชุมกลุ่ม (Focus group)  และการจัดระดมความ
คิดเห็น เพื่อบันทึกข้อมูล  โดยดําเนินการจัดประชุมกลุ่ม จํานวน 12 ครั้ง แต่ละครั้งมีผู้เข้าร่วมระหว่าง 20–40 คน 
และมีการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลอีกประมาณ 15 คร้ัง                                                                                                                      

        2. การสังเกตการณ์ (Observe) เป็นการสังเกตการณ์เพื่อบันทึกข้อมูลในขณะที่มีการเล่นเพลงเรือแหลม
โพธิ์ไปพร้อม ๆ กับการชักพระทางน้ํา และการเล่นเพลงเรือแหลมโพธิ์ในการฝึกซ้อมหรือเล่นตามโอกาสการแสดงต่าง 
ๆ โดยได้มีการสังเกตการณ์ในการฝึกซ้อมการเล่นของคณะเพลงเรือต่างๆ ประมาณ 10 ครั้ง และสังเกตการณ์การเล่น
เพลงเรือแหลมโพธิ์ประกอบการชักพระทางน้ําอย่างสมบูรณ์แบบจากวัดต่างๆไปตามลําน้ํามุ่งสู่จุดศูนย์รวม ณ หาด
แหลมโพธิ์  ในงานมหกรรมเพลงเรือแหลมโพธิ์ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2560      
        3. การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) เป็นการวิเคราะห์เนื้อหาของบทเพลงเพลงเรือแหลมโพธิ์ นํา
เพลงเรือแหลมโพธิ์ ทั้งที่มีการแต่งไว้แต่ดั้งเดิมและที่แต่งขึ้นมาใหม่เพื่อใช้เล่นประกอบการชักพระทางน้ําและใช้เล่นใน
งานมหกรรมเพลงเรือแหลมโพธิ์ จํานวนประมาณ 20 เพลง มาทําการวิเคราะห์เนื้อหา โดยอาศัยการตีความจาก
เนื้อหาของบทเพลง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ผลการวิจัย 
ประเพณีชักพระหาดแหลมโพธิ์ : ต้นธารการเล่นเพลงเรือแหลมโพธิ์ จากคําบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน เล่า
ตรงกันว่าในสมัยก่อนก่อนการสร้างถนนเมื่อถึงงานประเพณชีักพระ เรือพระจากชุมชนตา่ง ๆ ในลุ่มทะเลสาบสงขลา
ตอนล่างถูกชักลากมารวมกันทีบ่ริเวณแหลมโพธิ์นี้เป็นประจาํ ปีหนึ่ง ๆ มีเปน็จํานวนมาก ทั้งจากอําเภอควนเนียง 
อําเภอบางกล่ํา อําเภอหาดใหญ่ อําเภอเมือง และอําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 
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         ปัจจัยที่ก่อให้เกิดประเพณีชักพระมายังหาดแหลมโพธิ์นี้ เกิดจากหลายปัจจัยด้วยกัน ทั้งด้านภูมิลักษณ์
บริเวณที่ราบลุ่มทะเลสาบสงขลาตอนล่าง ซึ่งผู้คนที่ตั้งชุมชนอยู่ริมน้ําจึงสามารถเดินทางติดต่อกับชุมชนต่าง ๆ ในลุ่ม
ทะเลสาบสงขลาโดยมีลําคลองสายต่าง ๆ เป็นตัวเชื่อมโยงเส้นทางไปมาหาสู่กันมาช้านาน ประการถัดมา พื้นที่แหลม
โพธิ์กลายเป็นศูนย์กลางของการนัดชุมนุมเรือพระ เพราะเป็นแหลมที่นอกจากจะมีพื้นที่กว้างขวางพอสําหรับเรือพระ
เทียบท่าและรองรับคนจํานวนมาก ทั้งยังเป็นศูนย์กลางที่คนในชุมชนย่านนั้นสามารถพายเรือมาถึงได้ ตลอดจน
ประเพณีและความเชื่อเรื่องการชักพระมาชุมนุมกันที่บริเวณแหลมโพธิ์นี้ เป็นที่ยอมรับและถือปฏิบัติต่อ ๆ กันมา      

 การลากพระทางน้ําชาวบ้านจะใช้เรือพายผูกเข้ากับเรือพระแล้วพายลากจากชุมชนหรือวัดต่าง ๆ ไปตามลํา
คลองเพื่อมุ่งหน้าไปยังแหลมโพธิ์ ขณะลากพระก่อให้เกิดความเหนื่อยล้า  ชาวบ้านจึงเกิดความคิดหาวิธีผ่อนคลาย
ความเหนื่อยด้วยการแต่งเพลงขึ้นมา และเรียกกันว่าเพลงเรือ ซึ่งใช้ร้องขณะอยู่ในเรือพระระหว่างที่ฝีพายช่วยกันพาย
เรือและลากเรือพระไปยังจุดหมาย  การร้องเพลงเรือช่วยให้เกิดความสนุกสนาน   สร้างความสุขและผ่อนคลายใน
ระหว่างการลากพระ                                                                                                                                                                 

ธรรมเนียมนิยมในการเล่นเพลงเรือแหลมโพธิ์                                                                             

        1. วันเล่น เพลงเรือแหลมโพธิ์จะเล่นกันจริงๆ เฉพาะในวันแรม 1 ค่ํา เดือน 11 อันเป็นวันชักพระเพียงวัน
เดียวเท่านั้น หมดวันก็สิ้นสุดการเล่นในรอบปี ส่วนก่อนหน้าวันชักพระจะมีการซ้อมเล่นกันทั่วไป ตั้งแต่วัน เริ่มของ
เดือน 11  และค่อยๆซ้อมมากข้ึน จนกระทั่งมากที่สุดในวันขึ้น 15 ค่ํา อันเป็นวันออกพรรษา                                                                                                              

       2. สถานที่เล่น การเล่นเพลงเรือแหลมโพธิ์มีจุดนัดพบจุดสําคัญคือแหลมโพธิ์อันเป็นจุดหมายปลายทางที่เรือ
พระทุกลํามาหยุดพักเพื่อถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ที่มากับเรือพระแล้วประกอบพิธีกรรมทางศาสนา แหลม
โพธิ์จึงเป็นสถานที่ที่ผู้เล่นเพลงเรือทุกลํา จากทุกแห่งในวันนั้นจะต้องขึ้นไปพบกันร้องเล่นเพลงเรือจนกระทั่งเสร็จพิธี
พระและอัญเชิญพระกลับวัด   

        3. รูปแบบกลอนเพลงเรือแหลมโพธิ์ เพลงเรือแหลมโพธิ์เป็นกลอนสี่ เหมือนกลอนสี่ โนราหรือกลอนสี่ หนัง
ตะลุง ต่างกันบ้างตรงสัมผัสส่งสัมผัสรับเท่านั้น อย่างไรก็ตามหากจะเอากลอนเพลงเรือแหลมโพธิ์มาขับโนราหรือขับ
หนังตะลุงก็ย่อมทําได้ และทํานองเดียวกัน หากจะเอากลอนสี่ โนราหรือกลอนสี่ หนังตะลุงมาร้องเป็นเพลงเรือก็ย่อม
ทําได้อย่างแนบเนียนเช่นกัน          
              3.1 เพลงเรือแหลมโพธิ์เป็นเพลงกลอนด้นหรือกลอนปฏิภาณที่มีความยาวไม่มากนัก อาจจะ 2-3 กลอน 
หรือมากกว่านั้นเล็กน้อยว่าร้องรับวนเวียนต่อกันไป          
              ตัวอย่าง เช่น เพลงผิดศีลข้อห้า 
                      ปีนี้ตัวข้า เทวาท่านสาป   
                      ศีลข้อห้ากล่าว กินเหล้าหมันบาป 
                      เทวาท่านสาป เพราะบาปปางก่อน    
                      กินกรัมม็อกโซนเพราะโดนถูกหลอน                                                                                               
              3.2 มีลักษณะเป็น กลอนสี่ วรรคหนึ่งมีสี่ คํา จังหวะ สอง-สอง-สอง-สอง ไม่จํากัดความยาว เพียงวรรค
เดียวก็สามารถร้องเล่นได้ แต่ละเพลง มี คํารับ ที่เรียกว่า สร้อย กับมี คําส่ง      
                      ขึ้นข้อต่อกล่าว  เร่ืองราวทั่วไป   
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                      ตั้งรัฐบาลใหม่  ทําไมของแพง 
                      ทุกหนทุกแห่ง  แจ้งตามราคา 
                      พวกพ่อค้ามี  เศรษฐีข้างหน้า 
                     พวกเราชาวนา  เวทนาเกินไป 
                      รัฐบาลคนเก่า  เขาเอาใจใส่ 
                     ถนนหนทาง  ที่ค้างเมื่อใด 
                      จัดทําให้ใหม่  สัญจรไปมา 
                       คําร้องรับ (ลูกคู่) ถูกแล้วแล  จริงแล้วแล             

        4. ผู้เล่น ผู้เล่นเพลงเรือแหลมโพธิ์คณะหนึ่งๆ อาจเล่นได้ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป โดยแบ่งเป็น 2 ฝ่าย คือ แม่เพลง
กับลูกคู่                                                                                                                     
              4.1. แม่เพลง คือผู้บอกกลอนมีหน้าที่ร้องกลอนนําให้ลูกคู่ร้องรับตาม แต่ก่อนนี้เคยใช้คําว่า “หัวเพลง” 
ปัจจุบันไม่ค่อยพบใช้ แม่เพลงส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย ทั้งนี้เพราะผู้หญิงมีความละอายมากกว่าผู้ชายโดยธรรมชาติและโดย
ประเพณีที่ไม่ส่งเสริมให้ผู้หญิงแสดงออกในที่สาธารณะ หรืออีกประการหนึ่ง ผู้ชายได้มีโอกาสบวชเรียน ได้รู้
ขนบประเพณี ภาษามากกว่าผู้หญิงก็อาจเป็นได้ 
              4.2 ลูกคู่ คือผู้ร้องรับตามแม่เพลง ในหนึ่งคณะมีลูกคู่ได้ไม่จํากัดจํานวนคน ลูกคู่จะคอยขัดจังหวะ คอย
กระทุ้งกระแทกเสียงให้เพลงได้จังหวะพอเหมาะ ทําให้เกิดอารมณ์ร่วมกันทั้งแม่เพลง ลูกคู่และผู้ฟังอื่นๆ การที่ลูกคู่
คอยทําให้เกิดอารมณ์ร่วมกันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้แม่เพลงบอกกลอนได้ลื่นไหลดี  

  5. วิธีเล่น ธรรมเนียมนิยมที่เก่ียวกับวิธีเล่นเพลงเรือแหลมโพธิ์นี้มีหลายประการ ด้วยกันคือ                                                                                             

              5.1. เพลงเรือแหลมโพธิ์ไม่เป็นเพลงปฏิพากย์ ไม่มีการเล่นโต้ตอบกันระหว่างคณะ การเล่นเพลงเรือแหลม
โพธิ์ไม่เจาะจงถึงใครคนหนึ่งคนใดโดยเฉพาะว่ากราดไปทั่วๆ จึงไม่มีการโต้ตอบลักษณะปากต่อปาก คําต่อคํา อย่างเรือ
พระลําหนึ่ง มีเรือยาวชักลากไป 4-5 ลําเรือทั้ง 4-5 ลํา ต่างก็ว่าเพลงของตัวเองไป เพลงลําใครก็ลํานั้น  เมื่อพบลําอื่นก็
จะว่าแข่งเสียงกันไป ไม่โต้กัน                    

              5.2. เพลงเรือแหลมโพธิ์ที่เล่นในเรือ ซึ่งคือเรือยาวลากเรือพระ เรือยาวลําใหญ่ๆ จุฝีพายได้ถึง 25 คน แต่
ที่ไม่เป็นเรือยาวเป็นเรือซึ่งมีฝีพายแค่ 4-5 คนก็มี การเล่นในเรือนี้เริ่มต้นตั้งแต่เริ่มชักลากเรือพระออกจากหน้าวัด 
จนถึงแหลมโพธิ์ เรือพระวัดใดอยู่ใกล้แหลมโพธิ์ก็มีเวลาอยู่ในเรือน้อยกว่าเรือพระที่วัดอยู่ไกล แล้วจะมีช่วงเวลาที่การ
เล่นเพลงจะขึ้นไปเล่นบนบกด้วย นั่นคือเมื่อชักพระมาถึงแหลมโพธิ์แล้ว ช่วงเวลาซึ่งเสร็จจากการถวายเพลพระและพิธี
ทางศาสนา เป็นช่วงที่เพลงเรือทุกคณะจะขึ้นมาเล่นสนุกกันบนแหลมโพธิ์                                                                       

              5.3. ไม่มีเครื่องดนตรีใดๆ ประกอบการเล่นเพลงเรือแหลมโพธิ์ ไม่มีฉิ่ง กรับ หรือเครื่องให้จังหวะ ไม่มี
แม้แต่เสียงปรบมือ มีก็แต่เสียงพายที่จ้ําลงในน้ําพร้อมๆ กันเท่านั้น เพลงที่เล่าถึงประวัติ เพลงชมความงาม การพายก็
มักจะพายจังหวะช้าๆ เพลงเสียดสีสังคม เพลงสนุกตลกขบขัน ก็จะลงจังหวะพายเร็วๆ ทําให้เกิดความสนุกสนาน
คึกคัก 
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             5.4. การเริ่มเล่นเพลงเรือแหลมโพธิ์ไม่ต้องไหว้ครู จะเริ่มต้นเพลงตรงไหนอย่างไรก็ได้ ในการเริ่มต้นเล่น
เพลงเรือแหลมโพธิ์ มีธรรมเนียมนิยมอย่างหนึ่งคือ การข้ึนต้นกลอนแรกของเพลงต้องขึ้นต้นด้วยคําว่า “ขึ้นข้อ....” ใน
ความว่า “ขึ้นข้อต่อกล่าว” ซึ่งพบมากที่สุด เช่น ขึ้นข้อต่อกล่าวเรื่องราวลากพระ (เพลงกล่อมเรือลากพระ) ขึ้นข้อต่อ
กล่าวเรื่องสาวสมัย (เพลงสาวสมัย) ขึ้นข้อต่อกล่าวเรื่องเท้าแก้แลน (เพลงเท้าแก้แลน) ฯลฯ ( สนิท บุญฤทธิ์. 2541. 
30-34) 

              5.5  บทเพลงเรือแหลมโพธิ์ของแต่ละคณะ จะถูกแต่งขึ้นตามจินตนาการของผู้แต่ง ซึ่งอาจจะมาจาก
เร่ืองราวต่างๆ ในสังคม นํามาหยอกล้อเล่นกันอย่างสนุกสนาน                                                                                                                  

              5.6 อุปกรณ์การเล่นเพลงเรือ ไม่ใช้เครื่องดนตรี แต่อาจจะมีอุปกรณ์ประกอบการเล่นเพลงให้ได้
บรรยากาศ เป็นการแสดงประกอบการร้อง อย่างไรก็ดี ปัจจุบันบางแห่งได้เพิ่มฉิ่ง หรือกลอง เพื่อทําให้มีความสนุก
มากข้ึน                                                                                                          

              5.7 กระบวนท่าไม่มีการกําหนดเร่ืองกระบวนท่า ผู้เล่นเพลงเรือสามารถแสดงท่วงท่าตามเนื้อหาของเพลง
ที่เล่นเพื่อสร้างบรรยากาศได้เอง                                                                                                            

คุณค่าของเนื้อเพลงสะท้อนชีวิตทางสังคมและวัฒนธรรม เพลงเรือแหลมโพธิ์เป็นเพลงพื้นบ้าน มีบทร้อง
เป็นองค์ประกอบที่สําคัญ ร้องด้วยภาษาถิ่นใต้ ซึ่งสะท้อนชีวิตทางสังคมและวัฒนธรรมของชาวบ้าน ไม่ได้มุ้งเน้นเพียง
แค่ความสนุกสานเพียงด้านเดียว แต่เพลงเรือแหลมโพธิ์ยังสอดแทรกเนื้อหาสาระที่สร้างสรรค์ ให้แง่คิดเพื่อชี้ชวนให้
เกิดการพัฒนาด้านภาษา บางครั้งใช้ภาษาถิ่นใต้ผสมกับภาษาราชการ วิธีถ่ายทอดบทร้องสู่ผู้ฟังนั้นจะถ่ายทอดโดยวิธี
มุขปาฐะ โดยมุ่งเน้นประเด็นในเรื่องวิถีการดําเนินชีวิตของชาวบ้านในแง่มุมต่างๆ มาเป็นส่วนประกอบที่สําคัญ โดย
นําเอาภูมิปัญญาชาวบ้านที่เกิดจากการสั่งสมประสบการณ์มาเป็นเวลาช้านานมาถ่ายทอดให้คนรุ่นใหม่ได้รับทราบ
ประเด็นปัญหาจากบทกลอนที่ชาวบ้านแต่งขึ้น 

        เพลงเรือแหลมโพธิ์ยังถูกแต่งขึ้นเพื่อทําหน้าที่เสียดสีปัญหาทางสังคม บางเพลงอาจนําเรื่องราวและบริบท
ทางสังคมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆมาบอกกล่าว และมีเนื้อหาหลากหลายตามแต่ผู้แต่งหรือครูเพลงจะให้
ความสําคัญ เช่น การพูดถึงประเพณีชักพระ  ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ศาสนา ความเชื่อ ค่านิยม  จริยธรรม การเมือง 
การปกครอง สังคม เศรษฐกิจ  การเกษตร สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข ศิลปกรรม การศึกษา การท่องเที่ยว  สภาพทั่วไป
ของชุมชน  สะท้อนชีวิตความเป็นอยู่และการบริโภค  การรณรงค์และเตือนภัยสังคม นันทนาการ หรือแม้แต่เพื่อ
ความบันเทิง ตลกโบกฮา ทะลึ่งตึงตังสองแง่สามง่าม 

       ตัวอย่าง เช่น เพลงชักว่าว 
                พอเสร็จเก็บข้าว  ชักว่าวกันจัง 
               ลมพัดวาววาว   ชักว่าวกันมั่ง 
                ชักแล่นป่าซัง  หอจังพ่อถี 
                ผมอยู่จนเฒ่า  ชักว่าวทุกปี 
                พอลมพัดรี่ ผมนี้ชักจริง 
                พอลมพัดเพรียว  นึกเสียวเส้นเอ็น 
                ชักว่าวหวันเย็น  เส้นเอ็นหมันตึง 
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                เฝ้าชักเฝ้าดึง  ตึงเอ็นลิ้นปี่ 
                ขึ้นติดลมบน  มือฝนพอดี 
                เลิกชักเดพี่  ตอนนี้ถึงคราว 

        เนื้อหาเพลงชักว่าวนี้มีความหมายสองแง่สามง่าม เปรียบการเล่นว่าวเข้ากับการสําเร็จความใคร่ของผู้ชาย 
เน้นร้องเพื่อสื่อความหมายในเชิงตลกโบกฮา 
                              เพลงยาบ้า 
                ยาอียาบ้า  เป็นยาเสพติด          
                ทําลายชีวิต  ติดแล้วต้องตาย 
                ไอ้ยาอัปปรีย์  ทุกที่มีขาย 
                คนเสพต้องตาย  คนขายติดคุก 
                ปล้ําของพันนี้  เรามีแต่ทุกข์ 
                ชีวิตหมดสุข  ติดคุกจนตาย 
                ขอเตือนลูกบ่าว  อย่าเข้าไปใกล้ 
                พ่อแม่อับอาย  ลูกชายติดยา 
                อย่าเป็นเด็กดื้อ  อ่านหนังสือดีหวา 
                ตั้งใจศึกษา  ปริญญาฝากแม่ 

        เนื้อเพลงชี้ให้เห็นโทษของยาบ้า ยาเสพติดร้ายแรงที่ระบาดอย่างแพร่หลายทําลายชีวิตทั้งผู้เสพและผู้ค้า เป็น
การเตือนสติเยาวชนให้ออกห่างและมุ่งกลับมาตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เพื่อนําความสําเร็จความภาคภูมิใจมาสู่พ่อแม่ และ
ในเพลงนี้ยังสะท้อนค่านิยมด้านการศึกษาเพื่อให้ได้มาซึ่งใบปริญญาบัตร 
        เพลงเรือแหลมโพธิ์ยังมีคุณค่าในแง่การเป็นสื่อพื้นบ้านซึ่งทําหน้าที่บันทึกเรื่องราวทางสังคมในแต่ละยุคสมัยไว้  

ปัจจัยคุกคามต่อการคงอยู่  ในปัจจุบนัเพลงเรือแหลมโพธิ์ทีเลน่ประกอบกับการชักพระทางน้าํ กําลังสูญ
หายไปจากพื้นทีด่้วยหลายปัจจยั เช่น การพัฒนาเสน้ทางคมนาคมทางบก สง่ผลให้การสัญจรทางน้าํได้รบัความนิยม
น้อยลง หรือแม้แต่การสร้างสะพานข้ามลําน้ําก็กลายเป็นอุปสรรคให้เรือพระไม่สามารถลอดใตส้ะพานได้อยา่งสะดวก
อีกต่อไป  ปัจจัยในเร่ืองขาดการสืบทอดผู้เลน่ ผู้เลน่เพลงเรือแหลมโพธิ์ที่คงอยู่ค่อยๆลดหายไปตามกาลเวลา 
โดยเฉพาะครูเพลงและผู้ทาํหน้าที่เป็นแม่เพลง ซึ่งต้องอาศัยประสบการณ์และความชํานาญในการแต่งกลอนและวา่
เพลง  ปัจจัยถัดมา คือ ความนยิมในการเสพเพลงเรือแหลมโพธิ์ของคนรุ่นใหม่ลดลงเป็นอยา่งมาก อันเนื่องมาจากการ
พัฒนาของเทคโนโลยีสื่อสมัยใหม่ ส่งผลกระทบต่อการเปิดเวทพีื้นที่ที่เพลงเรือแหลมโพธิ์จะไดร้ับโอกาสในการแสดงให้
ลดน้อยลงตามมา        

อภิปรายผลการวิจัย    
        จากการวิจัยแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน ทําให้การรวบรวมองค์ความรู้และจัดเก็บข้อมูลในเร่ืองการเล่นเพลงเรือ
แหลมโพธิ์ จังหวัดสงขลา เป็นไปอย่างค่อนข้างสมบูรณ์ ทั้งยังสามารถกระตุ้นให้ชุมชนรอบลุ่มทะเลสาบสงขลา
โดยเฉพาะครูเพลง แม่เพลง ลูกคู่ ชาวบ้าน ตลอดจนเยาวชนคนรุ่นใหม่ ไดเห็นถึงคุณค่าความสําคัญในฐานะที่เพลง
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เรือแหลมโพธิ์เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจากบรรพบุรุษ  และส่งผลให้คนในชุมชน เกิดจิตสํานึกร่วมกันที่จะ
อนุรักษ์และสืบสานการเล่นเพลงเรือแหลมโพธิ์ ให้คงอยู่กับชุมชนได้อยางยั่งยืน   
          เพลงเรือแหลมโพธิ์ ถูกแต่งขึ้นเพื่อทําหน้าที่เสียดสีปัญหาทางสังคม บางเพลงอาจนําเรื่องราวและบริบททาง
สังคมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆมาบอกกล่าว สอดคล้องกับงานวิจัยของ สนิท บุญฤทธิ์ (2536) ที่สรุปว่า เพลง
เรือแหลมโพธิ์สะท้อนถึงความเชื่อทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ค่านิยมและบรรทัดฐานทางสังคมต่าง ๆ ได้
อย่างเด่นชัด                                                                                                                                                                                                   

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
        การดํารงอยู่ของเพลงเรือแหลมโพธิ์ มีการเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทสังคมและสภาพความเป็นอยู่ของผู้คนใน
ปัจจุบัน โดยเฉพาะกับความสัมพันธ์ตั้งแต่อดีตที่อยู่คู่เคียงกันระหว่างการเล่นเพลงเรือแหลมโพธิ์กับการชักพระทางน้ํา 
ปรากฏการณ์เช่นนี้กําลัง “สูญเสียตัวตน” และค่อยๆ “เลือนหาย” ไปตามกาลเวลา ซึ่งถ้าไม่มีการอนุรักษ์และฟื้นฟู
มรดกภูมิปัญญาประเพณีการชักพระทางน้ํามายังหาดแหลมโพธิ์ให้คงไว้ การเล่นเพลงเรือแหลมโพธิ์ประกอบการชัก
พระทางน้ําก็คงเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเล่นและเกิดการสูญหายไปในที่สุด 

        การเล่นเพลงเรือแหลมโพธิ์ในปัจจุบันได้ปรับตัวโดยนําไปใช้เล่นในงานและโอกาสต่างๆ มีการแต่งเพลงขึ้นมา
ใหม่ ปรับเปลี่ยนเนื้อหาไปตามบริบทและสถานการณ์ของสังคม แต่ยังคงทําหน้าที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสื่อสาร
ความหมายผ่านมิติต่างๆไปยังผู้คนในชุมชนตลอดจน “ผู้รับสาร” ทั่วๆไป และที่สําคัญยิ่งผู้อยู่ในชุมชนที่มีการเล่น
เพลงเรือแหลมโพธิ์จะต้องตระหนักและหวงแหนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนี้ และจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันสืบ
สานให้การเล่นเพลงเรือแหลมโพธิ์คงอยู่ โดยอาจมีการรวมกลุ่มแม่เพลง ลูกคู่ ตลอดจนผู้สนใจก่อตั้งเป็นชมรมอนุรักษ์
สืบสานการเล่นเพลงเรือขึ้นมาในชุมชน พร้อมทั้งนําเพลงเรือไปสืบทอดการเล่นขึ้นในโอกาสต่างๆสถาบันการศึกษาทุก
ระดับในท้องถ่ินของจังหวัดสงขลา ควรเข้ามามีบทบาทในการจัดทําหลักสูตรท้องถิ่นเรื่องการเล่นเพลงเรือแหลมโพธิ์ 
หรือนําการเล่นเพลงเรือแหลมโพธิ์ไปถ่ายทอดพร้อมทั้งฝึกฝนให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้และสามารถมี
ทักษะในการเล่นเพลงเรือนี้ได้ด้านกลไกภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานในระดับท้องถิ่นและระดับจังหวัด ได้แก่ 
องค์การบริหารส่วนตําบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล ตลอดจนสํานักงานวัฒนธรรมอําเภอ สํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด ควรเข้ามาให้การสนับสนุนงบประมาณ สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับการเล่นเพลงเรือ
แหลมโพธิ์ (ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมการชักพระทางน้ําจากวัดละชุมชนต่างๆมายังหาดแหลมโพธิ์) 
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บทคัดย่อ 

 งำนวิจัยศึกษำควำมเป็นไปได้ของเส้นทำงกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ต ำบลบำงโฉลง อ ำเภอบำงพลี จังหวัด
สมุทรปรำกำร วัตถุประสงค์เพื่อศึกษำแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเส้นทำงกำรท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรม ต ำบล
บำงโฉลง อ ำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร และศึกษำควำมคิดเห็น และควำมต้องกำรมีส่วนร่วมของชุมชน ต่อกำร
พัฒนำเส้นทำงท่องเที่ยว ภำยในต ำบลบำงโฉลง  เป็นกำรรวบรวมข้อมูลโดยกำรศึกษำเชิงส ำรวจ ผู้วิจัยใช้วิธีกำร
ส ำรวจโดยใช้แผนที่ กำรลงพื้นที่จริง และแบบสัมภำษณ์เชิงลึกเป็นเครื่องมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเลือกจำก
ผู้น ำชุมชนใน 11 หมู่บ้ำน และผู้ประกอบกำรผลิตสินค้ำภำยในชุมชน รวมทั้งสิ้น 12 คน พบว่ำ ควำมเป็นไปได้
เส้นทำงกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ต ำบลบำงโฉลง อ ำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร สำมำรถพัฒนำและผลักดัน
ได้ 3 เส้นทำงกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม คือ 1.เส้นทำงท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตท้องถิ่น 2. เส้นทำงท่องเที่ยวเชิงศำสนำ
และประวัติศำสตร์  3. เส้นทำงท่องเที่ยวชมวัฒนธรรมประเพณี ควำมเชื่อและร่วมกิจกรรมต่ำง  ๆ และผลกำรวิจัย
ควำมคิดเห็น และควำมต้องกำรมีส่วนร่วมของชุมชนและแหล่งท่องเที่ยว ต่อกำรพัฒนำเส้นทำงท่องเที่ยว ภำยใน
ต ำบลบำงโฉลง  พบว่ำส่วนใหญ่มีควำมเห็นตรงกันที่จะพัฒนำและผลักดันให้ชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
เพรำะมีแหล่งท่องเที่ยวกิจกรรม ตลอดจนสินค้ำผลิตภัณฑ์ทำงกำรท่องเที่ยวที่มีควำมโดดเด่นมีอัตลักษณ์แสดงถึ ง
คุณค่ำวัฒนธรรมท้องถิ่น  แต่มีปัญหำและอุปสรรคในกำรจัดกำรท่องเที่ยวในพื้นที่ สำมำรถสรุปได้ดังนี้ หน่วยงำน
ภำครัฐและเอกชน ภำยในพื ้นที ่ยังขำดควำมเชี ่ยวชำญในกำรจัดกำรด้ำนกำรท่องเที ่ยว ขำด บุคลำกรและผู้
ประสำนงำนในกำรจัดท ำแผนงำนและดูแลกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว คนในท้องถ่ินยังขำดทักษะในกำรเป็นเจ้ำบ้ำนที่ดี 
และกำรบริหำรงำนของหน่วยงำนภำครัฐมีลักษณะเป็นวำระท ำให้กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรท่องเที่ยว ภำยในต ำบล
เป็นไปตำมนโยบำย ซึ่งเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงผู้บริหำร มีกำรโอนย้ำยต ำแหน่งต่ำง  ๆ ส่งผลให้งำนด้ำนพัฒนำแหล่ง
ท่องเที่ยวเป็นไปอย่ำงไม่ต่อเนื่อง ขำดกำรวำงแผน กำรประชำสัมพันธ์ กำรจัดพื้นที่ กำรจัดกิจกรรม ทำงกำรตลำด 
กำรจัดหำสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ ป้ำยสื่อควำมหมำยสัญลักษณ์ต่ำง ๆ ตลอดจนกำรวำงแผนเพื่อประเมินผล
กระทบที่จะได้รับกำรกำรท่องเที่ยวทั้งทำงด้ำนบวกและด้ำนลบ 

 ข้อเสนอแนะ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรวำงแผนในเรื่องของกำรตลำดและกำรประชำสัมพันธ์เส้นทำงกำร
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนี้ให้เป็นที่รู้จักทั้งนักท่องเที่ยวชำวไทยและชำวต่ำงชำติ โดยอำจเพิ่มกำรเชื่อมโยงเครือข่ำยกำร
ท่องเที่ยวกับสถำนที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงในจังหวัดสมุทรปรำกำร หรืออำจน ำไปรวมในรำยกำรน ำเที่ยวของบริษัทจัดน ำ
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เที่ยวต่ำง ๆ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรมองหำควำมเป็นไปได้ในกำรจัดหำที่พักในรูปแบบโฮมสเตย์เพื่อรองรับ
นักท่องเที่ยวที่ต้องกำรเที่ยวชมและพักผ่อนภำยในต ำบลบำงโฉลงมำกกว่ำหนึ่งวัน 

ค าส าคัญ : กำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  เส้นทำงกำรท่องเที่ยว 

Abstract 

 Research on “Feasibility Study of Cultural Tourism Route in Bangchalong Sub-district, Bang 
Phli District, Samutprakarn Province” aims to investigate the cultural tourism attractions and the 
possibility to develop cultural tourism route in Bangchalong Sub-district, Bang Phli District, 
Samutprakarn Province. Also, local community’s view regarding their role I cultural tourism route 
development was examined. A survey was conducted by field study and in-depth interviewing of 
11 village leaders and 1 local entrepreneur. It was found that there is possibility in developing the 
cultural tourism route in Bangchalong, Bangplee, Samutprakarn province. Three routes of cultural 
tourism are to be developed and promoted which are (1) visiting local way of life, (2) paying visit 
to religious and historical places, and (3) joining local cultural festival.   

 The findings of the study revealed that the majority of respondents agreed to develop and 
promote the community as a cultural tourism destination based on their resources including the 
cultural tourist attractions and their uniqueness of local culture. However, there are several 
barriers in tourism management in the area which can be summarized as follows:  local 
government and private sectors lack of professional tourism management skills; lack of personnel 
and coordinators in the planning and management of tourism; local people are lack of knowledge 
and skills of being good hosts; the administration of the government sector serves for a definite 
term therefore the tourism policy and operation are disconnected;  and lack of public relations, 
marketing planning, space and activities arrangement, provision of facilities, interpretation signs 
even the evaluation plan to assess the impact of tourism both the positive and the negative 
aspects. 

 For suggestions, the stakeholders should develop marketing and public relations strategies to 
promote this cultural tourism route to both Thai and foreign visitors, creating tourism network with 
nearby attractions in Samutprakarn and including Bangchalong cultural tourism routes in the tour 
itinerary of the tour operators are also recommended. Local people could also take steps such as 
providing a homestay accommodation to accommodate tourists wishing to visit and relax in 
Bangchalong more than a single day. 

Keywords : cultural tourism, tourist routes 
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บทน า 
 กำรท่องเที่ยวมีควำมส ำคัญในกำรพัฒนำประเทศ ส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ มีกำรสร้ำงงำนสร้ำงรำยได้สู่
ภำคส่วนต่ำงๆที่เกี่ยวข้องทั้งทำงตรงและทำงอ้อม ก่อให้เกิดผลกระทบต่อควำมเป็นอยู่ของประชำชนในพื้นที่ ซึ่ง
ประเทศไทยมีรำยได้หลักมำจำกกำรท่องเที่ยว พิจำรณำจำกตัวเลขนักท่องเที่ยวชำวต่ำงประเทศในปี 2560 มีจ ำนวน
ถึง 35,381,210 ซึ่งเพิ่มขึ้นจำกปี 2559 มีจ ำนวนนักท่องเที่ยว 32,529,588 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.77  (กรมกำร
ท่องเที่ยว , .2560) ส่งผลให้ในหลำยๆพื้นที่ในประเทศไทยให้ควำมส ำคัญกับกำรท่องเที่ยว มีกำรด ำเนินกำรส่งเสริม 
พัฒนำแหล่งท่องเที่ยวให้มีควำมสวยงำม แปลกใหม่ น่ำดึงดูด ประกอบกับกระแสกำรเดินทำงท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึ้น ใน
รูปแบบกำรท่องเที่ยวต่ำงๆ เช่น กำรท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติ กำรท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทำง
ประวัติศำสตร์ กำรท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทำงวัฒนธรรม กำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ กำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
กำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ เป็นต้น 

 ต ำบลบำงโฉลง อ ำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร มีถนนบำงนำ-ตรำดตัดผ่ำนตรงกลำง มีพื้นที่บำงส่วน
ติดกับท่ำอำกำศยำนนำนำชำติสุวรรณภูมิ และมีท ำเลที่ตั้งใกล้เมืองหลวงและเมืองท่ ำฝั่งตะวันออก ชุมชนมีควำม
ผสมผสำนระหว่ำงชุมชนอุตสำหกรรมด้วยเป็นแหล่งที่มีโรงงำนอุตสำหกรรมตั้งอยู่จ ำนวนมำก และยังมีวิถีชีวิตแบบ
ชุมชนเกษตรกรรมที่ด ำรงชีวิตด้วยกำรท ำกำรเกษตร เช่นกำรท ำนำ เลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลำ และปลูกผักกะเฉด มีสนำม
กอล์ฟที่ได้มำตรฐำน มีแหล่งท่องเที่ยว วัฒนธรรมและประเพณีที่น่ำสนใจ เช่น ประเพณีสรงน้ ำเจว็ด ประเพณีตัก
บำตรดอกไม้ มีศำสนสถำนที่ส ำคัญ อำทิเช่น  ศำลเจ้ำพ่อคงเพชร ศำลเจ้ำพ่อหนู วัดบำงโฉลงใน วัดบำงโฉลงนอก 
เป็นต้น และมีล ำคลองที่เชื่อมต่อกันสำมำรถเดินทำงติดต่อภำยในต ำบลได้โดยทำงเรือ ซึ่งหำกมีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี
แล้ว ก็เหมำะส ำหรับจัดกิจกรรมทำงกำรท่องเที่ยวได้หลำกหลำยรูปแบบ 

 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงโฉลง (อบต.บำงโฉลง) ซึ่งเป็นหน่วยงำนรำชกำรที่ดูแลพื้นที่ต ำบลบำงโฉลง 
อ ำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร มียุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำในช่วงสำมปี พ .ศ.2558-2560 ในหัวข้อ
พันธกิจกำรพัฒนำที่สอดคล้องกับกำรท่องเที่ยว เรื่องกำรพัฒนำส่งเสริมและสนับสนุนกำรอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม
ประเพณีศิลปวัฒนธรรมอันดีงำมของท้องถิ่นให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยว โดยมียุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
ส่งเสริมสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรตลำด และกำรท่องเที่ ยวอย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อสร้ำงรำยได้สู่จังหวัด
สมุทรปรำกำร พัฒนำและสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยว โดยสอดคล้องกับวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นและวิถีชุมชน ซึ่ง 
อบต.บำงโฉลงต้องกำรพัฒนำและผลักดันเพื่อที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ในลักษณะ HUB Tourism เพรำะมีควำม
ได้เปรียบในเร่ืองสถำนที่ตั้งติดกับท่ำอำกำศยำนนำนำชำติ สุวรรณภูมิ รองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวต่ำงๆ เช่น กลุ่ม Short 
flight เป็นศูนย์กลำงกำรเชื่อมโยงเส้นทำงท่องเที่ยวต่ำงๆในจังหวัดสมุทรปรำกำร และเป็นย่ำนอุตสำหกรรมโรงงำน
ต่ำงๆ มีจ ำนวนประชำกรแฝงมำกกว่ำจ ำนวนประชำกรในท้องถ่ิน (องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงโฉลง . 2558) 

 กำรศึกษำเร่ืองเส้นทำงท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ต ำบลบำงโฉลง อ ำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร จะช่วย
วำงแนวทำงให้เกิดกำรเชื่อมโยงเส้นทำงท่องเที่ยวในเขตต ำบลบำงโฉลงเข้ำด้วยกัน ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกำร
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของต ำบลบำงโฉลงให้มีศักยภำพมำกยิ่งขึ้นและเป็นที่รู้จักต่อไป  
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อส ำรวจบริบทพื้นที่ ต ำบลบำงโฉลง อ ำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร 

 2. เพื่อศึกษำควำมคิดเห็น และควำมต้องกำรมีส่วนร่วมของชุมชนและแหล่งท่องเที่ยว  

ต่อกำรพัฒนำเส้นทำงท่องเที่ยว ภำยในต ำบลบำงโฉลง 

 3. เพื่อวำงแผนเส้นทำงกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ต ำบลบำงโฉลง อ ำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร 

วิธีด าเนินงานวิจัย 
 กำรศึกษำวิจัยครั้งนี้เป็นกำรศึกษำเชิงส ำรวจ ผู้วิจัยใช้วิธีกำรส ำรวจโดยใช้แผนที่  กำรลงพื้นที่จริง และแบบ
สัมภำษณ์เชิงลึกเป็นเครื่องมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งผู้วิจัยได้ออกแบบเครื่องมือวิจัยโดยค้นคว้ำจำกเอกสำร 
แนวคิด ทฤษฎีต่ำง ๆ รวมถึงงำนวิจัยที่เก่ียวข้องเพื่อเป็นแนวทำงประกอบกำรศึกษำ โดยมีวิธีด ำเนินกำรวิจัยดังต่อไปนี้ 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชำกรเป็นชำวบ้ำนและผู้น ำชุมชนจำก 11 หมู่บ้ำนภำยในต ำบลบำงโฉลง 
อ ำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร 

 กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเชิงคุณภำพด้วยวิธีกำรสัมภำษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้วิจัยเลือกจำก
ผู้น ำชุมชนใน 11 หมู่บ้ำน ผู้ประกอบกำรผลิตสินค้ำภำยในชุมชน รวมทั้งสิ้น 12 คน ซึ่งเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ภำยในต ำบล
บำงโฉลง และหน่วยงำนภำครัฐที่เก่ียวข้องกับกำรท่องเที่ยวของต ำบลบำงโฉลง ได้แก่ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงโฉ
ลง สภำวัฒนธรรมต ำบลบำงโฉลง ซึ่งถือว่ำเป็นผู้ให้ข้อมูลส ำคัญในประเด็นที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์กำรวิจัย ข้อ 3 

ส ำรวจบริบทพ้ืนที่ ต ำบลบำงโฉลง ( 11 หมู่บ้ำน) 
- ทรัพยากรการท่องเที่ยว 
- องค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว และผลติภณัฑ์ทางการ
ท่องเที่ยว โดยใช้ ทฤษฎี 5A’s 
( เอกสารและข้อมูลต่างๆ ,ออกส ารวจในพ้ืนท่ีจริง 
, การสัมภาษณ์) 

ความคิดเห็นและความต้องการมีสว่นร่วมของชุมชน 

(การสัมภาษณ์) 
-  การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนส าหรับการบริหารจัดการ 
- การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
 

เส้นทำงท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
 
- ความเป็นอยู่วิถีชีวิต 
- เชิงศาสนา วัด  ศาสนสถาน 
- วัฒนธรรมประเพณี กิจกรรม

ความเชื่อ 
- เชิงอาหาร 
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 เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล เนื่องจำกเป็นกำรวำงแผนเรื่องเส้นทำงกำรท่องเที่ยวจึงใช้วิธีกำรลงพื้นที่จริง
เพื่อวิเครำะห์สถำนที่ที่เหมำะสมในกำรน ำมำจัดเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทำงท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แบบสัมภำษณ์ มี
ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 3 ส่วน ประกอบด้วย 1. ข้อมูลพื้นฐำนเกี่ยวกับสถำนที่ และข้อเสนอแนะเส้นทำงท่องเที่ยว 2. 
กำรมีส่วนร่วมของชุมชน ข้อคิดเห็นต่อกำรพัฒนำพื้นที่ให้สอดคล้องกับกำรท่องเที่ยว และ 3. ส ำรวจควำมพร้อมของ
สถำนที่ในฐำนะที่จะน ำมำพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว ตำมทฤษฏี 5A’s  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจำกกลุ่มตัวอย่ำงด้วยตนเองโดยกำรลงพื้นที่จริง และกำรสัมภำษณ์เชิงลึกจำกผู้น ำ
ชุมชนใน 11 หมู่บ้ำน ผู้ประกอบกำรผลิตสินค้ำภำยในชุมชน และตัวแทนจำกหน่วยงำนภำครัฐที่เกี่ยวข้องกับกำร
ท่องเที่ยวของต ำบลบำงโฉลง ได้แก่ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงโฉลง สภำวัฒนธรรมต ำบลบำงโฉลง 

 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ด ำเนินกำรวิจัยใช้วัตถุประสงค์กำรวิจัยเป็นกรอบในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ดังนี้ 

 1. เพื่อส ำรวจบริบทพื้นที่ ต ำบลบำงโฉลง อ ำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำรอ ำเภอบำงพลี จังหวัด
สมุทรปรำกำร น ำข้อมูลที่ได้จำกกำรส ำรวจ เรื่องทรัพยำกร และองค์ประกอบและผลิตภัณฑ์ทำงกำรท่องเที่ยวใน 11 
หมู่ของต ำบลบำงโฉลง อ ำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร มำวิเครำะห์เส้นทำงกำรท่องเที่ยว 

 2. เพื่อศึกษำควำมคิดเห็น และควำมต้องกำรมีส่วนร่วมของชุมชนและแหล่งท่องเที่ยว ต่อกำรพัฒนำเส้นทำง
ท่องเที่ยว ภำยในต ำบลบำงโฉลง น ำข้อมูลที่ได้จำกกำรสัมภำษณ์มำวิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพด้วยวิธีกำรวิเครำะห์
เนื้อหำ เพื่อให้ทรำบถึงควำมสำมำรถในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรพัฒนำเส้นทำงท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน
ต ำบล 

 3. วำงแผนเส้นทำงกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ต ำบลบำงโฉลง อ ำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร น ำ
ข้อมูลที่ได้จำกกำรส ำรวจพ้นที่จริงใน 11 หมู่ของต ำบลบำงโฉลง อ ำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร มำวิเครำะห์ถึง
ศักยภำพในกำรรองรับกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและน ำผลมำจัดเส้นทำงท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมภำยในต ำบล 

ผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อส ำรวจบริบทพื้นที่ต ำบลบำงโฉลง อ ำเภอบำงพลี จังหวัด
สมุทรปรำกำร จำกกำรลงพื้นที่และกำรสัมภำษณ์สรุปได้ตำมประเด็นกำรศึกษำดังนี้  

 1. ทรัพยากรการท่องเที่ยว พบว่ำ  
 หมู่ที่ 1 บ้ำนคลองบำงโฉลง มีทรัพยำกรกำรท่องเที่ยว ดังนี้ วัดบำงโฉลงนอก สักกำระหลวงพ่อขำว ศำล
เจ้ำกรมหลวงคงเพชร ศูนย์กำรเรียนรู้ภูมิปัญญำไทยและกำรเพรำะเห็ด 
 หมู่ที่ 2 บ้ำนเกำะบ้ำนโฉลง มีทรัพยำกรกำรท่องเที่ยว ดังนี้ วัดบำงโฉลงใน สักกำระหลวงพ่อเพ็ชร ศึกษำ
เรียนรู้กำรเลี้ยงกบในถังปูนซีเมนต์ ศิลปะโขนโรงเรียนวัดบำงโฉลงใน 
  หมู่ที่ 3 บ้ำนคลองบำงขวำงบน ไม่มีเส้นทำงและกิจกรรมกำรท่องเที่ยว สินค้ำและผลิตภัณฑ์ทำงกำร
ท่องเที่ยวที่ชัดเจน 
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 หมู่ที่ 4 บ้ำนคลองบำงขวำงล่ำง เป็นชุมชนเน้นวิถีชีวิตเกษตรกรรม มีกำรเพรำะปลูกพืชสวนต่ำงๆ ได้แก่ กำร
ปลูกกล้วย เลี้ยงปลำ มีผลิตภัณฑ์ จักสำนผักตบชวำ กำรถักหมวกไหมพรม 
 หมู่ที่ 5 บ้ำนคลองบำงโฉลงบน เป็นชุมชนชนบทเน้นวิถีชีวิตเกษตรกรรม แหล่งปลูกผักกระเฉดที่ปลอด
สำรพิษ เป็นพื้นที่ที่เคยด ำเนินกำรโครงกำรเรือท่องเที่ยวทำงน้ ำ แต่ยกเลิกโครงกำรไปแล้วเนื่องจ ำนวนนักท่องเที่ยวที่
เข้ำมำ มีจ ำนวนน้อย 
 หมู่ที่ 6 บ้ำนคลองบำงโฉลงล่ำง ไม่มีเส้นทำงและกิจกรรมกำรท่องเที่ยว สินค้ำและผลิตภัณฑ์ทำงกำร
ท่องเที่ยวที่ชัดเจน 
 หมู่ที่ 7 บ้ำนคลองบำงน้ ำจืดบน วัดศรีรัตนธรรมมำรำม สถำบันพลังจิตตำนุภำพ มีกำรอบรมสมำธิในช่วงเย็น
ทุกวันเสำร์และอำทิตย์ มีกำรด ำเนินกำรก่อสร้ำง เจดีย์กลำงน้ ำ และพระนอนกลำงน้ ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก ศูนย์
ศิลปวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
 หมู่ที่ 8 บ้ำนคลองบำงน้ ำจืดล่ำง เป็นชุมชนเน้นประกอบอำชีพโรงงำนอุตสำหกรรมเป็นส่วนใหญ่ มีอำชีพ
เกษตรส่วนน้อย ยังไม่มีเส้นทำง กิจกรรม ผลิตภัณฑ์และสินค้ำทำงกำรท่องเที่ยวที่ชัดเจน 
 หมู่ที่ 9 บ้ำนคลองตะเคียน โบสถ์ มัสยิดดำรุ้ลอำมีน แหล่งชุมชนกำรเพำะเห็ด ปลูกเห็ด โอ่งวิจิตรศิลป์เป็น
ของฝำกและของที่ระลึก ที่สวยงำมมีควำมภูมิใจทั้งผู้ให้และผู้รับ โอ่งดิน ผ้ำลำยชินวัตร กำรปักดิ้น ตู้กระจกเงำ 
 หมู่ที่ 10 บ้ำนคลองบำงน้ ำจืด เป็นชุมชนชนบทที่มีควำมเป็นธรรมชำติ คนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอำชีพ
เกษตรกรรม มีศูนย์กำรเรียนรู้กำรปลูกผัก Hydroponics กำรเลี้ยงปลำ กุ้ง ปูนำ และกำรกำรเสียบกิ่งมะนำวตอ
มะขวิดหนึ่งเดียวในพื้นที่ เป็นภูมิปัญญำท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์สินค้ำจะเป็นผลผลิตจำกกำรท ำกำรเกษตรต่ำงๆ  กำรท ำ
ปลำร้ำโดยใช้ปลำนิลสดในกำรท ำ 
 หมูที่ 11 บ้ำนคลองโอ่งแตก มีอุตสำหกรรมโรงงำน ชำวบ้ำนในชุมชน ท ำอำชีพโรงงำน 
ไม่มีเส้นทำงและกิจกรรมกำรท่องเที่ยว สินค้ำและผลิตภัณฑ์ทำงกำรท่องเที่ยวที่ชัดเจน 

 2. องค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวโดยใช้ ทฤษฎี 5A’s พบว่ำ 

  2.1 แหล่งท่องเที่ยวและสิ่งดึงดูดใจ (Attraction) ในพื้นที่ต ำบลบำงโฉลงมีแหล่งท่องเที่ยวและ
กิจกรรมของเด่นของดี คือ  วัดบำงโฉลงใน วัดบำงโฉลงนอก ศำลเจ้ำพ่อหลวงคงเพ็ชร ศำลเจ้ำพ่อหนู ประเพณีตัก
บำตรดอกไม้ กำรแข่งเรือพำยในช่วงวันสงกรำนต์ พิธีส่งเรือและสรงน้ ำเจว็ด  ศูนย์กำรเรียนรู้กำรปลูกเห็ด กำรนวด
แผนไทย  วัดศรีรัตนธรรมมำรำม สถำบันพลังจิตตำนุภำพ อบรมสมำธิในช่วงเย็นทุกวันเสำร์และอำทิตย์ มีเจดีย์กลำง
น้ ำ และพระนอนกลำงน้ ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วิสำหกิจชุมชน
ศูนย์กำรเรียนรู้ศิลปะประยุกต์จำกเดคูพำด กำรท ำโอ่งวิจิตรศิลป์ โบสถ์มัสยิดดำรุ้ลอำมีน ศูนย์กำรเรียนรู้กำรเกษตร 
กำรปลูกผัก Hydroponics กำรเลี้ยงปลำ กำรเลี้ยงกุ้งขำว  กำรเลี้ยงปูนำ และกำรกำรเสียบกิ่งมะนำวตอมะขวิดหนึ่ง
เดียวในพื้นที่ กำรท ำปลำร้ำแปลรูปที่ใช้ปลำนิลสดท ำ ผลิตภัณฑ์จำกผักตบชวำ อำหำรและขนมท้องถิ่น เช่น ปลำเผำ 
แกงส้มปลำทอดผัดกระเฉด ผัดผักกระเฉด ขนมเม็ดขนุนเผือมะม่วงน้ ำดอกไม้สุก เป็นต้น 

 2.2 กิจกรรมกำรท่องเที่ยว (Activites) พบ 3 กิจกรรม ได้แก ่
  1) กำรท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตท้องถ่ิน 
  2) กำรท่องเที่ยวเชิงศำสนำและประวัติศำสตร์ 
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  3) กำรท่องเที่ยวงำนชมวัฒนธรรมประเพณี ควำมเชื่อและกิจกรรม 

 2.3 ควำมสะดวกในกำรเดินทำง (Accessibility) กำรเดินทำงสะดวกสำมำรถเดินทำงโดยรถยนต์
ส่วนตัว รถแท็กซี่ รถโดยสำรสำธำรณะ ถนน เป็นถนนคอนกรีตรำดยำงเป็นช่วงๆ เส้นทำงเดินรถ 2-4  ช่องทำง มีถนน
ทำงเท้ำให้บริกำรในชุมชน มีป้ำยจรำจรต่ำงๆ ติดตลอดเพื่อควำมปลอดภัยและควำมสะดวกในกำรเดินทำงเข้ำออก
ชุมชน แต่ในพื้นที่ หมู่ 2 จะมีกำรจรำจร 2 ช่องทำง และจะแคบลงมำในบริเวณจุดข้ำมสะพำนอ้อมเกำะ ท ำให้รถไม่
สำมำรถสวนทำงเข้ำออกกันได้ ท ำให้กำรจรำจรติดขัดในช่วงนี้  ในพื้นที่หมู่ 5 กำรเดินทำงล ำบำก ไม่มีรถประจ ำ
ทำงผ่ำน  ถนนที่เข้ำถึงศำลเจ้ำพ่อหนูยังไม่ได้รับกำรพัฒนำที่ดี ขำดป้ำยบอกทำงที่ชัดเจน  พื้นที่หมู่ 7 ในซอยวัดศรี
วำรีน้อย เป็นพื้นที่ในย่ำนอุตสำหกรรมจึงมีรถบรรทุกเข้ำออกเป็นจ ำนวนมำกจึงมีกำรจ ำกัดเวลำเดินรถของรถบรรทุก 
คือ  ช่วงเช้ำห้ำมวิ่งในเวลำ 9.00 – 10.00 นำฬิกำ และช่วงเย็นในเวลำ  16.00 – 18.00 นำฬิกำ เพื่อควำมปลอดภัย
ในกำรใช้ถนน มีกำรจ ำกัดควำมเร็วในเขตชุมชน ป้ำยบอกทำง ป้ำยเตือนอันตรำยต่ำงๆ เช่นระวังทำงโค้ง เป็นต้น กำร
เดินทำงทำงน้ ำ เส้นทำงทำงน้ ำ คูคลองในบริเวณต ำบลบำงโฉลง ยังใช้ในกำรเดินทำงระยะสั้นภำยในชุมชน เนื่องจำก
บำงช่วงของคู่คลอง มีควำมตื้นเขิน และมีผักตบชวำขึ้นอย่ำงหนำแน่น ท ำให้ไม่สำมำรถใช้เส้นทำงน้ ำในกำรเดินทำงได้
อย่ำงสะดวก ประกอบกับสำมำรถเดินทำงทำงถนนได้อย่ำงคล่องตัวมำกกว่ำ 

 2.4 สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก (Amenities) ในแหล่งท่องเที่ยวมีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่ยังไม่ครบครัน 
ควรมีกำรจัดกำรสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในพื้นที่ เช่น มีพื้นที่จอดรถที่เป็นสัดส่วน มีร้ำนอำหำรและร้ำค้ำสินค้ำที่ระลึก มี
ห้องน้ ำ ตู้ ATM ศูนย์ข้อมูลประชำสัมพันธ์กำรท่องเที่ยว ป้ำยสื่อควำมหมำยต่ำงๆ กำรบริกำรขนส่งสำธำรณะ เป็นต้น  

 2.5 ที่พัก (Accommodation) ด้ำนที่พักในพื้นที่ยังไม่มีที่พักที่ชัดเจน จึงต้องมีกำรพัฒนำสร้ำงที่พัก 
หรือจัดกำรที่พักรูปเป็นแบบ home stay หรือรีสอร์ทเพื่อให้เข้ำกับแหล่งและกิจกรรมกำรท่องเที่ยวดังกล่ำว 
 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อศึกษำควำมคิดเห็น และควำมต้องกำรมีส่วนร่วมของชุมชนและ
แหล่งท่องเที่ยว ต่อกำรพัฒนำเส้นทำงท่องเที่ยว ภำยในต ำบลบำงโฉลงจำกกำรลงพื้นที่และกำรสัมภำษณ์ พบว่ำ  

  จำกกำรสัมภำษณ์ชำวบ้ำนในพื้นที่ 11 หมู่บ้ำน ต ำบลบำงโฉลง อ ำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร  ผู้ให้
สัมภำษณ์ส่วนใหญ่มีควำมเห็นตรงกันที่จะพัฒนำและผลักดันให้ชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพรำะมีแหล่ง
ท่องเที่ยวกิจกรรม ตลอดจนสินค้ำผลิตภัณฑ์ทำงกำรท่องเที่ยวที่มีควำมโดดเด่นอันมีอัตลักษณ์แสดงถึงคุณค่ำ
วัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น ประเพณีตักบำตรดอกไม้ ประเพณีพิธีส่งเรือและสรงน้ ำเจว็ด อีกทั้งยังมีโบรำณสถำนสมัยกรุง
ศรีอยุธยำตอนปลำย นั่นคือวัดบำงโฉลงในและวัดบำงโฉลงนอก  เป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้สนำมบินสุวรรณภูมิซึ่งเป็น
สนำมบินนำนำชำติ ที่มีนักท่องเที่ยวเดินทำงมำใช้บริกำรเป็นจ ำนวนมำก แต่สถำนที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ยังได้รับกำรตอบ
รับจำกนักท่องเที่ยวในพื้นที่อื่นน้อย ส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวในพื้นที่มำกกว่ำ  ในขณะที่ลักษณะภูมิศำสตร์ใน
พื้นที่ต ำบลบำงโฉลงมีควำมอุดมสมบูรณ์พื้นที่เหมำะแก่กำรเกษตรและกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเพื่อชื่นชมวิถีชีวิต
ท้องถิ่นของคนในชุมชน  และมีล ำคลองไหลผ่ำนหลำยสำยจึงปรำกฏควำมงดงำมของแม่น้ ำล ำคลอง มีคลองสำยหลัก
คือ คลองบำงโฉลง คลองส ำโรง และคลองบำงน้ ำจืด  ที่พร้อมจะรองรับนักท่องเที่ยวเข้ำมำในแหล่งท่องเที่ยว แต่ก็ติด
ปัญหำและอุปสรรคในกำรจัดกำรท่องเที่ยว คือหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน ในพื้นที่ยังขำดควำมเชี่ยวชำญในกำร
จัดกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว ขำดบุคลำกรและผู้ประสำนงำนในกำรจัดท ำแผนงำนและดูแลกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว คน
ในท้องถิ่นยังไม่พร้อมหรือยังไม่คุ้นเคยต่อกำรเป็นผู้ต้อนรับหรือเป็นเจ้ำบ้ำนที่ดี และกำรบริหำรงำนของหน่วยงำน
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ภำครัฐยังมีลักษณะเป็นแค่วำระโอกำสเท่ำนั้น ท ำให้กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรท่องเที่ยว ภำยในต ำบลจึงเป็นไปตำม
นโยบำยของผู้บริหำร ซึ่งเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงผู้บริหำร หรือมีกำรโอนย้ำยต ำแหน่งต่ำงๆ ส่งผลให้งำนด้ำนพัฒนำ
แหล่งท่องเที่ยวเป็นไปอย่ำงไม่ต่อเนื่อง ขำดกำรวำงแผน ขำดกำรประชำสัมพันธ์ ขำดกำรจัดวำงพื้นที่ ขำดกำรจัด
กิจกรรม ขำดเคร่ืองมือทำงกำรตลำด ขำดกำรจัดหำสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ ป้ำยสื่อควำมหมำยสัญลักษณ์ต่ำงๆ 
ตลอดจนขำดกำรกำรวำงแผนเพื่อประเมินผลกระทบที่จะได้รับจำกกำรท่องเที่ยวทั้งทำงด้ำนบวกและด้ำนลบ 

 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อวำงแผนเส้นทำงกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ต ำบลบำงโฉลง 
อ ำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร จำกกำรลงพื้นที่และกำรสัมภำษณ์ พบว่ำ  

 เส้นทำงท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน 11 หมู่บ้ำนของต ำบลบำงโฉลง อ ำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร มี
ควำมพร้อมและควำมเป็นไปได้ในกำรผลักดันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยสำมำรถแบ่งเป็นกำรท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในรูปแบบต่อไปนี้ ได้ 3 รูปแบบ คือ 

 1. เส้นทางท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตท้องถิ่น เส้นทำงกำรท่องเที่ยวจะเป็นกำรเรียนรู้วิถีชีวิตท้องถิ่นของคนใน
ชุมชนที่มีควำมผูกพันธุ์กับอำชีพเกษตรกรรม โดยยึดทฤษฎีปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงของพระบำทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช  (รัชกำลที่ 9)  รูปแบบกิจกรรมจะเดินทำงเข้ำชุมชนเพื่อศึกษำเรียนรู้วิถีชีวิต กำรท ำ
เกษตร และภูมิปัญญำท้องถิ่น  

  โปรมแกรมน าเที่ยวชมวิถีชีวิตท้องถิ่น  

 ช่วงเช้า ศึกษำเรียนรู้ที่ ศูนย์กำรเรียนรู้กำรปลูกผัก Hydroponics กำรเลี้ยงปลำ กุ้ง ปูนำ และกำร
กำรเสียบกิ่งมะนำวตอมะขวิดหนึ่งเดียวในพื้นที่ กำรท ำปลำร้ำแปรรูปที่ใช้ปลำสดเป็นวัตถุดิบ ณ หมู่ที่ 10 และเดินทำง
ต่อในพื้นที่ใกล้เคียงในหมู่ที่ 5 ซึ่งเป็นแหล่งปลูกผักกระเฉดที่ปลอดสำรพิษในพื้นที่ นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้และ
เพลิดเพลินกับขั้นตอนกำรเก็บ และกำรมัดผักกระเฉดเพื่อส่งขำย 

 ช่วงบ่าย ศึกษำเรียนรู้ ที่ศูนย์กำรเรียนรู้ภูมิปัญญำไทยและกำรเพำะเห็ด ที่นี้มีกำรสอนกระบวนปลูก
เห็ดและกำรแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ นอกจำกนี้ยังมีกำรเรียนรู้กำรนวดแผนไทยอันเป็นภูมิปัญญำของชำติไทย ณ 
พื้นที่หมู่ 1 ต ำบลบำงโฉลง และแวะไปศึกษำหำควำมรู้ วิธีกำรเลี้ยงกบในถังปูนซีเมนต์ ณ พื้นที่หมู่ 2 แวะซื้อของฝำก
ของดีในชุมชน  

 2. เส้นทางท่องเที่ยวเชิงศาสนาและประวัติศาสตร์ วัด ศาสนาสถาน 
  โปรแกรมท่องเที่ยวเชิงศาสนาและประวัติศาสตร์  
 นมัสการหลวงพ่อขาวที่วัดบางโฉลงนอก หรือวัดปากคลอง  ซึ่งสร้ำงในสมัยกรุงศรีอยุธยำตอน
ปลำย ณ พื้นที่หมู่ 1 และเดินทำงไปสักกำระหลวงพ่อคงเพ็ชรและแม่ย่ำ ที่ศำลเจ้ำพ่อหลวงคงเพ็ชร ที่เป็นที่เคำรพ
ศรัทธำของชำวบ้ำน ควำมเชื่อในกำรเดินทำงเดินทำงไปนมัสกำรหลวงพ่อเพ็ชรและหลวงพ่อส ำริด พระพุทธรูปปำง
มำรวิชัย พระประธำนวัดบำงโฉลงในหรือวัดเกำะแก้วสว่ำงอำรมณ์ สร้ำงขึ้นในสมัยสมัยกรุงศ รีอยุธยำตอนปลำย
เช่นเดียวกับวัดบำงโฉลงนอก ปัจจุบันมีอำยุรำว 260 ปี ซึ่งเป็นศำสนสถำนส ำคัญในกำรประกอบพิธีกรรมทำงศำสนำ
พุทธของชำวต ำบลบำงโฉลงและชุมชนพื้นที่ใกล้เคียง ณ พื้นที่หมู่ 2 
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 3. เส้นทางท่องเที่ยวชมวัฒนธรรมประเพณี ความเชื่อและร่วมกิจกรรมต่างๆ 
  โปรแกรมท่องเที่ยวชมวัฒนธรรมประเพณี ความเชื่อและกิจกรรม  
  ชมประเพณีพื้นบ้าน พิธีส่งเรือและสรงน้ าเจว็ด   พิธีส่งเรือและสรงน้ ำเจว็ดนี้ชำวบ้ำนเชื่อว่ำ
ผู้เข้ำร่วมพิธีจะหำยจำกโรคภัยไข้เจ็บ และรอดพ้นจำกสิ่งไม่ดีงำมทั้งป่วง พิธีดังกล่ำวจะจัดขึ้นทุกปีในวันที่ 23 เมษำยน 
เวลำ 15.00 น. ณ ริมฝั่งคลองบำงโฉลง บริเวณศำลเจ้ำพ่อหลวงคงเพ็ชร ตกช่วงกลำงคืน จะมีกำรร ำวงย้อนยุคเพื่อ
สร้ำงสีสันควำมสนุกสนำนและสืบสำนประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้ำน 

  ชมประเพณีตักบาตรดอกไม้ สืบสำนประเพณีตักบำตรดอกไม้ในวันอำสำฬหบูชำ ก่อนเข้ำพรรษำ 1 
วัน  เพื่อถวำยเป็นพุทธบูชำของชำวต ำบลบำงโฉลง โดยชำวบ้ำนจะนิยมใช้ดอกเข้ำพรรษำ ดอกบัว ดอกมะลิ ดอกเข็ม 
ดอกพุทธรักษำและดอกไม้อื่นๆที่มีในท้องถิ่น กิจกรรมช่วงเช้ำจัดให้มีพิธีท ำบุญตักบำตร พระสงฆ์แสดงพระธรรม
เทศนำ จำกนั้นพระสงฆ์ลงจำกศำลำกำรเปรียญ และเริ่มพิธีตักบำตรดอกไม้ตำมเส้นทำงตั้งแต่ศำลำไปยังพระอุโบสถ 
ณ วัดบำงโฉลงใน 

อภิปรายผล 

 จำกแนวคิดกำรจัดเส้นทำงท่องเที่ยว (กุลวรำ สุวรรณพิมล, 2548: 164-165) ซึ่งกล่ำวว่ำ แผนจัดน ำเที่ยว
และเส้นทำงกำรท่องเที่ยวควรจะเน้นปัจจัย ดังนี้ คือ เส้นทำงท่องเที่ยวต้องเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว เส้นทำง
ท่องเที่ยวต้องมีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก และมีมำตรฐำน เส้นทำงท่องเที่ยวต้องมีสิ่งดึงดูดใจ  เส้นทำงท่องเที่ยวต้องมี
ระยะทำงที่ไกลพอสมควร มีทรัพยำกรท่องเที่ยวที่ดึงดูด และ เส้นทำงท่องเที่ยวต้องค ำนึงถึงอำกำศที่ดี ปลอดโปร่ง
ตลอดเวลำ ซึ่งจำกกำรส ำรวจลงพื้นที่ พบว่ำ ต ำบลบำงโฉลง ถือว่ำมีควำมพร้อมในกำรเปิดเส้นทำงท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม ทั้งจำกที่มีทรัพยำกรทำงวัฒนธรรมที่ดึงดูดและยังสำมำรถเดินทำงมำท่องเที่ยวได้อย่ำงสะดวกสบำย มี
ควำมหลำกหลำยในเส้นทำงท่องเที่ยว ซึ่งเส้นทำงท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต ำบลบำงโฉลง อ ำเภอบำงพลี จังหวัด
สมุทรปรำกำร สำมำรถแบ่งได้ 3 รูปแบบ คือ (1) เส้นทำงท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตท้องถ่ิน (2) เส้นทำงท่องเที่ยวเชิงศำสนำ
และประวัติศำสตร์ วัด ศำสนสถำน (3) เส้นทำงท่องเที่ยวชมวัฒนธรรมประเพณี ควำมเชื่อและร่วมกิจกรรมต่ำงๆ แต่
เมื่อพิจำรณำในประเด็นกำรบริหำรและกำรจัดกำร กำรมีส่วนร่วม ยังมีปัญหำและอุปสรรคดังนี้  

 1. หน่วยงำนภำครัฐและเอกชน ภำยในพื้นที่ยังขำดควำมเชี่ยวชำญในกำรจัดกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว 

 2. ขำดบุคลำกรและผู้ประสำนงำนในกำรจัดท ำแผนงำนและดูแลกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว 

 3. คนในท้องถิ่นยังไม่พร้อมหรือยังไม่คุ้นเคยต่อกำรเป็นผู้ต้อนรับหรือเป็นเจ้ำบ้ำนที่ดี และกำรบริหำรงำน
ของหน่วยงำนภำครัฐมีลักษณะเป็นวำระท ำให้กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรท่องเที่ยว ภำยในต ำบลเป็นไปตำมนโยบำย ซึ่ง
เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงผู้บริหำร มีกำรโอนย้ำยต ำแหน่งต่ำงๆ ส่งผลให้งำนด้ำนพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวเป็นไปอย่ำงไม่
ต่อเนื่อง 

 4. ขำดกำรวำงแผน กำรประชำสัมพันธ์ กำรจัดพื้นที่ กำรจัดกิจกรรม ทำงกำรตลำด กำรจัดหำสิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวกต่ำงๆ ป้ำยสื่อควำมหมำยสัญลักษณ์ต่ำงๆ ตลอดจนกำรวำงแผนเพื่อประเมินผลกระทบที่จะได้รับกำรกำร
ท่องเที่ยวทั้งทำงด้ำนบวกและด้ำนลบ 
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ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

 1.1 ผู้มีส่วนเก่ียวข้องควรวำงแผนในเร่ืองของกำรตลำดและกำรประชำสัมพันธ์เส้นทำงกำรท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมนี้ให้เป็นที่รู้จักทั้งนักท่องเที่ยวชำวไทยและชำวต่ำงชำติ โดยอำจเพิ่มกำรเชื่อมโยงเครือข่ำยกำรท่องเที่ยว
กับสถำนที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงในจังหวัดสมุทรปรำกำร หรืออำจน ำไปรวมในรำยกำรน ำเที่ยวของบริษัทจัดน ำเที่ยว
ต่ำงๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีกำรสื่อควำมหมำยผ่ำนเครื่องมือ ในสังคมเครือข่ำยออนไลน์ เช่น FB pages 

 1.2 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรมองหำควำมเป็นไปได้ในกำรจัดหำที่พักในรูปแบบโฮมสเตย์เพื่อรองรับ
นักท่องเที่ยวที่ต้องกำรเที่ยวชมและพักผ่อนภำยในต ำบลบำงโฉลงมำกกว่ำหนึ่งวัน  

 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  
  2.1 ควรศึกษำต่อยอดในเรื่องเส้นทำงท่องเที่ยวในรูปแบบอื่นของในต ำบลบำงโฉลง อ ำเภอบำงพลี 
จังหวัดสมุทรปรำกำร 
  2.2 ควรศึกษำด้ำนกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน หรือกำรท่องเที่ยวชุมชนในต ำบลบำงโฉลง 
อ ำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร  
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แนวทางการพัฒนาการเรียนรู้คุณค่าวรรณคดีไทยผ่านรูปแบบสื่อประสม 
Guidelines for Improving Learning of Thai Literature Values Through 

Multimedia 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาการเรียนรู้คุณค่าวรรณคดีไทยผ่านรูปแบบสื่อประสม มีวัตถุประสงค์เพื่อ 
วิเคราะห์ปัญหาการจัดการเรียนการสอนวรรณคดีไทย และเพื่อหาแนวทางการจัดการเรียนรู้วรรณคดีไทยผ่านรูปแบบ
สื่อประสม โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงส ารวจปัญหาการจัดการเรียนการสอนวรรณคดีไทย ด้วยวิธีการสัมภาษณ์นักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา และนักศึกษาระดับอุดมศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย จ านวนรวม 180 คน และประชุมสนทนากลุ่ม
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อหาแนวทางการจัดการเรียนรู้วรรณคดีไทยผ่านรูปแบบสื่อประสม  

ผลการวิจัยพบว่า  ผู้เรียนไม่ได้เกลียดหรือไม่ชอบเนื้อหาในวรรณคดีไทย แต่เบื่อหน่ายการเรียนการสอน
วรรณคดีไทย เนื่องจากครูสอนอ่านเอาเร่ือง ให้ท่องจ าค าศัพท์ สอนโดยไม่เชื่อมโยงเนื้อหากับชีวิตประจ าวันของผู้เรียน 
การแก้ปัญหาการเรียนการสอนวรรณคดี ควรให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการคิด การกระตุ้นให้ผู้เรียนฝึกตั้งค าถาม การ
เล่นเกม การแสดงบทบาทสมมุติ การฝึกคิดแก้ปัญหาแทนตัวละคร การเชื่อมโยงเนื้อหาในอดีตมาสู่ชีวิตจริงในปัจจุบัน 
การวิเคราะห์วิจารณ์ภาษา เนื้อหา คุณค่าในวรรณคดี ผลการคัดเลือกวรรณคดีไทยที่จะน าไปท าสื่อประสม จ านวน 6 
เร่ือง ได้แก่ นิราศภูเขาทอง พระอภัยมณี ลิลิตตะเลงพ่าย มัทนะพาธา ขุนช้างขุนแผน สามก๊ก โดยมีข้อเสนอแนะเพื่อ
น าไปจัดท าสื่อประสมและเทคนิคการน าเสนอ ด้วยการวาดภาพตัวละคร การถ่ายท าวีดิทัศน์ การเล่นเกม จัดท า
การ์ตูนเอนิเมชั่นภาพเคลื่อนไหว ภาพกราฟิก  การน าสื่อภาพยนตร์ ละครเวที ละครโทรทัศน์ บางตอนมาประกอบใน
สื่อประสม การอัดเสียงบรรยาย สนทนา การอ่านบทกลอนเป็นร้อยแก้ว ปัจจัยที่ส่งผลให้การจัดท าสื่อประสมวรรณคดี
ไทยประสบความส าเร็จคือ การให้ความส าคัญกับการจัดท า Storyboard และเนื้อหาวรรณคดีไทยทั้ง 6 เรื่อง เป็น
อย่างมาก ตรวจแก้ไข และให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไขอย่างละเอียดมากเพื่อให้สื่อประสมที่จัดท าสามารถ
สื่อเรื่องราววรรณคดีไทยที่สามารถพัฒนาผู้เรียนด้านการเรียนรู้คุณค่าด้านสุนทรียศาสตร์ คุณค่าด้านสังคม และคุณค่า
ด้านคติธรรม ได้อย่างลึกซึ้งตามแนวคิดส าคัญของวรรณคดีไทยทั้ง 6 เร่ือง  

ค าส าคัญ :  แนวทางการพัฒนา การเรียนรู้ คุณค่าวรรณคดีไทย สื่อประสม 

Abstract 

 This research aimed to investigate problems of learning Thai literature and to propose 
guidelines for improving learning Thai literature through multimedia.  Methods of a survey research 
were applied to find out problems of teaching Thai literature by interviewing 180 students of the 
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secondary level and of university, majoring in Thai.  Group discussions of scholars were held in 
order to give guidelines for designing learning Thai literature through multimedia. 

 The research found that students did not dislike contents of Thai literature but felt bored 
of teachers’ teaching styles focusing on reading comprehension and memorizing vocabulary 
without relating the stories to learners’ daily life.  In order to solve the problems, the focus of 
teaching should be on improving learners’ skills of thinking, asking questions, creating games or 
activities, performing role-plays, solving problems of characters, relating stories in the past to 
nowadays lives, and analyzing or criticizing stories and values in the studied literature.  Six classical 
Thai literature were selected for making multimedia, which were Niras Phukhaotong; Pra 
Apaimanee; Lilit Talaengpai; Muttanapatha; Khunchang Khunphan; and Samkok. The multimedia 
suggested to be created were: drawings of characters; videos making; electronic games; animated 
cartoons; moving pictures; graphic pictures; adding parts of films, stage dramas, or television 
dramas in the teaching media; audio recordings; conversations; and reading proses of the poetry.  
Factors making the created multimedia efficient were the focus on storyboard and the content of 
the six literature.  Also, the careful reviews and suggestions made the completed media very 
effective, which motivated learners to be aware of aesthetic, social, and moral values of the six 
literature. 
Keywords :  guidelines for improving, learning, values of Thai literature, multimedia 
  
บทน า (Introduction) 
 การเรียนการสอนวรรณคดีเป็นสิ่งส าคัญ แม้จะไม่สามารถก่อประโยชน์ในเชิงรูปธรรมได้ในทันทีทันใด หรือ
มองไม่เห็นหนทางในการน าไปใช้ประกอบอาชีพได้โดยตรง แต่วรรณคดีมีคุณค่าด้านการจรรโลงใจ การขัดเกลา
สติปัญญา ความคิด และความเข้าใจในมนุษย์ให้แก่ผู้อ่านอย่างมหาศาล สถาบันการศึกษาทุกแห่งจึงมีวิชาวรรณคดี
ไทยเป็นทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือกในระดับชั้นต่าง ๆ ดังที่ เจตนา  นาควัชระ (2538 : 155-171) กล่าวว่า 
ความส าคัญของวรรณคดีไทย สรุปได้ว่า การศึกษาวรรณคดีเป็นรากฐานส าคัญในการธ ารงไว้ซึ่งชีวิตที่เพียบพร้อมด้วย
ภูมิปัญญาและจริยธรรม วรรณคดีศึกษาเป็นระบบที่เอ้ือต่อความต้องการและความปรารถนาของมนุษย์ยุคใหม่ และมี
ความส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าวิทยากรแขนงอื่น ๆ ในการที่จะสร้างสภาพแวดล้อมและพัฒนาให้การอุดมศึกษา
เจริญก้าวหน้า ซึ่งคือการสร้างความใฝ่รู้ทางวิชาการ และการแสวงหาข้อวินิจฉัยที่แท้จริงร่วมกัน  

 เจือ สตะเวทิน (2508 : 194-195) ได้กล่าวถึง จุดมุ่งหมายของการเรียนวรรณคดีว่า มีอยู่ด้วยกัน 3 ประการ  
ประการแรก คือ เพื่อให้ผู้เรียนได้ซาบซึ้งกับความงามและความไพเราะ (สุนทรียะ) ประการที่สอง คือ ต้องการให้
การศึกษาอบรม ตลอดจนกล่อมเกลาจิตใจ และความรู้สึกนึกคิดของคนเป็นการยกระดับจิตใจมนุษย์ และประการ
สุดท้าย  คือ เพื่อให้เข้าใจวัฒนธรรมและภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของชาติตลอดจนปลูกฝังจิตส านึกของการอนุรักษ์  

 การเรียนรู้วรรณคดีจึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะเป็นการสืบสานความเจริญงอกงามทาง
วัฒนธรรมแล้วยังเป็นการช่วยพัฒนาความคิด สติปัญญาของผู้เรียน และยังช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจในความเป็นมนุษย์มาก
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ขึ้นอีกด้วย การสอนวรรณคดีท าให้ผู้เรียนเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์และสั่งสมมาอย่าง
ยาวนานยาวนาน และการอ่านวรรณคดีจึงเป็นการศึกษาเรื่องราวของชีวิตมนุษย์ซึ่งส่ งผลให้โลกทัศน์ของผู้อ่าน
กว้างขวางขึ้น ผู้อ่านจะเข้าใจสภาพปัญหาสังคมและวัฒนธรรมทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต  วิสัยทัศน์ของการ
เรียนวรรณคดีไทยจึงมุ่งให้ผู้เรียนชื่นชมซาบซึ้ง และภูมิใจในภาษาไทย เห็นคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม
ตลอดจนภูมิปัญญาทางภาษาของบรรพบุรุษที่ได้สร้างสรรค์ผลงานซึ่งเป็นส่วนสร้างเสริมความงดงามในชีวิตผู้อ่าน 
(กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ. 2544 : 1)  

 แม้ว่าวรรณคดีจะมีความส าคัญเพียงใดก็ตาม แต่ผู้เรียนในยุคปัจจุบันก็ยังไม่เห็นคุณค่าของวรรณคดี ดังที่ 
วิทย์ ศิวะศริยานนท์ (2519 : 253 – 257) กล่าวถึง ปัญหาเกี่ยวกับการสอนวรรณคดีไทย โดยสรุปว่า การเรียนการ
สอนส่วนใหญ่จะเรียนโดยการแปลค าศัพท์ยากมากกว่าการสอนให้เข้าใจเนื้อหาอย่างลึกซึ้งทั้งที่จริงแล้วการเรียน
วรรณคดี คือการท าความเข้าใจชีวิต และควรศึกษาถึงศิลปะต่างๆ  ที่ใช้ในการประพันธ์  

 ปัญหาการจัดการเรียนการสอนวรรณคดีดังที่กล่าวมาข้างต้น หากผู้สอนละเลยการแก้ปัญหา ปล่อยให้
วรรณคดีเป็นเร่ืองยากและไกลตัวคนรุ่นใหม่ ในที่สุดวรรณคดีไทยก็คงเป็นเสมือนโบราณวัตถุที่เก็บรักษาไว้ เพื่อเป็นสื่อ
แสดงความเจริญรุ่งเรืองของวัฒนธรรมทางภาษาในอดีต แต่มิได้รับการศึกษาด้วยใจรักอย่างซาบซึ้งและจริงจัง การ
แสวงหากลยุทธ์การสอนวรรณคดีที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นพันธกิจที่ส าคัญและเร่งด่วนที่ท้าทายครูผู้สอนวรรณคดีไทย
ทุกระดับชั้น 

 การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยจึงเป็นวิธีการที่ท้าทายและน่าสนใจ 
สื่อเทคโนโลยีประเภทหนึ่งที่จัดได้ว่าได้รับความนิยมในการน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน คือ สื่อ
ประสม หรือ มัลติมีเดีย ซึ่งหมายถึง การใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับโปรแกรมซอฟต์แวร์ ในการสื่อความหมายโดยการ
ผสมผสานสื่อหลายชนิด เช่น ข้อความสีสัน ภาพกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว เสียงและภาพยนตร์วีดิทัศน์และถ้าผู้ใช้
สามารถที่จะควบคุมสื่อให้เสนอออกมาตามต้องการได้ ระบบนี้จะเรียกว่า มัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์  การปฏิสัมพันธ์ของ
ผู้ใช้สามารถกระท าได้โดยผ่านทางคีย์บอร์ด เมาส์ หรือตัวชี้ เป็นต้น (พัลลภ พิริยะสุรวงศ์.  2542 : 12) ดังนั้นบทเรียน
ในรูปแบบสื่อประสมจึงเป็นการใช้สื่อหลาย ๆ รูปแบบมารวมกันเพื่อน าเสนอข้อมูลที่หลากหลายมีทั้ง ข้อความ 
ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียงบรรยาย และเสียงดนตรีประกอบโดยการน าเสนอในรูปแบบที่มีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบได้ ท า
ให้บทเรียนที่น าเสนอผ่านสื่อประสมมีชีวิตชีวามากข้ึน   

 ดังที่มีนักวิชาการได้ท าวิจัยเกี่ยวกับการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย
ไว้หลายเรื่อง เช่น ทรงฤทธิ์ ฉิมโหมด (2553) ศึกษาวิจัย เรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยวิธีสอน
แบบหมวกหกใบและวิธีสอนแบบปกติร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง สามก๊ก ตอนกวนอูไปรับราชการ
กับโจโฉ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  พิมณิชา พรหมมานต (2553) ศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง ไตรภูมิพระร่วง ตอน มนุสสภูมิ ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปารณีย์ โชติมั่นเศรษฐ์ (2551) ศึกษาวิจัย เรื่อง การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชา
ภาษาไทย เรื่องไตรภูมิพระร่วง ส าหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 เป็นต้น ซึ่งผลการวิจัยพบว่า เทคโนโลยีสารสนเทศที่
น ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนดีขึ้น มีความรู้สึกชอบและมี
ทัศนคติที่ดีต่อการเรียนการสอนวรรณคดีไทยมากข้ึน 
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 การออกแบบบทเรียนที่น าเสนอผ่านสื่อประสมจึงเป็นเรื่องส าคัญ ที่ผู้จัดท าจะต้องออกแบบให้สอดคล้องกับ
เนื้อหาและสอดคล้องกับเป้าหมายส าคัญของเนื้อหาการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้วรรณคดีไทยเป็นสาระการเรียนรู้ที่มี
เนื้อหาหลากหลายและมีเป้าหมายส าคัญคือการกระตุ้นผู้อ่านให้ตระหนักในคุณค่าของวรรณคดีไทยที่มีต่อชีวิตมนุษย์
ทั้งด้านสุนทรียศาสตร์ ด้านสังคมศาสตร์ และด้านคุณธรรม ดังนั้นหากน าสาระการเรียนรู้วรรณคดีไทยมาพัฒนาเป็น
รูปแบบบทเรียนที่น าเสนอผ่านสื่อประสม บทเรียนดังกล่าวจะส่งผลต่อการเรียนรู้วรรณคดีไทยได้อย่างลึกซึ้ง และ
สามารถกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดการตระหนักรู้ในคุณค่าของวรรณคดีไทยที่มีต่อชีวิตมนุษย์ทั้งสามด้านได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 จากความส าคัญดังกล่าวผู้วิจัยจึงพัฒนาการเรียนรู้คุณค่าวรรณคดีไทยผ่านรูปแบบสื่อประสม เพื่อหาแนว
ทางการจัดการเรียนรู้วรรณคดีไทยให้สามารถกระตุ้นความสนใจใคร่รู้อันจะน าไปสู่การเรียนรู้คุณค่าวรรณคดีไทยได้
ตรงตามเป้าหมายของสาระการเรียนรู้วรรณคดีไทยได้มากยิ่งขึ้น การศึกษาวิจัยครั้งนี้ จึงเป็นการศึกษาวิจัยเพื่อหา
ค าตอบว่าผู้เรียนต้องการเรียนวรรณคดีด้วยรูปแบบใด ควรพัฒนาการเรียนรู้คุณค่าวรรณคดีไทยผ่านรูปแบบสื่อ
ประสมอย่างไรให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้คุณค่าวรรณคดีไทยได้อย่างลึกซึ้งขึ้น การพัฒนาการเรียนรู้คุณค่าวรรณคดีไทย
ผ่านรูปแบบสื่อประสมจะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดผลการเรียนรู้คุณค่าวรรณคดีไทยเป็นอย่างไร 

ระเบียบวิธีวิจัย (Method) 

 1. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
             1.1 เพื่อวิเคราะห์ปัญหาการจัดการเรียนการสอนวรรณคดีไทย 
             1.2 เพื่อหาแนวทางการจัดการเรียนรู้วรรณคดีไทยผ่านรูปแบบสื่อประสม 

 2. ขอบเขตการวิจัย  
  2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างตามวัตถุประสงค์ข้อ 1  

                   2.1.1 ประชากร แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 
           1) ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3) 
           2) ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6) 
           3) ผู้เรียนระดับอุดมศึกษา สาขาวิชาเอกภาษาไทย (ชั้นปีที่ 1-4) 

           2.1.2 กลุ่มตัวอย่าง แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 
           1) ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3) เลือกแบบเฉพาะเจาะจง
จากโรงเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 3 โรงเรียน แต่ละโรงเรียนเลือกผู้เรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น 3 ระดับ ห้องเรียนละ 2 คน รวม 60 คน 
           2) ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6) เลือกแบบ
เฉพาะเจาะจงจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 3 โรงเรียน แต่ละโรงเรียนเลือก
ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ระดับ ห้องเรียนละ 2 คน รวม 60 คน 
           3) ผู้เรียนระดับอุดมศึกษา สาขาวิชาเอกภาษาไทย (ชั้นปีที่ 1-4) เลือกจากนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย 3 มหาวิทยาลัย ชั้นปีละ 5 คน รวม 60 คน     
                            จ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 ระดับ รวมทั้งสิ้น  180 คน 
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 2.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างตามวัตถุประสงค์ข้อ 2 
  2.2.1 ประชากร ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเรียนการสอนวรรณคดีไทยในระดับอุมศึกษา ซึ่งด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้ึนไ ป หรือคุณวุฒิระดับปริญญาเอก  
   2.2.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเรียนการสอนวรรณคดีไทยในระดับอุมศึกษา ซึ่ง
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไ ป หรือคุณวุฒิระดับปริญญาเอก จ านวน 5 คน โดยอยู่ต่าง
มหาวิทยาลัยกัน  

 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 3.1 ค าถามสัมภาษณ์ผู้เรียนเก่ียวกับปัญหาการเรียนรู้วรรณคดีไทยในปัจจุบัน จ านวน  10 ข้อ  
 3.2 ค าถามที่ใช้ในการสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อระดมความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการ
พัฒนาการเรียนรู้คุณค่าวรรณคดีไทยผ่านรูปแบบสื่อประสม จ านวน 8 ประเด็น 

 4. ขั้นตอนการวิจัย  
              4.1 ขั้นตอนที่ 1 (เพื่อตอบ วัตถุประสงค์ข้อที่ 1) 
  4.1.1 ผู้วิจัยน าค าถามสัมภาษณ์ผู้เรียนเก่ียวกับปัญหาการเรียนรู้วรรณคดีไทยในปัจจุบันจ านวน 10 
ข้อไปสัมภาษณ์ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา และผู้เรียนระดับอุดมศึกษา  
  4.1.2 ผู้วิจัยวิเคราะห์ค าตอบด้านปัญหาการเรียนรู้วรรณคดีไทยในปัจจุบัน และสรุปปัญหาดังกล่าว
เป็นด้าน ๆ  

               4.2 ขั้นตอนที่ 2 (เพื่อตอบ วัตถุประสงค์ข้อที่ 2) 
                     4.2.1 ผู้วิจัยน าเสนอผลจากการวิเคราะห์ปัญหาการเรียนรู้วรรณคดีไทยในปัจจุบันของผู้เรียนระดับ
มัธยมศึกษา และผู้เรียนระดับอุดมศึกษาต่อผู้ทรงคุณวุฒิด้านวรรณคดีไทยจ านวน 5 คน  
               4.2.2 จัดประชุมกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อสนทนากลุ่มการระดมความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับ
การพัฒนารูปแบบการพัฒนาการเรียนรู้คุณค่าวรรณคดีไทยผ่านรูปแบบสื่อประสมเพื่อกระตุ้นความสนใจของผูเ้รยีนให้
สามารถเรียนรู้ปรัชญาและคุณค่าของวรรณคดีได้อย่างลึกซึ้งมากข้ึน โดยจัดประชุมสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3
คร้ัง ครั้งละ 6 ชั่วโมง ดังหัวข้อต่อไปนี้ 
                             ครั้งที่ 1 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ประเด็นปัญหาการเรียนการสอนวรรณคดีไทยตามข้อมูลการ
ส ารวจที่ผู้วิจัยท าในขั้นตอนที่ 1 เพื่อสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาการเรียนการสอนวรรณคดีไทย 
                             คร้ังที่ 2  ผู้ทรงคุณวุฒิคัดเลือกวรรณคดีไทยจ านวน 6 เร่ือง และอภิปรายเก่ียวกับคุณค่าของ
วรรณคดีไทยทั้ง 6 เร่ือง ที่ต้องสอนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในคุณค่าของวรรณคดีไทยได้อย่างแท้จริง   
                     ครั้งที่ 3 ผู้ทรงคุณวุฒิน าวรรณคดีไทยจ านวน 6 เรื่อง มาวิพากษ์เพื่อหาแนวทางการ
พัฒนาการเรียนรู้คุณค่าวรรณคดีไทยผ่านสื่อประสม ผู้ทรงคุณวุฒิน าเสนอแนวทาง สาระส าคัญ และกลยุทธ์การ
น าเสนอเนื้อหาผ่านสื่อประสม 

ผลการศึกษา (Result) 

 1. การวิเคราะห์ปัญหาการจัดการเรียนการสอนวรรณคดีไทย (ตอบวัตถุประสงค์ข้อ 1) 
             1.1 การสร้างเครื่องมือวิจัยแบบสัมภาษณ์การส ารวจวิเคราะห์ปัญหาการเรียนการสอน 
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 ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือวิจัย คือ ค าถามสัมภาษณ์ผู้เรียนเกี่ยวกับปัญหาการเรียนรู้วรรณคดีไทยในปัจจุบั น 
จ านวน 10 ข้อ แล้วน าไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 คน พิจารณาตรวจแก้ไข ผู้ทรงคุณวุฒิ  3 คน ดังนี้ 
            รศ. ดร.มณีปิ่น  พรหมสุทธิรักษ์  ข้าราชการบ านาญ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
            รศ.ธิดา  โมสิกรัตน์  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
            ผศ.สมเกียรติ  คู่ทวีกุล คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

               ผู้ทรงคุณวุฒิได้ปรับแก้ไขแบบสัมภาษณ์ให้มีข้อย่อยเพื่อให้ผู้เรียนเลือกตอบค าถามได้ง่ายขึ้น กว่าการถาม
เป็นปลายเปิดทั้ง 10 ข้อ โดยให้แต่ละข้อมีแนวทางตอบให้ผู้เรียนบ้าง และมีปลายเปิดในแต่ละข้อด้วย ผู้วิจัยแก้ไขและ
น าให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจแก้อีกครั้งหนึ่งก่อนน าไปสัมภาษณ์ผู้เรียน 

             1.2 การส ารวจและวิเคราะห์ปัญหาการเรียนการสอนวรรณคดีไทย กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยเป็นผู้เก็บข้อมูล
ภาคสนามการส ารวจวิเคราะห์ปัญหาการเรียนการสอนวรรณคดีไทยเอง โดยสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างดังต่อไปนี้ 

 1) ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ  โรงเรียนราช
วินิตบางเขน และโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ จ านวน 60 คน 

 2) ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ  โรงเรียนราช
วินิตบางเขน และโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ จ านวน 60 คน 

 3) ผู้เรียนระดับอุดมศึกษา ได้แก่ ผู้เรียนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จ านวน 60 คน 

 สรุปผลการวิจัยเชิงส ารวจ เร่ือง ปัญหาการเรียนการสอนวรรณคดีไทยของผู้เรียนทั้ง 3 ระดับ  

 1. ด้านความรู้สึกของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนการสอนวรรณคดีไทยที่ผู้เรียนเคยประสบมานั้น ผู้เรียนส่วนใหญ่ 
ชอบเรียนวรรณคดีไทย เนื่องจาก ท าให้ได้เรียนรู้ในเร่ืองที่ไม่เคยอ่าน ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ เห็นถึงคุณค่าเอกลักษณ์
ของความเป็นไทย ได้เรียนรู้ถึงข้อคิดและภาพสะท้อนของสังคม อาจารย์สอนสนุกและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว อีกกลุ่ม
หนึ่งซึ่งมีจ านวนน้อยมากบอกว่าไม่ชอบเรียนวรรณคดีไทย เนื่องจาก เนื้อหาที่เรียนไม่เก่ียวข้องกับชีวิตประจ าวัน 

 2. ด้านสาเหตุที่ท าให้ผู้เรียนรู้สึกเบื่อและไม่อยากเรียนวรรณคดีไทย คือ ผู้เรียนไม่ตระหนัก/ไม่เห็นคุณค่าของ
วรรณคดีไทย สื่อการสอนวิชาวรรณคดีไทยไม่ดึงดูดใจผู้เรียน วิธีการสอนของครูไม่น่าสนใจ เนื้อเรื่อง /เนื้อหาใน
วรรณคดีไม่น่าสนใจ ไม่ทันสมัย ไม่สอดคล้องกับชีวิตปัจจุบันของผู้เรียน   

 3. ด้านวิธีการแก้ไขปัญหาซึ่งจะท าให้ผู้เรียนไม่รู้สึกเบื่อและอยากเรียนวรรณคดีไทยมากขึ้น คือ ครูควร
กระตุ้นให้ผู้เรียนตระหนักและเห็นคุณค่าของวรรณคดีไทย ครูครูเตรียมสื่อการสอนวิชาวรรณคดีไทยให้ดึงดูดใจผู้เรียน
มากขึ้น ครูควรเชื่อมโยงเนื้อเรื่อง/เนื้อหาในวรรณคดีให้สอดคล้องกับชีวิตในปัจจุบันของผู้เรียนมากขึ้น  และครูปรับ
วิธีการสอนให้น่าสนใจข้ึน  

  4. ด้านความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อความจ าเป็นในการเรียนวรรณคดีไทย ผู้เรียนทุกคนแสดงความคิดเห็น
ว่าจ าเป็นต้องเรียนวรรณคดีไทย เนื่องจาก วรรณคดีไทยเป็นเครื่องสะท้อนสังคม ท าให้คนอ่านได้ทราบถึง
ประวัติศาสตร์ จารีตประเพณี วิถีชีวิตของคนไทย และยังขัดเกลาให้ผู้อ่านมีจิตใจที่ดีงามและใช้ชีวิตได้อย่างถูกต้อง  
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 5. ด้านรูปแบบหรือวิธีการเรียนการสอนวิชาวรรณคดีไทยที่ท าให้ผู้เรียนรู้สึกสนใจและอยากเรียน คือ การชม
ภาพยนตร์หรือละครที่สร้างจากวรรณคดี การไปชมการแสดงเรื่องราวจากวรรณคดีที่หน่วยงานต่าง ๆ จัดแสดง  การ
จัดท าสื่อมัลติมีเดียเกี่ยวกับวรรณคดีในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การ์ตูน ภาพนิ่ง วีดิทัศน์ เส้นทางการเดินทางในนิราศที่
เคลื่อนที่ได้ ภาพกราฟิก ฯลฯ และการเล่นละครหรือบทบาทสมมุติตามเนื้อเรื่องในวรรณคดี  

 6. ด้านรูปแบบหรือวิธีการเรียนการสอนวิชาวรรณคดีไทยที่ท าให้ผู้เรียนรู้สึกเบื่อหรือไม่อยากเรียน คือ การ
อ่านท านองเสนาะ การท่องค าศัพท์ การเล่าเนื้อเรื่องให้ฟังโดยไม่มีสื่อประกอบ  

  7. ด้านสื่อการเรียนการสอนวรรณคดีไทยที่จะท าให้ผู้เรียนสนใจวรรณคดีไทย คือ ละครเวที สื่อของจริง สื่อ
มัลติมีเดียทุกชนิด ภาพเคลื่อนไหว วีดิทัศน์ การ์ตูน รูปภาพ และภาพกราฟิก  

 8. ด้านความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการน าสื่อมัลติมีเดียมาใช้พัฒนาการเรียนการสอนวรรณคดีไทย ผู้เรียน
มีความคิดเห็นว่าสื่อมัลติมีเดียจะท าให้ผู้เรียนตั้งใจเรียนมากขึ้น สื่อมัลติมีเดียสามารถเชิญชวนคนรุ่นใหม่ให้หันมา
สนใจวรรณคดีไทยได้ เพราะเห็นภาพและได้ยินเสียงท าให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอนมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นสื่อ
ร่วมสมัยกับผู้เรียนด้วย 

 9. ด้านการน าเสนอเรื่องวรรณคดีไทยที่ควรน าไปพัฒนาเป็นสื่อมัลติมีเดีย คือ พระอภัยมณี รามเกียรติ์ ขุน
ช้างขุนแผน ท้าวแสนปม ปลาบู่ทอง อิเหนา ลิลิตตะเลงพ่าย สามก๊ก นิทานเวตาล ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก ไกร
ทอง เนื่องจากวรรณคดีเหล่านี้มีเนื้อเรื่องที่สนุกสนาน น่าติดตาม มีความรู้ด้านประวัติศาสตร์สอดแทรกท าให้ผู้อ่านได้
ทั้งความเพลิดเพลินและสาระความรู้  มีข้อคิด     คติธรรมที่สอนการด าเนินชีวิตแก่ผู้อ่านได้ทุกด้าน 
การน าข้อมูลสรุปจากการวิจัยเชิงส ารวจไปใช้ประโยชน์ต่อการด าเนินงานในระยะที่ 2  

ทัศนคติผู้เรียน สาเหตุที่ผู้เรียน 
บางคนเบื่อ
วรรณคดีไทย 

วิธีการสอนที่ท าให้
วรรณคดีไทย
น่าสนใจขึ้น 

สื่อการสอนที่ท า
ให้ผู้เรียนอยาก
เรียนวรรณคดีไทย 

วรรณคดีไทยที่
ควรจัดท าเป็น         
สื่อมัลติมีเดีย 

ผู้เรียนส่วนใหญ่
ชอบเรียนวรรณคดี
ไทย เนื่องจากได้
เรียนรู้
ประวัติศาสตร์ ได้
เรียนรู้ถึงข้อคิด
และภาพสะท้อน
ของสังคมไทย 

สื่อการสอนวิชา
วรรณคดีไทยไม่
ดึงดูดใจผู้เรียน 
และวิธีการสอน
ของครูไม่น่าสนใจ 
เหตุการณ์ในเร่ือง
เป็นคนละยุคสมัย
กับผู้เรียน 

การจัดท าสื่อ
มัลติมีเดียเก่ียวกับ
วรรณคดีในรูปแบบ
ต่าง ๆ เชน่ การ์ตูน 
ภาพนิ่ง วีดทิัศน์ 
เส้นทางการ
เดินทางในนิราศที่
เคลื่อนที่ได้ 
ภาพกราฟิก 

สื่อของจริง  
สื่อมัลติมีเดีย 
ภาพเคลื่อนไหว  
วีดิทัศน ์ 
การ์ตูน  
รูปภาพ  
ภาพกราฟิก 

พระอภัยมณี 
รามเกียรติ์  
ขุนช้างขนุแผน  
อิเหนา  
ลิลิตตะเลงพ่าย  
สามก๊ก  
นิทานเวตาล  
ไกรทอง 

 
 ผู้วิจัยน าผลการส ารวจนี้ ไปใช้ในการประชุมสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อหาแนวทางการจัดท าสื่อประสม
วรรณคดีไทย 6 เร่ือง เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้คุณค่าวรรณคดีไทยทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านสุนทรียศาสตร์ ด้านสังคม และด้าน
คติธรรมได้อย่างลึกซึ้งโดยคงคุณค่าและอัตลักษณ์ของวรรณคดีไทยไว้ได้เช่นเดิม แต่ให้สอดคล้องกับความต้องการ
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เรียนรู้คุณค่าวรรณคดีไทยของเด็กรุ่นใหม่ที่ยังคงเห็นความส าคัญและยืนยันว่าจ าเป็นต้องเรียนวรรณคดีไทย แต่ควร
ปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนให้น่าสนใจ ทันสมัย และใช้สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับ
ความสนใจของผู้เรียนมากข้ึน 

 2.  แนวทางการจัดการเรียนรู้วรรณคดีไทยผ่านรูปแบบสื่อประสม (ตอบวัตถุประสงค์ข้อ 2) 
             2.1 การสร้างเครื่องมือวิจัย ค าถามที่ใช้ในการสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ 

 ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือวิจัย คือ ค าถามที่ใช้ในการสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อระดมความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนรู้คุณค่าวรรณคดีไทยผ่านรูปแบบสื่อประสม จ านวนประชุม 3 ครั้ง  8 
ประเด็น แล้วน าไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 คน พิจารณาตรวจแก้ไข ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน ดังนี้ 

    รศ. ดร.มณีปิ่น  พรหมสุทธิรักษ์  ข้าราชการบ านาญ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
     รศ.ธิดา  โมสิกรัตน์  คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
     ผศ.สมเกียรติ  คู่ทวีกุล คณะมนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

              ผู้ทรงคุณวุฒิปรับแก้ไขประเด็นทั้ง 8 ประเด็นให้ชัดเจนขึ้น ค าถามไม่ซ้ าซ้อนกัน เพื่อให้ผู้วิจัยได้ข้อคิดเห็น
ที่จะน าไปสร้างสื่อประสมได้ง่ายขึ้น ผู้วิจัยได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะ และน าฉบับแก้ไขให้ผู้ทรง คุณวุฒิพิจารณาอีกครั้ง
หนึ่งจึงจะน าไปจัดประชุมได้ 

              2.2 การจัดประชุมสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ผู้วิจัยเรียนเชิญผูท้รงคุณวุฒิดา้นการเรียนการสอนวรรณคดีไทย จ านวน 5 คน ดังนี้  

          รศ. ดร.มณีปิ่น  พรหมสุทธิรักษ์  ข้าราชการบ านาญ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
          รศ.ธิดา  โมสิกรัตน์  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
          รศ.สมพร  ร่วมสุข คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
          ผศ.สมเกียรติ  คู่ทวีกุล คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
          ผศ.มุกดา  ลิบลับ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  

 ผู้วิจัยจัดประชุมสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อระดมความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเก่ียวกับการพัฒนาการ
เรียนรู้คุณค่าวรรณคดีไทยผา่นรปูแบบสื่อประสม โดยก าหนดประเด็นสนทนากลุ่มตามเครื่องมือ ค าถามการสนทนา
กลุ่มที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ประชุม 3 คร้ัง  จ าแนกเป็น 8 ประเด็น  

              2.3  สรุปผลการประชุมสนทนากลุ่มการ แนวทางการจัดการเรียนรู้วรรณคดีไทยผ่านรูปแบบสื่อประสม   
  2.3.1 สาเหตุที่เด็กไทยเบื่อหน่ายวรรณคดีไทย  ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกันอภิปรายสาเหตุที่ท าให้เด็กไทย
เบื่อหน่ายต่อการเรียนรู้เกี่ยวกับวรรณคดีไทย เนื่องจากโดยทั่วไปการสอนวรรณคดีไทยในโรงเรยีนทั่ว ๆ ไป ยังคงเป็น
เพียงการสอนอ่านเอาเร่ืองหรือการสอนอ่านออกเสียง หรือบางคร้ังก็เป็นการสอนวิชาประวัติศาสตร์ไทยแทนทีจ่ะสอน
วรรณคดีไทย ผู้สอนหลายคนมกัจะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจความหมาย และท่องจ าค าศัพทโ์บราณ หรือ ศัพท์ยาก ๆ  
เอาไว้ให้ขึ้นใจ เพื่อจะได้เก็บไว้ตอบค าถามในการท าข้อสอบในตอนท้ายในขณะที่ผู้สอนบางคนกจ็ะ มุ่งให้ผู้เรียนแปล
ความหมายในงานประพันธ์ร้อยกรองที่เป็นภาษาไทยอยู่แล้วและ เป็นภาษาไทยที่มีแงง่ามทางดา้นวรรณศิลป์อยา่งดี
เยี่ยมให้ออกมาเป็นภาษาไทย ร้อยแก้วที่ต้องสละสลวยยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมมากยิ่งขึ้นด้วยฝีมือของผู้เรียน ที่ยังใช้
ภาษาไทยได้ยังไมด่ีเท่าใดนัก นอกจากนี้ผู้สอนบางคนยังมุ่งเนน้ย้ าให้ผู้เรียนพยายามจดจ าถึงรายละเอียดปลีก ย่อยที่
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หากไม่ตั้งใจจริง ๆ ก็คงจะจ าไมไ้ด ้แต่ครูผู้สอนก็จะเน้นย้ าว่าเปน็เร่ืองส าคัญและส าคัญมากจนต้องจ าให้ได้ขึ้นใจ ใน
ที่สุด ประเด็นการจัดการเรียนการสอนต่าง  ๆ เหล่านี้ล้วนแล้วแต่ไม่ก่อให้เกิดความสุนทรีในการเสพงานวรรณคดีไทย  
กลับท าให้ผู้ที่จะเสพวรรณคดีไทยเกิดความเบื่อหน่ายวรรณคดีไทยได้ จนกลายเปน็ปญัหาเรื้อรังของการเรียนวิชา
ภาษาไทยในส่วนของวรรณคดีไทยไปได ้ในที่สุด ยิ่งถ้าหันมาพิจารณาถึงข้อสอบวิชาภาษาไทยทีใ่ช้ในการ คัดเลือกเข้า
ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ส าหรับส่วนของวรรณคดีไทยแล้วจะเห็นได้ชัดเจนว่า ลักษณะของข้อสอบจะเป็นการถาม
ถึงแนวคิด ลักษณะภาพสะท้อนสภาพสังคม ค่านิยมที่ปรากฏในวรรณคดีไทยแต่ละเร่ือง นอกจากนี้ก็เป็นถามถึง
สุนทรียภาพของการใช้ภาษาไทยในด้านวรรณศิลป์ และนี่เอง คงจะเป็นการไขข้อปริศนาส าคัญที่ว่า ท าไมนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศไทย จึงต้องไปสมัครเรียนกวดวิชา ส าหรับวชิาภาษาไทยเพื่อการสอบเอนทรานซ์
เป็นจ านวนมาก ค าตอบที่ง่ายทีสุ่ดก็คือ เรียนอย่างหนึ่งแต่กลับสอบอีกอย่างหนึ่งนัน่เอง 

     2.3.2 การแก้ปัญหาการเรียนการสอนวรรณคดีไทย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกทา่นได้ให้
ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาการเรียนการสอนวรรณคดีไทยไวด้งัต่อไปนี้ 

  รศ.ดร.ปิ่นมณี พรหมสุทธิรักษ์  ได้เสนอแนะวิธีการจัดการเรียนการสอนวรรณคดีไทยใน
ระดับอุดมศึกษา ไว้ว่า ควรให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถของตนเอง เช่น การอ่านเร่ือง ศกุนตลา โดยให้เด็ก 
ๆ ทุกคนได้มีสิทธิ์เป็นตัวละคร เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น โดยเลือกเรื่องและตัวละครที่ผู้เรียนชอบให้
ผู้เรียนคิด ออกมาเล่าและให้ออกมาแสดงเป็นตัวละครที่ตนเลือก จะท าให้ผู้เรียนมีความสุข หรือจะเป็นการสอนเด็ก
เล็ก อาจารย์แนะน าไว้ว่าให้แสดงท่าทาง บทบาทสมมติ แต่ถ้าเป็นเด็กโตอาจารย์จะให้เขาคิด ประดิษฐ์แต่ง ผู้เรียนก็
จะชอบ หรืออาจจะให้คิดต่อจากเนื้อเรื่อง เป็นต้น กิจกรรมการ์ตูนเป็นกิจกรรมที่เด็กทุกระดับชั้นชื่นชอบ ไม่
จ าเป็นต้องเป็นเด็กเล็ก เด็กโตก็ดูการ์ตูนได้เช่นกัน 

 รศ.สมพร ร่วมสุข ได้แสดงความคิดว่า อาจารย์นิยมใช้กิจกรรมบทบาทสมมุติ โดยเริ่มจากการให้
ผู้เรียนอ่านออกเสียง โดยอ่านธรรมดา และค่อยอ่านตีบท ให้ผู้เรียนสมมติตัวเองเป็นตัวละครแล้วคุยโต้ตอบกัน และ
อีกวิธีคือการท าโครงงาน เช่น เรียนเร่ืองที่สอนไปแล้วคิดโครงงานว่าเป็นอย่างไร เพื่ออะไร และอาจารย์ยังบอกเทคนิค
อีกอย่างคือ “เกมหมวก 6 ใบ” เกมหมวก 6 ใบนี้ให้คิดเป็นหมวก 6 สี เช่น สีเขียวเป็นความคิดสร้างสรรค์ สีเหลืองให้
เป็นจินตนาการ สีแดงเป็นอารมณ์ สีด าเป็นด้านลบ เป็นต้น และให้ผู้เรียนได้คิดว่าถ้าเขาเป็นตัวละครนั้น เขาจะ
แก้ปัญหาอย่างไร เช่นสมมติว่า ผู้เรียนเป็นนางพิม เรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนที่ต้องตัดสินใจ ผู้เรียนจะท าย่างไร หรือ
ตอนที่ขนุแผนกลับมาบ้านและพานางลาวทองมาด้วย นางพิมจะท าอย่างไร วิธีนี้ผู้เรียนก็จะได้คิด (โดยอาจารย์จะต้อง
วางแผนว่าสาระการเรียนรู้ของหมวกทั้ง 6 ใบว่ามันคืออะไร แทนอะไร) อาจารย์บอกว่าเด็กชอบวิธีหมวก 6 ใบ เพราะ
เด็กได้คิดหลากหลาย คิดเป็นระบบ มีทฤษฎีที่พัฒนาผู้เรียนได้ กิจกรรมนี้ท าเป็นกลุ่ม หรือจะเป็นกิจกรรมบทบาท
สมมติ ถ้าผู้เรียนคิดสร้างสรรค์แล้ว ก็จะให้ออกมาน าเสนอ และก็สรุปต่อไปว่าที่เพื่อนแสดงนั้นเป็นอย่างไรบ้าง มี
คุณค่าด้านไหน วิจารณ์ตัวละครได้อย่างสร้างสรรค์  

 รศ.ธิดา โมสิกรัตน์ กล่าวว่า ผู้เรียนจะเรียนวรรณคดีไทยได้สนุกเมื่อเขาได้คิด อย่างมีอิสระ มี
แนวคิดของตนเอง โดยให้ผู้เรียนคิดในฐานะที่เป็นตัวละคร คิดอย่างไรที่แตกต่าง หรือคล้อยตาม โดยมีพื้นฐานจาก
ความเข้าใจ หรือการรับรู้เรื่องวรรณคดีมาก่อน รู้เรื่องราวมาก่อน เช่น ถ้าเป็นสังข์ทอง คิดอย่างไรเมื่อเจอกับปัญหา 
การให้คิดจะสะท้อนความเป็นตัวตนของผู้เรียน หรือวิธีการเทียบเคียงกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ้งก็คือความเป็นจริง 
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ไม่ได้อยู่ในความฝัน ใช้สถานการณ์ปัจจุบันผู้เรียนจะใช้ข้อคิด หรือความรู้จากการเรียนวรรณคดีให้มาเทียบเคียง และ
ให้ผู้เรียนบอกว่าถ้าตัวละครนั้นมาอยู่ในสถานการณ์ปัจจุบัน เขาจะมีบทบาทน าความรู้มาใช้ในสถานการณ์ปัจจุบันได้
อย่างไรบ้าง ส่วนเร่ืองบทบาทสมมติ ก็เป็นความสนุกสนาน ความคิดสร้างสรรค์ ผู้เรียนต้องคิดว่าจะมีค าพูดอย่างไร มี
ฉาก การแต่งกายอย่าไรให้ผู้ชมสนุกสนาน 

 ผศ.สมเกียรติ คู่ทวีกูล กล่าวว่า มีทฤษฎีเดียวที่เหมาะกับนักเรียนมัธยม คือ ทฤษฎี Reader 
Response theory ที่ได้ผลกับนักเรียน ให้ผู้เรียนตอบสนองว่าเขามีความรู้สึกอย่างไร และมีบทบาทสมมติให้ผู้เรียน
ด้วย ส่วนระดับอุดมศึกษา จะให้ผู้เรียนได้พัฒนาความคิด โดยอาจารย์เอาหนังสือที่ได้รับรางวัลนั้น ลองน ามาให้ผู้เรียน
คิดให้ต่าง คิดให้ตรงกันข้าม เช่น ค าประกาศเกียรติคุณของวรรณกรรมซีไรต์ คิดให้ต่าง ให้ผู้เรียนหัดมองมุมต่าง  

 ผศ.มุกดา ลิบลับ เสนอแนะว่า “การเรียนรู้วรรณคดีไทย” จะต้องมีการเรียนรู้ครบถ้วน คือการรับรู้
เนื้อเรื่อง วิเคราะห์ สังเคราะห์ ในเชิงเนื้อเรื่อง จากนั้นจึงจะได้เห็นคุณค่าทางวรรณคดี และคติสอนใจ การเรียนรู้
วรรณคดี โดยผู้เรียนจะต้องเรียนรู้เนื้อเรื่อง เข้าใจ  การจะต้องตีความ มีการวินิจสารก็จะต้องวินิจสารเพิ่มขึ้น ต่อไปก็
วิเคราะห์เนื้อหา และสามารถสรุปประโยชน์ของวรรณคดีนั้นได้ แนะน าตามระดับขั้นตอนของการรับสาร เช่น เรื่อง
สงัข์ทอง ในระดับมัธยมศึกษาจะต้องเป็นสื่อจริง ครูจะต้องเล่าเรื่องให้ดีเหมือนนิทาน ผู้เรียนจะไม่เบื่อ ครูจะต้องเป็น
สื่อ และเอกสารก็เป็นสื่อ ครูจะต้องเป็นนักเล่าเรื่องที่ดี ต้องแม่นย าในเนื้อเรื่องวรรณคดี และผู้เรียนในระดับมัธยม
จะต้องแบบฝึกหัด เพราะมีส่วนให้ผู้เรียนได้พูด ได้เขียน ฝึกซ้ าๆ เพื่อให้เด็กซาบซึ้ง สุดท้ายผู้เรียนจะต้องได้คุณค่า คติ
จากเนื้อเรื่อง ซาบซึ้ง โดยการเขียนสรุป จดบันทึกในสมุด จากนั้นก็ให้ผู้เรียนเล่นบทบาทสมมติ แล้วผู้เรียนก็จะซาบซึ้ง
และกล้าแสดงออก คิดสร้างสรรค์ ส่วนผู้เรียนระดับอุดมศึกษา ผู้เรียนได้ซาบซึ้งมาแล้วจากกรเรียนช่วงมัธยม จนเรียน
ระดับมหาวิทยาลัยผู้เรียนก็จะยังคงจ าได้ เช่น เพลงของแม่ปลาบู่ เป็นต้น ที่ผู้เรียนจ าได้เพราะเราได้ใช้สื่อจริงตั้งแต่
เด็ก เป็นต้น 

                รศ.ดร.ปิ่นมณี พรหมสุทธิรักษ์  กล่าวสรุปว่า การเรียนการสอนวรรณคดีไทยนั้นต้องให้ผู้เรียนได้
เรียนสังคมและวัฒนธรรมของคนว่าเป็นอย่างไร อาจารย์ควรน าสื่อมาท าลงเป็นซีดี และครูก็น าไปสอนในห้องโดยสอน
คร่าวๆ จากนั้นแล้วให้ผู้เรียนน าซีดีกลับบ้าน เพื่อไปคิดต่อยอด โดยอาจารย์จะให้ข้อมูลในห้องเกี่ยวกับข้อคิดของเนื้อ
เรื่อง สังคม สุนทรียะ และคติธรรม ผู้เรียนจะต้องไปคิดต่อ และกลับมาคุยกับอาจารย์ผู้สอน รวมทั้งผู้สอนก็ควรจะ
พัฒนาสื่อได้เอง ฝึกให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์เรื่องราววรรณคดีต่างๆ อยู่เสมอ 

   2.3.3 วิธีการจัดการเรียนการสอนวรรณคดีไทยเพื่อให้ผู้เรียนตระหนักในคุณค่าของวรรณคดีไทย 
ด้านสนุทรียศาสตร์ ด้านสังคมศาสตร์ และดา้นคตธิรรม 

               กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะว่า ควรแก้ไขค าวา่ “ด้านสังคมศาสตร์” เป็น “ด้านสังคม” จงึจะ
เป็นค าที่ถูกต้องตามการศึกษาคณุค่าของวรรณคดี 

  การศึกษาวรรณคดีนั้น คุณค่าที่ส าคัญคือคุณค่าด้านสุนทรียะ สุนทรียะในวรรณคดีคือการน าเสนอ 
การใช้ภาษา การใช้ค านี้ ผู้วิจัยจะท าอย่างไรให้ผู้เรียนได้รับความรู้ ต้องเลือกค า ว่าค าอะไรส าคัญแล้วจึงน ามาใช้ เช่น 
ไอ้มดแดง มดนั้นสื่อถึงความขยัน เป็นต้น และในส่วนเรื่องของสังคมและวัฒนธรรม ผู้วิจัยจะมีวิธีการเน้นเนื้อหา
อย่างไรบ้าง ประสบการณ์ในชีวิตทางวรรณคดี จะท าให้ผู้เรียนเห็นว่าเรื่องนี้มันมีประสบการณ์ชีวิตอย่างไร และ

912 

HP531007
Text Box
902



น ามาใช้อย่างไร ในเรื่องของคติธรรมนั้น ผู้ทรงคุณวุฒิตั้งค าถามว่า จะเป็นประสบการณ์ชีวิตของมนุษย์อย่างไรใน
วรรณคดี ได้อะไร มีประสบการณ์อะไรเกิดขึ้น 

 การเลือกเนื้อเรื่องในการท าสื่อ อาจจะต้องตัดบางอย่าง เพิ่มบางอย่างเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้เรียน
มากที่สุด ใน storyboard เนื้อหาควรมีการเล่าเรื่อง วินิจสาร วิเคราะห์ สังเคราะห์ เนื้อหาของแบบฝึกหัดด้วย เนื้อ
เร่ืองมีการยกตัวอย่าง กระตุ้นโดยการใช้ค า เช่น ใช้ค าถาม ยกค าประพันธ์ จะท าให้ผู้เรียนได้เห็นคุณค่าอะไร ด้านไหน 
เช่น สอนมหาเวชสันดรชาดก ผู้เรียนบอกว่าพระเวชสันดรเป็นพ่อใจร้าย เพราะผู้เรียนมองไม่ออกว่าในเรื่องนี้จะสอน
อะไร ครูอาจจะแก้โดย ยกค าประพันธ์มาอธิบาย เป็นต้น หรือจะครูจะต้องหาค าถามกระตุ้นเด็กตอบ โดยครูแนะแนว
ค าตอบที่ถูกต้อง ให้เด็กเห็นว่าค าถามแบบนี้ควรตอบอย่างไร แต่ต้องไม่สกัดความคิดของเด็ก บอกว่าแนวค าตอบต้อง
ตอบประมาณไหน การท าเนื้อเรื่องผู้วิจัยจะต้องคิดว่าในแต่ละเรื่องที่เลือกมานั้น คุณค่ามีอะไรบ้าง จะสอดแทรก
อย่างไร โดยครูจะต้องวิเคราะห์เนื้อเองให้ได้จะต้องชี้น า เลือกใช้ค า เนื้อเรื่อง ตัวละครว่าส าคัญเป็นอย่างไร 

  ส่วนเร่ืองพุทธิพิสัย ควรวัดผลโดยการใช้ข้อสอบ แบบฝึก ชิ้นงาน โครงงาน และจิตพิสัยวัดโดยการ
สังเกต เช่น มารยาทในการอ่าน มีมารยาทในการฟัง การดู  และควรวัดเนื้อเรื่องจากสื่อโดยถามผู้เรียนว่าเนื้อหาที่
ผู้วิจัยเลือกมา ผู้เรียนชอบมากแค่ไหน สนุกหรือไม่ มีประโยชน์หรือไม่ และเขาได้เห็นคุณค่าในเนื้อเรื่องหรือไม่ 

                2.3.4 การคัดเลือกวรรณคดีไทยส าหรับการจัดท าสื่อประสม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อแนะน า
ว่า เร่ืองวรรณคดีที่เลือกมาท าควรเป็นเร่ืองง่ายๆ เด็กจะได้เรียนรู้เร่ือง โดยผู้ท าจะต้องวิเคราะหเ์ร่ือง เนื้อเรื่องให้ดีๆ 
และควรคิดว่าประเด็นส าคัญ ๆ ควรอยู่ตรงไหน เช่น เร่ืองขุนช้างขุนแผน ทีสุ่ดแล้วจะให้คนชอบควรท าอย่างไร หรือ
ว่าครูเล่าเร่ืองสังข์ทองในห้องสอน และครูถามผู้เรียนต่อวา่ “ท าไมรจนา ไม่บอกว่าเห็นรูปทองของสังข์ทอง” ให้ผู้เรียน
ได้คิดต่อ โดยผู้เรียนจะต้องคิดวเิคราะห์ว่าในบรรดาพีน่้อง 6 คนนั้นใครฉลาดที่สุด ให้ผู้เรียนตัง้ระเด็น ตั้งปัญหาของ
เนื้อเรื่อง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิรว่มกันพจิารณาคัดเลือกวรรณคดไีทยทีจ่ะน าไปจัดท าเป็นสื่อประสม จ านวน 6 เรื่อง ดังนี้
  1) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2 เรื่อง ผู้ทรงคุณวุฒิคัดเลือกวรรณคดีไทย เรื่อง นิราศภูเขาทอง และพระอภัยมณี  
 2) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2 เรื่อง ผู้ทรงคุณวุฒิคัดเลือกวรรณคดีไทย เรื่อง ลิลิตตะเลงพ่าย และมัทนะพาธา  
 3) ระดับอุดมศึกษา 2 เร่ือง ผู้ทรงคุณวุฒิคัดเลือกวรรณคดีไทย เร่ือง ขุนช้างขุนแผน และสามก๊ก 
                2.3.5 ข้อเสนอแนะการจัดท าสื่อประสมวรรณคดีไทย เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักในคุณค่าวรรณคดีไทย 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอุดมศึกษา 
                กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อเสนอแนะการจัดท าสื่อประสมวรรณคดีไทยเพื่อให้ผู้เรียนตระหนักใน
คุณค่าวรรณคดีไทย ในภาพรวมของทั้ง 3 ระดับชัน้ ดังต่อไปนี ้
 การท าสื่อจะต้องให้ผู้เรียนเห็นคณุค่า และอาจารย์ผู้สอนจะต้องบอกผู้เรียนโดยการยกตัวอย่างไป
ด้วยในเร่ืองของคุณค่า และการท าสื่อควรเอาละครเร่ืองจักรๆ วงศ์ๆ ที่มีการท าไว้มาผสมผสานกันแล้วจึงค่อยท าไป
เป็นการ์ตูนก็ได้ สื่อวรรณคดีที่ก าลังจะจัดท าขึ้นนี้ควรให้ผู้เรียนได้เรียนด้วยตนเอง ผู้วิจัยจะท าอย่างไรให้ตัวละครพูด 
ควรมีการท าสื่อเพื่อดึงดูดผู้เรียนให้ท าตาม โดยอาจจะใส่เกม ให้เล่นเกม และผ่านด่านแต่ละดา่นตามล าดับขั้น โดยเอา
การ์ตูนมาเลา่เร่ืองแนะน าเนื้อเรื่อง เป็นต้น เด็กจะชอบการ์ตูน ผู้วิจัยจะต้องใส่ตวัละครการ์ตนูที่พูดในสิ่งที่ควรพูด
คุณค่า และจะต้องบอกไว้ในสื่อเลยว่าคุณค่าของเร่ืองนี้มีอะไร คอือะไรบ้าง หรือจะให้ผู้เรียนไปคิดต่อก็ได้  การท าสื่อ
ผู้วิจัยต้องคิดว่าควรสอดแทรกคณุค่าอย่างไร วิธีการใด คุณค่าดา้นอะไร เรื่องอะไร คุณค่าแต่ละด้านต้องมาจาก เนื้อ
เร่ือง ตัวละคร การใช้ภาษา ทีป่รากฏในเร่ือง 
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 การท าสื่อจะต้องมีเครื่องมือการสอน มีการเล่าเรื่องราวก่อน มีเกมให้คิดวิเคราะห์ รูปแบบด้าน
ต่างๆ ในเรื่องควรมีการแทรกคุณธรรมที่ดีคืออะไร รวมทั้งมีส่วนที่เป็นวิเคราะห์ สังเคราะห์ ในด้านต่างๆ ท าอย่างไร 
หรือในสื่อควรมีรูปแบบเป็น mind mapping จะท าให้ผู้เรียนจดจ าเร่ืองได้ดี ฝึกให้เด็กคิดเป็นระบบ ในสื่อเนื้อเรื่องให้
ใช้วิธีการสรุปเนื้อเรื่อง ท าสีสวยสันสวยงาม ช่วยให้ผู้เรียนคิดอย่างเป็นระบบ mind mapping เป็นการมีอิสระให้เด็ก
คิดในการเติมค า เด็กจะตอบกว้างๆ ว่าคุณค่าของวรรณคดีมีอะไรบ้างมีตัวกระตุ้น มีตัวน า การใช้สื่อประกอบการสอน
มี 2 อย่าง คือ 1) ภาพประกอบ ตัวแทนในการเล่าเรื่องน่าสนใจ การ์ตูนเดินเรื่อง 2) การสร้างเนื้อเรื่อง สอดแทรก
เนื้อหาจากตัวละคร การสอดแทรกการ์ตูน ควรเป็นค าพูดสั้น ๆ  

 การท าสื่อของผู้วิจัยจะต้องสกัดความคิดออกมาให้ดีซึ่งเป็นสิ่งที่ยาก จะต้องคิดวิเคราะห์ให้ได้ว่า
วรรณคดีแต่ละเร่ืองที่เลือกมานั้น มีคุณค่าอยู่ตรงไหน เรื่องอะไร อย่างไร และผู้วิจัยจะต้องออกแบบก็ตอบแบบฝึกใน
สื่อของผู้วิจัย โดยการป้อน key word ลงในคอมพิวเตอร์ไว้ ให้เด็กพิมพ์ค าตอบ การท าสื่อจะต้องมองรูปแบบของสื่อที่
ผู้วิจัยท าขึ้นมา ซึ่งเราอาจจะมีทั้ง e-book เกม วีดีทัศน์ หรือมีสื่อ Power point ประกอบ และผู้วิจัยคิดต่อว่าสื่อ
ทั้งหมดที่น ามาน าเสนอมีความน่าสนใจ และเหมาะกับผู้เรียนหรือไม่ โดยอาจจะใช้แบบสอบถาม 5 4 3 2 1 ในการ
ถามความคิดเห็นของผู้เรียน และที่ส าคัญคือ ผู้วิจัยจะต้องน าสื่อไป Try out ทดสอบก่อน จะได้ผลลัพธ์ด้านจิตพิสัย 
และเพื่อเป็นการเห็นตัวกระบวนการ ว่าจะต้องมีการแก้ไขอย่างไรจากผลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างของผู้วิจัย  

 ท่านผู้ทรงคุณวุฒิแนะน าเร่ืองของเวลาสอนว่า ถ้าการเรียน 50 นาที จะใช้สื่ออย่างเดียวในการเรียน
ด้วยตนเองเมื่อไรก็ได้ ผู้เรียนจะต้องอ่าน คิด วิเคราะห์ให้ได้มากที่สุด ผู้วิจัยควรมีการก าหนดเวลาว่าช่วงสนใจของ
ผู้เรียนในแต่ละช่วงอายุเป็นอย่างไร หรือการสร้างสื่อส าหรับ 1 เรื่องนั้นจะต้องมีการเรียน 3 คาบเรียน โดยผู้วิจัย
ออกแบบแบ่งเป็นช่วงเป็นตอนก็ได้ หรือจะให้ครอบคลุมจะต้องเกิน 3 คาบเรียน เช่น มี เล่นเกม ดูวีดีทัศน์ โดยตัดเป็น
ตอนๆ และแบ่งประเด็นให้ชัดในแต่ละตอน เช่น ประเด็นคุณค่า ประเด็นเนื้อหา ประเด็นตัวละคร ผู้วิจัยจะต้องเลือกดู
ว่าจะตัดเป็นแบบไหนอย่างไร  และการประเมินควรประเมินเป็นเรื่องๆ เช่น จบประเด็นที่ 1 ก็ประเมิน จบประเด็นที่ 
2 ก็ประเมิน เป็นต้น 

 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า การจัดท าสื่อนั้นผู้วิจัยจะต้องท าให้สัมพันธ์กับ
เวลา ช่วงเวลาที่สอน ต้องมีแผนการสอน ผู้วิจัยจะต้องจัดเนื้อหาว่ามีประเด็นอะไรบ้าง และสังเขปเนื้อหาไว้ เพื่อ
สะดวกในการท า storyboard ควรมีการแบ่งตอน ไว้ไม่ว่าจะเป็นเนื้อเรื่อง กิจกรรม หรือวรรณศิลป์ เป็นต้น และ
จะต้องออกแบบว่าเนื้อหาประเด็นนี้ ผู้วิจัยควรใช้สื่อใด กิจกรรมใด และจะต้องมีความสัมพันธ์กับเนื้อเรื่อง และ
วัตถุประสงค์ที่ผู้วิจัยได้ตั้งเอาไว้ตลอดเวลา 

              ผลการประชุมสนทนากลุ่มข้างต้น ผู้วิจัยน าไปเป็นแนวทางการจัดท าสื่อประสมวรรณคดีไทย 6 
เรื่อง โดยการเขียน storyboard และเนื้อหาวรรณคดี ให้ยังคงสื่อสารคุณค่าด้านสุนทรียศาสตร์ คุณค่าด้านสังคม 
คุณค่าด้านคติธรรม ได้อย่างลึกซึ้งตามเนื้อหาวรรณคดีไทยในแต่ละเร่ือง และเน้นการฝึกทักษะการคิดให้เกิดกับผู้เรียน
ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ  และปัจจัยที่ส่งผลให้การจัดท าสื่อประสมวรรณคดีไทยประสบความส าเร็จคือ การ
น าสื่อมัลติมีเดียมาเป็นเครื่องมือที่ช่วยท าให้บทเรียนวรรณคดีไทยได้มีชีวิตโลดแล่นบนสื่อคอมพิวเตอร์ เนื่องจากสื่อ
มัลติมีเดียเป็นสื่อทันสมัยและตรงตามความสนใจของผู้เรียนเป็นอย่างมาก 
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สรุปและวิจารณ์ผล (Conclusion and Discussion) 
          องค์ความรู้ที่ได้จากการสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ คือ การน าวรรณคดีไทยมาจัดท าเป็นสื่อประสมนั้นควรท า
ให้ดีใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยสอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียนมาเป็นเครื่องมือที่สามารถสื่อสารความรู้ความเข้าใจ
ด้านวรรณคดีไทยจนผู้เรียนเกิดความเข้าใจและตระหนักในคุณค่าของวรรณคดีไทยทั้ง 3 ด้านได้อย่างแท้จริง วรรณคดี
ไทยนั้นเป็นแหล่งขุมทรัพย์ทางปัญญาของคนไทยเป็นสิ่งมีคุณค่าที่ควรให้เยาวชนไทยได้เรียนรู้ให้ถึง   แก่นแท้อันมี
คุณค่ายิ่งของวรรณคดีไทยด้วยวิธีการเรียนการสอนที่ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยของผู้เรียน การสร้างสื่อประสม
วรรณคดีไทยจ านวน 6 เร่ือง ควรน าเสนอเนื้อเรื่อง ตัวละคร (ถ้ามี) คุณค่าด้านสุนทรียศาสตร์ คุณค่าด้านสังคม คุณค่า
ด้านคติธรรม และควรวัดผลคุณค่าทั้ง 3 ด้าน ของวรรณคดีไทยทั้ง 6 เร่ือง และการจัดท าบทเรียนสื่อประสมวรรณคดี
ไทยทั้ง 6 เรื่องนั้น การจัดท าเนื้อหาและ storyboard เป็นเรื่องที่ส าคัญมากควรจัดท าด้วยความละเอียดและลึกซึ้ง
และสามารถน าไปจัดท าเป็นสื่อประสมที่ยังคงน าเสนอคุณค่าของวรรณคดีไทยทั้ง 3 ด้านได้อย่างลึกซึ้งด้วย ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของสุวรรณา  เกรียงไกรเพ็ชร์  (2516 : 240) กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนวรรณคดีไทย 
ผู้สอนควรท าความเข้าใจให้ชัดเจนว่าวิชาวรรณคดีมีจุดมุ่งหมายอย่างไร เพื่อที่จะได้น าการสอนไปสู่จุดมุ่งหมายที่
ต้องการ ในการสอนวรรณคดีผู้สอนต้องท าหน้าที่เป็นทั้งผู้แนะให้ผู้เรียนเห็นความงามของวรรณคดี และเป็นทั้งผู้
วิพากษ์ คือประเมินคุณค่าของวรรณคดีนั้นๆ ให้ผู้เรียนเห็นว่ามีลักษณะเด่นมีความงามและมีค่าอย่างไร ดีหรือไม่ดี
อย่างไรด้วย ฉะนั้น ผู้สอนจึงต้องสร้างความรู้สึกที่ดีในการเรียนวรรณคดีให้แก่ผู้เรียนโดยเน้นหลักที่ว่าวรรณคดีเป็นสิ่ง
ที่สอนให้คนรู้สึกถึงความงาม ความประณีตบรรจงในชีวิต วรรณคดีแสดงความเป็นไปในชีวิต แต่ก็เทียบเคียงได้กับชีวิต
จริง เพราะความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่างๆ ที่ประกอบขึ้นเป็นวรรณคดี ประกอบด้วยความมีเหตุผล ไม่ใช่เป็นไปโดย
ความบังเอิญ แม้ว่าในบางครั้งวรรณคดีอาจมองดูเป็นเรื่องเพ้อฝันแต่ก็มีพื้นฐานมาจากความจริง  และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พรทิพย์ ศิริสมบูรณ์เวช (2547) ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวรรณคดีไทย ตาม
ทฤษฎีการตอบสนองของผู้อ่าน เพื่อเสริมสร้างความสามารถด้วยการตอบสนองต่อวรรณคดี การอ่านเพื่อความเข้าใจ 
และการคิดไตร่ตรองของนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการเรียนกาสอนที่พัฒนาขึ้นมีหลักการ 
4 ประการ คือ การสร้างความเข้าใจการอ่านจากประสบการณ์เดิม ความแตกต่างระหว่างบุคคล การมีปฏิสัมพันธ์ใน
การเรียนรู้ และการทบทวนและการไตร่ตรองวัตถุประสงค์ของรูปแบบการเรียนการสอน คือ เพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถด้านการตอบสนองต่อวรรณคดี การอ่านเพื่อความเข้าใจ และการคิดไตร่ตรอง  ทั้งนี้ผลการวิจัยดังกล่าว
เป็นประโยชน์ต่อผู้วิจัยในการน าแนวคิดนี้ไปสร้างสื่อเทคโนโลยีวรรณคดีไทยจ านวน 6 เรื่อง ให้ทันสมัยสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียน และเป็นประโยชน์ต่อครูภาษาไทยในระดับมัธยมศึกษาจะน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนวรรณคดีไทยให้ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนมากขึ้น และท าให้ผู้เรียนเข้าใจในคุณค่า
ของวรรณคดีไทยได้อย่างลึกซึ้งมากข้ึนได้อีกด้วย 
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ความพึงพอใจของประชาชนที่มีผลตอ่การให้ความชว่ยเหลือผูป้ระสบภยัน ้าท่วม กรณีศึกษาพื นที่
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The Satisfaction of the People Affected the Flood Victims. Case Study in 
Satengnok Sub-district, Muang District, Yala Province 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยน้้าในพื้นที่เทศบาลต้าบลสะเตงนอก อ้าเภอเมือง จังหวัดยะลา  การศึกษาครั้งนี้ได้ศึกษาในพื้นที่หมู่ 6 
ต้าบลสะเตงนอก อ้าเภอเมือง จังหวัดยะลา ใช้กลุ่มเป้าหมายแบบสุ่มกลุ่มตัวอย่างเป็นประชากรภายในหมู่ที่ 6 จ้านวน 
58 ราย จากจ้านวนประชากรทั้งหมด 5,155 ราย ใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 3 เดือน  เครื่องมือที่ใช้ใน
การศึกษาเป็นแบบสอบถาม จ้านวน 58 ชุด วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส้าเร็จรูป SPSS หาค่าสถิติเบื้องต้น ได้แก่ 
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการศึกษา พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้ความเหลือผู้ประสบภัยน้้าท่วม ในพื้นที่ต้าบล
สะเตงนอก อ้าเภอเมือง จังหวัดยะลา พบว่า ประชาชนผู้ประสบภัย มีความพึงพอใจต่อการให้ความช่วยเหลือน้้าท่วม 
ในพื้นที่ต้าบลสะเตงนอก อ้าเภอเมือง จังหวัดยะลา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.1422 และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายประเด็นความพึงพอใจอยู่ใน ระดับมากที่สุด 1 ประเด็น คือ เจ้าหน้าที่มีความเต็มใจ และเอาใจใส่ใน
การปฏิบัติงาน เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปด้วยความ รวดเร็ว ถูกต้อง มีค่าเฉลี่ย 4.26 และความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก 6 ประเด็นเรียง ตามล้าดับค่าเฉลี่ย 3 ล้าดับแรก ได้แก่ การเข้าให้ความช่วยเหลือจัดหาวัสดุ/
อุปกรณ์ ช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ มีค่าเฉลี่ย 4.22 รองลงมาคือการให้ความช่วยเหลือมีความ
รวดเร็ว โปร่งใสเป็นธรรมและการประสานหน่วยงานต่าง ๆ เข้าช่วยเหลือ มีความรวดเร็ว ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 
4.16 ต่อมาคือการให้ข้อมูลข่าวสาร/การประสานงานของเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานต่อผู้ประสบภัยมีความชัดเจนและความ
พึงพอใจต่อการเปิดศูนย์พักพิงผู้ประสบภัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 4.14 

จากการส้ารวจข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของประชาชนผู้ประสบภัยกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการให้ความ
เหลือผู้ประสบภัยน้้าท่วม ในพื้นที่ต้าบลสะเตงนอก อ้าเภอเมือง จังหวัดยะลา พบว่า การให้ความช่วยเหลือ ควร
ด้าเนินการด้วยความรวดเร็วที่สุด เนื่องจากเป็นความเสียหาย ในด้านความเป็นอยู่ของประชาชน โดยเฉพาะที่พัก
อาศัย ซึ่งต้องได้รับการซ่อมแซมโดยเร่งด่วน ในการช่วยเหลือมีความต้องการให้มีการจัดสรรวัสดุ/อุปกรณ์ เข้าพื้นที่ให้
มาก ๆ เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างเร็วและเพียงพอ ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ควรให้ความช่วยเหลืออย่าง
เป็นธรรมและทั่วถึง 

ค้าส้าคัญ : ความพึงพอใจ ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยน้้าท่วม เทศบาลเมืองสะเตงนอก 
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Abstract 

The purpose of this research was to study the satisfaction of the people in providing 
assistance to flood victims in the area of Satengnok Sub-district, Mueang, Yala. This study was 
conducted in the area of 6 Tambon Satengnok Muang Yala. The sample was 58 of the 58 
population out of a total of 5,155. 3 months for data collection. The instruments used in this study 
were 58 questionnaires. Data were analyzed by using SPSS software. The basic statistics were 
frequency, percentage, mean, and standard deviation. 

The study indicated the satisfaction of the flood victims on flood assistance. In Satengnok 
Sub-district, Muang District, Yala. the victims were satisfied with flood assistance. In Satengnok Sub-
district, Muang, Yala, the overall satisfaction level is very high. By average 4.1422, and when 
considering each aspect of satisfaction in one of the issues is that the staff are willing, and care in 
their work. Assisting the victims got a mean of 4.26 and the satisfaction was at high level. The 6 
points examined with the mean of thet three include speed of emergency assistance (4.22), 
transparency, fairness and coordination (4.16). Help arrived fast. Then  information / coordination 
of staff was at 4.14. Work on the victims was clear and and recipients were satisfied with the 
opening of the victims. From the survey, comments and suggestions were given. In the area of 
Tambon Satengnok, Muang Yala help should provided as quickly as possible because to avoid 
corruption. In habited areas, housing must be repaired with urgency. Assistance on material / 
equipment allocations should also be provided with fast, efficient and fair service.  

Keyword : Satisfaction, assistance, people in providing,  Satengnok Sub-district 

บทน้า 

ปัจจุบันน้้าเป็นสิ่งที่มีความส้าคัญในการด้ารงชีวิตประจ้าวัน หากพื้นที่ใดขาดแคลนน้้าก็ท้าให้เกิดปัญหาความ
แห้งแล้งในพื้นที่ หรือพื้นที่ใดมีน้้ามากเกินไปก็จะท้าให้เกิดปัญหาน้้าท่วมขังในพื้นที่ดังเช่นในทุกวันนี้ที่ก้าลังประสบ
ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่หลายจังหวัดในช่วงฤดูฝน ส้าหรับพื้นที่จังหวัดยะลา ตั้งอยู่ในเขตมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 
และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ท้าให้มีสภาพอากาศแบบร้อนชื้นมี 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – 
พฤษภาคม ซึ่งในบางพื้นที่ จะมีอุณหภูมิต่้าเฉลี่ยประมาณ 28.20 องศาเซลเซียส และสูงสุด เฉลี่ย 34.50 องศา
เซลเซียส ประมาณน้้าฝนเฉลี่ย 1,712.1 มิลลิเมตรต่อปี  มีฝนตกเฉลี่ย 148 วันต่อปี เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน มีฝน
ตกชุกที่สุด  โดยเฉพาะในช่วงฝนตกติดต่อกันท้าให้น้้าระบายไม่ทัน และท้าให้เกิดน้้าท่วมขังในหลายหมู่บ้านของต้าบล
สะเตงนอก  

น้้าท่วม เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เนื่องจากฝนตกในพื้นที่ลุ่มมีปริมาณมากและตกติดต่อกัน
เป็นเวลานาน จนเกิดน้้าไหลบ่ามาตามผิวดินลงสู่ร่องน้้า ล้าธารและแม่น้้า หากล้าน้้าตอนใดไม่สามารถรับปริมาณน้้า
ได้ก็จะบ่าท่วมตลิ่งเข้าไปท่วมพื้นที่ต่างๆ หรือชุมชนที่ไม่มีการระบายน้้าที่สมบูรณ์ และการกระท้าของมนุษย์ ดังนั้ น 
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เมื่อเกิดฝนตกหนักเป็นเวลานานๆ ในแต่ละครั้ง มักประสบปัญหาท้าให้เกิดน้้าท่วมขังบนพื้นที่ หรือ ที่เรียกว่า 
“อุทกภัย” ซึ่งท้าความเสียหายให้แก่พื้นที่เพาะปลูกและทรัพย์สินต่างๆ จึงท้าให้รัฐบาลและหน่วยงานต่างๆต้องเร่งให้
ความช่วยเหลือ ซึ่งพื้นที่ที่ได้เกิดน้้าท่วมนี้ เดิมเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการท้านา และการเกษตรกรรมได้เป็นอย่างดี 
แต่ในปัจจุบันนี้ ประชาชนในพื้นที่นี้ไม่สามารถใช้พื้นที่ดังกล่าวส้าหรับการท้านา หรือการเกษตรกรรมใด ๆ ได้ โดย 
ปัญหาน้้าท่วมขังในพื้นที่ ต้าบลสะเตงนอก อ้าเภอเมือง จังหวัดยะลา เกิดขึ้นเนื่องจากปัจจุบันพื้นที่บางพื้นที่ในต้าบล
ใกล้เคียงได้มีการขยายเมืองเป็นแหล่งที่พักอาศัย และบ้านจัดสรร ท้าให้มีการขุดและถมดินขึ้นสูงในพื้นที่พัฒนา
ดังกล่าว ส่งผลกระทบให้ปริมาณน้้าจ้านวนมากไหลลงสู่พื้นที่ ต้าบลสะเตงนอก  โดยส่วนราชการต้องใช้งบประมาณ
จ้านวนมากในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ช่วงระหว่าง เดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน (thammchart.  28 
มีนาคม 255 : ออนไลน์) 

จากเหตุการณ์ดังกล่าวท้าให้ประชาชนที่ตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ ต้าบลสะเตงนอก อ้าเภอเมือง จังหวัดยะลา และ
พื้นที่หมู่บ้านใกล้เคียงได้รับผลกระทบ ทรัพย์สินบ้านเรือน ประชาชน พืชสวน ไร่นา สัตว์เลี้ยงได้รับความเสียหาย
จ้านวนมาก และจากการฝึกลงสังเกตการณ์ที่เทศบาลเมืองสะเตงนอก ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ต้าบลสะเตงนอก อ้าเภอเมือง 
จังหวัด มีจ้านวน 278 ครัวเรือน พบว่า บ้านเรือน พื้นที่ท้านา และพื้นที่ปลูกพืชผักที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่้า ได้รับความ
เสียหายเป็นอย่างมากท้าให้ประชาชนไม่สามารถท้ามาหากิน และไม่มีค่าใช้จ่ายในแต่ละวัน ประกอบกับ ฝนที่ตกลงมา
เป็นระยะ ๆ  จึงท้าให้ประชาชนได้รับความเสียหายซ้้าเข้าไปอีก (สว่าง อินแก้ว.  2558 : 1) 

จะเห็นได้ว่า แม้ภัยพิบัติดังกล่าวจะไม่สามารถป้องกันให้เกิดขึ้นได้ เนื่องจากเป็นภัยที่เกิดขึ้น โดยธรรมชาติ 
แต่หากเรามีการวางแผนที่ดีในการบริหารจัดการภัยพิบัติล่วงหน้าเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับภัย ที่จะเกิดขึ้นก็จะช่วย
ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ และจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัย ที่เก่ียวข้องท้าให้ผู้ศึกษาได้พบว่า นอกจาก
การด้าเนินการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาผลกระทบภัยพิบัติโดยหน่วยงานต่างๆแล้ว ปัจจัยด้านคุณภาพบุคลากร การ
ประสานงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร และการสนับสนุนงบประมาณของ
ภาครัฐก็มีความส้าคัญและมีผลต่อการด้าเนินงานบรรเทาภัยพิบัติด้วยเช่นกัน ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะ
ท้าการศึกษาในเรื่องความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้้าท่วม กรณีศึกษาพื้นที่
ต้าบลสะเตงนอก อ้าเภอเมือง จังหวัดยะลา  ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคร้ังนี้นับว่ามีผลอย่างมากต่อความเชื่อมั่นและความ
พึงพอใจ ของประชาชนผู้ประสบภัยในการด้าเนินงานบรรเทาภัยพิบัติในพื้นที่ (สว่าง อินแก้ว.  2558 : 1) 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้้าในพื้นที่เทศบาลต้าบลสะ
เตงนอก อ้าเภอเมือง จังหวัดยะลา 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 1. การศึกษาเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามที่สร้างขึ้นเป็นเครื่องมือส้าหรับการศึกษาขอบเขตการศึกษา  
2. ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่จากประชาชนผู้ประสบภัยในเขตพื้นที่ หมู่ที่ต้าบลสะเตงนอก อ้าเภอ

เมือง จังหวัดยะลา โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจ้านวน 5,155 ราย ซึ่งได้จากสถิติในปี พ.ศ. 2548 โดยคัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่าง 58 ราย ซึ่งได้จากตารางส้าเร็จรูปของ Yamane (1967) (กัลยา วานิชย์บัญชา. 2542) 

919 

HP531007
Text Box
909



3. ระยะเวลาในการศึกษา 4 เดือน ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2561 
4. ตัวแปรที่เก่ียวข้องกับการศึกษาประกอบด้วย 
 4.1 ตัวแปรอิสระได้แก่ เพศ  อายุ   ระดับการศึกษา  สถานภาพสมรส รายได้ อาชีพ และปัจจัยจากการ

ได้รับการสนับสนุนด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านงบประมาณ บุคลากร อุปกรณ์ ที่อยู่อาศัย 
 4.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจของประชาชนต้อการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบ ในพื้นที่ ต้าบลสะ

เตงนอก อ้าเภอเมือง จังหวัดยะลา 
5. สถานที่ศึกษาที่ผู้วิจัยใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ บริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 6 ต้าบลสะเตงนอก อ้าเภอเมือง

จังหวัดยะลา 

ผลการศึกษา 

การวิเคราะห์ข้อมูล เร่ืองความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรณีศึกษาพื้นที่ต้าบล
สะเตงนอก อ้าเภอเมือง จังหวัดยะลา  ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้้าท่วม ในพื้นที่ต้าบลสะเตงนอก  อ้าเภอ
เมือง จังหวัดยะลา เพื่ออธิบายและการทดสอบสมมุติฐานที่เก่ียวข้องกับตัวแปร แต่ละตัวซึ่งข้อมูลดังกล่าว ผู้วิจัยได้ได้
เก็บรวบรวมจากแบบสอบถามที่มีค้าตอบครบถ้วนสมบูรณ์ จ้านวน ทั้งสิ้น 58 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 ของ
แบบสอบถามทั้งหมด 58 ชุด ผลการวิเคราะห์แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย 

 ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส รายได้ต่อเดือน และอาชีพ  
 ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิงมากที่สุดซึ่งมี จ้านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 

55.2 มีอายุตั้งแต่ 31 ปีขึ้นไป มากที่สุด ซึ่งมีจ้านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 50.0 มีระดับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
มากที่สุด ซึ่งมีจ้านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 44.8 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่้ากว่า 10,000 บาท มากที่สุด ซึ่งมีจ้านวน 49 
คน คิดเป็นร้อยละ 84.5 ประกอบ อาชีพเกษตรกรรมมากที่สุด ซึ่งมีจ้านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 44.8  

 ส่วนที่ 2 เป็นข้อมูลเก่ียวกับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้้าท่วม ใน
พื้นที่หมู่ที่ 6 ต้าบลสะเตงนอก อ้าเภอเมือง จังหวัดยะลา  

ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนผู้ประสบภัย มีความพึงพอใจต่อการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้้าท่วมใน
พื้นที่ต้าบลสะเตงนอก อ้าเภอเมือง จังหวัดยะลา ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.14 และเมื่อพิจารณา
เป็นรายประเด็นความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 1 ประเด็น คือ เจ้าหน้าที่มีความเต็มใจ และเอาใจใส่ในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง มีค่าเฉลี่ย 4.26 และความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก 6 ประเด็นเรียง ตามล้าดับค่าเฉลี่ย 3 ล้าดับแรก ได้แก่ การเข้าให้ความช่วยเหลือจัดหาวัสดุ/อุปกรณ์ 
ช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ มีค่าเฉลี่ย 4.22 รองลงมาคือการให้ความช่วยเหลือมีความรวดเร็ว 
โปร่งใสเป็นธรรมและการประสานหน่วยงานต่างๆ เข้าช่วยเหลือ มีความรวดเร็ว ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 4.16 ต่อมา
คือการให้ข้อมูลข่าวสาร/การประสานงานของเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานต่อผู้ประสบภัยมีความชัดเจนและความพึงพอใจตอ่
การเปิดศูนย์พักพิงผู้ประสบภัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 4.14 

 ส่วนที่ 3 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะต่าง ๆ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้้าท่วมหรือภัยพิบัติอื่ น ๆ คือ การให้ความ
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ช่วยเหลือ ควรด้าเนินการด้วยความรวดเร็วที่สุด เนื่องจากเป็นความเสียหาย ในด้านความเป็นอยู่ของประชาชน โดย
เฉพาะที่พักอาศัย ซึ่งต้องได้รับการซ่อมแซมโดยเร่งด่วน ในการช่วยเหลือมีความต้องการให้มีการจัดสรรวัสดุ/อุปกรณ์ 
เข้าพื้นที่ให้มากๆ เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างเร็วและเพียงพอ ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ควรให้ความ
ช่วยเหลืออย่างเป็นธรรม และทั่วถึง 

สรุปและวิจารณ์ผล 

จากการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้ความเหลือผู้ประสบภัยน้้าท่วม ในพื้นที่ต้าบลสะเตง
นอก อ้าเภอเมือง จังหวัดยะลา พบว่า ประชาชนผู้ประสบภัย มีความพึงพอใจต่อการให้ความช่วยเหลือน้้าท่วม ใน
พื้นที่ต้าบลสะเตงนอก อ้าเภอเมือง จังหวัดยะลา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.1422และเมื่อพิจารณา
เป็นรายประเด็นความพึงพอใจอยู่ใน ระดับมากที่สุด 1 ประเด็น คือ เจ้าหน้าที่มีความเต็มใจ และเอาใจใส่ในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปด้วยความ รวดเร็ว ถูกต้อง มีค่าเฉลี่ย 4.26 และความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก 6 ประเด็นเรียง ตามล้าดับค่าเฉลี่ย 3 ล้าดับแรก ได้แก่ การเข้าให้ความช่วยเหลือจัดหาวัสดุ/อุปกรณ์ 
ช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ มีค่าเฉลี่ย 4.22 รองลงมาคือการให้ความช่วยเหลือมีความรวดเร็ว 
โปร่งใสเป็นธรรมและการประสานหน่วยงานต่างๆ เข้าช่วยเหลือ มีความรวดเร็ว ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 4.16 ต่อมา
คือการให้ข้อมูลข่าวสาร/การประสานงานของเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานต่อผู้ประสบภัยมีความชัดเจนและความพึงพอใจตอ่
การเปิดศูนย์พักพิงผู้ประสบภัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 4.14 

จากการส้ารวจข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ของประชาชนผู้ประสบภัยกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการให้ความ
เหลือผู้ประสบภัยน้้าท่วม ในพื้นที่ต้าบลสะเตงนอก อ้าเภอเมือง จังหวัดยะลา พบว่าการให้ความช่ว ยเหลือ ควร
ด้าเนินการด้วยความรวดเร็วที่สุด เนื่องจากเป็นความเสียหาย ในด้านความเป็นอยู่ของประชาชน โดยเฉพาะที่ พัก
อาศัย ซึ่งต้องได้รับการซ่อมแซมโดยเร่งด่วน ในการช่วยเหลือมีความต้องการให้มีการจัดสรรวัสดุ/อุปกรณ์ เข่าพื้นที่ให้
มากๆ เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างเร็วและเพียงพอ ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ควรให้ความช่วยเหลืออย่างเป็น
ธรรม และทั่วถึง 

ผลการส้ารวจพบว่าความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้้าท่วม ในพื้นที่
ต้าบลสะเตงนอก อ้าเภอเมือง จังหวัดยะลา มีความพึงพอใจเจ้าหน้าที่มีความเต็มใจ และเอาใจใส่ในการปฏิบัติงาน 
เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปด้วยความ รวดเร็ว ถูกต้อง รองลงมาคือการเข้าให้ความช่วยเหลือจัดหาวัสดุ/
อุปกรณ์ ช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ ต่อมาคือการให้ความช่วยเหลือมีความรวดเร็ว โปร่งใส 
เป็นธรรม และ การประสานหน่วยงานต่างๆ เข้าช่วยเหลือ มีความรวดเร็ว  

ผลดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแนวความคิดเรื่อง ทฤษฎีความพึงพอใจของวิรุฬ ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า 
ความรู้สึกภายในจิตใจของมนุษย์ที่ไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลว่าจะคาดหวังกับสิ่งใด สิ่งหนึ่ง อย่างไร ถ้าคาดหวัง
หรือมีความตั้งใจมากและได้รับการตอบสนองด้วยดีจะมีความพึงพอใจมากแต่ในทางตรงกันข้ามอาจผิดหวังหรือไม่พึง
พอใจเป็นอย่างยิ่ง เมื่อได้รับการตอบสนองตามที่คาดหวังไว้ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ตนตั้งใจไว้ว่ามีมากหรือน้อยสอดคล้อง
กับแนวคิดเร่ือง ทฤษฎีความพึงพอใจของ Vroom ได้อธิบายไว้ว่า ความรู้สึกที่ดีหรือทัศนคติที่ดีของบุคคล ซึ่งมักเกิด
จากการได้รับการตอบสนองตามที่ตน ต้องการ ก็จะเกิดความรู้สึกที่ดีในสิ่งนั้น ตรงกันข้ามหากความต้องการไม่ได้รับ
การตอบสนอง ความไม่พึงพอใจก็จะเกิดขึ้น 
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ข้อเสนอแนะส้าหรับงานวิจัยครั งต่อไป 

 เพื่อให้ผลการศึกษาในครั้งนี้สามารถขยายต่อไปในทัศนะที่กว้างขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ในการ ด้าเนินการให้
ความช่วยเหลือเหลือผู้ประสบภัย ในด้านต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ทันท่วงที เป็นธรรมและทั่วถึง ผู้วิจัยขอเสนอแนะ
ประเด็นส้าหรับการวิจัยในครั้งต่อไปคือ ขยายการวิจัยจากระดับต้าบลไประดับอ้าเภอ เพื่อขยายทัศนะความพึงพอใจ
ของประชาชนผู้ประสบภัยในระดับที่กว้างขึ้น และมีความหลากหลายในการ เสนอความคิด ข้อคิดเห็นและระดับความ
พึงพอใจต่อการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย รวมถึงประเมิน ความพึงพอใจในหน่วยงานหลายๆหน่วยงานที่มีหน้าที่
ในการให้ความช่วยเหลือเหลือผู้ประสบภัย เช่น เกษตร ประมง ปศุสัตว์ หน่วยงานทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพื้นที่ประสบภัยซึ่งเป็นหน่วยงานแรกที่ต้องด้าเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย รวมถึงส้ารวจความเสียหายใน
เบื้องต้น และเนื่องจากในการ ด้าเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยมีระเบียบหลักเกณฑ์ในการเหลือหลายด้าน 
และแต่ละด้านมีหน่วยงานรับผิดชอบ  
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การมีส่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลพร่อน  
อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา                  

Public Particpation Affecting Local  Development in the District 
Administrative Organization Amphoe Meang Yala 

อานียะห์ อาแด*, อัฟนา ปาเซเลาะ, ซูรียาณี โวะ 
คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา  

*Email : aniyah.a@yru.ac.th 

บทคัดย่อ 

       การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบลพร่อน อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 2) เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะในการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนที่ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นในเขต องค์การบริหารส่วนต าบลพร่อน อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนที่อยู่อาศัยในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล พร่อน อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา  โดย
จากการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงเฉพาะ หมู่ที่ 1 ต าบลพร่อน จ านวน 98 คน  

      จากเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   

       ผลการวิจัย พบว่า การมีส่วนร่วมประชาชนที่ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลพ
ร่อน อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การมีส่วน
ร่วมของประชาชนด้านต่าง ๆ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลางเช่นกัน โดยด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจมีค่าเฉลี่ย
สูงสุด รองลงมาคือด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด 

ค าส าคัญ : การมีส่วนร่วม การพัฒนาท้องถิ่น 

Abstract 

 This research aims to (1) study the level of public participation affecting the local 
development in Phran Subdistrict Administrative Organization, Mueang District, Yala Province, and 
(2) to collect suggestions for participation on public's influence on local development in the 
district. The samples used in this study were 98 residents living in the subdistrict administrative 
organization of Muang District, Yala Province. The tool used to collect data was a questionnaire. 
Statistics used in data analysis were percentage, mean, standard deviation. The results showed 
that the participation of the people affected the local development in the Tambon Administration 
Organization Amphoe Mueang, Yala Province, as a whole. When considering each aspect, it was 
found that the participation of people in various aspects were mostly in the average level. The 
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participation in decision making has the highest average. The second is the participation in the 
beneficiaries, which also has the lowest mean. 

Keywords : participation, local development 

บทน า  
          องค์การบริหารส่วนต าบลพร่อน มีประชาชนอาศัยอยู่จ านวนมากอยู่ในเขตพื้นที่ใกล้ศูนย์กลางของอ าเภอมี
โครงสร้างขั้นพื้นฐานที่เกือบสมบูรณ์มีรูปแบบการพัฒนาที่หลากหลายเมื่อเทียบกับองค์การบริหารส่วนต าบลอื่นๆ แต่
ประชาชนส่วนใหญ่กลับเข้ามา มีส่วนร่วมในลักษณะที่คาดการตระหนักรู้ในบทบาทสิทธิหน้าที่ของตนเองอย่างแท้จริง
และเข้ามีส่วนร่วมเพราะเหตุผลทางด้านเศรษฐกิจเป็นส าคัญเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่มีฐานะค่อนข้างยากจน มี
อิสระในตนเองไม่เป็นพิษและถอดข้อมูลข่าวสารในการตัดสินใจจึงถูกชักจูงโน้มน้าวจากนักการเมืองผู้มีอ านาจใน
ท้องถิ่นได้ง่ายพฤติกรรมดังกล่าวมีการสะท้อนให้เห็นถึงความอ่อนแอของประชาชนในการปกครองตนเองนั้นมีอยู่
อย่างชัดเจนในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมดข้างต้น  

 ซึ่งต้องมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่นด้วย พร้อมทั้งหาแนวทางร่วมกัน
แก้ไขในบางจุดบางประเด็นต่อไป เพราะหากไม่น าพาต่อปัญหาดังกล่าวนี้มิอาจจะมิใช่แต่ ปัญหาประชาชนในท้องถิ่น
จะได้รับการแก้ไขหรือเยี่ยวยาแก้ไขไม่ได้ตรงจุดแต่ยังจะเป็นปัญหาอุปสรรคที่ส าคัญในการพัฒนาประชาธิปไตยใน
ท้องถิ่นและในระดับชาติอีกด้วย 

 ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องกาศึกษาวิจัยในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลพร่อน อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา  เพื่อก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อไป 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

           แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลักการสากลที่อารยประเทศ
ให้ความส าคัญ การส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมเป็นเงื่อนไขและเป็นกุญแจดอกส าคัญของความส าเร็จ
ของการพัฒนาระบบราชการให้สามารถตอบสนองความต้องการและเอ้ือต่อประโยชน์สุขของประชาชน 

 รวมทั้งเป็นประเด็นหลักในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมตามหลักธรรมภิบาลที่ภาครัฐต้อง
เปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ เพื่อสร้างความโปร่งใสและเพิ่มคุณภาพ
การตัดสินใจของภาครัฐให้ดีขึ้น และเป็นที่ยอมรับร่วมกันของทุกฝ่าย 

ระเบียบวิธีวิจัย  
 การศึกษาวิจัย เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลพร่อน อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาและอรรถาธิบาย (Descriptive-Explanatory 
Research) โดยมีวิธีการด าเนินการวิจัย ดังต่อไปนี้            

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลพร่อน อ าเภอเมือง 
จังหวัดยะลา โดยจากการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงเฉพาะหมู่ที่ 1 หมู่บ้าน พร่อน จ านวน 98 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

924 

HP531007
Text Box
914



 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
ของประชาชนที่ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลพร่อน อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยการ
สร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลโดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอนดังนี้ 

  ตอนที่ 1 แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วยค าถาม 5 ข้อ โดยสอบถาม 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ในครัวเรือน โดยเป็นแบบปลายปิด (Close-Ended-Question) ให้
เลือกตอบในช่องที่ก าหนด 

  ตอนที่ 2 แบบสอบถามการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลพร่อน อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน  
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน  และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล โดยแต่ละค าถามจะมีระดับการมีส่วนร่วม 
ได้แก่ การมีส่วนร่วมมาก การมีส่วนร่วมมาก การมีส่วนร่วมปานกลาง การมีส่วนร่วมน้อย การมีส่วนร่วมน้อยที่สุด 

  ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อความเที่ยงตรงและความน่าเชื่อถือข้อมูล ผู้ศึกษาได้ด าเนินการเก็บและ
รวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
 3.1 การเก็บข้อมูล โดยผู้ศึกษาวจิัยจะเก็บข้อมูลด้วยตนเอง   
 3.2 ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัยและอธบิายแบบสอบถาม 
 3.3 ใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลกับประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลพร่อน อ าเภอเมือง 
จังหวัดยะลา   
 3.4 ผู้ศึกษาวิจัยตรวจสอบข้อมูลเพื่อความถูกต้องและความสมบูรณ์ของค าตอบในแบบสอบถามทุกชุด 
 3.5 แบบสอบถามที่ได้น าไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

 4. การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้ท าการการประเมินผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อ
อธิบายข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษา โดยมีการหาค่าวิเคราะห์ผล ดังนี้ 
 4.1 ใช้ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) ส าหรับการอธิบายปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษา 
 4.2 ในการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลพร่อน อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยการใช้ค่าเฉลี่ย (Mean)และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) 
 4.3 ข้อเสนอแนะ 
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ผลการศึกษา   
  ระดับทัศนคติของประชาชนทีม่ีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมภิบาล 

 ระดับการมีส่วนร่วม 

การมีส่วนร่วมของประชาชนที่สง่ผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นในเขต
องค์กรกราบริหารส่วนต าบลพรอ่น อ าเภอเมือง จงัหวัดยะลา 

ค่าเฉลี่ย 

(x̄ ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(.S.D.) 

ระดับ 

ด้านการมีสว่นร่วมในการตัดสินใจ 3.2687 .93016 ปานกลาง 
ด้านการมีสว่นร่วมในการด าเนินงาน 3.0442 .97698 ปานกลาง 

ด้านการมีสว่นร่วมในการรับผลประโยชน์ 3.2313 .97671 ปานกลาง 
ด้านการมีสว่นร่วมในการประเมินผล 2.8878 1.15216 ปานกลาง 

รวม 3.1280 .89994 ปานกลาง 

 
 จากตาราง  พบว่าโดยภาพรวมประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลพร่อน อ าเภอเมือง 
จังหวัดยะลา มีระดับการมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลพร่อน อ าเภอเมือง จังหวัด
ยะลา อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับปานกลางเช่นกัน  ได้แก่ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจมีค่าเฉลี่ยสูงสุดที่ (=3.2687) รองลงมาด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานมีค่าเฉลี่ย (=3.0442) ด้านการมี
ส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์มีค่าเฉลี่ย (=3.2313) และด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผลมีค่าเฉลี่ย (=2.8878) 

สรุปและวิจารณ์ผล  
 1. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลที่เป็นกลุ่มตัวอย่างของประชากรองค์การบริหารส่วนต าบลพร่อน อ าเภอ
เมือง จังหวัดยะลา จ านวน 98 คน ได้แก่ เพศ อายุ  ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ในครัวเรือน ผู้วิจัยได้ใช้ความถี่และ
ร้อยละจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

  1.1 เพศ จากการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลที่เป็นกลุ่มตัวอย่างของประชากรองค์การบริหารส่วนต าบลพ
ร่อน อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายโดยที่เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 57.1   และเพศ
ชาย 42.9 คิดเป็นร้อยละ 

  1.2 อายุ จากการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลที่เป็นกลุ่มตัวอย่างของประชากรองค์การบริหารส่วนต าบลพ
ร่อนอ าเภอเมือง จังหวัดยะลา ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 20-29 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.5 รองลงมาคือ ช่วงอายุ
ระหว่าง 40-49 ปี คิดเป็นร้อยละ 20.4  ช่วงอายุระหว่าง 50-59 ปี  คิดเป็นร้อยละ 18.4  ปี ช่วงอายุต่ ากว่า 20 ปี คิด
เป็นร้อยละ 10.2  และช่วงอายุ 30-39 คิดเป็นร้อยละ 17.3  และช่วงอายุระหว่าง 60 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 8.2 

  1.3 ระดับการศึกษา จากการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลที่เป็นกลุ่มตัวอย่างของประชากร พบว่าประชากร
องค์การบริหารส่วนต าบลพร่อน อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาที่มากที่สุดอยู่ในระดับประ
มัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 32.7 รองลงมาคือระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 26.5 ระดับการศึกษาปริญญาตรี 
คิดเป็นร้อยละ 24.5  ระดับการศึกษาปวช/ปวส/อนุปริญญา คิดเป็นร้อยละ 15.3 ระดับสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อย
ละ 1.0 ตามล าดับ 
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  1.4 อาชีพ จากการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลที่เป็นกลุ่มตัวอย่างของประชากร พบว่าประชาชนองค์การ
บริหารส่วนต าบลพร่อน อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพมากที่สุด คือท านา/ท าไร่ คิดเป็นร้อยละ 
26.5 รองลงมาคืออาชีพ รับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 25.5  อาชีพนักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 21.4  อาชีพค้าขาย คิดเป็นร้อย
ละ 10.2  อาชีพพนักงานเอกชน  คิดเป็นร้อยละ 7.1  อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 4.1 อาชีพอื่นๆ 
คิดเป็นร้อยละ 4.1 และอาชีพประมง คิดเป็นร้อยละ 1.0 

  1.5 รายได้ในครัวเรือนเฉลี่ยประมานต่อเดือน จากการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลที่เป็นกลุ่มตัวอย่างของ
ประชากร พบว่าประชาชนองค์การบริหารส่วนต าบลพร่อน อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา ส่วนใหญ่มีรายได้ม ากกว่า 
5,001-10,000 บาท/เดือน คิดเป็นรายละ 39.8 รองลงมาคือมีรายได้น้อยกว่า 5,000บาท/เดือน คิดเป็นร้อยละ 37.8  
รายได้ 10,001-15,000 บาท/เดือน คิดเป็นร้อยละ 14.3  รายได้ 15,001-20,000 บาท/เดือน คิดเป็นร้อยละ 4.1 
และ รายได้ 20,001บาทขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 4.1  
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 กรณีศึกษาประชาชนในเขตเทศบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. วิทยานิพนธ์  
 สถ.ม. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
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การเข้าใช้บริการห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
Title Accessing Library Services in Yala Rajabhat University 

ฟรีซันต์ สะไร*, แวพารีม๊ะ แวโดยี, วันตัสนีม มะเส็ง, 
อาลาณ ีกาหลง, ศุภมาส รัตนพพิัฒน์ 

 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
*Email : fresan.s@yru.ac.th  

บทคัดย่อ 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาการเข้าใช้บริการห้องสมุดของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
เพื่อหาข้อเสนอแนะและน าผลการศึกษาไปปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ให้ดียิ่งขึ้น และมีประสิทธิภาพมากข้ึนโดยมีกลุ่มกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาปริญญาตรี จ านวน 196 คน เครื่องมือที่ใช้
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลการเข้าใช้บริการห้องสมุดวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูป โดยใช้ค่าเฉลี่ย  

ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษามีการเข้าใช้บริการห้องสมุดโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี เพื่อพิจารณารายด้าน 
พบว่า อยู่ในระดับดีทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสถานที่ ด้านวัสดุ สารสนเทศ และด้านบริการ ส่วนด้านเจ้าหน้าที่พบว่าอยู่
ในระดับปานกลาง 

ค าส าคัญ : การเข้าใช้บริการห้องสมุด  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

Abstract 

The purpose of this study was to study the access to library services of Yala Rajabhat 
University students. To find out the suggestions and the results of the study to improve the 
services of the library Yala Rajabhat University with the target as the undergraduates. A sample size 
of 196 persons was chosen. The sample size was 99% of the population. The instrument used in 
this study was a questionnaire. Access to the library services of Yala Rajabhat University students in 
all three aspects: location, materials, information technology and services. As for staff, it was rated 
average. 

Keywords : Accessing library services, Yala Rajabhat University 

บทน า 

ห้องสมุด คือ แหล่งสารนิเทศ บริการทรัพยากรสารนิเทศในรูปแบบต่างๆ เช่น หนังสือวารสาร หนังสือพิมพ์ 
จุลสาร กฤตภาค วัสดุเทป โดยมีบรรณารักษ์เป็นผู้ด าเนินงานและบริหารงานต่างๆ ในห้องสมุด โดยจัดระบบเป็น
หมวดหมู่ และเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้ผู้เข้าใช้บริการห้องสมุดมีความสะดวกสืบค้นได้ง่ายและตรงกับความ
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ต้องการ ห้องสมุดปัจจุบันท าหน้าที่เก็บรวบรวมจัดระบบ เพื่อให้บริการสื่อสารนิเทศต่างๆ ตลอดจนถึงเทคโนโลยีทาง
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีทางการสื่อสาร อีกทั้งยังมีเครื่องมือในการค้นหาและด าเนินการให้บริการสื่อต่างๆ เพื่อ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้บริการห้องสมุด ห้องสมุดยังมีค าเรียกต่างๆ อีกมากมาย อาทิ เช่น ศูนย์ข้อมูลหนังสือ 
ศูนย์วัสดุหนังสือ ศูนย์วัสดุการศึกษาหนังสือ สถาบันวิทยบริการหนังสือ ศูนย์เอกสารหนังสือ และศูนย์สารนิเทศ เป็น
ต้น  

เพราะฉะนั้น จากเหตุที่ได้กล่าวมาข้างต้น คณะผู้วิจัย ซึ่งเป็นนักศึกษาที่เข้าใช้บริการของห้องสมุด
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จึงได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในการเข้าใช้บริการห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
ดังนั้นจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการเข้าใช้บริการของนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ต่อการ
เข้าใช้บริการห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตลอดจนความต้องการของนักศึกษาที่มีต่อการใช้บริการต่างๆ ของ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งผลการวิจัยในครั้งนี้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการและการให้บริการของ
ห้องสมุดในรูปแบบที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้ที่ได้ เข้าใช้บริการได้รับความสะดวก รวดเร็วใน
การใช้บริการห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้เข้าใช้บริการมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อ
พัฒนาห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นห้องสมุดที่สนับสนุนต่อการเรียนการ
สอนส าหรับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพสืบต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

     เพือ่หาข้อเสนอแนะและน าผลการศึกษาไปปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของห้องสมุดมหาวิทยาลัยราช
ภัฏยะลาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป    

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ความสัมพันธ์ของตัวแปรต้นกับตัวแปรตามที่ศึกษาดังกลา่ว ดังแสดงในภาพที่ 1.1 
         ตัวแปร                                                                     ตัวแปรตาม 
 

             
 
 
 
 
 

แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการวิจัย 

 1. แนวคิดเกี่ยวกับการใช้บริการ 
 1.1 ความหมายของการบริการ  มีนักวิชาการได้ให้ความหมายของการบริการต่าง ๆ พอสรุปไดด้ังนี ้
 สุทธิลักษณ์ อ าพันวงษ์ (2521 : 56-57) อธิบายว่า การบริการของห้องสมุด คืองานที่ห้องสมุดจะอ านวย
ความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้เร่ิมตั้งแต่การสร้างบรรยากาศเชิญชวนให้เข้าห้องสมุดด้วยการจัดสถานที่ภายในห้องสมุดให้

       ข้อมูลทั่วไป      
1. เพศ 

           2. ชั้นปี 
           3. คณะ    
 

การใช้บริการห้องสมุดของนักศึกษา
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลายะลา 

1. ด้านอาคารสถานที่ 
  2. ด้านวัสดุสารสนเทศ 

        3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
              4. ด้านการบริการ 
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ดูสวยงาม มีระเบียบ สะอาดตา ทาสีเย็นตาภายในห้อง ขัดพื้นห้องให้เรียบ เพื่อให้เด็กนั่งอ่านหนังสือ ได้ ตกแต่งห้อง 
จัดชั้นหนังสือให้เป็นระเบียบ มีตู้บัตรรายการ และยังจัดให้มีบริการจ่ายรับ บริการหนังสือจอง บริการตอบค าถาม 
บริการแนะแนวการอ่าน บริการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด บริการจัดท าคู่มือการใช้ห้องสมุด และบริการจัดท ารายชื่อ
หนังสือประกอบรายวิชาต่าง ๆ เป็นต้น  
 1.2 ความส าคัญของการใช้บริการ ห้องสมุดเป็นองค์กรที่ด าเนินกิจการในลักษณะการให้บริการแก่สังคม
โดยใช้ทรัพยากรซึ่งเป็นสื่อบันทึกความเจริญงอกงามทางปัญญาของมนุษยชาติมาให้บริการ การจัดบริการห้องสมุดที่มี
ประสิทธิภาพจะท าหน้าที่ประเทืองปัญญาและท าให้ผู้ใช้บริการเห็นคุณค่าของห้องสมุด การบริการมีความส าคัญทั้งต่อ
ผู้ใช้บริการและต่อผู้ให้บริการ คือ 
  1.2.1 ความส าคัญต่อผู้ใช้บริการ เป็นการส่งเสริมการศึกษา บริการของห้องสมุดทุกประเภทมีส่วน
ส่งเสริมการ การศึกษาแก่ผู้ใช้ทั้งสิ้น ได้แก่ ห้องสมุดสถาบันการศึกษาระดับต่าง ๆ เป็นแหล่ งค้นคว้าหาความรู้ของ
นักเรียนนักศึกษาและครูอาจารย์ทั้งเพื่อการเรียนการสอนในหลักสูตรและความรู้อื่น ๆ ห้องสมุดประชาชนเป็นแหล่ง
เรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทั่วไป โดยผู้ใช้บริการจะได้รับความรู้ในด้านต่าง ๆ ตามความสนใจใคร่รู้ของแต่ละคน  
  1.2.2 ความส าคัญต่อผู้ให้บริการ เป็นการฝึกทักษะในการท างานของเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องมีใจรักใน
การให้บริการ และในขณะเดียวกันก็เป็นการเรียนรู้งานที่ท า ปัญหาที่เกิดขึ้น และการหาวิธีการขจัดปัญหาที่เกิดขึ้นใน
การท างานอีกด้วย อันเป็นการฝึกทักษะและสร้างเสริมประสบการณ์ท างานให้แก่เจ้าหน้าที่มากยิ่งขึ้น 
 2. แนวคิดเกี่ยวกับห้องสมุด ความหมายของห้องสมุด (Library) ได้มีนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้าน
บรรณารักษศาสตร์และ สมาคมผู้เกี่ยวข้องให้ความหมายไว้ดังนี้ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ .ศ. 2542 
(ราชบัณฑิตยสถาน.2546 : 1278) ได้ให้ความหมาย คาว่าห้องสมุด ไว้ว่าห้องสมุด,หอสมุด หมายถึง ห้องหรืออาคารที่
มีระบบจัดเก็บรวบรวมรักษาหนังสือประเภท ต่างๆซึ่ง อาจรวมทั้งต้นฉบับ ลายมือเขียน ไมโครฟิล์มเป็นต้น เพื่อใช้เป็น
ที่ค้นคว้าหาความรู้ 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

จากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวข้องพบว่า มีการศึกษาเก่ียวกับการใช้บริการห้องสมุดของนักศึกษาต่างชาติจาน
วนน้อย และผลการวิจัยจากการรวบรวมมีความสอดคล้องกันในเรื่องของวัตถุประสงค์การเข้าใช้ห้องสมุด เห็นได้จาก
งานวิจัยของเกสร โพธิ์สุวรรณ (2550) ภูเบศ ปาโมกข์เกษม (2550) มะลิวัลย์ สินน้อย (2551) และ Du, & Evans 
(2011) ต่างพบว่า ผู้ใช้ส่วนใหญ่เข้าใช้ห้องสมุดเพื่อการศึกษาค้นคว้าหนังสือ ตารา สาหรับการบริการห้องสมุด 
งานวิจัยของภูเบศ ปาโมกข์เกษม (2550) ที่พบว่า บริการยืม-คืนเป็นบริการที่ผู้ใช้ส่วนใหญ่ใช้บริการมากที่สุด โดยมี
ข้อสังเกตว่า งานวิจัยตั้งแต่ปี 2010 (พ.ศ. 2553) เป็นต้นมา เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการให้บริการห้องสมุด แก่
ผู้ใช้มากขึ้น กล่าวคือ ในงานวิจัยของ Du, & Evans (2011) พบว่า บริการที่มีผู้ใช้มากที่สุด ได้แก่ บริการฐานข้อมูล
ออนไลน์ โดยผู้ใช้มีความต้องการต่อบทบาท ความส าคัญของห้องสมุดและ บรรณารักษ์ในการช่วยค้นหาแหล่ง
สารสนเทศทั้งภายในและภายนอกห้องสมุด การบอกรับฐานข้อมูล และการเข้าใช้ การเป็นศูนย์อบรมเกี่ยวกับทักษะ
การวิจัย และอาจเป็นส่วนหนึ่งของคณะผู้วิจัย นอกจากนี้งานวิจัยของ Tomaszewski (2012) พบว่า ผู้ใช้ใช้การ
ปฐมนิเทศการใช้แหล่งทรัพยากร สารสนเทศเพื่อการวิจัยในรูปแบบออนไลน์มากที่สุด โดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
ได้แก่ เฟสบุ๊ค (Facebook) ข้อความ (Text Messaging) และบล็อก (Blogs) 
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ระเบียบวิธีวิจัย  

การศึกษาเรื่องการเข้าใช้บริการห้องสมุดของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้มีวัตถุประสงค์เพื่อหา
ข้อเสนอแน่และน าผลการศึกษาไปปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของน้องหมดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาให้ดียิ่งขึ้น 
ในการวิจัยครั้งนี้ได้มีการท าวิจัยในเชิงพรรณนาโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการส ารวจดังต่อไปนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลาทั้งหมดจ านวน 7000 คน การค านวณกลุ่ม ได้ใช้การค านวณขนาดตัวอย่างด้วยวิธีของทาโร่ยามาเน่ ผล
การค านวณออกมาได้ 196 คน เม่ือได้กลุ่มตัวอย่างแล้วด าเนินการแจกแบบสอบถาม 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) 
เกี่ยวกับข้อมูลการเข้าใช้บริการห้องสมุดของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์ 
ของการวิจัย โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

 2.1 ศึกษาความรู้พื้นฐานทั่วไป หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการใช้บริการ ห้องสมุด จากเอกสาร
และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 2.2 ก าหนดกรอบแนวคิด ในการสร้างแบบสอบถามตามทฤษฏีและเนื้อหาที่ต้องการศึกษา 
 2.3 ประมวลผลข้อมูลที่ได้จากการศึกษา ก าหนดวัตถุประสงค์ในการสร้างเครื่องโดยขอค าปรึกษาจาก 

อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ 
 2.4 สร้างเครื่องมือแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยให้มีเนื้อหาครอบคลุมประเด็น 

เก่ียวกับการใช้บริการห้องสมุดของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 2.5 เสนอร่างเครื่องมือการวิจัยต่ออาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ และผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความ 

เที่ยงตรง (Validity) ของแบบสอบถาม แล้วน ามาหาค่าดัชนี ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์รายข้อ (Index of 
Item-Objective Congruence) และปรับปรุงแก้ไขเคร่ืองมือตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ น าเสนอต่อ อาจารย์ผู้
ควบคุมวิทยานิพนธ์ โดยผู้เชี่ยวชาญที่ให้ค าปรึกษาเร่ืองเคร่ืองมือการวิจัย 

ผลการศึกษา  

 จากผลการศึกษาวิจัยเร่ือง การเข้าใช้บริการห้องสมุดของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สามารถสรุป
ผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง จ านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 65.3 และเพศชายจ านวน 68 คนคิดเป็นร้อยละ 34.7 ชั้นปี ส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับชั้นปี 3 จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 46.4 รองลงมาอยู่ในระดับชั้นปี 2 จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 43.9 
และชั้นปีที่ 1 จ านวน 19 คนคิดเป็นร้อยละ 9.7 คณะ ส่วนใหญ่อยู่ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 67 
คน คิดเป็นร้อยละ 34.2 รองลงมาจะอยู่ในคณะวิทยาการจัดการ จ านวน 63 คนคิดเป็นร้อยละ32.1 คณะ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จ านวน 35 คนคิดเป็นร้อยละ 17.9 และคณะครุศาสตร์ จ านวน 31 คนคิดเป็น
ร้อยละ 15.8 ตามล าดับ 

2. การเข้าใช้บริการห้องสมุดของนักศึกษา  จากการศึกษาผลการวิเคราะห์การเข้าใช้บริการห้องสมุดของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ทั้ง 4  ด้าน พบว่านักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีการเข้าใช้บริการห้องสมุด 
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ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยภาพรวมทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็น รายด้านพบว่า 
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา การให้บริการของห้องสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในระดับดี 3 ด้าน ได้แก่ 
ด้านสถานที่ ด้านวัสดุสารสนเทศ และด้านบริการ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา การให้บริการของห้องสมุด
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในระดับปานกลาง 1 ด้าน ได้แก่ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ เมื่อ พิจารณาในแต่ละด้านเป็น
รายข้อผลปรากฏดังนี้ 
 2.1 ด้านสถานที่ พบว่า นักศึกษาที่เข้าใช้บริการห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีการเช้าใช้
บริการห้องสมุด ด้านอาคารสถานที่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 

ได้แก่ ห้องสมุดอยู่ในสถานที่ที่สะดวกในการเข้าใช้บริการ (x̄ = 3.93) และจ านวนโต๊ะเก้าอี้ส าหรับนั่งอ่านหนังสือ

เหมาะสม (x̄  = 3.80) 
 2.2 ด้านวัสดุสารสนเทศ พบว่า นักศึกษาที่เข้าใช้บริการห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีการเข้า
ใช้บริการห้องสมุดด้านวัสดุสารสนเทศโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นราย ข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก

ที่สุด ได้แก่ มีฐานข้อมูลที่ครอบคลุมกับตามต้องการ (x̄ = 3.59 ) และทรัพยากร สารสนเทศทันสมัยและมีจ านวน

เพียงพอด้านบริการ (x̄  = 3.57 )  
 2.3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่า นักศึกษาที่เข้าใช้บริการห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มี
การเข้าใช้บริการห้องสมุดด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ มีความรู้ความเข้าใจในงานห้อง สมุดเป็นอย่างดี (x̄  = 3.42 ) และสุภาพเรียบร้อยและ

มี อัธยาศัยไมตรีดี (x̄  = 3.41 ) 
 2.4 ด้านบริการ พบว่า นักศึกษาที่เข้าใช้บริการห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีการเข้าใช้
บริการห้องสมุด ด้านบริการโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อ ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ 

เว็บไซต์ของห้องสมุดให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และตรงตามที่ต้องการ (x̄ = 3.66 ) 

ข้อเสนอแนะในการวิจัย 

 1. ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยอื่นๆ ที่คาดว่าจะมีความสัมพันธ์กับการเข้าใช้บริการห้องสมุดของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 2. การวิจัยครั้งนี้ได้ใช้ตัวแปรอิสระ เฉพาะ เพศ ชั้นปี คณะเพื่อให้เหมาะสมกับหน่วยงานในการวิจัย ควรที่
จะศึกษาตัวแปรอิสระอื่นๆมากยิ่งขึ้นเช่นชั้นปีที่ศึกษาเป็นต้น 
 3. การวิจัยในครั้งนี้ใช้เวลาอย่างจ ากัด ผลการศึกษาที่ได้อาจจะไม่ครอบคลุมทั้งหมด ดังนั้นการศึกษาในครั้ง
ต่อไปอยากให้ขยายเวลามากขึ้น จะศึกษาให้ละเอียดและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น     
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การบริหารจัดการที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลรือเสาะ อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 

Management that Affected Motivation on Employees’ Performance of 
Subdistrict Administrative Organization Ruso Narathiwat Province 

อาลีนา  อูเซ็ง, นูริซ  สามาแอ*, นูรวีซาม  เปาะซา 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา 

*Email : Nuris.s@yru.ac.th 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา การบริหารจัดการที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือพนักงานที่ปฏิบัติงานในองค์การ
บริหารส่วนต าบลรือเสาะ อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาสจ านวน 35 คนโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูลได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ผลการศึกษาพบว่า การบริหารจัดการที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลางโดยปัจจัยจูงใจได้แก่ด้านความส าเร็จในการท างานของบุคคลด้านการได้รับการยอมรับ    นับถือด้าน
ความส าเร็จในการท างานของบุคคลด้านการได้รับการยอมรับนับถือด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติและด้านโอกาสที่จะ
ได้รับความก้าวหน้าในอนาคตอยู่ในระดับปานกลางส่วนด้านความรับผิดชอบอยู่ในดับมาก 

ค าส าคัญ : แรงจูงใจ  การบริหารจัดการ  องค์การบริหารส่วนต าบล 

Abstract 

 The purpose of this research was to study (1) the management effect on motivation of 
employees, (2) Employee motivation, (3) relationship between management and motivation in 
employee performance. In this study, 35 employees were employed in the Ruso Subdistrict 
Administrative Organization, Rueso District, Narathiwat Province. The questionnaire was used as a 
tool to collect statistical data used for data analysis such as frequency, percentage, mean, 
deviation standard 

 The results showed that the management that affected the overall motivation of the 
employees was at moderate level. The motivating factor was the success of the work. Success in 
the work of individuals is recognized by the nature of the work to be done and the opportunity for 
future advancement is moderate. Responsibility was rated very high. 

Keywords : Motivation, management, Subdistrict Administrative Organization 
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บทน า 

            การบริหารเป็นกระบวนการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุจุดหมายองค์การ โดยอาศัยหน้าที่หลักทางการบริหาร
อย่างน้อย 4 ประการคือการวางแผน การจัดองค์การ การน า และการควบคุมซึ่งกระบวนการดังกล่าวมีผู้บริหารเป็น
ผู้รับผิดชอบที่จะให้มีการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (วิโรจน์ สารรัตน์. 2545 อ้างถึงใน 
วิษณุ ผู้พันธ์. 2553)   

 การจูงใจเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างขวัญก าลังใจในการท างาน ตามปกติเรามีความสามารถในการท าสิ่งต่าง ๆ 
ได้หลายอย่างมี พฤติกรรมแตกต่างกัน แต่พฤติกรรมเหล่านี้จะแสดงออกเพียงบางโอกาสเท่านั้น สิ่งที่จะ ผลักดันเอา
ความสามารถของคุณออกมาได้คือ แรงจูงใจ ดังนั้นอาจจะกล่าวได้ว่า การจูงใจเป็นการสร้างพลังความสามารถออกมา
เพื่อให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย การจูงใจมีส่วนส าคัญต่อความส าคัญต่อองค์การในอันที่จะท าให้พนักงาน
แสดงพฤติกรรมที่น าไปสู่ ผลส าเร็จของการท างานหรือเป้าหมายขององค์การ มีความส าคัญต่อผู้บริหารในด้านการ
ด าเนินให้มีประสิทธิผลและความส าคัญต่อพนักงานให้มากที่สุด ซึ่งผู้บริหารที่ดีและประสบความส าเร็จจะต้องมีการ
วิเคราะห์ถึงปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานเพื่อศึกษาผลที่อาจมีต่อการจูงใจในการปฏิบัติงาน รวมทั้ง
พฤติกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นของบุคคลในองค์การลดปัญหาและข้อยุ่งยาก ในการบริหารงานเพื่อเพิ่มความพอใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคคลและเพื่อการด าเนินงานที่ดี    

 ดังนั้น ผู้วิจัยเล็งเห็นถึงความส าคัญของการปฏิบัติงานภายในองค์การบริหารส่วนต าบลรือเสาะ จึงน ามาสู่การ
ท าวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลรือเสาะ 
อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยเลือกศึกษาที่องค์การบริหารส่วนต าบลรือเสาะ เนื่องจากผู้วิจัยเป็นคนในพื้นที่
ต าบลรือเสาะ ท าให้สะดวกในการที่เราจะลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูลวิจัย เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาต่อไป   

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 ผู้วิจัยได้ตั้งวัตถุประสงค์ของการศึกษาเรืองนี้ไว้ 3 ประการ คือ   
 1. เพื่อศึกษาการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน  
 2. เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน  

เอกสารที่เกี่ยวข้อง    

 1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การบริหารเป็นค านามที่แสดงออกถึงการกระท าหรือการ
ปฏิบัติการณบ์างอยา่งที่เรียกว่าบริหารนั้นเปน็หน้าที่ของนักบรหิารความหมายของการบริหารก็เช่นเดียวกันกับค า
ต่างๆในทางสังคมศาสตร์จ านวนมากที่ไมไ่ด้มีค านิยามเป็นทีย่อมรับกันโดยทั่วไป ดังนัน้เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจใน
ความหมายของการบริหารมากยิ่งขึ้นผู้ศึกษาจงึขอน าความหมายของการบริหารจากที่มีผู้ให้ค านิยามไว้หลายท่าน เช่น 

 วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2555) การบริหารบางครั้งเรียกว่าการบริหารจัดการหมายถึงการด าเนินงานการ
ปฏิบัติงานใดใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคนสิ่งของและหน่วยงานโดยครอบคลุมเรื่องต่างๆที่เรียกว่ากระบวนการ
บริหารหรือปัจจัยที่มีส่วนส าคัญต่อการบริหารที่เรียกว่า แพ็มส์-โพสคอร์บได้แก่การบริหารนโยบายการบริหารอ านาจ
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หน้าที่การบริหารคุณธรรมการบริหารที่เก่ียวข้องกับสังคมการวางแผนการจัดองค์การการบริหารทรัพยากรมนุษย์การ
อ านวยการการประสานงานการรายงานและการงบประมาณ 

 2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ แรงจูงใจ คือพลังผลักดันให้คนมีพฤติกรรม และยังก าหนดทิศทาง
และเป้าหมายของ พฤติกรรมนั้นด้วย คนที่มีแรงจูงใจสูง จะใช้ความพยายามในการกระท าไปสู่เป้าหมายโดยไม่ลดละ 
แต่คนที่มีแรงจูงใจต ่าจะไม่แสดงพฤติกรรม หรือไม่ก็ล้มเลิกการกระท าก่อนบรรลุเป้าหมาย มีผู้ให้ความหมายของ
แรงจูงใจ เช่น 

 ชาญเดช วีรกลุ (2552 : 3) กล่าวว่า แรงจูงใจ หมายถึง สิ่งเร้าจากภายใน สิ่งจูงใจ หรือสิ่งโน้มน้าวใจให้
บุคคลเกิดพฤติกรรม เกิดความคิด ความเชื่อมั่นและความมานะพยายามที่จะ กระท าและคงไว้ซึ่งการกระท านั้น ๆ 
เพื่อจะบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งตามที่บุคคลหรือองค์การได้ตั้งไว้      

ระเบียบวิธีวิจัย (Method)  

 ในการศึกษาเร่ือง " การบริหารจัดการที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลรือเสาะ อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส" การศึกษาคร้ังนี้ใช้รูปแบบการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณผู้ศึกษาได้ก าหนด
ขั้นตอนการวิจัยและรายละเอียดดังนี้  

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้เป็นพนักงานที่ปฏิบัติงานในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลรือเสาะ อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส จ านวน 35 คน ประกอบด้วย 4 ฝ่าย คือ ฝ่ายส านักปลัด 10 คน 
ฝ่ายกองคลัง 10 คน ฝ่ายกองการศึกษา 5 คน ฝ่ายส่วนโยธา 11 คน  

 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้สร้างตามกรอบ
แนวคิดและวัตถุประสงค์ของการศึกษา โดยมีขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยดังนี้ 

 2.1 ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารต าราและงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ ที่ส่งผลต่อ
แรงจูงใจในการปฏิบัติของพนักงาน องค์การบริหารส่วนต าบลรือเสาะ อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อน ามาเป็น
พื้นฐานทางทฤษฎีในการสร้างข้อค าถาม   

 2.2 สร้างข้อค าถาม ค านึงถึงความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และขอบเขตการศึกษา รวมทั้งอาศัยความรู้
และประสบการณ์ของผู้ศึกษาเพิ่มเติมในการสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์  

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล  การรวบรวมข้อมูลแยกออกเป็น 2 ประการ คือ  

 3.1 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิโดยศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากหนังสือเอกสารงานวิจัย ภาคนิพนธ์ 
วิทยานิพนธ์ต่างๆ รวมทั้งกฎหมายและระเบียบข้อบังคับข้อปฏิบัติ ของทางราชการ และเอกสารอ่ืนอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง  

 3.2 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ เป็นการศึกษาจากแบบสอบถาม โดยรวบรวมข้อมูลจากพนักงานที่
ปฏิบัติงานในองค์การ บริหารส่วนต าบลรือเสาะ อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ที่ศึกษาจ านวน 35 คน  

 4. วิธีวิเคราะห์ข้อมูล วิธีการประมูลข้อมูล ก่อนการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ศึกษาได้ประมวลข้อมูลตามขั้นตอน
ดังต่อไปนี้  
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 4.1 รวบรวมแบบสอบถามที่ได้จากภาคสนาม  
 4.2 ตรวจสอบ แบบสอบถามทุกชุดเพื่อดูความถูกต้องและความสมบูรณ์  
 4.3 จัดค าตอบเป็นกลุ่ม และเป็นหมวด รวมทั้งให้รหัสค าตอบ 
 4.4 จัดท าคู่มือลงรหัส  
 4.5 ลงรหัสข้อมูลจากแบบสอบถามลงเคร่ืองคอมพิวเตอร์  
 4.6 ท าการประมวลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  

ผลการศึกษา (Result)  

 ผลการศึกษาสรปุได้ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยไดด้ังนี้ 

 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน สรุปได้ตามตามรางที่ 1  

 ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน 
  องค์การบริหารส่วนต าบลรือเสาะ อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส   

 
ข้อความ 

ระดับความคิดเห็น 
Mean SD ระดับ ล าดับ 

ด้านการวางแผน 3.8000 0.60876 มาก 4 
ด้านการจัดรปูงานหรือการจัดองค์การ 4.0429 0.40893 มาก 4 

ด้านการสัง่การ 4.2143 0.64495 มากที่สุด 5 
ด้านการประสานงาน 3.9429 0.41606 มาก 4 

ด้านการควบคุม 3.9429 0.45002 มาก 4 

รวม 3.9886 0.505744   

 จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อระดับการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลรือเสาะ อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ในภาพรวมในระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ย 3.9886 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.505744) โดยด้านการด้านการสั่งการมีความคิดเห็นในระดับมาก
ที่สุด ( ค่าเฉลี่ย 4.2143) เป็นล าดับแรก รองลงมาเป็นด้านการจัดรูปงานหรือการจัดองค์การมีความคิดเห็นในระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ย 4.0429) ล าดับสุดท้าย ด้านการด้านการวางแผนมีความคิดเห็นในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.8000) 

 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน สามารถสรุปผลได้
ตามตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2  แสดงค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติ 
  ของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลรือเสาะ อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ในด้านปัจจัยจูงใจ 

 
ด้านปัจจัยจูงใจ 

ระดับความคิดเห็น 
Mean SD ระดับ ล าดับ 

ด้านความส าเร็จในการท างานของบุคคล 3.8429 0.49663 ปานกลาง 3 

ด้านการยอมรับการได้รับนบัถือ 4.0571 0.55269 มาก 4 
ด้านลักษณะของงานทีป่ฏิบัติ 3.8286 0.40115 ปานกลาง 3 

ด้านความรับผิดชอบ 4.0429 0.45972 มาก 4 
ด้านโอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต 3.8714 0.47501 ปานกลาง 3 

ภาพรวม 3.92858 0.47704   

 จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติ งานของพนักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลรือเสาะ อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ในภาพรวมในด้านปัจจัยแรงจูงใจในระดับปาน
กลาง (ค่าเฉลี่ย 3.92858 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47704) โดยด้านด้านการยอมรับการได้รับนับมีความคิดเห็นใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.0571 )เป็นล าดับแรก รองลงมาเป็นด้านความรับผิดชอบมีความคิดเห็นในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 
4.0429) ล าดับสุดท้ายด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.8286 )  

สรุปและวิจารณ์ผล  

 จากผลการวิจัยข้างต้นสรุปในภาพรวมได้ว่า ทัศนคติต่อการการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลรือเสาะ อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาสอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด 
แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหารด้านต่าง ๆ อยู่ในระดับที่สูง แต่ในขณะที่แรงจูงใจต่อการในการปฏิบัติ ข อ ง
พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลรือเสาะ อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาสในด้านต่าง ๆ จะอยู่ในระดับปานกลางถึง
มาก แสดงให้เห็นถึงผลที่องค์การบริหารส่วนต าบลรือเสาะเองจะต้องพัฒนาปรับปรุงปัจจัยด้านต่าง ๆ เพื่อสร้าง
แรงจูงใจให้แก่พนักงานในองค์บริหารส่วนต าบลให้มากขึ้น เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการท างานที่จะ
ตามมา 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล
ต าบลหนองจิก ต าบลตุยง อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยมีประชากร ได้แก่ เจ้าหน้าที่กองคลังเทศบาลต าบล
หนองจิก จ านวน 5 คน และประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลต าบลหนองจิก จ านวน 98 คน โดยใช้การเลือกตัวอย่าง
แบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม ใน 4 ด้าน คือ การวางแผน การปฏิบัติ การตรวจสอบ และ
ปรับปรุงแก้ไข ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  

 ผลการศึกษาพบว่า ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ตามปัจจัยด้านต่าง ๆ ของ
ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลต าบลหนองจิก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุดได้แก่ ด้านการปฏิบัติ รองลงมาได้แก่ ด้านการวางแผนและด้านการปรับปรุงแก้ไข ส่วนของที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดได้แก่ ด้านการตรวจสอบ 

ค าส าคัญ : ประสิทธิภาพ  การจัดเก็บรายได้  เทศบาลต าบลหนองจิก 

Abstract 

A study on the effectiveness of municipal revenue collection: a case study of Nong Chik 
Subdistrict, Tung Yong District, Nong Chik District, Pattani Province. The objectives of this study 
were: (1) to study the level of opinions on efficiency of revenue collection of Nong Chik district, 
Nong Chik district, Pattani province. 

The research population included members of the Treasury Department of Nong Chik 
Subdistrict, Tung Nong Sub-district, Nong Chik District, Pattani Province and 5 people in the Nong 
Chik District Municipality. A total of 98 individuals were selected using a specific sample selection. 
The tools used in the questionnaire are the four aspects of planning, implementation, monitoring 
and improvement. The statistics used in the data analysis were percentage, mean. 
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The results of the study showed that the level of opinions on the efficiency of income 
collection by various factors of people in Nong Chik municipality area. The overall picture is very 
high level. When considering each side, it was found that the most common areas were: practice 
secondary planning and improvement. The lowest average items were Inspection. 

Keyword : effectiveness, Revenue collection, Nong Chik Subdistrict 

บทน า 
เทศบาลเป็นหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่ต้องมีการบริหารพัฒนาท้องถิ่นด้วยตัวเองตาม

หลักการส่งเสริมการปกครองรูปแบบประชาธิปไตยด้วยหลักการกระจายอ านาจตามรัฐธรรมนูญ พ .ศ 2550 หมวด14 
การปกครองส่วนท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์ คือการสร้างท้องถิ่นให้เข้มแข็งโดยการให้อ านาจการบริหารจัดการด้านการ
คลังเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้รายได้ในการน ามาพัฒนาท้องถิ่นของตนเองให้เจริญก้าวหน้าแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นอย่าง
ตรงประเด็นมากที่สุด 

การจัดเก็บรายได้มีความส าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากท าให้เกิดความยุติธรรมในการจัดสรรทรัพยากรให้แก่สังคม
อย่างเป็นธรรม ซึ่งภาษีนับว่าเป็นแหล่งที่มาของรายได้ที่ส าคัญที่สุดของรัฐบาลมากกว่าร้อยละ 90 ของรายได้ประเทศ 
การจัดเก็บรายได้มีจุดมุ่งหมายหลายประการแต่จุดหมายเดิมของการจัดเก็บรายได้ คือ การจัดหารายได้มาใช้จ่ายใน
การจัดท าบริการสาธารณะเพื่อสนองความต้องการของประชาชน ดังนั้น รัฐบาลจึงต้องให้ความส าคัญต่อการจัดเก็บ
รายได้ให้มากข้ึน แต่อ านาจในการจัดเก็บรายได้ของรัฐต้องไม่จ ากัดอยู่เพียงส่วนกลางเท่านั้น รัฐมีการกระจายอ านาจ
การจัดเก็บรายได้ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหาร
ส่วนต าบล (อบต.) รวมถึงรูปแบบการปกครองท้องถ่ินรูปแบบพิเศษ (กาญจนา มีแสง. 2553 : 1) 

จากการลงพื้นที่พนักงานที่ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้พบว่า การจัดเก็บรายได้ในแต่ละปีนั้นไม่บรรลุ
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ เช่น มีลูกหนี้ภาษีค้างช าระ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีต้องเสียค่าปรับเนื่องจากช าระเงินล่าช้ากว่า
ก าหนด การจัดเก็บไม่เป็นไปตามประมาณการรายรับของเทศบาลต าบลหนองจิก ต าบลตุยง อ าเภอหนองจิก จังหวัด
ปัตตานี ส่งผลให้ในงบประมาณถัดไปมีการประมาณการรายรับที่ลดลงเนื่องจากประมาณการรายรับจริงจะประมาณ
การจากรายรับปีที่ผ่านมา จึงเล็งเห็นความส าคัญที่ต้องศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ
เทศบาลต าบลหนองจิก ต าบลตุยง อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการจัดเก็บ
ภาษีของเทศบาลต าบลหนองจิก พร้อมน าไปปรับปรุงแนวปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นสามารถจัดภาษีอย่างมีประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บรายได้ครบถ้วนน าไปสู่การเพิ่มเงินรายได้ที่จัดเก็บเองสามารถพึ่งพาตนเองได้ในการให้บริการสาธารณะ แก่
ประชาชนในเขตพื้นที่อย่างเพียงพอต่อไป (กาญจนา มีแสง. 2553 : 1) 

วัตถุประสงค์  

  เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลต าบลหนองจิก ต าบลตุ
ยง อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 
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ขอบเขตตัวแปร 

ตัวแปรต้น คือ เพศ  อายุ ประเภทบุคคล ประเภทภาษี   ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได้เฉลี่ย
ของประชาชนในต าบลตุยงอ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 

ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ของเทศบาลหนองจิก ต าบลตุยง อ าเภอหนองจิก จังหวัด
ปัตตานี ตามกระบวนการควบคุมคุณภาพของเดมมิ่ง ประกอบด้วยการวางแผน การปฏิบัติ การตรวจสอบและการ
ปรับปรุงแก้ไข 

ระเบียบวิจัย 

 1. กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลต าบลหนองจิก จ านวน 6,301 คน 

  1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มีจ านวนทั้งสิ้น 98 ตัวอย่าง จากจ านวนประชากรของ Taro 
Yamane โดยเลือกระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 90 หรือยอมรับความคลาดเคลื่อน ร้อยละ 10 
ซึ่งเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงในหมู่ 1 จ านวน 48 คน และหมู่ 2 จ านวน 50 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของเขตเทศบาลต าบล

หนองจิก ต าบลตุยง อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี แบ่งเป็น 4 ตอน คือ 

 ตอนที่ 1 แบบสอบถามที่เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วยเพศอายุ ประเภทบุคคล 
ประเภทภาษี  สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ของอาชีพหลัก เป็นแบบสอบถามลักษณะตรวจรายการ
(Check List)      

 ตอนที่ 2 แบบส ารวจประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเขตเทศบาลต าบลหนองจิก แบบส ารวจ
ประสิทธิภาพลักษณะของแบบส ารวจมีดังนี้ 

 1. เป็นแบบส ารวจมี 5 ข้อ 
 2. การตอบค าถามมีค าตอบให้เลือกตอบ 2 ค าตอบ มีดังนี้ 
       2.1   มี                        
       2.2  ไม่มี เพราะ 

 ตอนที่ 3 แบบสอบถามที่เก่ียวกับประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของเขตเทศบาลต าบลหนองจิก ต าบลตุ
ยง อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ตามกระบวนการควบคุมคุณภาพของเดมมิ่ง ประกอบด้วย การวางแผน การ
ปฏิบัติ การตรวจสอบและการปรับปรุงแก้ไข เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 
ระดับได้แก่มีประสิทธิภาพมากที่สุด มีประสิทธิภาพมาก มีประสิทธิภาพปานกลาง มีประสิทธิภาพน้อย และมี
ประสิทธิภาพน้อยที่สุด โดยก าหนดค่าระดับ มีประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้เทศบาลต าบลหนองจิก ต าบลตุยง 
อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ให้แต่ละค าตอบเป็น 5 4 3 2 และ1 ตามล าดับซึ่งมาตราส่วนประเมินค่า 5 อันดับ ดังนี้ 
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 มีประสิทธิภาพมากที่สุด        ให้คะแนน 5  

  มีประสิทธิภาพมาก             ให้คะแนน 4  
  มีประสิทธิภาพปานกลาง      ให้คะแนน 3  
  มีประสิทธิภาพน้อย            ให้คะแนน 2  
  มีประสิทธิภาพน้อยที่สุด     ให้คะแนน 1 

 ตอนที่ 4 เป็นแบบสอบถามที่เป็นค าถามปลายเปิด เพื่อทราบความคิดเห็น ปัญหา และข้อเสนอแนะที่
เก่ียวข้องกับประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้เทศบาลต าบลหนองจิก ต าบลตุยง อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  ในการศึกษาวิจัยเร่ืองประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลหนองจิก ต าบลตุยง อ าเภอหนองจิก 
จังหวัดปัตตานี มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 

 1. ขอหนังสือจากศูนย์จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาส่งถึงนายกเทศบาลหนองจิก 
ต าบลตุยง อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 2. ผู้เขียนน าแบบสอบถามแจกและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเอง ระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน พ.ศ. 2561 

 3. น าแบบสอบถามที่ได้กลับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามและท าการ คัดเลือก
แบบสอบถามเฉพาะแบบสอบถามที่สมบูรณ์เพื่อด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

 4. น าแบบสัมภาษณ์ไปสอบถามด้วยตนเอง แล้วน าแบบสัมภาษณ์กลับมาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหาต่อไป 

การวิเคราะห์ทางสถิติ 

 การวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปการวิเคราะห์ข้อมูลออกได้ดังนี้ 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบไปด้วย เพศ ประเภทบุคคล ประเภทภาษีอายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพ อาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน วิเคราะห์โดยการน ามาแจกแจงความถี่ (Frequency) และ
ค านวณเป็นอัตราค่าร้อยละ (Percentage) แล้วน าเสนอในรูปตารางประกอบการพรรณนาข้อมูล 

 ส่วนที่ 2 ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ น ามาแจกแจงความถี่ (Frequency) และค านวณเป็นอัตราค่า
ร้อยละ (Percentage) แล้วน าเสนอในรูปตารางประกอบการพรรณนาข้อมูล 

 ส่วนที่ 3 ระดับความส าคัญของกระบวนการการควบคุมคุณภาพของเดมมิ่ง ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บรายได้ของกลุ่มตัวอย่างด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA) ในการทดสอบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยจากกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่มและใช้ค่าที (t - test) ในการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
จากกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม โดยก าหนดความมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับไม่เกิน .05 

สรุปและวิจารณ์ผล  
 จากจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 103 คน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (66.0%) ประเภท
บุคคลประชาชน (95.1%) ประเภทภาษีโรงเรือน (40.8%) มีอายุ 46 ปีขึ้นไป (37.9%) การศึกษาในระดับปริญญาตรี 
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(25.2%) สถานภาพสมรส (67.0%) และ มีอาชีพค้าขาย (56.3%) เมื่อพิจารณารายได้ต่อเดือนเฉลี่ยพบว่า ส่วนใหญ่มี
รายได้ระหว่าง 10,000 ถึง 15,000 บาท (42.7%) 

สรุปข้อมูลตามวัตถุประสงค์  

 จากผลการศึกษาประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของเขตเทศบาลต าบลหนองจิก ต าบลตุยง อ าเภอหนองจิก 
จังหวัดปัตตานี สรุปผลได้ดังนี้ 

  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิงจ านวน 68 คน ประเภทบุคคลประชาชน จ านวน 98 คน ประเภทภาษีโรงเรือน จ านวน 42 คน มีอายุ
ตั้งแต่ 46 ปีขึ้นไป จ านวน 39 คน การศึกษาในระดับปริญญาตรี จ านวน 26 คน สถานภาพสมรส จ านวน 69 คน 
และ มีอาชีพค้าขาย จ านวน 58 เมื่อพิจารณารายได้ต่อเดือนเฉลี่ยพบว่า ส่วนใหญ่มีรายได้ระหว่าง 10,000 ถึง 
15,000 บาท จ านวน 44 คน 

 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลต าบลหนองจิก 
ต าบลตุยง อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานีผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เทศบาลมีการแจ้งให้ผู้ที่อยู่ในเขตต้องเสียภาษี
ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน มีจ านวน 79 คน และไม่มีจ านวน 24 คน เทศบาลมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ทราบและเข้าใจการจัดเก็บรายได้มีจ านวน 53 คน และไม่มีจ านวน 50 คน เทศบาลมีการออกให้บริการรับช าระภาษี
นอกสถานที่มีจ านวน 32 คน และไม่มีจ านวน 71 คน เทศบาลมีการออกข้อบังคับต าบลเพื่อจัดเก็บรายได้อื่นนอกจาก 
ภาษีโรงเรือน ที่ดิน และภาษีป้ายมีจ านวน 45 คน และไม่มีจ านวน 58 คนผู้บริหารและบุคลากรของเทศบาลให้ความ
ร่วมมือในการพัฒนาการจัดเก็บรายได้มีจ านวน 78 คน คิดเป็น และไม่มีจ านวน 25 คน  

 ระดับความส าคัญของกระบวนการควบคุมคุณภาพของเดมมิ่งที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ใน
เขตเทศบาลต าบลหนองจิก พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านการปรับปรุงแก้ไข มีระดับความคิดเห็นเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมา ด้านการวางแผน รองลงมา 
ด้านการตรวจสอบ ด้านการปฏิบัติ 

อภิปรายผลการศึกษา 

 การศึกษาคร้ังนี้เป็นการศึกษา ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของเขตเทศบาลต าบลหนองจิก ต าบลตุยง 
อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยศึกษาตามกระบวนการครอบคลุมคุณภาพของเดมมิ่ง  ประกอบด้วย การวางแผน 
(plan) การปฏิบัติ (do) การตรวจสอบ (check) และการปรับปรุงแก้ไข (action) 

 1. องค์ประกอบของการจัดเก็บรายได้ของเขตเทศบาลต าบลหนองจิก ต าบลหนองจิก ต าบลตุยง อ าเภอ
หนองจิก จังหวัดปัตตานี ในด้านการวางแผน พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  คือ 
เทศบาลมีการก าหนดวัน เวลา ในการช าระภาษีค่าธรรมเนียมไว้อย่างชัดเจนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก รองลงมา
คือ เทศบาลมีการเรียกเก็บภาษีตามประเภทภาษีโดยค่าธรรมเนียมที่เก็บมีความเหมาะสมไม่ซับซ้อน มีความคิดเห็นอยู่
ในระดับมากส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือมีบุคคลที่ท าหน้าที่อธิบายและให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการช าระภาษีให้
บรรลุผลส าเร็จ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของประหยัด สายนุ้ย (2555 : 88) ศึกษาเรื่อง 
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การพัฒนาการบริหารการจัดเก็บภาษี ขององค์การบริหารส่วน ต าบลหนองทะเล อ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 
ผลการวิจัยพบว่า ด้านการวางแผน การจัดเก็บภาษีขององค์การบริหาร ส่วนต าบลหนองทะเลควรมีป้าย
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รู้เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี ควรปรับปรุงขั้นตอนใน การจัดเก็บภาษีให้มีความสะดวกแก่
ประชาชนมากข้ึน 

 2. องค์ประกอบของการจัดเก็บรายได้ของเขตเทศบาลต าบลหนองต าบลหนองจิก ต าบลตุยง อ าเภอหนองจิก 
จังหวัดปัตตานีในด้านการปฏิบัติ พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมากพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ
หน้าที่แบบตรงไปตรงมาไม่เรียกรับเงินจากประชาชน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด
คือ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความสุจริตและโปร่งใส มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยเทศบาล
ต าบลราไวย์ จังหวัดภูเก็ต (2550 : 25) ได้ปฏิบัติเก่ียวกับการจัดเก็บรายได้โดยการด าเนินการตามกระบวนการวิธีการ
และขั้นตอนการจัดเก็บรายได้ก าหนดไว้ในแผนการปฏิบัติการของเทศบาลต าบลราไวย์ คือรับแบบแสดงรายกา
ทรัพย์สิน ลงทะเบียนเลขรับและตรวจสอบความถูกต้อง 

 3. องค์ประกอบของการจัดเก็บรายได้ของเขตเทศบาลต าบลหนองจิก ต าบลหนองจิก ต าบลตุยง อ าเภอ
หนองจิก จังหวัดปัตตานีในด้านการตรวจสอบ พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมากพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ มีการ
เปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับเป้าหมาย มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากรองลงมาคือ มีการจัดระบบตรวจสอบและ
ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ เจ้าหน้าที่มีการตรวจสอบ
ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนอย่างต่อเนื่อง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากสอดคล้องกับงานวิจัย ทัศนีย์ ชัยพัฒน์ 
(2550 : บทคัดย่อ) วิจัยเรื่องปัญหาและแนวทางแก้ไขระบบการก ากับดูแลผู้เสียภาษีของส านักงานสรรพากรจังหวัด
ชลบุรี  ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาและแนวทางแก้ไขระบบก ากับดูแลเรียงล าดับความส าคัญของเป้าหมายพบว่า
บุคลากรมีความส าคัญมากที่สุด ในประเด็นความรู้ความสามารถและประสบการณ์การท างานการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
จึงเป็นสิ่งจ าเป็นซึ่งจะส่งผลต่อศักยภาพและความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ การมีวัสดุอุปกรณ์ และ
งบประมาณที่เพียงพอ กับทั้งแนวปฏิบัติที่ชัดเจนให้ปฏิบัติงานได้สัมฤทธิ์ผล ตามนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม 

 4. องค์ประกอบของการจัดเก็บรายได้ของเขตเทศบาลต าบลหนองจิก ต าบลหนองจิก ต าบลตุยง อ าเภอ
หนองจิก จังหวัดปัตตานีในด้านการปรับปรุงแก้ไข พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมากพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 
เจ้าหน้าที่มีการปรับปรุงวิธีการท างานให้ดีขึ้นเร็วขึ้นและมีคุณภาพมากข้ึน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ 
เวลาเปิดให้ช าระภาษีของเทศบาลมีความเหมาะสมตรงต่อความต้องการของผู้ที่มาช าระภาษี มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก รองลงมาคือเจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ ประชาชนมีโอกาสเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆในเรื่องเกี่ยวกับการช าระภาษี
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้ดีขึ้น มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากสอดคล้องกับงานวิจัย 
ชลัฎ มัณฑนาพงศ์ (2548 : บทคัดย่อ) วิจัยเร่ืองปัญหากฎหมายเก่ียวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ผลการวิจัย
พบว่า ปัญหาข้อกฎหมายในการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน คือ ปัญหาจากความไม่ชัดเจนของกฎหมายการใช้
อ านาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีผลต่อการประเมินค่ารายปีและลดค่ารายปีและการก าหนดอัตราภาษีให้เหมาะสมกับ
สภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งจ านวนอัตราภาษี ตลอดจนการจัดเก็บที่ซ้ าซ้อนกับภาษีประเภทอื่น เพราะฉะนั้นการ
ขจัดปัญหาการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินวิธีหนึ่ง ก็คือ การปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
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พ.ศ. 2475 ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น รวมทั้งปรับอัตราภาษีให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจปัจจุบันเพื่อให้เกิด
ความเป็นธรรมต่อผู้เสียภาษี 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

 ข้อเสนอแนะการวิจัยคร้ังนี้ จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของเขตเทศบาล
ต าบลหนองจิก ต าบลหนองจิก ต าบลตุยง อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี”  พบว่า เทศบาลต าบลหนองจิก มี
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก แต่ควรต้องมีการจัดท าแผนการจัดเก็บรายได้ มีการ
จัดสรรบุคลากร วัสดุอุปกรณ์และงบประมาณอย่างเพียงพอและเหมาะสม มีการน าระบบแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินมาใช้ และมีการน าระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในกระบวนการจัดเก็บภาษีและท าฐานข้อมูล ผู้วิจัยจึงมี
ข้อเสนอแนะในการสนับสนุนให้เทศบาลต าบลหนองจิก มีการจัดเก็บรายได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้มากยิ่งขึ้น ดังนี้  

 1.1 ควรปรับปรุงโครงสร้างรายได้ให้มากข้ึนเพื่อเอ้ือต่อให้เทศบาลต าบลหนองจิกมีรายได้มากข้ึน  
 1.2 ควรเพิ่มกรอบอัตราก าลังพนักงานในเทศบาลให้มากขึ้น เพื่อรองรับงานและภารกิจ 
 1.3 ควรสร้างขวัญก าลังใจแก่ประชาชนและพนักงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะในการจัดเก็บรายได้  
 1.4 ควรปรับปรุงกฎหมายและระเบียบให้มีความชัดเจน  
 1.5 ควรให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่ออ านวยความสะดวกใน

การจัดเก็บรายได้มากยิ่งขึ้น เช่น พาหนะ ค่าน้ ามันรถ เป็นต้น   
 1.6 ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีจิตส านึกในการช าระภาษี 

 ข้อเสนอแนะการวิจัยคร้ังต่อไป  

  1. ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ด้าน อื่น ๆ 
เพื่อจะได้ทราบว่าปัจจัยใดที่มีผลต่อการด าเนินการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลต าบล 
  2.  ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ขององค์กรในระดับจังหวัด รูปแบบ
อื่น ๆ เพื่อจะได้ทราบว่า การบริหารองค์กรในระดับจังหวัดมีรูปแบบการด าเนินการจัดเก็บรายได้อย่างไร 
  3.  ในการวิจัยครั้งต่อไป ท าการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ขึ้นในระดับอ าเภอ หรือจังหวัดที่
แตกต่างกัน เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการด าเนินการจัดเก็บรายได้ 
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Satisfaction of Students in the Faculty of Management Science at the 
University of Yala Rajabhat University 

นาสฮูา มูเซะ*, รุสนานี กาซอ, ซูรีณา กาซอ 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

*E-mail nasuha.m@yru.ac.th 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการที่เข้ามาใช้บริการ
ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และเพื่อน าเสนอแนะผลการศึกษาไปปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการ
ของส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้ดียิ่งขึ้นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็น 
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1-4 จากจ านวน 96 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 
คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ความพึงพอใจ 3 ด้าน คือ ด้านผู้ให้บริการ ด้านการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ และ
ด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS   

 ผลการศึกษาพบว่านักศึกษามีความพึงพอใจที่เข้ามาใช้บริการส านักวิทยบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
โดยภาพรวมทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับมาก ทั้งด้านผู้ให้บริการ ด้านการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ ด้านสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม 

ค าส าคัญ : ความพึงพอใจ  การใช้บริการ  ส านักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

Abstract 

 The objectives of this research were to study the satisfaction of the students in the Faculty 
of Management Science at the Yala Rajabhat University. The results of the study is meant to 
improve and develop the services of the service center of Yala Rajabhat University to be better 
and more effective. The target group is the Faculty of Management Science, Year 1-4 of the 
second semester of the academic year 2017, from a population of 2362 people, the size of the 
sample of 96 people, based on the selection of the table using Tarot Yaane was used. The 
research instrument was a questionnaire about the satisfaction of the students in the Faculty of 
Management Science. The data were analyzed by computer program SPSS for Windows. The 
results showed that the students of Yala Rajabhat University of the Faculty of Management 
Sciences who came to the office were satisfied. The three aspects examined garnered very 
satisfaction ratings that include: access to resources, location and environment 
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Keywords : adequacy, service, Faculty of Management Science, Yala Rajabhat University 

บทน า  

  ปัจจุบันการให้บริการห้องสมุดเป็นหน้าที่ส าคัญของห้องสมุดโดยต้องมีการจัดการบริการที่ดีให้กับผู้เข้ารับ
บริการเพื่อได้รับการบริการที่ตรงตามความต้องการถูกต้อง รวดเร็วและมีการบริการที่ทันสมัย และมีช่องทางการ
ค้นคว้าหาข้อมูลที่หลากหลายเพื่อไม่ให้นักศึกษาที่เข้ามาใช้เสียเวลาและให้นักศึกษาสะดวกมากยิ่งขึ้นซึ่งนับเป็นหัวใจ
ส าคัญของการให้บริการ ห้องสมุดจึงจะต้องมีทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลาย เช่น บทเรียนส าเร็จรูป ตลอดจน
เครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดได้ตรงตามความต้องการได้ดียิ่งขึ้นปัจจุบันการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องบริหารการศึกษาในเชิงคุณภาพ โดยมีการประกันคุณภาพการศึกษา
เป็นกลไกส าคัญที่จะส่งเสริมและผลักดันให้กระบวนการทางานในทุกระดับและบุคลากรที่เกี่ยวข้องดาเนินไปอย่าง
สอดคล้องกันเป็นระบบ มุ่งไปในทิศทางที่ได้ร่วมกันก าหนดไว้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ดังนั้นพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 ได้ให้ความส าคัญใน
เรื่องการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพราะได้ก าหนดสาระบัญญัติเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาไว้
หมวดหนึ่งโดยเฉพาะคือ ในหมวดที่ 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้
ตระหนักและด าเนินการในเรื่องนี้ได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง สาระบัญญัติในกฎหมายฉบับนี้ ปรากฏในมาตรา 47 
ถึงมาตรา 51 (จารัส นองมาก. 2554 : 12) 

 ห้องสมุดเป็นสถาบันส าคัญส าหรับนักศึกษาหรือประชาชนทั่วไปที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพื่อการ
เรียนรู้ ผู้เรียนแต่ละคนมีความต้องการที่แตกต่างกัน ห้องสมุดจึงเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ืออ าหน่วยความสะดวกให้ผู้เรียน
ได้ศึกษาค้นคว้าเนื้อหาวิชาที่สนใจจะศึกษาและต้องการที่จะศึกษานอกจากห้องเรียนที่ไม่สามารถฟังคาบบรรยายจาก
อาจารย์ได้ ดังนั้น ห้องสมุดจะกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญซึ่งจะท าให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จในการเรียนอีกด้วย 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1. ศึกษาความพึงพอของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการที่เข้ามาใช้บริการส านักวิทยบริการมหาวิทยาลัยราช
ภัฏยะลา  

 2. เพื่อน าเสนอแนะผลการศึกษาไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของส านักวิทยบริการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา 
 

ระเบียบวิธีวิจัย  
 การวิจัยคร้ังนี้เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่เข้ามา
ใช้บริการส านักวิทยบริการของมหาลัยราชภัฏยะลา โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research) 
ประเภทการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ในบทนี้จะกล่าวถึงประชากรและกลุ่มตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยการสร้างเครื่องมือวิจัยวิธีการรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย  
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 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรได้แก่นักศึกษาปริญญาตรีคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลาจ านวนนักศึกษา 2,362 คน ซึ่งมีทั้งหมด 10 สาขา ดังตารางที่ 1 

สาขา ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
การตลาด 194 12 

การบัญชี 491 13 

การเงินและธนาคาร 117 7 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 489 12 

การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 153 2 
ธุรกิจระหว่างประเทศ 105 6 

การจัดการ 435 18 
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 163 14 

นิเทศศาสตร์ 144 10 
วิทยุกระจ่ายเสียงและสื่อดิจิตอล 73 2 

รวม 2362 96 
 
 กลุ่มตัวอย่างได้แก่จ านวนนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 96 คนโดยใช้สูตรทาโร่ ยามาเน่  
(Yamane,1973 :722-728) สุ่มมาแบบโควตา ดังนี้ 
                                                       n    =     N 
 
                                                                  1+Ne2 
                  โดย           n     แทน      ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
                          N     แทน      ขนาดประชากร 
                           e     แทน      ความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่างที่ยอมได้ (0.1) 
                           แทน       =            2362 
                                          

                                                   1+ (2362*0.12) 

                                         =        95.9  ~  96 

  งานวิจัยในครั้งนี้ใช้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จ านวน
นักศึกษา 96 คน โดยก าหนดความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่างที่ยอมได้ (0.1)  

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้น
ประมวลแนวคิดที่ได้ศึกษาวิเคราะห์จากเอกสารของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) แบ่งออกเป็น 2 ตอน 
ดังนี้ 
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 ตอนที่ 1 เป็นแบบส ารวจรายการเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะแบบ
เลือกตอบ (Check list) ประกอบด้วย เพศ สาขา และระดับชั้นปีที่เรียน 

 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการภาคปกติระดับ
ปริญญาตรีที่เข้ามาใช้บริการส านักวิทยบริการในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจ าแนกได้ 3 ด้าน มีทั้งหมด 19 ข้อ ได้แก่ 
ด้านผู้ให้บริการ ด้านการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ และด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม 

 แบบสอบถามมีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแนวคิดของลิเคอร์ท (Likert) 
แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
 5 หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
 4 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับมาก 
 3 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับปานกลาง 
 2 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับน้อย 
 1 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล  การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของ
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการที่เข้ามาใช้บริการส านักวิทยบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งมีวิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ตามขั้นตอน ดังนี้ 

 1. การรวบรวมเอกสาร ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ บทความ งานวิจัย และ เอกสาร
สิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อสร้าง เครื่องมือ
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ 

 2. การเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้น าเอกสารแบบสอบถามไปแจกให้กับกลุ่มตัวอย่างนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างกลับคืนด้วย
ตนเองเพื่อน ามาประมวลผลตามวิธีการทางสถิติ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

 การวิเคราะห์ข้อมูล ค่าสถิติที่ผู้วิจัยน ามาใช้ในวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) 
และ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติ
เปรียบเทียบ ได้แก่ T-test, One-way ANOVAโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

ผลการศึกษา 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของนักศึกษา
คณะวิทยการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จ านวน 96 คน จ าแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ได้ดังนี้ 

เพศ พบว่า จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย เป็นเพศหญิง จ านวน 59 คน คิดเป็น
ร้อยละ 61.5 และรองลงมาเพศชาย จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อย ละ 38.5 

 สาขา พบว่า จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่อยู่ในสาขาการจัดการ จ านวน  18 คน คิดเป็นร้อยละ 
18.8 รองลงมาจะอยู่ในสาขา สาขาเศรษฐศาสตร์จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 14.6 สาขาการบัญชี จ านวน 13 คน 
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คิดเป็นร้อยละ 13.5 สาขาการตลาด จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ านวน12 คน คิด
เป็นร้อย 12.5 สาขานิเทศศาสตร์จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 10.4 สาขาการเงินการธนาคาร จ านวน 7 คน คิดเป็น
ร้อยละ 7.3 สาขาธุรกิจระหว่างประเทศจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 6.5 สาขาการท่องเที่ยวจ านวน 2 คน คิดเป็น
ร้อยละ 2.1  และรองลงมาตามล าดับ สาขาวิทยุและกระจ่ายเสียงจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.1 

 ชั้นปี ส่วนใหญ่อยู่ในระดับชั้นปี 1 จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 36.5 รองลงมาอยู่ในระดับชั้นปี 3 จ านวน 
27 คน  คิดเป็นร้อยละ 28.1 รองลงมาอีกเป็นชั้นปี 2 จ านวน 26 คนคิดเป็นร้อยละ 27.1 และระดับชั้นปี 4 จ านวน 8 
คน คิดเป็นร้อยละ 8.3 ตามล าดับ 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของนักศึกษาคณะวิทยาการจด
การที่เข้ามาใช้บริการส านักวิทย-บริการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจ าแนกตามด้านที่วัดดังนี้ 

   1. ด้านผู้ให้บริการพบว่า อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (x  ) = 4.20 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) = 0.452 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ความพึงพอใจด้านการให้บริการ อยู่ในระดับมาก 

  2. ด้านการเข้าถึงทรัพยากรสารนิเทศ พบว่าอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย  (x  ) = 4.22 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ( S.D ) = .0571 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ความพึงพอใจด้านการให้บริการอยู่ในระดับมากจาก  

  3. ด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม พบว่าอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย (x  ) = 4.24 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( 
S.D ) = 0.455 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ความพึงพอใจด้านการให้บริการ อยู่ในระดับมาก    

             ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการที่เข้ามาใช้บริการส านักวิทย

บริการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลารวมทุกด้าน พบว่า มีระดับความพึงพอใจในทุกด้านระดับมาก (x̄  = 4.22, S.D. = 0.43)          

 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความพึงพอใจ  ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบ
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการที่เข้ามาใช้บริการส านักวิทยบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
จ าแนกได้ดังนี้  

 1. จ าแนกตามเพศ โดยใช้สถิติทดสอบด้วยค่า t (Independent t-test) พบว่า ด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม  
มีค่า Sig. เท่ากับ .006 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า .05  นั้นคือ ปฏิเสธสมมุติฐานหลัก (H0) หมายความว่า นักศึกษาเพศชายและ
เพศหญิงต่างกัน มีระดับความพึงพอใจด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อมแตกต่างกันในสวนด้านผู้ให้บริการ ด้านการเข้าถึง
ทรัพยากรสารสนเทศ และภาพรวม มีค่า Sig. เท่ากับ .431, .321, .093 ตามล าดับ ซึ่งมากกว่า 0.05 นั้นคือ ยอมรับ 
สมมุติฐานหลัก (H0) หมายความว่า นักศึกษาที่มีเพศแตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจในด้านด้านผู้ให้บริการ ด้าน
การเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ และภาพรวมไม่แตกต่างกัน   

 2. จ าแนกตามสาขา โดยใช้สถิติทดสอบด้วยค่าความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) พบว่า ด้านผู้
ให้บริการ ด้านการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ และภาพรวม  มีค่า Sig. เท่ากับ .001 , .003  ,  และ .004 ซึ่งมีค่า
น้อยกว่า .05 นั้นคือ ปฏิเสธ สมมุติฐานหลัก (H0) หมายความว่า นักศึกษาสาขาที่ศึกษาแตกต่างกัน มีระดับความพึง
พอใจด้านผู้ให้บริการ ด้านการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ และภาพรวมแตกต่างกัน ส่วนด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
มีค่า Sig. เท่ากับ .186 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั้นคือ ยอมรับสมมุติฐานหลัก (H0) หมายความว่า นักศึกษาสาขาที่ศึกษา
แตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม ไม่แตกต่างกัน      
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 3. จ าแนกตามชั้นปี โดยใช้สถิติทดสอบด้วยค่าความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) พบว่า ด้านผู้
ให้บริการมีค่า Sig. เท่ากบั .028 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า .05 นั้นคือ ปฏิเสธ สมมุติฐานหลัก (H0) หมายความว่า นักศึกษาชั้น
ปีที่ที่ศึกษาแตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจด้านผู้ให้บริการแตกต่างกันในส่วน ด้านการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ 
ด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม และภาพรวม มีค่า Sig. เท่ากับ .168, .075 และ .105 ซึ่งมีค่ามากกว่า.05 นั้นคือ ยอมรับ
สมมุติฐานหลัก (H0) หมายความว่า นักศึกษาที่ชั้นปีแตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจ ด้านการเข้าถึงทรัพยากร
สารสนเทศ และด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม ไม่แตกต่างกัน 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย  

 สรุปผลการวิจัย   จากการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการที่เข้ามาใช้บริการส านัก
วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้   

 1. นักศึกษาที่มีเพศแตกต่างกัน ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้ามาใช้บริการส านักวิทยบริการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา มีความพึงพอใจที่เข้ามาใช้บริการส านักวิทยบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในภาพรวมและรายด้าน 2 
ด้าน ไม่แตกต่างกันยกเว้น 1ด้าน คือ ด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อมมีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ 0.05                                                                                                                       

 2. นักศึกษาสาขาที่ศึกษาแตกต่างกัน ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้ามาใช้บริการส านักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในรายด้าน 1 ด้านไม่แตกต่างกัน ยกเว้น 2 ด้าน คือด้านผู้ให้บริการ และการเข้าถึง
ทรัพยากรสารสนเทศ มีความพึงพอใจแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

 3. นักศึกษาที่ชั้นปีแตกต่างกัน ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้ามาใช้บริการส านักวิทยบริการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา ในรายด้าน 2 ด้านไม่แตกต่างกัน ยกเว้น 1 ด้าน คือด้านผู้ให้บริการ มีความพึงพอใจแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

 จากการศึกษาผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการที่เข้ามาใช้บริการส านักวิทย
บริการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ทั้ง 3 ด้าน พบว่านักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีความ
พึงพอใจที่เข้ามาใช้บริการส านักวิทยบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยภาพรวมทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับมากได้แก่
ด้านผู้ให้บริการ ด้านการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศและด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม เมื่อ พิจารณาในแต่ละด้านเป็น
รายข้อผลปรากฏดังนี้ 

 1. ด้านผู้ให้บริการ พบว่า นักศึกษาที่เข้ามาใช้บริการส านักวิทยบริการหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีความ พึง
พอใจที่เข้ามาใช้บริการส านักวิทยบริการ ด้านผู้ให้บริการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่การติดต่อบริการ ยืม คืน หนังสือ การเสียค่าปรับ เป็นไปตาม ระเบียบปฏิบัติ (x̄ = 

4.33) ผู้ให้บริการ ให้บริการด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลาได้ผลลัพธ์ตามที่ท่านต้องการ (x̄ = 4.29) ผู้ให้บริการมี

ความรู้  ความช านาญ เหมาะสมกับงานที่ รับผิดชอบ (x̄ =4.28) และผู้ให้บริการมีความกระตือรือร้นและความพร้อม

ให้บริการ (x̄ = 4.24)ผู้ให้บริการให้เวลากับการปฏิบัติตามหน้าที่อย่างเต็ม (x̄ = 4.15)ผู้ให้บริการมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี / 

มีจิตใจรักบริการ  (x̄ = 4.14) การติดต่อขอรับบริการท าได้สะดวก สบายและเป็นกันเอง(x̄ = 4.10) ผู้ให้บริการ ได้ให้

ค าแนะน าค าปรึกษาตอบค าถามผู้ใช้บริการได้อย่างชัดเจนถูกต้องด้วยความเต็มใจ(x̄ = 4.07) เรียงจากมากไปหาน้อย 
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 2. ด้านการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ พบว่า นักศึกษาที่เข้ามาใช้บริการส านักวิทยบริการหาวิทยาลัยราช
ภัฏยะลา มีความ พึงพอใจที่เข้ามาใช้บริการส านักวิทยบริการ ด้านการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ มีการพัฒนาระบบการบริก ารออนไลน์ 

ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา (x̄ = 4.26) อุปกรณ์สื่อสาร เพียงพอต่อการให้บริการ  (x̄ = 4.19) เรียงจากมากไปหาน้อย 

 3. ด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม พบว่า นักศึกษาที่เข้ามาใช้บริการส านักวิทยบริการหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
มีความ พึงพอใจที่เข้ามาใช้บริการส านักวิทยบริการด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ความเหมาะสมของอุณหภูมิห้อง และระบบการถ่ายเท

อากาศ ภายในห้องสมุดเหมาะสม  (x̄ = 4.31) บริเวณโดยรอบห้องสมุดมีความปลอดภัย (x̄ = 4.30)ภายในห้องสมุดมี

แสงสว่างเพียงพอ (x̄ = 4.26) การตกแต่งสถานที่และบรรยากาศภายในห้องสมุด (x̄ = 4.26) ห้องสมุดมีสิ่งอ านวย

ความสะดวก ตามความคิดเห็นของ ผู้ใช้บริการ (x̄ = 4.25)  มีระบบรักษาความปลอดภัยสิ่งของ หนังสือ ต าราเรียน

หาย (x̄ = 4.23) ความกว้างขวางของสถานที่ให้บริการเหมาะกับผู้ใช้บริการ (x̄ = 4.20)สถานที่ตั้งและสิ่งแวดล้อมของ

ห้องสมุด เป็นตามต้องการและ คิดเห็นของผู้ใช้บริการ (x̄ = 4.19) ความสะอาดของห้องสมุดและห้องน้ า (x̄ = 4.18) 
เรียงจากมากไปหาน้อย 

อภิปรายผลการวิจัย  

  ผลจากการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการที่เข้ามาใช้บริการส านักวิทยบริการมา
วิทยาลัยราชภัฏยะลา มีประเด็นที่น่าสนใจและน ามาอภิปรายผลดังนี้     

 1. จากการผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการที่เข้ามาใช้บริการส านักวิทย
บริการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าส านักวิทยบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา มีการพัฒนาส านักวิทยบริการมีประสิทธิภาพเหมาะสมแก่ความต้องการมากเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 

อันดับได้แก่ ด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม (x̄ = 4.24) ด้านการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ (x̄ = 4.22) ด้านผู้ให้บริการ 

(x̄ = 4.20) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรรนิภา สุขคี้ (2559) ผลการศึกษาความพึงพอของนักเรียนที่มีต่อการใช้
บริการห้องสมุดโรงเรียนวัดล่าง (บวรวิทยายน 3) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้บริการห้องสมุด
โรงเรียนวัดล่าง (บวรวิทยายน 3) อยู่ในระดับมาก เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ บุคลากร การ
ให้บริการ อาคารสถานที่ 

 2. ด้านผู้ให้บริการ ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการที่เข้ามาใช้บริการส านักวิทย
บริการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาด้านผู้ให้บริการ โดยรวมอยู่ระดับมาก  เนื่องจากผู้ให้บริการมีความรู้  ความช านาญ 
เหมาะสมกับงานที่ รับผิดชอบ ผู้ให้บริการ ได้ให้ค าแนะน าค าปรึกษาตอบค าถามผู้ใช้บริการได้อย่างชัดเจนถูกต้องด้วย
ความเต็มใจ ผู้ให้บริการให้เวลากับการปฏิบัติตามหน้าที่อย่างเต็ม ผู้ให้บริการมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  / มีจิตใจรักบริการ 
ผู้ให้บริการ ให้บริการด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา ได้ ผลลัพธ์ตามที่ท่านต้องการ ผู้ให้บริการมีความ
กระตือรือร้นและความพร้อมให้บริการ การติดต่อบริการ ยืม คืน หนังสือ การเสียค่าปรับ เป็นไปตาม ระเบียบปฏิบัติ 
การติดต่อขอรับบริการท าได้สะดวก สบายและเป็นกันเอง ซึ่งแสดงให้ เห็นว่าส านักวิทยบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
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ยะลาเหมาะแก่ผู้เข้าใช้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ยุวัลดี จาปาไชย (2555 : 54) ได้ทาการศึกษา
สภาพแวดล้อมทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองยายเมือง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระยอง เขต 1 ผลการวิจัยพบว่าสภาพแวดล้อมทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองยายเมือง ด้านการ
ให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อภิเดช สุรเกียรติ์กุล (2557 : 49) ได้ทาการศึกษา
สภาพแวดล้อมทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนกลุ่มเกาะจันทร์2 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรีเขต 2 ผลการวิจัยพบว่า สภาพแวดล้อมทางการเรียนของโรงเรียนกลุ่มเกาะจันทร์2 ด้านให้บริการโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก  

 3. ด้านการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการที่เข้ามาใช้
บริการส านักวิทยบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาด้านการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ โดยรวมอยู่ระดับมาก 
เนื่องจาก มีการพัฒนาระบบการบริการออนไลน์ ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา อุปกรณ์สื่อสาร เพียงพอต่อการให้บริการ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรรณนิภา สุขค้ี (2559) ได้ศึกษาเร่ืองนักเรียนที่มีต่อการใช้บริการห้องสมุดโรงเรียนวัดล่าง
(บวรวิทยายน 3)ด้านทรัพยากรสารนิเทศห้องสมุด ตามความคิดเห็นของนักเรียนวัดล่าง (บวรวิทยายน 3) โดยรวมอยู่
ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากโรงเรียนวัดล่าง (บวรวิทยายน 3) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 1 มีหนังสือมีจานวนเพียงพอต่อการค้นคว้า ห้องสมุดจัดเรียงทรัพยากรสารนิเทศไว้เป็นระบบ การแจ้งข่าวสาร 
การประชาสัมพันธ์บริการใหม่ของห้องสมุด 

 4. ด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการที่เข้ามาใช้บริการ
ส านักวิทยบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม โดยรวมอยู่ระดับมาก เนื่องจากความ
กว้างขวางของสถานที่ให้บริการเหมาะกับผู้ใช้บริการ ภายในห้องสมุดมีแสงสว่างเพียงพอ  บริเวณโดยรอบห้องสมุดมี
ความปลอดภัย มีระบบรักษาความปลอดภัยสิ่งของ หนังสือ ต าราเรียนหาย ความเหมาะสมของอุณหภูมิห้อง และ
ระบบการถ่ายเทอากาศ ภายในห้องสมุดเหมาะสม  ความสะอาดของห้องสมุดและห้องน้ า การตกแต่งสถานที่และ
บรรยากาศภายในห้องสมุด ห้องสมุดมีสิ่งอ านวยความสะดวก ตามความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ สถานที่ตั้งและ
สิ่งแวดล้อมของห้องสมุด เป็นตามต้องการและ คิดเห็นของผู้ใช้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ส านักวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2551 : 51) ศึกษาวิจัยเรื่องศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการส านักวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบว่า ด้านอาคารสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก ปรากฏว่าผู้ใช้บริการมีความพึง พอใจ
โดยอยู่ในระดับมาก เนื่องจากพื้นที่มีความกว้างขวางเหมาะสมสามารถหยับหนังสือให้งานได้อย่างสะดวก และมีแสง
สว่างพอเพียง โล่งสบายตา มีบรรยากาศ แสงและสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ของผู้ใช้บริการ 

ข้อเสนอแนะ  

 1. ควรมีการศึกษาความคาดหวังในทรัพยากรสารสนเทศ และคุณภาพของการบริการส านักวิทยบริการ กรณี
ของผู้ใช้บริการบุคคลภายนอกของส านักวิทยบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

 2. ควรมีศึกษางานบริการด้านต่าง ๆ ของส านักวิทยบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปรียบเทียบกับระบบ
ประกันคุณภาพส านักวิทยบริการเพื่อให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม 
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บทคัดย่อ  

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้บริการของธนาคารมหาลัย
ราชภัฏยะลา เป็นการวิจัยเชิงส ารวจเก็บข้อมูลรวบรวมด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 80 คน ที่เป็น
นักศึกษาสาขาการจัดการทุกชั้นปี โดยสุ่มเลือกชั้นปีละ 20 คน ตัวอย่างแบบง่าย ตามเขตของนักศึกษา ความ
น่าเชื่อถือของแบบสอบถามทั้งชุดเท่ากับ .4706 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (One-way ANOVA)  

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาการจัดการในการใช้บริการ มี
ค่าเฉลี่ยโดยรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านพนักงานผู้ให้บริการ ด้าน
สถานที่ให้บริการ ด้านระบบการให้บริการ และด้านข้อมูลที่ได้รับจากการใช้บริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

สรุปผลการวิจัย นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีชั้นปีการศึกษาที่แต่งต่างกัน มีความสัมพันธ์กับระดับความพึง
พอใจต่อ ปัจจัยด้านพนักงานผู้ให้บริการ ปัจจัยด้านระบบการให้บริการ ปัจจัยด้านข้อมูลที่ได้รับจากการใช้บริการ 
และปัจจัยด้านสถานที่ให้บริการของการใช้บริการมหาวิทยาลัยธนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 

ค าสาคัญ : ความพึงพอใจ การใช้บริการ มหาวิทยาลัยธนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

Abstract 

The purpose of this research was to study the satisfaction of students on the campus 
bank. Shifting Yala Rajabhat survey data collected by questionnaire from the samples were 80. As 
a student. The field management of every year by year. Each randomly selected 20 analyzed 
according to field of students, the reliability of the personalized. A whole set of questions. 4706 
data were analyzed using descriptive statistics were frequency, percentage, mean and standard 
deviation (One-way ANOVA).. 

The results showed that the respondents. Have the satisfaction of students management 
of service. Has an average in the satisfaction level. In the order from high to low: the staff in place 
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to service provider. The service system. The information obtained from the least satisfied with the 
minimum. 

Bachelor's degree with a year of study. Was correlated with the level of satisfaction. The 
staff service providers. The service system. The information obtained from using the service. The 
property of service university bank, Yala Rajabhat University, statistically significant at the level of 
0.05. 

Keywords : customer satisfaction, use of services, University bank Yala Rajabhat University 

บทน า 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นองค์การรัฐวิสาหกิจอยู่ภายใต้การก ากับของ
กระทรวงการคลังด าเนินงานมาตั้งแต่ พ.ศ. 2509 เนื่องจากปัจจุบันกระแสการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญมีรอบด้าน 
ธนาคารจึงได้ปรับเปลี่ยนบทบาทการด าเนินงานเป็นธนาคารเพื่อการพัฒนาชนบทซึ่งจ าเป็นต้องก าหนดทิศทางในการ
ด าเนินงานให้ชัดเจนและท าความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี มีจริยธรรมในทางธุรกิจ 
ดังนั้นผู้น าขององค์การทุกระดับควรได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว สมกับความคาดหวังของภาครัฐที่มีแนวคิดว่า 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรไม่ได้มีหน้าที่เพียงแค่การปล่อยสินเชื่อ ภารกิจของธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรถือเป็นองค์การที่คลุกคลีใกล้ชิดเกษตรกรมากที่สุด ซึ่งเป็นกลไกส าคัญของภาครัฐที่
ท าหน้าที่พัฒนาเชื่อมโยงทั้งระดับรายคนชุมชน ระดับชาติ บนพื้นฐานของคุณธรรม มโนธรรมเพื่อยกชีวิตของคนทั้ง
ระบบ จากความคาดหวังของภาครัฐดังกล่าวธนาคารจึงจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการให้ทันกับ
สภาพแวดล้อมและเตรียมพนักงานให้สามารถปรับ ปรุงตนเองเข้ากับ สถานการณ์ ที่เปลี่ยนไปเพื่อก้าวสู่การเป็น
ธนาคารพัฒนาชนบททันสมัย ตอบรับความต้องการของผู้ใช้บริการมากที่สุดและเสริมสร้างความรู้ความสามารถทักษะ
ต่างๆ ให้พนักงานสามารถท างานร่วมกับชุมชน ท้องถิ่นและองค์กรประชาสังคมเพื่อพัฒนาชนบทในลักษณะหุ้นส่วนได้
อย่างแท้จริง (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร,2548 : 15) 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเป็นองค์กรหนึ่งที่ให้ความส าคัญกับเรื่องคุณภาพ โดยได้น า

ระบบงานคุณภาพมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารการปฏิบัติงานให้เกิดคุณ ภาพและมาตรฐานที่เหมือนกันทั่วทั้ง

องค์กรรวมทั้งสามารถพัฒนาการให้บริการของทุกส่วนงานไปสู่การสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าได้ ทั้งนี้เริ่มจาก

การน าหลักการบริหารคุณภาพงานตามแนวคิวซีมาใช้ในปีบัญชี 2532โดยมีหลักการ 5 ส. และวัฒนธรรมการบริการ

เป็นพื้นฐานหลัง จากนั้นได้เปลี่ยนมาใช้ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2000ในปีบัญชี 2542 และระบบงานคุณภาพ 

ธ.ก.ส.ตั้งแต่ปีบัญชี 2550 จนถึงปัจจุบัน มีนโยบายให้น าระบบงานคุณภาพมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารการ

ปฏิบัติงานให้มีคุ ณ ภาพและมาตรฐานที่เหมือนกันทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งสามารถพัฒนาการให้บริการของทุกส่วนงาน

ไปสู่การสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าได้ โดยประกาศนโยบายคุณภาพ “มุ่งให้บริการ ด้วยงานคุณภาพ สนอง

ความต้องการลูกค้า” และให้ทุกส่วนงานถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติระบบงานคุณภาพ ธ.ก.ส. ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 

2550 เป็นต้นมา(ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, 2550, ข : 1) 
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ส าหรับมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา เป็นโครงการน าร่องของ ธ.ก.ส.ในการจัดตั้งองค์กรแห่งการเรียนรู้แห่งแรก

ในระดับอุดมศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา  โดยการประสานความร่วมมือระหว่าง 

มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา และ ธ.ก.ส.สาขายะลา เพื่อสร้างวินัยให้กับเยาวชนรู้จักการออม ซึ่งเป็นการสร้างภูมิคุมกัน

ให้กับตนเอง คอบครัว สังคม และประเทศชาติ รวมทั้งเป็นการฝึกฝนทักษะการบริหารจัดการและเรียนรู้ระบบงาน

ธนาคาร ควบคู่กับการปฏิบัติ งานจริง  ทั้ งศาสตร์  และศิลป์  เข้า ไปเป็นส่วนหนึ่ ง ในวิชาการศึกษาของ

มหาวิทยาลัย  ประเทศชาติ โดยขณะนี้ มีนักศึกษาฯ เปิดบัญชีแล้ว จ านวน 5,200 บัญชี ซึ่งธนาคารหวังว่า โครงการ

มหาวิทยาลัยธนาคาร ราชภัฎยะลา จะเป็น Role Model กับสถาบันการศึกษาอื่นๆในอนาคตต่อไป 

ในภาวะปัจจุบันนี้ การแข่งขันของสถาบันการเงินมีทวีความรุนแรงมากขึ้น การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ

ด้านการบริการมีความส าคัญอย่างมาก การรักษาลูกค้าไว้ได้นั้น ต้องมีการปรับปรุงพัฒนารูปแบบและการให้บริการ

อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างมาตรฐานในการให้บริการแก่นักศึกษา(ประภัสสร ธนะโสธร2550 : 2 ) 

ดังนั้นทางผู้วิจัยจึงเห็นว่า ควรมีการศึกษาความพึงพอใจการใช้บริการของมหาวิทยาลัยธนาคาร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้บริการของธนาคารมหาลัยราชภัฏยะลา 

สมมติฐานของการวิจัย 

นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีชั้นปีการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการจากมหาวิทยาลัย
ธนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา แตกต่างกัน 

ขอบเขตการวิจัย 

1.1 ขอบเขตด้านประชากร 

 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาทั้งหมด 

จ านวน 2,362คน นักศึกษาสาขาการจัดการ ทั้งหมด จ านวน 500 คน 

 การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาสาขาการจัดการทุกชั้นปี จ านวน 80 คน โดยแบ่งออกเป็น 4 

ชั้นปีการศึกษาชัน้ปลีะ 20 คน 

1.2 ขอบเขตด้านตัวแปร 

 ตัวแปรต้น คือ ปัจจัยส่วนบุคคลของนักศึกษา ได้แก่  เพศ อาย ุชั้นปีการศึกษา 

 ตัวแปรตามคือความพึงพอใจของนักศึกษาที่มาใชบ้ริการของมหาวิทยาลยัธนาคาร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏยะลาทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านพนักงานผู้ให้บริการ ดา้นระบบการให้บริการด้านข้อมูลทีไ่ด้รบัจากการใชบ้ริการ ด้าน

สถานที่การให้บริการ 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 

1.3  ท าให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการของมหาวิทยาลัยธนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา เพื่อหาแนวทางการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด 

1.4  เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการต่อนักศึกษาที่มาใช้บริการกับมหาวิทยาลัยธนาคาร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

1.1 ประชากร คือ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาทั้งหมด จ านวน 2,971 คน 

นักศึกษาสาขาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ทั้งหมด จ านวน 500 คน 

1.2 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้คือ นักศึกษา สาขาการจัดการทุกชั้นปี จ านวน 80 คน โดยวิธีเลือกกลุ่ม

ตัวอย่างอย่างง่าย จากนักศึกษาที่มาใช้บริการของมหาวิทยาลัยธนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ระหว่างวันจันทร์– 

วันพฤหัสบดี  เวลา 09.00-11.30 น ในเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม 2561 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในคร้ังนี้ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 

ส่วนที ่1 ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับบุคคลซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุและชั้นปีของนักศึกษา 

ส่วนที่ 2 แบบส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มาใช้บริการของมหาวิทยาลัยธนาคาร แบบส ารวจความพึงพอใจมี

ลักษณะดังต่อไปนี้ 

 เป็นแบบส ารวจมี 4 ด้าน ได้แก่ ด้านพนักงานผู้ให้บริการ มี 6 ข้อ ด้านระบบการให้บริการ มี 6 ข้อ ด้าน

ข้อมูลที่ได้รับจากใช้บริการ มี 3 ข้อ และด้านสถานที่ มี 5 ข้อ รวมทั้งหมด 20 ข้อ 

ปัจจัยส่วนบุคคลของนกัศึกษา จ าแนก

เป็น 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. ช้ันป ี

 

 

ระดบัความพงึพอใจของลูกค้าทีม่าใช้บริการ

ของมหาวทิยาลยัธนาคารทั้ง 4 ด้าน 

1. ดา้นพนกังานผูใ้หบ้ริการ 

2. ดา้นระบบการใหบ้ริการ 

3. ดา้นขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการใชบ้ริการ 

4. ดา้นสถานท่ีใหบ้ริการ 
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 การตอบค าถามมีค าตอบให้เลือกตอบ 5 ค าตอบค่าระดับคะแนน  

ส่วนที ่3 เป็นค าถามแบบเปิดโดยเป็นข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น ในการปรับปรุงและพัฒนา 

1. การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิจยัครั้งนี้ ผู้วิจัยเร่ิมเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2561 
เป็นเวลา 1 เดือน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

2. การวิเคราะห์ข้อมูล เมื่อรวบรวมและตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้ส่งคืนกลับมาทั้งหมด 

ผู้วิจัยน าแบบสอบถามมาวิเคราะห์ แล้วน าไปประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

สรุปผลการวิจัย 

ผลการศึกษาผู้ตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาการจัดการในการใช้บริการมีค่าเฉลี่ย

โดยรวมอยู่ในระดับ ความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 4.12 โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านพนักงานผู้

ให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 4.34 ด้านสถานที่ให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 4.25 ด้านระบบการให้บริการ และด้านข้อมูลที่

ได้รับจากการใช้บริการ คิดเป็นร้อยละ 3.95โดยมีรายละเอียดในแต่ละด้านดังนี้ 

ด้านพนักงานผู้ให้บริการ ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจ ด้านพนักงานผู้ให้บริการ โดยรวมอยู่ใน
ระดับความพึงพอใจมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีความพึงพอใจในเรื่องการมีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติ
หน้าที่มากที่สุด โดยมีระดับความพึงพอใจมาก   รองลงมาคือเร่ืองการให้บริการด้วยความสุภาพ และเป็นกันเอง และ
เร่ืองการแต่งกายเหมาะสม มีบุคลิกและลักษณะท่าทางที่สุภาพ มีความพึงพอใจในระ ดับมาก เรื่องการมีความเอาใจ
ใส่ กระตือรือร้น และพร้อมที่จะให้บริการ เรื่องการมีความชัดเจนในการให้ค าแนะน าและช่วยแก้ปัญหาได้เหมาะสม มี
ความพึงพอใจในระดับ มาก มีความพึงพอใจในระดับ มาก และเรื่องสามารถตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็นมีความพึง
พอใจน้อยที่สุด มีความพึงพอใจในระดับมาก  

ด้านระบบการให้บริการ ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจด้านระบบการให้บริการโดยรวมอยู่ในระดับ
ความพึงพอใจมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีความพึงพอใจในเรื่องการมีความชัดเจนในการอธิบายชี้แจง และ
แนะน าขั้นตอนการให้บริการมากที่สุด มีความพึงพอใจในระดับมาก รองลงมาเรื่องขั้นตอนการให้บริการมีความ
คล่องตัวและไม่ยุ่งยาก มีความพึงพอใจในระดับ มาก เรื่องการให้บริการด้วยความเสมอภาคตามล าดับก่อน-หลัง มี
ความพึงพอใจในระดับ มาก เรื่องการติดต่อประสานงานมีความสะดวกรวดเร็ว มีความพึงพอใจในระดับมาก  และ
เร่ืองระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสมมีความพึงพอใจน้อยที่สุด มีความพึงพอใจในระดับมาก  

ด้านข้อมูลที่ได้รับจากการใช้บริการ ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจด้านข้อมูลที่ได้รับจากการใช้
บริการโดยรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีความพึงพอใจในเรื่องความพึงพอใจ
โดยรวมจากการรับบริการ กับเร่ืองการได้รับความสะดวกรวดเร็วในการบริการ มากที่สุด มีความพึงพอใจในระดับมาก 
รองลงมาเร่ืองผลที่ได้จากการรับบริการตรงตามความต้องการ มีความพึงพอใจในระดับ มาก 

ด้านสถานที่ให้บริการ ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจในด้านสถานที่ให้บริการโดยรวมอยู่ในระดับ
ความพึงพอใจมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีความพึงพอใจในเรื่องความสะอาดของสถานที่โดยรวมมากที่สุด มี
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ความพึงพอใจในระดับมาก รองลงมาเรื่องป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจ
ง่าย มีความพึงพอใจในระดับ มาก เรื่องความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่นห้องจัดกิจกรรม ที่นั่งพัก  มี
ความพึงพอใจในระดับ มาก เรื่องสถานที่ตั้งของหน่วยงาน มีความเหมาะสมในการเดินทางมารับบริการ มีความพึง
พอใจในระดับมาก และเร่ืองคุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือมีความพึงพอใจน้อยที่สุด มีพึงพอใจใน
ระดับมาก  

อภิปรายผลการศึกษา  

ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการใช้บริการมหาวิทยาลัยธนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยรวมอยู่
ในระดับมาก โดยด้านพนักงานผู้ให้บริการมีความพึงพอใจสูงที่สุด รองลงมาเป็นด้านสถานที่ให้บริการ ด้านระบบการ
ให้บริการ ส่วนด้านนักศึกษามีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้านข้อมูลที่ได้รับจากการใช้บริการ โดยทุกด้านด้านมีระดับ
ความพึงพอใจในระดับมาก ผลการศึกษาสอดคล้องกับหลักการของ Zeithaml, Parasuaman and Berry แสดงให้
เห็นว่าลูกค้าให้ความส าคัญกับคุณภาพของการบริการ โดยให้ความส าคัญกับความสะดวกของรูปลักษณ์ภายนอก 
เครื่องมือ ตัวบุคคล และอุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสารมากที่สุด เพราะลูกค้ามีความสะดวก ความสบาย ความรวดเร็ว 
และข้อมูลที่จะท าให้ตนเองสามารถตัดสินใจเลือกใช้บริการต่างๆของธนาคารได้อย่างถูกต้องแม่นย า โดยรูปลักษณ์นั้น 
หมายถึงความทันสมัยของอุปกรณ์ สภาพแวดล้อมของสถานที่ให้บริการ การแต่งการของพนักงาน รวมถึงเอกสาร
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการ 

สรุปผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีชั้นปีการศึกษาที่แต่งต่างกัน มีความสัมพันธ์กับระดับ

ความพึงพอใจต่อ ปัจจัยด้านพนักงานผู้ให้บริการ ปัจจัยด้านระบบการให้บริการ ปัจจัยด้านข้อมูลที่ได้รับจากการใช้

บริการ และปัจจัยด้านสถานที่ให้บริการของการใช้บริการมหาวิทยาลัยธนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ  ที่ระดับ 0.05   

ข้อเสนอแนะท่ีได้รับจากการวิจัย 

ควรมีการปรับปรุงด้านข้อมูลที่ได้รับจากการใช้บริการ ในเรื่องของผลที่ได้จากการรับบริการตรงตามความ
ต้องการ เนื่องจากว่านักศึกษาส่วนใหญ่ที่ใกล้จบการศึกษามีความประสงค์ในการถอนเงิน แต่ต้องมีเอสารต่างๆได้แก่ 
ใบรับรองจบการศึกษา ใบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และต้องมีการติดต่อล้วนหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ซึ่งท าให้
เกิดเสียเวลา และยุ่งยาก ดังนั้นควรมีการปรับปรุงบางกระบวนการให้ระยะเวลาน้อยลงในการถอนเงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 

963 

HP531007
Text Box
953



เอกสารอ้างอิง 
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, ธนาคาร. (2548).ธ.ก.ส. สู่การพัฒนาชนบท. กรุงเทพมหานคร : อรุณการพิมพ์ 
______. (2550 ข.). คู่มืองานคุณภาพ ธ.ก.ส. . กรุงเทพฯ :ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร. 

ประภัสสร ธนะโสธร. (2550). ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการของธนาคารเพื่อการเกษตร และ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) สาขาสมุทรสาคร. วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

 

964 

HP531007
Text Box
954
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามทัศนะของ
พนักงานในเทศบาลต าบลท่าสาป อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา ที่มีเพศ อายุ ต าแหน่งงาน วุฒิการศึกษาและ
ประสบการณ์ท างานต่างกัน ด าเนินการวิจัยโดยท าการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานเทศบาลต าบล
ท่าสาบ จ านวน 64 คน และสถิติวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ
เปรียบเทียบ t-test ผลการวิจัยพบว่า (1) พนักงานมีความคิดเห็นต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์อยู่ในระดับมาก 
(3.66) (2) พนักงานที่มีเพศ อายุและประสบการณ์ท างานต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ไม่
แตกต่างกัน (3) พนักงานที่มีระดับการศึกษาและระดับต าแหน่งงานต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ต่างกัน 

ค าส าคัญ :  การบริหารทรัพยากรมนุษย์  เทศบาลต าบลท่าสาป  ทัศนะของพนักงาน 

Abstract 

 The purpose of this research was to study the relationship of human resource management in 
the views of employees in Tambon Thasap Municipality, Mueang District, Yala Province with 
different gender, age, job status, and working experience. Research samples were 64 people from 
Tambon Thasap Municipality, Muang District, Yala. The study indicated the Relationship of Human 
Resource Management as perceived by employees in Thasap Subdistrict Municipality. Overall, 4 
aspects were very high (3.66). According to the study, personnel with different sex, age, job 
experience produced no significant differences. Personnel with education and different job levels 
have different opinions. 

Keywords :  Human resource management, Thasap Subdistrict Municipality, Employee Views 
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บทน า 

 การบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการหนึ่งที่องค์การต้องปฏิบัติ และต้องมีการปรับตัว ให้สอดคล้อง
กับแนวทางการบริหารองค์การในยุคปัจจุบัน องค์การที่ประสบความส าเร็จจะต้องให้ความส าคัญในการบริหา ร
ทรัพยากรมนุษย์อย่างจริงจัง โดยองค์การจะต้องมีการปรับแผนการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จาก
ระบบเดิมที่เรียกว่า “การบริหารงานบุคคล”(กรสรรค์ อเนกศักยพงศ์. 2556 : 13) 

 การบริหารงานในองค์กรจะประสบความส าเร็จมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับความสามารถในการบริหารจัดการ
ภาระหน้าที่ต่างๆให้บรรลุตามเป้าหมายได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการวางแผนการจัดองค์กรการจัดคนเข้าท างานการชี้น า
และการควบคุมซึ่งในกระบวนการเหล่านี้ปัจจัยด้านคนมีบทบาทส าคัญที่สุดที่จะขับเคลื่อนให้การปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ
ด าเนินไปตามทิศทางหรือเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้โดยเฉพาะหน้าที่ของการจัดคนเข้าท างานที่ได้มีการพัฒนาขึ้นเป็น
ศาสตร์อย่างหนึ่งทางวิชาการที่เรียกว่าการบริหารงานบุคคลหรือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบัน (วิลาวรรณรพี
พิศาล.  2554 : 1) 

 จากประเด็นปัญหาดังกล่าวจึงท าให้ผู้วิจัยสนใจท าการศึกษาเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์ซึ่งถือเป็น
ปัญหาที่ส าคัญที่สุดภายในองค์กร การมีบุคลากรไม่เพียงพอกับความต้องการ หรือการเปลี่ยนแปลงบุคลากรไปมา
บ่อยๆ ก็กลายเป็นปัญหาขององค์กรด้วยเพราะจะท าให้องค์กรเกิดความล่าช้าในงาน ความไม่ต่อเนื่องของงาน และ
อาจท างานเสร็จไม่ทันภายในระยะเวลาที่วางไว้ ก็จะเกิดผลเสียต่อองค์กรตามมา ท าให้องค์กรขาดประสิทธิภาพและ
ความน่าเชื่อถือลง และบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ แต่บางส่วนขาดความรับผิดชอบ ขาดความตระหนักในหน้าที่
ความรับผิดชอบค านึงแต่สิทธิที่พึงมีพึงได้มากกว่าหน้าที่ความรับผิดชอบ ที่พึงปฏิบัติ บางส่วนขาดความเสียสละ ขาด
การอุทิศแรงกายแรงใจอย่างจริงจังเพื่อองค์กรและที่ส าคัญมากๆก็คือการขาดจิตวิญญาณของความเป็นเจ้าขององค์กร 
และความจงรักภักดีต่อองค์กร 

เอกสารที่เกี่ยวข้องและกรอบแนวคิดของการวิจัย 

 พระมหาสุเทพสุเทวเมธี (ดีเยี่ยม) (2557 : บทคัดย่อ) การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลใน
อ าเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกผลการวิจัยพบว่า (1) การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลตามทัศนะ
พนักงานส่วนต าบลอ าเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกรวม4ด้านอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาตามรายด้านพบว่าค่าเฉลี่ย
สูงสุดได้แก่ด้านการธ ารงรักษาและป้องกันทรัพยากรมนุษย์รองลงมาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการจัดหา
ทรัพยากรมนุษย์และค่าเฉลี่ยต่ าสุดด้านการให้รางวัลทรัพยากรมนุษย์ตามล าดับ (2) พนักงานส่วนต าบลที่มีเพศอายุ
ระดับการศึกษารายได้และประสบการณ์ทางานต่างกันมีทัศนะต่อการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล
อ าเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกไม่แตกต่างกัน (3) ผลการศึกษาปัญหาอุปสรรคในการบริหารงานบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนต าบลอ าเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกพบว่ามีการใช้ระบบอุปถัมภ์ในจัดหาบุคคลากรเข้าทางานคัดเลือกเครือ
ญาติเข้ามาทางานเรียกรับผลประโยชน์ในการบรรจุพนักงานไม่สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรจัดสรรงบประมาณในการ
พัฒนาบุคลากรไม่เพียงพอส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรไม่ต่อเนื่องจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อการจัดสวัสดิการให้
บุคลากรอย่างเหมาะสมกับค่าครองชีพในปัจจุบันการพิจารณาความดีความชอบเห็นแต่ความส าคัญกับเครือญาติ
พนักงานไม่มีความผูกพันกับองค์กรมีการโอนหรือย้ายบ่อยไม่มีนโยบายสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหารกับ
พนักงานไม่มีนโยบายให้คาปรึกษาแก่พนักงานในการโอนย้ายปรับเปลี่ยนต าแหน่งส่วนข้อเสนอแนะมีดังนี้ผู้บริหารควร
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เว้นจากอคติควรใช้หลักสังคหวัตถุ 4 และปฏิบัติตามหลักเหฏฐิมทิศใช้หลักธรรมสาหรับนักปกครองนักบริหารที่ดีหลัก
ความถูกต้องมีการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาการทาการตัดสินใจและสั่งการด้วยความถูกต้องรู้จักคิดพูดทากิจการงาน
และปฏิบัติงานได้เหมาะสม 

สารีน๊ะ ดอปอ (2553 : บทคัดย่อ) การปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร
สถานศึกษา ตามทัศนะของครูสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดยะลา ผลการวิจัยพบว่า (1) การปฏิบัติงานตาม
กระบวนการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดยะลา โดย
ภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
เช่นเดียวกัน (2) ครูที่มีเพศ วุฒการศึกษาและปฏิบัติงานในสถานศึกษาแตกต่างกัน มีทัศนะต่อการปฏิบัติงานตาม
กระบวนการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาไม่แตกต่างกัน ส่วนผู้ที่มีประสบการณ์ในการท างานและ 
ปฏิบัติงานในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาต่างกัน มีทัศนะต่อการงานตามกระบวนการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร
สถานศึกษาแตกต่างกันอย่างมีในส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01และ .001 ตามล าดับ (3)ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ตามกระบวนการบริหารงานบุคคล ของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดยะลา
รวมทุกด้านพบว่า ครูย้ายออกจากพื้นที่มากส่งผลต่อการขาดแคลนครู รองลงมาคืองบประมาณในการพัฒนาบุคลากร
มีน้อย ไม่เพียงพอและครูขาดขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน ส าหรับข้อเสนอและรวมทุกด้านพบว่าควรเปิดโอกาสให้
ครูทุกคนได้รับการอบรมพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง รองลงมาคือ ควรให้ความรู้ในเรื่องวินัยและการรักษาวินัยแก่ครู
ทุกคนควรจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาครูให้เพียงพออย่างต่อเนื่อง ควรเสริมสร้างขวัญก าลังใจและจัดสวัสดิการ
ที่เหมาะสมอย่างเท่าเทียมกัน และควรมอบหมายงานให้ตรงความรู้ความสามารถของครู 

สอฝีน๊ะ จันพรมศรี (2552 : บทคัดย่อ) สภาพและปัญหาการบริหารงานบุคลากรตามทัศนะของบุคลากรใน
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผลการวิจัยพบว่า (1) สภาพการบริหารงาน บุคลากรตามทัศนะของบุคลากรในสังคม
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นด้านการให้บุคลากรพ้นจากงานอยู่ใน
ระดับน้อย (2) ปัญหาการบริหารงานบุคลากรตามทัศนะของบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดยภาพรวม
และรายด้าน อยู่ในระดับปานกลางยกเว้นด้านการบ ารุงรักษาบุคลากรอยู่ใน ระดับน้อย  2 ปัญหาการบริหารงาน
บุคลากรตามทัศนะของบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับปานกลาง
ยกเว้นด้านการบ ารุงรักษาบุคลากรอยู่ใน ระดับน้อย (3) ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานบุคลากรตาม 
ทรรศนะของบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่มีต่อองค์ ประกอบเกี่ยวกับการบริหารงานโดยจ าแนกตาม
ตัวแปรประเภทของบุคลากร วุฒการศึกษา และ ประสบการณ์ในการท างาน จะต่างกันว่าไม่แตกต่างกัน  (4) ผลการ
เปรียบเทียบปัญหาการบริหารงานบุคลากรตามทัศนะ ของบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่มีต่อ
องค์ประกอบเก่ียวกับการบริหารงานโดยจ าแนกตัวแปรประเภทของบุคลากรวุฒการศึกษา และ ประสบการณ์ในการ
ท างาน ที่แตกต่างกันพบว่าไม่แตกต่างกัน5)ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากรที่มีความถี่สูงสุดคือควรจัด 
ระบบการบริหารงานบุคลากรให้ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
      
 
 
       
 
 
 
 
 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามทัศนะของพนักงานในเทศบาลต าบลท่าสาป

อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา ที่มีเพศ อายุ ต าแหน่งงาน วุฒิการศึกษาและประสบการณ์ท างานต่างกัน 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้คือ พนักงานในเทศบาลต าบลท่าสาป อ าเภอเมือง จังหวัด
ยะลา จ านวนทั้งหมด 64 คน  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นจากการรวบรวมรายงานการศึกษา
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของเทศบาลต าบลท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา 
สร้างแบบสอบถามโดยเป็น 3 ตอน คือ 

 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งมีลักษณะเป็นแบบส ารวจ
เก่ียวกับเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัติงานและระดับต าแหน่งงาน 

 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ของเทศบาลต าบลท่าสาป ตามทัศนะ
พนักงานส่วนต าบลท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลามีลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มีช่อง
แสดงทัศนะ 5 ระดับ คือ 
 5 หมายถึง    มีการปฏิบัติมากที่สุด 
 4 หมายถึง    มีการปฏิบัติมาก 
 3 หมายถึง    มีการปฏิบัติปานกลาง 
 2 หมายถึง    มีการปฏิบัติน้อย 
 1 หมายถึง     มีการปฏิบัติน้อยที่สุด 

ตัวแปรต้น 

เพศ 

อาย ุ

วฒิุการศึกษา 

ต าแหน่งงาน 

ประสบการณ์การท างาน 

 

ตัวแปรตาม 

ดา้นการวางแผนก าลงัคน 

ดา้นการสรรหาบุคคลเขา้ท างาน 

ดา้นการฝึกอบรมและพฒันา  

ดา้นการประเมินผลการปฏิบติังาน 
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 ตอนที่ 3 แนวทางในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ ตามทัศนะของพนักงานเทศบาลต าบลท่าสาป อ.เมือง 
จ.ยะลา  ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายเปิด 

วิธีการสร้างเครื่องมือ 

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามการปฏิบัติงานของกระบวนการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ตามทัศนะของพนักงานเทศบาลต าบลท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้ 

 1. การวิเคราะห์ แบบสอบถามตอนที่ 1 โดยการหาค าร้อยละและท าผลการวิเคราะห์เสนอในรูปตาราง
ประกอบค าบรรยาย 

 2. การวิเคราะห์แบบสอบถามตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหาร
เทศบาลต าบลท่าสาป อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยวิธีหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต (arithmetic mean) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (standard Deviation)เป็นรายข้อและรายด้าน ซึ่งแบ่งคะแนนเป็นช่วงๆมีความหมายดังนี้ 
 ค่าเฉลี่ย   4.51-5.00 หมายถึง  ปฏิบัติในระดับมากที่สุด 
 ค่าเฉลี่ย   3.51-4.50 หมายถึง  ปฏิบัติในระดับมาก 
 ค่าเฉลี่ย   2.51-3.50 หมายถึง  ปฏิบัติในระดับปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย   1.51-2.50 หมายถึง  ปฏิบัติในระดับน้อย 
 ค่าเฉลี่ย  1.00-1.50 หมายถึง  ปฏิบัติในระดับน้อยที่สุด 

สรุปผลการวิจัย 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 70.3 มีอายุระหว่าง 31-40 ปี คิด
เป็นร้อยละ 45.3 และ 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ45.3 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 49คน คิดเป็นร้อยละ 76.6 
มีระยะเวลาในการปฏิบัติ 1-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 39.1 และส่วนใหญ่มีต าแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 28 คน 
คิดเป็นร้อยละ 43.8 

 ความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของเทศบาลต าบลท่าสาป อ าเภอเมือง จังหวัด
ยะลา โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.66 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสรุปได้ ดังนี้ 

 1. ด้านการวางแผนก าลังคน พนักงานที่มีต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของเทศบาลต าบลท่าสาปโดย
รวมอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย 3.75 

 2. ด้านการสรรหาบุคคลเข้าท างานพนักงานที่มีต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของเทศบาลต าบลท่าสาป 
โดยรวมอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย3.69 

 3. ด้านการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานที่มีต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของเทศบาลต าบลท่าสาปโดย
รวมอยู่ในระดับ ปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.45 

 4. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานที่มีต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของเทศบาลต าบลท่าสาป
โดยรวมอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย 3.75 
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 จากการศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของเทศบาลต าบลท่าสาป อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา ผู้ศึกษาได้น า
ผลจากการวิเคราะห์มาสรุปดังนี้ 

 1. บุคลากรที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์โดยรวมและรายด้านทุกด้านไม่
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 2. บุคลากรที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์โดยรวมและรายด้าน 4 ด้านคือ 
ด้านการวางแผนก าลังคนด้านการสรรหาบุคคลเข้าท างาน ด้านการฝึกอบรมและพัฒนา และ ด้านการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 3. บุคลากรที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นที่เก่ียวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยรวมและ
รายด้าน 3 ด้านคือ ด้านการวางแผนก าลังคน ด้านการสรรหาบุคคลเข้าท างาน และด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
มากกว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น/ปลาย 

 4. บุคลากรที่มีประสบการณ์ท างานต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์โดยรวมและ
รายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน 

 5. บุคลากรที่มีระดับต าแหน่งงานต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์โดยรวมและราย
ด้าน ทั้ง 4 ด้าน ด้านการวางแผนก าลังคนด้านการสรรหาบุคคลเข้าท างาน ด้านการฝึกอบรมและพัฒนา และ ด้านการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน มากกว่าลูกจ้างประจ า 

วิจารณ์ผลการวิจัย 

 1. ควรท าการศึกษาเกี่ยวกับสภาพและปัญหาของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของเทศบาลต าบลท่าสาป 
อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา เป็นประจ าทุก 3-4 ปี 

 2. ควรที่จะศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล โดยศึกษากับประชาชนที่รับบริการจาก
เทศบาล เพื่อแสดงให้เห็นว่าพนักงานมีการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด 

 3. ควรน าข้อมูลการศึกษาที่ได้ไปท าการเปรียบเทียบกับหน่วยงานเดียวกัน หรือ หน่อยงานอื่นที่มีลักษณะ
โครงสร้างที่ใกล้เคียงกัน เพื่อน าข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของเทศบาลต าบลท่าสาป ซึ่งจะท าให้
องค์กรมีการพัฒนาและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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   การวิจัยนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยรวมเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านการติดต่อสื่อสาร และด้านการบันเทิง 2) 
เปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต ของนักศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาสาขาการจัดการ คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ก าลังศึกษาอยู่ ในชั้นปีที่ 1-4 จ านวน 96 คน  

  ผลการศึกษาพบว่า 1) พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษา โดยภาพรวม ทั้งสามด้าน คือ ด้าน
การศึกษา ด้านการติดต่อสื่อสาร และด้านการบันเทิงอยู่ในระดับมาก 2) ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับ
พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการจ าแนกตาม เพศ ระดับชั้นปี มีระดับพฤติกรรมการใช้
อินเทอร์เน็ตที่ไม่แตกต่างกัน  

ค าส าคัญ : พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ต นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา   

Abstract 

  The purposes of this research were 1) to study internet using behavior of undergraduate 
students ay Yala Rajabhat University three aspects: education, communication and entertainment, 
and 2) to compare internet using behavior of students three aspects among students with different 
gender and classes.  

 The sample used in this research included 96 undergraduate students. The study found 
that the students' internet usage behavior in all three aspects of communication education and 
entertainment The results of comparison of internet usage behaviors among management students 
classified by sex, and grade level showed not significant differences in the use of the Internet of 
the Faculty of Management Science, Yala Rajabhat University. 

Keywords : internet using behavior, Students of Yala Rajabhat University 
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บทน า 

 พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา โดยรวมๆแล้ว 

นักศึกษาส่วนใหญ่ตั้งแต่ระดับชั้นปีที่ 1-4  มีพฤติกรรมในการใช้อินเทอร์เน็ตที่ไม่ค่อยจะแตกต่างกัน แต่ด้วยความที่มี

ระดับชั้นที่แตกต่าง เพศที่แตกต่าง และสาขาที่แตกต่าง จึงเป็นสิ่งที่สื่อถึงการมีพฤติกรรมในการใช้อินเทอร์เน็ตของแต่

ละบุคคล ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องด้านการศึกษา การติดต่อสื่อสาร หรือด้านความบันเทิง ซึ่งใน 3 ด้านนี้  เกี่ยวข้องกับ

นักศึกษาทุกคนอยู่แล้ว ในด้านการศึกษานักศึกษาส่วนใหญ่มักจะใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อแสวงหาข้อมูลต่างๆตามค าสั่งของ

อาจารย์เพื่อการท างาน หรือใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการส่งงานผ่าน อีเมล์ โดยปกตินักศึกษาจะต้องศึกษาค้นคว้าข้อมูลใน

หนังสือจากห้องสมุด ซึ่งก่อให้เกิดความล่าช้า สืบค้นยุ่งยาก และซับซ้อน ในด้านการติดต่อสื่อสารนักศึกษาส่วนใหญ่ 

มักจะใช้เพื่อติดต่อกับเพื่อน ติดต่อกับอาจารย์ หรือการส่งข้อความหากันผ่าน line ,Facebook เนื่องจากปัจจุบันการ

ติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นที่นิยมอย่างมาก เพราะมีความสะดวก รวดเร็ว และไม่เสียเวลาจากปกติต้องเผชิญ

ปัญหาในเรื่องของส่งจดหมายหากัน หรือการโทรศัพท์ทางไกลด้วยเงินท าให้เสียค่าใช้จ่ายมาก ในด้านความบันเทิง 

เป็นพฤติกรรมที่แสวงหากิจกรรมต่างๆจากอินเทอร์เน็ต ได้แก่ การอ่านข่าวหรือข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆ การชมการ

ถ่ายทอดสดหรือวีดีโอต่างๆ การเล่นเกมส์ออนไลน์ หรือการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ โดยปกติจากการที่นักศึกษาต้องการ

ที่อ่านหนังสือนวนิยายหรือการ์ตูน ก็ต้องออกไปซื้อด้วยตนเองและท าให้เสียเวลา  

 สรุปได้ว่า พฤติกรรม หมายถึง กิริยาที่แสดงออกโดยการกระท าซึ่งมีทั้งพฤติกรรมภายนอกและพฤติกรรม

ภายใน เป็นไปโดยรู้สึกตัว และไม่รู้สึกตัว โดยทั่วไปแล้วพฤติกรรมอาจเป็นได้ทั้งสิ่งที่พึงประสงค์หรือไม่พึงประสงค์ 

การใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษานั้น โดยทั่วไปนักศึกษาเน้นการใช้อินเทอร์เน็ตในด้านที่ใกล้ตัว หรือให้ความส าคัญใน

การใช้งานเป็นอันดับแรกเนื่องจากปัจจุบันนี้ อินเทอร์เน็ตมีบทบาทที่ส าคัญต่อนักศึกษา 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 ในการศึกษาพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา มี
วัตถุประสงค์ เพื่อส ารวจพฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา ในการใช้อินเทอร์เน็ตแตกต่างกันอย่างไร ในการวิจัยครั้งนี้ได้ท าวิจัยในเชิงปริมาณ โดยใช้เครื่องมือ
แบบสอบถามในการส ารวจ โดยมีระเบียบวิธีวิจัยดังต่อไปนี้ 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1.1 ประชากร ประชากรในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา 

ซึ่งมีจ านวนทั้งหมด 2,362 คน 

 1.2 กลุ่มตัวอย่าง การค านวณหาจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้การเจาะจงในการ
ค านวณขนาดตัวอย่างด้วยวิธีของยามาแน่ (Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% ซึ่งก าหนดค่าความคลาดเคลื่อน
ของการสุ่มตัวอย่าง ที่ระดับ 0.05 ผลการค านวณออกมาได้ 96คน เม่ือได้กลุ่มตัวอย่างแล้ว ด าเนินการสุ่มตัวอย่างโดย
ก าหนดสัดส่วนโคต้า เพื่อหาจ านวนกลุ่มตัวอย่างดังตารางข้างล่างนี้ 
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สาขาวชิาที่ศึกษา ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

สาขาการจัดการ 435 96 
  เมื่อได้กลุ่มตัวอย่างแล้ว ด าเนินการโดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 

 1.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นจาก
การรวบรวมรายงานพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตของนักศึกษาสาขาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สร้างแบบสอบถามโดยเป็น 2 ตอน คือ 

 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งมีลักษณะเป็นแบบส ารวจ
เก่ียวกับเพศ อายุ ระดับชั้น เป็นต้น 

 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมในการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาสาขาการจัดการ คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา มีลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตาม
แบบของ ไลเคิร์ท (Likert) มีช่องแสดงทัศนะ 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

ข้อมูลที่ได้รับจากแบบสอบถามหลังจากการตรวจสอบความสมบูรณ์ของค าตอบแล้ว ผู้วิจัยได้ท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อจัดล าดับพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต โดยเรียง
ตามหัวข้อและจากมากไปหาน้อย 

1. ค าถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามใช้สถิติร้อยละ 

2. ค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาสาขาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา แบบสอบถามมี 15 ข้อ เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า5 ระดับ ตามวิธีการ
ของไลเคิร์ท ผู้วิจัยก าหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าคะแนนเฉลี่ยดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย   4.51-5.00 หมายถึง พฤติกรรมในการใช้อินเทอร์เน็ตอยู่ในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย   3.51-4.50 หมายถึง พฤติกรรมในการใช้อินเทอร์เน็ตอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย   2.51-3.50 หมายถึง พฤติกรรมในการใช้อินเทอร์เน็ตอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย   1.51-2.50 หมายถึง พฤติกรรมในการใช้อินเทอร์เน็ตอยู่ในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย   1.00-1.50 หมายถึง พฤติกรรมในการใช้อินเทอร์เน็ตอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

1.4 สถิติในการใช้วิเคราะห์ข้อมูล สถิติในการใช้วิเคราะห์ข้อมูล แยกได้ดังนี้ 
 1.4.1 สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 
 1.4.2 สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่  
  1) การวิเคราะห์ค่าที (Independent Sampling t-test) เพื่อทดสอบสมมติฐานความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ย ตัวแปรที่ศึกษาของประชากร 2กลุ่ม ที่เป็นอิสระต่อกัน ได้แก่ เพศ  
  2) การวิเคราะห์ค่าเอฟ (F-test/One-way ANOVA) เพื่อทดสอบสมมติฐานความแตกต่าง
ระหว่างค่าเฉลี่ยของประชากรมากกว่า2กลุ่มขึ้นไป ได้แก่  ระดับชั้น 

974 

HP531007
Text Box
964



ผลการศึกษา 

 การศกึษาพฤติกรรมารใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ศึกษา
รายงานผลการศึกษาและอภิปรายผลการศึกษา 3 ตอน ดังต่อไปนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราช

ภัฏยะลา 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 
สัญลักษณ์ทีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 

 x̄  แทน  ค่าเฉลี่ย (Mean) 

   แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

  แทน ค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน  

  แทน ค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน  

 แทน นัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 การตอบแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นักศึกษาจ านวน 96 คน ได้ข้อมูลดังนี้ 

 ตารางที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 
เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 24 24.7 
หญิง 72 74.2 

รวม 96 100.0 
 

 ตารางที 2 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ ผลการศึกษา พบว่า นักศึกษาที่ตอบ
สอบถามในการวิจัยคร้ังนี้ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็น ร้อยละ 74.2 และเพศชาย ร้อยละ 24.7 

 ตารางที่ 3 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับชั้น 
ระดับชั้น จ านวน ร้อยละ 

ช้ันปีท่ี1 27 27.8 
ช้ันปีท่ี2 26 26.8 
ช้ันปีท่ี3 27 27.8 

ช้ันปีท่ี4 16 16.5 
รวม 96 100.0 
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 ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับชั้นปี ผลการศึกษา พบว่านักศึกษาที่
ตอบแบบสอบถามในการวิจัยคร้ังนี้ศึกษาอยู่ใน ระดับชั้นปี 1และ3 คิดเป็นร้อยละ 27.8 มากที่สุด รองลงมาชั้นปีที่ 2 
คิดเป็นร้อยละ 26.8 และชั้นปีที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 16.5 น้อยที่สุด ตามล าดับ 

 จากการตอบแบบสอบถามพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา จ านวน 96 คน ผู้ท าการศึกษาได้ท าการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ข้อมูลดังนี้ 

 ตารางที่ 4 แสดงพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศ 

เพศ 
 
พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต 

 

x̄  

 
S.D. 

 
t 

 
P-value 

 ชาย หญิง ชาย หญิง   

ด้านการศึกษา 3.69 3.92 0.96 0.53 -1.42 0.00 
ด้านการติดต่อสื่อสาร 3.75 3.78 0.74 0.65 -0.19 0.22 

ด้านการบันเทิง 4.58 4.74 0.37 0.25 -1.94 0.16 

 จากตารางที่ 4 พบว่า พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราช

ภัฏยะลา กับด้านการศึกษา ด้านการติดต่อสื่อสาร และด้านการบันเทิง จ าแนกตาม เพศ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ

ที่ 0.05 คือ (p=0.00) , (p=0.22) , (p=0.16) ตามล าดับ 

  ตารางที่ 5 แสดงพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระดับชั้น 
ระดับชั้น 

พฤติกรรมการใช้
อินเทอร์เน็ต 

ชั้นปีที1่ ชั้นปีที2่ ชั้นปีที3่ ชั้นปีที4่  
f 

P-value 
t-prob x̄  S.D. x̄  S.D. x̄  S.D. x̄  S.D. 

ด้านการศึกษา 4.65 0.21 3.69 0.33 3.24 0.53 3.86 0.45 58.55 0.00 

ด้านการ
ติดต่อสื่อสาร 

4.54 0.33 3.39 0.38 3.21 0.37 3.90 0.62 50.84 0.00 

ด้านการบันเทิง 4.71 0.19 4.74 0.25 4.67 0.40 4.68 0.31 0.27 0.84 

 จากตารางที่ 5 พบว่า พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏยะลา กับด้านการศึกษา ด้านการติดต่อสื่อสาร และด้านการบันเทิง จ าแนกตาม ระดับชั้น แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญที่ 0.05 คือ (p=0.00) , (p=0.00) , (p=0.84) ตามล าดับ 

สรุปผลและวิจารณ์  

      จากการศึกษาพฤติกรรมและปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาสาขาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
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 ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นการน าเสนอจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 96 คน ซึ่งผลการวิเคราะห์พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 72  คิดเป็นร้อยละ 74.2 
รองลงมา คือ เพศชาย จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 24.7 ส่วนใหญ่เป็นระดับชั้น ชั้นปีที่1 จ านวน 27 คน และชั้นปี
ที่3 จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 27.8 รองลงมา  ขั้นปีที่2 จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 26.7 และสุดท้าย ชั้นปีที่4 
จ านวน 16 คิดเป็นร้อยละ 16.5 

  ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผลการวิเคราะห์ พบว่า พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พบว่า พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏยะลา กับด้านการศึกษา ด้านการติดต่อสื่อสาร และด้านการบันเทิง จ าแนกตาม เพศ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ที่ 0.05 คือ (p=0.00) , (p=0.22) , (p=0.16) ตามล าดับ และพบว่า พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับด้านการศึกษา ด้านการติดต่อสื่อสาร และด้านการบันเทิง จ าแนกตาม 
ระดับชั้น แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญที่ 0.05 คือ (p=0.00) , (p=0.00) , (p=0.84) ตามล าดับ 

  ส่วนที่ 3 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย ผลการวิเคราะห์พบว่า พนักงานในเทศบาลต าบล  รูสะมิแล อ าเภอ
เมือง จังหวัดปัตตานี ที่มีเพศ ระดับชั้น ที่แตกต่าง มีระดับพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตที่ไม่แตกต่างกัน  ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ ที่.05 ไม่เป็นตามสมติฐานที่ตั้งไว้ 
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ความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานของพนกังานองค์การบริหารส่วนต าบลกรงปินงั  
อ าเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา 

Job Satisfaction of Employees Cage Kung Pinang District, Yala Province 

อานีสา ดิง, ตอยีบะห์ ชายต,ุ นุรไอนา แวหะยี* 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

*Email : nuriyna.w@yru.ac.th 

บทคัดย่อ 

 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความพึงพอในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล
กรงปินัง ให้มีความสอดคล้องกับปัจจัยจูงใจและปัจจัยค าจุน ทั้ง 7 ด้าน เพื่อสร้างความพึงพอใจให้เกิดขึ้นกับพนักงาน 
กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ คือ พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลกรงปินัง  จ านวน 50 คน 

 ผลการศึกษาพบว่า พนักงานมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับมากทั้ง 7 ด้าน คือ ด้าน
เงินเดือนและสวัสดิการ ด้านลักษณะงาน ด้านสภาพการท างาน ด้านความก้าวหน้าในการท างาน ด้านผู้บังคับบัญชา 
ด้านเพื่อนร่วมงาน และด้านความมั่งคงในการท างาน ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานปัจจุบันจะเป็น
แนวทางในการบริหารจัดการภายในองค์กร ในการสร้างความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานทั้งหมดในองค์กร 
เพื่อให้พนักงานทุกคนเกิดความพึงพอใจในการท างาน ก็จะสามารถท างานได้อย่างเต็มที่ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาและ
บรรลุเป้าหมายขององค์กรทั้งในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

ค าส าคัญ : ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนต าบลกรงปินัง อ าเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา 

Abstract 

This research studies the satisfaction of work performance of the employees of the 
Subdistrict Administrative Organization. The sample consisted of 50 employees of the Khong Ping 
District Administrative Organization. The study indicated that the employees were satisfied with the 
overall performance at the high level in all 7 aspects. Therefore, the satisfaction of the current 
employees is a management approach within the organization. All employees are satisfied with 
their work. They can work fully. These results are in concord with the development and 
achievement of the organization's goals in terms of efficiency and effectiveness. 

Keyword : Job satisfaction Sub-district Administration Organization  
 Khong Ping District, Yala Province 
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บทน า 

 องค์การบริหารส่วนต าบล คือ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น มีฐานะเป็นนิติบุคคลและราชการส่วน
ท้องถิ่น จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล   พ.ศ. 2537 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่
วันที่ 2 มีนาคม 2538 และได้มีฉบับแก้ไขเพิ่มเติมในเวลาต่อมา พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ส่งผลให้มีการกระจายอ านาจ
สู่องค์กรประชาชนในระดับต าบลอย่างมาก โดยได้ยกฐานะสภาต าบลซึ่งมีรายได้ตามเกณฑ์คือ มีรายได้ไม่รวมเงิน
อุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกัน 3 ปี เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าปีละ 150,000 บาท ขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล 
กล่าวได้ว่าการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลนี้ เป็นผลผลิตหนึ่งของกระแสของสังคมที่ต้องการจะ ปฏิรูป
การเมือง ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลจึงเป็นมิติหนึ่งของความพยายามในการปฏิรูปการเมืองโดยการกระจาย
อ านาจสู่ท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบล มีความส าคัญต่อท้องถิ่นเป็นอย่างมาก เพราะเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีขนาดเล็กที่สุด แต่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ชนบท องค์การบริหารส่วน
ร่วมในการปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย องค์การบริหารส่วนต าบล ในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง มีส่วนส าคัญยิ่งในการท าให้ประชาชนในชนบทได้มีโอกาสในการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่ต้องการกระจายอ านาจให้กับท้องถิ่นมากขึ้น โดยที่ องค์การบริหารส่วนต าบล มี
สาระส าคัญดังที่จะได้กล่าวต่อไป 

ผู้วิจัยซึ่งเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งจากการลงพื้นที่สังเกตการณ์คณะผู้วิจัยได้พบกับ
ประเด็นปัญหาดังนี้ คือการขาดแคลนบุคลากรในองค์กร เครื่องมืออุปกรณ์ที่ไม่เพียงพอ และพื้นที่ของการท างานที่มี
ความแคบจึงไม่สะดวกต่อการท างาน คณะผู้วิจัยได้เห็นถึงความส าคัญในการที่จะจูงใจให้พนักงานมีความพึงพอใจใน
การท างานให้กับองค์กรด้วยความเต็มใจ เพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ได้ตั้งเป้าไว้  

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน องค์การบริหารส่วน
ต าบลกรงปินัง อ าเภอกรงปินังจังหวัดยะลา ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ ด้านลักษณะงาน ด้านสภาพการท างาน ด้าน
ความก้าวหน้าในการท างาน ด้านผู้บังคับบัญชา ด้านเพื่อนร่วมงาน และด้านความมั่งคงในการท างาน เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ และแนวทางในการพัฒนาองค์กรต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อศึกษาความพึงพอในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลกรงปินัง อ าเภอกรงปินัง 
จังหวัดยะลา 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 การศึกษาเรื่องความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลกรงปินัง อ าเภอ
กรงปินัง จังหวัดยะลานี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (survey research) โดยมีระเบียบวิธีวิจัยดังต่อไปนี้ 

 1. ประชากร ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  คือ พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลกรงปินัง อ าเภอ
กรงปินัง จังหวัดยะลา จ านวน 50 คน  
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 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลการท าวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามเกี่ยวกับ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลกรงปินัง อ าเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา ซึ่งแบ่ง
แบบสอบถามได้ เป็น 2 ส่วนดังนี้ 

 ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา 
และรายได้ จ านวน 4 ข้อ 

 ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล
กรงปินัง  อ าเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา  จ านวน 24 ข้อ แบบประเมินค่า  ตามแนวคิดของ ลิเคิร์ท (Likert) ให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามเลือกตอบโดยมีระดับการวัด 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก น้อย ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด  

3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการวิจัยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 3.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เครื่องที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบ สอบถามโดยให้กลุ่ม
ประชากรตอบค าถามด้วยเอง รูปแบบสอบถามเป็นแบบ (Multiple Choice) แต่ให้ผู้ตอบเลือกได้เพียงค าถามเดียว ที่
ตรงข้อเท็จจริงของผู้ตอบมากที่สุดและแบบลิเคิร์ท (Likert) มาตราส่วนการประเมินค่า (Rating scale)  

 3.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 4. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้วิจัยได้น าข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้เก็บรวบรวมทั้งหมด 50 ชุด โดยน ามา
จัดเป็นหมวดหมู่ และบันทึกคะแนนแต่ละข้อของแต่ละคนในแบบรหัส (Coding Form) แล้วน าไปวิเคราะห์โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการน าเสนอข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

 4.1 การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Method) เพื่ออธิบายคุณสมบัติพื้นฐานทั่วไปของกลุ่ม
ตัวอย่าง สถิติที่ใช้ คือ ความถี่ ร้อยละ 

 4.2 การวิเคราะห์ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลกรงปินัง อ าเภอ 
กรงปินัง จังหวัด ยะลา เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย ตามข้อ1 ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) การเปรียบเทียบกับเกณฑ์ 5 ระดับ (Rating scale) โดยน าแบบสอบถามที่ลงรหัสแล้ว ให้
คะแนนแต่ละข้อจากค่าอ านาจการจ าแนกรายข้อ ในแบบสอบถามก าหนดไว้ 5 ระดับคะแนน ดังนี้ 

ผลการศึกษา 

1. ลักษณะทั่วไปของประชาการที่ศึกษา พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลกรงปินัง  อ าเภอกรงปินัง 
จังหวัดยะลา ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 71.1 และเป็นเพศหญิงจ านวน 11 คน คิดเป็นร้อย
ละ 28.9  ส่วนใหญ่มีช่วงอายุ 31-35 ปีมากที่สุด จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 50.0 รองลง คือ ช่วงอายุ 36-40 ปี 
จ านวน 8 คน คิดร้อยละ 21.1 ช่วงอายุ 25-30 ปี จ านวน 6 คน คิดร้อยละ 15.8  ช่วงอายุ 41-45 ปี จ านวน 2 คน 
และช่วงอายุ 51 ปีขึ้นไป จ านวน 2 คน คิดร้อยละ 5.3 เท่ากันโดยผู้ตอบแบบสอบถามที่มีจ านวนน้อยที่สุด คือ ช่วง
อายุ 46-50 ปี จ านวน 1 คน คิดร้อยละ 2.6  ประชากรส่วนใหญ่จบการศึกษา ปริญญาตรีมากที่สุด จ านวน 24 คน 
คิดเป็นร้อยละ 63.2  และรองลงมา คือ มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 15.8 อนุปริญญา/
ปวส จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 13.2 สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 5.3  โดยผู้จบการศึกษาน้อย
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ที่สุด คือมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.6  ประชากรส่วนใหญ่มีรายได้  10,000-15000 บาท 
จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 44.7 รองลงมา คือ รายได้ 15,001-20,000 บาท จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 34.2  
รายได้ 25,001-30,000 บาท จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 10.5 และรายได้ที่น้อยที่สุด คือ รายได้ 20,001-25,000 
บาท และมากกว่า 30,000 บาทขึ้นไป จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 5.3 

 2. ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกรงปินัง อ าเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา ยะลาสรุปผลดังตารางข้างล่างนี้ 

สรุปผลการวิจารณ์ 

ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นการน าเสนอจ านวนร้อยละของกลุ่มประชากรจ านวน 
50 คน ซึ่งผลการวิเคราะห์พบว่ากลุ่มประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 71.1 และเป็น
เพศหญิงจ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 28.9  ส่วนใหญ่มีช่วงอายุ 31-35 ปีมากที่สุด จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 
50.0 รองลง คือ ช่วงอายุ 36-40 ปี จ านวน 8 คน คิดร้อยละ 21.1 ช่วงอายุ 25-30 ปี จ านวน 6 คน คิดร้อยละ 15.8  
ช่วงอายุ 41-45 ปี จ านวน 2 คน และช่วงอายุ 51 ปีขึ้นไป จ านวน 2 คน คิดร้อยละ 5.3 เท่ากันโดยผู้ตอบ
แบบสอบถามที่มีจ านวนน้อยที่สุด คือ ช่วงอายุ 46-50 ปี จ านวน 1 คน คิดร้อยละ 2.6  ประชากรส่วนใหญ่จบ
การศึกษา ปริญญาตรีมากที่สุด จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 63.2  และรองลงมา คือ มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช 
จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 15.8 อนุปริญญา/ปวส. จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 13.2 สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 2 
คน คิดเป็นร้อยละ 5.3  โดยผู้จบการศึกษาน้อยที่สุด คือมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.6  
ประชากรส่วนใหญ่มีรายได้  10,000-15000 บาท จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 44.7 รองลงมา คือ รายได้ 15,001-
20,000 บาท จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 34.2  รายได้ 25,001-30,000 บาท จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 10.5 
และรายได้ที่น้อยที่สุด คือ รายได้ 20,001-25,000 บาท และมากกว่า 30,000 บาทขึ้นไป จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อย
ละ 5.3   

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน องค์การบริหารส่วนต าบล
กรงปินัง อ าเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกรงปินัง อ าเภอ กรงปินัง จังหวัด ยะลา 

ระดับความพึงพอใจ 

x̄  S.D แปลผล 

1.เงนิเดือนและสวัสดิการ 3.54 0.76 มาก 

2.ลักษณะงาน 3.95 0.29 มาก 
3.สภาพการท างาน 4.29 0.52 มาก 

4.ความก้าวหน้าในการท างาน 3.51 0.44 มาก 

5.ผู้บังคับบัญชา 4.40 0.43 มาก 
6.เพื่อนร่วมงาน 3.54 0.37 มาก 

7.ความมั่งคงในการท างาน 4.20 0.71 มาก 
โดยรวม 3.94 0.29 มาก 
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 ผลการวิเคราะห์ พบว่า ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน องค์การบริหารส่วนต าบล

กรงปินัง อ าเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา อยู่ในระรับมาก (x̄ =3.94)  (S.D = 0.29)  เมื่อพิจารณาตามรายด้านที่มี

ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านผู้บังคับบัญชา มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄  =4.40)  (S.D=0.43) ด้านสภาพการ

ท างาน มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄  =4.29)  (S.D=0.52) ด้านความมั่นคงในการท างาน มีคะแนนเฉลี่ยอยู่

ในระดับมาก (x̄ =4.20) (S.D=0.71) ด้านลักษณะงาน มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̄  =3.95) (S.D=0.29)ด้าน

เงินเดือนและสวัสดิการ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̄ =3.54) (S.D=0.76) ด้านเพื่อนร่วมงาน มีคะแนนเฉลี่ยอยู่

ในระดับมาก (x̄ =3.54) (S.D=0.37)  รอลงมา คือ ด้านความก้าวหน้าในการท างาน มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับปาน

กลาง (x̄ =3.15) (S.D=0.44) ตามล าดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ เมื่อพิจารณาพบว่าความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การ

บริหารส่วนต าบลกรงปินัง อ าเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ อยู่ในระดับมาก (x̄ =3.54) 

2.ด้านลักษณะงาน เมื่อพิจารณาพบว่าความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วน

ต าบลกรงปินัง อ าเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา ด้านลักษณะงาน อยู่ในระดับมาก (x̄ =3.95) 

3.ด้านสภาพการท างาน เม่ือพิจารณาพบว่าความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วน

ต าบลกรงปินัง อ าเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา ด้านสภาพการท างาน อยู่ในระดับมาก (x̄ =4.29) 

4.ด้านความก้าวหน้าในการท างาน เม่ือพิจารณาพบว่าความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การ

บริหารส่วนต าบลกรงปินัง อ าเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา ด้านความก้าวหน้าในการท างาน อยู่ในระดับมาก (x̄ =3.15) 

5.ด้านผู้บังคับบัญชา เมื่อพิจารณาพบว่าความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วน

ต าบลกรงปินัง อ าเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา ด้านผู้บังคับบัญชา อยู่ในระดับมาก (x̄ =4.40) 

6.ด้านเพื่อนร่วมงาน เมื่อพิจารณาพบว่าความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วน

ต าบลกรงปินัง อ าเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา ด้านเพื่อนร่วมงาน อยู่ในระดับมาก (x̄ =3.54) 

7.ด้านความมั่งคงในการท างาน เมื่อพิจารณาพบว่าความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การ

บริหารส่วนต าบลกรงปินัง อ าเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา ด้านความมั่งคงในการท างาน อยู่ในระดับมาก(x̄ =4.20) 

ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัยเร่ืองนี้มีข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไปดังนี้ 

1. ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยอื่นๆ ที่คาดว่าจะมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
องค์การบริหารส่วนต าบลกรงปินัง อ าเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา เช่น ความเครียดในการปฏิบัติงานขวัญและก าลังใจ
ในการปฏิบัติงาน เพื่อท าให้ผู้บริหารปรับปรุงปัจจัยต่างๆ ให้สอดคล้องกับการท างานก่อให้เกิดความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน 

2. การวิจัยคร้ังนี้ ได้ใช้ตัวแปรอิสระ เฉพาะ เพศ อายุ  การศึกษา และรายได้  เพื่อให้เหมาะสมกับหน่วยงาน
ในการวิจัย ควรที่จะศึกษาตัวแปรอิสระอื่นๆมากยิ่งขึ้น เช่น สถานภาพการสมรส ระยะเวลาการท างาน เป็นต้น 
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3. การวิจัยในคร้ังนี้ ใช้เวลาอย่างจ ากัด ผลการศึกษาที่ได้อาจจะไม่ครอบคลุมทั้งหมด ดังนั้นการศึกษาในครั้ง
ต่อไปอยากให้ขยายเวลานานขึ้น จะศึกษาให้ละเอียดและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
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ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดในการท างานของพนักงานองค์การบริหารส่วน 
ต าบลกรงปินัง อ าเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา 

Factors Affecting Work Stress Among Employees, Tambol Cungpinang 
Amphoe Kung Pinang Yala 

สะดียะห์  หะยีมะเด็ง*, นาวาล ตาเยาะ, อัฟนันต ์ยามา 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

*Email : sadeeyah.h@yru.ac.th 

บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดในการท างานของพนักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกรงปินัง อ าเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา ศึกษาจากพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลกรงปินัง จ านวน 38 
คน เป็นการท าวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้เครื่องมือแบบสอบถามในการส ารวจ 

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดในการท างานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลกรงปินัง 
โดยภาพรวม ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านบทบาทหน้าที่ ด้านสัมพันธภาพในที่ท างาน ด้านโครงสร้างและบรรยากาศองค์กร 

และด้านความส าเร็จและความก้าวหน้าในอาชีพ อยู่ในระดับปานกลาง  ( x̄ =3.03)  ซึ่งความเครียดในการท างานของ
พนักงานในปัจจุบันเป็นปัจจัยส าคัญในการบริหารจัดการภายในองค์กร ผู้บริหารควรสร้างบรรยากาศในองค์กร และ
หาแนวทางแก้ไขป้องกันสาเหตุของความเครียดในการท างานที่เกิดขึ้น เพื่อให้พนักงานมีความสุขในการท างาน รวมถึง
มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะน าผลส าเร็จให้แก่องค์กรต่อไป 

ค าส าคัญ :  ความเครียดในการท างาน  องค์การบริหารส่วนต าบลกรงปินงั อ าเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา  การ
ปฏิบัติงาน 

Abstract 

This research aims to to study the factors affecting work stress of the employees of the 
Subdistrict Administrative Organization. This research was conducted by using the questionnaire 
survey tool. 

The research found the factors affecting work stress of the employees of the Subdistrict  
Administrative Organization, Klong Pinang. The overall picture of the four aspects was moderate (x 
= 3.03). Corporate management should create an ambient atmosphere in the organization and find 
solutions to problems to prevent the causes of stress in the workplace and to make employees 
happy. The quality and efficiency of service to the people could be increased. This will bring 
success to the organization. 

Keywords : Work stress, Subdistrict  Administrative Organization Klong Pinang Yala, working 
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บทน า 

การที่บุคคลจะท างานให้กับองค์กรได้ดีมากน้อยเพียงใดนั้น ล้วนมีปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องมากมาย ทั้งใน
ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกตัวบุคคล ซึ่งปัจจัยด้านลักษณะงาน ด้านบทบาทหน้าที่ ด้านสัมพันธภาพในที่ท างาน 
ด้านโครงสร้างและบรรยากาศองค์กร และด้านความส าเร็จและความก้าวหน้าในอาชีพ ล้วนเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลให้
บุคลากรในองค์กรเกิดความเครียด เนื่องจากบุคคลย่อมตั้งความหวังและความตั้งใจในการท างานไว้ในระดับหนึ่ง แต่
ถ้าองค์กรไม่สนับสนุน ท าให้ไม่สามารถปฏิบัติงานให้ส าเร็จดังที่มุ่งหวังไว้ ย่อมเกิดความผิดหวัง ไม่พึงพอใจในงาน เกิด
ความกดดันภายในจิตใจ จนกลายเป็นความเครียดได้ และถ้าไม่ได้รับการแก้ไขก็จะท าให้บุคคลนั้นเกิดความเหนื่อย
หน่าย ท้อแท้ ขาดแรงจูงใจในการท างาน หรือท างานด้อยคุณภาพและหาทางหลีกเลี่ยงงานด้วยวิธีการต่างๆ จนใน
ที่สุดถึงขั้นลาออกจากงาน  (สุภาพรรณ โคตรจรัส. 2525 อ้างในนริศราสงค์เลย. 2551)   ซึ่งความส าเร็จหรือความ
ล้มเหลวของงานจะเป็นผลที่เกิดจากสภาวะจิตใจของผู้ปฏิบัติงานด้วย (ณรงค์กร ศาสนา.  2555 : 1) 

จากที่ผู้วิจัยได้ลงพื้นที่สังเกตการณ์  เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ถึง วันที่ 1ธันวาคม 2560 ได้พบปัญหา
ดังกล่าวจึงเกิดความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดในการท างานของพนักงาน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลกรงปินัง  อ าเภอกรงปีนัง จังหวัดยะลา เพื่อน าไปใช้เป็นข้อมูล หรือแนวทางส าหรับปฏิบัติงานหรือผู้บริหาร 
ในการป้องกัน  และลดภาวะความเครียดจากการท างาน และเพิ่มประสิทธิภาพงานของพนักงาน และหาแนว
ทางแก้ไขหรือป้องกันตามสาเหตุของความเครียดในการท างานที่เกิดขึ้น เพื่อให้พนักงานมีความสุขในการท างานเกิด
ขวัญก าลังใจ รวมถึงมีคุณภาพและประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะน าผลส าเร็จให้แก่
องค์กรต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดในการท างานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลกรงปินัง 
อ าเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา 

ระเบียบวิธีวิจัย 

การศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดในการท างานของพนักงาน องค์การบริหารส่วนต าบลกรงปินัง 
อ าเภอกรงปีนัง จังหวัดยะลา ได้มีวัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดในการท างานของพนักงาน 
องค์การบริหารส่วนต าบลกรงปินังอ าเภอกรงปีนัง จังหวัดยะลา ในการวิจัยครั้งนี้ ได้มีการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้
เครื่องมือแบบสอบถามในการส ารวจ 

 1. ประชากร ประชากรที่ใช้ศึกษาคร้ังนี้ คือ พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลกรงปีนงั  อ าเภอกรงปินัง 
จังหวัดยะลาจ านวน 38 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามเก่ียวกับ ปัจจัยที่มีผลต่อ
ความเครียดในการท างานของพนักงาน องค์การบริหารส่วนต าบลกรงปนิังอ าเภอกรงปีนัง จังหวัดยะลา  

2. เครื่องมือที่ใช้ศึกษา เครื่องมือที่ผู้วิจัยไดน้ ามาใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ คือ แบบสอบถามทีป่ระกอบด้วย
โครงสร้าง  3 ส่วน คือ 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่  เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการ
ท างาน รายได้  จ านวน 6 ข้อ 

ส่วนที่ 2 เปน็แบบสอบถามเก่ียวกับระดับความรู้ เกี่ยวกับปัจจยัที่มีผลต่อความเครียดในการท างานของ
พนักงาน องค์การบริหารส่วนต าบลกรงปินัง อ าเภอกรงปีนงั จงัหวัดยะลา จ านวน 13 ข้อ ให้ผู้ตอบแบบสอบถาม
เลือกตอบ  โดยมีระดับการวัด 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สดุ 

ส่วนที่ 3 เปน็แบบสอบถามเก่ียวกับข้อเสนอแนะอื่น ๆ 

 3. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) หาความถี่และร้อยละ เก่ียวกับปัจจัยส่วนบคุคล คือ เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ ระยะเวลาการท างาน และรายได ้

หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านการท างานของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนต าบลกรงปินัง อ าเภอกรงปินังจังหวัดยะลา 

หาค่าความถี่ (frequency)ค่าร้อยละ (percent)หาค่าเฉลี่ย( Mean)และหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)ในส่วนความเครียดของพนักงานระดับปฏิบัติการของ หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบล
กรงปินังอ าเภอกรงปินังจังหวัดยะลา 

ผลการศึกษา 

ผลการวิจัยลักษณะทั่วไปของพนักงาน องค์การบริหารส่วนต าบลกรงปินัง อ าเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา
พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย กล่าวคือ เป็นเพศชายจ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 71.1 และเพศหญิงจ านวน 11 คน 
คิดเป็นร้อยละ 28.9  อายุส่วนใหญ่มีอายุ มากกว่า 35 ปีมากที่สุด จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 50.0 รองลงมามี
อายุ 31-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 44.7 และอายุ  25-30 ปี จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 5.3  สถานภาพ ส่วนใหญ่คือ
สถานภาพสมรส มีจ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 94.7 รองลงมาสถานภาพโสด มีจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ  5.3  
ระดับการศึกษา ส่วนใหญ่จบการศึกษา ปริญญาตรีมากที่สุด มีจ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 60.5 รองลงมาจบ
การศึกษาระดับ ปวช.จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ  18.8 รองลงมาจบการศึกษาระดับ ปริญญาโท จ านวน  4 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 10.5 รองลงมาจบการศึกษาระดับ ปวส. มีจ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 7.9 และรองลงมาจบการศึกษา
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย มีจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 5.3  ระยะเวลาการท างาน ส่วนใหญ่จะมีระยะเวลาการ
ท างาน 6-10 ปี มีจ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 50.0 รองลงมา 1-5 ปี มีจ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 28.9 และ
รองลงมา มากกว่า 10 ปี มีจ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 21.1 รายได้ ส่วนใหญ่มีรายได้ 10,001-30,000 บาท มี
จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 86.8 และรองลงมามีรายได้ 30,001-50,000 บาท มีจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 
13.2 

 ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดในการท างานของพนักงาน องค์การบริหารส่วนต าบลกรงปินัง 
อ าเภอกรงปินัง จังหวัดยะลาสรุปได้ตามตามรางที่ 1 
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ตารางที่ 1  แสดงค่าเฉลี่ย x̄  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อความเครียด
ในการท างาน  ดังนี้ 

ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดในการท างาน ระดับความคิดเห็น 

x̄  S.D แปลผล 

1.ด้านลักษณะงาน 3.51 0.64 มาก 

2.ด้านบทบาทและหน้าที่ในองค์กร 3.21 0.96 ปานกลาง 
3.ด้านความสัมพันธ์ในที่ท างาน 2.67 1.07 ปานกลาง 

4.ด้านโครงสร้างและบรรยากาศ 
ในองค์กร 

2.75 1.05 ปานกลาง 

โดยรวม 3.03 0.76 ปานกลาง 

ผลการวิเคราะห์ระดับความรู้สึกของข้อมูลที่เก่ียวกับด้านการท างาน โดยภาพรวมระดับความรู้สึกที่ได้รับอยู่
ในระดับปานกลาง ซึ่งตีความหมายได้ว่าความเครียดในการท างานของพนักงานในด้านปัจจัย ด้านการท างานอยู่ใน
ระดับปานกลางโดยมีค่าเฉลี่ยรวม 3.51 (SD=0.64) เมื่อพิจารณาปัจจัยด้านลักษณะงานเป็นรายข้อ พบว่า อันดับแรก
ด้านลักษณะงานมีค่าเฉลี่ย 3.00 (SD=1.01) รองลงมาคือ ปัจจัยด้านบทบาทและหน้าที่ในองค์กร มีค่าเฉลี่ย 3.21 
(SD=0.96) ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ในที่ท างาน มีค่าเฉลี่ย 2.67 (SD=1.07) และปัจจัยด้านโครงสร้างและบรรยากาศ
ในองค์กร มีค่าเฉลี่ย 2.75 (SD=1.05) ตามล าดับ 

สรุปผลการวิจัย 

1. ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดในการท างาน ผลการศึกษาปัจัยที่มีผลต่อความเครีดในการท างานของ
พนักงาน องค์การบริหารส่วนต าบลกรงปินัง อ าเภอกรงปินัง จังหวัดยะลาสรุปได้ตามประเด็นต่อไปนี้ 

 1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล  ผลการวิจัยพบว่า พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลกรงปินัง 
อ าเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา  ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  มีอายุ 31-35 ปี สถานภาพสมรส จบการศึกษาปริญญาตรี  
ระยะเวลาการท างาน 6-10 ปี และมีรายได้ 10,001-30,000 บาท 

 1.2 ระดับความคิดเห็นในการท างานของพนักงาน องค์การบริหารส่วนต าบลกรงปินัง อ าเภอกรงปินัง 
จังหวัดยะลา พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายด้าน พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปาน
กลางเกือบทุกด้าน ทีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดไปหาต่ าสุด 3 อันดับแรก  ได้แก่ ด้านโครงสร้างและบรรยากาศในองค์กร ด้าน
ความสัมพันธ์ในที่ท างาน และด้านลักษณะงาน และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายด้าน พบว่า 

 1.2.1 ด้านลักษณะงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมากเกือบทุกข้อ โดยเรียงล าดับข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดไปหาต่ าสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ข้อที่1 งานที่ท ามีความ
เร่งด่วน ข้อ 2 ปริมาณงานไม่สมดุลกับจ านวนพนักงาน ข้อ 3 ปริมาณงานที่ท าในแต่ละวันมาก 

 1.2.2 ด้านบทบาทและหน้าที่ในองค์กร โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาแยกเป็น
รายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงล าดับข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดไปหาต่ าสุด  ได้แก่ การขาดความ
เป็นอสิระในการตัดสินใจในการท างาน และการเกิดความขัดแย้งกับค าสั่งของผู้บังคับบัญชา 
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 1.2.3 ด้านความสัมพันธ์ในที่ท างาน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาแยกเป็นราย
ข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงล าดับข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดไปหาต่ าสุด ได้แก่ ปัญหาความขัดแย้ง
และการเก่งแย่งความดีความชอบกับเพื่อนร่วมงาน 

 1.2.4 ด้านโครงสร้างและบรรยากาศในองค์กร โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาแยก
เป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ ในระดับปานกลาง โดยเรียงล าดับข้อที่มีค่าเ ฉลี่ยสูงสุดไปหาต่ าสุด ได้แก่  
ผู้บังคับบัญชามีนโยบายการบริหารงานไม่ชัดเจน ขวัญและก าลังใจในองค์กรไม่ดี และอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่จะ
สนับสนุนงานไม่เพียงพอ 

2. การวิเคราะห์เปรียบเทียบ ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดในการท างานของพนักงานองค์ การบริหารส่วน
ต าบล กรงปินัง อ าเภอ กรงปินัง จังหวัดยะลา ตามความคิดเห็นของพนักงานส่วนต าบล จ าแนกตามตัวแปร ได้แก่ เพศ 
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการท างาน รายได้ ผลการเปรียบเทียบพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดใน
การท างานของพนักงานองคก์ารบริหารส่วนต าบล กรงปินัง อ าเภอ กรงปินัง จังหวัด ยะลา จ าแนกตาม เพศ สถานภาพ 
และรายได้ ไม่แตกต่างกัน และจ าแนกตาม อายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาการท างานแตกต่างกัน 

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมกีารศึกษาถึงปัจจัยอื่นๆที่คาดว่าจะมีความส าคัญกับ ปัจจัยที่มี ผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงาน
เพื่อท าให้ผู้บริหารปรับปรุงปัจจัยต่างๆให้สอดคล้องกับการท างานก่อให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

2. การวิจัยคร้ังนี้ได้ใช้ตัวแปรอิสระเฉพาะเพศอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการท างาน รายได้
เพื่อให้เหมาะสมกับหน่วยงาน ในการวิจัยควรที่จะศึกษาตัวแปรอิสระตัวอื่นๆมากขึ้น เช่น ต าแหน่งในการปฏิบัติงาน 
เป็นต้น 

3. การวิจัยในครั้งนี้ ใช้เวลาอย่างจ ากัดผลการศึกษาที่ได้อาจจะไม่ครอบคลุมทั้งหมดดังนั้นการศึกษาในครั้ง
ต่อไปอยากให้เพิ่มเวลาในการศึกษามากกว่านี้ เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดที่ครบถ้วน 

เอกสารอ้างอิง 

จิตกาญจนา ชาญศิลป์.  (2558)  ความเครียดและการสนับสนุนทางสังคมที่ส่งต่อความเหนื่อยหน่ายในการท างาน
ของพนักงานเทศบาลในจังหวัดสงขลา. วิทยานิพนธ์ รป.ม. (สาขารัฐประศาสนศาสตร์) สงขลา : 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 

ฐาปนี วังกานนท์.  (2556)  ปัจจัยด้านการท างานที่มีอิทธิพลต่อความเครียดของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท แอ
มนาส อินดัสตรี จ ากัด.  การคน้หาอิสระตามหลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ
ทั่วไป. ปทุมธานี : คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. 

ณรงค์กร ศาสนา.  (2555)  ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดในการท างานของพนักงานส่วนต าบลในจังหวัดปราจีนบุรี.  
การค้นหาอิสระตามหลักสูตรปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ . 
ปทุมธานี : บัณทิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรม ราชูปถัมภ์. 

989 

HP531007
Text Box
979



นงนุช สงวนสัตย์.  (2557)  ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดในการท างานของพนักงานบัญชี บริษัทเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ บธ.ม. กรุงเทพมหานคร : บัณทิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด. 

ปวิตรา ลาภละมูล.  (2557)  ความเครียดภายในองค์กรที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน บริษัท.ไอ.เทค.คอมมูนิเคชั่น จ ากัด.  วิทยานิพนธ์ บธ.ม. (สาขาวิชาการจัดการ) กรุงเทพมหานคร 
: มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ. 

990 

HP531007
Text Box
980



สภาพการด าเนินชีวิตครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวและการสนับสนุน  
ของเครือข่ายทางสังคม 

Single Parent s’ Way of Lives and Their Social Network Support 

มนทชา ภิญโญชานนทน์*, ทิพาภรณ์ โพธิ์ถวิล 
คณะสงคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  

  *Email : montacha.tay@gmail.com. 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการด าเนินชีวิตเมื่อกลายเป็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว 2) ศึกษา
การสนับสนุนทางสังคมและเครือข่ายทางสังคมส าหรับครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว และ 3) ศึกษาแนวทางการสนับสนุนของ
เครือข่ายทางสังคมและการพัฒนานโยบายสวัสดิการสังคมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว เป็นการวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) แบบการศึกษาเฉพาะกรณีศึกษา (Case Study) เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว จ านวน 9 กรณีศึกษา และบุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
กับงานด้านครอบครัวในระดับนโยบายและปฏิบัติการ จ านวน 3 กรณีศึกษา ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบอุปนัย 
(Analytic Induction) ในลักษณะการตีความ 

ผลการศึกษาพบว่า 
             1. สภาพการด าเนินชีวิตเมื่อกลายเป็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว มีการปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพการด าเนิน
ชีวิต ทั้งในด้านที่อยู่อาศัย ด้านเศรษฐกิจ ด้านสุขภาพ ด้านสังคม ด้านการท าหน้าที่พ่อ/แม่เลี้ยงเดี่ยว ส่วนใหญ่ต้อง
เผชิญปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม ความยากล าบากในการท าบทบาทหน้าที่ของพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว จะแก้ปัญหาโดยการ
เพิ่มรายได้และลดค่าใช้จ่าย ท าใจยอมรับกับปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วตั้งใจท าหน้าที่ดูแลลูกให้ได้รับความรักและความ
อบอุ่นมากที่สุด ส่วนสัมพันธภาพภายในครอบครัว ส่วนใหญ่มีสัมพันธภาพที่ดี มีความรักความเข้าใจระหว่าง พ่อ/แม่
เลี้ยงเดี่ยวกับบุตร และสัมพันธภาพระหว่างครอบครัวกับเครือญาติ ได้รับการช่วยเหลือ ให้ก าลังใจจากเครือญาติและ
บุคคลรอบข้างเป็นอย่างดี 

2. การสนับสนุนทางสังคมและเครือข่ายทางสังคมส าหรับครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว มี 2 ลักษณะ คือ 1) เครือข่าย
ทางสังคมที่ไม่เป็นทางการ ได้แก่ ครอบครัว เครือญาติ และเพื่อนใกล้ชิด โดยได้รับการสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานในการ
ด าเนินชีวิต การให้ก าลังใจ ให้ค าแนะน าและค าปรึกษา 2) เครือข่ายที่เป็นทางการ ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐที่
ด าเนินงานด้านที่เก่ียวข้องกับครอบครัว ไม่ได้มีบทบาทโดยตรงในการให้ความช่วยเหลือครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว แต่จะให้
การสนับสนุนส่งเสริม ประสานงานก ากับดูแล ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายด้านครอบครัว ผ่าน
หน่วยงานเอกชนที่ด าเนินงานด้านที่เก่ียวข้องกับครอบครัว ในรูปแบบของมูลนิธิครอบครัว สถาบันการศึกษา ศาสนา 
โดยการจัดกิจกรรมอันเป็นการส่งเสริมช่วยเหลือครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว 

3. ข้อเสนอแนะต่อแนวทางการสนับสนุนของเครือข่ายทางสังคมและการพัฒนานโยบายสวัสดิการสังคมใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว (1) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ควรจัดให้มีการ
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จัดท าระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ข้อมูลส าหรับการก าหนด
นโยบาย วางแผน ด าเนินงาน ให้ความช่วยเหลือได้อย่างถูกต้อง (2) ควรจัดตั้งองค์กร หน่วยงาน หรือเครือข่าย ที่
สามารถดูแลรับผิดชอบ ให้ความช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมแก่ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวโดยตรง เช่น การให้ค าปรึกษา  
การหาแหล่งเงินทุนกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพ ส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพชีพ ให้สวัสดิการทุนการศึกษาส าหรับบุตร   
เป็นต้น  

ค าส าคัญ : ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว การสนับสนุนทางสังคม และเครือข่ายทางสังคม 

Abstract 

The objectives of this research were 1) to study living situations after the occurence of the 
single-parent families,  2) to assess the support of the society at large and the social networks to 
the single-parent families, and 3) to investigate the common practice of support from the sccial 
network agents in order to develop the social welfare policy for the single-parent families’ quality 
of life improvement. The study undertook the method of qualitative research by using case study. 
The data were collected from 9 cases of the single-parent families plus 3 cases of the 
governmental and non-governmental social workers at both policy making and the 
implementation level. The intrepreation of data were analyzed by using the analytic induction 
method. 
The results were: 

1. Most of the single-parent families had well-adaptive capacity to this new status in the 
aspects of socio-economic, health issues, accomodations and the role of good parenting. 
Nevertheless, this kind of adaptation came with a certain degree of difficulties. The common 
solutions included that they would try to cut expenses and raise their income. The best thing they 
could do was to accept what happened and moved on to do their best to raise their kids with 
good supports from their relatives and surrounded society. The relationship within the single-
parent family was quite intact. 

2. There were two kinds of support from the society at large and the social networks. 
Firstly, The unofficial one, included close friends, family and relatives. They provided basic daily 
needs and mental supports. Secondly, the official one which was the goverment agency who had 
the duty involved in the general family matters. They implemented the policy by working to 
promote the non-govermental agency in the forms of charity organization, religious institutions and 
other social networks to directly assist the single-parent families. 

3. The suggestions for support guidelines of the social network and the development of 
the social welfare policy to improve the quality of life in the single-parent families. 1) The Ministry 
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of Social Development and Human Security should collect data and create the database system 
of the single-parent families for the purpose of issuing precise, up to date and concrete policies to 
properly implement. 2) Set up the directly responsible agency and/or network to work and 
practically assist the single-parent families, for example, counseling and consultation, finding loan 
sources for career startups and scholarships for the children of the single-parent families etc. 

Keywords : Single parent family, social support and social network 

บทน า 

 ครอบครัวเป็นสถาบันหลักและเป็นพื้นฐานแรกในการพัฒนาคุณภาพคน ถือได้ว่าเป็นหน่วยย่อยที่เล็กที่สุด
ของสังคม แต่มีความส าคัญที่สุด เนื่องจากครอบครัวเป็นเบ้าหลอมคุณค่าชีวิตและบ่มเพาะคุณลักษณะที่งดงามของ
ความเป็นมนุษย์ให้กับสังคม แต่ละครอบครัวจะมีเอกลักษณ์ที่เป็นของตนเองและไม่เหมือนครอบครัวอื่น ทั้งลักษณะ
ทางพันธุกรรม ความเชื่อส่วนตัว วัฒนธรรมประเพณีกฎระเบียบ และประสบการณ์ที่สมาชิกแต่ละคนสั่งสมมา 
ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆ บ่งบอกถึงความเข้มแข็งของกลไกภายในครอบครัวนั้นๆ 
ครอบครัวที่เข้มแข็งจะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและหล่อหลอมให้สมาชิกในครอบครัวมีความแข็งแกร่งทั้งทางกาย 
จิตใจ และผสานเป็นหนึ่งเดียวกัน จะส่งผลให้การพัฒนาประเทศมีความมั่นคงและยั่งยืน ในช่วง 2-3 ทศวรรษที่ผ่าน
มา สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากซึ่งเป็นไปตามกระแสสังคมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไม่หยุดยั้ง 
ทั้งการเปลี่ยนแปลงด้านประชากร เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ครอบครัวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสังคมก็มีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสสังคมของประเทศและของโลก ประเด็นที่ส าคัญ คือ ครอบครัวไทยเปลี่ยนไปจากเดิมทั้งใน
ด้านโครงสร้างของครอบครัว และสัมพันธภาพในครอบครัว ในมุมมองของโครงสร้างของครอบครัว มีการตั้งข้อสังเกต
ถึงการเปลี่ยนแปลงด้านขนาดของครอบครัว รูปแบบของครอบครัว การตัดสินใจสร้างครอบครัว ส่วนการเปลี่ยนแปลง
ด้านสัมพันธภาพภายในครอบครัวก็มีการสะท้อนออกมาให้เห็นในรูปแบบของความเปราะบางของครอบครัว ได้แก่ 
การหย่าร้าง หรือปัญหาต่างๆ ที่เกิดกับครอบครัว เช่น ความรุนแรงในครอบครัว การทอดทิ้งบุตร /ผู้สูงอายุ หรือ
ปัญหาพฤติกรรมของสมาชิกในครอบครัว เป็นต้น (ศุภชัย  ปิติกุลตัง, 2556 : ออนไลน์) ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างของครอบครัวมีหลายมิติ มีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ทั้งครอบครัวที่สมบูรณ์และครอบครัวซึ่งมีลักษณะ
พิเศษ 

 โลกปัจจุบันก าลังจับตามองสถานการณ์ของครอบครัวแม่หรือพ่อคนเดียว (Single Parent Family)  ซึ่งเป็น
ผลจากการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของครอบครัว จากครอบครัวที่ประกอบด้วยพ่อแม่และลูก มาสู่ครอบครัวที่ไม่มี
พ่อและแม่ครบถ้วน สาเหตุที่ท าให้เกิดครอบครัวแม่หรือพ่อคนเดียวนั้น ส่วนใหญ่เกิดจากการหย่าร้างหรือแยกทางกัน
ของคู่สามีภรรยาที่มีลูกอยู่ในวัยเด็ก สถิติการหย่าร้างของครอบครัวไทยยุคใหม่ค่อนข้างเปราะบางและมีความน่าเป็น
ห่วง ปัญหาการหย่าร้างมีแนวโน้มสูงมากข้ึนอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลของส านักงานสถิติแห่งชาติ ระบุว่า ในปี 2557 มีคู่
สมรสที่จดทะเบียนหย่า จ านวน 109,810 คู่  ปี 2558 จ านวน 117,880 คู่  และ ปี 2559 จ านวน 118,539 คู่ 
(กรมการปกครอง, 2559 : ออนไลน์) จากการหย่าร้างที่เกิดขึ้นในครอบครัว โดยเฉพาะครอบครัวที่มีลูก ส่งผลให้ผู้ที่
เป็นพ่อหรือแม่ต้องรับภาระเลี้ยงดูลูกคนเดียว  ซึ่งเรียกว่า “ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว” และครอบครัวเหล่านี้ต้องการการ
ดูแลเอาใจใส่จากสังคมเป็นพิเศษ พ่อ/แม่ที่ต้องเลี้ยงลูกคนเดียวเป็นสภาพครอบครัวอีกรูปแบบหนึ่งที่มีจ านวนมากขึ้น

993 

HP531007
Text Box
983



ในสังคม และจากผลการวิจัยเก่ียวกับครอบครัวในช่วง 20 ปีที่ผ่านมาของประเทศไทย ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวมีแนวโน้ม
สูงขึ้น ได้เพิ่มจ านวนในปี พ.ศ. 2558 จาก 9.7 แสนครัวเรือนเป็น 1.37 ล้านครัวเรือนในปี พ.ศ. 2560 ในจ านวนนี้
ประมาณร้อยละ 80 เป็นครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยว (พิมลพรรณ อิศรภักดี, 2560 : 1) และเป็นไปในทางเดียวกันกับ
ประเทศต่างๆ ทั่วโลก ภาวะการเกิดครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวอาจเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยากในบางช่วงของชีวิตครอบครัว 
สภาพปัญหาที่ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวเผชิญมีความซับซ้อน โดยเฉพาะเมื่อมีปัจจัยอื่นๆ เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เช่น ความ
ยากจน ความเครียดในการเลี้ยงดูบุตร ที่อยู่อาศัย สุขภาพ ทัศนะที่เป็นอคติของสังคม และพบว่า สาเหตุของการเป็น
ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ได้แก่ การหย่าร้าง คู่สมรสตายจาก คู่สมรสทอดทิ้ง และสาเหตุอื่ นๆ ได้แก่ หนีจากคู่สมรส คู่
สมรสสูญหาย การรับเด็กอื่นมาเลี้ยงเป็นลูก การตั้งครรภ์โดยไม่ได้ตั้งใจ แม่เป็นภรรยาน้อย เป็นต้น การจัดสวัสดิการ
ส าหรับครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว จึงเป็นการปรับตัวของรัฐในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เกิดขึ้น และสร้าง
สังคมที่มีความมั่นคงในอนาคต (กมลพรรณ พันพึ่ง และสุรีย์พร พันพึ่ง, 2552 : 141) 

 จากการศึกษาที่ผ่านมา การเป็นครอบครัวพ่อหรือแม่คนเดียว  ได้รับผลกระทบ 2 ประการ ประการแรกคือ 
ผลกระทบที่เกิดกับพ่อหรือแม่ ได้แก่ ปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคม เมื่อครอบครัวมีผู้หาเลี้ยงครอบครัวหลักเพียงคน
เดียว ปัญหาที่ตามมาคือความยากจนของครอบครัว มีผลกระทบต่อโอกาสในการศึกษาของบุตรและปัญหาจะทวี
ความรุนแรงขึ้นตามจ านวนบุตรที่มี ปัญหาด้านวัฒนธรรม ผู้หญิงต้องเผชิญกับอคติจากคนในสังคมที่มีความเชื่อว่า
ผู้หญิงหม้าย หรือหย่าร้าง เป็นผู้มีรอยมลทิน ประการที่สอง คือ ผลกระทบที่เกิดกับลูก ได้แก่ ปัญหาด้านพฤติกรรมไม่
พึงประสงค์ สภาพความประพฤติที่ไม่เหมาะสม หรือการกระท าผิดของเด็กที่ต้องเผชิญสถานการณ์ปัญหาครอบครัว
แตกแยก ดังผลการศึกษาภูมิหลังของเยาวชนที่กระท าผิดในจังหวัดสมุทรปราการ พบว่าเด็กและเยาวชนที่กระท าผิด
มากกว่าครึ่ง (ร้อยละ 52) มีพ่อแม่แยกกันอยู่หรือหย่าร้าง และการศึกษาที่พบว่าเด็กที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่อย่างพร้อม
หน้าจะมีความภาคภูมิใจต่ ากว่าเด็กในครอบครัวที่มีพ่อแม่ เนื่องจากการขาดพ่อหรือแม่ท าให้เขาคิดว่าตนไม่เป็นที่
ต้องการรู้สึกว่าตนไม่มีคุณค่า การที่พ่อแม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันส่งผลให้ลูกมีทัศนคติต่อครอบครัวในทางลบสูงกว่าเด็กที่พ่อ
แม่อยู่ด้วยกัน ตลอดจนมองโลกและอนาคตต่ ากว่าเด็กในครอบครัวปกติ การที่เด็กขาดผู้เลี้ยงดูฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอาจท า
ให้ขาดความรักความอบอุ่นที่พึงได้รับเช่นเดียวกับเด็กในครอบครัวที่มีพร้อมทั้งพ่อและแม่ รวมทั้งขาดตัวแบบที่จะ
เรียนรู้บทบาทของการเป็นพ่อหรือแม่ที่เหมาะสมหากเขาต้องเป็นพ่อหรือแม่ต่อไปในอนาคต (กมลชนก ข าสุวรรณ 
และบุรเทพ โชคธนานุกูล, 2555 : 326) 

 การจัดสวัสดิการสังคมในประเทศไทย กล่าวได้ว่า ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ยังไม่ได้ถูกจัดให้เป็นกลุ่มเป้าหมายที่
รัฐต้องให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษเช่นเดียวกับกลุ่มเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ หรือผู้พิการ ความช่วยเหลือที่มีอยู่เป็นไปตาม
ลักษณะปัญหาเหมือนกับครอบครัวทั่วไปมากกว่า เช่น เรื่องการรักษาพยาบาล การขอใช้สิทธิเรื่องที่อยู่อาศัย การฝึก
อาชีพ เป็นต้น ท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงกับความเดือดร้อน ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวบางส่วนอาจจะแฝงอยู่กับ
กลุ่มครอบครัวผู้มีรายได้น้อยที่มารับบริการสวัสดิการของรัฐ บางส่วนไปรับบริการในฐานะผู้ประสบปัญหาความ
ขัดแย้งภายในครอบครัว บางส่วนต้องการปกปิดไม่ให้คนในสังคมรับทราบว่าอยู่ในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวความเป็นตัวตน
ของกลุ่มเริ่มชัดเจนขึ้นเมื่อมีการรวมตัวเป็นกลุ่มช่วยเหลือกันเองของผู้ที่อยู่ในครอบครัวซึ่งเผชิญกับประสบการณ์ที่
คล้ายกัน  (กมลพรรณ พันพึ่ง สายฤดี วรกิจโภคาทร และมาลี จิรวัฒนานนท์, 2552 : 138) ซึ่งสาเหตุที่กลุ่มครอบครัว
เดี่ยวยังไม่ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มเป้าหมายที่รัฐต้องให้ความช่วยเหลือ เนื่องมาจากภาครัฐมักตั้งเกณฑ์การให้ความ
ช่วยเหลือครอบครัว โดยพิจารณาจากรายได้มากกว่าการพิจารณาองค์ประกอบของครอบครัว ดังนั้นรูปแบบการ
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สนับสนุน จึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่รัฐได้จัดสวัสดิการพื้นฐานทั่วไปเท่านั้น นอกจากนี้เครือข่ายทางสังคมที่ให้การ
สนับสนุนครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ได้แก่ มูลนิธิเครือข่ายครอบครัวมีบทบาทที่ส าคัญคือการประสานงานและสร้างความ
ตระหนักในการส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เกิดขึ้นทั้งในบุคคล ชุมชน สังคม และโดยเฉพาะหน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชนด้วยการน าเสนอรูปแบบกิจกรรมครอบครัวที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาสถาบันครอบครัวไทยให้เข้มแข็ง
และรวมกลุ่มครอบครัวต่าง ๆ เข้าเป็นเครือข่ายเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันและเรียกร้องต่อรองทวงสิทธิ์อันพึงมีของ
ครอบครัว ซึ่งกิจกรรมของมูลนิธิ อาทิเครือข่ายครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ของครอบครัว จัดท าคู่มือ
แนะน ากิจกรรมภายในครอบครัวเพื่อให้เกิดการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเป็นต้น มุ่งเน้นไปสู่การเพิ่มความสุขใน
ครอบครัว (จีรนันท์ พิมถาวร, 2557 : 88) 

 จากสภาพการณ์ที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนั้น ท าให้ทราบว่า ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวก าลังเผชิญกับปัญหาในการ
ด าเนินชีวิต ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ซึ่งอาจส่งผลกระทบโดยตรงในการพัฒนาประเทศ และมีแนวโน้มสูงขึ้น ซึ่งมีความ
จ าเป็นต้องได้รับความช่วยเหลืออย่างยิ่งจากเครือข่ายทางสังคม หรือก าหนดนโยบายการให้ความดูแลสวัสดิการและ
การสงเคราะห์ ดังนั้นศึกษาวิจัยในหัวข้อเร่ืองสภาพการด าเนินชีวิตครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวและการสนับสนุนของเครือข่าย
ทางสังคม จึงมุ่งเน้นศึกษาเก่ียวกับสภาพการด าเนินชีวิต การปรับตัวเมื่อกลายเป็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว การท าหน้าที่
ของพ่อ/แม่เลี้ยงเดี่ยว สัมพันธภาพในครอบครัว สภาพการเผชิญปัญหา และความต้องการช่วยเหลือของครอบครัว
เลี้ยงเดี่ยว รวมทั้งลักษณะการจัดบริการสังคมส าหรับพ่อ/แม่ที่เลี้ยงลูกคนเดียว ในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว เพื่อให้ได้แนว
ทางการสนับสนุนของเครือข่ายทางสังคมและการพัฒนานโยบายสวัสดิการสังคมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัว
เลี้ยงเดี่ยวต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

 1. เพื่อศึกษาสภาพการด าเนินชีวิตเมื่อกลายเป็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว 
 2. เพื่อศึกษาการสนับสนุนทางสังคมและเครือข่ายทางสังคมส าหรับครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว 
 3. เพื่อศึกษาแนวทางการสนับสนุนของเครือข่ายทางสังคมและการพัฒนานโยบายสวัสดิการสังคมในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว 

ระเบียบวิธีวิจัย  

 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) แบบการศึกษาเฉพาะกรณีศึกษา (case study) ที่มุ่งเน้น
การศึกษาข้อเท็จจริง จากกลุ่มตัวอย่างครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 9 กรณีศึกษา ใช้
การคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ที่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ดังต่อไปนี้ 
 1. เป็นพ่อ/แม่ ที่คู่สมรสเสียชีวิต แยกกันอยู่ หรือหย่าร้างกันอย่างถาวรและเป็นบุคคลหลักในการเลี้ยงดูบุตร
อย่างน้อย 1 ปี 
 2. มีบุตรอยู่ในช่วงอายุ 6 – 18 ปี 
 3. สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ดีในการให้ข้อมูล 
 4. ความสมัครใจในการให้ข้อมูลและเปิดเผยข้อมูลเพื่อใช้ในการวิจัย โดยมีเกณฑ์การคัดออกคือ มีคู่สมรส
ใหม่หรือมีครอบครัวใหม่ 
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 และบุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับด้านครอบครัวในระดับนโยบาย
และปฏิบัติการ 3 กรณีศึกษา ประกอบด้วย ผู้ปฏิบัติงานสังกัดกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ านวน 1 กรณีศึกษา และผู้ปฏิบัติงานในมูลนิธิที่ท างานเกี่ยวกับครอบครัว
พ่อ/แม่เลี้ยงเดี่ยว ได้แก่ มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว และสหทัยมูลนิธิ จ านวน 2 กรณีศึกษา 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง จ านวน 3 ชุด ได้แก่ 

 ชุดที่ 1 แบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ประกอบด้วย ข้อค าถามเกี่ยวกับ ข้อมูลทั่วไป
เก่ียวกบัผู้ให้สัมภาษณ์ สภาพการด าเนินชีวิตเมื่อกลายเป็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ด้านการปรับตัว การท าหน้าที่ของพ่อ/
แม่เลี้ยงเดี่ยว สัมพันธภาพภายในครอบครัว สัมพันธภาพระหว่างครอบครัวกับเครือญาติ ปัญหา /อุปสรรค การ
สนับสนุนของเครือข่ายทางสังคม และข้อเสนอแนะ 

 ชุดที่ 2 แบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างบุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน
ครอบครัว ประกอบด้วยข้อค าถามเกี่ยวกับ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ให้สัมภาษณ์ ความเป็นมา วิสั ยทัศน์ พันธกิจ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ภารกิจของหน่วยงานหรือองค์กร นโยบายการจัดบริการทางสังคมของรัฐ การด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน และข้อเสนอแนะ 

 ชุดที่ 3 แบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างบุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาคเอกชน (เครือข่าย) ที่เกี่ยวข้อง
กับงานด้านครอบครัว ประกอบด้วยข้อค าถามเกี่ยวกับ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ให้สัมภาษณ์ ความเป็นมา วัตถุประสงค์ 
กลุ่มเป้าหมาย กระบวนการในการให้ความช่วยเหลือ  ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  และข้อเสนอแนะ 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล จากครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว จ านวน 9 กรณีศึกษา โดยประสานขอความอนุเคราะห์จาก
มูลนิธิเครือข่ายครอบครัวกรุงเทพมหานคร เพื่อคัดเลือกครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวที่มีคุณสมบัติอยู่ในเกณฑ์กลุ่มตัวอย่าง 
และประสานงานขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานหรือเครือข่ายที่ด าเนินงานด้านครอบครัว เพื่อขอเข้าสัมภาษณ์
บุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านครอบครัว จ านวน 3 กรณีศึกษา จากนั้นจึงนัดหมายกลุ่มตัวอย่างใน
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) และการสังเกตอย่างมีส่วนร่วม (Participant Observation) โดย
การสัมภาษณ์จะสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ เพื่อสร้างบรรยากาศการพูดคุยที่เป็นธรรมชาติแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และประสบการณ์ระหว่างผู้สัมภาษณ์และผู้ถูกสัมภาษณ์  มีการจดบันทึก และบันทึกการสนทนาตลอดกระบวนการ
เก็บข้อมูล ทั้งนี้ต้องได้รับความยินยอมจากกลุ่มตัวอย่างทุกครั้งของการสัมภาษณ์ 

 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการตีความและพรรณนาข้อมูลตามกรอบแนวคิดในการศึกษา เพื่อท าให้เข้าใจถึงสภาพ
การด าเนินชีวิตของครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว การสนับสนุนของเครือข่ายทางสังคม และเพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะต่อแนว
ทางการพัฒนานโยบายและมาตรการการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว 

ผลการศึกษา  

 1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
1.1 ข้อมูลทั่วไปกลุ่มตัวอย่างครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว พบว่า กลุ่มตัวอย่างครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว จ านวน 9 

กรณีศึกษา เป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยว จ านวน 3 ราย และเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว จ านวน 6 ราย มีอายุระหว่าง 25-41 ปี ระดับ
การศึกษาต่ าสุดประถมศึกษา ปีที่ 4 สูงสุด ระดับปริญญาโท ประกอบอาชีพข้าราชการ จ านวน 1 ราย พนักงานบริษัท 
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จ านวน 2 ราย ประกอบธุรกิจส่วนตัว จ านวน 3 ราย และรับจ้าง จ านวน 3 ราย  บุตรในการดูแลของครอบครัวเลี้ยง
เดี่ยว เป็นเพศชาย จ านวน 6 ราย เป็นเพศหญิง จ านวน 5 ราย อายุระหว่าง 1-6 ปี จ านวน 2 ราย อายุระหว่าง 7-12 
ปี จ านวน 5 ราย อายุระหว่าง 13-18 ปี จ านวน 4 ราย สาเหตุการเป็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว เกิดขึ้นจาก 3 ลักษณะ 
ประกอบด้วย (1) การแยกทางโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส หรือไม่มีข้อผูกมัดทางกฎหมาย จ านวน 5 ราย (2) การหย่า
ร้างด้วยความสมัครใจของทั้ง 2 ฝ่าย จ านวน 2 ราย (3) การสูญเสียคู่สมรส จ านวน 2 ราย 

1.2 ข้อมูลทั่วไปของบุคลากรที่ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน มี 3 คนได้แก่ นางสาว
อัจฉรา ศรีรัตอ าไพ นักพัฒนาสังคมช านาญการ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ นางฐานิชชา ลิ้มพานิชย์ ผู้จัดการมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว และนางสาวบุญล้อม กานต์ศักดิ์
สราญ ผู้ช่วยผู้อ านวยการสหทัยมูลนิธิ 

2. สภาพการด าเนินชีวิตเมื่อกลายเป็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว พบว่า การปรับตัวเมื่อกลายเป็นครอบครัวเลี้ยง
เดี่ยว (1) ด้านที่อยู่อาศัย สาเหตุส่วนใหญ่ที่ท าให้กลายเป็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว มาจากการแยกทางโดยไม่ได้จด
ทะเบียนสมรส หรือไม่มีข้อผูกมัดทางกฎหมาย เมื่อกลายเป็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวจึง จ าเป็นต้องแยกย้ายกลับไปอยู่
อาศัยกับครอบครัวเดิมเป็นส่วนใหญ่ เช่น อาศัยอยู่กับบิดา มารดา หรือญาติพี่น้อง แต่บางกรณีอาจยังอาศัยอยู่ที่เดิม 
เช่น กรณีการเสียชีวิตของคู่สมรส เป็นต้น (2) ด้านเศรษฐกิจ เมื่อครอบครัวมีผู้หาเลี้ยงครอบครัวหลักเพียงคนเดียว
ปัญหาที่ตามมาคือ ความยากจนของครอบครัว รายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย ท าให้ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวต้องปรับ
วิธีการใช้จ่ายให้ลดน้อยลง เริ่มรู้จักวิธีการเก็บออมไว้ส าหรับอนาคต ในบางรายใช้วิธีการสร้างแรงจูงใจด้วยการหา
รายได้เสริมหรือเพิ่มรายได้ด้วยการท างานให้หนักขึ้น เพื่อให้เพียงพอต่อภาระค่าใช้จ่าย  (3) ด้านสุขภาพ เมื่อต้อง
กลายเป็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ส่วนใหญ่จะมีภาวะสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ไม่ดีอันเนื่องมาจากความเครียดจาก
สถานการณ์ที่เผชิญ ส่วนใหญ่จะเกิดการกังวลในเรื่องต่าง ๆ เช่น เรื่องค่าใช้จ่าย ลูกมีปมด้อยและถูกล้อเลียนว่าขาด
พ่อหรือแม่ เกิดความท้อแท้ขาดคู่คิดที่ปรึกษา และกรณีแม่เลี้ยงเดี่ยวที่เผชิญกับการใช้ความรุนแรงในครอบครัว
ระหว่างใช้ชีวิตคู่ บางรายแม้จะพ้นจากสภาวะนั้นออกมาแล้วยังคงมีปัญหาด้านสุขภาพจิตอยู่ ในสถานการณ์เหล่านี้
สามารถจ าแนกออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่เปราะบาง กลุ่มนี้จะรู้สึกท้อแท้ สิ้นหวัง ไม่อยากต่อสู้ ยึดติดกับปัญหาที่
เกิดขึ้น ท าให้สุขภาพร่างกายมีปัญหา ในทางตรงข้ามกลุ่มเข้มแข็ง กลุ่มนี้จะมองเห็นความส าคัญของการด าเนินชีวิ ต
ต่อ มีลูกเป็นก าลังใจให้ต่อสู้และพร้อมเผชิญกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น (4) ด้านสังคม เมื่อต้องด าเนินชีวิตเป็นครอบครัว
เลี้ยงเดี่ยว ส่วนใหญ่ครอบครัวเดิม ได้แก่ พ่อ แม่ ญาติพี่น้อง จะเป็นก าลังใจที่ดีให้แก่ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ท าให้
สามารถกล้าเผชิญหน้ากับสังคมรอบข้างได้อย่างภาคภูมิ แต่ในบางกรณี ที่รู้สึกว่าตนเองเป็นหม้ายและรู้สึกอับอาย
สังคมรอบข้าง ในกรณีนี้จะต้องใช้เวลาในการปรับตัวเพื่อให้มีสภาพจิตใจที่เข้มแข็งแล้วกลับมาด าเนินชีวิตให้เป็นปกติ
ต่อไป 

การท าหน้าที่ของการเป็นพ่อ/แม่เลี้ยงเดี่ยว สามารถแยกการท าหน้าที่ได้ 2 ลักษณะ คือเมื่อกลายเป็น
ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวแล้ว (1) ลูกอาศัยและได้รับการเลี้ยงดูจากพ่อ/แม่เลี้ยงเดี่ยวเอง ในกรณีนี้ พ่อ/แม่เลี้ยงเดี่ยวได้ท า
หน้าที่ในการดูแล อบรม สั่งสอน และมีช่วงเวลาที่ได้ท ากิจกรรมร่วมกันอย่างเต็มที่ ท าให้ลูกได้รับความอบอุ่นและไม่
รู้สึกว่าขาดพ่อหรือแม่ไป (2) ลูกอาศัยอยู่และได้รับการเลี้ยงดูจากพ่อแม่หรือเครือญาติของพ่อ/แม่เลี้ยงเดี่ยว ในกรณีนี้
ส่วนใหญ่พ่อ/แม่เลี้ยงเดี่ยวจะประสบปัญหาเรื่องเศรษฐกิจ กล่าวคือต้องรับภาระในการหาเงินเพียงคนเดียวด้วยการ
ท างานหนัก ไม่มีเวลาที่จะได้ดูแลครอบครัว จึงน าลูกไปฝากให้พ่อแม่หรือญาติพี่น้อง ท าหน้าที่ดูแลแทน เมื่อถึง
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วันหยุดยาว ที่จะได้พักในช่วงระยะเวลาหนึ่งก็จะกลับไปเยี่ยมลูกบ้าง ส่วนใหญ่ในกรณีนี้จะส่งเงินให้เป็นค่าใช้จ่ายเป็น
รายเดือน มากน้อยตามก าลังของแต่ละกรณีไป 

สัมพันธภาพภายในครอบครัวและสัมพันธภาพระหว่างครอบครัวกับเครือญาติ ส่วนใหญ่สัมพันธภาพ
ภายในครอบครัวจะเป็นไปด้วยความรัก ความเข้าใจระหว่าง พ่อ/แม่เลี้ยงเดี่ยวกับบุตร ต่างให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน มี
บางกรณีศึกษาที่ไม่มีประสบการณ์ในการให้ค าปรึกษาแนะน าบุตร แต่จะได้รับค าแนะน าจากเครือญาติ ได้แก่ บิดา 
มารดา หรืออาจเป็นบุคคลรอบข้าง เช่น เพื่อนบ้านหรือเพื่อนร่วมงาน ส่วนสัมพันธภาพระหว่างครอบครัวกับเครือ
ญาติ ส่วนใหญ่จะได้รับก าลังใจจากญาติมิตร ได้รับความช่วยเหลือ ทั้งปัจจัยในการด ารงชีพ การให้ค าปรึกษา ซึ่งเป็น
ลักษณะเด่นของสังคมไทย คือ ความเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ และโอบอ้อมอารี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

ปัญหาที่เกิดขึ้นกับครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ส่วนใหญ่ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวต้องเผชิญกับปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
สังคมและบทบาทการท าหน้าที่พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว ส่วนใหญ่จะแก้ปัญหาโดยการเพิ่มรายได้และลดค่าใช้จ่าย ท าใจ
ยอมรับกับปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วตั้งใจท าหน้าที่ดูแลลูกให้ได้รับความรักและความอบอุ่นมากที่สุด 

 3. การสนับสนุนทางสังคมและเครือข่ายทางสังคมส าหรับครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว 

      3.1 การสนับสนุนของเครือข่ายทางสังคมที่ไม่เป็นทางการ ได้แก่ บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัว
เลี้ยงเดี่ยว โดยมีความสัมพันธ์กันตามธรรมชาติ ไม่เกี่ยวข้องกับบทบาทการท างานหรือวิชาชีพ เช่น ครอบครัวเดิม 
ครอบครัวคู่สมรส เครือญาติ เพื่อน หรือบุคคลใกล้ชิด ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์กับครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวเสมอ โดยให้การ
ช่วยเหลือทั้งปัจจัยพื้นฐานในการด าเนินชีวิต การให้ค าปรึกษา ค าแนะน าและก าลังใจ และถือว่ามีผลต่อครอบครัว
เลี้ยงเดี่ยวอย่างแท้จริง 

3.2 การสนับสนุนของเครือข่ายทางสังคมที่เป็นทางการ   

3.2.1 การสนับสนุนของเครือข่ายทางสังคมในภาครัฐ หน่วยงานที่มีบทบาทในการสนับสนุน
ครอบครัวเลี้ยวเดี่ยวมากที่สุด คือ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นหน่วยงานระดับชาติท าหน้าที่เชิง
นโยบายในการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายและความเข้มแข็งของครอบครัวเป็นหลัก ไม่ได้มีบทบาทหน้าที่โดยตรง
กับการให้บริการกับกลุ่มเป้าหมาย แต่ท าหน้าที่ในการสนับสนุน (งบประมาณ งานวิชาการ เครื่องมือการท างาน) 
ส่งเสริม ประสานงานก ากับดูแล ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายด้านครอบครัว โดยเน้นกระบวนการมี
ส่วนร่วมกับสถาบันหลักอื่น ๆ ของสังคม อันประกอบด้วย สถาบันทางศาสนา สถาบันการศึกษา สถาบันสื่อมวลชน 
ฯลฯ เพื่อให้การสนับสนุนแก่สถาบันครอบครัว 

3.2.2 การสนับสนุนของเครือข่ายทางสังคมในภาคเอกชน จะเป็นในลักษณะของมูลนิธิครอบครัว 
สถาบันทางศาสนา สถาบันทางการศึกษา สถาบันสื่อมวลชน เป็นต้น โดยท าหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือให้
ค าปรึกษา ค าแนะน าในการให้ความรู้เสริมสร้างทักษะในการด าเนินชีวิต ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อคิดเห็น
ประสบการณ์ ผ่านการท ากิจกรรมร่วมกัน เป็นหลัก 

จากการศึกษา บุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว 1 กรณีศึกษาและ
เอกชน  2 กรณีศึกษา พบว่า การให้การสนับสนุนครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวในประเทศไทย รัฐบาล ยังไม่มีแนวทางการ
สนับสนุนครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวที่รูปธรรมชัดเจน เช่น การให้ความช่วยเหลือสนับสนุนเรื่องการเงิน การพัฒนาอาชีพ 
หรือสวัสดิการรัฐที่นอกเหนือจากสวัสดิการพื้นฐาน แม้ทิศทางการพัฒนาสถาบันครอบครัว ในปี 2560-2564 จะได้
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ก าหนดวิสัยทัศน์ และนโยบายที่มุ่งเน้น สถาบันครอบครัวให้เป็นเป้าหมายหลักของประเทศ ที่ต้องได้รับการพัฒนาให้
มีความเข้มแข็ง ก็ตาม แต่การด าเนินงานช่วยเหลือครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวที่ปฏิบัติกันมานั้น ก็เป็นเพียงการสนับสนุนให้
องค์กรเอกชน ได้แก่ มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว องค์กรเอกชนอื่นที่ด าเนินงานด้านครอบครัว เป็นผู้น านโยบายไป
ปฏิบัติ ทั้งนี้ ยังขาดปัจจัยหลักในการด าเนินงาน ได้แก่ งบประมาณ บุคลากร เครื่องมือ และวิธีการที่เหมาะสม ยังไม่
เพียงพอต่อการด าเนินงานให้ส าเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพได้ ดังนั้นรัฐบาลจึงควรตระหนักถึงความส าคัญ
ของกลุ่มครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว และหาแนวทางด าเนินงานที่เหมาะสมเพื่อช่วยเหลือครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว เพื่อให้การ
ด าเนินชีวิตของครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวมีคุณภาพที่ดีต่อไป 

4. แนวทางการสนับสนุนของเครือข่ายทางสังคมและการพัฒนานโยบายสวัสดิการสังคมในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว 

จากการวิจัย พบว่า แนวทางการสนับสนุนของเครือข่ายทางสังคม จะเป็นไปในลักษณะของการให้การ
ส่งเสริมและสนับสนุน ในเรื่องของการรวมกลุ่มจัดกิจกรรม ให้ค าปรึกษา แนะน าแนวทางการจัดการปัญหาในการ
ด าเนินชีวิตเมื่อกลายเป็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ทั้งด้านการท าหน้าที่ของพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว สัมพันธภาพภายในครอบครัว 
การเลี้ยงดูบุตร การให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาอาชีพ การสนับสนุนแหล่งเงินทุน การส่งเสริมด้านการศึกษาบุตร 
ตลอดจนการช่วยเหลือสิ่งของในการด ารงชีพขั้นพื้นฐาน เป็นต้น ในส่วนของการพัฒนานโยบายสวัสดิการสังคม ยังไม่
ปรากฏชัดเจนถึงนโยบายส าหรับครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว หน่วยงานในระดับนโยบายได้ก าหนดความช่วยเหลือส าหรับ
ครอบครัวที่ประสบปัญหาทั่วไป สตรี เด็ก ผู้สูงวัย และกลุ่มผู้ด้วยโอกาส ทั้งนี้ในกลุ่มของครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวนั้น ยังไม่
มีความชัดเจนส าหรับนโยบายดังกล่าวที่ชัดเจน 

อภิปรายผล  

 จากการศึกษาเร่ือง สภาพการด าเนินชีวิตครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวและการสนับสนุนของเครือข่ายทางสังคม พบ
ประเด็นที่ส าคัญสมควรน ามาอภิปรายผลดังนี้ 

 1. สภาพการด าเนินชีวิตเมื่อกลายเป็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว 

 เมื่อต้องกลายเป็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ท าให้พ่อ/แม่เลี้ยงเดี่ยวต้องปรับสภาพการด าเนินชีวิต ทั้งด้านที่อยู่
อาศัย เศรษฐกิจ สุขภาพ สังคมและการท าหน้าที่ของพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว 1) ด้านที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว
ที่ไม่มีความพร้อมมักจะกลับไปอาศัยอยู่กับครอบครัวเดิม ได้แก่ พ่อแม่หรือเครือญาติ เนื่องจากเมื่อกลับไปอาศัยอยู่กับ
ครอบครัว นอกจากจะได้รับความช่วยเหลือในเรื่องปัจจัยพื้นฐานในการด ารงชีวิตแล้ว ยังได้รับก าลังใจจากบุคคลรอบ
ข้าง ให้สามารถด าเนินชีวิตต่อได้อย่างมั่นใจ ซึ่งสอดคล้องกับ กมลพรรณ พันพึ่ง, สายฤดี  วรกิจโภคาทร และมาลี   
จิรวัฒนานนท์ (2550) ที่ว่าเมื่อสิ้นสุดชีวิตคู่ ผู้ที่ดูแลลูกส่วนใหญ่ คือ แม่ ซึ่งผลงานวิจัยหลายชิ้น พบว่า ภายหลังการ
หย่าร้างแม่เลี้ยงเดี่ยว จะย้ายมาอยู่ร่วมกับครอบครัวเดิม (รุ่นพ่อ - แม)่ และกุสุมา พลแก้ว (2544) ว่าครอบครัวที่ไม่ได้
อาศัยอยู่ในครอบครัวขยายหรือในท้องถิ่นใกล้กับเครือญาติจะประสบปัญหาการไม่มีที่อยู่อาศัย แต่โดยทั่วไปการ
แก้ปัญหาของครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวในประเทศไทย คือ การย้ายกลับไปอยู่กับครอบครัวเดิมของตนซึ่งมีบิดา มารดาหรือ
ญาติ ซึ่งจะช่วยลดภาระด้านเศรษฐกิจและมีผู้ช่วยเลี้ยงดูบุตร 2) ด้านเศรษฐกิจ เมื่อกลายเป็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว 
ภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวจะสูงขึ้นเพราะต้องท างานหาเงินเพียงคนเดียว การปรับตัวของพ่อ /แม่เลี้ยงเดี่ยวจึง
จ าเป็นต้องดิ้นรนหารายได้เพิ่มเติม ท างานหนักขึ้น และลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นออกไปเพื่อให้เพียงพอต่อการด าเนิน
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ชีวิต สอดคล้องกับ กุสุมา  พลแก้ว (2544) และ นิศา  ชูโต และคณะ (2545) พบว่าเมื่อเข้าสู่การเป็นครอบครัวเลี้ยง
เดี่ยว ปัญหาด้านเศรษฐกิจเป็นเร่ืองที่เกิดขึ้นได้ง่ายในกรณีของการเป็นครอบครัวแม่คนเดียว ดังเช่น แม่เลี้ยงเดี่ยวที่ไม่
เคยประกอบอาชีพมาก่อนก็ต้องหางานท า ในกรณีที่มีงานท าอยู่แล้วก็ท างานให้มากขึ้น หารายได้พิเศษ และเปลี่ยน
อาชีพเพื่อให้มีรายได้มากขึ้นเพียงพอกับค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยวยังประสบปัญหาภาระหนี้สิน 3) 
ด้านสุขภาพ ปัญหาที่ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวต้องเผชิญ คือ สุขภาพของพ่อ/แม่เลี้ยงเดี่ยว ส่วนใหญ่จะมีภาวะสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตที่ไม่ดีอันเนื่องมาจากความเครียดจากสถานการณ์ที่เผชิญ ในสถานการณ์เหล่านี้สามารถจ าแนก
ออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่เปราะบาง กลุ่มนี้จะรู้สึกท้อแท้ สิ้นหวัง ไม่อยากต่อสู้ ยึดติดกับปัญหาที่เกิดขึ้น ท าให้
สุขภาพร่างกายมีปัญหา ในทางตรงข้ามกลุ่มเข้มแข็ง กลุ่มนี้จะมองเห็นความส าคัญของการด าเนินชีวิตต่อ มีลูกเป็น
ก าลังใจให้ต่อสู้และพร้อมเผชิญกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ณัฏฐ์ษา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 
(2550) ที่พบว่าพ่อหรือแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มีความมั่นคงทางจิตใจ จะสามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ ไปได้ โดยง่าย การมี
ความมั่นคงทางจิตใจ คือ ความพร้อมที่จะเผชิญปัญหาหรืออุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นสามารถแก้ปัญหาให้ลุล่วงไปได้  
3) ด้านสังคม เมื่อต้องด าเนินชีวิตเป็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ส่วนใหญ่ครอบครัวเดิม ได้แก่ พ่อ แม่ ญาติพี่น้อง จะเป็น
ก าลังใจที่ดีให้แก่ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ท าให้สามารถกล้าเผชิญหน้ากับสังคมรอบข้างได้อย่างภาคภูมิ สอดคล้องกับ 
ณัฏฐ์ษา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (2550) ที่พบว่าแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายทางสังคมลักษณะต่างๆ 
จะสามารถหาทางออกให้กับปัญหาของตัวเองได้ เครือข่ายทางสังคมที่ปรากฏอย่างชัดเจน ได้แก่ ครอบครัวและเครือ
ญาติ ให้การสนับสนุนทั้งการเงิน ที่อยู่อาศัย ค าปรึกษา ที่พึ่งพิงทางใจ การให้อภัย ฯลฯ แต่ในบางกรณี ที่รู้สึกว่า
ตนเองเป็นหม้ายและรู้สึกอับอายสังคมรอบข้าง ในกรณีนี้จะต้องใช้เวลาในการปรับตัวเพื่อให้มีสภาพจิตใจที่เข้มแข็ง
แล้วกลับมาด าเนินชีวิตให้เป็นปกติต่อไป สอดคล้องกับ กุสุมา พลแก้ว (2544) ที่พบว่า ผู้หญิงต้องเผชิญกับอคติจาก
คนในสังคมที่มีความเชื่อว่าผู้หญิงหม้าย/หย่าร้างเป็นผู้มีมลทินจากการหย่าร้างเพราะประพฤติไม่ดี บุตรจะเป็นเด็กที่มี
ปัญหา และได้รับการติฉินนินทา สิ่งเหล่านี้ท าให้ผู้หญิงเกิดความรู้สึกไม่เชื่อมั่น และต้องการสร้างพลังความคิดเพื่อก้าว
ข้ามให้พ้นไปให้ได้ในช่วงการปรับตัว 4) ด้านการท าหน้าที่พ่อ/แม่เลี้ยงเดี่ยว จ าแนกได้ 2 ลักษณะ คือ พ่อ/แม่เลี้ยง
เดี่ยวท าหน้าที่ดูแลลูกด้วยตนเอง จะสามารถท าหน้าที่ในการดูแล อบรม สั่งสอน และมีช่ วงเวลาที่ได้ท ากิจกรรม
ร่วมกันอย่างเต็มที่ ท าให้ลูกได้รับความอบอุ่นและไม่รู้สึกว่าขาดพ่อหรือแม่ไป ลูกอาศัยอยู่และได้รับการเลี้ยงดูจากพ่อ
แม่หรือเครือญาติของพ่อ/แม่เลี้ยงเดี่ยว ในกรณีนี้ส่วนใหญ่พ่อ/แม่เลี้ยงเดี่ยวจะประสบปัญหาเรื่องเศรษฐกิจ กล่าวคือ
ต้องรับภาระในการหาเงินเพียงคนเดียวด้วยการท างานหนัก ไม่มีเวลาที่จะได้ดูแลครอบครัว จึงน าลูกไปฝากให้พ่อแม่
หรือญาติพี่น้อง ท าหน้าที่ดูแลแทน สอดคล้องกับ ชิดชนก กอวัฒนาวรานนท์ (2556) ที่พบว่าการช่วยเลี้ยงดูลูกของ
ครอบครัวเดิมและเครือญาติ ในเวลาที่พ่อหรือแม่เลี้ยงเดี่ยวต้องท างาน สามารถเติมเต็มความอบอุ่นให้แก่ลูกได้ แต่
หากลูกได้รับการดูแลเลี้ยงดูจากพ่อหรือแม่เลี้ยงเดี่ยวด้วยตนเองย่อมมีคุณค่าต่อลูก ทั้งในด้านพัฒนาการด้านร่างกาย 
จิตใจ สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกได้เป็นอย่างดี 

 2. การสนับสนุนของเครือข่ายทางสังคมส าหรับครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว 

 จากการศึกษาพบว่าการสนับสนุนของเครือข่ายทางสังคม แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ประกอบ ด้วย   
2.1 การสนับสนุนของเครือข่ายทางสังคมที่ไม่เป็นทางการส าหรับครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ได้แก่ ครอบครัว 

พ่อน้อง เครือญาติ กลุ่มเพื่อน ซึ่งการสนับสนุนของเครือข่ายทางสังคมที่ส าคัญในเบื้องต้นคือ ครอบครัวเดิม เพราะ
ครอบครัวจะท าหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น ทั้งในรูปแบบการให้ปัจจัยในการด าเนินชีวิต หรือแม้แต่
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ก าลังใจ ค าปรึกษาและค าแนะน า แนวทางในการด าเนินชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับ ชิดชนก  กอวัฒนาวรานนท์ (2556) 
พบว่าการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว เป็นการสนับสนุนทางสังคมที่มีความส าคัญมากที่สุดต่อครอบครัวพ่อหรือ
แม่เลี้ยงเดี่ยว ครอบครัวเป็นแหล่งสนับสนุนทางสังคมเดียว ที่ให้ความช่วยเหลือในทุกรูปแบบ สามารถแบ่งเบาภาระ
ครอบครัวและการเลี้ยงลูกในครอบครัวได้  ส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึกและก าลังใจในการด าเนินชีวิตของพ่อแม่เลี้ยง
เดี่ยว ส่วนเครือข่ายทางสังคมที่เป็นทางการ 

2.2 การสนับสนุนทางสังคมของเครือข่ายที่เป็นทางการส าหรับครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ได้แก่ 1) การ
สนับสนุนของเครือข่ายทางสังคมในส่วนของภาครัฐ หน่วยงานที่มีบทบาทในการสนับสนุนครอบครัวเลี้ยวเดี่ยวมาก
ที่สุด คือ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นหน่วยงานระดับชาติท าหน้าที่เชิงนโยบายในการส่งเสริมความ
เสมอภาคหญิงชายและความเข้มแข็งของครอบครัวเป็นหลัก ไม่ได้มีบทบาทหน้าที่โดยตรงกับการให้บริการกับ
กลุ่มเป้าหมาย แต่ท าหน้าที่ในการสนับสนุน (งบประมาณ งานวิชาการ เครื่องมือการท างาน) ส่งเสริม ประสานงาน
ก ากับดูแล ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายด้านครอบครัว โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมกับสถาบันหลัก
อื่น ๆ ของสังคม อันประกอบด้วย สถาบันทางศาสนา สถาบันการศึกษา สถาบันสื่อมวลชน ฯลฯ เพื่อให้การสนับสนุน
แก่สถาบันครอบครัว ทั้งนี้ การให้การสนับสนุนครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวในประเทศไทย ยังไม่มีรูปธรรมที่ชัดเจน เช่น การ
ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนเรื่องการเงิน การพัฒนาอาชีพ หรือสวัสดิการรัฐที่นอกเหนือจากสวัสดิการพื้นฐาน จึงท า
ให้ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวยังคงต้องเผชิญหน้ากับปัญหาเพียงล าพัง ซึ่ง กมลพรรณ พันพึ่ง และคณะ (2550) พบว่าหาก
พิจารณาถึงการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวในประเทศไทยอาจจะสะท้อนสภาพของการจัด
สวัสดิการสังคมของรัฐได้อย่างชัดเจน ดังปรากฏประเด็นที่ส าคัญ (1) ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีการระบุถึงกลุ่ม
ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะในการรับบริการสวัสดิการสังคมเหมือนกลุ่มเป้าหมายอื่น (เช่น กลุ่ม
เด็ก กลุ่มสตรี กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้สูงอายุ) (2) บริการสวัสดิการสังคมของรัฐยังตอบสนองต่อความต้องการของ
ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวได้น้อย (3) ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวส่วนใหญ่อาศัยความช่วยเหลือจากเครือญาติ เพื่อน ผู้น าชุมชน ใน
การแก้ปัญหาในภาวะวิกฤตและการปรับตัวของครอบครัว จะเห็นได้ว่ารูปแบบการให้การสนับสนุนทางสังคมของ
หน่วยงานภาครัฐ มีบริการน้อย ไม่คลอบคลุม และยังไม่สามารถช่วยเหลือในรูปของตัวเงิน จึงยังไม่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวได้อย่างแท้จริง 2) การสนับสนุนของเครือข่ายทางสังคมในส่วนของภาคเอกชน 
จะเป็นในลักษณะของมูลนิธิครอบครัว เครือข่ายครอบครัว สถาบันทางศาสนา สถาบันทางการศึกษา สถาบัน
สื่อมวลชน เป็นต้น โดยท าหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือให้ค าปรึกษา ค าแนะน าในการให้ความรู้เสริมสร้างทักษะใน
การด าเนินชีวิต ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อคิดเห็นประสบการณ์ ผ่านการท ากิจกรรมร่วมกัน แต่อย่างไรก็ตาม
การสนับสนุนของเครือข่ายทางสังคมของภาคเอกชนยังไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวมากนัก จะรู้จักกันใน
เฉพาะกลุ่มที่เป็นสมาชิกเท่านั้น อาจจะมีสาเหตุมาจากครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวส่วนใหญ่ไม่ได้ตระหนักถึงความส าคัญของ
การด าเนินชีวิตแบบครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว จึงไม่เสาะหาข้อมูลในการเข้าร่วมกิจกรรม ชิดชนก กอวัฒนาวรานนท์ 
(2556) พบว่าเครือข่ายทางสังคมในส่วนของภาคเอกชน ได้แก่ ชมรมครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว 
ได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือเรื่องข้อมูลข่าวสารและค าแนะน า การมีประสบการณ์ร่วมกันท าให้ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวที่
เป็นสมาชิกเท่านั้น ให้สามารถแบ่งปันประสบการณ์ หรือเสนอแนะแนวทางการใช้ชีวิต การปรับตัวเพื่อการด าเนินชีวิต
ครอบครัวที่มีความสุขบนพื้นฐานของการเป็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว การแบ่งปันโอกาสในการเรียนรู้จากหน่วยงาน
เครือข่ายของชมรม เพื่อเพิ่มพูนทักษะและเวลาในการท ากิจกรรมร่วมกันของครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว  
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3. แนวทางการสนับสนุนของเครือข่ายทางสังคมและการพัฒนานโยบายสวัสดิการสังคมในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว จะเป็นไปในลักษณะของการให้การส่งเสริมและสนับสนุน ในเรื่องของการรวมกลุ่ม
จัดกิจกรรม ให้ค าปรึกษา แนะน าแนวทางการจัดการปัญหาในการด าเนินชีวิตเมื่อกลายเป็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ทั้ง
ด้านการท าหน้าที่ของพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว สัมพันธภาพภายในครอบครัว การเลี้ยงดูบุตร การให้ความช่วยเหลือด้านการ
พัฒนาอาชีพ การสนับสนุนแหล่งเงินทุน การส่งเสริมด้านการศึกษาบุตร ตลอดจนการช่วยเหลือสิ่งของในการด ารงชีพ
ขั้นพื้นฐาน เป็นต้น สอดคล้องกับ ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (2551) ศึกษาผลการให้ความช่วยเหลือ
ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ได้เสนอแนวทางจัดบริการทางสังคมในอนาคตที่ควรจัดให้มีส าหรับครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ได้แก่ (1) 
การจัดให้ความรู้เรื่องแหล่งที่ให้บริการหรือทรัพยากรอื่นๆ ที่มีในชุมชน ที่สามารถไปรับการช่วยเหลือได้ (2) ให้มี
หน่วยงานชุมชนท าหน้าประเมินความต้องการของครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว โดยเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ทางด้านจิตวิทยาหรือ
สังคมสงเคราะห์ เพื่อสามารถให้ค าแนะน าปรึกษาในเบื้องต้นได้ (3) ฝึกอาชีพให้แม่เลี้ยงเดี่ยวที่ต้องการอาชีพที่มั่นคง 
เพราะการช่วยเหลือเรื่องเงินจากภาครัฐมีจ ากัด (4) การก าหนดนโยบายให้ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวเป็นกลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะ และให้ครอบครัวดังกล่าวมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายด้วย เพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงผู้ประสบปัญหา
โดยตรงซึ่งควรมีแนวทางการป้องกันปัญหาครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว  ในส่วนของการพัฒนานโยบายสวัสดิการสังคม ยังไม่
ปรากฏชัดเจนถึงนโยบายส าหรับครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว หน่วยงานในระดับนโยบายได้ก าหนดความช่วยเหลือส าหรับ
ครอบครัวที่ประสบปัญหาทั่วไป สตรี เด็ก ผู้สูงวัย และกลุ่มผู้ด้วยโอกาส ทั้งนี้ในกลุ่มของครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวนั้น ยังไม่
มีความชัดเจนส าหรับนโยบายดังกล่าวที่ชัดเจน สอดคล้องกับ กมลพรรณ พันพึ่ง และคณะ (2550) ที่กล่าวว่า
ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวส่วนใหญ่ จะใช้บริการสวัสดิการสังคมในโปรแกรมร่วมกับประชาชนในประเทศโดยไม่แยกเฉพาะ
กลุ่มออกมาชัดเจนเพื่อรับสวัสดิการพื้นฐานประเภทต่างๆ การจัดสวัสดิการส าหรับกลุ่มมีบางประเภทที่ เป็นปัญหา
เจาะจงของครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวเท่านั้น ซึ่งเน้นไปในเรื่องการเลี้ยงดูเด็ก การส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว และ
ความมั่นคงทางรายได้ของครอบครัว โดยจัดให้มีสิทธิประโยชน์เฉพาะภายในหมวดสวัสดิการครอบครัว – สวัสดิการ
เด็ก หมวดสวัสดิการส าหรับผู้สูญเสียจากคู่สมรสเสียชีวิต หมวดด้านการจ้างงาน และหมวดผู้มีรายได้น้อย 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย 
1.1 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ควรจัดให้มีการจัดท าระบบฐานข้อมูล (Big 

Data) เก่ียวกับครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยการส ารวจและเปิดการลงทะเบียนแบบสมัครใจ 
เพื่อให้สามารถทราบขนาดของปัญหา ความชุก อุบัติการณ์ใหม่ในแต่ละปี เพื่อน ามาประกอบการวางยุทธศาสตร์โดย
กระบวนการจัดท าข้อมูลเชิงภูมิสารสนเทศ (Geographic Information System) 

1.2 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ควรจัดให้มีหน่วยงานที่สามารถดูแลรับผิดชอบ
เรื่องครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวโดยตรง เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการได้ตรงประเด็นทั้งในระดับส่วนกลางและ
ท้องถิ่น 

1.3 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ควรมีนโยบายจัดท าบัตรประจ าตัวของ
ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวเพื่อใช้ในการแสดงตนเพื่อรับสิทธิประโยชน์ด้านสวัสดิการของรัฐและเอกชน 
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1.4 ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวส่วนใหญ่ประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความ
ช่วยเหลือ โดยการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมสวัสดิการและการด ารงชีพพื้นฐาน รวมทั้งกองทุนกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพแบบ
ยั่งยืนและสามารถพึ่งตนเองและส่งคืนเงินยืมได้อย่างสม่ าเสมอ ทั้งนี้ควรมีเครือข่ายหรือสมาคมวิชาชีพต่างๆ ร่วม
สนับสนุนอย่างเป็นระบบ 

1.5 ควรสร้างระบบการจัดการความรู้โดยอาศัยข้อมูลสารสนเทศที่เกิดขึ้นจริงเพื่อมาปรับยุทธศาสตร์ให้
เป็นพลวัตในการป้องกัน ส่งเสริมและแก้ปัญหาของครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวอย่างทันท่วงทีและตรงกับความต้องการที่
แท้จริง โดยท าให้เกิดยุทธศาสตร์แห่งการพัฒนาครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวที่ยั่งยืน (Sustainable Development 
Strategy) 

1.6 ควรจัดท าระบบเฝ้าระวัง และการสื่อสารเพื่อให้เกิดชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice) 
โดยอาศัยระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ ได้แก่ การจัดท าเวปไซต์ เวปบอร์ด บล็อค และการใช้โซเชียลมีเดีย เช่น เฟสบุ๊ค 
ไลน์ วีแชท ทวิตเตอร์ ส าหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นต่างๆ อย่างเป็นทางการและในรูปแบบการพึ่งพาอาศัย
กัน เป็นการสื่อสารที่สนับสนุนในทุกมิติ 

 2. ข้อเสนอแนะในระดับปฏิบัติการ 
2.1 ในการด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวของหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน ควรมีการ

สื่อสารประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวมากข้ึน ไม่จ ากัดเฉพาะสมาชิกเท่านั้น 
2.2 ควรจัดตั้งสภาเครือข่ายครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว เพื่อเป็นเวทีในการพูดคุยปัญหา เสนอความต้องการ 

แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่างๆ ในการด ารงชีพและการเลี้ยงดูบุตรธิดา 
2.3 สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ควรจัดตั้งเครือข่ายนักสังคมสงเคราะห์ที่มีความเชี่ยวชาญเรื่อง

ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว รวมทั้งเครือข่ายครอบครัวและชุมชนอุปถัมภ์ที่ยินดีร่วมกันช่วยเหลือ พัฒนาและป้องกันปัญหา
และอุปสรรคต่างๆ 

3. ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
3.1 เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ เป็นสภาพการด าเนินชีวิตครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวและการสนับสนุนของ

เครือข่ายทางสังคม ในกรุงเทพมหานครเท่านั้น เห็นควรขยายการศึกษาให้ครอบคลุมพื้นที่ในระดับภูมิภาคเพื่อให้
การศึกษาเร่ืองนี้มีความสมบูรณ์ และสามารถเปรียบเทียบความแตกต่างของสภาพการด าเนินชีวิตและการสนับสนุน
ของเครือข่ายทางสังคม ระหว่างกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาคอื่น ซึ่งมีบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ที่แตกต่างกัน 

3.2 ควรศึกษาให้เข้าใจปัญหา อุปสรรค การด าเนินชีวิตของครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวอย่างชัดเจน คลอบคลุม
กลุ่มเป้าหมายทั้งประเทศ เพื่อน าผลการศึกษามาประกอบการก าหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน ในการให้ความ
ช่วยเหลือและสนับสนุนครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวได้ตรงความต้องการมากที่สุด 

3.3 ควรศึกษาสภาพการด าเนินชีวิตของบุตร ที่ได้รับผลกระทบจากการเข้าสู่สภาวะครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว 
เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและความส าคัญ จนน าไปสู่กระบวนการให้ความช่วยเหลืออย่างตรงจุด 

3.4 ควรศึกษาการท าหน้าที่ของพ่อเลี้ยงเดี่ยว เพื่อให้ทราบข้อเท็จจริง ปัญหา อุปสรรคในการท าหน้าที่ทั้ง
พ่อและแม่ในเวลาเดียวกัน และเป็นแนวทางในการก าหนดมาตรการในการให้ความช่วยเหลือในอนาคต 
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ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการจ่ายเบี้ยยังชีพในเขตเทศบาลต าบลสะเตงนอก   
อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 

Satisfaction of the Elderly on the Subsistence Allowance at Satengnok 
Subdistrict, Mueang District, Yala Province 

อาฟีนูน  หาแว*, นัสเราะห์  เตะ๊, ซูรีนา  มิยา, ศุภมาส  รัตนพพิัฒน์ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา 
*Email : afinoon.h@yru.ac.th 

บทคัดย่อ 

การศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการจ่ายเบี้ยยังชีพ ศึกษากรณีเทศบาลต าบลสะเตงนอก อ าเภอ
เมือง จังหวัดยะลา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการจ่ายเบี้ยยังชีพ ในเขตพื้นที่เทศบาล
ต าบลสะเตงนอก อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้สูงอายุ จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพ อาชีพ เขตที่อยู่อาศัย และเพื่อศึกษาถึงข้อเสนอแนะของที่มีต่อการจ่ายเบี้ยยังชีพ ในเขตพื้นที่
เทศบาลต าบลสะเตงนอก อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา จ านวน 100 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 
แบบสอบถาม และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิง
อนุมาน T - test, One - Way ANOVA               

ผลการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุมีระดับความคิดเห็นที่เป็นความพึงพอใจต่อการจ่ายเบี้ยยังชีพโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
รองลงมาคือ ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง และด้านการให้บริการอย่างทันต่อเวลา  

ค าส าคัญ : ผู้สูงอายุ ความพึงพอใจ  กระบวนการควบคุมคุณภาพตามทฤษฎีของมาสโลว์  เทศบาลต าบลสะเตงนอก 

Abstract 

This research study is a case study of the satisfaction of the elderly to the subsistence 
allowance at Satengnok Subdistrict, Mueang District in Yala province aimed to compare satisfaction of 
the elderly according to age, educational level, marital status, occupation, district location and the 
suggestions about the provision of subsistence allowance involving 100 respondents. The data is 
collected by questionnaire. The statistics analyzed the data include percentage, mean, standard 
deviation, t-test, and one-way ANOVA. 

The results showed that the level satisfaction of the elderly to the subsistence allowance at 
Satengnok Subdistrict, Mueang District in Yala province in all three aspects were “very high” level 
followed by adequate services, continuing services, and timely services.  
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Keywords :  Elderly people satisfaction; Satengnok Subdistrict in Yala province; subsistence allowance 
for the Elderly 

บทน า 

              เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้เริ่มเป็นรูปธรรมใน พ.ศ. ๒๕๓๕ จากแนวคิดของกรมประชาสงเคราะห์ (ในรัฐบาลสมัย 
นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรีสองสมัย ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๓๕ – ๒๕๓๘) เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุถือเป็นสวัสดิการสังคม
ประเภทหนึ่ง ที่รัฐบาลจัดสรรให้กับผู้ที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นการจัดสวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุ โดยผ่านการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน ได้แก่ องค์กรภาครัฐที่รับผิดชอบ คือ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมถึงองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีบทบาทในการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ ได้เร่ิมต้นอย่างเป็นทางการ 

            เมื่อรัฐบาลได้จัดตั้งกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุในชุมชน (เบี้ยยังชีพ) พ.ศ. ๒๕๓๖ เพื่อให้เงินช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มี
ฐานะยากจน เดือนละ ๒๐๐ บาท นับเป็นจุดเริ่มต้นในการจัดสวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และต่อมาในปี ๒๕๔๔ – ๒๕๔๕ จากนโยบายการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นของรัฐบาล ภารกิจเรื่องนี้จึงถูกถ่ายโอนไปยัง
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและกรุงเทพมหานคร ดังนั้น เบี้ยยังชีพส าหรับผู้สูงอายุนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ได้รับการถ่ายโอนภารกิจ และได้มีการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ จนถึงปัจจุบัน  

 การที่จะทราบว่ารัฐมีนโยบายอย่างไรเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ผู้วิจัยจึงได้เน้นพิจารณาจากกฎหมายสูงสุดของประเทศ
คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เพื่อที่จะท าให้ทราบถึงแนวนโยบายรัฐบาลในเร่ืองต่าง ๆ ได้เป็น
อย่างดี ปรากฏว่ามีบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุไว้อย่างชัดเจน ซึ่งนับว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่รัฐได้เล็งเห็นถึง
ความส าคัญและมีความประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมที่จะจัดให้มีกฏหมายสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุอย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิด
ประโยชน์และเป็นธรรมแก่ผู้สูงอายุโดยเท่าเทียมกัน (ช.ชยินทร์ เพ็ชญไพศิษฎ์, 2552) 

จากความเป็นมา และความส าคัญของปัญหานั้น ผู้วิจัยเห็นว่า นโยบายการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นนโยบายที่
น่าสนใจ เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ซึ่งให้ความส าคัญกับผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลช่วยเหลือบรรเทา
ความเดือดร้อนและสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ได้อย่างทั่วถึง ผู้วิจัยเล็งเห็นประเด็นที่น่าสนใจ คือ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่รับนโยบายดังกล่าวไปปฏิบัตินั้น ผลของการด าเนินโครงการเป็นอย่างไร เพื่อที่จะน าข้อมูลดังกล่าวมาศึกษาว่า
โครงการต่อไปของรัฐบาล ควรเป็นไปในแนวทางใด และควรปรับปรุงอย่างไร เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์มากที่สุด 

วัตถุประสงค์ในการวิจัย 

เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการจ่ายเบี้ยยังชีพในเขตเทศบาลต าบลสะเตงนอก อ าเภอเมือง 
จังหวัดยะลา 
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ระเบียบการวิจัย 

กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ในเขตเทศบาลต าบลสะเตงนอก จังหวัดยะลามีจ านวนประชากร 30,814  
มี 13 หมู่บ้านทั้งหมด และมีประชากรที่ได้รับเบี้ยยังชีพทั้งหมด 14,376 คน มีการยกตัวอย่างทั้งสิ้น จ านวน 100 คน สุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ 10 บ้านตือเบาะ จ านวน 50 คน และหมู่ 4 บ้านนัดโตะโมง จ านวน 50 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เปน็แบบสอบถาม (Questionnaire) ทีผู่้ศึกษาสร้างขึ้น
จากการศึกษาแนวคิดจากทฤษฏี เอกสารต่าง ๆ ตลอดจนงานวจิัยที่เก่ียวข้อง แบบสอบถามแบง่ออกเป็น 3 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ (Check List) จ านวน 4 ข้อ ได้แก่ รายได้
ของการศึกษา การศึกษา สุขภาพของผู้รับบริการ เพศ 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ มีลักษณะแบบสอบถามชนิด
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 อันดับคือเห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

การวิเคราะห์ทางสถิติ วิจัยนี้ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์การแปรปรวนทางเดียว (One-way anova) ในการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยจาก
กลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม และใช้ค่าที (T-test) ในการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยจากกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม โดย
ก าหนดความมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับไม่เกิน 0.5  

สรุปและวิจารณ์ผล 

จากจ านวนผูต้อบแบบสอบถาม 100 คน ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง (56.0%) มีอายุ 60-70 ปี 
(53.0%) มีหมู่ 4 จ านวน (50.0%) คน และหมู่ 10 จ านวน (50.0%)คน โดยผู้ทีไ่ม่ได้รบัการศึกษามีจ านวน (53.0%) และผู้
ที่ไม่ไดป้ระกอบอาชพีจ านวน (64.0%) 

สรุปข้อมูลตามวัตถุประสงค์ 

จากผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการจ่ายเบี้ยยังชีพ ในเขตพื้นที่เทศบาลต าบลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ 
สรุปผลได้ดังนี้ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล พบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
จ านวน 56 คน มีอายุระหว่าง 60 -71 ปี หมู่ที่ 4 จ านวน 50 คนและหมูที่ 10 จ านวน 50 คน มีผู้ที่ไม่ได้รับการศึกษา 53 
คน ไม่ได้ประกอบประกอบอาชีพ 64 คน และส่วนใหญ่มีเขตที่อยู่อาศัยในเขตเทศบาลต าบลสะเตงนอกระดับความพึง
พอใจของผู้สูงอายุต่อการจ่ายเบี้ยยังชีพ ในเขตพื้นที่เทศบาลต าบลสะเตงนอก พบว่า ผู้สูงอายุมีระดับความคิดเห็นที่เป็น
ความพึงพอใจต่อการจ่ายเบี้ยยังชีพโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านระดับความพึงพอใจใน
การบริการ มีระดับความคิดเห็นมากเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือ ด้านการให้บริการของเจ้ าหน้าที่ ด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวกผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการจ่ายเบี้ยยังชีพ ในเขตพื้นที่เทศบาลต าบลสะเตงนอก 
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พบว่า ผู้สูงอายุที่มีอายุ หมู่ที่ ระดับการศึกษา และอาชีพ ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการจ่ายเบี้ยยังชีพในเขตพื้นที่เทศบาล
ต าบลสะเตงนอก แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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Abstract 

 This research aimed to investigate on interactional strategies employed by students in 

English Language Teaching (ELT) at a Thai tertiary level. Classroom conversational analysis 

was used to examine interactional strategies use by Thai students. The participants were a 

group of five Thai students who took a General English (GE) course at a university. Data 

were transcribed and analyzed. This study hopes to review the strategies in oral interaction to 

reach a better comprehension of the students’ use of CIC in a Thai university level, 

particularly in speaking courses which require interactional competence. 

 

Keywords: classroom interaction, interactional strategies, student-student interaction,  

        tertiary level, conversational analysis 

 

 

1. Introduction 

Classroom interaction is critically vital for language learning and teaching since it 

prompts to language acquisition and learning (Wu, 1998).  Vygotsky (1978) asserted that 

people could expand their insights into the language through cooperation and co-task with 

associates or more competent speakers. Hatch (1978) supported the idea that classroom 

connection adds to the improvement of learning by furnishing the understudies with chances 

to practice the objective dialect. Correspondingly, Allwright (1984) proposed that the 

significance of classroom cooperation was the best approach to give genuine correspondence 

openings in the classroom. In addition, Walsh likewise defines classroom interactional 

competence (CIC) to the capacity of the “teachers and learners to use interaction as a tool for 

mediating and assisting learning” (Walsh 2011, p: 158) and the capacity to utilize interaction 

as a device for discussion and language learning.  

Research on classrooms interaction of student-student has happened in small group 

discussions. A large number of studies have examined patterns of interaction, type of tasks, 

and target language production (Al-Zahrani & Al-Bargi, 2017).  This means that students 

share ideas and information with their friends in the class together with presentation and 

comment and feedback of each other. Several studies have focused on the effect of the 

quantity and the quality of students’ classroom participation with regard to L2 achievement, 

but the results have been inconclusive. Long (1980) and Newton (1991) claimed that the way 

in which the two-way interactional conversation resulted in an increased negotiation of 

meaning. Furthermore, Long, Adams, McLean and Castanos (1976) maintained that students 

working in small groups had a higher rate of language production compared to learners 

working individually. This finding suggests that group work may offer further opportunities 

for learners to produce language.  

According to Canale and Swain's (1980) communicative competence theory, strategic 

competence is what is should have been educated and tried, together with syntactic, 

conversation, and sociolinguistic skills. Strategic competence alludes to the utilization of 

interactional systems to negotiate for problem solution in interaction. The theory underlines 

the significance of these methodologies which are called remuneration techniques in learning 

mailto:nui_pp@yahoo.com
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and utilizing a second language. Therefore, to enhance the classroom interaction, students 

should also have interactional competence to raise the ability to communicate and produce 

language within the classroom.  

 

Conceptual Framework of Classroom Interactional Competence  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure1 Conceptual Framework of Classroom Interactional Competence (Pratoomrat, 2018) 

The framework of classroom interactional competence in this study is based on CIC 

framework of Walsh (2011) and other works on conversationalists (Stenstrom theory 

(1994:68), Sacks, Schegloff, & Jefferson, (1974), Schegloff, Jefferson, and Sacks (1977), 

Schegloff & Sacks (1973)).  

The present study is aimed to elucidated university classroom interaction in Thailand 

and its’ the interactional strategies that are used by students. Furthermore, it aims to examine 

the interactional strategies use during student-student group work interaction in the English 

class. The findings of study shed some lights on the students learning of English at the 

university level. With the insights of these interactional strategies, teachers may enhance the 

quality of their classroom interaction to promote students’ learning. 

 

 

 

Thai University Level 
Student – Student oral 

interaction 
 
 

Teacher – Student oral 
interaction 

Interactional Strategies 
Turn taking 

 Take turn  

 Hold turn  

 Pass turn  

 Self Select 
Repair   

 Self correction 

 Peer correction  

 Let it pass 
Overlap and Interruption  

 Listenership 

 Speakership  
Topic management  

 Topic engagement  

 Topic development  

 Topic shift 
Students’ Strategic use of Interactional 

Competence at Thai University 
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2. Method 

2.1 Participants  

The participants were categorized into a group of five self selections. All of them 

were males about the same age and they had similar language ability in English. This may 

have only a little impact on participant interactions. The participants of the study consisted of 

five first-year students from Faculty of Humanities of a university enrolled in English for 

Effective Communication, a General English course in the first term of the academic year 

2017. The participants were considered to have a similar proficiency level, as determined by 

their results in the TOEIC test equivalence to CEFR at the B1 level. This level was chosen 

because students were proficient enough for interaction skill.  

 

2.2 Data collection and analysis  

The data collection process was carried out at a Thai university. The data of student-

student classroom interaction were collected using audio recording two separate sessions with 

different topics (Cultural awareness and Quality service) in the first semesters of the 2017 

academic year. Conversation analysis (CA) was adopted as a method to analyze the data. The 

frequency count was used then calculated each strategy. 

  

 2.3 An Example of Analysis 

… 

12  S4:      [ first  let discussion this]  

13  S1:  [I think we say Sawasdee krub] Um แลว้ไง <So what?> 

14  S1: So nun na ke <So what?> 

15  S5: laugh 

16  S3:  สบายดีไหม  <How are you?> 

17  S1: um  (2 sec) 

 

18  S5 เป็นไงบา้ง <How are things?> 

19  S1:               [maybe] เป็นไงบา้ง <How are things?> 

20  S3: maybe maybe um 

21  S2:                           [สวสัดีคบั for men] <Sawasdee krub, Hello> 

22  S5: Sawasdee krub 

23  S1:  for um, yes Sawasdee krub a men and Sawasdee ka for woman women 

24  S2:             um            um 

25  SS:        (4 sec) 

26  S4: What  your name? 

27  S1:  My name is Un. I’m eighteen years old. (laugh)  อนัน้ีมนัออกแนว introduce  

            นะฮะ ไม่น่าใช่แลว้ <This is kind like introduce oneself not greeting, isn’t it> 

28  S4: um 

29  S1: ก็ สวสัดีครับผมช่ืออนั ยนิดีท่ีไดรู้้จกัคบั something like that. So what next? 

30  S3: What type? 

31  S1: What is the next topic that you want to discussion?  

32  S3:     um   [We want to] 

33  S2: Greeting custom different from men and women 

34  S1: I think we already said that. Yep. 

35  S3:              [Ka Krup] 

36  S1: Maybe should change the topic 

37  S3:    [Ka Krup] (Dede Sa La Da Ke) 
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38  S2: About do and don’t on table manners 

39  S5: Oh  

40  S4: Oh  

41  S1: Sound interesting. So 

42  S2:   [O.K.] 

43  S1: I don’t know (1 sec) about this. 

44  SS: laugh 

45  S3: What topic? 

46  S2:  [table manner] 

47  S1:     [um eat ur] 

48  S2:   [Eating quietly] 

49  S1:       [Eating quietly Not ‘Jap’ ‘Jap’ not good. This is not 

good] 

50  SS:         laugh 

51  S2:  What about Don’t 

52  S1: Don’t? 

53  S5: Don’t do? 

54  S1:  Don’t to do on a table manners. I think is (2 sec) eat eating loudly that  

              ‘ซู๊ดดดด’ <Zeed zeed> this not good. This is not good. It’s bad in 

Thailand. 

55  S5:            [speaking] 

56  S5:     [in Thailand] 

57  SS: laugh  

58  S2: And so? 

… 

This group discussion shows the features used by students: different topic management (topic 

engagement, topic develop, and topic shift,); turn-taking by using fillers, hold turn and pass 

turn; repair to clarify any misunderstanding or mishearing; overlap and interruption shows 

listenership and speakership of each speaker. In extract 1, it illustrates Thai university 

students keep the conversation go on very well. Students were asked to discussion about 

cultural awareness in Thailand that they were selected to suggest “how do people greet each 

other when they meet for the first time in Thailand” in Line 12 the topic was started on with 

inviting friends to talk about the topic. Line 23 showed that S1 wants to take his turn, he uses 

filler um to start the talk and to develop more idea about how to say hello. In Line 17, S1 uses 

ur and pause for 2 second to hold his turn while S5 takes his turn to initiate เป็นไงบา้ง? <How 

are thing?> by using Thai as to manage his turn. Within Line 27, S1 continues to develop the 

topic from S4. Then he realizes that his ides he is not relevant to the topic. So he corrects 

himself using Thai to make sure the understanding. In Line 30, S3 is checking for the 

utterance by using question What type?. This is the problem of S3 is not hearing to S1 said in 

Line 29 and S1 respond S3 to what he said. S3 asks S1 to repair. Move to Line 46, S3 uses 

um to show he is listening and trying to share idea while S2 introduces new idea. S2 speaks 

up while S3 has not finished his question. S2 wants to give respond to S3 from his question.   

 

4. Results 

This section presents only parts of the findings in relation to research question 1) What 

components of classroom interactional competence (CIC) used by Thai university students in 

spoken English? The result of the study in Table 1 shows the topics of the students’ 

interaction and time spend.  

 



 

1003 
 

Table 1 Summary of Students-Students’ interaction based on Topics and Time duration  

Topics Approximately Time 

(minutes) 

1. Cultural awareness  8.11 

2. Quality service  3.59 

Table 1 provides the topics of each session, and students spend time to complete the tasks for 

group discussion. It’s approximately 8.11 minutes for the first topic and for the second topic 

3.59 minutes. The results of the topics discussion in a General English course are provided 

below.  

 

Interaction Strategies Use by Student-Student Oral Interaction  

Table 2 shows the frequency of interaction strategies use by student-student oral interaction 

in a group of students speaking English in a classroom at a Thai university. 

 

Table 2 Student-Student’ Oral Interaction  

Conponents Sub-components  Frequency in Extract 1 

1. Turn 

taking 

Total = 26 

Take turn  3 

Hold turn 2 

Pass turn  17 

Self select 4 

2. Repair 

Total = 20 

Self correction 2 

Peer correction 18 

3. Overlap & 

interruption 
Total = 24 

Listenership 12 

Speakership  12 

4. Topic 

management 
Total = 29 

Topic management 18 

Topic development  8 

Topic shift  3 

 

It can be seen from table 2 that the students have frequently used and topic management (29), 

turn taking (26), overlap and interruption 24 and lastly repair (20)  in order to discuss, solve 

the problem, and reach the goals in the group discussion activities. The underlined utterances 

are topic management and peer collection (18), pass turn (17), and listeners and speakership 

(12) which involved in each strategy found was used the most in this study.  

 

5. Conclusion and Discussion 
Based on the research question and the data presentation and analysis, the following 

conclusion can be described the classroom conversational strategies use by Thai university 

students. The interactional strategies use by the students in extracts 1 help to keep the flow of 

the discourse and contribute to the co-construction of target knowledge. It shows how 

students fulfill classroom conversational responsibilities in the interaction management which 

finally brought the task to a successful completion. The four components of interactional 

strategies of CIC in student’s interactions shaped students contribution in English 

communication in the Thai context. 
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จังหวัดสมุทรปรำกำร  ข้อค้นพบจำกกำรวิจัยคือ กำรเลี้ยงปลำสลิดในจังหวัดสมุทรปรำกำรเป็นกำรเลี้ยงแบบ
ธรรมชำติ โดยกำรฟันหญ้ำแช่ลงในบ่อปลำซึ่งจะท้ำให้เกิดไรแดงและแพลงตอนที่เป็นอำหำรของปลำสลิด ส่งผลให้เกิด
แก่นของเอกลักษณ์ คือ 1) หนังปลำสลิดมีสีคล้้ำ เนื้อปลำมีสีเหลืองอ่อน เมื่อทอดแล้วสีจะเข้มขึ้นจนเป็นสีเหลืองทอง 
ล้ำตัวปลำเรียว เล็ก  2) กำรตำกปลำสลิดแห้งแบบดั้งเดิม มีลักษณะครีบกำง หำงปลำฉีกออก 3) รสชำติของปลำสลิด
จังหวัดสมุทรปรำกำร คือ เนื้อแน่น เหนียว ไม่มีกลิ่นสำป ไขมันน้อย 4) กำรแปรรูปเป็นปลำสลิดแห้งมักท้ำใน 2 
ลักษณะคือ ปลำสลิดหอมและปลำสลิดเค็มซึ่งเป็นภูมิปัญญำของชำวสมุทรปรำกำร ทั้งนี้เมื่อมีกำรตรวจสอบ
เอกลักษณ์ของปลำสลิด โดยกำรส้ำรวจจำกแบบสอบถำม จ้ำนวน 413 ชุด พบว่ำ ข้อมูลที่ได้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน
กับผลกำรวิจัยเชิงคุณภำพ ซึ่งผลกำรวิจัยในคร้ังนี้สำมำรถน้ำมำใช้เพื่อพัฒนำสัญลักษณ์ทำงกำรค้ำที่ระบุถึงคุณสมบัติ
เฉพำะที่โดดเด่นหรือเอกลักษณ์ของปลำสลิดสมุทรปรำกำรให้ผู้บริโภคทั่วไปรับทรำบและเลือกซื้อปลำสลิดของจังหวัด
สมุทรปรำกำรได้อย่ำงถูกต้อง 
 
ค าส าคัญ : เอกลักษณ์  ปลำสลดิ  จังหวัดสมุทรปรำกำร 

Abtract 

The purpose of this research was to identify the uniqueness or remarkableness of Pla Salid 
(Gourami fish) in perspective of the supply chain in 4 districts of Samutprakarn province: Bangbo, 
Bangplee, Bangsaothong, and Muang Samutprakarn. This reseach used qualitative method to study 
the similarity of remarkableness of gourami fish in Samut Prakan province.  The findings was raising 
gourami fish in Samutprakarn province using natural method by cutting the grass and sink in the 
gourami fish ponds to produce the  phytoplankton which was the food of gourami fish. This 
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natural method had been effected to the gourami fish essence as follows:  1) gourami fish’s skin is 
dark, fish meat is light yellow, when gourami fish is fried, the color will turn to golden yellow, 
small torso of gourami fish and slender, 2) the way people dried the fish remained the traditional 
identity by making the unfold fins and splitting tailfin. 3) The taste of gourami fish is firm, sticky, no 
odor, low fat, 4) Gourami fish processing have done in two forms namely fragranced gourami fish 
and salted gourami fish which are local wisdom of Samutprakarn people. From 413 questionnaires 
asking about gourami fish’s identities, the results were the same as in the qualitative study above.  
The findings of this research can be used to develop a trade mark that identifies the special 
quality or uniqueness of gourami fish in Samutprakarn province to general consumers. 

Keywords : Identity, Pla Salid (Gourami fish), Samutprakarn Province 

บทน า 

ปลำสลิดเป็นปลำสำยพันธุ์โบรำณที่มักนิยมเลี้ยงกันทั้งในบ่อและในนำข้ำวได้ ในอดีตนิยมเลี้ยงกันมำกใน
บริเวณภำคกลำง โดยมีแหล่งเลี้ยงปลำสลิดรำยใหญ่ในเขตจังหวัดสมุทรสงครำม สุพรรณบุรี  ฉะเชิงเทรำและ
สมุทรปรำกำรเป็นต้น กำรเลี้ยงและแปรรูปปลำสลิดได้กลำยมำเป็นแหล่งรำยได้ส้ำคัญและบ่งชี้ถึงเอกลักษณ์ของ
จังหวัดสมุทรปรำกำร  โดยปรำกฏในค้ำขวัญประจ้ำจังหวัดที่ว่ำ “ป้อมยุทธนำวี พระเจดีย์กลำงน้้ำ ฟำร์มจระเข้ใหญ่ 
งำมวิไลเมืองโบรำณ สงกรำนต์พระประแดง ปลำสลิดแห้งรสดี ประเพณีรับบัว ครบถ้วนทั่วอุตสำหกรรม”  ทั้งนี้กำร
ผลิตปลำสลิดในเขตจังหวัดสมุทรปรำกำรถือได้ว่ำเป็นสำยโซ่กำรผลิตที่ครบวงจรนับตั้งแต่กำรเพำะลูกปลำ กำรเลี้ยง
ปลำสลิดตำมวิธีธรรมชำติ กำรแปรรูปปลำสลิดตำมภูมิปัญญำดั้งเดิม แหล่งจ้ำหน่ำยปลำสลิดแห้งรำยใหญ่ของประเทศ
และกำรส่งออกปลำสลิดแห้งไปยังต่ำงประเทศทั่วโลก ล้วนตั้งอยู่บนพื้นที่สมุทรปรำกำรแทบทั้งสิ้น  

กำรเลี้ยงและแปรรูปปลำสลิดของจังหวัดสมุทรปรำกำร พบมำกในเขตอ้ำเภอบำงบ่อ จังหวัดสมุทรปรำกำร 
ซึ่งแต่เดิมเป็นพื้นที่เกษตรกรรมสำมำรถเพำะเลี้ยงปลำสลิดด้วยวิธีกำรแบบธรรมชำติโดยที่เกษตรกรได้รับกำรถ่ำยทอด
จำกบรรพบุรุษ ทั้งด้ำนกำรขยำยพันธ์ กำรเพำะเลี้ยงประกอบกับมีภูมิปัญญำในกำรแปรรูปทั้งปลำสลิดหอมและปลำ
สลิดแดดเดียว จึงท้ำให้ปลำสลิดบำงบ่อมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศและทั่วโลก ส่งผลให้อำชีพเพำะเลี้ยงปลำ
สลิดได้กลำยมำเป็นอำชีพส้ำคัญเคียงคู่กับวิถีชีวิตของชำวสมุทรปรำกำร ทั้งนี้พื้นที่อ้ำเภอบำงบ่อสำมำรถเลี้ยงปลำสลิด
ได้ผลดีเพรำะมีสภำพภูมิศำสตร์ที่เหมำะสมช่วยท้ำให้น้้ำมีคุณภำพเหมำะกับกำรเกิดอำหำรที่ดีส้ำหรับปลำสลิด ต่อมำ
ได้มีกำรขยำยพื้นที่เพำะเลี้ยงและแปรรูปปลำสลิดไปยังอ้ำเภอใกล้เคียง คือ อ้ำเภอเมือง อ้ำเภอบำงพลีและอ้ำเภอบำง
เสำธง แต่ผู้บริโภคยังนิยมเรียกปลำสลิดแห้งจำกสมุทรปรำกำรและพื้นที่อื่นๆในประเทศไทยว่ำ “ปลำสลิดบำงบ่อ” 
ทั้งนี้กำรเลี้ยงปลำสลิดในเขตอ้ำเภอบำงบ่อ ของจังหวัดสมุทรปรำกำรประสบกับปัญหำด้ำนกำรผลิตที่ลดลง กำรแปร
รูปและกำรจ้ำหน่ำยที่ยังไม่ได้มำตรฐำน ประกอบกับมีกำรแข่งขันด้ำนกำรจ้ำหน่ำยปลำสลิดจำกจัง หวัดใกล้เคียง 
ผู้บริโภคจึงไม่อำจจ้ำแนกถึงลักษณะเด่นหรือเอกลักษณ์เฉพำะของปลำสลิดที่ผลิตในจังหวัดสมุทรปรำกำรซึ่งเป็นแหล่ง
ผลิตปลำสลิดแห้งรสดีด้วยภูมิปัญญำท้องถิ่นมำอย่ำงยำวนำน 
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ในบทควำมนี้ผู้เขียนได้น้ำผลกำรวิจัยเพียงบำงส่วนมำแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของปลำสลิดทั้ง 4 พื้นที่ของ
สมุทรปรำกำร คือ อ้ำเภอบำงบ่อ บำงพลี บำงเสำธงและอ้ำเภอเมือง โดยเร่ิมจำกมุมมองของผู้เชี่ยวชำญ ผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับสำยโซ่กำรผลิตจึงเป็นกุญแจส้ำคัญในกำรส่งเสริมให้เกิดกำรศึกษำวิจัยเพื่อสร้ำงมูลค่ำและตรำสินค้ำปลำสลิดตำม
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดสมุทรปรำกำรในอนำคตต่อไป  ซึ่งสำมำรถศึกษำรำยละเอียดได้จำกรำยงำนกำรวิจัยฉบับ
เต็ม  

วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพื่อศึกษำข้อมูลด้ำนเอกลักษณ์ของปลำสลิดจำกผู้ที่เก่ียวข้องกับสำยโซ่กำรผลิตในเขตจังหวัดสมุทรปรำกำร 

ขอบเขตการวิจัย 

กำรศึกษำวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้น้ำวิธีกำรวิจัยเชิงคุณภำพมำใช้เป็นหลักในกำรท้ำควำมเข้ำใจปรำกฏกำรณ์ที่
เกี่ยวข้องกับเอกลักษณ์หรือลักษณะที่โดดเด่นของปลำสลิดในเขตจังหวัดสมุทรปรำกำร โดยใช้แบบสัมภำษณ์แบบกึ่ง
โครงสร้ำง ซึ่งจะน้ำมำพรรณนำและตีควำมข้อมูลในสภำวกำรณ์ที่เป็นธรรมชำติ โดยมีขอบเขตเจำะจงเลือกเฉพำะผู้ที่
เก่ียวข้องกับสำยโซ่กำรผลิตซึ่งประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชำญ  ผู้อนุบำลลูกปลำ เกษตรกรผู้เลี้ยงปลำ พ่อค้ำคนกลำงหรือผู้
รวบรวม ผู้แปรรูป และ ผู้ค้ำปลีก/แม่ค้ำปลำแห้ง ทั้งนี้ได้ท้ำกำรตรวจสอบเอกลักษณ์ของปลำสลิดจังหวัด
สมุทรปรำกำรอีกครั้งเพื่อยืนยันข้อค้นพบในช่วงต้นด้วยวิธีกำรวิจัยเชิงปริมำณ โดยกำรส้ำรวจด้วยแบบสอบถำม 
จ้ำนวน 413 ชุด 

ขอบเขตของกำรวิจัยมุ่งประเด็นกำรศึกษำไปในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรปรำกำรที่มีกำรเลี้ยงและแปรรูปปลำ
สลิด ได้แก่ อ้ำเภอบำงบ่อ บำงพลี เมืองสมุทรปรำกำรและบำงเสำธง  

การทบทนวรรณกรรม 

แม้ว่ำปลำสลิดจะมีกำรเลี้ยงและแปรรูปมำเป็นเวลำนำน แต่ในด้ำนกำรศึกษำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปลำสลิด
พบว่ำมีจ้ำนวนน้อย ซึ่งสำมำรถรวบรวมเอกสำรที่เก่ียวข้องได้ดังนี้  

ปลำสลิดเป็นปลำที่อยู่ในวงศ์เดียวกันกับปลำหมอ ปลำกด ปลำกัด ปลำแรด และปลำกระดี่  มีล้ำตัวคล้ำย
ปลำกระดี่หม้อ แต่มีขนำดใหญ่กว่ำ ล้ำตัวมีลักษณะแบน มีส่วนหัวและหำงเรียว ส่วนกลำงล้ำตัวกว้ำง ล้ำตัวมีสีเขียว
อมเทำหรือมีสีคล้้ำเป็นพื้น มีสีเขียวเข้มทำงด้ำยซ้ำย มีแถบสีด้ำพำดขวำงตำมแนวยำวจำกหัวถึงโคนหำงข้ำงละ 1 แถบ
มีแถบสีน้้ำตำลเข้มพำดเฉียงบริเวณล้ำตัว มีเกล็ดเหนือเส้นข้ำงตัว ส่วนปำกขนำดเล็ก แต่ยืดหดได้ ส่วนครีบอกมีขนำด
ใหญ่ และยำว ส่วนหัวมีก้ำนครีบแข็ง ก้ำนครีบอ่อน ปลำสลิดซึ่งมีขนำดใหญ่เต็มที่จะมีควำมยำวประมำณ 20-25 
เซนติเมตร แต่ทั่วไปจะพบขนำดควำมยำวประมำณ 10-20 เซนติเมตร ปลำสลิดเพศผู้จะมีล้ำตัวเรียวยำวมำกกว่ำปลำ
สลิดเพศเมีย มีแนวสันหลัง และสันท้องในแนวเกือบขนำนกัน มีครีบยำวจรดหำงหรือยำวมำกกว่ำโคนหำง ล้ำตัวมีสี
เข้ม และมีสีสันสวยงำมมำกกว่ำตัวเมีย ส่วนปลำสลิดเพศเมียจะ มีล้ำตัวป้อมสั้น สันหลังไม่ขนำนกัน เพรำะมีสันท้อง
ยำวกว่ำ มีครีบหลังมน และสั้นกว่ำเพศผู้ และครีบไม่ยำวถึงโคนหำงเหมือนเพศผู้ นอกจำกนั้น ล้ำตัวจะมีสีจำงกว่ำ 
และเมื่อถึงฤดูวำงไข่ ส่วนท้องจะอูมเป่งใหญ่ขึ้นซึ่งเต็มไปด้วยไข่จ้ำนวนมำก 
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ปลำสลิดมักอำศัยอยู่ในแหล่งน้้ำนิ่ง เช่น สระน้้ำ บ่อน้้ำ บึง และนำข้ำว ชอบหลบอำศัยตำมบริเวณที่มีพรรณ
ไม้น้้ำขึ้นเพื่อเป็นที่พักอำศัย ก้ำบังตัวและกำรก่อหวอดวำงไข่ อำหำรของปลำสลิดที่ส้ำคัญ ได้แก่ พืชน้้ำ สำหร่ำย 
ตะไคร่น้้ำ ไรน้้ำ แพลงค์ตอนพืช/แพลงตอนสัตว์ และสัตว์ขนำดเล็กต่ำงๆ ปลำสลิดสำมำรถเข้ำสู่วัยผสมพันธุ์และ
วำงไข่ได้ตั้งแต่อำยุประมำณ 7 เดือนน้้ำหนักประมำณ 150-400 กรัม ตัวเมียจะมีไข่ในช่วงเดือนกุมภำพันธ์-เมษำยน 
และเริ่มเข้ำสู่ช่วงวำงไข่ตั้งแต่เดือนเมษำยน-สิงหำคม โ ปลำสลิดเป็นปลำที่ไม่ค่อยพบเป็นโรค แต่พบกำรตำยจำก
สำเหตุออกซิเจนในน้้ำไม่เพียงพอ ซึ่งสังเกตได้จำกกำรที่ปลำขึ้นมำหำยใจบนผิว ทั้งนี้เห็บปลำมีลักษณะตัวแบน สี
น้้ำตำลใสเกำะติดตำมล้ำตัว ท้ำให้ปลำผอม เจริญเติบโตช้ำ ซึ่งสำมำรถแก้ไขได้โดยกำรเปลี่ยนถ่ำยน้้ำให้บ่อยขึ้น ทั้งนี้
กำรเลี้ยงและแปรรูปปลำสลิดมีกำรด้ำเนินกำรอยู่ในหลำยจังหวัดเช่น  สมุทรสำคร สมุทรสงครำม ฉะเชิงเทรำ 
สุพรรณบุรี เป็นต้น 

ซึ่งกำรทบทวนเอกสำรด้ำนกำรแปรรูป พบว่ำ ปลำสลิดเค็มเป็นกำรแปรรูปอย่ำงหนึ่งซึ่งช่วยถนอมปลำสลิด
ให้สำมำรถเก็บไว้บริโภคได้เป็นเวลำนำนมำกขึ้นและได้รับควำมนิยมอย่ำงแพร่หลำยทั่วทุกภูมิภำค ซึ่งชำวบ้ำนของ
อ้ำเภอบำงบ่อ จังหวัดสมุทรปรำกำรมีควำมช้ำนำญในกำรเลี้ยงปลำสลิดและกำรเก็บรักษำปลำสลิดเป็นอย่ำงมำก ส่วน
สำเหตุที่ท้ำให้ปลำสลิดบำงบ่อมีรสชำติ จนเป็นที่เรื่องลือเพรำะว่ำ ในเขตบำงบ่อเป็นน้้ำกร่อยที่มีควำมพอดี ที่ท้ำให้
เกิดไรแดงจ้ำนวนมำก ซึ่งไรแดงถือเป็นอำหำรหลักของปลำสลิดบำงบ่อ และมีส่วนอย่ำงมำกที่ท้ำให้ปลำสลิดบำงบ่อ 
แข็งแรง เนื้ออร่อย ข้อสังเกตหนึ่งของปลำสลิด บำงบ่อ ก็คือ เนื้อจะสีเหลือง และหำงจะแยกเป็น 2 แฉก ปลำสลิดบำง
บ่อมีสองชนิด คือ "ปลำสลิดหอม" และ "ปลำสลิดแห้ง" ปลำสลิดบำงบ่อที่เรียกว่ำปลำหอมนั้นเกิดจำกขั้นตอนกำรท้ำ
ปลำ ก่อนที่จะใส่เกลือปล่อยให้เนื้อตำยจนขำวขุ่น แล้วหมักก่อนน้ำไปตำกแดดจนแห้งสนิท เมื่อได้ปลำสลิดออกมำจะ
เรียกว่ำปลำหอมเพรำะว่ำกลิ่นจะหอมมำก ซึ่งเป็นภูมิปัญญำที่ถ่ำยทอดสู่กันมำของชำวจังหวัดสมุทรปรำกำร 

จังหวัดสมุทรปรำกำรมีกำรเพำะเลี้ยงปลำสลิดมำตั้งแต่โบรำณกำล อีกทั้งยังเป็นตลำดปลำสลิดแห้งที่มี
ชื่อเสียงในระดับประเทศ จึงนับเป็นสำยโซ่กำรผลิตปลำสลิดที่ครบวงจร โดยมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ธุรกิจเพำะพันธ์
และอนุบำลลูกปลำ เกษตรกรผู้เลี้ยงปลำ ผู้ค้ำคนกลำงหรือผู้รวบรวม  ผู้แปรรูป  ผู้ค้ำปลีก/แม่ค้ำปลำแห้ง  ผู้เก่ียวข้อง
ในสำยโซ่กำรผลิตปลำสลิดมีควำมเชื่อมโยงกันและมีควำมส้ำคัญต่อกำรพัฒนำกำรผลิตและแปรรูปตลอดจนกำรด้ำรง
ไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของปลำสลิดในจังหวัดสมุทรปรำกำร  

ทั้งนี้เอกลักษณ์ (Identity) หำกน้ำมำใช้กับสิ่งของจะหมำยควำมถึง สิ่งที่เป็นคุณสมบัติเฉพะของสิ่งนั้น ที่ท้ำ
ให้สิ่งนั้นโดดเด่นหรือแตกต่ำงจำกสิ่งอื่น หำกพิจำรณำจำกรำกศัพท์ในภำษำอังกฤษจะพบว่ำ เอกลักษณ์มีควำมหมำย
สองนัยยะด้วยกัน กล่ำวคือ ควำมคล้ำยคลึงหรือเหมือนกันและควำมเป็นลักษณะเฉพำะที่แตกต่ ำงกันออกไป 
(Jenkins, 1996: 3-4)  ในขณะที่นักวิชำกำรด้ำนกำรตลำดและกำรสื่อสำรได้น้ำแนวคิดด้ำนเอกลักษณ์มำประยุกต์ใช้
เพื่อช่วยสร้ำงควำมแตกต่ำงและควำมได้เปรียบทำงกำรแข่งขันทำงธุรกิจให้กับสินค้ำหรือบริกำร โดยเป็นตัวกลำง
เชื่อมโยงคุณค่ำ (Value) และควำมโดดเด่น (Uniqueness) บำงอย่ำงเพิ่มเติมเข้ำกับหน้ำที่ใช้สอยพื้นฐำน 
(Functional) ของตัวสินค้ำ หรือ บริกำรนั้น ๆ ในกำรรับรู้ของผู้บริโภคเพื่อให้สำมำรถแข่งขันทำงธุรกิจในยุคที่สินค้ำ
ไทยนอกจะต้องแข่งขันกันเองแล้ว ยังต้องรวมกำรแข่งขันกับสินค้ำจำกต่ำงประเทศได้ กำรสร้ำงควำมแตกต่ำงให้ตรำ
สินค้ำหรือกำรสร้ำงเอกลักษณ์ตรำสินค้ำ (Brand Identity) จึงจะเป็นทำงออกที่ดีที่สุดในยุคของกำรแข่งขันที่รุนแรง
อย่ำงในปัจจุบัน  ทั้งนี้โครงสร้ำงเอกลักษณ์ตรำสินค้ำ ประกอบด้วย 2 ส่วนส้ำคัญ ได้แก่ 1) แก่นของเอกลักษณ์ (Core 
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Identity) คือ ส่วนที่อยู่คงทนกับตรำสินค้ำตลอดไป เปรียบได้กับหัวใจของตรำสินค้ำ บ่งบอกถึงต้ำแหน่งตรำสินค้ำ 
เป็นกำรยำกที่เปลี่ยนแปลงเอกลักษณ์ของตรำสินค้ำ โดยแก่นของเอกลักษณ์จะประกอบไปด้วยส่วนที่ท้ำให้ตรำสินค้ำ
เป็นเอกลักษณ์ และมีคุณค่ำ 2) ส่วนขยำยเอกลักษณ์ (Extended Identity) คือ ส่วนประกอบที่ช่วยเสริมให้ตรำสินค้ำ
มีลักษณะรูปแบบที่เฉพำะตัวและมีควำมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เป็นกำรสร้ำงจิตวิญญำณให้กับตรำสินค้ำ บ่งบอกถึงควำมเป็น
สินค้ำที่เป็นกำรสะท้อนให้เห็นภำพที่เป็นจุดยืนของสินค้ำ  

วิธีด าเนินการวิจัย 

กำรศึกษำวิจัยในครั้งนี้ได้น้ำกำรวิจัยเชิงคุณภำพ (Qualitative Research) มำใช้เป็นหลักเพื่อค้นหำ
เอกลักษณ์ของปลำสลิดจำกมุมมองผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสำยโซ่กำรผลิตทั้งหมดอันจะน้ำไปสู่กำรพัฒนำเพื่อแก้ไข
ปัญหำและด้ำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของปลำสลิดจังหวัดสมุทรปรำกำรทั้ง 4 อ้ำเภอ  โดยมีกระบวนกำรในกำรศึกษำวิจัย 
คือ กำรศึกษำจำกเอกสำร (Documentary Research) ได้แก่ เอกสำรงำนวิจัย เอกสำรของส้ำนักงำนเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดสมุทรปรำกำร เป็นต้น  กำรศึกษำข้อมูลจำกปรำชญ์และผู้เชี่ยวชำญ (Key informance) จ้ำนวน 10 คน 
กำรจัดประชุมเฉพำะเรื่อง (Focus Group Discussion) ในกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องกับสำยโซ่กำรผลิตซึ่งประกอบด้วย ผู้อนุ
ปลำลูกปลำ เกษตรกรผู้เลี้ยงปลำ พ่อค้ำคนกลำงหรือผู้รวบรวม ผู้แปรรูป และ ผู้ค้ำปลีก/แม่ค้ำปลำแห้ง กำรจัด
ประชุมเฉพำะเรื่อง (Focus Group Discussion) ใน 4 พื้นที่ คือ อ้ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร บำงบ่อ บำงเสำธง และ
บำงพลีพื้นที่ละ 15 คน   

ทั้งนี้ผู้วิจัยได้สร้ำงแบบสัมภำษณ์เชิงลึกตำมแนวคิดและทฤษฎีที่ได้ท้ำกำรทบทวนไว้และออกแบบแนวคำ้ถำม
เป็นกำรสัมภำษณ์แบบกึ่งโครงสร้ำง (Semi-structure Interview) เพื่อให้สำมำรถค้นพบทั้งประเด็นหลักที่ต้องกำร
และเปิดโอกำสให้ได้รับข้อมูลใหม่ๆที่อยู่นอกเหนือประเด็นที่ต้องกำรและได้รับควำมเห็นจำกคณะกรรมกำรจริยธรรม
กำรวิจัยมหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพ  ใช้วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูลไปพร้อมกับ
กำรเก็บรวบรวมข้อมูลตำมหลักกำรวิจัยเชิงคุณภำพ ข้อมูลที่รวบรวมได้จำกกำรสัมภำษณ์แบบไม่เป็นทำงกำรและกำร
สังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรวจสอบควำมถูกต้องได้โดยใช้เทคนิคสำมเส้ำ (Triangulation 
Technique) จำกกลุ่มบุคคลที่แตกต่ำงกันและวิเครำะห์เชื่อมโยงควำมสอดคล้องของเนื้อหำยึดหลักตรรกะเทียบเคียง
กับแนวคิด ทฤษฎีควบคู่กับบริบทและงำนวิจัยที่เก่ียวข้อง เพื่อให้ได้ผลกำรศึกษำตรงตำมวัตถุประสงค์ที่ได้ก้ำหนดไว้  

จำกนั้นท้ำกำรกำรตรวจสอบเอกลักษณ์ของปลำสลิดจังหวัดสมุทรปรำกำรด้วยกำรน้ำข้อค้นพบจำกกำรวิจัย
เชิงคุณภำพมำสร้ำงเป็นแบบสอบถำม โดยแบ่งแบบสอบถำมออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถำม ตอนที่ 2  เอกลักษณ์ของปลำสลิดจังหวัดสมุทรปรำกำร แบ่งออกเป็น 4 ด้ำน คือ ด้ำนกำรเลี้ยง ด้ำน
รูปพรรณ สัณฐำน ด้ำนกำรแปรรูปและด้ำนรสชำติ  กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงปริมำณ ใช้สถิติสถิติพื้นฐำน ได้แก่  ค่ำร้อย
ละ ค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน  

ผลการวิจัย 

กำรศึกษำเอกลักษณ์ของปลำสลิดในมุมมองของผู้เชี่ยวชำญที่เกี่ยวข้องกับสำยโซ่กำรผลิต ของจังหวัด
สมุทรปรำกำร ได้น้ำแนวคิดด้ำนเอกลักษณ์ของ (Jenkins, 1996)  มำใช้เพื่อวิเครำะห์ถึงควำมคล้ำยคลึงหรือ
เหมือนกันของปลำสลิดจังหวัดสมุทรปรำกำรทั้ง 4 อ้ำเภอ โดยค้ำนึงถึงควำมแตกต่ำงจำกปลำสลิดในจังหวัดอื่นๆ  
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ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก้ำหนดกรอบในกำรวิเครำะห์ถึงลักษณะเด่น หน้ำที่พื้นฐำนและคุณค่ำของปลำสลิด  จึงท้ำให้ทรำบถึง
เอกลักษณ์หรือควำมโดดเด่นของปลำสลิดซึ่งเป็นลักษณะร่วมกันทั้ง 4 อ้ำเภอของจังหวัดสมุทรปรำกำรในมุมมองของผู้
ที่เกี่ยวข้องกับสำยโซ่กำรผลิตใน  3 ประเด็นหลัก ทั้งในส่วนที่เป็นแก่นและส่วนขยำยของเอกลักษณ์ คือ รูปพรรณ
สัณฐำน กำรแปรรูปและรสชำติ  โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

1. รูปพรรณสัณฐำนของปลำสลิดจังหวัดสมุทรปรำกำร  

ด้วยลักษณะทำงภูมิศำสตร์ของกำรจังหวัดสมุทรปรำกำรซึ่งบ่อเลี้ยงปลำสลิดจะอยู่ในเขตใกล้กับชำยทะเล 
กำรเลี้ยงปลำสลิดได้ผลดีเพรำะมีสภำพภูมิศำสตร์ที่เหมำะสม คือ น้้ำกร่อยและมีพันธุ์หญ้ำเฉพำะถิ่น เช่น หญ้ำ
ทรงกระเทียม หญ้ำแพรกน้้ำเค็ม หญ้ำปล้อง พันธุ์หญ้ำเหล่ำนี้ช่วยท้ำให้น้้ำมีคุณภำพเหมำะกับกำรเกิดของไรแดง 
แพลงตอนสัตว์ ตะไคร่น้้ำ ซึ่งเป็นอำหำรที่ดีส้ำหรับปลำสลิด ซึ่งกำรฟันหญ้ำจะท้ำให้น้้ำในบ่อเลี้ยงปลำสลิดมีสีออก
คล้้ำคล้ำยสีชำ จึงส่งผลให้ปลำสลิดที่เลี้ยงในจังหวัดสมุทรปรำกำรมีลักษณะเด่นที่มองเห็นได้ด้วยตำเปล่ำ คือ 

1.1 หนังปลำสลิดมีสีคล้้ำ 

กำรเลี้ยงปลำสลิดในเขตสมุทรปรำกำรซึ่งส่วนใหญ่เลี้ยงปลำสลิดแบบดั้งเดิมด้วยวิธีกำรทำงธรรมชำติ  
ประกอบกับสภำพของดินในบ่อเลี้ยงปลำสลิดที่มีสีด้ำ ส่งผลให้สภำพในบ่อปลำมีควำมมืดครึ้ม ปลำที่เลี้ยงในบ่อจึงมีสี
ค่อนข้ำงคล้้ำหรือสีด้ำ ทั้งนี้เกษตรกรจะฟันหญ้ำพื้นเมืองลงไปในบ่อเพื่อให้เกิดอำหำรธรรมชำติของปลำสลิด  ซึ่งจะท้ำ
ให้น้้ำเปลี่ยนเป็นสีชำอมเขียว แสงแดดส่งลงไปใต้บ่อได้น้อย ปลำสลิดที่เลี้ยงด้วยวิธีธรรมชำติจึงมีผิวสีคล้้ำออกด้ำ  ดัง
ค้ำพูดที่ว่ำ “ในจังหวัดของเรำเนี่ย รูปร่ำงลักษณะของมัน ภำยนอกก็คือสีมันจะเข้มๆนะ เข้มกว่ำเลี้ยงที่จำกจังหวัดอื่น
เขำเลี้ยงด้วยอำหำร ของเรำเลี้ยงธรรมชำติตัวมันจะสีเข้มๆ” (ประมงอ้ำเภอ คนที่ 2)  

1.2 เนื้อปลำสลิดแห้งสีเหลืองอ่อน ทอดแล้วสีเหลืองทอง 

เนื้อปลำสลิดที่เลี้ยงด้วยกรรมวิธีธรรมชำติแบบดั้งเดิมเนื้อปลำที่น้ำมำแปรรูปจะมีสีเหลืองอ่อน ดังค้ำพูดที่ว่ำ 
“เนื้อปลำจะออกเป็นสีเหลืองนิดๆ ถ้ำคนไม่อะไรก็จะไม่รู้ อย่ำงผมไปยืนดูที่แผงปลำที่ตำกไว้ ผมจะบอกได้เลยว่ำปลำ
นี้มำจำกพื้นที่บ้ำนเรำ เกิดบ้ำนเรำ” (ปรำชญ์ชำวบ้ำน)  และเมื่อน้ำปลำมำทอดในน้้ำมันเนื้อปลำแห้งที่มีสีเหลืองอ่อน
จะเปลี่ยนเป็นสีทองอร่ำมซึ่งท้ำให้ปลำสลิดของสมุทรปรำกำรมีควำมแตกต่ำงจำกปลำสลิดจำกแหล่งอื่นๆ ดังค้ำพูด
ที่ว่ำ “มันจะเป็นสีเหลืองทองเลย เหลืองเลยค่ะ นี่ นี่เหลืองไม่ใช่เหลืองตกแต่ง” (ผู้แปรรูปอ้ำเภอบำงพลี) 

1.3 ตัวเรียว เล็ก 

กำรเลี้ยงปลำสลิดด้วยกรรมวิธีแบบธรรมชำติโดยกำรฟันหญ้ำลงในน้้ำเพื่อให้เกิดไรแดงหรือแพลงตอนซึ่งปลำ
สลิดจะต้องแหวกว่ำยเพื่อหำไรแดงหรือแพลงตอนกินเป็นอำหำร จึงท้ำให้ปลำมีล้ำตัวเรียว เพรำะมีกำรสะสมของ
กล้ำมเนื้อ ซึ่งปลำของสมุทรปรำกำรล้ำตัวจะเล็กกว่ำเมื่อเทียบกับกำรเลี้ยงปลำแบบให้อำหำรส้ำเร็จรูป ดังค้ำพูดที่ว่ำ 
“ปลำเลี้ยงธรรมชำติ ตัวค่อนข้ำงจะแบนมำกกว่ำ ไม่ค่อยอ้วนเท่ำไหร่” (ประมงอ้ำเภอ คนที่ 2) 

1.4 ครีบกำง หำงฉีก 

กำรตำกปลำสลดิแห้งของชำวสมุทรปรำกำรถือได้มีควำมโดดเดน่กว่ำจังหวัดอ่ืน เพรำะมีกำรตำกปลำทีช่่วย
ให้ปลำแห้งเร็วและดูนำ่รับประทำน นั่นคือ กำรตำกปลำให้ครีบกำงและหำงฉีกออกเป็น 2 แฉก ดังค้ำพูดที่วำ่ “แบบ
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ดั้งเดิม ถ้ำเรำไม่ท้ำคบีหำงกำงปลำมันก็จะตัวลู่ มองดูแลว้มันไมน่่ำกิน ไม่สวย ต้องตำกให้หำงกำง ครีบกำง” (ผู้แปรรูป
อ้ำเภอบำงเสำธง)  ซึ่งต้องใช้เทคนิคในกำรตัดตัวปลำเพื่อให้คงสภำพตำมที่ต้องกำร  

2. กำรแปรรูปปลำสลิดของจังหวัดสมุทรปรำกำร 

กำรแปรรูปปลำสลิดของชำวสมุทรปรำกำรในอดีตนิยมถนอมอำหำรให้แห้งด้วยกำรน้ำปลำมำคลุกเกลือแล้ว
ตำกแดดให้แห้งเพื่อเก็บไว้กินในฤดูกำลถัดไป  ซึ่งปลำที่นิยมท้ำเพื่อเก็บไว้รับประทำนได้นำนคือปลำสลิดที่ตำกแดดไว้
นำนเกินกว่ำ 2 วันขึ้นไป ซึ่งจะท้ำให้เนื้อปลำแห้งสนิทและมีกลิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพำะตัว จึงถูกเรียกว่ำ “ปลำสลิด
หอม” ซึ่งมีแต่ที่จังหวัดสมุทรปรำกำรเท่ำนั้น  ส่วนปลำสลิดแห้งที่จะรับประทำนทันทีมักนิยมน้ำมำคลุกด้วยเกลือแล้ว
ตำกแดดเพียง 1 วัน ต่อมำได้มีกำรน้ำวิธีกำรดองน้้ำเกลือมำใช้เพื่อให้ปลำสลิดแห้งที่ได้ไม่สูญเสียน้้ำหนักไปกับกำรตำก
แดด จึงท้ำให้ผู้ค้ำยังคงพอมีก้ำไรอยู่ได้ 

2.1 ปลำสลิดหอม 
กำรท้ำปลำสลิดหอมถือได้ว่ำเป็นภูมิปัญญำของชำวสมุทรปรำกำรที่น้ำปลำสลิดที่ตำยเองตำมธรรมชำติมำ

หมักกับเกลือและตำกแดดไว้รำว 2 วัน จะท้ำให้ได้ปลำที่มีกลิ่นเฉพำะตัว ตัวแห้งและสำมำรถเก็บไว้รับประทำนได้
นำน ดังค้ำพูดที่ว่ำ “สูตรของปลำหอม ปลำตีขึ้นมำปุ๊บเนี่ย เขำก็จะคัดในบ่อน้้ำ ให้ปลำมันตำยเองตำมธรรมชำติ พอ
ปลำมันตำยเสร็จแล้วก็ขอดเกร็ด บำงทีก็ท้ำทั้งเป็นๆเลย ถอดเกร็ด ตัดหัวเสร็จก็โยนใส่กะลำมัง ใส่เกลือตั้งทิ้ งไว้ เป็น
กะลำมังๆ  พรุ่งนี้เช้ำมำเอำน้้ำใส่ ล้ำงหมดเลยปลำ สองวันสองคืนตำก พอเย็นมำก็เอำปิด เอำผ้ำยำงปิดกันฝน พอเช้ำ
มำก็เปิดแล้วตำก” (ผู้แปรรูปเขตอ้ำเภอบำงพลี)   

ทั้งนี้ปลำสลิดหอมมักมีรำคำสูงเพรำะน้้ำหนักของเนื้อปลำมักสูญเสียไปกับกำรตำกแดดให้แห้ง แต่สำมำรถ
เก็บไว้ได้นำนและมีกลิ่นเฉพำะตัว ซึ่งผู้บริโภคบำงคนอำจไม่ชอบกลิ่นที่มีลักษณะเฉพำะเช่นนี้ 

2.2 ปลำสลิดแดดเดียว 

กำรถนอมอำหำรด้วยวิธีกำรดองเค็มแบบดั้งเดิมของชำวสมุทรปรำกำรคือกำรน้ำปลำสลิดมำคลุกเคล้ำกับ
เกลือก่อนที่น้ำไปตำกแดดอย่ำงน้อย 1 แดด หรือปลำสลิดแดดเดียว มีกรรมวิธีกำรในกำรแปรรูป 2 แบบ คือ กำรฝัด
เกลือและกำรดองน้้ำเกลือ โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 

2.2.1 กำรฝัดเกลือ 
กำรท้ำปลำสลิดแดเดียวแบบดั้งเดิมจะคลุกปลำสลิดกับเกลือในกะละมังและมีกำรโยนหรือฝัดปลำที่โรยเกลือ

ไว้แล้วเพื่อให้เกลือผสมเข้ำกับเนื้อปลำได้อย่ำงทั่วถึง ซึ่งต่อมำนิยมใช้พลั่วในกำรคลุกเคล้ำปลำให้เข้ำกับเกลือและหมัก
ไว้ในถังน้้ำแข็งก่อนจะน้ำปลำไปตำกในวันถัดไป แต่ผู้แปรรูปยังคงเรียกวิธีกำรนี้ว่ำ “กำรฝัดเกลือ” ดังค้ำพูดที่ว่ำ “ท้ำ
ปลำเสร็จแล้วก็ฝัดปลำกับเกลือ แล้วก็ใส่น้้ำแข็งโปะ แล้วก็เอำปลำใส่อีก แล้วก็เอำน้้ำแข็งโปะเป็นชั้นๆไป ดองไว้ได้เป็น
อำทิตย์ เรำท้ำแบบนี้แล้วเรำก็ดองไว้ ถ้ำเรำตำกไม่หมด เรำก็เปลี่ยนน้้ำ คือเปิดตูด เอำน้้ำทิ้งไป แล้วก็เอำปลำมำตักใส่ 
ใส่เป็นชั้นๆ เอำน้้ำแข็งใส่” (ผู้แปรรูปอ้ำเภอบำงเสำธง) ซึ่งผู้แปรรูปปลำสลิดมักมีเทคนิคหรือเคล็ดลับเฉพำะตนในกำร
ฝัดและหมักปลำ แต่กำรฝัดปลำนี้จะท้ำให้ได้ปลำที่มีรสชำติเค็มพอดี แห้งไม่อมน้้ำเกลือ ไม่มีกลิ่นสำบ แต่หนังปลำอำจ
ไม่สวย ดังค้ำพูดที่ว่ำ “เรำท้ำสูตรนี้ เวลำทอดเนื้อมันจะเหลืองมันจะเหลืองกว่ำที่อื่น ลองสังเกตดูเนื้อปลำจะเหลือง
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กว่ำที่อื่น แล้วก็ไม่พุไม่ระเบิด ไม่เหม็นคำวเหม็นโคน ไม่เหม็นสำบ เนื้อปลำจะแห้งกว่ำ ล้ำตัวจะแห้งกว่ำ ควำมงำม
ควำมสวยจะไม่ค่อยสวย ปลำสมุทรปรำกำรถ้ำยังเป็นสูตรดั้งเดิมอยู่ ตัวจะไม่สวย” (ผู้แปรรูปอ้ำเภอบำงพลี) 

2.2.2 กำรดองน้้ำเกลือ 

กำรแปรรูปปลำสลิดตำกแห้งแบบดองน้้ำเกลือนี้เป็นเทคนิคใหม่เพื่อให้สำมำรถท้ำปลำสลิดแดเดียวให้ทันกับ
ควำมต้องกำรซื้อของผู้บริโภค โดยผู้แปรรูปจะน้ำมำสลิดมำแช่งในน้้ำที่ละลำยเกลือไว้แล้วและปล่อยให้ปลำแช่หรือ
ดองอยู่ในน้้ำเกลือนั้นเป็นเวลำอย่ำงน้อย 2 ชั่วโมงก่อนจะน้ำปลำขึ้นตำกและขำย ซึ่งจะท้ำให้สำมำรถก้ำหนด
ระยะเวลำกำรขำยปลำได้แน่นอนกว่ำวิธีกำรอื่น อีกทั้งเนื้อปลำสลิดที่ได้จะเต่งตึงและดูน่ำรับประทำน ดังค้ำพูดที่ว่ำ 
“แดดเดียวแบบดองน้้ำ ใส่น้้ำ ใส่น้้ำแข็ง อัดน้้ำแข็ง แช่น้้ำแข็งไว้อย่ำงน้อย 2 วัน เขำถึงจะเอำออกมำตำก ปลำจะตัว
เต่ง สวยเลย” (ผู้แปรรูปอ้ำเภอบำงบ่อ) แต่กำรดองน้้ำเกลือมักมีข้อเสียคือ รสเค็มของกลือจะแทรกซึมไปทั่วตัวปลำ
และปลำจะเค็มมำกข้ึนเมื่อทิ้งไว้ในวันถัดไป นอกจำกนี้ปลำดองน้้ำเกลือที่ขำยไม่หมดมักจะมีกลิ่นเหม็น ดังค้ำพูดที่ว่ำ 
“ดองน้้ำเกลือก็อยู่ได้หลำยวัน เขำก็อยู่ได้เป็นอำทิตย์เหมือนกัน เนื้อเขำจะพองกว่ำ เนื้อหนำกว่ำ เนื้อหนังก็จะดีกว่ำ 
ปลำน้้ำเกลือก็คือว่ำ ถ้ำเขำขำยหมด ตำกวันขำยวันให้หมดอย่ำงนี้ก็ดี  แต่ถ้ำเหลือค้ำงแล้วมันจะเหม็น ถ้ำเรำไปตลำด
แล้วเหลือกลับมำ แล้วปลำมันจะเหม็น” (ผู้แปรรูปอ้ำเภอบำงเสำธง) 

3. รสชำติของปลำสลิดจังหวัดสมุทรปรำกำร 

กรรมวิธีกำรเลี้ยงปลำด้วยวิธีกำรทำงธรรมชำติของชำวสมุทรปรำกำร ประกอบกับลักษณะของดินที่เคยเป็น
พื้นที่น้้ำเค็มมำก่อน จึงท้ำให้เนื้อปลำสลิดของจังหวัดสมุทรปรำกำรมีควำมโดดเด่น ดังนี้ 

3.1 เนื้อแน่น เหนียว 

เนื้อของปลำสลิดจังหวัดสมุทรปรำกำรที่เลี้ยงด้วยวิธีธรรมชำติซึ่งปลำจะต้องแหวกว่ำยเพื่อหำกินไรแดงหรือ
แพลงตอนจึงท้ำให้ปลำมีกล้ำมเนื้อ เนื้อปลำจึงแน่น เหนียวกว่ำปลำสลิดที่เลี้ยงแบบให้อำหำรส้ำเร็จรูป ดังค้ำพูดที่ว่ำ 
“ลักษณะเนื้อมันจะเนื้อเหนียว เนื้อแน่น แตกต่ำงกันชัดเจนเลย คือเวลำทำน เปรียบเทียบไก่บ้ำนกับไก่ซีพีนะ รสชำติ
ปลำบ้ำนเรำ เนื้อเหนียวเนื้อแน่น” (ปรำชญ์ชำวบ้ำน) 

3.2 ไม่มีกลิ่นสำป 
พื้นที่ในกำรเลี้ยงปลำสลิดของจังหวัดสมุทรปรำกำรเคยเป็นดินเค็มเคยเป็นทะเลมำก่อน  ดังค้ำพูดที่ว่ำ 

“โซนของกำรเลี้ยง ก็คงจะเป็นโซนใกล้ๆกับชำยทะเล  หรือเส้นสุขุมวิท เข้ำข้ำงในนะครับ ที่เลี้ยงได้ดีน่ำจะเป็นที่ดิน
มำกกว่ำนะหรือว่ำลักษณะสิ่งแวดล้อมที่มันเอ้ืออ้ำนวย แล้วก็ปลำสลิดจะชอบดินและก็น้้ำลักษณะอย่ำงนี้ ดินมันก็เป็น
ดินเค็มอยู่ ดินทะเลเก่ำ มันก็เลยท้ำให้เหมือนเขำเรียกว่ำลักจืดลักเค็ม” (ประมงอ้ำเภอ) ซึ่งลักษณะของดินที่มีแร่ธำตุที่
เหมำะสมช่วยในกำรดับกลิ่นสำปของปลำสลิดได้เป็นอย่ำงดี ดังนั้นปลำสลิดแห้งของจงหวัดสมุทรปรำกำรจึงไม่มีกลิ่น
สำป ดังค้ำพูดที่ว่ำ“เวลำทอดเนี่ยมันจะไม่มีกลิ่นสำบๆ มันจะหอมเลย  คือถ้ำอยู่ใกล้ๆเนี่ยจะรู้เลย” (ผู้แปรรูปอ้ำเภอ
บำงพลี) 

3.3 มีไขมันน้อย 
ปลำสลิดของจังหวัดสมุทรปรำกำรมีไขมันแทรกอยู่ในเนื้อปลำแทนกำรกระจุกตัวของไขมันอยู่ที่ท้องของปลำ 

และจะมีไขมันสะสมอยู่มำกในช่วงฤดูหนำว ซึ่งเป็นช่วงที่มีกำรจับปลำสลิดขึ้นจำกบ่อมำกที่สุดและเป็นช่วงที่ปลำสลิด
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จังหวัดสมุทรปรำกำรมีรสชำติอร่อยที่สุด ดังค้ำพูดที่ว่ำ “กินก็จะมัน แต่ไม่มีไขมัน ไขมันจะแทรกอยู่ในเนื้อ แต่ปลำที่
อื่นตรงท้องเป็นไขมันหมดเลย เยิ้มๆ พอตำกแห้งแล้วน้้ำมันไหลเลย” (ปรำชญ์ชำวบ้ำน) 

การตรวจสอบเอกลักษณ์ของปลาสลิดจังหวัดสมุทรปราการ 

 กำรตรวจสอบเอกลักษณ์ของปลำสลิดในเขตจังหวัดสมุทรปรำกำรในทั้ง 4 อ้ำเภอเพื่อหำตัวแทนของ
ประชำกรที่เก่ียวข้องกับสำยโซก่ำรผลิตทั้งหมด โดยกำรเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถำมจำ้นวน 413 ชุด  ใช้กำรสุ่ม
ตัวอย่ำงแบบบังเอิญในกลุ่มของผู้เพำะพนัธ์และอนปุลำลูกปลำ เกษตรกรผู้เลี้ยงปลำผู้คำ้คนกลำงหรือผู้รวบรวมผู้แปร
รูปผู้ค้ำปลีก/แม่ค้ำปลำแห้งและผู้ส่งออก ซึ่งกระจำยตัวอยู่ในเขต 4 อ้ำเภอ  

ข้อมูลทั่วไปของผู้ที่เก่ียวข้องกับสำยโซ่กำรผลิต พบว่ำ  กลุ่มตัวอย่ำงทั้งหมด 413 คนจ้ำแนกเปน็เพศหญิงสูง
ถึงร้อยละ 68.7 เพศชำย ร้อยละ 31.3  มีกลุ่มอำยุเฉลี่ยอยู่ระหว่ำง 40 – 49 ป ีและ 50 – 59 ปี ในจ้ำนวนที่เท่ำกัน 
คือ ร้อยละ 32.9 รองลงไปมีอำยุเฉลี่ย 30 – 39 ปี ร้อยละ 16.7 โดยมีแหล่งที่ตั้งของกำรประกอบกำรด้ำนปลำสลิดอยู่
ในเขตอ้ำเภอบำงบ่อสูงสุด จ้ำนวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 44.3 รองลงมำคือ อ้ำเภอบำงพลี จำ้นวน 136 คน คิดเป็น
ร้อยละ 32.9 อ้ำเภอบำงเสำธง จ้ำนวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 17.7 และอ้ำเภอเมือง จ้ำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 
5.1   

 ทั้งนี้เมื่อพิจำรณำจำกควำมเกี่ยวข้องกับสำยโซ่กำรผลิตปลำสลิดในจังหวัดสมุทรปรำกำร พบว่ำ  ผู้ค้ำปลีก
สูงสุด จ้ำนวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 ผู้แปรรูป จ้ำนวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 35.4 ผู้เลี้ยงปลำ จ้ำนวน 70 
คน คิดเป็นร้อยละ 16.9  ผู้เพำะเลี้ยงลูกปลำและผู้ค้ำคนกลำง/ผู้รวบรวมในจ้ำนวนที่เท่ำกัน คือ 14 คน คิดเป็นร้อย
ละ 3.4 และผู้ส่งออก จ้ำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 โดยประกอบอำชีพที่เกี่ยวข้องกับปลำสลิดระหว่ำง 10 -  20 
ปี จ้ำนวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 38.7  รองลงไปประกอบอำชีพที่เกี่ยวข้องกับปลำสลิดมำแล้วน้อยกว่ำ 10 ปี 
จ้ำนวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 28.8  

  ทั้งนี้ในกำรตรวจสอบถึงเอกลักษณ์หรือควำมโดดเด่นของปลำสลิดในเขตจังหวัดสมุทรปรำกำรทั้ง 4 อ้ำเภอ 
สำมำรถจ้ำแนกควำมโดดเด่นออกเป็น 3 ด้ำน คือ ด้ำนกำรเลี้ยงปลำ ด้ำนรูปพรรณ สัณฐำน  ด้ำนกำรแปรรูปและด้ำน
รสชำติ โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 

ด้านการเลี้ยง 

 กำรเลี้ยงปลำสลิดของทั้ง 4 อ้ำเภอ เป็นกำรเลี้ยงด้วยกรรมวิธีตำมธรรมชำติแบบดั้งเดิม ทั้งนี้บ่อที่เลี้ยงปลำ
สลิดเคยเป็นสถำนที่ที่น้้ำทะเลท่วมถึงมำก่อน (ร้อยละ 70.7)  น้้ำที่ใช้เลี้ยงปลำสลิดคือ น้้ำกร่อย ซึ่งมีส่วนผสมทั้งน้้ำจืด
และน้้ำเค็ม (ร้อยละ 69.5)  โดยอำหำรที่ใช้เลี้ยงปลำสลิด คือ ไรแดงและแพลงตอน (ร้อยละ 65.8) ทั้งนี้อำศัยภูมิ
ปัญญำดังเดิมของชำวสมุทรปรำกำร คือ กำรฟันหญ้ำลงไปหมักในน้้ำเพื่อให้เกิดอำหำรของปลำสลิด (ร้อยละ 84.0) 
ทั้งนี้ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่คิดว่ำ ภูมิศำสตร์และวิธีกำรเลี้ยงปลำส่งผลให้เกิดปลำสลิดสมุทรปรำกำรมีควำมโดด
เด่นและแตกต่ำงจำกแหล่งอื่น  (ร้อยละ 76.3) 
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ด้านรูปพรรณสัณฐาน 

 เมื่อสอบถำมผู้ตอบแบบสอบถำม จ้ำนวน 413 คน พบว่ำ หนังปลำสลิดของจังหวัดสมุทรปรำกำรมักมีสีคล้้ำ 
(ร้อยละ 85.2)  เนื้อปลำสลิดแห้งสีเหลืองอ่อน (ร้อยละ 81.8) ปลำสลิดมีล้ำตัวเรียว เล็ก (ร้อยละ 78.5) กรรมวิธีกำร
ตำกปลำสลิดแดดเดียวโดยชำวสมุทรปรำกำรแบบดั้งเดิม คือ กำรท้ำให้บริเวณครีบของปลำกำงออก และบริเวณหำง
ถูกฉีกออกเป็น 2 ส่วน (ร้อยละ 73.8)  ทั้งนี้รูปพรรณ สัณฐำนที่กล่ำวมำจะท้ำให้ปลำสลิดสมุทรปรำกำรมีควำมโดด
เด่นและแตกต่ำงจำกแหล่งอื่น (ร้อยละ 77.5) 

ด้านการแปรรูป 

 กำรแปรรูปเป็นปลำสลิดหอมเป็นภูมิปัญญำดังเดิมของชำวสมุทรปรำกำรเท่ำนั้น ซึ่งต้องใช้ปลำสดในกำรท้ำ
ปลำสลิดหอมเท่ำนั้น (ร้อยละ 88.4)  ทั้งนี้กำรท้ำปลำสลิดแดดเดียวตำมวิธีกำรดั้งเดิม คือ กำรคลุกหรือฝัดเกลือ (ร้อย
ละ 87.7) ต่อมำได้พัฒนำมำสู่กำรดองน้้ำเกลือซึ่งจะท้ำให้คุณภำพของปลำแดดเดียวมีคุณภำพที่ลดต่้ำลง  (ร้อยละ 
57.9) หำกไม่สำมำรถจ้ำหน่ำยหรือรับประทำนได้หมดภำยในวันเดียว  ทั้งนี้ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่คิดว่ำกำร
แปรรูปแบบฝัดหรือคลุกเกลือจะท้ำให้ปลำแดดเดียวมีคุณภำพที่ดีกว่ำกำรแปรรูปแบบอื่น (ร้อยละ 52.1) และควรมี
กำรปรับปรุงด้ำนกำรแปรรูปให้มีมำตรฐำน (ร้อยละ 80.6)   

ด้านรสชาติ 

ปลำสลิดของสมุทรปรำกำร เนื้อปลำมีควำมเหนียวและเนื้อจะแน่น (ร้อยละ 82.7)  โดยมไีขมันแทรกอยู่ใน
เนื้อปลำ (ร้อยละ 69.7)  ไม่มีกลิ่นสำปหรือคำว (ร้อยละ 78.5) ทั้งนี้รสสัมผัสของปลำสลิดดังกล่ำวจะส่งผลให้ปลำสลิด
สมุทรปรำกำรมีควำมโดดเด่นและแตกต่ำงจำกแหล่งอื่นอย่ำงสนิเชิง (ร้อยละ 85.7)    

สรุปและอภิปรายผล 

เอกลักษณ์ของปลำสลิดจังหวัดสมุทรปรำกำรในมุมมองของผู้ที่เกี่ยวข้องกับสำยโซ่กำรผลิตทั้ง 4 อ้ำเภอ คือ 
บำงบ่อ บำงพลี บำงเสำธงและเมืองสมุทรปรำกำร โดยใช้กำรเก็บข้อมูลจำกำรสัมภำษณ์ผู้เชี่ยวชำญ กำรจัดประชุม
เฉพำะเร่ืองในกลุ่มผู้เพำะพันธ์และอนุปลำลูกปลำ เกษตรกรผู้เลี้ยงปลำ ผู้ค้ำคนกลำงหรือผู้รวบรวมผู้แปรรูปผู้ค้ำปลีก/
แม่ค้ำปลำแห้ง และกำรตรวจสอบเอกลักษณ์ของปลำสลิดด้วยแบบสอบถำมจำกผู้เกี่ยวข้องจ้ำนวน 413 คน  พบว่ำ 
ควำมโดดเด่น (Uniqueness) ตำมแนวทำงของเจนคินท์ (Jenkins, 1996,) ที่แสดงถึงควำมเหมือนกันของที่ 4 พื้นที่ 
คือ  มีกำรเลี้ยงและแปรรูปปลำสลิดแบบธรรมชำติ โดยกำรคัดเลือกพันธุ์ปลำตัวเมียแล้วปล่อยลงในบ่อเลี้ยงที่เคยเป็น
ดินเค็มจำกทะเลมำก่อน (ร้อยละ 70.7) มีกำรฟันหญ้ำในท้องถิ่น คือ หญ้ำทรงกระเทียม หญ้ำแพรกน้้ำเค็ม หญ้ำปล้อง 
เป็นต้น (ร้อยละ 84.0) ให้จมลงในน้้ำเพื่อให้เกิดไรแดงและแพลงตอนซึ่งเป็นอำหำรชั้นดีของปลำสลิด (ร้อยละ 65.8) 
ท้ำให้ปลำสลิดของจังหวัดสมุทรปรำกำรมีลักษณะทั่วไปที่สังเกตได้ด้วยตำเปล่ำซึ่งเป็นแก่นของเอกลักษณ์ (Core 
Identity) คือ รูปพรรณสัณฐำนภำยนอก ได้แก่ 1) หนังปลำสลิดมีสีคล้้ำ (ร้อยละ 85.2) เนื้อปลำมีสีเหลืองอ่อน (ร้อย
ละ 81.8) เมื่อทอดแล้วสีจะเข้มขึ้นจนเป็นสีเหลืองทอง ล้ำตัวปลำเรียว เล็ก (ร้อยละ 78.5) ในขณะที่ปลำสลิดที่เลี้ยง
จำกจังหวัดอ่ืน มักเป็นกำรเลี้ยงปลำแบบพัฒนำ คือ กำรเลี้ยงด้วยอำหำรปลำท้ำให้ตัวปลำที่ได้มีขนำดใหญ่ หนังเป็นสี
ขำว ล้ำตัวอวบอ้วน  2) ปลำสลิดแห้งของจังหวัดสมุทรปรำกำรมีกำรตำกเพื่อท้ำให้ครีบกำง หำงปลำฉีกออก (ร้อยละ 
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73.8) ซึ่งในปัจจุบันไม่มีผู้ประกอบกรำรำยใดตำกปลำในลักษณะดังกล่ำวเพรำะต้องใช้เวลำในกำรดัดและพลิกตัวปลำ
เพื่อตำกแดด  3) รสชำติของปลำสลิดจังหวัดสมุทรปรำกำรคือ เนื้อแน่น เหนียว (ร้อยละ 82.7) ไม่มีกลิ่นสำป (ร้อยละ 
78.5)  มีไขมันน้อยและแทรกอยู่ในเนื้อปลำ (ร้อยละ 69.7)  ยกเว้นในฤดูหนำวซึ่งเป็นฤดูที่ปลำสลิดจะสะสมไขมันไว้
จ้ำนวนมำก 4) กำรแปรรูปเป็นปลำสลิดแห้งมักท้ำใน 2 ลักษณะคือ ปลำสลิดหอมและปลำสลิดเค็ม  ซึ่งปลำสลิดหอม
เป็นภูมิปัญญำของชำวสมุทรปรำกำร(ร้อยละ 88.4) ทั้งนี้ปลำสลิดเค็มอำจใช้กำรฝัดเกลือหรือกำรแช่น้้ำเกลือ ซึ่งเป็น
เทคนิคเฉพำะที่ผู้ประกอบกำรแปรรูปปลำสลิดจะน้ำมำใช้  จึงท้ำให้รสชำติของปลำสลิดในเขตจังหวัดสมุทรปรำกำรมี
รสชำติไม่คงที่ (ร้อยละ 57.9)   

ปัญหำในด้ำนพื้นที่กำรเพำะเลี้ยงและจ้ำนวนปลำสลิดที่ลดลงอันเนื่องมำจำกสภำพกำรณ์ในจังหวัด
สมุทรปรำกำรเปลี่ยนแปลงไปส่งผลให้สภำพแวดล้อมแตกต่ำงจำกในอดีต พื้นที่เกษตรกรรมแปรเปลี่ยนเป็นพื้นที่
อุตสำหกรรมและบ้ำนจัดสรร โดยพื้นที่ส่วนใหญ่รำยล้อมโรงงำนอุตสำหกรรมและโรงไฟฟ้ำจึงไม่อำจเหมำะสมกับกำร
เลี้ยงปลำสลิดด้วยวิธีกำรธรรมชำติแบบดั้งเดิม อีกทั้งยังขำดแคลนแหล่งน้้ำตำมธรรมชำติที่จะใช้เลี้ยงปลำสลิด จึงท้ำ
ให้เกษตรกรขำยที่ดินหรือเปลี่ยนมำเลี้ยงสัตว์น้้ำชนิดอื่นแทนปลำสลิด ทั้งนี้จำกกำรส้ำรวจข้อมูลของส้ำนักงำนประมง
จังหวัดสมุทรปรำกำร (2559) พบว่ำ เกษตรกรที่เลี้ยงปลำสลิดในเขตอ้ำเภอบำงบ่อลดลงจำกปี 2556 จ้ำนวน 367 
รำย เหลือเพียง 282 รำย ในปี 2559 ปริมำณกำรผลิตปลำสลิดบำงบ่อลดลงจำก 1.2 ล้ำนกิโลกรัมในปี 2556 เหลือ
เพียง 1.1 ล้ำนกิโลกรัมในปี 2559 ทั้งนี้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลำสลิดที่เหลืออยู่ยังไม่มีกำรรวมกลุ่มที่เหนียวแน่นพอจึงไม่มี
อ้ำนำจในกำรต่อรองรำคำจำกพ่อค้ำคนกลำงที่เข้ำมำรับซื้อที่บ่อปลำแบบผูกขำด จึงท้ำให้รำคำขำยปลำสลิดหน้ำบ่อมี
รำคำต่้ำ ประกอบกับมีกำรแข่งขันด้ำนกำรจ้ำหน่ำยปลำสลิดจำกจังหวัดใกล้เคียง เช่น สมุทรสงครำม สุพรรณบุรีและ
ฉะเชิงเทรำเป็นต้น จึงให้ผู้บริโภคไม่อำจจ้ำแนกถึงลักษณะที่โดดเด่นหรือเอกลักษณ์เฉพำะของปลำสลิดที่ผลิตใน
จังหวัดสมุทรปรำกำรซึ่งเป็นแหล่งผลิตปลำสลิดแห้งรสดีด้วยภูมิปัญญำท้องถิ่นมำอย่ำงยำวนำนและยังไม่มีสัญลักษณ์
ทำงกำรค้ำที่ระบุถึงคุณสมบัติเฉพำะที่โดดเด่นหรือเอกลักษณ์ของปลำสลิดสมุทรปรำกำรให้ผู้บริโภคทั่วไปได้รับทรำบ 

ทั้งนี้กำรได้มำซึ่งลักษณะโดดเด่นหรือเอกลักษณ์ของปลำสลิดในเขตจังหวัดสมุทรปรำกำรจำกงำนวิจัยชิ้นนี้
ผนวกกับข้อมูลพื้นฐำนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับสำยโซ่กำรผลิตที่มีประสบกำรณ์และคลุกคลีกับกำรผลิตปลำสลิดระหว่ำง 
10 -  20 ปี มีจ้ำนวนมำกถึง 160 คน คิดเป็นร้อยละ 38.7  ซึ่งถือเป็นต้นทุนส้ำคัญในกำรผลิตที่สร้ำงควำมได้เปรียบ
ทำงกำรแข่งขัน ทั้งนี้ควรน้ำข้อมูลที่ได้จำกกำรวิจัยชื้นนี้มำสร้ำงตรำสัญลักษณ์ทำงกำรค้ำที่ระบุถึงคุณสมบัติที่โดดเด่น
หรือเอกลักษณ์ของปลำสลิดสมุทรปรำกำรเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับทรำบและขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ของปลำ
สลิดเพื่อเป็นกำรยกระดับและเพิ่มมูลค่ำปลำสลิดให้เป็นที่ยอมรับและสร้ำงรำยได้ให้แก่ผู้ที่เก่ียวของกับสำยโซ่กำรผลิต
ในระยะยำวต่อไป 
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เอกสารอ้างอิง 

กำลัญ  วรพิทยุต. Brand Identity. สืบค้นจำก 
http://utcc2.utcc.ac.th/brandthaicenter/doc/Brand_Identity.doc เมื่อวันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2561. 

จักรกฤษณ ควรพจน และบัณฑูร เศรษฐศิโรตม. 2556. สิ่งบงช้ีทางภูมิศาสตร: ทรัพยสินทางปญญา 

และสิทธิชุมชน. กรุงเทพฯ: นิติธรรม. 

น้้ำผึง้  มีศิลและคณะ. 2561. เอกลักษณ์ของปลาสลดิในมุมมองของผู้ที่เกี่ยวข้องกับสายโซก่ารผลิตของจังหวัด
สมุทรปราการ และแนวทางการพัฒนาสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตรป์ลาสลิดบางบ่อ. สมุทรปรำกำร: อัดส้ำเนำ. 

วชิรำภรณ์  ไกรอ่้ำ. มปป. รายงานการศึกษาโครงการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันผู้เลี้ยงปลาน้ าจืดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ. ขอนแก่น: อัดส้ำเนำ.  

ศุภกำนต์ ศรีโสภำเจริญรัตน.์ 2553. ปัญหาการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ กรณีปลาสลิดบางบ่อ. กำรค้นคว้ำ
อิสระ นิติศำสตร์มหำบัณฑติ, มหำวิทยำลยักรุงเทพ, 2553. 

ส.พุ่มสุวรรณ. 2555. เกษตรกรรมลองท าดู : ปลาสลดิ. กรุงเทพฯ : นำนมบีุคส์. 

Jenkins Richard. 1996. Social Identity. New York : Routledge. 
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ค ำสั่งมหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
ที ่ 048/2561 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดประชุมวิชำกำรระดับชำติและนำนำชำติ ครั้งที่ 6 
................................................................ 

 ตามที่ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติก าหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6   
ในวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 เพื่อให้การด าเนินงานจัดประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย    
และมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546     
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 ดังนี้ 

  รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ ที่ปรึกษา 
 1.  รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท ์ ประธานกรรมการ 
 2.  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองประธานกรรมการ 
 3.  คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ กรรมการ 
 4.  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร ์ กรรมการ 
 5. คณบดีคณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวสัดิการสังคม กรรมการ 
 6. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กรรมการ 
 7. คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กรรมการ 
 8. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี กรรมการ 
 9. คณบดีคณะเภสัชศาสตร ์ กรรมการ 
 10. คณบดีคณะกายภาพบ าบัด กรรมการ 
 11. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตรแ์ละสิ่งแวดล้อม กรรมการ 
 12. คณบดีคณะการแพทย์แผนจนี กรรมการ 
 13. คณบดีคณะนติิศาสตร ์ กรรมการ 
 14. คณบดีคณะนิเทศศาสตร ์ กรรมการ 
 15. คณบดีคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน กรรมการ 
 16. ผู้อ านวยการศูนย์วฒันธรรม กรรมการ 
 17. ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา กรรมการ 
 18. ผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่ กรรมการ 
 19. ผู้อ านวยการกองแผนและพฒันา กรรมการ 
 20. ผู้อ านวยการกองคลัง กรรมการ 
 21. ผู้อ านวยการกองกลาง กรรมการ 
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 22. หัวหน้าแผนกวิเทศสัมพันธ ์  กรรมการ 
 23. หัวหน้าแผนกงานประชุม กรรมการ 
 24. หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ กรรมการ 
 25. ผู้อ านวยการส านักพัฒนาวชิาการ กรรมการและเลขานุการ  
 26. หัวหน้าแผนกพัฒนางานวิจัยและสื่อการเรียนรู้ ผู้ช่วยเลขานุการ 

 โดยให้คณะกรรมกำรฯ  มีหน้ำที่ดังนี ้
 1.  วางแผนการจัดงานประชุมวชิาการระดับชาติและนานาชาติ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
 2.  แต่งตั้งคณะท างานฝา่ยตา่งๆ เพือ่บริหารการด าเนินงานจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาต ิ
  ให้ด าเนินไปตามแผนงานที่ก าหนดไว้ 
 3.  ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ  

 ทั้งนี้  ตั้งแตบ่ัดนี้เป็นตน้ไป 

 สั่ง  ณ  วันที่   19  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2561 

 
 
 

  
 (รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ) 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
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